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نام کتاب :راهنمای استفاده ،گارانتی و ثبت سرویسهای ادواری خودروی سواری Hyundai i10
سفارش دهنده :شرکت کرمان موتور
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با افتخار ورود شما به خانواده کرمان موتور را تبریک گفته و برایتان رانندگی دلپذیری را آرزومندیم .افتخار ما در
شرکت کرمان موتور این است که خودروی با کیفیت باال و فناوری مهندسی پیشرفته را در اختیار مشتریان خود
قرار دهیم.
در این کتابچه شما با ویژگیها و طرز کار خودروی خود آشنا میشوید تا هر چه بیشتر از رانندگی با این خودرو لذت
ببرید .قبل از شروع رانندگی و استفاده از خودرو ،این کتابچه را با دقت مطالعه کنید .در این کتابچه مجموعهای از
اطالعات مهم ایمنی و دستورالعملهایی را خواهید یافت که شما را با ویژگیهای ایمنی و کنترلی خودروتان آشنا
میکند و بنابراین قادر خواهید بود تا با ایمنی بیشتری از آن استفاده کنید.
اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری خودرو که در این کتابچه درج شده است ،امکان استفاده ایمن از آن را فراهم
کرده و توصیه ما این است که تمامی سرویسها و تعمیرات خودرو را در نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور انجام
دهید .نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور تعمیر و نگهداری و سرویس را با کیفیت و دقت باال انجام میدهند
و تمامی اقدامات الزم در این زمینه را به انجام میرسانند.
این کتابچه بخشی دائمی از خودرو است و باید آن را برای مراجعات بعدی در مکانی امن نگهداری کنید .در صورت
واگذاری یا فروش این خودرو ،آن را به همراه خودرو به مالک بعدی تحویل نمایید.
تمامی حقوق این کتابچه متعلق به شرکت کرمان موتور است .هیچ بخشی از این کتابچه نباید بدون اخذ رضایت قبلی
و مکتوب از شرکت تکثیر و یا به هر نحوی ذخیره شود و یا دخل و تصرفی در آن صورت گیرد.
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کتابچه مخصوص مالک خودرو
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استفاده از خودرو
نگهداری
مشخصات و ویژگیهای اجزای آن
تمامـی اطالعات مندرج در این کتابچه ،مربوط به زمان انتشـار این کتابچه بوده و شـرکت
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کرمان موتور حق دارد که بر اسـاس سیاسـت و خط مشی بهبودی پیوسته محصوالت ،این

ir

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

ایـن کتابچه مربوط به تمامی مدلهـای این خودرو بوده و شـامل توضیح و توصیف تمامی

تجهیزات استاندارد و اختیاری خودرو میباشد .لذا ممکن است بخشی از مطالب مندرج در

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

a
ar

G

ar

.C
w

w

w

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

نصب بیسیم دوطرفه و یا موبایل
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خودروی شما مجهز به انژکتور سوخت الکترونیکی و دیگر اجزای الکترونیکی است .همواره این امکان وجود دارد که نصب
نادرست و یا تنظیم نادرست بیسیمهای دوطرفه و یا تلفنهای موبایل اثرات نامطلوبی روی کارایی سیستمهای الکترونیکی
خودرو بگذارد .لذا توصیه میشود که به دقت از تمامی دستورالعملهای سازنده بیسیم تبعیت نمایید و یا قبل از اقدام به
نصب این وسایل ،با  نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور در منطقه خود تماس بگیرید تا از دستورالعملها و اقدامات خاص
در این زمینه مطلع شوید و بر اساس این موارد اقدام به نصب سیستمهای مخابراتی و ارتباطی فوق بر روی خودرو خود
بنمایید.
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ایمنی و هشدارهای مربوط به ایراد آسیب به خودرو
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این کتابچه شامل اطالعاتی است که با عنوان هشدار!  ،احتیاط ! و یا نکته مشخص شدهاند که در زیر به چند نمونه آنها
اشاره میشود:

هشدار !
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عــالمت هشدار! نشـاندهنده بـروز وضعیـت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن ،منجر به
مرگ و یا جراحت جدی افراد میشود .همیشه از دستورات ارائه شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.
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احتیاط !
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نکته !
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عـالمت احتیاط! نشاندهنـده بـروز وضعیـت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن ،منجر به آسیب
دیدگی خودرو و یا تجهیزات و وسایل آن میشود .همیشه از دستورات ارائه شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.

همواره در ذیل این عالمت اطالعات مفید و کاربردی ارائه می شود.
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مشخصات خودرو

این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش باید به مالک بعدی سپرده شود.

نوع خودرو
مدل:

رنگ خودرو:

w

w

شماره شاسی:

.C
w

شماره موتور:
تاریخ تحویل خودرو:

ar

مهر و امضای واحد تحویل خودرو:

G

مشخصات مالک
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مالک اصلی
نام و نام خانوادگی:

.
ge

کد ملی:

ir

آدرس:
شماره تلفن:
کد پستی:

مالک دوم

نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
آدرس:
شماره تلفن:

تاریخ خرید:

تاریخ خرید:

کد پستی:

گواهی مینمایم خودرو حاضر بدون هیچگونه نقصی از نظر کارکرد ،رنگ و سالمت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.
نام و نام خانوادگی مالک و یا وکیل قانونی:

تاریخ:
www.CarGarage.ir

امضا:
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نگاهی اجمالی به خودرو
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سیستم ایمنی خودرو

ویژگیهای خاص خودرو

4

رانندگی خودرو

5

در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟

6

نگهداری

7

مشخصات و اطالعاتمصرفکننده

8

راهنمای گارانتی
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نحوه استفاده از این کتابچه 12 ..................................................................
الزامات و شرایط سوخت خودرو 12 ........................................................
فرایند آببندی خودرو 15 .........................................................................
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معرفی

هشدار !

w

عالمت هشدار! نشاندهنده بروز وضعیت
خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب
از آن ،منجر به مرگ و یا جراحت جدی
افراد میشود .همیشه از دستورات ارائه
شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.
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احتیاط !
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عالمت احتیاط! نشاندهنده بروز وضعیت
خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از
آن منجر به آسیب دیدگی خودرو یا تجهیزات
و وسـایل آن میشود .همیشـه از دستورات
ارائه شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.
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ما به دنبال آن هسـتیم که شـما بیشـترین لـذت را از
رانندگی بـا این خودرو ببرید .بدین منظور این کتابچه
میتواند به شیوههای مختلف در این مسیر به شما کمک
کند .برای آشنایی با موضوعات مورد بحث در این کتابچه،
به فهرست مطالب آن مراجعه کنید .قویا توصیه میشود
کهکلاینکتابچهرابخوانید.هشدارهاودستورالعملهای
مندرج در این کتابچه برای حفظ ایمنی شما است .عدم
تبعیت و توجه به این هشدارها و دستورالعملها میتواند
جراحتهای جدی و یا حتی مرگ بهدنبال داشته باشد.
تصاویر مندرج در این کتابچه مکمل متن هستند و به
کمک آنها میتوانید بهتر از رانندگی با خودرو لذت
ببریـد .با خواندن این کتابچه ،شـما اطالعات زیادی
در مـورد ویژگیها و یـا اطالعات ایمنی مهم و نکات
رانندگی در شرایط مختلف جادهای خواهید آموخت.
چیدمـان عمومی ایـن کتابچه در فهرسـت عمومی
ابتـدای آن درج شـده اسـت .بـرای مراجعـه به یک
بخش خاص و یا موضوعی خاص در کتابچه از نمایه
آن اسـتفاده کنیـد .در نمایه کتـاب تمامی اطالعات
مندرج در کتابچه بهصورت الفبایی درج شدهاند.
فصـول این کتابچه هشـت فصل و یک نمایـه دارد .هر
بخش از این کتابچه با فهرست محتوی شروع می شود
و بنابراین شما میتوانید برای آشنایی اجمالی با مطالب
مندرج در آن فصل ،از فهرست مطالب آن استفاده نمایید.

در سراسـر ایـن کتابچـه از عالئم و عبارات هشـدار،
احتیاط ،نکته و عالئم هشـدار دهنده ایمنی استفاده
خواهد شد .لطفا این بخشها را به دقت بخوانید و از
تمامی توصیهها و رویههای پیشنهادی در ذیل عالئم
و عبارات ،هشدار ،احتیاط و نکته تبعیت نمایید.
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نکته !

عالمت نکتـه :همواره در ذیـل این عالمت
اطالعات مفید و کاربردی ارائه میشود.
www.CarGarage.ir

الزامات و شرایط سوخت خودرو

موتورهای بنزینی

بدون سرب

برای کشورهای اروپایی

توصیه میشود که برای کارایی بهینه خودرو از
بنزین بدون سرب با عدد اکتان ( RONعدد
اکتان)  / 95شاخص ضدکوبش یا  91 AKIیا
بیشتر استفاده شود( .از سوختهای مخلوط شده
با متانول استفاده نکنید).
شما میتوانید از بنزین بدون سرب با عدد اکتان
( RONعدد اکتان)  / 94-91شاخص ضدکوبش
یا  AKIبرابر  87-90استفاده کنید اما توجه داشته
باشید که این کار سبب کاهش جزئی در کارایی
خودروی شما میشود.

w

نحوه استفاده از این کتابچه

www.CarGarage.ir

کشورهای غیر اروپایی

خودروی شما بهگونهای طراحی شده است که تنها
از بنزین بدون سرب با عدد اکتان ( RONعدد
اکتان)  / 91شاخص ضدکوبش یا  87 AKIو باالتر  
استفاده کند( .از مخلوط بنزین و متانول استفاده
نکنید).
اگر در خودروی خود از بنزین بدون سرب استفاده
کنید ،میتوانید حداکثر کارایی را بهدست آورده و
در ضمن با این کار آالیندههای خروجی خودرو و
جرمگیری شمعها به حداقل میرسد.

www.CarGarage.ir
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• •موقع سـوختگیری مجدد بعد از آنکه
نـازل جایـگاه پمـپ بنزیــن بهصورت
خودکار سوخترسـانی بیشـتر را قطع
میکنـد ،از فشـار مجدد اهرم سـوخت
پمپ جایگاه اجتناب کنید.
• •برای جلوگیری از بیرون ریختن سوخت
درون بـاک در هنگام تصادف ،همیشـه
درب آن را سفت ببندید.
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هشدار !

w

هرگز از بنزین حاوی سرب استفاده نکنید.
استفــاده از بنزیــن ســربدار بــرای
مبــدل کاتالیستـی خـودرو مضـر است و
بـه سنسور اکسیژن سیستم کنترل موتور
آسیب میزند و نیز روی کنترل آالیندههای
خودرو هم موثر است.
هرگـز عاملهـای تمیزکننـده سیستــم
سوخترسـانی را به سـوخت اضافه نکنید
و بدیـن منظور تنهـا از مواد تعیین شـده
اسـتفاده نمایید (توصیه میشـود که برای
جزئیات بیشـتر به نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور مراجعه نمایید).

در بعضـی از کشـورها ،خـودروی شـما بهگونـهای
طراحی شـده اسـت که از بنزین سـربدار استفاده
نماید .توصیه میشـود که قبل از اسـتفاده از بنزین
سـربدار ،حتمـا با نمایندگـی مجاز کرمـان موتور
مشـورت کنید تا از امکان اسـتفاده از آن با خودرو
خود مطمئن شوید.
عـدد اکتـان بنزین سـربدار با بنزین بدون سـرب
یکسان است.

بنزیـن الـکلدار ( )Gasoholمخلوط بنزین و  اتانول
است (که الکل خالص هم نامیده میشود) و حاوی متانول
است (که الکل چوب هم نامیده میشود) و در بازار بهجای  
بنزین بدون سرب و یا حاوی سرب بهفروش میرسد.
هرگـز از بنزین الکلدار ( )Gasoholحاوی اتانول
بیـش از  %10اسـتفاده نکنیـد و بنزیـن یـا  بنزیـن
الـکل دار ( )Gasoholحـاوی متانـول را مصـرف
نکنید .هر کدام از این سـوختها ممکن است سبب
مشـکالتی در رانندگی با خودرو شوند و  به سیستم
سوخترسـانی خـودرو ،سیسـتم کنتـرل موتـور و
سیستم کنترل آالینده های آن آسیب میرسانند.
در صورت بروز مشکل در خودرو دیگر از  بنزین الکلدار
()Gasoholاستفادهنکنید.
در موارد زیر ،آسیب های وارده به خودرو مشمول گارانتی
نخواهدبود:
 1 .1استفاده از بنزین الکل دار ( )Gasoholحاوی بیش
از  %10اتانول
 2 .2بنزین یا بنزین الکل دار ( )Gasoholحاوی متانول
 3 .3اسـتفاده از بنزیـن سـرب دار یـا بنزیـن الـکل دار
( )Gasoholسـرب دار (به جز در خودروهایی که
برای استفاده از بنزین سرب دار در بعضی از کشورها
طراحی شده است)

w

احتیاط !

بنزیـن سـربدار (در صـورت امکان
استفاده از آن در خودرو)

بنزین الکلدار و بنزین متانولدار

1

معرفی
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نکته !

احتیاط !

آسـیبهای وارده به سیسـتم سوخترسانی
و یـا مشـکالت کارایی ناشـی از اسـتفاده از
هرکدام از این سـوختها ،مشـمول گارانتی
خودرو نمیشود.
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استفاده از MTBE

شـرکت کرمـان موتـور توصیـه میکنـد کـه از
سـوختهای حـاوی MTBE (MethylTertiary
)Butyl Etherبیش از  %15حجم (محتوی اکسیژن
 %2/7وزن) در خودروی خود استفاده نکنید.
سـوخت حـاوی  MTBEبیـش از  %15حجـم
(محتـوی اکسـیژن  %2/7وزن) کارایـی خـودرو را
کاهـش داده و سـبب قفل بخار و یا سـخت شـدن
استارت خودرو میگردد.
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اسـتفاده از سـوختهای زیر ممکن است به خودرو
و موتور آن آسـیب برسـاند و یا سـبب انسداد ،عدم
احتـراق ،شـتاب ضعیف ،کاهش تـوان موتور ،ذوب
کاتالیسـت ،خورندگی غیر عادی ،کاهش طول عمر
موتور و غیره شـود .همچنین در صورت استفاده از
این سـوختها ممکن اسـت چراغ شـاخص ایراد یا  
 MILخودرو روشن شود:
 -سوخت حاوی سیلیکون ()Si -سوخت حاوی منگنز ()Mn -سوخت حاوی آهن ( )FEو- -سوختهای حاوی دیگر افزودنیهای فلزی

احتیاط !

آسـیـبهــای وارده بــه سیـسـتـــم
سوخترسانی و یا مشـکالت کارایی ناشی
از استفــاده از سـوخت حـاوی MTBE
)(Methyl Tertiary Butyl Ether
بیش از  %15حجم (محتوی اکسـیژن %2/7
وزن) ،مشمول گارانتی خودرو نمیشود.
s
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سـوختهای حـاوی متانول (الکل چـوب) نباید در
خـودروی شـما اسـتفاده شـوند .ایـن نوع سـوخت
میتوانـد کارایی خـودرو را کاهش داده و به اجزای
سیسـتم سوخترسـانی ،سیسـتم کنتـرل موتور و
سیستم کنترل آالیندهها آسیب برساند.

w

هرگـز از بنزیـن الـکل دار ()Gasohol
حاوی متانول استفاده نکنید .در صورتی که
اسـتفاده از بنزین الـکل دار ()Gasohol
روی رانندگی خودرو (عملکرد موتور) تاثیر
گذاشته است ،دیگر از آن استفاده نکنید.

سوختهای دیگر

از متانول استفاده نکنید

www.CarGarage.ir

احتیاط !

آسیبهای وارده به سیستم سوخترسانی
و یا مشـکالت کارایی ناشـی از استفاده از
متانـول و یـا سـوختهای حـاوی متانول،
مشمول گارانتی خودرو نمیشود.
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در صورت استفاده از خودرو در کشورهای خارجی،
حتما موارد زیر را رعایت کنید:
• •تمامی قوانیـن و مقررات مربوط به ثبت و بیمه
خودرو را رعایت نمایید.
• •مطمئن شوید که سوخت مناسب خودروی شما
موجود است.

.C
w

استفاده از خودرو در کشورهای خارجی

w

بـرای بهرهمنـدی از هـوای تمیزتر ،شـرکت کرمان
موتور توصیه میکند که از بنزینهای فراوری شده
بـا افزودنیهـای پاککننده اسـتفاده کنید .این امر
موجب جلوگیری از ایجاد رسوب در موتور میشود
و سـبب پاکتر شـدن موتـور و بهتر شـدن کارایی
سیستم کنترل آالیندههای خودرو میشود.

شـرکت کرمان موتور پیشنهاد میکند که از بنزین
بدون سـرب با عدد اکتان ( RONعدد اکتان) 95
 /شـاخص ضدکوبـش یـا  91 AKIیا بیشـتر برای
کشـورهای اروپایی یا از بنزین بدون سـرب با عدد
اکتان ( RONعدد اکتان)  / 91شاخص ضدکوبش
یا  87 AKIو باالتر (برای کشـورهای غیر اروپایی)  
استفاده شود.
آن دسـته از مشـتریانی کـه  از بنزیـن بـا کیفیتی
کـه حاوی افزودنیهـای مجاز ،اسـتفاده نمیکنند،
و در اسـتارت خـودرو مشـکل دارنـد و یـا  موتـور
آنهـا بهصورت یکنواخـت کار نمیکند ،باید در هر
 15000کیلومتـر (بـرای کشـورهای اروپایی) و هر
 5000کیلومتر (برای کشـورهای غیر اروپایی) یک
بطری افزودنی به سوخت خودرو خود اضافه نمایند
(در صورتیکـه ایـن افزودنیهـا در نمایندگیهـای
مجـاز شـرکت کرمان موتـور موجود باشـد ،در غیر
این صورت از افزودنیهای دیگر استفاده نکنید).

این خودرو به آببندی خاصی نیاز ندارد و با رعایت
چند نکته زیر در  1000کیلومتر اول ( 600مایل)،
میتوانیـد کارایـی ،صرفـه اقتصـادی و عمر خودرو
خود را افزایش دهید:
• •با دور تند حرکت نکنید.
• •در هنـگام رانندگـی ،دور موتور را بین 2000
الی  4000دور در دقیقه نگه دارید.
• •مـدت زیـادی با یک دور موتـور خیلی زیاد یا
خیلـی کـم حرکت نکنیـد .تغییـر دور موتور
برای آببندی صحیح موتور ضروری است.
• •از توقفهای ناگهانی به جز در موارد اضطراری
اجتناب کنید تا ترمزها درست جا بیافتند.
• •هرگـز در  2000کیلومتـر اول کار بـا خودرو  
ماشین دیگری را یدک نکنید.

w

استفاده از بنزین برای هوای پاکتر

افزودنیهای سوخت

فراینـد آببندی ()BREAK-IN
خودرو
1
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)نمای بیرونی خودرو (جلو
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)نمای بیرونی خودرو (عقب
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نگاهی اجمالی به خودرو
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نمای صفحه نشاندهندههای خودرو
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نگاهی اجمالی به خودرو
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محفظه موتور
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www.CarGarage.ir

صندلیها
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صندلیهای جلو
1 .1اهرم تنظیم صندلی و جلو و عقب نمودن آن
2 .2دسته تنظیم زاویه پشتی صندلی
3 .3دستی تنظیم ارتفاع تشک صندلی راننده*
4 .4تنظیم بخش پشت سری (گردنی) خودرو
5 .5گرمکن صندلی*
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صندلیهای عقب
6 .6جمعکننده صندلی
7 .7تنظیم بخش پشت سری (گردنی) صندلی
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*  :ممکن است خودروی شما فاقد این بخش باشد.
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صاف نمودن صندلی
موقع برگرداندن پشـتی صندلی به وضعیت
ایسـتاده یا قائم ،آن را گرفته و به آرامی به
حالت عمومی برگردانید و مطمئن شوید که
سرنشـینان اطراف صندلی حضـور ندارند.
اگر پشـتی صندلی بـدون کنترل و جا زدن
برگـردد ،ممکن اسـت از جای خـود خارج
شود و سـبب تصادف و یا ایجاد آسیبهای
جانی شود.
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هشدار !
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اشیای شل
وجود اشیای رها شده و شل در محل استقرار
پای راننده میتواند بر سـر راه اسـتفاده از
پدالها مشـکل ایجاد کند و احتماال سـبب
ایجاد تصادف گردد .از گذاشـتن اشـیا زیر
صندلیهای جلو خودداری کنید.

مسـئولیت راننـده در قبـال سرنشـینان
صندلی جلو
رانندگـی در حالتـی کـه صندلـی جلـو
متعلق به سرنشـین خوابانده شـده باشـد
بسـیار خطرناک اسـت و میتواند منجر به
آسیبهای جانی شود .در این وضعیت باسن
سرنشـین از روی صندلی در رفته و کمربند
فشـار زیادی را به ناحیه شکم وارد میکند.
آسیبهای داخلی کشنده و یا جدی در این
وضعیت حتمی اسـت .راننده باید همواره به
سرنشین جلو توصیه کند تا پشتی صندلی
را در وضعیت عمودی نگه دارد.

صندلیراننده
• •هرگز در هنـگام حرکت ،صندلی را تنظیم
نکنیـد .این کار میتواند سـبب از دسـت
رفتن کنترل و تصادفـات منجر به مرگ و
جراحتهـای جدی و یا آسـیبهای جانی
شود.
• •اجـازه ندهید که چیزی بر سـر راه حرکت
پشتی صندلی باشـد .گذاشتن وسایل در
پشـت صندلی و یا به هر نحـوی میتواند
مانـع جا خـوردن صحیـح آن شـده و در
توقفهای ناگهانـی و یا تصادفات منجر به
آسیبهای جدی و کشنده میشود.
• •همیشه در هنگام رانندگی و یا نشستن در
خودرو بهعنوان سرنشـین پشتی صندلی
را به حالت عمودی درآورید و قسـمت دو
نقطهای کمربند را از پایین شکم رد کنید.
ایـن وضعیت بهترین حالت بـرای در امان
ماندن در هنگام تصادف است.
• •برای جلوگیری از باز شدن غیر ضروری ایربگ
و یا آسیبهای ناشی از آن ،همیشه با فاصله
از غربیلـک کنتـرل خودرو را انجـام دهید.
توصیه میشود که حداقل  25سانتیمتر بین
مرکز فرمان و سینه راننده فاصله باشد.
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نگاهی اجمالی به خودرو
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2 .2صندلـی را بـه سـمت موقعیت دلخـواه حرکت
دهید.
3 .3دسـته را رها کرده و مطمئن شـوید که صندلی
در مکان مورد نظر قفل شده است.
بـدون اسـتفاده از اهـرم سـعی کنید صندلـی را به
عقـب و یا جلـو حرکت دهید .اگـر صندلی حرکت
کرد ،هنوز درست قفل نشده است.

تنظیم عقب و جلو صندلی

برای تنظیم تشک صندلی و عقب و جلو نمودن آن  
اقدامات زیر را انجام دهید:
1 .1دسـته کشـویی تنظیم صندلی را به سـمت باال
بکشید و آن را نگه دارید.
26
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تنظیم پشتی صندلی

برای خواباندن پشتی صندلی:
1 .1اندکی به جلو خم شـده و اهرم تنظیم پشتی را
باال بکشید.
2 .2به دقت به پشتی تکیه داده و تا موقعیت دلخواه
آن را کج کنید.
3 .3اهـرم یـا دسـتی را رها کـرده و مطمئن شـوید
که پشـتی صندلی قفل شـده اسـت (برای قفل
شـدن صندلی ،اهرم باید به وضعیت اولیه خود
بازگردد).
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هشدار !

ir

.
ge

a
ar

G

برای تغییر ارتفاع تشک صندلی ،اهرم کنار صندلی
را به باال یا پایین حرکت دهید.
• •بـرای پاییـن آوردن تشـک صندلی ،اهـرم کنار
صندلی را چند بار به سمت پایین فشار دهید.
• •برای باال آوردن تشـک صندلی ،اهرم را چند بار
به سمت باال بکشید.

صندلیهـای راننده و سرنشـین جلـو دارای گردنی
(پشـت سـری) هسـتند تا ایمنی و راحتی بیشتری
برای آنها ایجاد نماید.
گردنی (پشـت سـری) نه تنهـا راحتـی و امنیت را
بـرای سرنشـینان جلو عقب فراهـم میکند بلکه از
سر و گردن آنها در صورت بروز تصادف محافظت
مینماید.

www.CarGarage.ir

• •هرگز موقع حرکـت خودرو ،بخش گردنی
(پشـت سـری) صندلی راننـده را تنظیم
نکنید.
• •بخـش گردنـی (پشـت سـری) را در
نزدیکترین وضعیت ممکن به بخش پشت
سـری (گردنی) سرنشـین تنظیم کنید.
هرگز از تشک صندلی استفاده نکنید که
بدن را از پشتی صندلی دور نگه میدارد.
27
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سیستم ایمنی خودرو

گردنی (پشت سری) صندلی
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تنظیم ارتفاع تشک صندلی
( تشک صندلی راننده)
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برای کاهش خطر آسیبهای جدی و یا مرگ
در تصادفات ،موقع تنظیم بخش گردنی (پشت
سری) اقدامات زیر را انجام دهید:
• •همیشـه بخش گردنی (پشت سری)های
تمامی سرنشینان را قبل از استارت خودرو
تنظیمنمایید.
• •هرگز اجازه ندهید که کسی روی صندلی
بدون بخش گردنی (پشت سری) بنشیند.
• •بخش گردنی (پشت سری)ها را بهگونهای
تنظیم کنید که قسمت وسط بخش گردنی
(پشـت سـری)ها در ارتفاعی یکسـان با
ارتفاع قسـمت باالی چشـمان سرنشین
باشد( .نمودار زیر را مالحظه کنید)

نگاهی اجمالی به خودرو

G

بـرای افزایـش بخش گردنی (پشـت سـری) ،آن را
تـا وضعیت مطلوب ( )1به باال بکشـید .برای پایین
آوردن بخـش گردنـی (پشـت سـری) ،کلیـد ()2
رهاسـازی روی پایـه بخش گردنی (پشـت سـری)  
را فشـار داده و نگهداریـد و گردنـی را تـا وضعیـت
مطلوب ( )3پایین بیاورید.
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بخش گردنی (پشت سری) میتواند در سه وضعیت
مختلف رو به جلو تنظیم شـود و بدین منظور باید  
بخش گردنی (پشت سری) را تا دندانه مطلوب جلو
کشـید .برای تنظیم بخش گردنی (پشت سری) در  
دورتریـن موقعیـت عقبی ،آن را کاملا به دورترین
نقطه جلو بکشید و سپس آنرا رها کنید.

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

ar

تنظیم گردنی (پشت سری) به جلو و عقب
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w

w
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هـر بار که کلید را فشـار میدهید ،تنظیمات دمای
صندلی به صورت زیر عوض می شود:

در حین کار کردن موتور ،کلیدها را فشـار دهید تا
صندلی راننده یا سرنشین جلو گرم شود.
در آب و هـوای معتـدل و تحـت شـرایطی که نیاز
بـه گرمکن صندلی نیسـت ،کلیدهـا را در وضعیت
 OFFیا خاموش بگذارید.

نکته !

وقتی گرم کن صندلی روشـن اسـت ،بخاری
صندلی خاموش می شـود و یا براساس دمای
صندلی در وضعیت خودکار قرار میگیرد.
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برای باز کردن بخش گردنی (پشـت سری)؛ گردنی
را تا حد امکان باال آورده و کلید رها ساز ( )1را در
حین کشیدن گردنی به باال ( )2فشار دهید.
بـرای نصب مجـدد گردنی ،پایههـای آن ( )3را در
سـوراخهای مربوطه گذاشـته و در عین حال کلید
یا ضامن ( )1را فشـار دهید .سـپس گردنی (پشـت
سری) را تا ارتفاع دلخواه تنظیم نمایید.

ar

باز کردن و بستن

گرمکنهای صندلیها (درصورت نصب)

گـرم کـن صندلی بـه صورت پیش فـرض موقع باز
کردن سوئیچ ،در وضعیت خاموش است.

هشدار !

همیشـه مطمئن شـوید که گردنی (پشـت
سری) بعد از بستن ،در جای خود قفل شده
و آن را درست تنظیم نمایید.
www.CarGarage.ir
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نگاهی اجمالی به خودرو
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هشدار !

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

ir

از گذاشـتن اجسـام سـنگین یـا تیـز در
جیبهـای صندلیهـا خـودداری کنید .در
هنـگام تصـادف ،ایـن اشـیا میتواننـد به
سرنشینان آسیب برسانند.

برای باز کردن این سـینی ،سـینی را به سـمت باال
کشیده و خارج کنید.

a
ar

هشدار !

G

جیب صندلی در پشـت صندلی راننده و یا صندلی
سرنشین جلو قرار دارد.

ar

جیب صندلی (در صورت وجود)

سـینی زیـر صندلـی سرنشـین (در تنظیم صندلی عقب
صورت وجود)
گردنی
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صندلیهـای عقـب دارای گردنیهایی هسـتند که
برای ایمنی و راحتی سرنشـینان الزم است .گردنی
(پشـت سـری) نه تنها راحتی ایجاد میکند بلکه از
گردن و سر سرنشین هم در زمان تصادف محافظت
مینماید.
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بـرای افزایش بخش پشـت سـری (گردنـی) ،آن را
تـا وضعیت مطلوب ( )1به باال بکشـید .برای پایین
آوردن بخـش پشـت سـری (گردنـی) ،کلیـد ()2
رهاسـازی روی پایـه بخش پشـت سـری (گردنی)  
را فشـار داده و نگهداریـد و گردنـی را تـا وضعیـت
مطلوب ( )3پایین بیاورید.

باز کردن و بستن

برای باز کردن بخش گردنی (پشـت سری)؛ گردنی
را تا حد امکان باال آورده و کلید رها ساز ( )1را در
حین کشیدن گردنی به باال ( )2فشار دهید.
بـرای نصب مجدد گردنی (پشـت سـری) ،پایههای
آن ( )3را در سـوراخهای مربوطه گذاشته و در عین
حال کلید یا ضامن ( )1را فشار دهید .سپس گردنی
(پشت سری) را تا ارتفاع دلخواه تنظیم نمایید.

هشدار !

همیشـه مطمئن شـوید که گردنی (پشـت
سری) بعد از بستن ،در جای خود قفل شده
و آن را درست تنظیم نمایید.
www.CarGarage.ir
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تنظیم ارتفاع بخش پشت سری (گردنی)
( باال و پایین کردن آن)

ir
• •بخـش گردنـی (پشـت سـری) را در
نزدیکترین وضعیت ممکن به بخش گردنی
(پشت سری) سرنشین تنظیم کنید .هرگز
از تشک صندلی استفاده نکنید که بدن را
از پشتی صندلی دور نگه میدارد.

3

w

برای کاهش خطر آسیبهای جدی و یا مرگ
در تصادفات ،موقع تنظیم بخش پشت سری
(گردنی) اقدامات زیر را انجام دهید:
• •همیشـه بخش گردنی (پشت سری)های
تمامی سرنشینان را قبل از استارت خودرو
تنظیمنمایید.
• •هرگز اجازه ندهید که کسی روی صندلی
بدون بخش گردنی (پشت سری) بنشیند.
• •بخش گردنی (پشت سری)ها را بهگونهای
تنظیم کنید که قسمت وسط بخش گردنی
(پشـت سـری)ها در ارتفاعی یکسـان با
ارتفاع قسـمت باالی چشـمان سرنشین
باشد( .نمودار زیر را مالحظه کنید)

w

هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو
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جمع کردن صندلی عقب (خواباندن)

w

پشـتی صندلیهـای عقـب را میتـوان خوابانـد تـا  
اشـیای بلنـد را حمل کـرد و یا فضـای صندوق بار
خودرو را افزایش داد.

.C
w

2 .2گردنـی (پشـت سـری) عقـب را در پایینترین
وضعیت قرار دهید.
3 .3کمربنـد ایمنـی عقـب را داخـل سـگک روی
سـتون جانبـی قراردهید .ایـن کار مانع تداخل  
و مزاحمـت کمربند در هنگام خواباندن صندلی
میشود.
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• •هرگز اجازه ندهید که سرنشینان هنگام
حرکت خودرو روی صندلیهای خوابیده
بنشـینند زیرا وضعیت مناسبی نیست و
کمربند در دسترس نیست .همچنین این
کار میتوانـد در تصادفـات و توقفهای
ناگهانی سبب جراحتهای جدی و حتی
مرگ شود.
• •اشـیای حمل شـده در این قسمت نباید
بلندتر از ارتفاع صندلیهای جلو باشند
زیـرا در غیر این صورت در هنگام توقف
ناگهانی یـا تصادف به سـمت جلو آمده
و منجـر بـه مرگ و یـا جراحـت جدی
میشوند.

w

هشدار !

1 .1پشـتی صندلـی جلـو را در وضعیـت قائـم قرار
دهید و در صورت لزوم  صندلی جلو را به سمت
جلو هل دهید.
32
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4 .4دو طرف ضامن پشتی صندلی را بکشید و آن را
به سمت جلو خودرو خم کنید.

w
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سیستم ایمنی خودرو

6 .6تشـک صندلـی را در جهـت فلـش تصویر فوق
حرکت دهید.
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5 .5بخش عقبی تشک صندلی ( )2را باال بیاورید.
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7 .7اهرم پشـتی را به سـمت باال کشیده و پشتی را
به سمت جلو خودرو خم کنید.
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موقع گذاشـتن بـار در خـودرو و یا تخلیه
آن ،مطمئن شوید که خودرو خاموش است،
گیربکـس اتوماتیـک در وضعیت ( pپارک)
قـرار دارد و یـا گیربکـس دسـتی دنده در
وضعیـت دنده عقب اسـت و یـا روی دنده
 1تنظیم شـده و ترمز دسـتی کشیده شده
اسـت .عدم رعایت این موارد ممکن اسـت
سبب حرکت ناگهانی خودرو شود.
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موقـع برگـردان پشـتی صندلـی عقب از
وضعیـت خوابیده به وضعیت قائمه ،پشـتی
را نگه داشـته و آن را بـه آرامی برگردانید.
با فشار قسمت باالیی پشتی ،مطمئن شوید
که پشـتی صندلی کاملا در وضعیت قائمه
قفل شـده اسـت .در صورت بروز تصادف و
یا توقـف ناگهانی ،صندلیهای قفل نشـده
میتواند سـبب حرکت بار داخل صندوق به
داخل اتاق شده و بروز جراحتهای جدی و
یا حتی مرگ شود.
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هشدار !

بارهـای درون خودرو همیشـه باید بسـته
باشـند تـا در توقفهـای ناگهانـی و یا در
تصادفـات به بدنه خودرو برخـورد نکنند و
به سرنشـینان خودرو آسـیب نرسـانند .از
گذاشتن اشـیا و وسـایل روی صندلیهای
عقب اجتنـاب کنیـد زیرا نمیتـوان آنها
را بسـت و ممکن اسـت در تصادفـات و یا
توقفهـای ناگهانی به سرنشـینان برخورد
نمایند.

w

برای استفاده از صندلی عقب:
1 .1پشـتی را باال آورده و به سـمت عقب هل دهید
تازمانی که جا بخورد.
2 .2مطمئن شـوید که پشتی صندلی در جای خود
قفل شده است.
موقع برگرداندن پشتی به جای خود ،کمربندها را
هم در سر جای خود قرار دهید.

هشدار !
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مجموعه کمربند ایمنی و کمربندهای ایمنی
آسـیب دیده درست کار نمیکنند .بنابراین
همیشـه در صـورت بـروز حالتهـای زیر،
کمربند را عوض کنید:
• •کمربند با نوارآسیب دیده ،آلوده و یا نخ
نما شده.
• •کمربند با قطعات آسیب دیده.
• •کمربندی که کال در اثر تصادف سـائیده
شده اسـت حتی اگر نوار و مجموعه آن
سالم است.

www.CarGarage.ir

هشدار !

هرگـز کمربنـد را بهگونـهای اصلاح یـا
دسـتکاری نکنید که وسایل تنظیم کمربند
نتوانند قسمت شلی کمربند را بگیرند.

35
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•بـرای ایمنی هر چه بیشـتر همواره موقع
حرکـت خـودرو کمربنـد ایمنی خـود را
ببندید.
•کمربندهـا به ویـژه در وضعیتـی مؤثرتر
هستند که صندلی در وضعیت عمودی یا
قائمه باشد.
•کـودکان زیر  12سـال باید همیشـه روی
صندلی عقب با کمربند بسته حضور داشته
باشند .هرگز اجازه ندهید که کودکان آزاد
و بدون کمربند روی صندلی جلو باشـند.
اگر الزم اسـت که کودکی با سـن بیش از
 12سـال روی صندلی جلو بنشـیند ،باید
کمربند خود را ببندد و صندلی باید تا حد
امکان از داشبورد دور باشد.
•هرگـز کمربنـد را از زیر بازو یا از پشـت
خود رد نکنید .درست نبستن کمربند در
هنگام بروز تصادف سـبب بـروز جراحت
های شـدید می شود .کمربند باید از روی
استخوان ترقوه شانه سرنشین رد شود.
(ادامه دارد)

.C
w

هشدار !
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سیستم نگهدارنده کمربندهای ایمنی

(ادامه)
• •هرگـز کمربنـد را به صورت پیـچ خورده
نبندیـد .این گونـه کمربندهـا در هنگام
تصادف از شما محافظت نمیکنند .مطمئن
شـوید که نوار کمربند صاف اسـت و پیچ
نخورده است.
• •هر مجموعه کمربند باید تنها توسـط یک
سرنشین استفاده شود .هرگز در هنگامی
کـه کودکی در آغـوش داریـد کمربند را
نبندید.
• •دقت کنید تا به وسـایل و یـا نوار کمربند
آسیب نرسانید .اگر نوار و یا قطعات کمربند
آسیب دید ،آن را تعویض نمایید.

هشدار !

w

کمربندهای ایمنی

نگاهی اجمالی به خودرو
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•

•چـراغ هشـدار کمربند سرنشـین جلو در
کنسول وسط قرار دارد.
•حتی اگر کسی روی صندلی سرنشین جلو
نباشد ،چراغ هشدار کمربند  6ثانیه روشن
میماند.
•وقتـی بـاری روی صندلی سرنشـین جلو
باشـد ،هشدار کمربند سرنشـین جلو هم
ممکن است فعال شود.
•رانندگی در وضعیت نادرسـت میتواند اثر
نامطلوبـی روی سیسـتم هشـدار کمربند
سرنشـین بگذارد .راننده موظف اسـت تا
طبق این کتابچه ،روشهای صحیح بستن
کمربند را به سرنشینان یادآوری نماید.
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اگـر بـا وجـود هشـدار همچنـان کمربنـد را نبندید و
با سـرعت  6کیلومتر در سـاعت حرکت کنید ،در آن
صورت چراغ هشدار کمربند چشمک خواهد زد تا وقتی
که سرعت شما به زیر  6کیلومتر در ساعت برسد.
اگـر باز هـم کمربند را نبندید و با سـرعت بیش از
 20کیلومتر در ساعت حرکت کنید ،در آن صورت
زنگ هشـدار کمربند  100ثانیه بهصدا درمیآید و  
چراغ هشدار مربوطه چشمک خواهد زد.

نکته !

چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو

چراغ هشدار کمربند ایمنی
هشدار کمربند صندلی راننده
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چـراغ هشـدار کمربند بـرای یادآوری عدم بسـتن
کمربند بهمدت حدود  6ثانیه روشن میشود.
اگـر کمربنـد صندلـی راننـده موقع روشـن شـدن
خودرو بسته نباشد و یا بعد از روشن شدن کمربند
باز شود ،در آن صورت چراغ هشدار کمربند تا زمان
بستن آن ،روشن خواهد شد.
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بـرای یادآوری به سرنشـین جلو ،چراغهای هشـدار
کمربند سرنشین جلو حدود  6ثانیه روشن میماند و
این اتفاق هر بار بعد از باز کردن سوئیچ رخ میدهد
چه شما کمربند را بسته باشید یا نبسته باشد.
اگر موقع باز بودن سوئیچ سرنشین جلو کمربند خود
را نبسته باشد و یا بعد از باز شدن سوئیچ کمربند را
باز کند ،چراغ هشـدار تا زمان بسـتن مجدد کمربند
روشن میشود.
اگر همچنان کمربند را نبندید و سرعت بیشتر از 9
کیلومتر در ساعت باشد ،در آن صورت چراغ هشدار
روشـن شده چشـمک خواهد زد تا وقتی که سرعت
خودرو به زیر  6کیلومتر در ساعت برسد.
اگر همچنان کمربند را نبندید و با سرعت بیش از 20
کیلومتر در ساعت حرکت کنید ،بوق هشدار  100ثانیه
روشن میشود و چراغ هشدار چشمک خواهد زد.
www.CarGarage.ir
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اگر کمربند صندلی عقب بسـته باشد ،چراغ هشدار
بالفاصله خاموش خواهد شد.
اگـر کمربنـد ایمنـی صندلـی عقـب در سـرعت
 20km/hباز شـود ،چراغ هشدار این صندلی  35
ثانیه چشمک خواهد زد.
اما اگر کمربند سرنشـینان عقـب در عرض  9ثانیه  
بعد از بسـتن دو بار بسـته و باز شـود ،چراغ هشدار
صندلی عقب فعال نمیشود.

ir

.
ge

a
ar

G

اگـر موقعـی کـه کمربند ایمنی صندلی سرنشـین
عقب بسـته نیسـت ،سـوئیچ خودرو باز باشـد (ولی
خودرو روشـن نباشـد) ،در آن صورت چراغ هشدار
کمربند تا زمان بستن آن روشن میماند.
اگـر اتفاقـات زیر رخ دهـد ،چراغ هشـدار کمربند
ایمنی تقریبا  35ثانیه روشن می ماند:
 -موقعی که کمربند صندلی عقب بسـته نیسـت،استارت بزنید.
 -وقتی کمربند سرنشـین عقب بسـته نیسـت ،باسرعت بیش از  9km/hرانندگی کنید.
 -در سـرعت زیـر  ،20km/hکمربنـد ایمنـیصندلی عقب باز شود.

اگر نتوانید بخشـی کافی از کمربند را از جای
خود بیرون بکشید ،آن را سفت کشیده و رها
کنید .بعد از رها شـدن ،کمربند آزاد شـده و
شما میتوانید آن را به آرامی بیرون بکشید.
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کمربند سه نقطهای و دو نقطهای

برای بستن کمربند بهشرح زیر عمل کنید:

کمربند را از داخل  بخش جمعکننده آن بیرون کشیده
و زبانه فلزی ( )1را وارد سگک ( )2کنید .در این حالت
زبانه با صدای تق در داخل سگک قفل میشود.
بعد از  آنکه بخش شکمی کمربند  با دست تنظیم
شود ،طول کمربند بهصورت خودکار تنظیم میشود
تا به خوبی به شکم شما بچسبد .اگر با کمربند بسته،
بهآرامی به سـمت جلو خم شـوید ،کمربند شـما را
همراهـی میکنـد و با شـما حرکت میکنـد .اما در
برخوردهـای ناگهانی و یا توقفهای شـدید ،کمربند
درجا قفل میشود .همچنین اگر شما بخواهید سریع
به جلو خیز بردارید ،کمربند در جا قفل میشود.
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تنظیم ارتفاع (در صورت وجود)

G

ar
اگر کمربندهای صندلیها درسـت جاگذاری
نشده باشند ،در آن صورت خطر جراحتهای
جدی در هنگام تصادفات تشـدید میشـود.
برای تنظیم کمربند ،اقدامات زیر را انجام دهید:
• •بخش شـکمی کمربنـد را در پایینترین
جای ممکن قراردهید (روی کمر نباشد)
تا به بدن بچسبد .این امر سبب میشود
کـه اسـتخوانهای لگـن شـما نیـروی
برخورد را جذب کرده و خطر آسیبهای
داخلی کم میشود.
• •یک بـازوی خـود را زیر بخش شـانهای
کمربنـد قـرار دهیـد و دیگـری را روی
کمربند بگذارید ( مطابق شکل).
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شما میتوانید ارتفاع  قالب کمربند شانه را در یکی
از چهـار وضعیت مختلف تنظیـم کنید تا راحتی و
ایمنی بیشتری برای شما ایجاد نماید.
بخش شانهای کمربند باید به گونه ای تنظیم شود
که بین سـینه و میانه شـانه نزدیکتر به درب قرار
گیرد و نباید از روی گردن شما عبور کند.
برای تنظیم ارتفاع قالب کمربند ،تنظیمکننده ارتفاع
را باال و پایین کنید تا در وضعیت مناسب قرار گیرد.
برای باال آوردن تنظیمکننده ارتفاع ،آن را به سمت
بـاال بکشـید ( )1و بـرای پاییـن آوردن آن ،آن را
بـه پاییـن فشـار دهید (  )3و در همیـن حال کلید
تنظیم ارتفاع ( )2را فشار دهید.
کلیـد را رهـا کنید تا  قلاب در وضعیت موجود قفل
شـود .سـعی کنید که تنظیم کننده ارتفاع را حرکت
دهید تا مطمئن شوید که قفل شده و خارج نمیشود.

هشدار !
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موقع اسـتفاده از کمربند صندلی وسط عقب ،سگک
دارای عالمـت  CENTERرا اسـتفاده کنیـد( .اگر
خودروی شما دارای این کمربند باشد).

هشدار !

همیشـه قالب کمربند را در ارتفاع مناسب
قفل کنیـد .هرگز کمربند ایمنـی را از روی
صورت خود عبور ندهید .درسـت جا نزدن
کمربند میتواند در هنـگام تصادف به بدن
شـما آسیب برسـاند و صدمات جانی به بار
آورد.
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خودروی شـما مجهز به کمربندهای پیش کشـنده
در صندلیهـا میباشـد .هدف از پیش کشـنده آن
اسـت که مطمئن شـویم کـه کمربند بـه خوبی در
برخوردهای از جلو به بدن سرنشین چسبیده است.
کمربندهـای پیـش کشـنده در تصادفاتـی فعالـی
میشـوند کـه در آن برخـورد و تصـادف از جلـو به
اندازه کافی شدید است.
وقتی خودرو ناگهان متوقف میشود ،یا اگر سرنشینان
سعی کنند که به سرعت به جلو خیز بردارند ،قرقره یا
جمعکننده کمربند در جا قفل میشود .در تصادفات
خاص از جلو ،پیش کشنده فعال میشود و کمربند را
به بدن سرنشین سفت میکند.
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دکمه آزاد کننده ( )1روی سگک را فشار دهید.
بعـد از آزاد شـدن کمربنـد ،نوار آن بایـد بهصورت
خـودکار بهجـای خـود برگـردد .اگر ایـن اتفاق رخ
ندهد ،کمربند را کنترل نموده و مطمئن شـوید که
پیچ نخورده است و سپس مجددا تالش کنید.

کمربندهای پیش کشنده

G

باز کردن کمربند
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( )1پیش کشنده جمع کننده
هدف از پیش کشنده جمع کننده آن است که
اطمینـان یابیـم که کمربندهای سـه نقطه ای
سفت به قسمت فوقانی سرنشین می چسبند.
( )2ابزار EFD
حاصل
اطمینان
کـه
اسـت
آن
EFD
هدف از
3
نماییـم کـه کمربنـد دو نقطه ای بـه خوبی به
قسمت تحتانی بدن بچسبد و از او در تصادفات
شاخ به شاخ محافظت نماید( .در صورت نصب
روی خودرو تنها برای راننده)
اگر سیستم موقع فعال بودن سیستم پیش کشنده،
کشـش شـدیدی را بر روی کمربند صندلی راننده
یا سرنشـین احسـاس کنـد ،محدودکننـده نیروی
داخل جمع کننده پیش کشنده ،مقداری از نیروی
کمربنـد ایمنـی را کاهـش خواهـد داد (در صورت
وجود).
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•پیشکشـندهها یکبار مصرف هسـتند
و بعـد از تصـادف بایـد کمربندهـای
پیشکشـنده را تعویـض نمـود .تمامی
کمربندهـای هم نوع باید بعد از سـایش
در اثر تصادف تعویض شوند.
• مکانیزمهــای مجموعــه کمربنــد
پیشکشـنده در زمان فعالسـازی داغ
میکند .بنابراین نباید تا چند دقیقه بعد
از فعال شـدن به مجموعههـای کمربند
ایمنی پیشکشنده دست بزنید.
•هرگــز بـه مجمـوعـههــای کمربنـد
پیشکشنده ضربه نزنید.
•هیچ وقت خودتان کار بازرسی ،سرویس
و یا تعمیر و تعویض پیشکشنده را انجام
ندهید .ایـن کار باید توسـط نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.
•سـعی نکنیـد کـه سیسـتم کمربنـد
پیشکشـنده را بـه شـیوههای دیگـر
سرویس یا تعمیر کنید.
(ادامه دارد)

w

هشدار !

(ادامه)
• •استفاده نادرست از مجموعه کمربندهای
پیشکشنده و عدم توجه به هشدارهای
مربوط به عدم بازرسـی و یا دسـتکاری،
تعویض و یا تعمیر آن سـبب میشود که
کمربند درسـت کار نکنـد و یا بهصورت
ناخواسته فعال شود و به افراد داخل آن
آسیب برساند.
• •اگر خودرو یا کمربند ایمنی پیشکشیده
بایـد تعویض شـود حتما بـه نمایندگی
مجاز کرمان موتور مراجعه نمایید.
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سیسـتم کمربنـد ایمنـی پیـش کشـنده از اجزای
اصلی زیر تشـکیل شـده اسـت که مکانهای آنها
روی شکل فوق نمایش داده شده است:
1 .1چراغ هشدار کیسه هوای SRS
2 .2مجموعه پیش کشنده جمع کننده
3 .3ماژول کنترل SRS
4 .4ابزار *EFD
*  :اگر این ویژگی روی خودرو نصب باشد ،فقط راننده.

www.CarGarage.ir

اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در زمان
حاملگی
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کمربنـد ایمنی باید در زمان حاملگی هم اسـتفاده 3
شـود .بهتریـن راه برای  محافظـت از کودک درون
شـکم مـادر محافظـت از خودتـان اسـت و بسـتن
کمربند راهی عالی برای محافظت از شماست.
زنـان حامله باید همیشـه از کمربندهای ایمنی دو
و سـه نقطهای اسـتفاده نمایند .بخش سه نقطهای
کمربندی را از بین سینهها و دور از گردن رد کنید.
قسـمت دو نقطـهای کمربنـد باید از زیر شـکم رد
شـود بهگونهایکه به استخوانهای لگن و باسن در
تماس باشد.

هشدار !

بـرای کاهش خطر آسـیب دیدگـی و مرگ
نـوزادان متولد نشـده در هنـگام تصادف،
هرگز بخش دو نقطهای کمربند را از باال و یا
روی ناحیه باسن و شکم عبور ندهید.
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سنسـور فعال کننده کیسـه هوای  SRSبه
کمربندهای پیشکشـنده متصل است .چراغ
هشـدار کیسـه هوا روی داشـبورد بعد از باز
شـدن سوئیچ ،حدود  6ثانیه روشن میماند و
سپس خاموش میشود.
اگر پیش کشـنده درسـت کار نکنـد ،چراغ
هشـدار در صورت معیوب نبودن کیسه هوای
 SRSهم فعال میشـود .اگر چراغ هشـدار
روشـن نشـود ،در آن صـورت وقتی روشـن
میشـود که خودرو شـروع به حرکت میکند
و توصیـه میکنیـم کـه کمربندهـای ایمنی
پیش کشـنده و یا کیسـه هوای  SRSهرچه
سـریعتر در نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان
موتور بازرسی شوند.

• •کمربندهـای ایمنی پیش کشـنده صندلی
سرنشـین عقب و یا جلو صندلی راننده نه
تنها ممکن است در تصادفات شاخ به شاخ
فعال شـوند بلکه در تصادفـات جانبی نیز
میتوانند فعال میشوند.
• •وقتی که کمربندهای ایمنی پیشکشـنده
فعـال میشـوند ،صـدای بلنـدی از آنها
شنیده میشـود و گرد و غبار ریزی ایجاد
میشـود که ممکن اسـت در نـگاه اول به
شـکل دود در محـل سرنشـینان بـه نظر
آید .این گرد و غبار عادی اسـت و خطری
متوجه سرنشینان خودرو نیست.
• •این غبار با وجود غیر سمی بودن میتواند
سبب ایجاد حساسیتهای پوستی شود و
نبایـد برای مدت زیادی استنشـاق گردد.
بعد از تصادفی که در آن کمربندهای ایمنی
پیشکشنده فعال میشوند ،سرو صورت و
نقاط در معرض بدن خود را بشورید.

w

نکته !

نکته !

دیگر اقدامات ایمنی در مورد کمربندی
ایمنی

نگاهی اجمالی به خودرو
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• •همیشـه مطمئـن شـوید کـه کـودکان
کمربنـد را بسـته و تنظیـم کمربند هم
درست است.
• •هرگـز اجـازه ندهیـد کـه کمربند سـه
نقطـهای با صـورت و گردن کـودک در
تماس باشد.
• •اجازه ندهید که بیـش از یک نفر از یک
کمربند استفاده کند.
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همیشه از صندلی کودک مناسب برای نشستن
کودکان و نوزادان استفاده کنید و صندلی را بر
اساس قد و وزن نوزاد انتخاب کنید.
برای کاهش خطـر جراحت و مرگ کودکان و
دیگر سرنشینان ،هرگز موقع حرکت خودرو
کـودک را روی پاها و یـا در آغوش نگیرید.
تجربه نشـان میدهد که نیروهـای وارده در
هنگام تصادف کودک را از دسـتان شما جدا
میکند و او را به بدنه داخلی خودرو میکوبد.

هشدار !
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اغلب کشورها دارای مقرراتی برای استفاده از صندلی
کودک هستند که بر اساس آن در هنگام مسافرت باید
از صندلی کودک مصوب اسـتفاده شود .سن استفاده
از کمربند ایمنی بهجای صندلی کودک در کشورهای
مختلف متفاوت است و بنابراین باید بر اساس الزامات
کشـور خـود و محـل مسـافرت عمل کنیـد .صندلی
کـودک بایـد  طبق اصـول روی صندلـی عقب نصب
شود .برای اطالعات بیشتر به فصل مربوط به صندلی
کودک در این کتابچه مراجعه شود.

w

نوزادان و کودکان
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کودکان زیر  13سـال و نیز کودکانی که قد و وزن
آنها امکان اسـتفاده از صندلی کودک را نمیدهد
باید از صندلی عقب استفاده کرده و کمربند ایمنی
مخصـوص صندلی عقب را ببندنـد .کمربند باید از
باالی ران عبور کرده و به شـانه و سـینه بچسـبد تا
ایمنی فرد را حفظ کند .هر از چندگاهی کمربند را
کنتـرل کنید زیرا تکانهـا و حرکات کودک ممکن
اسـت سـبب جابهجایی کمربند شود .در تصادفات،
اگـر کـودک کمربند خود را بسـته باشـد به خوبی
محافظـت میگـردد و ایمنـی قابلتوجهـی دارد.
صندلـی کودک و یا کمربند صندلی عقب ابزارهای
مناسب برای حفظ ایمنی کودکان شما هستند.
کودکان با سن باالی  13ساله که روی صندلی جلو
مینشینند باید از  کمربند ایمنی آن استفاده کنند
و صندلی هم باید به اندازه کافی عقب آمده باشد.
اگر بخش سه نقطهای صندلی با صورت و یا گردن
کـودک در تمـاس بود ،در آن صـورت کودک را به
مرکز خودرو نزدیکتر کنید و اگر هنوز هم کمربند
از این دو ناحیه عبور میکند ،کودک باید از صندلی
عقب استفاده کند.

w

اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در مورد
کودکان و نوزادان

اسـتفاده از صندلـی کـودک دارای الزامـات و
استانداردهای ایمنی در صندلی عقب  ضامن حفظ
سالمتی کودک است .همیشه قبل از خرید صندلی
کودک ،مطمئن شـوید که برچسـب استانداردهای
ایمنی کشـورتان روی آن درج شـده است .صندلی
کودک باید بر اسـاس قد و وزن فرزند شـما انتخاب
شود .در پالک و برچسب روی صندلی این اطالعات
درج شـده اسـت و برای کسـب اطالعات بیشتر در
این زمینه به بخش صندلی کودک مراجعه نمایید.

نوجوانان و کمربند ایمنی
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تمیـز و خشـک نگهداشـتن کمربنـد
ایمنی

هشدار !

• •هرگز با صندلی خوابیده رانندگی نکنید.
• •خواباندن صندلی احتمال ضربات کشنده
در زمان تصـادف و توقفهای ناگهانی را
افزایش میدهد.
• •راننـده و سرنشـینان بایـد همیشـه به
پشتی صندلی خود تکیه دهند و پشتی
صندلی هم باید قائمه باشد.

ir

کمربنـد بایـد همیشـه تمیز و خشـک باشـد .برای
شستشـوی کمربنـد از محلـول آب و صابون مالیم
اسـتفاده کنیـد .هرگـز بـرای  شسـتن کمربنـد از
شـویندههای قـوی اسـتفاده نکنیـد و از چالندن و
رنگ زدن آن اجتناب کنید زیرا  ممکن است بافت
پارچـهای آن را تخریـب کـرده و کارایـی آن را کم
کنند.
www.CarGarage.ir
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سیستم ایمنی خودرو
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خوابیـدن در خودرو در حـال حرکت خودرو میتواند
بسیار خطرناک باشد .خواباندن صندلی سبب میشود
که کارایی کمربند و کیسه هوا بهشدت کم شود.
کمربندها باید به بدن شما بچسبند تا درست کار کنند.
در صورت تصادف در حالت خوابیده ،برخورد شما به
کمربند (بهعلت نچسبیدن آن به بدن) میتواند سبب
آسیب به گردن و جراحات دیگر شود.
هرچـه صندلـی بیشـتر خوابیده باشـد ،احتمـال لیز
خوردن فرد از روی صندلی و در رفتن از زیر کمربند
زیاد است و گردن سرنشین به کمربند برخورد میکند.

تمامـی کمربندهـا بایـد بهصـورت دورهای از نظـر
وجود سایش ،یا آسیب دیدگی از هر نوعی بازرسی
و قطعات آسیبدیده آن در سریعترین زمان ممکن
تعویض گردد.

G

خوابیدن روی صندلی خوابیده و ایمنی
کمربند

بازرسی دورهای کمربند

ar

هرگـز نبایـد دو نفر (حتـی اگر یکـی از آنها کودک
اسـت) از یک کمربند اسـتفاده کنند .این کار سـبب
افزایش شدت جراحات در صورت تصادف میشود.
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هر کمربند مخصوص یک نفر است

w

موقع جابهجا نمودن یک فرد مجروح با خودرو ،حتما
کمربند او را ببندید .از پزشک مخصوص او دستورات
الزم در این زمینه را سوال کنید.

سیسـتمهای کمربنـد ایمنـی هرگز نبایـد دمونتاژ
شوند و یا دخل و تصرفی در آنها صورت گیرد .به
عالوه باید  مطمئن شد که کمربند و قطعات آن در
اثر گیر کردن الی درب ،لوالهای صندلیها و دیگر
موارد استفاده نادرست ،آسیب نبیند.

کل مجموعـه کمربنـد ایمنـی باید بعـد از تصادف
خودرو تعویض شود .تعویض کمربند بعد از تصادف
خودرو الزامی است حتی اگر آسیب عمدهای ندیده
باشد .توصیه میکنیم که در این موارد به نمایندگی
3
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

w

استفاده از کمربند ایمنی و افراد مجروح

مراقبت از کمربند ایمنی

چه زمانی کمربندها را تعویض کنیم؟

نگاهی اجمالی به خودرو
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کودکان زیر  13سال باید همیشه در صندلی عقب
باشـند و بایـد از صندلی کـودک اسـتفاده کنند تا
خطـر آسـیب دیدگـی در تصادفـات ،توقـف و یـا
مانورهـای ناگهانـی به حداقل برسـد .آمـار موجود
نشان میدهد که کودکان با کمربند بسته و یا روی
صندلـی کـودک در صندلـی عقـب ،ایمنـی زیادی
دارند .کودکانی که امکان استفاده از صندلی کودک
را ندارند باید از کمربند ایمنی استفاده نمایند.

ar

همیشـه کـودکان را در صندلـی عقـب با
صندلـی مخصوص کودک سـوار کنید مگر
این که کیسـه هوای صندلی سرنشین جلو
غیر فعال شده باشد.
کودکان در هر سـنی که باشـند در صندلی
عقـب ایمنـی بهتـری دارند .کـودک روی
صندلـی جلـو در هنگام تصـادف در اثر باز
شدن کیسه هوا بهشـدت آسیب میبیند و
یا حتی میمیرد.

.C
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هشدار !

w

جای کـودکان همیشـه صندلی عقب
است

در اغلب کشـورها قوانینی وجود دارد که بر اسـاس
آن استفاده از صندلی کودک مصوب برای مسافرت
کودکان الزامی اسـت .در کشورهای مختلف قوانین
متفاوتـی بـرای سـن اسـتفاده از صندلـی کودک و
کمربنـد ایمنـی وجـود دارد و بنابراین شـما باید از
مقررات خاص کشـور خود و یا کشـوری که به آنجا
مسافرت میکنید مطلع باشید.
صندلـی کودک باید روی صندلی عقب نصب شـود  
و همواره باید از صندلی کودکی اسـتفاده کنید که
دارای الزامـات اسـتانداردهای ایمنـی کشـور شـما
میباشد.
صندلـی کـودک معمـوال بهگونهای طراحی شـده
اسـت که بهوسـیله کمربند به صندلی عقب بسـته
میشود و یا گاهی برای بستن آن از  قالب  isofix
و یا قالبهای فوقانی استفاده میشود.
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قویا توصیه میکنیم که صندلی کودک
را در عقب خودرو نصب کنید

نـوزادان و بچهها باید همیشـه روی صندلی کودک
مناسـب بسـته شـده بـه صندلـی عقب باشـند که
دسـتورالعملهای نصب و اسـتفاده از آنها توسـط
سازنده ارائه میگردد.

w

صندلی کودک

www.CarGarage.ir

هشدار !

عدم اسـتفاده کـودک از صندلی مخصوص
امکان آسیب دیدگی و مرگ او را در هنگام
تصادفـات افزایش می دهد .همیشـه موقع
اسـتفاده از صندلـی کودک ،به نـکات زیر
توجه نمایید:
• •هرگز صندلی کودک را روی صندلی جلو
نبندید.
• •همیشه کودک را روی صندلی مخصوص
خود در صندلی عقب خودرو سوار کنید.
• •
• •همـواره از دسـتورات سـازنده صندلی
کودک برای نصب و استفاده از آن توجه
کنید.
(ادامه دارد)
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صندلیهـای کودک سـه نوع دارنـد :صندلی رو به
عقـب ،صندلـی رو بـه جلو و صندلیهای بوسـتر یا
تقویتی .دسـتهبندی این صندلیها بر اسـاس سن،
قد و وزن کودک انجام میشود.

www.CarGarage.ir

صندلی کودکهای رو به عقب

صندلـی کودکهـای روبـه عقب پشـت به قسـمت
پشتی صندلی جلو نصب میشوند و سیستم بستن
آنهـا کودک را در سـرجای خود نگه میدارد و در
مواقـع تصـادف ،کودک را در صندلی نگه داشـته و
فشار وارد به گردن و مهرهها و نخاع را کم میکند.
تمامـی کـودکان زیر یک سـال باید همیشـه روی
این صندلیها سـوار شـوند که انـواع مختلف دارند  :
صندلـی کـودک مخصوص نوزاد کـه تنها بهصورت
رو به عقب اسـتفاده میشـود .سیستمهای صندلی
کودک قابل تبدیل یا  3در  1که معموال ارتفاع آنها
بیشـتر بوده و برای وضعیت رو به عقب محدودیت
وزنی دارند .این قبیل صندلیها برای مدت طوالنی
کودک شما را رو به عقب نگه میدارند.
45

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

موقـع انتخـاب صندلی کـودک به نـکات زیر توجه
کنید:
• •مطمئـن شـوید کـه صندلـی از اسـتانداردهای
ایمنی کشور شما برخوردار است.
• •صندلـی کـودک را بـر اسـاس قـد و وزن فرزند
خـود انتخاب کنیـد .در برچسـب روی صندلی
و دسـتورالعملهای استفاده از آن این اطالعات
وجود دارند.
• •صندلـی کـودک را بـر اسـاس شـرایط محـل
قرارگیری در خودرو خود انتخاب نمایید.
• •دسـتورالعملهای نصب و استفاده و هشدارهای
ایمنی همراه صندلی را خوانده و رعایت کنید.

w

(ادامه)
• •کـودک خود را به درسـتی روی صندلی
نشانده و کمربندهای آن را ببندید.
• •هرگـز از کریـر نـوزاد و یـا صندلیهای
ایمنی کودکی که به روی پشتی صندلی
عقب قالب میشـوند ،اسـتفاده نکنید.
ایـن صندلیهـا در هنگام تصـادف زیاد
موثر نیستند.
• •بعـد از تصـادف توصیـه میشـود کـه
صندلی کودک ،کمربند ایمنی ،قالبهای
 ISOFIXرا بـه رؤیـت نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور برسانید تا بازرسی
شوند.

انتخاب صندلی کودک مناسب

نگاهی اجمالی به خودرو
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صندلی تقویتی یا کمکی
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صندلی کودک رو به جلو
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صندلیهـای کـودک رو به جلو کودک را با بسـتن
در سرجای خود نگه میدارند و تا زمان رسیدن به
قد و زن تعیین شده توسط سازنده صندلی کودک،
میتوان از آن استفاده نمود.
بعد از آنکه کودک بزرگتر شـد وقت آن است که
از صندلی بوستر یا تقویتی استفاده نمود.
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ایـن صندلـی نوعـی صندلی کودک اسـت که برای
بهبـود هماهنگی با کمربند ایمنـی خودرو طراحی
شـده اسـت .یک صندلی کمکی یا تقویتی کمربند
را بهگونـهای نصـب مینمایدکـه بهدرسـتی روی  
بخشهـای قویتـر بـدن کـودک قـرار گیـرد .تـا
زمانیکه کودک به اندازه کافی بزرگ نشده است تا
از کمربند عادی خودرو اسـتفاده نماید ،همچنان از
صندلی تقویتی یا کمکی استفاده کنید.
بـرای هماهنگسـازی کمربنـد با صندلـی کمکی،
بخـش دو نقطـهای آن را از قسـمت بـاالی ران رد
کنید .بخش سـه نقطهای باید از روی شانه و سینه
رد شود (نباید روی گردن و صورت باشد) .کودکان
با سـن باالی  13سـال باید همیشه کمربند خود را
ببندند تا خطر آسیبهای جانی در تصادفات ،توقف
و یا مانورهای ناگهانی خودرو به حداقل برسد.
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تـا زمانیکه کودک شـما شـرایط و محدودیتهای
وزنی و قدی مندرج در اسـتانداردهای صندلیهای
کـودک دیگـر را کسـب نکـرده اسـت .همـواره از
صندلـی رو به عقب اسـتفاده کنید .بـه این ترتیب
ایمنـی کـودک بهتـر حفـظ میشـود .بعد از رشـد
کودک میتوانید او را سـوار صندلیهای کودک رو
به جلو دارای بست نمایید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

نصب صندلی کودک

• • مطمئن شوید که صندلی کودک سفت بسته
شده است .بعد از بستن صندلی کودک به خودرو،
آن را به جلو و عقب فشار دهید و بکشید تا مطمئن
شوید که بهخوبی به صندلی خودرو چسبیده است.
صندلی کودکی که با کمربند به صندلی عقب بسته
شده است باید  تا حد امکان سفت شود .اما در هر
حال اندکی حرکت جانبی صندلی طبیعی است.
• •بستنکودکرویصندلیکودک:مطمئنشوید
که کودک بهخوبی و براسـاس  دسـتورالعملهای
سازنده صندلی ،روی آن بسته شده است.

هشدار !

w

قبل از نصب صندلی کودک همیشـه موارد
زیر را رعایت کنید:
• •دسـتورالعملهای سـازنده صندلـی را
خوانده و از آن تبعیت کنید.
عدم توجه به استانداردها و دستوالعملهای
سـازنده میتواند عواقب ناگـواری بهدنبال
داشته باشد.
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سیستم ایمنی خودرو
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صندلی کودک در خودروی بسـته میتواند
بسـیار گـرم شـود .بـرای جلوگیـری از
سوختگی ،سطح صندلی و سگکها را قبل
از قرارگیری کودک در صندلی چک کنید.
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بعد از انتخاب صندلی کودک مناسب و اطمینان از
امـکان نصب آن در عقب خـودرو ،اکنون میتوانید  
صندلی را بر اسـاس دستورالعملهای سازنده نصب
کنید .برای نصب صندلی کودک سـه مرحله وجود
دارد:
• •صندلـی کـودک را بهصـورت صحیـح به
خودرو ببندید.
انواع صندلی کودک باید به کمک قسـمت سـه
نقطـهای کمربنـد و یا قالب و یـا  ISOFIXبه
صندلی بسته شوند.

هشدار !

ir

اگر بخش پشـت سـری (گردنی) خودرو مانع نصب
صندلی کودک شود ،بخش پشت سری (گردنی) آن
صندلی باید مجددا تنظیم و یا کامال برداشته شود.
بــرای نصــب صندلیهــای کــودک در تمـامـی
موقعیتهـای تنظیم بایـد صندلی جلو را با پشـتی
قائـم به سـمت عقب آورده و در ایـن حالت صندلی
نباید از ستون  Bبیشتر عقب برود.
www.CarGarage.ir
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از صندلی کودکی استفاده کنید که رسما تایید شده است و برای کودک شما مناسب است .برای استفاده
از صندلیهای کودک از جدول زیر استفاده کنید.
¶ ¶ 5سرنشین
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U

محل نشستن
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 :Oتا  10کیلوگرم

صندلی سرنشین جلو
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گروه سنی

G

¶ ¶ 4سرنشین
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صندلی سرنشین جلو

صندلی عقب سمت راست یا چپ

صندلی وسط عقب

U

U

صندلی وسط عقب
U

 :+Oتا  13کیلوگرم

U

9 : Iتا  18کیلوگرم

U

U

 15 :IIتا  25کیلوگرم

U

U

 22 :IIIتا  36کیلوگرم

U

U

U

 : Uمناسب برای دسته یونیورسال صندلیهای کودک تایید شده در این گروه وزنی
 : Xمحل صندلی برای این گروه سنی مناسب نیست
48

توصیه میشـود کـه صندلی کـودک را در
صندلـی عقب نصـب کنید حتـی اگر کلید
روشن /خاموش ایربگ در وضعیت خاموش
باشـد .برای اطمینـان از ایمنی کودک خود
باید موقعی که مجبور به نصب صندلی او در
جلو هستید ،ایربگ را غیر فعال کنید.

w

گروه سنی

محل نشستن
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هشدار !
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قالببنـدی  ISOFIXدر سـمت راسـت و چـپ  
صندلیهـای عقب قرار دارد که مکانهای آنها در
شـکل فوق نمایش داده شـده اسـت .برای صندلی
وسطی عقب قالب  ISOFIXتعبیه نشده است.

هشدار !

ir

سعی نکنید که صندلی کودک را با استفاده
از قالببنـدی  ISOFIXدر صندلی وسـط
نصب کنیـد .این صندلی قلاب ISOFIX
ندارد .استفاده از قالبهای صندلیهای بغل
میتواند به قالببندی آسیب برساند و این
در هنگام تصادف آسـیبهای جدی جانی و
حتی مرگ به دنبال دارد.
www.CarGarage.ir

عـالیــم قالبهــای  ISOFIXدر روی تشــک
صندلیهای راسـت و چپ قرار دارند و محل نصب
قالبهای  ISOFIXرا در خودرو نشـان میدهند
(به فلشهای روی شکل توجه کنید).
هـر دو صندلـی راسـت و چپ عقب مجهـز به یک
جفت قالب  ISOFIXو نیز  قالبهای فوقانی آن
در پشت صندلیها هستند.
(صنـدلیهــای کــودک بــا تـاییدیــه عمـومـی
 ECE-R44و یـا    ECE-R129بایـد مجهز
بـه قالبهـای متصل بـه نقطه قالب باشـند که در
پشت صندلیها قرار دارد).
قالبهای  ISOFIXبین پشـتی صندلی و تشـک
صندلیهای سـمت راسـت و چپ عقب خودرو قرار
دارند.
49

سیستم ایمنی خودرو
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سیسـتم  ISOFIXدر زمـان رانندگـی و در تصادفات
صندلی کودک را سرجای خود نگه میدارد .این سیستم
بهگونهای طراحی شده است که  نصب صندلی کودک
راحتتـر شـود و امکان نصب نادرسـت صندلی کودک
را کمتـر میکنـد .سیسـتم  ISOFIXاز قالبهایـی
در خودرو و بسـتهایی روی صندلی اسـتفاده میکند.
سیسـتم   ISOFIXنیـاز به اسـتفاده از کمربند برای
بستن صندلی کودک در صندلیهای عقب را رفع میکند.
قالب های  ISOFIXمیله های فلزی هسـتند که در
داخل خودرو نصب میشوند و برای هر موقعیت صندلی
 ISOFIXدو  قلاب در پاییـن هـم وجـود دارنـد که
صندلی کودک را با بست های پایینی جفت میکنند.
برای استفاده از سیستم  ISOFIXدر خودرو خود ،باید
صندلی کودک با بسـتهای  ISOFIXداشته باشید.
(سیستم صندلی کودک  ISOFIX -را تنها در صورتی
میتـوان نصب کرد کـه دارای گواهی عمومی یا خاص
خودرو  باشد که مطابق با  الزامات   ECE-R 44و یا  
 ECE-R 129باشد).
سازنده صندلی کودک دستورالعملهای نحوه استفاده
از صندلی همراه با بستها را برای قالبهای پایین ارائه
مینماید.

w

قالب  ISOFIXو قالب فوقانی (سیستم
 )ISOFIXبرای کودکان

نگاهی اجمالی به خودرو
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بــرای بستــن صندلــی کــودک دارای سیستـم
 ISOFIXدر هر کدام از صندلیهای سـمت چپ
و راست عقب ،بهشرح زیر عمل کنید:
1 .1سگک کمربند را از قالببندیهای    ISOFIX
دور کنید.
2 .2اشـیاء را از قالبهـا دور کنیـد زیرا این اشـیای
اضافـی میتواننـد از اتصـال ایمـن و قـوی بین
صنـدلــی کــودک و قـالبهــای ISOFIX
جلوگیری کنند.
3 .3صندلـی کودک را روی صندلی عقب قرار دهید  
و سـپس صندلی را براسـاس دسـتورالعملهای  
سـازنده صندلی ،به قالببندیهای      ISOFIX
متصل نمایید.
4 .4از دستورالعملهای سازنده صندلی کودک برای
نصـب صحیـح و اتصـال بسـتهای ISOFIX
روی صندلـی کودک بـه قالبهای ISOFIX
استفاده نمایید.

موقـع اسـتفاده از سیسـتم  ISOFIXبـه
نکات ایمنی زیر توجه کنید:
• •از تمامی دسـتورالعملهای سازنده برای
سیستم صندلی کودک تبعیت کنید.
• •بـرای جلوگیری از دسترسـی کودکان و
کشـیدن و بـازی با کمربنـد های جمع
نشـده ،تمامی کمربندهای بـاز عقب را
بسـته و نوار آن را پشـت صندلی پنهان
کنید .اگر نوار کمربند دور گردن کودکان
پیچیده شده و کمربند بسته شود ممکن
است سبب خفگی آنها شود.
• •هرگز بیش از یک صندلی را به یک قالب
نبندید .این امر میتواند سـبب شود که
قالب یا بستها شل یا شکسته شوند.
• •همیشه بعد از تصادف سیستم ISOFIX
را برای بازدید به نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتـور ببرید .تصادف میتواند به
سیستم  ISOFIXآسـیب برساند و در
هنگام بستن و نگه داشتن ایمن کودک،
درست عمل نکند.

w

بسـتن صندلی کودک با سیستمهای
ISOFIX

هشدار !
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بسـتن صندلی کودک با سیستم قالب
فوقانی

ابتدا صندلی کودک را به قالبهای  ISOFIXویا
کمربند ببندید .اگر سازنده صندلی کودک استفاده
از قالب فوقانی را توصیه نماید در آن صورت قالب
فوقانی را به قالبهای پشت صندلی ببینید.
ایـن عالمـت موقعیـت قالب را نشـان
میدهد.

www.CarGarage.ir

سیستم ایمنی خودرو
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برای نصب  قالب فوقانی:
1 .1قلاب فوقانی صندلی کودک را از روی  پشـتی
صندلـی کودک رد کنید .قالب فوقانی را از زیر
پشـت سـری یا گردنـی و بین پایههـای آن رد
کنیـد و یاقلاب را از روی پشـتی صندلـی رد
کنید .مطمئن شـوید که بسـتها در هم پیچیده
نشدهاند.
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موقع نصب قالب فوقانی اقدامات احتیاطی
زیر را رعایت کنید:
• •تمامی دسـتورالعملهای همراه صندلی
کودک را خوانده و از آنها پیروی کنید.
• •هرگز بیش از یک صندلی را به قالب تک
متصل نکنید.این میتواند سـبب شـل
شدن یا شکستن بست یا قالب شود.
• •قلاب فوقانی را به چیـزی غیر از قالب
متناظـر خود متصل نکنیـد در غیر این
صورت درست کار نخواهد کرد.
• •قالبهـای صندلـی کـودک بهگونـهای
طراحی شدهاند که در برابر بارهای وارده
توسـط صندلی با نصب صحیح مقاومت
کنند.
• •تحت هیچ شـرایطی نبایـد از کمربند یا
بسـتهای صندلی بزرگسـاالن استفاده
کنید و یا از آنها برای بسـتن اقالم و یا
تجهیزات دیگر به خودرو ،کمک بگیرید.

w

هشدار !

2 .2قالب فوقانی را به بست باال متصل و سپس آنرا
براساس دستورالعملهای سازنده صندلی سفت
کنیـد تـا  صندلی کـودک به قـدرت به صندلی
عقب بچسبد.
3 .3مطمئـن شـوید که صندلی کـودک  بهخوبی به
منظور  
صندلی عقب چسبیده شده است و بدین
3
صندلی را به جلو و کنار بکشید.
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51

نگاهی اجمالی به خودرو

www.CarGarage.ir

مناسب بودن هر موقعیت صندلی برای سیستمهای صندلی کودک  ISOFIXبراساس مقررات ECE
وزن کودک

کالس سایز

بست مورد استفاده

موقعیت های  ISOFIXخودرو

سبد بچه

F

ISO/L1

-

X

X

-

G

ISO/L2

-

X

X

-

 : Oتا  10کیلوگرم

w

D

ISO/R2

-

C

ISO/R3

C

ISO/R3

B

ISO/F2

-

B1

ISO/F2X

-

.
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A

G

D

ISO/R2

-

-

ISO/F3

ar

E

ISO/R1

-

a
ar

 9 : Iتا  18کیلوگرم

.C
w

 : +Oتا  13کیلوگرم

E

ISO/R1

-

IL

IL

-

-

ir

 = IUFمناسـب بـرای سیسـتمهای صندلـی کـودک رو بـه جلـو    ISOFIXدارای رده بندی
عمومی و تایید شده برای استفاده در گروه وزنی.
 = ILمناسـب بـرای صندلـی کودک های  ISOFIXمندرج در فهرسـت پیوسـت .این صندلی
کودک  ISOFIXدر دسته «خودرو خاص»« ،محدود  شده»« ،نیمه عمومی» قرار دارد.
 = Xموقعیت  ISOFIXبرای صندلی  ISOFIXدر این گروه جرمی مناسـب نیسـت و یا در
این کالس سایز مناسب نیست.
*کالسهای اندازه و بستهای صندلی کودک ISOFIX
 = ISO/F3 - Aصندلی کودک نوپای رو به جلو (قد  720میلیمتر)
52
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سرنشین جلو

صندلی پشت راننده
در عقب

صندلیپشتسرنشین
در عقب خودرو

صندلی وسط

IL

-

IL

-

IL

-

X

X

-

IL

IL

-

X

X

-

IUF+IL

IUF+IL

-

IUF+IL

IUF+IL

-

IUF+IL

IUF+IL

-

IL

 : ISI/F2 - Bصندلی کودک  نوپا روی به جلو با قد کمتر (قد  560میلی متر)
 : ISO/F2X - B1صندلـی کـودک نوپـای رو به جلو با شـکل سـطحی از نـوع دوم و قد کم
( 650میلی متر)
 : ISO/R3 - Cصندلی کودک نوپای رو به جلو تمام سایز
 : ISO/R2 - Dصندلی کودک نوپای رو به جلو با اندازه کم
 : ISO/R1 - Eصندلی کودک رو به عقب  سایز نوزاد
 : ISO/L1 - Fصندلی کودک رو به سمت چپ (سبد بچه)
 : ISO/L2 - Gصندلی کودک رو به سـمت راسـت (سـبد بچه) سیسـتمهای صندلی کودک
پیشنهادی برای کشورهای اروپایی

www.CarGarage.ir
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گروه وزنی  1-0
( 0تا  13کیلوگرم)

E

ISO/R1

Baby Safe
Plus

Britax
Romer

صندلی رو به عقب با پایه ISOFIX

E1 04301146

گروه وزنی  1
( 9تا  18کیلوگرم)

B1

ISO/F2X

Duo Plus

Britax
Romer

صندلی رو به جلو با قالب تحتانی  
 ISOFIXخودرو  +قالب فوقانی

E1 04301133

اطالعات سازنده صندلی کودک
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http://www.britax.com Britax Römer
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گروه وزنی

کالس اندازه

بست

نام

سازنده

نوع بستن

شماره گواهی  
ECE-R44
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بسـتن صندلی کودک با کمربند سـه
نقطـهای و یـا کمربندهـای سـه و دو
نقطهای

w
نصب صندلـی کودک به کمربند سـه
نقطهای

a
ar

G

ar

بـرای نصب صندلی کـودک روی صندلیهای عقب
اقدمات زیر را انجام دهید.
1 .1صندلـی کـودک را روی صندلـی وسـط عقـب
قـرار داده و کمربنـد سـه نقطـهای را براسـاس
دسـتورالعمل سـازنده ،از داخل صندلی کودک
رد کنید.
مطمئن شوید که کمربند پیچ نخورده است.
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همیشـه صندلی کـودک رو به عقـب را در
صندلی عقب نصب کنید.
قـرار دادن صندلـی کودک رو بـه عقب در
صندلی جلو میتوانـد در صورت برخورد با
ایربگ سـبب جراحتهای جـدی و یا مرگ
شود.

.C
w

هشدار !

w

موقعـی کـه از سیسـتم  ISOFIXاسـتفاده
نمیکنیـد ،تمامـی صندلیهـای کـودک بایـد بـا
کمربند سه نقطهای و یا بخش سه نقطهای کمربند
به صندلی عقب بسته شوند.

54
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2 .2زبانه کمربند سـه نقطهای را به سـگک ببندید.
معمـوال زبانـه بـا صدای « تـق» در سـگک جا
میخورد.

نکته !

کلید رها سـاز را بهگونـهای نصب کنید که به
راحتی در مواقع اضطراری به آنها دسترسی
داشته باشید.

w
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3 .3بـا کشـیدن کمربنـد به سـمت پاییـن صندلی
کـودک در حین وارد نمودن آن به جمع کننده
کمربند ،شلی کمربند را حذف کنید.
4 .4صندلـی کـودک را بکشـید و فشـار دهیـد تا از
سفت بودن جای آن مطمئن شوید.
بـرای باز کـردن صندلی کـودک ،کلید آزادسـازی  
روی سـگک را فشـار داده و کمربنـد را از صندلـی
کودک خارج کنید.

.C
w

w

3

www.CarGarage.ir

55

نگاهی اجمالی به خودرو

www.CarGarage.ir

ایربگها  -سیستم ایمنی کمکی

(  )1کیسه هوای جلو راننده

(  )2کیسه هوای جلو سرنشین*
(  )3کیسه هوای جانبی*
(  )4کیسه هوای پرده*
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(  )5کلیـد روشـن و خامـوش کردن کیسـه هوای
سرنشین جلو*
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*  :ممکن است خودرو شما فاقد این بخش باشد.

هشدار !

حتی در خودروهای مجهز به ایربگ نیز شما
و سرنشـینان باید همیشه کمربندهای خود
را ببندیـد تا خطر جراحـت در صورت چپ
کردن و یا تصادف به حداقل برسد.
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اقدامات احتیاطی ایمنی در رابطه با کیسههای هوا
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همیشه از کمربند ایمنی و صندلی کودک استفاده کنید و همه در هر زمان و در هر مکانی باید
آنها را بسـته باشند .حتی با وجود ایربگ هم شـما در تصادفات کشته یا مجروح میشوید
اگر کمربند را نبسته باشید.
هرگز کودک را روی صندلی یدک نصب شده در جلوی خودرو سوار نکنید مگر اینکه ایربگ
غیر فعال شده باشد .کیسه هوای باز شده میتواند بهشدت به کودک یا نوازد برخورد کرده و
سبب مرگ و یا مجروحیت او شود.
 - ABCقویا توصیه میشود که همیشه کمربند کودکان زیر  13سال را بسته و در صندلیهای
عقب سوار کنید .عقب خودرو ایمنترین مکان برای کودکان در هر سنی است .اگر کودک 13
سـاله و یا سـن او بیشتر از  13سال اسـت ،باید روی صندلی جلو بنشیند و در این حالت باید
کمربند ایمنی را بسته و باید صندلی تا حد امکان از داشبورد فاصله بگیرد.
تمامی سرنشـینان باید در خودرو صاف بنشینند و پشـتی صندلی آنها نیز صاف باشد و در
مرکـز صندلی روی تشـک قرار بگیرند و پاهای خود را باز کـرده و کف پا را روی کف خودرو
بگذارند تا وقتی که خودرو پارک و خاموش شـود .اگر سرنشـینی در زمان تصادف سـرجای
توصیه شـده نباشـد در آن صورت کیسه هوای باز شده میتواند بهشدت با او برخورد کرده و
سبب جراحتهای کشنده و یا جدی شود.
راننده و سرنشینان خودرو هرگز نباید بدون ضرورت نزدیک به کیسه هوا لم داده یا بنشینند
و یا به درب و کنسول وسط تکیه دهند.
صندلی خود را تا حد امکان از ایربگهای جلو دور کنید تا حدی که کنترل خودرو را از دست
ندهید .توصیه میشود که حداقل بین مرکز غربیلک و سینه شما  10سانتی متر فاصله باشد.
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ایـن خـودرو مجهز به سیسـتم ایربـگ مکمل برای
صندلـی راننـده ،سرنشـین و یـا صندلیهای عقب
است.
ایربگهای جلو بهگونهای طراحی شدهاند که مکمل
کمربندهای سـه نقطهای باشـند .برای این که این
کیسهها هوا بتوانند حفاظت کافی را فراهم نمایند،
همیشه باید موقع رانندگی کمربند خود را ببندید.
در صورت عدم بسـتن کمربنـد امکان جراحتهای
شـدید و مـرگ سرنشـینان خـودرو وجـود دارد.
ایربگهـا مکمـل کمربندهـای خـودرو هسـتند اما
نمیتوانند جایگزین آنها شوند .همچنین ایربگها
در هـر تصادفـی باز نمیشـوند و ایـن کمربندهای  
ایمنـی هستنــد کـه همیشــه میتوانند از شمــا
محافظت نمایند.

هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو
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ایربگهای جلو ،سرنشین و راننده (در
صورت وجود)

هشدار !
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خودروی شـما مجهـز به سیسـتم حفاظتی مکمل
و کمربندهـای دو و سـه نقطـهای در صندلیهـای
راننده و سرنشین است.
ایـن سیسـتم حفاظتـی کمکی یا مکمل  متشـکل
از ایربگهایـی اسـت که در وسـط غربیلـک فرمان
و روی داشـبورد جلوی سرنشـین جلو  باالی جعبه
داشبورد قرار دارند.
محـل ایربـگ دارای برچسـب  AIR BAGروی
روکش داشبورد میباشد.
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هدف از کیسـه هوا آن اسـت که راننده و سرنشین
جلـو از ابزار حفاظتی بیشـتری نسـبت بـه کمربند
تنها در موارد برخورد شـاخ به شـاخ با شدت کافی
بهرهمند باشند.
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برای کاهش خطر جراحتهای جدی و یا مرگ
ناشـی از ایربگهای باز شـده جلو ،اقدامات
احتیاطی زیر را انجام دهید:
• •کمربند باید همیشـه بسـته باشـد تا از
سرنشـینان حفاظـت کـرده و آنهـا را
سرجای خود نگه دارد.
• •تا حد امکان صندلی خود را از کیسههای
هوای جلو دور کنید بهگونهای که کنترل
شما بر فرمان و خودرو از دست نرود.
• •هرگز به درب و کنسول وسط تکیه ندهید.
• •هرگز اجازه ندهید که سرنشین جلو پای
خود را روی داشبورد قرار دهد.
• •در صورت نمایش عالمت خاموشی ایربگ
سرنشـین جلو ( )OFFاجازه ندهید که
سرنشین روی آن صندلی بنشیند.
• •هرگـز هیـچ چیـزی را نزدیک یـا روی
مجموعههای ایربگ در غربیلک فرمان،
داشـبورد و داشـبورد جلوی سرنشـین
و روی جعبه داشـبورد قـرار ندهید .این
اشیا میتوانند در تصادفات شدید خیلی
خطرناک بوده و بعد از باز شدن ایربگها
به سرنشینان ضربه بزنند.

www.CarGarage.ir
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ایربگهای جانبی خـودرو (در صورت
وجود)
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برای کاهش ریسـک کیسـه هوا در هنگام
عمل کردن و جراحت و حتی مرگ ناشـی از
آن اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:
• •کمربندها باید همیشـه بسـته باشـند تا
سرنشینان را در جای مناسب نگه دارند.
• •هرگز به سرنشـینان اجازه ندهید که سر
و یا بدن خـود را به دربها تکیه دهند و
یا بازوهای خود را روی دربها بگذارند و
یا بازوی خود را از شیشـه بیرون ببرند و
یا شیئی را بین درب و صندلی قرار دهند.
• •غربیلک فرمان را در وضعیت ساعت  9و 3
در دست بگیرید تا ریسک آسیبدیدگی
دست و بازوهای شما حداقل شود.
• •از تشـک صندلی اضافی استفاده نکنید.
ایـن امر سـبب کاهش کارایـی و یا صفر
شدن کارایی این سیستم می شود.
(ادامه دارد)
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خودروی شـما مجهز به ایربـگ جانبی در هر کدام
از صندلیهای جلو اسـت .هدف از این ایربگها آن
اسـت که از راننده و سرنشـین بیشتر حفاظت شود  
و تنها این حفاظت با کمربند ایمنی تامین نشود.
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سیستم ایمنی خودرو
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هشدار !
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ایربگهای جانبی بهگونهای طراحی شـده اسـت که
تنهـا در ضربـات خاص و تصادفات شـدید براسـاس  
شدت ضربه ،زاویه ،سرعت و نقطه برخورد عمل کند.
ایربگهای جانبی بهگونهای طراحی نشـدهاندکه در
هر برخوردی عمل کنند.

(ادامه)
• •هیچ وسـیله یا شیئی را روی ایربگ و یا
بین ایربگ و یا خود قرار ندهید.
• •هیچ شـیئی را بیـن درب و صندلی قرار
ندهیـد .زیرا در زمان باز شـدن و عمل
کردن کیسـه هـوای جانبـی مانند یک
پرتابه عمل میکنند.
• •از گذاشتن وسـایل بین برچسب ایربگ
جانبی و تشک صندلی خودداری نمایید.
زیرا اگـر تصادف به اندازه کافی شـدید
باشـد که ایربگهای جانبی عمل کنند،
در آن صورت عمل کردن ایربگ میتواند
منجر به خسارتهای جانی و مالی شود.
• •وسایل اضافی را روی قسمت جانبی و یا
نزدیک کیسه هوای جانبی نصب نکنید.
• •موقع باز بودن سـوئیچ مواظب باشید که
بـه دربهای خـودرو ضربه نخـورد زیرا
میتوانـد سـبب عمل کردن کیسـه هوا
شود.
• •اگـر صندلی یا تشـک آن آسـیب دیده
توصیه میشـود که آن را نزد نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور تعمیر کنید.

نگاهی اجمالی به خودرو
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برای کاهش خطر جراحت و مرگ ناشـی از
عمل کردن ایربگها اقدامـات زیر را انجام
دهید:
• •تمـامــی سرنشینــان باید همیشــه
کمربندهای خود را ببندند تا سرنشینان
سر جای خود بمانند.
• •صندلـی کـودک را تـا حـد امـکان از
دربهای خودرو دور نگه دارید.
• •از گذاشـتن وسـایل روی ایربگهـا
خودداری کنیـد .همچنین چیزی را دور
محل ایربگ (مثل شیشه ،کنار در ،ستون
عقب و جلو و سقف خودرو) نچسبانید.
• •اشـیاء سـفت و یا شکسـتنی را به گیره
لباس آویزان نکنید.
• •اجازه ندهید تا سرنشـینان سـر یا بدن
خود را به دربها تکیه دهند ،بازوی خود
را روی دربهـا بگذارند و یا بازوی خود
را بیـرون ببرند و یا بیـن درب و صندلی
شیئی قرار دهند.
• •کیسـه هـوای پـردهای را باز یـا تعمیر
نکنید.
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کیسههای هوای پردهای

.
ge

a
ar

G

lec
oe

ar

.C
w

w

w

sic

ایربگهـای پـردهای بـرای کمـک بـه محافظـت از
سـ ِر سرنشـینان صندلـی جلو و سرنشـینان کناری
صندلیهای عقب طراحی شدهاند.
ایربگهـای پـردهای تنهـا در تصادفـات خـاص و
برخـورد از کنـار و براسـاس شـدت ضربـه ،زاویـه،
سرعت و برخورد عمل میکنند.
ایربـگهــای پــردهای در تمامــی وضعیتهــا و
برخوردهای جانبی خودرو فعال نمیشوند.

