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خریدار گرامی
ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو ،تبریک ما را به جهت این حسن سلیقه پذیرا باشید .امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی
داشته باشد.
این راهنما حاوی مطالبي در خصوص ساختار ،مشخصات ،عملکرد و موارد مربوط به حفظ و نگهداري خودروي مذکور مي باشد .مطالعه دقیق کتابچه راهنمای حاضر ضامن ايمني
شماست و درجهت استفاده بهينه از خودرو و نيز حفظ و نگهداري از آن بسيار مثمر ثمرخواهد بود.
 نکته 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 صادقنباشد .برای کسب اطمینان میتوانید با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس بگیرید.
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یادآوری :در این کتابچه اطالعات مربوط به گونه های دیگر این محصول نیز درج شده و با عالمت (*) مشخص گردیده است.
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تمام جهتهاي موجود در اين دفترچه راهنما از قبيل «جلو»" ،عقب"" ،چپ" و "راست" تماما بر اساس جهت حرکت خودرو مورد تعريف قرارگرفتهاند مگر اينکه در جايي صراحتاَ
به گونهاي ديگر بيان شده باشد.
عالئم تصویری موجود در این دفترچه راهنما به درک بهتر شــما از مفاهیم کمک کرده و باید به عنوان راهنمای کلی در نظر گرفته شــوند چراکه برخی جزییات با توجه به مدل
خودروی که خریداری میکنید ممکن است متفاوت باشند.
این دفترچه راهنما در واقع بخش مهمي از اطالعات ضميمه محسوب ميشود .هنگام انتقال خودرو به فرد ديگر ،لطفا اين دفترچه راهنما همراه با خودرو به مالک جديد تحويل
داده شود.
هرگز شخصا به تعمير خودرو اقدام ننماييد .چرا که اين امر بر عملکرد کل خودرو به خصوص از لحاظ ايمني و پايداري تاثير ميگذارد و حتي احتمال نقض قوانين ملي را نيز به
دنبال خواهد داشت .بروز اختالل در عملکرد خودرو در اثر دستکاری و تعمیر توسط مالک یا تعمیرگاههای غیر مجاز ،خودرو را از پوشش گارانتی خارج خواهد کرد.
حق هرگونه توقف در استفاده یا تغییر اطالعات فني در جهت بهينهسازي مستمر و به روزآوري محصوالت براي شرکت ایران خودرو محفوظ ميباشد.
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو ،در سراسر کشور منحصراَ ،ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را بر عهده دارد.
در ضمن مواد مصرفی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تأمین گردد( .از برندهای مورد تایید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد ،استفاده شود).
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دسته راهنما ۴۶..................................................................................................................................
دسته برف پاک کن و شیشه شوی ۴۸.......................................................................................
سیستم صوتی ۵۰..............................................................................................................................
سیستم صوتی ۵1..................................................................................................... CD/MP3
سیستم ناوبری چندرسانهای ۵۸.....................................................................................................
بازرسي قبل از تعمير و نگهداري ۷۱.............................................................................................
دکمههای کنترل روی فرمان ۷۲...........................................................................................
دکمهها ۷۲...........................................................................................................................................
سیستم هوشمند کنترل سرعت *۷۳...........................................................................................
سیستم تهویه هوا ۷۶............................................................................................................ A/C
تنظیم جهت جریان هوا ۷۷.............................................................................................................
سیستم تهویه الکتریکی ۷۹.............................................................................................................
سیستم تهویه هوا اتوماتیک *۹۰ .................................................................................................
تجهیزات داخلی و خارجی ۹۱......................................................................................................
شیشه باال برهای برقی ۹۳...............................................................................................................
در موتور ۹۶.........................................................................................................................................
دستگیره کمکی ۹۷...........................................................................................................................
آفتابگیر و کیسه وسایل صندوق عقب ۹۸................................................................................
سان روف * ۹۹..................................................................................................................................
چراغ سقفی وسط ۱۰۰.....................................................................................................................
آینه داخلی ۱۰۲................................................................................................................................
سیستم کمکی پارک ۱۰۳...............................................................................................................
شیشه گرم کن ۱۰۴..........................................................................................................................
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عالئم تصویری V................................................................................................................................
هشدارها VIII......................................................................................................................................
شرح سوخت IX ...............................................................................................................................
سیستم امنیتی خودرو
سيستم باز و بستن از طريق قفل ۱...............................................................................................
کلیدها ۱......................................................................................................................................
درها ۳....................................................................................................................................................
کلید هوشمند* ۶................................................................................................................................
سیستم ایموبیالیزر ۹.........................................................................................................................
سیستم ایموبیالیزر ۹.......................................................................................................... ECU
سیستم ایموبیالیزر مکانیکی ۱۰....................................................................................................
صندلیها و سیستم کمربند ایمنی ۱۱.........................................................................................
تنظیمات صندلیها ۱۱.....................................................................................................................
کمربند ایمنی ۱۶......................................................................................................................
صندلی ایمنی کودک ۲۰.................................................................................................................
سیستم کیسه هوا ۲۵.......................................................................................................................
کیسه هوای جلو ۲۶.........................................................................................................................
کیسه هوای بغل* ۳۳.......................................................................................................................
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عملکردها و تنظیمات
اجزای خودرو ۳۵................................................................................................................................
انواع تنظیمات ۳۷...............................................................................................................................
کنترلها ۳۸.........................................................................................................................................
اهرمها ۴۶.............................................................................................................................................
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نگهداری خودرو
نگهداری منظم خودرو ۱۳۶............................................................................................................
لیست نگهداری منظم خودرو ۱۳۸................................................................................................
بررسی سطح مایعات خودرو ۱۴۲..................................................................................................
(مایع سیستم انتقال قدرت اتوماتیک) ۱۴۶.................................................................... ATF
نگهداری و تعویض قطعات خودرو ۱۴۸.......................................................................................
نظافت و نگهداری خودرو ۱۵۸.......................................................................................................
مکان نگهداری خودرو ۱۶۱.............................................................................................................
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داشبورد ۱۰۵.......................................................................................................................................
فندک و کليد گرمکن صندلي ۱۰۶...............................................................................................
جا سیگاری ۱۰۷.................................................................................................................................
سیستم جعبه ذخیرهسازی مرکزی ۱۰۸.....................................................................................
حایل غلتکی ۱۰۹...............................................................................................................................
جعبه ابزار ۱۱۰....................................................................................................................................
الستیک یدک ۱۱۱............................................................................................................................
درپوش باک بنزین ۱۱۲...................................................................................................................
گیره بکسلهای جلو  /عقب ۱۱۳...................................................................................................
باربند اثاثیه و چمدان ۱۱۴..............................................................................................................

بررسی و نگهداری خودرو در فصل زمستان ۱۳۵......................................................................
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رانندگی و شرایط آن
آمادهسازی خودرو قبل از رانندگی ۱۱۵......................................................................................
سوئیچ خودرو ۱۱۶.............................................................................................................................
سیستم استارت ۱۱۷.........................................................................................................................
سیستم انتقال قدرت ۱۱۸...............................................................................................................
سیستم انتقال قدرت دستی (۱۱۸.................................................................................. )MT
سیستم انتقال قدرت اتوماتیک (۱۱۹.............................................................................. )AT
سیستم ترمز ۱۲۴...............................................................................................................................
سیستم ترمز ضد قفل (۱۲۶........................................................................................... )ABS
برنامه پایداری الکترونیکی (۱۲۷................................................................................ * )ESP
سیستم ترمز دستی ۱۲۹..................................................................................................................
چراغ هشدار سیستم ترمز ۱۳۰......................................................................................................
سیستم فرمان ۱۳۲............................................................................................................................

عیوب و رفع عیب
در صورت بروز عیب ۱۶۲.................................................................................................................
در صورت بروز مشکل در جاده ۱۶۲.............................................................................................
عیوب موتور خودرو ۱۶۳..................................................................................................................
چراغ هشدار ۱۶۶...............................................................................................................................
فیوز ۱۶۸...............................................................................................................................................
تعویض چرخ ۱۷۱..............................................................................................................................
در صورت بروز هرگونه تصادف حین رانندگی ۱۷۲..................................................................
بکسل کردن خودرو ۱۷۳.................................................................................................................
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اطالعات فنی خودرو
ابعاد خودرو ۱۷۶.................................................................................................................................
اطالعات وزن و نیروهای یدکش ۱۷۷..........................................................................................
اطالعات توان خودرو ،مصرف سوخت و عملکرد ترمز ۱۷۸....................................................
اطالعات فنی موتور ۱۷۹..................................................................................................................
اطالعات سیستم انتقال قدرت ۱۸۰..............................................................................................
اطالعات سطح مایعات خودرو ۱۸۱..............................................................................................
اطالعات استارتر ۱۸۲.......................................................................................................................
اطالعات ژنراتور ۱۸۲.........................................................................................................................
اطالعات باتری ۱۸۲..........................................................................................................................
اطالعات تراز کردن چهار چرخ ۱۸۲.............................................................................................
المپ ۱۸۳............................................................................................................................................
تایر ۱۸۵...............................................................................................................................................
مشخصات تایر و فشار باد تایر ۱۸۵...............................................................................................
محل استقرار صندلی کودکان مطابق با قوانین سیستم های محافظت از کودکان ۱۸۶................
دسترسی موقعیت های مختلف ایزوفیکس بمنظور سیستم های نگهداری ایمن کودکان ۱۸۷..
محل درج مدل و کد کارخانه موتور سازی ۱۸۸.......................................................................
محل درج پالک کد شناسه خودرو و نام خودرو ۱۸۹.............................................................
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عالئم زير درخودروي شما به نمایش در میآید:

عالمت تصویری

عالمت تصویری

چراغ اخطار کم
بودن میزان سوخت

چراغ اخطار شارژ
باتری
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تعریف

نشانگر سیستم
تهویه هوا

چراغ اخطار اشکال در
سیستم ترمز (غیر از
سیستم ترمز ضد قفل
)ABS

نشانگر برف پاککن نشانگر برف پاککن
عقب
و شیشهشوی جلو

نشانگر شیشهشوی
عقب
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تعریف

نشانگر چراغهای
راهنما

نشانگر چراغ خطر

نشانگر چراغهای
مهشکن جلو

نشانگر چراغهای
مهشکن عقب

.C

تعریف

دکمه چراغ اصلی

نشانگر چراغ های
نور باال

نشانگر چراغ های
نور پايين

نشانگر چراغ های
بغل

w

عالمت تصویری
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چراغ اخطار دمای
مایع خنککننده
موتور

نشانگر سيستم تنظيم
ارتفاع چراغهاي جلو

نشانگر گرمکن و
نشانگر گرمکن و
بخارزدای شیشه جلو بخارزدای شیشه عقب

نشانگر بوق

چراغ اخطار باز
بودن در موتور
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هشدارها

عالمت تصویری

عالمت تصویری

گرمکنشیشهجلو

P

R

N

D

هوا از سمت کف خودرو و

نشانگر شیشه باالبر

داخلی

نشانگر تنظیمات
موقعیت صندلی

M

نمایشگر وضعیت پارک نمایشگر وضعیت معکوس نمایشگر وضعیت خالص
نمایشگروضعیتدنده
نمایشگر وضعیت
(توقف) سیستم انتقال (دنده عقب) سیستم
(دنده خالص) سیستم حرکت (رانندگی) سیستم دستی  AMTسیستم
انتقالقدرتاتوماتیک
اتوماتیک
انتقال قدرت
انتقال قدرت
قدرت اتوماتیک
انتقال قدرت اتوماتیک

نمایشگر وضعیت
ترمز
(ترمز دستي)
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تعریف

نشانگر فندک

نشانگر تنظیم توزیع
جریان هوا از سمت
داشبورد

نشانگرتنظیمتوزیع
جریان هوا از سمت
داشبورد و کف خودرو

نشانگر تنظیم توزیع
جریان هوا از سمت
کف خودرو

نشانگرتنظیمتوزیعجریان

G
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تعریف

نشانگر تنظیم ورود
هوای خارجی
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عالمت تصویری

w

تعریف

چراغ اخطار باز بودن
در صندوق عقب

چراغ اخطار بستن
کمربند ایمنی راننده

چراغ اخطار فشار
روغن موتور

چراغ اخطار سیستم
ترمز ضد قفل

چراغ اخطار بروز اختالل
در سيستم موتور

چراغ اخطار باز بودن
درها

نشانگر گردش هوای
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هشدارها
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عالمت تصویری

.C

عالمت تصویری

نشانگر حالت اقتصادی نشانگر کنترل سرعت
چراغ اخطار اشکال در چراغ اخطار گرمکن چراغ اخطار سیستم
چراغ اخطار سرویس
سوخت خودرو
سیستم اگزوز موتور
هوشمند
انتقال قدرت
صندلی

G
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تعریف
عالمت تصویری

نشانگر اخطار عملکرد نشانگر اخطار اشکال
چراغ اخطار سیگنال چراغ اخطار سیستم چراغ اخطار سیستم چراغ اخطار سیستم
مناسب کنترل سرعت در عملکرد کنترل
Start-Stop
کمکی پارک کردن نمایش نقطه کور
چراغهای خودرو
هوشمند
سرعت هوشمند
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تعریف

چراغ اخطار اشکال
در سیستم
ضد آالیندگی

نشانگر فن
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عالمت تصویری

تعریف

w

تعریف

چراغ اخطار
کیسههای هوا

چراغ اخطارغیرفعال
بودن کیسه هوای
سرنشین جلو

چراغ اخطار کیسه
هوای جانبي

نشانگر نقاط تکیهگاه
پایینی صندلی
کودک

چراغ اخطار سیستم
چراغ اخطارسیستم کنترل
کنترل الکترونیکی پایداری
الکترونیکی پایداری خودرو
خودرو و ضد لغزش
و ضد لغزش ESP
ESP OFF

چراغ اخطار بستن
کمربند ایمنی
سرنشین جلو

چراغ اخطار
اشکال در عملکرد
PEPS
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نشانگر عدم شناسايي
موقعيت کليد توسط
PEPS

چراغ اخطار اشکال
درعملکرد سیستم
EPS

چراغ اخطارکم
بودن فشارباد
الستیکها

چراغ اخطار سیستم
ایمو بیالیزر

نشانگر موقعیت نقطه
تکیهگاه کمربند ایمنی
باالیی صندلی کودک

نشانگر بستن  /باز
کردن شیشه باالبر
سرنشین
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هشدارها

عالئم تصویری هشدارها و ردهبندی آنها

تعریف بر اساس میزان خطر

هشدار

هشدار

خطر متوسط ؛مراقب باشید

احتیاط

خطر اندک؛ توجه فرمایید
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اخطار

خطر شدید؛ مراقب باشید
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فقط بنزین های RON 92
(براساس تحقیقات) یا بنزین های بدون سرب با کیفیت باالتر برای این خودرو قابل قبول است .بنزین سرب دار غیر قابل قبول است.
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شماره کلید
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۲

۳

۳

۲

کلیدها

سيستم باز /قفل نمودن درهاي خودرو
کلیدها
بسته به نوع خودرو ،خودرو شما داراي دو نوع کليد به
صورت تاشو يا هوشمند ميباشد.

دکمه  :1با فشار بر روی این دکمه ،کلید از حالت تاشو
خارج میشود و ســپس مجددا َ برای بازگشت کلید به
حالت تاشو این دکمه را فشرده و کمی نگه دارید.
دکمــه  :2با فشــردن ايــن دکمه تمامــي درها قفل
ميشوند.
دکمه  :3با فشــار بر روی این دکمــه ،قفل تمام درها
باز میشود.
دکمه  :4با فشــردن اين دکمه قفــل درصندوق عقب
باز میشود.

برچسب شناسایی کلید
برچسب شناسایی کلید خودرو را در یک مکان مطمئن
و در خارج از خودرو نگهداری نمایید.
از این برچسب یک نسخه پشتیبان تهیه نمایید.
در صورت مفقود شــدن کلید ،برچسب شناسایی کلید
را به خدمات پس از فروش ايســاكو جهت ساخت کلید
اصلی ،ارائه نمایید.
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کليد هوشمند

کلید تاشو

کليد هوشمند
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محل بستن گیره

w

برد مدار

 .۳قاب قســمت پایینی ریمــوت کنترل را از هم جدا
نمایید و باتری را از مدار خارج کنید.
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تعویض باتری کلید تاشو
عمر عادی باتری مورد نظر بین  1تا  2سال است (حتی
در صورت عدم استفاده ،پس از گذشت این مدت توان
باتری کاهش مییابد ).شــما شخصا میتوانید باتری را
تعویض نمایید .به هر حــال برای انجام اینگونه موارد
به نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.
دستورالعمل تعویض باتری :
 .1دو باتــری لیتیومــی از نــوع MaxellCR1620
تهیه نمایید.
 .2با اســتفاده از ابزار مناســبی گیــره را باز نموده و
قاب قسمت باالیی ریموت کنترل را جدا نمایید.
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باتری
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 .۴باتری جدید را در مدار مربوطه قرار دهید.
 .5قســمت پایینی قــاب ریموت کنتــرل را با احتیاط
ببندید.
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 .۶قســمت باال و پایین قاب ریموت کنترل را با احتیاط
ببندید.
 .7تمام دکمههــای روی قاب ریموت کنترل را یک به
یک فشار دهید .چنانچه چراغ کليد  LEDبا زدن دکمه
روشن شود ،نشــاندهنده آن است که نصب به درستي
انجام پذيرفته است.

www.CarGarage.ir
دکمه قفل کردن در

قفل

موارد خاص برای قفل کردن با استفاده از ریموت
کنترل
قفل نشــدن :هنگامی کــه دکمه "قفل" را فشــار
میدهید در صورتی که یکی از درها به درســتی بسته
نشــده باشــند ،چراغهای راهنما یکبار چشمک زده و
تمام درها قفل میشوند ،اما فورا باز خواهند شد.
قفل مجدد :بشــرط اینکه تمام درها به درستی بسته
شــده باشــند ،اگر دکمه باز کردن را فشــار دهید اما
هیچ دری باز نشــود و یا موتور ظــرف مدت  ۴۰ثانیه
روشن نشــود ،تمام درها به طور اتوماتیک قفل شده و
چراغهای راهنما یک بار چشمک میزنند.

قفل و باز کردن با ریموت کنترل
دکمه ها را به آرامی و با دقت فشار دهید.
باز کردن :دکمه "باز کردن" را فشــار دهید .در این
حالت چراغهای راهنما دوبار چشمک زده و تمام درها
باز میشوند.
قفل کردن :دکمه "قفل کردن" را فشار دهید .در این
حالت چراغهای راهنما یکبار چشمک زده و تمام درها
قفل میشوند.

ir

e.

ag

ar

G
ar

قفل و باز کردن درها با کلید
بــاز کردن :کلیــد را در جهــت عقربههای ســاعت
بچرخانید.
قفل کردن :کلید را در جهت مخالف عقربههای ساعت
بچرخانید.
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دکمه باز کردن در

درها
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احتیاط
تمام درها با سیســتم قفل  /بازکردن درها عمل
میکنند.
 ریموت کنترل در داخل خودرو نیز عمل میکندو فقط در صورتی که موتور روشن باشد غیرفعال
میگردد.
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هشدار
امواج رادیویی همچنین تاثیــرات زیادی بر روی
تجهیزات پزشــکی الکترونیکی میگــذارد .تمام
افرادی که از دســتگاههای تنظیم کننده ضربان
قلب اســتفاده میکنند باید در مورد تاثیراتی که
ریموت کنترل بر روی دســتگاه خواهد گذاشت با
شرکت سازنده دستگاه مشورت نمایند.
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استفاده صحیح از ریموت کنترل
اســتفاده صحیح از ریمــوت کنترل نــه تنها موجب
ســهولت در عملکرد ریموت می شــود ،بلکه عمر این
قطعه را نیز زیاد میکند.
فاصله موثر ریموت کنترل خودروی شما  10متر است.
به هر حال بسته به شرایط مختلف محیطی و همچنین
زاویه قرارگیری ریموت کنترل ممکن است این فاصله
موثر کمتر یا بیشتر شود.
در صورت فشــردن مکرر دکمه های قفل /باز ریموت
کنترل ممکن اســت المپ اخطار ریمــوت کنترل به
درستی روشن نشود.
در صورت کم نور شــدن المپ  LEDریموت کنترل و
یا کم شــدن فاصله موثر ریمــوت ،وقت تعويض باتري
رسيده است.

بــروز هریک از شــرایط زیر احتماال بــر نحوه عملکرد
دکمهها تاثیر خواهد گذاشت:
 وجود هرگونه مولد امواج رادیویی بســیار قوی مانندرادارهای تلویزیونی ،ژنراتور برق و یا ایستگاه رادیویی
نزدیک به محدوده عملکرد ریموت
 وجود دســتگاه هــای وایرلس مانند تلفــن همراه ،فرستنده/گیرنده و یا رادیو
 تماس داشتن و یا تحت پوشش قرار گرفتن دکمه هاتوسط فلزات
 اســتفاده از ریموت کنترل رادیویی از هر نوع ،نزدیکمنطقه
 قــرار دادن دکمه ها نزدیک دســتگاه های الکتریکیمانند رایانه
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قفل شدن در ،در سرعت مشخص
اگر هنگام رانندگی در خودرو را قفل نکرده باشید ،پس
از اینکه ســرعت خودرو به مدت حداقل  2ثانیه به 20
کیلومتر بر ســاعت (یا بیشتر) برسد ،تمام درها به طور
اتوماتیک قفل میپشوند.
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قفل و بازکردن در ها از داخل
با دکمههاي در ســمت راننده تمــام درهاي خودرو باز
و قفل میشــوند اما دکمههاي در سمت سرنشين فقط
همــان در را باز یا قفل میکند .در مورد خودروهایی که
دارای مکانزیم دکمه استارت موتور هستند ،دکمههای
هر چهار در فقط عملیات قفل /باز کردن همان در مورد
نظر را انجام میدهند.
باز کردن :دکمه قفل را باال بکشید.
قفل کردن :دکمه قفل را به سمت پایین فشار دهید.

w
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احتیاط
در مواقــع اضطراري ،بدون توجه به قفل بودن در
راننده ،مي توان اين در را با باال کشيدن دستگيره
داخلي به سمت باال باز نمود.

درها
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قفل کودک در عقب
اگــر قفل کودک در حالت " قفل" قرار داشــته باشــد،
نمیتوان در را با اســتفاده از دستگیره داخلی باز نمود
اما آن را با استفاده از دستگیره خارجی خودرو میتوان
باز کرد( .همچنین با پايين آوردن شيشه از داخل برای
دسترسي به دستگيره خارجی ميتوان در خودرو را باز
کرد).
هشدار
 بــاز کردن درها در حین حرکت خودرو بســیارخطرناک اســت ،اگر کودکــي در صندلي عقب
نشســته اســت ،حتماَ قفل ايمني کودک را فعال
نماييد.
 هنگامی که قفل کودک فعال است ،در را با فشارآوردن به دستگیره داخل خودرو باز ننمایید .این
کار به دستگیره در آسیب جدی خواهد رساند.
5

کلید هوشمند *
دکمه قفل کردن در

دکمه باز کردن در
دکمه باز کردن در صندوق عقب

بــاز کردن در صندوق عقب :در حالــی که کلید را
همراه دارید میتوانید دکمه دســتگیره صندوق عقب را
فشار دهید و قفل در صندوق عقب را باز نمایید.
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قفل و باز کردن در با ریموت کنترل
باز کردن :با یک فشار بر روی دکمه " باز کردن" تمام
درها باز میشوند.
قفل کردن :با یک فشــار بر روی دکمه " قفل کردن"
تمام درها قفل میشوند.
باز کردن صندوق عقب :دکمه " باز کردن در صندوق
عقب" را فشــرده و  2ثانیه نگه دارید .در صورتی که در
راننده قفل نباشــد میتوانید با استفاده از دستگیره در
صندوق نیز آن را باز نمایید.
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هشدار
 هرگــز قبل از قفل کــردن تمام درهــا ،کلیدهوشمند را داخل خودرو قرار ندهید.
 اگر تا  40ثانيه پــس از باز کردن قفل درها درحالی که موتور روشن اســت هیچ یک از درهای
خودرو باز نشود مجددا تمام درها به طور اتوماتیک
قفل میشوند.
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قفل /باز کردن هوشمند
فاصله موثر عملکرد کلید هوشــمند در حدود  1متر از
دستگیره در میباشد.
باز کردن :در حالی که کلید را همراه دارید میتوانید
دکمه مورد نظر در دســتگیره در را فشار دهید تا قفل
تمام درها باز شود.
قفل کردن :در حالی که کلید را همراه دارید کلید را در
حالت  OFFقرار داده ســپس تمام درها را ببندید .پس
از فشــردن دکمه مورد نظر در دستگیره در ،تمام درها
قفل میشوند.

درصورت نصب در خودروی شما *

www.CarGarage.ir
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کلید هوشمند*

یک بار دیگر ســوئیج را فشار دهید تا به حالت ACC
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برود.
دوبار کلید را فشار دهید تا به حالت  ONبرود.
سه بار فشار دهید تا به حالت  OFFبرود.
چهار بار فشار دهید تا به حالت  ACCباز گردد.
توقف موتور
برای این کار اهرم دنده را در حالت  Pقرار دهید.
سوئیج را فشار دهید.
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* درصورت نصب در خودروی شما
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استارت هوشمند
در صورتی که کلید هوشــمند در منطقه خاکســتری
شــده در تصویر قرار داشته باشــد هرکس میتواند با
فشار دادن دکمه سوييچ ،خودرو را روشن نماید.
استارت موتور
اهــرم دنده را در حالت  Nو یا  Pقرار دهید پدال ترمز
را فشار دهید.
سوئیچ را یک بار فشار دهید.
فشر دن سوئیچ
هنگامی که پدال ترمز آزاد است و اهرم دنده در حالت
 Pقرار دارد:
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احتیاط
در مواقع اضطراری با  ۳بار فشــردن مکرر و سریع
کلید و یا فشــردن و نگه داشتن آن  -به مدت ۳
ثانیه  -موتور را متوقف نمایید.
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هشدار

 از تماس مایعات با کلید هوشمند اجتناب نمایید. در حمل کلید هوشــمند دقــت نمایید تا ازدستتان نیافتد.
 از کلید هوشمند برای ضربه زدن به هیچ جسمیاستفاده ننمایید.
 تغییری در ظاهر کلید ایجاد ننمایید. از قرار دادن کلید هوشــمند در محیطهایی بادمای باالی  ۶۰درجه سانتیگراد اجتناب نمایید.
 از قــرار دادن کلید هوشــمند در میدانهایمغناطیسی اجتناب نمایید.
 از قــرار دادن کلیــد هوشــمند در مجاورتمیدانهای الکترومغناطیســی مانند تلویزیون
تجهیــزات رادیویی و کامپیوترهای شــخصی
اجتناب نمایید.

7

کلید هوشمند *

مکانیابی خودرو
با فشــردن و نگه داشــتن کلید قفل (بیش از  2ثانیه)
ریمــوت کنترل از موقعیت مکانــی خودرو خود اطالع
حاصل نمایید زیرا با این کار هشــدار صوتی و دیداری
(چراغهای راهنما) خودرو فعال میگردد.
با فشردن یک کلید دیگر این هشدار را قطع نمایید .به
هر حال این هشــدار به طور اتوماتیک پس از  25ثانیه
قطع میشود.
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دکمه باز کردن
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* درصورت نصب در خودروی شما
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تعویض باتری کلید هوشمند
دستورالعمل تعویض باتری کلید هوشمند:
 .1دکمه باز کردن قفل را بفشارید و نیمه باالیی کلید
را بیرون بکشید.

 .۳جهت خارج کردن باتری ،دکمه را در جهت نشــان
داده شده در شکل ،بفشارید.

 .2پوشــش کلید را که در روی اسالت کارت کلید قرار
دارد به باال بکشید.
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 .4باتری جدید را که از قبل آماده کردهاید ،جایگزین
نمایید.

www.CarGarage.ir
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مشکالت احتمالی سیستم
هنگامی که سیســتم در معرض تداخــل انواع امواج
رادیویــی ،تلویزیونــی ،گیرنــده و فرســتندهها و یا
دستگاههای تلفن همراه قرار بگیرد.
اگر در حین حرکت خودرو چراغ هشــدار سیســتم به
طور دائم روشــن باشد ،ســریعا با نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو تماس بگيريد تا کارشناسان و متخصصان
مرکــز عیب سیســتم را برطرف کننــد .اگر در چنین
حالتی موتور خاموش شود ،دیگر قادر به روشن کردن
موتور نخواهید بود.

احتیاط
اگر کلید خودرو را گم کردید ،سیستم ایموبیالیزر
را مجــددا راهاندازی نماییــد .همچنین رمز عبور
کلید باقیمانده را توسط نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو تغییر دهید.
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هشدار
هرگونه تغییر و دستکاری در سیستم ایموبیالیزر
بدون کســب اجازه از جانب نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو بی شــک باعث خارج شدن سیستم
ایموبیالیزر از پوشش گارانتی می شود.

چراغ هشدار ایموبیالیزر
هنگامی که سیستم در حالت نرمال و سوئیچ خودرو در
وضعیت " "ONباشد ،چراغ اخطار سیستم ایموبیالیزر
خاموش میشود.
چنانچه این چراغ هشــدار با ســرعت باالیی چشمک
بزندیا روشــن نشود ،و یا دائم روشن بماند ،نشاندهنده
نوعی خطا در سیســتم می باشــد .در این صورت در
اســرع وقت با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس
حاصل نمایید.
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سیستم ایموبیالیزر
هدف سیستم ایموبیالیزر تجهیز خودرو به یک سیستم
ضد ســرقت میباشــد .فقط با در دست داشتن کلید
دارای کــد صحیــح  ،قادر به روشــن کــردن خودرو
میباشید.

سیستم ایموبیالیزر ECU

www.CarGarage.ir
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احتیاط
 در مدل های اتوماتیک پس از قفل کردن فرماندیگر فرد قادر به حرکت دادن اهرم دنده نخواهد
بود.
 اگر برای باز کردن قفل فرمان قادر به چرخاندنکلید نبودیــد بایددرحالیکه کلیــد را به آرامی
میچرخانید کمی غربیلک فرمان را تکان دهید.

هشدار
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هرگز قبل از توقف کامــل خودرو کلید را بیرون
نکشــید چرا که بر اثر قفل شدن فرمان ،کنترل
خودرو را از دست خواهید داد.

.C

ایموبیالیزرمکانیکی
هنگامی که خودرو را به درستی پارک نمودید ،کلید را
در حالت " "LOCKقرار دهید.
(وضعیت  Pبرای مدلهای )AT
حال کلید را بیرون کشیده و غربیلک فرمان را به سمت
چپ و راست بچرخانید تا هنگامی که فرمان قفل شود.
با این کار یک سیســتم ضد ســرقت مکانیکی را فعال
نمودهاید.

w

سیستم ایموبیالیزر مکانیکی
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تنظیمات برقی موقعیت طولی صندلی *

در جهتی که در تصویر مشاهده می نمایید قسمت جلو یا عقب
دکمه مورد نظر را فشار دهید .پس از تنظیم صندلی در جهت
دلخواه خود دکمه را رها کنید.
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* درصورت نصب در خودروی شما
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در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی راننده
خودداری نمایید چرا که این امر ممکن است به از
دست دادن هدایت خودرو انجامیده و تصادفات
شدیدی را در پی داشته باشد.

تنظیمات دستی موقعیت طولی صندلی
قســمت میانی اهرم را باال کشیده و به آرامی به صندلی فشار
آوریــد .در این حالت قادر خواهید بود تا با حرکت به ســمت
دلخواه موقعیت طولی صندلی را تنظیم نمایید .سپس اهرم را
رها کرده و کمی صندلی را حرکت دهید تا در موقعیت تنظیم
شده قفل شود.

G
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هشدار

w
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تنظیم صندلی راننده
اگر صندلی راننده بیش از اندازه به فرمان نزدیک باشد ،قطعاَ به
هنگام تصادف ،راننده در اثر برخورد با غربیلک فرمان یا اصابت
شدید به کیســه هوا دچار جراحت میشــود .راننده بایستی
کمربند ایمنی خود را به درستی ببندد و هنگام رانندگی کام َ
ال
به پشتی صندلی خود تکیه نماید.
تا جایی که راننده کامال به رانندگی تســلط داشته باشد باید
از غربیلــک فرمان فاصله بگیــرد .با در نظــر گرفتن راحتی
سرنشینان عقب ،سرنشین جلو سمت شاگرد باید تا جایی که
ممکن است صندلی خود را عقب بکشد.

صندلیها
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تنظیم اتوماتیک ارتفاع صندلی راننده *

در حالــی که نشــیمنگاه صندلی را به باال یــا پایین حرکت
میدهید ،دکمه تنظیم را به جهت دلخواه بچرخانید تا صندلی
در ارتفاع مورد نظر شما قرار گیرد سپس دکمه را رها کنید.

در حالــی که کل صندلــی را به باال یــا پایین حرکت
میدهید دکمــه تنظیم را بچرخانیــد و صندلی را در
موقعیت دلخواه قرار دهید ،پس از اعمال تنظیمات الزم
دکمه را رها نمایید.
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تنظیم دستی ارتفاع صندلی راننده
اهرم را کشــیده و با حرکت عمودی اهــرم ،ارتفاع مورد نظر
خود را تنظیم نماییــد .پس از انجام تنظیمات دلخواه اهرم را
رها کنید.
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صندلیها
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شیب بیش از اندازه پشتی صندلی در هنگام وقوع
تصادف منجر به صدمات بســیار جدی می شود.
قبل از رانندگی حتما پشــتی صندلی را نزدیک
به حالــت عمودی تنظیم نمایید و کمر خود را در
هنگام حرکت همواره به پشتی بچسبانید.

تنظیم دستی زاویه پشتی صندلی
خود را کمی به ســمت جلو متمایل کرده و اهرم تنظیم زاویه
را باال بکشــید ،حال به عقب تکیه داده و پشتی صندلی خود
را در موقعیت دلخواه قرار دهید .پس از اعمال تنظیمات الزم
اهرم را رها کرده و با فشــار کمی بیشتر خود را به جلو و عقب
حرکت دهید تا اطمینان حاصل نمایید پشــتی در زاویه مورد
نظر قفل شده است.
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هشدار
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تنظیم زاویه پشتی صندلی
سرنشین جلو بایســتی پشتی صندلی خود را به طور عمودی
در جهت مناســب و راحت تنظیم نمایــد و بايد تا جايي که
ممکن اســت از داشــبورد فاصله بگیرد تا هنگام تصادف و باز
شدن کیســه هوا به جراحت منجر نشود .پشتی صندلی را به
گونهای تنظیم نمایید که کمربند ایمنی محکم و در راســتای
قفسه سینه سرنشــین قرار بگیرد تا هنگام برخورد و تصادف،
سرنشین از زیر کمربند ایمنی خارج نگردد و از جراحات ناشی
از تصادف مصون بماند.

صندلیها
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تنظیم اتوماتیک زاویه پشتی صندلی

دکمه تنظیم زاویه را فشار داده و نگه دارید و با حرکت
خود صندلی را در جهت زاویــه دلخواه هدایت نمایید،
حال دکمه را رها کنید.

احتیاط
هنگامی که پشتی صندلی شیب زیادی رو به عقب
دارد ،برای تنظیم پشتی صندلی به حالت نزدیک
به عمود  ،پشتی را با دست نگه دارید تا از حرکت
ناگهانــی آن جلوگیری نمایید .در غیر این صورت
حرکت ناگهانی پشــتی صندلی برای بازگشت به
حالت عمود ممکن است به کمر شما آسیب وارد
نماید.
13
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احتیاط
در هنگام برخورد شــدید از سمت عقب خودرو،
عملکــرد ضد ضربه که در پشــتیهای صندلی*
تعبیه شده است فعال شده و از وارد شدن ضربات
شدید به ستون فقرات و کمر سرنشین جلوگیری
میکند .هر بار که این سیستم فعال شود ،صندلی
باید قبل از اســتفاده مجدد توسط نمايندگيهاي
مجاز ايران خودرو عیب یابی و تنظیم گردد.

تنظیم پشت سری
با فشردن و نگه داشــتن دکمه تنظیم و کشیدن پشت سری
صندلی به سمت باال ،ارتفاع آن را افزايش دهيد.
با فشــردن و نگه داشــتن دکمه تنظیم وکشيدن پشت سري
صندلي به سمت پايين ،ارتفاع آن را کاهش دهيد.
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تنظیم زاویه تکیه گاه گودی کمر
اهرم تنظیم را تا رسیدن به زاویه دلخواه حرکت دهید تا تکیه
گاه گودی کمر به اندازه و ســمت مورد نظر شما تنظیم شود،
حال اهرم را رها نمایید.
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بهترین موقعیت پشت سری صندلی

پشــت ســری صندلی را به گونه ای تنظیم نمایید که
قسمت مرکزی پشت سر دقیقا در قسمت مرکزی پشت
سری صندلی قرار گیرد.

هشدار

زاویه نادرســت پشت ســری صندلی عملکرد
محافظت از قســمت سر و گردن را کاهش داده و
قطعا منجر به بروز صدمات جدی در هنگام وقوع
تصادف می شود.

درصورت نصب در خودروی شما *
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.5پشــت سری صندلیها را در ســوراخ نشیمنگاه های
عمودی فرو کنید.
 .6برای برگرداندن صندلی ها به حالت اولیه این مراحل
را برعکس انجام دهید.
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خواباندن صندلیهای عقب
صندلیهــای عقب خودرو قابلیت جمع شــدن دارند و
بنابراین می توانید با این کار به حداکثر ظرفیت صندوق
عقب برســید .قبل از خواباندن صندلی ها ابتدا هرگونه
جســمی را از روی صندلی ها بردارید و ســپس طبق
دستورالعمل زیر عمل نمایید:
 .1نشیمنگاه صندلی را باال بکشید تا صندلی ها از حالت
قفل خارج شوند.
 .2نشیمنگاه های صندلی را به سمت جلو بکشید تا به
حالت عمود برسند.

 .1پشت سریها را بردارید.
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صندلیها
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 .4پشتی صندلی را به سمت جلو بکشید.
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تنظیمات سیستم کمربند ایمنی
تمام صندلیهای این خودرو مجهز به سیســتم کمربند
ایمنی ســه نقطه ای هستند که در راستای شانه ،قفسه
سینه و مفصل ران کشیده می شوند.
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قالب

.C

حلقه اتصال بااليي

اخطار
همواره از بسته شدن کمربند های ایمنی اطمینان
حاصل نمایید و موارد ایمنی زیر را رعایت نمایید:
 تمام سرنشــینان خودرو باید در هنگام حرکتخودرو کمربندهای ایمنی خود رابسته باشند.
 کمربندهای ایمنی را به درستی ببندید و هموارهحالت صحیح نشستن را رعایت نمایید.
 اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی به درستیدر امتداد صحیح شــانه بسته شــده باشد و از
امتداد دادن آن در قسمت زیر گردن یا زیر بغل
اجتناب نمایید.
 همواره اطمینان حاصل نمایید قســمت پایینیکمربند که برای میان تنه طراحی شده است در
امتداد استخوان لگن قرار گرفته باشد و آن را تا
حد امکان پایین آورید.
 کمربند ایمنی را از حالت کلید خوردگی خارجنمایید.
 هر کمربنــد ایمنی مخصوص یک سرنشــینطراحی شده و استفاده یک کمربند برای بیش
از یک نفر به هیچ عنوان جایز نیست.
 بانــوان نیــز باید کمربنــد ایمنی خــود را بهطورصحیح ببندند.

عملکرد ایمنی سیستم کمربند ایمنی
بــه منظور حفظ موارد ایمنی که در این خودرو طراحی
شده اســت ،این سیستم سرنشــین را تا حد امکان به
ماشین محکم می کند.
کمربند ایمنی تا حد پیش بینی شده ای در هنگام بروز
هر نوع تصادفی از سر نشینان محافظت می نماید.
در هنگام بروز تصادفات شدید ،سیستم کمربند ایمنی از
برخورد سرنشینان با تجهیزات داخلی خودرو و با دیگر
سرنشینان خودرو جلوگیری به عمل می آورد.
در هنگام بروز تصادف شــدید و یا واژگون شدن خودرو،
سیستم کمربند ایمنی از پرتاب سرنشینان بسمت بیرون
جلوگیری می کند.
در هنگام فعال شدن سیستم کیسه هوا ،کمربند ایمنی
به سرنشــینان کمک می کند وضعیت بدنی مناســبی
داشــته و برخورد را به حداقل برســاند .این سیســتم
همچنین سرنشــینان را از اصابت شــدید با کیسه هوا
حفظ کرده و در این حالت کیسه هوا نیز در برابر آسیب
محافظت می شود.
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ایمنی کودک
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 .5ارتفاع کمربند ایمنی را به درستی تنظیم نمایید .برای
افزایش ارتفاع آن را از ناحیه ای که در تصویر نشان داده
شــده است باال بکشید و برای کم کردن ارتفاع آن را به
جهت پایین بکشید.
 .6نوار پایینی کمربند ایمنی را در امتداد استخوان لگن
به آرامی بکشــید و تا جایی که ممکن اســت آن را در
ارتفاع پایین تنظیم نمایید.

