


مشخصات 

نام کتاب: راهنمای استفاده، گارانتی و ثبت سرویس های ادواری خودروی سواری لیفان 820
OWNER’S MANUAL

سفارش دهنده: شرکت کرمان موتور
ترجمه و تنظیم: شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

تهیه و چاپ: روابط عمومی گروه صنعتی کرمان خودرو
تعداد صفحات: ۲۸۰ صفحه

تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۵ / چاپ اول



مقدمه??

به  اعتماد شما  و  از حمایت  و  نموده  تشکر  لیفان 820  انتخاب خودروی سواری  در  از حسن سلیقه شما 
محصوالت کرمان موتور قدر دانی میکنیم. برای لذت بردن از رانندگی و ایمنی و آسایش بیشتر قبل از رانندگی 
با این خودرو شایسته است این کتابچه را به دقت مطالعه کنید. نمایندگی های مجرب شرکت کرمان موتور 
که در سراسر کشور گسترش یافته اند مفتخرند هرگونه سرویس و خدمات را به بهترین وجه برای شما و 
به طور  تا  بگیرید  تماس  نمایندگی  نزدیکترین  با  بروز هر مشکلی  آورند.لطفا در صورت  فراهم  خودرویتان 
مناسب و با شکیبایی پاسخگوی شما باشند. این کتابچه راهنما مدل های گوناگونی از خودروی این مجموعه را 
پوشش می دهد. بنابراین ممکن است برخی از تجهیزات تشریح شده داخل این کتابچه در خودروی شما وجود 
نداشته باشد. خرید شما منجر به تولیدات کیفی تر خواهد شد. شرکت کرمان موتور پس از چاپ این کتابچه 
خصوصیات فنی و حق ایجاد هر گونه تغییرات در آن بدون اطالع قبلی را برای خود محفوظ نگه می دارد. 
تصاویر موجود در این کتابچه صرفا جهت مراجعه طراحی شده اند. تمامی حقوق این مجموعه متعلق به شرکت 
کرمان موتور بوده و هیچ قسمتی از آن بدون اجازه کتبی حق چاپ یا کپی مجدد را نخواهد داشت. این کتابچه 
به عنوان ابزاری برای بهره برداری از خدمات گارانتی  و ثبت سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو در 
شرایط مناسب می باشد. لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نموده و هنگام فروش خودرو آن را به مالک بعدی 

تحویل دهید تا در جریان سرویس های انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.

www.kermanmotor.ir

شرکت کرمان موتور
بـــهار ۹۵
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مالک اصلیر

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

آدرس:

شماره تلفن:

تاریخ خرید: کد پستی:

مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

آدرس:

شماره تلفن:

تاریخ خرید: کد پستی:

مشخصات?خودرو??

نوع خودرو:

مدل: رنگ:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو: تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات?مالک??

گواهی می نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سالمت بدنه و باتری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.
امضاء: تاریخ:    نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:   
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توصیه?های?ایمنی??
در ایــن کتابچــه بــا مجموعــه ای از توصیه هــای ایمنــی کــه بــه منظــور محافظــت از خــودرو و سرنشــینان آن طراحــی شــده، مواجــه خواهیــد شــد. بــرای 

پیشــگیری از هرگونــه خطــر احتمالــی، بــه ایــن توصیه هــا بــا دقــت عمــل نماییــد.

  عالمت اخطار: برای جلوگیری از احتمال بروز آسیب های جسمی 
دستورالعمل های ایمنی در مورد حوادث خطرناک را مورد توجه قرار دهید.

عالمت هشدار: برای جلوگیری از احتمال بروز آسیب های منجر 
را مورد  ایمنی در مورد حوادث بسیار خطرناک  به مرگ دستورالعمل های 

توجه قرار دهید.

 عالمت توجه: برای جلوگیری از احتمال بروز حوادثی که منجر 
به صدمه دیدن خودرو می شود دستورالعمل ایمنی در مورد حوادث کم خطر 

را مورد توجه قرار دهید.

 عالمت ایمنی: عالمت ایمنی همانطور که در تصویر فوق نشان 
داده شده است، به معنی »ممنوع«، »انجام... ممنوع«، یا »در چنین شرایطی 

اکیداً ممنوع است.« می باشد.