60
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ایربگهـای پـردهای در امتـداد لبههـای ریلهـای
سـقف خـودرو باالی دربهـای جلـو و عقب نصب
شدهاند.
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هشدار !
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جانبی*

9 .9سنسورهای ضربه
(تنها برای سرنشین جلو)
1010نشانگر روشن /خاموش ایربگ سرنشین
1111کلید روشن /خاموش ایربگ سرنشین جلو* (تنها برای سرنشین جلو)
*  :ممکن است خودروی شما فاقد این بخش باشد.

w
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جلو*

w

 SRSCMبهصورت مداوم اجزای  SRSرا  به جز در بخش سنسـور سـگک 3
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ایربگ یا سیستم حفاظتی مکمل خودرو دارای اجزای زیر است:
1 .1ماژول ایربگ جلوی راننده
2 .2ماژول ایربگ جلوی سرنشین*
3 .3ماژولهای ایربگ جانبی*
4 .4ماژولهای ایربگ پردهای*
5 .5سیستم کمربند ایمنی پیش کشنده*
6 .6چراغ هشدار ایربگ*
7 .7ماژول کنترل سیستم حفاظتی مکمل یا کیسه هوا ()SRSCM
8 .8سنسورهای ضربه جلو*
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سیستم ایمنی خودرو
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پایش میکند (در حالتی که سـوئیچ خودرو باز باشـد) تا مشخص نماید که آیا
ضربه بهاندازه کافی شدید است که نیاز به وارد عمل کردن ایربگ و یا استفاده
از کمربند ایمنی پیش کشنده باشد.

نگاهی اجمالی به خودرو
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اگـر  SRSمعیوب باشـد ایربـگ در زمان
تصـادف عمل نمیکند و ایـن امر جراحت و
مرگ بهدنبال دارد.
اگر هر کدام از شـرایط زیر رخ دهدSRS ،
شما ایراد دارد:
• •چـراغ موقع باز شـدن سـوئیچ 6 ،ثانیه
روشن نشود.
• •چـراغ بعـد از  6ثانیـه همچنان روشـن
بماند.
(ادامه دارد)

a
ar

G

lec
oe

ar

هشدار !
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چـراغ هشـدار ایربـگ  SRSروی صفحه کیلومتر
قـرار دارد و به شـکل عالمت فوق اسـت .بعد از باز
شـدن سـوئیچ ،سیسـتم ،نقـص در سیسـتم برقی
ایربگ را چک میکند .روشـن ماندن این چراغ بعد
از روشن شدن خودرو بدان معنی است که مشکلی
در سیستم ایربگ وجود دارد.

(ادامه)
• •چراغ در هنگام حرکت خودرو هم روشن
بماند.
• •چـراغ در هنگام روشـن بـودن خودرو
چشمک بزند.
توصیه می شـود که در صـورت بروز عیوب
و ایـرادات فوق ،به نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور مراجعه نمایید.

سنسـورها در زمان تصادفات شـاخ به شـاخ ،کاهش
شـتاب خودرو را حس میکنند .اگر سـرعت کاهش
شـتاب به اندازه کافی باال باشـد ،در آن صورت واحد
کنتـرل ایربگهای جلو را بـاد کرده و آنها در زمان
الزم با نیروی مورد نیاز عمل میکنند.
ایربگهـای جلوی راننده و سرنشـین هنگامی فعال
میشوند که تصادفات از جلوی خودرو صورت پذیرد
که در این برخوردها و تصادفات کمربندها نمیتوانند
بـه انـدازه کافـی بازدارنـده باشـند .در مواقـع لزوم،
ایربگهـای جانبی حفاظت الزم را هنگام تصادف از
کنار  تامین مینمایند.
• •ایربگهـا تنها وقتی عمل میکنند (یا در صورت
لزوم باد شده و باز میشوند) که سوئیچ باز باشد.
• •ایربگها در صورت بروز برخورد از جلو و یا از کنار
(در صـورت وجود ایربگ جانبی و پردهای) عمل
میکننـد تا از سرنشـینان در برابر  جراحتهای
شدید بدنی محافظت نمایند.
• •هیچ سـرعتی مشـخص شـده وجـود نـدارد که
در ایـن سـرعت ایربگهـا عمـل کننـد .معموال،
ایربگها بهگونهای طراحی شـدهاند که براسـاس
شـدت برخورد و جهـت آن عمل کننـد .این دو
عامل مشـخص میکنند که آیا سنسور سیگنال
عمل کردن و یا عمل کردن الکترونیکی را ارسال
میکند یا خیر.
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چراغ هشـدار  SRSیا
ایربگ
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• •شـرایطی وجود دارد کـه در آن تماس با ایربگ
میتوانـد مرگبار باشـد بهویژه اگر سرنشـین به
محل ایربگ خیلی نزدیک باشد.
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وقتـی ( SRSCMواحـد کنتـرل کننـده ایربگ)
ضربـه بـه اندازه کافی شـدیدی را حس میکند که
در جلـوی خودرو رخ داده اسـت ،بهصورت خودکار
ایربگهای جلو را فعال میکند.

.ir

ir

.
ge

a
ar

G

lec
oe

ar

.C
w

w

3

www.CarGarage.ir

63

سیستم ایمنی خودرو

شـما میتوانیـد برای کاهش ریسـک آسـیب بدنی
ناشـی از باز شدن کیسـه هوا اقداماتی انجام دهید.
بیشـترین ریسـک وقتی اسـت که خیلی نزدیک به  
کیسـه هوا باشید .کیسـه هوا برای باز شدن نیاز به
فضـا دارد .توصیه میشـود که راننـده تا حد امکان
صندلـی خـود راعقب بکشـد تـا حدی کـه کنترل
خـودرو را از دسـت ندهـد و مرکـز فرمان و سـینه  
راننده بیشترین فاصله ممکن را داشته باشند.

w

• •عمـل کردن ایربگ به تعدادی از عوامل بسـتگی
دارد که نمونه آن سـرعت خـودرو ،زاویه برخورد
و شـدت و سـختی خـودرو یا اشـیائی اسـت که  
خودرو با آنها برخورد میکند .الزم به ذکر است
که عوامل تعیینکننده تنها محدود به این موارد
نیست.
• •ایربگهای جلوی خودرو در یک لحظه کامال باد
شده و خالی میشوند .دیدن باد شدن و باز شدن
ایربگ برای شـما در زمان تصادف ممکن نیست
و تنها شـما کیسه هوای خالی را میبینید که از
محل خود  بعد از تصادف آویزان شده است.
• •بـرای حفاظـت بهتر سرنشـینان ،ایربگهـا باید
بهسـرعت عمـل کنند .سـرعت باز شـدن ایربگ  
در زمان کوتاهی رخ میدهد که کیسـه هوا بین
سرنشین و سازه خودرو قبل برخورد سرنشین با
این سـازهها باد میشـود .این سرعت باد شدن و
باز شدن ریسک ضربات جدی و جراحت مرگبار
بـه سرنشـین را کم کـرده و بنابرایـن یک بخش
ضروری در طراحی کیسه هوا است.
اما باز شـدن سـریع ایربگ میتواند گاهی بسیار
خطرناک باشـد و سـبب جراحات و کوفتگی در
ناحیـه صورت ،شکسـتن اسـتخوانها و کبودی
گردد زیرا سرعت باز شدن آن به حدی است که
نیروی زیادی وارد میکند.
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نگاهی اجمالی به خودرو
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هشدار !
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بـه محـض عمل کردن کیسـه هـوا ،درزهـای روی
تشـک پد جلوی راننـده روی غربیلک تحت فشـار  
ناشـی از باز شـدن ایربگها ،باز میشوند .باز شدن  
بیشـتر این روکش امکان باد شـدن کامل ایربگها
را فراهم مینماید.
ایربگهای کامال باز همراه با کمربند بسته حرکت
رو بـه جلـوی سرنشـین و راننـده را کند کـرده در
نتیجه ریسک و خطر پا ،سرو سینه کم میشود.

.C
w

w

w

sic

بـرای جلوگیـری از تبدیل شـدن اشـیا به
پرتابههـای خطرنـاک در زمـان باز شـدن
ایربگ سرنشین اقدامات زیر را انجام دهید:
• •هیچ شـیئی (مانند جـا لیوانی ،جا ،CD
عروسک و غیره) را روی داشبورد جلوی
سرنشین در محل کیسه هوا قرار ندهید.
• •هرگز در نزدیکی صفحه نشـاندهندهها
ظـرف مایعات و یا اشـیای دیگر رانصب
نکنید.

64
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بعد از باز شـدن کامل کیسـه هـوا ،ایربگ بالفاصله  
بادش را خالی کرده و راننده دید رو به جلو خود را
پیدا کرده و میتواند کنترل  خودرو و کارهای دیگر
را در دست گیرد.
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هـدف و کاربرد ایـن کلید  غیرفعال نمودن کیسـه
هوای سـمت سرنشـین جلـو در هنـگام جابهجایی
سرنشـینانی اسـت که باز شدن کیسـه هوا بهخاطر
شرایط سنی ،سایز و وضعیت پزشکی آنها میتواند
خطرناک باشد.
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کلید روشن  /خاموش کیسه هوای جلو
سرنشین (در صورت وجود)
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بعد از باد شـدن ایربگ  ،اقدامات احتیاطی زیر
را انجام دهید:
• •شیشـه و درب سمت خود را سریعا بعد از
ضربه باز کنید تا دود و ذرات ناشـی از باد
شدن و عمل کردن کیسه هوا خارج شود.
• •بالفاصله بعد از عمل کردن کیسـه هوا ،به
داخل محدوده نصب آن دست نزنید .قطعات
این بخش در اثر تماس با ایربگ ممکن است
داغ باشند و دست شما را بسوزانند.
• • همیشه دست و صورت و نواحی در معرض
این غبارات را با محلول آب و صابون مالیم
تمیزبشورید.
• • توصیه میکنیم که بالفاصلـه بعد از عمل
کردن کیسه هوا آن را نزد نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور تعویض کنید .فراموش
نکنید که کیسه هوا یکبار مصرف است.

3

w

هشدار !

موقعی که کیسـه هوا عمـل میکند ،صدای بلندی
ایجـاد میشـود کـه همـراه بـا دود و ذرات معلـق
در داخـل خـودرو اسـت .این عادی اسـت و بخاطر  
احتـراق قطعه باد کننده کیسـه هوا رخ داده اسـت
.بعد از باد شـدن کیسه هوا ،شاید تنفس در خودرو
راحت نباشـد زیرا سـینه شـما در تماس با کمربند
و کیسـه هـوا بـوده اسـت و نیـز دود و ذرات معلق  
تنفـس را سـخت کرده اسـت .ذرات معلـق ممکن
اسـت  سـبب تشدید آسم در بعضی از افراد شوند و
اگر بعد از  عمل کردن کیسـه هوا مشـکل تنفسـی
پابرجا بود ،بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
با این وجود دود و ذرات معلق ناشی از عمل کردن
کیسـه هوا سمی نیسـتند و تنها ممکن است برای
پوسـت ،چشـم و گلـو ،بینـی و غیره حساسـیت زا
باشند .اگر این حالت پیش بیاید در آن صورت باید
بالفاصله دسـت و صورت را با آب سـرد بشـویید و
در صورت ادامه وضعیت به پزشک مراجعه نمایید.

w

بعـد از بـاز شـدن ایربـگ جانبـی و یـا جلـو ،ایربگ
بهسـرعت خالی میشود .باز شدن ایربگ دید راننده
از شیشـه جلو را کم نمیکند و قدرت فرمانپذیری
خودرو را کاهش نمیدهد .ایربگهای پردهها ممکن
است بعد از عمل کردن تا حدی باد داشته باشند.

صدا و دود ناشـی از عمل کردن کیسه
هوا

sic

بعدازبازشدنایربگچهاتفاقیرخمیدهد؟

na

www.CarGarage.ir

نگاهی اجمالی به خودرو
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نکته !

بـرای فعالسـازی ایربگ سرنشـین جلو
بهصورت زیر عمل کنید
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برای غیرفعالسازی ایربگ سرنشین جلو
بهصورت زیر عمل کنید:
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چراغ روشن/خاموش ایربگ جلوی سرنشین
بعد از باز کردن سوئیچ خودرو بهمدت  4ثانیه
روشن میماند.
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کلیـد و یـا وسـیله محکمـی مشـابه آن را وارد جـا
کلیـدی روشـن/خاموش ایربـگ سرنشـین کرده و
آن را در وضعیـت  OFFقـرار دهید .چراغ OFF
کیسـه هـوا ( )در این حالت تا زمان فعالسـازی
مجدد سیستم روشن میماند.

کلیـد و یا وسـیله محکمی مشـابه آن را وارد کلید
روشـن  /خاموش ایربگ سرنشـین کرده و آن را در
وضعیـت   ONقرار دهید .چراغ   ONکیسـه هوا
( )در این حالت روشـن میشـود و   60ثانیه در
وضعیت روشن باقی میماند.
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هشدار !

وقتـی کـه چـراغ خامـوش بـودن ایربگ
سرنشین روشن اسـت ،هرگز اجازه ندهید
که سرنشـین بزرگسـال روی صندلی جلو
بنشـیند .زیرا در زمان تصادف کیسـه هوا
عمل نمیکند .کیسـه هوا را فعال کرده و یا
سرنشین باید از صندلی عقب استفاده کند.
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برچسـب هشدار ایربگ سرنشین جلو
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چرا گاهـی ایربگ در هنـگام تصادف
روی صندلی کودک
هرگزصندلی کودک را روی صندلی سرنشـین جلو عمـل نمیکنـد؟ (ایربگهـا طـوری
نصـب نکنیـد مگر این که کلیـد ایربگ در وضعیت   طراحـی شـدهاند که در هـر تصادفی
 OFFباشـد زیرا ایربگ باز شده میتواند با قدرت فعال نمیشوند و عمل نمیکنند)
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بـه کودک یا صندلی او برخورد کرده و سـبب بروز
جراحات جدی شود.
اگر خودروی شـما مجهز به کلید  /روشـن خاموش
ایربگ جلوی سرنشـین اسـت ،میتوانیـد در موقع
لزوم ایربگ را فعال یا غیر فعال کنید .برای جزئیات
بیشتر به بخش مربوطه مراجعه شود.

www.CarGarage.ir

تصادفـات خاصی وجود دارند کـه ایربگ باید فعال
شـود تـا حفاظـت بیشـتری از سرنشـینان به عمل
آورد .ایـن موارد شـامل برخـورد از عقـب ،برخورد
هـای دوم یـا سـوم  و نیـز  برخوردهای با سـرعت
کم اسـت که معموال در این موارد کیسـه هوا فعال
نمیشود .آسیب وارده به خودرو نشاندهنده انرژی
برخورد وارده است و براساس آن نمیتوان مشخص
کرد که آیا ایربگ باید عمل بکند یا خیر.
67
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• •هرگـز از صندلی کودک رو به عقب روی
صندلی اسـتفاده نکنید که در جلوی آن
ایربگ فعال وجود دارد زیرا خطر مرگ و
جراحت جدی بهدنبال دارد.
• •هرگز صندلـی کودک را در روی صندلی
سرنشـین جلو قرار ندهیـد .اگر ایربگ
سرنشـین جلـو عمـل کنـد ،آسـیب و
جراحات کشندهای به دنبال دارد.

sic

هشدار !

اگـر کلیـد روشـن/خاموش ایربـگ جلوی
سرنشین ایراد داشه باشد ،وضعیتهای زیر
رخ میدهد:
• •چراغ هشدار ایربگ ( ) روی داشبورد
روشن میشود.
• •چـراغ  OFFایربـگ سرنشـین ( )
روشـن نمیشـود و چراغ هشـدار ON
( ) 60ثانیـه روشـن و بعـد خامـوش
میشـود .حتی اگر کلید روشن/خاموش
کیسه هوای جلوی سرنشین در وضعیت
 OFFباشـد (ممکـن اسـت در صورت
وجود ایراد)،کیسه هوا باز هم در صورت
برخورد از جلو فعال میشود.
• •توصیه میشـود که در این موارد هرچه
سریعتر کلید روشن/خاوش ایربگ جلو
سرنشـین و سیستم ایربگ  SRSرا به
روئیـت نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور برسانید تا بازرسی شود.

هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو
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سنسورهای برخورد ایربگ
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برای کاهش ریسک عمل کردن غیر منتظره
ایربگ و ایجاد جراحت و مرگ:
• •هرگز چیزی را بـه محلهایی نکوبید که
در آن کیسـههای هوا یا سنسورهای آن
تعبیه شده اند.
• •هرگـز در محـل ایربـگ و یـا دور آن
تعمیـرات انجـام ندهیـد .اگرمحـل و یا
زاویـه سنسـورها عـوض شـود در آن
صورت شـاید ایربگ ها وقتی عمل کنند
که نباید عمل میکردند.
• •هرگـز گارد سـپر بـرای خـودرو نصـب
نکنیـد و یا سـپر را با قطعـات غیرفعال
تعویض ننمایید .این کار ممکن است اثر
نامطلوبی روی کارایی عمل کردن ایربگ
بگذارد.
• •توصیه میشود که تمامی تعمیرات روی
خودرو توسـط نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور انجام شود.

sic

هشدار !
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(  )1ماژول کنترل SRS
(  )2سنسور ضربه جلو
(  )3سنسور ضربه جانبی (درصورت وجود)
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ایربگهای پردهای و جانبی
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ایربگهای جلو بهگونهای طراحی شـدهاند که بر اساس
شدت ،سرعت و یا زوایای برخورد از جلو  عمل کنند.
باوجودی که ایربگهای سرنشـین جلـو و راننده طوری
طراحی شـدهاند که تنها در برخوردهای شـاخ به شـاخ
عمـل کنند ،امـا در دیگر انواع برخوردهـا در صورتیکه
سنسـورهای ضربه جلو ضربه کافی را حس کنند ،فعال
میشوند.
اگر شاسی خودرو در اثر تصادف یا اشیایی روی جادههای
غیر اسـتاندارد ضربه بخورد ،ایربگها ممکن است عمل
کنند .در جادههای غیر اسـتاندارد و سـطوحی که برای
راندن خودرو مناسب نیستند با دقت رانندگی کنید تا از
عمل کردن ناخواسته ایربگها جلوگیری شود.
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شرایط عمل کردن ایربگ
ایربگهای جلو
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ایربگهای سرنشینان جلو و راننده بهگونهای طراحی
شـدهاند که تنها در برخورد از جلو عمل کنند ،زمانی
فعـال میشـوند که سنسـورهای برخـورد جلو ضربه
کافی را احسـاس نمایند .ایربگهای پردهای و جانبی
بهگونـهای طراحی شـدهاند که تنهـا در برخوردهای
جانبـی فعال شـوند اما در صورتی بـرای برخوردهای
دیگر فعال شده و عمل میکنند که سنسورهای ضربه 3
جانبی برخورد کافی را حس کنند.
اگـر شاسـی خـودرو در اثر تصادف یا اشـیایی روی
جادههـای غیر اسـتاندارد ضربـه بخـورد ،ایربگها
ممکن است عمل کنند .در جادههای غیر استاندارد
و سـطوحی که برای راندن خودرو مناسـب نیستند
بـا دقـت رانندگی کنید تا از عمل کردن ناخواسـته
ایربگها جلوگیری شود.
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ایربگهــای جانبــی و پـردهای طــوری طراحــی
شـدهاند که در برخوردهای جانبی فعال میشـوند و
سنسورهای برخورد جانبی این برخوردها را براساس
شـدت ،سـرعت یا زوایـای برخورد ناشـی از برخورد
جانبی شناسایی مینمایند.
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نگاهی اجمالی به خودرو

ایربگهای جلو در تصادفات از عقب فعال نمیشوند
زیـرا سرنشـینان در اثـر نیروی برخـورد از عقب به
عقـب پرتاب میشـوند .در این حالـت ،عمل کردن
ایربگها مزیتی ندارد.
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در برخوردهـای خـاص بـا سـرعت کـم ،ایربگهـا
ممکـن اسـت عمل نکننـد .ایربگها در ایـن موارد
عمل نمیکنند زیرا مزیت حفاظتی آنها بیشـتر از  
کمربند نیست.
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ایربگها در چه حالتی عمل نمیکنند؟
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ایربگهای جلو ممکن اسـت در برخوردهای جانبی
فعـال نشـوند زیـرا سرنشـینان در جهـت برخـورد  
حرکـت میکننـد (پرتـاب میشـوند) و بنابرایـن
در ضربـات و برخوردهـای جانبـی ،عمـل کـردن
ایربگهـای جلو مزیـت حفاظتی برای سرنشـینان
ندارد.
اما  ایربگهای جانبی و پرده  ممکن است براساس  
شـدت ،سـرعت خودرو و زاویه برخورد  عمل کنند
و فعال شوند.
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ایربگهای جلو ممکن است در تصادفهایی که در
آن خـودرو واژگـون میگردد ،فعال نشـوند زیرا در
این حالت فعال شدن و عمل کردن ایربگهای جلو
مزیت حفاظتی ندارد.
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قبل از ضربه ،راننده اغلب به شـدت ترمز میکنند.
این ترمزهای شـدید بخش جلـوی خودرو را پایین
مـیآورد و ایـن سـبب میشـود که قسـمت جلوی
خـودرو زیـر خودرو جلویـی برود .در ایـن وضعیت
ایربگهـای جلـو فعـال نمیشـوند زیـرا نیروهـای
کاهش شتاب حس شده توسط سنسورها به خاطر
شکل برخورد بسیار کم است.

ar

در برخوردهای زاویهدار ،نیروی ضربه ممکن اسـت
سرنشـینان را در جهتـی هدایـت یـا پرتـاب نماید
کـه ممکن اسـت کیسـههای هـوا نتواننـد از آن ها
محافظـت نماینـد و بنابرایـن سنسـورها در ایـن
وضعیتهـا ایربـگ را فعـال نمیکنند چـون فایده
حفاظتی ندارد.
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مراقبت و محافظت از ایربگها

سرنشـینان نبایـد در هنگام حرکـت خودرو
از صندلـی خارج شـده و یا صندلـی خود را
عوض کنند .سرنشـینی که در زمـان تصادف و یا
توقف اضطراری کمربند نبسـته باشـد ،ممکن است
بهشـدت پرتاب شـده و به دیگر افراد بخورد و یا  از
خودرو به بیرون پرتاب شود.
همراه با کمربند چیز دیگری اسـتفاده نکنید.
وسـایل جانبی که سـازندههای آنها مدعی راحتی
بیشـتر سرنشین در زمان بسـتن کمربند هستند و
یـا مدعی هسـتند که جابهجا کـردن محل کمربند
میتواند حفاظت بیشتری را ایجاد نماید ،میتوانند  
مضـر بـوده و میزان حفاظـت کمربند را کم کرده و
منجر به جراحتهای جدی شوند.
صندلیهای جلو را دست کاری نکنید.
هرگونه دستکاری و دخل و تصرف در صندلیهای
جلـو میتوانـد در کار سیسـتم ایمنـی مکمـل و
ایربگها و اجزای حسگر آن اختالل ایجاد نماید.
از گذاشـتن اشـیا زیر صندلی جلـو اجتناب
کنید .گذاشـتن اشیا زیر صندلیهای جلو میتواند
در کار سیسـتمهای ایمنـی کمکـی و ایربگهـا و
دسته سیمها اختالل ایجاد نماید.
هرگز به دربها ضربه نزنید.
ضربه زدن به دربها موقع باز بودن سوئیچ خودرو
میتواند سبب عمل کردن ایربگ شود.
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ایربگها در صورت برخورد خودرو به موانعی مانند
تیـر برق و یا درخت فعال نمیشـوند زیرا اگر نقطه
برخورد در مرکز خودرو باشـد ،در این حالت انرژی
برخورد توسط سازه خودرو جذب میشود.
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ایربگهـا عموما نیازی به تعمیـر و نگهداری ندارند
و هیـچ بخشـی از آن وجـود ندارد که شـما بتوانید
آن را خودتان تعمیر کنید .اگر چراغ هشدار ایربگ
موقـع باز بودن سـوئیچ روشـن نشـود یـا بهصورت
مداوم روشـن باشـد ،در آن صورت توصیه میکنیم
کـه  بالفاصله خودرو را به نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور برده تا بازرسی الزم روی خودرو انجام
شود.
توصیه میشـود کـه تمامی کارهـا و تعمیرات روی
سیسـتم ایربگ مثل باز و بسته نمودن ،تعمیر ،کار
روی داشـبورد جلـوی سرنشـین ،صندلیهای جلو
و ریلهای سـقفی توسـط نمایندگی مجاز شـرکت
کرمـان موتـور انجـام شـود .جابهجایـی نادرسـت
سیسـتم ایربگ میتواند سـبب جراحتهای شدید
شود.

اقدامات احتیاطی ایمنی دیگر
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برای کاهش خطر جراحات شدید و یا مرگ
اقدامات زیر را انجام دهید:
• •سـعی نکنید که اجزا یا سیسـتم ایربگ
را قطـع و یـا آنهـا را تعمیـر نمایید و
این شـامل اضافه و کم کـردن آرمها به
روکشهـای روی داشـبورد و یـا اصالح
ساختار و سازه خودرو میشود.
• •هرگـز در نزدیکی و یـا روی ماژولهای
ایربگ در فرمان ،داشـبورد و داشـبورد
سرنشین جلو چیزی قرار ندهید.
(ادامه دارد)

3
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w

هشدار !

w

اگـر در خودرو خـود دخل و تصرفی بنمایید و مثال
شاسی ،سیستم سپر ،انتهای جلویی و یا ورق جانبی
و یا ارتفاع آن را دستکاری کنید ،این میتواند روی
عملکرد سیستم ایربگ اثر بگذارد.

(ادامه)
• •روکـش ایربگ را همیشـه بـا یک کهنه
نرم تمیز کنیـد .حاللها یا تمیزکنندهها
میتوانند اثر سوء روی روکشهای ایربگ
بگذارند و روی عمل کردن سیسـتم اثر
سوء میگذارند.
• •توصیه میشود که ایربگهای عمل کرده
را در نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان
موتور تعویض کنید.
• •اگر الزم اسـت که اجزای سیستم ایربگ
دور انداخته شـود ،و یا اگـر خودرو باید
اسقاط شود ،باید اقدامات ایمنی خاصی
را رعایـت نمـود .برای کسـب اطالعات
در این زمینه با نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور مشورت کنید .عدم رعایت
این اصـول میتوانـد خطـرات جراحت
فردی را افزایش دهد.

sic

اضافه نمودن تجهیـزات و یا اصالح و
دخـل و تصـرف در خـودرو مجهز به
ایربگ
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برچسبهــای هشـدار ایربــگ (در
صورت نصب)

برچسـبهای هشـداردهنده ایربـگ بـرای هشـدار به
راننـده و سرنشـینان در مـورد ریسـکهای بالقـوه
سیستم ایربگ استفاده میشوند .تمامی این اطالعات
در مورد ایربگها را که در این برچسبها و در کتابچه
درج شدهاند ،مطالعه و به آنها توجه نمایید.
73
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چهای مورداستفاده در این خودرو
سوئی 

کاربردهای سوئیچ

ثبت کد روی سوئیچ

• •استارت خودرو
• •باز و بسته نمودن دربها و صندوق عقب خودرو

www.CarGarage.ir

هشدار !

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

هشدار !

همیشـه از قطعات اصلی هیونـدای بهعنوان
سـوئیچ خودرو اسـتفاده کنید .اسـتفاده از
سوئیچهای متفرقه ممکن است سبب شود که
بعد از  STARTمانع برگشت به وضعیت ON
شود .در این وضعیت ،استارت خودرو همچنان
کار میکند و این به موتور اسـتارت آسـیب
میزنـد و ممکن اسـت در اثر عبـور جریان
شدید از سیمکشی سبب آتشسوزی شود.
77
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شـماره کـد روی سـوئیچ
ممکن اسـت به صورت چاپی
یـا بـا برچسـب روی آن درج
شده باشـد .اگر سـوئیچ خود
را گـم کردیـد ،حتمـا بـا نمایندگـی مجاز شـرکت
کرمـان موتـور تماس بگیریـد .توصیه میشـود که
برچسـب روی سـوئیچ را جدا کرده و در جای امنی
نگـه داری نماییـد .همچنین این کد را همیشـه در
دسترس داشته باشید اما از نگهداری آن در خودرو
خودداری کنید.

نگاهی اجمالی به خودرو
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برای غیر فعال سازی سیستم ضد سرقت
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کلیـد روشـن  /خامـوش را در وضعیـت  ONقـرار
دهید.

برای غیر فعال سازی سیستم ضد سرقت
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خودروهایبدونسیستمسوئیچهوشمند

با سیستم ضد سرقت ،هر موقع شما سوئیچ را وارد
میکنید و سـوئیچ را باز میکنید ،کنترل های الزم
انجام می شود و معتبر بودن یا نبودن سوئیچ تایید
میشود.
اگر سوئیچ اصلی بود در آن صورت موتور روشن می
شود و در غیر این صورت موتور روشن نمیشود.
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کلیـد روشـن  /خامـوش را در وضعیـت OFF
قرار دهید .سیسـتم ضد سـرقت بهصـورت خودکار
فعال میشـود و بدون سـوئیچ اصلی ،موتور روشـن
نمیشود.
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برای غیر فعال سازی سیستم ضدسرقت

سـوئیچ را داخل جا سـوئیچی قرار داده و آن را در
وضعیت  ONیا باز قرار دهید.

برای فعال سازی سیستم ضد سرقت

.ir

سـوئیچ را در وضعیـت  OFFقرار دهید .سیسـتم
ضد سرقت به صورت خودکار فعال می شود .در این
حالت خودرو بدون سوئیچ اصلی روشن نمیشود.
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موقـع روشـن نمـودن موتور ،حتـی االمکان
سـوئیچهای ضـد سـرقتدار دیگر همـراه با
سـوئیچ نباشند زیرا در غیر این صورت موتور
روشـن نمیشـود و یـا بعد از روشـن شـدن
خاموش میشـود .برای جلوگیری از این امر،
سوئیچهای خود را جدا کنید.

w

خودرو شـما دارای سیستم ضد سرقت الکترونیکی
اسـت که امکان استفاده غیر مجاز و سرقت خودرو
را کم میکند.
سیسـتم ضدسـرقت خـودرو شـما متشـکل از یک
ترانسـپوندر یا سیستم پاسـخگوی خودکار کوچک
در داخـل کلیـد و ابـزاری الکترونیکـی در داخـل
خودرو تشکیل شده است.

خودروهای با سیستم سوئیچ هوشمند

هـر موقـع کـه کلیـد روشـن  /خاموش خـودرو در
وضعیـت  ONقرار میگیرد ،سیسـتم ضد سـرقت
اصل بودن یا نبودن سوئیچ را چک میکند.
اگر سـوئیچ اصلی باشـد در آن صورت موتور روشن
میشود و در غیر این صورت ،روشن نمیشود.

نکته !

sic

سیستم ضد سرقت یا ایموبایالیزر
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احتیاط !

از گذاشتن اشیای فلزی در نزدیکی سوئیچ
خودداری کنید.
اشـیای فلـزی ممکـن اسـت در سـیگنال
ترانسـپوندر اشـکال ایجـاد کننـد و مانع
روشن شدن خودرو شوند.

نکته !

اگـر به سـوئیچهای اضافـی نیاز درآیـد و یا
سـوئیچ خود را گم کردهاید ،توصیه میشـود
کـه با نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور
مراجعه کنید.

ریموت (در صورت وجود)

احتیاط !

ترانسپوندر موجود در سوئیچ خودروی شما
بخش مهمی از سیسـتم ضد سـرقت است.
این سیستم بهگونهای طراحی شده است که
سالها بدون عیب کار کند؛ اما با این وجود
مانع خیس شدن و یا در معرض الکتریسیته
سـاکن و یا ضربه به آن شـوید .در غیر این
صورت به آن آسیب میرسد.

کار با ریموت خودرو

نوع A

.C
w

w

w

www.CarGarage.ir

احتیاط !

هرگز بدون فشـار کلید مخصوص ،سـوئیچ
را بـه زور جمع نکنید زیرا سـوئیچ آسـیب
میبیند.

نوع B

• •بـرای باز کـردن و درآوردن کلید مکانیکی روی
ریمـوت ،کلیـد مخصـوص را فشـار داده و نگـه
دارید و کلید را خارج کنید.
• •بـرای نصب مجدد کلید ،آن را درون محل خود
قرار داده و فشار دهید تا جا بخورد و صدای جا
خوردن شنیده شود.
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از دسـتکاری و تغییـرات در سیسـتم ضد
سـرقت خودداری کنید زیرا سبب میشود
که درست کار نکند .برای سرویس سیستم
ضد سرقت حتما به نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه کنید.
نقصهـای ناشـی از تغییـرات نادرسـت و
دستکاری سـوئیچ مشمول گارانتی نخواهد
بود.

• •برای باز کردن سوئیچ ،کلید مخصوص روی آن
را فشـار دهیـد تـا به صـورت خـودکار کلید باز
شود.
• •برای بسـتن یا جمـع کردن کلید ،ضمن فشـار
کلید ،با دست آن را جمع کنید.
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احتیاط !
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نگاهی اجمالی به خودرو

na
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نکته !

اقدامات احتیاطی در مورد فرستنده

اگر درب باز باشد ،دربها قفل نمیشوند.

فرستنده در موارد زیر کار نمیکند:
• •سوئیچ روی خودرو باشد.
• •فاصله شـما تا خودرو بیشتر از  10متر و یا
 130فوت باشد.
• •باطری فرستنده ضعیف باشد.
• •خودروها یا اشیای دیگر جلوی سیگنال را
گرفته باشد.
• •آب و هوا خیلی سرد باشد.
• •فرستنده ،به یک فرستنده رادیویی مانند
ایسـتگاه رادیویی و یا فرودگاهی نزدیک
باشد که با فعالیت عادی فرستنده تداخل
نماید.
موقعیکه فرستنده درست کار نمیکند ،درب
را با سـوئیچ باز و بسـته کنید .اگر فرستنده
معیـوب هسـت ،حتمـا بـه نمایندگـی مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
(ادامه دارد)
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باز نمودن قفل ()2

نکته !
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1 .1کلید باز نمودن قفل را فشار دهید.
2 .2چراغهای هشـدار خطر دو بار چشـمک میزند و
این بدان معنی است که تمامی دربها باز هستند.

ar

باز کردن قفل در صندوق عقب ()3
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3 .3کلید باز کردن قفل درب صندوق عقب را بیش
از  1ثانیه فشار دهید.
4 .4چراغ هشدار خطر دو بار چشمک میزند و این
بدان معنی است که درب صندوق باز است.

.ir

1 .1تمامی دربها را می بندد.
2 .2کلید قفل را فشار دهید.
3 .3چراغ هشـدار خطر  یکبار چشـمک مـی زند تا
نشان دهد که تمامی دربها قفل هستند (درب
موتور و درب صندوق عقب باید بسته باشد).
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• •بعد از باز کردن قفـل درب صندوق عقب،
صندوق بـه صورت خودکار قفل میشـود
مگر این که در عرض  30ثانیه باز شود.
• •بعد از باز شدن صندوق عقب ،و بستن آن،
صندوق بهصورت خودکار قفل میشود.
• •عبارت  HOLDدرج شده روی کلید بدان
معنی اسـت که شما باید این کلید را فشار
داده و آنها را نگه دارید.
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قفل کردن ()1
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نکته !
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فرستنده را از آب و یا مایعات و آتش به دور
نگه دارید .اگر داخل فرستنده مرطوب شود
و یا فرسـتنده خیس شـود (در اثر ریختن
نوشـیدنی و یا آب بر روی آنهـا) ،و یا اگر
مدار داخلی آنها گرم شـود در آن صورت
درسـت کار نمیکنـد و این موارد مشـمول
گارانتی نمیشود.

.C
w

w

w

sic

4
ویژگیهای خاص خودرو

lec
oe

ar

(ادامه)
• •اگر فرستنده در مجاورت تلفن هوشمند و
یا موبایل باشد ،سـیگنال فرستنده در اثر
فعالیت عادی موبایل مختل می شـود .این
امر بهویژه وقتی اهمیت دارد که تلفن فعال
باشد مثال در حال تماس گرفتن باشید و یا
با شما تماس گرفته شود و یا پیامک بزنید
و یا ایمیل بفرسـتید و یـا دریافت نمایید.
هرگز فرسـتنده و موبایل را در یکجا با هم
قرار ندهید و بین آنها فاصله بگذارید.

احتیاط !

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

ریمـوت خودروی شـما از باطـری لیتیومی  3ولتی
اسـتفاده مـی کند که چند سـال عمـر دارند .برای
تعویض باطری بهصورت زیر عمل کنید:
1 .1بـا یک ابزار باریک درپوش باطری ریموت را باز
کنید.
81

نگاهی اجمالی به خودرو

•

سوئیچ هوشمند (در صورت وجود)

•فرسـتنده سیسـتم ریموت بـه گونه ای
طراحی شـده اسـت که میتواند سالها
بـدون عیـب کار کند اما اگـر در معرض
رطوبـت و یـا الکتریسـیته سـاکن قرار
گیرد ،ممکن است خراب شود.
اگر با نحوه اسـتفاده از فرسـتنده آشنایی
نداریدویانمیدانیدباطریراچگونهتعویض
کنید ،توصیه میشود که به نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
•اسـتفاده از باطری نادرسـت مـی تواند
سـبب شـود که فرسـتنده درسـت کار
نکند .مطمئن شوید که از باطری درست
استفاده میکنید.
•برای جلوگیری از آسـیب دیدن ریموت،
مواظب باشید که زمین نخورد و یا خیس
نشـود و یا داغ نشود و در معرض آفتاب
قرار نگیرد.
•بـرای امحـای باطریهای ریمـوت طبق
قوانین محلی اقدام کنید .امحای باطری
به روشهـای دیگر برای محیط زیسـت
مضر است.
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بـرای تعویـض فرسـتنده حتما بـه نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
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2 .2باطریهای مصرف شده را خارج نموده و باطری
جدیـد را در آن قـرار دهید .مطمئن شـوید که
باطریها را درست جا زدهاید.
3 .3مجددا درپوش ریموت را نصب کنید.

احتیاط !

na
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کار کلیدهای سوئیچ هوشمند

1 .1کلید قفل کردن درب
2 .2کلید باز کردن قفل درب
3 .3کلید باز کردن قفل صندوق عقب خودرو
بـا سـوئیچ هوشـمند ،شـما میتوانید قفـل درب و
صنـدوق عقب را باز و بسـته کنیـد و حتی موتور را
بدون گذاشتن سوئیچ روشن کنید.
کلیدهای روی سـوئیچ هوشـمند با ریموت یکسان
است .به بخش ریموت مراجعه کنید.
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نکته !

• •کلید تنها در صورتی کار میکند که سوئیچ
هوشمند در داخل فاصله  70سانتی متری
دستگیره بیرونی خودرو است.
• •اگر سـوئیچ هوشـمند در داخل فاصله 70
سانتیمتری دستگیره درب خودرو باشد،
دیگر افراد هم میتوانند دربهای خودرو
را باز کنند.
4
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باز کردن قفل صندوق عقب

1 .1سوئیچ هوشمند را بردارید.
2 .2کلید روی دستگیره درب صندوق را فشار دهید.
3 .3درب صندوق را باز کنید.

نکته !

• •بعد از باز شدن درب صندوق عقب و بستن
آن ،درب صندوق بـه صورت خودکار قفل
میشود.
• •کلید تنها در صورتی کار میکند که سوئیچ
هوشـمند در داخل فاصله  70سانتیمتری
دسـتگیره بیرونـی صندوق عقـب خودرو
است.
83
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1 .1سوئیچ هوشمند را بردارید.
2 .2کلیـد روی دسـتگیره بیرونـی خـودرو را فشـار
دهید.
3 .3تمامی درها باز می شـوند و چراغ های هشـدار
دو بار چشمک خواهند زد.
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1 .1سوئیچ هوشمند را بردارید.
2 .2تمامی دربها را ببندید.
3 .3کلید روی دستگیره درب خودرو را فشار دهید.
4 .4چراغهـای هشـدار خطر  یکبار چشـمک میزنند
(درب موتور و درب صندوق عقب باید بسته باشد).
5 .5مطمئـن باشـید که دربها قفل هسـتند؛ بدین
منظور تمامی دستگیرهها را بکشید.

باز کردن قفل درها
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قفل کردن دربها با سوئیچ هوشمند
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اگر سوئیچ هوشمند را همراه داشته باشید ،میتواند
دربها و صندوق عقب را باز و بسته کنید.
همچنین ،میتواند به کمک سوئیچ هوشمند موتور
را روشـن کنید .برای جزئیات بیشـتر بـه ادامه این
بخش توجه کنید.
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• •کلید تنها در صورتی کار میکند که سوئیچ
هوشـمند در داخل فاصله  70سانتیمتری
دستگیره بیرونی خودرو است.
• •حتی اگر شـما دسـتگیره را فشـار دهید،
درهـا قفل نمیشـوند و آژیر سـه ثانیه به
صدا در میآید اگر:
	-سوئیچ هوشمند در خودرو باشد.
	-کلید روشن  /خاموش موتور در وضعیت
 ONیا  ACCباشد.
	-دری غیر از صندوق عقب باز باشد.

نکته !

نگاهی اجمالی به خودرو
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احتیاط !
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• •اگـر به دالیلی سـوئیچ هوشـمند خـود را گم
کردیـد ،نمیتوانید خودرو را روشـن کنید .در
صـورت لزوم خـودرو را یدک کـرده و آن را به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
• •بـرای هر خـودرو حداکثر می توان دو سـوئیچ
هوشـمند ثبـت نمود .اگـر یک سـوئیچ را گم
کردیـد ،توصیه میشـود بـه نمایندگـی مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
• •سوئیچ هوشمند در موارد زیر کار نمیکند:
	-اگـر سـوئیچ هوشـمند نزدیک فرسـتنده
رادیویـی ماننـد ایسـتگاه رادیویـی و یـا
فرودگاهی باشـد که میتوانـد در عملکرد
عادی سوئیچ هوشمند اختالل ایجاد نماید.
	-سـوئیچ هوشـمند نزدیـک موبایـل و یـا
سیستمهای بی سیم دوجانبه و یا تلفنهای
سلولی باشد.
	-سیستم سوئیچ هوشمند خودروی دیگر در
مجاورت خودروی شما استفاده میشود.
وقتی سـوئیچ هوشـمند درسـت کار نمیکند،
درب خـودرو را بـا سـوئیچ عادی باز و بسـته
کنید .اگر احساس میکنید که سوئیچ هوشمند
معیوب است ،توصیه میشود حتما به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
(ادامه دارد)
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نکته !

(ادامه)
• •اگر سوئیچ هوشمند به موبایل شما نزدیک
باشد ،سیگنال توسط سیگنالهای موبایل
مسدود میشود .این امر بخصوص در موقع
تلفن زدن ،پیامک فرستادن ،و یا ارسال و
دریافت ایمیل جدی تر است .هرگز سوئیچ
هوشـمند یا موبایل خـود را در یک جیب
نگذارید و همیشه بین این دو فاصله کافی
را رعایت کنید.
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اقداماتاحتیاطیدرموردسوئیچهوشمند
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فرستنده را از آب و یا مایعات و آتش به دور
نگه دارید .اگر داخل فرستنده مرطوب شود
و یا فرسـتنده خیس شـود (در اثر ریختن
نوشـیدنی و یا آب بر روی آنهـا) ،و یا اگر
مدار داخلی آنها گرم شـود در آن صورت
درسـت کار نمیکنـد و این موارد مشـمول
گارانتی نمیشود.
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باز و بسـته کردن قفل در وضعیتهای
اضطراری

اگر سـوئیچ هوشـمند درسـت کار نکنـد ،میتوانید
دربها را با کلید مکانیکی معمولی باز و بسته کنید:
1 .1کلیـد ( )1را فشـار داده و نگـه داریـد و کلیـد
معمولی ( )2را درآورید.
2 .2کلیـد را وارد جاکلیـدی درب کنیـد .کلید را به
سمت عقب خودرو بگردانید تا قفل آن باز شود
و بـرای قفـل کـردن درب ،آن را به سـمت جلو
بگردانید.
3 .3کلیـد معمولـی را مجددا نصب کنیـد برای این
کار کلیـد را داخل محل خود گذاشـته و فشـار
دهید تا جا بخورد.
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سیستم دزدگیر خودرو (در صورت وجود)

هشـدار و دزدگیـر در صورتـی فعال خواهد شـد که
موقع فعال شدن سیستم اتفاقهای زیر رخ دهد:
• •درب جلـو یا عقـب بدون اسـتفاده از ریموت باز
شود.
• •درب صندوق عقب بدون ریموت باز شود.
• •درب موتور باز شود.
بوق به صدا در میآید و چراغ های هشدار به صورت
4
پیوسـته و تقریبا  27ثانیه چشـمک میزند مگر این
کـه سیسـتم غیر فعال شـده باشـد .بـرای خاموش
نمودن سیستم ،دربها را با ریموت باز کنید.
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3 .3درها را با استفاده از ریموت قفل کنید.
بعـد از انجام مراحل فوق ،چراغهای هشـدار خطر  
یکبار چشـمک میزند که نشـاندهنده آماده شدن
سیستم است.

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

.ir

خـودرو را پـارک کـرده و موتـور را خامـوش کنید.
سیستم را بهصورت زیر آماده کنید:
1 .1سوئیچ را خارج کنید و از خودرو خارج شوید.
2 .2مطمئن باشید که تمامی دربها و درب صندوق
عقب و درب موتور بسته و قفل شده است.

www.CarGarage.ir

مرحله غیرفعال

سیستم در صورتی غیر فعال میشود که رخدادهای
زیر پیش آید:
• •کلید باز نمودن قفل روی ریموت را فشار دهید.
امـا اگـر دربی یـا درب صندوق عقبـی در عرض
 30ثانیه باز نشود ،در آن صورت سیستم مجددا
آماده یا فعال میشود.
• •کلیـد قفل روی ریموت موقع باز بودن درب و یا
درب صندوق عقب فشار داده میشود.
چراغهای هشـدار خطـر دو بار چشـمک میزنند تا
نشان دهند که سیستم غیرفعال شده است.
85
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مرحله آماده

ar

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که مانع
ورود غیر مجاز به خودروی شـما شود .این سیستم
در سـه مرحلـه کار میکنـد :ابتـدا مرحلـه آماده و
مرحلـه دوم مرحله هشـدار سـرقت و مرحله سـوم
مرحلـه غیر فعال اسـت .اگر سیسـتم دزدگیر فعال
شـود ،سیسـتم آژیر میزند و چراغ هشـدار خودرو
چشمک میزند.
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اگـر درب یـا درب صنـدوق عقـب و یـا درب موتور
خـودرو بـاز باشـد ،چـراغ هـای هشـدار خطـر کار
نمیکننـد و سیسـتم دزدگیر آماده نمیشـود .اگر
تمامـی دربها و درب صندوق و درب موتور بعد از
فشار کلید قفل بسته باشند ،چراغهای هشدار خطر  
یکبار چشمک خواهد زد.

نگاهی اجمالی به خودرو

قفل دربها

نکته !
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سیستم ایموبایالیزر
• •اگر سیستم با ریموت غیر فعال نشد در آن
صورت کلید را وارد جا سـوئیچی نمایید و
موتور را روشـن کنید .سپس سیستم غیر
فعال می شود.
• •اگـر کلیدهـای خـود را گم کردیـد حتما
به نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور
مراجعه نمایید.

باز کردن درب خودرو از بیرون
با ریموت  /سوئیچ هوشمند

• •دربهـای این خـورد را میتوان بـا ریموت و یا
سوئیچ هوشمند باز یا بسته نمود.

.ir
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• •دربها با فشـار کلید روی دسـتگیره بیرونی باز
و بسـته میشـوند (البتـه باید در ایـن وضعیت
سـوئیچ هوشـمند همراه شما باشـد و خودروی
شما اصوال مجهز به سوئیچ هوشمند باشد)
• •بعد از بـاز کردن قفل دربهای خودرو ،باید در
را با کشیدن دستگیره باز نمود.
• •موقع بسـتن درب ،آن را با دسـت فشار دهید و
مطمئن شوید که درب کامال بسته است.

sic

سیستم غیر ایموبالیزر
• •هرگز سـعی نکنید که موتور را در حالتی که
آژیر فعال اسـت روشن کنید.در مرحله آژیر
دزدگیر ،استارت غیرفعال میشود.
• • اگر سیستم با ریموت غیر فعال نشود در آن
صورت کلید را وارد جاسوئیچی نمایید و آن را
در وضعیت  ONقرار دهید و  30ثانیه منتظر
شوید .سپس سیسم غیر فعال میشود.
• •اگـر کلیدهـای خـود را گم کردیـد ،توصیه
میشود که با نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور تماس بگیرید.

نکته !

na
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احتیاط !

از دسـتکاری و تغییـرات در سیسـتم ضد
سـرقت خودداری کنید زیرا سبب میشود
که درست کار نکند .برای سرویس سیستم
ضد سرقت حتما به نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه کنید.
نقصهـای ناشـی از تغییـرات نادرسـت و
دستکاری سـوئیچ مشمول گارانتی نخواهد
بود.
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بستن قفل دربها از داخل
با کلید قفل در

• •بـرای باز کردن قفـل درب ،کلید قفل درب ()1
را در وضعیت  UNLOCKقرار دهید .عالمت
قرمـز ( )2روی کلیـد در ایـن وضعیـت نمایـان
میشود.
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سیسـتم قفل مرکزی تنها وقتـی کار میکند که
بها و درب صندوق عقب بسته باشد.
در 

4

نکته !
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همیشه سوئیچ را بردارید و ترمز دستی را بکشید
و تمامی شیش هها را باال بدهید و موقع ترک خودرو
بها را قفل کنید.
در 
www.CarGarage.ir
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نکته !
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• •در آب و هوای مرطوب و سرد ،قفل مکانیزمهای
درب و قفل درب ممکن اسـت به خاطر شرایط
انجماد درست کار نکنند.
• • اگر درب چند بار پشت سرهم به سرعت باز و بسته
شود و این کار با سوئیچ معمولی و یا با سوئیچ قفل
درب باشـد ،در آن صورت سیسـتم ممکن است
موقتا غیر فعال شود تا از مدار آن محافظت نماید و
مانع آسیب رساندن به اجزای سیستم شود.
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نکته !
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•

برای قفل نمودن درب بدون سوئیچ معمولی ،کلید
قفـل درب ( )1در داخـل خـودرو را در وضعیـت
 LOCKقـرار دهیـد و درب ( )2را ببندیـد( .اگـر
خودروی شما قفل مرکزی ندارد).
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•بـرای قفل نمودن درب ،کلید را به سـمت عقب
خـودرو بگردانیـد و بـرای باز نمـودن قفل درب،
سوئیچ را به سمت جلوی درب بگردانید.
•اگر درب سمت راننده را با سوئیچ معمولی باز یا
بسته میکنید ،تمامی دربهای خودرو بهصورت
خودکار باز یا بسته میشوند( .اگر خودروی شما
دارای قفل مرکزی باشد).
•دربهـا با ریموت نیز باز و بسـته میشـوند (اگر
خودروی شما دارای آن باشد).
•وقتـی قفـل دربهـا باز باشـد ،بایـد آنهـا را با
کشیدن دستگیره باز نمود.
•وقتـی دربها را میبندید ،درب را با دسـت فشـار
دهید .مطمئن شوید که دربها سفت بسته شدهاند.

sic

باز کردن درب خودرو با سوئیچ معمولی

نگاهی اجمالی به خودرو

درست کار نکردن قفل درب
اگر قفل درب هنگام حضور شما در خودرو
هم کار نکند در آن صورت یکی از روشهای
زیر را برای خروج از خودرو استفاده کنید:
• •چند بار سـعی کنید قفل درب را پشـت
سرهم باز کنید (هم به روش الکترونیکی
و هـم بـه روش دسـتی) و در عین حال
دستگیره را بکشید.
• •قفل دربهـا و دسـتگیرههای دیگر در
جلو و عقب را استفاده نمایید.
• •شیشـه را پایین بدهید و از سوئیچ برای
بـاز نمودن قفل درب از بیرون اسـتفاده
کنید.
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نکته !

88
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سیسـتم قفل درب مرکزی تنهـا وقتی فعال
میشـود که تمامـی دربهـا و درب صندوق
عقب بسته باشند.

www.CarGarage.ir

هشدار !

دربها
• •دربهـا هنگام حرکـت خودروهـا باید
همیشـه کامال بسـته و قفل باشند تا از
باز شـدن ناگهانی دربها اجتناب شود.
دربهای قفل شده مانع ورود غیر مجاز
به خودرو هنگام توقف و یا حرکت کردن
خودرو میشود.
• •موقع بـاز نمودن دربها بـه خودروهای
اطـراف و موتورسـیکلت ،دوچرخه و یا
عابرین توجه داشـته باشـید تا مشکلی
ایجاد نشود .باز کردن درب موقع نزدیک
شـدن خودروها و یـا عابریـن میتواند
سبب آسیبهای جانی و مالی شود.

sic

بـرای قفـل نمـودن درب ،کلیـد قفـل در ( )1را در
وضعیـت  LOCKقـرار دهیـد .اگـر درسـت قفل
شـود ،عالمت قرمـز ( )2روی کلید قفل درب دیده
نمیشود.
بـرای بـاز کـردن درب ،دسـتگیره ( )3را به سـمت
بیرون بکشید.
فشـار کلیدهـای قفل درب ( )1در سـمت راننده یا
سرنشـین در وضعیـت  LOCKیـا UNLOCK
سـبب قفـل و یا باز شـدن قفـل تمامـی دربهای
خـودرو میشـود (اگـر خـودروی شـما مجهـز بـه
سیستم قفل مرکزی باشد).
اگـر دسـتگیره داخلـی خـودرو روی درب سـمت
راننـده و یا سرنشـین موقـع قفل بـودن کلید قفل
درب کشیده شود ،در آن صورت قفل این کلید باز،
و درب باز میشود.
دربهـای سـمت راننده یا سرنشـین در صورتیکه
دربهای دیگر (و درب صندوق) باز باشد نمیتواند
قفل شود (اگر خودرو دارای این ویژگی باشد).

هشدار !
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رها نمودن کودکان در خودرو
خودرو با درب بسـته میتواند بسـیار گرم
شـود و سـبب مرگ و یا آسـیب جـدی به
کـودکان و حیوانات خانگی درون آن شـود
که قادر به خروج از خودرو نیسـتند .از این
گذشـته ،کـودکان ممکن اسـت با وسـایل
خـودرو بـازی کننـد و به خود و یـا خودرو
آسیب بزنند و یا آسیبهای دیگری به خود
وارد نماینـد .هرگـز کـودکان و حیوانات را
بدون مراقب داخل خودرو رها نکنید.

www.CarGarage.ir

هشدار !

• •دربهـا هنگام حرکـت خودروهـا باید
همیشـه کامال بسـته و قفل باشند تا از
باز شـدن ناگهانی دربها اجتناب شود.
دربهای قفل شده مانع ورود غیر مجاز
به خودرو هنـگام توقف و یا حرکت کند
خودرو میشود.
• •موقع بـاز نمودن دربها بـه خودروهای
اطـراف و موتورسـیکلت ،دوچرخه و یا
عابرین توجه داشـته باشـید تا مشکلی
ایجاد نشود .باز کردن درب موقع نزدیک
شـدن خودروها و یـا عابریـن میتواند
سبب آسیبهای جانی و مالی شود.
89
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نمایندگی میتواند با شـرح زیـر ویژگیهای
باز و بسـتن نمودن قفلهـای درب را انتخاب
نمایند:
• •قفل درب خودکار در سرعتهای خاص
• • باز شدن قفل درب خودکار موقع برداشتن
سوئیچ از روی خودرو
اگـر خواهان ایـن ویژگیها هسـتید ،توصیه
میشـود که به نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید.
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هشدار !

در صـورت برخورد منجر به عمل کـردن ایربگها،
تمامی دربها بهصورت خودکار باز میشوند.

تمامـی دربهـا بهصـورت خـودکار بعـد از آنکـه
سـرعت بیشـتر از  15 km/hباشد ،قفل میشوند.
و تمامـی دربهـا بهصـورت خـودکار موقعـی بـاز
میشوند که موتور را خاموش و یا وقتی که سوئیچ
را بر میدارید( .در صورت وجود).

w

خودروهای با دربهای قفل نشده
تـرک خـودرو بـدون قفـل دربهـای آن
میتواند سـبب سـرقت خودرو یا آسـیب
دیدن آن و ورود افراد دیگر به خودرو شود.
همیشه سـوئیچ را از روی خودرو بردارید و
ترمز دسـتی را کشیده و تمامی شیشهها را
بـاال بدهید و دربها را بعـد از ترک خودرو
قفل نمایید.

باز شدن قفل درب موقع برخورد با
آن (در صورت وجود)

سیستم قفل درب در سرعت خاص
(در صورت وجود)

sic

هشدار !
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نگاهی اجمالی به خودرو
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نکته !

خودروهای با دربهای قفل نشده
تـرک خـودرو بـدون قفـل دربهـای آن
میتواند سـبب سـرقت خودرو یا آسـیب
دیدن آن و ورود افراد دیگر به خودرو شود.
همیشه سـوئیچ را از روی خودرو بردارید و
ترمز دسـتی را کشیده و تمامی شیشهها را
بـاال بدهید و دربها را بعـد از ترک خودرو
قفل نمایید.

دربها
• •دربهـا هنگام حرکـت خودروهـا باید
همیشـه کامال بسـته و قفل باشند تا از
باز شـدن ناگهانی دربها اجتناب شود.
دربهای قفل شده مانع ورود غیر مجاز
به خودرو هنـگام توقف و یا حرکت کند
خودرو میشوند.
• • موقع باز نمودن دربهـا به خودروهای
اطـراف و موتورسـیکلت ،دوچرخه و یا
عابرین توجه داشـته باشـید تا مشکلی
ایجاد نشود .باز کردن درب موقع نزدیک
شـدن خودروها و یـا عابریـن میتواند
سبب آسیبهای جانی و مالی شود.
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با فشار کلید قفل مرکزی فعال میشود.
• •موقـع فشـار بخـش جلویـی کلیـد ( ،)1تمامی
دربهای خودرو قفل میشوند.
• •موقـع فشـار بخش عقبـی این کلیـد ( ،)2قفل
تمامی دربهای خودرو باز میشود.
• •اگـر سـوئیچ روی خـودرو باشـد و درب جلو باز
باشـد ،در آن صورت دربها حتی در صورتیکه
قسـمت جلویـی ( )1قفـل مرکزی را هم فشـار
دهید ،باز هم قفل نمیشوند.
• •اگر سـوئیچ هوشـمند در خودرو باشد و دربها
باز باشـند ،در آن صورت دربها قفل نمیشوند
حتی اگر قسمت جلوی سوئیچ قفل مرکزی ()1
فشار داده شده باشد.
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کلیـد قفل مرکزی (اگر خـودرو به آن
مجهز باشد)
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هشدار !
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اگر دربها با ریموت و یا سوئیچ هوشمند قفل
شوند در آن صورت دربها با کلید باز و بسته
نمودن قفل مرکزی درب هم باز نمیشود.

هشدار !
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هشدار !

رها نمودن کودکان در خودرو
خودرو با درب بسـته میتواند بسـیار گرم
شـود و سـبب مرگ و یا آسـیب جـدی به
کـودکان و حیوانات خانگی درون آن شـود
که قادر به خروج از خودرو نیسـتند .از این
گذشـته ،کـودکان ممکن اسـت با وسـایل
خـودرو بـازی کننـد و به خود و یـا خودرو
آسیب بزنند و یا آسیبهای دیگری به خود
وارد نماینـد .هرگـز کـودکان و حیوانات را
بدون مراقب در خودرو رها نکنید.
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قفل کودک برای جلوگیری از باز نمودن قفل درب
عقب خودرو توسط کودک طراحی شده است .قفل
کودکهـای درب عقب باید موقع حضور کودک در
خودرو فعال شوند.
1 .1درب عقب را باز کنید.
2 .2قفـل کـودک واقـع در لبـه عقبـی درب را در
وضعیـت قفـل قـرار دهیـد .وقتی قفـل کودک
در وضعیت قفل باشـد ،درب عقب باز نمیشـود
حتی اگر دستگیره داخلی درب ( )3را بکشید.

www.CarGarage.ir

4

باز کردن درب صندوق عقب

• •قفل درب صندوق عقب خودرو در صورتی قفل
میشـود و یا باز میشـود که کلیـد در وضعیت
 LOCKیـا  UNLOCKباشـد (اگـر خودرو
دارای این ویژگی باشد)
• •درب صنـدوق عقـب خـودرو وقتی باز و بسـته
میشـود کـه تمامی دربها با سـوئیچ معمولی،
ریموت و یا سـوئیچ هوشمند و یا با سوئیچ قفل
مرکزی ،باز یا بسته باشند.
• •اگر قفل درب صندوق عقب خودرو باز باشد در
آن صورت درب صندوق عقب خودرو با کشیدن
دستگیره باز میشود.
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قفل دربهای عقب
اگر کـودک موقع حرکت خـودرو بهصورت
ناگهانی دربهای عقـب را باز کند ،احتماال
آنها سـقوط میکنند و بهشـدت آسـیب
میبیننـد و یـا مجـروح میشـوند .بـرای
جلوگیـری از باز شـدن دربهـای عقب از
داخـل ،قفل کودک را بایـد در موقع حضور
کودک در خودرو فعال نمود.

ar

قفل کودک درب عقب خودرو
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3 .3درب عقب را ببندید.
برای باز نمودن درب عقب ،دسـتگیره بیرونی درب
( )2را بکشید.
حتـی اگـر قفـل دربهـا بـاز باشـد ،درب عقـب با
کشـیدن دستگیره داخلی ( )3باز نمیشود تا وقتی
که قفل کودک باز شود.

درب صندوق عقب خودرو

نگاهی اجمالی به خودرو

بستن درب صندوق عقب
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درب صنـدوق عقـب خودرو به سـمت باال
حرکـت میکند .مطمئن شـوید کـه موقع
باز نمودن درب صنـدوق عقب خودرو هیچ
جسم و یا فردی جلوی آن نباشد.

احتیاط !

ar

هشدار !

دود اگزوز
اگر بـا صندوق عقب باز حرکـت کنید ،دود
و گازهـای خطرناک وارد خودرو میشـود و
ممکن اسـت سبب مسـمومیت سرنشینان
شود.
اگر الزم اسـت که با درب صندوق عقب باز
حرکت کنید ،تمامی شیشهها و هواکشهای
خودرو را بهگونهای باز کنید که هوای بیرون
وارد خودرو شود.
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در آب و هوای سرد و مرطوب ،مکانیزمهای
درب و قفـل درب بهخاطـر شـرایط انجماد
درست کار نمیکند.

.ir

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

هشدار !

www.CarGarage.ir

هشدار !

محل صندوق عقب خودرو
از سـوار کردن مسافر در قسـمت صندوق
خودرو جلوگیـری کنید زیـرا هیچ امنیتی
نـدارد و کمربند و دیگر سیسـتمهای حفظ
ایمنی در دسترس نیسـت .برای جلوگیری
از آسـیب بـه سرنشـینان در تصـادف و
توقفهای ناگهانی ،سرنشـینان خودرو باید
همواره کمربند ایمنی خود را ببندند.

w

سیسـتم قفل مرکزی درب تنها وقتی فعال
میشـود که دربهـا و درب صندوق عقب
بسته باشد.

بـرای بسـتن درب صندوق عقب ،صنـدوق عقب را
پاییـن آورده و محکـم ببندیـد .مطمئن شـوید که
درب صندوق عقب کامال بسته است.
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هشدار !
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شیشههای خودرو
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ویژگیهای خاص خودرو
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(   )1کلید باالبر شیشه سمت راننده
(   )2کلیدباالبر شیشه سرنشین جلو
(   )3کلید باالبر شیشه سرنشین سمت چپ عقب*
(   )4کلید باالبر شیشه سرنشین سمت راست عقب*
(   )5باز و بسته کردن شیشه
(   )6شیشه برقی خودکار*
(   )7کلید قفل شیشه برقی
*  :ممکن است مدل خودور شما فاقد این گزینه باشد.

نکته !

در آب و هوای سرد و خیس ،شیشه برقیها ممکن است به علت انجماد
درست کار نکنند.

www.CarGarage.ir
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نگاهی اجمالی به خودرو
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باز و بسـته کردن شیشـه (در صورت
وجود)

درب سـمت راننـده مجهز به کلید اصلی اسـت که
تمامی شیشههای خودرو را کنترل میکند.
برای باز یا بسـته کردن شیشه ،بخش جلویی کلید
مربوطه را به سـمت باال بکشـید و یا یک درجه ()5
به پایین فشار دهید.
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هنگام رانندگی با شیشههای باز ،سرو صدای
بـاد در داخل خودرو میپیچد .این صدا عادی
است و میتوان با انجام اقدامات زیر آن را کم
یا صفر کـرد .اگر وقتی یک یا هر دو شیشـه
پنجره عقب پایین اسـت سـرو صدای باد در
خودرو میپیچد ،شیشـه جلو را به اندازه یک
اینچ پایین بیاورید مشکل حل میشود.
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نکته !
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برای باال و پایین کردن شیشه خودرو ،سوئیچ باید
باز باشـد .هر درب دارای یک کلید باالبر اسـت که
شیشـه را کنترل و باال و پاییـن میکند .راننده نیز
یک کلید قفل شیشـه مخصوص در اختیار دارد که
به کمک آن میتواند شیشـههای سرنشـینان عقب
خـودرو را قفـل نمایـد .شیشـه برقی تـا تقریبا 30
ثانیـه بعد از باز شـدن سـوئیچ در وضعیت ACC
یا  LOCK/OFFعمل میکند .اما اگر دربهای
جلو باز باشـند ،شیشـهها در ایـن  30ثانیه هم کار
نمیکنند.

sic

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

بـا فشـار لحظـهای کلیـد شیشـه برقی تـا وضعیت
دوم ( ،)6شیشـه راننـده کامال پاییـن میآید حتی
وقتی که کلید رها شـده باشـد .برای توقف شیشـه
در وضعیت مطلوب در هنگام پایین آمدن شیشـه،
کلید را در جهت مخالف با حرکت شیشـه بکشـید
و رها کنید.

na

www.CarGarage.ir

.C
w

w

w

sic

1 .1سوئیچ خودرو را باز کنید.
2 .2شیشـه را بسـته و حداقل  1ثانیه کلید  شیشـه
برقی را باال بکشید.
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شیشـه برگـردان خـودکار (در صورت
وجود)

اگر شیشـه در حین بسـتن خودکار مانعی را بر سر
راه خود ببیند ،در آن صورت متوقف شـده و تقریبا
 30سـانتیمتر پاییـن میآیـد تا آن مانع برداشـته
شود.
اگـر شیشـه مقاومتـی را حیـن باال کشـیدن مداوم  
حس کند ،شیشه حرکت رو به باال را متوقف نموده
و تقریبا  2/5سانتی متر پایین میآید.
اگـر کلید شیشـه برقـی را مجددا بهصـورت مداوم
 5ثانیـه بعد از پایین آمدن شیشـه توسـط شیشـه
برگـردان بـاال بکشـیم ،شیشـه برگـردان دیگر کار
نمیکند.
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کلید  شیشه برقی را یک لحظه فشار دهید و یا باال
بکشید تا در وضعیت ( )6قرار بگیرد و به این ترتیب
شیشـه حتی وقتی کلید را رهـا میکنید کامال باال
میآید یا پایین میرود .برای متوقف نمودن شیشه
در وضعیـت دلخـواه وقتـی کـه در هنگام بـاال و یا
پایین رفتن خودکار است ،آن را به باال کشیده و یا
فشار داده و سپس رها کنید.
اگـر شیشـه برقی عملکـرد عـادی ندارد ،سیسـتم
شیشه برقی خودکار باید به صورت زیر تنظیم شود:
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بـاال و پایین نمـودن خودکار شیشـه
خـودرو (در صـورت وجود) (شیشـه
سمت راننده)

4

نگاهی اجمالی به خودرو
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نکته !

• •وقتـی که کلید قفل شیشـهها در وضعیت
 LOCKباشـد ،کنتـرل اصلـی شیشـه
برقیهای عقب در دست راننده است.
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کلید قفـل شیشـه برقـی (در صورت
وجود)
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مطمئن شـوید که سر ،دیگر بخشهای بدن
و یا اشـیای دیگر قبل از بسـتن شیشه در
سـر راه آن نباشـند زیرا ممکن است سبب
آسـیب بدنی و یا آسـیب به خودرو شـود.
اشـیای بـا قطـر کمتـر از  4میلیمتـر بین
شیشـه و مقره بدنه شیشـه گیر میکنند و
ممکن است تحت پوشـش شیشه برگردان
خودکار نباشد و شیشه توقف نکند.

• •راننــده میتــواند کلیـدهــای شیـشـه برقـی
سرنشـینان عقب را با فشـار کلید قفل شیشهها
و قرار دادن آنها در وضعیعت قفل ( فشـارداده
شده) قفل نماید.

G

هشدار !
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ویژگی شیشه برگردان خودکار تنها وقتی کار
میکنـد که ویژگی  AUTO UPبا کشـیدن
کامل کلید به باال فعال شده باشد .اگر شیشه
بـا اسـتفاده از وضعیـت نیمـه راه روی کلید
باالبر ،باال آمده باشد ،ویژگی برگشت خودکار
فعال نخواهد شد.

www.CarGarage.ir

احتیاط !

• •برای جلوگیری از آسـیبدیدگی شیشه
باالبـر ،دو شیشـه یا بیشـتر را همزمان
باال و پایین نکنید .این امر سـبب کاهش
طول عمر فیوز مربوطه میگردد.
• •هرگز سـعی نکنید که کلیـد اصلی روی
درب راننده و یا کلید شیشـههای برقی
را در جهـات مخالف بهصـورت همزمان
فعال کنید .اگر این کار را بکنید ،شیشه
متوقف شده و باز و بسته نمیشود.
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درب موتور خودرو
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برای باال و پایین کردن شیشـه ،دسته مخصوص را
در جهت عقربههای سـاعت یـا در جهت عکس آن
بگردانید.

4

باز کردن درب موتور خودرو

1 .1اهرم آزادسازی درب موتور را بکشید تا زبانه آن
باز شـود و در این حالت صدایـی از درب موتور
به گوش میرسد.

هشدار !
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موقع باز و یا بسته نمودن شیشه ها ،مطمئن
شوید که دست ،بازو یا بدن سرنشینان الی
شیشه گیر نکند.
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شیشـه باالبـر دسـتی (در صورت
وجود)

ar

شیشههای خودرو
• •هرگز سوئیچ را روی خودرو جا نگذارید.
• •هرگـز کـودکان را بـدون بزرگتـر در
خودرو تنها نگذارید .ممکن اسـت آنها
خودرو را به حرکـت درآورند ،خود را به
شیشهها بکوبند و یا به خود و یا دیگران
آسیب بزنند.
• •همیشـه چندیـن بـار وجود دسـت و یا
مانعهای دیگر بر سـر راه شیشههای در
حال بسـته شـدن را چک کنید سـپس
اقدام به بستن شیشه کنید.
• •هرگـز اجـازه ندهید کودکان با شیشـه
باالبرها بازی کنند .کلید قفل شیشههای
راننـده را در وضعیـت  LOCKیـا قفل
شـده قرار دهیـد .بـاز کـردن ناگهانی
شیشهها توسط کودکان میتواند بسیار
خطرناک باشد.
• •هرگز دست ،سـر و یا دیگر اعضای بدن
خـود را حین رانندگی از خـودرو خارج
نکنید.
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هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو

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

1 .1قبل از بستن درب موتور ،موارد زیر ا چک کنید:
 -درب تمامی مجاری مانند رادیاتور و غیره رادرست ببندید.
 -دسـتکش یـا کهنه و مـواد قابل اشـتعال رابردارید.
2 .2میلـه نگهدارنده درب موتور را به سـرجای خود
برگردانید.
3 .3درب موتور را تا نیمه مسیر پاینی آورده و سپس
رها کنید و مطمئن شوید که قفل شده است.

ar

هشدار !
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2 .2در قسـمت جلـو خودرو قـرار بگیریـد و اندکی
درب موتـور را بـاال بیاوریـد و زبانـه دوم ( )1را
بـه سـمت  باال فشـار داده و درب موتـور ( )2را
باال آورید.
3 .3میله نگه دارنده درب موتور را باز کنید.
4 .4آنرا زیر درب موتور جابزنید .اکنون درب موتور
باز است.
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همیشـه بعد از خاموش کردن خودرو درب
موتـور آن را باز کنید .بدیـن منظور بعد از
قـرار دادن خـودرو روی یک سـطح تخت،
خودرو را خاموش و اگر گیربکس اتوماتیک
بـود آن را در وضعیت ( Pپارک) قرار دهید
و اگـر از خودرو بـا دنده معمولی اسـتفاده
میکنیـد آن را در وضعیت دنـده  1یا دنده
معکوس قرار دهید و ترمز دستی را بکشید.
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هشدار !

• •قبل از بستن درب موتور ،مطمئن شوید
که تمامی اشیا را از محدوده درب موتور
برداشتهاید .بسـتن درب موتور با وجود
موانع در مسـیر آن سـبب میشـود که
درب موتور آسیب ببیند و یا آسیبهای
بدنی ایجاد شود.
• •کهنه ،دشکش و دیگر مواد قابل استعال
را درون موتـور جـا نگذاریـد زیـرا در
صورت داغ شدن می توانند سبب ایجاد
یا تشدید آتشسوزی شوند.
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درب باک سوخت باید از داخل خودرو و با کشیدن  
دستگیره مخصوص درب باک به باال باز شود.

.
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نکته !
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اگـر درب باک سـوخت بـه خاطر یـخ زدگی باز
نمیشـود ،به آرامی بـه آن ضربه بزنیـد و درب
را فشـار دهید تـا یخها شکسـته و درب را رها
نمایند .هرگز بیش از حد و با فشار در را باز نکنید.
درصورت لزوم از سیاالت مناسب ضد یخ برای باز
کردن درب باک استفاده کنید (از ضدیخ مخصوص
رادیاتور اسـتفاده نکنید) و یا خـودرو را به جای
گرمی ببرید و صبر کنید تا یخهای آن آب شود.
www.CarGarage.ir

4

1 .1خودرو را خاموش کنید.
2 .2اهرم مخصوص باز کردن درب باک را به سـمت
باال بکشید.
3 .3درب باک ( )1را بکشید تا کامال باز شود.
4 .4بـرای بازکـردن درب اصلـی بـاک( )2آن را در
جهـت خالف عقربههـای سـاعت برگردانید .در
هنـگام باز کردن درب باک صدای خالی شـدن
هوا به گوش میرسـد که ناشـی از تعادل فشـار
سوخت درون باک است.
5 .5درپوش اصلی باک را ببندید.
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باز کردن درب باک سوخت خودرو

ar

• •همیشـه چند بار چک کنید تا از بسـته
بودن کامـل درب موتور اطمینان یابید و
سپس خودرو را برانید .مطمئن شوید که
چـراغ یا پیغام باز بودن درب موتور روی
صفحه کیلومتر دیده نمی شود .اگر درب
موتور درسـت بسته نشـده باشد ،حین
رانندگـی امکان باز شـدن آن هسـت و
این میتواند سبب کاهش دید و تصادف
شود.
• •همیشـه موقع بازدید موتور و باز کردن
درب موتور ،میله نگهدارنده درب موتور
باید کامال در سوراخ مخصوص خود قرار
گیـرد .این کار مانع پاییـن افتادن درب
موتور و آسیب دیدن شما می شود.
• •هرگـز بـا خودرویی کـه درب موتور آن
باال اسـت رانندگی نکنید زیرا این سبب
کاهش دید راننده می شود و ممکن است
درب موتور پایین بیافتد یا آسیب ببیند.

sic

هشدار !

درب باک سوخت خودرو

na
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نگاهی اجمالی به خودرو

بستن درب باک سوخت
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سوختگیریمجدد
• •اگر سـوخت با فشـار بیرون بپاشد و روی
لباس و بدن شما بنشـیند خطرناک است
و امـکان آتش سـوزی به وجود مـی آید.
همیشـه درب باک را با دقت و به آرامی باز
کنید .اگر درب باک را بردارید و صدای پف
بشنوید و یا تخلیه داشته باشید ،صبر کنید
تا وضعیت متوقف شود و سپس کامال درب
باک را باز کنید و بردارید.
• • هنگام بنزین زدن ،نازل پمپ بعد از پر شدن
باک سوخترسانی را متوقف میکند و دیگر
بعد از آن سعی نکنید سوختگیری کنید.
• • همیشه مطمئن شوید که درب باک سفت
بسته شده است تا از بیرون ریختن بنزین
در هنگام تصادف جلوگیری شود.

.C
w

هشدار !

بنزین بهشدت قابل اشتعال و انفجار است.
عدم تبعیـت از این دسـتورالعملها ممکن
است سبب آسیب بدنی شدید و حتی مرگ
شود:
• •تمامـی هشـدارهای موجـود در پمـپ
بنزینها را خوانده و به آنها توجه کنید.
• •قبل از سـوختگیری مجدد ،محل قطع
اضطـراری بنزیـن را در پمـپ بنزیـن
یادداشت کنید.
• •قبل از برداشـتن نازل و سـوختگیری،
بار الکتریسـیته خود را با دست زدن به
اشـیای فلزی تخلیـه کنید و بـرای این
منظـور باید با دسـت لخت این اشـیا را
لمـس کرده و در فاصله مطمئن از نازل و
منابع بنزین این کار را انجام دهید.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •بعد از آغاز سوختگیری به داخل خودرو
برنگردید .زیـرا این امـر میتواند در اثر
تماس شـما بـا آیتمها و اقلام پارچهای
درون خودرو سـبب ایجاد الکتریسـیته
سـاکن شـود و تخلیه این الکتریسـیته
میتواند سـبب احتراق بخارات سوخت و
آتشسوزی شود.
اگر برگشـتن شـما به داخل خودرو الزم
اسـت ،باید یک بار دیگر با دست زدن به
اشـیای فلزی بار الکترکی خود را تخلیه
نمایید و این کار باید دور از نازل و یا دیگر
منابع بنزین و با دست لخت انجام شود.
• •موقع اسـتفاده از ظرف سـوخت پرتابل
اسـتاندارد بایـد دقت کنید کـه ظرف را
قبل از سوختگیری روی زمین بگذارید.
تخلیـه بار الکتریسـیته سـاکن ناشـی
از ظـرف میتواند سـبب جرقـه بخارات
سـوخت و آتشسوزی شـود .بعد از آغاز
سـوختگیری مجدد ،تماس بین دسـت
لخت و خودرو باید تا پایان سوختگیری
ادامه یابد.
(ادامه دارد)

sic

1 .1برای بستن درب اصلی باک ( )2آن را در جهت
عقربههـای سـاعت بگردانیـد تـا صـدای «تق»
یکبار شـنیده شـود .این صدا نشان میدهد که
در باک کامال سفت شده است.
2 .2درب باک ( )1را بسـته و آن را به آرامی فشـار
دهید و مطمئن شوید که کامال بسته است.

هشدار !

na
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(ادامه)
• •در صورت بـروز آتشسـوزی در هنگام
سـوختگیری ،از خـودرو دور شـده و
بالفاصلـه با رئیس جایـگاه تماس گرفته
و سـپس با آتشنشـانی تماس بگیرید و
از دستورالعملهای ایمنی که آنها اعالم
میکنند تبیعت نمایید.

احتیاط !

•

•همیشه سوختگیری مجدد را بر اساس
الزامـات سـوختگیری پیشـنهادی در
مقدمه کتابچـه انجام دهیـد و از بنزین
بدون سـرب (یـا سـربدار در بعضی از
کشورها) استفاده کنید.
•اگـر درپوش اصلـی درب بـاک نیازمند
تعویض است ،از نمونههای اصلی موجود
در نمایندگی اسـتفاده کنیـد .اگر درب
باک معیوب باشـد میتواند سـبب نقص
در سیستم سوخترسـانی و یا سیستم
کنترل آالیندهها شود
•مواظـب باشـید که سـوخت به سـطح
خودرو نپاشد .سوخت پاشیده شده روی
سطوح نقاشی شده خودرو برای آن مضر
اسـت و میتواند به رنگ و بدنه آسـیب
برساند.
•بعد از سـوختگیری ،مطمئن شـوید که
درپوش باک بهخوبی نصب شده است تا
در هنگام تصادف سوخت بیرون نریزد.

•

.ir

ir

www.CarGarage.ir

•

101

4
ویژگیهای خاص خودرو

•

.
ge

a
ar

G

lec
oe

ar

.C
w

w

w

sic

(ادامه)
بـرای سـوختگیری بـدون خـودرو از
ظرفهای اسـتاندارد مخصوص استفاده
کنید و بنزین را در آنها ذخیره نمایید.
• •هرگز موقع بنزین زدن با موبایل صحبت
نکنید.جریـان الکتریکـی و تداخلات
ناشـی از تلفـن همـراه میتواند سـبب
ایجاد احتراق و جرقه در بخارات سوخت
و آتش سوزی شود.
• •موقـع سـوختگیری مجـدد ،همیشـه
دنده اتوماتیـک را در وضعیت  Pو دنده
دسـتی را در وضعیت دنده عقب یا دنده
 1قراردهیـد ،ترمز دسـتی را بکشـید و
سـوئیچ خـودرو را دروضعیت LOCK/
 OFFقـرار دهیـد .جرقههای ناشـی از
اجـزای برقی مربـوط بـه موتورمیتواند
بخارات سـوخت را منفجر کرده و منجر
به آتشسوزی شود.
• •هرگـز در پمپ بنزین از فندک یا کبریت
استفاده نکنید و سیگار نکشید.
(ادامه دارد)

na
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نگاهی اجمالی به خودرو

سانروف (در صورت وجود)

na
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نکته !

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

احتیاط !
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اگر خودروی شـما سانروف دارد ،میتوانید آنرا با  
دسـتگیره کنترل سـانروف روی کنسول باالی سر
بهصورت کشـویی کنـار بزنید و یا کـج کنید (کنار
بزنید).
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• •در آب و هوای سـرد و مرطوب ،سانروف
ممکن است به خاطر شرایط انجماد درست
کار نکند.
• •بعـد از شستشـوی خودرو و یـا در هنگام
بـارش بـاران ،دقـت کنیـد کـه آب روی
سانروف را قبل از فعال سازی تمیر کنید.

نکته !

G
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سـانروف تنهـا در صورتـی قابل باز و بسـته کردن
است که سوئیچ خودرو باز باشد.

• •بعـد از بـاز و یـا بسـتن و یا کـج کردن
سـانروف ،دسـتگیره (کلیـد) کنتـرل
آنرا رها کنید و از فشـار و یا کشـیدن
آن اجتنـاب کنید .در غیـر این صورت،
ممکن اسـت موتور و یا اجزای سیسـتم
آن آسیب ببینند.
• •مطمئن شـوید که سـانروف موقع ترک
خودرو کامالبسته است.
اگر سـانروف باز باشد باران و برف وارد
خودرو شده و نیز احتمال سرقت خودرو
افزایش پیدا میکند.

www.CarGarage.ir

هشدار !

• •هرگـز در هنـگام رانندگی سـانروف و
یـا آفتابگیـر را تنظیم نکنیـد .این امر
میتوانـد سـبب از دسـت دادن کنترل
خـودرو و یـا تصـادف شـود و منجر به
مرگ ،جراحت جدی و یا خسـارتهای
مالی شود.
• •اجازه ندهید کودکان با سـانروف بازی
کنند یا به آن دست بزنند.

باز شدن خودکار سانروف

na
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برای استفاده از وضعیت کشویی خودکار ،یک لحظه
(بیش از  1ثانیه) اهرم کنترل آفتاب گیر در کنسول
باالی سر را بکشید .سانروف کامال باز می شود .برای
توقف حرکت کشویی سانروف در هر نقطه ،هرکدام
از کلید های کنترل آن را فشار دهید.
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باز کردن سانروف به صورت دستی

اهـرم کنتـرل سـانروف روی کنسـول باالی سـر را
کمتر از  0/5ثانیه بکشید.
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برای باز کردن سانروف ،اهرم کنترل سانروف را به
سمت عقب بکشید.
برای بسـتن سـانروف اهرم کنترل آن را به سمت
جلو فشار دهید.

ir

نکته !
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موقع رانندگی با سـانروف باز (یـا نیمه باز)،
صدای زوزه هوا در خودرو میپیچد .این صدا
و نویـز عادی اسـت و بـا انجـام اقدامات زیر
میتـوان آن را حذف نمود و یا کاهش داد .اگر
خودرو در وضعیت سـانروف باز نویز داشـته
باشد ،اندازه بازشدگی سانروف را کمتر کنید.
www.CarGarage.ir

برگردان خودکار سانروف

اگر شیء یا بخشی از بدن در هنگام بستن خودکار
سـانروف حس شـود ،در آن صورت جهت حرکت
آن برعکس شده و سپس متوقف میشود.
بخـش برگـردان خـودکار در صورت وجود اشـیای
کوچـک بین شیشـه و لبه سـانروف عمل نخواهد
کـرد .همیشـه قبـل از بسـتن سـانروف مطمئـن
شوید که تمامی اشیا و سرنشینان از سانروف دور
هستند.
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باز کردن سانروف بهصورت کشویی

بستن خودکار سانروف (کشویی)

برای بسـته شدن سـانروف اهرم کنترل موجود بر روی
کنسول باالی سر را برای مدت بیش از 1ثانیه فشار دهید.
در ایـن وضعیت سـانروف کامال بسـته میشـود و
برای توقف سـانروف در نقطـه مطلوب ،اهرم کنترل
سانروف را فشار دهید.

4

نگاهی اجمالی به خودرو

هشدار !
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احتیاط !
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سانروف
• •مواظـب باشـید که سـر ،دسـت و یـا دیگر
اعضای بدن افراد در هنگام بسـتن سانروف
الی آن گیر نکند.
• • هرگز صورت ،گـردن و یا بازوها و دیگر اعضای
بدن را هنگام رانندگی از سان روف خارج نکنید.
• •مطمئن شوید که هنگام بستن سانروف دست
یا دیگر اعضای بدن شما در مسیر آن نیست.

•
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بـرای بـاز کردن سـانروف ،اهرم کنترل آن را به سـمت
باال فشار دهید.
برای بسـتن سـانروف ،اهرم سـانروف را به سمت جلو
فشـار دهیـد تا وقتی کـه سـانروف در وضعیت مطلوب
قرار گیرد.

هشدار !

•

• هر چند وقت یکبار آشغالهای جمع شده
داخل ریل هادی سانروف را جمع آوری کنید.
• اگـر در دمای زیـر نقطه انجمـاد و یا وقتی
سـانروف با برف یا یخ پوشـیده شده است
سـعی کنید که آن را باز کنید ،ممکن است
شیشه یا موتور آن آسیب ببینند.
• موقعاستفادهازسانروفبرایمدتطوالنی،
غبار بین سانروف و سطح سقف ایجاد سرو
صدا میکند .در این مواقع سـانروف را باز
کرده و با استفاده از یک کهنه گرد و غبار را
تمیزکنید.
• سانروف بهگونهای سـاخته شده است که
همراه با آفتابگیر باز میشود .هرگز وقتی
که سانروف باز است ،آفتابگیر را بسته نگه
ندارید.

ar

کج کردن سانروف

•
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• •هرگز عمدا با اعضای بدن خود سعی نکنید
که بخش برگردان خودکار را فعال کنید.
• •اگر قبل از بسته شدن کامل خودکار چیزی
الی سـانروف گیر کند ،بخـش برگردان
اتوماتیک فعال نمیشود.

www.CarGarage.ir

آفتابگیر

آفتابگیـر و پانل شیشـه ای آن به صورت خودکار
در موقع حرکت کشـویی پانل شیشـه بـاز خواهند
شد .اگر میخواهید آن را ببندید باید آن را با دست
ببندید.

تنظیم مجدد سانروف

غربیلک فرمان

فرمان برقی ()EPS

• •اگر سـانروف بعد از بـاز کردن باطری و
یا سـوختن فیوز مربوطه ،مجددا تنظیم
نشد ،سـانروف ممکن است درست کار
نکند.

این سیسـتم به شـما کمک میکند تا خودرو خود
را هدایـت کنیـد .اگـر خـودرو خامـوش باشـد و یا
اگـر سیسـتم فرمان برقی درسـت کار نکند ،شـاید
بتوانیـد باز هم خـودرو را هدایت کنیـد اما هدایت
و چرخانـدن فرمان در این حالت سـخت و نیازمند
نیروی بیشتر است.
فرمان در این وضعیت توسـط واحـد کنترل فرمان 4
برقی هدایت میشـود که از گشـتاور غربیلک و دور
موتـور برای دسـتور دادن به موتور فرمان اسـتفاده
مینماید.
با افزایش سرعت خودرو فرمان سفتتر و با کاهش
آن نرمتـر میشـود تـا بتوانید کنتـرل بهتری روی
خودرو اعمال نمایید.
اگـر در زمان کار عادی خـودرو ،متوجه تغییری در
انـرژی و نیروی مورد نیاز برای هدایت و چرخاندن
فرمان شـدید ،حتمـا خودرو را بـه نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور ببرید.

وقتی این فعالیتها تمام شـدند ،سیستم سانروف
مجددا تنظیم میشود.

ویژگیهای خاص خودرو
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هنگامی که باطری خودرو خالی کند و یا از خودرو
جدا شـود و یا فیوز مربوطه تعویض و یا قطع شـود
سانروف باید مجددا مطابق زیر تنظیم شود:
1 .1سـوئیچ را در وضعیت باز قرار دهید و سانروف
را کامال ببندید.
2 .2دستگیره را رها کنید.
3 .3دستگیره را به جلو فشار داده و نگهدارید (بیش
از  10ثانیـه) تـا وقتـی که سـانروف کج شـده
و اندکـی حرکت کند .سـپس دسـتگیره را رها
کنید.
4 .4دسـتگیره سـانروف را  در جهت بسته شدن به
جلو فشار دهید تا بهصورت زیر کار کند:
آفتابگیـر بـاز ® کـج ® سـانروف بـاز ®
سانروف بسته
سپس دستگیره را رها کنید.

احتیاط !
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  بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر ،بـه نمایندگـی
مراجعه کنید.
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کج نمودن فرمان (در صورت وجود)
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عالئم زیر ممکن اسـت در هنـگام کار عادی
خودرو مشاهده شود:
• •چراغ هشدار  EPSروشن نمیشود.
• •بعد از باز کردن سـوئیچ ،نیروی مورد نیاز
برای چرخاندن فرمـان بهصورت آنی زیاد
میشود.
• •این اتفاق وقتی پیش میآید که سیسـتم
 EPSرا آزمایش میکند .وقتی عیب یابی
تکمیل شد ،غربیلک بهوضعیت عادی خود
برمیگردد.
• •بعد از باز شـدن سوئیچ و یا قفل کردن آن
ممکن است صدای تق از رله  EPSشنیده
شود.
• •صدای موتور برقی موقع توقف خودرو و یا
رانندگی در سرعت پایین ،شنیده میشود.
• •وقتی شما در دمای پایین رانندگی میکنید
• •اگـر غربیلک به صـورت مـداوم در موقع
عدم حرکت خودرو گردانده شـود ،فرمان
سـفت میشـود .اما بعد از چند دقیقه ،به
وضعیت عادی بر میگردد.

فرمان کج به شما امکان میدهد تا قبل از رانندگی
غربیلک را تنظیم نمایید .همچنین میتوانید فرمان
را باال بیاورید تا پاهای شـما موقع ورود و خروج از
خودرو فضای بیشتری داشته باشد.
غربیلـک بایـد بهگونـهای قرار گیرد کـه رانندگی با
آن راحت باشـد و در عین حال شما بتوانید صفحه
کیلومتـر را ببینید و مواظب هشـدارها و چراغهای
روی آن باشید.

sic

نکته !
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• •هرگز زاویه و ارتفاع غربیلک را در حین
رانندگی تنظیم نکنید زیرا این کار سبب
از دسـت رفتن کنترل خودرو میشود و
امکان تصادف و آسیبهای شدید جانی
و حتی مرگ وجود دارد.
• •بعد از تنظیـم غربیلک فرمان ،آن را باال
و پایین کنید تا از قفل شدن آن مطمئن
شوید.

www.CarGarage.ir

بـرای تغییـر زاویه و ارتفاع غربیلک ،دسـتگیره و یا
اهـرم قفـل فرمان ( )1را به سـمت پایین بکشـید،
غربیلک را در زاویه مطلوب ( )2قرار دهید ،سـپس
اهرم رارها کنید تا غربیلک در جای خود قفل شود.
همیشـه قبل از رانندگی مطمئن شوید که غربیلک
در وضعیت مطلوب تنظیم شده است.

na
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احتیاط !

بوق
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گرمکـن غربیلـک فرمـان (در صورت
وجود)
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هرگز با فشار روی صفحه بوق نکوبید و یا از
کوبیدن روی این صفحه با اشـیای نوک تیز
خودداری کنید.
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نکته !
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وقتی سوئیچ خودرو باز است و یا موتور در حال کار
کردن اسـت ،کلید گرمکن غربیلک فرمان را فشـار
دهید تا غربیلک گرم شود .چراغ روی کلید در این
حالت روشن میشود.
بـرای خامـوش نمـودن گرمکـن غربیلـک فرمـان،
مجددا همین کلید را فشـار دهید .چراغ روی کلید
در این حالت خاموش میشود.

بـرای بوق زدن با خودرو ،ناحیه مشـخص شـده در
شـکل فـوق را که روی آن عالمت بـوق وجود دارد
فشار دهید .برای اطمینان از کار کردن بوق خودرو،
آن را بهصورت منظم چک کنید.

نکته !

.ir

گرمکـن غربیلک فرمـان بهصـورت خودکار
تقریبا بعد از گذشت  30دقیقه از زمان روشن
شدن ،خاموش میشود.