باز کردن کمربند ایمنی
برای باز کردن کمربند ایمنی دکمه قرمز ""PRESS
روی گیره را فشــار دهید ،سپس قالب را باال بکشید تا
کمربند آزاد شود.
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دستورالعمل بستن کمربند ایمنی
 .1قالب نوارکمربند را بگیرید.
 .2به آرامی نوار مورب کمربند را بکشید.
 .۳قالب را داخل گیره فشــار دهید تا صدای "کلیک"
شنیده شود.
 .4اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی به طور صحیح
کشیده شده و از ناحیه گردن دور است.
ســپس اطمینان حاصل نمایید که کمربند از روی شانه
نخواهد افتاد.
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کمربندهای ایمنی
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احتیاط
برای تضمین یک رانندگی ایمن ،راننده باید همواره
کمربند ایمنی را زمانی که خودرو بیحرکت است
تنظیم نماید.
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کمربندهای ایمنی
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 .4قالب  Cرا درون گیره  Dقرار دهید تا صدای کلیک
شنیده شود.
 .5اطمینان حاصل نمایید کمربند شــانه از گردن دور
باشد و از روی شانه قابل افتادن نباشد.
 .6کمربند میان تنه را در امتداد استخوان لگن کشیده و
تا جایی که ممکن است آن را پایین آورید.
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روش استفاده از کمربند ایمنی صندلی میانی عقب
 .1گیــره  Cو  Aرا از بــاالی پوشــش صندوق عقب و
همچنین کمربند ایمنی را همزمان بیرون بکشید.
 .2قــاب  Aرا در گیره  Bفشــار داده تا صدای کلیک
شنیده شود.
 .۳در حالی که قالب  Cرا نگه داشتهاید به آرامی کمربند
شانه یا ران را بکشید.
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Tab A

باز کردن کمربند ایمنی صندلی میانی عقب
دکمه قرمــز رنگ " "PRESSرا روی گیره  Dفشــار
دهید .همین عمــل را بر روی قالب  Aنیز انجام داده و
کمربند را آزاد نمایید.

www.CarGarage.ir

احتیاط
هنگامی که کمربند ایمنــی صندلی میانی عقب
دیگراســتفادهای نداشــت حتما بایــد کمربند را
به طور صحیــح جمع کرده و قالب را در شــیار
مخصوص خودش باالی پوشش صندوق عقب قرار
دهید .این عمل باعث میشود  ،کمربند  Aایمنی
در حین حرکت ایجاد سر و صدا ننماید.
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کمربندهای ایمنی جلو مجهز به سیســتم پیش
کشنده
سیستم پیش کشنده فقط در موارد معینی از تصادفات
عمل می کندو پس از فعال شــدن سیستم کیسه هوا،
عملکرد پیش کشندگی آن به تدریج کاهش مییابد.
عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنی با کمی دود (عاری
از مواد مضر) همراه اســت .شــایان ذکر است این دود
عاری از هرگونه اثر زیان آور برای سرنشــینان می باشد
اما ممکن است در افرادی که دچار آلرژی هستند مقدار
اندکی خارش در سطح پوست ایجاد نماید.
بعد از فعال شدن کیســه هوا یا سیستم پیش کشنده،
چنانچه موادی بر روی پوست یا چشمها احساس کردید،
در اسرع وقت نسبت به شستن آن اقدام نمایید.
سیســتم پیش کشــنده کمربند ایمنی فقــط یک بار
فعال می شــود و چنانچه یک بار فعال شد باید توسط
کارشناسان بررسی و سرویس شود.

احتیاط
 از ایجاد هرگونه تغییر بدون مجوز در سیســتمپیش کشنده جدا خودداری نمایید زیرا عملکرد
سیستم کمربند ایمنی را دچار اختالل کرده و از
حالت عادی خارج می کند.
 با یک بار فعال شــدن سیستم  ،دیگر سیستمپیش کشنده قابل استفاده نیست و باید در اسرع
وقــت تعویض گردد حتی اگر در آن زمان هیچ
سرنشینی درون خودرو نباشد.
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چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی
اگر راننده یا سرنشــین جلو کمربند ایمنی را نبســته
باشــند و ســوئیچ خودرو در حالت  ONباشد ،چراغ
نشــانگر کمربند ایمنی بر روی صفحه نمايشگر نمایان
میشود .اگر ســرعت حرکت خودرو باالی  20کیلومتر
بر ساعت باشد ،هشدارصوتی به فاصله هر  1/5ثانیه یک
بار فعال میشود.
اگر صندلی جلو سرنشین نداشته باشد این چراغ هشدار
روشن نمیشود.
چنانچه طی مدت  90ثانیــه کمربند ایمنی را ببندید،
هشدار صوتی قطع و چراغ هشدار نیز خاموش می شود.
در صورت نبستن کمربند ظرف مدت  90ثانیه ،هشدار
صوتی قطع میشــود اما چراغ هشدار همچنان تا بستن
کمربند ایمنی روشن میماند.

کمربندهای ایمنی
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ایمنیکودک
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انواع صندلی ایمنی کودک
این دستورالعمل حاوی مراحل نصب سه نوع از رایجترین
صندلیهای ایمنی کودک میباشد:
صندلی ایمنی نوزاد
صندلی ایمنی کودک
صندلی ایمنی دانش آموز
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w
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وضعیت نصب صندلی کودک
صندلی ایمنی نوزاد فقط به حالت "پشت به جاده" قابل
استفاده میباشد.
انتخاب حالتهای مختلف "رو به جاده" و " پشــت به
جاده" برای صندلی ایمنی کودک به ســن و شــرایط
فیزیکی کودک بستگی دارد .بجز هنگام ضرورت شدید،
اکیدا َ از نصب صندلی کودک به صورت "رو به جاده" آن
هم در صندلی جلو خــودداری نمایید ،زیرا هنگام بروز
تصادف و عملکرد سیســتم کیسه هوا ،برخورد ناشی از
کیسه هوا موجب جراحات جبرانناپذیر یا مرگ کودک
میشــود .در مواردی که نصب صندلی ایمنی کودک به
صورت "رو به جــاده" در صندلی جلو ضرورت مییابد،
صندلی سرنشین جلو را تا جایی که ممکن است به عقب
بکشید.
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صندلی دانش آموز فقــط به حالت "رو به جاده"
قابل استفاده است.
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هشدار
ثابت کردن هرگونه شــئ دیگری با تثبیتکننده
کمربند یا متصل کردن به آن کار بسیار خطرناکی
اســت و در این صورت از حالت کشش آن کاسته
شده و کمربند آســیب میبیند و آسیب رساندن
به سیســتم ثابتکننده منجر به حوادث بسیاری
میشود بستن تثبیتکننده کمربند به باالی پشت
ســری کار بسیار خطرناکی اســت .به هنگام بروز
تصادف تثبیتکننده کمربند به سمت پایین آمده
و موجب حرکت صندلی ایمنی کودک و به دنبال
آن منجر به جراحات جبرانناپذیر یا مرگ میشود.
بســتن تثبیتکننده کمربند به دیگر اتصاالت و
گیرهها کار بســیار خطرناکی است .به هنگام بروز
تصادف ،تثبیت کننده کمربند به سمت پایین آمده
و موجب حرکت صندلی ایمنی کودک به دنبال آن
منجر به جراحات جبران ناپذیر یا فوت میشود.
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نصب سیستم صندلی ایمنی کودک
هنگام نصــب صندلی ایمنی کودک همــراه با کمربند
ایمنــی مخصــوص ،به دســتورات دفترچــه راهنمای
سازندگان محصول دقت و توجه کنید.
براي سيستم ايمني صندلي کودک با اتصاالت ويژه آن
نيز به دستورات ايزوفيکس صندلي کودک توجه داشته
باشيد.

ایمنی کودک
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کمربند ایمنی همراه با سیستم قفل جمع شونده
اتوماتیک () ISOFIX
به قسمت نصب کمربند ایمنی کودک در صندلی عقب
در صفحه بعد با عنوان (استفاده از حالت قفل اتوماتیک)
مراجعه نمایید.
کمربند ایمنی بدون سیســتم قفل جمعشونده
اتوماتیک
به منظور نصب سیستم صندلی ایمنی کودک با کمربند
ثابتکننده ،به قســمت راهنما مراجعه نمایید تا محل
قرارگیری اتصاالت را دقیقاَ بیابید .تثبیتکننده کمربند
را بین قسمت پشت سری و پشتی نصب نمایید.
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 .5به دقــت صندلی ایمنی کودک را روی صندلی مورد
نظر بگذارید .از جمعشــوندگی نرم سیستم جمعشونده
اطمینان حاصل نمایید .شــنیدن یک صدای کلیک به
هنگام عملیات جمع شــوندگی حاکی از آن اســت که
سیســتم قفل اتوماتیک کار خود را به درســتی انجام
میدهد .اگر صندلی ایمنی کودک با کمربند ایمنی قفل
نشود باید مراحل فوق را مجددا َ طی نمایید.
 .6اگر اســتفاده از تثبیتکننده کمربند به جهت حفظ
ایمنی صندلی کودک شما الزم باشد لطفا به دستورات
نصب دفترچه راهنمای ســازنده محصول دقت و توجه
الزم داشــته و همواره اطمینان حاصل نمایید کمربند
ثابتشــونده پس از برداشتن پشت ســری ،به درستی
داخل قالبگیر کرده و در امتداد مناســب کشیده شده
است.
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محل گيرههاي اتصال
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نصب صندلی ایمنی کودک بر روی صندلی عقب
(با استفاده از حالت قفل اتوماتیک)
به هنگام استفاده از حالت قفل اتوماتیک صندلی ایمنی
کودک لطفاَ طبق دستورالعمل زیر مراحل نصب را طی
نمایید:
 .1پشتی صندلی ایمنی را به سمت عقب رانده تا قفل
شود.
 .2پشت سری را به باال کشیده تا به حالت قفل برسد.
 .۳سیســتم صندلی ایمنی کودک را با قسمت کمربند
میــان تنه مربوطه به کمربند شــانه /میــان تنه ثابت
نمایید.
.4کمربند شــانه را تا جایی که ممکن اســت از درون
سیســتم جمعشونده بیرون بکشــید تا به حالت قفل
سیستم جمعشونده برسد.
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ایمنیکودک
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w
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محل تثبیتکننده کمربند
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درصورت مجهز بودن سيســتم کمربند ايمني کودکان
به تثبيتکننده کمربند باید جهت حفظ ايمني کودک،
از نصــب صحیح و صحت کارکرد تثبيتکننده کمربند
اطمينان حاصــل نماييد .هنگام نصــب تثبيتکننده
کمربند ،لطفاَ دستورالعملهاي سازنده سيستم کمربند
ايمني کودکان را جهت نصب مد نظر قرار دهيد.
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اخطار
هرگز از حالت "پشــت بــه جاده"
صندلی ایمنی کــودک در صندلی
که مجهز به سیســتم کیسه هوای
جلو میباشد استفاده ننمایید .در غیر
این صورت به مرگ و صدمات جدي
منجر میشود.

سیستم صندلی ایمنی کودک ایزوفیکس
دستورالعمل نصب:
 .1صندلی جلو را تا جایی که ممکن است به عقب برده
و سپس حدود  ۵۰میلیمتر آن را به جلو حرکت دهید
تا به قسمت مرکز کشویی صندلی برسید .حال فضای
کافی برای نصب سیســتم صندلی ایمنی کودک را در
اختیــار دارید (برای صندلیهایی که قابلیت کشــویی
ندارند مراحل نصب را از مرحله بعد آغاز نمایید).
 .2پشت ســری را به باالترین نقطه قفل آن کشانده و
ثابت نمایید.
 .3پشت دری مخصوص لباس را از قسمت عالئم نصب
ایزوفیکــس بلند کرده و صندلی ایمنــی کودک را به
گیرههای ایزوفیکس ثابت نمایید .به دستورالعملهای
سازنده محصول توجه نمایید.

w
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اقدامات احتیاطی برای صندلی ایمنی کودک
صندلی ایمنی کودک را متناسب با سن و فیزیک بدنی
کودک انتخاب نمایید.
خودرو شما مجهز به کیسه هوای کناری و کیسه هوای
پشــت دری میباشد .خم شدن کودک و یا تکیه دادن
او به پنجرهها ممنوع میباشد ،حتی هنگامی که کودک
در صندلی ایمنی کودک نشسته است.
هرگز قبل از بازکردن سیستم صندلی ایمنی کودک از
دســتگیره ریموت کنترل اســتفاده ننماییــد .در غیر
اینصورت پشتی سری به سمت جلو خم شده و موجب
بروز صدمات جدی برای کودک میشود.
هرگز از حالت "پشــت به جاده" صندلی ایمنی کودک
در صندلیای که مجهز به سیســتم کیسه هوای جلو
میباشد استفاده ننمایید( .در حالت فعال)

ایمنیکودک
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ایمنیکودک
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اخطار
این ســری از خودرو های ســواری فقط مجهز به
دو گیــره ایزوفیکس برای نصــب صندلی ایمنی
میباشند که در قسمت پشت سمت چپ و راست
صندلیهای عقب قرار داده شــده انــد .از کارکرد
صحیح این گیرهها اطمینان حاصل نمایید.
در تمام مراحل نصب صندلی ایمنی کودک همواره
از دستورالعملهای نصب که توسط سازنده سیستم
به شما ارائه شده است پیروی نموده و به این ترتیب
از بــروز هرگونه حادثه منجر بــه مرگ و صدمات
جدي منجر که ممکن اســت طی تصادفات پیش
آید جلوگیری نمایید.
در صورت عدم موفقیت در نصب ایزوفیکس صندلی
ایمنی و استفاده از آن به صورت عادی مراتب را به
اطالع نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو رسانده و با
ایشان مشورت نمایید و یا در صورت لزوم برای انجام
بررسیها الزم به نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو
مراجعه نمایید.
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محل اتصاالت
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محل تثبيت کننده کمربند
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تنظیمات کیسه هوا
کیسه هوای جلویی
کیسه هوای کناری*

احتیاط
سیستم ایمنی کیسه هوا  ،پس از سیستم کمربند
ایمنــی ،یک سیســتم ایمنی مکمل محســوب
میشود.
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کیســه هوا مکمل عملکرد کمربند ایمنی است و این
دو ،جز الینفک سیســتم ایمنی سرنشــین هســتند.
بنابراین بستن کمربند ایمنی به طور دائم الزامی است.
به منظور برخورداری از جوانب ایمنی که برای کیســه
هوا پیش بینی شده است سرنشینان باید در وهله اول
کمربندهای ایمنی خود را به درســتی ببندند و حالت
صحیح نشستن را رعایت نمایند.
اســتفاده صحیح از کیســه هوا می تواند عملکردهای
پیشبینی شده آن را به درستی محقق نماید .استفاده
نادرســت نه فقط موارد ایمنی را محقق نساخته بلکه
در مواقع خاص منجر به بروز جراحات ســنگین برای
سرنشینان میشود.

کیسههای هوا
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کیسه هوای جلو
هنگام تصادفات متوســط و جدی از ناحیه جلو ،کیسه
هوای راننده و سرنشــین جلو به طور همزمان فعال می
شوند تا محافظت از سر و سینه راننده و سرنشین جلو را
هرچه کامل تر و بهتر انجام دهند.
کیســه هوای راننده بــر روی غربیلــک فرمان جهت
محافظت از راننده تعبیه شده است.
کیســه هوای سرنشــین جلو بر روي داشــبورد جهت
محافظت از سرنشین جلو تعبیه شده است.

ساختار کیسه هوای جلو
واحد کنترلSRS
به همراه یک حســگر ضربه قســمت مرکــزی کنترل
سیستم کیسه هوا را تشکیل می دهند.این مرکز کنترل،
مســئولیت دریافت ســیگنال های ورودی ضربه را به
عهده دارد و در صورت دریافت سیگنال در دامنه تعریف
شده کیسه هوا ،فعال شــدن یا غیر فعال ماندن کیسه
هوا و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی را برای انجام
عملیات حفاظتی تعیین مــی کند این مرکز همچنین
در صورت بــروز اختالل در عملکرد ،هدایت سیســتم
عیبیابی را انجام میدهد.

w

کیسههای هوا
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چراغ هشدار SRS

این چراغ نشان دهنده بروز اختالل در عملکرد سیستم
کیسه هوا ست.
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زیرمجموعه کیسه هوا
شامل کیسه هوا و سیستم رها سازی کیسه هوا میباشد.
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شرایط فعال شدن کیسه هوای جلو
هنگام ضربه ناگهانی با شــدتی معیــن از ناحیه جلوی
خودرو ،سنسور مربوطه ،کاهش سرعت ناگهانی خودرو
را تشــخیص می دهــدو مرکز کنترل سیســتم ایمنی
غیرفعال به ســرعت فرمان رها کردن گاز فعال ســازی
کیسه هوا را صادر کرده و کیسه هوا طی مراحل مربوطه
رها می شود .کیسه هوا در این لحظه از گاز داغ پر شده
و فاصله لحظه بروز تصادف تا پر شــدن کیســه هوا از
هوای داغ بســیار کوتاه است و در اندک زمانی ،راننده و
سرنشــین جلو بالشتکی از هوا در جلوی خود می بینند
که به بهترین شــکل از سر و ســینه ایشان محافظت
میکند.
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سیستم شناسایی سرنشین
این خودرو به سیستم شناسایی سرنشین مجهز میباشد.
اگر سرنشــین جلو کمربند ایمنی خود را نبسته باشد،
سیستم شناسایی هشــدارهای صوتی و تصویری بسته
نشدن کمربند ایمنی را صادر میکند.

G
ar

اخطار
انجام هرگونــه تعمیر یا تغییر بر روی سیســتم
ایمنی غیر فعال ،بدون کســب اجازه و مشــورت
با متخصصان مربوطه ،ممنوع اســت .چراکه این
اقدامــات منجر به فعال شــدن ناگهانــی یا بروز
اختالل در عملکرد سیســتم کیسه هوا می شود
و صدمات جبــران ناپذیری را بــه دنبال خواهد
داشت .تعمیر و تغییر سیستم ایمنی خودرو فقط
باید توسط نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو انجام
پذیرد.
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چراغ هشدار کیسه هوای جلو
هنگامی که کلید خودرو در حالت " "ONقرار بگیرد ویا
موتور اســتارت زده شود ،چراغ هشدار کیسه هوا روشن
و پس از  6ثانیه بطور اتوماتیک خاموش میشــود .این
روشن و خاموش شدن در بازه زمانی مذکور نشاندهنده
عملکرد طبیعی سیستم کیسه هوا میباشد.
در صورت بروز هر یک از مــوارد زیر در خصوص چراغ
اخطار کیسه هوا ،در اسرع وقت مراتب را جهت بازبینی
و بررســیهای الزم به اطالع نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو برســانید .پس از برطرف شــدن خرابی به طور
معمول از خودرو خود استفاده نمایید.
هنگامی که کلید در حالت " "ONباشــد و چراغ
هشدار روشن نشود.
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چراغ هشدار پس از گذشــت  6ثانیه از استارت
موتور همچنان روشن باقی بماند.
 چراغ هشــدار در حین حرکت خودرو روشنبماند یا روشن خاموش شود.
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شرایط عملکرد کیسه هوای جلو
برخورد مستقیم خودرو با یک دیوار محکم از ناحیه جلو
(مانند یک دیوار بتنی) با سرعتی بالغ بر  23کیلومتر بر
ســاعت ،به طوری که قسمت های جلویی خودرو مانند
چراغهای جلو به طور جدی آسیب دیده و تغییر شکل
دهند.
در شــرایطی که برخورد با یک جســم متحرک مانند
خودرو ویا جســمی که تغییر شکل میدهد مانند گارد
ریل ،صورت پذیرد ،کیسه هوا با سرعتی بیشتر از آنچه
در باال ذکر شد ،فعال میشود.

.C

w

کیسههای هوا
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.1برخورد با خودروهای دیگر از ناحیه پشت

 .3لغزندگی یا برخورد از بغل
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مواردی که در آنها سیستم کیسه هوا فعال نمیشود
کیسه هوا در برخوردهایی به جز برخورد از ناحیه جلوی خودرو
فعال نمیشود.
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 .2واژگونی عرضی

.C
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بــه علت عملکرد میانگیری خودرو شــما ،تا هنگامی که
تمام شرایط الزم برای فعال شدن کیسه هوا محقق نشود،
سیستم کیسه هوا فعال نمیشــود ،حتی در مواردی که
خودرو شما به شدت از ناحیه جلو آسیب ببیند.

 .2به هنگام برخورد قسمت میانی و باالیی جلوی خودرو
شــما یا فرورفتگی قسمتهای مذکور توسط بارکش یک
تریلر یا کامیون.
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 .1به هنگام برخورد قسمت مرکزی جلوی خودرو شما با
یک درخت یا ستون
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 .3بــه هنگام برخــورد از ناحیه جلو بــه علت انحراف
(برخورد غیر مستقیم) خودرو
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 .2به هنگام افتادن خودرو در یک گودال و یا برخورد با
لبه یک گودال.
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 .1به هنگام برخورد خودرو با لبه جاده ،محل های پله مانند و
یا دیگر اجسام جامد با ارتفاع کم.
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 .3به هنگام افتادن خودرو به زمین با شدت زیاد و یا
افتادن خودرو در حین طی کردن راهی پله مانند.

احتیاط
حتی اگر قسمت جلویی خودرو شما آسیب جدی
ندیده باشــد ،در مواردی که برخورد مستقیماَ از
ناحیه جلو رخ دهد ،سیســتم کیسه هوای خودرو
شــما هنگام محقق شدن تمام شــرایط برخورد
با یک جســم ســخت مانند یک دیوار بتنی فعال
میشود (مانند یک دیوار بتنی).
31
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اقدامات احتیاطی در برابر فعال شدن سیستم کیسه هوا
 کیسههای هوا با سرعت بسیارزیاد آزاد میشوند.بنابراین برخورد سرنشینان با کیسههای هوایی که با این
سرعت رها میشوند ممکن است منجر به بروز جراحات و
صدمات شدیدی شود.
 رها شدن و فعال شدن کیسه هوا با یک صدای نسبتابلند ناشی از پر شدن کیسهها توسط هوا همراه خواهد بود
و بالفاصله بعد از باز شدن کیسههای هوا نوعی دود در هوا
منتشر میشود که البته ضرری به همراه ندارد اما در همان
چند لحظه اول ممکن است در سرنشینانی که از بیماریهای
تنفسی رنج میبرند و یا دارای حساسیتهای پوستی هستند
منجر به بروز اختالالتی شود .متخصصان پیشنهاد میکنند در
صورت مشاهده هرگونه مواد باقیمانده بر روی پوست ،سطح
پوست را در اولین فرصت توسط آب پاکیزه شستشو نمایید.

 پس از آزاد شدن کیسه های هوا ،حرارت در محيط اطرافکيسه هوا بسیار باال خواهد بود  .بنابراین در این شرایط باید
احتیاط الزم برای جلوگیری از سوختگی های سطحی انجام
پذیرد.
 کیسه هوای خودرو فقط یک بار قابل استفاده است و درصورت رها سازی باید توسط کارشناسان مربوطه برای بررسی
و تعویض این قطعات اقدامات الزم انجام پذیرد .فرایند تعویض
کیسه های هوا نیز فقط بایدتوسط نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو انجام شود.
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اجزاء کیسه هوای کناری
واحد کنترل SRS
مرکز کنترل سیستم کیســه هوا است ،که سیگنالهای
ورودی را از حسگر ضربه دریافت و زمان رها سازی کیسه
هوا را تعیین می کند .این مرکز همچنین در صورت بروز
اختالل در عملکرد ،هدایت سیســتم عیب یابی را انجام
میدهد.

G
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چراغ هشدار SRS
این چراغ نشــان دهنده بروز اختالل در عملکرد سیستم
کیسه هوا ست.

هنگام ضربه ناگهانی با شــدتی معیــن از ناحیه کناری
خودرو  ،مرکز کنترل سیستم ایمنی غیر فعال به سرعت
نسبت به سیگنال ورودی حسگرعکسالعمل نشان داده
و دســتورات الزم برای رها سازی گاز کیسههای هوا را
صادر میکند و کیســههای هوا فورا رها میشوند ،این
کیســههای هوا مملو از هوای داغ هســتند و در اندک
زمانی پس از برخورد مانند بالشــتکی پر از هوای داغ در
قســمت کناری صورت سرنشین ،عملیات محافظتی را
انجام میدهند و به بهترین نحو از ســرو سینه سرنشین
محافظتهای الزم را به عمل میآورند.
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مجموعه کیسه هوا
شامل کیسه هوا و سیستم رها سازی کیسه هوا میباشد.
حســگر ضربه کناری خودرو در قســمت پنل داخلی در
انتهای ستون  Bبدنه تعبیه شده است که برای اندازهگیری
قدرت ضربه ،تبدیل آن به سیگنال و ورود سیگنال به مرکز
کنترل  SRSمورد استفاده قرار می گیرد.

* درصورت نصب در خودروی شما

w
w

کیسه هوا کناری*
به هنگام برخورد متوسط یا شدید از ناحیه کناری خودرو،
سیستم کیسه هوای راننده و کیسه هوا کنار خودرو به طور
همزمان فعال می شوند تا محافظت از سر و سینه راننده و
سرنشین جلو را هرچه کامل تر و بهتر انجام دهند.
کیسه هوای کناری راننده برای محافظت از او در صندلی
راننده تعبیه شده است.
کیسه هوای کناری سرنشین جلو نیز برای محافظت از او
درون صندلی سرنشین جلو تعبیه شده است.

کیسههای هوا

www.CarGarage.ir

33

کیسههای هوا

ir

34

e.

ag

ar

G
ar

.C

w

شرایط الزم برای فعال شدن کیسههای هوای کناری
در صــورت بروز تصــادف از ناحیه کنــاری خودرو در
سرعتی معادل  30کیلومتر بر ساعت که منجر به تغییر
شــکل شدید قســمتهای جانبی خودرو ،مانند ستون
بدنه  Bبشــود ،به طورکلی شرایط الزم برای فعالسازی
کیسهی هوا ایجاد میشود.

w
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w
آینه بغل سمت چپ

دستگیره داخلی
در
کلید های شیشه
باالبر

ar
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صفحه کنترل سیستم تهویه

صفحه نمایش جلو داشبورد
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آفتاب گیر

سیستم مالتی مدیا (رادیو پخش)

w
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آینه داخلی

اجزاء خودرو

کلید گرمکن صندلی /فندک  USB //ورودی صدا /

ag

کنترل بلوتوث  /کروز کنترل
دکمه های مربوط به سیستم مالتی مدیا
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کلید ها مربوط به  :تنظیم ارتفاع چراغ های جلو  -مقدار نور چراغ های کوچک  -تنظیم آینه های جانبی  -بستن آینه های جانبی -استارت/توقف
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اجزاء خودرو
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دکمه استارت
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کلید های ترکیبی  :کلید روشنایی/شیشه پاک کن و کلید شیشهشوی

کیسه هوا
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تجهیزات انتخابی
تجهیــزات انتخابی بــه آن دســته از تجهیزاتی اطالق
میشود که بسته به تنظیمات مختلف خودروها بر روی
آنها نصب یا جایگزیــن میگردد و در دفترچه راهنما با
عالمت * مشخص میشوند.
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تجهیزات استاندارد
تجهیزات اصلی خودرو به تجهیزاتی اطالق میشود که
بر روی تمام خودروهای تحویلی ارائه میشــود و هیچ
توضیح ویژهای برای این تجهیــزات در دفترچه راهنما
درج نمیگردد.

w
w

تجهیــزات خودرو به طور کلی بــه دو بخش تجهیزات
استاندارد و تجهیزات انتخابی تقسیم میشوند.

انواع تجهیزات
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نشانگرهای صفحه نمایش جلوآمپر
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۷ـ سرعت سنج

 - 6نشانگر چراغ راهنمای گردش به چپ
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۵ـ نشانگر چراغ نور باال
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۴ـ نشانگر چراغ های کوچک
 - 3چراغ اخطار فشار روغن موتور
 - 2نشانگر چراغ نور پایین
۱ـ چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

 24چراغ اخطار بروز اختالل در سیســتم
موتور(بدون ارتباط با گازهای آالینده)
 - 25چــراغ اخطار اشــکال درعملکرد
سیستم EPS
 - 24چراغ اخطار بروز اختالل در سیستم
موتور(درارتباط با گازهای آالینده)
 - 23چراغ اخطار سیستم کنترل الکترونیکی
 ESP OFFپایداری خودرو و ضدلغزش

 - 22چراغ اخطار سیستم ( Start-Stopزرد)
 - 23چراغ اخطارسیســتم کنترل الکترونیکی ESP

پایداری خودرو و ضدلغزش
 22چراغ اخطار سیستم ( Start-Stopسبز)

www.CarGarage.ir
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نشانگرهای صفحه نمایش جلوآمپر

 - 6نشانگر چراغ راهنمای گردش به راست

w

 - 8چراغ اخطار دمای باالی مایع خنک کننده
 - 9نشانگر چراغ مه شکن عقب

.C

 - 9نشانگر چراغ مه شکن جلو
 - 10چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
 - 11چراغ اخطار شارژ باتری
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 - 12نشانگر سیستم کروز
 - 13چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی سرنشین جلو

 - 13چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی راننده
 - 15چراغ اخطاراشکال در عملکرد PEPS

 - 16چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز
 - 17نشانگر عدم شناسایی موقعیت کلید توسط PEPS

 - 18نشانگر درجه حرارت آب

ag

 - 19نشانگر سطح سوخت

ar

 - 14چراغ اخطارسیستم ایموبیالیزر

 - 19چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت
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 - 21صفحه نمایشگر LCD
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 .2نشانگر چراغهای نور پایین
هنگامی که چراغهای نور پایین خودرو روشن و یا دسته
راهنما به حالت “چشــمک و ســبقت” باشد  ،در هر دو
حالت ،این چراغ نشانگر روشن میشود.
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احتیاط
اعدادی که در صفحه نمایش جلو آمپر نشان داده
میشــوند با اعداد درج شده در قسمت زیرین آن
مطابقت دارند.
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هشدار
راننده همواره باید در حین رانندگی تمام چراغهای
نشانگر و هشــدار دهنده روی صفحه نمایش جلو
آمپر را مد نظر داشته باشد.

.C

صفحه نمایش جلو آمپر شامل دور سنج موتور ،سرعت
ســنج ،کیلومتر شمار ،نشــانگر میزان سوخت ،نشانگر
دمای آب و تمام انواع چراغ های نشانگر و هشدار دهنده
می باشد.

 .1چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
هنگامی که ســوییچ خودرو در حالــت  ONقرار دارد
این چراغ هشــدار به مدت  1تا  2ثانیه روشن و سپس
خاموش میشود .اگر این چراغ هنگام روشن شدن موتور
روشن بماند نشاندهنده وجود اشکال در سیستم ترمز
ضد قفل میباشد.
با این حال سیســتم ترمز اصلی خودرو فعال اســت و
همچنان بــه کار خود ادامه میدهــد .در صورت بروز
هرگونه اشــکال با نمايندگيهاي مجــاز ايران خودرو
تماس حاصل فرمایید.

 .3چراغ اخطار فشار روغن موتور
در صورت روشــن ماندن این چراغ حتی پس از روشن
شدن موتور ،یکی از اختالالت زیر رخ داده است:
 سطح روغن موتور پایین تر از حد مجاز است. در صورتــی که حتی پس از اضافه کردن روغن موتوراین چراغ باز هم روشــن بماند نشــاندهنده این است
که در خط روغــن روان کننده ،میــزان روغن کافی
نیســت .در این صورت در اســرع وقت خودرو را به
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو یدک نموده و مراحل
بررسی و تعمیر را به متخصصان بسپارید.
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نشانگرهای صفحه نمایش جلوآمپر
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هشدار
هنگامی که ســطح روغن موتور بیش از حد مجاز
پایین اســت از روشن کردن موتور اجتناب کنید،
در غیر این صورت موتور خودرو شــما به شــدت
آسیب میبیند.
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.8چراغ اخطار دمای باالی مایع خنککننده موتور
هنگامی کــه درجه حرارت مایــع خنککننده بیش از
اندازه باال رود این چراغ اخطار روشن میشود.

 .11چراغ اخطار شارژ باتری
اگر پس از روشــن شــدن موتور این چراغ به طور دائم
روشن بماند ،نشاندهنده یکی از اختالالت زیر میباشد:
 خرابی در مدار شارژ باتری شکستگی یا شلی در کمربند الترناتور خرابی در الترناتو -خرابی در باتری

 .13چراغ اخطار بســتن کمربند ایمنی راننده/
سرنشین جلو
هنگامــی که کلید خودرو در حالت  ONقرار دارد  ،اگر
راننده و سرنشین جلو( اگر کسی نشسته باشد) ،کمربند
ایمنی را نبسته باشــند چراغ نشانگر مربوط به کمربند
ایمنی همان قســمت روشــن می شــود و تا زمانی که
کمربند ایمنی را نبندند همچنان روشن باقی میماند.
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 .6نشانگر چراغهای راهنمای سمت چپ/راست
هنگامی که چراغهای راهنما در یکی از سمتهای چپ
یا راست روشــن شوند ،چراغ نشــانگر راهنمای همان
سمت به طور همزمان چشمک میزند.

 .10چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
هنگامی که سوییچ خودرو در حالت  ONقرار دارد و یا
هنگامی که موتور روشــن میشود ،در صورتی که این
چراغ به طور دائم روشــن بماند و یا اصال روشن نشود،
نشــاندهنده نوعی اختالل در سیســتم کیسه هوا و یا
سیستم کمربند ایمنی است.
در این صورت در اسرع وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو تماس حاصل فرمایید.

 .7سرعت سنج
این سیستم نشاندهنده میزان سرعت خودرو بر حسب
کیلومتر بر ساعت میباشد.

 .12چراغ نشانگر سیستم کنترل کروز ()Cruise
(کنترل سرعت هوشمند)
اگر چراغ نشانگرسيستم کنترل سرعت هوشمند به رنگ
سبز باشــد ،نشــان دهنده فعال بودن و کار کردن اين
سيستم است.
اگر چراغ نشانگرسيستم کنترل سرعت هوشمند به رنگ
زرد باشد ،نشــان دهنده فعال بودن اين سيستم است.
ولی سیستم دراین زمان در حالت  standbyاست.

w

 .5چراغ نشانگر نور باال
هنگامی که چراغهای نورهای باال روشن شوند و یا دسته
راهنما به حالت “چشمک و سبقت” رود ،در هر دو حالت
این چراغ نشانگر بر رو ی صفحه روشن میشود.

 .9چراغ نشانگر مه شکن جلو/عقب
هنگامی که مه شــکن های جلو/عقب روشن می شوند،
نشانگر مه شــکن ها در همان جهت جلو یا عقب روی
صفحه نمایش ظاهر می شود .مه شکن های جلو یا عقب
فقط زمانی روشن می شوندکه چراغ های کوچک خودرو
روشن باشند.

w
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 .4چراغ نشانگر چراغهای کوچک
هنگامی که چراغهای کوچک خودرو روشن شوند ،این
چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

نشانگرهای صفحه نمایش جلوآمپر
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این نشانگر در صورت بروز اختالل در سیستم PEPS

روشن میشود.

G
ar

.15چراغ اخطار اشکال در عملکرد * PEPS
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هشدار
زمانی که چراغ اخطار اشــکال در سیســتم ترمز
دائما روشن بماند ،راندن خودرو با خطرات بسیار
زیادی مواجه اســت چراکه سیستم ترمز خودرو
هر لحظه ممکن اســت از کار بیافتد .بنابراین در
صورت مشــاهده چنین وضعیتی در اسرع وقت
با نمايندگيهاي مجاز ايران خودروتماس حاصل
فرمایید.
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 .18عقربه نشانگر درجه حرارت آب
در صورتي که نشانگر در محدوده قرمز رنگ قرارنگرفته
باشد يعني دماي مايع خنک کننده عادي است اما اگر در
محدوده رنگ قرمز قرار بگيرد در آن صورت نشاندهنده
دماي بيش از حد باالي آب است.

.C

 .14چراغ اخطار سیستم ایموبیالیزر
هنگامی که سوییچ در حالت  ACCقرار بگیرد این چراغ
اخطار هر دو ثانیه یک بار چشمک میزند و نشاندهنده
فعال بودن سیســتم ایموبیالیزر است .اگر موتور توسط
کلید روشن نشود و این چراغ هشدار دائما روشن بماند
و یا چشــمک بزند احتماال سیستم دچار نوعی اختالل
شــده است .در این صورت با نمايندگيهاي مجاز ايران
خودروتماس حاصل فرمایید.

 .16چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز
در صورت بروز هریک از موارد زیر ،این نشانگر روشن
میشود:
 اهرم ترمز دستی باال ست و یا کامال پایین آورده نشدهاست و سوییچ در حالت  ONو یا  Startاست.
 سطح روغن ترمز بیش از اندازه پایین آمده است. وجود اشکال در سیستم توزیع برق ترمز ( )EBDاگرروشــن شدن این چراغ با روشن شــدن چراغ اخطار
 ABSهمراه باشد.

 .17نشانگر عدم شناسایی موقعیت کلید توسط
* PEPS
هنگامی که کلید در داخل خودرو نیست و در صورتی که
 PEPSبــرای یافتن کلید فعال شــود ،این نشــانگر
چشمک میزند.

w

صفحه نمايش جلو داشبورد
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هشدار
اگر این نشــانگر در ناحیه قرمز رنگ قرار داشــته
باشد نشاندهنده این است که دمای موتور بیش از
حد مجاز باال رفته است .در صورت مشاهده چنین
وضعیتی ادامه دادن به رانندگی ممکن است منجر
به بروز صدمات جدی به موتور خودرو شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 .20نشانگر چراغ خطریا فالشر

شده است را فشار دهید و بیش از  ۳ثانیه نگه دارید.
نمایش اطالعات دنده*
اطالعات دنده شامل موارد و آیتمهای زیر میباشد:
 : Pدنده پارک
 : Rدنده عقب
 : Nدنده خالص
 : Dدنده حرکت خودرو
 : Sدنده اسپورت
 : 1st ~ 5thحالت اسپورت
 : 1st ~ 5thدنده
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با فشــردن این دکمه در مواقع ضروری ،تمام چراغهای
راهنما به طور همزمان چشمک می زنند .این مکانیزم در
صورت خاموش بودن موتور همچنان فعال است.

G
ar

 .21صفحه نمایش ال سی دی ()LCD
اطالعاتی که در این صفحه نمایش گنجانده شده است
شامل موارد زیر میباشد:
سنجش کل مسافت طی شده ()ODO
سنجش مسافت طی آخرین سفر ()TRIP
اطالعات دنده  -مصرف ســوخت کنونی -مســافت کل
باقیمانده  -اطالعات باز بودن درها  -اطالعات PEPS
صفحــه نمایش اطالعات را می توان با کلید  INFOکه
در غربیلک فرمان تعبیه شده است فعال نمود.
جهت صفر کردن اطالعات آخرین مسافت سفر بایدکلید
 INFOکه در پایین قسمت مسافت آخرین سفر تعبیه

 : 1st – 5thدنده

احتیاط

در خودرو

نمایید

باز است

نمایش اطالعات بازبودن درها
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 .19عقربه نشانگر سوخت /چراغ اخطار کم بودن
میزان سوخت
عقربه نشانگر سوخت نشاندهنده میزان سوخت موجود
در مخزن ســوخت خودرو اســت .هرگز نباید سوخت
خودرو از  1.6ظرفیت مخزن ســوخت کمتر شــود .در
صورتی که عقربه نشانگر سوخت به منطقه اتمام سوخت
نزدیک شــده و یا چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت
روشن شود در اسرع وقت سوخت گیری نمایید.
در صورتی که سوخت گیری کمتر از میزان  6لیتر باشد،
عقربه نشانگر سوخت پس از سوخت گیری آرام آرام و با
سرعت کم باال می آید.

صفحه نمايش جلو داشبورد
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قبل از استارت و روشن
کردن موتور ،پدال ترمز را
فشار دهید

نمایش اطالعات * PEPS
* درصورت نصب در خودروی شما
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 .22چراغ اخطار سیستم ( * Start-Stopزرد)
چراغ اخطار سیستم ( * Start-Stopسبز)
در صورتي که اين چراغ پس از روشــن شــدن ،مدام به
رنگ سبز باشد نشان از شرايط و عملکرد عادي سيستم
 Start-Stopدارد.
درصورتي که اين چراغ پس از روشن شدن مدام به رنگ
زرد باشد ،نشان دهنده آنست که سيستم Start-Stop
از شرايط و عملکردي غیر فعال برخوردار است.
در صورتي که اين چراغ به رنگ زرد چشمک زن باشد،
نشان دهنده خرابي سيستم  Start-Stopميباشد .در
این صورت در اســرع وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو تماس حاصل فرمائید.
 .23چراغ اخطار سوییچ سیستم * ESP
چراغ اخطار سوییچ *
 چراغ اخطار سوییچ زمانی روشن میشود که سیستم ESPاز طریق سوییچ خاموش شده باشد.