   به جهات نشان داده شده با فلش توجه نمایید  
ــاال،  ــه ســمت ب ــد فشــار دادن ب ــی را )مانن ــرد و جهت ــن عالمــت عملک  ای
کشــیدن بــه ســمت پاییــن، چرخانــدن بــه ســمت چــپ، حرکــت دادن بــه 
ــد.  ــب( نشــان می ده ــو و عق ــه ســمت جل ــکان دادن ب ســمت راســت و ت

   اطالعاتی پیرامون حفاظت از محیط زیست
متنی که با این عالمت مشخص شده است، حاوی اطالعاتی در مورد حفاظت 

از محیط زیست می باشد.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

4

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

نکات?مهم??

نحوه?استفاده?از?خودرو?‹
توصیه می شود در صورت خریداری این مدل خودرو، تمام اسناد فنی آن را کنترل و بررسی نمایید.

توصیه می شود قبل از رانندگی،کتابچه راهنمای مالک را مطالعه نمایید.

تعمیر?و?نگهداری?‹
ــر و نگهــداری بــه طــور منظــم بــه  ــر و نگهــداری بــرای آب بنــدی و انجــام برنامــه تعمی بــا توجــه بــه مســافت طــی شــده یــا فواصــل زمانــی برنامــه تعمی

ــد داد. ــی خــودرو خــود را از دســت خواهی ــر ایــن صــورت، حــق گارانت ــد. در غی ــه نمایی ــور مراجع نمایندگــی مجــاز کرمــان موت
در کتابچــه مالــک خــودرو و کتابچــه تعمیــرات خــودروی لیفــان 820 تمامــی حقــوق و تعهــدات در مــورد گارانتــی خــودرو هــم بــرای مالــک و هــم بــرای 
خــودروی لیفــان، خدمــات پــس از فــروش و شــرایط فــرا رســیدن زمــان انقضــاء چنیــن حقــوق و تعهداتــی مشــخص شــده اســت. توصیــه می کنیــم بــرای 
مطالعــه و آشــنایی بــا خــودرو حتمــاً کتابچــه راهنمــای مشــتری و گارانتــی آن را مطالعــه نماییــد. بــا توجــه بــه کتابچــه مالــک خــودرو در صورتــی کــه 
عملکــرد، ســرویس یــا تعمیــر و نگهــداری خــودرو بــه روش نادرســت و یــا تعمیــر، تنظیــم یــا بــاز و بســت قطعــات غیرمجــاز، موجــب وارد آمــدن ضربــه 
بــه خــودرو شــود، در چنیــن مــواردی نمایندگــی مجــاز کرمــان موتــور خــود را مســئول یــا پاســخگوی صدمــه وارد آمــده بــه خــودرو نمی دانــد و مراکــز 

نمایندگــی، گارانتــی خــودروی شــما را نمــی پذیرنــد.
هرگــز شــخصا اقــدام بــه تعمیــر، تنظیــم یــا بــاز و بســت قطعــات خــودروی خــود نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت، بــه عملکــرد خــودرو بــه ویــژه ایمنــی و دوام 
آن، آســیب وارد شــده یــا حتــی در اجــرای قوانیــن کشــور نیــز تخلــف صــورت می گیــرد. هرگونــه ایــراد یــا صدمــه وارده بــه عملکــرد خــودرو تحــت پوشــش 

گارانتــی شــرکت کرمــان موتــور قــرار نمی گیــرد.
بــرای حفــظ ایمنــی خــود از قطعــات و تجهیــزات تولیــد شــده توســط شــرکت کرمــان موتــور اســتفاده نماییــد. شــرکت کرمــان موتــور هیــچ گونــه مســئولیتی 

را در قبــال صدمــه وارد کــردن بــه خــودرو، نصــب و اســتفاده از قطعــات و تجهیزاتــی غیــر اســتاندارد نمــی پذیــرد.

?تلفن?خدمات?مشتری?‹
از پاســخگویی بــه شــما در هــر زمانــی خوشــحال می شــویم. در صــورت داشــتن هــر ســؤالی، لطفــًا بــا مرکــز خدمــات مشــتری و مرکــز تعمیــرات کرمــان 

موتــور تمــاس بگیریــد.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

۵

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

راهنمای?کاربر???
کتابچــه راهنمــای مالــک خــودرو حــاوی ضمیمــه )فهرســت راهنمــا( نیــز می باشــد کــه برای دسترســی ســریع به اطالعات مورد نیاز شــما ارائه شــده اســت.