برای بوق زدن با خودرو ،ناحیه مشـخص شده
در شکل فوق را که روی آن عالمت بوق وجود
دارد فشـار دهید .خودروی شـما تنها وقتی
بوق میزند که این ناحیه را فشار دهید.
www.CarGarage.ir
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آینهها

آینه بغل خودرو

آینههای داخلی
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آینه دید عقب خودرو را بهگونهای تنظیم کنید که
نمای وسـط شیشه عقب دیده شـود .قبل از شروع
رانندگی ،آینه دید عقب خودرو را تنظیم کنید.

ar

آینـه روز و شـب داخلی خـودرو (در
صورت وجود)
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قبل از شـروع رانندگـی و در حالتی که اهرم تغییر
وضعیـت شـب و روز آینـه در وضعیـت روز اسـت،
تنظیمات را انجام دهید.
اهرم تنظیم شـب و روز را به سـمت خود بکشید تا
نور خیره کننده ناشی از چراغ های جلو خودروهای
عقب پشـت سرشـما در هنگام شـب ،چشم شما را
آزار ندهد.
فراموش نکنید که آینه دید عقب در وضعیت شـب
وضوح کافی ندارد.
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برای جلوگیری از آسیبدیدگیهای شدید
جانی در تصادفات و یا عمل کردن ایربگ ،از
دسـتکاری آینه عقب و نصب آینه بزرگتر
خودداری کنید.
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هشدار !

.C
w

w

هشدار !

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

همیشه قبل از شروع رانندگی آینه بغلها را تنظیم
کنید.
خودروی شـما در سـمت چپ و راست آینه دارد و
میتوانیـد آنهـا را با کلید یا بـا اهرم مخصوص آن
تنظیم کنید .سر آینهها را میتوانید خم کنید تا در
موقع شسـتن خودرو در کارواشهای اتوماتیک و یا
عبور از خیابانهای باریک آسیب نبینند.

www.CarGarage.ir

هشدار !

آینههای بغل خودرو
• •آینه بغل خودرو محدب است و در بعضی
از کشـورها ،آینـه بغل سـمت چپ هم
محـدب بوده و اشـیا در آینـه از آن چه
دیده میشوند به شما نزدیکترند.
• •از آینـه داخل خودرو برای تعیین فاصله
واقعی خودروهای پشـت سـر در موقع
تغییر الین استفاده کنید.
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آینه برقی (در صورت وجود)

کلیـد کنتـرل آینـه برقـی خـودرو بـه شـما امکان
میدهد تا وضعیت آینه های بغل سـمت راسـت و
چپ را تنظیم کنید .برای تنظیم وضعیت هر کدام
از آینه ها ،سوئیچ باید در وضعیت  ACCباشد.
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بـرای تنظیـم آینـه بغـل دسـتی ،از اهـرم کنتـرل
مخصوص (شکل فوق) استفاده کنید.
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هرگز سعی نکنیدکه موقع حرکت خودرو آینهها
را تنظیم و یا آنهـا را جمع کنید زیرا می تواند
کنترل شـما بر خـودرو را کم کـرده و منجر به
تصادف شدید و مرگ و آسیبهای جانی و بدنی
شود.

www.CarGarage.ir
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آینه دستی

ar

اگـر آینه یـخ زده اسـت ،آینه را بـا زور تنظیم
نکنیـد .بـرای آب کردن یـخ هرگـز از ضد یخ
مورد اسـتفاده در رادیاتور استفاده نکنید بلکه
از اسـپریهای مخصوص اسـتفاده کنیـد و یا از
اسفنج و یا پارچه نرم با آب گرم استفاده کنید و
یا خودرو را به مکانی گرم ببرید تا یخ ذوب شود.

هشدار !
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احتیاط !
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هرگز با زور و خراشـیدن یخ روی آینهها را پاک
نکنید زیرا ممکن اسـت آینه آسـیب ببیند .اگر
یخزدگی مانع حرکت آینه شـده است ،هرگز آن
را بـا زور تنظیم نکنید .برای برداشـتن یخ روی
آینهها از اسپری یخ زدا و یا اسفنج یا پارچه نرم
آغشته به آب خیلی گرم استفاده کنید.

نگاهی اجمالی به خودرو
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جمع کردن آینه بغل
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• •آینههـا وقتی بـه حداکثر زاویـه تنظیم
خود میسـند دیگر حرکت نمیکنند اما
اگر همچنان کلید را فشار دهید ،فعالیت
آن ادامـه پیدا میکند .هرگز بیش از حد
ضرورت اهرم کنترل آینه را فشار ندهید
تا موتور آن آسیب نبیند.
• •هرگـز سـعی نکنید کـه آینه بغـل را با
دست تنظیم کنید زیرا موتور آن آسیب
میبیند.
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اهـرم ( )1را برای انتخاب آینه مورد نظر به سـمت
راست یا چپ ( Lیا  )Rببرید.
بـه کمک اهرم تنظیم آینـه ،آن را در وضعیت باال،
پایین ،چپ یا راست قرار دهید.
بعد از تنظیم آینه ،اهرم ( )1را در وسط قرار دهید
تا به صورت ناخواسته تنظیم آینه به هم نخورد.

G

آینه دستی
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بـرای جمع کـردن آینه بغل ،بدنه آن را گرفته و به
سمت عقب خودرو جمع کنید.
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صفحه کیلومتر خودرو
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ویژگیهای خاص خودرو
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تنظیـم نـور صفحـه کیلومترهـا (در
صورت وجود)
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وقتـی کـه چراغ ترمز و یا چراغهـای جلوی خودرو
روشـن اسـت ،کلید کنتـرل نور صفحـه کیلومتر را
فشار دهید تا نور صفحه تنظیم شود
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عقربهها

سرعت سنج
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این سـرعت سنج سرعت خودرو را نشان میدهد و
برحسـب کیلومتر در ساعت ( )km/hو یا مایل بر
ساعت ( )mphدرجه بندی شده است.
www.CarGarage.ir

نمایشگر دور موتور خودرو

عقربـه یـا نمایشـگر دور موتـور ،دور تقریبی موتور
خودرو در دقیقه یا  rpmرا نشان میدهد.
برای انتخاب دنده و یا جلوگیری از حرکت با دنده
مرده از این نمایشـگر و دور نمایش داده شده روی
آن استفاده کنید.
وقتـی دربهـا باز اسـت و یا اگر موتور تـا  1دقیقه
اسـتارت نخورد ،عقربه دور موتـور خودرو به آرامی
در وضعیت خاموشـی موتـور در وضعیت  ONقرار
میگیـرد .این حرکت عادی اسـت و بعد از روشـن
شـدن موتـور تاثیری روی دقت نمایـش دور موتور
ندارد.

احتیاط !
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ایـن عقربه دمـای مایع خنک کننده درون موتور را
در موقع باز بودن سوئیچ نشان میدهد.
در صورت داغ کردن موتور رانندگی را ادامه ندهید
و بر اسـاس دسـتورالعمل های بخـش «اگر خودرو
داغ نمود» فصل  6عمل کنید.
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هرگـز نگذارید کـه عقربه دور سـنج وارد
محدوده قرمز رنگ شـود .این امر میتواند
برای موتور مضر بوده و به آن آسیب برساند.
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ندهنده سوخت خودرو
عقربه نشا 

ایـن عقربـه میـزان تقریبـی سـوخت درون باک را
نشان میدهد.
در فصل  8ظرفیت باک درج شده است.
عقربه سـوخت دارای چراغ هشـدار کمبود سوخت
اسـت که هنگامی که باک در آسـتانه خالی شـدن
است روشن میشود.
ممکن اسـت هنگام حرکت خودرو روی شـیبها و
یا فرورفتگیها ،عقربه سوخت نوسان اندکی بکند و
چراغ سوخت زودتر روشن شود زیرا سوخت داخل
باک تالطم دارد.
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ویژگیهای خاص خودرو

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

ar

عقربه دمای موتور (در صورت وجود)

احتیاط !
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اگـر عقربه نمایشـگر دمـا از ناحیـه نرمال
فراتر رفته و به سـمت وضعیـت  130برود،
نشـاندهنده داغ کـردن موتـور اسـت و
میتواند برای موتور مضر باشد.

نگاهی اجمالی به خودرو
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نمایشگر کیلومتر خودرو
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هرگز با سـوخت کـم رانندگـی نکنید زیرا
اتمام سوخت ممکن اسـت سبب ناقص کار
کردن موتور و آسیب دیدن مبدل کاتالیزور
شود.
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احتیاط !
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اتمـام سـوخت خـودرو بـرای خـودرو و
سرنشینان خطرناک است.
شـما باید بعد از روشن شدن چراغ سوخت
و یا رسیدن عقربه به ( 0خالی) ،سریعا اقدام
به سوختگیری کنید.
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نمایشـگر کیلومتر خودرو مسـافت طی شده توسط
خـودرو را نشـان میدهد و باید بـرای تعیین زمان
انجـام نگهـداری و تعمیـرات برنامـه ریـزی شـده
استفاده شود.
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نکته !
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تغییـر کیلومتر شـمار خودرو با هـدف تغییر
مسـافت ثبت شـده در روی آن ممنوع است.
این کار میتواند سـبب ابطال گارانتی خودرو
شود.
www.CarGarage.ir

نمایشگر دمای بیرون خودرو

ایـن نمایشـگر دمای بیرونـی خودرو را بـا )(1°F
 1°Cنشان میدهد.
 -بازه دمایی:(-40°F ~ 140°F) -40°C ~ 60°C
دمـای بیرونـی روی نمایشـگرها شـاید فـورا مانند
دماسـنجهای عادی عوض نشـود تا توجه راننده به
آن معطـوف نشـود .واحد دمای نمایـش را میتوان
به سـانتیگراد یا فارنهایت تغییر داد و بدین منظور
بایـد کلیـد مربوطه را بیـش از  5ثانیه فشـار داد و
سـپس آن را به آرامی در ظرف مدت  2ثانیه فشـار
داد تا واحد اندازهگیری دما عوض شود.
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اگر چراغ هشـدار جاده یخـی موقع رانندگی
روشـن شـود ،در آن صورت باید بـا احتیاط
رانندگـی کنیـد و از رانندگی با سـرعت باال،
شتاب زیاد و از ترمز ناگهانی و یا دور زدنهای
سریع و غیره خودداری نمایید.

www.CarGarage.ir

کامپیوتر سفر (در صورت وجود)

کامپیوتر سـفر یک سیستم اطالعات کنترل شونده
توسـط یک ریز کامپیوتر است که اطالعات مربوط
بـه رانندگـی را در موقع بـاز بودن سـوئیچ نمایش
میدهـد .تمامـی اطالعـات رانندگـی ذخیره شـده
(بـه جـز کیلومتر شـمار) هنگام قطـع باطری صفر
میشوند.
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ایـن چـراغ ،یخـی بودن جـاده را به راننده هشـدار
میدهد.
موقعیکه شـرایط زیر رخ میدهد ،چراغ هشدار (از
جملـه عقربه دمای بیرون)  10بار چشـمک میزند
و سـپس روشـن میشـود و بوق هشـدار  3بار زده
میشود.
 -دمـای روی عقربـه دمای بیرون در این وضعیتتقریبا ) 4°C (39.2°Fاست.
 -سوئیچ باز است و یا کلید روشن/خاموش موتوردر وضعیت  ONقرار دارد.

G
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چراغ هشـدار جاده یخـی (در صورت
وجود)

4

نگاهی اجمالی به خودرو
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کلید  TRIPرا کمتر از  1ثانیه فشار دهید تا یکی
از مدهای زیر را انتخاب نمایید:
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1 .1کیلومتر شمار ( kmیا )ml
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 :Aکیلومتر شمار A
 :Bکیلومتر شمار B
این مد (وضعیت) ،مسـافت طی شـده در هر سـفر
را از زمانـی نشـان میدهـد کـه کیلومتـر را صفـر
نمودهاید.

ir

بازه نمایش مسـافت این بخـش از  0.0تا 9999.9
کیلومتر است ( 0.0تا  9999.9مایل) .با فشار کلید
صفـر نمودن برای مـدت بیش از  1ثانیه ،در هنگام
نمایش کیلومتر شمار ،کیلومتر شمار صفر میشود.
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* اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد.

www.CarGarage.ir

2.2مسـافت باقیمانده تا خالی شـدن
باک و اتمام سوخت خودرو ( kmیا
( )mlدر صورت وجود)

این وضعیت مسافت برآورد شده تا خالی شدن باک
را بر اساس سوخت موجود در باک و میزان سوخت
ورودی به موتور نشـان میدهد .وقتی که مسـافت
باقیمانده کمتر از  50کیلومتر ( )miles 30باشد
در آن صورت عالمت « »---نمایش داده میشود.
بازه مسـافت کاری از  50تـا  999کیلومتر ( 30تا
 615مایل) است.
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ایـن مد (وضعیت) ،مصرف سـوخت میانگین از کل
سـوخت استفادهشـده و فاصلـه از آخریـن بار صفر
شدن مصرف سوخت متوسط را نشان میدهد .کل
سوخت مصرف شده از روی ورودی مصرف سوخت
حسـاب میشـود .برای محاسبه دقیق ،باید بیش از
 300متر رانندگی نمایید.
بـا فشـار کلیـد صفر نمـودن برای مـدت بیش از 1
ثانیـه ،در موقـع نمایش مصرف سـوخت متوسـط،
مصرف سوخت میانگین صفر « »-.--میشود.

این مد (وضعیت) ،مصرف سوخت فوری چند ثانیه
قبل را نشان میدهد.

ویژگیهای خاص خودرو

4.4مصرف سوخت لحظه ای (در صورت
وجود) ()l/100 km or MPG

ar

3.3مصرف سـوخت متوسط (در صورت
وجود) ()l/100 km or MPG
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• •اگر خودرو در سطح تراز نباشد و یا باطری
خودرو باز شود ،در آن صورت بخش تعیین
برآورد مسافت باقی مانده تا اتمام سوخت
ممکن است درست کار نکند.
• •مسافت باقی مانده تا اتمام سوخت ممکن
است با مسـافت واقعی متفاوت باشد زیرا
این مسافت تخمینی است.
4
• •سـوخت به صرفـه و فاصله باقـی مانده تا
اتمام سوخت به شدت به شرایط رانندگی،
عادات رانندگی و وضعیت خودرو بسـتگی
دارد.

www.CarGarage.ir
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نگاهی اجمالی به خودرو

6.6زمان سپری شده (در صورت وجود)

lec
oe

ar

5.5سـرعت متوسـط خـودرو ( km/hیا
)MPH
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سرعت متوسط خودرو توسط مسافت کل طی شده
و زمان طی این مسافت از آخرین بار تنظیم سرعت
متوسط خودرو بهدست میآید.
حتـی اگـر خودرو در حال حرکت نباشـد ،سـرعت
میانگین هنگام کار کردن موتور فعال است.
برای تنظیم مجدد سـرعت متوسـط خـودرو ،کلید
 okو یـا کلیـد  resetروی غربیلـک را بیش از 1
ثانیه در موقع نمایش مسـافت سـنج فشار دهید تا
سرعت صفر ( )---شود.

زمـان سـپری شـده ،کل زمـان حرکـت خـودرو از
آخرین بار صفر شدن زمان سپری شدن میباشد.
حتـی اگـر خـودرو در حـال حرکـت نباشـد ،زمان
رانندگی هنگام کار کردن موتور فعال است.
بازه زمانی 00:00 :تا 99:59
برای تنظیم مجدد زمان سـپری شـده ،کلید  okو
یا کلید  resetروی غربیلک را بیش از  1ثانیه در
موقع نمایش مسافت سنج فشار دهید.

www.CarGarage.ir

7.7وضعیـت روشـن /خاموش سـوخت به
صرفه (در صورت وجود)

شما می توانید چراغ  ECOروی کیلومتر شمار را
در این وضعیت روشن  /خاموش کنید.
اگر کلید  RESETرا بیش از  1ثانیه در وضعیت
روشـن بـودن  ECOفشـار دهیـد در آن صـورت
عبـارت  ECO OFFروی صفحـه نمایـش داده
میشـود و در حین رانندگی چراغ  ECOخاموش
میشود.
اگـر میخواهیـد که مجـددا چـراغ  ECOنمایش
داده شـود ،کلید  RESETرا در وضعیت ECO
 OFFبیش از  1ثانیه فشار دهید و سپس وضعیت
 ECO ONروی صفحه نمایش داده میشود.
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این چراغ وقتی روشن می شود که شما به سرویس
نگهـداری زمانبنـدی شـده نیـاز داریـد و سـوئیچ
روشن باشد (به جز در وضعیت رانندگی).
اگـر مسـافت سـرویس زیر  30روز و یـا زیر 1500
کیلومتـر قبـل از سـرویس باشـد ،در آن صـورت
هشـدار یـادآوری سـرویس بـرای  40ثانیـه با یک
بار هشـدار صوتی فعال می شـود و سپس مد قبلی
کامپیوترسفری نمایش داده میشود.
اگـر کلید  TRIPرا  4ثانیه فشـار دهید ،مد قبلی
نمایش داده میشود.

اگـر یکـی از ایـن مقادیـر  0شـود ،در آن صـورت
عالمت آچار روی صفحه چشـمک میزند و عالمت
هشدار یادآوری سرویس با فرکانس  1هرتز مسافت
و مقدار زمان را نشان میدهد.

www.CarGarage.ir

4

صفر کردن هشدار یادآوری سرویس

مشتری میتواند بازههای سرویس قبلی را به کمک کد
کلید خاص صفر کند.
(  )1مد یادآوری سرویس کامپیوتر سفری را در وضعیت
ساکن قرار دهید.
(  )2و سـپس بـرای مـدت بیـش از  5ثانیـه کلیـد
 RESETرا فشار دهید تا مقادیر تنظیمات قبلی
چشمکبزنند.
(  )3مجـددا کلیـد  RESETرا برای بیش از  1ثانیه
فشار دهید تا مقادیر قبلی روی یادآوری سرویس
صفـر شـوند( .اگر در ایـن  5ثانیـه  RESETرا
فشار ندهید و یا مد کامپیوتر سفر را تغییر دهید،
وضعیت مقادیر چشمکزن متوقف و مجددا مقادیر
یادآوری سرویس فعلی نمایش داده میشوند)
119

ویژگیهای خاص خودرو

عالمت یادآوری سرویس
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8.8چراغ هشدار یادآوری سرویس خودرو
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هشدارها و عالئم

تنظیم هشدار یادآوری سرویس
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خاموش نمودن هشدار یادآوری سرویس
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تمامی چراغ های هشـدار با باز شـدن سوئیچ چک
میشوند (موتور را روشن نکنید) .اگر چراغی روشن
نشـد ،توصیه میشـود که حتما به نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه فرمایید .بعد از روشن
نمـودن موتور ،مطمئن شـوید که تمامی چراغهای
هشـدار خامـوش شـدهاند .در صورتیکـه چراغـی
همچنـان روشـن بود ،ایـن به معنای توجه بیشـتر
به آن اسـت .موقـع خواباندن ترمز دسـتی خودرو،
چراغ هشـدار ترمز دسـتی باید خاموش شود .چراغ
هشـدار سـوخت در صورتیکـه میزان سـوخت کم
باشد روشن میماند.
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اگـر بـازه سـرویس تنظیم نشـود ،صفحه یـادآوری
سـرویس در کامپیوتر سـفر نمایش داده نمیشـود.
توصیه میشـود کـه در این وضعیت بـه نمایندگی
مراجعه نمایید.

اگـر بازه سـرویس  150کیلومتـر و  1ماه ( 30روز)
باشـد ،تـا  4ثانیـه روی کامپیوتـر سـفری نمایـش
داده میشـود و سـپس این صفحه بـه صفحه قبلی
برمیگردد.

www.CarGarage.ir

این چراغ هشـدار موقعی روشن میشود که سوئیچ
خودرو باز باشـد .در ایـن حالت ،این چراغ تقریبا 6
ثانیه روشـن میماند و بعد از آن خاموش میگردد.
همچنیـن اگـر  SRSایـراد داشـته باشـد نیز این
چـراغ روشـن میشـود .اگـر چـراغ هشـدار ایربگ
روشن نشد ،و یا بعد از روشن شدن بیش از  6ثانیه
و بعد از روشـن شـدن موتور همچنان روشـن باقی
ماند و یا اگر در هنگام رانندگی روشـن شد ،توصیه
میشود که حتما به نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور مراجعه شود.
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این چراغ هشـدار موقعی روشن میشود که سوئیچ
خودرو باز باشـد .در این حالت ،این چراغ تقریبا 3
ثانیه روشـن میماند و بعد از آن خاموش میگردد.
اگـر چـراغ هشـدار  ABSروشـن نشـد ،و یـا بعد
از روشـن شـدن بیـش از  3ثانیـه و بعـد از روشـن 4
شـدن موتـور هم باقـی ماند ،احتمـاال ترمز ABS
خودرو معیوب اسـت و توصیه میشـود که حتما به
نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور مراجعه شود.
سیسـتم ترمز عـادی در این حالـت همچنان فعال
اسـت امـا نمیتوانیـد از سیسـتم ترمز ضـد قفل یا
 ABSاستفاده کنید.

ویژگیهای خاص خودرو
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چراغ هشـدار ایربـگ (در
صورت وجود)

w

چراغ  ECOبه شـما اطالع می دهد که در حال رانندگی
در وضعیت سـوخت به صرفه هسـتید .ایـن عالمت وقتی
نمایش داده میشـود که شما با سوخت به صرفه رانندگی
میکنید تا کارایی سوخت بهتر شود.
• •چراغ ( ECOسبز) وقتی روشن می شود که با سوخت
به صرفه و در وضعیت  ECO ONرانندگی میکنید.
اگر نمیخواهید که این عالمت نشـان داده شـود ،باید
وضعیـت  ECO ONرا بـا فشـار کلیـد  TRIPدر
وضعیت  OFFقرار دهید.
بر اساس فعالیت در وضعیت  ،ECO ON/OFFبه
صفحات قبلی مراجعه نمایید.
• •سـوخت به صرفـه را میتوان بر اسـاس عـادت راننده
وضعیت جاده عوض نمود.
• •وضعیـت  ECOدر مواقعـی کـه شـرایط رانندگی به
صرفه رعایت نشـده اسـت کار نمیکند یعنی مثال در
وضعیـت دنده  Pیا خلاص و یا در دنده عقب و یا مد
اسپرت این امکان وجود ندارد.

sic

(گیربکس خودکار)

ایـن وضعیت بازه (مسـافت یا زمان)
سرویس را در موقع نیاز به نگهداری
و تعمیر بر اسـاس تنظیمات شـما به
نمایش میگذارد.

چراغ هشـدار ترمز ABS
(در صورت وجود)

w

عالمـت ( ECOدر صورت
وجود)

چراغ یادآوری سرویس

na
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هشدار !
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هنگامرانندگیبهعالئمنگاهنکنید.اینامرسبب
پرت شدن حواس راننده و تصادف میگردد.
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نوع B
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اگر چراغهای ترمز و  ABSخودروی شـما
روشـن شدند و روشـن باقی ماندند ،در آن
صـورت سیسـتم ترمز خـودروی شـما در
وضعیت ترمز ناگهانی درسـت کار نمیکند.
در ایـن حالت ،از رانندگی با سـرعت باال و
ترمزهـای ناگهانی خـودداری کنید .توصیه
میشـود که در ایـن وضعیت خـودرو را به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
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هشدار !

این چراغ برای هشدار به راننده هر بار بعد از باز شدن
سـوئیچ و قطع نظر از بسـتن و یا نبسـتن کمربند6 ،
ثانیه چشمک میزند.
اگـر کمربنـد صندلی راننده بعد از باز شـدن سـوئیچ
بسـته نشـده باشـد در آن صورت این چراغ مجددا 6
ثانیه چشمک میزند.
اگر کمربند ایمنی بعد از باز شدن سوئیچ بسته نشود
و یا بعد از باز شـدن سـوئیچ ،کمربند باز شـود در آن
صورت بوق هشـدار کمربند برای مدت تقریبا  6ثانیه
به صدا در میآید .در همین زمان ،اگر کمربند بسـته
شود ،آژیر متوقف میشود( .در صورت وجود).
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اگر همزمان دو چراغ هشدار در حین
رانندگی روشن شدند ،در آن صورت
سیسـتم ترمـز  ABSو EBD
خودرو شما احتماال معیوب است.
در این وضعیت ممکن اسـت ترمز عادی و ABS
خودروی شـما درست کار نکند .توصیه میشود که
در ایـن مـوارد حتما خـودرو را بـه نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور ببرید.

نوع A

w

چراغ هشـدار سیستم توزیع
نیـروی ترمـز الکترونیکی یا
EBD

بعد از باز کردن سـوئیچ ،چراغ هشـدار کمربند برای
یادآوری کمربند به راننده تقربا  6ثانیه روشن میشود.
اما اگر موقع باز بودن سوئیچ ،کمربند بسته نباشد و یا
بعد از باز کردن سوئیچ کمربند باز شود ،چراغ هشدار
کمربند تا زمان بستن مجدد آن روشن میماند.
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اگـر بـدون بسـتن کمربنـد بـا سـرعت بیـش از 9
کیلومتـر در سـاعت رانندگـی کنید (امـا وقتی که
کمربنـد قبل و موقعـی که آژیـر  100ثانیهای زده
نشده است) چراغ هشـدار کمربند چشمک خواهد
زد و آژیر  100ثانیه به صدا در میآید.
اگر با سـرعت بیشـتر از  9کیلومتر از ساعت برانید
و کمربنـد را نبسـته باشـید (اما اگـر هرگز کمربند
بسته نشده باشد یا وقتی که بوق صد ثانیهای کامل
شود حتی اگر کمربند قبال بسته نشده باشد) ،چراغ
هشـدار کمربنـد چشـمک خواهـد زد .و پس از آن
بوق کمربند  100ثانیه می زند اگر با سرعت باالی
 20کیلومتر در سـاعت رانندگی کنید (اما اگر بوق
 100ثانیه را اصال نزده باشد).
اگـر کمربنـد راننـده موقع به صـدا در آمـدن آژیر
هشـدار کمربند بسـته شـده باشـد ،آژیر به  یکباره
متوقف میگردد.

sic

چراغ هشدار کمربند ایمنی
(در صورت وجود)
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این عالمت وقتی روشـن میشود که چراغ نور باال
روشـن باشـد و یا وقتی که دسـته چراغ راهنما در
وضعیت چراغ برای سبقت باشد.

ایـن عالمت وقتی روشـن می شـود کـه چراغ های
توقف روشن باشند.
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چراغ وضعیت یا توقف
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عالمت نور باال
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این چراغ وقتی چشمک میزند که:
شما چراغ راهنما را روشن میکنید.
اگر هر کدام از وضعیتهای زیر پیش بیاید ،ممکن
است نشان دهنده معیوب بودن چراغ راهنما باشد.
در این حالت ،توصیه میشود خودرو را بالفاصله به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
• •عالمـت چـراغ راهنما چشـمک نمیزنـد و تنها
روشن است.
• •عالمت چراغ راهنما سریع چشمک میزند.
عالمت چراغ راهنما اصال روشن نمیشود.

این عالمت وقتی روشن می شودکه چراغ ها روشن
باشند.

این چراغ هشـدار وقتی روشن است که فشار روغن
موتور کم باشد.
اگر فشار روغن موتور کم بود:
1 .1بـا احتیاط خودرو را به نزدیکترین مکان ایمن
4
منتقل کرده و آن را متوقف نمایید.
2 .2خـودرو را خامـوش کرده و سـطح روغن موتور
را چک کنید .اگر سـطح روغن پایین باشـد ،در
صورت نیاز روغن اضافه کنید.
اگـر بعـد از اضافـه نمـودن روغـن ،چـراغ هشـدار
روشـن مانـد و یـا روغن در دسـترس نبـود ،در آن
صورت توصیه میشـود هرچه سریعتر خودرو را به
نزدیکتریـن نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور
منتقل کنید.

w

عالمت چراغ راهنما

چراغ هشدار فشـار روغن
موتور

sic

عالمت نور پایین (در صورت
وجود)
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احتیاط !

اگر خـودرو بالفاصله بعد از روشـن شـدن
چراغ هشـدار فشـار روغن موتور خاموش
نشود ،آسیب جدی به خودرو وارد میشود.
123

نگاهی اجمالی به خودرو

این چراغ هشدار موقعی روشن می شود که:
سـوئیچ خودرو باز باشـد .اگر ترمز دسـتی کشیده نشده
باشد ،این چراغ تقریبا  3ثانیه روشن میماند.
هشدار ترمز دستی
چراغ هشـدار ترمز دسـتی وقتی روشـن می شود که در
حالت باز بودن سوئیچ ،ترمز دستی کشیده شده باشد .این
چراغ بعد از خواباندن دستی ،خاموش میشود.
چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز
اگر این چراغ هشـدار روشـن شـود ،بدان معنی است که
سطح روغن ترمز پایین است؛ در این حالت:
1 .1با احتیاط تا نزدیکترین مکان امن برانید و خودرو را
متوقفکنید.
2 .2خـودرو را خامـوش کرده و بالفاصله میـزان روغن را
چـک و در صورت نیاز به آن روغن ترمز اضافه کنید.
سـپس وجود نشـتی را در تمامی مدار ترمز کنترل و
مطمئنشوید.
3 .3اگر سیستم ترمز نشتی داشـته ،چراغ هشدار روشن
میماند و یا ترمز درست کار نمیکند و در این حالت
باید از به حرکت درآوردن خودرو خودداری کنید .در
این حالت توصیه میشود که خودرو را تا نزدیکترین
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور یدک کرده و رفع
عیبنمایید.
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اگر چراغ هشـدار هنـگام کار کردن موتور
همچنان روشـن باشد ،در آن صورت این به
معنـای عیب جدی در موتور اسـت .در این
حالت:
در سـریعترین و ایمنترین وضعیت خودرو
را متوقف نمایید.
خـودرو را خامـوش کـرده و سـطح روغن
را چـک کنید .اگر میزان روغـن کم بود ،تا
سطح مناسب به خودرو روغن اضافه نمایید.
مجـددا موتـور را روشـن کنید .اگـر چراغ
هشـدار بعد از اسـتارت موتور روشـن بود،
بالفاصله خـودرو را خاموش کنیـد .در این
حالت ،توصیه میشـود که بالفاصله خودرو
را بـه نزدیکترین نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور منتقل نمایید.

خـودروی شـما مجهـز بـه سیسـتم هـای ترمـزی
 DUAL-DIAGONALاسـت .ایـن بدان معنی
است که حتی در صورت نقص در یکی از سیستمهای
دوگانه ،باز هم در دوچرخ ترمز وجود دارد.
اگر تنها یکی از سیسـتمهای دوگانه کار کند ،فشـار
پدال بیشتر و خالصی بیشتری برای متوقف نمودن
خودرو مورد نیاز است.
همچنین ،خودرو تنها با بخشـی از سیسـتم ترمزی،
در مسافت کوتاه ترمز نمیکند.
اگـر ترمزهـا هنـگام حرکـت خـودرو از کار بیافتند،
بـه آرامی با دنده سـنگینتر حرکت کنیـد تا قدرت
ترمزی موتور را به کمک بگیرید و در سـریعترین و
ایمنترین حالت خودرو را متوقف نمایید.
برای کنترل المپ چراغ ،مطمئن شوید که چراغهای
هشـدار روغـن ترمـز و ترمز دسـتی موقع بـاز بودن
سوئیچ روشن میشوند.

sic

احتیاط !

چراغ هشـدار روغن ترمز و
ترمز دستی

na
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هشدار !

راندن خودرو با چراغ هشـدار روشـن خطرناک
است .اگر چراغ هشدار ترمز دستی و روغن ترمز
در حالت خواباندن ترمز دسـتی هم روشن باشد،
در آن صورت این به معنای کم بودن میزان روغن
ترمز خودرو است .در این حالت ،توصیه می شود
که خـودرو را به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور ببرید تا بازدید شود.
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وقتی سیسـتم درسـت کار نمیکند ،عالمت
فلش باال و پایین و دنده نمایش داده نمیشود.

.ir

این عالمت وقتی روشن میشود که دنده اتوماتیک
را انتخاب نمایید.

www.CarGarage.ir

مثال:

 :نشـان میدهـد که دنده  3مطلوب اسـت
(در حال حاضر دنده  2یا  1است).
 :نشـان میدهد که دنده باید سنگین شود
و بـه دنـده  3کاهـش پیدا کنـد (در حال
حاضر خودرو با دنده  4حرکت میکند).

وقتی سیستم درست کار نمیکند ،این کیلومتر هم
نمایش داده نمی شود.
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چراغ الگو دنده (در صورت
وجود)
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ایـن عالمـت وقتی روشـن میشـود کـه چراغهای
مهشکن عقب روشن باشند.

G

lec
oe

ar

.C
w

عالمت چراغ مه شکن عقب
(در صورت وجود)

w

ایـن عالمـت وقتی روشـن میشـود کـه چراغهای
مهشکن جلو روشن باشند.

ایـن عالمت به شـما نشـان میدهد که کـدام دنده
در هنـگام رانندگی باید انتخاب شـود تا در مصرف
سوخت صرفهجویی شود.
بهعنوان مثال:
 :نشـان میدهـد کـه تغییر بـه دنده 3
مطلوب اسـت (طبیعی اسـت که دنده
فعلی دو است).
 :نشـان میدهـد که کاهـش دنده به 3
مطلوب اسـت (بدیهی است که در این
حالت دنده  4هستیم).

در وضعیت اسپرت ،این نمایشگر نشان میدهد که
کـدام دنـده در هنگام رانندگی بـرای مصرف کمتر
باید انتخاب شود.
• •دنده سبک4 ، 3 ، 2 :
4
• •دنده سنگین3 ، 2 ، 1 :

w

عالمت چراغ مه شکن جلو
(در صورت وجود)

چراغ تغییر دنده اتوماتیک
(در صـورت وجـود ،بـرای
اروپا)

sic

عالمـت دنـده دسـتی (در
صورت وجود)

na
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چراغ هشدار نیمه باز بودن
دربها

w

ایـن چـراغ وقتی روشـن می شـود که باطـری و یا
دینام خودرو معیوب باشد و اگر این چراغ در حین
حرکت خودرو روشن شد:
1 .1بـا احتیاط خـودرو را تا نزدیکترین مکان ایمن
رانده و آن را متوقف نمایید.
2 .2خـودرو را خاموش کرده و شـل و یـا پاره بودن
تسمه دینام را چک کنید.
اگر تسـمه درست تنظیم شده باشد ،در آن صورت
احتماال باطری مشکل دارد.
در این حالت توصیه میشـود که بالفاصله خودرو
را بـه نزدیکتریـن نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور ببرید.

ایـن چراغ هشـدار وقتی روشـن میشـود که درب
صندوق عقب کامل بسته نشده باشد.
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این چراغ هشـدار وقتی روشـن میشود که دربها
کامل بسته نشده باشند.
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بوق هشـدار باز بودن درب (در صورت
وجود)

.ir
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این بوق وقتی به صدا در میآید که دری از خودرو
 0یـا درب صنـدوق عقب) آن در حیـن رانندگی با
سـرعت  9کیلومتر در سـاعت باز باشد .بوق هشدار
در این وضعیت برای مدت  6ثانیه به صدا در میآید
و تقریبا  20ثانیه خاموش میشود و این کار سه بار
تکرار میشـود .و به این ترتیب خودرو هشـدار الزم
را در مورد باز بودن درها به راننده میدهد.
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این چراغ هشـدار وقتی روشـن میشود که خودرو
سیسـتم ضد سرقت روی سـوئیچ شما را هنگام باز
بودن سوئیچ شناسایی مینماید.
در این حالت ،شما میتوانید خودرو را روشن کنید.
بعـد از روشـن نمـودن خـودرو این چـراغ خاموش
میشود.
در موارد زیر این چراغ چشمک میزند:
وقتی که سیستم ضد سرقت معیوب باشد.
در ایـن حالـت توصیـه میشـود کـه خـودرو را به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

w

چـراغ هشـدار سیسـتم
باطری خودرو

چراغ هشـدار سیستم ضد
سرقت (در صورت وجود)

sic

چراغ هشدار باز بودن درب
صندوق عقب خودرو

na
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• •رانندگی طوالنی بـا خودرویی که چراغ
سیسـتم نقـص در سیسـتم کنتـرل
آالیندههای آن روشـن است میتواند به
سیسـتم آسـیب بزند و این روی قدرت
رانندگـی و یا مصـرف سـوخت خودرو
تاثیر دارد.
• •اگـر ایـن چـراغ روشـن شـود احتماال
سیستم مبدل کاتالیسی معیوب است و
در این صورت میتوان افت قدرت موتور
را انتظار داشـت .در این وضعیت توصیه
میشـود که هر چه سـریعتر خـودرو را
به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور
ببرید.

این چراغ بخشـی از سیستم کنترل موتور است که
اجزای مختلف سیسـتم کنتـرل آالیندهها را پایش
میکنـد .اگـر این چـراغ در حین رانندگی روشـن
شـود ،این نشان میدهد که نقص بالقوه درجایی از
سیستم کنترل آالیندهها دیدهشده است.
همچنیـن ایـن چـراغ وقتـی روشـن می شـود که
سـوئیچ خودرو باز باشد وتا چند ثانیه بعد از روشن
شـدن خـودرو خاموش میشـود .اگر ایـن چراغ در
حیـن رانندگی روشـن شـود و یـا بعد از باز شـدن
سـوئیچ ،روشـن نشـود در ایـن حالـت ،توصیه می
شـودکه خـودرو را به نزدیکتریـن نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور ببرید.
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ایـن چـراغ هشـدار وقتی روشـن میشـود که باک
خـودرو تقریبـا خالی اسـت .اگر بـاک تقریبا خالی
باشد در آن صورت باید در سریعترین زمان ممکن
سوختگیری کنید.
رانندگـی بـا سـوخت کم و چراغ هشـدار سـوخت
روشـن میتوانـد سـبب درسـت کار نکـردن موتور
و آسـیب دیـدن مبـدل کاتالیتی شـود (در صورت
وجود).

احتیاط !

sic

چـراغ هشـدار پایین بودن
سـطح سـوخت داخل باک
خودرو

چـراغ عالمـت نقـص در
خودرو یا ( MILچراغ چک
موتور)

na
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نگاهی اجمالی به خودرو
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این چراغ وقتی روشن میشود که سوئیچ خودرو باز
باشد و تا زمان روشن شدن خودرو روشن میماند.
وقتـی کـه  EPSیـا فرمـان برقـی ایرادی داشـته
باشـد ایـن چـراغ مجددا روشـن میشـود و در این
حالت توصیه میشـود که خودرو را به نزدیکترین
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

چراغ کم بادی

w
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هشدار !

متوقف کردن ایمن خودرو
• • TPMSنمیتواند موارد آسـیبدیدگی
ناگهانـی و یـا شـدید السـتیک در اثر
عوامل بیرونی را به شما اطالع دهد.
• • اگرمتوجهناپایداریخودروشدید،بالفاصله
پا را از روی پدال گاز بردارید و ترمزها را به
آرامی با نیروی کم فشار داده و به آرامی به
محلی ایمن خارج از جاده بروید.

128

.ir

ir

وقتی که کلید روشـن /خامـوش موتور در وضعیت
 ONیـا  ACCباشـد ،اگـر دری بـاز شـود در آن
صورت سیستم به دنبال سوئیچ هوشمند میگردد.
اگر سـوئیچ هوشـمند در خودرو نباشـد ،این چراغ
چشـمک زده و اگر تمامی دربها بسـته باشند ،به
مـدت  5ثانیه آژیر میزند .این چراغ وقتی خاموش
میشود که خودرو حرکت کند .سوئیچ هوشمند را
به همراه خود در خودرو حمل کنید.

این چراغ هشـدار وقتی روشـن میشـود که موتور
در وضعیت توقف خالص سیستم  ISGیا سیستم
توقـف و عبـور خالص قـرار گیـرد .وقتی اسـتارت
خـودکار خـودرو زده میشـود ،چراغ اتواسـتوپ یا
توقـف خـودکار روی صفحه کیلومتـر برای مدت 5
ثانیه چشمک میزند.

w

چراغ کم بادی الستیک بعد از باز شدن سوئیچ به مدت
 3ثانیه روشن می شود و اگر فشار باد الستیک مشکلی
داشـته باشـد 60،ثانیه چشـمک میزند .در این حالت،
توصیه می شـود که بالفاصله خودرو را به نزدیکترین
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
بـرای جزئیات بیشـتر به بخش سیسـتم پایش فشـار
الستیکمراجعهشود.

ar

چراغ هشدار KEY OUT
(در صورت وجود)

sic

چراغ هشدار فرمان برقی یا
( EPSدر صورت وجود)

چراغ سیستم هشـدار باد الستیک یا
( TPMSدر صورت وجود)

چراغ عالمت توقف خودکار
(در صورت وجود)
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برای اطالعات بیشتر به بخش سیستم  ISGفصل
 5رجوع شود.

نکته !

وقتی که موتـور بهصورت خودکار بهوسـیله
سیسـتم  ISGاسـتارت میخورد ،شماری از
چراغهـای هشـدار (ABS, ESC, ESC
 OFF, EPSیا چراغ هشـدار ترمز دسـتی)
ممکن اسـت بـرای مـدت چند ثانیه روشـن
شوند.
ایـن اتفاق به خاطر کم بودن ولتاژ باطری رخ
میدهد و به معنی نقص در سیستم نیست.

a
ar

G

.
ge

بـرای اطالعـات بیشـتر بـه بخش سیسـتم ESC
فصل  5رجوع شود.

این چراغ وقتی روشن میشود که:
• • FCWخاموش است.
• •وقتی که سیستم  FCWنقصی دارد.

4

ir

وقتـی ایـن چراغ هشـدار روشـن میشـود ،حتی با
وجود روشـن بودن سیسـتم  FCWباز هم توصیه
میشود خودرو را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور ببرید.
برای کسـب اطالعات بیشتر در این زمینه به بخش
سیستم  FCWدر فصل  5مراجعه شود.

.ir

بـرای اطالعـات بیشـتر بـه بخش سیسـتم ESC
فصل  5رجوع شود.
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این چراغ وقتی چشمک میزند که:
 ESCفعال باشد.

• •سـوئیچ باز و یا کلید روشـن /خاموش موتور در
وضعیت روشن قرار دارد.
 -در ایـن حالـت ایـن چـراغ  3ثانیـه روشـنمیشود و سپس خاموش میگردد.
• •وقتی که شـما سیسـتم  ESCرا با فشار کلید
 ESC OFFخاموش میکنید.

.C
w

• •سـوئیچ باز و یا کلید روشـن /خاموش موتور در
وضعیت روشن قرار دارد.
 -در ایـن حالـت ایـن چـراغ  3ثانیـه روشـنمیشود و سپس خاموش میگردد.
• •وقتی که نقصی در سیستم  ESCباشد.
در ایـن حالـت توصیـه میشـود کـه بالفاصلـه
خـودرو را بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان
موتور ببرید.

w

این چراغ وقتی روشن میشود که:

این چراغ وقتی روشن میشود که:

w

چـراغ هشـدار  ESCیـا
کنترل پایداری الکترونیکی
(در صورت وجود)

چـراغ هشـدار سیسـتم
هشـدار برخـورد شـاخ به
شـاخ (( )FCWدر صورت
وجود)

sic

خاموش بودن چراغ هشدار
 ESCیـا کنتـرل پایداری
الکترونیکـی (در صـورت
وجود)
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نگاهی اجمالی به خودرو

چراغ هشدار سیستم اعالن
خروج از الیـن ()LDWS
(در صورت وجود)

na
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چراغ عالمت کروز (در صورت وجود)
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• •سـبز؛ وقتی که شـما سیسـتم اعالن خـروج از
الین را با فشار کلید  LDWSروشن میکنید.
• •سـفید؛ وقتی که شـرایط کاری سیستم برآورده
نشـده باشـد و یا وقتی که سنسـور نتواند خط
الین را تشخیص دهد.
• •زرد؛ وقتـی کـه سیسـتم اعلان خـروج از الین
معیوب باشد.
در ایـن حالت توصیه میشـود که خـودرو را به
نزدیکتریـن نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان
موتور منتقل کنید.
برای جزئیات بیشتر به بخش سیستم اعالن خروج
از الین یا  LDWSدر فصل  5مراجعه شود.

این چراغ وقتی روشـن می شـود که سیستم کروز
کنترل خودرو فعال شده باشد.
عالمت کروز در روی صفحه کیلومتر وقتی روشـن
می شـود کـه کلید روشـن /خاموش کنتـرل کروز
روی غربیلک فشار داده شده باشد.
این چراغ وقتی خاموش می شود که کلید روشن /
خاموش مجددا ً فشار داده شود.
برای اطالعات بیشتر به بخش سیستم کروز کنترل
فصل  5مراجعه نمایید.

w

این چراغ وقتی روشن میشود که:

sic

چراغ عالمت کروز

.
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چراغ عالمت تنظیم کروز

این چراغ وقتی روشـن می شـود که کلید کنترل کروز
) (-SET or RES+روشن باشد.
چـراغ  SETکـروز روی صفحه کیلومتر وقتی روشـن
میشـود که کلید کنترل کروز )(-SET or RES+
فشار داده شده باشد.
چراغ SETکروز موقع فشار کلید CANCELکنترل
کروز و یا غیر فعال نمودن سیستم ،روشن نمیشود.
برای اطالعات بیشتر به بخش سیستم کروز کنترل فصل
 5مراجعهنمایید.
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چراغ هشـدار باز بودن سـانروف (در
صورت وجود)
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اگـر راننـده سـوئیچ را از روی خودرو بـردارد و یا با
سـوئیچ هوشـمند خودرو را خاموش نماید ،و درب
سـمت راننـده را موقعـی که سـانروف کامال بسـته
نیست باز کند در آن صورت بوق هشدار به صدا در
می آید و چراغ هشـدار باز بودن سانروف روشن و
یا چشمک میزند.
موقع ترک خودرو ،سانروف را ببندید.

فالشر هشدار خطر

4

ایـن چـراغ باید موقعی اسـتفاده شـود کـه خودرو
مجبـور بـه توقـف در مکانی خطرناک اسـت .وقتی
شـما در حالـت اضطـراری توقـف میکنیـد ،بایـد
همیشه تا حد امکان از جاده فاصله بگیرید.
چراغهای هشـدار خطر با فشـار کلید خطر روشـن
میشـوند .در ایـن وضعیت هردو راهنمـای خودرو
چشـمک میزنند .این چراغهـا حتی در موقعی که
سوئیچ روی خودرو نیست هم کار میکنند.
بـرای خاموش نمودن فالشـر ،ایـن کلید را مجددا
فشار دهید.
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بـرای جزئیات بیشـتر به بخش فیوزهـا در فصل 7
مراجعه نمایید.
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ویژگیهای خاص خودرو
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• •این پیام هشـدار موقعی نمایش داده می شـود
کـه کلیـد فیوز واقـع در جعبه فیـوز زیر فرمان
خاموش باشد.
• •این بدان معنا است که باید کلید فیوز را روشن
کنید.
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روشن بودن سـوئیچ فیوز (در صورت
وجود)
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چراغهای خودرو
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• •هـدف و کاربـرد ایـن ویژگی آن اسـت که مانع
خالی شدن باطری شود .این سیستم به صورت
خـودکار چراغهـای بیرونـی را در موقعـی کـه
راننده سوئیچ را برمیدارد و درب را باز میکند،
خاموش میکند.
• •با ایـن ویژگی چراغ ترمزهـای خودرو بهصورت
خودکار خاموش میشـوند اگـر راننده آن را در
شب کنار جاده پارک کند.
• •در صـورت نیـاز ،بـرای آن کـه چراغهـا بعـد از
برداشـتن سوئیچ روشن بمانند باید اقدامات زیر
را انجام دهید:
 )1درب سمت راننده را باز کنید.
 )2چراغ پارک را با اسـتفاده از کلید چراغ روی
ستون فرمان روشن و خاموش کنید.

sic

بخــش صرفهجویــی باطــری (در
صورت وجود)
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کنترل روشنایی

132
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کلیـد چـراغ دارای یـک چـراغ جلـو و یـک چـراغ
وصعیت توقف است.
بـرای روشـن کردن چراغها ،شسـتی انتهـای اهرم
کنتـرل چراغهـا یـا دسـته کنتـرل را در یکـی از
وضعیتهای زیر قرار دهید:
1 .1وضعیت خاموش
2 .2وضعیت چراغ پارک خودرو
3 .3وضعیت چراغ جلو
www.CarGarage.ir

وضعیت چراغ پارک خودرو (

)

وقتـی کلید چـراغ در وضعیت چراغ پـارک خودرو
اسـت ،چـراغ پـارک ،چـراغ پلاک و چـراغ صفحه
کیلومتر روشن میشود.

نکته !

بـرای روشـن شـدن چراغهـای روی صفحه
کیلومتر ،سوئیچ را باز کنید.

na
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هشدار !
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هرگز هنگام نزدیک شدن خودروهای دیگر
از نورباال اسـتفاده نکنید .این کار مانع دید
آنها شده و خطرناک است.

برای اسـتفاده از نور باال ،دسـته راهنما را به سمت
خود بکشید .در این حالت بعد از رها کردن ،دسته
به جای اصلی خود برمیگردد.
عالمـت یـا چـراغ نورباال در هنـگام اسـتفاده از آن
روشن میشود.
بـرای جلوگیـری از خالـی شـدن باطـری ،هرگـز
چراغهـا را در حالـت خاموشـی موتـور بـرای مدت
طوالنی روشن نگه ندارید.

ir

وقتـی کلیـد چـراغ در وضعیـت چـراغ جلو اسـت،
چراغهای جلو ،چراغ پالک و چراغ صفحه کیلومتر
روشن می شود.

وضعیت نور باالی چراغهای جلو
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وضعیت چراغ جلو ( )
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ویژگیهای خاص خودرو
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4

نکته !

.ir

برای روشن شدن چراغهای جلو سوئیچ باید
باز باشد.
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بـرای ایـن که راهنمـا کار کند باید سـوئیچ خودرو
باز باشـد .برای روشن نمودن راهنما ،اهرم را به باال
یـا پایین ( )Aحرکت دهید .عالئم فلش سـبز روی
صفحه کیلومتر نشـان دهنده فعال یا روشـن بودن
چراغ راهنما هستند.

134
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بـرای چـراغ دادن ،دسـته راهنما را به سـمت خود
کشیده و رها کنید .در این حالت تا زمانیکه دسته
را رهـا نکردهاید ،نـور باال دارید .بـرای چراغ دادن،
نیازی به روشن بودن چراغهای جلو نیست.

چراغ راهنما و چراغ های تغییر الین
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چراغ دادن
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چـراغ راهنمـا بعـد از دور زدن خودبهخود خاموش
میشـود .اگر بعد از دور زدن چراغ راهنما خاموش
نشـد ،با دست دسته راهنما را در وضعیت خاموش
قرار دهید.
بـرای تغییـر الین ،دسـته راهنمـا را اندکی حرکت
دهید و آنرا در وضعیت ( )Bنگه دارید .این دسته
بعد از رها کردن به وضعیت خاموش برمیگردد.
اگر راهنما روشـن است ولی چشـمک نمیزند و یا
اگر چشمک زدن آن غیر عادی است ،احتماال یکی
از چراغها سوخته و باید تعویض شود.
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کارکـرد تغییـر الیـن یک لمسـی (در
صورت وجود)

بـرای فعـال سـازی ایـن کارکـرد ،دسـته راهنما را
اندکـی حرکـت دهیـد و سـپس رها کنیـد .در آن
صورت عالمت تغییر الین  3بار چشمک می زند.

نکته !

اگرعالمتچراغراهنمارویصفحههمچنانروشن
ماند و چشـمک نزد ،و یا اگر به صورت غیر عادی
چشمک می زند ،ممکن اسـت چراغ آن سوخته
باشد و یا اتصال برق آن در مدار ضعیف شده باشد.
در این حالت احتماال باید المپ را عوض کنید.
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بـرای خاموش نمـودن چراغ های مه شـکن عقب،
کلیـد چـراغ مه شـکن را مجـددا ً در وضعیت ON
قرار داده و یا چراغ جلو را خاموش نمایید (با چراغ
خودکار)
بـرای خامـوش نمودن چراغ های مه شـکن عقب،
کلیـد را در وضعیت  OFFقرار دهید (بدون چراغ
خودکار).

نکته !

.
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چراغ مهشکن عقب (در صورت وجود)

ir

برای روشـن کردن چراغ مه شکن عقب ،کلید چراغ را
در وضعیـت چراغ پارک قرار دهید و کلید چراغ ( )1را
در وضعیت چراغ مه شکن عقب قرار دهید.
بعد از آن که چراغ های جلو در وضعیت پارک و یا در
وضعیـت چراغ جلو قرار گرفتند ،چراغ های مه شـکن
عقب موقع روشـن شـدن کلید چراغ مه شکن ،روشن
می شود

احتیاط !

.ir

استفاده از چراغهای مهشکن ،نیازمند برق
زیادی اسـت .بنابراین تنهـا در مواقعی که
دید واقعا کم است ،از آنها استفاده کنید.
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سـوئیچ باید در موقع روشـن نمـودن چراغ
مهشکن باز باشد.

a
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چراغهای مهشـکن بـرای بهتر نمـودن دید در آب
و هـوای مـه آلـود ،بارانـی ،برفـی و غیره اسـتفاده
میشـوند .چراغهای مهشکن وقتی روشن میشوند
که چراغهای کوچک روشن شوند.
بـرای خاموش نمودن چراغهای مهشـکن ،کلید آن
را در وضعیت خاموش قرار دهید.
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چراغ مهشکن جلو (در صورت وجود)

4

نگاهی اجمالی به خودرو
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ایـن چراغهـا یـا  DRLمیتواننـد دیدن قسـمت
جلویی خودرو شما را برای دیگران در روز و بهویژه
بعد از سپیده دم و قبل از غروب آسان نمایند.
سیسـتم  DRLدر مـوارد زیر چـراغ اختصاصی را
خاموش می نماید:
• •چراغهـای جلو یـا چراغهای مه شـکن جلو در
وضعیت روشن باشند.
• •خودرو خاموش باشد.
• •چـراغ های مه شـکن جلـو در وضعیت خاموش
باشند.
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تنها راننده در خودرو حضور دارد

راننده  +سرنشین جلو

0

راننده و تمامی سرنشینان

1

راننـده و تمـامـی سرنشینـان
 +حداکثر بار مجاز

2

راننده  +حداکثر بار مجاز

3
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وضعیت
کلید
0

.
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برای تنظیم تراز نور چراغهای جلو بر اساس تعداد
سرنشـینان خـودرو و وزن بـار در صنـدوق ،کلیـد
تنظیم چراغهای را تنظیم نمایید.

وضعیت بار خودرو

G

کلید تنظیم چراغهای جلو
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هرچه این کلید در وضعیت باالتری باشـد ،سطح یا
تراز نور چراغهای جلو پایینتر است .همیشه اشعه
و نور چراغهای جلو را در وضعیت تراز صحیح قرار
دهیـد تا نور چراغهـا دیگر افراد و رانندهها را اذیت
نکند.
در زیـر نمونههایـی از تنظیمـات صحیـح این کلید
امـده اسـت .بـرای یافتـن وضعیتهای غیـر از این
مـوارد ،وضعیـت کلیـد را بهگونهای تنظیـم نمایید
که سـطح یا تراز اشـعه در نزدیکترین وضعیت به
فهرست زیر باشد.

چراغ کار روز (در صورت وجود)
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برف پاککنها و شیشهشورها

برف پاککن /آب پاش شیشه جلو
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 : Aکنترل سرعت برف پاک کن:
 یک دور پاک کردن شیشه.
 - .خاموش
 - --- .حرکت و پاک کردن متقاطع
 - 1 .با سرعت پایین
 - 2 .با سرعت باال
 : Bآب پاش با برف پاک کن (جلو) (در صورت
4
وجود)

www.CarGarage.ir
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برف پاککنهای شیشه جلو
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در صورت باز بودن سوئیچ به صورت زیر کار میکند:
 :بـرای یـک سـیکل برف پـاک کن ،اهـرم را به
سمت باال فشار داده و آن را رها کنید و در این
وضعیـت اهـرم در وضعیت  OFFاسـت .برف
پاک کن به صورت مداوم کار میکند اگر دسته
به سمت باال فشار داده و نگه داشته شود.
 :برف پاک کن کار نمی کند.
 : --بـرف پاککـن بهصـورت منقطع بـا بازههاییکسـان فعالیـت میکند .از ایـن وضعیت در
بـاران سـبک اسـتفاده نماییـد .بـرای تغییـر
تنظیمات سـرعت ،شسـتی کنترل سرعت را
بگردانید.
 : 1دور برف پاککن عادی
 : 2دور برف پاککن سریع
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اگر برف و یخ زیادی روی شیشه جلو جمع شده است،
ده دقیقه یخ زدایی را انجام دهید و یا تا زمان برداشتن
بـرف و یا یخ صبر کنید و سـپس بـرف پاککنها را
روشن کنید تا درست کار کنند.
اگـر قبل از اسـتفاده از بـرف پاککن بـرف یا یخ را
برندارید ،ممکن است سیستم برف پاککن و شیشه
شور آسیب ببینند.

.ir

 : Cکنترل آب پاش  /برف پاک کن عقب:
 شستشو با برف پاک کن جزئی.
 -) ( ON .حرکت مداوم برف پاک کن
 - ) ( OFF .خاموش

ir

برف پاککن /آب پاش شیشه عقب

نکته !

www.CarGarage.ir
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احتیاط !

ir

شیشهشورهای شیشه جلو (در صورت وجود)

.ir

در وضعیت  ،OFFدسـته را به آرامی به سـمت خود بکشـید تا مایع شیشهشور را روی شیشه بپاشد و دو
یا سه بار برف پاککن کار کند .وقتی از این ویژگی استفاده کنید که شیشه کثیف است .آب پاش و برف
پاککن تا زمانی که دسته را رها نکردهاید ،کار میکنند.
اگر برف پاککن کار نمیکند ،سطح مایع شیشهشور را کنترل نمایید .اگر میزان سیال کافی نیست ،نیاز
است که مایع شیشهشور غیر ساینده به مخزن اضافه کنید.
در ورودی مخزن شیشه شور در جلو محفظه موتور در سمت مسافرین قرار گرفته است.
www.CarGarage.ir

هشدار !

وقتـی که دمـای بیـرون زیر نقطـه انجماد

اسـت ،همیشه شیشـه جلو را با استفاده از 4
سیستم گرمکن گرم نگه دارید تا از یخ زدن
مایع آبپاش روی شیشـه جلوگیری شود و
جلوی دید شما گرفته نشود.

احتیاط !

• •برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغه برف
پاککنها و شیشـه جلو ،موقع خشـک
بودن شیشه از آن استفاده نکنید.
• •برای جلوگیری از آسـیب دیدن بازوهای
برف پاککن و دیگر اجزا ،سعی نکنید که
برف پاککنها را با دست حرکت دهید.
• •بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن برف
پاککنها و سیسـتم آب پاش ،از مایعات
مخصوص شیشهشوی در زمستان و یا در
آب و هوای سرد استفاده کنید.
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بـرای جلوگیری از آسـیب به پمپ شیشـه
شـور ،هنگام خالی بودن مخزن آب پاش از
آن استفاده نکنید.

نگاهی اجمالی به خودرو
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برف پاککن و شیشهشور شیشه عقب
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کلیـد آبپـاش و بـرف پاککـن عقـب در انتهـای
دسـتگیره سوئیچ برف پاککن و آبپاش قرار دارد.
برای اسـتفاده از آبپاش و برف پاککن عقب ،این
کلید را در وضعیت مطلوب قرار دهید.
 پاشـش سـیال شـوینده و فعالیت برف.
پاککن
 -) ( ON .فعالیت عادی برف پاککن
 - ) ( OFF .خاموش بودن برف پاککن

www.CarGarage.ir
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چراغهای داخل خودرو

احتیاط !

w

w

چراغ نقشـه (اگر خودروی شما دارای
این ویژگی باشد)

 :چراغهای اتاق جلو یا عقب وقتی روشن
میشـوند که دربهای جلو یا عقب باز
باشند چه ماشین روشن و چه خاموش
باشـد .وقتی قفل دربها با ریموت و یا
با سوئیچ هوشـمند باز شود ،چراغهای
جلو و عقب برای تقریبا  30ثانیه روشن
میشوند اگر درب باز نشود.
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چراغهای داخل خودرو  20دقیقه بعد از باز شـدن
سوئیچ به صورت خودکار خاموش میشوند.

برای روشن یا خاموش نمودن چراغهای قوه یا چراغ
نقشه ،لنزهای چپ یا راست را فشار دهید .این چراغ
قوه نور نقطهای برای استفاده از چراغ نقشه در شب
را فراهم مینماید و یا همانند یک چراغ کمکی برای
راننده و سرنشین جلو عمل مینماید.
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بخش خاموشـی خـودکار (در صورت
وجود)

G

lec
oe

ar

هرگز در هنگام رانندگی در شـب یا فضای
تاریک چراغهـای داخل خودرو را روشـن
نکنید .این کار سـبب کم شـدن دید شما و
تصادف میشود.

.C
w

هشدار !
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هرگز موقعی که خودرو خاموش اسـت برای
مدت طوالنـی از چراغ هـای داخل خودرو
اسـتفاده نکنیـد زیـرا باعث خالی شـدن
باطری میشود.

چـراغ های اتـاق جلو و عقب بـه تدریج
بعد از تقریبا  30ثانیه خاموش میشـود
اگـر درب بسـته شـود .امـا اگر سـوئیچ
باز باشـد و یـا تمامی دربها قفل شـده
باشـند ،چراغهای عقـب و جلو بالفاصله
خاموش می شوند .اگر دری در وضعیتی
کـه سـوئچی در وضعیـت  ACCو یـا
 LOCK/OFFاسـت باز شـود ،در آن
صورت چراغهای جلو و عقب برای مدت
 20دقیقه روشـن میمانند .اما اگر درب 4
باز باشـد و سـوئیچ هم باز شود ،چراغ به
صورت مداوم روشن میماند.
 :چراغهـا خامـوش میشـوند حتـی اگـر
دربهـا بـاز باشـند .وقتـی که چـراغ با
فشار لنز ( )1روشـن میشود ،این چراغ
خاموش نمیشـود حتی اگر کلید آن در
وضعیت  OFFباشد.
 :چراغ اتاق و چراغ نقشـه همیشه روشن
خواهند بود.
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درب ()2

خاموش ()3

چـراغ خاموش میماند حتی هنگامـی که دری باز
است.
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هرگـز موقعـی که ماشـین خاموش اسـت،
چراغها را برای مدت طوالنی روشن نکنید.
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احتیاط !
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چراغ همیشه روشن است.
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چراغ اتاق (در صورت وجود)
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چـراغ وقتی روشـن می شـود که دری باز باشـد و
این امر ارتباطی به باز بودن یا نبودن سـوئیچ روی
خودرو ندارد.
وقتـی که قفل دربها توسـط ریموت باز میشـود،
چراغهـا  30ثانیه روشـن میمانند اگـر دربها باز
نباشـند .این چراغ به تدریج بعد از تقریبا  30ثانیه
در صورتیکه درب بسـته نشود ،خاموش میگردد.
اگر سوئیچ باز و یا تمامی دربها قفل باشند ،چراغ
بالفاصله خاموش میشود.
اگر درب با سوئیچ در وضعیت  ACCیا LOCK
بـاز شـود در آن صـورت چـراغ  20دقیقـه روشـن
میماند .اما اگر درب با سـوئیچ باز ،باز باشـد در آن
صورت چراغ به صورت مداوم روشن میماند.

www.CarGarage.ir

چراغ صندوق عقب (در صورت وجود)

چـراغ صنـدوق وقتـی روشـن میشـود کـه درب
صندوق عقب باز شود.
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این چراغ وقتی روشـن میشـود که درب داشبورد
باز شود.
برای روشن شـدن چراغ داشبورد ،چراغهای پارک
و یا چراغهای جلو باید روشن باشند.
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چـراغ جعبـه داشـبورد (در صـورت
وجود)

4
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سیستم یخزدایی (گرمکن)
احتیاط !
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اگر میخواهید که از شیشـه جلو یخزدایی و
یـا بخارزدایی کنید ،به بخـش بخارزدایی و یا
یخزدایی شیشـه جلو در ایـن بخش مراجعه
کنید.
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نکته !

sic

برای جلوگیری از آسیب دیدگی هادیهای
متصـل به سـطح داخلـی پنجـره ،هرگز از
ابزارهای تیز و یا شیشهشورهای حاوی مواد
سـاینده برای تمیز کردن شیشـه استفاده
نکنید.
بـرای جلوگیـری از خالـی شـدن باطری،
همیشـه سیسـتم یخزدایـی را در هنـگام
روشن بودن خودرو استفاده نمایید.

www.CarGarage.ir

سیسـتم گرمکـن شیشـه عقـب (در
صورت وجود)

ایـن بخاری شیشـه را گرم میکند تـا یخزدگی ،بخار
و الیه نازک یخ روی قسـمت داخلی و بیرونی شیشه
عقب در موقع کار کردن موتور ،تمیز شود.
برای فعالسـازی گرمکن شیشه عقب ،کلید گرمکن
مربوطه را روی سیستم بخاری فشار دهید .چراغ روی
این کلید در هنگام روشن شدن آن ،روشن میشود.
اگر برف زیادی روی شیشـه عقب جمع شـده اسـت،
قبل از روشـن نمودن گرمکن ،برفهای روی شیشـه
را پاک کنید.
گرمکن شیشـه عقـب بهصورت خـودکار بعـد از 20
دقیقه و یا خاموش نمودن کلید ،خاموش میشود.
بـرای خاموش نمـودن این گرمکن ،مجـددا کلید آن
روی گرمکن را فشار دهید.

www.CarGarage.ir
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بخاری و کولر خودرو
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1 .1خودرو را روشن کنید.
2 .2سیستم را در وضعیت دلخواه قرار دهید:
برای بهبود کارایی بخای و کولر:
 -بخاری: -کولر:3 .3کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.
4 .4کنترل ورودی هوا را در وضعیت هوای گردان و
یا هوای تازه بیرون قرار دهید.
5 .5کنتـرل سـرعت فن را در وضعیـت مطلوب قرار
دهید.
6 .6اگر سیستم تهویه مطبوع مطلوب است ،سیستم
تهویه مطلوب (در صورت وجود) را روشن کنید.
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دو سطحی ()B,D,C
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به سمت زیر پا ()A,C,D
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جریان هوا به سمت صورت و زیر پا هدایت میشود.
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بخش اعظم جریان هوا به سـمت زیر پا و شیشـه
جلو اسـت که مقدار کمی از آن به سـمت گرمکن
های شیشه شبکه های جانبی است.

ir

روی به صورت ()B,D

G

کلیـد انتخـاب وضعیـت جهـت جریـان هـوا را در
سیستم تهویه کنترل میکند.
هوا میتواند به سمت زیرپا ،خروجیهای داشبورد و
یا شیشه جلو هدایت شود .پنج عالمت برای نمایش
صورت ،دو سـطحی ،کف (زیرپا) و زیر پا/گرمکن و
استفاده از وضعیت هوای گرمکن هدایت شود.

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

شبکههای روی داشبورد

شـبکههای خروجی را میتوان با اسـتفاده از دسته
مخصوص باز یا بسته نمود.
شـما میتوانیـد جهـت جریـان هـوای ورودی را با
اسـتفاده از دسـته کنتـرل به سـمت این شـبکهها
هدایت نمایید.

سطح گرمکن شیشه ()A,C

در ایـن وضعیت بخش اعظم جریان هوا به سـمت
شیشـه جلو است و بخش کوچکی از این جریان به
سمت شبکه های جانبی است.

.ir

در این وضعیت جریان هوا به سـمت قسمت باالی
بدن و صورت است .به عالوه ،هر خروجی را میتوان
کنترل نمود و هوای خروجی را هدایت نمود.
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بخـش اعظـم جریان هوا به سـمت زیر پا اسـت و
اندکـی از ایـن جریـان هم به سـمت شیشـه جلو،
گرمکنهای شیشه بغل و ونت های جانبی است.

نگاهی اجمالی به خودرو
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کلیـد کنتـرل دما به شـما امکان میدهـد تا دمای
جریـان هوای سیسـتم بخـاری را کنتـرل نمایید و
بدین منظور با گرداندن این کلید به سـمت راست،
دمـا افزایش پیدا میکند .با گرداندن آن به سـمت
چپ ،دما کاهش پیدا میکند.

از این کلید برای انتخاب وضعیت هوای تازه بیرون
و یا وضعیت هوای در گردش درون خودرو استفاده
میشود.
بـرای تغییـر وضعیـت کنتـرل ورودی هـوا ،کلیـد
کنترل را فشار دهید.

G

کنترل دما

کنترل ورودی هوا
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وضعیت هوای در گردش
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چـراغ عالمـت روی کلیـد وقتـی
روشـن می شود که شـما وضعیت
هــوای در گـــردش را انتخــاب
میکنید.
در ایـن حالت ،هوای درون اتاق از
طریق سیسـتم کنترل هوا کشیده
و براسـاس وضعیـت انتخاب شـده
گرم یا سرد میشود.

وضعیت هوای تازه بیرون
• •نوع A

• •نوع B

چـراغ عالمـت روی کلیـد وقتـی
خاموش می شود که شما وضعیت
هــوای تــازه بیــرون را انتخـاب
میکنید.
بـا انتخـاب ایـن وضعیـت ،هـوا از
بیرون وارد خودرو شـده و براساس
وضعیت انتخاب شـده گرم یا سرد
میشود.

نکته !

• •اسـتفاده مـداوم از سیسـتم بخـاری یا
کولر در وضعیت هوای در گردش داخلی
ممکن است سبب خواب آلودگی راننده
و از دست دادن کنترل خودرو و تصادف
شـود .بنابرایـن در حد امـکان در حین
رانندگی سعی کنید که از وضعیت هوای
تازه یا هوای بیرونی استفاده کنید.
• •هرگز در حالتی که کولر یا بخاری روشن
اسـت ،داخـل خـودرو نخوابیـد زیرا به
خاطر افت اکسـیژن موجـود و یا کاهش
دمـای بـدن میتواند خطرناک باشـد و
حتی منجر به مرگ شود.
• •اسـتفاده مـداوم از بخـاری یـا کولر در
وضعیت هـوای در گردش ممکن اسـت
سـبب افزایش رطوبت داخل اتاق شـده
و سبب بخار گرفتگی شیشهها و کاهش
دید و تبعات بعدی گردد.

www.CarGarage.ir

4

کنترل سرعت فن

برای کار کردن فن ،سوئیچ باید باز باشد .این کلید
به شـما امکان میدهد تا سـرعت هـوای ورودی از
سیستم تهویه را کنترل کنید:
کلیـد را بـه سـمت راسـت بگردانید تا سـرعت فن
و جریـان هوا بیشـتر شـود .کلید را به سـمت چپ
بگردانید تا سرعت و جریان هوای فن کم شود.
بـرای خامـوش نمودن فـن ،کلیـد را روی وضعیت
« »0قرار دهید.
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اگـر بـرای مـدت طوالنـی از وضعیـت هوای
درگـردش درون اتاق اسـتفاده کنید( ،بدون
انتخاب تهویه مطبوع) ممکن اسـت شیشـه
جلو شیشـههای جانبی بخـار بگیرند و هوای
درون اتاق سرنشینان خشک شود.

هشدار !

na
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نگاهی اجمالی به خودرو
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استفاده از سیستم

تهویه

1 .1وضعیـت جریـان رو به صورت یـا روبهرو
انتخاب کنید.
2 .2کنتـرل ورودی هـوا را در وضعیـت هـوای تازه
بیرون قرار دهید.
3 .3کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.
4 .4کنتـرل سـرعت فن را در سـرعت مطلـوب قرار
دهید.

• •بـرای جلوگیـری از ورود دود و گـرد و غبـار به
داخـل خـودرو از طریق سیسـتم تهویـه ،موقتا
کنتـرل ورودی هـوا را در وضعیـت هـوای در
گردش قرار دهید .بعد از رفع وضعیت و عبور از
محدوده مورد نظر ،مجددا خودرو را در وضعیت
هـوای تـازه بیرون قـرار دهیـد .این کار سـبب
میشود که راننده هوشیار و راحت باشد.
• •هـوای الزم بـرای بخـاری و یـا کولـر از طریـق
دریچـه های جلو شیشـه تأمین می شـود .باید
مراقـب باشـید تا ایـن دریچه هـا در اثر ریزش
برگ درختان و یا برف ،یخ و موانع دیگر مسدود
نشوند.
• •بـرای جلوگیری از بخار گرفتگی شیشـه جلو از
داخـل ،کنترل ورودی هـوا را در وضعیت هوای
تـازه قرار دهید و سـرعت فـن را تنظیم نمایید،
سیسـتم تهویه مطبوع را روشن و کنترل دما را
در دمای مطلوب تنظیم کنید.

را انتخاب کنید.
1 .1وضعیت جریان  زیر پا یا کف
2 .2کنتـرل ورودی هـوا را در وضعیـت هـوای تازه
بیرون قرار دهید.
3 .3کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.
4 .4کنترل سرعت فن را در سرعت مطلوب قرار دهید.
5 .5اگـر خواهان گرمایش با رطوبت کمتر هسـتید،
سیستم تهویه مطبوع را روشن کنید(در صورت
وجود).
اگـر بخـار روی شیشـه عقب زیـاد اسـت ،وضعیت
یا وضعیت گرمکن
گرمکن و رو به زیر پا
را انتخاب کنید.
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کلید  A/Cرا فشـار دهید تا سیستم تهویه مطبوع
روشـن شود (چراغ آن روشن گردد) .برای خاموش
نمودن ،مجددا این کلید را فشار دهید.

بخاری خودرو
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کولر خودرو(در صورت وجود)
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نکاتـی در مورد کار سیسـتم بخاری و
کولر خودرو

www.CarGarage.ir

• •موقع اسـتفاده از سیسـتم کولر ،به دقت
درجه دمای خنک کننده خودرو را مد نظر
داشته باشـید .به ویژه در هنگام رانندگی
در سـرباالیی و یـا در ترافیـک سـنگین
و وقتـی که دمـای بیرون باال اسـت .کولر
گرفتـن از خودرو سـبب داغ کردن موتور
میشود .در این موارد بهتر است که بدون
خامـوش کردن فن ،کلید کولر را زده و آن
را خاموش نمایید.
• •باز کردن شیشـه در هوای مرطوب ممکن
اسـت سـبب ایجاد قطـرات آب در داخل
خودرو شـود .از آنجا که زیاد شدن قطرات
آب ممکن اسـت به وسـایل برقی خودرو
آسیب برسـاند ،بنابراین همیشه با شیشه
بسته از کولر استفاده کنید.

•

• اگـر در هوای گرم خودرو در مقابل نور آفتاب پارک
شده است ،پنجره های خودرو را برای مدت کوتاهی
باز کنید تا هوای گرم داخل خودرو خارج شود.
• بـرای کاهـش رطوبت داخـل و روی شیشـه ها در
روزهـای مرطوب و بارانی ،رطوبت داخل خودرو را با
روشـن کردن سیستم تهویه در حالت شیشه بسته
کمکنید.
• در هنگام کار کولر گاهی ممکن است تغییر اندکی 4
دور موتور در سیکل های کمپرسور کولر پدید آید.
این عادی است.
• هر ماه چند دقیقه کولر را روشـن کنید تا از کارایی
حداکثری آن اطمینان یابید.
• گاهـی ،موقـع اسـتفاده از کولر ،قطـرات آب از کف
خودرو سمت سرنشین مشاهده می شود .این عالئم
عادی است.
• همیشه از کولر در وضعیت هوای در گردش استفاده
نمایید تا بیشـتر خنک کنندگی را ایجاد نماید .اما
اسـتفاده مداوم از آن در این وضعیت سبب میشود
که هوای داخل اتاق وامانده شود.
• ممکن است در زمان کار کولر شاهد جریانات مرطوب
هوا باشـید که هر از چند گاهی ایجاد می شوند که
ناشـی از سـرمایش سـریع و یا ورود هوای مرطوب
میباشند .این عادی است و جای نگرانی نیست.

•
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سیسـتم کولـر خودروهـای هیونـدای بـا مبـرد یـا
گازهـای  R-134aیـا  R-1234yfپـر شـده
است (نوع گاز مبرد از سوی خدمات پس از فروش
شـرکت کرمان موتور مشـخص خواهد شـد و تنها
باید از آن استفاده کرد).
1 .1خودرو را روشن کنید .کلید کولر را فشار دهید.
قرار
2 .2جریان هوا را در وضعیت رو به صورت
دهید.
3 .3کنتـرل ورودی هوا را در وضعیت گردش هوای
درون اتـاق قـرار دهیـد .امـا کار بیـش از حـد
سیسـتم در وضعیت گردش هـوای درون اتاق،
سبب خشک شدن هوا میشود .بنابراین توصیه
میشود که وضعیت را تغییر دهید.
4 .4سـرعت فن و دمـا را در حداکثر میـزان راحتی
تنظیم نمایید.
• •وقتـی که حداکثـر خنکی را انتخـاب میکنید،
کنتـرل دمـا بایـد در آخرین درجه سـمت چپ
باشـد و سـپس سـرعت فـن را هـم در باالترین
سرعت ممکن قرار دهید.

نکته !

نکاتی در مورد سیستم کولر خودرو:

sic

کولر خودرو (در صورت وجود):
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نکته !

وقتی میزان مبرد یا گاز کولر کم باشـد ،کارایی آن
کم میشود و در عین حال افزایش بیش از حد آن
هم تاثیرات بدی روی سیستم کولر دارد.
بنابراین در صورت درست کار نکردن کولر ،توصیه
می شود که آن را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور ببرید.
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ایـن فیلتـر مانـع ورود گـرد و غبـار و آالیندههـای
دیگـر به خـودرو از طریق سیسـتم بخـاری و کولر
میشـود .اگـر بعد از مدتی گرد و غبـار و آالیندهها
در فیلتـر جمع شـوند ،جریان هـوا از دریچهها کم
شده و سـبب تجمع رطوبت روی شیشه جلو حتی
در موقعی میشـود که وضعیت هـوای تازه انتخاب
شـده اسـت .اگر چنین وضعیتی پیـش آمد توصیه
میشـود که خـودرو را به نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور ببرید.
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فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع
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• •فیلتـر کولـر و بخاری را بر اسـاس جدول
نگهداری فصل  7چک کنید.
اگـر خـودرو در وضعیتهای صعـب مانند
جادههـای ناهموار و یا پر گرد و غبار رانده
میشـود ،تعویض فیلتر باید زودتر صورت
گیرد.
• •در صورت افت ناگهانی جریان هوا ،توصیه
میشـود که خودرو را بـه نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور ببرید.

کنترل میزان مبرد درون سیستم کولر
و روغن کمپرسور

www.CarGarage.ir

نکته !

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

هشدار !

چون فشـار گاز کولر بسـیار باال است ،تنها
بایـد توسـط تکنسینهـــای ذیصـلاح
سـرویس شود .انتخاب میزان گاز و نوع گاز
مناسـب و روغن صحیح بسیار مهم است و
در غیر این صورت خودرو آسیب میبیند و
یا آسیبهای جانی رخ خواهد داد.
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استفاده از وضعیت خودکار

کلید  AUTOرا فشار دهید.
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  برای راحتی بیشتر و  بهبود کارایی  کنترل کولر
و یا بخاری  از کلید    AUTOاستفاده کنید و
دما را در ) 23°C (73°Fتنظیم کنید.

a
ar

بـرای خاموش کـردن وضعیت خـودکار ،هرکلیدی
بـه جـز کلید کنتـرل دما را فشـار دهید .اگر شـما
کلید انتخاب وضعیت را فشـار دهید ،در آن صورت
کارکرد انتخابی بهصورت دسـتی کنترل میشود و
در عیـن حال دیگر بخشها بهصورت خودکار فعال
میشوند.
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دمای مطلوب کنترل میشود.
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کنترل خودکار کولر و بخاری
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• •سیسـتم تهویـه مطبـوع به صـورت خـودکار و
براسـاس تنظیمـات دمایـی انجـام شـده فعال
میشود.
• •میتوانیـد عقربـه کنتـرل دمـا را روی دمـای
مطلوب تنظیم نمایید.

www.CarGarage.ir

نکته !

هرگـز چیـزی را نزدیک محل سنسـور قرار
ندهیـد تـا بتوانـد کار کنتـرل گرمایـش و
سرمایش داخل خودرو را بهتر انجام دهد.

na

www.CarGarage.ir

کنترل دستی کولر و بخاری

در ایـن وضعیـت بخـش اعظم جریان هوا به سـمت
زیرپای سرنشینان است و  بخش اندکی از جریان به
سمت گرمکنهای شیشههای جانبی جریان مییابد.
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کلیـد انتخاب وضعیت جهت جریان هوا را از طریق
سیستم تهویه کنترل مینماید.
دریچه جریان هوا به صورت زیر تبدیل می شود:

.ir
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به تصویر بخش سیستم کنترل دستی کولر مراجعه
شود.

www.CarGarage.ir

جریان زیرپا

بخـش اعظـم جریان هوا به سـمت زیر پا اسـت و
بخش اندکی از آن هم به سمت گرمکنهای شیشه
جانبی هدایت میشود.

جریان دو جانبه
در ایـن وضعیـت جریـان هـوا  به سـمت زیـر پا و
صورت سرنشینان خودرو است.

روی به صورت
در این وضعیت جریان هوا به سـمت قسـمت باالی
بدن و صورت است .به عالوه ،هر دریچه را میتوان
کنتـرل و هـوای خروجی را از آن دریچه به سـمت
دلخواه هدایت نمود.
155
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انتخاب وضعیت بخاری و کولر

ar

سیسـتم کولر و بخاری میتواند با فشـار کلیدهای
دیگـر غیـر از کلیـد  AUTOبـه صـورت دسـتی
کنتـرل شـود .در ایـن حالت سیسـتم بـه ترتیب و
براساس کلیدهای انتخاب شده کار خواهد کرد.
موقـع فشـار هر کلیـد یا گرداندن هر شسـتی( ،به
جـز کلید  )AUTOدر حین اسـتفاده از سیسـتم
خـودکار ،کارکردهـا و بخشهای انتخاب نشـده به
صورت خودکار کنترل می شوند.
1 .1خودرو را روشن کنید.
2 .2سیستم را در وضعیت دلخواه قرار دهید:
برای بهبود کارایی بخاری و کولر:
 -بخاری: -کولر:3 .3کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.
4 .4کنتـرل ورودی هـوا را در وضعیـت هـوای تازه
بیرون قرار دهید.
5 .5کلید کنترل سـرعت فـن را در وضعیت مطلوب
قرار دهید.
6 .6اگر سیستم تهویه مطبوع مطلوب است ،سیستم
تهویه مطلوب را روشن کنید.
کلیـد  AUTOرا فشـار دهیـد تا کنترل سیسـتم
تمام اتوماتیک شود.

وضعیت زیرپا و گرمکن شیشه

نگاهی اجمالی به خودرو
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در ایـن وضعیـت بخش اعظم جریان هوا به سـمت
شیشـه جلـو اسـت و اندکـی از آن نیـز بـه سـمت
گرمکنهای شیشههای بغل هدایت میشود.

شـما میتوانیـد جهـت جریـان هـوای ورودی را با
اسـتفاده از دسـته کنتـرل به سـمت این شـبکهها
هدایت نمایید.
همچنیـن میتوانیـد جهـت خـروج هـوا را بـا این
دریچههـا و بـا اسـتفاده از اهرم نمایش داده شـده
کنترل نمایید.

G

سطح گرمکن

شبکههای روی داشبورد
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کنترل دما

با گرداندن این کلید به سـمت راسـت ،دما افزایش
پیدا میکند (.)HI
بـا گردانـدن آن به سـمت چـپ ،دما کاهـش پیدا
میکند (.)LO
هر بار که شما این کلید را میگردانید دما به اندازه،
افزایـش یا کاهش پیـدا میکند .وقتـی پایینترین
دمـا را انتخـاب میکنید ،کولر بهصـورت مداوم کار
خواهد کرد.
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وضعیت هوای در گردش

تبدیل دما (در صورت نیاز)

ir

کنترل ورودی هوا

.ir

از ایـن کلیـد بـرای  انتخـاب  وضعیـت هـوای تازه
بیـرون و یا وضعیت هـوای در گردش درون خودرو
استفاده میشود.
www.CarGarage.ir

وضعیت هوای تازه بیرون
چـراغ عالمـت روی کلیـد وقتـی
خاموش میشـود که شما وضعیت
هـوای تـازه بیـرون را انتخـاب
میکنید.
بـا انتخـاب ایـن وضعیـت ،هـوا از
بیرون وارد خودرو شـده و براساس
وضعیت انتخاب شـده گرم یا سرد
میشود.
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شـما میتوانیـد واحد دمـای نمایش داده شـده در
خـودرو را انتخـاب و آنهـا را بـا یکـی از واحدهای  
سـانتیگراد و یـا فارنهایـت نمایـش دهیـد .بدیـن
مظنور باید بهصورت زیر عمل کنید:
در حین فشار کلید  ،OFFکلید  AUTOرا برای  
مدت  3ثانیه و یا بیشتر فشار دهید.
نمایشـگر از سانتیگراد به فارنهایت ویا از فارنهایت
به سانتیگراد تبدیل میشود.
اگـر باطـری خـودرو خالـی و یـا بـاز شـود ،دمـا با
سـانتیگراد نمایـش داده میشـود و در واقـع
سانتیگراد دمای پیش فرض است.

چـراغ عالمـت روی کلیـد وقتـی
روشـن میشـود که شـما وضعیت
هـوای در گـردش را انتخـاب
میکنید.
در این حالت ،هـوای درون اتاق از
طریق سیسـتم کنترل هوا کشیده
و براسـاس وضعیـت انتخاب شـده 4
گرم یا سرد میشود.

نگاهی اجمالی به خودرو

نکته !

• •اسـتفاده مـداوم از سیسـتم بخـاری یا
کولر در وضعیت هوای در گردش داخلی
ممکن است سبب خواب آلودگی راننده
و از دست دادن کنترل خودرو و تصادف
شـود .بنابرایـن در حد امـکان در حین
رانندگی سعی کنید که از وضعیت هوای
تازه یا هوای بیرونی استفاده کنید.
• •اسـتفاده مـداوم از بخـاری یـا کولر در
وضعیت هـوای در گردش ممکن اسـت
سـبب افزایش رطوبت داخل اتاق شـده
و سبب بخار گرفتگی شیشهها و کاهش
دید و تبعات بعدی گردد.
• •هرگـز در حالتـی که بخاری خـودرو در
وضعیـت هوای در گـردش داخل خودرو
است ،نخوابید .زیرا ممکن است به علت
کاهش اکسیژن درون خودرو افت دمای
بدن و یا مرگ و آسـیبهای جدی بدنی
بهدنبال داشته باشد.
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اگر بخـاری برای مـدت طوالنـی در وضعیت
هوای در گردش و بدون روشن شدن کولر کار
کند ،ممکن اسـت سبب بخار گرفتگی شیشه
جلو و شیشـههای جانبی شود و هوای درون
اتاق وامانده شود.
بـه عالوه ،برای مدت طوالنی از وضعیت هوای
درگـردش درون اتاق اسـتفاده کنیـد ،هوای
درون اتاق بهشدت خشک میشود.

هشدار !
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کنترل سرعت فن

برای کار کردن فن ،سوئیچ خودرو باید باز باشد.
کلید کنترل سـرعت فن به شـما امکان میدهد تا  
سـرعت هـوای ورودی از سیسـتم تهویـه را کنترل
نماییـد .برای تغییر سـرعت فن ،کلید را به سـمت
راسـت بگردانید تا سـرعت فن و جریان هوا بیشـتر
شـود ،کلید را به سـمت چپ بگردانید تا سـرعت و
جریان هوای فن کم شود.
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وضعیت OFF
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کولر خودرو
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بـرای خامـوش کـردن کولـر ،کلیـد را در وضعیت
 OFFقرار دهید .شـما میتوانید کلیدهای ورودی
هـوا و وضعیـت را در حالتی که سـوئیچ باز اسـت،
استفاده کنید.

.ir

کلید  A/Cرا فشـار دهید تا سیستم تهویه مطبوع
روشـن شود (چراغ آن روشن گردد) .برای خاموش
نمودن ،مجددا این کلید را فشار دهید.

www.CarGarage.ir
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نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

یخ زدایی و رفع بخار شیشه جلو
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1 .1سرعت فن مطلوب (به جز وضعیت « )»0را انتخاب کنید.
2 .2دمای مطلوب را انتخاب کنید.
را انتخاب کنید.
یا
3 .3وضعیت
4 .4هـوای تـازه بیـرون خودرو بهصورت خودکار انتخاب میشـود .بـه عالوه ،تهویه مطبوع هـوا (در صورت
باشد.
یا
وجود) بهصورت خودکار فعال میشود اگر وضعیت انتخابی
اگر کولر و وضعیت هوای بیرونی بهصورت خودکار انتخاب نشود ،کلید مربوطه را با دست فشار دهید.

ir

•

•بـرای یخ زدایی حداکثری ،کلیـد کنترل دما را
در آخرین وضعیت گرم  /راسـت و کلید کنترل
سرعت فن را در باالترین سرعت قرار دهید.
•اگـر هـوای گرم زیر پـا در حین یـخ زدایی و یا
بخار گیری مطلوب باشـد ،کلیـد را در وضعیت
یخ زدایی  -زیرپا قرار دهید.
•قبـل از رانندگی ،تمامی برف و یخ روی شیشـه
جلـو ،شیشـه عقـب ،آینههـای بغـل و تمامـی
شیشههای جانبی را تمیز کنید.
•بـرف و یـخ روی درب موتور و ورودی هوای زیر
شیشه جلو را پاک کنید.

برای رفع بخار از سطح داخلی شیشه خودرو
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سیستم کنترل هوای دستی
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گرم کردن شیشه جلو
در زمـان کار با کولـر در هـوای مرطوب از
اسـتفاده نکنید.
یا
وضعیتهـای
تفـاوت بین دمـای هـوای بیـرون و دمای
شیشه جلو می تواند سبب ایجاد بخار روی
شیشـه شود و دید را کم کند .در این موارد
سـلکتور را در وضعیـت قـرار دهیـد و
کلید کنترل سرعت فن را در سرعتی پایین
تنظیم نمایید.
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هشدار !
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1 .1کلید کنترل سرعت فن را در باالترین وضعیت قرار دهید.
2 .2کلید کنترل دما را در باالترین دما (گرم) قرار دهید.
را انتخاب کنید.
3 .3وضعیت
4 .4کولر و وضعیت هوای بیرونی به صورت خودکار انتخاب می شود.
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برای یخ زدایی از قسمت بیرون شیشه به صورت زیر عمل کنید:

www.CarGarage.ir

سیستم کنترل هوای خودکار

برایرفعبخارازسطحداخلیشیشهخودرو

1 .1سرعت فن مطلوب را انتخاب کنید.
2 .2دمای مطلوب را انتخاب کنید.
3 .3کلید یخ زدایی ( ) را فشار دهید.
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نگاهی اجمالی به خودرو
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4 .4کولـر براسـاس دمای محیط روشـن میشـود و
وضعیـت هوای تـازه بیرون و سـرعت باالی فن
بهصورت خودکار انتخاب میشود.
اگـر کولـر ،وضعیت هوای تـازه بیـرون و دمای فن
بیـرون بهصـورت خـودکار انتخـاب نشـوند ،کلیـد
مربوطه را بهصورت دستی انتخاب کنید.
انتخاب شـود ،سـرعت پایین فن
اگر وضعیت
اصالح میشود و سرعت باالتری انتخاب میشود.
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4 .4کولـر براسـاس دمای محیط روشـن میشـود و
وضعیـت هوای تـازه بیـرون بهصـورت خودکار
انتخاب میشود.
اگر وضعیت
انتخاب شود ،سرعت پایین تر فن
تغییر و سرعت باالتری انتخاب میشود.

ir

برای یخ زدایی از سطح بیرونی شیشه
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1 .1فن را در باالترین سرعت ممکن تنظیم کنید.
2 .2دما را در باالترین (گرمترین دما  )HIتنظیم.
3 .3کلید بخارزدایی را فشار دهید ( ).

www.CarGarage.ir

صندوق خودرو
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احتیاط !
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جعبه کنسول وسط
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مواد اشتعال پذیر
هرگز کپسـول هـای گاز ،فندک ،و یا دیگر
مواد یا اقالم اشتعال پذیر و یا انفجاری را در
خـودرو قرار ندهید .این مـواد میتوانند در
صورت گرم شـدن خودرو در طوالنی مدت
مشتعل و یا منفجر شوند.

.ir

ایـن جعبه بـرای نگهـداری اقالم کوچک اسـتفاده
میشود.

www.CarGarage.ir

4

جعبه داشبورد

برای باز کردن درب داشبورد ،دسته را بکشید تا به
صورت خودکار باز شود .بعد از هر بار استفاده ،درب
داشبورد را ببندید.

هشدار !

همیشه بعد از هر بار استفاده درب داشبورد
را ببندید .در تصادفـات باز بودن این درب
میتواند حتـی با وجود بسـتن کمربند نیز
آسیب جدی به سرنشینان بزند.
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• •بـرای جلوگیـری از هرگونـه سـرقت
احتمالی ،هرگز اشیای ارزشمند را داخل
صندوق نگذارید.
• •همیشـه درب صنـدوق را در هنـگام
رانندگـی کامـل ببندیـد .اقلام داخل
صنـدوق در هنـگام حرکـت خـودرو با
همـان سـرعت حرکـت میکننـد و اگر
ناگهـان توقف کنیـد یا دور بزنیـد ،و یا
اگر تصادفی رخ دهد ،این اقالم به داخل
اتـاق میآیند و ممکن اسـت در برخورد
با راننده و سرنشینان حادثه ساز شوند.

نگاهی اجمالی به خودرو

وسایل داخلی خودرو

هشدار !
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• •بعد از داغ شدن فندک آن را بیشتر نگه
ندراید تا زیادی داغ نشود.
• •اگـر بعد از  30ثانیه فندک صدا نداد ،آن
را خارج کنید تا داغ نشود.

احتیاط !
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بـرای اسـتفاده از فندک ،سـوئیچ بایـد در وضعیت
 ACCیا باز باشد.
بـرای اسـتفاده از فنـدک ،آن را کامـل به داخل جا
فندکـی فشـار دهید ،وقتی داغ شـد ،فندک بیرون
میپرد و در وضعیت آماده قرار میگیرد.
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فندک (در صورت وجود)

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

www.CarGarage.ir

زیر سیگاری (در صورت وجود)

برای استفاده از جاسیگاری ،درپوش آن را باز کنید.
برای خالی کردن و تمیز کردن آن ،باید جاسیگاری
را از جا خارج و تخلیه و سپس تمیز کنید.