در صورتي که بعد از استارت موتور ،چراغ اخطار سیستم
 ESPبطور دائم روشــن باشد ،نشان دهنده اختالل در
سيستم  ESPميباشد.
و در این صورت در اســرع وقت با نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو تماس حاصل فرمائید.
 .24چراغهای اخطار بروز اختالل در سیســتم
موتور (در ارتباط /بی ارتباط با سيستم خروج آالینده)
هــر دو چراغ باید در زمانی که ســوییچ درحالت ON
است ،روشــن شــوند .اگر یکی از چراغها در این زمان
روشــن نشــده و یا حتی بعد از روشــن شــدن موتور
روشــن بماند یا چشمک بزند ،نشاندهنده بروز اختالل
در سیســتم نیروی محرکه/خروج آالینده میباشد.
در صورت مشــاهده چنین وضعیتی در اســرع وقت با
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمائید.
 .25چراغ اخطار اشکال درعملکرد سیستم ESP
در صورتــی که این چراغ پس از روشــن شــدن موتور
همچنان روشن بماند نشــاندهنده اختالل در سیستم
 ESPمیباشد .در صورت مشاهده چنین وضعیتی در
اســرع وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس
حاصل فرمائید.
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 .26کیلومتر شمار خودرو
این قســمت نشاندهنده کل مســافت طی شده توسط
خودرو است.
زمانــی که موتور خودرو خاموش شــده و تمام درها به
درستی بسته شــده باشند ،این صفحه نمایش خاموش
میشود.
اطالعات موجود در صفحه نمایش زمانی که تمام درها
باز باشــند و یا کلید خودرو در قفل استارت قرار بگیرد
نمایان میشوند.
زمانی که مسافت باقیمانده رانندگی کمتر از  50کیلومتر
باشد ،این صفحه عالمت " ...کیلومتر" را نشان میدهد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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کیلومتر بر ساعت باالترتر برود اما کمربند ایمنی راننده
یا سرنشین جلو بسته نشده باشد و حسگر فشار رانندگی
به حدپخش هشدار برســد در این شرایط 10 ،آهنگ
"تینگ" ،ســپس یک وقفه  30ثانیــه ای و مجددا 10
آهنگ "تینگ" به گوش میرسد.
 سوییچ استارت خودرو خاموش باشد. سرعت رانندگی صفر کیلومتر بر ساعت باشد.اولویت هشدار :اگر ســوییچ استارت خودرو خاموش
باشد ،هشدار کلید نسبت به هشــدار نور جلو داشبورد
دارای اولویت باالتری اســت.اگر سوییچ در حالت ON
باشد ،فقط هشــدار کمربند ایمنی ممکن است به صدا
در آید.
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 .28چراغ سوییچ
هنگامی کــه بعد ازتوقف موتور یکی از درها باز شــود،
چراغی که در زیر ســوییچ قرار دارد روشــن می شود.
این چراغ به مدت  5دقیقه روشــن می ماند و سپس به
طوراتوماتیک خاموش می شــود.این چراغ بالفاصله بعد
از روشن شدن موتور خاموش می شود .چراغ سوییچ به
مدت  ۳۰ثانیه روشن می ماند و پس از بسته شدن تمام
درها به طور اتوماتیک خاموش می شود.

w
w

احتیاط
در صورت روشن نشدن هر يک از چراغ هاي
اخطار  /نشانگر ،اين احتمال وجود دارد که المپ
مربوطه سوخته باشد.
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 .29شرح آهنگهای هشدارهای صوتی
هشدار کلید :این هشدار زمانی فعال می شود که طبق
تشخیص سیستم ،کلید از سوییچ خارج نشده باشد و در
راننده هنگام توقف موتور باز باشد .اين سيستم مدام با
صدای "تینگ ،تینگ ،تینگ" هشدار می دهد.
 هشدار چراغ نور جلو داشبورد :این هشدار هنگامیبه صدا در می آید که چراغ های کوچک خاموش نشده
و پس از توقف موتور ،در راننده باز شــود .اين سيســتم
به طور مداوم با صدای "تینگ ،تینگ" هشدار میدهد.
 هشدار کمربند ایمنی :این هشدار هنگامی به صدادر میآید که در حین رانندگی ســرعت خودرو از 20
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 .27تنظیم خودکار شدت نور صفحه نمایش جلو
آمپر
اگر چراغ نور جلو آمپر در حالت "نور روز" خاموش باشد،
صفحه نمایش جلو آمپر به طور خودکار روشن میشود و
این وضعیت در شرایط زیر اتفاق می افتد:
 در مدل های دارای سیستم استارت کلیدی هنگامیکه یکی از درها باز باشد صفحه نمایش جلو آمپر روشن
شده و پس از بسته شدن تمام درها خاموش میشود.
 هنگامی که تمام درها بســته و سوییچ در حالت ONاست صفحه نمایش روشن میشود و هنگامی که سوییچ
درحالت  ACCاست ،خاموش میشود.
 در مدلهای دارای سیستم PEPS هنگامی که یکی از درها باز باشــد صفحه نمایش جلوآمپر روشن شده و پس از بسته شدن تمام درها خاموش
میشود.
 هنگامی که تمام درها بسته و سوییچ درحالتPEPSاســت ،صفحه نمایش روشن شده و هنگامی که سوییچ
در حالت  ACCاست ،خاموش میشود.

نشانگرهای صفحه نمایش جلوآمپر
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چراغهای کوچک
انتهای اهرم را بر خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید
تا چراغ های کوچک خودرو را تحت کنترل خود در آورید.
چراغهای
چرخاندن انتهای اهرم به سمت موقعیت 1
جلوی خــودرو ،چراغ های جلوآمپر ،چــراغ های عقب و
همچنین چراغ پالک خودرو را روشن می کند.
نورهای
چرخاندن انتهای اهرم به سمت موقعیت ۲
پایین را روشن کند و این در حالی خواهد بود که همچنان
چراغ های جلوی خودرو ،چراغ های ابزار ،چراغهای عقب و
چراغ پالک خودرو روشن خواهند ماند.
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موقعیت ۱
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خاموش

احتیاط
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری خودرو،
چراغها را بالفاصله بعد از خاموش شدن موتور
خودرو ،خاموش نمایید.

نور باال

w

دسته راهنما
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نور پایین

نور باال  /نور پایین
چرخانده و سپس
انتهای اهرم را به سمت موقعیت 2
اهرم را به جلو بکشید تا نورهای باال و پایین به طور همزمان
روشن شوند .در همین حین مشاهده خواهید کرد چراغ
نشانگر نور باال در صفحه نمایش روشن می شود.
با کشیدن اهرم به طورکامل نورهای باال چشمک می زنند.
با رها کردن اهرم ،اهرم به طور اتوماتیک به وضعیت اولیه
خود بازگشته و نور باال خاموش میشود.
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دسته راهنما

گردش به راست

خاموش

w

تغییر به سمت راست
خاموش OFF

تغییر به سمت چپ

تغییر جهــت عرضی حین حرکت :اهرم را به آرامی
به ســمت جهت عرضی که قصد حرکت بدان را دارید
بچرخانید ،در این زمان چراغ های راهنمای همان جهت
چشــمک خواهند زد ،سپس اهرم را نگه دارید .هنگامی
کــه اهرم را رهــا کنید اهرم به وضعیــت اولیه خود باز
خواهد گشت.
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چراغهای راهنما
گردش به چپ :اهرم ســمت چــپ را در جهت عکس
عقربههای ساعت بچرخانید و به وضعیت  OFFببرید،
چراغ های راهنمای ســمت چپ در جلو و عقب و کنار
خودرو روشــن شــده و به طور همزمان چراغ نشــانگر
راهنمای مربوطه در صفحه نمایش روشن می شود.
گردش به راست :اهرم را در جهت عکس عقربه های
ساعت بچرخانید و به وضعیت  OFFببرید ،چراغ های
راهنمای ســمت راســت در جلو و عقب و کنار خودرو
روشــن شــده و به طور همزمان چراغ نشانگر راهنمای
مربوطه در صفحه نمایش روشن می شود.
تکمیل گردش :هنگامی که غربیلک فرمان خودرو به
جای اولیه خود باز می گردد ،اهرم نیز به طور اتوماتیک
به جای خود بازگشــته و متعاقبا چــراغ های راهنما و
چراغهــای نشــانگر راهنما در صفحــه نمایش به طور
همزمان خاموش می شوند.

احتیاط
اگر چراغها خاموش نباشند به محض این که کلید
خودرو را از سوییچ خارج کنید ،با باز شدن در
خودرو سوت اخطار به گوش می رسد.
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مه شکن عقب

.C

گردش به چپ

مه شکن جلو

www.CarGarage.ir

چراغهای مه شکن جلو  /عقب
در شرایط آب و هوایی بارانی یا مه شدید ،روشن کردنچراغ های مه شــکن عقب و جلو کمــک می کند که
دید واضحتری نسبت به مســیر روبرو و پشت سر خود
داشــته باشــید و همچنین به خودرو هایی که از روبرو
یا در پشــت سر شما در حال حرکت هستند امکان دید
باالتری میدهد.
روشن :ابتدا چــراغ های کوچک را روشن کنید سپس
نسبت به روشــن کردن مهشکنهای جلو اقدام نمایید.
انتهای اهــرم را در جهــت عکس عقربههای ســاعت
چرخانده و به وضعیت مه شکن عقب اهرم ببرید و اهرم
را رهــا کنید .اهرم به طور اتوماتیک به مکان اولیه خود
باز خواهد گشت.
خاموش :چرخاندن انتهای اهرم به سمت مه شکنهای
عقب یا وضعیت  OFFمهشــکنها را خاموش میکند.
همچنین بــرای خاموش کردن مهشــکنها میتوانید
چراغهای کوچک خودرو را خاموش نمایید.
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برف پاک کن و شیشه شوی
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برف پاک کن شیشه جلو
روشن :هنگامــی که سوییچ خودرو در حالت  ONاست ،
انتهای اهرم را در جهت موافق یا مخالف عقربههای ساعت
بچرخانید.
انواع حالتهای حرکتی برفپاک کن :
 : MISTیک سیکل رفت و برگشت یا حرکت تکی
 : OFFخاموش
 : INTحرکت متناوب برف پاک کن قابل تنظیم با سرعت
(طبق عکس وسط این صفحه)
 : LOWحرکت آهسته
 : HIحرکت سریع

.C
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برف پاک کن و شیشه
شوی شیشه عقب

www.CarGarage.ir

برف پاک کن و شیشه شوی شیشه عقب
روشن :هنگامی که ســوییچ خودرو در حالت  ONاست،
انتهای اهرم را در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید.
انواع حالت های حرکتی برف پاک کن :
 : INTحرکت مداوم برف پاک کن با فواصل زمانی بین هر
سیکلکامل
 : ONحرکت مداوم برف پاک کن بدون هیچ وقفه زمانی

www.CarGarage.ir
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برف پاک کن و شیشه شوی
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احتیاط
مخزن شيشه شوی دارای عالمت حداقل و حداکثر
میباشد .اگر میزان سطح مایع شيشه شوی
پایینتر سطح عالمت گذاری شده حداقل باشد،
قاعدتا شيشه شوی عمل نمیکند.
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شستشوی شیشه جلو
روشن :هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONاست،
اهرم را به سمت عقب بکشید .یک بار کشیدن اهرم به سمت
عقب ،یک بار حرکت شیشه شوی و دو سیکل حرکت تیغه
برف پاک کن را به همراه خواهد داشت.
در صورتی که شيشه شوی عمل نکرد ابتدا میزان سطح مایع
شیشه شوی را بررسی نمایید .اگر سطح مایع شیشه شوی
عادي بود و همچنان شیشه شوی کار نکرد با نمايندگي هاي
مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.
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(برف پاک کن و شیشه شوی)
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شيشه شوی شیشه عقب

روشن :هنگامی که ســوییچ خــودرو در وضعیت ON

است ،انتهای اهرم را در جهت خالف عقربههای ساعت
بچرخانید .با این کار ،شيشــه شوی و برف پاک کن به
طور همزمان عمل می کنند .با رها کردن انتهای اهرم،
شيشه شوی و برف پاک کن هر دو متوقف می شوند.
در صورتی که شيشه شوی عمل نکرد ابتدا میزان سطح
مایع شیشه شــوی را بررســی نمایید .اگر سطح مایع
شیشــه شــوی عادي بود و همچنان شیشه شوی کار
نکرد با نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل
فرمایید
.
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سیستم صوتی
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انواع مدلها
این خودرو مجهز به سیستم های صوتی متنوعی است.
پیش از مطالعه این بخش ،نوع سیســتم صوتی تعبیه
شده در خودرو خود را بررسی و شناسایی کنید و سپس
به مطالعه توضیحات مربوط بــه همان بخش بپردازید.
انواع مختلف سیســتم صوتی بــکار رفته در این خودرو
عبارتند از:
سیستم صوتی لوح فشرده  /ام پی ۳

w
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)(CD/MP3
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سیستم ناوبری چند رسانهای *

www.CarGarage.ir

* درصورت نصب در خودروی شما

www.CarGarage.ir

w
w

سیستم صوتی

سیستم صوتی CD/MP3
دکمه تنظیم صدا
Power Button
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دکمه خروج CD

دکمه قطع

ar

دکمه پیشفرض
دکمه پیشفرض
دکمه پیشفرض
دکمه تنظیم
دکمه جستجوی پوشه
دکمه ذخیره صدا
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دکمه جلو رفت سریع

ag

تراک بعدی

www.CarGarage.ir

دکمه پیشفرض  /تکرار
دکمه پیشفرض  /انتخاب
دکمه پیشفرض
دکمه جستجو
دکمه بازگشت
دکمه انتخاب شبکه رادیویی
دکمه انتخاب شبکه رادیویی
دکمه برگشت سریع
چراغ هشدار خطر
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هرگز بــرای تمیز کردن لــوح های فشــرده از مایعات
حالل حاوی مواد ضد عفونی کننده و اسپری های انتی
استاتیک استفاده نکنید.
 همواره محیط داخل خودرو و لوح های فشرده را پاکیزهنگه دارید و از نفوذ گرد و غبار به لیزر سیســتم صوتی
جلوگیری نمایید.
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CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW,
MP3

احتیاط
در این قسمت ،دکمه " "Pressنشاندهنده زمان
فشردن دکمه به مدت کمتر از  2ثانیه است و
دکمه " "Press and holdنشاندهنده زمان
فشردن دکمه برای مدت بیش از  2ثانیه است.

.C

اقدامات احتیاطی به هنگام استفاده از راديو
در وهله اول به یاد داشــته باشید همواره بایدتوجه شما
به کنترل خودرو باشد .در حین حرکت در جاده همواره
توجه خود را به جاده معطوف دارید.
این سیســتم صوتی فقط قادر به پخش لوحهای فشرده
استاندارد با قطر دایره  120ساتنی متری میباشد.
این سیســتم صوتی فقط قادر به پخــش انواع لوحهای
فشرده به شرح زیر می باشد:

 حرکات ناگهانی و دستاندازهای جادهای احتماال منجربه پرش صوت میشوند.
 اگــر دمای واحــد مرکزی بســیار باال باشــد ،پیغام" "TOO HOTبر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
برای  ،CD/MP3سیستم صوتی خودرو بیش از 255
فایل 512 ،پوشه وتراک و  32سطح پوشه را پشتیبانی
میکند .در حالت  USBسیستم صوتی این خودرو بیش
از  512تراک ۱۲۸ ،پوشــه و  8سطح پوشه را پشتیبانی
میکند.
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را فشــار دهید تا وارد تنظیمات منو شوید .تنظیماتی از
قبیل افکت های صوتی  ،تنظيم صدا  ،تاریخ ،زمان ،باند
فرکانس و زبان سیستم را می توان در این منو تغییر داد.
با چرخاندن دکمه تنظيم صدا به سمت راست می توانید
وارد منوی بعدی شوید.
با انتخاب گزینــه “ ”Exitبا دکمه تنظيــم صدا میانی
میتوانید از رابط کاربری تنظیمات منو خارج شوید.

دکمه مرورگر
در حالت رادیو می توانید دکمه  SCNرا فشــار دهید تا
بین ایستگاه های رادیویی مختلف و باندهای FM/AM
ایستگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
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میتوان از این دکمــه و دکمه تنظيم صدا برای حرکت
بین پوشــه ها اســتفاده نمود و پس از رسیدن به پوشه
مورد نظر با فشردن دکمه “ ”Enterبه آن پوشه وارد شد.

دکمه تتظیمات منو

هنگامی که سیســتم صوتی روشن باشد ،دکمه SET

w
w

دکمه جستجوی پوشه

در حالت پخش لوح های فشرده  MP3یا پورت USB

سیستم صوتی
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FM1→FM2→FMAST→AM1→AMAST→FM1

دامنه فرکانس باند  FMاز  ۸۷/۵تا  108مگاهرتز میباشد
و دامنــه فرکانس بانــد  AMاز  531تا  1629کیلوهرتز
است.

بازخوانی ایستگاههای رادیویی ذخیره شده
باند رادیویی مــورد نظر ر ا انتخاب کنید و از دکمه های
پیش فرض  1تا  6یک عدد را که نشــاندهنده ایستگاه
رادیویی مورد نظر شماست فشار دهید .سیستم اطالعات
نــام و فرکانس ایســتگاه رادیویی مورد نظــر را نمایش
میدهد.
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ذخیره اتوماتیک ایستگاههای رادیویی
با فشــردن دکمــه  ،ASTعملکرد ذخیــره اتوماتیک
ایســتگاههای رادیویــی را فعال نمایید .ایســتگاههای
رادیویی که با باالترین کیفیت سیگنال دریافت شدهاند
بطور اتوماتیک در  6شــبکه پیش فرض باند FMAST
ذخیره میشوند.
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انتخاب باند رادیویی
سلسله مراتب باندهای رادیویی عبارتند از:

تنظیمات افکت صدا
وارد منوی افکت های صدا شــوید و دکمه تنظيم صدا را
بچرخانید .در این منو انواع افکت های صدا شامل صدای
بم ،زیر ،فیــدر ،باالنس صدا و بلندی صــدا وجود دارد .
تنظیمات مورد نظر خود را با چرخاندن دکمه تنظيم صدا
اعمال نمایید.
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عملکرد رادیو
تنظیم شــبکه های رادیو بــه روش های زیر قابل انجام
است:
تنظیم دســتی ،تنظیم مروری ،ایســتگاه های رادیویی
پیــش فرض ،حافظه تنظیم اتوماتیک .ســاده ترین راه
اســتفاده از ایســتگاه های رادیویی پیش فرض است.
عملکرد این قسمت به شرح زیر است (بررسی اجمالی):

ذخیره دستی ایستگاههای رادیویی
ایســتگاه رادیویــی مورد نظــر خود را تنظیــم کرده و
سپس با فشــردن کلید  PRESETآن ایستگاه را برای
استفادههای بعدی در حافظه سیستم ذخیره نمایید .در
پایان ذخیرهســازی صدای بیپ شنیده می شود و نام و
دامنه فرکانس ایستگاه ذخیره شده بر روی صفحه نمایش
ظاهرمیگردد .در این صورت ایستگاه رادیویی مورد نظر
شما در حافظه سیستم ذخیره شده است .با تکرار دستور
باال تا  5ایســتگاه رادیویی مطلوب خود را درون حافظه
ذخیره نمایید.

تنظیم صدا
هنگامی که سیســتم در حالت رادیو است ،با چرخاندن
دکمه تنظيم صدا ،حجم صدای مورد نظر را تنظیم نمایید.
با چرخاندن دکمه تنظيم صدا در جهت موافق عقربههای
ساعت صدا زیاد و در جهت عکس صدا کم میشود.
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جبران حجم صدا
سیستم صوتی خودرو شما مجهز به مکانیزم جبران حجم
صدا می باشــد که طبق این مکانیزم ،میزان حجم صدا
بعنوان متغیری از ســرعت خودرو در نظر گرفته شده و
طبق تنظیمات پیش فرض تغییــرات الزم را اعمال می
کند .حالت های مختلف این مکانیزم شامل منحنی باال،
متوسط ،کم و بی صدا در نظر گرفته شده است.

www.CarGarage.ir
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 .2باند مورد نظر خود را " "BANDکه در صفحه ،نمایش
داده می شــود با چرخاندن دکمــه تنظیم صدا انتخاب
نمایید.
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تنظیماتباند
انواع باندهای رادیویی شــامل آســیا و اقیانوسیه ،اروپا،
آمریــکای التین و افریقا در این قســمت در نظر گرفته
شــدهاند که با چرخاندن دکمه تنظیــم صدا قابل تغییر
هستند.

انتخاب منطقه رادیویی (برای مدل استاندارد)
 .1دکمه " "SETرا روی پانل صوتی فشار دهید.
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تنظیماتزبان
در این قســمت دو زبان چینی و انگلیسی به طور پیش
فرض در نظر گرفته شده است.

w

تنظیمتاریخ
قســمتهای مختلف تنظیمات تاریخ شامل سال ،ماه و
روز در این قسمت قابل تنظیم میباشند .زمانی که موتور
خودرو خاموش ولی آیتم نمایش ســاعت روشن باشد،
انواع پارامترهای سال ،ماه ،روز ،تاریخ و اطالعات هفتگی
نمایش داده میشوند.
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تنظیماتساعت
نمایش خاموش  /روشن ساعت ؛ تنظیمات ساعت شامل
ساعت ،دقیقه و تنظیمات نوع نمایش ساعت ( 12ساعته
یا  24ساعته).
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 .3طبق شرایط موجود منطقه جغرافیایی مورد نظر خود
را انتخاب نمایید.

احتیاط
هنگامی که یک ایستگاه رادیویی را ذخیره
مینمایید ،ایستگاه رادیویی قبلی که در همان
دکمه پیش فرض ذخیره شده است پاک شده و
ایستگاه رادیویی جدید جایگزین میشود.
55
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CD-MP3→USB →AUX IN

.C

پخش فایلهای موجود در CD/MP3
یک  CD/MP3وارد تراک مربوطه نمایید ،برچســب
لوح فشــرده باید روبه باال باشــد .بارگذاری اتوماتیک،
اطالعات روی لوح فشــرده را بازخوانی کرده و پخش
فایل ها آغاز می شــود .در همین زمــان ،اطالعاتی از
قبیل شماره تراک و مدت زمان پخش آن روی صفحه،
نمایش داده می شود.
هنگامی که یک لوح فشــرده داخل دستگاه قرار دارد
دکمه  MEDIAرا فشــار دهید تــا  CD/MP3را به
عنوان منبع صوتی انتخاب شــده و پخش آغاز شود .با
فشــردن متوالی دکمه  MEDIAیکی از منابع صوتی
زیر را انتخاب نمایید.

دستورالعمل کارکرد CD/MP3
 اگر درجه حرارت داخل خودرو بســیار پایین باشــدبهتر است بالفاصله پس از روشن کردن بخاری خودرو
سیستم صوتی راروشن ننمایید .در غیر اینصورت لوح
فشرده یا قسمت های اپتیکال سیستم صوتی مرطوب
شــده که منجر به بــروز اختالل در سیســتم صوتی
میشود.
 از اســپری نمــودن هرگونه مایع به داخل سیســتمصوتی اجتناب نمایید.
 هیچگونه شــی خارجی داخل شــیار لوح فشــردهننمایید مگر CD/MP3
 از قراردادن هرگونه لوح فشــرده با شــکل و ســایزغیر متعارف ،دارای برند غیر اســتاندارد ،برچسبهای
مخدوش و آسیب دبده و یا بستهبندیهای آسیبدیده
به داخل سیستم صوتی خودداری نمایید.
 از چســباندن هرگونه برچســب و کاغذ بر روی لوحفشرده جدا خودداری نمایید .از خراشیدن سطح پشت
لوح فشرده خودداری نمایید.

اگر سطح لوح فشرده بر اثر هرگونه آلودگی کثیف شده
باشــد برای تمیز کردن سطح آن باید از یک دستمال
نرم استفاده نمود و با حرکات بسیار آرام ،دستمال را از
مرکز لوح فشرده به سمت طرفین حرکت دهید.
 هرگز برای تمیز کردن لوح فشــرده از اسپری حالتدهنده مو ،عامل آنتی استاتیک و یا مواد شیمیایی فرار
مانند بنزین یا تینر استفاده ننمایید.
 هرگز ســطح سیگنال لوح فشرده را هنگامی که لوحفشــرده در حال اجرا شدن اســت لمس ننمایید .لوح
فشرده را از لبه خارجی یا مرکز آن در دست بگیرید.
 به هنگام دست انداز و در حین حرکت در جادههایناهموار ممکن اســت صدا با کمــی اختالل به گوش
برسد.
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 پخش صوتی AUXINپــس از اینکه دســتگاه قابل حمل کاربر به سیســتم
متصل شــد باید دستگاه قابل حمل را روشن نمایید تا
پخش موزیک آغاز شود .حال سیستم را روشن نمایید
و دکمه انتخاب منبع صوتی را مکررا فشــار دهید تا به
حالــت  AUXبروید  .حال می توانیــد به موزیکی که
در دســتگاه قابل حمل در حال پخش اســت از طریق
بلندگوهای خودرو گوش دهید.
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احتیاط
هنگامی که فایل موجود بر روی  USBدر حال
پخش است ،به یکباره  USBرا از شیار آن خارج
ننمایید ،در غیر اینصورت فایلهای شما ممکن
است آسیب ببینند.

 پورت ورودی (: )Inputپورت ورودی ســیگنال صوتی در واقع پورت استاندارد
 3.5میلیمتری است.

w

 دامنه موج پشتیبانی شده توسط این سیستم صوتی( ۴۸و )۸ ، ۱۶ ، ۳۲ ، ۱۱ ، ۲۲ ، ۴۴.۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۴
کیلو هرتز میباشد.
 بیت ریت پشتیبانی شده نیز در دامنه  ۸کیلو بیت تا 320کیلو بیت بر ثانیه میباشد.

عملکرد AUX

w
w

پخش فایل های موجود در USB
 حالت  USBسیستم صوتی خودرو شما از فایلهایبا فرمت  WMAو  MP3پشتیبانی میکند.
 این حالت از پارتیشــن  FAT32پشــتیبانی کرده وهمچنین USBهای سری  2نیز قابل پخش هستند.

سیستم صوتی
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دکمه تنظیمات
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تنظیمات افکت صدا
تراک بعدی/دکمه جلو رفت سریع
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انتخاب باال/پایین دکمه تنظیم صدا
دکمه خاموش روشن

دکمه جستجوی پوشه
دکمه ذخیره اتوماتیک
چراغ هشدار خطر
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میکروفون

تراک قبلی/دکمه برگشت سریع

دکمه قبول تماس
دکمه ناوبری
دکمه قطع صدا

دکمه ایستگاه رادیویی
دکمه انتخاب منبع صوتی
شیار کارت اس دی
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خطر
هنــگام پیــروی از دســتورالعمل های ســامانه
موقعیتیابی جهانیGPS
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به بهترین
شکل ممکن رعایت نمایید و از جاده غافل نشوید.
رانندگــی کردن فقط با تکیه بــر راهنماییهای
ســامانه موقعیتیابی جهانی  GPSممکن است
منجر به عدم توجه شــما بــه قوانین راهنمایی و
رانندگی شود و چه بسا حادثه آفرین بوده و منجر
به تصادف گردد.
هنــگام رانندگی باید به رابط کاربری سیســتم
ناوبری نگاهی بسیارسریع و کوتاه بیندازید و سعی
نکنید تنظیمــات اضافی مانند تنظیمات مقصد و
مشــاهده را اجرا نمایید .در غیر اینصورت ممکن
اســت عدم توجه کافی شــما به رانندگی حادثه
آفرین باشد.
بهتر است از سامانه موقعیت یابی جهانی GPS
به هنگام توقف خودرو استفاده نمایید.
از فرو کردن هرگونه شــی خارجی در شــیار لوح
فشرده اجتناب ورزیده و از آن محل در برابر نفوذ
آب مراقبت نمایید .در غیر اینصورت سیستم شما
دچار اختالل شده و ممکن است موجب بروز آتش
سوزی یا شوک الکتریکی شود.
به هنگام صاعقه و رعد برق هرگز آنتن خارجی را
لمس ننمایید .در غیر اینصورت خطر بروز شوک
الکتریکی ناشی از برق گرفتگی وجود دارد.

w

اقدامات احتیاطی در مورد عملکردهای ســامانه
موقعیتیابی جهانیGPS
 توصیه اکید می شودکه قبل از استفاده از این سامانهحتما دفترچه راهنما را مطالعه نمایید .شرکت ما مفتخر
اســت که تعداد مراجعه به مرکز خدمات پس از فروش،
به دلیل بروز خرابي يا عدم عملکرد صحيح سيستم ناشی
از عدم آگاهي نسبت به هشدارها و اقدامات احتياطي ،را
به حداقل رسانده است.
ســامانه  GPSهنگام اســتفاده برای بار اول و يا عدم
اســتفاده از آن به مدت طوالني ،براي تکميل موقعيت
يابــي و بازخواني اطالعات حدودا به بيش از  30دقيقه
زمان نيازدارد.

 زمانی که این سیســتم فعال اســت همواره در نظرداشــته باشید که ســامانه موقعیتیابی جهانی GPS
خودرو ممکن اســت دچار اختالل فاصله و یا از دســت
دادن سیگنال شود  .چنین شرایطی به عوامل مختلفی
همچون محیط رانندگی (جاده های همجوار یا مشترک)،
شــرایط آب و هوایی (بارانی یا مرطوب) ،محیط کاربری
(استیکر های امواج ضد الکترومغناطیسه درون خودرو)،
درجه هوای بسیار باال یا بســیار پایین ،منطقه دریافت
کننده (منطقه قرارگیری ساختمانی ،زیرگذر و یا تونل)
بستگی دارد.
 اين سيستم مجهز به دوربين هشدار دهنده سرعت و يامحدوديت سرعت نيست .بنابراين تاکيد مي گردد طبق
قوانين و مقررات تردد در جاده رانندگي نماييد.

w
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مشخصههای محصول
 صفحه نمایش :صفحه نمایش بزرگ  7اینچی با وضوحتصویر باال
 رادیو :دارای  ۲۰ایستگاه رادیوی پیش فرض تحتباندهای  AMو  FMو همچنین  ۳۰ایستگاه رادیویی
اتوماتیک ذخیره شده
 پشتیبانی از سخت افزار USB 2.0 دارای  6افکت صوتی برای تنظیم صدا صفحه نمایش :صفحه نمایش  7اینچی دارای وضوحتصویر  ۸۰۰ × ۴۸۰و با تعداد پیکسل . 167۰۰۰
 پشتیبانی ازدوربین دنده عقب یا دوربین کنترلفاصله هنگام پارک کردن
 پشتبانی از کلیدهای کنترل صوتی بر رویغربیلک فرمان
عملکرد حافظه :هنگامی که سیستم صوتی را مجددا
روشن مینمایید ،سیستم آخرین عملکرد قبل از خاموش
شدن را اجرا میکند.
 عملکرد ناوبری :هنگام گوش دادن به موسیقی،تماشای فایل تصویری و یا دیدن تصاویر ،به طور همزمان
رابط ناوبری در دسترس مستقیم است و دادههای نقشه
نیز اجرا میشود.

w

هشدار
 در حین رانندگی همواره دقت نمایید دکمه تنظيمصدای سیستم صوتی به اندازه ای تنظیم شود که
صداهــای محیط بیرون نیــز در حد لزوم به گوش
برسد در غیر این صورت ممکن است نحوه رانندگی
تحت تاثیر آن قرار گرفته و منجر به تصادف گردد.
 از سامانه موقعیت یابی جهانی  GPSفقط زمانیاســتفاده نمایید که موتور خودرو روشن است ،در
غیر این صورت شــارژ باتری تحت تاثیر قرار گرفته
و ضعیف می شود.
 به ابزار های ماشین و نقاط آسیب پذیر ضربه واردننمایید .لوازمی مانند ال سی دی صفحه نمایش و
صفحه لمســی در برابر اعمال فشار و ضربه آسیب
پذیر هستند.
 بــرای تمیز کردن صفحه نمایش ابتدا سیســتمصوتی را خاموش نمایید و ســپس با یک دستمال
مخصوص اقدام به تمیز کردن نمایید .دستمال زبر
یا آغشته به مواد شیمیایی و یا مواد حالل آلی مانند
بنزن ،الکل و تینر منجر به بروز اختالالتی از قبیل
از کارافتادگی یا زوال زودرس دســتگاه می شوند.
بنابراین هرگز از مــواد مذکور برای تمیز کردن آن
استفادهننمایید.
 برای لمس صفحه لمســی یــا  LCDاز ابزار تيزهمچون نوک انگشت استفاده نکنيد .قطعا به صفحه
لمسي آسيب می رسد.

 پس از آنکه  USBو یا وسایل جانبی به سیستممتصل شد ،هرگز زمانی که فایل موجود در آنها در
حال بازخوانی یا پخش هســتند آنها را از سیستم
صوتی جدا ننمایید در غیر این صورت وسایل شما
آســیب دیده و ممکن اســت دچار از کار افتادگی
گردند.
 زمانی که سیستم صوتی خاموش است و یا متوقفشــده است می توانید وسایل جانبی مورد نظر را از
آن جدا کنید.
 فایل مجوز بروز رســانی و ارتقا سیستم ناوبری،داخل کارت  SDذخیره شده است .برای بروز رسانی
و ارتقــا رایگان باید فقط از محصوالتی که از طریق
شرکت ایران خودرو عرضه یا تهیه می شوند استفاده
نمایید .محصــوالت دیگر از این قاعده مســتثنی
هستند .
 هنگامی که محصول دچار اختالل شده و یا قابلاستفاده به صورت معمول آن نباشد ،دست از استفاده
کشیده و در اسرع وقت با نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو تماس حاصل فرمایید.
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تنظیماتبلوتوث
روشن /خاموش کردن بلوتوث ،پاسخگویی خودکار
تماس و اتصال اتوماتیک از قبیل مواردی هستند که
پارامترهای آنها در رابط کاربری بلوتوث قابل تنظیم
میباشند.
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تنظیمات منو
در رابط کاربری اصلی دکمه  Settingرا فشرده و وارد
تنظیمات منوی اصلی رابط کاربری شوید .تنظیمات
منوی اصلی شامل تنظیمات عمومی ،صفحه نمایش،
بلوتوث ،زمان و نیز تنظیمات سیستمی میباشد.

.C

انتخاب منابع صوتی USB/SD/AUXIN
هنگامی که در حال پخش فایل از سایر منابع صوتی
میباشید می توانید با فشردن کلید  SD , AUXINیا
 USBوارد منابع صوتی مورد نظر شوید و به فایلهای
چند رسانهای موجود در این منابع دسترسی پیدا کنید.

w

عملکرد سیستم صوتی
انتخاب منبع
رادیو :هنگامی که سیستم صوتی در حال پخش فایلها
از منابعی غیر از رادیو میباشد ،میتوانید با فشردن
دکمه  FM/AMوارد حالت رادیو شوید .همچنین
میتوانید از رابط کاربری اصلی ،دکمه  Radioرا فشرده
و مستقیما وارد حالت رادیو شوید.

تنظیم زمان
با ورود به رابط کاربری تنظیم زمان ،پارامترهای مختلف
آن از قبیل تاریخ و زمان را تنظیم کرده و سامانه
موقعیتیابی جهانی  GPSرا همگام سازی نمایید.
اگر تنظیمات همگام سازی زمان سامانه موقعیت یابی
جهانی  GPSفعال شده باشد ،هنگامی که سیستم
ناوبری با ماهوارههای مربوطه اتصال برقرار میکند،
زمان به طور اتوماتیک همانند زمان سامانه موقعیتیابی
جهانی  GPSمحو شده و نمیتوان به طور دستی آنها
را تنظیم نمود.
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رابط کاربری منوی اصلی
منوی اصلی در قالب چند صفحه ،نمایش داده میشود.
شما میتوانید بصورت اسالید و با لمس صفحه بین
صفحات مختلف حرکت نمایید.
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ایستگاههای رادیویی پیش فرض
ایستگاههای رادیویی مورد نظر خود را در لیست
ایستگاههای برگزیده ذخیره نمایید .این لیست در سمت
چپ صفحه نمایش ليست ذخيره دستي نمایش داده شده
و ظرفیت ذخیره سازی  20ایستگاه رادیویی را دارد.
ليست ايستگاه هاي راديويي که در سمت راست صفحه
نمایش لیست ذخیره اتوماتیک نمایش داده می شود و
ظرفیت ذخیره سازی  30ایستگاه رادیویی را دارد .جهت
سرگرمی یکی از ایستگاههای رادیویی مورد نظر خود را
انتخاب کرده و بدان گوش فرا دهید.
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احتیاط
 FMباند موج های کوتاه اســت که فاصله مخابره
ســیگنال در آن ،بین  40تا  50کیلومتر اســت.
بــا اين حال  ،در محيط هاي محصــور با کوه ها و
ساختمانهاي بلند ،کيفيت دريافت سيگنال بسيار
ضعيف خواهد بود.
در صورت دور بودن بيش از اندازه خودرو از ايستگاه
پخــش امواج راديويي و يا دريافت ســیگنال از دو
ايســتگاه راديويي با فرکانسهاي نزديک بهم ،قطعا
دريافت سيگنال با نويز همراه خواهد بود.
 AMباند موج کوتاه و متوســط اســت که فاصله
مخابره ســيگنال در آن در مقايســه با موج FM
طوالني تر است.
طوري که کيفيت دريافت ســيگنال در برابر کوهها
و ســاختمان هاي بلند از ضعف کمتري برخوردار
خواهد بود.

w

رادیو
حالت رادیو
با فشردن دکمه " "Radioیا انتخاب  FM/AMوارد حالت
رادیو میشوید .این دکمهها در صفحه اصلی رابط کاربری و
برای دسترسی به حالت رادیو نمایش داده میشوند.
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انتخاب منطقه رادیویی (در مدلهای لوکس)
 .1دکمه  SETرا در پانل رادیو را فشار دهید.
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 .2گزینه " "Commonرا بر روي صفحه لمسي انتخاب
نماييد ،سپس در تنظیمات منطقهای ""Region setting
منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

سیستم صوتی  -سیستم ناوبری مالتی مدیا *

پخش موزیک
حالت پخش  USB/SDرا انتخاب نموده و به رابط
کاربری مرور پوشه رفته و پوشه مورد نظر خود را برای
پخش انتخاب نمایید.

انتخاب آهنگ
به داخل پوشه رفته و آهنگ مورد نظر خود را از لیست
نمایش داده شده انتخاب نمایید تا آهنگ پخش شود.
در هنگام پخش آهنگها ،بسته به دلخواه خود میتوانید
یکی از عملکردهای آهنگ قبلی ،آهنگ بعدی ،جلو رفت
سریع ،برگشت سریع ،پخش/توقف ،تکرار پوشه و انتخاب
تصادفی آهنگ را انتخاب نمایید.
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پخش فایلهای موزیک موجود روی USB/SD
مرور پوشه
در زمان پخش فایلهای موسیقی بر روی ،USB/SD
تصاویر ،فایلهای تصویری ،میتوانید با فشردن این گزینه
بین پوشههای مختلف حرکت نمایید.

.C
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مرور از زاویه دید تصاویر کوچک
به هنگام مرور تصاویر ،می توانید با فشردن دکمه
حالت مرور ازطریق تصاویر کوچک بروید.
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مرور تصاویر موجود بر روی USB/SD
عمکلرد مرور تصاویر
به هنگام مرور تصاویر ،می توانید یکی از عملکردهای
تصویر قبلی ،تصویر بعدی ،پخش ،سرعت پخش ،مقیاس
و مرور پوشه را از طریق فشردن دکمههای مربوطه در
منو انتخاب نمایید.
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مرور از زاویه دید لیست فایل های موجود
به هنگام مرور تصاویر ،میتوانید با فشردن دکمه
تصاویر پوشه را مرور کرده و تصویر دیگری برای مرور
کردن انتخاب نمایید.

سیستم صوتی  -سیستم ناوبری مالتی مدیا *
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مرور پوشه
به هنگام تماشای فایلهای ویدئویی ،میتوانید با فشردن
دکمه
تصویر پوشه را مرور کرده و فایل ویدئویی
دیگری برای پخش انتخاب نمایید.
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پخش فایلهای تصویری موجود بر روی USB/SD
عملکرد پخش فایل تصویری
به هنگام تماشای فایلهای ویدئویی میتوانید
از عملکردهایی از قبیل تراک قبل ،تراک بعدی،
پخش /توقف ،جلو رفت سریع ،برگشت سریع و مرور
پوشه ،در منوی اصلی ،استفاده نمایید.