جستجوی فهرست راهنما به صورت الفبایی    جستجوی فصل و محتوا 
جستجوی فهرست  راهنمای چراغ های نشانگر و هشدار    جستجوی فهرست راهنمای تصاویر

 این سر و صدا
چیست؟

 چگونه از برف پاک کن
استفاده کنیم؟

این چیست؟

روشن کردن
چرا این اتفاق می افتد؟تهویه هوا



www.kermanmotor.ir
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ت ک
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حاوی اطالعاتی در مورد وضعیت نشستن صحیح، سیستم  دستورالعمل های رانندگی ایمن1فه

نصب محافظ کودک، ایربگ ها و غیره

حاوی دستورالعمل هایی در مورد تنظیم و عملکرد قفل درب ها،  پیش از رانندگی2
آینه جانبی، ستون فرمان و غیره  

حاوی نکاتی در مورد رانندگی، پارک کردن و رانندگی در  رانندگی با خودرو3
شرایط خاص می باشد.

حاوی ایرکاندیشن )A/C(، سیستم صوتی و دیگر تجهیزات   تجهیزات داخلی خودرو4
برای رانندگی راحت می باشد.

حاوی تمیز کردن، حفاظت و تعمیر و نگهداری می باشد.  تعمیر و نگهداری5

حاوی راه حل هایی برای برطرف نمودن عیب، پنچر شدن یا   عیب یابی6
یدک کشیدن خودرو می باشد.

حاوی جزئیات و پارامترهای مشخصات فنی می باشد.  مشخصات فنی خودرو7

حاوی خدمات گارانتی و سرویس های ادواری می باشد.خدمات گارانتی۸

۲ ۳

۴ ۵

۶ ۷

۱ ۰ ۵

۱ ۴ ۵

۱ ۶ ۵

۱ ۸ ۹

۲ ۰ ۳
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 ۱. دستورالعمل های رانندگی ایمن         
24رانندگی ایمن

24شرح کلی
24وضعیت نشستن صحیح راننده

27محدوده پدال ها
27بستن صحیح کمربند ایمنی

27 شرح کلی
2۹دلیل بستن کمربند ایمنی

3۰همواره از کمربند ایمنی استفاده نمایید
33ایربگ )کیسه هوا( 

33شرح کلی
35ایربگ صندلی های ردیف جلو

36ایربگ های پرده ای و جانبی
37سیستم ایمنی کودک

37شرح کلی
37طبقه بندی صندلی های مخصوص کودک

3۸نصب صندلی کودک
41نصب صندلی نوجوان

LATCH 42تجهیزات محافظ کودک
ISOFIX 43تجهیزات محافظ کودک

 ۲. پیش از رانندگی                             
46مشخصات کلیدها

46طبقه بندی کلیدها
46کلید هوشمند

47کلید ریموت کنترل
4۸بستن و باز کردن درب ها

4۸قفل درب
51دستگیره داخلی درب

51دستگیره بیرونی درب
51قفل کودک

52درب صندوق عقب
54بستن و باز کردن شیشه ها و سان روف

54شیشه ها
55سان روف

5۸تنظیم صندلی
5۸پشت سری

5۸صندلی
5۹تنظیم صندلی راننده )برقی(

5۹تنظیم صندلی راننده )دستی(
5۹تنظیم صندلی سرنشین جلو

6۰گرمکن صندلی



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

۹

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

61صندلی عقب
62تنظیم جهت و دید آینه ها

62غربیلک فرمان
62آینه جانبی )آینه دید عقب بیرونی(

63آینه داخلی)آینه دید عقب داخلی(
64بستن و باز کردن درب موتور و درب باک سوخت

64درب موتور
64درب باک سوخت

 ۳. رانندگی با خودرو        
6۸روشن کردن خودرو و رانندگی

6۸آمادگی جهت رانندگی
6۸آب بندی خودرو
6۹سوئیچ خودرو

7۰سیستم روشن - خاموش موتور 
)AT( 71گیربکس اتوماتیک

72روشن کردن موتور
74روشن کردن

75ترمز پارک
75تجهیزات کمکی در رانندگی 

77بوق
7۸خاموش کردن موتور

7۹نحوه پارک کردن خودرو
۸۰داشبورد

۸۰نمای کلی صفحه نمایشگر
۸1دورسنج موتور

۸1سرعت سنج
۸1گیج سوخت

۸2گیج دمای مایع خنک کننده 
LED۸2

۸4نشانگرها و چراغ های هشدار
۹۰عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها

۹۰نمای کلی چراغ های خودرو
۹2چراغ کوچک 

۹2چراغ نور پایین
۹2کلید تنظیم ارتفاع روشنایی چراغ ها

۹2چراغ نور باال
)AUTO( ۹3عملکرد اتوماتیک چراغ جلو

۹3چراغ مه شکن عقب
۹4چراغ های راهنما

۹4چراغ  روشنایی روز
۹4چراغ ترمز

۹4چراغ دنده عقب
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۹5برف پاک کن شیشه جلو و شیشه شوی
۹6نحوه استفاده از تجهیزات کمکی در رانندگی

۹6سنسور برخورد از جلو
۹7سنسور دنده عقب

۹۸رانندگی در شرایط خاص
۹۸رانندگی اقتصادی

1۰۰رانندگی در مه
1۰1رانندگی در باران

1۰2رانندگی در فصل گرم
1۰3رانندگی در فصل سرد

 ۴. تجهیزات داخلی خودرو                         
1۰6نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(
1۰6صفحه کنترل الکترونیکی ایرکاندیشن )کولر(

1۰7معرفی عملکردها
1۰۹بخاری

)A/C( 1۰۹کولر
11۰دریچه های خروجی هوا

)A/C( 11۰پنل کنترل اتوماتیکی کولر
111معرفی عملکردها

 112نحوه استفاده از سیستم صوتی
)CD 112پنل کنترل سیستم صوتی )همراه با

113معرفی عملکردها
)MP5 116پنل کنترل سیستم صوتی )همراه با

135نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
135جعبه داشبورد

135جعبه نگهدارنده اشیاء کوچک سمت راننده
135جعبه نگهدارنده روی درب جلو
135جعبه نگهدارنده روی درب عقب

136جا عینکی
136جعبه نگهدارنده زیرآرنجی بین صندلی های جلو

136جا لیوانی
137محفظه نگهداری اشیاء زیر کنسول وسط

137صندوق عقب
13۸نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو

13۸چراغ سقفی جلو
13۸چراغ سقفی عقب

13۸چراغ جعبه داشبورد
13۹چراغ آینه آرایشی

13۹چراغ خوش آمد گویی
13۹چراغ صندوق عقب

13۹نحوه استفاده از تجهیزات دیگر خودرو 
13۹آفتابگیر
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13۹آینه آرایشی
14۰زیرسیگاری و فندک صندلی جلو

141زیرسیگاری صندلی عقب
141دستگیره سقف

141زیر آرنجی روی درب
USB و AUX 142رابط ورودی های

142رابط برق داخلی خودرو
142صفحه نمایش چندکاره

 ۵. تعمیر و نگهداری      
146تعمیر و نگهداری داخلی خودرو

146قطعات پالستیکی پوشش داخلی )تریم(
146قطعات چرمی پوشش داخلی

147تمیز کردن لکه ها
147تعمیر و نگهداری قطعات چرمی

14۸کمربند ایمنی
14۸تعمیر و نگهداری بیرونی خودرو

14۸تمیز کردن خودرو
15۰واکس زدن 

15۰ بازرسی و تعمیر و نگهداری برف  پاک کن ها و شیشه شوی
151شیشه ها

151تعمیر و نگهداری )بخش موتور(
151روغن موتور

153مایع خنک کننده
155روغن فرمان هیدرولیکی

155روغن ترمز/کالچ
156مایع شیشه شوی

156باتری
)A/C( 15۸فیلتر کولر

15۹فیلتر هوا
16۰تایر

162فشار باد تایرها

 ۶. عملکردهای هنگام بروز اشکال                        
166اطالعات مهم

166چراغ هشدار خطر )فالشر(
166مثلث شبرنگ اضطراری

167ابزارهای راننده
167چرخ زاپاس 

16۸عملکردهای هنگام بروز تصادف
16۸بروز عالئم غیر عادی در خودرو

16۸گیر کردن خودرو
16۹کشیدن خودرو

173ترکیدن چرخ
173تعویض تایر پنچر شده
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176داغ کردن خودرو
177باال نرفتن دور موتور

177روشن نشدن موتور
17۸استارت کمکی
1۸۰تعویض فیوز

1۸2نحوه توزیع فیوز 
1۸7فیوز محفظه موتور

 ۷. مشخصات فنی     
1۹۰پیغام های اضطراری

1۹۰شماره شناسایی خودرو
1۹1برچسب های هشدار

1۹3مشخصات فنی خودرو
1۹6مشخصات فنی موتور

1۹۸انواع روغن و ظرفیت ها
2۰۰المپ ها

www.kermanmotor.ir
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نمای بیرونی خودرو )جلو( ?