هشدار !

• •هرگز از جاسیگاری بهعنوان سطل زباله
استفاده نکیند.
• •مواظب باشـید کـه هنگام وجـود اقالم
دیگر در جاسـیگاری ،کبریت روشـن و
یا سـیگار را در آن قرار ندهید تا سـبب
ایجاد آتشسوزی نشود.

هشدار !
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آفتابگیر

برای محافظت از صورت راننده و سرنشین در برابر تابش
آفتاب از شیشه جلو ،از آفتابگیر استفاده کنید.
برای اسـتفاده از آفتابگیر خودرو ،آن را به سمت پایین
بکشید .برای استفاده از آفتابگیر در شیشههای جانبی،
آن را به پایین کشـیده و از روی پایه ( )1باز و به سـمت
شیشههای جانبی ( )2بگردانید.
برای استفاده از آفتاببرای استفاده از آینه پشت آفتابگیرهای
خودرو آنها را پایین کشیده و آینه را از روکش ( )3خارج
کنید .در پشت آفتاب گیر جیب مخصوص مدارک ( )4هم
در نظر گرفته شده است(.در صورت وجود).

هشدار !

برای ایمنی بیشتر خود و سرنشینان ،مواظب باشید
که موقع استفاده از آفتابگیر دید شما کم نشود.
165

ویژگیهای خاص خودرو

فنجـان و بطریهای نوشـیدنی کوچک را در محل
جا لیوانی قرار دهید.

ar

• •هنگامیکه از جا لیوانی استفاده میکنید،
مواظب حرکتهای ناگهانی باشـید زیرا
ممکن اسـت سـبب ریختن نوشیدنیها
شـود .اگر مایعات بریزند ،ممکن اسـت
سـبب سـوختگی شـوند و ریختن این
مایعات داغ روی راننده سـبب از دست
رفتن کنترل خودرو و حتی تصادف شود.
• •از گذاشتن فنجانهای بدون درب ،بطری
بدون درب ،قوطـی و غیره در جا لیوانی
خودداری کنید زیـرا مایعات داغ داخل
آنهـا در هنـگام حرکـت ممکن اسـت
ریخته و سـبب سـوختگی و آسیبهای
بعدی ناشـی از ،از دسـت رفتـن کنترل
خودرو توسط راننده شود.

sic

جا لیوانی

na
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نگاهی اجمالی به خودرو

احتیاط !

جا موبایلی (در صورت وجود)

• هرگـز در حالتی که خودرو خاموش اسـت از
پریز استفاده نکنید و همیشه بعد از استفاده
کلگیدستگاهشارژشوندهراازآنخارجکنید.
اسـتفاده از این پریـز در حالت خاموش بودن
خودرومیتواندسببخالیشدنباطریگردد.
• تنها از وسایل  12ولتی که ظرفیت الکتریکی
انهاکمتراز 15امپراست،استفادهکنید.
• موقعاستفادهازپریز،کولریابخاریرادرپایین
تریندرجهقراردهید.
•هنگام عدم اسـتفاده از پریز ،درپوش آن را
ببندید.
• بعضی از وسایل برقی موقع شارژ شدن ایجاد
تداخلالکترونیکیمیکنند.اینوسایلممکن
است سبب ایجاد اختالل در دیگر سیستمها
وسایلمورداستفادهدرخودرویشماشوند.

اندازه موبایل قابل استفاده در جا موبایلی به قوانین
موجود بستگی دارد.
 -موبایلهـای پیشـنهادی iPhone 5/6 :وGalaxy S2/S3/S4/S5
 -بـرای مدلهـای دیگـر بـه کتابچه آنهـا رجوعشود.
بـرای کسـب اطالعات بیشـتر در مورد اسـتفاده از
جـا موبایلـی ،مشـخصات تبدیل ،تعویـض تبدیل و
دیگر موارد احتیاطی ،به کتابچه مجزای همراه این
کتابچه مراجعه شود.
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هشدار !

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

.ir

این پریز برای شارژ موبایل و یا دیگر وسایل طراحی
شده است و جریان مصرفی وسایل قابل شارژ با این
پریز باید کمتر از  150آمپر باشد که شارژ در حالت
روشن بودن خودرو انجام میشود.
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هشدار !

• •هرگـز در حیـن حرکت خـودرو از تلفن
همراه اسـتفاده نکنید و یا جا موبایلی را
تنظیم ننمایید.
• •همیشـه و برای حفظ ایمنـی قبل از جا
زدن تلفن در جـا موبایلی ،روکش آن را
خارج کنید.
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توری محل بار (در صورت وجود)
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از آویزان کردن اقالم دیگر جز لباس به این
گیرهها خودداری کنید .از گذاشـتن اشیای
سـنگین و یا نوک تیز و شکستنی در جیب
لباسها نیز اجتناب کنید .این امر میتواند
در هنگام تصادف و یا فعال شدن کیسه هوا،
سبب ایراد خسارتهای جانی و مالی شود.
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هشدار !

G

برای آویزان کردن لباس ،ابتدا گیره را پایین بکشید.
توجه داشته باشید که این گیرهها برای بستن اقالم
سنگین طراحی نشدهاند.

www.CarGarage.ir

احتیاط !

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

هشدار !

در هنگام کار با توری بار مواظب چشـمان خود
باشید و از کشیدن بیش از حد آن اجتناب کنید.
همیشه صورت و بدن خود را از مسیر برگشت
توری دور نگه دارید .موقعی که توری ساییده و
یا آسیب دیده است ،از آن استفاده نکنید.
167
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گیره لباس (در صورت وجود)
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بـرای جلوگیری از حرکت اقلام در صندوق عقب،
میتوانید از  4بسـت موجود در این بخش اسـتفاده
کنیـد که زیر موکت قرار دارنـد تا توری مخصوص
را به آنها ببندید.
در صـورت لزوم ،توصیه میشـود که بـه نمایندگی
مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه و تـوری
مخصوص را دریافت کنید.

نگاهی اجمالی به خودرو

هشدار !

na
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از روکش صندوق عقب برای پوشاندن اقالم موجود
در آن استفاده میشود.
ایـن روکش را میتواند به حالت عمودی در آورد و
یا کال آن را برداشت.
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همیشـه از ایـن بسـتها و گیرههـای زیرپایی برای
بسـتن زیرپایـی جلو به خـودرو اسـتفاده کنید .این
بستها سبب میشوند که زیرپایی به جلو نلغزد.
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بست یا بستهای زیرپایی یا کفی (در
صورت وجود)
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موقع نصب زیرپایی باید موارد زیر را رعایت
نمود:
• •همـواره قبل از رانندگی ،مطمئن شـوید
کـه زیرپاییها به خوبی به گیرههای کف
چسبیده اند.
• •از زیرپاییهـای کـه بهخوبی بـه گیرهها
بسته نمی شوند استفاده نکنید.
• •از گذاشـتن چنـد زیرپایـی رو هـم
خـودداری کنیـد (مثال کفی السـتیکی
روی کفی موکتی) و تنها از یک زیرپایی
استفاده کنید.
مهم -خودروی شما در سمت راننده دارای
گیرههایی اسـت که بهخوبی زیرپایی را در
سر جای خود نگه میدارند .برای جلوگیری
از هرگونه تداخل آن با پدالها و پای راننده،
شـرکت کرمان موتـور توصیـه میکند که
همـواره از زیرپایی مخصوص خودروی خود
استفاده کنید.

روکـش صنـدوق عقـب (در صـورت
وجود)

www.CarGarage.ir

هشدار !

• •از گذاشتن وسـایل روی روکش صندوق
یـا طاقچه آن خودداری کنید .این اشـیا
ممکن اسـت در هنگام تصادف و یا ترمز
گرفتن به داخل اتاق سرنشـینان پرتاب
شوند و سـبب ایجاد خسارتهای جانی
و مالی شوند.
• •هرگز نگذارید که کسی در صندوق عقب
سوار شـود .این بخش تنها مخصوص بار
است.

احتیاط !

از گذاشتن وسایل بر روی روکش خودداری
کنید زیرا ممکن اسـت به آن آسیب زده یا
سبب تغییر شکل آن شود.

سیستم صوتی و تصویری

• •قبـل از ورود بـه مکانهایی کـه ارتفاع
ورودی کوتاه دارند یا کارواش آنتن را باز
کنید تا آسیب نبیند.
• •موقـع نصب مجدد آنتن ،همیشـه آن را
سـفت کرده و در وضعیـت عمودی قرار
دهیـد تا بهتـر بتواند امـواج را دریافت
نماید .اما هنگام پارک خودرو ،همیشـه
می توانید آنتن را باز کنید.
• •وقتـی بـاری را روی باربنـد خـودرو
میبندید ،مواظب باشید که بار را نزدیک
آنتن نبندید تا از قدرت گیرندگی آن کم
نشود.
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خودروی شـما مجهز به آنتن هوایـی برای دریافت
امواج رادیویی  FMو  AMاسـت .این آنتن از نوع
باز شـونده اسـت و برای باز کـردن آن باید آنتن را
در خالف جهت عقربههای سـاعت بگردانید و برای
بسـتن نیز ،کافی اسـت آنتن را سـر جای خود قرار
داده و در جهت عقربههای ساعت بگردانید.

www.CarGarage.ir
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• •اگـر چراغ جلـو  HIDمتفرقه روی خودرو
نصـب کنید ،سیسـتم صوتـی و ابزارهای
الکترونیکی خودروی شـما ممکن است با
مشکل مواجه شوند.
• •همیشـه دقـت کنید کـه مواد شـیمیایی
ماننـد ادکلـن ،روغن های آرایشـی ،کرم
ضد آفتاب ،شـیرپاک کن و یـا بوگیر های
شـیمیایی با قطعات داخلـی تماس برقرار
نکننـد زیرا ممکن اسـت به آنها آسـیب
برسانند و یا سبب تغیر رنگ آنها شوند.

آنتن هوایی روی سقف

احتیاط !

sic

نکته !

آنتن خودرو

na
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نگاهی اجمالی به خودرو

این کلید را فشار دهید تا رادیو CD ،USB ،و یا
( AUXدر صورت وجود) انتخاب شود.
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اگـر کلیـد  SEEK/PRESETرا به مدت 0/8
ثانیه یا بیشتر فشار دهید ،در هر وضعیت بهصورت
زیر کار میکند:

وضعیت رادیو

ir

احتیاط !

وضعیت رادیو

بهعنوان کلید انتخاب PRESET STATION
کار میکند.

وضعیت CDP

در ایـن وضعیـت مانندکلیـد TRACK UP/
 DOWNعمل میکند.

.ir

هرگز بهصورت همزمان از کلیدهای کنترل
راه دور صوتی از دو جا استفاده نکنید.
170

در این وضعیت مانند کلید  FF/REWیا عقب و
جلو کردن عمل میکند.
اگـر کلیـد  SEEK/PRESETکمتـر از 0/8
ثانیه فشـار داده شـود ،در هر وضعیت کارکردهای
زیر را دارد.
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در این خـودرو کنترل پخش روی فرمان هم نصب
شده است تا به خاطر کار با آن راننده مجبور به رها
کردن فرمان نباشد.
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  شـکل واقعی ممکن است با این تصویر متفاوت
باشد.
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بهعنـوان کلیـد انتخـاب  AUTO SEEKکار
میکنـد و تـا زمانـی کـه کلیـد را رهـا نکردهاید به
جستجوی خود ادامه می دهد.

وضعیت CDP

• •بـرای افزایش صـدای پخش ،کلید ( )+را فشـار
دهید.
• •بـرای کاهش صـدای پخش ،کلید ( )-را فشـار
دهید.

sic

جستجو/تنظیم مجدد (

) ()2

درجه صدا ()3( )-/+

w

کنترل روی فرمان (در صورت وجود)

وضعیت ()1

na
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وضعیت بیصدا ()4

• •برای بیصدا کردن پخش کلید  MUTEرا فشار
دهید.
• •بـرای فعال کـردن صدا مجـددا کلید MUTE
را فشار دهید.

در ادامـه ایـن فصـل اطالعـات بیشـتری در مـورد
کلیدهای کنترل صوتی ارائه میشود.
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نحوه کار سیستم صوتی خودرو
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امـواج  FMبا فرکانس های باال ارسـال می شـوند
و از روی عـوارض زمیـن عبـور نمیکنند .به همین
دلیل ،این امواج در فواصل کوتاهی از ایستگاه خود
از بیـن مـی روند .همچنین ،امـواج  FMبه راحتی
تحـت تاثیـر سـاختمان ها ،کـوه هـا ،و موانع دیگر
قـرار میگیرنـد .این امر می تواند منجر به شـرایط
نامطلوبی شـود که ممکن اسـت شما فکر کنید که
رادیوی خودروی شما مشکل دارد .اما توجه داشته
باشـید که شـرایطی مانند موارد زیر ،عادی است و
ارتباطی با رادیوی شما ندارد:
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امواج رادیویی  AMو  FMاز برج های فرستنده اطراف
شهر پخش می شوند و توسط آنتن روی خودروی شما
دریافت می گردند .سپس این توسط رادیو پردازش و به
بلندگوهای خودرو شما ارسال می شوند.
اگر موج رادیویی قدرتمندی به خودروی شـما برسـد،
طراحی مهندسـی خودروی شـما بهگونهای اسـت که
آن را بـه بهترین کیفیت ممکن پخش میکند .اما در
مواردی سیگنال ورودی به خودروی شما قوی نیست.
این ضعف سیگنال میتواند ناشی از عواملی مانند فاصله
از ایستگاه رادیویی ،نزدیک بودن به دیگر ایستگاههای
رادیویی و یا وجود سـاختمانها و پل و  سـدها و دیگر
موانع در این منطقه باشد.
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امـواج  AMاز فواصـل طوالنـی تـر از امـواج FM
قابـل دریافـت هسـتند زیرا ایـن امواج بـا فرکانس
پایین ارسـال میشـوند .این امواج راه دور رادیویی
بـا فرکانـس پایین میتواننـد از روی عوارض زمین
رد شـوند و بهصورت مستقیم حرکت نمیکنند .به
عالوه ،آنها میتوانند موانع را دور بزنند و به همین
دلیل پوشش سیگنال آنها عالی است.

4

نگاهی اجمالی به خودرو
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اسـتفاده از موبایل و یا بیسیمهای دو
طرفه

• •تغییـر ایسـتگاه رادیویـی  -بـا ضعیفتر شـدن
امـواج  FMسـیگنال های قویتـر نزدیک اجرا
می شـوند زیرادیوی شـما برای قفل شدن روی
واضـح تریـن صدا طراحی شـده اسـت .اگر این
اتفاق رخ داد ،ایسـتگاه دیگر با سـیگنال بهتر را
انتخاب کنید.
• •کنسـل نمـودن چنـد مسـیر -سـیگنال هـای
رادیویی دریافتی از چند جهت می توانند سبب
اختلال و لرزش شـوند .این می تواند ناشـی از
سـیگنال مسـتقیم و یـا انعـکاس یافتـه از یک
ایسـتگاه باشـد و یا ناشـی از سـیگنال های دو
ایسـتگاه با فرکانس های نزدیک باشند .اگر این
اتفاق رخ دهد ،ایستگاه دیگر را انتخاب کنید تا
وقتی این وضعیت رفع شود.

172
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• •از بیـن رفتـن صـدای رادیـو  -بـا دور شـدن
خودروی شما از ایستگاه ،امواج رادیویی ضعیف
شـده و صدا از بین می رود .وقتی این اتفاق رخ
میدهد ،بهتر اسـت از ایستگاه رادیویی دیگری
استفاده کنید.
• •لرزش صدا  -امواج  FMضعیف یا موانع بزرگ
بیـن فرسـتنده و رادیوی شـما می تواند سـبب
اختلال در صـدا و نویـز و لـرزش صدا شـود .با
کاهش صدای زیر ،ممکن است این مشکل حل
شود تا وقتی که اختالل کامال از بین برود.
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وقتـی در داخـل خودرو از تلفن اسـتفاده میکنید،
نویز روی سیسـتم پخش خودرو میافتد .این بدان
معنی نیسـت که مشـکلی در سیستم صوتی وجود
دارد بلکه در این موارد ،سعی کنید که تا حد امکان
دور از این سیستمها ،از موبایل خود استفاده کنید.

www.CarGarage.ir

احتیاط !

موقـع اسـتفاده از سیسـتمهای مخابراتی
مانند تلفـن و یا بیسـیم در داخل خودرو،
باید از یک آنتن بیرونی مجزا استفاده شود.
وقتی موبایل و یا بیسـیم تنها بـا اتکای با
آنتن داخلی اسـتفاده شـود در آن صورت
ممکـن اسـت بـا سیسـتمهای الکتریکی
خودرو تداخل پیـش آید و اثرات نامطلوبی
روی استفاده ایمن از خودرو بگذارد.

هشدار !

هرگز در هنگام رانندگی از موبایل استفاده
نکنید .همیشه برای استفاده از موبایل خود
توقف نموده و کار خود را انجام دهید.

www.CarGarage.ir

na

)سیستم صوتی (بدون صفحه لمسی

.C
w

w

w

sic

4

ir

.
ge

a
ar

G

lec
oe

ویژگیهای خاص خودرو

ar

www.CarGarage.ir

.ir

173

نگاهی اجمالی به خودرو
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( )2رادیو ()Type A-1
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• •با هر بار فشـار این کلید وضعیت به ترتیب زیر
تغییـر میکندScreen Off ➟ Screen :
.On ➟ Screen Off
• •پخـش صـدا ادامـه دارد و تنهـا صفحه خاموش
میشود.
• •در وضعیت  ،Screen Offهر کلیدی را فشار
دهید تا مجددا صفحه روشـن شود (Screen
.)On

تغییـر بـه وضعیـت صوتـی USB(iPod®),
)®.AUX, My Music, BT(Bluetooth
هـر بار کـه این کلیـد را فشـار میدهیـد ،وضعیت
بـه ترتیـب ➟ USB(iPod®) ➟ AUX
)® My Music ➟ BT(Bluetoothعـوض
میشود.

G

  شـکل واقعـی پانـل ممکن اسـت با ایـن تصویر
متفاوت باشد.

(DISP )1

ar

(MEDIA )3
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• •تغییر وضعیتهای FM/AM
• •هر بار که این کلید فشار داده میشود ،وضعیت
بـه ترتیـب ➟ FM1 ➟ FM2 ➟ FMA
 AM ➟ AMAعوض میشود.
(برای مدل )DAB
➟ FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ DAB1
.DAB2 ➟ AM

(SEEK/TRACK )5

• •وضعیـت رادیو :بهصورت خـودکار فرکانسهای
پخش را جستجو میکند.
®
• •وضعیت USB(iPod ), My Music
 -فشار کوتاه :به فایل موزیک بعدی میرود. -فشـار و نگـه داشـتن :فایـل صوتـی رابرمیگرداند و یا به سرعت به جلو میبرد.
• •مـد  :Bluetooth® Audioبـه فایل صوتی
قبلی یا بعدی میرود.
 -ویژگـی مکـث و اجرا براسـاس نـوع موبایلبهصورت متفاوت فعال میشود.

.ir

174

((Type A-1) PHONE )4
• •صفحه تلفن را فعال میکند.
• •صفحـه اتصال موقـع عدم اتصـال تلفن نمایش
داده خواهد شد.

www.CarGarage.ir

(FOLDER )6

• •مد  :USBجستجوی فولدر.

( )7کلید روشن خاموش و ولوم

• •کلید روشـن خاموش :با فشـار این کلید پخش
روشن/خاموش میشود.
• •کلیـد ولـوم :با چرخاندن ولوم به چپ یا راسـت
ولوم تنظیم میشود.

(SETUP/CLOCK )10

na
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([1] ~ [6] (Preset) )13

• •مـد رادیو :فرکانسهـا (کانالهـا) را ذخیره و یا
فرکانسهای دریافتی را ذخیره میکند.
• •مد :USB, iPod®, My Music
• • -کلید [ :]RPTتکرار
• • -کلید [ :]RDMراندوم
در صفحـه 4 Radio, Media, Setup, and
 ،Menuشماره منو انتخاب میشود.

(MENU )11

G

( )12شستی TUNE
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• •وضعیت رادیو
 -فشار جزئیTA On/Off : -فشـار و نگه داشتن :هر موج را  5ثانیه مرورمینماید.
• •وضعیت USB, My Music
 -فشـار و نگه داشـتن :هر فایل صوتی را برایمدت  10ثانیه مرور مینماید.

• •وضعیـت رادیـو :بـا گردانـدن بـه چپ /راسـت
فرکانس را تغییر میدهد.
• •مد  :USB(iPod®), My Musicفایلهای
صوتی را با گرداندن به چپ یا راسـت جسـتجو
میکنـد .وقتـی که فایـل مطلـوب نمایش داده
میشـود ،شسـتی را فشـار دهیـد تا ایـن فایل
صوتی اجرا شود.
• •کانـون آن در تمامـی منوهای انتخـاب حرکت
میکند و منوها را انتخاب مینماید.

a
ar

(TA / SCAN )9

lec
oe

• •به صفحه قبلی برمیگردد.

ویژگیهای خاص خودرو

• •منو وضعیت فعلی را نشان میدهد.
• •فهرست آی پد :به دسته مادر میرود.

ar

( )8برگشت به عقب
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• •فشـار جزئی :به منـوی تنظیمـات Display,
Sound,  Clock,  Phone,  System
میرود.
• •فشـار و نگه داشـتن :به صفحـه تنظیمات زمان
میرود.

www.CarGarage.ir
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  شـکل واقعـی پانـل ممکن اسـت با ایـن تصویر
متفاوت باشد.

(DISP )1

• •تغییرات در وضعیت FM
• •هر بار که این کلید فشار داده میشود ،وضعیت
به ترتیب  FM1 ➟ FM2 ➟ FMAعوض
میشود.

( )2رادیو ()Type A-2

ir
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• •هر بار که این کلید فشار داده میشود ،وضعیت
بـه ترتیـب ➟ FM1 ➟ FM2 ➟ FMA
 AM ➟ AMAعوض میشود.

((Type A-2) DAB )3

.ir

• •تغییرات در وضعیت DAB
• •هر بار که این کلید فشار داده میشود ،وضعیت
به ترتیب  DAB1 ➟ DAB2عوض میشود.
www.CarGarage.ir

((Type A-3) AM )5

• •تغییرات در وضعیت AM

• •هر بار که این کلید فشار داده میشود ،وضعیت 4
به ترتیب  AM ➟ AMAعوض میشود.

(MEDIA )6

تغییـر بـه وضعیـت صوتـی USB(iPod®),
.AUX,
هـر بار کـه این کلیـد را فشـار میدهیـد ،وضعیت
بـه ترتیـب  USB(iPod®) ➟ AUXعـوض
میشود.

(SEEK/TRACK )7

• •وضعیـت رادیو :بهصورت خـودکار فرکانسهای
پخش را جستجو میکند.
• •وضعیت USB(iPod®), My Music
 -فشار کوتاه :به فایل موزیک بعدی میرود. -فشـار و نگـه داشـتن :فایـل صوتـی رابرمیگرداند و یا به سرعت به جلو میبرد.
177

ویژگیهای خاص خودرو

a
ar

G

lec
oe

ar

.C
w

w

w

sic

• •با هر بار فشـار این کلید وضعیت به ترتیب زیر
تغییـر میکندScreen Off ➟ Screen :
.On ➟ Screen Off
• •پخـش صـدا ادامـه دارد و تنهـا صفحه خاموش
میشود.
• •در وضعیـت  ،Screen Offهر کلید را فشـار
دهید تا مجددا صفحه روشـن شود (Screen
.)On

((Type A-3) FM )4

نگاهی اجمالی به خودرو

(FOLDER )8

(TA / SCAN )11
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• •کلید روشـن خاموش :با فشـار این کلید پخش
روشن/خاموش میشود.
• •کلیـد ولـوم :با چرخاندن ولوم به چپ یا راسـت
ولوم تنظیم میشود.

• •وضعیت رادیو
 -فشار جزئیTA On/Off : -فشـار و نگه داشتن :هر موج را  5ثانیه مرورمینماید.
• •وضعیت USB
 -فشـار و نگه داشـتن :هر فایل صوتی را برایمدت  10ثانیه مرور مینماید.
 -فشـار و نگه داشتن مجدد تا مجددا به فایلفعلی گوش دهیم.

(SETUP/CLOCK )12
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• •فشـار جزئی :به منـوی تنظیمـات Display,
Sound,  Clock,  Phone,  System
میرود.
• •فشـار و نگه داشـتن :به صفحـه تنظیمات زمان
میرود.

( )10برگشت به عقب
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(MENU )13

• •منو وضعیت فعلی را نشان میدهد.
• •فهرست آی پد :به دسته مادر میرود.

.ir

• •به صفحه قبلی برمیگردد.

( )14شستی TUNE

• •وضعیـت رادیـو :بـا گردانـدن بـه چپ /راسـت
فرکانس را تغییر میدهد.
• •مـد  :®USB, iPodفایلهـای صوتـی را بـا
گردانـدن بـه چـپ یا راسـت جسـتجو میکند.
وقتـی که فایل مطلـوب نمایش داده میشـود،
شسـتی را فشـار دهید تا این فایـل صوتی اجرا
شود.

sic

• •مد  :USBجستجوی فولدر.

( )9کلید روشن خاموش و ولوم

na
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([1] ~ [6] (Preset) )15

• •مـد رادیو :فرکانسهـا (کانالهـا) را ذخیره و یا
فرکانسهای دریافتی را ذخیره میکند.
• •مد ®USB, iPod
• • -کلید [ :]RPTتکرار
• • -کلید [ :]RDMراندوم (اتفاقی/تصادفی)
در صفحـه Radio, Media, Setup, and
 ،Menuشماره منو انتخاب میشود.
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  شـکل واقعـی پانـل ممکن اسـت با ایـن تصویر
متفاوت باشد.

(EJECT )1
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( )2رادیو ()Type A-4
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• •هر بار که این کلید فشار داده میشود ،وضعیت
بـه ترتیـب  FM1 ➟ FM2 ➟ AMعـوض
میشود.

(MEDIA )3

• •تغییرات در وضعیت FM
• •هر بار که این کلید فشار داده میشود ،وضعیت
به ترتیب  FM1 ➟ FM2عوض میشود.

sic

• •دیسک را بیرون میآورد.

((Type A-5) FM )5

• •تغییرات در وضعیت AM

(SEEK/TRACK )7

• •وضعیـت رادیو :بهصورت خـودکار فرکانسهای
پخش را جستجو میکند.
• •وضعیت *CD, USB(iPod®), My Music
 -فشـار کوتاه :به فایل موزیـک بعدی یا قبلیمیرود.
 -فشـار و نگـه داشـتن :فایـل صوتـی رابرمیگرداند و یا به سرعت به جلو میبرد.
* در صورت نصب
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تغییـر به وضعیت صوتی CD, USB(iPod®),
.AUX, My Music*, BT
هـر بـار که این کلید را فشـار میدهید ،وضعیت به
ترتیب ➟ CD ➟ USB(iPod®) ➟ AUX
My Music* ➟ BTعوض میشود.
* در صورت نصب

((Type A-5) AM )6

180
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((Type A-4) PHONE )4
• •صفحه تلفن را فعال میکند.
• •صفحـه اتصال موقـع عدم اتصـال تلفن نمایش
داده خواهد شد.
www.CarGarage.ir

(FOLDER )8

• •مد  :MP3 CD, USBجستجوی فولدر.

(SCAN )11

• •وضعیت رادیو
 -فشـار و نگه داشتن :هر موج را  5ثانیه مرورمینماید.
• •وضعیت *CD, USB, My Music
 -فشـار و نگه داشـتن :هر فایل صوتی را برایمدت  10ثانیه مرور مینماید.
 -فشـار و نگه داشتن مجدد تا مجددا به فایلفعلی گوش دهیم.
* در صورت نصب

( )14شستی TUNE

• •وضعیـت رادیـو :بـا گردانـدن بـه چپ /راسـت
فرکانس را تغییر میدهد.
• •مـد *:CD, USB(iPod®),  My Music
فایلهای صوتی را با گرداندن به چپ یا راسـت
جستجو میکند .وقتی که فایل مطلوب نمایش
داده میشود ،شستی را فشار دهید تا این فایل
صوتی اجرا شود.
4
* در صورت نصب

(SETUP/CLOCK )12

ir

• •با هر بار فشـار این کلید وضعیت به ترتیب زیر
تغییـر میکندScreen Off ➟ Screen :
.On ➟ Screen Off
• •پخـش صـدا ادامـه دارد و تنهـا صفحه خاموش
میشود.
• •در وضعیـت  ،Screen Offهر کلید را فشـار
دهید تا مجددا صفحه روشـن شود (Screen
.)On

.
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(DISP )1

• •فشـار جزئی :به منـوی تنظیمـات Display,
Sound,  Clock,  Phone,  System
میرود.
• •فشـار و نگه داشـتن :به صفحـه تنظیمات زمان
میرود.

(MENU )13

.ir

• •منو وضعیت فعلی را نشان میدهد.
• •فهرست آی پد :به دسته مادر میرود.

www.CarGarage.ir

([1] ~ [6] (Preset) )15

• •مـد رادیو :فرکانسهـا (کانالهـا) را ذخیره و یا
فرکانسهای دریافتی را ذخیره میکند.
• •مد *CD, USB(iPod®), My Music
• • -کلید [ :]RPTتکرار
• • -کلید [ :]RDMراندوم (اتفاقی/تصادفی)
در صفحـه Radio, Media, Setup, and
 ،Menuشماره منو انتخاب میشود.
* در صورت نصب
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( )9کلید روشن خاموش و ولوم

• •کلید روشـن خاموش :با فشـار این کلید پخش
روشن/خاموش میشود.
• •کلیـد ولـوم :با چرخاندن ولوم به چپ یا راسـت
ولوم تنظیم میشود.
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هشدار !

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

w

هشدارهای ایمنی در مورد سیستم صوتی
• •هرگـز در هنـگام رانندگـی بـه صفحه
نمایشـگر خیره نشوید .این کار میتواند
سبب پرت شدن حواس و تصادف شود.
• •هرگـز سیسـتم صوتـی را دمونتـاژ،
مونتـاژ و یا تعمیـر نکنید زیـرا این کار
میتواند سـبب تصادف ،آتشسـوزی و
یا برقگرفتگی شـود .انجام این کار را به
نمایندگی بسپارید.
• •اسـتفاده از تلفـن همـراه در هنـگام
رانندگی می تواند سـبب حواسپرتی و
عدم توجه به مسـیر و در نتیجه افزایش
احتمـال تصـادف شـود .همیشـه برای
استفاده از تلفن همراه توقف کنید.
• •همواره توجـه کنید که آب و یا اشـیای
خارجـی را داخـل وسـایل نریـزد زیرا
میتواند منجر به آتشسـوزی ،دود و یا
ایراد در کار دستگاه شود.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •اگر صفحه خالی است و یا صدایی شنیده
نمیشـود دیگر از پخش استفاده نکنید
چـون میتواند سـبب خرابی سیسـتم
شـود .اسـتفاده مداوم در ایـن وضعیت
میتوانـد منجر بـه سـانحههایی مانند
حریق ،برق گرفتگی و یا خرابی دستگاه
شود.
• •هرگـز در نواحـی پـارک ممنـوع پارک
نکنیـد .این اقدامات سـبب تصادف و یا
ترافیک میشود.
• •همیشـه وقتی از سیستم استفاده کنید
که سـوئیچ خودرو باز اسـت .اسـتفاده
مکرر با سـوئیچ بسـته میتواند سـبب
تخلیه باطری شود.
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• •کار با سیسـتم پخش خـودرو در هنگام
رانندگـی میتواند بهخاطـر حواسپرتی
منجر به تصادف شود .بدین منظور ابتدا
خـودرو را متوقف و سـپس از سیسـتم
استفاده کنید.
• •همیشه میزان صدای سیستم صوتی را تا
حدی تنظیم نمایید که بتوانید صداهای
بیرون خودرو را بشنوید .نشنیدن صدای
بیرون خودرو در زمان رانندگی خطرناک
است و میتواند منجر به تصادف شود.
• •همیشـه موقع روشـن کـردن پخش به
میزان صدای آن توجه داشـته باشـید.
صـدای ناگهـان زیـاد پخـش در زمـان
روشن کردن پخش خودرو میتواند برای
گوشهـا مضر باشـد و به آنها آسـیب
برساند (همیشـه قبل از خاموش کردن،
صـدای پخـش را در سـطحی مناسـب
تنظیم کنید).
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •اگـر میخواهیـد کـه وضعیـت نصـب
دستگاه را تغییر دهید ،لطفا با نمایندگی
هماهنگ کـرده و از آنها کمک بگیرید.
زیـرا برای باز و بسـتن این دسـتگاه به
تخصص نیاز است.
• •قبـل از روشـن کـردن پخش ،همیشـه
سـوئیچ خـودرو را بازکنیـد .هرگـز بـا
سوئیچ بسته برای مدت طوالنی از پخش
اسـتفاده نکنیـد زیرا ایـن کار میتواند
سبب خالی شدن باطری شود.
• •مواظـب باشـید کـه به سیسـتم صوتی
ضربه نخورد .وارد کردن فشـار مستقیم
به سـمت جلو مانیتور میتواند به صفحه
لمسی یا  LCDآسیب برساند.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •موقع تمیز کردن سیستم صوتی مطمئن
شوید که آن را خاموش کرده اید و بدین
منظور از یکپارچه خشک و نرم استفاده
نمایید .هر گز از مواد خورنده و شیمیایی
و حلال هایی مانند الـکل ،بنزن ،تینر و
غیـره اسـتفاده نکنید زیرا ایـن مواد به
پانل ضبط و آسـیب میرسـانند و سبب
تغییـر رنـگ و کاهـش کیفیـت آن می
شوند.
• •از گذاشـتن نوشـیدنیها در نزدیکـی
سیسـتم صوتی خـودداری کنیـد زیرا
ریختـن ایـن مایعـات روی آن میتواند
سبب خراب شدن سیستم شود.
• •در صورت درسـت کار نکردن دستگاهها
و سیسـتمها ،لطفـا بـا نمایندگی تماس
بگیرید.
• •از قـرار دادن سیسـتم صوتـی در
محیطهـای الکترومغناطیـس خودداری
کنیـد زیرا میتواند منجـر به ایجاد نویز
و تداخل شود.
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• •فلش  USBرا بعد از روشـن کردن خودرو
بـه پخش بزنید .در غیر این صورت احتماالً
فلش  USBآسیب میبیند.
• •اگـر موقعی کـه  USBروی خودرو اسـت
خودرو را روشـن کنید ،ممکن اسـت فلش
خـراب شـود (فلشها بهشـدت به شـوک
الکتریکی حساس هستند).
• •اگر خودرو را در حالتی که فلش  USBروی
آن است ،روشـن یا خاموش کنید ،احتماال
فلش  USBدرست کار نمیکند.
• •سیستم ممکن اسـت فایلهای  WMAیا
 MP3غیر مجاز را نشناسد.
1 .1ایـن سیسـتم تنهـا مـی توانـد فایلهای
 MP3با نرخ فشـردگی بیـن ~ 8Kbps
 320Kbpsرا بخواند.
2 .2این سیستم تنها می تواند فایل های موزیک
 WMAبا نرخ فشـردگی بین ~ 8Kbps
 320Kbpsرا بخواند.
• •موقـع زدن و درآوردن فلـش  USBبـه
الکتریسیته ساکن توجه کنید.
• •اگـر پلیرهـای  MP3کدگـذاری شـده به
صورت حافظههـای خارجی به پخش وصل
شوند ممکن است دستگاه آنها را نشناسد.
(ادامه دارد)

•

•

•اگـر در زمـان پخـش فلـش از فلـش آن
را جـدا کنید ،ممکن اسـت فلش آسـیب
ببینـد .بنابرایـن همیشـه در حالتـی که
دسـتگاه پخش خاموش است و یا سیستم
از وضعیتـی دیگری مانند رادیو اسـتفاده
مینمایـد USB ،را بـه آن زده و یا از آن
جدا کنید.
•مدت زمان مورد نیاز برای شناختن USB
به نوع ،انـدازه و یا فرمتهای فایل ذخیره
شـده در آن بسـتگی دارد .این تفاوت به
معنای خرابی سیستم و یا  USBنیست.
•این سیستم تنها از USBهایی پشتیبانی
میکند که برای اجـرای فایلهای موزیک
استفاده میشوند.
•ایـن سیسـتم قـادر بـه نمایـش تصاویر
ویدئوهای درون USBها نیست.
•هرگـز از  USB I/Fبـرای شـارژ نمـودن
باطریهـا و یـا متعلقـات  USBدار مولد
گرما اسـتفاده نکنیـد .ایـن کار میتواند
سـبب کاهش کارایـی و یا آسـیب دیدن
دستگاه شود.
(ادامه دارد)

w

•

•موقع اتصال  USBبه دسـتگاه شـاید در
مواردی سیستم آن را نشناسد.
•وقتـی تنظیمـات بایـت  /سـکتور فلـش
 512BYTEیا  2048BYTEنباشد ،در
آن صورت ممکن است سیستم صوتی آن
را نشناسد.
•ایـن دسـتگاه  USBهای فرمت شـده با
فرمت  FAT 12/16/32را میشناسد.
•فلشهای بـدون تائیـد  USB I/Fممکن
است توسط دستگاه خوانده نشوند.
•مطمئن شـوید که ترمینـال اتصال USB
با بدن انسـان یا اشـیای دیگـر در تماس
نیست.
•اگـر در مـدت کوتاهی به دفعـات USB
را قطع وصل نمایید ،ممکن اسـت آسـیب
ببیند.
•موقـع درآوردن  USBصدایی از پخش به
گوش می رسد.
(ادامه دارد)

(ادامه)
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• •شـماری از مدلهای آیپد ممکن است از
پروتکل ارتباط پشـتیبانی نکنند و فایلها
را درست اجرا ننمایند.
• •مدلهای آی پد پشتیبانی شده:

www.CarGarage.ir

-

iPhone® 3GS/4iPod® touch 1st~4th generationiPod® nano 1st~6th generationiPod® classic-

• •ترتیب جسـتجو و یا اجرا فایل های صوتی
در آی پد ممکن است با ترتیب جستجوی
آن در سیستم صوتی متفاوت باشد.
• •اگـر آی پـد بـه خاطـر نقص خـود از کار
بیافتد ،آن را ریسـت نمایید (برای ریست
نمودن به کتابچه ای پد رجوع شود).
• •آی پد ممکن است با باطری کم کار نکند.
(ادامه دارد)
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•ممکن است هنگام استفاده از فرمتهایی
ماننـد  HDD ،CFو یـا حافظـه ،SD
دستگاه درست کار نکند.
•سیسـتم پخـش خـودرو ممکن اسـت از
فایلهای قفل شـده بـا ( DRMمدیریت
حقوق دیجیتال) پشتیبانی نکند.
•اطالعات موجود روی  USBممکن اسـت
از دسـت بـرود .همیشـه از اطالعات مهم
خود پشتیبان تهیه نمایید.
•از حافظههـای  USBکــه
بهعنـوان جاکلیــدی و یــا
وسایل همراه موبایل استفاده
میشـوند ،اسـتفاده نکنیـد.
استفاده از این وسایل ممکن است به جک
 USBآسیب برساند.

استفاده از وسایل آی پد

w

•

•این دسـتگاه ممکن اسـت در صورتیکه از
هابهای  USBو کابل  USBمجزا استفاده
کنید ،آنها را نشناسد USB .را مستقیما به
ترمینال چند رسانهای خودرو بزنید.
•موقـع اسـتفاده از حافظههـای  USBبـا
درایوهـای منطقـی مجزا ،تنهـا فایلهای
ذخیـره شـده در درایو ریشـه قابـل اجرا
هستند.
•ایـن دسـتگاه ممکن اسـت در صورتیکه
تلفـن همـراه ،پلیرهـای  MP3و دوربین
دیجیتال و یا دیگر وسـایل الکترونیکی به
آن متصل باشند ،درست کار نکند.
•شـارژ از طریق  USBممکن اسـت برای
بعضی از موبایلها جواب ندهد.
•موقع استفاده از  USB HDDsیا USB
های دارای عیب در اتصال ناشـی از لرزش
خودرو ،ممکن اسـت دسـتگاه درست کار
نکند.
•موقـع اسـتفاده از حافظههـای  USBبـا
روکش فلزی و حافظه کناری ،شاید درست
کار نکند.
(ادامه دارد)

(ادامه)

نکته !
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اسـتفاده از تلفن بلوتـوثدار (در صورت
نصب روی خودرو)

• •هندزفری بلوتوثدار به دسـتگاهی مرتبط
است که به کاربر اجازه میدهد تا با موبایل
بلوتوث دار از طریق سیستم پخش خودرو
تماس برقرار نماید.
• •سیسـتم بلوتوث ایـن امـکان را میدهد
تا وسـایل بلوتـوث دار از فاصلـه کوتاه به
سیسـتم پخـش متصـل شـوند و از جمله
این وسـایل میتوان به وسـایل هندزفری،
هدسـت اسـتریو ،ریموت بیسـیم و غیره
اشـاره نمود .قبل از استفاده از ویژگیهای
صوتی بلوتوث ،برای کسب اطالعات بیشتر
به وبسایــت بـلوتـــوث بـــه آدرس
 www.Bluetooth.comمراجعه نمایید.
• • عالمـت  ®Bluetoothعالمـت و لوگوی
آن عالیـم تجـاری ثبـت شـده شـرکت
 Bluetooth® SIG, Incاســــت و
شرکتهای هیوندای و کرمان موتور هم ممکن
اسـت از این عالمت با مجوز اسـتفاده نماید.
دیگر عالیم تجاری و اسامی عالیم مربوط به
مالکین آن هسـتند .موبایل بلوتوثدار برای
استفاده از فناوری بلوتوث مورد نیاز است.
(ادامه دارد)
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•موقـع اتصـال آی پـد به کابـل آن ،بخش
 USBکابـل را کاملا وارد پـورت USB
خودرو کنید .اگر ایـن اتفاق نیافتد در آن
صورت ارتباط بین آی پد و سیستم صوتی
ممکن است مختل شود.
•موقـع تنظیمات صدای آی پد و سیسـتم
صوتی ،صدای هر دو وسـیله ممکن است
همپوشـانی نمایند و کیفیـت صدا را کم و
یا مختل کنند.
•موقع تنظیـم ولوم سیسـتم صوتی بخش
اکوالیـزر آی پـد را غیر فعال یـا خاموش
کنیـد و موقع اسـتفاده از اکوالیزر آی پد
اوکالیزر سیستم صوتی را خاموش نمایید.
•موقع عدم اسـتفاده از آی پد در سیسـتم
صوتـی کابـل آن را باز کنیـد .در غیر این
صـورت ممکن اسـت آی پـد در وضعیت
اتصال بماند و درست کار نکند.
•از کابلهـای  USBآی پـد و یـا آیفـون
با طـول کمتـر از  1متر اسـتفاده نمایید.
دسـتگاه ممکن اسـت کابلهای بلندتر را
نشناسد.

.C
w

•

(ادامه)

نکته !
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•شماری از آی پدها مانند آیفون را میتوان
از طریق بلوتوث به سیسـتم صوتی متصل
نمود .این وسـایل دارای قابلیـت بلوتوث
(مثلا بـرای هدسـتهای بلوتـوث دار)
هسـتند و میتواند اجرا شود اما نمیتوان
آنها را سیستم صوتی کنترل نمود.
•بـرای اسـتفاده از ویژگیهـای آی پد در
سیسـتم صوتی ،از کابل آی پد اسـتفاده
کنید.
•رد کـردن و یا اجرای نادرسـت فایلها به
خاطـر ویژگیهای آی پد و آی فون اسـت
و هر از چند گاهی رخ میدهد.
•اگر آی فون شما به بلوتوث و  USBمتصل
باشـد ،در آن صـورت ممکن اسـت فایل
صوتی درسـت اجرا نشـود .در این موارد
گزینه کانکتـور  DOCKیا بلوتوث را در
آیفون خود انتخـاب کنید تا خروجی صدا
یا منبع صدا تغییر کند.
(ادامه دارد)
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(ادامه)
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•جفـت نمودن و اتصال موبایـل بلوتوثدار
تنها وقتی اسـت که بلوتوث موبایل روشن
باشد( .روشهای روشن نمودن ویژگیهای
بلوتوث در موبایلهای مختلف فرق دارد).
•هنگام رانندگی از تلفن استفاده نکنید و یا
تنظیمات بلوتوث را انجام ندهید.
•حتی اگر تلفن شـما بلوتوث داشته باشد،
اگـر بلوتـوث آن نهـان یا خاموش باشـد
نمیتوان آن را یافت .حالت پنهان را حذف
و یـا آن را قبل از جسـتجو و یـا اتصال به
سیستم صوتی خودرو ،روشن نماید.
•اگر موبایل شما بیرون از حوزه سرویسدهی
اپراتور موبایل باشـد (مثال در تونل و یا در
زیرزمین و یا در نواحی کوهستانی و غیره)
نمیتوانیـد از ویژگی هندزفری در خودرو
استفاده نمایید.
•اگـر آنتـن تلفن همـراه ضعیف و یـا نویز
داخلی خودرو خیلی بلند باشـد ،شـنیدن
صدای دیگران در زمان تلفن زدن دشـوار
است.
(ادامه دارد)

•

•از گذاشـتن تلفن در نزدیکی وسایل فلزی
یـا داخل اشـیای فلـزی خـودداری کنید
زیرا در غیر این صورت ارتباط با سیسـتم
بلوتوث و یا ایسـتگاههای سـرویس تلفن
همراه مختل میشود.
•قرار دادن سیسـتم صوتـی در محیطهای
الکترومغناطیس ممکن است سبب تداخل
4
نویز شود.
•شـماری از موبایلهـا و یـا دیگر وسـایل
ممکن اسـت برای سیسـتم صوتی نویز و
در آن اختلال ایجاد کنند .در این حالت،
قرار دادن دسـتگاه در یک مکان متفاوت
میتواند این مشکل را حل کند.
•موقـع اتصال تلفـن با بلوتوث ،شـارژ آن
سریعتر از حالت عادی تمام میشود.
•بــرای خامــوش نمــودن بلوتــوث در
سیسـتم صـوتــی خــودروی شـمــا
کلیــد [ ]SETUP/CLOCKرا فشـار
داده و بلوتوث را خاموش کنید.
•هـر بار تنهـا یا وسـیله بلوتـوث دار را به
سیستم متصل نمایید .
(ادامه دارد)

w

• •ویژگیهای بلوتوث پشتیبانی شده در این
خودرو بهشـرح زیرند :شماری از ویژگیها
ممکن اسـت براسـاس نوع وسیله بلوتوث
دار پشتیبانی نشوند.
	-پاسـخ وتلفـن زدن بـا اسـتفاده از
هندزفری بلوتوثدار
	-اسـتفاده از منـو در طـول تلفـن زدن
(بیصدا نمودن ،منظر گذاشـتن و کم و
زیاد کردن صدای شما برای مخاطب)
	-دانلود تاریخچه تماس
	-دانلود کتابچه موبایل
	-دانلـود خـودکار تاریخچـه تمـاس و
کتابچه تلفن
	-اتصال خودکار وسایل بلوتوث دار
• •قبل از اسـتفاده از ویژگیهـای مربوط به
بلوتوث سیسـتم صوتی به کتابچه کاربران
تلفن خـود مراجعه نماییـد و در آن نحوه
استفاده از بلوتوث درج شده است.
• •تلفن باید با سیسـتم صوتی جفت شود تا
از ویژگیهای مربوط به بلوتوث اسـتفاده
نماید.
(ادامه دارد)

(ادامه)

(ادامه)

sic

(ادامه)
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(ادامه)

• •اتصال بلوتوث ممکن اسـت در شـماری از
موبایلها بهصورت متناوب قطع شود .برای
اتصال بهشرح زیر عمل کنید.
1 .1بلوتـوث موبایل خود را روشـن و خاموش
نمایید و مجددا سعی کنید.
2 .2موبایل را روشـن و خاموش کنید و مجددا
سعی کنید.
3.3کامال باطری موبایل را خارج و آن را ریبوت
و مجددا سعی کنید.
4 .4سیسـتم صوتی را ریبوت و مجددا سـعی
کنید.
5.5تمامی وسایل جفت شده را حذف و مجددا
جفت و سعی کنید.
• •این امـکان وجـود دارد که تا  5دسـتگاه
بلوتـوثدار را با سیسـتم صوتـی خودرو
جفت نمایید.
• •ولوم صدای تلفن زدن و کیفیت آن به نوع
موبایل بستگی دارد.
• •اگـر موبایل جفت نشـود یـا متصل گردد،
امکان ورود به مد تلفن فراهم نمیشـود.
وقتـی تلفـن جفـت و یا متصل میشـود،
صفحه راهنما نمایش داده میشود.

•

•هندزفـری بلوتـوث ویژگـی اسـت که
راننده میتواند با امنیت تلفن بزند بدون
این که دسـتهایش را از فرمان بردارد.
اتصال سیسـتم صوتی خـودرو به تلفن
بلوتوث دار به شـما اجـازه میدهد تا به
راحتی تلفن بزنیـد ،تماسها را دریافت
نمایـد و دفترچـه تلفـن مخاطبیـن را
مدیریت نماید .قبل از استفاده از فناوری
بلوتـوث ،به دقت دسـتورالعملهای این
کتابچه را بخوانید.
•اسـتفاده زیاد از تلفن و یـا کار با آن در
حین رانندگی خطرناک است و میتواند
منجر به حواس پرتی و تصادف شود.
•هرگـز حیـن رانندگی زیـاد بـا تلفن یا
سیستم پخش خودرو کار نکنید.
•نگاه به صفحـه موبایل در حین رانندگی
بـرای مـدت طوالنـی خطرناک اسـت و
میتواند منجر به تصادف شود.
•موقـع رانندگی تنها نگاهـی مختصر به
صفحه موبایل بیندازید.
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احتیاط !

sic

• •اگـر اولویت روی سـوئیچ خـودرو تنظیم
شـده باشـد ( ،)IGN/ACC ONتلفـن
بلوتـوثدار بهصـورت خـودکار متصـل
میشـود .حتی اگر شـما بیرون از خودرو
باشـید ،تلفن بلوتوثدار بهصورت خودکار
بعد از نزدیک شـدن به خودرو به سیستم
صوتی متصل میشود .اگر نمیخواهید که
بهصـورت خودکار تلفن شـما به سیسـتم
پخش متصل شـود ،اقدامـات زیر را انجام
دهید:
1 .1بلوتوث موبایل خود را خاموش کنید.
2 .2بلوتوث سیسـتم صوتی خـود را خاموش
کنید.
• •اسـامی مخاطبیـن در تلفن بایـد به زبان
انگلیسـی ذخیـره شـود وگرنـه درسـت
نمایش داده نمیشوند.
• •در شـماری از موبایلها اسـتارت زدن در
حین تلفن زدن به کمک هندزفری سـبب
قطع تماس میشـود و باید بعد از روشـن
شدن مجددا تماس بگیرید.
(ادامه دارد)

na

(ادامه)
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وضعیت رادیو ()Radio Mode
(با )RDS, Type A-1, A-2, A-3

Scan

کلید [ ]TA/SCANرا فشار دهید.
• •فشـار و نگـه داشـتن :فرکانس افزایـش مییابد
و موجهـای قبلـی را بـرای مـدت  5ثانیـه مرور
مینماید .بعد از اسکن نمودن تمامی فرکانسها
و جستجوی آنها ،فرکانس فعلی را برمیگرداند
و اجرا میکند.

با کلید Radio Mode

انتخاب از طریق جستجوی دستی

به آرامی کلید [ ]TA/SCANرا فشار دهید:
مد (وضعیت)  TAرا خاموش  /روشن کنید.

.ir

ir

در کلیـد [ ]MENUبخشهـای ( ASTذخیـره
خودکار) و  INFOوجود دارند.
4

 :ASTکلید ()1

کلیـد  ASTرا انتخـاب نماییـد تـا فرکانسهای با
دریافـت بهتـر در کلیدهای پیش تنظیم شـده  1تا
 6ذخیره شـوند .اگر هیچ فرکانسـی دریافت نشـد،
در آن صورت اغلب فرکانسهای دریافتی نو پخش
خواهند شد.
این تنها برای کلیدهای  1تا  6حافظه پیش تنظیم
 FMAیا مد  AMAکار خواهد کرد.

فرکانس متناوب یا  :AFکلید 2

گزینـه فرکانـس متناوب میتواند روشـن /خاموش
شود.

منطقه :کلید 3

گزینه  Regionمیتواند روشن /خاموش شود.
www.CarGarage.ir
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اعالم ترافیک یا TA
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کلید [ ]6[ ~ ]1را فشار دهید.
• •فشـار جزئـی :فرکانـس ذخیـره شـده در کلید
مربوطه را اجرا میکند.
• •فشــار و نـگــه داشتــن :کلیـد مطلــوب را از
[ ]6[ ~ ]1فشـار داده و نگـه داریـد تا فرکانس
جـاری در کلیـد انتخابی ذخیره شـود و صدای
بوق شنیده میشود.

G
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کلید [ ]SEEK/TRACKرا فشار دهید.
• •فشار جزئی :فرکانس را تغییر میدهد.
• •فشـار و نگه داشتن :به صورت خودکار فرکانس
بعدی را جستجو میکند.

Preset

کلیـد  TUNEرا بـه چـپ یـا راسـت بگردانید تا
فرکانس تنظیم شود.

ar

Seek
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با کلید Radio Mode
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نگاهی اجمالی به خودرو

گزینـه اخبار یا  Newsمیتواند روشـن /خاموش
شود.

مـد ( DAB Radio Modeدر
صورت وجود)

با کلید Radio Mode

sic

اخبار :کلید 4
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Info Volume

Seek
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 Info Volumeمربوطـه بـه ولوم صدای دریافت
اخبار و یا اطالعات ترافیکی است.
 Info Volumeمـی توانـد بـا گردانـدن کلیـد
 VOLدر حیـن پخـش اخبـار و یـا خبـر ترافیکی
تنظیـم شـودAF,  Region,  and News .
منوهای  RDS Radioهستند.

na
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کلید [ ]SEEK/TRACKرا فشار دهید.
• •فشار جزئی :فرکانس را تغییر میدهد.
• •فشـــار و نگـــه داشتـــن :گـــروه موزیــک
( )Ensembleرا تغییر میدهد.

www.CarGarage.ir

Ensemble

• •کلید [ ]FOLDERرا فشار دهید.
• •گروه موزیک ( )Ensembleرا جستجو کنید.
از کلید  TUNEبرای انتخاب .Ensemble
و انتخاب ایستگاهها در  .Ensembleاستفاده
کنید.

na
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Service Following

موقعیکـه سـیگنال  DABضعیـف اسـت ،ویژگی
 Service Followingبهصـورت خـودکار در
موقـع وجـود موجود بـه موج  FMیکسـان تبدیل
میشود.
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کلید [ ]TA/SCANرا فشار دهید.
• •فشـار و نگـه داشـتن :فرکانس افزایـش مییابد
و موجهـای قبلـی را بـرای مـدت  5ثانیـه مرور
مینماید .بعد از اسکن نمودن تمامی فرکانسها
و جستجوی آنها ،فرکانس فعلی را برمیگرداند
و اجرا میکند.

به آرامی کلید [ ]TA/SCANرا فشـار دهید :مد
 TAرا خاموش  /روشن کنید.

در کلیـــد [ ]MENUبخـــش Service.F
) (Service Followingوجود دارد.
4
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• •کلیـد  TUNEرا به چپ یا راسـت بگردانید تا
ایستگاه تنظیم شود.
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Scan
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کلیدهای  1تا  6را فشار دهید.
• •بـا فشـار جزئی کلید :ایسـتگاه ذخیره شـده در
کلید مربوطه اجرا می شود.
• •با فشـار و نگه داشـتن این کلید :با فشـار و نگه
داشـتن کلید مطلوب از  1تا  6ایستگاه در حال
اجرای فعلی را در کلید مربوطه ذخیره و صدای
بوق شنیده میشود.

انتخاب از طریق جستجوی دستی

w

Preset Seek

sic

با کلید Radio Mode

نگاهی اجمالی به خودرو
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Preset

وضعیت رادیو ()Radio Mode
(با )RDS, Type A-4, A-5

Scan
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کلید [ ]SEEK/TRACKرا فشار دهید.
• •فشار جزئی :فرکانس را تغییر میدهد.
• •فشـــار و نگـــه داشتـــن :به صـورت خودکار
فرکانس بعدی را جستجو میکند.

کلید [ ]TA/SCANرا فشار دهید.
• •فشـار و نگـه داشـتن :فرکانس افزایـش مییابد
و موجهـای قبلـی را بـرای مـدت  5ثانیـه مرور
مینماید .بعد از اسکن نمودن تمامی فرکانسها
و جستجوی آنها ،فرکانس فعلی را برمیگرداند
و اجرا میکند.
• •فشار و نگه داشتن :هر کدام از موجهای ذخیره
شـده در کلیدهای  1تا  6را برای مدت  5ثانیه
مرور میکند.
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با کلید Radio Mode

sic

کلید [ ]6[ ~ ]1را فشار دهید.
• •فشـار جزئـی :فرکانـس ذخیـره شـده در کلید
مربوطه را اجرا میکند.
• •فشــار و نـگــه داشتــن :کلیـد مطلــوب را از
[ ]6[ ~ ]1فشـار داده و نگـه داریـد تا فرکانس
جـاری در کلیـد انتخابی ذخیره شـود و صدای
بوق شنیده میشود.

با کلید Radio Mode
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انتخاب از طریق جستجوی دستی

کلیـد  TUNEرا بـه چـپ یـا راسـت بگردانید تا
فرکانس تنظیم شود.
www.CarGarage.ir

در کلیـد [ ]MENUبخشهـای ( ASTذخیـره
خودکار) و  INFOوجود دارند.

 :ASTکلید ()1

کلیـد  ASTرا انتخـاب نماییـد تـا فرکانسهای با
دریافـت بهتـر در کلیدهای پیش تنظیم شـده  1تا
 6ذخیره شـوند .اگر هیچ فرکانسـی دریافت نشـد،
در آن صورت اغلب فرکانسهای دریافتی نو پخش
خواهند شد.

na
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وضعیت Media

با کلید Media Mode
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 CDبه صورت خودکار موقع وارد شدن به سیستم
اجرا میشود.
موزیـک داخـل  USBبهصورت خـودکار در موقع
وصل نمودن  USBاجرا میشود.

ویژگیهای خاص خودرو
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کلید [ ]MEDIAرا فشار دهید تا مد (وضعیت) به
ترتیـب CD* ➟ USB (iPod®) ➟ AUX
)®➟ My Music* ➟ BT Bluetooth
* Audioتغییر نماید.
نام فولدر  /فایل روی صفحه نمایش داده میشود.
* اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد.

در حین اجرای فایل صوتی ،کلید [ ]RPTرا فشار
دهید.
وضعیت CD*, MP3 CD*, USB, iPod®,
* RPT : MyMusicروی صفحه
• •برای تکرار یک صدا (با فشار جزئی کلید) :فایل
صوتی تکرار می شود.
مـد  FLD.RPT : MP3 CD*, USBروی
4
صفحه ظاهر میشود.
• •بـرای تکرار فولدر (دو بار کلید را فشـار دهید):
تمامـی فایلهـای درون فولـدر فعلـی را تکـرار
میکند.
کلیـد  RPTرا مجـددا فشـار دهید تـا تکرار قطع
شود.
* اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد.

www.CarGarage.ir
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تغییر فایل  /صوت

حیـــن اجــــرای فــایـــل صـوتــــی کلیـــد
[ ]SEEK/TRACK Vرا فشار دهید.
• •با فشـار جزئی :فایل صوتی جاری را از آغاز اجرا
میکند.
اگـر کلیـد [ ]SEEK/TRACK Vمجـددا در
عرض  1ثانیه فشار داده شود :فایل صوتی قبلی اجرا
می شود.
• •فشـار کلیـد و نگـه داشـتن :فایـل صوتـی را بر
میگرداند.
حین اجرای فایل ،کلید []SEEK/TRACK V
را فشار دهید.
• •فشار جزئی :فایل صوتی بعدی را اجرا میکند.
• •فشـار و نگه داشـتن :به سرعت فایل صوتی را به
جلو می برد.

• •فشـار جزئی کلید [ :]SCANتمامی فایلهای
صوتـی را از فایـل بعـدی بـرای مـدت  10ثانیه
(هرفایل) اسکن مینماید.
• •بـرای غیر فعال نمـودن مجدد کلید []SCAN
را فشار دهید.
• •بخش  SCANدر مد ای پد پشتیبانی نمیشود.

ar
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( SCANبا )RDS

• •بـا فشـار و نگه داشـتن کلیـد [:]TA/SCAN
تمامی فایلهای صوتی برای مدت  10ثانیه اجرا
میشوند و از فایل صوتی بعدی آغاز میشود.
• •فشار و نگه داشتن مجدد کلید []TA/SCAN
سبب میشود که این ویژگی غیر فعال شود.
• •در مـد آی پـد ،گزینـه  SCANپشـتیبانی
نمیشود.

.ir

ir
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( SCANبدون )RDS
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در حیـن اجـرای فایـل صوتی ،کلیـد [ ]RDMرا
فشار دهید.
وضعیـت *: Audio CD*, My Music
 RDMروی صفحه
• •رانـدوم (اتفاقی/تصادفـی) (بـا فشـار جزئی این
کلید) :تمامـی فایلهای صوتی به صورت راندم
اجرا می شوند.
مد  FLD.RDM : MP3 CD*, USBروی صفحه
• •( Folder Randomفشــار جزئــی ایـن
کلیـد) :تمامی فایلهای ایـن فولدر را بهصورت
راندوم اجرا میکند.
مـد  ALL.RDM : MP3 CD*, USBروی
صفحه
• •( Randomفشــار جزئــی ایـن کلیـد) :این
کلید را دو بار فشـار دهید) :تمامی فایلها را به
صورت راندم اجرا میکند.
مد آی پد RDM :روی صفحه
• •( Randomفشــار جزئــی ایـن کلیـد) :این
کلید را دو بار فشـار دهید) :تمامی فایلها را به
صورت راندم اجرا میکند.
کلید  RDMرا مجددا فشار دهید تا ویژگی راندوم
(اتفاقی/تصادفی) قطع شود.
* اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد.

na
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جستجوی فولدر
(مد )MP3 CD*, USB

در حین اجرا ،کلید [ ]FOLDER Vرا فشار دهید.
• •فولدر بعدی را جستجوی میکند.
• •حیـن اجرای فایـل ،کلید [ ]FOLDER Vرا
فشار دهید.
• •فولدر مادر را جستجو میکند.
اگر فولدری با فشار شستی  TUNEانتخاب شود،
فایل اول در فولدر انتخابی اجرا خواهد شد.
* اگر این ویژگی در خودرو شما باشد.

جستجوی فایلها /فایلهای صوتی

• •با چرخاندن کلید  :TUNEفایلها را جسـتجو
میکند.
• •با فشـار کلید  :TUNEفایل صوتی انتخابی را
اجرا میکند.

MENU: MP3 CD*, USB

 :ALL Randomکلید 4

تمامی فایلهـای صوتی  USBرا بهصورت راندوم
اجرا میکند.
بـرای غیـر فعال نمودن کلیـد  A.RDMرا مجددا
فشار دهید.

w

w
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( MENU: Audio CDدر صـورت
وجود)

na

www.CarGarage.ir

 :Folder Randomکلید 2

به صورت راندوم فایلهای صوتی را در فولدر جاری
را تکرار میکند.
مجددا کلید  F.RDMرا فشـار دهید تا غیر فعال
شود.

ir

به صورت راندوم (اتفاقی/تصادفی) فایلهای صوتی
را در  CDاجرا میکند.
مجـددا کلیـد  RDMرا فشـار دهید تـا غیر فعال
شود.

.
ge

فایل صوتی فعلی را تکرار می کند.
مجددا  RPTرا فشار دهید تا غیر فعال شود.

 :Folder Repeatکلید 3

فایلهای داخل فولدر جاری را اجرا میکند.
بـرای غیـر فعال نمـودن  F.RPTرا مجددا فشـار
دهید.

.ir

اطالعات فایل صوتی جاری را نشان میدهد.
بـرای غیـر فعـال نمـودن نمایـش اطالعـات کلید
 MENUرا مجددا فشار دهید.

 :Folder Repeatکلید 3
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 :COPYکلید ( 6در صورت وجود)

ایـن گزینـه برای کپـی فایل صوتی جـاری در My
 Musicاسـتفاده میشـود .شـما میتوانید موزیک
کپی شده را در مد  My Musicاجرا کنید.
اگـر کلیـد دیگری در حین کپی نمودن فشـار داده
شـود ،کادری روی صفحه ظاهر میشـود و از شـما
میپرسد که آیا میخواهید که کپی نمودن را فسخ
کنید یا خیر.
اگر رسـانه دیگری در حین کپی نمودن به سیستم
پخـش ( )USB, CD*, iPod®, AUXوصـل
باشد ،فرایند کپی کردن لغو میشود.
موزیک در حین کپی نمودن اجرا نمیشود.
*اگر خودروی شما مجهزبه این ویژگی باشد.
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تکرار :کلید 1

فایل صوتی را تکرار میکند.
مجددا  RPTرا فشار دهید تا غیر فعال شود.

 :Folder Randomکلید 2

ar

تکرار :کلید 1

.C
w

در مـد  ،CD MP3کلیـد  MENUرا فشـار
دهیـد تـا گزینههـای Repeat,  Random,
 Informationرا انتخاب نمایید.

در وضعیـت  ،MP3 CD*, USBگزینـه
 MENUرا فشـار دهیـد تـا از ویژگیهـای
Repeat,  Folder Random,  Folder
Repeat,  All Random,  Information
 and Copyاستفاده نمایید.
* اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد.

 :Informationکلید 5

اطالعات فایل صوتی جاری را نشـان میدهد .برای
غیر فعال نمودن نمایش اطالعات ،کلید MENU
4
را فشار دهید.

نگاهی اجمالی به خودرو

® MENU: iPod

na
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 :Searchکلید 4
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 AUXبـرای اجـرای  MEDIAدسـتگاه بیرونـی
فعلی متصل به ترمینال  AUXاستفاده میشود.
مد (وضعیـت)  AUXبهصورت خودکار وقتی آغاز
میشـود کـه دسـتگاه بیرونـی به ترمینـال AUX
متصل است.
اگر دسـتگاه بیرونی متصل باشد ،میتوانید مجددا
کلید  MENUرا فشـار دهید تا مد  AUXتغییر
کند.
مد  AUXنمیتواند آغاز شود مگر این که وسیلهای
خارجی به ترمینال  AUXمتصل باشد.

ir
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تمامی فایلهای صوتی در دسته فعلی در حال اجرا
را بهصورت تصادفی اجرا مینماید.
برای غیر فعالسازی مجددا کلید  RDMرا فشار دهید.

.ir

اطالعات فایل صوتی فعلی را نشـان میدهد .برای
غیـر فعـال نمودن نمایـش اطالعات ،مجـددا کلید
 MENUرا فشار دهید.
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( MENU: My Musicدر صـورت
وجود)

ar

فایل صوتی جاری را تکرار میکند.
مجددا  RPTرا فشار دهید تا غیر فعال شود.

 :Informationکلید 3

w

در مـد آی پـد ،کلیـد  MENUرا فشـار دهیـد
تـــا از ویژگـیهــای Repeat,  Random,
 Information and Searchاستفاده کنید.

 :Randomکلید 2

کابل  AUXرا کامال وارد ترمینال نمایید تا از
آن استفاده کنید.

w

MENU: AUX

 :Repeatکلید 1

استفاده از AUX

sic

فهرست دسته آی پد را نشان میدهد.
در زیر لیست آی پد ،کلید  MENUرا فشار دهید
تا به سمت باال دسته اصلی حرکت کند.

نکته !

www.CarGarage.ir

در مـد آی پـد ،کلیـد  MENUرا فشـار دهیـد
تـــا از ویژگـیهــای Repeat,  Random,
 Information and Searchاستفاده کنید.

 :Repeatکلید 1

فایل صوتی جاری را تکرار میکند.
مجددا  RPTرا فشار دهید تا غیر فعال شود.

 :Randomکلید 2

تمامـی فایلهـای صوتی را بهصـورت تصادفی اجرا
مینماید.
برای غیر فعالسازی مجددا کلید  RDMرا فشار دهید.

na
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 :MENUبلوتوث (اگر سیستم پخش
شما دارای آن باشد)

 :Informationکلید 3

اگر  BTانتخاب شود ،در آن صورت بلوتوث روشن
میشود.
در بعضـی از تلفنهـا ارتبـاط صوتـی بـه صـورت
خودکار برقرار نمیشود.

w
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اطالعـات فایل صوتی فعلی را نشـان میدهد .برای
غیـر فعـال نمودن نمایـش اطالعات ،مجـددا کلید
 MENUرا فشار دهید.
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  فایلهای صوتی را انتخاب کنید که میخواهید
از فهرست پاک کنید.

a
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  بعـد از انتخـاب ،کلید  MENUرا فشـار دهید
و گزینه  DELETEرا از منو انتخاب نمایید.

.
ge

نکته !

استفاده از My Music

ir

• •حتـی اگر حافظـه موجود باشـد ،حداکثر
 6000فایل صوتی را میتواند ذخیره نماید.
• •همین فایل صوتی را میتوان  1000بار کپی
نمود.
• •اطالعات حافظه میتواند در منوی سیستم
 SETUPچک شود.

 :Delete Allکلید 5

تمامی فایلهای صوتی در  My Musicرا حذف میکند.

.ir

 :Delete Selectionکلید 6

فایلهای صوتی انتخابی در   My Musicحذف میشوند.
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• •اجرا /مکث
شسـتی  TUNEرا فشـار دهیـد تـا فایـل صوتی
جاری را اجرا و یا متوقف نمایید.
بخشهای مربوط به فایل صوتی قبلی ،بعدی ،اجرا
و مکـث در برخـی از تلفنهـای همـراه پشـتیبانی
نمیشوند.
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 :Deleteکلید 4

• • فایل در حال اجرای فعلی را حذف میکند.
در صفحه اجرا ،فشـار گزینه  DELETEسـبب
حذف شدن فایل صوتی جاری میشود.
• • فایل را از لیست پاک میکند.
  فایلی را که می خواهید حذف کنید را با استفاده از
کلید  TUNEانتخاب کنید.
کلیــد  MENUرا فشــار داده و گزینـــــه
 DELETEرا از منو انتخاب کنید تا فایل انتخابی
حذف گردد.

4

نگاهی اجمالی به خودرو

تمـاس گرفتـن بـا اسـتفاده از طریق
کنترل روی غربیلک
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  ویژگیهـای واقعـی خـودرو ممکن اسـت با این
شکل متفاوت باشد.

( )1ولوم ()VOLUME

صدای بلندگو را کم یا زیاد میکند.

.ir

( )2ساکت نمودن ()MUTE

صدای میکروفون را در هنگام تلفن زدن میبندد.

198

زنگ زدن و یا انتقال مکالمه
• •کنترل کال هیسـتوری (سـابقه تماسها و زنگ
زدن)
 -به آرامی کلید  ALLروی غربیلک را فشـاردهید.
 -فهرسـت سابقه تلفنها روی صفحه ،نمایشداده میشود
 -کلیـد  CALLرا مجـددا فشـار دهید تا بهشماره مجاز زنگ بزنید.
• •شمارهگیری مجددا شمارههای اخیر
• •کلیـد  ALLروی فرمـان را فشـار داده و نگـه
دارید.
• •آخرین شماره مجددا گرفته میشود.

w

رانندگی با حواس پرت
رانندگی بـا حواس پرت میتواند سـبب از
دست رفتن کنترل خودرو شود و این منجر
بـه تصـادف و مـرگ و یا آسـیبهای مالی
میگردد .وظیفه اصلی راننده آن اسـت که
خودرو را در وضعیـت ایمن و طبق مقررات
برانـد و از نباید از وسـایل و دسـتگاهها یا
سیستمهای دستی استفاده نماید که توجه
او را از رانندگـی منحـرف مینمایـد و مانع
راندن ایمن خودرو میشود و یا طبق قانون
اسـتفاده از آن در هنـگام رانندگـی مجاز
نیست.

مـد (وضعیت) تلفـن (در صورت نصب
روی خودرو)

( )3زنگ زدن Call

sic

هشدار !
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( End )4یا پایان تماس

تلفنهـا را خاتمـه میدهد و یا فعالیتهای در حال
انجام را به اتمام میرساند.

)MENU: Phone (Type A-1

na
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 :P.Bookکلید 2

 :Historyکلید 1

سـابقه تلفن نمایش داده میشـود و میتوان از آن
برای انتخاب شمارهها و تماس گرفتن استفاده نمود.
اگر سـابقه تلفن وجود نداشـته باشد در آن صورت
سیسـتم از شـما سـوال میکند که آیا میخواهید
سـابقه تلفـن را دانلود نماید یا خیـر (ویژگی دانلود
ممکن است در برخی از موبایلها پشتیبانی نشود)

.ir

ir
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صفحـه بلوتـوث تلفن نمایـش داده میشـود .برای
کسـب اطالعات بیشـتر بـه بخش تنظیمـات تلفن
مراجعه نمایید.

کلیــد  phoneرا فشــار دهیـــد تـا سـه منــو
)(Call History, Phone Book, Phone Setup
4
نمایش داده شود.
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 :Setupکلید 3

a
ar

سـابقه تلفن نمایش داده میشـود و میتوان از آن
برای انتخاب شمارهها و تماس گرفتن استفاده نمود.
اگر سـابقه تلفن وجود نداشـته باشد در آن صورت
سیسـتم از شـما سـوال میکند که آیا میخواهید
سـابقه تلفـن را دانلود نماید یا خیـر (ویژگی دانلود
ممکن است در برخی از موبایلها پشتیبانی نشود)
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 :Historyکلید 1

.C
w

کلیــد  phoneرا فشــار دهیـــد تـا سـه منــو
)(Call History, Phone Book, Phone Setup
نمایش داده شود.

w
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کتابچه تلفن نمایش داده میشـود و میتوان از آن
برای انتخاب شماره و تلفن زدن استفاده نمود .اگر
بیـش از یک شـماره در یـک کتابچه تلفـن ذخیره
شـود ،در آن صـورت صفحـه نمایش شـماره تلفن،
شـماره خانه و دفتر نمایش داده میشـود .شـماره
مورد نیاز را انتخاب کنید.
اگر دفترچه تلفن وجود ندارد ،صفحه از شما سوال
میکنـد کـه آیا دفترچـه تلفن دانلود شـود یا خیر
(ویژگی دانلود ممکن است در شماری از موبایل ها
پشتیبانی نشود).

)MENU: Phone (Type A-4

نگاهی اجمالی به خودرو
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متن اسکرول

[ ]Scroll textرا روشن  /خاموش کنید.
• • :ONاسکرول را فعال نگه میدارد.
• • :OFFتنها یک بار اسکرول میکند.
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کلیـد [ ]SETUP/CLOCKرا فشـار دهیـد و
گزینه [ .]Displayرا انتخاب نمایید.

.ir
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صفحـه بلوتـوث تلفن نمایـش داده میشـود .برای
کسـب اطالعات بیشـتر بـه بخش تنظیمـات تلفن
مراجعه نمایید.
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منوی نمایش ()Display
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 :Setupکلید 3

از کلید  TUNEبرای باال و پایین نمودن در منوی
 SETUPاستفاده نمایید .موقعی که آیتم مطلوب
برجسته شد ،کلید را برای انتخاب آن فشار دهید.

انتخاب تغییرات روی صفحه []Mode Pop up
• •در وضـعـیــت  ،ONکـلـیــد  RADIOیــا
 MEDIAرا فشـار دهیـد تا صفحـه تغییر مد
نمایش داده شود.

w

مخاطبین نمایش داده میشوند و باید برای انتخاب
شماره و تماس گرفتن استفاده شود.
اگـر بیـش از یـک شـماره در یک مخاطـب ذخیره
شـود ،در آن صـورت صفحـه نمایش شـماره تلفن
همـراه ،خانه و شـماره اداره نمایش داده میشـود.
شماره مطلوب را انتخاب کنید تا با آن زنگ بزنید.
اگر مخاطبین وجود نداشـته باشـند ،در آن صورت
روی صفحـه درخواسـت دانلود مخاطبیـن نمایش
داده میشـود( .ویژگی دانلود ممکن است در برخی
از موبایلها پشتیبانی نشود).

مد تنظیمات

صفحه مد
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 :Contactsکلید 2
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Song Info

موقـع اجرای یک فایـل  ،MP3اطالعـات نمایش
مطلوب را از بخش ‘ ’Folder/Fileیا ‘Album/
 ’Artist/Songانتخاب کنید.
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ایـن منـو بـه شـما اجـازه میدهـد تـا ویژگیهای
 Bass,  Middle,  Trebleو the Sound
 Faderو  Balanceرا تنظیم کنید.
گزینه [ ]Audio Settingsرا انتخاب نمایید.
• • :RETURNحیـن اصلاح مقادیـر و تنظیم
آنهـا ،مجـددا کلید  TUNEرا فشـار دهید تا
منوی اصلی بازیابی شود.
• • :Bass,  Middle,  Trebleتـن صـدا را
انتخاب نمایید.
• • :Fader, Balanceصـدا را کـم و متـوازن
میکند.
• • :Defaultتنظیمـات پیـش فـرض را بازیابـی
مینماید.
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بـــرای انـتـخــــاب  ،SOUNDکـلـیــــــد
[ ]SETUP/CLOCKرا فشار دهید.

G

تنظیمات صوتی
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صدای مجازی

 PowerTrebleو  Surroundمیتـوانـنــد
تنظیم شوند.
گزینه [ ]Virtual Soundرا انتخاب نمایید4 .
• • :PowerTrebleویژگی در سیسـتم صوتی
است که لرزش صدای زنده را ایجاد میکند.
• • :Surroundویژگی در سیسـتم صوتی است
که صدای پیرامونی را ایجاد میکند.

کنتـرل ولـوم براسـاس سـرعت خودرو
)(Type A-1, A-2, A-3

ایـن ویژگـی بـرای کنترل خـودکار ولوم براسـاس
سرعت خودرو استفاده میشود.
گزینـه [ ]Speed Dependent Vol.را در
وضعیت  ON/OFFقرار دهید.
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منوی صدا ()SOUND

نگاهی اجمالی به خودرو
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مد تنظیمات
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کنتـرل ولـوم براسـاس سـرعت خودرو
)(Type A-4, A-5
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ایـن ویژگـی بـرای کنترل خـودکار ولوم براسـاس
سرعت خودرو استفاده میشود.
گزینـه [ ]Speed Dependent Vol.را در
وضعیت  ON/OFFقرار دهید.
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از منوی [ ،]SETUP/CLOCKکلید []Clock
را انتخاب کنید.
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ساعت  RDSخودکار (با )RDS
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فرمت زمان (با )RDS

نکته !

چون شماری از ایسـتگاههای رادیویی محلی
از بخـش سـاعت  RDSخودکار پشـتیبانی
نمیکننـد ،شـماری از فرسـتندههای RDS
ممکن است زمان صحیح را نشان ندهند.
اگر سـاعت درسـت نمایش داده نشـود ،آن
را بـا دسـت و از روی قسـمت CLOCK
 SETTINGدر صفحه قبل تنظیم نمایید.
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ایـن بخـش بـرای تنظیـم فرمـت زمــان 24/12
سیستــم صـوتــی استـفــاده میشــود .گزینــه
[ ]Time Formatرا انتخاب و یکی از گزینههای
 12Hr/ 24Hrرا انتخاب نمایید.

4

نمایش ساعت موقع خاموش بودن

.ir

گزینـه [) ]Clock Disp. (Pwr Offرا در
وضعیت روشن  /خاموش قرار دهید.
• • :ONسـاعت /تاریـخ روی صفحـه نمایش داده
می شود.
• • :OFFخاموش می کند.
www.CarGarage.ir
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این منو برای تنظیم تاریخ استفاده میشود.
گزینه [ ]Day Settingsرا انتخاب نمایید.
عدد انتخابی فعلی را تنظیم کنید و کلید TUNE
را فشار دهید تا به تنظیمات بعدی بروید.
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این منو برای تنظیم ساعت استفاده میشود.
گزینه [ ]Clock Settingsرا انتخاب کنید.
عدد انتخابی فعلی را تنظیم کنید .ساعت ()hour
را تنظیم و کلید  TUNEرا فشـار دهید تا دقیقه
( )minuteتنظیم شود.

sic

تنظیمات ساعت

تنظیمات روز

ایـن گزینه برای تنظیم خودکار سـاعت با همزمان
نمودن با  RDSاستفاده میشود.
گزینه [ ]Automatic RDS Timeرا انتخاب
و در وضعیت  ON/OFFقرار دهید.
• • :ONساعت خودکار را روشن میکند.
• • :OFFخاموش میکند.

نگاهی اجمالی به خودرو
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منوی ( PHONEدر صورت وجود)

احتیاط !

جفت نمودن تلفن

گزینه [ ]Pair Phoneرا انتخاب نمایید.
  جستجوی اسامی نمایش داده شده روی موبایل
و اتصال.
   :SSPجفت نمودن ساده
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بـرای جفت نمودن تلفن بلوتـوث دار ،ابتدا
به تایید و اتصال نیاز داریم .در نتیجه ،شـما
نمیتوانید موبایل خود را در هنگام رانندگی
جفت کنید .برای ایـن کار ابتدا باید خودرو
را متوقف و سپس تنظیمات را انجام دهید.
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از منوی [ ،]SETUP/CLOCKکلید []PHONE
را انتخاب کنید.
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در صورتیکه  SSPروی موبایل پشتیبانی نشود:
  بعد از چند لحظه ،صفحه در جایی نمایش داده
میشود که در آن کلید واژه وارد میشود.
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• •اتصال تلفن
از [ ]Phone List]، [phone mobileو
سپس [ ]Connect Phoneرا انتخاب کنید.
  موبایلـی را کـه در حال حاضر متصل نیسـت را 4
انتخاب کنید.
  موبایل انتخابی را متصل نمایید.
  روی صفحه تکمیل اتصال نمایش داده میشود.
اگر تلفن از قبل متصل باشـد ،تلفن متصل فعلی را
قطع و تلفن جدیدی را برای اتصال انتخاب نمایید.

ویژگیهای خاص خودرو

اسامی تا  5تلفن جفت شده نمایش داده می شود.
 Aدر جلـوی تلفـن متصل فعلی نمایـش داده می
شود.
اسـم مطلـوب را انتخـاب نماییـد تا تلفـن انتخابی
تنظیم شود.
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دستگاهی که از  SSPپشتیبانی میکند:
  بعـد از چنـد دقیقـه صفحـهای نمایـش داده
میشود که دارای کلید واژه  6رقمی از دستگاه
کنار  SSPمجاور اسـت که یافت شـده اسـت.
کلید واژه روی سیستم بلوتوث را کنترل نمایید.
اسـم دسـتگاه و کلیـد واژه بهمـدت  3دقیقـه روی
صفحـه ،نمایش داده میشـود .اگر جفت نمودن در
 3دقیقه تکمیل نشـود ،در آن صورت فرایند جفت
نمودن موبایل بهصورت خودکار فسخ میشود.
  تکمیل جفت نمودن نمایش داده میشود.
در شـماری از تلفـن های موبایـل ،جفت نمودن به
صورت خودکار با اتصال همراه است.
میتوان تا  5موبایل بلوتوث دار را با سیستم صوتی
جفت نمود.

w

لیست تلفن ها

sic

کلید واژه « »0000را وارد کنید تا دستگاه بلوتوث
دار با سیستم صوتی خودرو جفت شود.
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از [ ]Phone List]، [phone mobileو
سپس [ ]Deleteرا انتخاب کنید.
  موبایل انتخابی را انتخاب کنید.
  موبایل انتخابی را حذف نمایید.
  روی صفحه ،حذف نمایش داده میشود.
موقـع حذف تلفـن متصل فعلـی ،تلفـن ابتدا قطع
میشود.

sic

• •تلفن متصل را قطع نمایید.
از [ ]Phone List]، [phone mobileو
سپــس [ ]DisconnectPhoneرا انتخــاب
کنید.
  موبایلـی را کـه در حال حاضر متصل نیسـت را
انتخاب کنید.
  موبایل انتخابی را قطع نمایید.
  روی صفحه قطع اتصال نمایش داده میشود.

• •تغییر ترتیب اتصال (اولویت)
ایـن بخـش بـرای تغییـر ترتیب یـا اولویـت اتصال
تلفنهای جفت شده استفاده میشود.
از [ ]Phone List]، [Priorityو سـپــــس
 No. 1 Priority mobile phoneرا انتخاب
کنید.
  [ ]Priorityرا انتخاب کنید.
  از میان تلفنهای جفت شـده ،تلفنی را انتخاب
کنید که میخواهید در اولویت شماره  1باشد.
  ترتیب اولویت تغییر یافته نمایش داده میشود.
بعـد از تغییـر اولویـت اتصالهـا ،موبایل شـماره 1
جدید متصل خواهد شد.
موقعی که اولویت شـماره  1نتواند متصل شود :،به
صورت خودکار سـعی میشود که تلفن اخیر نصب
شود.
در صورت عدم اتصال تلفن متصل شده :سعی کنید
که تلفنها را به ترتیب لیست ،متصل نمایید.
تلفـن متصـل شـده بهصـورت خـودکار در اولویت
شماره  1قرار میگیرد.

حذف کردن

www.CarGarage.ir

احتیاط !

• •موقعی که شما موبایل را حذف میکنید،
دفترچه موبایل نیز پاک میشود.
• •بـرای برقـراری ارتباط بلوتوثـی پایدار،
موبایـل را از سیسـتم صوتـی حـذف و
سیسـتم صوتی را از موبایل خود حذف
کنید.

)Audio Streaming (Type A-4
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4

بلوتوث خاموش

ایـن ویژگـی وقتـی اسـتفاده مـی شـود کـه شـما
نمیخواهید از بلوتوث استفاده نمایید.
گزینه [ ]Bluetooth System Offرا انتخاب
کنید.
اگـر تلفنی قبال متصل باشـد ،تلفـن فعلی را قطع و
سیستم بلوتوث را خاموش نمایید.

.ir
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ویژگـی [ ]Audio Streamingممکـن
است توسط شـماری از موبایلها پشتیبانی
نشود.
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فایلهای صوتی ذخیره شـده در موبایل بلوتوث دار
شـما میتواند از طریق سیسـتم پخش خودرو اجرا
شود.
گزینـه [ ]Audio Streamingرا انتخاب و آن
را ازطریـق شسـتی  TUNEدر وضعیت روشـن /
خاموش قرار دهید.

ar

• •ویژگـی دانلود ممکن اسـت در برخی از
موبایلها پشتیبانی نشده باشد.
• •موقع دانلود نمودن دفترچه تلفن جدید،
تمامـی دفترچه تلفنهای ذخیره شـده
قبلی قبل از استارت و آغاز دانلود حذف
میشوند.
• •اگـر در هنـگام دانلـود دفترچـه تلفن
فعالیت دیگری انجام شود ،در آن صورت
دانلود نمودن قطع شده و دفترچه دانلود
شده قبلی ذخیره خواهد شد.
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احتیاط !

موقـع اتصـال موبایـل ،ایـن امـکان وجـود دارد که
سیسـتم بهصورت خـودکار دفترچـه تلفن جدید و
تاریخچه تماسها را دانلود نماید.
گزینـه را انتخـاب و در وضعیـت  ON/OFFقرار
دهید.

این ویژگی برای تنظیم صدای شـما برای مخاطب
در تماس با بلوتوث استفاده میشود.
گزینـه [ ]Outgoing Volumeرا انتخـاب و
ولوم را تنظیم نمایید.
در حین تماس گرفتن ،ولوم میتواند با اسـتفاده از
کلید [ ]SEEK/TRACKتغییر کند.

w

ایـن ویژگـی بـرای دانلـود دفترچـه تلفن و سـابقه
تماسها در سیستم پخش خودرو استفاده میشود.
[ ]Phone book Downloadرا انتخـاب
کنید.

دانلود خودکار

تنظیم صدای تماس خروجی
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دانلود دفترچه تلفن
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از منوی [ ،]SETUP/CLOCKکلید []SYESTEM
را انتخاب کنید.
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بـرای اسـتفاده از بلوتـوث در موقع خامـوش بودن
سیستم ،این مراحل را انجام دهید:
• •بلوتوث را با کلید  PHONEروشن کنید.
کلیــد  PHONEرا فشـــار داده و گزینــــه
 SCREEN GUIDAMCEرا انتخــــــاب
نمایید.
بـه صفحهای بروید که در آن بخشهای بلوتوث را
میتواند استفاده و راهنمایی را نمایش دهند.
• •بلوتوث را از طریق کلید SETUP CLOCK
روشن کنید.
کلیـد  SETUP CLOCKرا فشـار و گزینـه
 PHONEرا انتخاب کنید.
   سیسـتم از شـما سـوال میکند که آیا بلوتوث
روشن شود یا خیر.
  روی صفحـه ،گزینـه  YESرا بـرای روشـن
نمـودن بلوتوث انتخـاب و راهنمایی آن نمایش
داده میشود.
اگر سیسـتم بلوتوث روشن شود ،سیستم بهصورت
خودکار سعی میکند که موبایلهای اخیر را متصل
نماید.

sic

استفاده از فناوری بلوتوث

منوی صدا ()SOUND
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اطالعات حافظه (در صورت نصب)

208

.ir

ir

حافظه فعلی در حال استفاده و کل حافظه سیستم
را نشان میدهد.
گزینه [ ]Memory Informationرا انتخاب
و  OKرا انتخاب نمایید.
حافظه اسـتفاده شـده فعلی در سـمت چپ صفحه
نمایش داده میشـود و ظرفیت کل حافظه سیستم
در سمت راست نمایش داده میشود.
  ممکـن اسـت براسـاس سیسـتم صوتـی مجـاز
متفاوت باشد.
www.CarGarage.ir

زبان

این منو برای تنظیم زبان نمایشگر و شناخت صوت
استفاده می شود.
گزینه [ ]Languageرا انتخاب کنید.
سیستم بعد از تغییر زبان ریبوت می کند.
• •پشتیبانی زبان براساس منطقه.

پیوست
توضیحات

نام
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کنترل ولوم براساس سرعت
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SDVC

بهصــورت خــودکار انتخــاب و کانالهــا را
ذخیــره میکنــد
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)AST (Auto store
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رانندگی خودرو
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گاز منواکسید کربن سمی است .استنشاق این گاز سبب بی هوشی و مرگ میشود.
آالیندههای خروجی از موتور حاوی مونواکسید کربن  است که قابل دیدن نیست و بوی خاصی ندارد.
هرگز دود خروجی از خودرو را استنشاق نکنید.
اگر به هر شکلی بوی دود در خودرو احساس کردید ،بالفاصله پنجرهها را باز کنید .در معرض  COبودن میتواند سبب بیهوشی و مرگ شود.
از عدم نشتی سیستم اگزوز خودرو مطمئن شوید.
سیستم اگزوز باید در مواردی که خودرو برای تعویض روغن روی چاله قرار میگیرد و یا بهمنظور دیگری روی چاله می رود ،چک شود .اگر متوجه تغییر صدای
اگزوز شـدید و یا در هنگام رانندگی احسـاس کردید که چیزی به زیر خودرو برخورد میکند ،توصیه میکنیم که سیسـتم اگزوز را هر چه سـریعتر برای بازدید
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
از روشن کردن خودرو در محیطهای بسته اجتناب کنید.
کار کردن درجای موتور در پارکینگ حتی با دربهای باز میتواند خطرناک باشد .تنها برای استارت و حرکت موتور را در پارکینگ روشن کنید و از پارکینگ
خارج شوید.
درجا کار کردن موتور برای مدت طوالنی میتواند برای افراد حاضر در محل مضر باشد.
اگر الزم است که خودرو برای مدتی طوالنی با حضور سرنشینان در جا کار کند ،مطمئن شوید که این کار در محیطی باز و در وضعیتی انجام شود که ورودی
هوای خودرو در وضعیت « تازه» ( )FRESHباشد و کلید کنترل فن باید در وضعیت باال باشد تا هوای تازه را به داخل بکشد.
همیشه دریچههای هوای خودرو را تمیز کنید.
برای اطمینان از کار کردن درست سیستم تهویه ،شبکههای هوای تهویه واقع در جلو شیشه را عاری از برف ،یخ ،برگ و دیگر موانع نگه درآید.
اگر مجبور هستید که با درب پشتی باز حرکت کنید:
تمامی شیشهها را ببندید.
شبکههای هوای داشبورد را باز کنید.
کنترل ورودی هوا را در وضعیت (هوای تازه)  FRESHو کنترل جریان هوا را در وضعیت ( FLOORزیر پا) یا (صورت)  FACEقرار داده فن را در دور باال بگذارید.

نگاهی اجمالی به خودرو
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• •همیشـه کمربند ایمنی خـود را ببندید.
تمامـی سرنشـینان باید همـواره موقع
حرکـت کمربند خـود را ببندنـد .برای
اطالعـات بیشـتر بـه بخـش «کمربنـد
ایمنی» فصل  3مراجعه کنید.
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•مطمئـن شـوید که تمامـی شیشـهها ،آینههای
بغـل ،و چراغهای بیرونی تمیز بوده و پوشـانده
نشدهاند.
•سـاییدگی و آسـیبدیدگی السـتیکها را چک
کنید.
•قسـمت زیرین خـودرو را از نظـر وجود هرگونه
نشتی کنترل نمایید.
•مطمئن شـوید که هیچ مانعی در پشـت خودرو
برای دنده عقب احتمالی وجود ندارد.

•

•مطمئن شـوید که در درب موتور ،در پشـتی و
درهای خودرو به خوبی بسته و قفل شدهاند.
•وضعیت صندلی و فرمان را تنظیم کنید.
•آینههای بغل و داخل خودرو را تنظیم نمایید.
•مطمئـن شـوید کـه تمامـی چراغهـای خودرو
روشن میشوند.
•کمربند ایمنی را ببندید و از بسـتن آن توسـط
تمامی سرنشینان خودرو اطمینان حاصل کنید.
•عقربهها و نشاندهندههای روی صفحه کیلومتر
و پیغامهـای روی نمایشـگرها را موقـع روشـن
کردن خودرو چک کنید.
•مطمئن شوید که اگر باری توسط خودرو حمل
میشود کامال سفت شده و ایمن است.
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هشدار !