.C
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احتیاط
به هنگام حرکت ماشــین ،رابط کاربری متنی را
اجرا میکند مبنی بر اینکه "مشــاهده فایلهای
ویدئو امکانپذیر نمیباشد" و در همین زمان رابط
کاربری بصورت صفحه خالی ظاهر میشــود ،اما
صدای فایل تصویری همچنان به گوش میرسد.
برای تماشــای فایل تصویری مربوطه ،میتوانید
خودرو را پارک نموده و ترمز دستی را باال بکشید.
این عملکرد برای تضمین امنیت رانندگی شــما
راننده محترم طراحی شده است.
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احتیاط
هنــگام بازخوانــی فایلهــا از طریــق
 U-disk/SD cardهرگز سعی نکنید U-disk/
 SD cardرا از سیســتم خــارج نمایید .در غیر
اینصورت فایل های شما آسیب خواهند دید.
در صــورت امــکان از U-disk/SD cardهای
معتبر و شــناخته شــده که دارای کیفیت باالیی
هســتند اســتفاده نمایید این کار باعث می شود
پخش با کیفیــت بهتری صورت گیــرد .آداپتور
U-disk/SD cardهای نا معتبر استاندارد نبوده
و بنابراین ممکن اســت سیستم قادر به بازخوانی
فایلهای موجود در آنها نباشد.
از  SDکارتهایی بــا ظرفیت  32گیگ یا کمتر
اســتفاده نمایید ،در غیر این صورت ممکن است
سیستم قادر به بازخوانی فایلهای آن نباشد.

مرور پوشه
به هنگام پخش ،می توانید با فشردن این گزینه تصاویر
موجود را به حالت تصاویر کوچک مرور نمایید.
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خواندن کتاب الکترونیکی از USB/SD
عملکرد خواندن کتاب الکترونیکی
به هنگام خواندن کتاب الکترونیکی ،میتوانید از
عملکردهایی از قبیل صفحه قبلی ،صفحه بعدی،
خواندن/توقف ،سرعت ورق زنی اتوماتیک و مرور پوشه،
در منوی اصلی ،استفاده نمایید.
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پخش فایلهای AUX IN
خواندن فایلهای الکترونیکی
ورودی صدای استاندارد این سیستم دارای پورت 3/5
میلیمتری میباشد.
پخش فایلهای صوتی از طریق AUX IN
بعد از این که دستگاه قابل حمل کاربر به سیستم متصل
شد ،ابتدا دستگاه قابل حمل را روشن نمایید تا موزیک
پخش شود .در همین زمان سیستم صوتی خودرو را
روشن کرده و با فشردن مکرر دکمه  MEDIAحالت
“ ”AUXINرا از منوی اصلی رابط کاربری انتخاب
نمایید تا به حالت  AUXINدسترسی پیدا کنید و
حال میتوانید حالت  AUXINرا به عنوان منبع صوتی
انتخاب نمایید.
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سیگنال صوتی بیرون

عملکردهای بلوتوث
 حالت اتصال بلوتوث را روشن نمایید ،ابتدا اطمینانحاصل نمایید بلوتوث سیستم صوتی خودرو و بلوتوث
تلفن همراه شما روشن است و هردوی آنها در فاصله
حداکثر  10متری از یکدیگر قرار دارند.
 اگر تلفن همراه شما قادر به اتصال به سیستم صوتینبوده و یا احساس کردید وضعیت کارکرد این مکانیزم
عادی نمیباشد ،لطفا بررسی نمایید آیا تلفن همراه شما
از حداقل شرايط سیستم بلوتوث بین المللی برخوردار
هست یا نه.
 سیستم بلوتوث این خودرو در یک زمان تنها قادربه اتصال به یک بلوتوث میباشد ،اگر تلفن همراه شما
قادر به شناسایی سیستم بلوتوث بوده اما قادر به اتصال
بدان نباشد ،ابتدا بررسی نمایید که تلفن همراه شما یا
سیستم صوتی خودرو اتصال بلوتوث با دستگاه دیگری
برقرار نکرده باشد .در این صورت یک بار بلوتوث را
خاموش روشن نموده و مجددا تالش نمایید اتصال
بلوتوث را برقرار کنید.

w
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این سیستم از بلوتوث صدا نیز پشتیبانی میکند:
اصطالحا ،این سیستم قادر است تماسهای بلوتوث
را دریافت کرده و عملکردهای هندزفری بلوتوث را
پشتیبانی نماید ،درست همانطور که موزیکها را از
طریق بلوتوث پخش میکند.
روشن  /خاموش کردن بلوتوث
در منوی اصلی رابط کاربری ،به منوی “ ”Settingرفته
و “ ”Bluetooth Settingرا انتخاب نمایید.
حال در رابط کاربری “”Bluetooth Setting
قادر خواهید بود از عملکردهای مختلفی از قبیل
خاموش  /روشن کردن بلوتوث ،پاسخگویی خودکار و
اتصال اتوماتیک استفاده نمایید.
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مرتبط سازی بلوتوث Bluetooth pairing
در رابط کاربری با فشردن و نگهداشتن دکمه  hardبه
 Bluetooth pairingدسترسی پیدا کنید.

هنگامی که عملیات مرتبطسازی (عمل )pairing
با موفقیت انجام شد ،نام تلفن همراه شما در لیست
دستگاههای مرتبط شده مشاهده میشود و یک پیام
حاوی درخواستی برای دانلود تماسها به طور اتوماتیک
مشاهده میشود.
با فشردن “ ”Yesدانلود مخاطبین آغاز میشود.

w

در لیست دستگاههای مرتبط و هماهنگ شده با سیستم
بلوتوث ،دکمه  Connectرا که در گوشه پایین سمت
راست صفحه نمایش مشاهده می نمایید بفشارید و از
تلفن همراه خود برای جستجوی بلوتوث موجود استفاده
نمایید .بعد از اینکه تلفن همراه مرکز اصلی ناوبری را
شناسایی کرد ،شماره عبور  0000را وارد نمایید.
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بلوتوث موزیک
پس از مرتبط شدن اتصال بلوتوث بین واحد مرکزی و
تلفن همراه ،برنامه پخش موزیک تلفن همراه را اجرا
نمایید .دکمه
را از رابط کاربری اصلی ناوبری
فشرده و نگه دارید و بدین ترتیب به رابط کاربری بلوتوث
دسترسی پیدا خواهید کرد .در رابط کاربری عملکرد
را لمس نمایید تا به رابط
بلوتوث دکمه لمسی
کاربری پخش موزیک بلوتوث دسترسی پیدا کنید ،به
عبارت دیگر در این حالت موزیکهای موجود بر روی
تلفن همراه از بلندگوهای خودرو پخش میشوند.
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عمل شمارهگیری
به شرط آنکه تلفن همراه شما با این سیستم مرتبط
شده باشد ،دکمه
روی پنل ناوبری را فشار دهید و
روی صفحه نمایش را لمس نمایید و بدین
یا دکمه
ترتیب به رابط کاربری شماره گیری بلوتوث دسترسی
پیدا نمایید.
را فشار داده تا
در طول تماس ،دکمه لمسی
به حالت برقراری تماس خصوصی بروید .در این حالت
صدای تماس فقط از طریق تلفن قابل دسترسی خواهد
بود.
را یک بار دیگر فشار دهید .در
حال دکمه نرم
این حالت صورت مجددا به حالت هندزفری باز خواهد
گشت.
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قطع اتصال
از رابط کاربری
همچنین با فشردن دکمه
عملکرد بلوتوث ،اتصال بلوتوث تلفن همراه را از طریق
منوی اصلی ناوبری قطع نمایید و یا یک تلفن همراه
مرتبط سازی شده را از لیست واحد اصلی ناوبری حذف
کنید.

هشدار
سیستم بلوتوث بکار گرفته شده در این سیستم از
نوع بلوتوث ورژن .2.0می باشد .اتصال بلوتوث غیر
عادی این سیســتم با بلوتوث تعدادی از تلفنهای
همراه نشاندهنده عدم سازگاری بین ورژن بلوتوث
این سیستم صوتی و آن تلفن مورد نظر باشد.
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عملکردهای کليدهاي کنترل روي غربيلک فرمان *
 تنظیم صدا Volume انتخاب حالت Mode selectionشامل انواع حالتهای
FM/AM→USB→SD→AUX→FM/AM
 قطع صدا Mute جستجو SeekSeek up/down
جستجوی فرکانس رادیویی و یا تراکهای موسیقی در
ردیفهای باالیی  /پایینی
 جواب دادن  /اتمام تماسبا یک بار فشردن ،تماس پذیرفته و اتصال برقرار میشود،
در این هنگام با فشردن مجددا این دکمه و نگه داشتن
آن ،تماس قطع میشود.
 INFOتغییر اطالعات صفحه نمایش جلو آمپر .

عملکرد دوربین دنده عقب (دوربین کنترل
فاصله هنگام پارک کردن)
دوربین دنده عقب را میتوان به طور اتوماتیک به رابط
کاربری پشتیبانی در حین پشتیبانی تبدیل نمود و الزم
به انجام هیچ اقدام خاص دیگری هم نیست.
سیستم ناوبری میتواند تراکهای پشتیبانی دینامیکی
جانبی تهیه نماید .با این کار رانندگی ايمن و راحتتري
خواهید داشت.
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عملکرد سیستم تهویه هوا A/C
با فشردن دکمه  ، A/Cصفحه نمایش سیستم صوتی
تغییر یافته و اطالعات مربوط به سیستم  A/Cنمایش
داده میشود .در صورتی که بیش از  5ثانیه هیچ
عملکردی از دکمه  A/Cصادر نشود ،صفحه نمایش
سیستم صوتی به طور اتوماتیک رابط کاربری  A/Cرا
از صفحه نمایش خارج خواهد کرد.
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این مدلهــا اغلب دارای مکانیزمهایی هســتند که در
استارت/توقفهای بسیار ناگهانی سیستم صوتی خاموش
شده و یا صدای آن کاهش مییابد و این عمل از طریق
تخلیه الکتریکی خودرو صــورت میپذیرد .پس از آنکه
جریان برق الکتریکی به وضعیت عادي خود بازگشــت،
سیستم صوتی به طور عادی به کار خود ادامه میدهد.

.C

مدلهای دارای عملکرد Start-Stop

 قطع و وصل شدن صدای موزیک به هنگام پخشاین امر ممکن است ناشی از وجود فایل هایی با فرمتهای
متفاوت به هنگام تبدیل آنها به فایلهای صوتی فشــرده
باشد.
عدم خواندن فایل های صوتی از منابع حافظه
با اســتفاده از یک دســتگاه رایانه ،بررسی نمایید آیا ابزار
حافظه جانبی دارای پارتیشــن  FAT32هست یا نه و در
صورت لزوم آن را اصالح نمایید.

w

دریافت بسیار ضعیف سیگنالهای رادیویی
بررســی نمایید آیا آنتن رادیو بیرون آمده است یا خیر
و آیا اتصاالت برقرار اســت یا خیر .همچنین بایدتقویت
کننده آنتن را برای وجود هرگونه خرابی بررسی نمایید.

پخش فایل ها از دستگاههای USB/SD
 برخی از فایلهای صوتی مناسب و قابل قبولنیستند.
اطمینان حاصل نمایید فایل شما در فرمتهای  MP3و یا
 WMAباشــند .این سیســتم صوتی فایلهایی با سایر
فرمتهای صوتی را پشتیبانی نمیکند.
 برخی از فایل ویدئویی مناســب و قابل قبولنیستند.
اطمینــان حاصــل نمایید فایــل شــما در فرمتهای
 MP4,AVI, RMVBو با بیت ریت  P 480باشند.
 تغییر صدا در زمان پخش فایل های صوتی MP3چنانچــه  MP3دارای یک اســتاندارد واحد نباشــد،
احتماال میتوان آنرا ناشــی از تغییر تنظیمات صدا در
طول فشردهسازی فایلهای  MP3دانست.

w
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بازرسي قبل از تعمير و نگهداري
عدم عملکرد و عدم نمایش اطالعات در واحد اصلی
واحد اصلی را از جلوآمپر بيرون بياوريدو تمام فیوز ها و
نقاط اتصال واحد اصلی و خودرو را بازرسی نمایید.

سیستم صوتی
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احتیاط
در صورت غيــر قابل تعمير بودن عملکردهاي بد
فوق الذکر  ،این دستگاه را به نمايندگي هاي مجاز
ايران خودرو جهــت تعمیر تحویل دهید .هرگز
خودتان واحد اصلی را بــرای تعمیرات از خودرو
جدا نکنید.
71

(up/down) Seekجستجو
برای جستجو فرکانس رادیویی یا تراک موسیقی ،به سمت
باالی پوشــهها دکمه “  ، ”Seekبه ســمت پایین
پوشهها دکمه “  ”Seekرا فشار دهید.

G
ar
∨

∧

کنترل سوئیچ کردن صفحه نمایش
دکمه “ ”INFOرا فشار دهید تا اطالعات صفحه نمایش
جلو آمپر را تغییر دهید .با فشــردن این دکمه اطالعات
صفحه نمایش جلو داشــبورد را تغییر می دهید و با نگه
داشتن آن TRIP ،را در رابط کاربری  TRIPراه اندازی
مجدد مینمایید.
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دکمههاي کنترل برروي غربيلک فرمان
کنترل صوتی
افزایش حجم صدا
دکمه  VOL +را فشار دهید تا حجم صدا افزایش یابد.
کاهش حجم صدا
دکمه  VOL -را فشار دهید تا حجم صدا کاهش یابد.

 Muteقطع صدا
میتوانید صدای سیستم صوتی را
با فشــردن دکمه
قطع نمایید .تا زمانی که این دکمه را مجددا فشار دهید،
همچنان صدا قطع میماند.

پایان تماس
را فشار دهید تا مکالمه صوتی را قطع نمایید.
دکمه

.C

Instrument switching
button INFO Cruise
control buttons

Audio control buttions
Bluetooth
control
buttons

 Modeحالت
با فشردن این دکمه می توانید یکی از منابع صوتی شامل
( )FM/AM → USB → SD → AUXIN → FM/AMرا
انتخابنمایید.

کنترلبلوتوث
قبول تماس
دکمه
را فشــار دهید تا به تمــاس تلفنی بلوتوث
هندزفری پاسخ دهید.

w

سیستم صوتی

w
w
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w

ON/OFF , CANC , SET/- , RES/+

میباشــد .این دکمهها در سمت راست غربیلک فرمان
تعبیه شدهاند.

چراغ نشانگر سیســتم کنترل سرعت هوشمند
()Cruise
هنگامی که سیســتم کنترل سرعت هوشمند در حالت
 Standbyاســت این چراغ بــه رنگ زرد در میآید و
هنگامی که سیستم کنترل سرعت هوشمند فعال است
این چراغ به رنگ سبز در میآید.
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دکمههای کنترل برروی غربیلک فرمان
نگاه اجمالی بر سیستم کنترل سرعت هوشمند
()Cruise
 سيســتم کنترل سرعت هوشــمند با بهره گيري ازکلید های کنترل ســرعت (کلید های روی فرمان) ،به
جاي پدال گاز ،در جهت رانندگي در يک سرعت ثابت،
سرعت خودرو را تنظيم مي کند.
 ECUموتور با کنترل محرک دريچه گاز سرعت حرکت خودرو
را در حد ثابت نگه مي دارد.

دکمههای موجود بر روی سیستم کنترل سرعت
هوشمند ()Cruise
به طور کلــی چهار دکمه اصلی برای سیســتم کنترل
سرعت هوشمند در نظر گرفته شده است که شامل

w
w

سیستم کنترل * Cruise
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* درصورت نصب در خودروی شما

مکانیزم عملکرد دکمه ادامه حالت کروز /افزایش
سرعت سیستم کروز
درست همانند مکانیزم کاهش سرعت سیستم کروز ،این
دکمه افزایش سرعت یا  RES/+نیز دارای سه عملکرد
اصلی میباشد:
 .1ادامه حالت کروز ،هنگامی که سیســتم کروز خودرو
روشــن است و ســرعت خودرو بیش از  30کیلومتر بر
ساعت باشد ،اگر شرایط لغو حالت کروز مانند فشار دادن
یک پدال پیش نیاید ،این دکمه را فشــار داده تا حالت
کروز را ادامه داده و در این حالت سرعت خودرو با همان
تنظیمات به کار خود ادامه می دهد.
 .2این دکمه را فشار داده تا سرعت خودرو افزایش یابد،
با هربار فشار دادن این دکمه می توانید سرعت خودرو را
به میزان  2کیلومتر بر ساعت افزایش دهید.
 .3این دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو
افزایش یابد .هنگامی که خودرو در حالت کروز است ،این
دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو بطور
مداوم افزایش یابد.

w

شرح وظايف سیســتم کنترل سرعت هوشمند
()Cruise
 کلید اصلی سیســتم کنترل سرعت هوشمند()Cruise
سیســتم کنترل ســرعت هوشــمند فقط زمانی فعال
میشــود که کلید  ON/OFFرا روشن نماييد .در این
شــرایط ،با استفاده از کلید های دیگر که در باال توضیح
داده شــد تنظیمات دیگر سیستم کروز از قبیل سرعت
آن را تنظیم نمایید.
کلید توقف موقت سیســتم کنترل ســرعتهوشمند ()Cruise
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشمند خودرو
فعال است میتوانید با فشردن دکمه  CANCسیستم
کروز را به حالت  standbyببرید (در این زمان سرعت
فعلی سیستم کروز به طور اتوماتیک در سیستم ذخیره
میشود).

مکانیزم عملکرد دکمه کاهش ســرعت سیستم
کروز
دکمه  SET/ -دارای ســه وظيفه اصلی به شــرح زیر
میباشد:
 .1تنظيم ســرعت فعلی خودرو به عنوان سرعت کروز.
هنگامی که سیستم کروز خودرو روشن است و سرعت
خودرو بیش از  30کیلومتر بر ســاعت باشد ،اگر شرایط
لغو حالت کــروز پیش نیاید ،مانند فشــار دادن پدال،
اين ســوئيچ را جهت ورود به حالت کروز روشن نماييد
و حرکت خودرو با ســرعت تعیین شده کروز هماهنگ
میشود.
 .2با فشــردن این دکمه می توان سرعت خودرو را کم
کرد .هنگامــی که خودرو در حالت کروز اســت ،با هر
بار فشــار دادن این دکمه می توان سرعت خودرو را 2
کیلومتر بر ساعت کاهش داد.
 .3این دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو
کاهش یابد .هنگامی که خودرو در حالت کروز است ،این
دکمه را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو به طور
مداوم کاهش یابد.
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پس از متوقف شدن موتور ،ســرعت کروز ذخیره شده
فعلی ،ذخیره نمی شــود .در واقع ،ســرعت کروز که در
سیستم ذخیره می شــود به طور اتوماتیک با خاموش
شدن خودرو پاک می شود و پس از روشن کردن مجدد
موتور خودرو الزم است در صورت نیاز به سیستم کروز،
سرعت کروز را مجددا تنظيم نمایید.
هنگامی که ســرعت مجددا تنظيم شــد ،سرعت کروز
ذخیره شــده قبلی پاک می شود و سرعت ذخیره شده
جدید در حافظه سیستم باقی میماند.
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حالتهای کارکرد به هنگام فعال بودن سیستم
کروز
 در حالت کروز ،اگر پدال ترمز را فشــار دهیم خودرواز حالت کروز خارج شــده و سیســتم کروز به حالت
 standbyمی رود.
 در حالت کروز ،اگر پدال گاز را فشــار دهیم ســرعتخودرو به نســبت افزایش می یابد و با رها کردن پدال
گاز ،خودرو مجددا به حالت ســرعت تعیین شده کروز
باز میگردد.
 در حالت کروز ،اگر دســته دنده اتوماتیک را به حالتیغیر از  Dتغییر دهیم ،خودرو از حالت کروزخارج شده و
سیستم کروز خودرو به حالت  standbyخواهد رفت.

 در حالــت کروز ،اگر دکمه  CANCرا فشــار دهیم،خودرو از حالت کروزخارج شــده و سیستم کروز خودرو
به حالت  standbyخواهد رفت.
 در حالت کروز ،اگر دکمه اصلی روشن /خاموش کردنسیستم کروز  ON/OFFرا فشار دهیم ،خودرو از حالت
کروز خارج شده و سرعت فعلی کروز در حافظه ECU
ذخیره نمیشود.
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م تهویه
سیست 
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انواع سیستمهای تهویه هوا A/C System
قبــل از مطالعه این بخش ،مدل سیســتم تهویه هوای
خودرو خود را بررســی نمایید و سپس به مطالعه بخش
مربوطه بپردازید.

شرح تصویری دریچههای خروجی هوا

w

دریچههاي بخارزدایی
دریچههاي بخارزدایی شیشه جلو

 -سیستم تهویه هوا با کنترل الکترونیکی A/C

ag

پانل کنترل تهویه هوا

ar
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 -سیستم تهویه هوا اتوماتیک * A/C

تهویه هوا بر روي داشبورد
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م تهویه
سیست 

دریچههــای خروج هوا بــر روي داشــبورد را ميتوان
در جهــت جريان هــوا تنظيم و يا باز و بســته نمود .با
تنظیمات چهار جهته باال/پایین و چپ/راست دریچههای
هوا مســیرهای جریان هوا را تنظیــم و کنترل نمایید.
همچنین می توانید با چرخاندن کلید مخصوص جریان
هوا ،جریان هوا را کامال باز یا بسته نمایید.
یک خروجی هوا نیز برای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو
تعبیه شــده اســت که در واقع برای شیشه های جلو و
شیشه بزرگ خودرو طراحی شده است و این دریچه هوا
قابل تنظیم نیست.
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• تنظیم مسیر جریان هوا
میتوان ازدریچه های خروجی هوا تنظيم جهت جریان
هوا اســتفاده نمود .با تنظیمات چهار جهته باال/پایین و
چپ/راســت دریچه های هوا ،مســیرهای جریان هوا را
تنظیم و کنترل نمایید .همچنین می توانید با چرخاندن
کلید مخصوص جریان هوا ،جریان هوا را کامال باز یا
بسته نمایید.

.C
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احتیاط
 فقط زمانی که موتور خودرو روشن است میتوانیداز سیستم تهویه هوا استفاده نمایید.
 در شرایط عادی ،از حالت " گردش جریان هوایخارجی" به عنوان منبع تامین هوا استفاده نمایید.
از حالت " گردش جریان هواي داخلي" خودرو فقط
زمانی استفاده نمایید که در جادههای بسیار غبارآلود
رانندگی میکنید و یا به مدت زمان بسیار کوتاهی
به سرد یا گرم کردن محیط داخل خودرو نیاز دارید.
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حالتهای دریافت جریان هوا
براي دريافت جريان هوا پنج حالت وجود دارد .با فشردن دکمه دلخواه ،جهت جريان هوا را تغيير دهيد.
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جریان هوا به سمت خروجی جریان هوا به سمت خروجی جریان هوا به سمت خروجی جریان هوا به سمت خروجی
جریان هوا به سمت خروجی
هوای کف خودرو و دریچه هوای کف خودرو هدایت هوای داشبورد و کف خودرو هوای داشبورد هدایت
هوای دریچه بخارزدایی شیشه
میشود.
هدایت میشود.
بخارزدایی شیشه جلو خودرو میشود.
جلو خودرو هدایت میشود.
هدایت میشود.
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حالت

جریان هوا
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م تهویه
سیست 

سیستم تهویه هوا با کنترل الکترونیکی

سوئیچ خاموش کردنESP

حاالت خروجی هوا
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گردش جریان هواي داخلي  /خارجي

w

گرمکن آینههای جانبی و شیشه عقب خودرو

احتیاط
اگــر دمای هوای داخل خــودرو به خوبی تنظیم
شده باشــد ،محیطی سالم و راحت برای راننده و
سرنشینان فراهم خواهد آمد تا سفر راحت و لذت
بخشی را تجربه نمایند.

کنترل گرمکن  /شیشه
جلو

حجم کنترل هوا و
دکمه خاموش
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دکمه خاموش OFF

برای خاموش کردن این سیستم کافیست دکمه OFF

w

را فشار دهید .بعد از فشار دادن دکمه وضعیت سیستم
به صورت زیر خواهد بود:
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 هنگامی که موتور خودرو روشن است ،دکمه  A/Cرافشــار دهید تا سیستم تهویه هوای خودرو روشن شود.
در ایــن زمان عالمت تصویری برف روی صفحه نمایش
ظاهر میشود.
 برای خاموش کردن سیستم تهویه هوا باید دکمه A/Cرا مجددا فشار دهید .در این زمان ،عالمت تصویری برف
روی صفحه نمایش محو میشود.
 کلیــدی که دورخارجی عالمــت تصویری برف ظاهرشده اســت در واقع کلید تنظیم دمای سیستم تهویه
هوای خودرو می باشد .با چرخاندن این کلید به سمت
مخالف عقربه های ســاعت ،دمای پایین و با چرخاندن
موافق عقربه های ساعت دمای باال برای سیستم تهویه
هوای خودرو را تنظیم نمایید.

تنظیم سرعت فن
 میزان حجم هوای سیستم تهویه هوای خودرو در واقعبا سرعت فن قابل تنظیم است.
 با چرخاندن این کلید موافق عقربه های ساعت سرعتفن را آرام آرام و به تدریج افزايش دهيد و با چرخاندن به
سمت مخالف عقربه های ساعت ،سرعت فن را آرام آرام
و به تدریج کاهش دهید.
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کلید تنظیم دما /سیســتم تهویه هوای خودرو

 .1سیستم تهویه هوا ،جریان هوا ،حالت و اطالعات دما
ذخیره میشوند.
 .2گردش جریان هوای داخلی فعال میشود.
 .3سیستم تهویه هوا و فن خاموش میشوند.
 .4اگر سیستم قبل از خاموش شدن در حالت بخارزدایی
باشد ،دریچه هوای داشبورد فعال میشود.
 .5رابط کاربری صفحه نمایش خاموش میشود.
 .6نور پشت زمینه صفحه نمایش خاموش میشود.
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م تهویه
سیست 

دکمه گردش هوای داخلی/خارجی
این دکمه منبع تامین هوا را مشــخص می کند ،حالت پیش
فرض سیســتم تهویه هوا ،گردش منبع هــوای داخل خودرو
اســت که با عالمت فوق نشــان داده می شــود .این عالمت
بر روی صفحه نمایش ظاهر میشــود .یک چراغ
نشانگر نیز همراه با آن روشن میشود.
هنگامــی که این دکمه را فشــار دادید ،منبــع تامین هوا به
حالت " گردش هوای خارجی" خــودرو تغییر پیدا می کند.
بر روی صفحه نمایش ظاهر
در ایــن هنگام عالمت
می شود .در این صورت ،هوای مورد نیاز از هوای خارج خودرو
تامین شده و چراغ نشانگر مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر
می شود.
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دکمه انتخاب حالت جريان هوا /گرمکن شیشــه
جلو خودرو
 دکمه قســمت باال در تصویر ،نشــانگر دکمه انتخابحالت گرمکن شیشه جلو خودرو است.
 دکمه قســمت پایین در تصویر  ،حالت جریان هوا رامشــخص می کند .این خروجی هوا به طور اتوماتیک و
بر اســاس تغییر دکمه حالت ،تغییر می کند .هنگامی
که سیستم برای اولین بار روشن می شود ،حالت پیش
فرض سیستم جریان هوا از دریچه های تهویه داشبورد
میباشد .هنگامی که دکمه انتخاب حالت مکررا فشرده
شود ،حالت جریان هوا به این ترتیب تغییر پیدا میکند:
دریچه تهویــه هوای داشــبورد ،دریچــه تهویه هوای
داشــبورد/کف خودرو ،دریچه تهویه هوای کف خودرو،
دریچــه تهویه هوا ی کف خودرو /گرمکن شیشــه جلو
خودرو.
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هنگامی که این دکمه را دوباره فشار دهید ،منبع تامین
هوای مورد نیاز به حالت " گردش هوای داخلی" خودرو
تغییر پیدا می کند و همزمان چراغ نشانگر مربوطه نیز
بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
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هشدار
در صورتــی کــه در جاده هایی با گــرد و غبار وذرات معلق بسیار زیاد در حال حرکت هستید و یا
به ســرعت نیاز به سرد یا گرم کردن فضای داخلی
خودرو داریــد ،از حالت " گردش هــوای داخلی"
خودرو استفاده نمایید.
 هنگام اســتفاده از حالت " گردش هوای داخلی"خودرو در آب و هوای بســیار سرد ،کمی بخار روی
شیشهها پدید خواهد آمد که این امر باعث کاهش
سطح دید راننده شده و در برخی موارد نیز منجر به
بروز تصادفات رانندگی می شود .بنابراین در هوای
بسیار سرد از حالت " گردش هوای داخلی" خودرو
استفادهننمایید.
81
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تهویه هوا
هدف این سیستم هدایت هوای محیط خارج خودرو به
داخل خودرو است که این عمل توسط دریچهها صورت
میگیرد.
 حالت " گردش هوای خارجی" را انتخاب نمایید.تنظیم نمایید.
 حالت هدایت جریان هوا را بر رویکلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیردلخواه تنظیم نمایید.

گرم کردن
هدف این سیســتم گرم کردن هــوای داخل خودرو در
شرایط آب و هوایی سرد می باشد.
تنظیم نمایید.
حالت هدایت جریان هوا را بر رویکلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را بهمقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
اگر به سیســتم رطوبتزدایی نیاز داشــتید میتوانید A/Cرا روشن نمایید.

گرم کردن و بخارزدایی
هدف این سیســتم گرم کردن هــوای داخل خودرو و
جلوگیری از تشــکیل بخار بر روی شیشــههای خودرو
است.
حالت گردش هوای خارجی را انتخاب نمایید.تنظیم نمایید.
حالت هدایت جریان هوا را بر رویکلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را بهمقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
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w
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احتیاط
 در حالت استفاده از خنک کننده  ،به دليل مقدارانرژي که کمپرســور کولربراي راه اندازي مصرف
خواهد کرد باعث ميشود تا مصرف سوخت افزايش
پيدا کنــد .بنابراین مدت زمان روشــن بودن این
سیستم را تاحد امکان کاهش دهید.
 دمای هوای داخل خودرو بر اثر تابش مســتقیمنور آفتاب افزایش خواهد یافت .بعد از روشن کردن
سیستم خنک کننده بهتر است به مدت کمی درها
و پنجرههــا را باز نمایید تا هوای داغ داخل خودرو
خارج شود.
 بدون روشــن کردن واحد خنک کننده ،سیستم A/Cرا هنگامــی که هوای داخــل خودرو به حد
مطلوبی رسید خاموش نمایید.
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سیستم خنک کننده
هدف این سیستم کاهش دمای هوای داخل خودرو در
شرایط آب و هوایی گرم است.
تنظیم
 حالت هدایت جریان هوا را بر روینمایید.
 کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم جریان هوا رابه مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 سیستم  A/Cرا روشن نمایید. کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن رابه بهترین حالت دلخواه تنظیم نمایید.

w
w

سیستم گرم کننده و بخارزدایی
هدف این سیستم جلوگیری از تشکیل یخ و بخار بر
روی شیشههای خودرو است.
تنظیم
 حالت هدایت جریان هوا را بر روینمایید.
کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را بهمقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 برای بخار زدایی فوری میتوانید سیستم  A/Cراروشن نمایید.

م تهویه
سیست 

www.CarGarage.ir

83

احتیاط
 تحت شرایط دمای بسیار باالی خارج خودرو و یادر هوای بسیار مرطوب ممکن است کارکرد سیستم
رطوبت زدایی باعث شــود کندانسور خودرو تولید
بخــار کرده و این بخار منجــر به تولید قطره های
بسیار کوچک آب شــود در نتیجه از منبع تخلیه
کندانسور قطرات آب چکه کند که این امر ،امری
عادی است.
 برای جلوگیری از تشکیل آب مقطر روی شیشههاطی مسافرت های با سرعت پایین ،سرعت فن را
روی کم قرار دهیــد و حالت هدایت جریان هوا را
روی شیشه خودرو تنظیم نمایید.
 اگر سیســتم تهویــه هوای خــودرو  A/Cبرایمدت طوالنی کار نکرده باشد ،سیستم بخارزدایی
بر اثر تاثیرات محیطی جرم کمی ایجاد می کند و
بنابراین با روشن کردن سیستم ممکن است کمی
بوی ناخوشایند به مشام برسد .در نتیجه ،حتی در
سرد ترین فصول سال ،سیستم را حداقل یکبار در
ماه روشن نمایید .در زمان استارت زدن سرعت فن
را در باالترین حد ممکن تنظیم نمایید و پنجرهها را
برای مدت کوتاهی باز نمایید.
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 بازدهی دمای سیستم  A/Cدر واقع به دمای مایعخنک کننده خودرو بستگی دارد .بنابراین ،سیستم
در شرایطی که مایع خنک کننده در سطح مطلوبی
باشد دارای بهترین خروجی خواهد بود.
 برای حصول اطمینــان از تاثیرات کارکرد واحدگرمکن ،واحد تهویه ،واحد  ، A/Cباید همواره و در
همه حال هرگونه یخ و برف و برگ درخت و دیگر
مــواد خارجی را از دریچههای دیواره جلویی خارج
نمایید (ورودی های هوا در قســمت جلوی شیشه
بزرگ خودرو).
 هــوای داخل از طریق خروجیهای هوا به بیرونخودرو هدایت میشــود (پوشیده شده توسط سپر
عقب) و این خروجیها در قســمت پایین خارجی
بدنه خودرو در سمت عقب قرار دارند .بنابراین دقت
نمایید این دریچهها مسدود نشده باشند.
 هنگامی که خودرو از ســطحی با شیب زیاد درحال باال رفتن اســت و یا در مسیرهایی با ترافیک
بسیار باال در تردد هستید ،اگر سیستم روشن باشد،
باید به سطح مایع خنککننده توجه ویژهای داشته
باشــید تا بدین ترتیب از داغ شــدن بیش از اندازه
موتور جلوگیری نمایید.

.C

رطوبت زدایی
هدف این سیســتم کاهش رطوبت داخل خودرو است.
استفاده از این سیستم در هوای سرد یا خنک می تواند
به مکانیزم یخ زدایی شیشه جلو خودرو و سایر شیشهها
نیز کمک کند.
 دکمه انتخاب حالت را در موقعیت دلخواه خود تنظیمنمایید.
 منبع تامین هوا را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید. کلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیردلخواه تنظیم نمایید.
 -سیستم  A/Cرا روشن نمایید.
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دالیل عدم عملکرد
 دمای هــوای بیرون نزدیک صفر درجه ســانتیگرادباشد.
 فیوز سوخته باشد. دمای بســیار باالی مایع خنک کننــده موتور باعثخاموش شدن اتوماتیک واحد خنک کننده شود.
 اگر بازدهی خنک کنندگی کاهش بیابد ،واحد خنککننــده راجهت بازرســی خاموش نماییــد .در این
صورت با نمايندگي هاي مجــاز ايران خودرو تماس
حاصل فرمایید.

م تهویه
سیست 
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م تهویه *
سیست 
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شرح تصویری سیستم تهویه هوای اتوماتیک * Automatic A/C

کلید گرمگن آینه های جانبی و شیشه عقب خودرو

سوئیچ تنظیم دمای محیط
سوئیچ خاموش/روشن
کردن کمپرسور تهویه هوا

کلیدسیستم تهویه هوا
خودکار و تنظیم دما

ir
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حاالت خروجی هوا
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* درصورت نصب در خودروی شما
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سوئیچ خاموش کردن ESP

w

کلید گردش هوای داخلی  /خارجی

نگاهی اجمالی بر کنترل اتوماتیک سیستم تهویه
هوا A/C
 ایــن مکانیزم پارامترهایی از قبیل موارد زیر را به طوراتوماتیــک تنظیم می نماید :حجــم جریان هوا ،حالت
تهویه هوا ،منبع تامین هــوای مورد نیاز ،کنترل خنک
کنندگــی هنگامی که دمای هوای داخل خودرو تنظیم
باشد.
 دکمــه  Autoرا بــرای ورود بــه بخــش تنظیماتاتوماتیک فشار دهید.
 برای لغو کردن حالت عملکرد اتوماتیک ،دکمه انتخابحالت یا دکمه ضد یخ را فشار دهید.

دکمه گرمگن شیشه
جلو خودرو

دکمه خاموش و سرعت فن
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م تهویه *
سیست 

دکمه اتوماتیک (کنترل اتوماتیک) /کلید تنظیم
دما AUTO
 هنگامی که دکمه  AUTOرا فشــار میدهید ،چراغنشــانگر سیســتم اتوماتیک  AUTOبر روی صفحه
نمایش ظاهر میشود.
 حالت اتوماتیک  A/Cفعال شــده و بر اساس تنظیمدمای هوای دلخواه شــما حجــم خروجی هوا و حالت
های مختلف کارکرد سیستم به طور اتوماتیک کنترل
می شوند.
 کلیــد تنظیم دما که در دور خارجی دکمه AUTOطراحی شده است برای تنظیم دمای دلخواه شماست.
بــا چرخاندن ایــن کلید ،در جهت موافــق عقربههای
ســاعت دمای هــوا را افزایــش و در جهــت مخالف
عقربههای ساعت ،دمای هوا را کاهش خواهید داد .در
ضمــن ،صفحه نمایش خودرو مقادیر انتخابی شــما را
همواره نمایش میدهد.

ir

e.

ag

ar

G
ar

دکمه خاموش /کلید تنظیم جریان هوا
 دکمه خاموش که در وسط تعبیه شده است سیستمرا خامــوش می کند .هنگامی که این دکمه را فشــار
دهید ،حالت سیســتم به یکی از حالتهای زیر خواهد
بود:
 A/Cو فن ،و صفحه نمایش خاموش می شوند.
 با اســتفاده از کلید تنظیم که در اینجا طراحی شدهاســت میتوانید حجم هوای مورد نیــاز را به صورت
دســتی انتخاب و تنظیم نمایید .با چرخاندن این کلید
در جهت موافق عقربههای ساعت ،حجم هوا به تدریج
و آرام آرام افزایــش مییابد و بــا چرخاندن در جهت
مخالف عقربههای ســاعت ،حجم هوا به تدریجا و آرام
آرام کاهش خواهد یافت.
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دکمه انتخاب حالت  /گرمکن شیشه جلو خودرو
 دکمه قســمت باال در تصویر ،نشانگر دکمه انتخابحالت گرمکن شیشه جلو خودرو است.
 دکمه قســمت پایین در تصویر ،حالت جریان هوا رامشخص می کند .این خروجی هوا به طور اتوماتیک و
بر اســاس تغییر دکمه حالت ،تغییر می کند .هنگامی
که سیســتم برای اولین بار روشــن می شــود ،حالت
پیش فرض سیســتم جریان هوا از دریچه های تهویه
داشــبورد می باشــد .هنگامی که دکمه انتخاب حالت
مکررا فشــرده شــود ،حالت جریان هوا به این ترتیب
تغییر پیدا می کند :دریچه تهویه هوا داشبورد  ،دریچه
تهویه هوا داشبورد /کف خودرو ،دریچه تهویه هوا کف
خودرو ،دریچه تهویه هوا کف خودرو /گرمکن شیشــه
جلو خودرو.
* درصورت نصب در خودروی شما
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م تهویه *
سیست 

دکمه نمایش دمای محیط AMB
 هنگامی کــه دکمه  AMBرا فشــار دهید ،میزاندرجه دمای محیط بیرون بر روی صفحه نمایش نشان
داده شــده و همزمان چراغ نشانگر  AMBنیز روشن
میشود.
 بسته به محیط اطراف و شرایط خودرو ،ممکن استمقدار نشان داده شدهاندکی با واقعیت اختالف داشته
باشد.
 با فشردن مکرر دکمه  AMBمقدار دمای ظاهر شدهبــر روی صفحه نمایش از حالت دمای محیط به دمای
سیستم تهویه  A/Cو بالعکس تغییر پیدا میکند.

کلید حالت اقتصادی سیستم تهویه A/C
 هنگامی که سیستم  A/Cدر حالت اتوماتیک است،دکمه  A/Cرا فشــار دهید .هــر دو آیکون AUTO
و  SNOWدر صفحــه نمایش محو می شــوند .در
این حالت کمپرســور خاموش شده و عملکرد سیستم
بستگی به دمای مایع خنک کننده موتور و دمای هوای
بیرون خواهد داشــت .این حالت مخصوصا برای فصل
زمســتان بســیار کارایی دارد چرا که کمترین میزان
مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.
مجددا کلید  A/Cرا فشار دهید تا آیکونهای ECO
و  SNOWبر روی صفحه نمایش ظاهر شــوند .این
حالــت مخصوصا برای فصول بهار و تابســتان بســیار
کارایی دارد چرا که نسبت به حالت اتوماتیک ،مصرف
سوخت کمتری دارد.
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w

AMB

A/C

.C

کلید گردش هوای داخلی/خارجی
 این کلید ،منبع تامین هوا را کنترل می نماید .منبعتامین هوای پیش فرض این خودرو هوای داخلی است
نمایش داده می شــود .با فعال
که با شــکل
شــدن این مکانیزم چراغ نشــانگر همزمان در صفحه
نمایش روشن میشود.
 هنگامی که این کلید فشرده میشود ،منبع تامین هواتغییر پیدا میکند .در این
به هــوای خارجی
شرایط ،هوای مورد نیاز از محیط بیرون خودرو تأمین
میشود و چراغ نشانگر کلید نیز خاموش میشود.
 هنگامی که این کلید را دوباره فشــار دهید ،سیستممجددا به حالت " گردش هوای داخلی" تغییر مییابد
و چراغ نشانگر نیز مجددا روشن میشود.

w
w
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* درصورت نصب در خودروی شما

م تهویه *
سیست 

w
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گرم کردن و بخارزدایی
دکمه گرمکن شیشــه جلو خودرو
دهید.
در این شــرایط ،سیستم  A/Cبه طور اتوماتیک روشن
میشــود .این سیستم جریان هوای عاری از رطوبت را
به سمت شیشه جلو خودرو و شیشههای کناری هدایت
میکند.
را فشــار

.C
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حسگر تابش آفتاب

حسگر دما

ir

e.

* درصورت نصب در خودروی شما
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حسگر نور آفتاب /حسگر دما
هدف این سیستم شناسایی و اندازه گیری دمای هوای
داخل خــودرو و دمای محیط و همچنیــن تراکم نور
آفتاب است .این سیستم تعدیالتی بعنوان عکس العمل
برای تنظیم دمای هوای داخلی خودرو انجام میدهد.

بــرای تضمین کارایــی عملکرد سیســتم  A/Cهرگز
حسگر نور آفتاب را با چیزی نپوشانید.
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م تهویه *
سیست 
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هنگامــی که کلید اتوماتیک  AUTOرا فشــار دهید،
سیســتم به حالت کنتــرل اتوماتیــک خواهد رفت و
پارامترهــای مختلفی از قبیل ســرعت فــن ،و حالت
گردش هوا به طور اتوماتیک کنترل میشــوند و تمام
این کنترلهای اتوماتیک بر اســاس شــرایط محیطی
موجود و انجام می شــوند .در این شرایط ،آیکونهای
 AUTOو  SNOWدر صفحه نمایش ظاهر میشوند.
کلید تنظیم دمای هــوای محیط را به دمای دلخواهخود تنظیم نمایید.
 برای خاموش کردن سیســتم کافیست کلید OFFرا فشار دهید.

احتیاط
 تنظیــم کــردن دمای دلخــواه بــه باالترین یاپایینترین حد ممکن ،هیچ بهبودی در مدت زمان
و ســرعت انجام عملیات تهویه و رسیدن به درجه
دمای مطلوب شما ایجاد نمیکند.
 در فصل زمستان هنگامی که گرمکن را بالفاصلهبعد از راهاندازی موتور روشن نمایید فقط هوای سرد
خارج میشود .بنابراین ابتدا سرعت فن را به پایین
ترین حد ممکن تنظیم نمایید .هنگامی که احساس
کردید هوای گرم خارج می شــود آنگاه میتوانید
سرعت فن را افزایش دهید.

w

عملکردهای سیستم تهویه اتوماتیک * A/C
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* درصورت نصب در خودروی شما
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تجهیزات داخلی و خارجی خودرو

آینه هاي خارجی
آینه های خارجی قابلیــت تنظیم برقی دارند .هنگامی
کــه کلید خودرو در حالت  ACCیــا  ONقرار دارد،
دســتورالعمل زیر را برای تنظیم آینه های برقی دنبال
نمایید:
 .1اهرم کنترل کلید انتخاب را بچرخانید تا جهت مناسب
آینه را تنظیم نمایید( .برای دید عقب سمت چپ ،اهرم را
به ســمت چپ و برای دید عقب سمت راست ،اهرم را به
سمت راست بچرخانید).
 .2اهرم را به ســمت باال ،پایین ،چپ و راست بکشید تا
بدین ترتیب زاویه دید عقب آینه را تنظیم نمایید.
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دستگیره خارجی در
هنگامی که قفل های در خودرو را توسط ریموت کنترل و
یا کلید باز نمودید ،برای باز کردن درها کافیست دستگیره
خارجی در خودرو را به سمت بیرون بکشید.

.C

w

 .3بعد از اعمال تنظیمات یاد شده ،اهرم را به سمت میانی
فشار دهید تا آینه را در موقعیت تنظیم شده ثابت و قفل
نمایید.
 آینه های خارجی را همچنین می توان به صورت دستیتا نمود .کاربرد این مکانیزم اغلب در موارد احتمال برخورد
با سایر اجسام است.
 برای آینه های خارجی با عملکرد تاشوندگی برقی*میتوانید با فشردن کلید تاشو ،آینه را به صورت اتوماتیک
جمع نمایید .با فشردن مجدد این دکمه ،آینه باز میشود
و در موقعیت تنظیم شده ثابت میگردد.
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هشدار

پس از اینکه آینههای خارجی تا شــدند ،در واقع
راننده قادر به مشــاهده موقعیت عقب خودرو از
طریق این آینهها نخواهد بــود .بنابراین هرگز با
آینههای جمع شده (تا شده) به رانندگی نپردازید.
آینه های خارجی خودرو شــما مجهز به سیستم
گرمکن الکتریکی هستند که عملکرد این سیستم
مطابق با عملکرد سیســتم گرمکن شیشه عقب
خودرو است.

91

سوئیچ Start - Stop

سوئیچ تاکننده آینه خارجي

سوئیچ تنظیم شدت نور سوئیچ تنظیم ارتفاع افقي
نورچراغهاي جلو
جلو داشبورد

.C

اقدامات احتیاطی در مورد عملکرد آینهها
 در شــرایطی آینهها یخ زدهاند یا حرکت آنها توســطیک جسم خارجی محدود شده است هرگز سعی نکنید
با اعمال زور و فشــار آینهها را حرکت داده و یا زاویه دید
آنها را تنظیم نمایید .اگر ســطح آینه یخ زده باشد هرگز
نباید با اعمالی نظیر تراشیدن و خراشیدن اقدام به برطرف
نمودن یخ زدگی نمود در غیر این صورت سطح آینه دچار
آسیب میشود.

w

تجهیزات داخلی و خارجی خودرو

w
w

www.CarGarage.ir

سوئیچ انتخاب آینه خارجی
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تنظیم شدت نور پشت زمینه جلو آمپر
دکمه تنظیم شــدت نور پشت زمینه جلوداشبورد دقیقا
برروی داشبورد و در ســمت چپ گوشه پایین غربیلک
فرمان تعبیه شده است.
هنگامی که دکمه کلیدهای ترکیبی سمت چپ در حالت
قرار داشته باشد ،میتوانید
و یا در حالت
با چرخاندن اهرم تنظیم ،میزان روشنایی نور پشت زمینه
داشــبورد و کنســول مرکزی را به میزان دلخواه تنظیم
نمایید.
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تنظیم زاویه افقی نور چراغ های جلو خودرو
بسته به میزان بار ماشین و شرایط جاده ،روشنایی نورهای
پایین چراغهای جلوی خودرو را با اســتفاده از کلیدهای
تنظیــم زاویه افقی نور که اعمال تغییــر ارتفاع در چهار
جهت را فراهم میآورد ،به جهت مناسب تنظیم نمایید.
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شیشه باال بر برقی
کلیدهای کنترل هریک از شیشه باال برهای برقی بر روي
در همان شیشه تعبیه شده است.
هنگامی که کلید خودرو در حالت  ONقرار بگیرد ،با فشار
دادن کلید کنترل به سمت پایین ،پنجره را باز و به سمت
باال ،پنجره باز شــده همان در را ببندید .هنگام بازکردن
پنجــره  ،هر زمان که دکمه را رها کنید حرکت شیشــه
متوقف می شود و در ارتفاع دلخواه شما ثابت میماند.

شیشه باال بر برقی

باز

.C

w

بستن
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کلید اصلی شیشههای برقی
یک کلید اصلی کنترل شیشه باالبرهای برقی بر روی در
راننده تعبیه شــده است که با اســتفاده از آن باز و بسته
نمودن تمام شیشهها امکانپذیر میشود.

کلید کنترل شیشه باالبر برقی سرنشین جلو
هنگامی که کلید خودرو در حالت  ONباشد ،با فشردن
دکمه به سمت پایین ،پنجره باز و به سمت باال ،پنجره باز
شده همان در بسته میشود.
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دکمه قفل در برقی
با فشردن دکمه قفل در برقی قادر خواهید بود تمام درها
را باز و بسته نمایید.

دکمه قفل شیشه های برقی
هنگامی که دکمه قفل در حالت  Unlockقرار دارد ،تمام
شیشــههای برقی قابل کنترل میباشند .اما هنگامی که
دکمه قفل در حالت  Lockقرار دارد ،فقط شیشــه برقی
راننده قابل کنترل خواهد بود.
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شیشه باال بر برقی
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هشدار

 هرگز کلید و کودک بدون مراقب را در داخل خودروتنها نگذارید .چرا که ممکن است کودک شما به هنگام
بستن شیشههای برقی ،با شیشه برخورد کند و منجر به
آسیب وی شود.
 اگر کودکی درون خودرو است دکمه قفل شیشههایبرقی را در حالت قفل  Lockقرار دهید و بدین ترتیب
از برخورد تصادفی کودک با شیشه های برقی و آسیب
وی جلوگیری نمایید.
 هنگامی که پنجره هــا را باز مینمایید ،اعضای بدنخود را از پنجره بیرون نبرید چراکه این عمل بســیار
خطرناک میباشد.
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احتیاط
برای محافظت از سیستم الکتریکی ،چند شیشه
برقی را همزمان باز یا بسته ننمایید.
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شیشه باالبرهای برقی آنتی ترپ
این عملکرد فقط برای شیشــه راننده تعبیه شده است.
هنگام بسته شدن اتوماتیک پنجرهها ،اگر شیشه با جسم
خارجی برخورد نماید ،حرکت متوقف شده و پنجره مجددا
به سمت پایین باز خواهد گشت .برای بستن پنجرهها باید
هرگونه مانعی را از سر راه برداشته سپس مجددا اقدام به
بستن پنجرهها نمایید.

شیشه باالبر برقی
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 .2در قسمت جلوی خودرو ،گیره ایمنی که در قسمت زیر
در موتور تعبیه شده است را به سمت باال بکشید.
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باز کردن در موتور
اهرم باز کردن در موتور بر روي داشبورد و در سمت چپ
پایین غربیلک فرمان تعبیه شده است.
دستورالعمل باز کردن در موتور:
 .1اهرم مربوطه را که بر روي داشــبورد (مطابق تصویر)
تعبیه شده است بکشید تا در موتور باز شود.
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در موتور

w
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 .3با استفاده از جک در موتور را باز نگه دارید.
بستن در موتور:
قبل از بستن در موتور اطمینان حاصل نمایید که جک
درجای خود ثابت اســت و در تمــام مخازن ،در محفظه
موتور بســته شدهاند ،سپس تمام ابزار و ادوات خارجی را
برداشته و در موتور را ببندید.
پس از بســتن در موتور،مطمئن شوید که در موتور قفل
شده است.
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دستگيرهکمکي
یک دســتگيره کمکي در سمت باالی صندلی سرنشین
قرار دارد که روی آن نیز یک گیره لباس طراحی شــده
اســت و میتوان از آن برای آویزان کردن انواع لباسهای
سبک و با وزن کم استفاده نمود.
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احتیاط
برای تضمین ایمنی سرنشــینان از آویزان کردن
هرگونه جسم سنگین به دستگيره کمکي و یا گیره
لباس جدا خودداری نمایید.

دستگیره کمکي
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کیسه مخصوص وسایل صندوق عقب
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درپوش آینه
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آینه آرایش

چراغ
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آفتاب گیر
 برای اســتفاده از آفتابگیر آن را پایین بکشــید و یا ازپایه میانی ،آن را به سمت کنار کشیده و در قسمت کنار
شیشه قرار دهید.
 قســمت جلویی روی آفتابگیر ،سمت راننده مجهز بهگیره کارت است.

برای استفاده از آینه آرایش پشت آفتابگیر ،درپوش آینه
را باال بزنید .هنگامی که درپوش آینه حدود  20درجه باز
شد ،چراغ روشن میشود و هنگامی که درپوش آینه بسته
شد ،چراغ خاموش میشود.
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احتیاط
بــرای حصــول اطمینان از محکم شــدن آینه به
سقف بدون هیچ فاصلهای و به جهت حفظ ایمنی
سرنشینان از قرار دادن اجسام سنگین در قسمت
گیره کارت خودداری نمایید.

www.CarGarage.ir

کیسه مخصوص وسایل صندوق عقب

کیسه مخصوص وسایل صندوق عقب
یک کیسه مخصوص وسایل که ظرفیت گنجایش اجسام
با وزن تقریبی  3/5کیلوگرم را دارد به قسمتهای راست
و چپ صندوق عقب محکم بسته شده است.
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 .4هنگامی که سان روف به حالت کج باز است ،قبل از باز
کردن سان روف به طور افقی ،ابتدا سان روف را ببندید.
چتر آفتابی به میزان الزم با باز شــدن سان روف امتداد
خواهد یافت .بعد از اینکه سان روف بسته شد ،چترآفتابی
را میتوان به طور دستی باز یا بسته نمود.
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است قابلیت باز و بسته شدن دارد.
 دکمه کنترل سان روف روی پنل چراغ سقفی جلو قراردارد.
 لبه عقبی سان روف را می توان به جهت باال تنظیم نمود.سان روف به طور افقی به سمت عقب هم باز میشود.
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دریچه سقف خودرو (سان روف) *

 -ســان روف فقط زمانی که کلید خودرو در حالت ON
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باز و بسته کردن سان روف:
 .1برای افزایش زاویه لبه عقبی سان روف دکمه جهت باال،
بر روی پنل سان روف را فشار دهید .این دکمه را فشرده و
بیش از  2ثانیه نگه دارید تا سان روف در باالترین موقعیت
ممکن تنظیم شود .دراین صورت سان روف به حالت کج
باز شــده و تهویه هوا را افزایش میدهد .هنگام باز کردن
ســان روف  ،میتوان با فشردن هر دکمه ،باز شدن سان
روف را متوقف کرد.
 .2برای باز کردن افقی سان روف ،دکمه را به سمت عقب
فشار دهید و هنگامی که به موقعیت دلخواه رسید دکمه را
رها کنید .این دکمه را فشرده و بیش از  2ثانیه نگه دارید
تا به طور اتوماتیک سان روف را تا بیشترین حد ممکن باز
نمایید .هنگام باز کردن سان روف ،می توان با فشردن هر
دکمه ،باز شدن سان روف را متوقف کرد.
 .3هنگامی که سان روف به حالت بسته نیست (به صورت
کج یا به طور افقی باز نشده است) ،دکمه سان روف را به
سمت جلو فشار دهید تا ســان روف را راهاندازی مجدد
نمایید .با رهــا کردن دکمه حرکت ســان روف متوقف
میشــود .دکمه را تا حدی به جلو فشار دهید که دیگر
حرکتی برای سان روف باقی نماند و بدین ترتیب اطمینان
حاصل نمایید سان روف به طور کامل بسته شده است.
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دریچه سقف خودرو (سان روف)*
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احتیاط
پــس از تمیز کردن خودرو یا بعــد از بارش باران،
برای استفاده از ســان روف ابتدا باید سان روف را
تمیز نمایید.

هشدار

ایستادن یا بیرون بردن قســمتی از بدن از سان
روف به هنگام حرکت خودرو بسیار خطرناک است.
هنگام بسته شدن سان روف تمام سرنشینان باید از
ایجاد هرگونه تماس با سان روف خودداری نمایند تا
بدین ترتیب از بروز هرگونه آسیب جلوگیری نموده
و ایمنی سرنشینان حفظ گردد.
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چراغ سقفی وسط

هنگامی که کلید چراغ سقفی وسط در حالت DOOR

 .2هنگامی که قفل ها توســط ریموت کنترل باز شدند،
چراغ ســقفی وسط ظرف  3ثانیه به آرامی روشن شده و
 15ثانیه روشــن میماند و سپس به آرامی ظرف مدت 2
ثانیه خاموش میشود.
 .3بعد از اینکه تمام درها به درســتی بسته شدند ،چراغ
داخلی سقفی وسط به آرامی ظرف مدت  2ثانیه خاموش
می شود و این در حالتی است که سوئیج خودرو در حالت
“ ”ONقرار داشته باشد.
 .4هنگامی که کلید خودرو از حالت “ ”ONیا “ ”ACCبه
حالت “ ”OFFچرخانده شود ،چراغ سقفی وسط به آرامی
ظرف  3ثانیه روشن شده و  15ثانیه روشن میماند ،سپس
به آرامی ظرف مدت  2ثانیه خاموش میشود.
 .5اگر یکی از در های خودرو به درستی بسته نشده باشند،
چراغ سقفی وسط دائم روشن خواهد ماند.
 .6هنگامــی کــه کلید خــودرو از حالــت “ ”OFFبه
حالت“ ”ACCچرخانده شــود ،و چراغ ســقفی خودرو
روشن باشــد ،چراغ سقفی وســط خودرو پس از اینکه
درصندوق عقب به درســتی باز و بســته شد ،به آرامی و
ظرف مدت  2ثانیه خاموش می شــود ، .در حالت OFF
چراغ سقفی وســط ظرف مدت 3ثانیه روشن و تا زمانی
که صندوق عقب باز اســت ،روشن میماند  .هنگامی که
صندوق عقب به درستی بسته شــد ،این چراغ به آرامی
ظرف مدت  2ثانیه خاموش میشود.
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کلید چراغ سقفی وسط
چراغ سقفی وسط خودرو دارای یک کلید دو سویه است.
هنگامی که کلید خودرو در حالت  ONیا  ACCو کلید
این چراغ در حالــت  OFFقرار دارد ،این چراغ خاموش
میشود.
اگر کلید چراغ سقفی وسط در حالت "در"  DOORباشد،
هنگامی که یکی از در های خودرو باز شود ،چراغ روشن
می شود .پس از بسته شدن تمام در ها ،این چراغ کم کم
خاموش میشــود .هنگامی که کلید این چراغ در حالت
 ONباشد ،چراغ سقفی وسط مدام روشن میماند.
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کلید چراغ سقفی وسط

"در" میباشد ،این چراغ در مواقع زیر روشن میشود:
 .1بعد از باز شــدن قفل در راننده و بیرون کشیدن کلید
خودرو ،این چراغ به مدت  30ثانیه روشن می شود.
 .2بعد از اینکه در راننده قفل شــد و کلید خودرو از جای
خود خارج شــد ،این چراغ به مدت  15ثانیه روشن می
شود.
هنگامی که کلید چراغ سقفی وسط در حالت DOOR
"در" قرار دارد ،چراغ ســقفی وسط در مواقع زیر خاموش
میشود:
 .1هنگامی که کلید در حالت “”ON
قرار میگیرد ،چراغ سقفی خاموش میشود.
 .2هنگامی که در راننده قفل شــود ،چراغ سقفی وسط
خاموش میشود.
توضیح انواع حالتهای چراغ سقفی وسط
 .1هنگامی که خودرو با اســتفاده از ریموت کنترل قفل
شود ،چراغ سقفی وسط به آرامی و به مدت  3ثانیه روشن
و ســپس به آرامی 2 ،ثانیه در حالت  OFFو  2ثانیه در
حالت  ONمیماند و خاموش میشود.
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چراغ صندوق عقب
هنگامی که ســوئيچ روشنايي روشن باشد ،در صورت باز
بودن در صندوق عقب ،چراغ صندوق عقب روشن میشود
و هنگامی که در صندوق عقب بسته باشد ،چراغ خاموش
میشود.
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چراغ مطالعه
کلیدهــای چراغ مطالعه برروي هر دو ســمت اين چراغ
قرارگرفته است .کلید چراغ را فشار دهید تا چراغ مطالعه
روشن یا خاموش شود.
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احتیاط
در صورت عدم مطالعــه ،چراغ مطالعه را خاموش
نمایید.

چراغ داخلی
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صفحه نمایشگر
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آینه داخلی (دستی)
 آینه داخلی مجهز به سیســتم عملکرد ضد حساسیتنوری اســت و دارای دو موقعیت روز و شــب است .شما
میتوانیــد در هنگام رانندگی در روز ،شاســی ضد نور را
فشــار دهید و آینه را در حالت موقعیت رانندگی در روز
قرار دهید ،همچنین می توانید با فشار مجدد این شاسی
به همگام رانندگی در شب ،موقعیت آینه را در حالت شب
تنظیم نمایید.
 قبل از شروع رانندگی ،آینه داخلی را به گونه ای تنظیمنمایید که شیشــه عقب در مرکز دید آینــه قرار بگیرد.
همواره آینه را تمیز و شفاف نگه دارید.

آینه داخلی (برقی) *
 آینه داخلی مجهز به سیستم برقی ضد حساسیت نوریمیباشد .هنگامی که سیستم عملکرد ضد نور هوشمند
اتوماتیک آینه در وضعیت فعال باشــد ،حسگر نوری آن،
به جستجوی نورهای مزاحم ساطع شده از وسایط نقلیه
پشت سر شما میپردازد و آنها را پردازش میکند.
 آینه داخلی مجهز به عملکرد نور پشت زمینه میباشد.راننده بدین ترتیب قــادر خواهد بود هم صفحه نمایش
ال ای دی پشــت زمینه و هم تصویر واقعی را مشــاهده
نماید .هنگامی که اهــرم دنده در حالت  Rیا دنده عقب
قرار داشــته باشد ،سیستم بررســی اتوماتیک ،حسگر را
هدایت میکند.هشــدار صوتی این سیســتم ،یک بار در
حالت کارکرد عادی و ســه بار درحالت کارکرد غیرعادی
سیگنال صدا تولید میکند.
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به هنگام روز

حسگر حساسیت
نوري

سوئیچ
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به هنگام شب

سوئیچ ضامني

چراغ نشانگر

آینه داخلی مجهز به سیستم  TPMSمیباشد تا بدین
ترتیب فشار باد الســتیکها را نظارت نماید .اگر فشار
باد الســتیکها برابر یا بیش از  310کیلو پاسکال باشد
و یا برابر یا کمتراز  170کیلو پاســکال باشد ،ال ای دی
مربوطه روشــن و هشــدار صوتی این سیســتم سه بار
ســیگنال صوتی ایجاد کرده و سپس خاموش میشود.
حال فشــار باد اندازهگیری شده نمایش داده میشود .با
فشردن کلید مربوطه صدای هشدار صوتی قطع میشود
امــا ال ای دی تازمانی که اقــدام به تنظیم باد نموده و
وضعیت فشار باد الســتیکها عادی شود ،مدام روشن
خواهد ماند.
اگر فشــار باد الســتیکها به میزان بیش از  30تا 35
کیلو پاسکال کاهش پیدا کند ،سیستم عملکرد TPMS
ظرف مدت  1دقیقه ســیگنال صوتی هشدار تخلیه باد
ســریع ایجاد میکند .این هشــدار صوتی  5بار به صدا
درآمده و ســپس متوقف میشــود .حال فشار باد اخیر
الستیک نمایش داده میشود.
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آینه داخلی
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احتیاط
مهم نیســت خودرو شــما به کدام یک از سیستم
کمکی پارک مجهز باشد ،بهرحال با قرار دادن اهرم
دنده به جهت دنده عقب سیســتم صوتی خودرو
به حالت قطع صدا رفته تا از برخورد شــما با مانع
جلوگیری به عمل آورد .سیستم صوتی خودرو شما
پس از اینکه حرکت دنده عقب شــما کامل شد به
حالت قبلی خود باز خواهد گشت.
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 در مدلهایی که مجهز به دوربین دنده عقب هســتندهنگامی که اهــرم دنده به حالت دنــده عقب میرود و
سیستم صوتی خودرو روشن میشود ،تصویر پشت خودرو
به طور اتوماتیک برروی صفحه نمایش ظاهر میشود .این
تصویر شامل اطالعات مختصات و انواع خطوط عرضی و
طولی اســت که ناحیه هشدار در آن مشخص شده است.
خطوط هشــداری به سه رنگ ســبز و زرد و قرمز نشان
داده میشوند .هنگامی که مانع به ناحیه قرمز رنگ میرود
بایداز حرکت بیشتر به سمت عقب خودداری نموده تا به
مانع برخورد ننمایید.
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سیستم کمکی پارک
 سیستم کمکی پارک شــامل دو مکانیزم حسگر دندهعقب و دوربین دنده عقب است*.
 در مدلهایی که مجهز به سیســتم حسگر دنده عقبمیباشــند هنگامی که اهرم دنده بــه حالت دنده عقب
میرود ،سیســتم در حالت عادی یک ســیگنال صوتی
تولید میکند .سپس حسگر دنده عقب به طور اتوماتیک
اجســام احتمالی که بر سر راه اســت را تشخیص داده و
با ســیگنالهای صوتی (بصورت صدای خش خش) به
اطالع راننده خواهد رســاند .هرچه مانع نزدیکتر باشد
صدای صوت نیز باالتر مــیرود .اگر مانع بیش از حد به
خودرو نزدیک باشد ،صدای ممتد تولید میشود .در چنین
شــرایطی از حرکت به سمت عقب خودداری کنید تا به
مانع برخورد ننمایید.

سیستم کمکی پارک
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هشدار

هرگز قســمت داخلي شيشــه عقب خودرو را با
اجسام نوک تيز يا ساينده از جمله مواد شيميايي
پاککننده ،تميز نکنيد و برای پاک کردن آن از مواد
شیمیایی پاک کننده استفاده ننمایید ،در غیر این
صورت ،المنتهای برقی به کار رفته در سیســتم
گرمکن شیشه عقب دچار آسیب میشوند.
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احتیاط
از سیستم گرم کن شیشه عقب نمیتوان برای آب
کردن الیههای ضخیم یخ استفاده کرد.
برف موجود بر روي شيشه هاي بزرگ و يا آينههاي
جانبــی خودرو بايد قبل از روشــن کردن گرمکن
شيشــه از طريق دســت از روي شيشهها برداشته
شود.
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گرم کن شیشــه عقب خودرو /گرم کن آینههای
جانبی
 سیستم گرم کن شیشــه عقب خودرو بر روی شیشهعقب خودرو تعبیه شده است.
 گرم کن شیشــه عقب خودرو با استفاده از المنتهایبرقی تعبیه شــده روی شیشه ،قادر به زدودن يخ  ،بخار،
مه و اليه هاي نازک يخ از روي شيشــه مي باشد .آینه
جانبی نیز دارای یک سیستم گرمکن می باشد که قابلیت
یخ زدایــی و مه زدایی و همچنین زدودن الیههای نازک
یخ را دارد.
 کلید خــودرو را بــه حالت  ONچرخانــده و دکمه defrosterرا فشــار دهید (بخش سیســتم  A/Cرا
مطالعــه فرمایید) .در این حالت گرمکن شیشــه عقب و
آینههای جانبی هر دو روشن میشــوند .در این صورت
چراغ نشانگر روشن میشود .براي خاموش کردن گرمکن
شيشه عقب و همچنين آينههای جانبی خودرو بايستي
مجددا دکمه گرمکن را فشار دهيد.
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سیستم گرمکن/بخارزدا
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به هنگام رانندگی در جعبه داشبورد را ببندید در
غير اين صورت ،در صورت بروزهر گونه تصادف يا
توقف ناگهاني منجر به جراحت میشود.
از قراردادن اشیا و اجسامی مانند شیشه ،فندک،
اسپری یا موادی از این قبیل در محفظه های وسایل
خودرو خودداری نمایید .در غیر این صورت هنگامی
که دمای اتاق خودرو باال رود ممکن است این اجسام
و مواد به یکی از طرق زیر حادثه آفرین شوند:
 .1شیشــه ها ممکن اســت بر اثر حرارت تغییر
شکل داده و یا در اثر برخورد با سایر اجسام دچار
شکستگیشوند.
 .2فندک و اســپری ممکن اســت منجر به بروز
آتشسوزی یا انفجار شوند.

w

جعبه داشبورد
برای باز کردن در جعبه داشبورد ،دستگیره آن را بکشید.

جعبه داشبورد
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فندک و کلید گرمکن صندلي

w
w
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* درصورت نصب در خودروی شما

ag

ar

G
ar

.C

فندک
هنگامی که ســوییچ خودرو در حالت  ”ACCیا “”ON
قرار دارد ،فندک را به ســمت پایین فشــار دهید .پس از
داغ شدن به اندازه کافی ،فندک به طور اتوماتیک بیرون
میآید.

w

هشدار

 قسمت فلزی فندک بسیار داغ میباشد ،بنابراینبه منظور جلوگیری از ایجاد سوختگی هرگز آن را
لمسنکنید.
 هرگز از سوکت فندک به عنوان منبع تغذیه سایروسایل و ابزار برقی استفاده ننمایید چرا که ممکن
است عملکرد مدار کوتاه دستگاه برقي دچار اختالل
گردد و به سوکت نيز آسيب وارد شود.
 فقط از فندکی که برای این خودرو طراحی شدهاست استفاده نمایید.
 هرگز پس از فشار دادن فندک به سمت پایین،دست خود را روی آن نگه ندارید چرا که این امر به
داغی بیش از حد فندک و در نهایت به خرابی آن
خواهدانجامید.

دکمه گرمکن صندلی *
دکمهها در قســمتهای چپ و راست در نزدیکی فندک
قرار گرفتهاند ،به ترتیب دکمههای گرمکن صندلی راننده
و سرنشین جلو هستند.
هنگامی که ســوئیج خودرو در حالت  ONقرار دارد ،یک
بار این دکمه را فشــار دهید تا چراغ نارنجی رنگ مربوط
بدان روشــن شود و سپس گرمکن صندلی را در حالت 1
قرار دهید .هنگامی که  3چراغ این قسمت روشن شدند
برای خاموش کردن گرمکن صندلی کافیست دکمه را یک
بار دیگر فشار دهید.
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جاسیگاریجلو
جاسیگاری جلو در قسمت میانی پانل ابزار کمکي تعبیه
شده است .برای دسترسی به آن باید درپوش آن را بردارید.
برای خالی کردن خاکســترهای موجود در جاســیگاری
کافیســت آن را بیرون آورده و تخلیه نمایید و ســپس
مجددا جا بیاندازید.
هنگامــی که نیازی به جاســیگاری ندارید درپوش آن را
بســته نگه دارید ،در غیر این صورت خاکستر موجود در
آن ممکن است باعث بروز آتشسوزی شود.

.C
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جاسیگاری
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سیستم جعبه ذخیره سازي مرکزي*

w
w
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هشدار

ag

ar

هشدار

جا لیوانی
جا لیوانی پشــت اهرم دنده تعبیه شــده اســت و برای
نگهداری انواع لیوان و بطری های نوشیدنی مورد استفاده
قرار ميگيرد.
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جعبه ذخيره سازي مرکزی و دسته صندلی
برای استفاده از این جعبه نگهداری کافیست درپوش آن
را باز نمایید.
همچنين حالت بسته آن ميتواند به عنوان دسته صندلي
نيز مورد استفاده قرار بگیرد.
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به هنــگام رانندگی از قــرار دادن لیوان یا بطری
نوشــیدنی داغ درون جا لیوانی خودداری نمایید
چرا که ممکن است مایع درون آن بیرون ریخته و
موجب سوختگی سرنشینان شود.
از قرار دادن اشــیا دیگری به غیر از لیوان و بطری
درون جا لیوانی خودداری نمایید .در غیر این صورت
ممکن است به هنگام تصادف یا ترمزهای ناگهانی
اشــیا فوق به بیرون پرتاب شده و موجب جرح و
فوت شود.
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در حین رانندگی ســعی کنید درپوش این جعبه
بسته باشد در غیر اینصورت در هنگام تصادف یا
ترمز ناگهانی ممکن است برخورد با در جعبه منجر
به بروز جراحت شود.
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* درصورت نصب در خودروی شما
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حایلغلتکی

 .2به آرامــی حایل غلتکی را بیــرون آورده و گیرههای
مخصوص آن را جا بزنید.
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حایلغلتکی
 حایل غلتکی در صندوق عقب تعبیه شده است. برای استفاده از این ابزار مراحل زیر را دنبال نمایید: .1بسته به موقعیت صندلیهای ردیف عقب و مقدار اثاثيه
موجود حایل غلتکی را در موقعیت  1یا  2نصب نمایید.
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 .3بــرای بیرون آوردن حایل غلتکی کافیســت آن را در
خالف جهت جا زدن کشــیده و گیــره های آن را بیرون
بیاورید.
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جعبه ابزار
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جک
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جعبه ابزار
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جعبه ابزار  /جک
جعبه ابزار و جک در قســمت زیرین نمد صندوق عقب
تعبیه شده اســت .برای بیرون آوردن این ابزار کافیست
موکت صندوق عقب را باال بکشید.
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الستیک زاپاس
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الستیک
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زنجیر چرخ (باید جداگانه خریداری شود)
زنجیــر چرخ را باید به الســتیک محکم کرد و تا جایی
که ممکن است آن را سفت نمود و در این مراحل سعی
نمایید از دستورالعمل سازنده در خصوص الستیک یدک
پیروی نمایید..
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درپوش فشار الستیک
یدک

پیچ الستیک یدک

ar

طریقه دسترسی به الستیک یدک:
 .1موکت کف صندوق عقب را بیرون بیاورید.
 .2از آچار فرانســه که در کیف ابزار راننده قرار دارد برای
باز کردن پیچ چرخ الستیک یدک استفاده نمایید .پیچ
را در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده و الستیک
یدک را بیرون آورید.
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الستیک یدک
 الســتیک یدک را حداقل هر یک ماه یک بار بررســینماییــد تا از ميزان مناســب باد الســتيک ( 230کيلو
پاســکال) اطمينان حاصل نماييد .این الستیک قابلیت
استفاده به عنوان الستیک یدک را دارد.
اســتفاده از این الســتیک در خودرو های دیگر ممنوع
میباشد.
این الســتیک را در جاده های برفی روی محور متحرک
استفاده ننمایید.
عمر مفید این الســتیک یدک  4800کیلومتر است که
این میزان نیز به شــرایط جاده ای و عادات رانندگی شما
بستگی دارد.

الستیک یدک
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 .3پیــچ محکــم کننده را بــاز کرده و درپوش فشــار
الســتیک یدک را به ترتیب باز نمایید و الستیک یدک
را بیرون بکشید.

احتیاط
 از زنجیــر چرخ به جز برای جــاده های برفی یالغزنده استفاده ننمایید.
 ســرعت حرکت با زنجیر چرخ نباید بیشتر از 50کیلومتر بر ساعت باشد.
 زنجیر چرخ تا حد ممکن به الستیک محکم شدهو از حوادثی از قبیل سرخوردگی ،چاله افتادگی یا
چرخیدن ناگهانی جلوگیری می کند.
 زنجیر چرخ را فقط به الستیک های جلو ببندید.بســتن زنجیر چرخ به الستیک های عقب ممنوع
است.
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درپوش باک بنزین
 .1دستگیره درپوش باک بنزین را باال بکشید.
 .2دســتگیره درپوش در باک را نگه داشته و آن را خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید .ابتدا به آهستگی در را
کمی شل کنید تا گازهای تولید شده در باک به آرامی از
مخزن ســوخت خارج شوند .بعد از اینکه احساس کردید
فشار باک با محیط بیرون برابر شد میتوانید در را کامال
باز نمایید.
 .3برای بستن درپوش باک بنزین ،آن را در جهت موافق
عقربههای ساعت بچرخانید تا صدای کلیک به گوش رسد.
این صدای کلیک نشاندهنده این است که در باک کامال
بسته و قفل شده است.
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درپوش باک بنزین
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باز کردن درپوش باک بنزین
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درپوش باک بنزین در قسمت میانی آستانه در جلو سمت
چپ ،گوشه پایینی صندلی راننده قرار دارد.
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 در مواقع ضروری ،شــما قادر خواهید بود با خودروهایدیگر به صورت تک بکســلی و چند بکسلی عمل کرده و
در صورت نیاز از هر دو گیره بکســل جلو و عقب استفاده
نمایید.

هشدار

برای بکسل کردن یک ماشــین دنده اتوماتیک،
گذاشتن چرخ های جلو روی زمین مجاز نمی باشد.
در حین بکسل ممکن است شرایطی پیش آید که
نتوان دنــده را به حالت (دنده خالص) تنظیم کرد
که در اینصورت خسارت زیادی به سیستم انتقال
قدرت اتوماتیک وارد میشود.
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گیره بکسل جلو
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 یک ابزار نصب برای محکم کردن گیره بکســل (که درکیسه ابزار راننده گذاشته شــده است) در سمت راست
جلوی خودرو قرار دارد .در حین استفاده از این ابزار ابتدا
باید درپوش گیره بکسل واقع در سپر جلو سمت راست را
باز نمایید و سپس گیره سیم بکسل را به گیره بدنه ابزار
بکسل وصل نمایید.
 یک گیره بکســل در قسمت میانی عقب خودرو تعبیهشــده است که دقیقا زیر چراغ مه شکن خودرو قرار دارد.
نحوه عملکرد این گیره نیز درست همانند عملکرد گیره
جلو است.
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گیره های بکسل در جلو و عقب خودرو

گیره هاي بکسل جلو  /عقب
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گیره بکسل عقب
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باربند اثاثیه و چمدان
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باربند اثاثیه و چمدان
باربندهای خــودرو هدف تزیینی داشــته و قرار دادن
اجســام و اشــیا ســنگین در این مکان ها کاری بسیار
خطرناک میباشد.

w
w

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

 پنجرهها ،آینههای بغل ،المپهای جلو و عقب را بررسینمایید و مطمئن شوید عملکرد عادي دارند.
 ابزار ،چراغهای راهنما ،چراغهای هشــدار را بررســینمایید و مطمئن شوید عملکرد عادي دارند.
 غربیلک فرمان ،صندلیها و کمربندهای ایمنی را بررسینمایید و از تنظیم صحیــح آنها اطمینان حاصل نمایید.
همچنین در موتور ،درها و در صندوق عقب را بررســی
نمایید و مطمئن شوید به درستی بسته شده باشند.
 کامل بودن تجهیزات راننده ،ميزان فشــاز باد الستيکيدک و نيز ايجاد فضاي مناســب جهت اســباب و اثاثيه
داخل را مورد بررسي قرار دهيد.
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 یک بررســی اجمالی از الســتیکها به عمل آورید ومطمئن شوید میزان فشار باد الستیکها حدود  230کیلو
پاسکال باشد.
 در صورت لزوم پيچ و مهره هاي چرخ را از لحاظ سفتو يا شل بودن آن بررسي نماييد.
 محدوده زير خودرو را جهت اطمينان از عدم روغنريزيو يا نشتي لولهها چک نماييد.
 کافي بودن ميزان سطح روغن و مايعات خودرو را موردبررسي قرار دهيد.
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آماده سازی خودرو قبل از رانندگی
قبــل از اقدام به راندن خودرو باید تمام جوانب بالقوه را
برای رفع عیوب احتمالی بررسی نمایید تا بدین ترتیب
رانندگی ایمنی را برای خود و سرنشینان فراهم آورید.

رانندگي وشرایط آن
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هشدار
به هنگام رانندگی هرگز کلید را از جای خود بیرون
نکشــید ،چرا که در این شرایط فرمان خودرو قفل
شده و خودرو از کنترل خارج می شود .تنها زمانی
که خودرو بطور کامل پارک شده و موتور خودرو را
خاموش کردید ،کلید را از جای خود بیرون بکشید.

.C

استفاده از سوئیچ خودرو
سوئیچ خودرو در سمت راست ستون غربیلک فرمان واقع
شده و بطور کلی دارای  4موقعیت اصلی است:
( )Lockقفل
( )ACCتجهیزات جانبی
( )ONروشن
( )Startاستارت
 ( )Lockقفل :ورود و خروج کلید فقط وقتی که سوئيچ در حالت Lock
است ،انجام مي پذيرد .هنگامی که سوئیچ را از جای خود
بیرون بکشید ،غربیلک فرمان قفل میشود و هدف از این
مکانیزم ،عملکرد ضد سرقت آن میباشد.
( )ACCلوازم جانبی :
هنگامی که ســوئیچ در این موقعیت قــرار دارد غربیلک
فرمان از حالت قفل خارج شده و از برخی تجهیزات جانبی
خودرو از قبیل سیستم صوتی و فندک  ،میتوان به طور
عادی استفاده کرد.

 ( )ONروشن:پس از روشن شدن موتور ،سوئيچ استارت در حالت روشن
و آماده حرکت عادي مي باشد و تمامي تجهیزات برقي و
جانبي نيز قابل استفاده خواهند بود.
 ( )STARTاستارت :برای استارت زدن موتور باید کلید را به طرف این موقعیت
بچرخانید .به محض این که کلید رها شود استارتر موتور،
موتور را راه اندازی می کند .پس از رها کردن ،کلید خودرو
بطور اتوماتیک به وضعیت  ONباز میگردد.

w

سوئیچ خودرو

w
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 اگر در اولین اســتارت زدن ،موفق به راه اندازی موتورنشــدید ،ابتدا کلید را به وضعیــت  ACCو یا LOCK
برگردانید و دست کم  15ثانیه تامل نمایید .سپس مجددا
اقدام به اســتارت زدن کنید .اگر باز هم موفق به روشن
کردن موتور نشــدید مجددا تالش نمایید اما قبل از آن
پــدال گاز را یک بار تا انتها فشــار داده و رها نمایید .اگر
پس از تالش های مجدد بازهم موتورروشــن نشــد به
دستورالمعلهای "عدم استارت موتور" در بخش "عیوب
و رفع عیب" همین دفترچه راهنما مراجعه نمایید.
 بعد از اینکه موتور راه اندازی شــد به جای اینکه سعیکنید پدال گاز را فورا فشار دهید ،اجازه دهید موتور کمی
در جا کار کند.
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عملیات استارت
 بعــد از اطمینان حاصل کــردن از اینکه تمام اقداماتاحتیاطی قبل از اســتارت زدن ،به درستی بررسی شده
باشد ،می توانید کلید را به وضعیت  ONچرخانده و حدود
 2ثانیه نگه دارید و سپس آن را بچرخانید تا به وضعیت
 STARTبرود .بعد از روشن شدن موتور خودرو فورا کلید
را رها کنید تا فرایند استارت زدن تکمیل گردد.

w
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اقدامات الزم قبل از استارت زدن
 اطمینان حاصل نمایید که ترمز دستی به حدکافی باالکشیده شده باشد.
 اطمینان حاصل نمایید دنــده در حالت خالص (برایخودروهــای دنده دســتی) و در حالت  Nیــا ( Pبرای
خودروهای دنده اتوماتیک) قرار داشته باشد.
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سیستم انتقال قدرت دستی ()MT
سیستم دنده دســتی دارای  5ساختار مکانیکی سرعتی
میباشد.