هرگـز در حالت مسـتی و یا بعـد از مصرف
مواد مخدر اقدام به رانندگی نکنید.
رانندگی در حالت مسـتی و یا مصرف مواد
مخدر بسیار خطرناک است و میتواند منجر
بـه تصادف و جراحتهای شـدید و یا مرگ
شود.
رانندگـی در مسـتی عامل اصلی و شـماره
یک مرگ در بزرگراهها اسـت و حتی مقدار
اندکی الکل هم میتواند روی واکنش ،قدرت
عکسالعمل و تشخیص شما اثر بگذارد .تنها
اندکـی مشـروب هم کافی اسـت تـا قدرت
واکنش شما در تغییر شرایط را کم کند.
رانندگی بعـد از مصرف مـواد مخدر هم به
همان انـدازه رانندگی در مسـتی خطرناک
اسـت و بهشـدت احتمـال تصـادف را باال
میبـرد .اگـر مـواد مخـدر یـا مشـروبات
الکلـی مصرف کردهایـد ،از رانندگی کردن
خودداری کنید و با راننده مسـت و یا تحت
تاثیر مواد مخدر ،سـفر نکنید .در این موارد
راننده دیگری را انتخاب و یا از تاکسی برای
ایاب و ذهاب استفاده کنید.

w

قبل از ورود به خودرو

قبل از استارت خودرو
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قبل از رانندگی
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سوئیچ خودرو (در صورت وجود)
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( ACCکمکی)
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نکته !

اگـر در هنگام گرداندن سـوئیچ و قرار دادن
آن در وضعیت  ACCمشـکلی بـود ،هنگام
چرخاندن غربیلک به راست و چپ سوئیچ را
بچرخانید تا این فشار تمام شود.
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( ONوضعیت باز)

ir

.
ge

a
ar

در ایـن وضعیـت فرمان قفل می شـود تا از خودرو
در برابر سـرقت محافظت نماید .سـوئیچ را تنها در
وضعیت قفل یا  LOCKمی توان برداشت و خارج
نمـود .موقـع گردانـدن سـوئیچ به سـمت وضعیت
 ،LOCKسـوئیچ را اندکـی در وضعیـت ACC
فشار دهید و سوئیچ را به سمت وضعیت LOCK
بگردانید.

چراغهای هشـدار را میتوان قبل از اسـتارت موتور
چـک نمود .ایـن عملکرد عادی موتـور در وضعیت
استارت موتور است.
هرگـز موقعـی کـه موتـور کار نمیکنـد سـوئیچ را
در وضعیـت بـاز نگذارید تـا از خالی شـدن باطری
جلوگیری شود.

START

.ir

در ایـن وضعیـت سـوئیچ در وضعیـت START
است و موتور روشن میشود.
www.CarGarage.ir
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وضعیت سوئیچ

• •هرگـز در هنـگام رانندگی سـوئیچ را در
وضعیت قفـل و یا  ACCقرار ندهید مگر
اینکـه وضعیت اضطراری باشـد .این کار
سـبب خاموشـی موتـور و از کار افتادن
هیدرولیک فرمان و سیسـتمهای ترمزی
میشود و ممکن است سبب کاهش امکان
کنتـرل جهتـی و قـدرت ترمز شـود که
خطرناک است.
• •قبـل از تـرک صندلـی خودرو ،همیشـه
مطمئن شـوید که خودرو در دنده ( 1برای
گیربکس دستی) و یا در وضعیت پارک یا
( Pبرای دنده اتوماتیک) اسـت ،دستی را
بکشید و سـوئیچ را در وضعیت قفل قرار
دهید .اگر این موارد را رعایت نکنید ممکن
است خودرو ناخواسته شـروع به حرکت
کرده و مشکلساز شود.
• •هرگز اجازه ندهید کودکان یا افراد ناآشنا
با خودرو به سوئیچ و یا قطعات مربوطه به
آن دست بزنند .این کار ممکن است سبب
حرکت ناخواسته و یا ناگهانی خودرو شود.

sic

غربیلـک قفـل نیسـت و وسـایل الکتریکـی قابـل
استفاده هستند.

سوئیچ خودرو

هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو
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اگر خودروی شما در محل پدال گاز از مکانیزم
تعویض دنـده معکوس اسـتفاده میکند .این
سیسـتم مانـع رانندکی تخته گاز ناخواسـته
میشود و بدین منظور و برای جلوگیری از آن
پدال گاز را سـفت میکند .اما اگـر پدال گاز
را تقریبا بیشـتر از هشتاد درصد فشار دهید
خودرو میتواند تخته گاز حرکت کند و فشار
آن راحتتر اسـت .این به معنـای نقص پدال
نیست و عادی است.
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مکانیـزم دنده معکـوس (در صورت نصب
روی خودروی شما)
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نکته !

w

همیشـه موقع رانندگی کفشهای مناسـب
بپوشید .استفاده از کفشهای نامناسب مثل
کفش پاشـنه بلند ،پوتین اسـکی ،صندل و
غیره ممکن اسـت تـوان اسـتفاده از پدال
ترمز ،گاز و کالچ را کاهش دهد.

w

هشدار !

• •چه موتور گرم و یا سـرد باشد ،همیشه در
هنگام اسـتارت خودرو پای خـود را روی
پـدال ترمز بگذارید .هرگـز در هنگام گاز
دادن ،پـدال ترمز را فشـار ندهید .هنگام
گرم کردن خودرو با دور تند حرکت نکنید.
• •در آب و هوای سرد (زیر  )-18°C / 0°Fو
یا بعد از آن که خودرو چند روز کار نکرده
اسـت ،اجازه بدهید که موتور بدون فشار
پدال گاز گرم شود.

sic

روشن کردن موتور

1 .1مطمئن شوید که ترمز دستی را کشیدهاید.
2 .2در خودروهای با گیربکـس معمولی؛ کالچ
را کاملا فشـار دهیـد و از خلاص بـودن دنده
اطمینـان حاصـل کنیـد .موقـع روشـن نمودن
خودرو ،کالچ و ترمز را فشار دهید.
در خودروهای با گیربکس اتوماتیک؛ دنده
را در وضعیت  Pقرار دهید و کامال ترمز بگیرید.
3 .3سوئیچ را در وضعیت  STARTقرار داده و آن
را حداکثـر  10ثانیـه نگه دارید تا موتور روشـن
شود ،سپس آنرا رها کنید.
موتور باید بدون نیاز به فشـار پدال گاز ،روشـن
شود.
4 .4هرگز برای گرم شدن موتور ،خودرو را بیحرکت
نگـه ندارید .بدین منظور با سـرعت کم حرکت
کنید (از گاز دادن زیاد و کاهش شـتاب شـدید
اجتناب کنید).

نکته !

www.CarGarage.ir

احتیاط !

برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:
• •هرگـز بیشـتر از  10ثانیه سـوئیچ را در
وضعیـت  STARTنگه نداریـد .قبل از
اسـتارت مجدد  5تـا  10ثانیه صبر کنید
بعدا مجددا استارت بزنید.
• •اگـر ترافیـک و شـرایط جـاده اجـازه
میدهـد ،میتوانید دنده را حین حرکت
خـودرو ،در وضعیت خالص قـرار دهید
و سـوئیچ را در وضعیـت  STARTقرار
دهید تا مجددا موتور روشن شود.
• •هرگز برای روشـن نمـودن خودرو آن را
هل ندهید و یا آن را یدک نکنید.

کلید روشن/خاموش موتور

na
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وضعیت کلید روشن /خاموش موتور
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با گیربکس دستی

بــرای خـامــوش نمــودن مـوتــور (وضعـیــت
 )START/RUNو یـا باز بودن سـوئیچ خودرو،
خـودرو را متوقـف نمـوده و سـپس کلیـد روشـن/
خاموش موتور را فشار دهید.
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بــرای خـامــوش نمــودن مـوتــور (وضعـیــت
 )START/RUNو یـا باز بودن سـوئیچ خودرو،
سـپس کلید روشـن /خاموش موتور را فشـار دهید
و دنـده را در وضعیت پـارک ( )Pقرار دهید .وقتی
کلید روشـن /خاموش را فشـار میدهید بدون این
که دنده در وضعیت  Pباشد ،کلید روشن  /خاموش
موتـور در وضعیـت  OFFقرار نمیگیـرد بلکه در
وضعیت  ACCاست.
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رانندگی خودرو

با گیربکس اتوماتیک
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هـر موقع درب جلو باز باشـد ،چراغ کلید روشـن /
خاموش ،روشن و  30ثانیه بعد از بسته شدن درب،
خاموش میشود.
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روشـن بودن کلیـد روشـن/خاموش
موتور

فرمان وقتی قفل میشـود که کلید روشـن /خاموش
در وضعیت  OFFباشـد تا از خودرو در برابر سـرقت
محافظت نماید.
در این وضعیت فرمان موقع باز شدن درب قفل میشود.
اگر غربیلک موقع باز بودن درب سمت راننده درست
قفل نشـود ،در آن صورت خودرو بوق میزند .سـعی
کنید که مجددا فرمان را قفل کنید .اگر مشـکل حل
نشد در آن صورت توصیه میشود که سیستم توسط
نمایندگی چک شود.
5
بـه عالوه ،اگر کلید روشـن/خاموش موتـور بعد از باز
شـدن در وضعیت  OFFباشد ،در آن صورت فرمان
قفل نمیشود و بوق هشدار بهصدا در میآید .در این
وضعیت ،درب را ببندید .سپس فرمان قفل میشود و
بوق هشدار متوقف میشود.

sic

وضعیت OFF

خودروهـای مجهز به قفل سـتون فرمان
ضد سرقت

نکته !

اگر غربیلک فرمان درسـت قفل نشود ،کلید
اسـتارت /توقف موتور کار نخواهد کرد .کلید
روشـن /خاموش را حین گرداندن غربیلک به
چپ و راست فشار دهید تا فرمان باز شود.
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نگاهی اجمالی به خودرو
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با گیربکس دستی
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در وضعیتـی که کلید روشـن /خاموش در وضعیت
خاموش اسـت آن را فشار دهید بدون این که پدال
کالچ فشار داده شود.

با گیربکس اتوماتیک

با گیربکس اتوماتیک
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کلید روشـن /خاموش را در وضعیت  OFFفشـار
دهید بدون این که پدال ترمز را فشار دهید.
قفـل غربیلـک بـاز میشـود و وسـایل برقـی قابـل
اسـتفاده هسـتند (اگر روی خودرو نصب باشـد و با
قفل ستون فرمان ضد سرقت).
اگر کلید روشن  /خاموش را بیش از یک ساعت در
وضعیت  ACCقرار دهید در آن صورت باطری به
صورت خودکار خاموش می شـود تا از خالی شـدن
باطری جلوگیری شود.
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با گیربکس دستی

در وضعیتـی که کلید روشـن /خاموش در وضعیت
 ACCاسـت آن را فشـار دهید بدون این که پدال
کالچ فشار داده شود.

ar

بـرای خاموش نمودن موتور در وضعیتهای
اضطراری:
کلید روشن  /خاموش نمودن موتور را بیش
از دو ثانیه فشـار دهید و یا بهسرعت کلید
روشن  /خاموش موتور را سه بار فشار داده
و رها کنید (در عرض سه ثانیه).
اگـر خـودرو هنـوز در حال حرکت اسـت،
میتوانیـد بـدون فشـار پدال ترمـز و تنها
با فشـار کلید  /روشـن خامـوش و با دنده
خالص ،موتور را مجددا روشن کنید.

sic

( ACCکمکی)

هشدار !

وضعیت ON

www.CarGarage.ir

کلید روشـن /خاموش را در وضعیت  ACCفشـار
دهید بدون این که پدال ترمز را فشار دهید.
چراغ های هشدار را می توان قبل از استارت موتور
چک کرد .اگر کلید روشـن /خاموش موتور را بیش
از یـک سـاعت در وضعیـت  ONبگذاریـد ،در آن
صورت ،سیسـتم باطری به صورت خودکار خاموش
می شود تا مانع تخلیه باطری شود.

وضعیت START / RUN

na

www.CarGarage.ir

نکته !

• • هرگزدرحینرانندگیکلیدروشن/خاموش
را بـه جز در وضعیتهای اضطراری فشـار
ندهید .این کار میتواند سـبب خاموشـی
موتور و از دسـت رفتن سیستم کنترل در
فرمان و ترمز خودرو شـود و ممکن اسـت
سبب کاهش امکان کنترل جهتی و قدرت
ترمز شود که خطرناک است.
• •قبـل از تـرک صندلـی خودرو ،همیشـه
مطمئن شـوید که خودرو در دنده ( 1برای
گیربکس دسـتی) و یـا در وضعیت پارک
یـا ( Pبرای دنـده اتوماتیک) اسـت ،ترمز
دستی را بکشـید و کلید روشن  /خاموش
را در وضعیـت خامـوش قـرار دهیـد و
سوئیچ هوشـمند را همراه خود ببرید .اگر
ایـن مـوارد را رعایت نکنید ممکن اسـت
خودرو ناخواسـته شروع به حرکت کرده و
مشکلسازشود.
• • هرگز از داخل فرمان و یا کنترلهای دیگر
و در هنگام حرکت خودرو به کلید روشن/
خاموش دسـت نزنید .بردن دسـت به این
منطقـه در زمان رانندگی میتواند سـبب
کاهش کنترل شما بر خودرو و تصادف شود.

www.CarGarage.ir
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برای روشـن نمودن موتور ،پدال ترمز را فشـار داده
و کلید روشـن /خاموش موتـور را در وضعیت دنده
 Pو یا دنده خالص فشار دهید .برای ایمنی بیشتر،
موتور را در وضعیت دنده  Pاستارت بزنید.

G

با گیربکس اتوماتیک
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برای استارت موتور ،پدال های ترمز و کالچ را فشار
و کلید روشـن /خاموش موتـور را در وضعیت دنده
خالص فشار دهید.
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با گیربکس دستی
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اگر بدون گرفتن کالچ ،کلید روشن  /خاموش
را فشـار دهیـد (در گیربکس های دسـتی یا
بدون فشـار ترمـز در خودروهـای گیربکس
اتوماتیک) ،موتور روشـن نمی شـود و کلید
روشن /خاموش به ترتیب زیر عوض می شود:
OFF ACC ON OFF or ACC

هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو

نکته !
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اگر خودروی شما در محل پدال گاز از مکانیزم
تعویض دنـده معکوس اسـتفاده میکند .این
سیسـتم مانـع رانندکی تخته گاز ناخواسـته
میشود و بدین منظور و برای جلوگیری از آن
پدال گاز را سـفت میکند .اما اگـر پدال گاز
را تقریبا بیشـتر از هشتاد درصد فشار دهید
خودرو میتواند تخته گاز حرکت کند و فشار
آن راحتتر اسـت .این به معنـای نقص پدال
نیست و عادی است.
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مکانیـزم دنده معکـوس (در صورت نصب
روی خودروی شما)
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همیشـه موقع رانندگی کفشهای مناسـب
بپوشید .استفاده از کفشهای نامناسب مثل
کفش پاشـنه بلند ،پوتین اسـکی ،صندل و
غیره ممکن اسـت تـوان اسـتفاده از پدال
ترمز ،گاز و کالچ را کاهش دهد.

w

هشدار !

• •موتور با فشار کلید روشن /خاموش موتور
و تنها وقتی روشـن میشـود که سـوئیچ
هوشمند در خودرو موجود باشد.
• •حتی اگر سـوئیچ هوشمند در خودرو بوده
امـا دور از راننـده باشـد ،خودرو روشـن
نمیشود.
• •اگـر وقتـی کـه موتـور در وضعیـت ON
یا  ACCاسـت دری باز باشـد ،سیسـتم
دنبال سـوئیچ هوشـمند می گـردد؛ و اگر
ایـن سـوئیچ در خـودرو نباشـد ،عالمت
 KEY OUTچشمک میزند و اگر تمامی
دربها بسـته باشـد ،آژیر  5ثانیه به صدا
در میآیـد .اگـر خودرو حرکـت کند آژیر
خاموش میشود .موقع استفاده از وضعیت
 ACCیـا در حالت روشـن بـودن موتور،
سوئیچ هوشمند را در خودرو نگهدارید.

1 .1سـوئیچ هوشمند را همراه خود حمل کنید و یا
آن را داخل خودرو نگه بدارید.
 .22 .2مطمئـن شـوید کـه ترمـز دسـتی کاملا 
کشیده شده است.
3.3در خودروهای با گیربکـس معمولی؛ کالچ
را کاملا فشـار دهیـد و از خلاص بـودن دنده
اطمینـان حاصـل کنیـد .موقـع روشـن نمودن
خودرو ،کالچ و ترمز را فشار دهید.
در خودروهای با گیربکس اتوماتیک؛ دنده
را در وضعیت  Pقرار دهید و کامال ترمز بگیرید.
4 .4کلید روشن/خاموش موتور را فشار دهید.
موتور باید بدون نیاز به فشار پدال گاز ،روشن شود.
5 .5هرگز برای گرم شدن موتور ،خودرو را بیحرکت
نگـه ندارید .بدین منظور با سـرعت کم حرکت
کنید (از گاز دادن زیاد و کاهش شـتاب شـدید
اجتناب کنید).

sic

روشن کردن موتور

نکته !
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نکته !

اگر باطری سـوئیچ هوشـمند ضعیف باشـد و 5
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یا درسـت کار نکند ،میتوانید با فشـار کلید
روشـن /خاموش موتور و در حالی که سوئیچ
هوشمند در جهت تصویر فوق است ،موتور را
روشن کنید.
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اگر موتور حین حرکت خودرو موتور استال
نماید سعی نکنید که دنده را در وضعیت P
قرار دهید .اگر شرایط جاده و ترافیک اجازه
بدهد ،مـی توانید دنـده را در حین این که
خودرو همچنان در حرکت است در وضعیت
دنـده خالص قـرار دهیـد و کلید روشـن/
خامـوش موتور را فشـار دهیـد و موتور را
مجددا ً استارت بزنید.
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احتیاط !

برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:
کلید روشـن /خاموش را بـرای مدت بیش از
 10ثانیه نگـه ندارید مگر وقتی که فیوز چراغ
ترمز قطع شده باشـد .وقتی فیوز چراغ ترمز
سـوخته باشد ،نمی توانید اسـتارت موتور را
به صـورت عادی بزنید .اگر نمـی توانید فیوز
را تعویـض کنید ،می توانید موتور را با فشـار
کلید روشن /خاموش برای مدت  10ثانیه فشار
دهید در وضعیتی که کلید روشن /خاموش در
وضعیت  ACCاست.
برای ایمنی بیشـتر ،همیشـه قبل از استارت
موتور پدال ترمز را فشار دهید.

w

• •چه موتور گرم و یا سـرد باشد ،همیشه در
هنگام اسـتارت خودرو پای خـود را روی
پـدال ترمز بگذارید .هرگـز در هنگام گاز
دادن ،پـدال ترمز را فشـار ندهید .هنگام
گرم کردن خودرو با دور تند حرکت نکنید.
• •در آب و هوای سرد (زیر  )-18°C / 0°Fو
یا بعد از آن که خودرو چند روز کار نکرده
اسـت ،اجازه بدهید که موتور بدون فشار
پدال گاز گرم شود.

نکته !

sic

نکته !
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نگاهی اجمالی به خودرو

گیربکس دستی

هشدار !
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استفاده از کالچ (در صورت وجود)
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گیربکـس دسـتی  5دنـده جلـو دارد و کاملا در
تمامی دندههای جلو سنکرون است بنابراین انتقال
به دنده سنگین و سبک به راحتی انجام میشود.

برای دنده عقب گرفتن ،ابتدا از توقف کامل خودرو
اطمینان حاصل کنید و سپس دنده را قبل از رفتن
به دنده عقب ،خالص کنید.
اگر بعد از توقف کامل ،دنده  1و یا عقب سخت جا
می رود ،اقدامات زیر را انجام دهید:
1 .1دنده را خالص کرده و کالچ را رها کنید.
2 .2کالچ را گرفته و سپس دنده را در وضعیت دنده
 1یا عقب قرار دهید.

G

نحوه کار گیربکس دستی
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• •قبـل از تـرک خـودرو ،اگر خـودرو در
سـرباالیی پـارک شـده اسـت ،خودرو
را در دنـده  1و اگـر در سـرازیری پارک
شده است آن را در دنده عقب بگذارید،
دستی را بکشید و سوئیچ را در وضعیت
خامـوش  /قفل قـرار دهیـد .در صورت
عدم رعایـت این موارد ،امـکان حرکت
ناخواسته خودرو وجود دارد.

پدال کالچ باید قبل از انجام موارد زیر کامال فشـار
دادهشده باشد:
 -استارت خودروموتور بدون گرفتن کالچ روشن نمیشود.
- -تعویض دنده

نکته !
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در آب و هوای سـرد ،تغییر دنده ممکن است
به سـختی انجام شـود ،تا گرم شـدن روغن
گیربکس صبر کنید.
www.CarGarage.ir

موقع آزاد نمودن کالچ ،آن را به آرامی رها کنید.

احتیاط !

بـرای جلوگیـری از آسـیب و سـایش غیر
ضروری کالچ ،اقدامات زیر را انجام دهید:
• •هنـگام رانندگی پای خـود را روی کالچ
نگذارید.
• •هرگز خودرو را پشت چراغ قرمز و یا در
وضعیـت های دیگر بهصـورت نیم کالچ
نگه ندارید.
• •همیشـه بـرای جلوگیـری از نویـز و یا
آسیبدیدگی ،کالچ را کامال نگه دارید.
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برای جلوگیری از آسیب دیدن موتور:
• •موقـع تغییـر دنـده از  5بـه  ،4دقت کنید
کـه اشـتباهی دنـده  2را انتخـاب نکنید.
تغییر دنده سـنگین شدید (مثال از  5به )2
میتواند سبب افزایش دور موتور تا نقطهای
شود که عقربه دور وارد محدوده قرمز شود.
• •هر بار بیش از  2دنده را کم نکنید و یا وقتی
خـودرو با دور بـاال ( 5000دور در دقیقه یا
بیشـتر) کار میکند دنده را کاهش ندهید.
این کار می تواند سبب آسیب دیدن دنده،
کالچ و گیربکس شود.

•
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نکته !

•

بـرای کاهش خطر آسـیبهای بدنـی و مرگ
اقدامات زیر را انجام دهید:
• • همیشـه کمربنـد ایمنـی را ببندیـد .در
هنگام بروز تصادف ،نبسـتن کمربند سبب
آسـیبدیدگی شـدید و یا مرگ سرنشین
میشود.
• • هرگز موقع دور زدن با سرعت باال دور نزنید.
• • از حرکت ناگهانی و زیاد فرمان مانند تغییر
سریع الین و یا دورهای سریع اجتناب کنید.
• • اگر در سرعت باال کنترل خودرو را از دست
بدهید ،خطر چپ کردن به شدت افزایش می
یابد.
• • از دسـت دادن کنتـرل خـودرو معموال در
صورتی رخ میدهد که دو چرخ یا چند چرخ
خـودرو از جـاده خارج شـود و راننده برای
برگشت به جاده به سرعت فرمان را بپیچاند.
• • در صورتی که خودروی شـما از جاده خارج
شـد ،هرگز فرمـان را سـریع نپیچانید .در
عوض ،قبل از برگشـت به مسـیر سـرعت
خودرو را کم کنید.
• • شـرکت کرمان موتور توصیه میکند که در
هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت کنید.

w

برای کاهش سـرعت در ترافیک و یا در سرازیریها
از دنده سنگین استفاده کنید.
همچنیـن دنده سـنگین باعث کاهش افت سـرعت
می شـود و میتوان با این کار در موقع لزوم سـریعا
بهسرعت دلخواه برگشت.
موقعـی که خـودرو از یک سـرازیری پایین میآید،
دنده سـنگین به حفظ سرعت ایمن با تامین قدرت
ترمـزی از موتور کمک میکند و سـایش ترمزها را
کمتر میکند.

•

•هرگز در سرازیر با دنده خالص حرکت نکنید این
کار بسیار خطرناک است.
•هرگـز در هنـگام حرکـت پـای خـود را بهصورت
مداوم روی ترمز نگذارید زیرا سبب داغ شدن ترمز
و قطعات آن و نقص سیستم ترمز میگردد.
هنگام حرکت در یک سـرازیری طوالنی ،سـرعت
خـود را کاهـش داده و بـا دنـده سـنگین حرکت
کنید .در این حالت نیروی ترمزی موتور به کاهش
سرعت خودرو کمک میکند.
•همیشه قبل از دنده سنگین گرفتن سرعت خودرو
را کم کنید .این امر سـبب میشـود که به موتور
فشار نیاید و آسیب نبیند.
•در موقـع مواجـه با باد موافق ،سـرعت خود را کم
کنید تا کنترل بهتری روی خودرو داشته باشد.
•مطمئن شوید که خودرو قبل از دنده عقب گرفتن
متوقف شده است تا به گیربکس آسیبی نرسد.
•موقع رانندگی در سـطوح لغزنده بیشـتر احتیاط
کنید .موقـع ترمز کردن ،افزایش شـتاب و تغییر
دنـده بـا احتیـاط عمل کنید .در سـطوح شـیب
دار ،تغییر ناگهانی سـرعت خودرو میتواند سبب
کاهش اصطکاک بین چرخ و جاده شده و کنترل
خودرو از دست برود و حادثه ناگواری رخ دهد.

هشدار !
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دنده سنگین

نکاتی برای رانندگی بهتر
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همیشه قبل از دنده  ،Pتوقف کامل بکنید.
برای تغییر دنده به  Pباید پدال ترمز را کامال فشار
دهیـد و مطمئن شـوید کـه پـا را از روی پدال گاز
برداشتهاید.
دنـده باید قبـل از خاموش کردن موتور در وضعیت
 Pباشد.
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• •تغییـر دنـده بـه  Pدر هنـگام حرکـت
خودرو می تواند سـبب از دسـت رفتن
کنترل خودرو شود.
• •بعـد از توقف خـودرو ،همیشـه مطمئن
شوید که دنده در وضعیت  Pاست ،دستی
را بکشید و خودرو را خاموش کنید.
• •هرگز به جای ترمز دسـتی از دنده پارک
یا  Pاستفاده نکنید.

www.CarGarage.ir

احتیاط !

همیشـه قبل از دنـده عقـب گرفتن توقف
کامل کنید ،اگـر در حین حرکت دنده را به
عقب تغییـر دهید ،ممکن اسـت گیربکس
آسیب ببیند.

دنده خالص ()N

در این وضعیت چرخها و گیربکس درگیر نیستند.
در صورت نیاز به اسـتارت موتور خاموش و یا نیاز
بـه توقـف در حالت روشـن بـودن سـوئیچ ،از دنده
خالص اسـتفاده کنید .اگر میخواهید به هر دلیلی
خودرو را ترک کنید ،آن را حتما در وضعیت پارک
( )Pقرار دهید.
همیشـه موقـع تغییر دنده از خلاص به دندههای
دیگر ،ترمز بگیرید.
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رانندگی خودرو
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برای کاهش خطر جراحت های بدنی و مرگ
اقدامات زیر را رعایت کنید:
• •همیشـه اطراف خودرو را چک کنید و از
وجـود افراد و به ویژه کودکان در اطراف
خودرو مطمئن شوید و سپس با توجه به
حضور آنها دنده  Dو یا دنده ( Rعقب)
را انتخاب کنید.
• •قبـل از ترک خـودرو ،همیشـه مطمئن
شـوید دنده در وضعیت  Pاست و سپس
دستی را کشیده و سوئیچ را در وضعیت
خاموش /قفـل قرار دهید .اگر این موارد
رعایت نشـود ،امکان حرکت ناخواسـته
خودرو وجود دارد.
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هشدار !

دنده در وضعیت ( Pپارک)

بـرای رانـدن خـودرو در جهـت عقب ،از ایـن دنده
استفاده کنید.

w

گیربکـس اتوماتیـک دارای چهـار دنـده جلو و یک
دنـده عقـب اسـت .دندههـا بهصـورت خـودکار و
براساس وضعیت  Dیا درایو انتخاب میشوند.

عالئم و چراغهای روی داشبورد وضعیت دنده را در
موقع باز بودن سوئیچ نشان میدهند.

دنده عقب ()R
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نحوه کار دنده اتوماتیک
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وضعیت اسپورت (کنترل دستی)
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هرگـز اجازه ندهیـد که سرنشـینان بدون
پشت گردنی روی صندلی بنشینند.

•

•
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ایـن وضعیـت رانندگی عـادی اسـت .در این حالت
گیربکـس بهصـورت خـودکار چهار دنـده را عوض
میکند و بهترین توان و مصرف سوخت را بهصورت
خودکار ایجاد مینماید.
برای افزایش سرعت در موقع سبقت گرفتن از یک
خودرو دیگر و یا رانندگی در سـرباالییها ،گاز را تا
آخر فشـار دهید تا احسـاس کنید کـه خودرو وارد
دنده سنگینتر شد.

وضعیت اسپورت در حالت حرکت و یا توقف خودرو
و بـا فشـار دنـده از وضعیـت  Dبه جایگاه دسـتی
انتخاب میشـود .برای برگشت به دنده  ،Dدنده را
مجددا به گیت اصلی برگردانید.
در وضعیت اسپورت ،جابهجایی دنده به جلو و عقب
به شـما اجازه میدهد تا بـازه دنده مطلوب را برای
وضعیت رانندگی فعلی انتخاب کنید.
( +سـبک) :دنده را به جلو ببرید تا یک دنده باالتر
رود یا سبک تر شود.
(سـنگین) :دنـده را به عقب بکشـید تـا یک دندهسنگینتر شود.

G

دنده درایو ()D

•تنها چهار دنده جلـو را می توان انتخاب کرد.
برای انتخاب دنده عقب و پارک خودرو ،دنده را
در وضعیت ( Rعقب) یا ( Pپارک) قرار دهید.
•انتخاب دنـده سـنگین بهصورت خـودکار و
موقعی است که خودرو سرعتش را کم میکند.
وقتی که خودرو توقف میکند ،دنده  1بهصورت
خودکار انتخاب می شود.
•وقتـی دور موتور بـه منطقه قرمز می رسـد،
گیربکس بهصورت خودکار دنده سـبک تر را
انتخاب می نماید.
•اگر راننده دنده را در وضعیت ( +سـبک) یا –
(سنگین) قرار دهد ،گیربکس درخواست تغییر
دنده نمیکند به شرطی که دنده بعدی بیرون
از محدوده دور مجاز موتور باشـد .راننده باید
براسـاس وضعیت جاده دنده سبک را انتخاب
نماید و مراقب باشد تا دور موتور به ناحیه قرمز
روی صفحه کیلومتر وارد نشود.
•موقع شتاب گرفتن خودرو از سرعت صفر در
جادههـای لغزنده ،دنده را به جلو ( +سـبک)
حرکـت دهید .ایـن امر بـه گیربکـس اجازه
میدهـد تـا دنـده  2را انتخاب کنـد که برای
رانندگـی یکنواخـت در سـطوح لغزنده بهتر
اسـت .برای برگشـت به دنـده  ،1دنـده را در
وضعیت – (سنگین) قرار دهید.

sic

تا وقتی کـه کامال ترمز نکردهایـد ،دنده را
عوض نکنیـد .تغییر دنده در موقع روشـن
بودن موتور با دور باال میتواند سبب حرکت
ناگهانـی خودرو شـود .در این حالت ممکن
اسـت کنترل خودرو از دست برود و شما با
افراد و یا اشیای اطراف تصادف کنید.

نکته !

www.CarGarage.ir
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همیشـه تا تکمیل توقف ترمز را نگه دارید .سـپس
دنـده را در وضعیـت  Pقرار داده و ترمز دسـتی را
بکشـید و سـوئیچ را در وضعیت قفل /خاموش قرار
دهیـد .هنـگام خروج از خـودرو ،سـوئیچ را با خود
ببرید.

•

•هرگـز در حالتـی که پدال گاز را فشـار دادهاید،
دسـته دنـده را از وضعیـت  Pیـا خلاص بـه
وضعیت دیگر قرار ندهید.
•هرگزدر حال حرکت دنده را در وضعیت  Pقرار
ندهید.
مطمئـن شـوید که خـودرو قبـل از دنده عقب
گرفتـن و یـا تعویض دنـده بـه  ،Dتوقف کامل
کرده است.
•موقع رانندگی هرگز دنده خالص حرکت نکنید.
ایـن کار مـی تواند به خاطر افـت قدرت ترمزی 5
موتور موجب تصادف شده و به گیربکس آسیب
میزند.
•هرگز در هنگام رانندگی پای خود را روی پدال
ترمز نگذارید .حتی یک فشار کم اما مداوم روی
پـدال ترمز میتواند سـبب داغ کـردن ترمزها و
سایش و یا خرابی آن شود.
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رانندگی خودرو

هنگامی که درون خودروی روشـن هستید،
مواظب باشـید که برای مدت طوالنی پدال
گاز را فشـار ندهیـد .در غیـر ایـن صورت
موتور و سیسـتم اگـزوز داغ کرده و ممکن
است آتشسوزی رخ دهد.
گازهـای اگزوز و سیسـتم آن بسـیار داغ
هستند .همیشه دسـت و اعضای بدن خود
را از اجزای سیستم اگزوز دور نگه دارید.
از توقف و یا پارک بر روی مواد قابل اشتعال
ماننـد علف های خشـک ،کاغـذ و برگها
اجتنـاب کنید .این مواد ممکن اسـت آتش
گرفته و سبب آتشسوزی شوند.

ar

برای ایمنی هر چه بیشتر شما ،گیربکس اتوماتیک
دارای یک سیستم قفل دنده است که مانع تعویض
دنـده از  Pبه  Rمی شـود مگر ایـن که پدال ترمز
فشـار داده شـده باشـد .برای تعویض دنده از  Pبه
( Rعقب):
1 .1پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید.
2 .2کلید دنده را فشار دهید.
3 .3دنده را حرکت دهید.

پارک کردن خودرو

نکاتی برای رانندگی بهتر
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سیستم قفل دنده
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بـرای کاهش خطر آسـیبهای بدنـی و مرگ
اقدامات زیر را انجام دهید:
• • همیشـه کمربنـد ایمنـی را ببندیـد .در
هنگام بروز تصادف ،نبسـتن کمربند سبب
آسـیبدیدگی شـدید و یا مرگ سرنشین
میشود.
• • هرگز موقع دور زدن با سرعت باال دور نزنید.
• • از حرکت ناگهانی و زیاد فرمان مانند تغییر
سریع الین و یا دورهای سریع اجتناب کنید.
• • اگر در سرعت باال کنترل خودرو را از دست
بدهید ،خطر چپ کردن به شدت افزایش می
یابد.
• • از دسـت دادن کنتـرل خـودرو معموال در
صورتـی رخ میدهـد که دو چـرخ یا چند
چرخ خـودرو از جاده خارج شـود و راننده
برای برگشـت به جاده به سـرعت فرمان را
بچرخانید.
• • در صورتی که خودروی شـما از جاده خارج
شـد ،هرگز فرمان را سـریع نچرخانید .در
عوض ،قبل از برگشـت به مسـیر سـرعت
خودرو را کم کنید.
• • شـرکت کرمان موتور توصیه میکند که در
هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت کنید.

sic

•

•موقـع رانندگـی در وضعیـت اسـپورت ،قبـل از
تعویـض دنده به دنده سـنگین ،سـرعت خود را
کـم کنیـد .در غیـر این صـورت ،در صورتی که
دور موتور بیرون از محدوده مجاز باشـد ،ممکن
است دنده سنگین درگیر نشود.
•همیشـه موقـع تـرک خـودرو ترمـز دسـتی را
بکشـید و تنها به قرار دادن دنده در وضعیت P
برای جلوگیری از حرکت خودرو ،اکتفا نکنید.
•موقع رانندگی در سـطوح لغزنده احتیاط کنید.
در ایـن وضعیت به خصـوص موقع ترمز کردن،
شـتاب گرفتن و یا تعویـض دنده جانب احتیاط
را رعایت کنید .تغییر ناگهانی سرعت خودرو در
سطوح لغزنده می تواند سبب کاهش اصطکاک
بین السـتیک و جاده شـده و کنتـرل خودرو را
کم کند و تصادف ایجاد کند.
•کارایی بهینه خودرو و مصرف سـوخت به صرفه
بـه فشـار یکنواخـت و آزاد نمودن گاز بسـتگی
دارد.

هشدار !
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سیستم ترمز خودرو
ترمزهای هیدرولیک

اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر قرار دهید:
• •هرگز در هنگام رانندگی پای خود را روی
پدال ترمز به طـور دائم قرار ندهید .این
کار سـبب افزایش دمـای ترمز و مصرف
لنت بیشـتر و نیز سـایش شـدیدتر آن
میگردد و در نهایـت فاصله ترمز گیری
را افزایش میدهد.
• •موقـع پایین آمدن خودرو از یک شـیب
تند یا طوالنی ،دنده سنگین تر را انتخاب
کنیـد و از اعمال مـداوم ترمز خودداری
نمایید .ترمز مداوم میتواند سـبب داغ
شدن ترمز و افت کارایی آن شود.
• •خیس بودن ترمزهـا میتواند روی توان
کاهش سـرعت ایمن خودرو اثر بگذارد؛
و خودرو نیـز موقع ترمز کـردن به یک
طرف کشیده میشـود .در این وضعیت،
به آرامی ترمز کنید تا از وضعیت ترمزها
مطمئن شوید .همیشـه ترمزها را بعد از
عبور از آب به این شیوه تست کنید.
(ادامه دارد)

(ادامه)
برای خشـک نمودن ترمزهـا ،به آرامی
به پـدال ترمز ضربـه بزنید تـا در حین
حفظ سـرعت ایمن رو به جلو ،گرم شود
تا وقتی که کارایـی ترمز به حالت عادی
برگردد .در هنگام خیس شـدن ترمز ،از
رانندگی با سـرعت باال اجتناب کنید تا
شرایط عادی شود.
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خودروی شـما مجهز به ترمز هیدرولیکی اسـت که
بهصـورت خودکار در زمان اسـتفاده عـادی تنظیم
میشود.
اگر خودرو روشن نباشد ،و یا حین رانندگی خاموش
شـود ،سیستم هیدرولیکی ترمز از کار میافتد ولی
شـما همچنان میتوانید آن را با اسـتفاده از اعمال
نیـروی بیشـتر بـه ترمز متوقـف کنید .امـا طبیعی
اسـت که در این موارد فاصله توقف بیشتر از حالت
هیدرولیکی است.
وقتی موتور روشـن نیست ،توان ترمزی ذخیره بعد
از هـر بـار فشـار پدال کم میشـود .وقتی سیسـتم
هیدرولیک قطع شـده اسـت ،از پمپ کـردن پدال
ترمز خودداری کنید.
تنهـا در صورتـی کار پمپ پـدال را انجام دهید که
برای کنترل خودرو در سطوح لغزنده الزم باشد.

هشدار !
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هشدار !

برای کاهـش خطر جراحات بدنـی و مرگ،
هنگام حرکت خودرو ترمز دستی را نکشید
مگر این که وضعیت اضطراری حادث شـده
باشـد .این امر میتواند به سیسـتم ترمزی
آسیب زده و منجر به تصادف شود.

ir

برای جلوگیری از تعمیرات پرهزینه ترمزها،
از ادامـه رانندگی با لنت ترمزهای سـاییده
خـودداری کنیـد و آنها را سـریعا تعویض
نمایید.

همیشه قبل از ترک خودرو ،ترمز دستی را بکشید.
پـدال ترمـز را کامال فشـار دهید و تا جـای ممکن
ترمز دستی را باال بکشید.

G

احتیاط !

w

وقتی لنت ترمزها ساییده میشوند و نیاز به تعویض
آنها اسـت ،صدای هشدار از ترمزهای جلو و عقب
بـه گوش میرسـد .در این وضعیت صـدا در حالت
های مختلف شـنیده میشـود و گاه از بین میرود
و یا موقعی شـنیده میشـود که پدال ترمز را فشار
می دهید.
فرامـوش نکنیـد کـه شـرایط رانندگـی و آب و هوا
هم میتواند سـبب سـروصدای ترمز در موقع ترمز
کـردن ،بشـود .ایـن امـر عادی اسـت و بـه معنای
معیوب بودن ترمزها نیست.

sic

چراغ نمایشگر سایش لنت ترمز

نکته !
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همیشه لنت ترمزهای جلو یا عقب را بهصورت
کامل باهم تعویض کنید.

www.CarGarage.ir

بـرای خوابانـدن ترمـز دسـتی بهصورت زیـر عمل
کنید:
کامال ترمز بگیرید.
به آرامی ترمز دستی را اندکی باال بکشید.
و ضمن فشار کلید آزادسازی ترمز دستی ( ،)1ترمز
دستی ( )2را بخوابانید.

اگـر ترمز دسـتی آزاد نشـود و یا کاملا نخوابد ،در
آن صـورت توصیه میشـود که بـه نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

www.CarGarage.ir

با باز کردن سـوئیچ ،مطمئن شـوید که چراغ ترمز

دستی روشن میشود .نیازی به روشن کردن موتور 5

نیست.
ایـن چراغ وقتی روشـن میشـود که ترمز دسـتی
کشـیده شده اسـت و سـوئیچ باز و یا موتور روشن
است.
همیشـه قبل از شـروع رانندگی مطمئن شوید که
ترمز دسـتی خوابیـده و چراغ هشـدار آن خاموش
است.
اگر بعد از خواباندن ترمزدستی هم چراغ هشدار آن
روشن است ،ممکن است سیستم ترمز ایراد داشته
باشد .لذا فورا به آن رسیدگی نمایید.
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• •همیشه موقع ترک خودرو و یا پارک آن،
توقف کامل کرده و تا انتهای توقف ترمز
را نگـه دارید .دنده را در وضعیت دنده 1
(در گیربکس دستی) و در وضعیت دنده
 Pیا پارک برای گیربکس اتوماتیک قرار
دهید .و سـپس ترمز دستی را کشیده و
سوئیچ را در وضعیت قفل /خاموش قرار
دهید.
خودروهایی که ترمز دسـتی آنها کامال
درگیـر نباشـد ،ممکن اسـت بهصورت
ناخواسته حرکت کرده و خسارات جانی
و مالی به بارآورند.
• •هرگز اجازه ندهید افراد نا آشنا با خودرو
به ترمز دسـتی ،دسـت بزنند .اگر ترمز
دسـتی بی مورد آزاد شـود ممکن است
حرکت خودرو سـبب خسارتهای جانی
و مالی شود.
• •تنهـا وقتی ترمز دسـتی را بخوابانید که
داخل خودرو نشسـته اید و پای خود را
محکم روی ترمز گذاشته اید.

• •هنگام کشـیدن ترمز دستی از گاز دادن
و حرکت کـردن خودداری کنید .در غیر
ایـن صورت خـودرو هشـدار میدهد و
ممکن است سیستم ترمز دستی خودرو
آسیب ببیند.
• •رانندگـی بـا ترمـز دسـتی نخوابیـده
میتواند سـبب داغ شدن سیستم ترمز
و آسیب و خسارت به قطعات ترمز شود.
بنابراین همیشه قبل از شروع به حرکت
خودرو ،مطمئن شوید که دستی خوابیده
و چراغ هشدار آن خاموش شده است.

sic

هشدار !

احتیاط !
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نگاهی اجمالی به خودرو

هشدار !

(ادامه)
ویژگیهـای ایمنـی خودروهـای مجهـز به
 ABSنبایـد بـا رانندگی در سـرعت باال و
یـا گردشهـای تند ،تسـت شـود .این کار
می تواند ایمنی شـما و دیگـران را به خطر
بیاندازد.

sic

سیستم ترمز  ABSمیتواند مانع تصادفات
ناشـی از مانورهـای رانندگی نادرسـت و یا
خطرنـاک شـود .حتی اگر در شـرایط ترمز
اضطـراری کنترل خودرو بهبـود پیدا کند،
باز هـم فاصله ایمنی را بـا موانع جلو حفظ
کنیـد .سـرعت خـودرو همیشـه بایـد در
شـرایط حاد جادهای کم شـود .فاصله ترمز
خودروهای مجهز به  ABSیا  ESCبیشتر
از خودروهـای فاقد آن در شـرایط جادهای
زیر است.
• •در شرایط زیر با سـرعت کمتر رانندگی
کنید:
• •رانندگی در جادههـای خاکی ،ناهموار و
برف و یخ.
• •رانندگی در جادههایی که در آن سـطح
جاده چاله زیاد دارد و یا ناهموار است.
• •در صورتی که روی الستیک زنجیر بسته
شده باشد.
(ادامه دارد)
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اگـر در ایـن مـوارد امـکان دارد ،بالفاصلـه خودرو
را متوقـف نماییـد .در غیـر ایـن صورت بـا احتیاط
رانندگی را ادامه داده و خودرو را به یک مکان ایمن
ببرید و برای حل مشکل اقدام کنید.

سیستم ترمز ABS

na
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ترمز  ABSیک سیستم ترمز الکترونیکی است که
مانع سـرخوردن میشود و به راننده امکان میدهد
تـا همزمـان هم خودرو را هدایـت نماید و هم ترمز
بکند.

موقع رانندگی روی جادههای لغزنده ،مانند
جادههـای یخزده ،و در حالتیکه مدام ترمز
میگیرید ،سیسـتم  ABSبهصورت مداوم
فعـال میشـود و چـراغ هشـدار آن ( )
نیز ممکن است روشن شـود .در این موارد
خـودرو را بـه مـکان امنی منتقـل نموده و
خاموش کنید.
خـودرو را روشـن کنید .اگر چراغ هشـدار
 ABSخاموش بود ،در آن صورت سیسـتم
 ABSایـرادی نـدارد و در غیر این صورت
ممکن اسـت ایراد داشـته باشـد .بنابراین
هر چه سـریعتر به نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه نمایید.
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هشدار !
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اگر چراغ هشدار  ) ( ABSروشن شود و
باقی بماند ،شاید سیستم  ABSایراد دارد.
ترمز هیدرولیک شـما در این حالت درست
کار میکنـد .برای کاهش خطـرات ،توصیه
میشود بالفاصله به نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه کنید.

www.CarGarage.ir

نکته !

در مـواردی کـه بهخاطر خالی شـدن باطری
مجبور هسـتید تا خودرو را بـا باطری کمکی
روشن کنیــد ،چراغ هشــدار ) ( ABS
گاهی روشن میشود .این امر بدان دلیل است
که ولتاژ باطری کم اسـت و به معنای ایراد در
سیسـتم  ABSنیسـت .قبل از ادامـه کار با
خودرو ،باطری باید شارژ شود.
233
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برای حداکثر استفاده مفید از ترمز  ABSخودروی
خـود در شـرایط اضطـراری ،هرگز سـعی نکنید که
فشار ترمز را تنظیم کنید و یا ترمزهای خود را پمپ
نماییـد .بلکـه ترمزهـا را با تمام قدرت ممکن فشـار
دهید.
هنگامیکه ترمز میکنید در شرایطیکه چرخها قفل
میشـوند ،صدایـی از ترمزها به گوش میرسـد و یا
ممکن اسـت احساس مشـابهی از پدال ترمز داشته
باشـید .این امر عادی اسـت و به معنای فعال بودن
سیستم  ABSخودروی شما است.
سیسـتم  ABSفاصله و زمان مورد نیاز برای توقف
خودرو را کم نمی کند.
همیشه فاصله ایمن را از خودرو جلویی رعایت کنید.
سیسـتم  ABSمانع سرخوردن های ناشی از تغییر
ناگهانی جهت خودرو نمیشود و مثال در مواردی که
سعی دارید که خیلی سریع دور بزنید و یا تغییر الین
سریع بدهید .همیشه با سرعت ایمن و طبق شرایط
جاده و آب و هوایی موجود رانندگی کنید.
سیستم  ABSنمیتواند مانع از دست دادن پایداری
شـود .همیشـه موقع ترمز سخت ،فرمان را در دست
داشته و به هدایت خودرو توجه کنید .فرمان گرفتن
سریع و یا تند میتواند سبب شود که خودروی شما
به سـمت خودروهای دیگر تغییـر جهت داده و یا از
جاده خارج شود.

در سـطوح خاکی و یا ناهموار ،اسـتفاده از سیستم
ترمـز  ABSممکن اسـت سـبب شـود کـه فاصله
توقف بیشتر از خودروهای فاقد  ABSشود.
چراغ هشـدار  ) ( ABSتا چنـد ثانیه بعد از باز
کردن سوئیچ باقی می ماند و در این زمان ،سیستم
 ABSکار عیبیابـی خـودکار را انجـام میدهد و
در صورتیکه ایرادی در سیسـتم نباشـد ،این چراغ
خاموش میشود .اگر این چراغ روشن بماند ممکن
است سیستم  ABSایراد داشته باشد .در آن موارد
سـریعا بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان خودرو
مراجعه نمایید.

احتیاط !
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استفاده از ترمز ABS
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هشدار !
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هنگام کار کردن
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کنترل پایـداری الکترونیکی ()ESC
(اگر خودرو مجهز به این بخش باشد)
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هرگز بدون توجه به وضعیت جاده با سرعت
رانندگـی نکنیـد و یا بـا سـرعت نپیچید.
سیسـتم کنتـرل پایـداری الکترونیکـی
( )ESCنمیتواند مانع تصادف شود.
سـرعت زیاد در دورهـا ،مانورهای ناگهانی
و رانندگی غیر محتاطانه در سـطوح خیس
میتواند منجر به حادثه شود.

a
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وضعیت روشن بودن ESC

وقتی سـوئیچ خودرو روشن است ،چراغهای روشن
و خامـوش  ESCتقریبا  3ثانیه روشـن و سـپس
خاموش میشوند و بعد ازآن  ESCروشن میشود.
اگـر ایـن چـراغ روشـن بمانـد ،خـودروی شـما در
سیسـتم  ESCنقص دارد .توصیه می شود که در
این موارد هر چه سـریع تـر خودرو را به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
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کنترل پایداری الکترونیکی ( )ESCوضعیت فرمان
و خودرو را کنترل میکند و به هر کدام از ترمزهای
خودرو فشار ترمزی وارد نموده و در سیستم مدیریت
موتـور مداخله می نمایـد تا به راننده کمک کند که
خودرو را در مسیر دلخواه نگه دارد .باید توجه داشت
که کنترل پایـداری الکترونیکی ( )ESCجایگزین
رانندگی محتاطانه نیست و همیشه باید سرعت خود
را تنظیم و براساس شرایط جاده رانندگی کنید.

G

سیسـتم کنترل پایـداری الکترونیکـی ( )ESCبه
پایداری خودرو در پیچها و در زمان دور زدن کمک
میکند.

روش کار کنتـرل پایداری الکترونیکی
()ESC

www.CarGarage.ir

اگـر موقـع کار کردن سیسـتم ،ESC
چراغ  ESCچشمک میزند:
• •وقتی تحت شـرایطی ترمز میکنید
که ممکن اسـت سبب قفل چرخها
شـود ،صدایـی از ترمزهـا بـه گوش
میرسـد و یا شما احساس مشابهی
را از پـدال ترمـز داریـد .ایـن صـدا
عادی اسـت و به معنای فعال بودن
 ESCاست.
• •وقتی  ESCفعال میشـود ،موتور
به گاز واکنشی نشان نمیدهد.
• •موقـع خـارج شـدن از گل و الی و
یـا رانندگـی در جادههـای لغزنده،
دور موتـور (دور در دقیقـه) افزایش
نمییابـد حتی اگر شـما پـدال گاز
را هـم تـا آخـر فشـار دهیـد .ایـن
بـدان دلیـل اسـت کـه پایـداری و
چسـبیدگی خـودرو حفـظ شـود و
مشکلی پیش نیاید.

na
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وضعیت  ESCخاموش

وقتـی چراغ  ESCچشـمک میزنـد ،این
بدان معنی است که  ESCفعال است:
به آرامی رانندگی کنید و هرگز سعی نکنید
کـه گاز بدهیـد .هرگز کلیـد ESC OFF
را در حیـن چشـمک زدن چراغ آن فشـار
ندهید زیرا ممکن است که کنترل خودرو را
از دست بدهید و تصادفی رخ بدهد.
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چراغهای نشان دهنده
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وقتی سـوئیچ خودرو را بـاز میکنید ،چراغ ESC
روشـن میشود و اگر سیستم ایرادی نداشته باشد،
بعد از چند لحظه خاموش میشود.
اگـر سیسـتم  ESCفعـال باشـد ،چـراغ ESC
چشمک میزند.
اگر این چراغ روشـن بماند ،یعنی سیسـتم ESC
ایـرادی دارد .در این صورت توصیه میشـود که در
سـریعترین زمان ممکن به نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه نمایید.
چـراغ  ESC OFFوقتـی روشـن میشـود کـه
 ESCبا کلید خاموش شود.

www.CarGarage.ir

احتیاط !

رانندگـی با السـتیک غیر اسـتاندارد و یا
اندازه چرخهای متغیر ممکن اسـت سـبب
ایراد پیدا کردن سیستم  ESCشود .موقع
تعویض الستیکها ،مطمئن شوید که اندازه
آنها با السـتیکهای اصلی خودرو یکسان
است.

نکته :

روشـن کـردن  ESC OFFتاثیری روی کار
سیستم ترمز استاندارد یا  ABSندارد.
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برای غیر فعال نمودن :ESC
کلیـد  ESC OFFرا فشـار دهیـد
(چـراغ  ESC OFFو پیغـام روشـن
میشود).
اگـر سـوئیچ هنـگام خامـوش بـودن
 ESCدر وضعیـت LOCK/OFF
باشـد ESC ،خامـوش میمانـد .بـه
محض استارت مجدد موتور ESC ،به
صورت خودکار مجددا روشن میشود.

هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو
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بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن گیربکس
اقدامات زیر را انجام دهید:
• •اجازه ندهید که چرخهای یک اکسـل در
حالتیکه چراغهای هشدار ESC, ABS
و ترمز روشـن هسـتند ،خیلـی بچرخد.
تعمیر این بخش مشـمول گارانتی نیست.
قدرت موتور را کم کنید و چرخها را حین
روشن بودن این چراغها زیاد نچرخانید و
گاز ندهید.
• •موقع استفاده از خودرو روی یک نیروسنج،
مطمئن شـوید که  ESCخاموش اسـت
(چراغ  ESC OFFروشن است).

موقع استفاده از سیسـتم مدیرت پایداری
خـودرو ،اقدامـات احتیاطی زیـر را مدنظر
داشته باشید:
• •همیشه سرعت و فاصله تا خودرو جلویی
را چک کنید .سیستم مدیریت پایداری
یـا  VSMنمیتوانـد جایگزین رانندگی
ایمن باشد.
• •هرگز بـدون توجه به شـرایط جـاده به
سـرعت رانندگی نکنید .سیستم VSM
مانع تصادف نمی شـود .سرعت زیاد در
آب و هـوای بد ،جاده لغزنـده و ناهموار
میتواند سبب تصادف های ناگوار شود.

G

احتیاط !

w

وضعیـت  ESC OFFتنها باید برای مدتی کم و
بـرای کمک به آزاد کردن و رها نمودن خودرو گیر
کرده در برف و گل و الی اسـتفاده شود که در این
وضعیت بهصورت موقت فعالیت  ESCمتوقف می
شود تا گشتاور چرخها برگردد.
برای خاموش نمودن  ESCدر حین رانندگی روی
سطوح تخت ،کلید  ESC OFFرا فشار دهید.

سیسـتم مدیرت پایداری خودرو یا  VSMبه شما
کمـک میکند تا اطمینـان حاصل کنید که خودرو
موقـع گاز یـا ترمـز ناگهانـی در جادههـای خیس،
لغزنده و یا ناهموار که کشش چهار الستیک ناگهان
غیر یکنواخت میشود ،پایدار میماند.

وضعیت VSM ON

 VSMوقتی کار میکند که:
• •کنتـرل پایـداری الکترونیکی یا  ESCروشـن
باشد.
• •سـرعت خـودرو تقریبـا بـاالی  15کیلومتـر در
ساعت در جادههای منحنی باشد.
• •سـرعت خودرو موقع ترمز در جادههای ناهموار
تقریبا بیش از  30کیلومتر در ساعت باشد.

w

موقع رانندگی

مدیریـت پایداری و ثبـات خودرو (در
صورت وجود)

استفاده از VSM

sic

کاربرد ESC OFF

na
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موقع کار کردن سیستم VSM

موقعی که تحت شـرایطی که ممکن اسـت   VSM
فعال شود چراغ  ) ( ESCچشمک میزند ترمز
میکنید ،ممکن اسـت صدایـی از ترمزها و یا پدال
ترمـز بـه گوش برسـد .این صدا عـادی و به معنای
فعال بودن سیستم  VSMاست.

نکته :

w
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احتیاط !
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رانندگـی با السـتیک غیر اسـتاندارد و یا
اندازه چرخهای متغیر ممکن اسـت سـبب
ایراد پیدا کردن سیستم  ESCشود .موقع
تعویض الستیکها ،مطمئن شوید که اندازه
آنها با السـتیکهای اصلی خودرو یکسان
است.

www.CarGarage.ir

هشدار !

همیشـه آماده باشـید که موقع اسـتارت و
شـروع به حرکت در سرباالییها گاز بدهید
چـون سیسـتم  HACتنها بـرای دو ثانیه
فعال میشود.

نکته :
•
•
•
•
•
•

•سیستم  HACموقعی که دنده در وضعیت  Pیا
خالص است ،کار نمیکند.
•سیستم  HACوقتی فعال میشود که:
•در سرباالیی دنده در وضعیت  Dیا خالص باشد.
•در سرپایینی دنده در وضعیت دنده عقب باشد.
•(در خودروهای دنده دستی)
•سیسـتم  HACحتی در صورت خاموش بودن
سیسـتم  ESCهـم کار میکند امـا وقتی که
 ESCایراد داشته باشد ،کار نمیکند.
237

5
رانندگی خودرو

lec
oe

ar

بـرای الغای فعالیت  ،VSMکلیـد  ESC OFFرا
فشار دهید .چراغ  ) ( ESC OFFروشن میشود.
بـرای روشـن نمودن  ،VSMمجـددا کلید ESC
 OFFرا فشار دهید .چراغ  ESC OFFخاموش
میشود.

سیسـتم  HACمانـع میشـودکه وقتی خـودرو در
سـرباالییها توقف کرده است به سمت عقب برگردد.
در این حالت سیستم  HACبهصورت خودکار ترمز
ها را برای تقریبا  2ثانیه فعال میکند و وقتی پدال گاز
فشار داده شد و یا بعد از  2ثانیه ،ترمز را رها میکند.

w

.C
w

وضعیت VSM OFF

اگـر چـراغ هشـدار  ) ( ESCیـا چـراغ
هشـدار  ) ( EPSروشـن بمانند ،خودرو
شما ممکن اسـت نقصی در سیستم VSM
داشته باشـد .در صورت روشن شدن چراغ
هشدار توصیه می شود در سریع ترین زمان
ممکـن به نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید.

سیسـتم  HACیا سیسـتم کمکی در
سرباالیی (در صورت وجود)

sic

 VSMدر موارد زیر کار نمیکند:
• •رانندگی با دنده عقب.
• •وقتـی که چراغ  ) ( ESC OFFروشـن
است.
• •وقتـی که چراغ هشـدار  EPSیـا فرمان
برقی ( ) روشن باشد.

هشدار !

na
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نگاهی اجمالی به خودرو

موقع ترک خودرو و یا پارک آن ،همیشـه تا
توقف کامل ترمز را فشـار دهید .دنده را در
وضعیت دنده  1قرار دهیـد (برای گیربکس
دسـتی) و یـا در وضعیـت ( Pبـرای دنده
اتوماتیک) قرار داده و سـپس ترمز دسـتی
را بکشید و کلید خودرو را در وضعیت قفل/
خاموش قرار دهید.
خودروهایـی کـه ترمز دسـتی آنها کامال
کشیده نشده باشد ،امکان حرکت ناخواسته
آنهـا زیـاد اسـت و میتواننـد بـه خود و
دیگران آسیبهای جانی و مالی وارد کنند.
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سیسـتم  ESSبهگونهای طراحی شـده اسـت که
وقتـی خودرو به سـرعت و شـدت ترمـز میکند با
روشـن نمـودن چراغ چشـمک زن ترمز ،بـه راننده
پشتی هشدار میدهد.
• •ایـن سیسـتم وقتـی فعـال میشـودکه :خودرو
ناگهان متوقف شـود (سرعــت خـودرو بیش از
 55 km/hاســت و شتــاب ترمـزی بیـش از
 7 m/s2است).
• •سیستم  ABSفعال شود.
وقتی که سرعت خودرو زیر  40کیلومتر در ساعت
است ،و سیستم  ABSغیر فعال است و یا وضعیت
توقـف ناگهانـی رخ داده اسـت در آن صورت چراغ
ترمـز دیگـر چشـمک نمیزنـد .در عـوض ،فالشـر
هشـدار خطـر بهصـورت خودکار روشـن میشـود.
فالشـر هشـدار خطـر وقتـی خاموش میشـود که
سـرعت خـودرو بعد از توقف ،بیـش از  10کیلومتر
در سـاعت باشـد .همچنین ،وقتی کـه خودرو چند
لحظه با سـرعت کم حرکت کند ،خاموش میشود.
شـما خود نیز میتوانید آن را با فشـار کلید فالشر،
خاموش کنید.

هشدار !

خیس شـدن ترمزها میتواند خطرناک باشد! ترمزها
زمانی خیس میشوند که خودرو از داخل آب رد شود
و یا شسـته میشـود .در صورت خیس بودن ترمزها،
خودرو سریع متوقف نمیشود و ممکن است خیسی
ترمزها سبب شود که خودرو در هنگام ترمز کردن به
یک سمت کشیده شود.
برای خشـک کـردن ترمز ،بـه آرامی ترمـز بگیرید تا
وقتـی که ترمز به حالت عادی برگردد و در این مدت
همواره احتیاط کنید تا کنترل خودرو را داشته باشید.
اگـر ترمز خودرو همچنان به حالت عادی برنگشـت،
سـریعا در یک مکان ایمن توقف کرده و خودرو را به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور منتقل نمایید.
هرگز در حالتی که پای شما روی ترمز است ،رانندگی
نکنید .فشار هر چند کم روی پدال میتواند سبب داغ
شدن ،ساییدگی ترمز و خرابی احتمالی آن شود.
اگر در حین رانندگی چرخ شـما پنچر شـد ،به آرامی
ترمـز بگیرید و سـعی کنیـد خودرو را مسـتقیم نگه
داشـته و در عین حال سـرعت آن را کم کنید .وقتی
سـرعت به اندازه کافی کم شـد که امکان توقف ایمن
فراهم باشـد ،در آن صورت از جاده خارج شـده و در
یک مکان امن توقف نمایید.
وقتی خودرو توقف نموده اسـت ،پـای خود را محکم
روی پـدال ترمـز بگذارید تا از حرکـت ناگهانی آن به
جلو جلوگیری شود.

sic

سیگنال توقف اضطراری یا ( ESSدر
صورت وجود)

نکاتی برای ترمز گرفتن بهتر

na
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سیستم هشدار برخورد از جلو ()FCW

بوق هشدار

• •چراغ هشـدار  FCWچشـمک مـی زند و بوق
هشـدار موقـع نزدیک شـدن سـریع بـه خودرو
جلویی به صدا در می آید.
• • در این حالت بالفاصله سرعت خود را کم کنید
تا تصادف رخ ندهد.
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سیسـتم هشـدار برخـورد از جلـو ( )FCWبـا
شناسـایی زودهنگام وضعیتهای بحرانی و هشدار
بـه راننـده ،به شـما کمـک میکند تـا از تصادفات
اجتناب کنید .این سیسـتم وقتی فعال خواهد شـد
که سـرعت خودرو باالی  15کیلومتر در سـاعت و
کمتر از  180کیلومتر در ساعت باشد.

نحوه کار سیستم FCW

www.CarGarage.ir

• • سیسـتم  FCWسیسـتمی کمکی برای
کمک به شما است و اثرات آن ممکن است
براساس شـرایط جاده و رانندگی متفاوت
باشد .هرگز تنها به این سیستم اتکا نکنید
و همیشـه دقت کنید تا از قـرار گرفتن در
وضعیتهایخطرناکاجتنابکنید.
• • سیسـتم  FCWسیستم هشـداردهنده
اسـت و ترمـز در تصادف عقـب بهصورت
خودکار عمل نخواهد کرد .سیستم FCW
ممکن اسـت در صورت فراهم بودن زمان
کافی برای اجتناب از برخورد ،هشدار ندهد.
سیستم  FCWقادر به شناسایی عابرین،
حیوانات ،تابلوها ،ساختمانها و یا دیگر اشیا
نیست .راننده باید در هر حال به جاده توجه
داشته باشد تا از تصادف جلوگیری نماید.
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سیسـتم  FCWبهصورت پیش فرض موقع روشن
شدن موتور فعال است حتی اگر قبال خاموش شده
باشـد .برای خاموش نمودن سیسـتم  FCWکلید
 FCW OFFرا فشـار دهید .سپس چراغ هشدار
 ) ( FCWروی صفحه کیلومتر روشن میشود.
اگر چراغ هشـدار  FCWروشـن بماند ،حتی اگر
 FCWخاموش باشـد ،توصیه میشـود که خودرو
را بـه محل نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور
انتقال دهید.

هشدار !

نگاهی اجمالی به خودرو

تهای سیستمFCW
محدودی 

na
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وقتـی کـه سیسـتم  FCWدرسـت کار نمیکند،
چراغ هشدار آن روشن میشود.
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نقص در سیستم FCW
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سیسـتم هشـداردهنده برخـورد از جلو ممکن اسـت
محدودیتهایی در شناسـایی خودروهای جلو داشـته
باشد که این محدودیتها مربوط به شرایط جاده و عبور
و مرور هستند:
 FCWنمیتواند خودروها را شناسایی نماید و یا وقتی
میتواند اشیا را بهعنوان خودروها شناسایی کند که:
  -لنز دوربینها با گل و الی پوشیده شده باشد. -باران شدید و یا برف سنگین باریده باشد. -رانندگی روی سطح منحنی باشد. -رانندگی در سرازیری یا سراشیبی باشد.  -اشیـایجلوخیلـیباریـکباشندمثالموتورسیکلتیا دوچرخه
 -خودرویی ناگهان وارد الین شما شود. -خودروی جلو ناگهان تغییر الین دهد و یا در پشتاشیای دیگر پنهان باشد.
 -خودرویی با آهنگ سرعت باالتر سبقت بگیرد.  -خودرویی با شـکل غیر متداول در جلو باشـد مثالتریلی ،خودروهای خاص و یا کامیونهای با قسمت
بار با شکل ویژه.
  -چراغهای عقب خودرو جلو موجود نباشند یا رویسـطحی غیر معمولی و یا بهصورت غیر یکنواخت
نصب شده باشند.

 -خـودروی جلو چراغی جـدا و یا چراغ  LEDرادر قسمت عقب خود نصب کرده باشد.
 -در هنـگام ورود و یـا خروج از تونل در جایی کهشدت نور باال است.
 -رانندگی در حالتیکه خورشـید در جلوی شـماقرار دارد.
 -خودروهای جلو نور باال داشته باشند. -خـودرو بـه خاطر شـرایط جـاده لـرزش زیادیداشته باشد.
 -خـودرو بـه خاطـر پنچری و یا یدک شـدن کجشده باشد.
 -خودروی جلو به خاطر چراغهای با شکل مشابهقابل تشخیص نباشد.
 -خودروی جلو به خاطر وجود اشـیایی که شبیهخودرو هستند قابل تشخیص نباشد.
 -محیط اطراف مانند سـایه و یا عالیم روی جادهو غیره نیز میتواند بهجای خودرو اشتباه گرفته
شود.

www.CarGarage.ir

سیستم هشدار تغییر الین (( )LDWSدر صورت وجود)

هشدار !
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سیسـتم هشـدار تغییر الین ( )LDWSالین را با
دوربین واقع در شیشه جلو شناسایی میکند و اگر
خودرو از الین خارج شود به شما اخطار میدهد.
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موقع استفاده از سیستم هشدار تغییر الین
( )LDWSاقدامـات احتیاطی زیر را انجام
دهید:
• •همیشـه وضعیت جـاده را کنترل کنید.
سیستم هشـدار تغییر الین ()LDWS
کار تغییر الین یا ماندن در الین را انجام
نمیدهد.
• •در صورت اخطار خروج از الین سیسـتم
هشدار تغییر الین ( ،)LDWSبهصورت
ناگهانی فرمان را نپیچانید.
• •اگـر دوربیـن نتوانـد الین را تشـخیص
دهـد و یـا اگر سـرعت خـودرو بیش از
 60کیلومتر در سـاعت باشـد ،سیسـتم
هشدار تغییر الین ( )LDWSنمیتواند
تغییر الین را هشدار بدهد.
• •اگر خودروی شـما دارای پـرده یا دیگر
انـواع روکش و یا متعلقات روی شیشـه
جلو باشـد ،سیستم هشـدار تغییر الین
( )LDWSشاید درست کار نکند.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •هرگز اجـازه ندهید کـه آب و یا مایعات
دیگر با دوربین  LDWSتماس پیدا کند
و یا دوربین آسیب ببیند.
• •از باز کـردن قطعات سیسـتم LDWS
خـودداری کنید و بـا ضربه بـه دوربین
آسیب نرسانید.
• •از گذاشـتن اشـیایی کـه نـور را روی
داشـبورد منعکس میکنند خـودداری
کنید.
• •عوامل متعددی از جمله شـرایط زیست
محیطی میتوانند روی نحوه کار سیستم
 LDWSاثر بگذارد .بنابراین راننده باید
به جاده توجه کند و همواره خودرو را در
الین مربوطه نگه دارد.

نگاهی اجمالی به خودرو
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برای غیر فعالسازی سیستم :LDWS
مجـددا کلید  LDWSرا فشـار دهیـد .چراغ روی
صفحه کیلومتر خاموش میشود.
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برای اسـتفاده از سیسـتم  ،LDWSبه شـیوه زیر
عمل کنید:
در حالتـی که کلید روشـن /خاموش موتور روشـن
است ،کلید سیستم  LDWSرا فشار دهید .چراغ
سفید روی صفحه کیلومتر روشن میشود.

G
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نحوه کار سیستم LDWS
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اگر خودرو موقع فعال بودن  LDWSالین را ترک
و سـرعت آن بیشتر از  60کیلومتر در ساعت باشد،
هشدارهای زیر نمایش داده میشوند:
1 .1هشدار دیداری
اگر از الین خارج شـوید ،رنگ سـبز روی نمایشـگر
چشمک خواهد زد.
2 .2هشدار صوتی
اگـر از الیـن خارج شـوید ،بوق هشـدار حداکثر 3
ثانیه بوق میزند.
رنگ عالمت به وضعیت سیستم  LDWSبستگی
دارد و براساس آن تغییر می کند:
 -رنگ سـفید :وقتی شـما سیستم  LDWSرا بافشـار کلیـد  LDWSفعال می کنید ،شـرایط
کار سیسـتم ایجـاد نشـده و یا سنسـور الین را
نمی شناسد.
 -رنگ سـبز :وقتی شـما سیسـتم  LDWSرا بافشـار کلیـد  LDWSفعال می کنید ،شـرایط
کار سیسـتم ایجـاد نشـده و یا سنسـور الین را
شناسایی میکند.
 -رنـگ زرد :وقتی که سیسـتم  LDWSمعیوباست.

www.CarGarage.ir

چراغ هشدار و پیغام

وقتـی چراغ  LDWSدرسـت کار نمیکند ،چراغ
هشـدار روشـن و پیغام هشدار نیز بعد از چند ثانیه
روشن میشود.
توصیـه میکنیم که در این مـوارد بالفاصله خودرو را
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان خودرو انتقال دهید.

سیسـتم  LDWSدر مـوارد زیـر کار
نمیکند:

• •راننـده بـرای تغییـر الین راهنما زده اسـت و یا
فالشر را روشن کرده است.
• •خودرو در الین خود حرکت میکند.

نکته :

همیشه قبل از تغییر الین ،راهنما بزنید.

www.CarGarage.ir

شیوه کار کروز کنترل

5

1 .1چراغ کروز
2 .2چراغ تنظیم

سیسـتم کـروز کنترل به شـما امـکان میدهد تا با
سرعت باالی  30کیلومتر در ساعت رانندگی کنید
بدون اینکه پدال گاز را فشار دهید.
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در موارد زیر سیستم  LDWSممکن است با
خروج از الین هشدار ندهد و یا با عدم خروج
از الین هشدار اشتباهی بدهد:
• •الین به خاطر بـارش برف ،باران ،رنگ و یا
عوامل دیگر معلوم نباشد.
• •میـزان نور بیرون از خـودرو ناگهان عوض
شـود مثل وقتـی کـه خـودرو وارد تونل
میشود و یا از آن خارج میگردد.
• •چراغهای جلو خودرو در شب و یا در تونل
روشن نشوند و یا میزان نور کم باشد.
• •تشـخیص رنگ عالئم خط کشی الین روی
جاده سخت باشد و یا پاک شده باشند.
• •سـازههای حایلـی مانند موانـع بتونی در
اطراف جاده موجود باشند.
• •فاصله از خودروی جلویی خیلی کم باشـد
و یا خودروی جلویی الین را گرفته باشد.
• •
• •خـودرو بـه خاطـر وضعیت جـاده لرزش
زیادی داشته باشد.
• •تعـداد الینها افزایش یا کاهـش یابد و یا
همدیگر را قطع کنند.
• •شیئی روی داشبورد خودرو باشد.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •راننده روی شیب تند و یا منحنی رانندگی
کند.
• • نورهایـی مانند نور خیابان ،نور خورشـید
و یا نور خـودروی روبهرو از آب روی جاده
منعکس شود.
• •لنز و یا شیشه جلو با مواد خارجی پوشیده
شده باشد.
• •دوربین نتواند الین را به خاطر مه ،بارندگی
شدید و یا برف سنگین تشخیص دهد.
• •دمـای اطراف آینـه داخـل بهخاطر تابش
مستقیم اشعه آفتاب ،خیلی باال باشد.
• •الین خیلی عریض یا باریک باشد.
• •شیشـه جلو به خاطـر رطوبت هوای درون
خودرو بخار گرفته باشد.
• •روی خط الین سایه افتاده باشد.
• •عالیمی مانند خط الین روی جاده باشد.
• •موقع رانندگی خورشـید از جلوی خودرو
بتابد.
• •در جادههـای در دسـت سـاخت رانندگی
کنیم.
• •بیش از یک الین موجود باشد.

کروز کنترل (در صورت وجود)

sic

نکات قابل توجه راننده
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نگاهی اجمالی به خودرو

نکته :
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اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:
• •اگر کروز کنترل روشن است (چراغ کروز
روی صفحـه کیلومتر روشـن میماند)،
کروز کنترل میتواند بهصورت ناخواسته
فعال شـود .اگر از کروز کنترل اسـتفاده
نمیکنیـد ،سیسـتم کـروز کنتـرل را
خاموش کنید (چراغ کروز خاموش شود)
تا تغییر ناخواسته سرعت رخ ندهد.
• •تنهـا موقعی از سیسـتم کروز اسـتفاده
کنید کـه در آب و هوای خوب و در یک
بزرگراه باز در حال رانندگی هستید.
• •اگر امکان حرکت خودرو با سرعت ثابت
وجـود نـدارد ،از کروز کنترل اسـتفاده
نکنید مثال:
	-موقع رانندگی در ترافیک سـنگین و
یا ترافیک با سرعت متغیر
	-موقـع رانندگی در جادههـای لغزنده
(بارانی و یا پوشیده از برف و یخ)
	-موقع رانندگی در جادهها سرباالیی یا
پر پیچ و خم
	-در مناطق باد خیز

• •در زمان فعالیت عادی کروز کنترل ،وقتی
کلیـد  SETفعال و یا بعـد از ترمز کردن،
مجددا فعال شده است ،کروز کنترل بعد از
تقریبا  3ثانیه فعال خواهد شد .این تأخیر
عادی است.
• •برای فعال سـازی کروز کنترل ،پدال ترمز
را حداقل یکبار بعد از باز کردن سـوئیچ و
یا استارت موتور فشار دهید .این کار برای
آن است که چک کنیم که آیا سوئیچ ترمز
که بخـش مهمی از کروز کنترل اسـت در
وضعیت عادی قرار دارد یا خیر.

sic

هشدار !
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کلید کروز کنترل

 :سیسـتم کـروز کنترل را روشـن یـا خاموش
میکند.
 : +RESسرعت کروز کنترل را از سر میگیرد یا
افزایش میدهد.
 : -SETسرعت کروز کنترل را تنظیم و یا کاهش
میدهد.

.
ge

برای افزایش سرعت کروز کنترل

یکی از کارهای زیر را انجام دهید
• •کلید  +RESرا فشار داده و نگه دارید .خودرو
شما شتاب میگیرد .کلید را در سرعتی که می
خواهید رها کنید.
• •کلیـد  +RESرا فشـار دهیـد و آن را فورا رها
کنید .با فشـردن هر بار کلید ،سـرعت خودرو 2
کیلومتر در ساعت افزایش پیدا میکند.

.ir

در خودروهای دارای گیربکس دسـتی ،بعد از
روشـن کردن موتور حداقل یک بار باید پدال
ترمز را فشـار دهیـد تا کروز کنتـرل تنظیم
شود.
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سـرعت خـودرو ممکـن اسـت در سـرازیری یـا
سراشیبیها اندکی کند و یا اندکی افزایش یابد.

ir

گیربکس دستی

G

روی فرمان را فشـار دهید تا سیستم
1 .1کلید
روشن شود .چراغ کروز روشن خواهد شد.
2 .2تا سرعت مطلوب گاز دهید که این سرعت باید
بیشتر از  30کیلومتر در ساعت باشد.

نکته :

3 .3کلید  -SETرا فشـار دهید و آن را در سـرعت
مطلوب رها کنید .چراغ هشـدار  SETدر روی
صفحه کیلومتر روشـن خواهد شد .همزمان گاز
را رها کنید .سـرعت مطلوب به صورت خودکار
حفظ خواهد شد.
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بـرای گاز دادن موقت با کروز روشـن
بهصورت زیر عمل کنید:
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• •یکی از روش های زیر را انجام دهید:
• •کلید  –SETرا فشار دهید و آن را نگه دارید.
خودرو شـما به تدریج کند می شـود (از سرعت
آن کاسته می شود)
کلید را در سرعتی که می خواهید رها کنید.
• •کلیـد  –SETرا فشـار دهیـد و آن را فورا رها
کنید .با فشـردن هر بار کلید ،سـرعت خودرو 2
کیلومتر در ساعت کاهش پیدا میکند.

G

lec
oe

ar

برای کاهش سرعت کروز کنترل
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اگر می خواهید که موقع روشن بودن کروز سرعت
بـه صورت موقت بیشـتر شـود ،پـدال گاز را فشـار
دهید .افزایش سـرعت در کار کروز کنترل تداخلی
ایجـاد نمـی کندو یا سـرعت تنظیم شـده را تغییر
نمی دهد.
برای برگشت به سرعت تنظیم شده ،پای خود را از
روی پدال گاز بردارید.
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در موارد زیر کروز کنترل لغو می شود:

•
•
•

•
•
•

•پدال ترمز را فشار دهید.
•پدال کالچ را فشار دهید (در گیربکس دستی).
•در خودروهـای دنـده اتوماتیـک دنده را خالص
کنید.
•کلید  CANCELروی فرمان را فشار دهید.
•سـرعت خـودرو را بـه انـدازه کمتـر از سـرعت
حافظه به اندازه  20کیلومتر در سـاعت کاهش
دهید.
•سـرعت خودرو را به انـدازه تقریبی کمتر از 30
کیلومتر در ساعت کاهش دهید.

na
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برای خاموش نمودن کروز کنترل

نکته :

هـر کـدام از این اقدامـات می تواننـد فعالیت کروز
کنترل را لغو کنند .اگر می خواهید که کروز مجددا
فعـال شـود ،مراحل درج شـده در بخـش «تنظیم
سرعت کروز کنترل» را تکرار کنید.
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برای از سرگرفتن سرعت کروز کنترل
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هـر کـدام از اقدامات فـوق مـی توانند کروز
کنترل را لغـو کنند (چراغ  SETروی صفحه
کیلومتر خاموش می شـود) اما تنها با فشـار
کلیـد ( ) سیسـتم خامـوش مـی شـود.
اگر مـی خواهید کـه دوباره کـروز کنترل را
اسـتفاده کنید ،کلیـد  +RESروی فرمان را
فشار دهید .شما به سرعت تعیین شده قبلی
برمیگردید مگر اینکه سیسـتم با استفاده از
کلید ( ) خاموش شده باشد.

• •کلید کروز ( ) را فشار دهید.
• •خودرو را خاموش کنید.
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رانندگی خودرو

G

اگر روشـی غیر از کلید CRUISE ON-OFF
بـرای لغـو سـرعت کروز اسـتفاده شـود و سیسـتم
هنوز فعال باشـد ،آخرین سرعت انتخابی به صورت
خودکار در موقع فشار کلید  +RESاز سر گرفته
می شود.
امـا اگر سـرعت خودرو به کمتـر از  30کیلومتر در
سـاعت برسـد ،سـرعت کروز از سـر گرفته نخواهد
شد.
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سیستم کنترل حد سرعت مجاز
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هنـگام فعال نمـودن حد سـرعت مجاز روی
خـودرو ،نمیتوانید از کروز کنترل اسـتفاده
کنید.

 :سیستم کنترل حد سرعت مجاز را روشن یا
خاموش میکند.
 : +RESسـرعت تعیین شـده در سیستم کنترل
سرعت مجاز را از سر میگیرد یا افزایش
میدهد.
 : -SETسـرعت تعیین شـده در سیسـتم کنترل
سـرعت مجـاز را از تنظیـم یـا کاهـش
میدهد.

G

نکته :

w

شـما مـی توانیـد هنـگام رانندگـی بـا ایـن خودرو
سرعتی را به عنوان سرعت مجاز تعیین کنید.
در این حالت ،اگر شـما با سرعتی بیشتر از سرعت
از پیش تعیین شده رانندگی کنید ،سیستم هشدار
دهنده فعال میشـود (حد سـرعت چشمک میزند
و صدای آژیر به گوش میرسد) تا وقتی که شما به
سرعت تعیین شده برگردید.
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شـیوه کار با سیسـتم کنترل سرعت
مجاز
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برای تنظیم سرعت حد سرعت مجاز

روی فرمان را فشار دهید
1 .1کلید حد سرعت
تا سیستم روشن شود.

.ir

ir

.
ge

a
ar

G

lec
oe

سرعت حد تعیین شده در محل نشان داده شده در
تصویر نمایش داده میشود.
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2 .2کلید  -SETرا فشار دهید.
3 .3کلید  +RESیا  -SETرا فشار دهید و آن را
در سرعت مطلوب رها کنید.
کلیـد  +RESیا  -SETرا فشـار دهید و آن
را نگـه داریـد .سـرعت افزایش می یابـد و یا 5
کیلومتـر در سـاعت افزایـش یـا کاهـش پیـدا
میکند.
کلیـد  +RESیـا  -SETرا فشـار و آن را
بالفاصله رها کنید .سرعت  1کیلومتر در ساعت
افزایش یا کاهش پیدا میکند.
حـد سـرعت مجـاز تعییـن شـده روی صفحـه
کیلومتر نشان داده میشود.

ar

چراغ حد سـرعت مجاز روی صفحه کیلومتر روشن
میشود.
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برای غیر فعال نمودن حد سرعت مجاز،
یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:
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• •فشار پدال گاز به اندازه کمتر از  50درصد
سبب میشـود که سرعت خودرو از مقدار
تعیین شده بیشتر نشود اما سرعت خودرو
در حد سرعت تعیین شده باقی می ماند.
• •صدای شـنیده شده در هنگام عمل کردن
مکانیزم کیکداون یا اتوماتیک در اثر فشار
کامل پدال گاز عادی است.
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نکته :
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اگـر میخواهیـد کـه بـا سـرعتی بیـش از سـرعت
تعییـن شـده حرکت کنیـد ،با فشـار پـدال گاز به
انـدازه تقریبـی بیشـتر از  ،%80صدایی از سیسـتم
به خاطر فعال شـدن  مکانیزم کیکداون شنیده می
شـود .سپس حد سرعت تعین شده چشمک میزند
و صدای بوق شـنیده می شـود تا وقتی که سـرعت
خودرو به حد تعیین شده برگردد.
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را مجددا فشار دهید.
• •کلید
• •کلید کروز را فشـار دهید .سیستم کروز کنترل
روشن میشود.
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اگر شـما  یکبار کلید  (CANCEL) Oرا فشـار
دهید ،حد سـرعت تعیین شـده فسـخ میشـود اما
سیستم را خاموش نمیکند .اگر میخواهید که حد
سـرعت را مجـددا تنظیم کنید ،کلیـد  +RESیا
 -SETروی غربیلک فرمان را مجددا فشـار دهید
تا سرعت مطلوب را تعیین نمایید.
www.CarGarage.ir

احتیاط !

عالمت « »---در صورتی چشـمک می زند
که مشکلی در سیسـتم کنترل حد سرعت
موجود باشد.
اگر ایـن اتفاق رخ داد توصیه می شـود که
خودرو را به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور انتقال دهید.
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سیستم ( ISGتوقف و حرکت درجا) (در صورت وجود)

.C
w

w

a
ar

G

lec
oe

1 .1سـرعت خـودرو را بـه کمتـر از  5کیلومتـر در
ساعت کاهش دهید.
2 .2دندهی خودرو را خالص کنید.
3 .3پدال کالچ را رها کنید.
در ایـن وضعیـت موتـور خامـوش میشـود و چراغ
سـبز  ) ( Auto Stopروی داشـبورد روشـن
میشود.

اگـر در وضعیـت اتواسـتوپ کمربنـد را بـاز 5

کردهایـد و یـا درب راننده یـا درب موتور را
باز کردهاید ،سیستم  ISGغیر فعال میشود
(چراغ روی کلید  ISG OFFروشن میشود).
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وقتـی که خـودرو به وسـیله سیسـتم ISG
اسـتارت میزنـد ،چراغهای هشـدار دهنده
) (ABS, ESC, ESC OFF, EPSیـا
چراغ هشـدار ترمز دسـتی) برای چند ثانیه
روشن میشوند.
ایـن امر بدین خاطر اسـت که باطری شـارژ
کمی دارد و به معنی وجود نقص در سیسـتم
نیست.

نکته :

www.CarGarage.ir
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رانندگی خودرو

اتواستوپ یا خاموشی خودکار
برای خاموش نمودن موتور در وضعیت
توقف درجا
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نکته :
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خـودروی شـما داری سیسـتم  ISGاسـت کـه
سبب میشـود با خاموش نمودن خودکار موتور در
حالتیکـه خودرو متوقف اسـت ،مصرف سـوخت را
کم کند( .بهعنوان مثال ،در پشت چراغ قرمز ،پشت
تابلوی ایست ،و یا در ترافیک).
بعد از خاموش شدن موتور ،در صورت ایجاد شرایط
موتور بهصورت خودکار روشن میشود.
سیستم  ISGموقع کار کردن موتور فعال میشود.

sic

نحوه کار ISG

نگاهی اجمالی به خودرو
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اتو استارت
برای اسـتارت مجدد موتور از وضعیت سیستم  ISGتحت شـرایط زیر فعال
توقف خودکار
می شود:

w
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 -سـرعت فن سیسـتم کولر خودرو موقع روشـنبودن کولر باالی وضعیت  3تنظیم شود.
  -سرعت فن سیستم کولر خودکار موقع روشن بودنسیستم ،در وضعیت باالی  6تنظیم شده باشد.
 -وقتی که مدت زمان معینی از روشن بودن کولرگذشته باشد.
 -وقتی که سیستم یخزدایی روشن باشد. -وقتی که فشار خأل ترمز کم یا پایین باشد. -وقتی که میزان شارژ باطری کم باشد. -وقتی که سرعت خودرو بیشتر از  5کیلومتر درساعت باشد.
چـراغ  5 AUTO STOPثانیـه روی داشـبورد
چشمک خواهد زد.
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در شرایط زیر موتور بدون نیاز به اقدامی
از جانب راننده مجددا استارت می زند:

 -کمربند راننده بسته شده باشد. -درب سمت راننده و درب موتور بسته باشد. -فشار خأل ترمز کافی باشد. -باطری به اندازه کافی شارژ داشته باشد. -دمــای بیـــرون بیــــن -2°C to 35°C) (28.4°F to 95°Fباشد.
 -دمـای مایـع خنک کننـده موتور خیلـی پاییننباشد.

w

• •موقعی که دنده خالص است ،کالچ را نگهدارید.
• •موتور روشن و چــراغ سبز AUTO STOP
( ) روی صفحه خاموش میشود.
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وضعیت کار سیستم ISG

www.CarGarage.ir

نکته :

• •اگر سیسـتم  ISGشرایط کاری را نداشته
باشـد ،غیر فعال میشود .چراغ روی کلید
 ISG OFFروشن میشود.
• •اگـر چـراغ بهصورت مـداوم روشـن بود،
وضعیت کاری آن را بررسی کنید.
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رانندگی خودرو
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در این وضعیت ،شرایط زیر پیش میآید:
• •چـراغ زرد    ) ( AUTO STOPروی
داشـبورد بعـد از  5ثانیه چشـمک زدن روشـن
می شود.
• •چراغ روی کلید  ISG OFFروشن میشود.

.
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خطا در سیسـتم و یا سنسـورهای مربوط به ISG
رخ دهد.
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سیسـتم  ISGدر مـوارد زیـر کار
نمیکند:

5

G

ایراد در سیستم ISG

• •اگر کلید  ISG OFFبا فشـار مجدد کلید
 ISG OFFو روشـن نشـد و یا سیسـتم
 ISGبهصـورت مداوم درسـت کار نکرد،
توصیه میشـود خودرو را هر چه سریعتر
به نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور
انتقال دهید.
• •وقتی کلید  ISG OFFروشـن میشـود،
ممکـن اسـت بعـد از رانندگی با سـرعت
تقریبـی  80کیلومتـر در سـاعت بـرای
حداکثر  2سـاعت و تنظیم فن در وضعیت
زیر  ،2خاموش شود .اگر کلید ISG OFF
بـا وجود ایـن روشها باز هم روشـن بود،
خـودرو را هر چه سـریعتر بـه نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

وقتی موتور در وضعیت توقف درجا اسـت،
این امکان وجود دارد که بدون اقدام راننده
استارت بزند.
قبل از تـرک خودرو و یا انجـام هر اقدامی
روی محـدوده موتـور ،آن را با سـوئیچ در
وضعیـت قفـل /خامـوش و یا بـا درآوردن
سوئیچ ،خاموش کنید.

w

• •اگـر میخواهید که سیسـتم  ISGرا غیر فعال
کنید ،کلید  ISG OFFرا فشار دهید .بعد از
ایـن کار چراغ روی کلید  ISG OFFروشـن
میشود.
• •اگـر مجددا کلید  ISG OFFرا فشـار دهید،
سیستــم فعــال شــده و چــراغ روی کلیــد
 ISG OFFخاموش میشود.

نکته :

هشدار !

sic

غیر فعال سازی سیستم ISG
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نگاهی اجمالی به خودرو

سیستم کمکی دنده عقب (در صورت وجود)

هشدار !
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احتیاط !

از فشار ،خراشـیدن و یا ضربه به سنسور با
اشیای سختی که میتواند به سطح سنسور
آسـیب برسـاند خودداری نماییـد .در این
موارد ممکن است سنسور آسیب ببیند.

ir
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این سیستم شاید نتواند اشیایی را شناسایی
نمایـد که فاصله آنها از سنسـور کمتر از 30
سـانتیمتر اسـت و یا ممکن اسـت فاصله را
درست تشخیص ندهد.
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نکته :
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سیسـتم کمکی دنده عقـب ،در حرکت رو به عقب
خـودرو به راننده کمـک میکند و در صورت دیدن
هر مانعی در فاصله  120سانتی متری پشت خودرو،
خودرو آژیر میکشـد .این یک سیستم مکمل است
کـه موانـع را در بـازه و محل سنسـورها شناسـایی
میکند اما نمیتواند اشیا را در دیگر بخشهایی که
سنسورها وجود ندارند ،شناسایی نماید.
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• •همیشـه برای اطمینـان از عـدم وجود
موانع و یا اشیا ،قبل از حرکت خودرو در
هر جهتی بـرای جلوگیری از تصادف آن
را به دقت نگاه کنید.
• •همواره موقع راندن خـودرو در نزدیکی
موانـع و بـه ویـژه عابریـن و کـودکان،
احتیاط کنید.
• •توجه داشته باشـید که بعضی از اجسام
ممکن اسـت توسط سنسـورها به خاطر
فاصلـه ،انـدازه و یا جنس دیده نشـوند
و تمامـی آنهـا کارایی سنسـور را کم
میکنند.

www.CarGarage.ir

اسـتفاده از سیسـتم کمکـی دنده
عقب
شرایط استفاده

• •این سیسـتم موقعی فعال اسـت که چراغ روی
کلید  OFFسیستم کمکی دنده عقب خاموش
باشد.

سیسـتم کمکی دنـده عقب ممکن اسـت در
مواقع زیر درست کار نکند
• •رطوبت روی سنسور یخ زده باشد.
• •سنسور با مواد خارجی مانند برف و آب پوشیده
شده باشد و یا روی آن پوشیده شده باشد.

w
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رانندگی خودرو

ممکن اسـت سیسـتم کمکی دنـده عقب در
موارد زیر هم درست کار نکند:
• •رانندگی روی سطوح ناهموار مانند جاده خاکی و
یا سنگریزهها و شیبها
• •اشیایی که نویز زیادی تولید میکنند مانند بوق
خودروها ،صدای موتورسـیکلت ،یـا صدای ترمز
کامیونها میتواند در کار سنسـور اختالل ایجاد
نماید.
• •برف و باران شدید
• •فرسـتندههای بیسـیم و یـا موبایـل در نزدیکی
سنسور باشند.
• •سنسورها با برف پوشیده شده باشند.
• •نصـب وسـایل غیر اصلـی و غیر کارخانـهای و یا
متعلقات آن و یا در صورتیکه ارتفاع سپر خودرو
و یا محل نصب سنسور دستکاری شده باشد.

ar

انواع صداهای هشدار دهنده

• •وقتی که اشـیا در فاصله  120سـانتی متری تا
 61سانتیمتری از سپر عقب باشند ،بوق هشدار
بهصورت متناوب به صدا در میآید.
• •وقتی که اشـیا در فاصله  60سانتیمتری تا 31
سـانتیمتری از سـپر عقب باشـند ،بوق هشدار
بهصورت دو بوق متناوب به صدا در میآید.
• •وقتـی کـه اشـیاء در فاصله  30سـانتیمتری از
سـپر عقب باشند ،بوق هشـدار بهصورت مداوم
به صدا در میآید.
اگـر بوق هشـدار به صـدا در نیاید و یـا اگر بوق در
دنـده عقب بهصورت متناوب به صدا در آید ،در آن
صورت این به معنی وجود نقص در سیستم کمکی
دنده عقب اسـت و توصیه میشود که به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه شود.

شـرایط غیر عملیاتی سیسـتم کمکی
دنده عقب

تشخیص فاصله در موارد زیر ممکن است کم
شود:
• •دمـای هوای بیرون خیلی سـرد و یا خیلی گرم
باشد.
• •اشیای غیر قابل تشخیص با قطر کوچکتر از 1
متر و یا باریکتر از  14سانتیمتر.
••
اشـیای زیـر ممکن اسـت توسـط سنسـور
تشخیص داده نشود:
• •اشـیای باریک یا تیز مانند طنابها ،زنجیر و یا
تیرهای کوچک.
5
• •اشـیایی که فرکانس سنسـور را جذب میکنند
مانند لباس ،مواد اسفنجی و یا برف.

sic

• •تشـخیص فاصلـه موقـع حرکـت با دنـده عقب
تقریبا تا  120سانتیمتری و در سرعت کمتر از
 10کیلومتر در ساعت است.
• •موقعـی کـه بیش از دو مانع همزمان تشـخیص
داده شـوند ،ابتـدا نزدیکتریـن مانع شناسـایی
میشود.
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هشدار !

گارانتی خودروی شما تصادفات و خسارات
و یا آسـیبهای جانی ناشـی از درست کار
نکردن سیسـتم کمکی دنده عقب را شامل
نمیشـود .لذا توصیه میشـود همیشـه با
احتیاط کامل رانندگی کنید.
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نگاهی اجمالی به خودرو
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هنگام رانندگی در سـطوح لغزنده اگر دنده
اتوماتیک خودرو را سـنگین کنید ،احتمال
تصادف باال میرود .تغییر ناگهانی سـرعت
السـتیک میتواند سـبب سـرخوردن آن
شـود .موقع اسـتفاده از دنده سنگین روی
سطوح لغزنده ،حتما احتیاط کنید.
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هشدار !

اگر الزم شد که خودرو از میان برف ،ماسه و یا گل
و الی خارج شـود ،ابتدا فرمان را به راسـت و چپ
بگردانید تا دوروبر چرخهای جلو تمیز شود .سپس
بیـن دنـده  1و دنده عقـب تعویض دنـده کنید (یا
دنده عقب و دنده جلو در گیربکسهای اتوماتیک).
سعی کنید که از بوکسواد نمودن چرخها جلوگیری
کنید و زیاد گاز ندهید.
برای جلوگیری از سـایش گیربکس ،قبل از تعویض
دنـده صبر کنید تا بوکسـواد چرخها متوقف شـود.
هنـگام تعویـض دنـده پـدال گاز را رها کنیـد و به
آرامـی در حالـی که ماشـین در دنده اسـت ،گاز را
فشـار دهیـد .به آرامـی چرخها را به سـمت جلو و
عقـب حرکـت دهیـد .این کار سـبب میشـود که
خودرو بیرون بیاید.
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موقعیکه در شـرایط خطرناکی مانند آب گرفتگی،
برف ،یخ ،گل و الی و ماسـه رانندگی میکنید باید
نکات زیر را رعایت کنید:
همیشـه بـا احتیاط رانندگـی کنیـد و فاصله کافی
برای ترمز کردن را رعایت کنید.
از حـرکات ناگهانی و ترمزهـای ناگهانی و یا فرمان
ناگهانی خودداری کنید.
اگر در برف ،گل و یا ماسـه گیر کردید ،از دنده دو
اسـتفاده کنید و به آرامی گاز دهید .مواظب باشید
که چرخها لغزش نکند.

.ir

برای ایجاد اصطکاک بین الستیک و سطوح لغزنده
مانند یخ و برف ،از ماسـه ،نمک ،و دیگر موارد غیر
لغزنده استفاده کنید.
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اگر چرخ خودرو با سـرعت باال بوکسواد کند،
ممکن اسـت السـتیکها بترکند و به شـما و
دیگران آسـیب برسـانند .بنابراین در صورت
بوکسواد چرخها مواظب افراد و اشیای اطراف
باشید.
توجه داشـته باشـید کـه داغ کـردن موتور
میتواند سـبب آتـش گرفتن محفظـه موتور
و یـا آسـیبهای دیگـر شـود .سـعی کنید
حتیاالمـکان کمتـر چرخهـا را در حالـت
بوکسـواد قرار دهید و هرگز با سرعت بیش از
 56کیلومتر در ثانیه چرخها را نچرخانید.

w

شرایط رانندگی خطرناک

خـارج کردن خودرو از میان برف و گل
و الی

هشدار !
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رانندگی در شرایط خاص
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احتیاط !

اگر بعـد از رها کردن خـودرو بازهم در گل و
الی یا برف گیر کرد ،بهتر است که از خودروی
یدککش اسـتفاده کنید تـا موتور داغ نکند
و به گیربکس و السـتیکها آسیب نرسد .به
بخش « یدک کردن» در فصل  6رجوع شود.
برای جلوگیری از آسـیب دیـدن گیربکس،
سیستم ( ESCدر صورت نصب روی خودرو
شـما) را قبـل از خروج خـودرو از گل و الی
خاموش کنید.
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موقـع درو زدن و پیچیـدن خـودرو در جادههـای
خیس ،ترمز و یا تعویض دنده نکنید .سعی کنید با
شتاب یکنواخت دور بزنید.

www.CarGarage.ir

رانندگی در باران

جادههـای خیـس و بارانی رانندگـی را خطرناکتر
میکننـد .در ایـن بخـش ،چنـد نکتـه مهـم بـرای
رانندگـی در جادههـای بارانـی و یـا لغزنـده ارائـه
میشود:
• •با سرعت کم و فاصله زیاد از خودروهای جلویی
رانندگـی کنیـد .بارندگی شـدید دید را محدود
میکنـد و فاصلـه مورد نیاز بـرای توقف خودرو
را بیشتر میکند.
• •همیشه به موقع تیغه برف پاککنها را تعویض
کنیـد و بخشهای آسـیب دیده شیشـه جلو را
تعمیر نمایید.
257
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رانندگی در شب همواره خطرناکتر از رانندگی در
روز است .در اینجا چندین نکته مهم برای رانندگی
در شب یادآوری میشود:
• •بـا سـرعت کم و فاصلـه مطمئـن از خودروهای
جلویـی رانندگـی کنید زیرا در شـب دید کمتر
اسـت و بهویژه در نواحی که روشنایی جاده کم
است ،این امر اهمیت بیشتری دارد.
• •آینههـای خودرو را طـوری تنظیم کنید که نور
خودروهای پشتی شما را اذیت نکند.
• •چراغهـای خود را تمیز و آماده کنید .چراغهای
کثیف دید در شب را سختتر میکنند.
• •هرگـز مسـتقیما بـه چـراغ رانندههـای روبـرو
خیره نشـوید .این کار نوعی کوری موقت ایجاد
میکند و چند ثانیه طول میکشد تا چشم شما
خود را مجددا با تاریکی تطبیق دهد.
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دور زدن یکنواخت و آرام
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نگاهی اجمالی به خودرو

اگر جاده به اندازه کافی خیس باشد و شما با سرعت
کافی حرکت کنید ،خودرو شما ممکن است تماس
کمی با جاده داشته باشد و یا اصال در تماس با آن
نباشـد .و درواقع روی آب شـناور شود .بهترین کار
در ایـن مواقـع کاهش سـرعت در جادههای خیس
اسـت .ریسـک شـناور شـدن در صورتـی افزایـش
مییابـد کـه عمق آج السـتیک کم شـود .به بخش
«آج الستیک» در فصل  7رجوع شود.
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رانندگی در جادههای سیل زده

حتیاالمکان سـعی کنیـد از جادههای سـیل زنده
برای رانندگی اسـتفاده نکنید مگـر اینکه مطمئن
شـوید کـه عمـق آب از کـف رینگ خودرو بیشـتر
نیست .به آرامی درون آب برانید و به خاطر کاهش
کارایی خودرو ،فاصله ایمنی کافی را حفظ کنید.
بعـد از رانندگـی و عبور از آب ،بـا ترمز گرفتن آرام
و مکـرر در حیـن حرکـت آرام خـودرو ،ترمـز ها را
خشک کنید.

258

.ir

ir

.
ge

a
ar

•

شناور شدن خودرو
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رانندگی در زمستان
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•مطمئـن شـوید کـه السـتیکها از آج مناسـب
برخوردارند و صاف نشـدهاند .اگر السـتیکهای
خودرو به اندازه کافی آج نداشـته باشـد ،توقف
سـریع در جادههـای لغزنـده دشـوار شـده و با
سرخوردن همراه است و میتواند سبب تصادف
شـود .بـه بخـش «آج السـتیک» در فصـل 7
مراجعه شود.
•چراغهای خود را روشن کنید تا دیگران بتوانند
به راحتی شما را ببینند.
•رانندگی سریع از میان چالههای آب باران روی
ترمزهـای شـما اثـر دارد و اگر مجبـور به عبور
از داخـل چالههای آب هسـتید ،سـعی کنید به
آرامی از آنها عبور کنید.
•اگر فکر میکنید که ترمزهای شـما خیس شده
انـد ،به آرامی در هنگام رانندگـی ترمز کنید تا
وقتی که به حالت عادی برگردند.
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•
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جادههای برفی و یا یخ زده

در هنـگام رانندگـی در جادههای برفـی و یخ زده،
بایـد فاصلـه طول بین خـودروی خـود و خودروی
جلویی را حفظ کنید.
بـه آرامـی ترمز نمایید و از سـرعت گرفتن ،شـتاب
سـریع ،ترمـز ناگهانـی و دورهـای سـریع اجتنـاب
کنید .در زمان کاهش شـتاب ،از قدرت ترمز موتور
بیشـترین اسـتفاده را ببرید .ترمزهـای ناگهانی در
جادههای برفی و یخی میتواند سـبب سـرخوردن
خودرو شود.

هشدار !

الستیکهای یخ شـکن باید اندازه و نوعی
یکسان با الستیکهای استاندارد خودروی
اصلی داشـته باشـند .در غیـر این صورت،
ایمنی و کنترل را از دست میدهید.
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بـرای رانندگی در برف زیاد ،شـاید الزم شـود تا از
السـتیکهای یخ شـکن اسـتفاده کنید و یا زنجیر
ببندید.
همیشه تجهیزات اضطراری را با خود داشته باشید
که نمونه آنها زنجیر چرخ ،سیم بکسل ،چراغ قوه،
ماسـه ،بیل ،دسـتکش ،لباس مناسـب ،پتو و غیره
است.

الستیک یخ شکن
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نکته :
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قبل از استفاده از الستیکهای یخشکن ،ابتدا از
قوانین و مقررات وزارت راه و شهرداری منطقه
اسـتفاده نموده و اطالع حاصل کنید و مطمئن
شوید که ممنوعیتی در این رابطه وجود ندارد.
www.CarGarage.ir

زنجیر چرخ

از آنجـا که دیوارههای جانبی السـتیکهای رادیال 5
نازکتـر از دیگـر انـواع السـتیکها اسـت ،این نوع
السـتیکها ممکن اسـت در اثر بستن زنجیر آسیب
ببینند .بنابراین ،اسـتفاده از السـتیک یخ شـکن به
جـای زنجیر توصیه میشـود؛ از بسـتن زنجیر روی
خودروهای مجهز به رینگهای آلومنیومی خودداری
کنید؛ اما اگر چارهای جز این کار ندارید از زنجیرهای
سیمی استفاده کنید .اگر مجبور به استفاده از زنجیر
چـرخ هسـتید ،از قطعـات اصلی هیوندای اسـتفاده
کنیـد و زنجیر را براسـاس دسـتورالعمل همراه آن،
نصـب کنیـد .توجه داشـته باشـید که اگـر بهخاطر
بستن نادرست زنجیر ،آسیبی به خودروی شما برسد
مشمول گارانتی نخواهد بود.
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اگـر خـودروی شـما مجهـز بـه السـتیک یخ شـکن
اسـت ،مطمئن شـوید که انـدازه و بازه بارگـذاری آن
با السـتیکهای اصلی یکسـان اسـت .السـتیکهای
یـخ شـکن را روی هـر چهار چـرخ خـودرو ببندید تا
کنتـرل خـودروی شـما در هـر آب و هوایـی باالنس
باشد .اصطکاک و کشش این الستیکها در جادههای
خشک به اندازه الستیکهای اصلی نیست .برای اطالع
از سرعت حداکثری قابل استفاده با الستیکهای یخ
شکن ،با سازنده آنها مشورت کنید.

نگاهی اجمالی به خودرو

بستن زنجیر چرخ
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• •همیشه زنجیر را به چرخهای جلو ببندید.
الزم به ذکر است که چرخ با زنجیر نیازمند
نیـروی رانندگی بیشـتری اسـت اما مانع
سرخوردن خودرو شما می شود.
• •قبل از بسـتن زنجیـر از قوانین و مقررات
مربـوط بـه بسـتن آن در منطقـه محـل
رانندگی خود اطمینان حاصل کنید.
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احتیاط !

موقع نصب زنجیر:
• •توجه داشـته باشـید کـه زنجیرهای با
انـدازه نادرسـت و یـا زنجیرهایـی که
درسـت نصـب نشـدهاند میتواننـد به
لنتها ،سیسـتم تعلیق و بدنه و چرخها
آسیب برسانند.
• •از زنجیـر چرخهـای سـیمی و یا کالس
” SAE “Sاستفاده کنید.
• •اگـر صـدای برخـورد زنجیر بـا بدنه را
میشـنوید ،زنجیر را سـفت کنیـد تا با
بدنه و یا شاسی برخورد نکند.
• •بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن بدنه
خودرو ،بعد از  0.5تا  1کیلومتر رانندگی
زنجیر را سفت کنید.
• •در خودروهـای دارای رینگ آلومنیومی
از زنجیـر چـرخ اسـتفاده نکنیـد و در
صورتیکـه چـارهای جز ایـن ندارید ،از
زنجیر سیمی استفاده شود.
• •از زنجیرهـای بـا عـرض کمتـر از 15
میلیمتر اسـتفاده کنید تـا به اتصاالت
زنجیر آسیب نرسد.

w

اسـتفاده از زنجیـر چـرخ میتوانـد اثـر
نامطلوبی روی حرکت خودرو داشته باشد:
• •با سرعت کمتر از  30کیلومتر در ساعت
و یا سـرعت پیشنهادی سـازنده زنجیر
حرکـت کنید (هر کدام کمتـر بود آن را
انتخاب کنید).
• •همیشـه بـا احتیـاط رانندگـی کنید و
مواظـب باشـد که خـودرو داخـل چاله
نیافتـد و از دور زدنهـای شـدید در
جادههای خطرناک اجتناب کنید.
• •با سرعت دور نزنید و یا ترمزهای شدید
نگیرید.

موقع بسـتن زنجیر چرخ ،دستورالعملهای سازنده
آنرا رعایت و تا حد امکان زنجیر را سـفت ببندید.
بـه آرامـی رانندگی کنید (کمتـر از  30کیلومتر در
سـاعت) و اگر متوجه برخورد زنجیر با بدنه خودرو
یا شاسی شدید ،توقف کرده و زنجیر را سفت کنید.
اگر همچنان صدای تماس زنجیر با بدنه یا شاسـی
را میشـنوید ،سـرعت خـود را کـم کنید تـا وقتی
کـه صدا تمام شـود .بـه محض عادی شـدن جاده،
زنجیرها را باز کنید.
برای بسـتن زنجیر ،خـودرو را در یک جای صاف و
دور از خط عبور و مرور نگه دارید .فالشر خودرو را
روشـن کرده و مثلث خطر را در پشـت خودرو قرار
دهیـد .در این موارد همیشـه خودرو را در وضعیت
دنده  Pیا پارک قرار دهید و ترمز دستی را کشیده
و خودرو را قبل از نصب زنجیر خاموش نمایید.
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هشدار !

نکته :
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یدک کشیدن خودروی دیگر (کاروان)

نکته :

اقدامات احتیاطی هنگام یدک نمودن:
• •اگر از وسایل درست استفاده نکنید و یا
رانندگی نادرستی داشته باشید ،احتماال
در هنـگام یدک نمودن کنترل خودرو را
از دست میدهید .مثال اگر خودرو خیلی
سنگین باشـد ،کارایی ترمز کم میشود
و این برای شـما و سرنشـینان خطرناک
است .تنها در صورتی خودرویی را یدک
کنیـد که تمامـی موارد منـدرج در این
بخش را رعایت کردهاید.
• •قبل از یـدک کردن ،مطمئن شـوید که
وزن کل خودروی یدک کشیده (کاروان)،
وزن ترکیبی ناخالص یا  GCWو یا وزن
اکسـل ناخالـص یـا  GAWو تنـاژ آن
همگی به اندازه مجاز هستند.

برای اروپا
• •حداکثر بار مجاز فنی بر روی اکسـل عقب
نباید بیشـتر از  %15باشـد و حداکثر جرم
بارگیری شـده خودرو نباید بیشـتر از 10
درصـد و یـا  100کیلوگرم باشـد (هر کدام
کمتـر بود) .در این حالت ،سـرعت خودرو
بـرای خودروهـای دسـته  ,M1و  N1به
ترتیـب نباید بیشـتر از  100یا  80کیلومتر
در ساعت باشد.
5
• •موقـع یدک کشـیدن کاروان ،بـار اضافی
وارد بـه بخش کوپلینگ واسـطه میتواند
سبب شـود که باری معادل حداکثر مقدار
اسـمی آن بیشـتر شـود و از  %15فراتـر
رود .در ایـن حالت ،سـرعت نبایـد از 100
کیلومتر در سـاعت بیشـتر شـود و فشار
باد السـتیک عقب بایـد حداقل kPa 20
( )bar 0.2بیش از فشـار باد توصیه شده
برای کاربردهای عادی باشـد (یعنی بدون
خودروی یدک (کاروان)).
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اگر میخواهید با خودرو خود چیزی یا ماشـینی را
یـدک کنیـد ،ابتدا از الزامات قانونـی این کار مطلع
شوید و بدین منظور میتوانید به قوانین راهنمایی و
رانندگی شهر خود رجوع کنید .از آنجا که قوانین  
یـدک نمودن خودروهای دیگر و یا وسـایل بسـیار
متنوع اسـت و به محل رانندگی بستگی دارد ،برای
جزئیـات بیشـتر به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور و اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایید.
فراموش نکنید که وقتی چیزی را یدک میکشـید،
وضعیـت راندن خودرو فرق خواهد کرد و این بدان
معنی اسـت که دوام ،مصرف سـوخت و جابهجایی
خودرو تغییر کرده است .یدک نمودن ایمن و موفق
نیازمنـد تجهیـزات صحیح اسـت و باید بهدرسـتی
انجام شود .توجه داشته باشید که آسیبهای وارده
بـه خـودرو در اثـر یدک کردن نادرسـت مشـمول
گارانتی نیست.
در ایـن بخش نکاتی مهم و آزمایش شـده در مورد
یدک نمودن خودروها و قوانین ایمنی ارائه میشود
که اغلب آنها برای ایمنی شما و سرنشینان خودرو
اهمیـت دارند .لطفا قبل از یـدک کردن ،این نکات
را به دقت بخوانید.

هشدار !
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در اینجـا نکاتـی برای موقع یدک کـردن خودروی
دیگر (کاروان) ارائه میشود:
• •سعی کنید از سازنده خودروی یدک درخواست
سیسـتم کنترل نوسان خودروی یدک بکنید تا
از آن در هنگام یدک نمودن استفاده کنید.
• •در  2000کیلومتر اول رانندگی خودرو از یدک
کـردن خـودداری کنیـد زیـرا باید ابتـدا موتور
آببندی شـود .در غیر این صورت ممکن است
موتور و گیربکس به شدت آسیب ببینند.
• •موقع یدک نمودن خودروی دیگر (کاروان) ،حتما
با نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور مشورت
کنید تا در مورد الزامات دیگر این کار مثال کیت
یدک نمودن و غیره اطالعات کسب کنید.
• •همیشه با سرعت متوسط کمتر از  100کیلومتر
در سـاعت و یا حد مجاز تعیین شـده برای این
کار ،رانندگی کنید.
• •سـرعت خـودرو در سـرباالییهای طوالنی باید
بیشـتر از  70 km/hو یا حد مجاز تعیین شده
برای یدک کردن باشد (هر کدام کمتر بود).
• •به دقت محدودههای بار و وزنی تعیین شده در
این بخش را رعایت کنید.

262

.ir

ir

.
ge

a
ar

G

lec
oe

ar

.C
w

w

w

کشـیدن نادرسـت خـودرو میتوانـد بـه
خودروی شما آسـیب بزند و خرج تعمیرات
باالیی را روی دسـت شـما بگـذارد .بدیهی
اسـت که این موارد مشمول گارانتی نخواهد
بـود و برای یـدک نمودن صحیـح خودروی
دیگر (کاروان) ،حتما به موارد مندرج در این
بخش توجه کنید.

در صورت یدک نمودن خودروی دیگر
(کاروان)

sic
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وزن کاروان

حداکثـر بار ایمن کاروان چقدر اسـت؟ وزن کاروان
هرگـز نبایـد بیشـتر از حداکثـر وزن کاروان بـا
ترمزهای آن باشـد .اما حتـی این وزن هم میتواند
زیاد باشـد و تصمیم در مورد وزن به نحوه اسـتفاده
شـما از تریلی بستگی دارد .بهعنوان مثال ،سرعت،
ارتفاع ،شـیب جاده ،دمای بیرون و نحوه استفاده از
خودرو شـما بـرای کشـیدن کاروان همگی اهمیت
دارند .وزن ایدهال کاروان نیز به تجهیزاتی بسـتگی
دارد که شما در خودرو خود حمل میکنید.
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وزن و فاصله مبنا هنگام یدک نمودن کاروان
موتور

آیتم

A/T
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فاصلـه پیشـنهادی بیـن مرکز چرخ
عقب تا نقطه اتصال
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حداکثر بار مجاز روی کوپلینگ

w
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 : M/Tگیربکس دستی
 : A/Tگیربکس اتوماتیک
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تناژ بار خیلی اهمیت دارد و باید اندازهگیری شـود
زیـرا روی وزن ناخالـص کل خـودرو شـما اثر دارد.
تناژ کاروان باید حداکثر  10درصد وزن کل کاروان
بارگیری شده باشد که در محدودههای حداکثر بار
مجاز کاروان قرار دارد.
بعد از بارگیری کاروان ،آن را وزن کنید تا از صحت
وزن اطمینان یابید .اگر وزن انتخابی مناسـب نبود،
باید بخشی از بار آن را خالی کنید.

5

G

تناژ بار

1.0L

1.2L
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• •هرگز از سـپر خودرو برای بستن قالب استفاده
نکنیـد .بدین منظـور از قالب یـدک مخصوص
بسته شده در زیر خودرو استفاده نمایید.
• •در نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور
تجهیزات یدک و قالب موجود است.

.C
w

w

w

وسایل و تجهیزات یدک نمودن کاروان
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اقدامـات احتیاطـی در مورد یـدک نمودن
کاروان
• •هرگز بار عقب کاروان نباید سنگینتر از
بار جلو آن باشـد .بار جلوی کاروان باید
 60درصـد کل بار موجود در آن باشـد و
 40درصد بار کل را در قسـمت عقب آن
قرار دهید.
• •هرگز از حداکثر بار مجاز کاروان و یا دیگر
تجهیـزات یدک شـونده تجـاوز نکنید.
بارگیـری نادرسـت میتواند بـه خودرو
شما آسیب برساند و یا آسیبهای بدنی
به دنبال داشـته باشد .وزن و بار خودرو
را در باسـکولهای موجـود در مراکـز
بارگیـری خودرو و یـا پلیس راهنمایی و
رانندگی کنترل نمایید.
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اسـتفاده از قالبهای درست در یدک کردن بسیار
مهم اسـت .بادهای مخالف ،باد کامیونهای عبوری
و ناهمـواری جـاده همگی نیاز شـما بـه یک قالب
صحیـح را نشـان میدهنـد کـه در اینجـا چندین
قاعده در مورد قالب ارائه میشود:
• •آیـا برای یـدک کردن کاروان باید سـوراخ روی
خـودرو خـود ایجاد کنید؟ اگر ایـن کار را انجام
دهید در آن صورت باید بعد از برداشـتن قالب
ایـن سـوراخ هـا را ببندید .در غیـر این صورت،
منواکسـید کربن اگزوز و گـردو غبار و آب وارد
اتاق میشوند.
www.CarGarage.ir

زنجیرهای ایمنی

بایـد همـواره بیـن خـودرو و کاروان از زنجیرهـای
ایمنـی اسـتفاده کنید .زنجیرهـا را بهگونهای از زیر
کاروان عبـور دهیـد که زبانه آنهـا در صورت جدا
شـدن از قالب روی جاده نیافتد .دسـتورالعملهای
مربوط به زنجیرهای ایمنی را می توانید از سـازنده
زنجیـر یـا کاروان دریافـت کنیـد .بـرای اتصـال
زنجیرهـای ایمنـی از توصیههای سـازنده اسـتفاده
کنید .همیشه زنجیرها را به اندازه الزم شل کنید تا
بتوانید به راحتی با کاروان دور بزنید .هرگز نگذارید
که این زنجیرها روی زمین کشیده شوند.

یـدک کردن یک کاروان بـه تجربه نیاز دارد و قبل
از ورود به جاده باید با کاروان آشنا باشید .اطالع از
احساس حمل کاروان و ترمز با وزنی اضافی اهمیت
دارد و همیشه توجه داشته باشی که خودرو اکنون
طویلتر شـده اسـت و هماننـد قبـل فرمانپذیری
ندارد.
قبـل از شـروع بـه حرکت ،قلاب و عرشـه کاروان،
زنجیرهـای ایمنی ،کانکتورهای الکتریکی ،چراغها،
الستیکها و ترمزها را چک کنید.
در طـول سـفر ،هـر از چنـد گاهـی کاروان را چک
کنید تا از سفت بودن و بسته بودن بار و کار کردن
ترمز ،چراغها و بقیه اجزای کاروان اطمینان یابید.

قسـمت زیریـن فرمان را با یک دسـت نگـه دارید.
سـپس بـرای حرکـت دادن کاروان به چپ ،دسـت
خود را به چپ حرکت دهید و برای حرکت کاروان
بـه راسـت ،دسـت خـود را راسـت حرکـت دهیـد5 .
همیشـه به آرامی اقدام کنید و در صورت امکان از
یک نفر کمک بگیرید.

فاصله
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در هنـگام یـدک کـردن کاروان ،فاصلـه طولـی بـا
خـودرو جلویـی بایـد دو برابـر وضعیتـی باشـد که
خودرو بدون تریلی حرکت میکند .این فاصله مانع
نیاز به ترمز شدید و دورهای ناگهانی می شود.

www.CarGarage.ir

هدایت خودرو با کاروان

رانندگی خودرو
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هرگز بدون اطمینان از نصب سیسـتم ترمز
کاروان ،از کاروان بـا ترمز اسـتفاده نکنید.
ایـن کار توسـط متخصص باید انجام شـود
و بدیـن منظور باید از یـک کارگاه ذیصالح
کاروان کمک بگیرید.
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هنگام یدک کردن کاروان ،برای سـبقت گرفتن به
مسافت بیشتری نیاز درآید و به خاطر افزایش طول
خودرو ،.بعد از سـبقت باید مسافت بیشتری را طی
کند و بعدا به الین اصلی برگردید.

w

اگـر کاروان خـودرو شـما مجهـز به سیسـتم ترمز
باشـد در آن صـورت بایـد از انطبـاق آن بـا قوانین
کشور خود و نصب و کار کردن درست آن اطمینان
حاصل کنید.
اگـر وزن کاروان شـما بیـش از حداکثـر وزن تریلر
بـدون بـار روی ترمز و کاروان باشـد ،در آن صورت
باید ترمزهای آن را استفاده کنید و باید این ترمزها
کفایـت کننـد .تمامـی دسـتورالعملهای مربـوط
بـه ترمزهـای کاروان را بخوانیـد و از آنهـا تبعیت
کنیـد تا بتوانید آنها را نصب ،تنظیم و بهدرسـتی
نگهداری کنید .مطمئن شـوید که ترمزهای خودرو
شما آسیب نبیند.

رانندگی با کاروان

سبقت گرفتن

sic

ترمزهای کاروان
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وقتـی که بـا کاروان دور میزنید ،باید محدوده دور
عریـض را انتخاب کنید .بنابراین با عریضتر شـدن
محـدوده دور ،کاروان بـه شـانه خاکـی ،جدولهـا،
تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،درختها ،و یا دیگر
اشـیا برخورد نمیکند .هنگام دور زدن با کاروان از
دور زدن ناگهانـی خـودداری کنید و از قبل راهنما
بزنید.
265
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راهنما زدن هنگام دور زدن با کاروان

از اتصال سیسـتم چراغهای کاروان به سیستم
چراغ خودرو خود خودداری کنید .بدین منظور
بهتر اسـت که از دسته سیمهای مصوب کاروان
استفاده نمایید.
عدم انجام این کار میتواند سبب آسیب دیدن
سیسـتم برق خودرو و ایراد آسیبهای جانی و
مالی شود.
برای کسـب اطالعات و راهنمایی به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
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رانندگی در سرازیریها
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قبل از شروع به حرکت در یک سرازیری طوالنی و
یا تند ،سـرعت خود را کم کرده و با دنده سـنگین
حرکـت کنید .اگر بـا دنده سـنگین حرکت نکنید،
بایـد بیش از حد از ترمزهای خود اسـتفاده کنید و
این میتواند سبب داغ کردن آنها و کاهش کارایی
ترمز شود.
در سـرباالییهای طوالنی از دنده سـنگین استفاده
کرده و با سرعت  70 km/hحرکت کنید تا موتور
و گیربکس داغ نکنند.
اگر وزن کاروان شـما بیشتر از حداکثر وزن کاروان
بـدون ترمـز کاروان باشـد و خـودروی شـما دنـده
اتوماتیـک اسـت ،باید موقع یدک کـردن کاروان با
دنـده  Dحرکـت کنید تا خودرو گـرم نکند و عمر
گیربکس بیشتر شود.
www.CarGarage.ir
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بـرای جلوگیـری از داغ کـردن موتـور و
گیربکـس در هنـگام یدک کـردن کاروان،
اقدامات زیر را انجام دهید:
• •موقع یدک کردن تریلی روی شیبهای
تند بیـش از  ،%6به دمـای خنککننده
موتـور توجه داشـته باشـید تـا از داغ
نکردن موتـور اطمینان یابید .اگر عقربه
دمـای آب خنـک کننـده وارد بخش H
شـد ،در سـریعترین و ایمنترین زمان
توقف کرده و اجازه دهید تا موتور درجا
کار کند و خنک شـود .بعد از سرد شدن
نسـبی موتور ،میتوانید به مسـیر خود
ادامه دهید.
• •براسـاس وزن و میانگین شیب ،سرعت
خودرو را تعیین کنید.
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وقتی که از کاروان اسـتفاده میکنید ،خودرو شـما
بایـد فالشـر راهنما و سیمکشـی دیگری اسـتفاده
نمایـد .فلشهای سـبز روی صفحـه کیلومتر موقع
راهنمـا زدن بـرای دور و تغییـر الیـن چشـمک
خواهند زد .در این وضعیت چراغهای تریلی هم در
صورت اتصال درسـت راهنما میزنند تا رانندههای
پشـتی را از قصـد شـما بـرای دور زدن ،توقف و یا
تغییر الین آگاه کنند.
موقـع یـدک نمودن یـک کاروان ،فلشهای سـبز
روی داشـبورد خودرو شما چشـمک میزنند حتی
اگر چراغهای تریلی سـوخته باشـند .بنابراین شما
فکـر میکنیـد که رانندههای پشـتی از قصد شـما
اطلاع دارنـد در حالی که آنها به خاطر سـوختن
چراغها از این امر مطلع نیستند .بنابراین باید حتما
هـر از چند گاهـی از چراغهای کاروان بازدید کنید
تـا از سـالم بـودن آنهـا مطمئن شـوید .همچنین
بایـد بعـد از هر بـار باز کردن و اتصال سـیمها ،این
بازدیدها را بهعمل آورید.

هشدار !
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1 .1در حالتیکه دنده در وضعیت ( Pبرای گیربکس
خودکار) و یا خالص (برای دنده دسـتی) است،
ترمز را در حین انجام کارهای زیر نگه دارید:
• •موتور را روشن کنید.
• •خودرو را در دنده قرار دهید و
• •دستی را آزاد کنید.
2 .2به آرامی پای خود را از روی پدال ترمز بردارید.
3 .3بـه آرامـی رانندگی کنید تـا کاروان از مانعهای
پشتی جدا شود.
4 .4توقـف کنید و موانع پشـت چـرخ را جمعآوری 5
کنید.
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رانندگی خودرو

G

lec
oe

ar

.C
w

w

w

معمـوال در حالـت اتصـال کاروان بـه خودرو شـما،
نبایـد در سـرباالیی پـارک کنید .اما اگـر مجبور به
این کار هستید ،نحوه کار به شرح زیر است:
1 .1خـودرو را به یک فضای باز بـرای پارک هدایت
کنیـد .فرمان را در جهت جـدول بگردانید (اگر
سـرازیر اسـت به سـمت راسـت و اگر سرباالیی
است فرمان را به سمت چپ بگردانید).
2 .2اگـر خـودرو دنـده اتوماتیک اسـت دنـده را در
وضعیت  Pو اگر دنده معمولی میباشـد ،آن را
در دنده  1قرار دهید.
3 .3ترمز دستی را بکشید و خودرو را خاموش کنید.
4 .4مانعی را جلو چرخهای کاروان قرار دهید.

5 .5خـودرو را روشـن کنیـد و ترمزهـا را نگه دارید
و دنـده را خلاص کـرده و دسـتی را بکشـید و
بهآرامی ترمزها را رها کنید تا موانع پشت چرخ
کاروان بار را جذب کنند.
6 .6مجدد ترمز گرفته و دستی را بکشید.
7 .7دنـده را در دنده اتوماتیـک در وضعیت  Pو در
گیربکسهـای دسـتی در وضعیت دنـده ( 1در
صورت پاک خودرو در سـرباالیی) یا دنده عقب
(در صـورت پـارک خـودرو در سـرازیری) قـرار
دهید.
8 .8خـودرو را خامـوش ترمزهـا را آزاد و دسـتی را
بکشید.

حرکت بعد از پارک خودرو در سرباالیی

sic

پـارک کـردن خـودرو بـا کاروان در
سرباالییها
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بــرای جلــوگیری از آسیـبدیدگــی و
مجروحیـت هرگز بدون کشـیدن دسـتی
از خـودرو خـارج نشـوید .خارج شـدن از
خودروی روشـن میتواند خطرناک باشد و
سبب حرکت ناگهانی آن و آسیبهای جانی
و مالی شود.
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سرویسهای بعد از یدک کردن کاروان

برای جلوگیری از آسـیب دیدن خودرو ،به
موارد زیر توجه کنید:
• •بـه علت افزایش بار در همگام اسـتفاده
از تریلـی ،ممکن اسـت در روزهای گرم
و یا در سـرباالییها خودرو داغ کند .اگر
عقربه خودرو داغ شدن و افزایش دما را
نشـان میدهد ،کولـر را خاموش کرده و
خـودرو را در جای ایمنی نگـه دارید تا
موتور خنک شود.
• •موقـع یـدک نمـودن کاروان ،روغـن
گیربکس را مرتب چک کنید.
• •اگر خودروی شـما فاقد کولر است ،باید
فن کندانسـور را نصب کنیـد تا کارایی
موتور موقـع یدک نمـودن کاروان بهتر
شود.

268
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اگـر بهصـورت منظـم در حال یدک کـردن کاروان
هستید باید بهصورت منظم خودرو خود را سرویس
نماییـد .بخشهایـی مهمی کـه در این مـوارد باید
مدنظر شـما باشـد روغـن موتور ،روغـن گیربکس،
روغن اکسل و سـیال درون رادیاتور است .وضعیت
ترمزها نکته مهم دیگری اسـت که باید مرتبا چک
شـود .اگر مداوم از کاروان اسـتفاده میکنید حتما
این موارد را چک کنید .نکته مهم بازدید از قالب و
کاروان اسـت که نباید فراموش کنید .بدین منظور
براسـاس جـدول تعمیـر و نگهـداری کاروان عمـل
کنیـد و آنرا بهصـورت دورهای سـرویس نماییـد.
ترجیحـا در آغـاز هر سـفر با کاروان ایـن کنترلها
را انجام دهید .مهمتر اینکه پیچ و مهرههای قالب
باید سفت باشد.

احتیاط !

na
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وزن ناخالص خودرو یا GVW
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این وزن اصلی به اضافه وزن بار و سرنشینان است.

وزن اسمی ناخالص خودرو یا GVWR

ir

ایـن وزن ،وزن خودرو جدید شـما موقع خریدن از
نمایندگی به اضافه وسایل همراه است.

وزن اسـمی اکسـلی ناخالص یـا GAWR
و وزن اسـمی ناخالص خـودرو یا GVWR
خودرو شما در برچسب گواهی چسبیده به
درب راننده خودروی شما (یا درب سرنشین
جلو) درج شـدهاند .بار بیشتر از این مقادیر
می تواند به خودرو آسـیب برساند و سبب
تصادف شـود .شـما میتوانید وزن بار را با
وزن نمودن اقالم و افراد قبل از سـوار شدن
و بارگیـری در خـودرو ،محاسـبه نماییـد.
همیشه دقت کنید که اضافه بار نزنید.

وزن بار

.ir

ایـن وزن تمامـی وزن اضافـه شـده بـا وزن اصلـی
خـودرو را نشـان میدهـد کـه شـامل وزن بـار و
تجهیزات اختیاری است.

ایـن وزن حداکثر وزن مجاز خودرو بارگیری شـده
شـامل تمامی اپشـنها ،تجهیزات ،بار و سرنشـینان
اسـت .وزن  GVWRدر برچسب گواهی روی در
راننده درج شده است.

www.CarGarage.ir
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وزن خودرو

این وزن حداکثر وزن مجازی اسـت که یک اکسـل
(جلـو یا عقـب) میتواند حمـل کند .ایـن ارقام در
برچسـب گواهی نشان داده شـدهاند و بار کل روی
هر اکسـل هرگز نباید بیشـتر از وزن اسمی اکسلی
ناخالص یا  GAWRآن باشد.

ar

منظـور از وزن پایـه ،وزن خودرو با باک پر و همراه
با تمامی وسـایل و تجهیزات اسـتاندارد اسـت .این
وزن بدون احتساب وزن سرنشینان ،بار و یا وسایل
اضافی محاسبه میشود.

وزن اسمی اکسلی ناخالص یا GAWR

.C
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وزن اصلی یا پایه خودرو

ایـن وزن روی هـر اکسـل (جلو و عقب) اسـت که
شـامل وزن اصلـی خـودرو و تمامی بارهـای مفید
میباشد.

هشدار !

w

در روی برچسـبهای نصـب شـده دور در راننـده
میزان بار مجاز قابل حمل توسط خودرو درج شده
اسـت :در این بخش برچسـب اطالعـات بارگیری و
الستیک و برچسب گواهی نیز قرار دارد.
قبـل از بارگیـری خـودرو ،با موارد مربـوط به وزن
قابـل حمل در خودرو آشـنا شـوید و مشـخصات و
برچسب گواهی خودرو را مالحظه نمایید

وزن اکسلی ناخالص یا GAW

اضافه بار

sic

وزن خودرو
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موقـع انجـام تعمیرات اضطراری و یـا توقف خودرو
در کنـار جاده ،باید فالشـر یا چـراغ خطر خودرو را
روشن کرد.
چـراغ فالشـر بـه فشـار کلیـد مخصـوص در هـر
وضعیتی از سـوئیچ ،روشـن میشـود .کلید فالشـر
در وسـط کنسـول میانی خودرو قرار دارد و بعد از
روشـن شـدن آن ،تمامی چـراغ راهنماهای خودرو
بهطور همزمان چشمک خواهند زد.
• •چـراغ هشـدار فالشـر در حالـت روشـن و یا
خامـوش بودن خودرو قابل اسـتفاده اسـت و
روشن میشود.
• •وقتی فالشـر روشـن اسـت ،چراغ راهنما کار
نمیکند.
• •موقع فالشر زدن در حین یدک شدن خودرو،
بیشتر احتیاط کنید.

اگر موتور در تقاطع ها خاموش شود

sic

هشدارهای جادهای

در صــورت بـروز وضعیتهــای
اضطراری حیـن رانندگی ،اقدامات
زیر را انجام دهید
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فالشر زدن به معنای هشدار به رانندههای دیگر
برای احتیاط بیشتر هنگام نزدیک شدن و سبقت
گرفتن از خودروی شما است.
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فالشر اعالم خطر
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• •اگـر خـودرو در حیـن عبـور از چهارراههـا و
تقاطع ها خاموش شـود ،ابتدا دنده را خالص
کرده و سـپس با هل دادن خودرو را به مکان
امنی منتقل نمایید.
• •اگر خودرو شما گیربکس معمولی دارد و فاقد
سـوئیچ قفل شونده اسـت ،خودرو را در دنده
 2یا  3بدون فشار پدال کالچ استارت بزنید و
خودرو را جلو ببرید.
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اگر در حین رانندگی خودرو پنچر شود

در این حالت:
1 .1پای خود را از روی پدال گاز بردارید و اجازه دهید
که حین هدایت مسـتقیم خودرو سـرعت آن کم
شود .هرگز بالفاصله ترمز نگیرید و یا سعی نکنید
فورا از جاده خارج شـوید زیرا ممکن است کنترل
خودرو را از دست بدهید .وقتی خودرو به سرعتی
رسـید که ترمز کردن در این سـرعت خطر ندارد،
به آرامی و با احتیاط ترمز کرده و روی یک سطح
سـفت ،خودرو را پاک کنید .هرگز در فضای بین
دو الین اطراف اتوبان پارک نکنید.

اگر خودرو روشن نشود اقدامات زیر را انجام دهید

1 .1اگر خودرو شما دارای گیربکس اتوماتیک است
مطمئن شوید که دنده آن خالص است و یا در
وضعیت  Pقرار دارد و ترمز اضطراری آن کشیده
شده است.
2 .2اتصـاالت باطری را چک نموده و مطمئن شـوید
که تمیز و سفت هستند.
3 .3چراغهای داخلی را روشن کنید .اگر چراغ موقع
اسـتارت کم نور میشـود و یا خاموش میگردد،
باطری خالی شده است.
4 .4اتصاالت اسـتارتر را چک کنید تا مطمئن شـوید
که درست نصب شده و یا شل نشدهاند.
5 .5برای روشن کردن خودرو از هل دادن و یا کشیدن
آن خـودداری کنید .به بخش دسـتورالعملهای
«استارت به روش باطری به باطری» رجوع شود.
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1 .1به آرامی سـرعت خود را کـم کنید ،و خودرو را
در خـط مسـتقیم هدایـت نمایید .بـه دقت و با
احتیـاط از جـاده خارج شـوید و بـه مکانی امن
بروید.
2 .2فالشرها را روشن کنید.
3 .3سعی کنید که مجددا موتور را روشن کنید .اگر
خودرو روشـن نشـد ،توصیه می کنیم که آن را
بـه نزدیکترین نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور انتقال دهید.
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اگـر در حین رانندگی ،خودرو خاموش
شد:

1 .1میزان سوخت خودرو را چک کنید.
2 .2سـوئیچ را در وضعیـت قفـل بگذاریـد و تمامی
کانکتورهـای کویـل و شـمعها را چـک کنیـد.
کانکتورهـای شـل و یا باز شـده را مجددا وصل
کنید.
3 .3لولههای سوخترسانی به موتور را چک کنید.
4 .4اگر موتور باز هم روشـن نشـد ،توصیه میکنیم
آن را بـه نزدیکتریـن نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور انتقال دهید.

6

هشدار !
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اگر موتور روشـن نشد ،سعی نکنید با هل دادن
یا کشـیدن آن را روشن کنید .این امر می تواند
سـبب تصادف و یا آسـیبهای دیگر شـود .به
عالوه ،هل دادن و یا کشـیدن ممکن است سبب
بار اضافی روی مبدل کاتالیسـتی شـده و سبب
آتشسوزی گردد.
www.CarGarage.ir

در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟

اگر موتور اصال استارت نمیزد و یا این
کار به کندی انجام میشود

اگر موتور استارت می زند اما روشن
نمیشود

sic

2 .2بعـد از توقـف خـودرو ،فالشـرها را روشـن و
ترمزدستی را بکشـید و اگر گیربکس اتوماتیک
اسـت ،آن را در وضعیت  Pو اگر معمولی است
آن را در وضعیت دنده عقب قرار دهید.
3 .3تمامـی سرنشـینان را از خـودرو خـارج کرده و
مطمئن شوید که همگی از دربی که ایمنی الزم
را دارد و بـه سـمت محل عبور و مـرور باز نمی
شود ،خارج شوند.
4 .4موقع تعویض چرخ ،براسـاس دستورالعملهای
بعدی این فصل عمل کنید.
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استارت اضطراری

احتیاط !
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باطری
• •مواظب باشـید که شعله و جرقه نزدیک
باطری نباشـد .زیرا باطری گاز هیدروژن
تولیـد میکند و ممکن اسـت در معرض
شـعله و یا جرقه منفجر شود .اگر از این
دسـتورالعملها تبعیـت نکنیـد ،ممکن
اسـت آسـیبهای جانی و مالـی ایجاد
شـود! اگر با نحوه کار آشـنا نیستید ،از
یک متخصص کمک بگیرید .باطریهای
خودرو حاوی اسیدسولفوریک هستند و
این اسید بهشدت سمی و خورنده است.
موقع باطـری به باطری کـردن ،حتما از
عینـک محافظ اسـتفاده کنید و مواظب
باشید که اسـید روی دست و لباس و یا
خودرو نپاشد.
• •اگر باطری خالی شده خودرو یخ زده و یا
میزان آب باطری پایین اسـت ،از باطری
بـه باطری کردن خـودداری کنیـد زیرا
ممکن است سبب انفجار آن شود.
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کابلهـا را بـه ترتیب عددی وصـل کرده و برعکس
اتصال ،آنها را باز کنید.
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بـرای باطـری بـه باطـری کـردن ،تنهـا از
سیستمهای باطری کمکی  12ولتی استفاده
کنید .استفاده از منبع تغذیهها یا باطریهای
 24ولتی میتواند سـبب ایراد خسارتهای
غیر قابل تعمیر به موتور اسـتارت ،سیستم
جرقـه و دیگر قطعـات الکترونیکی شـود.
(اسـتفاده از دو باطری  12ولت و سـری و یا
موتور ژنراتور  24ولت هم ممنوع است).

G

باطری
هـر گز سـعی نکنید که سـطح آب باطری
را چک کنیـد زیرا این امر میتواند سـبب
ترکیدن و یا انفجار باطری شود و آسیبهای
جانی و مالی به دنبال دارد.
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اسـتارت کمکـی یا باطری به باطـری در صورتیکه
درسـت انجام نشود ،میتواند بسیار خطرناک باشد.
بنابراین برای جلوگیری از آسیبهای جانی و مالی،
از روشهـای صحیحـی باطـری به باطـری تبعیت
کنیـد .اگر در انجام ایـن کار مهارت ندارید ،توصیه
میکنیم که از یک تکنسین ذیصالح کمک بگیرید
و یا از سرویسهای امداد خودرو استفاده کنید.
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استارت کمکی یا باطری به باطری:

هشدار !
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هشدار !

روش صحیح باطری به باطری کردن:

روشن کردن خودرو به روش هل دادن آن
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 .5اکنـون با باطری خودرو کمکی اسـتارت بزنید و
دور موتور را به  2000دور در دقیقه برسـانید و
سپس استارت خودرو با باطری خالی را بزنید.

هرگز برای روشن کردن خودرو آن را یدک
نکنید زیرا ممکن اسـت موقع روشن شدن
ناگهان خودرو به جلو حرکت کرده و موجب
تصادف گردد.
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اگر دلیل خالی شـدن باطری شـما مشخص نباشد،
توصیـه میکنیـم خـودرو را بـه نمایندگـی مجـاز
شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

هشدار !
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از اتصال سیم باطری کمکی از سر مثبت آن
به سـر منفی باطری خالی خودداری کنید.
این امر میتواند سـبب داغ شـدن باطری و
ترک خوردن آن و یا خارج شـدن اسـید از
آن شود.

هل دادن خودروهای دارای گیربکس دستی ممنوع
اسـت زیرا به سیستم کنترل آالیندههای آن آسیب
میرساند.
هل دادن خودرو برای روشـن کردن در خودروهای
دنده اتوماتیک نیز ممنوع است.
برای روشن کردن خودروی خالی از روشهای این
بخش استفاده کنید.

sic

1 .1مطمئن شوید که باطری کمکی  12ولتی است و
سیم منفی آن به زمین متصل است.
2 .2اگر باطری کمکی از روی خودرو دیگری استفاده
میشود ،مواظب باشید که خودروها با هم تماس
پیدا نکنند.
3 .3تمامی وسـایل برقی غیر ضروری داخل خودرو را
خاموش کنید.
4 .4سـیمهای باطری کمکی را به ترتیب شکل وصل
کنید .ابتدا یک سـر سـیم باطری کمکی را به سر
مثبت باطری خالی ( )1و سپس سر دیگر آن را به
ترمینال مثبت باطری کمکی ( )2متصل نمایید.
در ادامه سر سیم دیگر باطری کمکی را به ترمینال
منفی باطری ( )3خالی زده و سـر دیگر آن را هم
به یک سـطح فلـزی ،ثابت ،جامـد (مثال به قالب
درب موتـور) و دور از باطـری ( )4متصـل نمایید.
هرگـز این سرسـیم را به قطعـات و یا بخشهایی
وصل نکنید که هنگام روشن شدن موتور حرکت
مینماینـد و حتـی از اتصـال آن بـه نزدیکی این
قطعات هم خودداری کنید.
از اتصال سیمهای کمکی باطری به چیز دیگری غیر از
ترمینالهای باطری و یا زمین خودداری کنید .موقع
ایجاد اتصال روی باطری خم نشوید.

احتیاط !
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نگاهی اجمالی به خودرو

در صورت داغ کردن موتور چه کار باید کرد؟

هنگام کار کردن موتور ،مواظب باشـید که
دسـت ،مـو و لباسهای شـما بیـن قطعات
متحرکی مانند پروانه و تسمه گیر نکند.
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5 .5اگـر تسـمه واتـر پمـپ خراب شـده اسـت و یا
رادیاتـور نشـتی دارد ،خودرو را بـه نزدیکترین
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان موتـور انتقال
دهید.
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هشدار !
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وقتی موتور داغ کرده اسـت ،درب رادیاتور
را بـاز نکنیـد .این امر ممکن اسـت سـبب
خـروج ناگهانی آب داغ و ایجاد سـوختگی
شدید شود.
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6 .6اگـر نمیتوانیـد علـت داغ کردن موتـور را پیدا
کنیـد ،تـا زمان عادی شـدن دمـای موتور صبر
کنید و سـپس اگر آب رادیاتور کم شـده بود ،با
احتیاط به مخزن کمکی آن ،آب اضافه کنید تا
مخزن تا نیمه پر شود.
7 .7همـواره بـا احتیـاط عمل کنیـد و مراقب عالئم
داغ کردن خودرو باشید .اگر خودرو مجددا داغ
کـرد ،بالفاصله آن را بـه نزدیکترین نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

sic

اگر عقربه دمای خودرو شما نشان میدهد که موتور
داغ کرده اسـت ،قدرت موتور کم می شـود و صدای
کوبیدن شـدید بـه گوش می رسـد و موتور احتماال
خیلی داغ شـده اسـت .در این حالـت به صورت زیر
عمل کنید:
1 .1خودرو را از جاده خارج و هرچه سریع تر در یک
جای ایمن متوقف کنید.
2 .2دنـده را در وضعیـت ( Pبـرای خـودرو بـا دنده
اتوماتیـک) و دنده خالص (بـرای خودرو با دنده
معمولی) قرار دهید و ترمزدسـتی را بکشید .اگر
کولر روشن است ،آن را خاموش کنید.
 3 .3اگر آب از رادیاتور خارج میشود و یا بخار از درب
موتور بلند میشـود ،خودرو را خاموش کنید و تا
زمانیکـه خـروج آب از رادیاتـور و یا بخار متوقف
نشده است  ،درب موتور را باز نکنید .اگر خروج آب
و بخار نداشـتید ،موتور را خاموش نکنید و از کار
کردن پروانه خنککننده مطمئن شوید .اگر پروانه
کار نمیکند ،خودرو را خاموش کنید.
4 .4مطمئن شوید که تسمه واتر پمپ سرجای خود
است؛ اگر تسمه وجود داشت ،آن را سفت کنید.
اگر تسـمه مشکلی نداشـت و سفت بود به سراغ
نشـتی از رادیاتور و شـیلنگها برویـد( .اگر کولر
اسـتفاده شده است ،طبیعی است که آب سرد از
زمان توقف خودرو از آن خارج شود).

هشدار !
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احتیاط !

افت شـدید آب رادیاتور به معنی نشتی در
سیسـتم خنککننده خودرو است و توصیه
میکنیـم که خـودرو را فورا بـه نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

اگر الستیک خودرو پنچر شد ،چهکار باید کرد؟(با چرخ زاپاس)

دستورالعملهای جک زدن

هشدار !
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چرخ زاپاس ،جک ،دسته جک و آچار چرخ در
صندوقعقب خودرو قرار دارند.
برای خارج کردن این وسایل کف پوش صندوق را
کنار زده و آنها را خارج کنید.
( )1دسته جک
( )2جک
( )3آچار چرخ

تعویض الستیک
• •هرگـز کار تعویض چـرخ را داخل جاده
انجـام ندهیـد .بدیـن منظور همیشـه
خودرو را کامال از جاده خارج و به شـانه
خاکی کنار جاده منتقل کنید .جک باید
روی یک سـطح سـفت قرار گیرد و اگر
چنین سطحی را پیدا نمیکنید ،از امداد
خودرو کمک بگیرید.
(ادامه دارد)

G

جک و آچار
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اسـتفاده از جـک خـودرو تنهـا بـرای وضعیتهای
اضطراری است.
برای جلوگیری از تکانهای جک در هنگام حرکت
خودرو ،آن را به درستی در محل خود محکم کنید.
بـرای کاهش احتمال بروز خطر ،دسـتورات مربوط
به جک زدن را اجرا کنید.

(ادامه)
• •حتما از محلهـای خاص برای جک زدن
اسـتفاده کنید که در جلو و عقب خودرو
مشـخص شـدهاند و هرگز زیر سپر و یا
دیگر بخشهای خودرو جک نزنید.
• •جک بـه راحتی میتوانـد از زیر خودرو
در رفتـه و سـبب ایجاد سـانحه شـود.
بههیچوجـه بدن خود را زیر خودرو روی
جک قـرار ندهید و برای این کار و رفتن
به زیر خـودرو حتمـا از پایههای کمکی
استفاده کرده و سپس اقدام کنید.
• •وقتی خودرو روی جک اسـت ،هرگز آن
را اسـتارت نزنیـد و یا موتور را روشـن
نکنید!
• •موقع جک زدن نباید کسی داخل خودرو
باشد.
• •کودکان را در مکانـی امن دور از جاده و
خودرو نگه دارید.

www.CarGarage.ir
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مهـره اتصـال چـرخ زاپـاس را در جهـت خلاف
عقربههای ساعت بگردانید.
بـرای بسـتن چـرخ زاپاس عکس ایـن کار را انجام
دهید.
بـرای جلوگیـری از حرکـت اضافی قطعـات جک و
وسـایل همـراه در صندوقعقب ،آنهـا را به خوبی
ببندید.

1 .1خودرو را روی یک سـطح مناسب پارک و ترمز
دستی را بکشید.
2 .2دنـده را در وضعیـت دنـده عقـب (بـرای
گیربکسهای دسـتی) و یا ( Pدر گیربکسهای
اتوماتیک) قرار دهید.
3 .3چراغ خطر یا فالشر خودرو را روشن کنید.

G

باز کردن و بستن چرخ زاپاس

تعویض چرخ خودرو
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4 .4آچـار چـرخ ،جک ،دسـته جـک ،و زاپـاس را از
خودرو خارج کنید.
5 .5جلـوی چرخهایـی که روبـروی چـرخ تعویضی
هستند ،مانعی بگذارید.

هشدار !

در هنگام تعویض چرخ
• •بـرای جلوگیـری از حرکـت خـودرو در
هنگام تعویض چرخ ،همیشه ترمز دستی
را کامال بکشید و جلوی چرخهای مقابل
چرخ تعویضی ،مانع بگذارید.
• •توصیه میشـود که جلـوی بقیه چرخها
هم مانـع بگذارید و هیچ کـس نباید در
داخل خودرو باقی بماند.

7 .7جـک را در نزدیکتریـن محـل جـک زنـی بـه
چرخ تعویضی قرار دهید .این محل ها صفحات
جوش شـده به شاسـی با دو زبانه هستند و یک
لبـه دارنـد که وارد سـر جـک میشـود و با آن
جفت میگردد.
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6 .6سـپس هر کـدام از مهرههای چـرخ را یک دور
در جهت خالف عقربههای ساعت شل کنید اما
تا وقتی که السـتیک از زمین باال نیامده اسـت،
پیچها را خارج نکنید.
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در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟
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هشدار !
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محل جک زنی
برای کاهش احتمال آسـیبهای جانی ،تنها
از جکهـای اصلی همـراه خـودرو و محل
جکزنی تعیین شده اسـتفاده کنید .هرگز
جک را زیر قطعات دیگر خودرو مانند سـپر
و محلهای دیگر قرار ندهید.
www.CarGarage.ir

8 .8دسـته جـک را در جهـت عقربههـای سـاعت
بگردانیـد و خـودرو را تـا جایی بـاال بیاورید که
چرخ از زمین جدا شـود .میزان فاصله بین کف
چـرخ و زمیـن در ایـن وضعیت بایـد تقریباً
30
6
میلیمتر باشد و قبل از خارج کردن و باز کردن
پیـچ ها ،مطمئن شـوید که خودرو پایدار اسـت
و بههیچوجـه امکان حرکت و یـا دررفتن آن از
روی جک نیست.

279

نگاهی اجمالی به خودرو

• •چرخ و قالپاق ممکن است دارای لبههای
تیز باشـند .بنابراین آنهـا را با احتیاط
جابهجا کنید تا آسیبی به شما نرسد.
• •قبل از جا زدن چرخ ،مطمئن شـوید که
روی جای چرخ گل و الی و یا قیر ،سنگ
و غیـره وجود ندارد تا مانعی بر سـر راه
جا خوردن چرخ نباشـد .اگـر این موارد
وجود داشتند آنها را تمیز کنید سپس
چرخ را جا بزنید .اگر سـطح تماس چرخ
و توپـی آن خوب نباشـد،مهرهها شـل
بسته میشـوند و ممکن است چرخ شل
باشد .شل بودن چرخ میتواند سبب کم
شـدن کنترل بر خودرو و حوادث بعدی
میشود.
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1010برای بستن چرخ و بعد از جا زدن آن،مهرهها
را بـا دسـت تا جایی که ممکن اسـت سـفت
کنیـد .به چرخ ضربـه بزنید تـا از جا خوردن
کامـل آن اطمینـان یابیـد و سـپس مجـددا
مهرهها را با دست سفت کنید.
1111برای پایین آوردن جک ،پیچ مربوطه را خالف
عقربههای ساعت بگردانید.

sic

9 .9مهرههـای چـرخ را باز و آنها را با دسـت خارج
کنیـد .چرخ را خـارج و آن را بهصورت خوابیده
روی زمیـن بگذارید بهگونهای که امکان حرکت
نداشـته باشد .سـپس چرخ زاپاس را با توجه به
سوراخ پیچها روی جای چرخ قبلی قرار دهید و
دقیقا سوراخهای روی چرخ و جای آن را مقابل
هم قرار دهید .اگر مشـکل بـود ،اندکی چرخ را
حرکت دهید تا سـوراخها را پیـدا و با گرداندن
چرخ ،سوراخها را روبروی هم قرار دهید .سپس
چرخ را فشـار دهید تا کامال داخل شـود و سـر
جای خود قرار گیرد.

هشدار !
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گشتاور سفت کردن مهرههای چرخ:
در چرخهای با رینگ فوالدی یا آلومنیومی:
9~11 kg.m

احتیاط !
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سـپس آچار را مانند شکل فوق قرار داده و مهرهها
را سـفت کنید .مطمئن شـوید که آچار کامال وارد
سـرپیچ شده اسـت و از رفتن روی دسته آچار با پا
و یا اسـتفاده از لوله برای افزایش دسـته آن وسفت
کردن بیشتر پیچ خودداری کنید.
طبق شمارهبندی روی شکل مهرهها را سفت کنید
تا وقتی که همه آنها سـفت شـوند .سپس مجددا
سـفت بودن هر مهره را چـک کنید .بعد از تعویض
چرخ ،توصیه میشـود که خودرو را برای بازدید به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.
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اگـر درجـه فشـار هوا دارید ،فشـار باد السـتیک را
چک کنید و اگر کمتر از مقدار توصیه شده بود ،به
نزدیکترین پنچرگیری مراجعه و چرخ را باد بزنید.
و اگر فشـار زیاد بـود ،آن را خالی کنید تا به مقدار
توصیه شـده برسد .همیشـه بعد از کنترل و تنظیم
باد چرخ ،سـر والو ( سرشـیرباد) را نصب کنید .در
غیر این صورت امکان نشت باد وجود دارد .اگر سر
والـو ( سرشـیرباد) را گـم کردید ،حتمـا یکی دیگر
بخرید و سریعا روی والو باد چرخ نصب کنید.
بعـد از تعویـض چرخهـا ،السـتیک پنچـر را جـای
زاپـاس قـرار داده و جـک و ابزارهـای دیگـر را بـه
صندوقعقب برگردانید و ببندید.
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روی مهرههـای چـرخ خـودرو رزوههـای
متریـک وجـود دارد .در هنگام بـاز کردن
چـرخ ،مطمئـن شـوید کـه همان پیـچ را
سرجای خودش نصب کنید و یا اگر تعویض
شـدند ،مهرههای با رزوههای متریک و پخ
یکسـان اسـتفاده کنید .بسـتن اشتباهی
مهرهها سبب میشود که مهره سفت نشده
و آسیب ببیند و باید تعویض شود.
توجه داشته باشـید که اغلب مهره چرخها
رزوههـای متریک ندارند .بنابراین همیشـه
قبل از بستن مهرههای جدید از شکل رزوه
آنها اطمینان حاصل کنید.
اگر در این مورد مشـکلی رخ داد ،سـریعا
بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور
مراجعه کنید.
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نگاهی اجمالی به خودرو
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احتیاط !
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• •موقع اسـتفاده از چرخ زاپاس فشرده ،با
احتیاط رانندگی کنید و در اولین فرصت
آن را با چرخ و الستیک معمولی تعویض
نمایید.
• •استفاده از بیش از یک الستیک فشرده
بهصورت همزمان توصیه نمیشود.
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کم بادی الستیک
همیشـه بعد از نصـب السـتیک یدکی باد
السـتیک را چک کنید .در صـورت نیاز ان
را تا فشـار باد السـتیک تنظیم نمایید .در
صورت لزوم ،به بخش السـتیک و قالپاق در
بخش  8مراجعه نمایید.
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هشدار !
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برای جلوگیری از تکان خوردن جک ،دسـته جک،
آچار چرخ و السـتیکهای یدک در هنگام حرکت،
آنها را در صندوق عقب خوب ببندید.

خـودروی شـما مجهـز به السـتیک زاپاس فشـرده
یـا جمـع و جـور اسـت کـه نسـبت بـه السـتیک
معمولـی فضـای کمتـری را اشـغال میکنـد .ایـن
چـرخ کوچکتـر از چـرخ معمولـی اسـت و تنهـا
بـرای اسـتفاده موقـت طراحی شـده اسـت.

السـتیک فشـرده تنها بـرای وضعیتهای
اضطراری طراحی شـده است و نباید هنگام
اسـتفاده از آنهـا با سـرعت بیـش از 80
کیلومتر در سـاعت حرکت نمود .السـتیک
اصلی باید پنچرگیری و در سریعترین زمان
ممکن تعویض شود تا از مشکالت و حوادث
جانی و مالی جلوگیری شود.

w

مهرههای چرخ
اگـر مهرههای چـرخ آسـیب ببینند ،توان
نگهـداری چرخ را ندارند و این امر میتواند
سـبب خرابی چرخ و دررفتن و آسیبهای
جانی و مالی شود.

نکته مهـم – اسـتفاده از چرخ زاپاس
فشـرده (در صورت وجود)

هشدار !

sic

هشدار !
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فـشـــار بـــاد تایر زاپاس بـایـــد تـــا 60 psi
باشد.

نکته :

بعد از نصب چرخ زاپاس ،فشار باد آن را چک
و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.
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•هنـگام نصـب السـتیک زاپـاس فشـرده روی
خـودرو ،از بـردن خـودرو بـه کارواش هـای
اتوماتیک خودداری کنید.
•هنگام اسـتفاده از زاپاس ،از بسـتن زنجیر چرخ
خـودداری کنید زیرا انـدازه این چرخ کوچکتر
است و زنجیر درست روی آن جا نمیخورد .این
امر میتواند به خودرو آسـیب رسـانده و سـبب
خرابی زنجیر نیز بشود.
•السـتیک زاپاس نبایـد موقع لـزوم رانندگی در
برف و یا یخ ،در جلو خودرو نصب شود.
•از بستن الستیک زاپاس فشرده روی خودروهای
دیگـر خـودداری کنیـد زیرا این السـتیک تنها
مخصوص این خودرو طراحی شده است.
•عمر آج السـتیک زاپاس فشرده از الستیکهای
معمولـی کمتـر اسـت و بنابراین بایـد بهصورت
منظـم آن را بازدیـد نماییـد و السـتیکهای
زاپاس سائیده را با انواع مشابه تعویض کنید.

• •السـتیک زاپاس را نبایـد روی رینگهای دیگر
سـوار کـرد و از بسـتن آن روی السـتیکهای
اسـتاندارد ،یخ شکن ،و یا استفاده از قالپاق و یا
رینگ خاص در آن خودداری کنید .در غیر این
صورت ،این اقالم آسیب میبینند و ممکن است
به خودرو هم آسیب برسد.
• •هرگـز همزمـان بیشـتر از یک السـتیک زاپاس
فشرده استفاده نکنید.
• •هنگام استفاده از الستیک زاپاس فشرده ،یدک
نمودن کاروان ممنوع است.

sic

موقع استفاده از زاپاس فشرده ،نکات احتیاطی زیر
را رعایت کنید:
• •تحت هیـــچ شرایطــی با سرعــت بیشتــر از
 80 km/h؛ رانندگـی نکنید؛ زیرا سـرعتهای
باالتر میتواند به الستیک خودرو آسیب بزند.
• •بـرای اجتنـاب از خطرات همواره بـا احتیاط رو
سـرعت کم طبق شـرایط جـاده رانندگی کنید.
چالهها و موانع روی جاده میتوانند به شدن به
چرخ زاپاس آسیب بزنند.
• •اسـتفاده مـداوم از زاپـاس فشـرده میتوانـد
سـبب خرابی ،از دسـت رفتن کنتـرل خودرو و
آسیبهای جانی شود.
• •هرگز بـار داخل خودرو را در این وضعیت نباید
از مقادیر اسـمی تعیین شـده بـرای حداکثر بار
اسـمی و یـا ظرفیت حمل بار بیشـتر باشـد که
این مقادیر روی خود الستیک زاپاس درج شده
است.
• •از رانندگـی در محلهـای پـر از مانع خودداری
کنیـد زیـرا قطـر زاپـاس فشـرده کوچکتـر از
السـتیکهای عـادی اسـت و ایـن امـر سـبب
کاهـش تقریبی  25میلیمتـری فاصله تا زمین
میشود و به خودرو آسیب میرساند.

•
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برچسب روی جک

1 .1نام مدل
2 .2حداکثر بار مجاز
3 .3موقع استفاده از جک ،ترمزدستی را بکشید.
4 .4موقـع اسـتفاده از جـک ،خـودرو را خامـوش
کنید.
5 .5هرگـز زیر خودروی که تنهـا با جک باال آمده
است ،نروید.
6 .6محلهای تعیین شـده زیر شاسـی برای جک
زدن
7 .7موقـع جـک زدن ،صفحه تحتانی جک باید به
صورت عمودی زیر نقطه جک زنی قرار گیرد.
8 .8در خودروهـای دنـده معمولـی ،دنـده را در
وضعیـت دنـده عقـب و در خـودرو دنـده
اتوماتیک ،دنده را در وضعیت  Pقرار دهید.
9 .9جـک باید روی سـطح سـفت و تراز اسـتفاده
شود
1010مشخصات سازنده جک
1111تاریخ ساخت جک
1212نمایندگی و آدرس آن
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  برچسب روی جک ممکن است با این شکل متفاوت باشد .برای کسب مشخصات و اطالعات بیشتر به
برچسب روی جک رجوع شود.
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اگر چرخ خودرو پنچر شد چه کار باید کرد؟ (با کیت پنچرگیری)
احتیاط !
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جداره الستیک
بـرای پنچرگیـری بخش جداره السـتیک
از کیـت پنچرگیری اسـتفاده نکنیـد زیرا
ممکن است به خاطر افزایش امکان ترکیدن
الستیک ،خطرناک باشد.
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برای ایمنی بیشـتر در هنگام اسـتفاده از این کیت،
بـه دقـت ایـن دسـتورالعملها را خوانـده و از آن
تبعیت کنید.
( )1کمپرسور
()2ظرف درزگیر
کیـت پنچر گیـری کار پنچرگیری موقـت را انجام
میدهـد و توصیـه میشـود کـه بعـد از آن خودرو
را بـرای بازدید بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
خودرو انتقال دهید.
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در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟

یک درزگیر برای یک الستیک
موقع پنچر شـدن دو یا چند چرخ ،از کیت
پنچرگیـری اسـتفاده نکنید زیـرا هر کیت
پنچرگیـری تنها برای یک السـتیک پنچر
استفاده میشود.

هشدار !

.ir

تعمیر موقت
باوجود پنچر گیری سـریع السـتیک با این
روش ،ممکن اسـت بعد از اسـتفاده از کیت
پنچرگیری مجددا الستیک پنچر شود.
www.CarGarage.ir

معرفی کیت پنچرگیری

با استفاده از این کیت ،شما حتی بعد از پنچری هم
میتوانید به حرکت خود ادامه دهید.
سیسـتم کمپرسـور ترکیـب درزگیـر میتواننـد 6
بهخوبـی اغلب پنچریهای ناشـی از فرورفتن میخ
و یا اشـیای مشـابه در خودرو را رفع کرده و خودرو
را مجددا باد بزنند.
بعـد از پنچرگیـری صحیح خودرو ،شـما میتوانید
تا  200کیلومتر با حداکثر سـرعت  80کیلومتر در
ساعت با خودرو رانندگی و خود را به یک تعمیرگاه
یا پنچرگیری برسـانید و تعمیرات اساسـی را انجام
دهید.
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نکاتـی برای اسـتفاده هرچـه بهتر از
کیت پنچرگیری
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•خودرو را در شانه خاکی جاده به گونهای پارک
کنیـد کـه بتوانیـد دور از محـل عبـور و مـرور
خودروها با کیت کار کنید.
•مطمئـن شـویدکه خـودرو حرکـت نمیکنـد
و حتـی وقتـی کـه روی زمیـن تراز هـم پارک
کردهاید ،ترمز دستی را همیشه بکشید.
•تنهـا بـرای پنچـر گیـری و بـاد زدن السـتیک
سـواری از این کیت استفاده کنید .توجه داشته
باشید که با این کیت تنها می توانید پنچری در
بخش روی آج الستیک را بگیرید.
•از اسـتفاده از ایـن کیـت بـرای پنچرگیـری
الستیک موتورسـیکلت ،دوچرخه و یا الستیک
های دیگر خودداری کنید.
•وقتی السـتیک و چرخ آسیب دیده است ،برای
ایمنـی بیشـتر از کیـت پنچـر گیـری اسـتفاده
نکنید.
•اسـتفاده از ایـن کیـت بـرای پنچرگیـری
خودروهـای که پنچری آنها تقریبا  6میلیمتر
اسـت ،مؤثر نیست و توصیه می شود که خودرو
را به تعمیرگاه یا نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور انتقال دهید.

•

•در صـورت ایجـاد آسـیبهای جـدی بـه خاطر
رانندگـی بـا السـتیک پنچـر و یـا با السـتیک
کـم بـاد ،از این کیت برای تعمیـر و پنچرگیری
استفاده نکنید.
•اشـیایی مانند میخ و پیچ پنچر کننده الستیک
را خارج نکنید.
•اگـر خـودرو در فضای باز اسـت ،آن را خاموش
نکنیـد و در غیـر ایـن صورت بهخاطر اسـتفاده
کمپرسـور بـاد از باطـری ،ممکن اسـت باطری
خالی شود.
•هرگز هنگام اسـتفاده ،کیـت پنچرگیری را رها
نکنید.
•هرگـز بیـش از  10دقیقـه از کمپرسـور کیـت
استفاده نکنید زیرا ممکن است داغ کند.
•اگـر دمای محیط زیـر  -30°Cاسـت ،از کیت
پنچرگیری استفاده نکنید.

sic

ممکـن اسـت بـا ایـن کیـت نتوانیـد بعضـی از
السـتیکهای با پنچری زیاد و یا دارای پنچری در
جداره کناری را به خوبی پنچرگیری کنید.
افت فشـار باد الستیک ممکن است اثر زیادی روی
کارایی الستیک بگذارد.
بـه همین دلیـل در موقع اسـتفاده از خودرو دارای
چرخ پنچرگیری شده با این شیوه ،باید از فرمانهای
ناگهانـی و دیگر مانورهای رانندگی خودداری کنید
بهخصوص اگر خودرو دارای بار سـنگین اسـت و یا
تریلی به آن یدک شده است.
کیـت پنچرگیـری بـرای تعمیـر دائمـی السـتیک
اسـتفاده نمیشـود و تنها برای یک السـتیک قابل
استفاده است.
در این بخش نحوه استفاده از این کیت و پنچرگیری
موقت الستیک خودرو به شما آموزش داده میشود
تا بتوانید سـاده و مطمئـن کار پنچرگیری را انجام
دهید.
بنابرایـن بخش «نکاتـی برای اسـتفاده هرچه بهتر
از کیـت پنچرگیـری» را بـا دقـت مطالعـه و از آن
تبعیت کنید.
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اجزای کیت پنچرگیری

.
ge

a
ar

G

lec
oe

ar

.C
w

w

w

درزگیر تاریخ مصرف گذشته
هرگـز از درزگیـر تاریـخ مصـرف گذشـته
اسـتفاده نکنید (یعنی تاریـخ انقضای روی
بطـری آن منقضی شـده باشـد) .ایـن امر
میتواند خطر نقص پنچرگیری را بیشتر کند.

.ir

0 .0برچسب محدودیت سرعت
1 .1بطـری درزگیری یـا مایع پنچرگیـری همراه با
برچسب سرعت مجاز
2 .2شیلنگ اتصال از بطری به الستیک
3 .3کانکتورها و سیم اتصال مستقیم

 .4پایه بطری درزگیر (چسب)
 	.5کمپرسور
 .6کلید روشن/خاموش
 .7نمایشگر فشار باد الستیک
 .8شیلنگ اتصال کمپرسور و بطری درزگیری و یا
کمپرسور و چرخ
www.CarGarage.ir

هشدار !

درزگیر
• •آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
• •از تماس آن با چشم ها خودداری کنید.
• •از استنشاق و خوردن آن اجتناب کنید.
توصیه میشـود که دسـتورالعملهای ارائه شـده را
کامال رعایت کنید در غیر این صورت ممکن اسـت
درزگیر تحت فشار باال خارج شود.
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در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟

sic

کانکتورها ،کابل و شـیلنگ اتصـال در داخل جعبه
کمپرسور قرار دارند.

6

نگاهی اجمالی به خودرو
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استفاده از کیت پنچرگیری
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1 .1برچسـب سـرعت مجاز ( )0روی بطـری ( )1را
جـدا کـرده و آن را در جایـی در معـرض دیـد
داخـل خودرو مثال روی فرمان بزنید تا فراموش
نکنیـد کـه بایـد با سـرعت مجـاز تعیین شـده
رانندگی کنید.
2 .2شیلنگ ( )8را به کانکتور بطری درزگیر متصل
نمایید.
3 .3سر والو ( سرشیرباد) چرخ پنچر را باز و شیلنگ
( )2بطری درزگیر را به آن ببندید.

G

احتیاط !
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شیلنگ درزگیر را سفت به شیر ببندید .در
غیر این صورت ،درزگیر پس زده می شود و
سپس انسداد و گرفتگی شیلنگ می گردد.
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4 .4بطری درزگیر را در داخل جعبه ( )4کمپرسـور
قرار دهید بهگونهای که جعبه عمودی باشد.

www.CarGarage.ir

5 .5مطمئـن شـوید کـه کمپرسـور خامـوش و در
وضعیت  0است.
6 .6سیم کمپرسور را به پریز برق خودرو بزنید.

احتیاط !
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پخش کردن درزگیر

در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟
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فشار باد الستیک
اگــر فشــار باد الستیـک شمــا کمتـر
از ) 29 PSI (200kpaاسـت ،از رانندگـی
خـودداری کنید .ایـن کار مـی تواند منجر
به تصادف در اثـر ترکیدگی خرابی ناگهانی
الستیک شود.

1010بـرای توزیـع یکنواخت درزگیر در السـتیک،
بالفاصلـه  7تـا  10کیلومتـر و یـا حـدود 10
دقیقه رانندگی کنید.
با سـرعت بیشتر از  80کیلومتر در ساعت رانندگی
نکنیـد و در صـورت امکان با سـرعت کمتـر از 20
کیلومتر در ساعت هم رانندگی ننماید.
هنـگام رانندگی ،اگر متوجـه ارتعاش غیر معمولی
شـدید ،و یا سـرو صدایی به گوش رسـید ،سـرعت
خـود را کـم کرده و بـا احتیاط رانندگـی کنید و با
احتیاط از جاده خارج شوید.
سپس به امداد جاده ای یا امداد خودرو زنگ بزنید.
موقـع اسـتفاده از کیـت پنچرگیری ،سنسـورهای
فشـار بـاد السـتیک و چـرخ ممکـن اسـت در اثـر 6
ریختـن درزگیـر آسـیب ببیننـد ،بنابرایـن درزگیر
روی سنسـورهای فشـار باد و چرخ را برداشته و آن
را برای بازدید به یک تعمیر کار ماهر بسپارید.
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7 .7در وضعیتـی که کلید روشـن  /خاموش خودرو
در وضعیت روشـن اسـت و یا سـوئیچ باز است،
کمپرسـور را روشـن و اجـازه دهیـد تـا  5تـا 7
دقیقـه کار کنـد تا درزگیر را تا فشـار مناسـب
وارد کنـد( .بـه بخـش چرخ و السـتیک خودرو
در فصـل  8مراجعه شـود) .فشـار باد السـتیک
بعـد از پـر کردن زیـاد مهم نیسـت و بعدا چک
و تنظیم میشـود .مواظب باشـید که السـتیک
را زیـاد باد نکنید و موقع باد کردن از السـتیک
فاصله بگیرید.

8 .8کمپرسور را خاموش کنید.
9 .9شـیلنگها را از کانکتـور بطـری درزگیـر و ولو
الستیک جدا کنید.
کیـت پنچرگیـری را به جعبـهاش در داخل خودرو
برگردانید.

هشدار !
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منواکسید کربن
هرگز خودرو را در محیط با تهویه نامناسب
برای مـدت طوالنی رها نکنیـد زیرا ممکن
اسـت سبب مسـمومیت منواکسید کربن و
خفگی شود.
www.CarGarage.ir
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گیج فشار ممکن اسـت فشاری بیشتر از حد
واقعی را در موقع کار کردن کمپرسـور نشان
دهـد .برای بـه دسـت آوردن فشـار دقیق،
کمپرسور باید خاموش شود.
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سنسور فشار باد الستیک
توصیه میشـود کـه از درزگیـر کیت پنچر
گیـری موجـود در نمایندگی مجاز شـرکت
کرمـان خـودرو اسـتفاده کنیـد .درزگیـر
روی سنسـور فشـار باد و چـرخ باید موقع
تعویض الستیک با السـتیک جدید تمیز و
سنسورهای فشـار باد الستیک توسط یک
مکانیک ماهر بازدید گردد.
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1 .1بعـد از رانندگـی تقریبـا  7تـا ده کیلومتـر و یا
حدود ده دقیقه ،در محل امن توقف کنید.
2 .2شـیلنگ ( )8کمپرسور را مسـتقیما به شیر باد
الستیک متصل نمایید.
3 .3سیم رابط کمپرسور را به پریز برق خودرو وصل
کنید.
4 .4فشار باد را تا فشار تعیین شده تنظیم کنید.
چ را باز کرده و بهصورت زیر عمل کنید.
سپس سوئی 
	-برای افزایش فشـار باد الستیک :کمپرسور
را روشن و در وضعیت  Iقرار دهید .برای کنترل
وضعیت باد فعلی کمپرسور را خاموش کنید.

نکته :

sic

کنترل فشار باد الستیک

na
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سیستم پایش فشار باد الستیک خودرو ( ،TPMSدر صورت وجود)

در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟
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لطفا توجه داشـته باشـید کـه  TPMSنمیتواند
جایگزین نگهداری صحیح شـود و راننده مسئولیت
دارد کـه حتی اگر سـطح کم بادی به حد نرسـیده
که  TPMSآن را نشـان دهد ،فشار باد مناسب را
تامین نماید.
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هـر السـتیک و نیـز زاپـاس آن در صـورت وجـود،
باید ماهانه در هوای سـرد بررسـی شـود و تا فشـار
توصیه شـده سـازنده خودرو بر روی برچسـب و یا
روی برچسـب فشـار باد ،تنظیم شـود( .اگر خودرو
شـما دارای الستیکهایی با اندازه متفاوت با اندازه
مندرج در برچسـب خودرو و یا برچسـب فشـار باد
السـتیک باشد ،در آن صورت باید فشار باد صحیح
برای آن الستیک را بهدست آورید).
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(  )1نمایشـگر فشـار باد السـتیک  /نمایشگر ایراد
TPMS
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خودرو شـما بهعنوان یـک خاصیت ایمنی مجهز به
سیسـتم پایش فشـار السـتیک یا  TPMSاسـت
کـه موقعی که فشـار یک یا چند السـتیک خودرو
باید کم شـوند ،چراغ مربوطه روی کیلومتر روشـن
میشود.
براین اسـاس وقتی این چراغ روشـن میشـود باید
خـودرو را متوقـف و هرچه سـریعتر السـتیکها را
چک و آنها را با فشار مناسب باد کنید .رانندگی با
السـتیک کم باد میتواند سبب داغ شدن الستیک
و خرابـی آن شـود و در عین حال مصرف سـوخت
کاهش و عمر السـتیک کم میشـود و ممکن است
روی کنترل و قدرت توقف خودرو هم اثر بگذارد.

خـودرو شـما دارای چـراغ نشـان دهنـده خرابـی
 TPMSهم میباشـد و اگر سیسـتم درسـت کار
نکنـد روشـن میشـود .ایـن چـراغ همراه بـا چراغ
نمایش کم بادی السـتیک نمایش داده میشـود و
وقتـی سیسـتم ایرادی را کشـف میکند ،چراغ کم
بـادی حدود یک دقیقه چشـمک میزند و سـپس
بهصورت ثابت روشن میگردد .این روند تا استارت
بعـدی ادامه دارد مگر اینکه ایرادی موجود باشـد.
وقتـی چراغ ایراد روشـن میشـود ،سیسـتم شـاید
نتوانـد کـم بـادی را نشـان دهـد و ایـراد و نقـص
 TPMSدالیـل زیادی دارد کـه از جمله میتوان
بـه تعویـض و یا تغییر السـتیکها و یـا چرخها در
خـودرو اشـاره نمـود کـه مانـع درسـت کار کردن
سیسـتم  TPMSمیشـود .همیشـه چـراغ ایـراد 6
 TPMSرا بعـد از تعویـض یک یا چند السـتیک
یـا چـرخ در خودرو چک کنید تا اطمینان یابید که
السـتیک تعویضی و یا جایگزین بهگونهای هسـتند
که اجازه میدهند تا  TPMSمجددا کار کند.

www.CarGarage.ir
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نکته :

چراغ کم بادی

احتیاط !

چـراغ هشـدار سیسـتم پایش فشـار باد السـتیک
زمانی روشن میشود که یک یا چند الستیک شما
کم باد باشد.
در صورت روشـن شدن این چراغ ،بالفاصله سرعت
خود را کم کنید و از دور زدنهای تند پرهیز کرده
و پیشبینی افزایش فاصله توقف را بنمایید .در این
وضعیت ،شما باید در سریعترین زمان ممکن توقف
کرده و الستیکها را بررسی نمایید .طبق برچسب
روی خودرو و یا برچسـب فشـار باد ،باد الستیکها
تنظیم کنید .برچسـب فشـار باد السـتیک در روی
پانل بیرونی سـتون وسـطی سمت راننده قرار دارد.
اگـر در نزدیکـی شـما پنچرگیـری وجود نـدارد یا
نمیتوانید تا آنجا رانندگی کنید ،هر چه سـریعتر
الستیک خود را با الستیک زاپاس تعویض نمایید.
سـپس ممکن اسـت چراغ کم بادی برای تقریبا 1
دقیقه چشمک بزند و سپس بهصورت مداوم بعد از
اسـتارت مجدد روشن میماند و  20دقیقه میماند
تا وقتی که شـما السـتیک را پنچرگیری و یا آن را
تعویض کنید.
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در زمسـتان و در آب و هـوای سـرد ،چراغ
کم بادی السـتیک ممکن اسـت در صورتی
روشن شـود که فشار باد الستیک در هوای
گرم تا مقدار توصیه شده تنظیم شده باشد.
بنابراین توجه داشته باشید که روشن شدن
ایـن چراغ به معنی معیـوب بودن TPMS
نیسـت زیـرا کاهش دمـا منجر بـه کاهش
تناسبی فشار باد الستیک شده است.
وقتی که شـما از منطقهای گرم وارد منطقه
سـرد در طـول رانندگـی میشـوید و یا از
منطقه سـرد وارد منطقه گرم میشوید و یا
دمای بیرون به شدت باالتر و یا کمتر است،
باید فشـار باد السـتیک را چک و تا فشار
پیشنهادی تنظیم نمایید.

sic

اگر چراغ  TPMSموقع باز بودن سوئیچ و یا
روشن شـدن موتور سه ثانیه روشن نشد و یا
اگر بعد از  1دقیقه چشـمک زدن روشن شود،
در آن صورت توصیه میشـود که خودرو را به
نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور انتقال
دهید تا مورد بازدید مجدد قرار گیرد.
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توصیه میشود که از عامل پنچرگیری مورد
تایید شرکت کرمان موتور استفاده کنید.
درزگیر سنسـور فشـار باد و چـرخ را باید
موقع تعویض الستیک برداشت.
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چـراغ ایـراد  TPMSبعـد از یک دقیقه چشـمک
زدن در صـورت وجود ایراد در سیسـتم ،TPMS
روشن میشود .اگر سیستم نتواند هشدار کم بادی
را همزمان با خرابی سیسـتم تشخیص دهد ،در آن
صورت چراغ ایراد  TPMSرا روشن خواهد نمو د.
توصیه میشـود که سیسـتم را در ایـن موارد برای
بازدیـد خـودرو بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتـور انتقال داده تا تعمیرات تخصصی بر روی آن
انجام شود.
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چـراغ ایـراد در سیسـتم
( TPMSسیسـتم پایـش
فشار الستیک)

احتیاط !
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در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟

• •چراغ خرابـی سیسـتم  TPMSممکن
اسـت در صورتی روشن شود که خودرو
در اطراف کابلهای برق و یا فرستندههای
رادیویی مثال در ایستگاههای پلیس راه،
ادارات رسمی و دولتی و یا ایستگاههای
پخش خبر ،تاسیسات نظامی ،فرودگاهها
یا برجهای مخابراتی و غیره رد شود .این
امـر میتواند در فعالیت عادی سیسـتم
 TPMSاختالل ایجاد کند.
• •چراغ ایراد سیسـتم  TPMSدر صورت
وجود زنجیر چرخ یا وسـایلی مانند نوت
بوک ،شـارژ موبایـل ،ریموت اسـتارتر،
سیسـتم ناوبـری و غیـره در خـودرو و
استفاده از آنها روشن میشود .این امر
میتواند با کار سیسـتم  TPMSتداخل
ایجاد کند و موجب روشـن شدن چراغ
ایراد شود.

اگـر السـتیک خودرو شـما پنچر شـود ،چـراغ کم
بـادی سیسـتم روشـن مـی شـود و در آن حالـت
توصیه میشود که الستیک پنچر را برای بازدید به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

w

آسیب های الستیک کم باد
کم بادی شـدید الستیک سـبب ناپایداری
خـودرو می شـود و کاهش کنتـرل خودرو
و افزایـش فاصله ترمز کـردن از عواقب آن
است.
ادامه رانندگی با السـتیک کم باد میتواند
سبب داغ کردن الستیک و خرابی آن شود.

تعویض الستیک دارای TPMS
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هشدار !

احتیاط !
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اگر چراغ بعد از چند دقیقه رانندگی خاموش نشد،
توصیه میشود که بالفاصله خودرو را به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

w

احتیاط !
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اگر السـتیک اصلی نصب شـده با الستیک
زاپاس تعویض شـود ،سنسور  TPMSروی
چرخ یدکی تعویض شـده باید فعال شود و
توصیه میشـود که سنسـور  TPMSروی
چـرخ اصلـی نصـب شـده را در نمایندگی
مجاز شـرکت کرمان موتور غیر فعال کنید.
اگر سنسـور  TPMSروی چرخ اصلی روی
کناره حامل چرخ زاپاس فعال شود ،سیستم
پایش فشار باد الستیک ممکن است درست
کار نکند .توصیه میشود که در این وضعیت
سیسـتم را برای بازدید بـه نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور انتقال دهید.
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شـاید شـما نتوانیـد بـا بازدید چشـمی ،کـم بادی
السـتیک را تشـخیص دهید .همیشـه از فشارسنج
باد السـتیک مناسـب بـرای اندازهگیری فشـار باد
اسـتفاده کنید .توجه داشته باشید که الستیکی که
با آن رانندگی شده است گرم است و فشار آن باالتر
از الستیک سرد می باشد.
منظور از السـتیک سـرد السـتیک خودرویی است
کـه حداقـل  3سـاعت در پارکینـگ قـرار دارد و یا
کمتر از  1/6کیلومتر را در این مدت رانندگی کرده
است.
قبل از اندازه گیری فشـار باد الستیک ،اجازه دهید
که الستیک سرد شود و همیشه مطمئن شوید که
السـتیک سرد شـده است و سـپس تا فشار تعیین
شده آن را باد بزنید.
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هر چرخ مجهز به سنسـور فشار الستیکی است که
پشت شیر باد الستیک نصب شده است شما باید از
چرخهـای خاص  TPMSاسـتفاده کنید و توصیه
مـی شـود کـه السـتیکها را در نمایندگـی مجـاز
شرکت کرمان موتور پنچرگیری کنید.
حتی اگر شما الستیک کم باد را با الستیک زاپاس
تعویـض کنیـد ،بـاز هـم چـراغ کم بادی چشـمک
میزند و روشن میماند تا وقتی که فشار باد تنظیم
شود و الستیک پنچرگیری کردد.
بعـد از تعویـض السـتیک کـم فشـار با السـتیک
زاپـاس ،چراغ کم فشـار چشـمک میزنـد و بعد از
چند دقیقه روشـن میشـود زیرا سنسور TPMS
روی الستیک زاپاس فعال نشده است.
وقتی الستیک کم باد مجددا تا فشار پیشنهادی باد
می شـود و روی خودرو سـوار میشود و یا سنسور
 TPMSجدیدی روی چرخ سـوار میشود ،چراغ
ایـراد  TPMSو چـراغ های وضعیـت و کم بادی
در عـرض چنـد دقیقـه بعـد از رانندگـی ،خاموش
میشوند.
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احتیاط !

توصیه میشـود که اگر خودرو شـما دارای
سیسـتم  TPMSمیباشـد ،از درزگیـر
مصوب شرکت کرمان موتور استفاده کنید.
فراموش نکنید که مایع درزگیر میتواند به
سنسورهای فشار آسیب برساند.
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یدک کردن و انتقال و جابجایی خودرو
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محافظت از سیستم TPMS
هرگونه دسـتکاری یا تعمیر و اصالح و یا از
کار انداختـن اجزای سیسـتم  TPMSمی
توانـد در توان آن برای هشـدار کم بادی و
اعالم ایـراد  ،TPMSاختالل ایجاد کند .از
کار انداختن و یا دسـتکاری این سیسـتم
و اجـزای آن و خسـارتهای ناشـی از آن
مشمول گارانتی نیست.

در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟
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هشدار !
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سیستم TPMS
• •سیسـتم  TPMSنمیتواند آسیبهای
ناگهانی و شدید ناشی از عوامل خارجی
ماننـد میخ و یـا موانع جاده را به شـما
اطالع دهد.
• •اگر احسـاس کردید که خـودرو ناپایدار
استفاده بالفاصله پا را از روی گاز بردارید
و به آرامی ترمز کرده .خودرو را در جایی
ایمن و خارج از جاده ،پارک کنید.