 به هنگام تعویض دنده همواره باید قبل از آن پدال کالچرا تا انتها فشــار دهید و سپس اهرم دنده را به دنده مورد
نظر تغییر داده و در انتها به آرامی و آهسته آهسته پدال
کالچ را رها نمایید .در مواقعی که قرار نیست دنده عوض
شود هرگز پدال کالچ را بی مورد فشار ندهید چرا که این
عمل باعث سرعت بخشيدن به سايش کالچ مي شود.
 تغييــر اهرم دنده به دنده عقب ،فقط زماني قابل انجاماست که خودرو توقف کامل نموده باشد درغير اين صورت
به سيستم انتقال قدرت آسيب وارد خواهد شد.
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هشدار

 قبل از تعويض اهرم دنده به حالت (دنده جلو)  Dویا ( Rدنده عقب) ،اطمینان حاصل نمایید که در اطراف
خودرو هیچ عابر پیــاده و بخصوص کودکی حضور
نداشته باشد.
 قبل از ترک خودرو اطمینان حاصل نمایید که اهرمدنده را درحالت (دنده پارک)  Pقرار داده باشــید و
نیز اهرم ترمز دستی را باال کشیده و موتور خودرو را
خاموش کرده باشید .در غیر این صورت خطر حرکت
ناگهانی خودرو وجود دارد.
 برای جلوگیری از آســیب دیدگی سیستم انتقالقدرت ،هنگامی که پدال ترمز را فشرده و اهرم را
به ســمت (دنده عقب)  Rو یا (دنده جلو)  Dتغییر
میدهید ،هرگز پدال گاز را به منظور شــتابگیری
موتور فشار ندهید.
 برای ثابت نگه داشتن خودرو در مکان های شیبداردر حالت توقف ،به جای اینکه اهرم را به حالت ( Pدنده
پارک) ببرید ،پدال ترمزرا فشار داده و یا از ترمز دستی
اســتفاده نمایید .در غیر این صورت سیستم انتقال
قدرت دچار آسیب دیدگی می شود.
 در شرایطی که سرعت خودرو بیش از حد طبیعیدر حالت در جا کارکردن باشد ،هرگز توصیه نمیشود
اهرم دنده را از دنده ( Nدنده خالص) و یا دنده ( Pدنده
پارک) به حالت دنده ( Dدنده جلو) و یا دنده ( Rدنده
عقب) تغییر حالت دهید.

w
w

سیستم انتقال قدرت اتوماتیک ()AT
 سیســتم انتقال قدرت اتوماتیــک دارای  4دنده جلو ویک دنده عقب می باشــد .بر اساس موقعیت فعلی اهرم
دنده ،سیستم انتقال قدرت به طور اتوماتیک به دنده های
مختلف تغییر حالــت داده و عملیات انتقال قدرت انجام
میشود.
 به منظور تضمين ثبات رانندگي ،به هنگام تغییرحالتاهرم دنده اتوماتیک از حالت ( Nدنده خالص) به حالت
( Dدنــده جلو) و یا حالت ( Rدنده عقب) ،پدال ترمز را
کامال فشار دهید.

سیستم انتقال قدرت

www.CarGarage.ir

119

 (دنده عقب) دنده : Rهنگام حرکت به سمت عقب ،بایداهرم دنده را در حالت
 Rقرار دهید.
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 (دنده خالص) دنده : Nبــرای قطع عملیــات انتقال قدرت از موتور به ســمت
چر خهــای خودرو اهرم دنده را در حالت  Nقرار دهید .در
مسیرهای شیبدار باید پدال ترمز را فشار داده و یا اهرم
ترمز دستی را باال بکشید.
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 (دنده پارک) دنده : Pهنگامــی که خودرو کامال متوقف شــد ،اهرم دنده را به
حالت  Pببرید ،بنابراین سیستم انتقال قدرت قفل شده و
هرگونه حرکت چرخهای جلو متوقف میشود.

هشدار
 اســتفاده از دنده  Pبه منظــور ترمز و متوقفکردن خودرو ممنوع اســت و در چنین شرایطی
بایداز پدال ترمز و یا اهرم ترمز دســتی اســتفاده
نمایید .همواره اطمینان حاصل نمایید در شرایط
توقف خودرو ،اهرم ترمز دســتی باال کشیده شده
باشد.
 در حین حرکت خــودرو ،تعویض اهرم دنده بهحالت  Pباعث میشــود چرخهــای خودرو قفل
کــرده و خودرو از کنترل خارج شــود .در ضمن
سیستم انتقال قدرت نیز آسیب جدی خواهد دید.
 در هیچ شــرایطی هرگز کــودک خود را درونخودرو تنها نگذارید.

.C

دندههای سیستم انتقال قدرت اتوماتیک
 هنگامــی که کلید در موقعیت  ONقــرار دارد ،چراغنشانگر سیســتم انتقال قدرت موقعیت فعلی اهرم دنده
کنونی را روی صفحه نمایش نشان میدهد.

 دنده (دنده جلو) : Dهنگامی که اهرم دنده را به حالت  Dببرید ،سیستم انتقال
قدرت اتوماتیک بر اساس شرایط خودرو یکی از دندههای
جلو که مناسب حرکت کنونی است در ضمن اقتصادیتر
و مســتلزم مصرف ســوخت کمتر و فراهم آورنده قدرت
بهتر اســت را به طور اتوماتیک انتخاب کرده و حرکت بر
آن اســاس صورت خواهد پذیرفت .در صورت سبقت يا
باال رفتن از شــيبهاي تند اگر احساس کردید سرعت و
شتاب خودرو به اندازه کافی نیست میتوانید پدال گاز را
تا انتها فشــار دهید ،در این شرایط سیستم انتقال قدرت
اتوماتیک دنده معکوس نمــوده و قدرت خودرو افزایش
مییابــد .برای تعویض اهرم دنده به دنده  Dاز دندههای
دیگر ،بایداطمینان حاصــل نمایید خودرو کامال متوقف
شده باشد.
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حالت اسپرت
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اهرم تعویض
دنده

حالت اسپورت ()Sport Mode
 اهرم دنــده را در حالتی که در موقعیت  Pقرار دارد بهســمت راست در شیار اصلی هدایت کرده و به شیار دوم
ببرید تا حالت اسپورت را فعال نمایید.
در حالت اســپورت می توانید بنا به میل شخصی خوداهرم دنده را به باال یا پایین انتقال دهید.
اهرم دنــده را هنگامی که پدل گاز را فشــار می دهید
هدایت نمایید .حالت فعلی دنده سیســتم انتقال قدرت
اتوماتیک در صفحه نمایش جلو آمپر قابل مشاهده است.

w

( +UPباال :)+
با یک بار هدایت کردن اهرم دنده به ســمت عقب ،یک
دنده به باال حرکت خواهید کرد.
( -DOWNپایین :)-
با یکبار هدایت کردن اهرم دنده به سمت جلو ،یک دنده
به پایین حرکت خواهید کرد.
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هشدار

 هنگامی که اهرم در حالت اسپورت قرار دارد ومیخواهید یک دنده به باال حرکت کنید اطمینان
حاصل نمایید سرعت خودرو در ناحیه قرمز رنگ
نباشد.
 هنگامی که اهرم در حالت اسپورت قرار دارد برایجلوگیری از آســیب دیدن سیستم انتقال قدرت
اتوماتیک ،راننده باید حرکت را از دنده  1یا  2آغاز
نمایید .دنده به طور اتوماتیک هنگامی که سرعت
خودرو پایین باشد یک دنده به پایین خواهد آمد و
زمانی که توقف خودرو نزدیک باشد به حالت دنده
 1خواهد رفت.
 به منظور تضمین ثبــات و حفظ ایمنی خودرو،هنگامی که از اهرم دنــده برای تغییر دنده باال یا
پایین استفاده میکنید ،سیســتم انتقال قدرت
ممکن است به تمام عملیات تغییر دنده عمل نکند.
 به منظور دستیابی به حرکت پایدار در جادههایشیبدار ،در جادههای مسطح ممکن است حرکت
خودرو از دنده  2آغاز شود.
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سیستم قفل کننده دنده (دنده پارک)
 سیستم قفل کننده دنده  ، Pدر واقع اهرم دنده را قفلمیکند و اهرم دنده هیچ حرکتی از دنده  Pبه دندههای
دیگر نخواهد داشت.
 باز کردن قفل سیستم قفل کننده دنده : P .1پدال ترمز را فشار دهید.
 .۲موتور را روشــن کرده و یا ســوییچ را به حالت ON
ببرید.
 .۳دکمه تعبیه شده بر روی اهرم دنده را فشار دهید و حاال
میتوانید اهرم دنده را تعویض کنید.

رفتار صحیح رانندگی
 هنگامی که خودرو درجا کار میکند ،وقتی پدال ترمزرا فشار میدهید هرگز سعی نکنید اهرم دنده را از حالت
(دنده پارک)  Pو یا (دنده خالص)  Nبه حالتهای دیگر
تغییر دهید.
 قبــل از تغییر حالت اهرم دنده به (دنده عقب) دنده Rیا دنده (دنده جلو)  Dباید از توقف کامل خودرو اطمینان
حاصل نمایید.
 هرگز و تحت هیچ شرایطی هنگامی که خودرو درحالحرکت است اهرم دنده را به حالت (دنده پارک)  Pتغییر
حالت ندهید.
 قرار دادن اهــرم دنده در حالت دنده (دنده خالص) Nهنگام طی کردن شــیب جاده به ســمت پایین به هیچ
عنوان مجاز نیســت .در واقع ایــن کار ارتباطی با ذخیره
سوخت مصرفی نداشته و در ضمن کاری بسیار خطرناک
میباشد.

 حین حرکت خودرو پدال ترمز را مدام و به مدت طوالنیفشار ندهید چرا که در اثر داغی بیش از حد احتمال صدمه
دیدن سیستم ترمز خودرو وجود دارد .هنگام رانندگی در
شیبهای به سمت پایین با زاویه شیب تند بهتر است ابتدا
ســرعت خودرو را کم کرده سپس اهرم دنده را به حالت
اسپورت ببرید و با حرکت به سمت دندههای سنگین و
سنگینتر انتقال قدرت موتور را کاهش داده و بدین ترتیب
سرعت را کنترل و کم نمایید.
 به هنــگام رانندگی در جادههای مســطح ،به منظوراجتناب از خارج شــدن کنترل خودرو ناشــی از لغزیدن
چرخها به علت تغییر ســرعت خودرو  ،از ترمز و گازهای
ناگهانی خودداری نموده و فقط زمانی اهرم دنده را تغییر
دهیدکه امکانش وجود داشته باشد.
 نرم کار کردن با پدال گاز و خودداری از اعمال فشارهایناگهانی ،بهترین و اقتصــادی ترین عملکرد خودرو را به
ارمغان خواهد آورد.
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باال رفتن از یک شیب تند بالفاصله بعد از شروع به
حرکت خودرو
هنگامی که خودرو متوقف بوده و بالفاصله قصد دارید از
یک شــیب تند باال روید ،پدال ترمز را فشار دهید ،اهرم
ترمز دســتی را رها کنید ،اهرم دنــده را به حالت (دنده
جلو) برده و طبق شــرایط بار و شیب موجود پدال ترمز
را آرام آرام رها کنید و همزمان پدال گاز را فشــار دهید
تا حرکت به ســمت جلو با سرعت مطلوبی انجام شود و
بدین ترتیب از عقب عقب رفتن خودرو در شــیب مسیر
جلوگیری میکند.
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احتیاط
 به هنگام حرکت در یک مسیر با شیب تند رو بهپایین ،در کوتاهترین زمان ممکن دنده را سنگین
نمــوده و از قدرت موتور بهره کافی برای کم کردن
سرعت خودرو را برده و بدین ترتیب احتیاج کمتری
به ترمز خواهید داشت.
 در صورت نیاز به ترمزهای طوالنی در بازه زمانیکم حتما دقت نمایید با کمی مکث ترمز نمایید و
پدال ترمز را مداوم فشار ندهید.
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توضیحاتمقدماتی
 سیســتم ترمز قابلیت تنظیم اتوماتیک دارد .هنگامیکه پدال ترمز فشــرده میشود بسیار طبیعی است که در
برخی شرایط کمی نویز و صدا به گوش برسد  .این صداها
عملکرد سیستم ترمز را مختل نخواهند ساخت.
 در شــرایطی که با ترمز کردن صدای ســایش قطعاتفلزی و یــا صدای جیر جیر پی در پی به گوش برســد
احتمال این می رود که صفحه اصطکاک ساییده شده و
وقت آن رسیده که صفحه را تعویض نمایید .به یاد داشته
باشید که ترمزهای پیاپی منجر به کم شدن عمر قطعات
سیستم ترمز میشود.

هشدار
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از قراردادن هرگونه جسم خارجی در نزدیکی پدال
خودداری نمایید .در غیر این صورت ممکن است
این اجسام قدرت و دقت عملکرد راننده را کاهش
داده و حادثه آفرین باشند.
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عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سیستم ترمز
 هنگامی که بعد از شستشــو خودرو اقدام به رانندگیمینمایید و یا در حال حرکت در جادههای بارانی هستید
و یا ترمز در فصل زمستان حالت یخ زده داشته یا خودرو
در حال حرکت در یک مسیر نمک پاشیده شده میباشد
ممکن است عملکرد سیستم ترمز کمی مختل شود .در
این شرایط با ســرعت کم حرکت کرده و قبل ازحرکت
با ســرعت بیشــتر چند بار پدال ترمز را فشار دهید تا از
عملکرد مناسب آن اطمینان حاصل نمایید.
 هنگامی که نياز به اســتفاده از ترمز نيست هرگز پایخــود را روی پدال نگذاریــد .در غیر این صورت قطعات
ترمز بر اثر ترمز های نیمه کاره داغ شده و زمان عملکرد
سیستم ترمز افزایش پیدا می کند .در ضمن ،این شرایط
ساییدگی و فرسودگی قطعات سیستم ترمز را نیز سرعت
خواهد بخشید.
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سیستم ترمز مجهز به تقویت کننده برقی
 هنگامی که در شــرایط اضطراری الزم اســت با شدتبیشــتری ترمز ناگهانی داشته باشــید و در واقع مجبور
میشــوید پدال ترمز را محکم فشــار دهید ،سیســتم
تقویتکننده برقی اطالعاتی مبنی بر ترمز سریع را دریافت
میکند و عکسالعمل مناسبی را فراهم می آورد.
 هنگامی که پدالهای ترمز را تا حد معینی محکم فشاردهید صدایی " تپ  -تپ " مانند از زیر پا شنیده میشود.
این صدا نشاندهنده این است که سیستم ترمز مجهز به
تقویتکننده برقی در حال عملکرد است.
در این شــرایط ،یک نیروی فشــار کوچک کافی است تا
ترمز ســریع صورت پذیرد بشــرط آنکه ایمنی رانندگی
نادیده گرفته نشود.

w
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عملکرد تقویت کننده برقی
 تقویت کننده برقی سیستم ترمز ،فشار برقی تولید شدهتوســط سیستم مکشی را به کار می بندد و بدین ترتیب
به سیســتم ترمز کمک می کند .بنابراین هرگز با موتور
متوقف شده خودرو را به حرکت نیاورید.
 در شــرایط عــدم کارکرد تقویت کننــده برقی (بطورمثال هنگامی که خودرو در حال بکســل شدن است و یا
تقویت کننده برقی آسیب دیده است) ،هنگامی که نیاز به
ترمزگیری دارید به منظور جبران عدم عملکرد سیستم
تقویت کننده اطمینان حاصل نمایید پدال ترمز را با فشار
بیشتری فشرده اید.

سیستم ترمز

www.CarGarage.ir

125

G
ar

ir

e.

ag

ar
126
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هنگام سر خوردن یا لغزیدن خودرو ،خاموش کردن
موتور خودرو به هیچ وجه توصیه نمیشود.
سیســتم ترمز ضد قفل فراهــم آورنده بهترین
عملکرد ترمز برای خودرو است .بهر حال ،حتی اگر
خودرو شما به سیستم ترمز ضد قفل مجهز است،
هرگز اصول رانندگی ایمن را نادیده نگیرید.

.C

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
عملیات ترمز هر چرخ را به طور مجزا کنترل می نماید .در
شرایط ترمز اضطراري یا ترمز گرفتن در جاده های لغزنده
به منظور تضمین عملکرد حداکثر نیروی فشار و عملکرد
فرمان پذیری خودرو و جلوگیری از لغزیدن در جاده های
لغزنده ،ترمز های مجهز به این سیستم قفل نمی شوند.
سیســتم ترمز ضد قفل خودرو در شــرایطی که سرعت
خودرو کمتر از  15کیلومتر بر ساعت باشد عمل نمی کند.
در حين ترمز کردن ،هنگامی که چرخ ها در شــرف قفل
شدن هستند ،یک نیروی ضربه زننده از پدال ترمز تولید
میشود و از واحد کنترل که درون محفظه موتور قرار دارد
یک صدای کلیک مانند شــنیده می شود که نشاندهنده
این است که سیستم ترمز ضد قفل در حال عملکرد بوده
و شرایط آن عادی است.

سیســتم ترمز ضد قفل عملکرد هایی دارد که سیستم
خود را بررســی می کنند .در صورت اختالل در سيستم
ترمز ضد قفل ،چراغ هشدار روي صفحه داشبورد روشن
میشــود .دراين صورت سيستم ترمز ديگر سيستم ضد
قفل نيست و عملکرد آن عادی است .در این شرایط برای
انجام بررسی های الزم و تعمیرات مربوطه در اسرع وقت
به نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.

w

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
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 سیستم  ESPکامل کننده عملکردهاي هر دو سيستم ABSو  TCSميباشــد .با اتکا به منطق کنترل جامع
و الگوریتم ESP ،دارای عملکرد بســیار پیشــرفته ضد
لغزندگی می باشــد که این مضاف بر تمام قابلیت های
سیستم  TCSو  ABSمیباشد.
 عملکرد سیســتم  ABSدر بخش باال شرح داده شدهاست.

به هنگام عدم کارکرد سیستم ،چراغ هشدار چندکاره در
صفحه نمایش جلو آمپر به طور دائم روشــن می شــود.
در این شــرایط ،ترمز اصلی و سیســتم ترمز ضد قفل به
طور عادي کار می کنند اما عمکلرد  TCSفعال نیست.
هنگامی که  TCSفعال اســت ،چراغ هشدار چند کاره
 ESPچشمک میزند .هنگامی که دکمه ESP OFF
را فشــار میدهید ،چــراغ هشــدار  ESP OFFروی
صفحه روشن میشــود TCS ،غیر فعال شده و عملکرد
 ABSعادي اســت .هنگامی که  TCSغیر فعال است،
اگر ســرعت خودرو بیش از  70کیلومتر بر ساعت باشد،
میتوان سیســتم  TCSرا به طور اتوماتیک فعال کرد.
عملکرد  TCSرا همچنیــن میتوان هنگامی که دکمه
 ESP OFFرا یکبار دیگر فشار میدهید فعال نمایید .به
هنگام اختالل در سیستم  ،TCSبرای انجام بررسیهای
الزم و تعمیــرات مربوطه بــه نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو مراجعه نمایید.

w

برنامه پایداری الکترونیکی * ESP

عملکرد سیستم TCS
با اســتفاده از سیســتم مدیریت موتور قابل دسترس و
سیســتم ترمز سنتی عملکرد بسیار مطلوبی را در شروع
حرکت در شــیبهای هموار و شــانه های جاده هموار
(جادههای یخی و برفی) ،جادههای شــنی (هنگامی که
چرخهای خودرو در هر دو طرف روی شیب هموار است،
عملکردهای سیستم نمیتواند قابلیتهای مورد انتظارش
را بروز نماید و این به علت محدودیتهای فیزیکی جاده
است) ایجاد میکند .تمام این عملکردها به منظور تضمین
پایداری جهت خودرو (برای خودروهایی که در عقب شما
هســتند) و عملکردهای فرمانپذیری (برای خودروهایی
که در جلوی شما هستند) ،هچنین دستیابی به باالترین
شــتاب و قدرت حرکت ،تحت هر شــرایط جــادهای و
جلوگیری از حالتهای خطرناک و از دست دادن کنترل
خودرو و سر خوردن و لغزیدن خودرو میباشد.

w
w
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سیستم  ESPميتواند بهترين عملکرد ترمز ،ثبات
عمل و عملکرد ايمني خودرو را فراهم نمايد .حتی
با وجود مجهز بودن خودرو به سیستم ترمز ،ESP
هرگز نباید اصول رانندگی ایمن را نادیده گرفت.
چرا که این سیستم  ESPنیزدارای محدودیت های
کنترل فیزیکی است.

.C
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 عملکرد سیستم ESPبه گونهای اســت که با تلفیق دو سیستم کنترل موتور
و سیســتم ترمز اصلی فشــار ترمز فعالــی را بر روی هر
چرخ اعمال میکنــد و این عملکرد به منظور جلوگیری
از بــروز هرگونه خطــا در حرکت فرمان یــا لغزیدن در
سرعتهای باال ،پیچهای ناگهانی و تغییرجهتهای فوری
یا فرمانپذیری اضطراری در مواقع بروز حادثه یا مواجه با
موانع میباشــد و بدین ترتیب عملکرد پایداری خودرو را
تضمین نموده و قدرت مانور راننده خودرو با هر ســبک
رانندگی را تا حد بسیار باالیی افزایش میدهد.

 در صورت بروز اختالل در عملکرد  ESPچراغ هشدارچند کاره سیســتم  ، ESPبر روی صفحه نمایش جلو
آمپر روشن میشود .در این شرایط ،سیستم ترمز پایه و
سیستم ترمز ضد قفل  ABSبه کار خود ادامه میدهند
و فقط عملکردهای  ESPاست که موقتا قطع می شوند.
هنگامی که سیســتم  ESPفعال اســت ،چراغ هشدار
سیستم  ESPبه صورت چشمک زن در خواهد آمد.
هنگامی که دکمه  ESP OFFفشــار داده میشــود،
چراغ هشدار  ESP OFFبر روی صفحه ،نمایش داده
میشود و در این هنگام سیستم  ESPغیر فعال بوده اما
این سیستم به طور اتوماتیک با رسیدن سرعت خودرو به
 70کیلومتر بر ساعت فعال میشود .از سوی دیگر میتوان
در هر زمان با فشردن دکمه  ESP OFFدوباره سیستم
را روشن کرد .در شرایط عدم کارکرد سیستم  ESPبرای
انجام بررسیهای الزم و تعمیرات مربوطه در اسرع وقت به
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.

w
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برنامه پایداری الکترونیکی (*)ESP
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 ترمز دستي را فقط زماني به کاربگيريد که خودروکامال متوقف شده باشد.
 اســتفاده از ترمز دستی در حال حرکت خودروتنها در مواقع اضطراری مجاز است .استفاده از ترمز
دستی در حین حرکت خودرو سرعت فرسودگی
قطعات سیستم ترمز را باال میبرد.

احتیاط
قبل از راهاندازی خودرو ابتدا اطمینان حاصل نمایید
دســته ترمز دستی تا جایی که ممکن است پایین
آورده شــده و کامال رها باشد .در غیر این صورت،
حرکت خودرو ترمز دســتي را فقــط زماني به کار
بگيريد که خودرو کامال متوقف شده باشد.
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ترمز دستی
 اهرم ترمز دســتی در سمت راست صندلی راننده قراردارد.
 هنگامی که خودرو کامال متوقف شد ،با فشار دادن پدالترمز ،دسته ترمز دســتی را تا جایی که محکم شود باال
بکشید و سپس پدال ترمز را رها کنید.
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کاربرد
رها سازي
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آزاد کردن ترمز دستی
برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا پدال ترمز را فشار دهید
تا از حرکت ناگهانی خودرو جلوگیری شود ،سپس دسته
ترمز دستي را کمی باالتر کشیده ،دکمه موجود در انتهای
اهرم را فشار داده و اهرم را به آرامی هرچه تمامتر به سمت
پایین بکشید .بعد از اینکه از امنیت ترمز مطمئن شدید
میتوانید پدال ترمز را نیز رها کنید.

w
w

سیستم ترمز دستی
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چراغ هشدار ترمز دستی
هنگامی که سوییچ در حالت  ONباشد ،چراغ هشدار پس
از باال کشیدن اهرم ترمز دستی روشن میشود .بعد از رها
کردن اهرم ترمز دســتی ،چراغ هشدار خاموش میشود.
اگر بعد از رها کردن اهرم ترمز دســتی این چراغ هشدار
همچنان روشن بماند ،نشــاندهنده اختالل در سيستم
ترمز است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

چراغ اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز
اگر فشار وارده بر پدال ترمز سنگين يا ضعيف باشد ،باعث
طوالني شدن بعد مســافت ترمزگيري يا حتي منجر به
عدم ترمزگيري خواهد شد و چراغ اخطار روشن ميگردد.
در چنين موقعيتي ،خــودرو را کنار جاده پارک نماييد،
ترمز دستي را باال بکشيد و محکم کنيد ،موتور را خاموش
نماييد ،ســطح روغن را بررســي نموده و در صورت نياز
روغــن ترمز اضافه نماييد .بعد از اضافه کردن روغن ترمز
مجددا چراغ اخطار سیســتم ترمز را بررسی نمایید .اگر
چراغ اخطار ترمز همچنان روشن باشد ،نشاندهنده اختالل
در سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSاست.

چراغ اخطار ترمز ضد قفل ()ABS
در صورت اختالل در سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSچراغ
اخطار روشن مي گردد.
اختالل در سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSبطور مستقیم
برعملکرد سیستم ترمز تاثیر گذار خواهد بود (بخصوص در
جادههای خیس و برفی) و احتماال به قفل شدن چرخها
منجر میشود .بنابراین در صورت مشاهده چنین وضعیتی
در اســرع وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران خودروتماس
حاصل فرمایید.
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چراغ هشدار سیستم ترمز
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در صورت جدا کردن حســگر غربيلک فرمان و
نصب آن بر روي ســتون غربيلک ،حسگرمذکور
باید مجددا راه اندازی شود .در مقدار دهی اولیه
حســگرغربیلک فرمان باید در فرایند برگشتی
قرار داده شود ،در غیر این صورت سیستم ESP
قادر به عملکرد عادي نمیباشد.
 بعــد از جایگزینی واحد کنتــرل  ESPبایدمتغیرهای  MT/ATنرمافزار با استفاده از اصول
تشخیصی فعالســازی شود ،در غیر این صورت
سیستم  ESPقادر به عملکرد عادي نمی باشد.
برای مقدار دهی اولیه این حســگر و همچنین
تعریف و فعالسازی متغیرهای نرم افزار در اسرع
وقت با نمايندگيهــاي مجاز ايران خودروتماس
حاصل فرمایید.
 سیســتم ترمز خودرو در کل به ایمنی خودرومربوط میباشد .تا زماني که اختالل هاي مربوط
به سيستم رفع نشده باشــد ،از ادامه رانندگي
در جادههاي عمومــي و پر رفت و آمد خودداری
نمایید.

w

چراغ هشدار ESP OFF
هنگامی که راننده دکمه  ESP OFFرا فشار میدهد،
چراغ هشــدار مربوطه در صفحه ابزار روشن میشود که
نشاندهنده غیر فعال بودن میباشد.

w
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عملکرد سیستمهای  ESPو TCS
راننده میتواند عملکردهای سیستمهای  ESPو TCS
را از دو روش احیا کند :یکی از این روشها فشردن دکمه
 ESP OFFمیباشــد که بصورت تک لمسی طراحی
شده است .روش دیگر افزایش سرعت باالی  70کیلومتر
بر ساعت اســت و بنابراین سیستم میتواند عملکردهای
مناســب این سیستمها را مجددا احیا کند .با استفاده از
فشردن دکمه  ESP OFFعملکردهای سیستم ESP
را مجددا فعال نمود.
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هشدار سیستم EPS
در خودرو های مجهز به سیســتم  ESPحالت هشــدار
 ABSدرســت همانند خودرو هایی است که به سیستم
 ABSمجهز هستند.
در صورت عدم عملکرد سیســتمهای  ESPیا  TCSیا
حســگرهای مربوط بدانها ،چراغ هشدار چندکاره ESP
روشــن میشود و سیســتمهای  ESPو  TCSمختل
میشوند اما حتی در این شرایط سیستم  ABSعملکرد
عادي خود را خواهد داشت.
اگر چراغ هشدار چندکاره سیســتم  ESPروشن شود،
راننده باید در اســرع وقت بــا نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو تماس بگیــرد و هیچ عملکرد رانندگی دیگری را
اجرا ننمایید ،چرا که منجر به اختالل در وضعیت کارکرد
خودرو میشود.

چراغ هشدار سیستم ترمز
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احتیاط
پس از يک دوره اســتفاده طوالني ،خودرو ممکن
است کمي مشکل "خارج شــدن از مسير" را پيدا
کند .در صورت شناسایی مشکل فوق در اسرع وقت
با نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل
نمایید و درخواســت انجام بررسی و بازدید  4چرخ
را بدهید.
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سیستم فرمان
سیستم فرمان خودرو نقش بسزایی در کنترل خودرو ایفا
میکند  .بنابراین از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است.
براي سهولت در انواع عملیات و ایمنی در برابر برخوردها
و تصادفات این سیستم به یک ستون فرمان نزول کننده
برقی و غربیلک فرمان قابل تنظیم مجهز شده است.

سیستم فرمان برقی ()EPS
 سیستم فرمان خودرو داراي یک عملکرد جانبی برقیمی باشد که نرمی هرچه تمام تر فرمان را به ارمغان آورده
اســت .هنگامی که کلید خودرو به حالت  ONمی رود،
سیستم  EPSدر کار نکرده و فرمان بسیار سفت میشود.
سیســتم  EPSواقع هنگامی داراي عملکرد مورد انتظار
اســت که موتور خودرو روشن شده باشد .فرمانپذیري و
عملکرد رانندگی خطی همچنان پس از خاموش شــدن
موتور هم فعال هستند اما بشــرط اینکه فشار بیشتري
اعمال نمایید.
 بعنــوان وجه تمایز این سیســتم با سیســتم فرمانهیدرولیک ،سیستم فرمان برقی در واقع داراي عملکردي
است که سیگنال گشتاور فرمان ،سرعت خودرو ،سیگنال
زاویه فرمان و همچنین سیگنال سرعت موتور را از جعبه
کنترل  EPSدریافت کرده و همین جعبه کنترل موتور را
کنترل کرده و قدرت برقی تولید میکند.

سیستم فرمان برقی ( )EPSدارای عملکرد خود بررسی
می باشد .هنگامی که کلید خودرو به حالت  ONمیرود،
واحد کنترل برقی یا  ECUیک بررسی اجمالی از تمام
سیســتمهای ماژولی به عمل اورده و تمام این کار ها را
ظرف مدت  2ثانیه انجام میدهد اما چراغ اخطار سیستم
 EPSدر طول این بررسی ها روشن نمیشود.
در پی شناســایی هرگونه عیب و نقــص در ماژولهای
سیستمی ،چراغ اخطار سیستم  EPSبه رنگ زرد روشن
میشــود .اگر سیستم  EPSبنحوی دچار اختالل باشد،
سیســتم فرمانپذیری پایه همچنان فعال است اما هیچ
کمک برقی بدان نخواهد رسید .در صورت مشاهده عدم
عملکرد سیســتم  EPSدر اسرع وقت با نمايندگيهاي
مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.

w

سیستمفرمان

w
w
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ستون فرمان نزول کننده
ستون محور فرمان داراي عملکرد نزولی میباشد .در مواقع
برخورد با موانع از سمت جلو ،ستون فرمان خودرو به طور
اتوماتیک به سمت پایین آمده و میزان درجه پایین آمدن
آن بستگی به شدت برخورد دارد .این عملکرد به منظور
حفظ ایمنی راننده طراحی شده است.

w
w

شرح عملکرد حفاظت از گرم شدن موتور و ECU
C-EPS
بعد از به راست و چپ پيچيدن هاي مداوم غربيلک فرمان
عملکرد سیســتم برقی  ، EPSبه تدريج تحلیل رفته و
طبیعتا نیروی مــورد نیاز برای چرخاندن فرمان افزايش
مییابد .این وضعیت نشاندهنده عملکرد سیستم حفاظت
در برابر گرم شدن بیش از حد موتور و  ECUمیباشد که
هدف آن جلوگیری از آسیب دیدن واحدهای برقی است
کــه بر اثر جریان مایع در موتور و  ECUبا عملکرد برقی
داغ شده اند .این عالئم نشاندهنده مختل شدن سیستم
 EPSنمیباشد .عملکرد حفاظت در مقابل گرم شدن به
طور اتوماتیک پــس از توقف حرکت و چرخش غربیلک
فرمان به مدت  5دقیقه غیر فعال می شود.

سیستم فرمان
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فرمان قابل تنظیم
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در زمان تنظیم فرمان ،ابتدا اهرم ثابت کننده ستون فرمان
را که در زیر ســتون فرمان قرار دارد آزاد سازید و بعد از
تنظیم فرمان در موقعیت دلخواه مجددا اهرم ثابت کننده
را قفل نمایید.

w

 راننده میتواند با مایل کردن ســتون فرمان ،فرمان رادر راســتای محور عمودی تنظیــم نماید .این تنظیم به
وضعیت بدنی راننده و عادات رانندگی ایشان بستگی دارد.
همچنین میتوان با حرکت تلســکوپی فرمان ،آن را در
راستای محور طولی نیز تنظیم نمایید( .تنظیم در راستای
محور طولی مخصوص خودروهای مدل باال است).

w
w
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 از فرمــان گرفتن با ســرعت بــاال و در زاویه هاي تنداجتناب ورزید.
 بسته به شرایط واقعی اســتفاده از دنده معکوس مانعندارد .به هنگام تعویض دنده بسیار با دقت و احتیاط عمل
نمایید تا از تغییر ناگهانی سرعت جلوگیري کنید.
 هنگام عدم موفقیت در راه اندازي و حرکت دادن چرخهابر اثر لغزیدن چرخ هاي جلو می توانید از شــن و نمک
و پوشــش علف و یا الیاف کتان در زیر چرخها اســتفاده
نمایید.
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رانندگی در مسیرهای برفی و یخ زده
هنگام رانندگی در مســیرهاي برفی و یــخ زده به علت
کم شــدن اصطکاك بین چرخ هاي خودرو و سطح جاده
خودرو را با سرعت و شتاب کم برانید و از ترمزهاي ناگهانی
پرهیز کرده و عملیات فرمان را به حداقل ممکن کاهش
دهید .الزامات:
 با احتیاط رانندگی کرده و همواره فاصله خودرو خود رابا ســایر خودروها حفظ نمایید تا در زمان ترمز گرفتن از
ناحیه عقب برخورد و تصادمی پیش نیاید.
 از شــتاب گرفتن هاي بی مورد و کــم کردن ناگهانیسرعت پرهیز نمایید.
 به جهت تضمین امنیــت در رانندگی  ،از ترمز گرفتناضطراري اجتناب نمایید.

w
w

بررسی و نگهداری از خودرو در فصل زمستان
 بررسی نمایید که میزان مایع ضد یخ در رادیاتور خودروبرای فصل زمستان کافی هست یا خیر.
 در صــورت نیاز مایع شستشــو را جایگزین نمایید و ازترکیبات همراه با ضد یخ استفاده نمایید.
 عملکرد باتری را بررســی نماییــد .در دماهای پایین،ظرفیت ذخیره نیرو در باتری به میزان چشمگیری پایین
خواهد آمد.
 روغن موتور را تعویض نمــوده و از روغن موتورهای باویسکوزیته پایین استفاده نمایید.

بررسي و نگهداري از خودرو درفصل زمستان
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احتیاط
از خودرو خود به دقت نگهــداري نمایید و هنگام
رانندگــی تمرکز به خرج دهیــد  .بدین ترتیب در
مواقع رانندگی طوالنی مدت ،امنیت سرنشینان را
تضمین کنید.
135

ag

ar

G
ar

.C

حفظ و نگهداري منظم خودرو
 این بهترین راه برای مراقبت از خودرو است. برای اینکه همواره خودرو شما در بهترین حالت ممکنباشد یک لیست از اقدامات پیشنهادی تهیه شده است.
 اقدامــات نگهــداری از خــودرو بایدبر اســاس اصولمراقبتی شــرکت ایران خودرو انجام پذیرد و همواره باید
از اســتاندارهای مربوطه در این زمینــه پیروی نمایید.
این اســتانداردها توسط متخصصان خبره این صنعت در
نمایندگیهای مجاز و مراکز خدمات تهیه شده است.

دستورالعمل حفظ و نگهداري منظم خودرو
 تســمه تایم را باید هر  100000کیلومتر تعویض نموددر غیر این صورت عملکرد موتور تحت تاثیر قرار گرفته و
عمر قطعات پایین خواهد آمد.
 در صــورت رانندگی در جاده خاکی باید شستشــو وتعویض فیلتر هوا مکررا انجام پذیرد.
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*از برندهای مورد تایید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد ،استفاده شود.
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 در صورتی که مسیر رانندگی شما اغلب مسیري ناهمواریا تپه مانند باشد که احتیاج به ترمز گیريهاي زیاد داشته
باشــد  ،یا این که خودرو اغلب در محیط هاي مرطوب یا
بســیار گرم حرکت کند که در نتیجه روغن ترمز طبیعتا
کاهش مییابد ،باید روغن ترمز* را ســالی یکبار تعویض
نمایید.
 تمــام قطعــات برقی نظیــر چراغ و برف پــاك کن وشیشــههاي برقی را بایدبطور منظم بررسی و در صورت
لزوم رفع عیب نمایید.

w

سرویس و نگهداري منظم خودرو
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w
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 از قرار دادن اجسامی مانند فنجان یا لیوان روي داشبوردخودداري نمایید .در غیر اینصورت ممکن اســت آب یا
مایع به داخل  ECUحســگر و یا اتصاالت نفوذ پیدا
کند.
 در زمــان هایی که خودرو قرار اســت در جا کار کند،هرگــز براي بازه هاي زمانی کمتر از  10دقیقه موتور را
روشن ننمایید.
 مقاومت داخلی متر جهانی باید بیشــتر از 10kΩ/vباشد.
 در صورتی که یک دســتگاه ارتباطی بی سیم در داخلخودرو باشد به نکات زیر توجه نمایید:
 .1آنتن باید از واحد  ECUفاصله داشته باشد.
 .2رسیور آنتن باید دور از قطعات  ECUو ابزار ارتباطی
قرار داشته باشد (حداقل  30سانتی متر)
 .3آنتن باید به درستی نصب شده باشد.
 .4دستگاه ارتباطی باید از قدرت کمی برخوردار باشد.
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 در صــورت بروز هرگونه مشــکل از قبیــل اختالل درسیستم جرقهزنی ،سطح پایین انرژي الکتریکی ،مصرف
روغن به طور غیر عادي،در اسرع وقت با نمایندگیهاي
مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
 اگــر نحوه نمایش آیتمها بر روي صفحه نمایش پس ازروشــن کردن موتور غیر عادي باشد ،در اسرع وقت با
نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
 براي اینکه سیســتم کنترل گازهــای خروجی خودروهمواره به درســتی عمل نماید سیســتم تامین روغن
موتور و سیستم جرقه زنی را بررسی و از کارکرد صحیح
آنها اطمینان حاصل نمایید.
 هر روز سیستم سوخت رسانی را جهت هرگونه نشتیبررسی نمایید.
 قطبهاي مثبت و منفی باتري باید به درســتی متصلشده باشــند .هرگز هنگامی که موتور روشن است سر
باتري را بر ندارید.
 قبل از بیرون آوردن هراتصال برقی ابتدا ســوییچ را درحالت  OFFقرار دهید و یا سر منفی باتري را بردارید.

w
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دستورالعمل نگهداری و عملکرد سیستم کنترل
گازهای خروجی
 فقط از بنزین هاي بدون سرب داراي استاندارد چین 5 -استفاده نموده و براي روغن موتور نیز همواره از برندهاي
شناخته شده و معتبر استفاده نمایید.
 تغییر ســرعت موتور در حالت درجا مجاز نیست  ،درغیر اینصورت عملکرد موتــور خودرو با اختالل مواجه
میشود.
 هرگز بالفاصله بعد از روشن شدن موتوربر پدال گاز فشاروارد ننمایید .
 مادامی که خودرودرجا کار می کند ،هرگز بر پدال گازفشار وارد نکنید.
 تست بیش از اندازه شــمع ها و تراکم سیلندر توصیهنمیشود  .اما در صورت نیاز به این تست  ،حتی االمکان
هرچه سریعتر آن را به پایان برسانید.
 به موقع ســوخت گیري نمایید و براي طوالنی مدت باســطح بنزین پایین رانندگی نکنید در غیر این صورت
ممکن است موتور خودرو با اختالل مواجه شود.