برای اروپا
• •از دسـتکاری خودرو اجتناب کنید زیرا
ایـن کار ممکـن اسـت در کار سیسـتم
 TPMSاختالل ایجاد کند.
• •چرخ های موجود در بازار فاقد سیسـتم
 TPMSهسـتند .بـرای ایمنـی هر چه
بیشتر شما توصیه می کنیم که از قطعات
اصلی موجود در نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور استفاده کنید.
• • اگـر از چـرخ هـای متفرقـه اسـتفاده
میکنید ،سنسـور  TPMSمـورد تائید
نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتور
را اسـتفاده کنید .اگر خودرو شـما فاقد
سنسـور  TPMSاسـت و یـا TPMS
آن درسـت کار نمـی کند ،ممکن اسـت
در بازدیدهای دورهای خودرو در کشـور
خود مردود شود.
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هشدار !

هشدار !
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سرویس یدک خودرو

در صـورت نیـاز بـه یـدک اضطـراری خـودرو ،توصیه
میشـود که از نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور و
یا سرویسهای امداد خودرو ویژه این کار کمک بگیرید.
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن خـودرو بایـد از
روشهای باال بردن و یدک مناسب این کار استفاده
کرد .اسـتفاده از جرثقیلها یـا کفیهای مخصوص
پیشنهاد میشود.
اطالعات مربوط به دسـتورالعملهای یدک نمودن
کاروان توسط خودرو در فصل  5ارائه شد.
295
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موقـع یدک کـردن خـودرو در حالت اضطـراری و
بدون کفی چرخدار موارد زیر را رعایت کنید:
1 .1سوئیچ را در وضعیت  ACCقرار دهید.
2 .2دنده را خالص کنید.
3 .3ترمز دستی را بخوابانید.
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بهتر اسـت که خودرو را درحالیکه چرخهای عقب
آن روی زمین و چرخ جلو باالست ،یدک کنید.
اگـر هرکـدام از چرخها و یا اجزای سیسـتم تعلیق
آسیب دیده و یا خودرو در حالتی که چرخهای جلو
روی زمین اسـت ،یدک میشـود ،از روش گذاشتن
کفی زیر چرخهای جلو استفاده کنید.
اگر امکان یدک با کامیونهای یدک کش مخصوص
نیست و یا دسترسی به آنها ندارید ،همیشه توجه
داشـته باشـید که چرخ هـای جلو خـودرو باید باال
بیایند و نباید برعکس باشد.

احتیاط !
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• •هرگـز خـودرو را به صورتی که قسـمت
پشـتی آن رو به بـاال و چرخهای جلوی
آن روی زمین باشد ،یدک نکنید زیرا به
خودرو آسیب میرساند.
• •از یدک کردن خودرو با تجهیزات آویزان
کننده خودداری کنیـد .از جرثقیلهای
خودروبر استفاده کنید.
www.CarGarage.ir

احتیاط !

خالص نکردن دنـده در هنگام یدک کردن
خـودرو ،سـبب آسـیب دیدگـی گیربکس
میشود.

3 .3قالب را با گرداندن در جهت عقربهها در سوراخ
مخصـوص نصب کنید تا وقتی که کامال سـفت
شود.
4 .4قالب یدک را باز کرده و بعد از استفاده درپوش
را ببندید.
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1 .1درب صنـدوق عقب را باز کرده و قالب یدک را
از داخل جعبه ابزار خارج کنید.
2 .2درپوش روی سپر جلو را باز کنید.
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قالبهـای یـدک بازشـونده (در جلو
خودرو) (در صورت وجود)
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در وضعیتهای اضطراری چهکار باید کرد؟
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6
یدک نمودن اضطراری خودرو

در صـورت نیاز به یـدک نمودن خـودرو ،توصیه
میشـود کـه بـا نمایندگی مجـاز شـرکت کرمان
موتور تماس بگیرید و یـا از خدمات امداد خودرو
مخصوص استفاده نمایید.
اگر سـرویسهای یدک اضطراری در دسـترس نیستند،
میتوانید موقتا خودرو را با اسـتفاده از سـیم بکسل و یا
زنجیر بسـته شده به قالب اضطراری زیر قسمت جلو (یا
عقب) خودرو ،یدک کنید.
297
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• •سیم بکسل را به قالب یدک ببندید.
• •استفاده از دیگر بخشهای خودرو به جز
قالب برای یدک نمودن میتواند به بدنه
خودرو آسیب برساند.
• •تنها از سـیم بکسـل و زنجیر مخصوص
یـدک کـردن خودروها اسـتفاده کنید.
همیشه سـیم بکسل و یا زنجیر را سفت
به قالب یدک ببندید.
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•قبل از یدک اضطراری ،مطمئن شـوید که قبال
نشکسته یا آسیبندیده است.
•سیم بکسل و یا زنجیر را سفت به قالب ببندید.
•قالب را تکان ندهید .سـعی کنید نیرو بهصورت
مداوم و ثابت به آن وارد شود.
• برای جلوگیری از آسـیب دیدن قالب ،آن را از
کنارهها و یا با زاویه قائمه نکشید .همیشه قالب
را مستقیم بکشید.
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هشدار !

موقع یـدک نمودن خـودرو ،مـوارد زیر را
رعایت کنید:
• •از حرکتهـای ناگهانـی و یـا رانندگـی
سـریع و حرکات مانوری خودداری کنید
تا قالب تحت فشـار مضاعف قرار نگیرد
و یا به سـیم بکسل و یا زنجیر فشار زیاد
وارد نشـود .قالب و سـیم بکسل ممکن
است پاره شده و سبب ایراد آسیبهای
جانی و مالی شوند.
• •اگـر خودرو یدک شـده قـادر به حرکت
نیست ،سعی نکنید با زور آن را بکشید.
بدیـن منظور با نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور تمـاس گرفته و یا از امداد
خودرو کمک بخواهید.
• •خودرو را تا حد امکان از جلو و به صورت
مستقیم یدک کنید.
• •در هنـگام یـدک نمودن از خـودرو دور
باشید.

sic

موقع یدک کـردن خودرو ،احتیاط را رعایت کنید.
در ایـن وضعیـت راننده باید برای کنتـرل فرمان و
ترمز کردن در خودرو حضور داشته باشد.
یـدک کردن خودرو با این شـیوه تنها در جادههای
سـفت و بـرای فواصـل کوتاه و با سـرعت کم انجام
میشـود .همچنیـن چـرخ هـا ،اکسـلها ،گاردان،
فرمـان و ترمزهـا بایـد همگی در شـرایط مناسـب
باشند.
• •هرگـز بـرای بیـرون کشـیدن خـودرو از گل،
ماسـه و یا دیگر وضعیتهای مشـابه که خودرو
نمیتوانـد تحت تـوان خود باشـد ،از قالبهای
یدک استفاده نکنید.
• •از یدک نمودن خودروهای سـنگینتر از خودرو
یدک کننده اجتناب کنید.
• •رانندههـای هـر دو خودرو یـدک کننده و یدک
شده باید بهصورت مکرر با هم در تماس باشند.

احتیاط !
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• •از سـیم بکسـلهایی بـه طـول کمتـر از  5متر
اسـتفاده کنید .هنـگام یدک کـردن خودرو در
وسـط سیم بکسل یک پارچه سـفید یا قرمز به
پهنی  30سـانتیمتر نصـب کنید تا دید بهتری
ایجاد شود.
• •بـا احتیـاط رانندگی کنیـد بهگونهای که سـیم
بکسل در زمان یدک شدن ،شل نشود.
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•سـوئیچ را در وضعیـت  ACCقـرار دهیـد تـا
فرمان قفل نشود.
•دنده را خالص کنید.
•ترمز دستی را آزاد نمایید.
•پـدال ترمز را با نیروی بیش از حد عادی فشـار
دهید زیرا کارایی ترمزی خودرو کم است.
•توجه داشـته باشـید که در هنگام یدک شـدن،
نیـروی بیشـتری بـرای چرخاندن فرمـان الزم
است زیرا سیستم هیدرولیک کار نمیکند.
•اگـر در حـال راندن در یک سـرازیری هسـتید،
ترمزها ممکن اسـت داغ کنند و کارایی ترمزی
کم شـود .بنابراین سـعی کنید که بیشتر توقف
کنید تا ترمزها خنک شوند.

گیربکس اتوماتیک
• •اگر خودرو با هر چهـار چرخ روی زمین
یـدک میشـود ،تنها بایـد از جلو یدک
شـود .مطمئـن شـوید که دنـده خالص
اسـت و با سرعت بیشـتر از  40کیلومتر
در سـاعت و بیـش از  25کیلومتر یدک
نکنیـد .در ایـن وضعیت سـوئیچ را در
وضعیـت  ACCقـرار دهید تـا مطمئن
شوید که قفل نمیشـود .راننده باید در
خودرو یدک شـونده حضور داشته باشد
تا فرمـان را کنترل و در مواقـع لزوم از
ترمز استفاده کند.
• •قبل از یدک نمودن خودرو ،میزان روغن
گیربکـس اتوماتیک را چـک کنید .اگر
مقدار آن پایینتر از سـطح  HOTروی
درجه بـود ،در آن صورت بـه آن روغن
اضافـه کنید .اگـر امکان اضافـه نمودن
روغن نیسـت ،باید از خودروبر استفاده
کنید.
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اقدامـات احتیاطـی در هنگامی یدک
نمودن اضطراری خودرو

احتیاط !
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نگاهی اجمالی به خودرو

وظایف مالک خودرو

نکته :

سـرویس و تعمیر و نگهداری مدارک مربوطه
بر عهده مالک خودرو است.

w
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بـه طـور کلـی توصیـه میشـود کـه کار تعمیـر و
نگهـداری توسـط نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان
موتور انجام شود.
همیشـه تعمیرات انجام شـده روی خـودرو خود را
ثبـت کـرده و آن را نـزد خـود نگه داریـد .تعمیر و
نگهداری باید براسـاس جداول و نمودارهای تعمیر
و نگهـداری ارایـه شـده انجام شـود .ایـن اطالعات
بـرای رصد کردن تبعیت شـما از الزامـات تعمیر و
نگهداری مندرج در گارانتی خودرو ،اهمیت دارد.
جزئیات بیشتر در مورد گارانتی در دفترچه گارانتی
خودرو درج شده است.
توجه داشـته باشـید که تعمیرات و اصالحات مورد
نیـاز به خاطر عدم انجام تعمیر و نگهداری درسـت
مشمول گارانتی نمیشود.
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تعمیرات نادرسـت و یا ناکامل ممکن اسـت مشکل
سـاز باشـد و  در این فصل دسـتورالعملهایی برای  
تعمیر قطعاتی ارائه میشـود که تعمیر آنها آسـان
است.

w

برای جلوگیری از آسـیب دیدن خودرو ایراد آسیب
بـه خود و دیگران در موقع انجام تعمیر و نگهداری
و یا بازرسی و بازدید خودرو ،احتیاط کنید.
سـرویس نادرسـت ،ناکامـل و یـا ناکافـی میتواند
مشـکالتی در کار خودرو پدید آورد و سـبب آسیب
دیـدن خـودرو ،تصادف و یا ایراد آسـیبهای جانی
شود.

اقدامات احتیاطی بـرای مالک خودرو
در هنگام تعمیر و نگهداری

sic

سرویسهای ادواری
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نکته :

تعمیـر و نگهداری نادرسـت در دوره گارانتی
روی شـمول گارانتی خودرو اثر گذار اسـت.
برای جزئیات بیشـتر کتابچه گارانتی خودرو
را بخوانیـد .برای کسـب اطالعات بیشـتر در
مورد روشهای تعمیر و نگهداری با نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

وظایف تعمیر و نگهداری مالک خودرو

موقع توقف برای سوختگیری اقدامات
زیر را انجام دهید:

•
•

•سطح روغن موتور را چک کنید.
•میـزان خنککننده  موجود در مخزن خودرو را
چک کنید.
•میـزان آب موجـود در مخزن شیشـه شـوی را
چک کنید.
•باد الستیکها را چک کنید.

•
•

هشدار !
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نگهداری

اگـر موتور داغ اسـت ،موقع کنترل سـطح
مایـع درون رادیاتور احتیـاط کنید زیرا باز
کـردن درب رادیاتـور ممکن اسـت سـبب
فوران آب و بخار داغ و سوختگی شود.
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کارهای تعمیر و نگهداری
• •انجـام کارهـای تعمیر و نگهـداری روی
خودرو خطرناک اسـت و ممکن است به
شدت به شـما آسیب برساند .در صورت
عدم اطالع و تجربه و یا نداشـتن ابزار و
لوازم صحیح توصیه میشود به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
• •کار روی موتـور در حـال روشـن بودن
موتـور خطرناک اسـت و بهخصوص اگر
شـما از جواهرات اسـتفاده میکنید و یا
لباسهای گشاد به تن دارید ،خطرناکتر
اسـت زیرا لباسهای شـما میتواند بین
قطعـات متحـرک گیـر کـرده و سـبب
ایجاد سـانحه شـود .بنابراین اگر مجبور
هستید که در هنگام کار با خودرو انجام
تعمیـرات ،موتور را روشـن نگـه دارید،
جواهـرات و بهویژه حلقـه و گردن بند و
سـاعت را باز کرده و از لباسهای گشاد
استفاده نکنید.

در ادامـه جـداول تعمیر و نگهـداری  و بازدید های
الزم روی خودرو  به همراه بازههای زمانی و دفعات  
انجام آن ارائه میشـود تا  بتوانید به صورت ایمن و
مطمئن با خودرو رانندگی کنید.
هرگونه تغییر وضعیت در خودرو یا نقصی را سریعا
به نمایندگی اطالع دهید.
ایـن جـداول چکهـای نگهـداری مالـک خـودرو
مشـمول گارانتی نیسـتند و در صـورت مراجعه به
نمایندگـی بایـد هزینـه ،قیمـت قطعی و سـیال را
پرداخت کنید.

نبندی تعمیر و نگهداری مالک خودرو
زما 
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• •سـطح خنککننده موجـود در رادیاتور را چک
کنید.
• •وضعیـت تمامـی چراغهـای بیرونـی خـودرو
(راهنما ،چراغهای جلو فالشر) را چک کنید.
• •فشـار بـاد السـتیکها و ازجملـه باد السـتیک
زاپاس را چک کنید.

•

•وجـود نشـتی یـا آسـیبدیدگی شـیلنگهای  
سیستم کولر ،رادیاتور و بخاری را چک کنید .
•کار کردن سیستم آب پاش  شیشه جلو را چک
و  تیغه های برف پاککن را با کهنه آغشـته به
سیال شوینده ،تمیز کنید.
•تنظیم بودن چراغهای جلو را چک کنید.
•انبـاره ،اگـزوز و حفاظهـا و بسـتهای آنهـا را
چک کنید.
•سـایش و نحوه کار کمربند دو یا سه نقطهای را
چک کنید.
•سـایش و صاف شـدن السـتیکها و شل بودن
پیچهای چرخها را چک کنید.

w

•

•بـه تغییرات در صدای اگزوز و یا بوی بخارات و
دود آن توجه کنید.
•لرزشهـای فرمـان را مـد نظر قـرار دهید و در
صـورت افزایش آن و یا سـفت شـدن و یا شـل
شـدن فرمـان و یـا تغییـری در وضعیـت صاف
نمـودن فرمـان ،حتمـا از آن بازدیـد کنیـد و
بررسیهای الزم را انجام دهید.
•به کشـیده شـدن خودرو به یکطـرف در جاده
صاف و تراز توجه کنید.
• موقـع توقـف خودرو ،به صداهـای غیر معمولی در
خـودرو یا کشـیده شـدن بـه یکطـرف و افزایش
خالصی پدال ترمز و یا سفت شدن آن ،توجه کنید.
•اگـر دندههـای خودرو شـما صـدا میدهند و یا  
تغییـری در نحـوه کار آنهـا پدید آمده اسـت  ،
سطح روغن گیربکس را چک کنید.
•کارکـرد وضعیـت  Pدنـده اتوماتیک خـودرو را
چک کنید.
•ترمز دستی را چک کنید.
•نشـتی مایـع رادیاتـور را چـک کنیـد (بعـد از
اسـتفاده عـادی از کولـر خودرو آب از سیسـتم
کولر میچکد که این امر طبیعی است.

حداقـل هر ماه یکبـار اقدامات زیر را
انجام دهید:

حداقل هر سـال دو بار اقدامات زیر را
انجام دهید
( مثال در بهار و پاییز):
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هنگام کار با خودرو به موارد زیر دقت
کنید:
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اگـر  از خـودرو در شـرایط زیر اسـتفاده نمیکنید    اگر خودروی شما تحت شرایط مذکور کار میکند  ،
براسـاس جـدول نگهـداری عادی عمـل کنید و در باید بیشـتر از وضعیت منـدرج در جدول نگهداری
صورتیکـه در هنـگام رانندگی یکی از شـرایط زیر عادی خودرو کار بازدید از خودرو تعویض و ریختن
وجود دارد ،از شیوه نگهداری تحت شرایط استفاده روغـن را انجـام دهیـد .بعـد از دورهها و یـا فواصل
منـدرج در نمـودار ،همچنان از بازههـای نگهداری
شدید یا حاد  استفاده نمایید.
• •اسـتفاده مکـرر در فواصـل کوتـاه کمتـر از  8زمانبندی شده تبعیت کنید.
کیلومتـر در دمـای عـادی و یـا کمتـر از 16
کیلومتر در دمای انجماد.
• •رانندگی در گرد و غبار و یا جادههای ماسهای.
• •استفاده زیاد از ترمزها.
• •رانندگـی در مناطق نمـکزار و یا بر روی دیگر
مواد خورنده.
• •رانندگی در جادههای ناهموار و گلی.
• •رانندگی در مناطق کوهستانی.
• •اسـتفاده زیـاد از خـودرو در وضعیـت درجا و یا
کم سرعت.
7
• •رانندگی طوالنی در آبوهوای سـرد و یا شدیدا
مرطوب.
• •اسـتفاده از خودرو بهعنوان ماشـین گشـت و یا
تاکسـی و یا هر نوع اسـتفاده صنعتی از خودرو
و یدک نمودن.
• •رانندگـی با سـرعت بیشـتر از  170کیلومتر در
ساعت.
• •رانندگی مکرر و توقفهای مکرر.

w

•

•شـیلنگهای تخلیه باران درب و بدنه خودرو را
تمیز کنید.
•لوالهای دربها و درب موتور را چک کنید.
•زبانههـا و لوالهـای دربهـا و درب موتـور را
روغنکاری کنید.
•نوار درزگیر دور دربها را روانسازی کنید.
•سیستم کولر خودرو را چک کنید.
•اتصـاالت و کنترلهـای گیربکـس اتوماتیک را
چک روغنکاری کنید.
•باطری و ترمینالها را تمیز کنید.
•میزان روغن ترمز و کالچ را چک کنید.

سرویسهای تعمیر و نگهداری زمانبندی شده (ادواری)
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توضیح قطعات خودرو که باید براساس جدول بازدید شوند

لولههای بنزین ،شیلنگها و اتصاالت

روغن موتور و فیلتر

روغـن موتـور و فیلتر آن باید در بازههای مشـخص
شـده تعویض شـوند .اگر خودرو  در شرایط سخت
حرکت میکند ،تعویض روغن و فیلتر باید سریعتر
انجام شود.
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w

تسمهها
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شـیلنگهای تخلیـه گاز کارتل روغن
موتور (در صورت وجود)

سطح شیلنگها را از نظر وجود آسیبهای حرارتی
و یا آسـیبهای مکانیکی چک کنید .الستیکهای
سفت و ترد ،ترک ،بریدگی ،برش ،سائیدگی و تورم
زیاد نشـاندهنده تخریب شیلنگ است .همواره آن
بخشهایـی از شـیلنگ کـه نزدیک به نقـاط داغتر
اسـت (مثلا نزدیک به اگـزوز) را بیشـتر و با دقت
بیشـتر چک کنید .مسیر شیلنگ را بازدید کنید تا
مطمئن شـوید که شـیلنگها با نقاط داغ ،لبههای
تیـز و یـا اجـزای متحـرک در تماس نیسـتند زیرا
میتواننـد شـیلنگ را ذوب و یـا در آن سـائیدگی
ایجاد کنند .تمامی اتصاالت شـیلنگها مانند بست  
و کوپلینگها را چک کنید تا اطمینان حاصل کنید
که سفت هستند و نشتی ندارند .شیلنگها باید در
صـورت وجود آسـیبدیدگی و پارگی ،فورا تعویض
شوند.

308

.ir

ir

.
ge

فیلتر مسـدود شده سـرعت خودرو را کم میکند و
میتوانـد به سیسـتم تخلیه آالیندهها آسـیب بزند
و سـبب شـود مشـکالتی مانند اسـتارت بد خودرو
رخ دهـد .اگر مواد زائـد زیادی در باک تجمع کند  ،
فیلتر باید زودتر تعویض شود.
بعـد از بسـتن فیلتـر جدیـد ،موتور را چنـد دقیقه
روشـن کنید وجود نشتی از اتصاالت را چک کنید.
توصیـه میکنیم که برای تعویض فیلتر سـوخت به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
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تسـمههای خودرو را بازدید کنید و مطمئن شـوید
که عالئم سـایش ،ترک و یا بریدگی یا اشباع روغن
ندارنـد و در صـورت نیـاز آنهـا را تعویـض کنیـد.
تسـمهها باید بهصورت دورهای برای کنترل کشش
کنترل و در صورت لزوم تنظیم شوند.

فیلتر سوخت (کارتریج)

شیلنگ بخار و درپوش باک باید در بازههای مندرج
در جدول نگهداری تعویض شـوند .مطمئن شـوید
کـه شـیلنگ بخارهـای جدید و یـا درپـوش فیلتر
شوخت درست تعویض شده است.

sic

وجود نشتی و آسیبدیدگی در لولهها ،شیلنگها و
اتصاالت را چک کنید .توصیه میشود که  لولههای
بنزین ،شـیلنگها و اتصاالت را در نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور تعویض کنید.

شیلنگ بخار و درپوش باک
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فیلتر هوا

توصیـه میشـود کـه بـرای تعویـض فیلتـر هـوا به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

شمعها
(برای موتورهای بنزینی)

برای جرقه و کارکرد بهتر موتور ،توصیه میشود که
شمعهای جدید روی موتور نصب کنید.

لقی سوپاپ

وجود سروصدا در محل سوپاپها و یا لرزش موتور
را چک کرده و در صورت لزوم سـوپاپها را تنظیم
کنید .توصیه میشود که سیستم توسط نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور سرویس شود.

ترمز دستی

سیسـتم ترمـز دسـتی از جملـه اهـرم مربوطـه و
سیمهای آن را بازدید کنید.

.
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ترمزهای کاسهای عقب و لنتها
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ترمزهـای کاسـهای و لنـت ترمـز عقـب را بازدیـد
کنید وجود خراش ،سـوختگی ،نشـتی روغن ترمز،
شکستگی قطعات و سایش شدید را چک کنید.

.ir

میـزان روغـن داخل گیربکـس اتوماتیـک باید بعد
از آن کـه موتـور و گیربکـس در بـازه دمـای عادی
قـرار گرفت ،در بازه  HOTدرجـه اندازهگیری آن
باشـد .سـطح روغن را در حالت روشن بودن موتور
و خالص بودن دنده و کشـیدن ترمز دسـتی ،چک
کنید.

پیچهای نصب سیستم تعلیق

www.CarGarage.ir

شـل بـودن و یـا آسـیبدیدگی اتصـاالت سیسـتم
تعلیـق را چـک کنیـد و در صورت لـزوم آنها را تا
گشتاور تعیین شده سفت کنید.

گیربکس فرمان ،اهرمبندی و گردگیرها
 /مفصل سیبکهای بازوی تحتانی

در حالـت توقـف و خاموش بودن خـودرو ،خالصی
بیش از حد فرمان را چک کنید.
وجود خم شـدگی و یا آسیبدیدگی در اهرمبندی
فرمان را چک کنید و خرابی ،ترک و یا آسیبدیدگی 7
گردگیرهـا و اتصاالت سـیبکها را چـک کنید .در
صورت لزوم قطعات آسیب دیده را تعویض نمایید.
نگهداری

a
ar

G

lec
oe

روغن گیربکس را براسـاس جدول نگهداری بازدید
کنید.

روغن گیربکس اتوماتیک
(در صورت وجود)

میـزان روغن ترمز موجـود در مخزن را چک کنید.
مقـدار روغـن در مخـزن بایـد بین عالئـم  MINو
 MAXدرج شده روی جداره مخزن باشد .همیشه
از روغن ترمز  DOT 3یا  DOT 4استفاده کنید.

ar

روغن گیربکس معمولی
(در صورت وجود)

روغن ترمز
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مایـع درون رادیاتور بایـد در بازههای زمانی تعیین
شده در جدول نگهداری تعویض شود.

w

مایع خنک کننده

نصـب صحیـح ،خـم شـدگیها ،ترکهـا ،خرابی و
نشـتی مدار ترمـز را بهصورت چشـمی چک کنید.
قطعات آسـیب دیده و معیـوب را بالفاصله تعویض
نمایید.

سایش ،در لنتها و تمام شدن و سائیدگی کاسه و
نشتی روغن ترمز در کالیپر را چک کنید.

w

اجزای سیسـتم خنککننـده مانند رادیاتور ،مخزن
آب ،شـیلنگها و اتصاالت را چک کنید تا مطمئن
شـوید کـه نشـتی و آسـیبدیدگی وجـود نـدارد.
قطعات آسیب دیده را تعویض کنید.

شیلنگها و لولههای مدار ترمز

لنتهای ترمز ،کالیپرها و روتورها
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سیستم خنک کننده

na

www.CarGarage.ir

309

نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

روغن موتور

میل محرکها و گردگیرها

w

w
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میـل محرکهـا ،گردگیرهـا و بسـتها را از نظـر
وجـود ترک ،خرابی و یا آسـیبدیدگی چک کنید.
در صـورت لزوم قطعات آسـیب دیـده را تعویض و
گریسکاری کنید.

5 .5درجـه را خـارج و محل روغـن روی آن را چک
کنید .میزان روغن باید بین عالمت  Fو  Lروی
درجه باشد.

کنترل میزان روغن موتور خودرو

lec
oe

ar

لولههای سیسـتم تهویه مطبـوع و اتصاالت آنرا از
نظر وجود نشتی و آسیبدیدگی چک کنید.
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گاز کولر

ir

.
ge

a
ar

G

 1 .1مطمئن شوید که خودرو روی یک سطح تراز است.
2 .2موتـور را روشـن کـرده و بگذاریـد تا بـه دمای
کاری عادی برسد.
3 .3موتـور را خامـوش کرده و چند دقیقه (حدود 5
دقیقه) منتظر بمانید تا روغن به کارتل برگردد.
 4 .4درجه را خارج کرده و آن را تمیز و مجددا داخل کنید.

هشدار !

310
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شیلنگرادیاتور
دقـت کنید که موقع کنترل و یا اضافه نمودن
روغن به شیلنگ رادیاتور دست نزنید زیرا داغ
است و میتواند سبب سوختگی شدید شود.
www.CarGarage.ir

احتیاط !

روغن موتور را بیش از ظرفیت داخل مخزن
نریزید .این کار مـی تواند برای موتور مضر
باشد.

تعویض روغن و فیلتر آن

na
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مایع خنک کننده موتور

تماس طوالنی مدت روغن سوخته با پوست
میتواند سـبب ایجاد حساسـیت پوسـتی
و سـرطان شـود .ایـن روغـن حـاوی مواد
شـیمیایی سـرطانزا اسـت که آزمایشات
نشـان دادهاند که در حیوانات سـبب بروز
سـرطان میشـود .همیشـه بعد از تماس با
روغن ،بالفاصله دسـت خود را با آب گرم و
صابون بشویید.
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نگهداری
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برای جلوگیری از ریختن روغن بر روی خودرو
از قیف استفاده کنید.
همیشـه از روغـن موتـور مخصـوص خـودرو خود
اسـتفاده کنیـد (بـرای جزئیـات بیشـتر بـه بخش
«روغنهـا و مقادیر مورد اسـتفاده پیشـنهادی» به
فصل  8رجوع شود).
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اگر میـزان روغن نزدیک درجه  Lبود باید مقداری
روغن به موتور اضافه کنید تا سطح آن به  Fبرسد.
هرگز بیشتر از درجه  Fروغن نریزید و مخزن
را سرریز نکنید.

w

هشدار !

w

sic

توصیه میشود که روغن موتور و فیلتر را در نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور تعویض کنید.

سیسـتم خنک کننده فشار قوی این خودرو دارای
مخزنـی پر از مایـع خنک کننده ضد یخ اسـت که
در طول سـال قابل اسـتفاده اسـت و مخزن آن در
کارخانه پر میشود.
حداقل سـالی  یکبار سـطح مایع داخـل رادیاتور و
ضـد یـخ آن را چک کنیـد :در آغاز فصل زمسـتان
و قبل از مسـافرت به نواحـی خنک تر زمان خوبی
برای بازدید از مایع درون رادیاتور است.

www.CarGarage.ir
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نگاهی اجمالی به خودرو

هشدار !
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هشدار !
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• •هرگز در هنگام روشـن بـودن موتور و یا
داغ کـردن آن در رادیاتـور را بـاز نکنید.
انجام این کار ممکن اسـت سبب شود که
موتور و سیستم خنک کننده آسیب ببیند
و آسـیبهای جانی جدی ناشی از خروج
بخار داغ و مایعات پدید میآید.
• •موتور را خاموش و تا زمان خنک شدن آن
صبر کنید .موقع باز کـردن درب رادیاتور
احتیاط کنیـد .بدین منظـور روی آن را با
یک حوله ضخیم بگیریـد و به آرامی درب
را جهت خالف عقربههای ساعت بگردانید
تا یک درجه باز شـود .بعـد از خروج بخار
از سیسـتم خنک کننـده ،درب رادیاتور
را بهجـای خود برگردانید و بعـد از این که
مطمئن شدید فشار کامال تخلیه شده است،
درب را بـا حوله به پایین فشـار داده و در
جهت خالف عقربهها بگردانید تا باز شود.
(ادامه دارد)

w

w

درب رادیاتور

(ادامه)
• •حتـی هنگام خامـوش بـودن موتور هم
درب رادیاتـور را باز نکنیـد و یا هنگام
داغ بـودن موتور و رادیاتور از تخلیه آن
خودداری کنید زیرا مایع خنک کننده و
بخـار هنوز هم می تواند با فشـار بیرون
آید و سبب سوختگی شود.
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کنترل میزان مایع خنککننده موتور
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موتـور الکتریکـی (پروانـه)
براسـاس دمـای مایـع خنک
کننده موتور ،فشار گاز کولر و
سـرعت خـودرو کار میکند.
پروانـه خـودرو گاهـی حتـی در وضعیـت
خامـوش بـودن موتـور هـم کار میکنـد.
بنابرایـن موقع کار نزدیک پـره های پروانه
احتیاط کنید تا به شـما آسـیب نرسـاند .با
کاهـش دمـای مایع خنـک کننـده ،موتور
الکتریکی پروانه به صورت خودکار خاموش
میشود و این شرایط عادی است.

www.CarGarage.ir

وضعیـت و اتصـال تمامـی شـیلنگهای سیسـتم
خنک کننده و شـیلنگهای بخـاری را چک کنید.
شـیلنگهای آسـیب دیـده و بـاد کـرده را تعویض
کنید.
سطح مایع خنک کننده در هنگام سرد بودن موتور
بایـد بیـن عالئـم ) F (MAXو ) L (MINروی
مخزن خنک کننده باشد.
اگر سطح مایع خنک کننده پایین بود ،مقدار کافی
به آن مایع اضافه کنید تا یخ نزند و خوردگی پیش
نیایــد .همیـشه سطــح مایـع خنک کننـده را در
) ،F (MAXنگه دارید اما آن را سرریز نکنید.
اگر رادیاتور مایع کم میکند و هر بار باید به مخزن
مایع اضافه کنید ،حتما به نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور مراجعه نمایید.
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مایـع خنک کننـده پیشـنهادی برای
موتور

ar
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هرگز موقـع کار کردن موتـور و گرم بودن
رادیاتـور ،در آن را بـاز نکنیـد .در غیر این
صـورت بخـار و مایـع خنک کننـده داغ با
فشـار خارج شده و می تواند به شما آسیب
برساند.
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ضد یخ

آب

درب رادیاتور
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درصد حجمی مخلوط

هشدار !
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احتیاط !

قبـل از ریختـن مایـع خنـک کننـده در
رادیاتـور ،یک کهنه یـا پارچه را دور در آن
بگذارید تا از سرریز مایع ورود آن به داخل
موتور و دینام خودداری شود.

هشدار !

• •هرگـز مایع خنـک کننـده را درون آب
پاش نریزید.
• • مایع خنک کننده با کثیف کردن شیشه
به شـدت دید را کـم کرده و بـا کاهش
کنترل بر خودرو امکان تصادف و آسیب
دیـدن رنگ بدنـه در اثر تمـاس خنک
کننده با بدنه وجود دارد.

313

نگهداری
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دمای محیط

توصیه میشـود که برای تعویض مایع خنک کننده
بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتـور مراجعه
کنید.

sic

• •تنهـا از آب مخصوص رادیاتـور در مخلوط مایع
خنک کننده استفاده کنید.
• • موتور خودرو شما دارای قطعات آلومینیومی است
و بایـد به کمک مایـع خنک کننده با پایه اتیلن -
گلیکول در برابر خوردگی و یخ زدن محافظت شود.
• •هرگز از الکل و یا متانول استفاده نکنید و یا آنها
را با خنک کننده پیشنهادی مخلوط نکنید.
• •از محلول های حاوی بیش از  %60ضد یخ و یا
کمتر از  %35ضد یخ استفاده نکنید زیرا کارایی
محلول را کم میکنند.
در جـدول زیر درصد مخلوطهـا مایع خنک کننده
آمده است:

تعویض مایع خنک کننده

7

نگاهی اجمالی به خودرو
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روغن ترمز و کالچ

روغن ترمز و کالچ
موقع تعویـض و یا اضافه کردن روغن ترمز
و کالچ ،احتیـاط کنیـد .و از تمـاس آن بـا
چشـم خودداری کنیـد؛ در غیر این صورت
بالفاصله چشم خود را با آب فراوان بشویید
و هر چه سریعتر به پزشک مراجعه نمایید.
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تنها از سـیال کالچ /ترمز مشـخص شـده اسـتفاده
کنیـد( .بـه «روغن های پیشـنهادی و مقادیر مورد
استفاده» فصل  8مراجعه کنید).

هشدار !

کم کردن روغن ترمز
اگر سـطح روغن ترمز سـریع کـم میکند،
هرچه سریعتر خودرو را به نمایندگی انتقال
داده تا مورد بازدید قرار گیرد.
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سطح روغن ترمز و کالچ را به صورت دورهای چک
کنید .مقدار روغن موجود در مخزن باید بین عالئم
 MAXو  MINروی بدنه مخزن باشد.
قبـل از بـاز کـردن در مخزن و اضافه کـردن روغن
ترمـز  /کالچ ،سـطح دور درب مخزن را کام ً
ال تمیز
کنید تا آلودگی وارد آن نشود.
اگـر سـطح روغـن ترمـز  /کالچ پایین بود ،تا سـطح
 MAXبه آن روغن اضافه کنید .این سطح به مرور با
افزاش کیلومتر خودرو افت میکند و این طبیعی است
زیرا با سـائیده شدن لنتهای ترمز سطح روغن ترمز
هم پایین میآید .اگر سـطح روغن ترمز خیلی پایین
است و کم میکند ،توصیه میشود حتما به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
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کنترل سطح روغن ترمز و کالچ
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هشدار !
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هرگز چند نوع روغن ترمز را با هم مخلوط نکنید.
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احتیاط !

از تمـاس و ریختن روغن ترمـز/کالچ روی
بدنه خودرو خودداری کنید زیرا به رنگ آن
آسیب می زند.
این روغن اگر برای مدت طوالنی در معرض
هوای آزاد باشـد نباید اسـتفاده شـود زیرا
کیفیت آن در معرض هوای آزاد کم میشود
و تضمینی وجود نـدارد .دور ریختن روغن
ترمز باید به شـیوه صحیح باشد و هرگز آن
را در ظرف های گمـراه کننده نریزد .توجه
داشـته باشـید که وجود حتی چنـد قطره
روغن معدنی مانند روغن موتور در سیستم
کالچ و ترمـز مـی تواند به اجزای سیسـتم
آسیب بزند.
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روغن گیربکس اتوماتیک (در صورت وجود)

هشدار !

3 .3مطمئن شـوید که سـطح روغن در سـطح تراز
روی  HOTاست .اگر سطح آن پایینتر بود ،از
طریـق مجرای مخصوص روغن اضافه کنید .اگر
باالتر بود آن را از مجرای مخصوص خالی کنید.
4 .4اگر سـطح روغن گیربکس در شرایط سرد چک
میشـود ) ،(20~30°Cتـا سـطح سـرد «»C
( )COLDروغـن اضافه کنید و سـپس مجددا
سطح سیال را براساس مرحله  2چک کنید.

نگهداری

7
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سـطح روغـن گیربکـس اتوماتیک بایـد مرتبا چک
شود.
بدین منظور خودرو را روی یک سطح تراز بگذارید
و ترمز دستی را کشیده و سطح روغن را به صورت
زیر چک کنید:
1 .1دنـده را در وضعیـت خالص یا  Nقـرار دهید و
مطمئن شوید که دور موتور عادی است.
2 .2بعـد از گـرم شـدن گیربکـس بـه انـدازه کافی
یعنـی دمـای  70~80°Cمثال بعد از ده دقیقه
رانندگـی عـادی ،دنـده را در تمامی وضعیت ها
قـرار داده و سـپس آن را در وضعیـت  Nیـا P
قرار دهید.

G
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کنترل سطح روغن گیربکس اتوماتیک
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روغن گیربکس
سـطح روغن بایـد موقعی که دمـای موتور
عادی اسـت ،چک شـود .این بـدان معنی
اسـت که موتور ،رادیاتور ،شیلنگ رادیاتور
و سیسـتم اگزوز و غیره خیلی داغ هستند.
احتیـاط کنید تا در هنـگام انجام کار دچار
سوختگی نشوید.

www.CarGarage.ir
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همیشـه از روغـن اصـل اسـتفاده کنیـد( .فصـل
«روغنهـای پیشـنهادی و مقادیر مورد اسـتفاده»
فصل  8مراجعه کنید).
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ترمز دستی
بـرای جلوگیری از حرکـت ناگهانی خودرو،
ترمـز دسـتی را بکشـید و قبـل از تعویض
دنده ،ترمز را بگیرید.

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

توصیـه میشـود که روغـن را در محـل نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور تعویض کنید.

.ir

بـازه ) “C” (COLDتنهـا بهعنـوان مبنـا
اسـت و نباید از آن برای تعیین سـطح روغن
گیربکس اتوماتیک استفاده کرد.
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روغـن تازه قرمز اسـت و انتخـاب رنگ قرمز
بـرای روغـن گیربکس به این دلیل اسـت که
کارخانـه و تعمیـرکار بتوانـد آن را از روغـن
موتور و ضد یخ تشـخیص دهد .توجه داشته
باشید که رنگ قرمز ارتباطی با کیفیت روغن
ندارد و دائمی نیست .بعد از کار کردن خودرو
رنگ روغن تیره شـده و گاهـی به رنگ قهوه
ای روشـن درمیآید .بنابراین توصیه میشود
که روغن طبـق جدول نگهداری این فصل در
نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور تعویض
شود.

sic

• •پایین بودن سطح روغن سبب رد کردن
دندههای گیربکس میشـود و زیاد بودن
آن نیز سـبب کف کردن ،افت و ایراد در
گیربکس میگردد.
• •استفاده از روغنهای متفرقه سبب ایراد
در کار گیربکـس و نقـص عملکـرد آن
میشود.

نکته :

مایع آب پاش خودرو

نکته :

احتیاط !

هشدار !

na
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کنترل سطح مایع درون آب پاش

مخزن آب پاش این خودرو شـفاف است و بنابراین
میتوانید با بازرسی چشمی سطح مایع را مشخص
کنید.
سطح مایع درون آب پاش را چک و در صورت نیاز
به آن اضافه کنید .اگر مایع شیشـه شـور مخصوص
نداریـد میتوانیـد از آب شـهر اسـتفاده کنیـد .در
آبوهـوای سـرد بـرای جلوگیری از یـخ زدن مایع
درون آب پاش ،از حالل شوینده ضد یخ مخصوص
استفاده کنید .هرگز از ضد یخ رادیاتور بدین منظور
استفاده نکنید.

فیلتر هوا

ترمز دستی

فیلتـر هوا باید در موقع لزوم تعویض شـود و نباید
تمیز یا دوباره استفاده شود (یکبارمصرف است).
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کنترل ترمز دستی
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اگـر موقـع نصب بسـت شـیلنگ درسـت
عمـل نکنیـد ،کارایـی خودرو تحـت تاثیر
قـرار میگیرد .لذا توصیه میشـود که برای
تعویـض فیلتر بـا نمایندگی مجاز شـرکت
کرمان موتور تماس بگیرید.
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بـا شـمارش تعـداد «تـق» هـای ترمـز دسـتی در
هنگام کشـیدن کامل آن ،کورس آن را چک کنید.
همچنین ترمز دسـتی به تنهایی باید بتواند خودرو
را در یک شـیب نسـبتا تند نگه دارد و اگر کورس
آن کمتر یا بیشتر بود ،توصیه میشود به نمایندگی
مراجعه کنید.

احتیاط !

.
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نگهداری

مایع خنک کننده
• •هرگـز از ضد یخ رادیاتـور به عنوان ضد
یخ در آب پاش خودرو استفاده نکنید.
• •مایع خنـک کننده رادیاتـور در صورت
پاشـیدن روی شیشـه جلو آن را کثیف
کرده و به شـدت دید را محدود و ممکن
اسـت حادثه سـاز شـود .از این گذشته
ریختن ایـن مایع روی بدنـه خودرو هم
بـرای آن مضر اسـت و رنگ خـودرو را
تخریب می کند.
• •داخل سـیال شـوینده مخصـوص الکل
وجود دارد و ممکن اسـت تحت شـرایط
خاص مشـتعل شـود .مواظب باشید که
جرقـه یا شـعله با سـیال شـوینده و یا
مخـزن آن تمـاس برقـرار نکنیـد .زیرا
میتوانید ضررهای جانی به دنبال داشته
باشد.
• •سیال شیشه شوی برای انسان و حیوان
سمی اسـت .لذا از خوردن و دست زدن
به آن اجتناب کنید زیرا خوردن آن خطر
مسمومیت شدید و مرگ به دنبال دارد.

تعویض فیلتر هوا

sic

هشدار !
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کورس ترمز دستی 6 « :تــا « 8تــق» بــا نیـروی
)20 kg (44 lbs, 196 N
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فیلتر هوا را براساس جدول نگهداری تعویض کنید.

.C
w

w

w

sic

اگـر خودرو در مسـیر پر گـرد و غبـار کار میکند،
فیلتر را سریعتر از پیشنهاد جدول ابتدای این فصل
تعویض کنید.
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1 .1بست شیلنگ ورودی را باز کنید.
2 .2بسـتهای درپوش فیلتر هوا را شـل کرده و آن
را باز کنید.
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3 .3فیلتر را تعویض نمایید.
4 .4برای بستن فیلتر ،عکس روند فوق عمل کنید.

www.CarGarage.ir

احتیاط !

• •هرگز بـدون فیلتر هـوا رانندگی نکنید
زیرا سبب سایش شدید موتور میشود.
• •موقع باز کـردن فیلتر هوا ،دقت کنید تا
گرد و غبار وارد کانال ورودی هوا نشـود
زیرا خطرناک است.
• •توصیه میشـود که از قطعـات اصلی در
نمایندگی استفاده کرده و کار تعویض را
در همان محل انجام دهید زیرا اسـتفاده
از فیلترهای متفرقه میتواند به سنسور
هوا آسیب برساند.
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فیلتر هوای کولر

بازدید فیلتر
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اگـر خـودرو در شـهرهای آلوده و غبارآلـود و یا در
جـاده های پر گـرد و غبار برای مـدت طوالنی کار
کند ،باید فیلتر کولر آن را زودتر و سریع تر تعویض
نمـود .موقـع تعویض فیلتر کولر به شـیوه زیر عمل
کنید و دقت کنید که به اجزای دیگر خودرو آسیب
نرسانید.
تعویض فیلتر باید براساس جدول نگهداری صورت
گیرد.
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نگهداری
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1 .1داشبورد را باز کنید به دو طرف داشبورد مانند
شـکل فشـار بیاورید .بـه این ترتیـب میتوانید
مطمئـن شـوید که پین داشـبورد لـوال از جای
خود خارج میشود.

7
2 .2درپوش فیلتر هوای کولر را باز کنید.
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4 .4فیلتر کولر را بازدید کرده و با آب بشویید.
5 .5برای بستن عکس روند باز کردن عمل کنید.
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3 .3فیلتر هوا را خارج کنید.
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تیغههای برف پاک کن

نکته :
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بعد از بازرسـی و شستشـوی فیلتر کولر ،آن
را صحیـح نصب کنیـد؛ در غیر ایـن صورت،
سیسـتم سـرو صـدا و نویز خواهد داشـت و
کارایی فیلتر کم میشود.

www.CarGarage.ir

بازدید تیغهها

نکته :

تجربه نشـان داده است که واکس های داغی
که در کارواشهای اتوماتیک استفاده میشود
سـبب سـختتر شـدن تمیزی شیشـه جلو
میشود.

اگـر تیغهها درسـت تمیز نمیکننـد ،احتماال ترک
خورده و یا سائیده شده اند و باید تعویض شوند.

w

w

احتیاط !

بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن بازوهای
بـرف پاک کن و دیگر اجـزای آن ،هرگز آن
را با دست حرکت ندهید.

G

اسـتفاده از تیغـه بـرف پـاک کـن متفرقه
میتواند سـبب ایراد و خرابی برف پاک کن
شود.
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برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغهها برف
پاک کن ،هرگز از بنزین ،نفت سیاه و تینر و
یا دیگر حاللها برای تمیز کردن آن و یا در
نزدیکی آن استفاده نکنید.

احتیاط !

www.CarGarage.ir

برف پاک کن شیشه جلو

نوع A

1 .1بـازوی بـرف پاک کـن را بـاال آورده و مجموعه
تیغـه را بگردانیـد تـا بسـت هـای قفـل کننده
پالستیکی آن نمایان شوند.

احتیاط !

مواظب باشید که برف پاک کن روی شیشه
نیافتد زیرا سـبب ایجاد خـراش و ترک در
آن میشود.
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نگهداری
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احتیاط !

تعویض تیغهها

sic

آلودگـی شیشـه جلـو یا تیغـه های بـرف پاک کن
بـه مـواد خارجـی میتوانـد کارایـی آن را کم کند.
معمـوال این تیغهها در اثر برخورد حشـرات ،شـیره
گیاهـان و درختان ،و محلولهای واکس کارواشها
آلـوده میشـوند .اگر بـرف پاک کنها خـوب تمیز
نمیکنند ،شیشه و تیغه را با تمیز کنندههای خوب
و شـویندههای متوسـط تمیز کنید و کامال آن را با
آب تمیز بشویید.
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نوع B
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1 .1بازوی برف پاک کن را باال بیاورید.

احتیاط !
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2 .2بسـت را فشـار داده و مجموعه تیغه را به سمت
پایین بکشید.
3 .3آن را از روی بازوی برف پاک کن خارج کنید.
4 .4برای نصب عکس این روند عمل کنید.

مواظب باشید که برف پاک کن روی شیشه
نیافتد زیرا سـبب ایجاد خـراش و ترک در
آن میشود.

www.CarGarage.ir

2 .2بسـت تیغه برف پاک کن را باال آورده و سـپس
مجموعه تیغه را پایین کشیده و بیرون آورید.

تیغه برف پاک کن شیشه عقب خودرو
(در صورت وجود)

G

.ir

ir

.
ge

a
ar

1 .1بـازوی بـرف پاک کـن را باال آوریـد و مجموعه
تیغه برف پاک کن ( )1را خارج کنید.

www.CarGarage.ir

3 .3مجموعـه تیغـه برف پـاک کن جدیـد را با وارد
کـردن بخش میانی در شـکاف بازوی برف پاک
کـن نصب کنید تا وقتـی که در محل خود قرار
گیرد.
4 .4مطمئن شـوید کـه مجموعه برف پـاک کن در
محل خود قرار گرفته و سفت است؛ برای تست
آن با دسـت آن را بکشـید و از سـفت بودن آن 7
مطمئن شوید.
برای جلوگیری از آسیب دیدن بازوی برف پاک کن
و دیگـر اجزای آن ،توصیه میشـود کـه تیغه را در
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تعویض کنید.
نگهداری
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3 .3برای بستن تیغه عکس روند باز کردن آن عمل
کنید.
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باطری
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نکته :

خطرات باطری
همیشـه موقع کار بـا باطری
دسـتورالعمل هـای زیـر را با
دقت بخوانید.
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•همیشه باطری را سفت ببندید.
•قمت فوقانی باطری را تمیز و خشک نگه دارید.
•ترمینـال هـا و اتصاالت باطری را تمیز و سـفت
نموده و با گریس مخصوص گریس کاری کنید.
•بالفاصلـه آب باطری خارج شـده از باطری را با
محلول آب و جوش شیرین تمیز کنید.
•اگـر بـرای مـدت طوالنـی از خـودرو اسـتفاده
نمیکنید ،سیم های باطری را باز کنید.
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برای سرویس بهتر باطری موارد زیر را
رعایت کنید
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معمـوال باطـری اصلـی خـودرو نیـازی بـه
نگهداری ندارد و اگر خودرو شما باطری دارد
که روی جـداره آن عبارتهای  LOWERو
 UPPERدرج شده اسـت ،میتوانید سطح
آب باطـری آن را چـک کنیـد .در این حالت
سـطح آب باطـری بایـد بیـن  LOWERو
 UPPERباشـد .اگر سطح آب باطری پایین
است ،باید آب مقطر به آن اضافه کنید (هرگز
اسید سولفوریک و یا الکترولیتهای دیگر به
باطری اضافه نکنید) .موقع ریختن آب باطری
در باطری ،مواظب باشـید که روی باطری و یا
اجـزای مجـاور آن نریزد و از سـرریز نمودن
باطری خـودداری کنید زیرا سـبب خوردگی
قطعات دیگر میشود .بعد از آن ،درپوشهای
باطری را سفت ببندید .توصیه میکنیم که در
این مـوارد به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید.

هشدار !
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از کار بـا باطـری بـا سـیگار
روشـن و دیگـر مشـعل ها و
جرقه ها خودداری کنید.

هیـدروژن ،گازی باقـدرت
احتراق باال است و همیشه در
باطـری وجـود دارد و ممکن
اسـت در صورت ایجاد جرقه
منفجر شود.

باطـری را دور از دسـترس
کودکان نگه دارید زیرا باطری
حاوی اسید سولفوریک است.
از تماس اسید باطری با دست،
چشـم و پوسـت و لبـاس یـا
نقاشـی روی بدنـه خـودرو
خودداری کنید.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •موقع باال آوردن بدنه پالسـتیکی باطری،
فشـار زیاد روی آن میتواند سبب نشت
اسید باطری و آسیب دیدن دستان و بدن
فرد شود .همیشه باطری را به کمک حامل
مخصوص باال آورده و یا دستان خود را در
گوشههای مقابل هم آن قرار دهید.
• •هرگز سـعی نکنیـد که باطـری را موقع
متصل بودن سیمهای آن شارژ کنید.
• •سیسـتم جرقه باطـری با ولتـاژ باال کار
میکنـد .هرگـز در هنگام روشـن بودن
موتـور و یا باز بودن سـوئیچ به این اجزا
دست نزنید.
عـدم رعایـت هشـدارهای فـوق ،میتواند
سبب جراحت و یا مرگ شود.

(ادامه دارد)
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تصویـر برچسـب واقعـی باطری ممکن اسـت با این شـکل
متفاوت باشد.

برچسب ظرفیت باطری

نگهداری

.ir

ir

.
ge

امحا و دور ریختن باطری بدون
توجه به قوانین امحای آن برای
طبیعت و محیط زیسـت مضر
است و سالمت انسان را به خطر
می انـدازد .همیشـه باطری را
براساس قوانین و مقررات بومی
کشور خودتان امحا کنید.

a
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موقع شارژ و یا کار در نزدیکی
باطری از عینک محافظ استفاده
کنیـد .همیشـه موقـع کار در
فضـای بسـته از وجـود تهویه
مناسب اطمینان حاصل کنید.
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(ادامه)

اگر آب باطری وارد چشـمهای
شـما شد ،چشـم خود را با آب
سرد تمیز برای مدت  15دقیقه
بشـویید و بالفاصله به پزشک
مراجعـه کنید .اگـر آب باطری
روی پوسـت شما ریخت ،کامال
سـطح تماس را بشـویید و اگر
احسـاس درد یـا سـوزش
میکنیـد ،حتمـا بـه پزشـک
مراجعه کنید.
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 :CMF65L-BCI 1 .1مدل باطری هیوندای
 12 2 .2ولت :ولتاژ اسمی
 :)20HR( 60Ah 3 .3ظرفیـت اسـمی (برحسـب 7
آمپر ساعت)
 :92RC 4 .4ظرفیـت ذخیـره اسـمی باطـری
(برحسب دقیقه)
 :550CCA 5 .5جریان تست سرد در SAE
 :440A 6 .6جریان تست سرد در EN
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• •باطـری نصب شـده روی خودرو یـک باطری با
پایه کلسیم است و نیازی به نگهداری ندارد.
• •اگر باطری زود خالی میشود (مثال چون هنگام
پارک خودرو ،چراغهای آن روشن مانده است)،
باطری را با شارژ آرام تا  10ساعت شارژ کنید.
• •اگـر باطری به خاطر بار الکتریکی باال در هنگام
اسـتفاده از خودرو به تدریج خالی میشـود ،آن
را با آمپر  20-30Aتا دو ساعت شارژ کنید.

w

شارژ باطری
موقع شـارژ نمودن باطری ،نـکات احتیاطی
زیر را رعایت کنید:
• •باطـری بایـد از روی خـودرو باز شـده و
درجایی با تهویه مناسب قرار گیرد.
• •از کشیدن سیگار و یا ایجاد جرقه و شعله
در نزدیکی باطری خودداری کنید.
• •در هنگام شارژ حواستان به باطری باشد
و در صورتیکه گاز از آن متصاعد میشود
(بهشـدت میجوشـد) و یا اگر دمای آب
باطری هر سلول بیشتر از )49°C (120°F
است ،شارژ را متوقف یا کم کنید.
• •موقـع کنترل باطـری در زمان شـارژ از
عینک محافظ استفاده کنید.
• •برای قطع شارژ باطری بهصورت زیر عمل
کنید:
1 .1کلید خاموش  /روشـن شارژ باطری را
خاموش کنید.
2 .2بسـت منفی را از روی ترمینال منفی
باطری باز کنید.
3.3بسـت مثبت را از روی ترمینال مثبت
باطری باز کنید.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •قبل از انجام کارهای نگهداری و یا شارژ
مجـدد باطری ،تمامی وسـایل خودرو را
خاموش و خودرو را نیز خاموش کنید.
• •موقـع قطع کـردن باطری ،سـیم منفی
باطری بایـد اول باز شـود و موقع وصل
کردن باطری سـیم منفی در آخر بسـته
شود.

شارژ مجدد باطری

sic

هشدار !

na

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

تنظیم مجدد وسـایل و دسـتگاههای
خودرو

بعـد از خالـی شـدن باطـری و یـا بـاز کـردن آن،
دستگاهها وسایل خودرو باید مجددا تنظیم شوند.
• •شیشه باالبر برقی (فصل  3را مالحظه کنید).
• •سانروف (فصل  3را مالحظه کنید).
• •نمایشگر (فصل  3را مالحظه کنید).
• •سیسـتم کنترل هوا یا کولر (فصل  3را مالحظه
کنید).
• •سیسـتم صوتـی خـودرو (فصـل  3را مالحظـه
کنید).
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چرخ و الستیک

مراقبت از الستیکها

احتیاط !
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بـرای نگهـداری صحیـح ،ایمنـی و حداکثـر صرفه
جویی در مصرف سـوخت ،همیشه باید الستیکها
را تا فشـار تعیین شـده بـاد کنید و محـدوده بار و
توزیع وزن پیشـنهادی بـرای خودرو خود را رعایت
کنید.

فشار باد الستیک برای آبوهوای سرد

تمامی مشـخصات (اندازه و فشـار بـاد) را می توان
روی برچسبهای داخل درب خودرو دید.
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کم بادی الستیک
• •کـم بـادی شـدید السـتیک (10 psi
یا بیشـتر) میتواند سـبب گرم شـدن
السـتیک ،ترکیدگی ،باز شـدن آجها و
دیگر عیوبی شود که سبب کاهش کنترل
بر خودرو ،تصادفـات منجر به جرح و یا
فوت میشود .ریسک کم بادی الستیک
در روزهـای گرم و موقع رانندگی زیاد با
سرعت باال ،بیشتر است.

7
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تمامـی چرخها و از جمله چـرخ زاپاس باید موقعی
که سـرد هسـتند ،چک شـوند .منظور از السـتیک
سـرد ایـن اسـت السـتیکی اسـت که سـه سـاعت
حرکـت نکـرده و یـا کمتـر از  1.6کیلومتر حرکت
کرده است.
فشار بادهای پیشنهادی باید رعایت شود تا بهترین
رانندگی ،جابهجایی عالی و حداقل سایش الستیک
امکانپذیر شود .در فصل  « 8الستیکها و چرخها»
فشار بادهای پیشنهادی آمده است.

• •کم بـادی السـتیک سـبب سـائیدگی
بیشازحـد ،امـکان جابهجایـی کـم و
افزایـش مصـرف سـوخت میگـردد.
همچنین امکان کج شدن رینگ و چرخ
وجود دارد .همیشه باد الستیک را تنظیم
کنید و اگر نیاز به باد زدن هست ،توصیه
میشود که این کار را در نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور انجام دهید.
• •فشار زیاد باد الستیک هم سبب کوبیدن
و سایش شـدید در مرکز آج الستیک و
افزایش خطر جاده میشود.
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باد الستیک
کم بادی یا اضافه باد الستیک سبب کاهش
عمر الستیک میشـود و اثر نامطلوبی روی
جابهجایی و حرکت خودرو دارد و میتوانند
سـبب خرابی ناگهانی السـتیک شود .این
امـر سـبب از دسـت رفتن کنتـرل خودرو
جراحتهای بدنی میشود.
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هشدار !

فشار باد الستیک
همیشه موارد زیر را رعایت کنید:
• •همیشه فشار باد الستیک را وقتی اندازه
بگیرید که هوا سـرد است( .بعد از پارک
کردن خـودرو بـرای مدت حداقل سـه
سـاعت و یا بعد از  1/6کیلومتر رانندگی
از بعد از استارت)
• •همیشـه هنـگام تنظیـم باد ،فشـار باد
زاپاس راهم چک کنید.
• •هرگـز بار اضافی به خـودرو نزنید .دقت
کنیـد کـه روی باربنـد خودرو هـم بار
اضافی نزنید.
• •السـتیکهای سـائیده و قدیمی ممکن
اسـت سـبب تصـادف شـوند .اگـر آج
السـتیک سائیده باشـد و یا الستیکها
آسـیب دیده باشـند ،آنهـا را تعویض
کنید.

فشـار باد السـتیکها را ماهی یکبار یا بیشتر چک
کنید.
همچنین در این مدت فشـار باد زاپاس را هم چک
کنید.

w

فشار باد الستیکهای گرم شده معموال 28
تا  kpa 41بیشـتر است .هرگز برای تنظیم
باد ،باد السـتیک گرم را خالـی نکنید زیرا
سبب کم باد شدن آن میشود.
مطمئن شـوید که سر شیرهای باد الستیک
را مجـددا نصب میکنید .بدون این درپوش
هـا امکان ورود رطوبـت و آلودگی به داخل
هسـته شیر و نشتی هوا وجود دارد .اگر سر
شیر باد گم شـد ،حتما در سریعترین زمان
یکی دیگر را نصب کنید.

کنترل فشار باد الستیک

sic

احتیاط !

احتیاط !

na

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

نحوه چک کردن فشار باد الستیک

بـرای کنتـرل نمـودن فشـار بـاد السـتیک از یـک
فشارسـنج با کیفیت اسـتفاده کنید .برای فشار باد
الستیک از بازدید چشمی استفاده نکنید زیرا اصال
دقـت نـدارد .السـتیکهای رادیال حتـی موقع کم
بادی هم ،ظاهرا تنظیم شده با نظر میآیند.
همیشـه موقعی فشار باد الستیک را چک کنید که
هوا سـرد باشـد و منظور از الستیک سرد الستیکی
است که  3ساعت است حرکت نکرده و یا تنها 1.6
کیلومتر را پیموده است.
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•همیشـه فشار باد السـتیک و سائیدگی
و آسـیبدیدگی آن را چـک کنیـد و از
فشارسنج مناسب استفاده نمایید.
•السـتیکهای کم بـاد یا پربـاد بهصورت
غیـر یکنواخت سـائیده میشـوند و این
سبب ضعف حرکتی و افت کنترل خودرو
درنتیجـه خرابـی ناگهانـی السـتیک و
تصادفات منجر بـه جرح و فوت میگردد.
فشار باد پیشـنهادی برای الستیک سرد
در این کتابچه و نیز روی برچسب واقع در
ستون میانی سمت راننده درج شده است.
•السـتیکهای سـائیده شـده خطرناک
هسـتند و ممکن اسـت سـبب تصادف
شـوند .همیشـه الستیکهای سـائیده،
دارای سـایش غیر یکنواخت و آسـیب
دیده را تعویض کنید.
•فرامـوش نکنید که باد السـتیک زاپاس
را هـم چک کنید .شـرکت کرمان موتور
توصیـه میکنـد کـه فشـار زاپـاس را
همزمان با کنترل فشار بقیه الستیکها،
چک شود.

برای تعادل سـایش آج الستیکها ،توصیه میشود
که السـتیک ها بعد از هر  12000کیلومتر حرکت
و یـا زودتر در صورت سـایش ،بهصورت چرخشـی
تعویض شوند.
موقع تعویض چرخشـی السـتیک ها ،وجود سایش
غیر یکنواخت و آسیبدیدگی را چک کنید .سایش
غیرعـادی معمـوال ناشـی از صحیـح نبـودن فشـار
بـاد ،باالنس نادرسـت چرخ ،و جفت نبـودن آنها،
ترمزهای شـدید و یا دورهای شـدید است .هرگونه
ورم و بادکردگـی کـف و کنـاره هـای السـتیک را
چک کنید و در صورت مشـاهده این موارد ،حتمن
السـتیک را تعویض نمایید .اگر اصطالحاً السـتیک
سـیم زده بـود احتمـاال باید تعویض شـود و بعد از
تعویـض چرخشـی ،بایـد فشـار باد السـتیک های
بودن
عقب و جلو براسـاس مشخصات بوده و سفت
7
مهرههای چرخ را چک کنید و از آن مطمئن شوید.
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تعویض چرخشی چرخها

sic

برای کنترل فشـار باد السـتیک ،سـر شیر باد را باز
و فشـار سـنج را به داخل آن فشـار دهید تا فشـار
باد السـتیک را اندازه بگیرد .اگر فشـار باد الستیک
سرد با فشار های توصیه شده همخوانی دارد در آن
صورت دیگری نیاز به تنظیم باد نیست و اگر فشار
باد السـتیک پایین اسـت ،به آن باد بزنید تا زمانی
که فشار آن به فشار پیشنهادی برسد.
اگر فشـار باد السـتیک باال اسـت ،باد درون آن را
با فشـار زائده فلزی وسط شـیر باد الستیک ،خالی
کنیـد .مجـددا فشـار باد را بـا گیژ باد چـک کنید.
حتما بعد از پایان کار ،سـر شـیر باد را ببندید .این
سـرها مانـع نشـتی بـاد ورود آلودگـی و رطوبت به
داخل شیر باد میشوند.

هشدار !
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موقع تعویض چرخشـی السـتیک ها ،حتما سایش
لنت ترمزها را چک کنید.

چرخهای خودروی شـما در کارخانه با دقت تنظیم
و باالنس شـدهاند تا بیشـترین طول عمر و باالترین
کارایی را به دست دهند.
در اغلب موارد ،شما نیازی به تنظیم مجدد چرخها
ندارید .اما اگر شـاهد آسـایش غیرعادی الستیک و
یا کشـیده شـدن خودرو به یکطرف شدید ،در آن
صورت باید آنها را تنظیم کنید.
اگر خودرو شما موقع رانندگی روی جاده یکنواخت
لرزش دارد ،باید مجددا چرخها را باالنس کنید.

sic

نکته :

تنظیـم و جفت نمـودن چرخ و باالنس
آن
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تعویـض چرخشـی السـتیکهای رادیـال با
الگـوی آج نامتقارن تنها باید بین جلو و عقب
خـودرو باشـد و از جابهجا کـردن آنها بین
راست و چپ خودرو خودداری کنید.
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هشدار !
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• •بـرای تعویـض چرخشـی از زاپاسهای
فشرده استفاده نکنید.
• •هرگز و تحت هیچ شرایطی الستیکهای
رادیـال و انـواع دیگر را با هم اسـتفاده
نکنید زیرا سـبب مشـکالتی در حرکت
خودرو میشـوند که ممکن سـت سبب
تصادفـات منجـر به جـرح و فـوت و یا
آسیب مالی شوند.

www.CarGarage.ir

احتیاط !

وزن نادرسـت چرخهـا میتوانـد به رینگ
چرخ آسـیب برسـاند و بنابراین همیشه از
چرخهای با وزن باالنس اسـتاندارد استفاده
کنید.

هشدار !
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نگهداری
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اگـر السـتیک به صـورت یکنواخت سـائیده شـده
اسـت ،عالمت سـایش آج به صورت یک نـوار توپر
در داخل آج ظاهر میشـود .این نوار نشـان دهنده
آن اسـت کـه کمتر از  1/6میلیمتـر آج باقی مانده
است .در این وضعیت ،الستیک را باید عوض کنید.
هرگز منتظر نشوید که این نوار در کل آج پیدا شود
و سپس الستیک را تعویض کنید.
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تعویض الستیک
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تعویض الستیکها
برای کاهش سوانح کشنده و یا جدی ناشی
از خرابی السـتیک و از دست رفتن کنترل
خودرو ،اقدامات زیر را انجام دهید:
• •السـتیکهای سـائیده ،آسـیب دیده و
دارای سـایش غیـر یکنواخت را تعویض
کنید .الستیکهای سائیده سبب کاهش
کارایی ترمزی و کنترل فرمان و کشـش
خواهند شد.
• •هرگز با الستیک کم باد یا پرباد رانندگی
نکنید .این امر میتواند سبب سایش غیر
یکنواخت الستیک و خرابی آن شود.
• •موقــع تعویــض الستیــک ،هرگــز
الستیکهای رادیال را با مدلهای دیگر
روی یک خودرو استفاده نکنید .همیشه
تمامـی السـتیکها (حتـی زاپـاس) را
تعویض کنید.
(ادامه دارد)

(ادامه)
• •استفاده از چرخ و الستیکهایی با اندازه
متفاوت با اندازه پیشنهادی سبب ایجاد
مشـخصات غیر معمولی و کنترل ضعیف
و درنتیجه تصادفات جدی میگردد.
• •چرخهـای فاقـد مشـخصات نمایندگی
ممکن است زیاد مناسب نباشند و سبب
آسـیب بـه خـودرو حرکت نامناسـب و
کنترل ضعیف خودرو شوند.
• •سیسـتم ترمز  ABSبا مقایسه سرعت
چرخها کار میکند .اندازه الستیک روی
سـرعت چرخ اثـر دارد و موقـع تعویض
السـتیکها ،هر  4السـتیک باید دارای
همـان انـدازهای باشـند کـه در ابتدای
زمـان تحویل خودرو بودند .اسـتفاده از
السـتیکهای متفاوت سبب میشود که
سیسـتم ترمز  ABSو سیسـتم کنترل
الکترونیکی یا ( ESCدر صورت وجود)
درست کار نکند.

7

نگاهی اجمالی به خودرو

تعویض رینگ
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هشدار !
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اسـتفاده از چرخ بـا اندازه نادرسـت ،روی
عمـر بلبرینگ و چرخ اثـر نامطلوب دارد و
سـبب کاهش قابلیت ترمز و توقف خودرو،
مشـخصات جابهجایـی و فاصله تـا زمین،
فاصله بدنه تا السـتیک ،فاصله زنجیر چرخ
و نیـز اثر نامطلوب روی کار سرعتسـنج و
کیلومتـر خودرو میشـود و حتـی کارایی
چراغهای جلو ارتفاع سپر را نیز کم میکند.
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اصطـکاک السـتیک بـا سـطح جـاده در هنـگام
رانندگی با السـتیکهای سـائیده کم میشود و نیز
رانندگی با السـتیکهایی که درسـت باد نشـدهاند
و یـا هنـگام رانندگی روی سـطوح لغزنـده ،کاهش
مییابد .تایرها بعد از ساییده شدن آج باید تعویض
شـوند .در صورت سـائیده بودن الستیک در هنگام
بارندگـی ،برف و یخ آرامتر رانندگی کنید تا کنترل
خودرو بهتر انجام شود.

w

السـتیک زاپاس فشـرده عمر آج کمتری نسبت به
السـتیکهای عـادی دارد .ایـن السـتیک را وقتی
عوض کنید که نوارهای سـایش آج روی السـتیک
پدیدار شـوند .السـتیک زاپاس تعویضی باید دارای
اندازه و طرحی مشابه با الستیک اولیه باشد و باید
روی همـان چـرخ و رینـگ نصب شـود .السـتیک
زاپـاس بـا سـایز فشـرده روی رینـگ عـادی نصب
نمیشـود و رینگ الستیک زاپاس فشرده هم برای
نصب الستیک عادی مناسب نیست.

موقع تعویض رینگ به هر دلیلی ،مطمئن شوید که
چرخهـای جدیـد از نظر قطر ،عرض زه و افسـت و
خمیدگی با الستیک کارخانه یکی باشند.

اصطکاک الستیک

sic

تعویض زاپاس فشرده
(در صورت وجود)
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تعمیر و نگهداری الستیک

تنظیم درسـت چرخها هم میتواند در کنار تنظیم
بـاد درسـت بـه کاهش سـائیدگی السـتیک کمک
کنید .اگر متوجه سائیدگی غیر یکنواخت الستیک
شـدید ،در آن صـورت باید بـرای تنظیم چرخها به
نمایندگی مراجعه کنید.
بعد از نصب السـتیکهای جدید مطمئن شوید که
باالنس شـدهاند .این امر سـبب راحتـی رانندگی با
خـودرو افزایـش عمر السـتیک میشـود .بهعالوه،
الستیک همیشه باید در صورت جدا شدن از رینگ
باالنس شود.
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2.2اندازه الستیک

روی رینـگ چرخ خودرو هـم اطالعات مهمی درج
شده است که موقع تعویض رینگ به آن نیاز دارید.
در زیـر معنـای حـروف و عالئـم روی رینـگ بیان
میشود.
نمونهای از عبارت درج شده روی رینگ:
5.0JX14

 - 5.0عرض زه برحسب اینچ
 - Jعالمت نمای زه
 - 14قطر زه برحسب اینچ
نگهداری
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1 .1نام سازنده الستیک

 - 175عرض الستیک برحسب میلی متر
 - 70نسـبت منظـری .نسـبت میان نسـبت میان
ارتفاع و عرض الستیک است.
 - Rکد ساخت الستیک (رادیال)
 - 14قطر داخلی الستیک برحسب اینچ
 - 64شاخص بار ،کد عددی مربوط به حداکثر بار
قابل تحمل الستیک
 - Tعالمت سـرعت اسـمی .نمودار سـرعت اسمی
این فصل را مالحظه کنید .در آن جا اطالعات
بیشتر ارائه شده است.
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ایـن اطالعات مشـخصات اصلـی السـتیک را بیان
میکنند و در آن شـماره شناسـه الستیک ()TIN
بـرای تاییدیـه اسـتاندارد ایمنی بیان شـده اسـت.
 TINرا میتوان برای شناسایی الستیک در صورت
نیاز به فراخوانی استفاده نمود.
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برچسبهای روی جداره الستیک
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در جـداره السـتیک انـدازه (سـایز) آن درج شـده
است و شـما موقع انتخاب الستیک جایگزین برای
خـودرو خود به این مشـخصات نیاز داریـد .در زیر
توضیحـات و تعریـف حـروف و شـمارههای روی
الستیک درج شده است.
نمونهای از اندازه الستیک:
(ایـن شـمارهها تنها بـرای نمونه هسـتند و ممکن
است اندازه الستیک شما متفاوت باشد)
175/70R14 64T

اندازه رینگ

.ir

نـام سـازنده السـتیک روی آن نمایـش داده شـده
است.
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نگاهی اجمالی به خودرو
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)210 km/h (130 mph

)240 km/h (149 mph

DOT: XXXX XXXX OOOO
بخـش جلویـی کـد  DOTبـه معنای شـماره کد
کارخانـه ،اندازه السـتیک و الگـوی آج و چهار رقم
آخر هفته و سال تولید را نشان میدهند.
مثلا DOT XXXX XXXX 1615 :نشـان
میدهد که این السـتیک در هفته  16سال 2015
تولید شده است.

بیشتر از )240 km/h (149 mph
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)180 km/h (112 mph

a
ar

H

lec
oe

T

ar

S

.C
w

عالمت
رتبه بندی
سرعت

حداکثر سرعت

تمامی السـتیکهایی که بیش از  6سال عمر دارند
(با توجه به تاریخ تولید و از جمله الستیک زاپاس)،
باید با الستیکهای نو جایگزین شوند .تاریخ تولید
السـتیک روی جـداره السـتیک و احتمـاال روی
داخل السـتیک درج شـده اسـت و کـد  DOTرا
نشـان میدهد .این کد یک سـری از شمارهها روی
الستیک است که متشکل از عدد و حروف انگلیسی
اسـت .تاریـخ تولید السـتیک چهار حـرف آخر کد
 DOTاست.
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هشدار !

عمر الستیک
السـتیکها بـا گذشـت زمـان فرسـوده
میشـوند و حتی در صورت عدم اسـتفاده
هم این فرسـودگی رخ میدهد .قطع نظر از
سطح آج روی الستیک ،توصیه میشود که
همیشه السـتیک را بعد از  6سال استفاده
عادی تعویـض کنید .حرارت ناشـی از آب
و هـوای گرم و یا شـرایط بارگـذاری مکرر
میتواند فرآیند پیری السـتیک را تشدید
کند .عدم توجه به این هشـدار ممکن است
سـبب ترکیدگی السـتیک و از دست رفتن
کنترل خودرو و خسـارتهای جانی و مالی
شود.

w

نمودار زیر سرعتهای رتبه بندی مختلفی را نشان
میدهد که در حال حاضر در السـتیک خودروهای
سواری استفاده میشود .سرعت رتبه بندی بخشی
از اندازه السـتیک روی جداره السـتیک است .این
عالمـت متناظـر بـا حداکثـر سـرعت ایمـن کاری
مشخص شده برای الستیک است.

3.3کنترل عمر السـتیک ( :TINشماره
شناسایی الستیک)

sic

رتبه بندی سرعت الستیک
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این شـماره حداکثر بار را برحسـب کیلوگرم و پوند
قابل تحمل توسـط السـتیک نشـان میدهد .موقع
تعویض السـتیکهای خودرو ،همیشه از الستیکی
استفاده کنید که بار اسمی آن با بار تعیین شده در
کارخانه یکسان است.

اصطکاک AA, A, B &C -

www.CarGarage.ir

گریـدهــای اصطـکاک از باالترین تا پایین تریــن
 B ،A ،AAو  Cهسـتند .ایـن گرید ها یا درجات
توان السـتیک بـرای توقف روی اسـفالت خیس را
نشـان میدهنـد که تحت شـرایط کنترل شـده در
سـطوح آزمایشی تسـت اسفالت و بتن اندازه گیری
میشـود .السـتیک دارای درجـه  Cممکـن اسـت
کارایی اصطکاکی ضعیفی داشته باشد.
نگهداری

میـزان سـایش آج مقداری اسـت که براسـاس نرخ
سـایش السـتیک در هنـگام تسـت تحـت شـرایط
کنترل شـده در تستهای رسـمی بهدست میآید.
بهعنوان مثال ،السـتیک گرید  150یک و نیم برابر
زودتر از سـایش در تسـت رسـمی سـاییدگی پیدا
میکند.
امـا کارایـی نسـبی السـتیکها بـه شـرایط واقعی
اسـتفاده از آنهـا بسـتگی دارد و همـواره به خاطر
تغییرات و عادات رانندگی ،سـرویسها و تفاوت در
مشخصات جاده و آب و هوا تغییرات زیادی دارد.

ar

این شـماره بیشـترین میزان فشـار هوایی را نشان
میدهد که میتواند در الستیک تحمل شود .هرگز
بیشتر از این مقدار فشار الستیک را باال نبرید .برای
آگاهی از فشـار باد پیشـنهادی بـه بخش اطالعات
الستیک و بار روی آن مراجعه کنید.

6.6حداکثر بار اسمی
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5.5حداکثر فشار باد مجاز

درجات کیفیت را میتوان بر روی جداره السـتیک
بین شانهای زه و حداکثر عرض پیدا کرد.
بهعنوان مثال:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

w

السـتیک از چنـد الیـه پارچـه پوشـیده شـده بـا
السـتیکی تشکیل شده است .سازندههای الستیک
بایـد جنس السـتیک را هم اعالم کنند که شـامل
فـوالد یا مفتول فـوالدی ،نایلون،؛ پولیسـتر و غیره
اسـت .حـرف  Rبـه معنای سـاختار الیـه رادیال و
حرف  Dبه معنای سـاختار قطری و یا بیاس اسـت
و منظور از حرف  Bساختار الیهای تسمهای است.

7.7درجهبندی کیفی یکنواخت الستیک

ایـن گریدهـا در روی جدارههـای السـتیک درج
شدهاند و الستیکهای استاندارد و یا اضافی خودرو
شما ممکن استبراساس این گرید متفاوت باشند.
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4.4ترکیب الیهها و جنس الستیک
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هشدار !

میزان اصطکاک الستیک براساس تستهای 7

اصطکاک ترمزی مسـتقیم بهدست میآید
و شـامل شـتاب ،دور زدن ،شـناوری و یـا
مختصات اصطکاک حداکثر نمیشود.
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دمای A, B &C

السـتیک بـا نسـبت منظـری پایین
(الستیکهای پهن)

ar

.C
w

w

w

336

.ir

ir

.
ge

a
ar

دمای الستیک
درجه دمایی السـتیک براسـاس الستیکی
تعیین شـده اسـت که درسـت باد شـده و
اضافه فشـاری در آن نبوده اسـت .سرعت
زیاد ،کم بادی و یا بار زیاد با هم و یا جداگانه
میتواننـد سـبب گرم شـدن السـتیک و
خرابی یا ترکیدن ناگهانی آن شوند .این امر
می تواند سبب از دست رفتن کنترل خودرو
صدمات بدنی و مرگ شود.
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السـتیکهای بـا نسـبت منظری پایین که نسـبت
منظری آنها کمتر از  50است ،اسپورت هستند.
چـون السـتیکهای بـا نسـبت منظری کـم برای
جابهجایی و ترمز گرفتن عالی هسـتند ،رانندگی با
آنها راحت نیسـت و در مقایسه با بقیه الستیکها
سرو صدای بیشتری دارند.
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احتیاط !

چون جداره السـتیک با نسبت منظری کم
(السـتیک پهـن) کوتاهتر از السـتیکهای
عـادی اسـت ،رینـگ و السـتیک راحـت
تـر آسـیب میبیننـد و بنابرایـن بـه
دستورالعملهای زیر توجه کنید:
	-موقـع رانندگی در جادههای ناهموار و یا
جادههای صحرایی ،بـا احتیاط رانندگی
کنید زیرا الستیک و رینگ ممکن است
آسیب ببینند و بعد از رانندگی الستیک
و رینگ را بازدید کنید.
	-موقع رانندگـی روی چالههـا ،گودالها
بـه آرامـی عبـور کنیـد بهگونـهای که
الستیکها و رینگها آسیب نبینند.
	-اگـر السـتیک ضربـه خـورد ،توصیـه
میشـود که وضعیت آن را بازدید کرده
و با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور
تماس بگیرید.
	-برای جلوگیری از آسیب دیدن الستیک،
وضعیت الستیک و فشار باد آن را در هر
 3000کیلومتر یکبار بازدید کنید.
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درجـات دمـا ( Aباالترین درجه) B ،و  Cهسـتند
که نشـاندهنده مقاومـت در برابر تولیـد حرارت و
توان آن برای اتالف حرارت در موقع تست الستیک
شرایط کنترل شده با یک چرخ آزمایشی است.
دمای باالی مداوم میتواند سـبب شـود که جنس
السـتیک خـراب و عمـر آن کم شـود و دمای زیاد
میتوانـد منجـر به خرابی ناگهانی السـتیک شـود.
درجات  Bو  Aنشان دهنده سطح باالی کارایی در
تستهای آزمایشگاهی روی چرخ نسبت به حداقل
کارایی مورد نیاز قانونی است.
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فیوزهای خودرو
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نگهداری
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• •دیدن آسیبدیدگی الستیک به صورت
چشمی سـاده نیسـت .اما اگر الستیک
اندکی آسیب ببیند که با چشم هم دیده
نمیشـود باید آن را کنتـرل و یا تعویض
نمـود زیـرا آسـیبدیدگی السـتیک
میتواند سبب نشـت باد و کم باد شدن
آن شود.
• •اگـر السـتیک بـه خاطـر رانندگـی در
جادههـای ناهموار ،گودالهـا ،چالهها و
جدول آسـیب ببیند ،مشـمول گارانتی
نخواهد شد.
• •اطالعـات مربـوط به السـتیک بـر روی
کناره آن نصب شده است.

سیسـتم برقـی خـودرو بـه کمـک فیـوز هـا مانـع
آسیبهای ناشی از اضافه بار الکتریکی میشود.
ایـن خـودرو ( 2یا  )3صفحه فیـوز دارد که یکی از
آنهـا در قـاب سـمت راننده و دیگـری در محفظه
موتور نزدیک باطری قرار دارد.
اگـر هر کـدام از چراغهای خودروی شـما ،وسـایل
جانبـی یا کنترلهـای آن درسـت کار نکنند ،فیوز
مربوط به مدار آن را چک کنید.
اگـر فیـوز سـوخته باشـد ،قطعـه داخـل آن ذوب
میشود.
اگـر سیسـتم بـرق کار نکند ،ابتـدا پانـل فیوزهای
سمت راننده را چک کنید.
همیشه فیوز سوخته را فیوزی مشابه تعویض کنید.
اگـر فیوز تعویضی هم بسـوزد این به معنای وجود
مشـکل برقـی اسـت و دیگـر ،از سیسـتم مربوطـه
اسـتفاده نکنید و به نمایندگی مجاز شرکت کرمان
7
موتور مراجعه کنید.
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احتیاط !
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سـه نـوع فیوز اسـتفاده میشـود :نوع پـرهای برای
آمپراژهای پایین و نوع فشنگی و چند فیوزی برای
آمپراژهای باالتر استفاده میشود.
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تعویض فیوز صفحه نشـاندهندهها یا
صفحه کیلومتر

G
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1 .1سـوئیچ را بـاز کنید و تمامـی کلیدهای دیگر را
خاموش کنید.
2 .2درپوش صفحه فیوزها را باز کنید.
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از پیچ گوشـتی و یا اشیای فلزی دیگر برای باز
کردن سوئیچ استفاده نکنید زیرا ممکن است
سبب اتصال کوتاه و آسیب دیدن سیستم شود.
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احتیاط !

w

تعویض فیوز
• •هرگز فیـوز را با چیز دیگـری جایگزین
نکنیـد و تنهـا از فیـوز مشـابه دیگـر
استفاده کنید.
• •فیوز با ظرفیـت باالتر میتواند آسـیب
بزند و سبب آتش سوزی شود.
• •هرگـز به جای فیوز درسـت ،حتی موقتا
هم از سـیم یا فویل آلومنیومی استفاده
نکنید .این کار ممکن اسـت سبب شود
که سیمکشـی خـودرو آسـیب ببیند و
سبب آتشسوزی شود.
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هشدار !

نکته :
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برچسـب واقعی روی پانل رلـه  /فیوز ممکن
اسـت بـا آنچـه در تصاویـر کتابچه هسـت،
متفاوت باشد.
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3 .3فیـوز مشـکوک بـه عیـب را مسـتقیم از جـای
خـود خـارج کنید .بـرای درآوردن فیوز از گیره
مخصوص این کار استفاده کنید.
4 .4فیـوز بـاز شـده در صورتیکـه سـوخته بـود،
جایگزین نمایید.
5 .5فیوز جدید با ظرفیت مشابه را جا بزنید و از جا
خوردن کامل آن اطمینان حاصل کنید.
اگر فیوز شـل شده اسـت ،حتما به نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

اگر فیوز جدید در دسترس ندارید از فیوزهای روی
پانل اسـتفاده کنید و بدین منظور فیوز دسـتگاهی
را که به آن نیاز ندارید را باز کنید و استفاده نمایید
(مثل فیوز فندک خودرو)(فیوز استفاده شده دارای
آمپراژ باالتر از فیوز معیوب نباشد)
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همیشه کلید فیوز را در وضعیت  ONقرار دهید.
اگـر کلیـد را در وضعیـت  OFFیا خامـوش قرار
دادیـد ،ممکن اسـت بعضـی از دسـتگاه های روی
خودرو صفر (ریسـت) شوند و فرستنده و یا سوئیچ
هوشمند ممکن است درست کار نکند.

احتیاط !

.ir

همیشـه کلید فیوز را در هنگام رانندگی در
وضعیت روشن ( )ONقرار دهید.
سـوئیچ فیـوز انتقـال را مکـررا خاموش و
روشن نکنید زیرا ممکن است آسیب ببیند.
www.CarGarage.ir

تعویض فیوزهای پانل محفظه موتور

1 .1سوئیچ را باز و بقیه کلیدهای خودرو را خاموش
کنید.
2 .2درپـوش جعبه فیوز را با فشـار زبانه و کشـیدن
درپوش به باال ،باز کنید.
سـوخته
که
صورتی
در
3 .3فیوز باز شـده را چک و
7
اسـت آن را تعویـض کنیـد .بـرای باز و بسـتن
فیوزها از گیره مخصوص این کار استفاده کنید.
4 .4فیـوز جدیـد و با ظرفیت مشـابه را جـا بزنید و
مطمئن باشید که جا خورده است .اگر فیوز شل
اسـت به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور
مراجعه کنید.
نگهداری
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سوئیچ فیوز

.C
w

w

w

اگـر چراغهای جلو یا دیگـر اجزای برقی کار نکنند
و فیوزها  OKو سـالم باشـند ،در آن صورت بلوک
فیـوز موجـود در محفظـه موتور را چـک کنید .اگر
فیوز سوخته بود ،باید تعویض شود.
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نکته :

احتیاط !

اگر فیوز اصلی سوخته باشد ،توصیه میکنیم
حتما به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور
مراجعه کنید.
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بعـد از کنترل جعبـه فیوز محفظـه موتور،
درب آن را خـوب ببندیـد .در غیـر ایـن
صورت ،ممکن است در اثر نشت آب اتصالی
برق رخ دهد.

G

فیوز اصلی (فیوز ترکیبی)

340
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اگر فیوز اصلی سـوخته اسـت ،باید آن را بهصورت
زیر باز کنید:
1 .1کابل منفی باطری را باز کنید.
2 .2مهرههای نمایش داده در شکل را باز کنید.
3 .3فیـوز را با فیوز جدید با ظرفیت مشـابه تعویض
کنید.
4 .4برای نصب عکس این روند عمل کنید.
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نگهداری
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نکته :
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در داخل درپوش صفحه فیوز و رله ،برچسب رله و
فیوز وجود دارد که اسامی و ظرفیت فیوزها و رلهها
توضیح داده شده است.
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پانل فیوز داخلی
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توضیحات پانل فیوز و رله
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ممکن اسـت تمامی فیوزهای معرفی شده در
این کتابچه در خودروی شـما قابل اسـتفاده
نباشـند .ایـن برچسـب کلی اسـت و شـما
میتوانید براسـاس برچسـب داخـل درپوش
فیوز خودروی خود اقدام کنید.
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صفحه فیوز سمت راننده
نام فیوز

مدار مربوطه

S/HEATER

 15امپر

گرمکن صندلی سمت راست/چپ

A/CON 1
SAFETY POWER
WINDOW
STOP LAMP

 25امپر

ماژول شیشه برقی ایمنی راننده

 15امپر

ماژول الکترونیکی سیگنال توقف ،کانکتور لینک دادهها

.C
w

w

 7.5امپر ماژول کنترل کولر خودکار

w

sic

RR HTD

 30امپر

رله گرمکن شیشه عقب

کلید اصلی شیشه برقی ،ماژول شیشه برقی ایمنی راننده ( ،)LHDکلید شیشه برقی سرنشین
یا ()RHD

PDM 2

 10امپر

کلید اصلی شیشه برقی ،ماژول شیشه برقی ایمنی راننده یا ( ،)LHDکلید شیشه برقی سرنشین
یا ()RHD

a
ar

P/WDW RH

 25امپر

G
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P/WDW LH

 25امپر

ماژول کنترل سوئیچ هوشمند ،کلید  استارت/خاموش کردن موتور
سانروف

.
ge

 15امپر

SUNROOF

 10امپر

SENSOR

فیوز  PCBو  باکس رله (رله  پمپ خال)

ir

رله هشدار ،B/جعبه رله و فیوز ( PCBرله استارت) ،PCM ،ماژول کنترل سوئیچ هوشمند،
 7.5امپر
کلید بازه گیربکس

START

 25امپر

PDM 1

 10امپر

.ir

BRAKE SWITCH
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عالمت

ظرفیت
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ماژول کنترل سوئیچ هوشمند

ماژول کنترل سوئیچ هوشمند ،کلید چراغ ترمز

www.CarGarage.ir

نام فیوز

عالمت

ظرفیت
 15امپر

w

TCU

مدار مربوطه

گیربکس اتوماتیک :کلید بازه گیربکس ،مولد پالس A/B
گیربکس دستی :سنسور سرعت خودرو ،جعبه فیوز و رله )PCB (F34
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صفحه فیوز سمت راننده
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BLOWER

w

 7.5امپر  ،PCMماژول کنترل کولر ،کمپرسور کولر الکترونیکی ،کلید دمنده ،مقاومت دمنده

HTD MIRR

 10امپر

 ،PCMماژول کنترل کولر ،آینه بغل برقی چپ و راست

MODULE 2 2

 10امپر

WIPER

 25امپر

کلید چراغ ترمز ،کلید پد تصادف ،سیستم کمک پارک دنده عقب ،سنسور کمکی پارک دنده عقب
(مرکزی)  LH/RHسنسور LH/RH

MEMORY

 10امپر

INTERIOR LAMP

 10امپر

چراغ صندوق عقب ،چراغ اتاق

ECU

 10امپر

 ،PCMماژول کنترل سوئیچ هوشمند ،دینام )(G3LA/G4LA

A/CON 2

 10امپر

جعبه رله و فیوز ( PCBرله دمنده) ،ماژول کنترل کولر

MULTI MEDIA

 20امپر

صوتی

POWER OUTLET 2

 20امپر

پریز خروجی برق عقب

ar
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موتور برف پاککن ،کلید چند کاره
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جعبه رله و فیوز ( E/Rکانکتور کنترل چند منظوره) ،ماژول کنترل کولر
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نگهداری

کانکتور دیتا لینک ،ساعت دیجیتال ،صفحه کیلومتر ، BCM ،ماژول پایش فشار باد الستیک،
ماژول کنترل کولر ،واحد باز کردن قفل هنگام تصادف ،صوتی

a
ar

 10امپر

MODULE 3
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DR LOCK

 20امپر

رله باز و بسته نمودن قفل در ،رله باز کردن قفل  ،T/GATEواحد بازکردن قفل هنگام تصادف
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نام فیوز

CLUSTER

عالمت

ظرفیت

 10امپر

صفحه کیلومتر

مدار مربوطه
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 10امپر

MODULE 5

-

w

ABS

w

 7.5امپر ماژول کنترل ESP

POWER OUTLET 1

 20امپر

پریز برق

HTD STRG

 15امپر

کلید گرمکن غربیلک فرمان

ar

G

 7.5امپر واحد  MDPS
 10امپر

 ،BCMماژول کنترل سوئیچ هوشمند

 ،BCMماژول کنترل سوئیچ هوشمند ،ساعت دیجیتال ،صوتی ،کلید آینه بغل برقی

A/BAG IND

 10امپر

صفحه کیلومتر

MODULE 1

 20امپر

چراغ SBR ،BCM

ir
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ACC

 10امپر
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 10امپر

ماژول کنترل ( SRSایربگ)

a
ar

MODULE 4
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MDPS
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WIPER RR

 15امپر

A/BAG

موتور برف پاککن عقب ،کلید چند کاره
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صفحه فیوز اصلی محفظه موتور

ALT

 125آمپر
( 150آمپر)

B+4

 50آمپر

انشعاب جعبه فیوز هوشمند

ESP 2

 30آمپر

بخش کنترل  ، ESPکانکتور کنترل چند منظوره

ESP 1

 50آمپر

ماژول کنترل ESP

B+1

 50آمپر

انشعاب جعبه فیوز هوشمند )(T/Sig Sound Relay, Fuse : F10, ARISU-LT1, IPS 3

G

B+3

 40آمپر

جعبه فیوز هوشمند ( رله  شیشه برقی  ،فیوز)F4, ARISU-LT2, IPS 5 :

B+2

 50آمپر

IG1

 40آمپر

جعبه فیوز هوشمند (فیوز ،F5 / F9 / F13 / F14 / F17 :ابزار قطع خودکار جریان نشتی  
فیوز )F23 / F24 / F29

ar
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کلید استارت  : W/Oسوئیچ هوشمند

 7.5آمپر  ،PCMموتور برف پاککن جلو ،سوییچ برف پاککن

ECU1

 30آمپر

رله کنترل موتورFuse : F25 / F26 ،

.ir

BLOWER

 40آمپر

رله دمنده
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FRT WIPER

دینام ،فیوز  F3 / F4 / F6, PCBو جعبه فیوز و رله

lec
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فیوز

MDPS

 80آمپر

واحد  MDPS

w

چند فیوز یا
فیوز ترکیبی

عالمت

مدار مربوطه
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فیوز

نام فیوز

ظرفیت
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na
مدار مربوطه

رله پمپ بنزین

ظرفیت

 آمپر15

عالمت

فیوز

F/PUMP

چند فیوز یا
فیوز ترکیبی

 آمپر10

HORN

A/CON رله

 آمپر10

A/CON

رله پمپ خال

 آمپر20

C  فنHI  رله،C  فنLO رله

 آمپر40

VACUUM
PUMP

)) (با کلید استارتIG2  (رله،PDM  جعبه رله،)W/O  سوئیچ (کلید استارت،رله استارت

 آمپر40

PCM

 آمپر10

ECU 3

 آمپر10

ECU 2

C/FAN
IG2
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B/A  رله بوق،رله بوق

G

نام فیوز

a
ar

#1/#2  شیر قطعه،PCM : B3LA

Sensor

 آمپر10

Sensor 2

 آمپر20

PCM, Immobilizer Module, F/Pump 1 Relay
G3LA : Injector #1/#2/#3, G4LA : Injector #1/#2/#3/#4
B3LA : Injector #1/#2/#3 (GSL), Injector #1/#2/#3 (LPI), Crash
Pad Switch

 آمپر10

www.CarGarage.ir

ECU4
INJECTOR

.ir

.استفاده نمیشود

ir

G3LA/G4LA : PCM

فیوز

 آمپر10

.
ge

C/FAN LO Relay, C/FAN HI Relay, A/CON Relay, Start Relay
(G3LA, With ISG), PCM, Oil Control Valve #1/#2 (IN/EX), Purge
Control Solenoid Valve, Camshaft Position Sensor #1/#2 (IN/
EX)

346

نام فیوز

عالمت

ظرفیت

IGN COIL

IGN
COIL

 15آمپر

B/UP LAMP

B/UP
LAMP

گیربکس خودکار ،PCM :کلید برد گیربکس ،BCM ،صفحه کیلومتر ،چراغ چندکاره عقب   LH/RH
 7.5آمپر
گیربکس دستی :کلید چراغ پشتی ،جعبه فیوز هوشمند ( فیوز)F15 :

7

رله بوق هشدار  B/

9

رله بوق

10

11

12

رله C/FAN LO

رله C/FAN HI
رله استارت

.ir

8

رله کولر

نوع
PCB MICRO
PCB MICRO
PCB MINI

نگهداری

رله پمپ خال

ir

6

رله H/LAMP LO

.
ge

5

رله H/LAMP HI

a
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4

رله پمپ بنزین 1

G

3

رله اصلی (کنترل موتور)

lec
oe

2

رله دمنده

ar

1

نام رله
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جعبه اصلی فیوز قسمت موتور
ردیف

 : G3LA/B3LAکویل   ، #3/#2/#1کندانسور
 G4LAکویل جرقه  

w

فیوز

مدار مربوطه

sic

فیوز

na
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PCB MICRO
PCB MICRO

7

PCB MINI
PCB MINI
PCB MINI
PCB MINI
PCB MICRO
PCB MICRO
PCB MICRO
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347

نگاهی اجمالی به خودرو

المپهای سیستم روشنایی خودرو
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همیشـه بعد از تعویض المپ ،مطمئن شوید
که مشـخصات المپ جدید با المپ سوخته
یکسـان اسـت؛ در غیر این صورت ،فیوز و
یا سیسـتم سیمکشـی ممکن است آسیب
ببیند.

G

lec
oe

احتیاط !

.C
w

همیشـه از المپهـای بـا مشـخصات تعیین شـده
استفاده کنید.

اگر ابزارهای الزم ،المپ مناسـب و یا تجربه
الزم را ندارید ،توصیه میکنیم به نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
در اغلب موارد ،تعویض المپ خودرو سخت
است زیرا باید بقیه قطعات را هم باز کنید و
سپس به المپ دسترسی پیدا کنید .این امر
بهویژه در مورد بـاز کردن چراغهای جلوی
خـودرو مصداق دارد و باز کـردن آنها کار
دشـواری است .در هنگام باز کردن و بستن
المپهای خـودرو دقت کنید تـا به خودرو
آسیب نرسد.

بعـد از رانندگی در هوای بارانی و یا شسـتن
خـودرو ،چراغهـای خودرو ممکن اسـت یخ
بزننـد .ایـن امر به خاطـر تفاوت دمـای بین
قسـمت داخلـی چـراغ و بیرون آن اسـت و
همانند بخار گرفتگی شیشـه خودرو در باران
اسـت و به معنی ایراد داشتن سیستم نیست.
اگـر آب وارد مدار حباب چراغ شـد ،توصیه
میکنیـم بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور مراجعه کنید.

w

کار روی چراغهای خودرو
قبـل از کار روی چراغهـا ،ترمز دسـتی را
بکشید و سـوئیچ استارت را خاموش کنید.
بـرای اجتنـاب از حرکـت ناگهانـی خودرو
سـوختن دسـت و یا برق گرفتگی ،مطمئن
شوید که فرمان قفل و چراغها خاموشند.

نکته :

sic

هشدار !

احتیاط !

na
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المپهای هالوژنی
• •المپهـای هالوژنـی حـاوی گاز تحـت
فشار هستند و اگر بشکنند ،قطعات ریز
شیشهای ایجاد میکنند.
(ادامه دارد)

www.CarGarage.ir

نکته :

توصیه میشـود که بعـد از تصـادف و یا بعد
از نصب مجدد مجموعـه چراغ جلو ،چراغ ها
را مجـددا در نمایندگی مجاز شـرکت کرمان
موتور تنظیم کنید.
349

نگهداری

هشدار !

a
ar

(  )1چراغ جلو (نور باال  /نور پایین)
(  )2چراغ وضعیت (پارک)
(  )3چراغ راهنمای جلو
(  )4چراغ مه شکن (اگر نصب باشد)
(  )5چراغ روز یا DRL

lec
oe

نوع A

المپ چراغ جلوی خودرو

ar

تعویـض چـراغ جلـو ،چـراغ وضعیت
پارک ،چراغ راهنما و چراغ مه شکن

.C
w

w

w
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(ادامه)
• •همیشـه با احتیـاط با ایـن المپها کار
کنید تا دچار سایش و خراش نشوند .اگر
این المپ روشـن اسـت ،مواظب باشید
که مایعات روی آن پاشیده نشود .هرگز
شیشـه آن را با دست لخت لمس نکنید.
روغـن باقی مانده روی چـراغ می تواند
سـبب داغ شـدن و ترکیدن آن شـود.
حبابی باید تنها وقتی اسـتفاده شود که
روی چراغ جلو نصب است.
• •اگر حبابی چراغ آسـیب دیـد و یا ترک
خورد ،بالفاصله آن را تعویض و با احتیاط
امحا کنید.
• •موقـع تعویض المـپ از عینـک محافظ
اسـتفاده کنید .همیشـه قبل از تعویض
و جابهجایی المپ اجازه دهید که خنک
شود.

7

نگاهی اجمالی به خودرو
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چراغ جلو
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توزیـع اشـعههای نـور پاییـن چراغها غیـر متقارن
اسـت .اگر وارد کشـوری با جهـت ترافیک برعکس
شدید ،این بخش نامتقارن سبب اذیت شدن چشم
رانندههـای مقابل میشـود .بـرای جلوگیری از این
امـر ،تنظیـم  ECEنیازمند چندیـن راه حل فنی
است که نمونه آن استفاده از سیستم تغییر خودکار،
اسـتفاده و چسباندن ورقه برای پایین آوردن مسیر
نور است .این چراغها بهگونهای طراحی شدهاند که
چشـم رانندههـای مقابل را اذیت نکننـد و بنابراین
نیـازی بـه تغییـر چراغهـا در کشـورهای بـا جهت
ترافیکی برعکس نیست.

sic

تغییر ترافیک (برای اروپا)
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1 .1درب موتور را باز کنید.
2 .2با چرخانـدن روکش حباب چراغ جلو در جهت
عقربههای ساعت ،آن را باز کنید.
3 .3کانکتور المپ را قطع کنید.
4 .4سیم نگه دارنده حبابی را با فشار سر آن و فشار
به باال ،باز کنید.
5 .5حبابی را از مجموعه چراغهای جلو خارج کنید.
6 .6حبابی جدید را نصب و سـیم را با جفت نمودن
سیم با شیار روی المپ ،جا بزنید.
7 .7کانکتور حبابی را متصل نمایید.
8 .8درپوش حبابی را با گرداندن در جهت عقربههای
ساعت ببندید.
www.CarGarage.ir

چراغ راهنما

1 .1سـوکت مجموعه چراغ راهنما را با گرداندن آن
در جهـت خالف عقربههای سـاعت بـاز کنید تا
وقتـی که زبانههای روی سـوکت با شـکافهای
روی مجموعه جفت شوند.
2 .2حبابی را با فشار آن و گرداندن در جهت خالف
عقربههای ساعت باز کنید تا وقتی که زبانههای
روی حبابی با شـکافهای سـوکت جفت شـود.
حبابی را از سوکت خارج کنید.
3 .3حبابی جدید را با وارد نمودن در پریز و گرداندن
تا وقتی جا بخورد ،نصب کنید.
4 .4سـوکت را با جفت نمودن زبانهها با شـکاف روی
مجموعه ،نصب کنید .سـوکت را به داخل فشـار
داده و در جهت عقربهها بچرخانید تا سفت شود.

na

www.CarGarage.ir

چراغ وضعیت
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نگهداری
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1 .1سوکت را با کشیدن از جای خود خارج کنید.
2 .2حبابی را با کشیدن از سوکت باز کنید.
3 .3حبابـی جدیـد را با قرار دادن در سـوکت نصب
کنید.
4 .4سوکت را با فشار در مجموعه نصب کنید.

4 .4سـوکت حبابی را با گرداندن سـوکت در جهت
خلاف عقربهها باز کنید تا وقتـی که زبانههای
سوکت با شکافهای روی بدنه جفت شوند.
5 .5سـوکت و حبابـی جدیـد را بـا جفـت نمـودن
زبانههای روی سوکت با شکافهای بدنه ،نصب
کنید .سـوکت را در بدنه فشـار داده و در آن را
در جهت عقربههای ساعت بگردانید.
6 .6کانکتور را به سوکت وصل کنید.
7 .7مجددا قاب زیری سپر جلو را نصب کنید.

7

ir

چراغ مه شکن جلو

.ir

1 .1پیچ زیر درپوش را باز کنید.
2 .2دست خود را به پشت سپر جلو ببرید.
3 .3کانکتور را از سوکت قطع کنید.
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4 .4در حالتـی کـه چراغ جلو و باطـری در وضعیت
عـادی هسـتند ،چراغهـای جلـو را بهگونـهای
تنظیـم کنید کـه پرنورترین بخـش آن بر روی
خطهای افقی و عمومی بیافتد.
5 .5بـرای تنظیـم چـپ و یـا راسـت نـور بـاال ،پیچ
گوشـتی ( )2را در جهـت عقربهها یا خالف آن
بگردانیـد .بـرای تنظیـم بـاال و پایین نـور باال و
پاییـن ،پیچ گوشـتی ( )1را از جهت عقربههای
ساعت یا خالف جهت آن بگردانید.
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1 .1السـتیک را براساس مشخصات فشار باد تعیین
شـده تنظیـم و بارهـای داخـل خـودرو بـه جز
راننـده ،السـتیک زاپـاس و ابزارهـای همـراه را
خارج نمایید.
2 .2خودرو باید روی یک سطح تراز قرار گیرد.
3 .3خطهـای عمومـی عبـوری از مراکـز چراغهای
جلـو مربوطه را و خطهای افقی عبوری از میان
چراغهای جلو روی صفحه را بکشید.

G
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تنظیم جهت نور چراغ جلو

ar

تنظیم نور چراغ مه شکن و چراغ جلو
(برای اروپا)

www.CarGarage.ir

تنظیم جهت چراغ مه شکن جلو

چـراغ مـه شـکن جلـو را میتـوان با همین شـیوه
چراغهای جلو تنظیم نمود.
در حالتیکـه باطـری و چراغهـا در وضعیت عادی
هسـتند ،چراغهای مه شـکن جلـو را تنظیم کنید.
بـرای تنظیـم بـاال و پاییـن چـراغ مـه شـکن ،پیچ
گوشـتی ( )1را در جهـت عقربههـا یـا خلاف آن
بگردانید.
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نقطه هدف در تنظیم نور چراغها

ir

واحد اندازه گیریmm (in) :

7

H2
مه شکن

بدون راننده

)29/3( 745

)13/26( 337

با راننده

-

-

.ir

وضعیت خودرو

H1

www.CarGarage.ir

W1

W2
مه شکن

)48/5( 1234

)55/39( 1407
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نور پایین چراغ جلو (سمت چپ)
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1 .1نورپایین را بدون حضور راننده در خودرو روشن کنید.
2 .2خط کاتاف باید روی خط کاتاف تعیین شده در شکل فوق ،باشد.
3 .3موقع تنظیم نقطه هدف نور پایین ،تنظیم عمومی باید بعد از تنظیم هدف افقی ،تنظیم شود.
4 .4اگر ابزار (کلید) تنظیم چراغ جلو روی خودرو نصب است ،کلید آن را در وضعیت  0قرار دهید.
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نور پایین چراغ جلو (سمت راست)

نگهداری
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1 .1نورپایین را بدون حضور راننده در خودرو روشن کنید.
2 .2خط کاتاف باید روی خط کاتاف تعیین شده در شکل فوق ،باشد.
3 .3موقع تنظیم نقطه هدف نور پایین ،تنظیم عمومی باید بعد از تنظیم هدف افقی ،تنظیم شود.
4 .4اگر ابزار (کلید) تنظیم چراغ جلو روی خودرو نصب است ،کلید آن را در وضعیت  0قرار دهید.
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چراغ مه شکن جلو
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1 .1چراغ مه شکن جلو را در حالتی که راننده در خودرو حضور دارد ،روشن کنید (راننده به وزن  75کیلوگرم)
2 .2خط کاتاف باید روی بازه مجاز (منطقه سایه دار) قرار گیرد.
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تعویض حبابی چندکاره عقب

lec
oe

ar

www.CarGarage.ir

نگهداری
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اگـر چـراغ کار نمیکنـد ،توصیـه میکنیـم کـه به
نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور مراجعه کنید
تا بررسی شود.

(  )1چراغ عقب و ترمز
(  )2چراغ راهنما
(  )3چراغ کوچک

G

تعویض چراغ روی آینه بغل
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7
1 .1درب صندوق عقب را باز کنید.
2 .2پیچهـای نگـه دارنـده مجموعه چـراغ را با پیچ
گوشتی چهارسو شل کنید.
3 .3مجموعـه چراغ چندکاره عقب را از بدنه خودرو
جدا کنید.
4 .4سـوکت را بـا گردانـدن در خلاف عقربههـا از
مجموعـه جـدا کنیـد تـا زبانههـای سـوکت بـا
شکافهای مجموعه جفت شوند.
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5 .5حبابـی را با فشـار آن بـه داخـل و گرداندن در
جهـت خلاف عقربههـا ،از سـوکت بـاز کنیـد.
حبابی را از سوکت خارج کنید.
6 .6حبابـی جدیـد را بـا قـرار دادن در سـوکت و
گرداندن جا بزنید.
7 .7سـوکت را با جفت نمودن زبانههای سـوکت به
شـکافهای مجموعـه ،نصـب کنید .سـوکت را
بـه داخـل مجموعه فشـار و در جهـت عقربهها
بگردانید.
8 .8مجموعه چراغ را مجددا روی بدنه خودرو نصب
کنید.

ir

چراغ مه شکن عقب
(در صورت وجود)

1 .1چرخ و قاب عقب را باز کنید.
2 .2سـوکت را با گردانـدن در جهت خالف عقربهها
و جفـت کـردن زبانههـا بـا شـکافهای روی
مجموعـه ،از مجموعه جدا کنید( .سـمت چپ:
چراغ مهشکن عقب ،سمت راست :چراغ پشتی)
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3 .3حبابـی را بـا فشـار و گردانـدن در جهت خالف
عقربههـا و جفت نمودن زبانهها با شـکاف روی
سوکت باز و از جا درآورید.
4 .4حبابی جدید را جا بزنید.
 5 .5مجـددا مجموعـه چـراغ را روی بدنـه خـودرو
ببندید.
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تعویض چراغ روی پالک خودرو
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تعویض چراغ ترمز باالی شیشه عقب
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اگـر ایـن چـراغ کار نمیکنـد ،توصیه میشـود که
بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتـور مراجعه
نمایید.

1 .1با اسـتفاده از یک پیچ گوشـتی تخت ،مجموعه
چراغ را از محل خارج کنید.
2 .2سـوکت و لنـز را بـا گردانـدن در جهـت خالف
عقربـه ها و جفـت نمودن زبانه روی سـوکت با
شکاف های روی لنز ،خارج کنید.
3 .3حبابی را با کشیدن مستقیم از جای خود خارج
کنید.
4 .4حبابی جدید را در سوکت جا بزنید.
5 .5سوکت و بدنه را مجددا ببندید.
6 .6مجددا مجموعه چراغ را به بدنه خودرو در محل
خود متصل کنید.
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تعویض حبابی چراغ داخلی خودرو
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1 .1با اسـتفاده از یک پیچ گوشـتی تخت ،به آرامی
لنزهای روی بدنه چراغ داخلی را خارج کنید.
2 .2با کشیدن حبابی آن را درآورید.

www.CarGarage.ir

هشدار !

قبـل از کار روی چـراغ هـای داخلـی ،از
خامـوش بـودن آن مطمئن شـوید تا دچار
سوختگی و برقگرفتگی نشوید.

3 .3حبابی جدید را نصب کنید.
4 .4زبانـه های روی لنز را با شـکاف های روی بدنه
چراغ جفت و لنز را جا بزنید.

احتیاط !

مواظـب باشـید کـه لنـز ،زبانـه و یـا بدنه
پالستیکی را کثیف نکنید و یا به آن آسیب
نزنید.

هشدار !

7
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نگهداری

خیس شدن ترمزها
بعـد از شستشـوی خـودرو ،ترمزهـا را با
سرعت کم تست کنید و تأثیر پذیری آنها
از آب را چک کنیـد .اگر کارایی ترمزها کم
شـده بود ،با ترمز کردن آرام در سرعت کم
و روبه جلو ،آنها را خشک کنید.
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• •موقع اسـتفاده از آب پرفشـار برای شستشـوی
خودرو مطمئن شـوید که فاصله کافی بین شما
و خودرو وجود دارد.
فاصلـه ناکافـی و فشـار زیـاد میتوانـد سـبب
آسیبدیدگی قطعات و نفوذ آب شود.
• •هرگـز فشـار آب را بـه صـورت مسـتقیم روی
دوربین ،سنسـورها و منطقه اطراف آن نگیرید.
فشـار قـوی آب میتوانـد سـبب خرابـی ایـن
بخشها شود.
• •هرگز نازل پرفشـار را به روکشهای الستیکی و
یا پالستیکی وکانکتورها نزدیک نکنید زیرا این
کار ممکن سبب آسیبدیدگی آنها شود.
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شستشو با آب فشار قوی
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تبعیت از دسـتورالعملهای درج شـده در برچسب
در هنـگام اسـتفاده از شـویندههای شـیمیایی یـا
پولیش بسـیار اهمیت دارد .تمامی موارد هشـدار و
احتیاط روی برچسب را بخوانید.

بـرای محافظت از رنگ خـودرو در برابر گرد و غبار
و یا تخریب ،حداقل ماهی  یکبار آن را با آب سـرد
یا ولرم بشورید.
اگر از خودرو در جاده های برونشـهری و صحرایی
استفاده میکنید باید بعد از هر سفر در جاده های
صحرایی خودرو خود را بشـورید .هنگام شستشوی
خـودرو در این مواقع دقت کنید که آلودگی ،نمک
و گل و الی و دیگـر مـواد خارجـی را از روی آن
پـاک کنید .مطمئن شـوید که مجـاری تخلیه واقع
در لبههای تحتانی دربها و پانلها تمیز و عاری از
مواد خارجی باشند.
حشـرات ،قیر ،شـیره گیاهـان ،فضـوالت پرندگان،
آالینـده هـا صنعتـی و مـواد مشـابه میتواننـد در
صـورت برنداشـتن فـوری ،رنـگ خـودرو را خراب
کنند.
شستشـوی فوری این موارد با آب سـاده هم نمی
توانـد حلال مشـکل باشـد و بایـد از آب و صابون
مالیم روی سطوح نقاشی شده استفاده کنید.
بعـد از شستشـو ،خـودرو را کامـل با آب ولـرم و یا
سـرد آب بکشـید .نگذارد صابون روی بدنه خودرو
خشک شود.

w

توجه عمومی به قسـمت خارجی بدنه
خودرو

شستشو

از صابون قوی ،شـویندههای شیمیایی و یا
آب گرم استفاده نکنید و خودرو را در مقابل
آفتاب و یا موقع گرم بودن بدنه ،نشویید.

w

مراقبت از تزئینات و نمای بیرونی خودرو

نگهداری نقاشی و رنگ خودرو

احتیاط !
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مراقبت از بدنه خودرو
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واکس زدن به خودرو

خراش های عمیق و یا محل برخورد سنگ به بدنه
خودرو باید بالفاصله تعمیر شـود .سـطوح بی رنگ
شـده در ایـن موارد به سـرعت زنـگ زده و ممکن
اسـت هزینه تعمیر و صافکاری آنها بسـیار بیشتر
شود.

احتیاط !

a
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• •گرد و غبار روی بدنه را با یک کهنه خشک
دستمال بکشید تا روی بدنه خش نیافتد.
• •هرگز برای دسـتمال کشیدن بدنه خودرو
از پشـم فوالد ،تمیزکنندههای سـاینده،
الکالین قوی و یا مواد سوزآور روی سطوح
واکس زده شـده و یا قطعـات آلومنیومی
اندکاری شـده استفاده نکنید زیرا روکش
محافظ این قطعات آسـیب دیده و سـبب
تغیر رنگ و خرابی نقاشی خودرو میشود.

362
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• •شستشـوی داخل موتور با آب پرفشـار
ممکـن اسـت سـبب خرابـی مدارهای
الکتریکی واقع در محفظه موتور شود.
• •هرگـز اجازه ندهیـد که آب یـا مایعات
دیگر با اجـزای الکتریکی و الکترونیکی
داخل خودرو تماس پیدا کنند زیرا به آن
آسیب میزنند.
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خودرو را بعد از خشک شدن کامل واکس بزنید.
همیشه قبل از واکس ،خودرو را شسته و خشک کنید.
برای واکس زدن خودرو ،از واکس های مایع و یا چسبی
با کیفیت استفاده و طبق دستورالعمل های سازنده آن
را استفاده نمایید .تمامی تزئینات فلزی خودرو را واکس
بزنید تا درخشندگی و براقی آن حفظ شود.
پاک کردن روغن ،قیر و مواد مشـابه با لکه برها سبب
میشـود که واکس روی بدنه پاک شـود .در این موارد
حتما این بخش ها را هم مجددا واکس بزنید بخصوص
اگر بقیه بخش های روی بدنه واکس زده باشند.

صافکاری و نقاشی

www.CarGarage.ir

نکته :

اگر خودروی شـما آسـیب دید و یـا نیازمند
صافکاری و یا تعویض قطعه بود ،مطمئن شوید
که در کارگاه از مواد ضد خوردگی روی قطعات
تعمیر و یا تعویض شده استفاده میشود.

مـواد خورنده مورد اسـتفاده بـرای زدودن برف و یخ و
کنترل گرد و غبار ممکن اسـت روی قسـمت تحتانی
خودرو تجمع کننـد .در این موارد اگر این مواد را پاک
نکنید ،زنگ زدگی سریع رخ میدهد و سبب میشود
که قطعات تحتانی مانند لولههای بنزین و شاسی ،ورق
کف خودرو سیسـتم اگزوز خراب شوند حتی اگر روی
آنها با الیههای ضد زنگ پوشانده شده باشد.
بعد از رانندگی در جادههای صحرایی و یا در پایان فصل
زمستان ،قسـمت تحتانی خودرو سـوراخهای چرخ را
ماهی  یکبار با آب ولرم یا سرد بشویید .همیشه به این
بخشها توجه داشته باشید زیرا دیدن گل و الی موجود
در آن دشوار است و صرفا خیس کردن آنها بدون پاک
کـردن ،خطر آنها را بیشـتر میکند بنابراین مطمئن
شوید که کامال قسمت تحتانی خودرو پاک شده است.
لبههای پایینی دربها ،صفحات باربند و اجزای شاسی
دارای سـوراخ های تخلیه هسـتند و باید دقت کرد که
آنها با آلودگی مسـدود نشوند و آب باقیمانده در این
بخشها میتواند سبب زنگ زدگی شود.

رینگ خودرو دارای یک الیه محافظ است.
• •هرگز از شـویندههای سـاینده ،ترکیب پولیش،
حالل و یا برسهای سیمی روی این رینگهای
آلومنیومـی اسـتفاده نکنیـد زیـرا ممکن اسـت
روکش آنها ساییده و آسیب ببیند.
• •تنهـا از صابـون مالیـم و شـوینده هـای خنثی
اسـتفاده کنیـد و آن را کاملا بـا آب بشـورید.
همچنین همیشه خودروها را بعد از رانندگی در
جادههای نمـکزار تمیز کنید .این امر میتواند
مانع خوردگی شود.
• •هرگـز رینـگ را بـا برسهای سـریع کارواشها
نشویید.
• •از شـویندههای اسـیدی اسـتفاده نکنیـد زیـرا
ممکن است به رینگ آسیب زده و سبب خورده 7
شدن الیه محافظ آن شود.

هشدار !

نگهداری
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• •برای زدودن قیر و حشرات روی خودرو ،از مایع
قیر بر استفاده کنید و هرگز با روش خراش و یا
با اشیای تیز آن را پاک نکنید.
• •بـرای محافظـت از سـطوح قطعات فلـزی براق
در برابـر خوردگـی ،یـک الیه واکـس (و یا نگه
دارندههـای کرمـی) به آن بزنید و سـپس آن را
بمالید تا صیقلی شود.
• •در فصل زمسـتان و یا در مناطق سـاحلی ،روی
قطعـات فلزی بـراق را با یک الیه ضخیم واکس
و نگهدارنـده بپوشـانید .در صـورت نیـاز ،روی
قطعات ژل نفتی غیر خورنده و یا دیگر ترکیبات
محافظ را استعمال کنید.

نگهداری قسمت زیرین خودرو

نگهـداری رینـگ آلومنیومـی چـرخ
خودرو
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نگهداری و تعمیر فلزات صیقلی
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بعد از شستشـوی خودرو ،ترمزها را با رانندگی
آرام تسـت کنیـد تـا از عملکرد ترمـز مطمئن
شوید .اگر ترمزها خیس شده و کارایی آنها کم
شـده بود ،با ترمز کردن آرام در سرعت کم و در
جهت مستقیم ،آنها را خشک کنید.
www.CarGarage.ir
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حفاظت در برابر خوردگی

مناطق خورنده
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در زیـر به علل رایج خوردگی یا پوسـیدگی خودرو
اشاره میشود:
نمـک جـاده ،آلودگـی و رطوبت که زیـر آن تجمع
میکند.
برداشـته شـدن و پاک شـدن رنگ یـا روکشهای
محافظ در اثر برخورد سنگ ،سنگریزه ،خراشهای
سـطحی و تورفتگی که سـبب میشـود فلـز بدون
حفاظ بماند و مستعد خوردگی شود.

رطوبـت شـرایطی را ایجـاد میکند که بـه احتمال
زیاد سـبب ایجـاد خوردگی میشـود .خوردگی در
اثـر بـاال بـودن رطوبـت ،و بـه ویـژه در مواقعی که
دما بیشـتر از انجماد اسـت تشدید میشود .در این
وضعیت ها ،ماده خورنده در تماس با سطوح خودرو
مرطوب می ماند که رطوبت روی آنها به آرامی در
حال تبخیر است.
گلوالی بـه ویـژه وقتی خورنده اسـت که به آرامی
خشـک شـود و رطوبت را در تماس با بدنه یا دیگر
بخـش های خـودرو نگه دارد .هرچنـد گلوالی در
ظاهر خشک به نظر می رسد اما هنوز هم می تواند
رطوبت را نگه داشته و خوردگی را تشدید نماید.
دماهـای باال نیز سـبب تسـریع خوردگـی قطعاتی
میشـود که درست خشک نشده و بنابراین رطوبت
در آنهـا پخش میشـود .به تمام ایـن دالیل ،بهتر
اسـت کـه خـودرو را تمیـز و عـاری از گلوالی و
تجمـع مـواد دیگـر نگه داریـم .این امر نـه تنها در
مـورد سـطوح مرئی خودرو صدق مـی کند بلکه به
ویـژه در مـورد بخش های تحتانی و زیر خودرو هم
صادق است.

w

خودروهای تولید ما با اسـتفاده از طرح پیشـرفته و
ساختاری مناسب و ضد خوردگی ،از کیفیت باالیی
برخوردارند .اما این تنها بخشـی از کار است و برای
جلوگیـری از خوردگـی در بلند مدت ،باید خودتان
هم از آن مراقبت کنید.

اگـر در ناحیـهای زندگی میکنید که در آن خودرو
بـه کـرات در معرض مـواد خورنده اسـت ،حفاظت
خـودرو در برابـر خوردگـی بسـیار مهـم اسـت و
شـماری از علـل تسـریع خوردگـی نمـک جادهها،
مواد شیمیایی کنترل گرو غبار و هوای اقیانوسی و
آالیندههای صنعتی هستند.

رطوبت سبب خوردگی میشود
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محافظت خودرو در برابر خوردگی

علل رایج خوردگی
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خشک نگه داشتن پارکینگ خودرو
از پـارک کـردن خـودرو در پارکینـگ هـای بـا تهویه
نامناسـب و مرطـوب خـودداری کنیـد زیـرا چنیـن
پارکینگی محیطی مساعد برای خوردگی است .این امر
به ویژه در صورتی بیشـتر امکان وقوع دارد که خودرو
را در پارکینـگ بشـویید و یا وقتی هنوز خیس اسـت
و یا با برف و یخ و گل و الی پوشـیده شـده است ،وارد
پارکینگ شده و آنجا پارک کنید .حتی پارکینگ های
دارای گرمایش هم میتوانند سبب خوردگی شوند مگر
این که تهویه انقدر خوب باشد که رطوبت دفع شود.
www.CarGarage.ir

فضـوالت پرنـدگان  -فضـوالت پرندگان به شـدت
خورنده اسـت و میتواند به رنـگ خودرو در عرض
چند ساعت آسیب بزند .بنابراین توصیه میشود که
در سریعترین زمان ممکن آن را پاک کنید.
نگهداری
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• •اگر شـما در منطقـهای با امـکان خورندگی باال
زندگی میکنید ،که در آنها از نمک پاشی روی
جاده ها اسـتفاده میشـود و یا نزدیک اقیانوس
هستید و یا در نواحی با آلودگی صنعتی زندگی
میکنید ،و یا در منطقه شـما باران اسیدی می
بـارد ،باید بیشـتر مراقب باشـید تـا از خوردگی
جلوگیری نمایید .در زمسـتان ،شیلنگهای زیر
خودرو باید حداقل ماهی  یکبار بررسـی شـوند
و باید بعد از اتمام فصل زمسـتان زیر خودرو را
کامال تمیز کرد.
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بهترین راه برای جلوگیری از خوردگی آن است که
خـودرو را تمیز و عاری از مـواد خورنده نگه دارید.
در این موارد ،توجه به قسمت زیرین خودرو به ویژه
از اهمیت بیشتری برخوردار است.

w

خودروی خود را تمیز نگه دارید

w

با رعایت موارد زیر ،میتوانید مانع از آغاز خوردگی
شوید:

• • موقع تمیز کردن قسمت زیر خودرو ،باید به ویژه به
اجزای زیر گلگیر و دیگر بخش هایی توجه کنید که
از دید پنهان می باشند .اگر کار را نیمه کاره انجام
دهیـد و به جای تمیز کردن گل و الی ،تنها آن را
خیس کنید در واقع به جای جلوگیری از خوردگی
به تسریع آن کمک کرده آید .آب پرفشار و بخار در
برداشـتن و پاک کـردن گل .و الی و مواد خورنده
بسیار مؤثر است.
• • موقـع تمیز کردن صفحات تحتانـی درب و اجزای
شاسی اطمینان حاصل کنید که شیلنگهای تخلیه
باز هستند و رطوبت خارج میشود زیرا در غیر این
صورت باقی ماندن آب در این نواحی سبب ایجاد و
تسریع خوردگی میشود.

نقاشـی و تزئینات خودرو را در وضعیت خوب
نگه دارید.
خـراش و تو رفتگی سـطح نقاشـی بدنـه را باید در
سـریعترین زمان با بتونه پوشـاند تـا احتمال زنگ
زدگی کم شـود .در صورتی که رنگ به کلی ناپدید
شـده و فلـز مشـخص شـود ،باید به یـک صافکار و
نقاش ماهر مراجعه کنید.

sic

برای جلوگیری از خوردگـی اقدامات زیر
را انجام دهید
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از قسمتهای داخلی خودرو غفلت نکنید
رطوبـت میتوانـد زیر کفیهای خودرو جمع شـود
و سـبب ایجـاد خوردگی گـردد .بهصـورت دورهای 7
قسـمتهای زیـر کفـی را چـک کنید تا از خشـک
بودن موکت اطمینان یابید .اگر کود شیمایی ،مواد
شوینده و یا شیمیایی را در خودرو حمل میکنید،
بیشتر احتیاط کنید.
ایـن مـواد بایـد در ظروف مناسـب حمل شـوند و
تمامی سـرریزها و نشتیهای آنها باید با آب پاک
تمیز و سطح و کف خودرو خشک شود.
365
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پارچه و روکشها

گرد و غبار روی پارچه را با جارو دسـتی و یا جارو
برقـی تمیـزکنید .برای شسـتن تـودوزی و موکت
کـف از محلـول ولرم آب و صابون اسـتفاده کنید و
لکههـای تازه را با شـویندههای پارچـه تمیزکنید.
اگر این لکهها بالفاصله تمیز نشوند ،پارچه لک می
گیرد و ممکن اسـت رنگ آن عوض شود .همچنین
خواص نسـوز بـودن آن هم در صورتی که درسـت
نگهداری و تمیز نشود ،تحت تاثیر قرار میگیرد.
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هرگـز آب و یا مایعات دیگـر را روی اجزای
الکترونیکـی و الکتریکـی داخـل خـودرو
نریزیـد زیرا ممکن اسـت به آنها آسـیب
برسانند.
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احتیاط !

گـرد و غبـار روی وینیـل را بـا جارو برقـی یا جارو
دسـتی تمیز کنیـد و برای تمیز کردن سـطوح آن
از تمیز کنندههای پالستیک وینیل استفاده کنید.

w

مواظب باشـید که محصوالت سوزآور مانند ادوکلن
و روغنهای آرایشی به داشبورد مالیده نشویند زیرا
سبب آسیب دیدن و تغییر رنگ داشبورد میشوند.
در صـورت تمـاس ایـن محصـوالت بـا داشـبورد،
بالفاصله آنها را تمیز کنید .دستورالعملهای تمیز
کردن صحیح وینیل را مالحظه نمایید.

وینیل

احتیاط !

.ir

اسـتفاده از شـویندههای دیگـر بـه جـز
شـویندهها و تمیز کنندههای پیشنهادی و
روشهای اعالم شده ممکن است روی ظاهر
پارچه یا روکشها و خواص نسوزی آنها اثر
بگذارد.

366

نـوار کمربنـد را بـا محلول آب و صابـون ولرم مورد
اسـتفاده برای تمیـز کردن موکت و تـودوزی تمیز
کنید .از دسـتورالعملهای روی جلد صابون تبعیت
کنیـد و از چالندن و رنـگ زدن مجدد نوار کمربند
خودداری کنید زیرا ممکن اسـت سبب تضعیف آن
شود.

w

اقدامـات احتیاطـی عمومـی در مورد
تزئینات داخلی

تمیز کردن تودوزی و تزئینات داخلی

تمیز کردن نوار کمربند

sic

مراقبت از تزئینات داخلی خودرو
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تمیز کردن شیشهها از داخل

اگر سـطح داخلی شیشـه خودرو کدر شـده اسـت
(یعنـی با یک الیـه روغن ،گریس و یـا واکس کدر
شـده اسـت ،باید آن را با شیشـه شـور تمیز کنید.
برای استفاده از شیشه شور به دستورات درج شده
روی ظرف آن توجه کنید.

احتیاط !

از خراشـیدن سـطح داخلی شیشـه عقب
خـوددار کنید زیرا ممکن اسـت به شـبکه
گرمکن شیشه عقب آسیب بزنید.

w

G

سیستم تهویه کارتل مثبت برای جلوگیری از ایجاد
آلودگی هوا در اثر گازهای سمی خروجی از کارتل
اسـتفاده میشود و این سیسـتم هوای تازه و فیلتر
شده را از طریق مجرای هواکش وارد کارتل میکند.
در داخل کارتل ،هوای تازه با گازهای سمی ترکیب
میشود و سپس از طریق شیر  PCVوارد سیستم
القایی میشود.

.ir

ir

.
ge

a
ar

بـرای اطمینان از درسـت کار کردن سیسـتم های
کنتـرل آالینده خودرو ،توصیه میشـود که خودرو
خود را برای بازدید و تعمیر و نگهداری طبق جدول
نگهـداری مندرج در این کتابچه به نمایندگی مجاز
شرکت کرمان موتور ببرید.

1 .1سیستم کنترل آالیندههای کارتل

www.CarGarage.ir

کنیستر

بخارات سـوخت جمع شـده در داخل باک سوخت
در کنیسـتر جذب و ذخیره می شـوند .وقتی موتور
روشن است ،بخارات سوخت جذب شده در کنیستر
از طریق شیر برقی کنترلی وارد موتور میشود.

شـیر برقی کنترل بخار سوخت باک یا
PCSV

شـیر برقـی  PCSVتوسـط بخش کنتـرل موتور

نگهداری
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(  )1سیستم کنترل آالینده های کارتل
(  )2سیستم کنترل آالینده های بخار باک سوخت
(  )3سیستم کنترل آالینده های اگزوز

ایـن سیسـتم آالیندههـا بـرای جلوگیـری از ورود
بخارات سوخت به هوا طراحی شده است.

w

سیسـتم کنترل آالینده های خودرو شـما مشمول
گارانتـی محـدود اسـت .لطفـا اطالعـات گارانتـی
موجود در کتابچه گارانتی خودرو را مالحظه کنید.
خودرو شـما مجهز به یک سیسـتم کنترل آالینده
است تا تمامی قوانین مربوط به آن را رعایت نماید.
سـه سیسـتم کنترل آالینده ها وجـود دارد که به
شرح زیر می باشند:

اقدامـات احتیاطـی بـرای تسـت بازرسـی
و نگهـداری (بـا سیسـتم کنتـرل پایـداری
الکترونیکی ())ESC
• •هنگام تست نیروسـنج برای جلوگیری از
اختلال در کار جرقههای احتـراق داخل
موتـور ،سیسـتم  ESCرا با فشـار کلید
 ESCخاموش کنید.
• •بعد از تکمیل تسـت نیروسـنج ،سیسـتم
 ESCرا مجـددا بـا فشـار کلیـد ،ESC
روشن کنید.

2.2سیسـتم کنترل آالیندههـای بخار
باک سوخت

sic

سیستم کنترل آالیندهها
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( )ECMکنترل میشـود؛ وقتی دمای مایع خنک 7

کننده در زمان خالص کار کردن پایین است ،شیر
برقـی  PCSVبسـته میشـود تا سـوخت تبخیر
شـده وارد موتور نشـود .بعد از گرم شدن موتور در
هنگام رانندگی معمولی ،شـیر  PCSVباز شده و
سوخت تبخیر شده وارد موتور میشود.
367
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این خودرو نباید دستکاری شود و این کار میتواند
روی کارایی ،ایمنی و یا دوام آن اثر بگذارد و ممکن
است حتی نقض قوانین و مقررات دولتی باشد.
به عالوه ،آسیبدیدگی یا مشکالت ناشی از کارایی
ناشـی از دسـتکاری خودرو ممکن اسـت مشمول
گارانتی نشود.

G

هشدار !

a
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اگزوز
گازهای خروجی از اگزوز حاوی منواکسـید
کربن هسـتند و این گاز بی رنگ وبی بو ،به
شـدت خطرناک است و می تواند در صورت
استنشاق کشنده باشـد .برای جلوگیری از
مسـمومیت با منواکسید دسـتورالعملهای
این صفحه را رعایت کنید.
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اصالحات و دستکاری خودرو

• •منواکسید کربن میتواند همراه با دیگر بخارات
خروجـی هـم بیرون آید .بنابرایـن اگر بوی دود
بـه هر نحوی در خـودرو پیچید ،بایـد بالفاصله
بررسـی و علـل آن مشـخص و رفـع گـردد .اگر
فکر میکنید که منشا بو از سیستم اگزوز است،
هنـگام رانندگـی تمامی شیشـهها را باز کنید و
بالفاصله خودرو را بازدید و تعمیر نمایید.

w

سیسـتم کنترل آالیندههای اگزوز سیستمی بسیار
مؤثـر اسـت که آالینـده های اگـزوز را ضمن حفظ
کارایی خودرو ،کنترل می کند.

اقدامـات احتیاطی در رابطه با گازهای
خروجی از اگزوز (منو اکسید کربن)

•

•هرگـز بیش از مقدار نیاز خودرو را داخل اماکن
سربسـته ماننـد پارکینـگ روشـن نگذاریـد و
بالفاصلـه بعـد از روشـن کردن از محیط بسـته
خارج شوید.
•وقتـی خـودرو در فضـای بـاز به مـدت طوالنی
توقـف میکند و روشـن اسـت ،سیسـتم تهویه
خودرو را در صورت لزوم بهگونهای تنظیم کنید
که هوای بیرون را وارد خودرو کنید.
•هرگز به مدت زیاد داخل خودرو روشن نمانید.
•وقتی موتور خاموش شده و یا استارت نمیزند،
سـعی و تلاش زیاد برای روشـن کـردن موتور
ممکن است به سیستم کنترل آالیندهها آسیب
برساند.
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خودروی شـما مجهز به ابـزار کنترل آالینده مبدل
کاتالیست است.
بنابرایـن باید اقدامات احتیاطی زیر را در مورد آن
رعایت کنید:
• •در موتورهـای بنزینـی همـواره از بنزیـن بدون
سرب استفاده کنید.
• •وقتـی موتور خـودرو ایراد دارد ،از آن اسـتفاده
نکنیـد (مث ً
ال وقتی که کارایی موتور کم شـده و
شمعها درست کار نمیکنند)
• •هرگز از خودرو بد اسـتفاده نکنید .منظور از بد
اسـتفاده کـردن مثال پایین آمدن از شـیبهای
تند با دنده و موتور خاموش است.
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آتشسوزی
یـک سیسـتم اگـزوز داغ میتواند سـبب
آتش گرفتن مواد اشـتعالپذیر زیر خودرو
شـود .بنابرایـن هرگز خـودرو را روی مواد
اشتعالپذیر و یا نزدیک آنها (مثال نزدیک
گاز ،گیاهـان و علفهـای خشـک ،کاغذ و
برگ و غیره) متوقف نکنید.

w

هشدار !

• •هرگز موتور را در حالت خالص با دور باال برای
مـدت طوالنـی (بیشـتر از  5دقیقـه) اسـتفاده
نکنید.
• •هرگـز سیسـتم کنتـرل آالیندهها و یـا موتور را
دسـتکاری نکنید .توصیه میشـود که سیستم
توسط نمایندگی بازدید شود.
• •از رانندگی با سوخت کم (با چراغ بنزین روشن)
خـودداری کنیـد .رانندگی با بنزین تمام شـده
سـبب خـراب شـدن موتـور و شـمعها و مبدل
کاتالیزور میشود.
عـدم رعایت این اقدامات احتیاطی میتواند سـبب
آسـیب دیدن مبدل کاتالیسـت و خودرو شما شود.
بـه عالوه ،این اقدامات میتواند سـبب باطل شـدن
گارانتی خودرو گردد.
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اقدامـات احتیاطـی مربوط بـه مبدل
کاتالیست (در صورت وجود)
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مشخصات و اطالعات خودرو
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نگاهی اجمالی به خودرو

)mm (in

عرض کل

ارتفاع کل
عاج جلو

)3665 (144.3

)60.84( 997

)1,500 (59.1

قطر بوش سیلندر × کورس پیستون
)mm (in.

71.0x84.0
)(2.8x3.3

)1660 (65.4

sic

طول کل

1491 (58.7)*1/1467 (57.8)*2/

ترتیب جرقه شمعها

1455 (57.3)*3

1504(59.2)*1/1480(58.3 )*2/
1468(57.8)*3

گاز (مبرد)
روغن کمپرسور

a
ar

G

ir

مشخصه

وزن

.
ge

سیستم تهویه مطبوع

lec
oe

*155/70R13 (4.5JX13) : 1
*175/65R14 (5.5JX14) : 2
*185/55R15 (6.0JX15) : 3

)2385 (93.9

ar

فاصله چرخها

تعداد سیلندر

.C
w

عاج عقب

400 ± 25 g
100g

نوع گاز

R-134a
R-1234yf
روغن PAG

.ir

برای کسب اطالعات بیشتر ،توصیه میشود با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
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موتور بنزینی 1.0

حجم نوسان پیستون موتور
)cc (cu. in

w

مشخصه

مشخصه

w

ابعاد خودرو

موتور خودرو

na
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1-2-3
3

موتور بنزینی 1.24
)76.15( 1,248
71.0x78.8
)(2.8x3.1
1-3-4-2
4

توان چراغهای خودرو

توان /وات ()W

حبابی چراغ (المپ)

55/60

چراغهای جلو (نور باال  /نور پایین)

21

چراغ راهنمای جلو

چراغهای وضعیت (پارک)

5
51

جلو*

چراغ ترمز و عقب

G

5/21
16

چراغ روی پالک خودرو

چراغ های داخل اتاق خودرو

چراغ صندوق
چراغ

عقب*

داشبورد*

.ir

*  :اگر روی خودرو شما نصب باشد.

ir

عقب*

.
ge

چراغ دنده عقب

21

a
ar

چراغ راهنمای عقب
چراغ ترمز باالی در

lec
oe

ar

21

مشخصات و اطالعات مصرفکننده

چراغ مه شکن

عقب*

)LED (1W 4EA

.C
w

چراغ روی آینه
چراغ مه شکن

21

*)LED

بغل*

w

حبابی)*

w

چراغ ( RDLنوع

sic

چراغ ( RDLنوع

5

na
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5

8

8

8
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نگاهی اجمالی به خودرو

الستیک و چرخهای خودرو

175/65R14

5.5JX14

185/55R15

6.0JX15

T125/80D15

3.5J x 15

)36( 250

)32( 220
*)36( 250
)32( 220
)60( 410

)34( 240
)60( 410

)60( 410

)32( 220

)33( 230

)36( 250

)34( 240
*)36( 250
)34( 240

9~11
()65~79,88~107

)60( 410

a
ar

G

lec
oe

نکته :

عقب

گشتاور مورد نیاز برای بستن
پیچ چرخ
)kg•m (lb•ft, N•m

ar

* در مورد فشار الستیک  MSTAاستفاده میشود.

)36( 250

)36( 250

)33( 230
*)36( 250

w

155/70R13

4.5JX13

جلو

عقب

جلو

.C
w

الستیک موقت

اندازه رینگ

بار عادی

حداکثر بار

w

الستیک کامل

فشار باد الستیک )bar (psi, kPa

sic

بخش مورد نظر اندازه الستیک

na
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374

.ir

ir

.
ge

• •اگر انتظار سردتر شدن دما را داریم ،میتوان ) 20 kPa (3 psiرا به مشخصات فشار باد الستیک استاندارد اضافه نمود .الستیکها معموال
برای هر ) 7°C (12°Fافت دما 7 kPa (1 psi) ،را از دست میدهند.
• •اگر در سـطح باالتر از ارتفاع دریا رانندگی میکنید ،معموال فشـار باد کم میشـود .بنابراین اگر میخواهید که در مناطق باالتر از سـطح دریا
رانندگی کنید ،از قبل فشار باد الستیک را چک کنید.
در صورت نیاز ،الستیکها را تا سطح صحیح باد بزنید (تنظیم باد برای ارتفاع.)+10 kPa/1 km (+2.4 psi/1 mile) :

www.CarGarage.ir

ظرفیت بار و سرعت الستیکها

ظرفیت بار

اندازه الستیک

اندازه رینگ

155/70R13

4.5JX13

75

185/55R15

6.0JX15

86

3.5JX15

530

H
M

190

190

210

120

مشخصات و اطالعات مصرفکننده

G.V.W
)Kg (lbs.

1420
()3130

1440
()3174

ir

مشخصه

1.2 MT

1.2 AT

1450
()3196

1455
()3207

.
ge

حجم بار قابل حمل توسط خودرو

a
ar

G

lec
oe

 5صندلی

1.0 MT

1.0 AT

حجم بار قابل حمل توسط خودرو

600

T

km/h

ar

وزن ناخالص خودرو

86

90

530

.C
w

5.5JX14

 :L1شاخص بار
 :SSعالمت سرعت

387

T

w

الستیک موقت

T115/70D15

L1

kg

SS

w

الستیک کامل

175/65R14

میزان سرعت

sic

مشخصه

na
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MIN.

MAX.

 5صندلی

8

)252 / (8.9 cu ft
)1046 / (49.65 cu ft

.ir

حداقل :پشت صندلی عقب تا لبه باالیی صندلی
حداکثر :پشت صندلی جلو تا سقف خودرو
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نگاهی اجمالی به خودرو
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روغنهای پیشنهادی و مقادیر مورد استفاده

برای کارایی بهتر موتور و سیستم انتقال قدرت خودرو ،تنها از روغنهای با کیفیت مناسب استفاده کنید .انتخاب درست روغن به افزایش کارایی موتور هم کمک
میکند و سبب مصرف سوخت کمتر میگردد.
در این بخش روغنهای مناسب برای خودروی شما معرفی میشوند.

sic

روغن

روغن گیربکس دستی

موتور بنزینی

1.0L/1.2L

1.9 ~ 2.0L
)(2.0 ~ 2.1 US qt.

روغن گیربکس اتوماتیک

موتور بنزینی

1.0L/1.2L

5.7L (6.02 US qt.)/
)6.1L (6.44 US qt.

1.2L - M/T

)5.3L (5.6 US qt.

مایع خنک کن

موتور بنزینی

1.2L - A/T

)5.2L (5.49 US qt.

.
ge

a
ar

G

lec
oe

ar

.C
w

w

روغن
(تعویض و پر کردن)

موتور بنزینی

1.0L/1.2L

3.0L (1.0L)/
)3.6L (1.2L

ir

1.0L - M/T
1.0L - A/T

سوخت

376

)4.9L (5.17 US qt.

API Service GL-4, SAE 70W
(روغن گیربکس اصل هیوندای)

DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III

مخلوط ،ضد یخ با آب (مایع خنک کن با پایه اتلین
گلیکول برای رادیاتور آلومنیومی)

)4.8L (5.07 US qt.
0.7~0.8L
)(0.7~0.8 US qt.

.ir

روغن ترمز /روغن کالچ

برای اروپا
 API Service SMیا باالتر ACEA A5 ,یا باال تر
به جز اروپا:
 API Service SMیا باالترILSAC GF-4 ,
*3

w

موتور*2* 1

حجم روغن

دسته بندی

)40L (10.5 US gal.

www.CarGarage.ir

FMVSS116 DOT-3 or DOT-4
-

na
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مشخصات و اطالعات مصرفکننده

.C
w

w

w

sic

* : 1به میزان لزجت پیشنهادی  SAEدر صفحه بعد مراجعه کنید.
* : 2روغن موتورهای با برچسب  Energy Conserving Oilدر حال حاضر وجود دارند .این روغن عالوه برمزایای دیگر با کاهش میزان سوخت مورد نیاز برای حل مشکل
اصطکاک موتور ،مصرف سوخت را کم میکنند .غالبا میزان بهبودی را نمیتوان بهراحتی اندازهگیری کرد اما در طول یک سال میتوان هزینه زیادی را از این لحاظ
صرفهجویی نمود.
* : 3توصیه میشود که از روغن موتور مورد تایید هیوندای استفاده کنید .برای جزئیات بیشتر با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
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نگاهی اجمالی به خودرو

        -10         0        20     40        60       80          100      120

lec
oe

ar

دما
°F
روغن موتور بنزینی
(برای اروپا)*1

-30        -20       -10       0       10       20       30       40       50

.C
w

°C

w

همیشـه اطراف درب مخـزن روغن و دیگر
مجاری ،درجه روغن و غیره را قبل از کنترل
و یا تعویض روغن تمیز کنید .این امر بهویژه
در مناطـق بـا آبوهوای غبارآلـود و موقع
اسـتفاده از خودرو در جـاده خاکی اهمیت
دارد .تمیز کردن دربها و درجه روغن مانع
ورود آلودگـی به موتـور و دیگر مکانیزمها
میشود و خودرو آسیب نمی بیند.

w

احتیاط !

ویسـکوزیته (لزجـت) روغـن موتـور روی مصـرف
سوخت و کار آن در آبوهوای سرد (استارت موتور
و روان بودن روغن موتور) تاثیر دارد .هر چه لزجت
پایینتر باشد مصرف سوخت کمتر و کارایی خودرو
در هوای سـرد بهتر میشـود اما در آبوهوای گرم
بایـد لزجـت روغن بـاال باشـد .اسـتفاده از روغن با

لزجت متفاوت با لزجت پیشـنهادی سـبب میشود
که موتور آسیب ببیند.
موقع انتخاب روغن ،بازه دمایی محل کار خودرو
را قبل از تعویض روغن بعدی در نظر بگیرید .و
براساس آن از نمودار زیر لزجت مناسب برای روغن
خود را انتخاب کنید.

sic

میزان لزجت یا ویسکوزیته پیشنهادی
SAE

na
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a
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G

روغن موتور بنزینی
(برای کشورهای غیر
اروپایی)*2

378

.ir

ir

.
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* : 1برای مصرف سوخت بهتر ،توصیه میشود که از روغنی با لزجت  (API SM / ACEA A5) SAE 5W-30استفاده
کنید.
* : 2برای مصرف سوخت بهتر ،توصیه میشود که از روغنی با لزجت (API SM / ILSAC GF-4) SAE 5W-20
استفاده کنید .اما اگر روغن موتور در کشور شما موجود نبود ،روغن موتور مناسب را با استفاده از نمودار لزجت روغن
انتخاب کنید.
* : 3در خاورمیانه ،استفاده از روغن موتورهای با  SAE 5W-20توصیه نمیشود.
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شماره شناسایی خودرو ()VIN

.ir

ir

.
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a
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G
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برچسـب تاییـد خـودرو روی سـتون میانی سـمت
راننده یا سرنشـین جلو زده شـده اسـت و روی آن
شماره شناسایی خودرو یا  VINدرج شده است.
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مشخصات و اطالعات مصرفکننده

شـماره  VINروی یـک پلاک بـه قسـمت بـاالی
داشـبورد چسـبانده شـده اسـت .شـماره روی این
پلاک را بـه راحتـی می تـوان از بیرون و از پشـت
شیشه مشاهده نمود.

ar

شماره شناسـایی خودرو یا  VINمورد استفاده در
کارت خودرو شما و تمامی اسناد مالکیت آن است.
این شـماره زیـر صندلی سرنشـین یـا راننده حک
شده است.

.C
w

w

w

sic

برچسبتاییدخودرو(درصورتوجود)

8
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نگاهی اجمالی به خودرو

برچسب کمپرسور کولر

شماره موتور

.C
w

w

w

sic

برچسـب مشخصـات الستیـک و
فشار باد آن

na
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a
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السـتیکهای خـودرو شـما بهگونـهای اسـت کـه
بهتریـن کارایـی را در رانندگـی عـادی بـه ارمغان
میآورد.
در برچسـب السـتیک روی سـتون مرکزی سـمت
راننده فشـار باد السـتیک پیشـنهادی برای خودرو
شما درج شده است.

G

lec
oe

ar

شـماره موتور روی بدنه موتور به شـرح شـکل درج
شده است.
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برچسـب روی کمپرسـور کولر نوع کمپرسور مورد
اسـتفاده در خودرو شـما را با معرفی مدل ،شـماره
فنی تولید کننده و شماره تولید ،مبرد ( )1و روغن
مبرد ( )2نشان میدهد.

برچسب مبرد

ar

مشخصات و اطالعات مصرفکننده

.C
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w
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برچسب ( E-MARKبرای اروپا)-
در صورت وجود

na
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برچسـب  E-MARKروی سـتون مرکزی سمت
راننـده قـرار دارد .ایـن برچسـب گواهـی مینماید
کـه خودرو شـما مطابق با مقررات زیسـتمحیطی
و ایمنـی  ECEاسـت .و در آن اطالعـات زیر درج
شده است:
• •کد کشور
• •شماره قانون
• •شماره اصالحیه قانون
• •شماره گواهی

G

lec
oe

برچسب مبرد در جلو درب موتور قرار گرفته است.
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راهنمای گارانتی
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387 ................................................................................... توصیههای مهم
389 ........................................................................ سرویسهای دورهای
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خدمات گارانتی

مدت زمان گارانتی

ج) سایر قطعات

.C
w

الف) قطعات تزئینی

w

		
الف) قطعات تزئینی

		
ب) قطعات مصرفی

w

شرایط گارانتی قطعات

sic

 60ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا   150000کیلومتر کارکرد (هر کدام که زودتر فرا برسد).

a
ar

G

ب) قطعات مصرفی

lec
oe

ar

قطعاتی مانند آفتابگیر ،صندلی ،آئینهها ،رو دریها و  ...شـامل قطعات تزئینی میباشـند که به هنگام تحویل خودرو توسـط اداره تحویل ،بینقص بودن ظاهری
آنها به اسـتحضار مشـتریان رسـانیده میشـوند .لذا پس از تحویل خودرو و تایید سلامت این قطعات توسـط خریدار و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول
گارانتی نخواهند بود.

ir

.
ge

به قطعاتی اطالق میگرددکه عمر آنها نسـبت به سـایر قطعات خودرو محدودتر بوده و بهصورت عادی پس از مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مسـتهلک
شده و بایستی تعویض شوند و استهالک این قطعات رابطه مستقیمی با نحوه استفاده از خودرو توسط کاربران دارد.
لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمیشوند به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -3فیوزها
			
 -2خارهای تزئیناتی
			
 -1بستها
 -6مایع خنککننده (ضد یخ)
			
 -5انواع روغنها
			
 -4فیلترها
تبصره :1 :چنانچه جهت رفع ایراد گارانتی نیاز به تعویض قطعه و یا مواد مصرفی باشد ،آن قطعه و یا مواد نیز تحت پوشش گارانتی خواهند بود.

ج) سایر قطعات
386

.ir

چنانچه علت معیوب شـدن قطعه طبق نظر کارشـناس نمایندگی مجاز و یا دفتر مرکزی ناشـی از کیفیت قطعه باشـد ،قطعه و اجرت آن مشـمول شرایط گارانتی
خواهند بود.
www.CarGarage.ir

توصیه مهم

.3

3اسـتفاده از آپشـنهایی کـه مغایـر بـا وضعیـت
اسـتاندارد و طراحـی خـودرو میباشـد هماننـد
اسـتفاده از رینگها و الستیکها و سیستمهای
پخـش ،دزدگیـر و  ...کـه باعـث خـارج شـدن از
گارانتی جلوبندی و سیسـتمهای برقی مرتبط و
 ...خواهـد شـد .نصب هرگونه تجهیـزات اضافه و
آپشـن برای تزئینات خودرو نیز مانند :نصب کف
پوش در کف اتاق (که بهدلیل عدم رعایت گشتاور
در مونتـاژ مجدد صندلـی و کمربندها و یا نصب
روکش صندلی برای خودروهایی که دارای ایربگ
جانبی هسـتند کـه باعث عـدم عملکرد صحیح
ایربگها شود) و نصب نمودن هر آپشن که مغایر
با وضعیت استاندارد طراحی خودرو باشد میتواند
باعت خارج شدن خودرو و یا بخشهای مرتبط از
شرایط گارانتی میگردد.
4صدمـات ناشـی از عوامل غیر مرتبط با سـاختار
خـودرو از قبیـل تصادفـات ،سـنگ خوردگـی،
خراش ،سرقت ،آتشسوزی ،بالیای طبیعی و غیر
مترقبه (طوفان ،تگرگ ،صاعقه ،سیل و )...جنگ،
اغتشاش و آشوب.
5هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل
کـردن خودرو (بکسـل کردن خودرو در شـرایط
خاص به تشخیص شرکت ،گارانتی میباشد).
6از کار افتادن باطری (دشـارژ شـدن) بهعلت عدم
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راهنمای گارانتی
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1 .1قطعاتی که به غیر از نقص ساخت وجنس دچار
ایراد شده باشند (استفاده نادرست ،تصادف و .)...
2 .2در مـدت گارانتی ،در صورت اسـتفاده از قطعات
غیر اصلی (قطعاتی که از طریق شرکت بم خودرو
تهیـه و تعویـض نمیگـردد حتی اگـر دارای آرم
سازنده اصلی باشد) و بروز عیب ،قطعه معیوب و
سیستمهای مرتبط با آن شامل گارانتی نمیشوند.

G
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مواردی که مشمول گارانتی نمیشوند

استفاده از خودرو.
7 .7نفـوذ آب به داخـل قطعـات الکترونیکی بهعلت
شست و شوی موتور و داخل خودرو.
8 .8خرابی ناشـی از تصادفات و اسـتفاده نامناسب از
خودرو و تعویض اتاق کامل در اثر تصادفات شدید.
9 .9استفاده از خودرو در مسابقات رالی ،سرعت و . ...
1010هرگونـه تغییـرات در خـودرو و تقویـت آن (و یا
تغییـرات در نرمافـزار  ECUموتـور و یا نرمافزار
 TCUگیربکس و  ) ...با حذف برخی از قطعات
و جایگزینی با قطعات دیگر.
1111صدمات ناشـی از تردد خودرو در مسـیرهای قیر
پاشی شده ،نمک ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر
برخورد سنگ و شن با خودرو.
1212وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن
خودرو در یک محیط نامناسب باشد.
1313تاثیر موارد پراکنده در محیط ،مانند سـموم دفع
آفات نباتی و غیره ،فضله پرندگان ،شیره درختان
و همچنین عوامل جوی نظیر باران های اسیدی.
انواع آلودگیهای زیسـتمحیطی و سـایر عوامل
تاثیرگذار بر بدنه و رنگ خودرو.
1414خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدانهای
قوی مغناطیسی و ( ...کنار پستها و زیر دکلهای 9
فشار قوی انتقال نیرو)

sic

خواهشمند است برای اطالع و بهره برداری مقتضی از
موارد ذیل به وب سـایت شرکت بم خودرو به آدرس:
 www.bamkhodro.comمراجعه نمایید.
1 .1خطی مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن
2 .2قانـون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
و آیین نامه اجرایی آن
3 .3لیست هزینه اجرت خدمات و قطعات یدکی هر
یک از محصوالت
4 .4شـماره تلفـن و محل اسـتقرار واحدهـای امداد
خودوری شرکت کرمان موتور
5 .5لیسـت نمایندگیهای فـروش و خدمات پس از
فروش محصوالت کرمان موتور
6 .6فهرست متعلقات خودرو
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نگاهی اجمالی به خودرو

• •گارانتـی رنگ خـودرو در صـورت رعایت
نکات و شـرایط مطروحـه در این دفترچه
«سـه سـال» از تاریـخ تحویل خـودرو به
مشتری میباشد.
• •مطابق دسـتورالعمل شرکت بازرسی کلیه
خدمات ارائه شـده از طـرف نمایندگان به
مـدت دو ماه یـا  3000کلیومتـر کارکرد و
قطعات بهمـدت  6ماه یا  10000کیلومتر هر
کدام که زودتر فرا برسـد (مطابق شـرایط
اعالم شده) میبایستی تضمین گردد.
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1 .1دستکاری کیلومتر خودرو
2 .2عدم انجام سرویس اولیه
3 .3تعمیر خودرو در مکانهایی غیر از نمایندگیهای
مجاز و مورد تائید شرکت

توجه

sic

مـوارد زیر خـودرو را از گارانتی خارج
میکند:
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.2

عیـوب ناشـی از عدم انجـام سـرویسهای
دورهای مطابـق با شـرایط منـدرج در همین
دفترچه در شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمـان موتـور ،باعـث خـروج مجموعههای
مرتبط خودرو از شرایط گارانتی میگردد.

w

.1

1انجـام سـرویسهای ادواری و کنتـرل کارکرد
موتـور خـودرو عالوه بـر اطمینـان از رانندگی
و ایمنـی سـفر ،در کاهش آالیندههای زیسـت
محیطی تاثیر بهسزایی خواهد داشت.
2قبـل از هر رانندگی طوالنی و بهویژه در فصول
گـرم سـطح روغـن و دیگـر مایعـات را بازدید
نمایید.
3هیچگاه کلید  A/Cخودرو را هنگام کار کردن
موتور در دور باال روشن ننمایید.
4بـرای حفـظ کارکـرد طوالنـی پمـپ بنزیـن و
سیسـتم انژکتوری خودرو بهتر اسـت که باک
بنزیـن را قبل از رسـیدن حجـم بنزین باک به
مقدار  %25آن پر نمایید.
5در صـورت متوقف بودن خـودرو بهمدت بیش
از  5مـاه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید
تا از بروز خسارتهای فنی به موتور جلوگیری
گردد.
6همیشـه به چـراغ و عالیم هشـداردهنده روی
صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشـاهده
عالمتی خاص با نمایندگی مجاز تماس حاصل
نمایید.
7از اقدام به تعمیر و دسـتکاری خودرو توسـط
اشـخاص غیر مسـئول و در تعمیرگاههای غیر
مجاز جدا خودداری نمائید.

8 .8سـطح روغن موتور و نشـتی روغن را هر 500
کیلومتـر و یا قبل از شـروع یک سـفر طوالنی
کنترل کنید.
9 .9سـطح مایع خنککننده و نشتی (هر روز) و یا
بعد از تعویض تسـمه دینام ،واتـر پمپ بازدید
شود.
1010هنـگام اضافـه کردن مایع خنککننـده موتور،
فقـط از یـک خنککننـده دارای شـرایط ویژه
خودرو اسـتفاده کرده و هرگز آب دارای امالح
به مایع خنککنندهای که در کارخانه پر شـده
اسـت اضافـه نکنیـد ،یـک مخلـوط نامناسـب
خنککننده ممکن اسـت باعـث ایجاد ایرادات
جدی ویا آسیب به موتور شود.

توجه
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توصیههای مهم
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توجه
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• •زمان انجام سرویسهای ادواری در شرایط
آب و هوایـی بـد و مناطق پر گـرد و غبار
و آلوده بایسـتی کوتاهتر باشـد .در چنین
شرایطی توصیه میشود که پیوسته سطح
روغـن ،آب و وضعیت تسـمهها را بازدید
نمایید.
• •بـه خاطـر داشـته باشـید کـه تعمیرات
صحیـح و تعویـض قطعات اصلـی فقط در
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور و
به دست تکنسینهای آموزش دیده میسر
است.

• •هزینه اجـرت سـرویسهای ادواری فقط
شـامل مواردی است که در سـتون مقابل
بهشـرح کار قید شـده اسـت و در صورت
نیاز به خدماتی که درآن ستون ذکر نشده
باشـد ،اجـرت مطابـق قوانیـن و مقررات
شرکت محاسـبه و از مشتری (یا گارانتی)
اخذ میگردد.
• •هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف
شـده برای خودرو در سرویسهای ادواری
بهطور جداگانه مطابق قوانین و قیمتهای
شرکت محاسـبه و از مشتری (یا گارانتی)
اخذ میگردد.
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توجه
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سرویسهای دورهای
• •سرویس اولیه

انجام خدمات (رایگان) سرویس اولیه بین کیلومتر 3500تا  5000کیلومتر کارکرد ،قبل از سپری شدن  6ماه از تاریخ تحویل خودرو
الزامی بوده و عدم انجام آن در محدوده زمانی و مسافتی مذکور ،منجر به ابطال گارانتی کامل خودرو میگردد.

فیلتر روغن

کلیه سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه عیب یاب

G

اتصاالت برقی و سنسورها

بازدید

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)

lec
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6

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
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w

4

تسمههای موتور

3

9

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

12

ترمز دستی

14
15
16

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید
بازدید
بازدید

بازدید و سرریز در صورت نیاز

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگها،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

.ir

13

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز
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کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو
روغن ترمز

11

a
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7

باطری خودرو

8

w

2

فیلتر هوا

تعویض

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید
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راهنمای گارانتی
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• •ادامه سرویس اولیه
17

سيبكها و سیستم تعليق

بازدید

sic

ردیف

شرح

20

الستيك (فشار باد الستيك)

21

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری چرخها

روغن گیربکس

w

G

سطح مایع خنککننده

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

.ir
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26

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

a
ar

25
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24

عملکرد سیستم کولر بخاری

ar

23

آچارکشی کامل خودرو
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w

22

بازدید

w

18

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

19

392

اقدامات

www.CarGarage.ir

کنترل گشتاور پیچ ها

تنظیم باد
بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

بازدید

بازدید

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

¶ ¶سرویس اولیه انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  10000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر هوا

تعویض

فیلتر روغن

بازدید

سيبكها و سیستم تعليق

7

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

تنظیم باد

بازدید و سرریز در صورت نیاز

بازدید

راهنمای گارانتی

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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سطح مایع خنککننده

lec
oe

5

الستيك (فشار باد الستيك)

ar

4

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
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تعویض

w
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w

1

روغن موتور
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اقدامات
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  15000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

9

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

8

روغن ترمز

.
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7

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

a
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باطری خودرو

G

اتصاالت برقی و سنسورها

بازدید

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)
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تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
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4

تسمههای موتور

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

بازدید

بازدید

بازدید و سرریز در صورت نیاز

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

بازدید

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

14
15
16

394

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان
زوایای چرخهای جلو و عقب

.ir

13

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

ir

10

ترمز دستی

11

اقدامات

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

سيبكها و سیستم تعليق
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• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  15000کیلومتر
17

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

بازدید

sic

ردیف

شرح

اقدامات

19

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری چرخها

بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

21

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

بازدید و سرریز در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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راهنمای گارانتی
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روغن گیربکس

بازدید

ar

23

عملکرد سیستم کولر بخاری
سطح مایع خنککننده

بازدید
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20
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18

الستيك (فشار باد الستيك)

تنظیم باد
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نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  20000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

w
تعویض

w

2

فیلتر هوا

4

بازدید باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

396

.ir

ir

.
ge

8

سطح مایع خنککننده

a
ar

7

الستيك (فشار باد الستيك)

G

6

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

بازدید
بازدید

lec
oe

5

فیلتر روغن

ar

3

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

1

روغن موتور  

sic

ردیف

شرح

اقدامات

www.CarGarage.ir

تنظیم باد

بازدید و سر ریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  25000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد

فیلتر روغن

بازدید

www.CarGarage.ir

تنظیم باد
بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

راهنمای گارانتی

.ir

ir

.
ge

9

اتصاالت برقی و سنسورها

8

سطح مایع خنککننده

a
ar

7

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

G

الستيك (فشار باد الستيك)

بازدید

lec
oe

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

ar

6

بازدید( در صورت نیاز تمیز یا تعویض گردد)

.C
w

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

9
397

نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  30000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود  ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر هوا

تسمههای موتور

تعویض

.
ge

a
ar

9

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

G

7

روغن ترمز

بازدید

lec
oe

باطری خودرو

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

8

بازدید در صورت نیاز تمیز ویا تعویض گردد

ar

6

تعویض

.C
w

4

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

5

تعویض

w

2

فیلتر روغن

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

بازدید

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

14
15
16

398

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان

سيبكها و سیستم تعليق

.ir

13

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

ir

10

ترمز دستی

11

اقدامات

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

www.CarGarage.ir

na

www.CarGarage.ir

• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  30000کیلومتر

عملکرد سیستم کولر بخاری

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

سطح مایع خنککننده

روغن گیربکس

بازدید و سرریز در صورت نیاز

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

.ir

ir

راهنمای گارانتی

.
ge

a
ar

G

22

بازدید

lec
oe

21

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری الستیکها با هم

ar

20

بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

.C
w

19

الستيك (فشار باد الستيك)

w

18

تنظیم باد

w

17

آچارکشی کامل خودرو

کنترل گشتاور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

www.CarGarage.ir

9
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نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  35000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

400

.ir

ir

.
ge

9

اتصاالت برقی و سنسورها

8

سطح مایع خنککننده

a
ar

7

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

G

الستيك (فشار باد الستيك)

بازدید
بازدید

lec
oe

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض شود)

.C
w

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

www.CarGarage.ir

تنظیم باد
بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  40000کیلومتر

فیلتر هوا

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

تعویض

بازدید

تنظیم باد
تعویض

تعویض

راهنمای گارانتی

.ir

12

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

11

شمع

ir

10

روغن گیربکس

.
ge

9

مایع خنککننده

8

الستيك (فشار باد الستيك)

a
ar

7

سيبكها و سیستم تعليق

G

فیلتر بنزین

بازدید

بازدید

lec
oe

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض شود)

ar

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

تعویض

.C
w

2

فیلتر روغن

3

تعویض

اقدامات

w

1

روغن موتور  

w

ردیف

شرح

sic

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

تعویض

بازدید

www.CarGarage.ir

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

9
401

نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  45000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

اتصاالت برقی و سنسورها

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد )

.
ge

9

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

8

روغن ترمز

a
ar

7

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

G

باطری خودرو

تعویض

lec
oe

6

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

فیلتر روغن

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

بازدید

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

شلنگها،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

بازدید

14

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری چرخها

بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

13
15
16

402

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان
زوایای چرخهای جلو و عقب

.ir

11

ir

10

ترمز دستی

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

سيبكها و سیستم تعليق

www.CarGarage.ir

na

www.CarGarage.ir

• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  45000کیلومتر

تسمههای موتور

بازدید

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت
سطح مایع خنککننده

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

.ir

ir

راهنمای گارانتی

.
ge

a
ar

G

22

بازدید

lec
oe

21

عملکرد سیستم کولر بخاری

ar

20

بازدید

.C
w

19

الستيك (فشار باد الستيك)

w

18

تنظیم باد

w

17

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

بازدید

sic

ردیف

شرح

اقدامات

www.CarGarage.ir

9
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نگاهی اجمالی به خودرو

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  50000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

9

لقی سوپاپها

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

404

.ir

ir

.
ge

8

a
ar

7

روغن گیربکس

G

سطح مایع خنککننده

بازدید

تنظیم باد

lec
oe

الستيك (فشار باد الستيك)

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

سيبكها و سیستم تعليق

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

www.CarGarage.ir

بازدید ویا سرریز در صورت نیاز

بازدید ویا سرریز در صورت نیاز

بازدید

بررسی صدا و خرابی تایپیتها

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  55000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

بازدید

www.CarGarage.ir

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)
راهنمای گارانتی

.ir

ir

.
ge

9

اتصاالت برقی و سنسورها

8

سطح مایع خنککننده

a
ar

7

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

G

الستيك (فشار باد الستيك)

بازدید

lec
oe

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

9
405

نگاهی اجمالی به خودرو

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  60000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

باطری خودرو

بازدید

تعویض

lec
oe

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

G

6

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

فیلتر روغن

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا

w

1

روغن موتور  

sic

ردیف

شرح

9

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

.
ge

روغن ترمز

a
ar

7

بازدید باک بنزین،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

8

بازدید

بازدید

تعویض

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

بازدید

14

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

15
16

406

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان

سيبكها و سیستم تعليق

.ir

13

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

ir

10

ترمز دستی

11

اقدامات

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

www.CarGarage.ir

na

www.CarGarage.ir

• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  60000کیلومتر

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

سطح مایع خنک کننده

روغن گیربکس

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

.ir

ir

راهنمای گارانتی

.
ge

تسمههای موتور

a
ar

23

عملکرد سیستم کولر بخاری

G

22

بازدید

lec
oe

21

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری چرخها

ar

20

بازدید تایرها وجابهجایی ضربدری آنها

.C
w

19

الستيك (فشار باد الستيك)

w

18

تنظیم باد

w

17

آچارکشی کامل خودرو

کنترل گشتاور پیچها

sic

ردیف

شرح

اقدامات

www.CarGarage.ir

9
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نگاهی اجمالی به خودرو

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  65000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

408

.ir

ir

.
ge

9

اتصاالت برقی و سنسورها

8

سطح مایع خنککننده

a
ar

7

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

G

الستيك (فشار باد الستيك)

بازدید
بازدید

lec
oe

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات
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تنظیم باد
بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  70000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

G

روغن گیربکس

a
ar

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

www.CarGarage.ir

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

.ir

ir

.
ge

8

سطح مایع خنککننده

بازدید

تنظیم باد

lec
oe

7

فیلتر روغن

الستيك (فشار باد الستيك)

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

سيبكها و سیستم تعليق

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

9
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نگاهی اجمالی به خودرو

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  75000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

اتصاالت برقی و سنسورها

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)

.
ge

9

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

8

روغن ترمز

a
ar

7

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

G

باطری خودرو

تعویض

lec
oe

6

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد )

.C
w

4

فیلتر روغن

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

بازدید

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

بازدید

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری چرخها

بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

13
14
15
16

410

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان
زوایای چرخهای جلو و عقب

.ir

11

ir

10

ترمز دستی

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

سيبكها و سیستم تعليق

www.CarGarage.ir

na
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• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  75000کیلومتر

سطح مایع خنککننده

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

تسمههای موتور

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

.ir

ir

راهنمای گارانتی

.
ge

a
ar

G

22

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

بازدید

lec
oe

21

عملکرد سیستم کولر بخاری

ar

20

بازدید

.C
w

19

الستيك (فشار باد الستيك)

w

18

تنظیم باد

w

17

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

بازدید

sic

ردیف

شرح

اقدامات

www.CarGarage.ir
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نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  80000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

w

تعویض

4

بازدید باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

12

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

11

شمع

.ir

10

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

ir

9

روغن گیربکس

8

سطح مایع خنککننده

.
ge

7

الستيك (فشار باد الستيك)

a
ar

سيبكها و سیستم تعليق

G

فیلتر بنزین

تعویض

بازدید

تعویض

lec
oe

6

فیلتر روغن

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

2

فیلتر هوا

3

412

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

بازدید

تنظیم باد
تعویض

تعویض

بازدید

تعویض

بازدید

www.CarGarage.ir

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  85000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

بازدید

www.CarGarage.ir

تنظیم باد
بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

راهنمای گارانتی

.ir

ir

.
ge

9

اتصاالت برقی و سنسورها

8

سطح مایع خنککننده

a
ar

7

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

G

الستيك (فشار باد الستيك)

بازدید

lec
oe

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

9
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نگاهی اجمالی به خودرو

na

www.CarGarage.ir

• •شرح اقدامات سرویس ادواری  90000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

باطری خودرو

.
ge

9

ترمز دستی

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

a
ar

7

G

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو
روغن ترمز

8

بازدید

10

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

12

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان

14
15
16

414

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن
فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

زوایای چرخهای جلو و عقب

سيبكها و سیستم تعليق

.ir

13

بازدید

بازدید

ir

11

بازدید

lec
oe

6

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

تسمههای موتور

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

بازدید

بازدید
بازدید

بازدید

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

www.CarGarage.ir

na
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• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  90000کیلومتر

عملکرد سیستم کولر بخاری

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

سطح مایع خنککننده

روغن گیربکس

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

.ir

ir

راهنمای گارانتی

.
ge

a
ar

G

22

بازدید

lec
oe

21

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری الستیک ها با هم

ar

20

بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

.C
w

19

الستيك (فشار باد الستيك)

w

18

تنظیم باد

w

17

آچارکشی کامل خودرو

کنترل گشتاور پیچها

sic

ردیف

شرح

اقدامات
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نگاهی اجمالی به خودرو

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  95000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

فیلتر روغن

416

.ir

ir

.
ge

9

اتصاالت برقی و سنسورها

8

سطح مایع خنککننده

a
ar

7

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

G

الستيك (فشار باد الستيك)

بازدید

بازدید

lec
oe

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات
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تنظیم باد
بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  100000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

w
تعویض

w

2

فیلتر هوا

4

بازدید باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

بازدید
بازدید
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تنظیم باد

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

بررسی صدا و خرابی تایپیتها

راهنمای گارانتی

.ir

10

لقی سوپاپها

ir

9

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

8

روغن گیربکس

.
ge

7

سطح مایع خنکننده

a
ar

الستيك (فشار باد الستيك)

G

6

سيبكها و سیستم تعليق

تعویض

lec
oe

5

فیلتر روغن

ar

3

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

9
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نگاهی اجمالی به خودرو

na
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  105000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

اتصاالت برقی و سنسورها

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)

.
ge

9

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

8

روغن ترمز

a
ar

7

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

G

باطری خودرو

  تعویض

lec
oe

6

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

فیلتر روغن

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا

w

1

روغن موتور  

sic

ردیف

شرح

بازدید

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

بازدید

14

تسمههای موتور

بازدید

15
16

418

جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان
زوایای چرخهای جلو و عقب

.ir

13

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

ir

10

ترمز دستی

11

اقدامات

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

سيبكها و سیستم تعليق
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• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  105000کیلومتر

عملکرد سیستم کولر بخاری

بازدید

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت
سطح مایع خنککننده

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

.ir

ir

راهنمای گارانتی

.
ge

a
ar

G

22

بازدید

lec
oe

21

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری الستیکها با هم

ar

20

بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

.C
w

19

الستيك (فشار باد الستيك)

w

18

تنظیم باد

w

17

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

بازدید

sic

ردیف

شرح

اقدامات
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نگاهی اجمالی به خودرو
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  110000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

G

روغن گیربکس

a
ar

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

420

.ir

ir

.
ge

8

سطح مایع خنککننده

بازدید

تنظیم باد

lec
oe

7

فیلتر روغن

الستيك (فشار باد الستيك)

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

سيبكها و سیستم تعليق

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات
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بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  115000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

G

سطح مایع خنککننده

a
ar

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

www.CarGarage.ir

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی
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8

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

بازدید

تنظیم باد

lec
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7

فیلتر روغن

الستيك (فشار باد الستيك)

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

سيبكها و سیستم تعليق

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور

sic

ردیف

شرح

اقدامات
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نگاهی اجمالی به خودرو
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  120000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

اتصاالت برقی و سنسورها

بازدید

9

فیلتر بنزین

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

12

ترمز دستی

13

14
15
16

422

بازدید

بازدید

بازدید

تعویض

تعویض

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن
جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان

.ir

11

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز

ir

10

روغن ترمز
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7

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

G

باطری خودرو

تعویض

lec
oe

6

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

فیلتر روغن

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا
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1

روغن موتور  
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ردیف

شرح

اقدامات

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید
www.CarGarage.ir
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• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  120000کیلومتر

27

عملکرد سیستم کولر بخاری
سطح مایع خنککننده

روغن گیربکس
شمع

تسمههای موتور

بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

بازدید
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تعویض

تعویض

تعویض

بازدید

راهنمای گارانتی

.ir

26

سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری الستیک ها با هم

ir

25

الستيك (فشار باد الستيك)

.
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24

تنظیم باد

a
ar

23

آچارکشی کامل خودرو
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تنظیم گشتاور پیچها
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21

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

ar

20

بازدید
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بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

w

18

بازدید

w

17

سيبكها و سیستم تعليق

بازدید
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شرح

اقدامات

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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نگاهی اجمالی به خودرو
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  125000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

G

سطح مایع خنککننده

a
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کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

424
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گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

بازدید

تنظیم باد

lec
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فیلتر روغن

الستيك (فشار باد الستيك)

تعویض

ar

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

4

سيبكها و سیستم تعليق

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور
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ردیف

شرح

اقدامات
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بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  130000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

بازدید
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بازدید
تنظیم باد
بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)

راهنمای گارانتی

.ir
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9

اتصاالت برقی و سنسورها

روغن گیربکس

.
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7
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الستيك (فشار باد الستيك)

G

سيبكها و سیستم تعليق

سطح مایع خنککننده

8
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w

فیلتر روغن

تعویض

lec
oe

6

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

ar

5

تعویض

w

2

فیلتر هوا

3

w

1

روغن موتور
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ردیف

شرح

اقدامات

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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نگاهی اجمالی به خودرو
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  135000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

باطری خودرو

بازدید

9

ترمز دستی

پدال ترمز و مدار سیستم ترمز  

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها
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10
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G

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو
روغن ترمز

8

تعویض
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6

فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

ar

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
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w

4

فیلتر روغن

3

تعویض

w

2

فیلتر هوا

w
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روغن موتور
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ردیف

شرح

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

13

تسمههای موتور

بازدید

15
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جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان
زوایای چرخهای جلو و عقب

سيبكها و سیستم تعليق

.ir
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11

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن  

بازدید

12

اقدامات

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

بازدید

پلوسها و گردگيرهاي پلوس

www.CarGarage.ir

na

www.CarGarage.ir

• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  135000کیلومتر

بازدید

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

سطح مایع خنککننده

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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راهنمای گارانتی
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عملکرد سیستم کولر بخاری
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بازدید
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سایش آج الستیکها و جابهجایی ضربدری الستیک ها با هم
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بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها

w
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الستيك (فشار باد الستيك)

تنظیم باد
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ردیف

شرح

اقدامات
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  140000کیلومتر

فیلتر روغن

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخترسانی

9

روغن گیربکس

428
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اتصاالت برقی و سنسورها

.
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8

سطح مایع خنککننده
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7

الستيك (فشار باد الستيك)

G

سيبكها و سیستم تعليق

بازدید

بازدید

lec
oe

6

تعویض

ar

4

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

5

بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

.C
w

2

فیلتر هوا

3

تعویض

اقدامات
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روغن موتور

w

ردیف

شرح
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برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

www.CarGarage.ir

بازدید

تنظیم باد
بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  145000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

الستيك (فشار باد الستيك)

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت
سطح مایع خنککننده

کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو

بازدید

تنظیم باد
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بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

بازدید

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی
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نگاهی اجمالی به خودرو
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• •شرح اقدامات سرویس ادواری  150000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به
موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.

اتصاالت برقی و سنسورها

بازدید
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پدال ترمز و مدار سیستم ترمز
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روغن ترمز
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کلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو
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باطری خودرو

تعویض
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فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع

تعویض

ar
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بازدید (در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
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بازدید

بازدید

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
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شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن

بازدید
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زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید
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جعبه فرمان ،اهرمبندي و گردگير جعبه فرمان

سيبكها و سیستم تعليق
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لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها
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ترمز دستی

11

اقدامات

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

پلوسها و گردگيرهاي پلوس
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• •ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  150000کیلومتر

سطح مایع خنک کننده

روغن گیربکس

بازدید

بررسی صدا و خرابی تایپیت ها

¶ ¶سرویس انجام شد.
مهر و امضاء نمایندگی:
راهنمای گارانتی
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لقی سوپاپها

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

ir

تسمههای موتور

.
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24

بازدید و یا سرریز در صورت نیاز

a
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عملکرد سیستم کولر بخاری

G
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بازدید تایرها و جابهجایی ضربدری آنها
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سایش آج الستیکها وجابهجایی ضربدری الستیکها با هم
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الستيك (فشار باد الستيك)
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آچارکشی کامل خودرو

کنترل گشتاور پیچها
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کد نمایندگی

1

تبريز

شركت تيزران
خودرو

رضا علي پور مهرور

2

تبريز

شركت بانيان
خودرو خودكار

3

رشت

شركت ديار
بهمن شمال

نوع نمایندگی

041 - 32861143

سه راهی فرودگاه ،کیلومتر
 2جاده مرند ،شرکت تیزران
خودرو

101

فروش و
خدمات

041 - 36379020 - 24

واحد فروش :فلکه باغ گلستان ،ابتدای خیابان
امامخمینی،شرکتبانیانخودروخودکار
واحد خدمات پس از فروش :جاده تبریز به
تهران ،بعد از میدان بسیج ،کرکج

200

فروش و
خدمات

013 - 33255355

خیابان سعدی ،روبروی بازار
روز ،اول خط ماشین

a
ar

G

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

نام صاحب امتياز

شماره تماس

نشانی

.
ge

100

ir

اسمعيل خوكار

.ir

ميرخداوندي

فروش و
خدمات

www.CarGarage.ir
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4

رشت

شركت بنيان
خودرو زرين

قرباني

201

فروش و
خدمات

013 - 34491751 - 4

کیلومتر  3جاده رشت انزلی،
نمایندگی بنیان خودرو زرین

5

گرگان

شرکت
بازرگانی هیرکان
خودرو جاللی

جاللي

280

فروش و
خدمات

017 - 32130194

انتهای بلوار جرجان ،جنب
کارواش جاللی

6

تهران

شهرام محمدي

شهرام محمدي

301

فروش و
خدمات

021 - 44593665
021 - 44593969

کیلومتر  10جاده مخصوص،
روبروی رنگ هاویلوکس

7

تهران

شركت بادران
گستر ايرسا

سيد امير علوي
نسب

فروش و
خدمات

021 - 77966561
021 - 77333410

خیابان دماوند ،بعد از سه راه
تهرانپارس ،نرسیده به خیابان
اتحاد ،پالک 1056

8

تهران

شركت رهپو
صنعت پيشرو

محمد زارعي

303

فروش

021 - 66819818

بعد از ميدان شير پاستوريزه،
جنب بازار استيل ايران

9

تهران

نيكوكار

عبدالرضا نيكوكار

304

فروش

021 - 22987892 - 3

پاسداران ،خیابان ساقدوش،
جنب تاالر ساقدوش
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نشانی

10

تهران

خدامددي

حسين خدامددي

305

فروش

021 - 44427936

11

تهران

موتمني

محمدرضا موتمني

306

فروش

خیابان شریعتی ،پایین تر از بهار
021 - 77626985 - 7
شیراز ،نبش میثاق  ،4پالک 276

12

تهران

خرمي

307

فروش

021 - 88966966

خيابان دكتر فاطمي ،بين خيابان
كاج و پروين اعتصامي ،پ 135

13

تهران

خسرواني

فروش

021 - 66015502

خيابان آزادی ،خیابان جیحون،
نرسیده به چهار راه طوس،
سمت چپ ،پالک725

14

ساري

عرب خزائلي

عرب خزائلي

340

فروش و
خدمات

011 - 33736852

جاده نکاء ،کیلومتر  ،10جنب هتل
بادله

15

كرج

باقري

حميدرضا باقري

360

فروش

026 - 32738060

بلوار دانش آموز ،بین میدان مادر و
هفت تیر ،نرسیده به چهارراه دولت
آباد ،ساختمان سپهر
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بزرگراه ستاری ،خیابان
میرزابابایی پالک 190
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16

بيرجند

غازي زاده

رضا غازي زاده

400

فروش و
خدمات

056 - 32446509

فلکه توحید ،بلوار سید جمال
الدین اسدآبادی ،جنب سالن
پذیرایی سی گل

17

مشهد

عاكف

غالمرضا عاكف

410

فروش و
خدمات

051 - 38591910
051 - 38526009

واحد فروش :میدان عدل خمینی،
نبش خرمشهر 17
واحد خدمات پس از فروش :جاده
قوچان ،آزادی 117

18

مشهد

هادي زاده

اميرحسين هادي
زاده

411

فروش و
خدمات

051 - 37529510

مشهد ،بلوار صد متري ،حد
فاصل ميدان امام حسين و
ميدان سپاد

19

سمنان

خسرواني

023 - 33304444

میدان قومس ،بلوار  15خرداد،
نبش بلوار خودکفایی

20

شاهرود

رضايي

رضايي

471

فروش و
خدمات

023 - 32393002

خیابان تهران ،میدان هفت تیر،
ابتدای جاده کارخانه قند

21

قم

شرکت خدماتی
نگین خودرو قم

حسنخاني

500

فروش و
خدمات

025 - 36666441 - 2

خیابان امام خمینی ،بعد از فلکه
شهید زین الدین ،بعد از بیمارستان
خرمی ،نرسیده به پل دستغیب
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22

اصفهان

بشتام

احمد بشتام

530

فروش و
خدمات

031 - 33206361

خيابان امام خميني ،نبش چهار
راه امام رضا

23

اصفهان

شركت آتشپاي
اصفهان

علي محمد سالمتيان

532

فروش و
خدمات

031 - 3338556

اصفهان ،ميدان جمهوري ،امام
خميني

24

كرمانشاه

الهياري

الهياري

620

فروش و
خدمات

083 - 38213842 - 3

خیابان اربابی ،باالتر از بانک
مسکن ،تقاطع حکیم نظامی

25

شيراز

رستمي

هوشنگ رستمي

فروش و
خدمات

071 - 38424828
071 - 38424941

بلوار باهنر شمالی ،بعد از
ساختمان دریس

26

شيراز

شركت ساالر
موتور پارسيان

ساالري

821

فروش و
خدمات

071 - 38207970 - 5

بلوار امیرکبیر ،حدفاصل
چهارراه سرباز و شرکت نفت

27

كازرون

حق شناس

حق شناس

822

فروش و
خدمات

071 - 42331000

میدان دانشگاه ،بلوار دانشگاه
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28

كرمان

شركت هزار

محمدعلي برازوان

900

فروش و
خدمات

034 - 33257802

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

29

يزد

شركت احرار
يزد

علي اكبر فرشي

950

فروش و
خدمات

035 - 38254470

بلوار دانشجو ،سه راه تعاون،
جنب پارک شادی

30

زاهدان

غازي زاده

971

فروش و
خدمات

054 - 33231981

ميدان  15خرداد (فلکه شرکت
نفت)
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