حفظ و نگهداري منظم خودرو
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روغن فیلتر
*3

روغن موتور
*3
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موتور بنزینی

بازدید هر  100000کیلومتر یا هر  60ماه
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تسمه تایم 1
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Idle

سیم HV
بسته به مدل
خودرو

موتور
Stepper

دریچه PCV

سیم پیچ
احتراق

مونتاژ بدنه
دریچه سوپاپ
گاز

خنک کننده
موتور

سیستم خنک کننده
(تنظیم سطح مایع
خنککننده)

Engine valve
clearance
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 - Iبررسی ،شستشو ،تعمیر  ،تنظیم یا تعویض در صورت لزوم:

 : Rتعویض

 : Tآچار کشی

 : Lروغنکاری

 : Mنگهداری

Item

1st

42.5

48

9th

47.5

54

10th

52.5

60

11th

57.5

66

12th

62.5

72

13th

67.5

78

14th

72.5

84

15th

77.5

90

16th

82.5

96

17th

87.5

102

18th

92.5

108

19th
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21st
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23rd
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R
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180

31st

R

R
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157.5
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32nd

R

R

I

162.5
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33rd

طبق کيلومتر شمار يا مجموع ماه

لیست تعمیر و نگهداري منظم خودرو
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 *.1تسمه تایم را باید هر  100000کیلومتر تعویض نمود ،در غیر اینصورت به قطعات موتور آسیب خواهد زد.
 *.2اگر خودرو شما مجهز به سیستم فرمان برقی یا سیستم تهویه هواست ،تسمه محرک های این سیستم ها را بررسی نمایید.
 *.3اگر خودرو درشرايط زيرکارمي کند  ،روغن موتور* و فیلتر روغن را در بازه های زمانی کوتاه تر تعویض نمایید .معموال در شرایط زیر این کار الزم است*(:از برندهای مورد تایید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو
ب) روشن بودن موتور در حالت در جا یا با سرعت کم
آ) رانندگی در مسیرهای پر گرد و غبار
ارایه می گردد ،استفاده شود)
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فیلتر هوای سیستم ** A/Cلمنت فیلتر Item
هوا *4
**تهویه *4

Month

S/N

I

I

I

2.5

2

1st

I

I

I

7.5

6

2nd

R

12.5

12

I

17.5

18

R

22.5

24

I

27.5

30

R

32.5

36

I

37.5

42

8th

R

I

I
I

I
I

I

I
I

I
I
R

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I
I

I

I

I

I

R

I

I

I
R

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ag

I
I

I

I

I
I

I

I

I
I

I

I

I
I

هر  ۲۰۰۰۰کیلومتر

I

R

I

I

I

I

I

I
I

I

I

ar

R

I

I

I

I

G
ar

I

I

هر سال یا هر ۲۰۰۰۰کیلومتر

I

I

I

I

I

هر سال یا هر  ۲۰۰۰۰کیلومتر
(بسته به مدل خودرو)

R

I

.C

I

I

I

I

I

I

w

X1000km

Intervala

I

3rd
4th
5th
6th
7th

42.5

48

9th

I

47.5

54

10th

R

52.5

60

11th

I

57.5

66

12th

R

62.5

72

13th

I

67.5

78

14th

R

72.5

84

15th

I

77.5

90

16th

R

82.5

96

17th

I

87.5

102

18th

R

92.5

108

19th

I

97.5

114

20th

R

21st

102.5

120

I

107.5

126

22nd

R

112.5

132

23rd

I

117.5

138

24th

R

122.5

144

25th

I

127.5

150

26th

R

132.5

156

27th

I

137.5

162

28th

R

142.5

168

29th

I

147.5

174

30th

R

152.5

180

31st

I

157.5

186

32nd

R

162.5

194

33rd

طبق کیلومتر شمار و ماه

شلنگ ،لوله و
روغن ترمز *5
اتصال ترمز

پدال ترمز و
کالچ

تست عملکرد
باتری

سیستم
E. G. R

سیستم تبخیر
سوخت

شمع

شلنگ و
لوله سوخت

المنت فیلتر
سوخت

لیست تعمیر و نگهداري منظم خودرو

ir

e.

 *.4در صورتی که خودرو اغلب در حال حرکت در مسیرهاي غبارآلود یا شنی باشد باید شستشو و تعویض فیلتر هوا را در بازه هاي زمانی کوتاه تري انجام دهید.
 *.5در صورتی که مسیر رانندگی شما اغلب مسیري ناهموار یا تپه مانند باشد که احتیاج به ترمزگیري هاي زیاد داشته باشد  ،یا این که خودرو اغلب در محیط هاي مرطوب یا بسیار گرم حرکت کند که در نتیجه روغن ترمز* طبیعتا
کاهش می یابد،و بایدروغن ترمز را سالی یکبار تعویض نمود.
* از برندهاي مورد تایید و بسته بندي هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد ،استفاده شود.
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فاصله

Item

S/N

Month

X1000km

www.CarGarage.ir

شلنگ و

ديسک ترمز ابزارکمک ترمز سرويس ترمز

درام ترمز

لوله ها و مايع
فرمان قدرت

1st

2

2.5

I

I

I

2nd

6

7.5

I

I

I

3rd

12

12.5

I

4th

18

17.5

I

5th

24

22.5

I

6th

30

27.5

I

7th

36

32.5

I

8th

42

37.5

I

9th

48

42.5

I

10th

54

47.5

I

I

w

I

13th

72

62.5

I

14th

78

67.5

I

15th

84

72.5

I

16th

90

77.5

I

17th

96

82.5

I

18th

102

87.5

I

19th

108

92.5

I

20th

114

97.5

I

21st

120

102.5

I

22nd

126

107.5

I

132

112.5

I

24th

138

117.5

I

25th

144

122.5

I

26th

150

127.5

I

27th

156

132.5

I

28th

162

137.5

I

29th

168

142.5

I

30th

174

147.5

I

180

152.5

I

186

157.5

I

33rd

194

162.5

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

T

I

T

I

T

I

I

I

T

I

T

I

I

T

I

T

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

R

I

I

I

I

I
I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

T

I

T

I

T

I

T

I

I

I

T

I

T

I

T

I

T

I

I

T

I

T

I

T

I

T

I

I

T

I

T

I

I

T

I

T

I

I

I

T

I

T

I

T

I

T

I

T

I

T

I

T

I

T

I

T

I

T

R

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

I

I
I

I

R

I
I

I

R

I

I
I

I

I

I
I

I

I

I
I

I

I

I
I

شاسي و پيچ و
مهره هاي بدنه

R

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

سيستم اگزوز
isolation plate

T

I

I

I

مهره چرخ

I

I

I

joints

R

I

I

I

تعليق جلو و
ball عقب و

www.CarGarage.ir

I

I

I
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31st
32nd

I

 وshaft
پوشش گردوغبار

ag

23rd

I

I

I

AT روغن

 کيلومتر30000  ماه يا هر30 هر

I
I

I

AT

I

I

I

سطح روغن

ar

52.5
57.5

I

MT روغن

G
ar

60
66

I

I

.C

طبق کيلومترشمار و مجموع ماه ها

11th
12th

I

I

فرمان راهنماي عمليات فرمان و
اهرم ميله و اهرم
teeth sleeve
ball-head افقی

لیست تعمیر و نگهداري منظم خودرو

www.CarGarage.ir

w
w

()AT

شرايط
تاير(شامل الستيک
بدنه(گردوغبار
يدک و تنظيم
سوراخ و زنگزدگي)
فشار)

M*7
M

کالیبراسیون تمامی
چراغهای سیستمهای
برقی
جلو

X1000km

Month

S/N

2.5

2

1st

7.5

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

M

M

M

I

I

L

I

M

I

I

M

M

M

I

.C

M

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

I

I

I

M

M

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

I

I

L

I

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

ag

M

M

M

M

ar

M

M

M

G
ar

M

M

M

M

M

I

I

L

I

I

I

L

I

I

I

L

I

I

I

L

I

I

I

L

I

يکبار در سال

I

M

12.5

12

17.5

18

4th

22.5

24

5th

27.5

30

6th

32.5

36

7th

37.5

42

8th

42.5

48

9th

47.5

54

10th

52.5

60

11th

57.5
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

66

12th

62.5

72

13th

67.5

78

14th

72.5

84

15th

77.5

90

16th

82.5

96

17th

87.5

102

18th

92.5

108

19th

97.5

114

20th

102.5

120

21st

107.5

126

22nd

112.5

132

23rd

117.5
I

6

2nd
3rd

w

M

M

M

M

I

I

L

I

I

هر  30ماه يا هر  30000کيلومتر

Item

138

فاصله

طبق کيلومتر شمار يا مجموع ماهها

انتقال
اتوماتيک

فرمان
انتقال دستي سيستم خنک
کننده * 7هيدروليک
)MT) *7

*7

سيستم
ترمز

*7

A/C*7

محفظه احتراق/
سيستم
ورودي
هواوشستشو*7

نازل شستشوي
انژکتور *7

موتورشستشو*7

محافظ موتور *7

تست جاده انتهاي بدنه

کليپس
و لوال

لیست تعمیر و نگهداري منظم خودرو

24th

122.5

144

25th

127.5

150

26th

132.5

156

27th

137.5

162

28th

142.5

168

29th

147.5

174

30th

152.5

180

31st

157.5

186

32nd

162.5

194

33rd

ir

e.

 * .6عملکرد تمام سیستم برقی از قبیل چراغ ،برف پاك کن و شیشه برقی؛
 * .7این آیتم در لیست اولین سري سرویسهاي رایگان ایساکو نمی باشد؛
* از برندهاي مورد تایید و بستهبنديهایی که توسط ایساکو ارایه می گردد جهت انجام سرویس و تعمیرات استفاده شود.؛
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بازدید سطح مایعات خودرو*

ag

ar

G
ar

.C

سطح روغن موتور* را بررسی نمایید.
 ابتدا خودرو را بر روي زمینی مســطح متوقف نمایید وموتور را خاموش نمایید.
 پس از  5دقیقه میله سطح روغن را باال کشیده و آن رادر مخزن روغن فرو نمایید.

ir

e.

* از برندهاي مورد تایید و بسته بندي هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد ،استفاده شود.
142

 بعد از انجام این کارها مجددا موتور را روشــن نمایید وپس از کمی کار کردن آن را خاموش نموده سپس بعد
از گذشت  5دقیقه سطح روغن را دوباره بررسی نمایید.

w

 میله را بیرون بکشید و سطح روغن را بررسی نمایید .اگرسطح روغن نزدیک یا پایین تر از درجهبندي (Min (L
مشخص شده روي میله بود ،باید به مقدار روغن اضافه
نمایید که پس از بررســی مجدد ،سطح روغن نزدیک به
عالمت ( Max (Lبرسد.

w
w

www.CarGarage.ir
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بازدید سطح مایعات خودرو*

ar

G
ar

بررسی سطح مایع خنک کننده*
 موتور را خاموش کرده و اجازه دهید کمی خنک شود،حال مــی توانید از داخل مخزن مربوطه ســطح مایع
خنککننده را بررسی نمایید.
 اگر سطح مایع کمتر از عالمت  LOWکه روی مخزنمشخص شــده اســت بود باید به اندازهای مایع اضافه
نمایید تا به سطح  FULLبرسد.

.C

w

w
w

www.CarGarage.ir

ag

هشدار
هرگز در شرایطی که موتور خودرو داغ است مایع
خنککننده را بررسی یا اضافه ننمایید چرا که در
این شرایط احتمال بروز سوختگی براي شما وجود
خواهد داشت.

* از برندهاي مورد تایید و بســته بندي هایی که توسط شرکت ایساکو

ir

e.

ارایه میگردد ،استفاده شود.

www.CarGarage.ir

احتیاط
اگر مایع خنک کننده به قهوه اي تغییر رنگ داده
بود ،ممکن است ناشــی از باقی ماندن کمی ماده
پاكکننده در دریچه آب موتور باشــد .از این مایع
شستشوی هنگام ساخت موتور استفاده میشود و
تماس آن با مایع خنککننده مانعی ندارد.
143

بازدید سطح مایعات خودرو*

 به هنگام اضافه کردن روغن ترمز بر اساس درجه بنديمخزن به علت اصطکاك پوشــشهاي خطی سیستم
ترمز و پد کالچ ،ممکن اســت کمی روغن ریزي داشته
باشید .اگر سطح روغن همیشه پایین است باید در اسرع
وقت به نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و
سیستم ترمز و کالچ را مورد بررسی قرار دهید.

ag

ar

G
ar

سطح روغن ترمز* را بررسی نمایید.
 سیســتم ترمز دارای یک مخزن روغن ترمز مشترک باسیستم کالچ است.
 همواره میزان سطح مایع در این مخزن را بررسی نمایید. اگر سطح آن بســیار پایین بود باید تا جایی که سطحروغن به عالمت  Maxمخزن برسد روغن اضافه نمایید.
 قبل از اضافه کردن روغن ترمز باید مخزن و تا حد امکانمحیط اطراف آن را تمیز نمایید تا از ورود هرگونه ماده
خارجی به داخل آن جلوگیري نمایید.

.C

w

w
w

www.CarGarage.ir

* از برندهاي مورد تایید و بســته بنديهایی که توسط شرکت ایساکو

ir
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e.

ارایه میگردد ،استفاده شود.

www.CarGarage.ir

هشدار
براي حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم
ترمز از روغن ترمز هاي معتبر با نام تجاري شناخته
شده و درجه بندي مناسب استفاده نمایید.

بازدید سطح مایعات خودرو*

ar

G
ar

بررسی سطح مایع شستشوی*
 سطح مایع شستشوي را به طور منظم بررسی نموده ودر صورت نیاز ،مایع شستشوي را اضافه نمایید.
 اگر مایع شستشوي در دسترس نبود ،آب پاکیزه را نیزمیتوان جایگزین آن نمود .بهر حال ،در فصول ســرد
و زمســتان بهتر اســت به جاي آب از مایع شستشوي
استفاده نمایید چراکه آب زودتر یخ میزند.

.C

w

w
w
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ag

* از برندهاي مورد تایید و بســته بندي هایی که توسط شرکت ایساکو

ir
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ارایه میگردد ،استفاده شود.

هشدار
استفاده از مایع خنککننده به جاي مایع شستشوي
مجاز نیست چرا که مایع خنککننده سطح شیشه
بزرگرا کدر و آلوده کرده و سطح دید راننده پایین
میآید و در نتیجه ممکن است حادثه آفرین باشد.
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بررسي سطح روغن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک (*)ATF

www.CarGarage.ir

هشدار
 سطح روغن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک رازمانی مورد بررسی قرار دهید که سیستم انتقال
قدرت به درجه حرارت مشخصرسیده باشد ..در
زمان بررسی کردن مایع بسیار احتیاط نمایید چرا
که موتور و رادیاتور بسیار داغ می باشند و ممکن
شما را بسوزاند.
 درصورتی که سطح روغن بسیار پایین باشد،موجب لغزندگی و آسیب سیستم انتقال قدرت
میشود .در صورت خیلی باال بودن سطح روغن نیز
ممکن است موجب ایجاد کف ،اتالف روغن یا صدمه
دیدن سیستم انتقال قدرت گردد.
 روغن غیرمجازمنجر به اختالل در سیستمانتقال قدرت میگردد.

 بررسی نمایید سطح روغن روی میله درجه بندی شده،زیر قسمت  HOTباشد ،درصورت پايين بودن سطح
آن باید  AFTبه میزان معین به آن اضافه نمایید .اگر
هم سطح مایع بیشتر از مقدار مشخص شده بود باید از
حفره تخلیه کمی از آن را تخلیه نمایید.
 هنگامــی که در دمای عادي ســطح مایع را بررســیمیکنید و مایــع مورد نیاز را اضافه می نمایید ،مجددا
سطح مایع را مطابق مرحله دوم بررسی نمایید که در آن
سطح ،مایع به درجه بندی  COLDمیرسد.
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سطح روغن* سیستم انتقال قدرت اتوماتیک را
بررسی نمایید ()ATF
 خودرو را در یک زمین مســطح متوقف نمایید و ترمزدســتی را باال بکشید ،اهرم دنده اتوماتیک را در حالت
 Nقرار داده و اطمینان حاصل نمایید موتور در جا کار
میکند.
 بعــد از انتقال دنده به  ،Nدرجه حرارت موتور باید بین 70تا  80درجه سانتیگراد باشد (هنگامی که خودرو به
مدت  10دقیقه با سرعت عادی حرکت میکند) ،حال
اهــرم دنده را به حاالت  P/R/Dبــرده و در هر حالت
 3ثانیه مکث نمایید ،ســپس اهــرم را به حاالت  Nیا
 Pببرید.

.C

w

سطح روغن سیستم انتقال
قدرت اتوماتیک
)(ATF

www.CarGarage.ir

* از برندهاي مورد تایید و بســته بندي هایی که توسط شرکت ایساکو
ارایه میگردد ،استفاده شود.
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مطابق با شرایط زیر مایع ATF
را در محل خریداری خودرو تعویض نمایید.

w
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بررسي سطح روغن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک (*)ATF

هر  30کیلومتر یکبار یا پس از 30000
کیلومتر کارکرد

Haima ATF
SP - 3

5F23
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نگهداری

مایع مورد نیاز*

مدل سیستم انتقال قدرت
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* از برندهاي مورد تایید و بسته بندي هایی که ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.
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اصول نگهداری و شارژ باتری
 جداي از مســائل مربوط به اصول نگهداري باتري ،هرباتري داراي یک چراغ نشــانگر قدرت است .شما باید
سطح الکترولیت و قدرت باتري را به طور منظم بررسی
نمایید.
 نشانگر قدرت باتري: .1مرکز قرمز و حلقه ســبز نشــاندهنده شرایط عادي
کارکرد باتري میباشد.
 .2مرکز قرمز و حلقه ســفید نشاندهنده کم بودن قدرت
باتري است.
 .3مرکز سفید و حلقه قرمز نشاندهنده این است که باتري
بایدتعویض شــود .درصورت چنین وضعیتی در اسرع
وقت با نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو تماس حاصل
نمایید.
 در صــورت خالی بودن باتري بایــدآن را به آرامی و براساس اصول ظرفیت و توان شارژ نمایید.
 در صورتی که قرار است خودرو به مدت طوالنی متوقفباشد دراین صورت باید سر باتريهارا خارج نموده و هر
شش هفته یک بار باتري را شارژ نمایید.

دستورالعملهای مربوط به استارت و توقف باتری*
 در صورتی که قرار است خودرو به مدت بیش از  15روزمتوقف باشــد دراین صورت باید سر قطب منفی باتري
را خارج نمایید.
 ولتاژ مدار باز را هر ســه ماه یکبار بررســی نمایید و درصورتی که ســطح آن پایین تر از  ۱۲/۵۰ولت بود باید
آن را شارژ نمایید.
 در مورد باتري خودروي که بیش از  1سال متوقف بودهو طبق دستورالعمل باال شارژ منظم نشده است باتري
جدیدي را جایگزین نمایید و باتري قبلی را به ضایعات
بسپارید.

w

حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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هشدار
مایع داخل باتري بسیار سمی و خورنده است،
بنابراین هرگز آن را لمس ننمایید .هرگز باتري را
در مجاورت شعله آتش قرار ندهید چرا که امکان
آتشسوزي و حتی انفجار وجود دارد.

احتیاط
 قبل از حفظ و نگهداری یا شــارژ باتری باید تمامتجهيزات برقی و موتور خودرو را خاموش نمایید.
 در صورت توقف طوالني مدت خودرو در روزهايسرد ،باتري را جدا کرده و در جاي گرم نگهداري
نماييد تا از يخ زدن الکتروليت جلوگيري به عمل
آيد.

www.CarGarage.ir

اصول نگهداری از فیلتر بنزین
 فیلتر بنزین را در نمایندگیهای مجاز ایران و در فواصلزمانی معین تعویض نمایید.
 فیلتر بنزین درســت در صفحه پاييــن بدنه خودرو ونزدیک به مخزن سوخت نصب شده است.
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اصول نگهداری از فیلتر روغن موتور
 فیلتــر روغن موتــور را در فواصل زمانی معین تعویضنمایید.
 در صورت شــرايط بد و نامساعد ،فاصله زماني تعويضفيلتر روغن موتور را کمتر نماييد.
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اصول نگهداری فیلتر هوا
 فيلتر هوا را بررسي و در فاصله زماني معين آنرا تعويضنماييد.
 در صورت رانندگي در جادههاي خاکي باید فاصله زمانيتعويض فيلتر هوا را کمتر نماييد.
 برای باز کردن فیلتر هوا ابتدا پیچهای آن را باز کرده وفیلتر هوا را برای بررسی و تعویض از محفظه آن خارج
نمایید.

حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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احتیاط
شســتن فیلتر هوا با آب مجاز نیست ،در غیر این
صورت فیلتر هوا بزودي مســتعمل شده و کارایی
خود را از دســت میدهــد و در این صورت موتور
خودرو دچار اختالل میشود.
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اصول نگهداری از بدنه سوپاپ کنترل بخار بنزین
 بدنه سوپاپ کنترل بخار بنزین را با مایعات پاککنندهعاری از خاصیت خوردگی که مخصوص قطعات فلزی
هستند شستشو نمایید.
 هنگام شستشوی قطعات ماشینی آلیاژهای آلومینیومیهرگز از ابزار تیز و برنده اســتفاده ننمایید در غیر این
صورت ممکن اســت قســمت های درزگیری قطعات
آسیب ببینند.
 اتاقــک را با مایــع پاک کننده عــاری از مواد MEKبشویید.

اصول نگهداری از لوله سوخت
 در صــورت توقف طوالني مدت خودرو ،خودرو را هر 3ماه یک بار اســتارت بزنید و اجازه دهید  5دقیقه درجا
کار کند.
 درصورت سوارکردن مجدد انژکتور سوخت ،بايد تستآب بندي انجام شود .در غیر این صورت احتمال خطر
وجود خواهد داشــت .در صورت عدم دسترسي به ابزار
تست ،از بازکردن انژکتور خودداري نماييد.

اصول نگهداری سوپاپ PCV
اطمینان حاصل نماییــد زمانی که ضربه برانتهاي بزرگ
(پوشش سرسیلندر) وارد می شود باید نرم باشد و سمت
انتهاي کوچک (ورودي منیفولد) باید مسدود باشد.
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حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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فشار به سمت پایین
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اصول نگهداری از شمعها
 شمعهاي خودرو بایدهر  20000کیلومتر یکبار تعویضشوند.
 وجود شــمعهاي تمیز و داراي عملکرد مناســب برايتضمین قابلیــت هاي قدرت موتــور و خروج گازهاي
آالینده بسیار ضروري می باشند.
 میتوانید با مراجعه به نمایندگی هاي مجاز ایران خودرو،ظاهر شــمع و نیز عملکرد انرا از جهت نشت الکتریکی
مورد بررسی قرار دهید.
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اصول نگهداری از کویل جرقه و سوپاپ HV
Sleeve
الستيکي را به جهت وجود ترک يا پارگي بررسي نماييد.
درصورت پارگي ،آنرا تعويض نماييد.

حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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احتیاط
شمعها را باید در فواصل زمانی معین با شمعهاي
معتبر داراي نام تجاري معین شده تعوض نمایید.
در غیر ایــن صورت عملکرد موتور تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت.
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اصول نگهداری از برف پاککن
 همواره ســطح برف پاك کن و شیشه بزرگ خودرو رااز وجود هرگونه جسم خارجی (برگ و کاغذ و  )...پاك
نمایید.
 برف پاك کن ها و شیشه هاي بزرگ را با مواد پاكکنندهخنثی خیس کرده و سپس با آب پاکیزه شستشو دهید.
 اگر برف پاك کن باز هم تمیز نشده بود نشاندهنده ایناست که تیغههاي آن مستعمل شده و آسیب دیده اند
و باید تعویض گردند.
 بــراي باز کردن تیغههاي برف پاكکن ،پد قفل کنندهآن را به پایین فشــار داده و در جهت مشخص شده در
تصویر ،تیغه برف پاكکن را از بازوي آن جدا نمایید.

151

هشدار
اگر حباب المپ هالوژن چراغ بزرگ شکسته شود
احتمال انفجار وجود دارد چراکه درون آن گازهاي
فشرده وجود دارد و در ادامه ،پرتاب تکههاي
شیشه میتواند بسیار حادثه آفرین باشد .به
همین خاطر ،به هنگام تعویضحباب المپ هالوژن،
اپراتور مربوطه یا هر شخص دیگري که اقدام به
این تعویض مینمایید باید مجهز به عینک ایمنی
باشد .در ضمن ،شخص اقدام کننده براي تعویض
باید حتما از دستکش استفاده نماید چرا که چربی
موجود روي حباب که از دستان فرد منتقل شده
است ممکن است باعث داغی بیش از اندازه حباب
شده و در نهایت منجر به بروز انفجار حباب شود.
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تعویض حباب چراغهای بزرگ خودرو
در صورت آسیب دیدن حباب چراغهاي بزرگ خودرو با
نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو تماس حاصل نموده و
درخواست تعویضنمایید .براي این کار مراحل زیر را دنبال
نمایید:
 .1چراغ هاي بــزرگ خودرو را خاموش کرده و در موتور
را باال بزنید.
 .2پوشش پشتی چراغ بزرگ را باز کنید.
 sleeve .3الستیکی را به پایین فشرده و آن را بکشید
تا از حباب جدا شــود ،سپس پوشش گرد و غبار را باز
کرده و قسمت ارتجاعی مانندی که حباب را ثابت نگه
میدارد رها کنید.
 .4درز حباب را بیرون کشیده و حباب را بیرون آورید.
 .5حباب را با یک حباب جدید تعویض نمایید.
 .6چراغ مهشــکن خودرو را با طی کردن برعکس مراحل
فوق مجددا نصب نمایید.

تعویض حباب چراغ مه شکن جلو
در صورت آسیب دیدن این حباب با نمایندگیهاي مجاز
ایران خودرو تماس حاصل نموده و درخواســت تعویض
نمایید .براي این کار مراحل زیر ر ا دنبال نمایید.
 .1چراغهاي مه شــکن جلو را خاموش کرده و در موتور
را باال بزنید.
 .2ضربــه گیر جلو را در آورده و هرگونه ســیم و اتصال
مربوط به چراغ هاي مه شکن را از آن جدا نمایید.
 .3درزگیر المپ را پایین نگه داشته و آن را بیرون بکشید.
حال حباب را بیرون بیاورید.
 .4حباب را با یک حباب جدید تعویض نمایید.
 .5چراغ مه شــکن را با طی کردن برعکس مراحل فوق
مجددا نصب نمایید.
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حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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تعویض چراغ تزیینی عقب
از دستورالعمل زیر پیروي نمایید:
 .1چراغ مربوطه راخاموش نمایید.
 .2قالب تزیینی عقب را بیرون بیاورید.
 .3چراغها را با چرخاندن به جهت مناسب باز کنید.
 .4المپهاي آسیب دیده را با المپهاي جدید جایگزین
نمایید.
 .5مراحل فوق را بالعکس طی کرده و قطعات را ببندید.
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تعویض حباب چراغهای ترکیبی عقب
براي تعویض چراغهاي راهنماي عقب و چراغهاي ترمز از
دستورالعمل زیر پیروي نمایید:
 .1چراغهاي راهنماي عقب و چراغ ترمز را خاموش نمایید.
 .2صفحــه تزئینی را از صندوق عقب جدا کرده و قالب را
به سمت باال بکشید.
 .3چراغها را با چرخاندن به جهت مناسب باز کنید.
 .4المپهاي جدید را جایگزین المپهاي آســیب دیده
نمایید.
 .5مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.
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تعویض المپهای ال ای دی جلو
براي تعویض چراغهاي راهنما جلو ،چراغهاي پرژکتور و
چراغهاي ابرویی مخصوص روز از دستورالعمل زیر پیروي
نمایید:
 .1چراغهاي جلو را خاموش کرده و در موتور را باال بزنید.
 .2سپر جلو را باز کنید.
 .3المپهاي جلو را باز کنید.
 .4المپهاي جدید جایگزین نمایید.
 .5مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.

حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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احتیاط
چراغهاي راهنما نقش بســیار بســزایی در امنیت
خودرو و ایمنی رانندگی دارند.و از این رو در صورت
معیوب بودن باید در اسرع وقت نسبت به تعویض و
تعمیر آنها اقدام نمود.
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تعویض چراغ های ترکیبی عقب یا ال ای دی های
تزیینی عقب
از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:
 .1چراغ و یا ال اي دي مورد نظر را خاموش نمایید.
 .2قاب تزیینی صنــدوق عقب یا قاب تزیینی المپهاي
عقب را باز نموده و چراغهاي ترکیبی یا ال اي ديهاي
تزیینی عقب را باز نمایید.
 .3المپهاي جدید را جایگزین المپهاي آســیب دیده
نمایید.
 .4مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.

تعویض چراغ مهشکن عقب

برای تعویض چراغ مه شــکن عقب از دســتورالعمل زیر
پیروی نمایید:
 .1چراغ مربوطه را خاموش نمایید.
 .2حفره سرویس را باز کنید.
 .3المپ مورد نظر را چرخانده و باز نمایید.
 .4چراغ جدید را جایگزین چراغ آسیب دیده نمایید.
 .5مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.
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حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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هشدار
اعمال هرگونه تغییرات بدون مشاوره و مجوز
متخصصان مربوطه مجاز نمیباشد .فقط
متخصصان خبره نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو
مجاز هستند کمربندهاي ایمنی خودرو را تعویض
نمایند.
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 سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی یک بار مصرف بودهو همچنین کیسه هوا در صورت یک بار فعال شدن باید
تعویض گردد.
 کمربنــد ایمنی باید از هرگونه مایع براق کننده ،روغنموتور ،مواد شیمیایی و به خصوص الکترولیت دور نگه
داشته شود.
 در صــورت کثیف بودن ،آن را بــا آب و صابون ختثیشستشــو دهید .هرگز از مواد و پودرهاي سفید کننده
و رنگ زنی و مواد پاك کننده براي شستشوي کمربند
ایمنی استفاده ننمایید.

w
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اصول نگهداری از کمربند ایمنی
 کمربند ایمنی را به طور منظم بررسی نمایید. کمربندهاي ایمنی را هر چند وقت یکبار تا آخر بیرونبکشــید و تمام نقاط کمربند را بــراي وجود هرگونه
پوسیدگی و پارگی بررسی نمایید.
 تست نمایید قالب گیره کمربند سالم باشد و کمربند بهنرمی جمع شود.
 کمربندهاي ایمنی غیر عادي را در اسرع وقت تعویضنمایید.
کمربندهاي ایمنی خودرو هایی که از ناحیه جلو تصادف
داشته اند ،حتما باید تعویضشوند.

حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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اصول نگهداری الیه چرمی
 نگهداري را به طور منظم انجام دهید. گرد و غبار موجود روي چرم صندلیها را با دســتمالنرم و جذب کننده پاك نمایید .ســپس چرم را با آب و
دستمال نرم تمیز کرده و در پایان خشک نمایید.
 بــراي تمیزکاري بیشــتر ،چرم را با پارچــه و صابونمخصوص پاك کرده و سپس آنرا خشک نمایید.
 در صورت نظافت ســطح چرمی با مواد پاكکننده بایدسریعا محل اعمال محلول را پاك نمایید .هرگز دستمال
آغشــته به مواد پاكکننده را براي طوالنی مدت روي
صندلی نگذارید.

اصول نگهداری پارچه
 هرگونه گرد و غبار و کثیفی را با اســتفاده از دستمالتمیز و جذب کننده گردوغبار از سطح پارچه بزدایید.
 از آب صابونهاي خنثی براي شســتن پارچه استفادهنموده و سپس اجازه دهید در هواي آزاد خشک شود.
 بــراي تمیز کردن لکههــا و آلودگیهاي عمیق از رويپارچه میتوانید از محلولهاي پاكکننده مخصوص و
توصیه شده با مشخصات معین استفاده نمایید.

اصول نگهداری کفپوش
 هرگونه گرد و غبار و کثیفی را با اســتفاده از دستمالتمیز و جذب کننده گرد و غبار از سطح کفپوش بزدایید
و سپس آن را خشک نمایید.
 بــراي تمیز کردن لکههــا و آلودگیهاي عمیق از رويپارچه میتوانید از محلولهاي پاك کننده مخصوص و
توصیه شده ،با مشخصات معین استفاده نمایید.

w
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احتیاط
برخــی از انواع مواد پاك کننده روي ســطح چرم،
پارچه ،و پالســتیک خورندگی ایجــاد میکنند.
بنابراین همــواره از دســتورالعمل مخصوص مواد
شوینده پیروي نمایید.
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احتیاط
همواره کفپوش را خشــک نگه دارید زیرا کفپوش
مرطوب موجب زنگ زدن بدنه میگردد.
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احتیاط
به هنگام شستشــوي شیشــههاي عقب یا بغل به
آرامی سطح داخلی آنها را نیز پاك نمایید و دستمال
را در امتداد چپ و راست روي شیشه بکشید در غیر
این صورت المنتهاي گرمکن شیشه و آنتن آسیب
خواهند دید.
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احتیاط
اسپريهاي خوشبو کننده هوا باید به گونهاي روي
داشــبورد گذاشته شــوند که مواد آن روي سطح
داشبورد تراوش نکند.

شستشویشیشهها
 شیشهها را با آب پاکیزه یا مخلوط آب و صابون بشویید.اگر شیشــه با روغن چرب شده بود ،سطح شیشه را با
پاكکننده مخصوص شیشه تمیز نمایید.
 -شیشهها را با دستمال یا پارچه تمیز خشک نمایید.
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اصول نگهداری قسمتهای پالستیکی
 از آب پاکیزه و یا آب صابون خنثی براي شستن سطوحپالستیکی استفاده نمایید.
 از تماس مواد خورنده با ســطح داشبورد جدا خوددارينمایید( .شامل عطر و ادکلن و مواد آرایشی) .در صورت
تماس مواد فوق با ســطح داشبود ســریعا آن را پاك
نمایید.

حفظ و نگهداري و تعویض قطعات
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اصول شستشوی خودرو
 گرد و غبار و پودر خاصیت خورندگی دارند و براي سطحبدنه خودرو بسیار مضر می باشــند بنابراین خودرو را
بشویید و واکس بزنید و این اقدامات را بر اساس شرایط
خودرو و شرایطی که خودرو در آن قرار دارد انجام دهید.
 اگر خودرو قرار اســت براي مدت طوالنی درهواي آزادبماند باید روکش روي خودرو بیاندازید.
 خودرو را در هواي خنک بشــویید .اگر خودرو به مدتطوالنی زیر نور آفتاب قرار داشت ،ابتدا آن را به محیطی
خنک برده و اجازه دهید قبل از شســتن ،بدنه خودرو
کمی خنک شود.

اقدامات احتیاطی:
 .1فقط با آب خنک  ،گل و الي را از تمام سطوح خودرو
تمیز نمایید سپس با دســتمال مرطوب ،پارچه فوم یا
الیاف ،خودرو را شســته و سپس با آب پاکیزه آبکشی
نمایید.
 .2در صورت وجود لکههاي آسفالت یا مایعات چسبنده
بر روي بدنه خودرو ،ابتدا بایدآثار کثیفی را محو نموده و
سپس خودرو را با آب پاکیزه بشویید.
 .3پس از شستشو ،در صورت تمیزنبودن اتصاالت و نقاط
و دستگیرههاي درها ،خودرو را مجددا بشویید.

 .4پس از شستشو بایدخودرو را با دستمال تمیز خشک
نماییــد چراکه اگر خودرو خود به خــود در هواي آزاد
خشک شود احتمال باقی ماندن لکه ها و قطرات آب بر
روي بدنه وجود دارد.
 .5ابتدا خودرو شسته شده را پاك نمایید و سپس بگذارید
در هواي آزاد کامال خشک شود.

w

نظافت و نگهداري از خودرو
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احتیاط
 مــواد پاك کننده بــراي محیط زیســت مضرمیباشند ،بنابراین خودرو را در محلی بشویید که تا
حد امکان مواد پاك کننده کمتر وارد محیط شوند.
 فضوالت بر جاي مانــده از پرندگان بر روي بدنهخودرو باید فورا پاك شــود .زیرا به دلیل اســیدي
بودن و فساد تدریجی باعث خوردگی رنگ خودرو
میشود.

www.CarGarage.ir
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احتیاط
 .1قبل از رنگ زدن  ،مطمئن شوید که سطح بدنه تمیز
و خشک باشد.
 .2از رنگ مربوطه به میزان مساوي مخلوط کرده و سپس
با قلم مو مناســب روي محل آسیب دیده بمالید .براي
مشــخص نبودن رنگ ،مقدار کمی از رنگ روي محل
آسیب دیده بمالید.
 .3اگر قسمت بزرگی از بدنه آسیب دیده بود ،براي احیاي
رنگ به نمایندگیهــاي مجاز ایران خــودرو مراجعه
فرمایید.
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 اقدامات احتیاطی: .1فقط پس از شستشو و خشک شدن خودرو آن را واکس
بزنید.
 .2از واکــس هاي با کیفیت بســیار باال یــا واکس هاي
خمیري اســتفاده نموده و دستورالعمل استفاده از آنها
را مطالعه نمایید.
 .3بدنه یک خودرو جدید را بایدواکس زد.
 .4اگر احساس کردید پس از واکس زدن براقیت سطوح
رنگ کمی پایین آمد باید از واکس براق کننده استفاده
نمایید.

اصول مراقبت از رنگ خودرو
 همواره از سطح رنگ شده مراقبت نمایید. همواره بدنه را از نظر هرگونه لکه رنگ یا خراشــیدگیبررســی نمایید ،همواره بدنه را بــراي وجود آثاررنگ
در زیر خودرو بررســی نمایید مخصوصا در نقاطی که
ممکن است بر اثر آسیب دیدگی ،بدنه با چرخها درگیر
شده باشــد .در صورت مشــاهده هرگونه خراشیدگی
و شکســتگی رنگ سریعا نســبت به درست کردن آن
قسمت اقدام نمایید.
 براي احیاي نقاط آسیب دیده فقط رنگهایی استفادهنمایید که زود خشک میشوند.

w
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اصول واکس زدن بدنه خودرو
 هنگامــی که قطرات آب قادر به حرکت روان روي بدنهخودرو نباشــند نشاندهنده این اســت که بدنه را باید
واکس زد.
 واکس زدن از رنگ بدنه خودرو در برابر هرگونه گردوغبارو مواد شیمیایی محافظت می نماید.
 -هر سه ماه یکبار بدنه خودرو را واکس بزنید.

نظافت و نگهداري از خودرو
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محافظت از خودرو در برابر زنگ زدگی
 بــراي حفاظت از خــودرو در برابرزنگ زدگی  ،به طورمرتب در حفظ و نگهداري از آن بکوشید.
 به طور مرتب خودرو را شستشــو داده و از تمیز بودنلوالهاي در اطمینان حاصل نمایید و همچنین بررسی
نمایید حفره تخلیه مایع در زیر بدنه باز بوده و عملکرد
خود را به درستی انجام می دهد.
 حداقل یکبار در ماه شاسی خودرو را بشویید. همواره نگاه اجمالی به اطراف بدنه داشته و رنگ خودرورا بررسی نمایید و در صورت مشاهده هرگونه لکه رنگ
یا خراشــیدگی ،سریعا نســبت به برطرف کردن آن از
طریق واکس و پولیش اقدام نمایید.
 فضاي داخل خودرو را همواره خشــک نگه دارید و بهطور منظم بررسی نمایید که فضاي داخل و کف و کف
پوشها عاري از وجود هرگونه نم و رطوبت باشند.

 مواد خورنده مانند مواد شــیمیایی ،مواد پاكکننده ونمک را باید در محفظههاي مخصوص نگهداري کرد و
در صورت بروز هرگونه آثار این مواد باید سریعا محل را
شستشو و خشک نمود.
 خودرو نباید در گاراژ مرطوب و دربسته نگهداري شود.خودروي که در جادههاي مرطوب و برفی حرکت کرده
باشد باید قبل از اینکه خشک شود در گاراژي دربسته
قرار داده شــود ،در غیر این صورت قطعات فلزي دچار
زنگ زدگی میشوند.
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قبل از راهاندازي خودرو پس از یک توقف یکساله یا بیشتر،
ابتدا تمام قســمت هاي خودرو باید توســط متخصصان
نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو بررسی شده و آیتمهاي
معین شــده براي سرویس  2ســال یا  40000کیلومتر
توسط کارشناسان مربوطه بررسی شوند.
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 باتري را از سیمهاي آن جدا نمایید؛ ســطح تیغه برف پاك کن را با یک حوله بپوشانید و ازتماس آن با شیشه خودداري نمایید تا خط و خش روي
شیشه نیاندازد؛
 مایع روان کننده ســیلیکون الي لوالهاي در ریخته وسطح رنگ شده را واکس نمایید تا از چسبنده شدن آنها
جلوگیري شود؛
 ســطح خودرو را با پارچههــاي داراي منافذ هوا مانندپارچههاي کتان بپوشانید؛
 موتــور خودرو را در هر ماه یکبار اســتارت زده و اجازهدهید  15دقیقه درجا کار کند؛

w
w

مکان نگهداری خودرو
اگر قرار باشــد خودرو به مدت بیش از یک ماه متوقف
باشد در آن صورت باید در گاراژ خشک و بدون رطوبت
نگهــداري گردد .عالوه بــر این ،رعایت کــردن اصول
نگهداري زیر در صورت توقف خودرو به مدت طوالنی ،از
اهمیت بسیار زیادي برخوردار است:
 ســوخت اضافه نمایید .روغن موتور و فیلتر را تعویضکنید.
 بدنه خودرو را بشــویید و خشک نمایید ،اتاق داخل راتمیز کرده و اطمینان حاصل نمایید کفپوش خشــک
شده است.
 اهرم دنده را از حالت  Pکمی خارج نمایید و آن را بهسمت ( Rدر دنده دســتی) و ( Pدر دنده اتوماتیک)
قرار دهید و چرخ های عقب را باز نمایید.
 به مدت کم یکی از پنجرهها را باز نمایید تا هوای داخلتهویه شود( .اگر خودرو در گاراژ نگهداری میشود).

مکان نگهداري از خودرو
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مثلث هشدار
مثلث هشدار را در صورت مشاهده هرگونه مشکل در جاده
براي مطلع ساختن رانندگان پشت سر خود بایددر قسمت
عقب خودرو با فاصله تعیین شــده قرار دهید .در صورتی
که در حال رانندگی در بزرگراه هستید ،مثلث هشدار باید
در فاصله  150متري خودرو شما قرار گیرد.
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چراغ هشدار خطر
در صورت مشــاهده هرگونه مشکل در جاده ،براي مطلع
ســاختن رانندگان خودرو هایی که در پشــت سر شما
هســتند ،چراغ هشدار خطر را روشــن نمایید و پس از
توقف ،مثلث هشدار را با فاصله مناسب پشت خودرو خود
قرار دهید.

.C

مثلث خطر زیر کفپوش
صندوق عقب قراردارد

w

در صورت بروز مشکل در جاده
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هشدار
در صورت مشاهده خروج بخار از داخل در موتور
در نظر داشته باشید که بخار خروجی بسیار داغ و
سوزان بوده و ممکن است به شما آسیب برساند،
بنابراین در موتور را بالفاصله باز نکنید.
بعد از خنک شدن موتور و رادیاتور ،در رادیاتور را
ببندید ،در غیر این صورت با داغ شدن آب ،مایع
خنککننده و بخار آب به بیرون پرتاب شده و
ممکن است شما را بسوزاند.
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چگونه این مشکل را برطرف سازیم؟
 .1خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش نمایید.
 .2اطمینان حاصــل نمایید بخار از محفظه موتور بیرون
میزند.
 .3هنگامی که بخار کم شد و یا خروج بخار از موتور قطع
شد و خطری از جهت تماس با بخار داغ وجود نداشت،
در موتور را باال بزنید.
 .4موتور را استارت زده و درجه نشانگر حرارت را بررسی
نمایید .اگر مشــکل از اضافه بار موتور باشد باید در این
مرحله موتور خنک شــود اما اگر بازهم درجه حرارت
پایین نیامد موتور را خاموش کرده و بررســی بیشتری
انجام دهید.

 .5سطح مایع خنک کننده را در مخز ن آب جانبی بررسی
نموده و اگر سطح مایع پایین بود احتمال وجود هرگونه
نشتی و سر ریزی را در نظر داشته و اطراف آن را مورد
بررسی قرار دهید.
 .6اگر هیچگونه آثار آبریزی یا نشتی مشاهده نشد دوباره
درجه حرارت را بررسی کرده و اگر بازهم در منطقه قرمز
هشدار قرار داشت ادامه بررسی ها را به نمایندگیهای
مجاز ایران خودرو ســپرده و با ایشــان تماس حاصل
نمایید.
 .7اگر هیچ آثار نشتی و آســیب دیدگی مشاهده نشده
و مشکل برطرف نشــد مایع خنک کننده و آب اضافه
نمایید .چنانچه مایع خنک کننده در دسترس نبود ،بايد
با آب پر کنيد تا بعدا مايع خنک کننده جايگزين شود.

w
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جوش آوردن موتور
اگر نشانگر درجه حرارت به ناحیه قرمز رنگ رسیده و یا
بخار از محفظه موتور خارج شود ،نشاندهنده این است که
موتور جوش آورده است.

بروز اختالل درکار موتور
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روشن نشدن موتور خودرو
هنگامی که هیچ صدایی از موتور شنیده نمی شود مواردزیر را بررسی نمایید:
 .1در مــدل های اتوماتیک اطمینان حاصل نمایید اهرم
دنده اتوماتیک بر روی  Pیا  Nقرار داده شده باشد.
 .2کلید خودرو را بایــد به جهت  ONبچرخانید .اگر در
صورتي که چراغ جلو کم نور باشــد و يا روشن نگردد،
نشاندهنده ضعيف بودن باتريست .سوئیج را به حالت
 STARTبچرخانید ،اگر المپ سقفی کم نور نشد فیوز
را بررســی نمایید .اگر فیوز سالم باشد نشاندهنده این
است که سوئیج و یا موتور استارت دچار مشکل شدهاند.

اگر شــما صدای کارکردن موتور را شنیدید و یا صدایی
مبنی بر ســرعت باالی موتور به گوش شما رسید ممکن
است يکي از موارد زير دليل آن باشد:
 .1خودرو شــما مجهز به سیستم ضد سرقت می باشد و
این بدان معناست که شما باید از کلید اصلی و یا کلید
کمکی با رمز عبور تعریف شــده برای راه اندازی موتور
استفاده نمایید.
 .2شاید سوخت به اندازه کافی نداشته باشید
 .3اگر سیستم الکتریکی دچار مشکل شده باشد بنابراین
باید تمام فیوز ها را بررســی نمایید .اگر مشکلی از این
جهت وجود نداشت با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
تماس حاصل فرمایید.

w

بروز اختالل درکار موتور
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هشدار
اگر باتري به مدت طوالنی در جایی سرد نگهداري
شده باشد ممکن است الکترولیت آن یخ زده باشد
و اگر از چنین باتري براي اتصال باتري به باتري
استفاده نمایید ممکن است شکسته شود .دقت
نمایید هرگز نباید دو سر منفی دو باتري را با کابل
بهم وصل نمایید.
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اتصال باتری به باتری برای روشن کردن موتور
اگر باتري خودرو شما داراي توان کافی براي روشن کردن
خودرو نیســت باید از یک باتري جانبی با توان و ظرفیت
مشابه یا باالتر و طبق دستورالعمل زیر براي روشن کردن
موتور استفاده نمایید.
 .1در موتور را باال زده و شــرایط باتري را بررسی نمایید
(به قسمت نگهداري باتري مراجعه نمایید) .اگر در فصل
زمســتان بودید بایدشــرایط الکترولیت ها را نیز مورد
بررسی قرار دهید.

.C

w

 .2تمام دســتگاه ها و تجهیزات برقی را خاموش نموده،
اهرم ترمز دستی را باال بکشید و اهرم دنده را به یکی از
حاالت  Nیا  Pببرید.
 .3با اســتفاده از کابل مخصوص اتصال باتری به باتری،
قطب های مثبت باتری ها را بهم وصل نمایید.
 .4با استفاده از یک کابل باتری به باتری دیگر ،قطب منفی
باتری کم انرژی را به اتصال ارت موتور یا سیستم انتقال
قدرت خودرو متصل نمایید.
 .5اطمینــان حاصل نمایید نقاط اتصال به خوبی متصل
شده و سپس اقدام به استارت زدن نمایید.

w
w

بروز اختالل درکار موتور
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چراغ هشدار موتور روشن است.
نشاندهنده این اســت که سیستم کنترل موتور ممکن
است دچار مشکل شده باشد و موتور در حالت غیر عادي
کار میکند .خودرو را حاشیه جاده متوقف ساخته و اهرم
ترمز دستی را باال بکشید ،سپس موتور را خاموش کرده
و مجددا اســتارت زده و موتور را روشن نمایید .اگر چراغ
همچنان روشن باشد با نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو
تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار اگزوز روشن است
(هشدار گاز های خروجی)
نشاندهنده این است که سیستم اگزوز موتور دچار مشکل
شده است .اگر شــما این چراغ را نادیده بگیرید مصرف
ســوخت باال می رود که منجر به آلودگی هوا و آســیب
جدي موتور می شود .در صورت مشاهده چنین وضعیتی
خودرو را حاشــیه جاده متوقف کرده و موتور را خاموش
نمایید و مجددا پس از گذشــت  5دقیقه موتور را روشن
نمایید .اگر بازهم این چراغ هشــدار روشــن باشد باید با
نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
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هشدار
اگر شما در شرایطی که این چراغ هشدار روشن
است به رانندگی خود ادامه دهید ،ممکن است
موتور خودرو شما به شدت آسیب ببیند .کاري
که شما باید بکنید این است که موتور و خودرو را
متوقف کرده و عیب بوجودآمده را برطرف نمایید.
166

چراغ هشدار روغن موتور روشن شده است.
نشاندهنده این است که فشــار روغن موتور غیر عادي
است و باید در اسرع وقت آن رابررسی نمایید در غیر این
صورت پایین بودن ســطح روغن آسیب جدي به قطعات
مکانیکی موتور خواهد رســاند .براي بررســی کردن این
مشکل مراحل زیر را دنبال نمایید:
خــودرو را در حاشــیه جاده متوقف ســاخته و موتور را
خاموش نمایید و پس از گذشــت  5دقیقه روغن موتور
را بررسی کنید.
اگر میزان روغن کافی بود موتور را مجددا روشن نمایید.
بهرحال اگر چراغ بازهم روشن باشد با نمایندگیهاي مجاز
ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

w

چراغ هشدار
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احتیاط
هنگامی که وضعیت خودرو از بار و فشــار شــدید
بــه درجا کار کــردن تغییر حالت پیــدا می کند،
ممکن اســت این چراغ هشدار روغن موتور به طور
چشمکزن روشن شــود .در این هنگام کافیست
کمی گاز دهید و اجازه دهید چراغ خودش خاموش
شود.

www.CarGarage.ir

 چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل ABSدر صورت بروز اختالل در سیستم ترمز ضد قفل ABS
چراغ هشدار  ABSو یا چراغ هشدار ترمز دستی روشن

میشود.
در صورت قفل شــدن چرخها خــودرو را متوقف کرده و
هرچه ســریعتر با متخصصان نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو تماس حاصل فرمایید.
 چراغ هشدار سیستم ESPپيام هشدار در خصوص اختالل در سيستم  ESPدرست
همانند پيام اخطار سيستم  ABSميباشد.
در صورت بروز مشکل در سیســتم  ،ESPهرکاری که
منجر به عملکرد نا مناســب شود را متوقف کرده و فقط
کاری که شما باید انجام دهید این است که در اسرع وقت
با متخصصان نمایندگیهای مجــاز ایران خودرو تماس
حاصل فرمایید.
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چراغ هشدار سیستم ترمز روشن شده است
 چراغ هشدار ترمز دستیاگــر حتی هنگامی که اهرم ترمز دســتی را رها کردید
بازهم این چراغ هشدار روشن بماند نشاندهنده این است
که سیستم ترمز دســتی خودرو شما دچار مشکل شده
است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
 چراغ هشدار روغن ترمزاگر پدال ترمز خودرو شما بسیار سفت با بسیار شل باشد
منجر به ترمز گيري های طوالنی و یا عدم ترمز گيري به
موقع میشــود و در این شرایط چراغ هشدار روغن ترمز
روشن میشود.
درصورت مشــاهده چنین وضعیتی ،خودرو را در حاشیه
جاده متوقف کرده و اهرم ترمز دســتی را باال بکشــید و
پس از خاموش کردن موتور خودرو ســطح روغن ترمز را
بررسی نمایید .در صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید .اگر
چراغ هشدار هنوز هم روشن باشد نشاندهنده اختالل در
سیستم ترمز ضد قفل  ABSمیباشد.
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چراغ هشدار شارژ باتری روشن است
نشاندهنده این است که سیســتم شارژ باتري عملیات
شارژ باتري را متوقف کرده است که این حالت غیر عادي
اســت .تمام لوازم برقی را خاموش نمایید ،از لوازم برقی
مانند شیشه باالبرهاي برقی استفاده ننمایید ،اجازه ندهید
موتور خاموش شود ،به نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو
مراجعه و کار را به متخصصان مرکز بسپارید.

چراغ هشدار
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فیوز
ظرفيت
فيوز

برف پاک کن عقب

سيستم  ABSو ورودي بدون کليد
مدارهاي بسيار
گرمايش آينه بيروني
احتراق TCU
قفل در برقي
شيشه برقي
شيشه شوی و برف پاک کن
سيستم کنترل موتور و کنترل از راه دور
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10A
7. 5A

PEPS-ABS

-

-

10A

اتاق

10A

MIRRDEF

10A

TCU-IG

3OA

قفل در

3OA

P/WIND

2OA

برف پاک کن

10A

موتور

10A

METER

-

-

3OA

e.

شيشه برقي

15A

AC2
برف پاک کن عقب

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
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سان روف و سيستم تهويه هوا

20A

راديو
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سيستم صوتي و فندک

S/WRM

1
2
3
4
5
6
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حرارت صندلي

15A

شرح

P/WIND

جعبه فیوز داخل اتاق خودرو
در صورت بروز مشــکل در سیستم الکتریکی تجهیزات
و لوازم داخــل اتاق خودرو ابتدا باید فیوز مربوط به لوازم
مربوطه را بررسی نمایید و در صورت سوختگی فیوز ،آن
را با فیوز جدید و سالم جایگزین نمایید.
برای اینکار:
 .1کلید خودرو و تمام دکمه های ابزار و لوازم را در حالت
خاموش ( )OFFقرار دهید.
 .2جعبه فیوز را باز نمایید تا به محل قرارگیري فیوزها و
کلیپ مخصوص جابجایی فیوزها دسترسی پیدا نمایید.
 .3در صورت سوختن فیوز ،آن را جایگزین نمایید.
 .4اطمینان حاصل نمایید فیوز جدید به درستی جا زده
شده باشد .در شرایطی که فیوز جدید در دسترس نبود
میتوانیــد فیوز مربوط به یک ابزار که فعال نیازي بدان
ندارید را برداشــته و جاي این فیوز قرار دهید ،بشرط
اینکه مشکلی براي خودرو پیش نیاید.

w

قطعه محافظ
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w
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تعویض فیوز  ۱۲۵آمپری
 .1کلید خودرو را به حالت  OFFببرید.
 .2اتصال کابل قطب منفی باتری را جدا نمایید.
 .3کلیدهای  Aو  Bرا که در تصویر مشاهده می کنید باز نمایید.
 .4فیوز سوخته را با فیوز جدیدی که دارای همان ظرفیت و مشخصات است جایگزین نمایید.
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جعبه فیوز محفظه موتور
اگر تمام فیوزهای موجود در اتاق خودرو ســالم باشد اما
بازهم برخی وسایل برقی کار نکنند باید فیوزهای موجود
در محفظه موتور را بررســی نمایید و در صورت مشاهده
فیوز سوخته ،آن را با فیوز جدید جایگزین نمایید.
برای اینکار:
 .1ســوییچ خودرو و تمام دکمه های ابــزار و لوازم را در
حالت خاموش ( )OFFقرار دهید.
 .2جعبه فیوز را باز نمایید.
 .3اگر فیوز ســوخته بود ،آن را با فیوز جدیدی که دارای
همان ظرفیت و مشخصات است جایگزین نمایید.

فیوز
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احتیاط
فیوزهاي موجود در جعبه فیوز محفظه موتور اساسا
براي محافظت از موتور و ابزار و لوازم برقی که خارج
از اتاق اصلی خودرو قرار دارند تعبیه شدهاند ،مورد
استفاده قرار میگیرد.

www.CarGarage.ir

169

فیوز
ظرفیت

شرح

قطعه محافظ

ظرفیت

 ۲نور باال

15

نور باال

 ۱۶هشدار خطر

15

چراغ هشدار خطر

 ۳نور پایین

15

نور پایین

 ۴چراغ دید عقب

15

عقب

۱۷

BTN

۶۰

چراغهای داخلی ،قفل برقی در ،فندک،
شیشهها و درها

40

کنترل الکتریکی موتور ECM

 ۶پمپ روغن

20

پمپ سوخت

 ۷فن سرعت پایین

20

فن 1

 ۸فن سرعت باال

20

فن 2

 ۹بوق

15

بوق

۱۰

کمپرسور سیستم تهویه A/C

10

سیستم تهویه A/C

۱۱

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

20

سیستم ترمز ضد قفل )ABS 1( 1

۱۲

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

40

سیستم ترمز ضد قفل )ABS 2( ۲

 ۱۳کلید

60

کلید

 ۱۴گرم کن

30

گرم کن

LCM

۱۰

 ۱۹دمنده

۳۰

EBS

۱۵

G
ar

۲۰

- ۲۱
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کلیدهای ترکیبی
دمنده
حسگر باتری
-

۲۲

TCU

۲۳

PEPS2

۲۴

AUTO Seat

۲۵

PEPS1

۱۰

۲۶

MAI

 ۱۲۵محافظت از تمامی مدارها
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۵

کنترل الکتریکی موتور ECM

۱۸

w

 ۱چراغ مه شکن جلو

10

چراغ مه شکن جلو

 ۱۵ترمز

 ۷/۵چراغ ترمز

ar

شرح

قطعه محافظ

w
w
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سیستم انتقال قدرت TCU

15

ورودی بدون کلید

۳۰

صندلی برقی (اصلی)
ورودی بی کلید
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 .1دور شل کنید و آنها را در  1/۵هر کلید چرخ را حدود
نیاورید.
 .2جک را در محل مناسب بلند کردن خودرو قرار دهید.

 .4به آرامی جک زده و بدنه خودرو را باال بکشید و سپس
کلیدها را کامال شــل کرده تا چرخ مورد نظر را بیرون
آورید.
 .5چرخ را با چرخ جدید جایگزین کرده و محل قرار گیري
پیچ چرخها را تنظیم نمایید.
 .6بدنه را پایین آورده و جک را خارج نمایید.
 .7کلید ها را با نیروي پیچشــی مناســب سفت نمایید.
صفحــه نمایش و چرخ بیرون آورده شــده را با دقت و
منظم جمع نمایید.
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قبل از تعویض الستیک
خودرو را در حاشیه جاده متوقف نمایید ،اهرم ترمز دستی
را باال بکشید و موتور را خاموش نمایید .چراغ هشدار خطر
را روشــن نمایید ،مثلث هشدار را بیرون آورده و آن را در
فاصله حدودا  100متري پشت سر خودرو قرار دهید.
ابزاري نظیر جک و آچار را آماده نمایید و الستیک یدك
را بیرون آورید.

چگونگی تعویض چرخ

.C

w

w
w

تعویض چرخ ها
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راه حل فوری
در صورت بروز هرگونه تصادف ابتدا آرامش و خونسردي
خود را حفظ کرده و اقدامات الزم را انجام دهید.
 خــودرو را به یک جاي امن ببرید تا از بروز تصادفهايبعدي جلوگیري کنید.
 موتور را متوقف کنید ،چراغهاي هشدار را روشن کرده ومثلث هشدار را در جاي مناسب بگذارید.
 اگر درها قفل شده بودند هرگز سعی نکنید شیشه جلورا بشــکنید چرا که این شیشه ســاندویچی است ،اما
میتوانید .در صورت ضرورت شیشههاي بغل یا عقب
را بشکنید.
 با پلیس تماس حاصل فرمایید. در صورت تصادف ازسمت عقب در بزرگراه اولین کاريکه میکنید این است که خودرو را به جاي امنی منتقل
کنید.
 در صورتی که بوي مواد شــیمیایی با بنزین به مشــاممیرســد هرگــز در آن نزدیکی دخانیات اســتعمال
نفرمایید.
 در صورت بروز آتش ســوزي ،به جاي استفاده از آب ازکپسول آتش نشانی ،پتو یا شن استفاده کنید.

نجات مجروحان
 بــراي نجات مصدومین با شــماره  125و  115تماسحاصل فرمایید.
 کمربند ایمنی فرد آسیب دیده را باز کرده یا ببرید. از دادن هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی به فرد آسیبدیده خودداري کنید مگر اینکه تا رســیدن نیروهاي
امدادي زمان زیادي باقی مانده باشد.
 هرگز فرد آسیب دیده را به خارج از خودرو منتقل نکنیدمگر در شرایط زیر:
آتــش گرفتن خــودرو ،ورود آب به داخــل خودرو یا
احتمال سقوط خودرو از یک بلندي.
 هنگام بیرون کشیدن فرد آسیب دیده از داخل خودروهرگز دستها و پاها او را نکشیده و سر او را خم نکنید
و همواره سعی کنید تعادل ایشان را حفظ نمایید.

w
w

در صورت بروز هرگونه تصادف در حین رانندگي
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بکسل کردن خودرو

هنگامی که احتیاج به بکسل دارید
بهتر اســت عملیات بکسل کردن توســط شرکتهای
مخصوص این کار انجام پذیرد.

.C

w

 قبل از بکســل کردن خودرو باید سوییچ خودرو را درحالت  ACCقرار دهید و حالــت دنده خالص بوده و
اهرم ترمز دســتی را تا آخرین حد رها کنید و به پایین
بکشید.
 گیرههای مخصوص بکسل کردن در جلو و عقب خودروتعبیه شده اند .برای بکسل کردن در مسافتهای کوتاه
از یک خودرو دیگر با طناب فوالدی اســتفاده نمایید و
قالبهای طناب را درون گیره بکسل محکم کنید.
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بکسل کردن خودرو دنده دستی ()MT Car
 چرخهای جلو باید از زمین بلند شوند. بررسی نمایید سیستم فرمان و سیستم انتقال قدرت بهدرستی کار میکنند یا خیر .اگر نه ،از ماشین سکو دار
برای بکسل کردن استفاده نمایید.

www.CarGarage.ir

احتیاط
هنگامی که با اســتفاده از گیره بکســلها اقدام به
بکسل کردن خودرو مینمایید باید در مسیر اصلی
جاده حرکــت کنید بطوریکه خودروهاي جلویی و
عقبی شما باید در خط مستقیم و با سرعت کمتر
از  10کیلومتر بر ساعت حرکت کنند .حین بکسل
تا جایی که ممکن است از ترمزگیريهاي ناگهانی
پرهیز نمایید ،در غیر اینصورت طناب بکسل ممکن
است پاره شود.
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بکسل کردن خودرو دنده اتوماتیک ()AT Car
قبل از بکسل کردن ســطح روغن سیستم انتقال قدرت
را بررسی نمایید .اگر ســطح آن زیر قسمت  HOTقرار
داشــت ،مایع  ATFاضافه نمایید و در غیر اینصورت از
خودرو مخصوص بکسل دارای سکو استفاده نمایید.

هشدار
اهرم دنده را به حالت دنده خالص ( )Nببرید.
سرعت بکسل نباید بیش از  40کیلومتر بر ساعت
برود و مسافت بکسل نیز نباید بیش از  25کیلومتر
باشد.
هرگز خودرو را از عقب و هنگامی که چرخهای
جلو روی زمین قرار دارند بکسل نکنید.
هرگز با وسایل نقلیهای مانند جرثقیل اقدام به
بکسل کردن خودرو ننمایید.

w

بکسل کردن خودرو

w
w
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هشدار
اگر هر چهار چرخ شما روی زمین قرار دارند به
سمت جلو حرکت کنید .اهرم دنده اتوماتیک باید
در حالت  Nقرار داشته باشد .کلید خودرو باید
در حالت  ACCقرار داشته باشد .سرعت خودرو
نباید فراتر از  15کیلومتر بر ساعت رود و مسافت
بکسل نیز بیش از  1/5کیلومتر توصیه نمیشود.

.C

w
دستورالعملبکسل
 .1از طناب بکسلی استفاده نمایید که طول آن بیش از 5
متر نباشد و همواره از یک تکه پارچه با رنگ متمایز در
وسط طناب برای تراز فاصلهها استفاده نمایید.
 .۲کلید خودرو را در حالت  ACCقرار دهید.
 .۳اهرم دنده اتوماتیک را در حالت  Nقرار داده و اهرم ترمز
دستی را پایین بکشید.
 .4پدال ترمز را فشار داده و فرمان را امتحان کنید.
 .5هنگام پایین آمدن از یک شیب باید مدام ترمز نمایید
بنابراین احتیاط نمایید ترمز ها بیش از حد داغ نشوند.
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اقدامات احتیاطی:
 .1حتی در مسافتهاي طوالنی نیز با سرعت بسیار کم
حرکت کنید.
 .2هرگز خودرو را از مســیرهاي گلی و شنی که خودرو
در آنها گیر کرده اســت و قادر به بیرون آمدن نیست
بکسل نکنید.
 .3هرگز خودروهایی که از خودرو شما سنگین تر ند را
بکسل ننمایید.
 .4قبل از بکســل کردن خودرو تمام گیرهها را بررسی
نمایید تا در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.
 .5اطمینان حاصل نمایید گیره مورد نظر طاقت چنین
فشاري را داشته باشد.
 .6همواره در مسیر خط مستقیم حرکت نمایید.
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بکسل کردن در شرایط اضطراری
هنگامــی که چرخها ،محورها ،سیســتم انتقال قدرت و
سیستم ترمز همگی سالم هستند ،راننده میتواند اقدام
به بکسل اضطراري با کنترل و استفاده از پدالهاي ترمز
نماید.

بکسل کردن خودرو
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اطالعات فنی
ابعاد خودرو

1830

1830

1830

1830

-

عرض کل (میلیمتر)

1730

1730

1730

1730

بدون بار

1690

1690

1690

1690

با بار کامل

2619

2619

2619

2619

1550/1530

1550/1530

1550/1530

1550/1530

G
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ar
925/954

925/954
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925/954

.C

4498

4498

4498

4498

-

طول کل (میلیمتر)

925/954

176

ابعاد

w

HMC7200B5T1

HMC7200A5T1

HMC7200B4T1

HMC7200A4T1

توجه

w
w

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

ارتفاع کل (میلیمتر)

-

فاصله مرکز چرخ های جلو و عقب
(میلیمتر)

-

فاصله چرخ های جلو و عقب از یکدیگر
(میلیمتر)

-

ارتفاع از سر کمک فنر توقف عقب/جلو
(میلیمتر)

www.CarGarage.ir
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اطالعات فنی

وزن و نیروهای یدکش
HMC7200B5T1

HMC7200A5T1

HMC7200B4T1

HMC7200A4T1

1545

1510

1545

1510

وزن مهار شده (کیلوگرم)

900/645

880/630

900/645

880/630

وزن محورهای جلو  /عقب (کیلوگرم)

1920

1885

1920

1885

حداکثر وزن مجاز (کیلوگرم)

1000/920

985/900

1000/920

985/900

حداکثر وزن مجاز روی محورهای جلو  /عقب (کیلوگرم)

HMC7200B5T1

HMC7200A5T1

HMC7200B4T1

HMC7200A4T1

23/24

.C

اطالعات توانایی عبور

23/24

زاویه نزدیک شدن /زاویه فاصله گرفتن بدون بار (درجه)

11.4

11.4

11.4

11 .4

حداقل قطر چرخش (متر)

165

165

165

165

حداقل فاصله با زمین (با بارکامل) (میلیمتر)

ir

e.

ag

23/24

w

G
ar

ar

23/24

اطالعات وزنی
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اطالعات فنی

w
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اطالعات توان ،مصرف سوخت و عملکرد ترمز
HMC7200A4T1 HMC7200B4T1 HMC7200A5T1 HMC7200B5T1

حداکثر سرعت ()Km/h

≤25

≤25

≤25

≤25

حداقل سرعت ()Km/h

≤15.8

≤15.8

≤15.8

≤15.8

شتاب صفر تا صد بر حسب ثانیه

11. 45

10. 5

11.45

10. 5

.C

165

165

165

165

w

شرح

G
ar

درون شهری

مصرف سوخت در 100

8.8

8.1

8 .8

8 .1

ترکیبی

≤46

≤46

≤46

≤46

فاصله ترمز با سرعت  100کیلومتر بر ساعت با بار کامل

6~10

6~10

6~10

6~10

فاصله خالصی پدال (میلیمتر)

2

2

2

2

محدودیت پوشش خطی ترمز ،حداکثر (میلیمتر)

2

2

2

2

ag

ar

7.27

6.71

7.27

6.71

برون شهری

L/100km

توان

مصرف
سوخت

عملکرد
ترمز

پوشش درام ترمز ،حداکثر (میلیمتر)

ir
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e.

اطالعات مربوط به مصرف سوخت که در این دستورالعمل بدان اشاره شده است بر اساس نتایج آزمایش GB/T19233-2008
که با نام تست مصرف سوخت برای خودرو های سبک شناخته می شود ارائه شده اند .مصرف واقعی سوخت ممکن است کمی با اطالعات این جدول تفاوت داشته باشد که آن هم
به طریقه رانندگی ،شرایط جاده ،شرایط آب و هوایی و کیفیت سوخت بستگی دارد.
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اطالعات فنی

اطالعات فنی موتورخودرو

.C

()mm

()r/min

()r/min

w

قطر داخلی
سیلندر× کورس نسبت
تراکم
پیستون

سرعت درجا
باال

سرعت درجا
کم

استاندارد
خروجي گاز

حداکثر قدرت
ميزان گشتاور میزان قدرت
خالص
جا به جایی
(Kw)/rpm(r/ (N-m)/rp(Kw)/ (r/
پیستون ()L
)min
)m(r/min
)min

مدل

84.0×90.0

10:1

2500±50

750±50

Euro-IV /
Euro-V

1.995

180/4500

110/6000

HM484Q/A 102/6000
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84.0×90.0

10:1

2500±50

750±50

Euro-IV /
Euro-V

1.995

180/4500

110/6000

102/6000

HM484Q
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اطالعات فنی

w
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اطالعات سیستم انتقال قدرت

دنده اتوماتیک ()AT

دنده دستی مکانیکی ()MT

نوع

3.939

3.583

2.093

1.947

2

1.349

1.379

3

0.962

1.030

4

0.713

0.820

5

3.347

3.363

R

3.942

4.588

ir
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w

5F23

HM523

مدل
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نسبت راندن نهایی

نسبت
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اطالعات فنی

اطالعات سطح مایعات خودرو *

/

1.7L

5.72±0.15L

/

- SLیا باالتر
 SLیا باالتر
 SLیا باالتر

SEA 10W-40

زمان تعویض روغن و فیلتر

SEA 10W-40

موتور خشک

GL-4 or GL-5

SEA 75W-90

دنده دستی

SEA 10W-40

G
ar

61L
3.1L
3.3L
3.5L

 RON 92و باالتر

بنزین

--

Diamond ATF SP-3 or SK
Energy ATF SP-3

--

C-SW-04 (concentrated) or
WWF (concentrated) or LX7)005 (concentrated

560g±10g

--

R134a

330g±10g

--

R415B

2/2 L

فقط زمان تعویض روغن موتور

.C

HMC7200B4T1
HMC7200B5T1

HMC7200A4T1
HMC7200A5T1

درجه

نام تجاری

مایع

w

مقدار برای هر خودرو

دنده اتوماتیک

قطعه

مخزن سوخت

روغن

موتور

روان کننده

انتقل قدرت و
کاهنده اصلی

مایع شستشوی شیشه بزرگ

شيشه شوی شیشه

مایع خنک کننده

A/C

6.8L

--

SOLAR/TEEC

خنک کننده

رادیاتور

1.3L

--

DEXIRON IID or ATF-IID or
ATF220

روغن درایو هیدرودینامیک

فرمان برقی

1.3L

--

طبق برندي که بر روي ليبل مشخص شده است

روغن ترمز ترکیبی

مخزن روغن ترمز

ag

ar

(نسبت  ،1:1به همین میزان آب و پاک کننده شیشه)

DOT-3 or D0T-4

توجه :تمام مقادیر فوق مقادیر اندازه گیری شده طبق طراحی هستند .سازنده حق تغییر در مقادیر فوق را بر اساس مدل های طراحی شده و تجهیزات و شرایط دیگر برای خود محفوظ می دارد.
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* از برندهای مورد تایید و بسته بندی هایی که توسط ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.
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اطالعات فنی
اطالعات استارتر  ،ژنراتور ،باتري و تنظيم چهار چرخ خودرو

w
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استارتر

ژنراتور

ولتاژ عادي ()V

12

12

نسبت قدرت )(kw

1/1

جریان خروجی )(A

140

140

نسبت ولتاژ )(V

12

دامنه دمایی )(°C

110-35-

110-35-

نسبت زمان )(S

30

قطب

قطب منفی اتصال به
زمین

قطب منفی اتصال به
زمین

18000

18000

()r/min

1±3

-1±3

سر جمعی

'2' 24" ±60

"-28' 48
'11±45

زاویه کمبر

—

"1° -47' 24
'±45

زاویه کستر

—

' 11° 6

تمایل پین اصلی
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چرخهای عقب

چرخهای جلو

آیتم

1/1

.C

12
30

باتری

استارت/توقف

هم ترازی چهار چرخ

182

G
ar

حداکثرسرعت مجاز

w

مدل موتور

HM484Q

HM484Q-A

مدل موتور

HM484Q

HM484Q-A

H5
12

بدون توقف در استارت مدل

آیتم

75D23L

نسبت ولتاژ

12

V

60

65

AH

1

118

Min

RC

680

520

A

A

17 .7±0 .8

16

Kg

وزن

www.CarGarage.ir

ظرفیت

20HR
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چراغهای خارجی خودرو

المپ
المپ
چراغ بزرگ جلو

ولتاژ ()W

مدل المپ

55

H7

w

نور باال

55

نور پایین

چراغ مه شکن جلو

24

.C

چراغ راهنما جلو

6

چراغ پارک

LED
PSX24W
LED

3

LED

G
ar

چراغ ترمز عقب خودرو
چراغ مه شکن عقب

21

H21W

16

W16
P21W

1

ar

چراغ پالک خودرو

LED

-

21

چراغ دنده عقب

H7

2

چراغ راهنمای بغل (تعبیه شده بر روی آینههای بغل)
چراغ ترمز شدید

w
w

اطالعات فنی

LED

چراغهای داخلی خودرو

المپ

ag

چراغ سقفی  /چراغ مطالعه جلو
چراغ سقفی عقب

چراغ صندوق عقب

ir

e.

چراغ آینه آرایش

ولتاژ ()W

مدل المپ

5

W5W

10

10

۸/۱
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C10W
C10W
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اطالعات فنی

مشخصات تایر و فشار باد تایر

تایر
86

شاخص تصادف

ارتفاع  /عرض نرمال

عالئم سرعت تایر

G
ar

.C

عالمت سرعت

مقطع عرض نرمال

قطر نرمال شاخص تصادف

Q

160

H

R

170

S

180

T

190

U

200

ag

ar

عالمت سرعت

حداکثر سرعت مجاز ()Km/h

عالمت سرعت

ir

e.

184

/

w

H

14

R

60

195

w
w
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کد نوع
" "Rمخفف تاير راديال
" "Dيا “___ ” مخفف تاير مورب

حداکثر سرعت مجاز ()Km/h
210

V

240

W

270

Y

300

ZR

بیشتر از 240

www.CarGarage.ir
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w
w

تایر

اطالعات فنی

فشار و مشخصات تایر

تعداد چرخهای اصلی

4
1

w

تعداد چرخهای یدک

مدل چرخ

17×7JJ

16×7JJ

16×6.5JJ

P235/65 R17 104S

235/70 R16 106T
235/70 R16 106H

P215/70 R16 100H

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

بدون بار

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

بار کامل

335

332

P215/70 R16 100H

.C

مشخصات رینگ
نوع الستیک

نسبت فشار هوا (کیلوپاسکال)

ar

)230 (+10/-10

321

نسبت فشار هوا (جلو و عقب)

321

چرخهای
اصلی

شعاع چرخ درحالت فشار هوای مناسب و چرخ ساکن
(میلیمتر)

G
ar

16×6.5JJ

مدل الستیک

چرخ یدک

شعاع چرخ درحالت فشار هوای مناسب و چرخ ساکن
(میلیمتر)

ir

e.

ag

نکته  :1تمام چرخهای خودرو باید از یک کارخانه و یک نوع باشند .میزان غیر تراز بودن مجاز نباید بیشتر از  ٪5از وزن الستیک باشد.
نکته  :2میزان غیر همترازی کل چرخها روی رینگ نباید بیشتر از 100گرم باشد .فقط یک بلوک تراز در یک سمت از رینگ استفاده نمایید یا در صورت نیاز می توانید از 2
بلوک مجزا استفاده نمایید.
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اطالعات فنی

محل استقرار صندلی کودکان مطابق با قوانین سیستم های محافظت از کودکان
موقعیت نشستن

گروه وزنی

w
w

www.CarGarage.ir

گروه  :0کمترا ز  10کیلوگرم

X

U

X

گروه  : +0کمترا ز  13کیلوگرم

X

U

گروه  : Iبین  9تا  18کیلوگرم

X

U

گروه  : IIبین  15تا  25کیلوگرم

X

U

گروه  : IIIبین  22تا  36کیلوگرم

X

U

G
ar

.C

w

جلو

ردیف کناری عقب

وسط ردیف عقب

ir
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e.

ag

ar

توضیحات :حروف جدول نشاندهنده مفاهیم زیر هستند:
 = Uقابل اجرا برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی
 = UFقابل اجرا برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی
 = Lقابل اجرا برای سیستم تعریف شده نگهداری کودکان طبق لیست ،برای خودروهای مخصوص ،خودرو های محدود ،خودروهای نیمه جهانی
 = Bقابل اجرا برای سیستم مجتمع نگهداری کودکان با گروه وزنی
 = Xموقعیت غیر قابل اجرا برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی
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X
X
X
X
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G

ISO/L2

تخت قابل حمل کودک

موقعیت ایزوفیکس در خودرو

کنار ردیف عقب (سمت راننده)

وسط ردیف عقب

X

X

w

F

ISO/L1

X

E

گروه  :0کمتر از  10کیلوگرم

()1

گروه : + 0کمتر از  13کیلوگرم

ISO/R1

X

ISO/R2

X

ISO/R3

X

G
ar

E
D
C

X

.C

()1
ISO/SI

w
w

گروه وزنی

اندازه

ماژول ثابت

اطالعات فنی

X
X
X
X
X
X

()1

ISO/R2

X

X

ISO/F2

IUF

IUF

ISO/F2X

IUF

IUF

ISO/F3

IUF

IUF

ISO/R3

ar

گروه  9 :Iتا  18کیلوگرم

D
C
B
BI
A

X

X

()1

گروه II

ag

گروه III

()1
()1

توجه :حروف جدول نشاندهنده مفاهیم زیر هستند:

ir

e.

 : IUFقابل اجرا براي کودکان براساس سيستم يکپارچه جهاني ایزوفیکس با توجه به گروه وزني و سيستمهاي ليست شده
 : ILقابل اجرا براي کودکان ويژه با گروه وزني و سيستمهاي ليست شده ،اين سيستم ها ممکن است براي خودروهاي خاص ،خودروهاي محدود يا نيمه جهاني نيز مورد استفاده قرار بگيرد.
 : Xایزوفیکس غیر قابل اجرا براي کودکان بر اساس گروه وزني  /يا سایز
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اطالعات فنی

w
w
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محل درج مدل و کد کارخانه موتورسازی

ir
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e.

ag

ar

G
ar

.C

w

کد مخصوص کارخانه سازنده بر روي قسمت شیب جلویی حک شده است .با بازکردن در موتور میتوانید این کد را مشاهده نمایید.
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w
w

اطالعات فنی

شماره شناسه خودرو ( : )VINدر  3قسمت مختلف درج شده است
 : VIN 2سمت راست جلوی دیواره موتور .با بازکردن در موتور می توان این شماره شناسه را مشاهده نمود.

w

 : VIN 1سمت چپ جلوی داشبورد نزدیک به ستون A

 : VIN 3قسمت مياني صفحه فلزي فوقاني در عقب خودرو .با بازکردن در عقب می توان این شماره شناسه را مشاهده نمود.

ir

e.

ag

ar

G
ar

.C

پالک کامل نام و مدل خودرو در قسمت میانی سمت باالی دیواره موتور نصب شده است .با بازکردن در موتور می توان این پالک نصب شده را مشاهده نمود.
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