برف پاک کن )صفحه  ۹۵(

آینه جانبی بیرونی همراه با چراغ راهنما )صفحه  ۶2(

چراغ  ترکیبی جلو )صفحه  ۹0(

آینه جانبی بیرونی )صفحه  ۶2(

چراغ روشنایی روز )صفحه  ۹0( سنسور برخورد از سمت جلو )صفحه  ۹۶(

درب موتور )صفحه  ۶4(

سوراخ قالب بکسل جلو )صفحه  1۷1(

درب جلو )صفحه  48(

درب عقب )صفحه  48(

تایر )صفحه  1۶0(
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نمای بیرونی خودرو )عقب( ?

سنسور دنده عقب )صفحه  ۹۷(

درب صندوق عقب )صفحه  ۵2(

چراغ ترمز سوم )صفحه  ۹1(
شیشه ها )صفحه  ۵4(

درب جلو )صفحه  48(

درب عقب )صفحه  48(

تایر )صفحه  1۶0(

چراغ ترکیبی عقب )صفحه  ۹1(
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نمای داخلی خودرو )1( ?

زیر سیگاری صندلی عقب )صفحه  141(

صفحه نمایش
چند کاره )صفحه  142(

دریچه تهویه
هوای مرکزی )صفحه  110(

 چراغ هشدار خطر،
فالشر )صفحه  1۶۶(

آینه داخلی )صفحه  ۶3(

چراغ سقفی جلو )صفحه  138(

پنل کنترل
سیستم صوتی )صفحه  112(

دکمه روشن کردن موتور )صفحه  ۷0(

جعبه داشبورد)صفحه  13۵(

پنل کنترل کولر A/C )صفحه  110(

صفحه نمایشگر )صفحه  80(

دسته برف پاک کن )صفحه  ۹۵(

آفتابگیر )صفحه  13۹(

بوق )صفحه  ۷۷(

غربیلک فرمان )صفحه  ۶2(
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نمای داخلی خودرو )2( ?

جعبه نگهدارنده روی درب عقب )صفحه  13۵(

زیر آرنجی روی
درب عقب )صفحه  142(

کلید شیشه باالبر برقی سرنشین عقب چپ )صفحه  ۵۵( پشت سری صندلی راننده )صفحه  ۵8(

زیر سیگاری صندلی عقب )صفحه  141(

قفل کودک )صفحه  ۵1(

صندلی راننده )صفحه  ۵۹(
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نمای داخلی خودرو )3( ?

دکمه خم کردن آینه )صفحه  ۶3(
کلید آینه جانبی )صفحه  ۶2(

دکمه تنظیم روشنایی زمینه )صفحه  ۵2(

کلید تنظیم کننده
ارتفاع روشنایی )صفحه  ۵2(

جعبه داشبورد سمت راننده )صفحه  13۵(

دستگیره درب موتور )صفحه  ۶4(

دستگیره تنظیم صندلی )صفحه  ۵۹(

دستگیره بازکردن درب 
باک سوخت )صفحه  ۶4(

کلید باز کردن درب
صندوق عقب )صفحه  ۵2(

دستگیره  تنظیم
زاویه صندلی )صفحه  ۵۹(

پدال ترمز )صفحه  2۷(

پدال ترمز پارک )صفحه  2۷(

پدال گاز )صفحه  2۷(

فندک )صفحه  140(

جعبه نگهدارنده زیر آرنجی
 بین صندلی های جلو )صفحه  13۶(

اهرم تعویض دنده )صفحه  ۷1(

کلید گرمکن صندلی )صفحه  ۶0(

زیر سیگاری )صفحه  140(
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نمای داخلی خودرو )4( ?

کلید شیشه باالبر  برقی 
سرنشین عقب راست )صفحه  ۵4(

کلید شیشه باالبر  برقی 
سمت سرنشین جلو )صفحه  ۵4(

جعبه نگهدارنده روی درب جلو
 )صفحه  13۵(

دکمه قفل مرکزی درب )صفحه  4۹(

دکمه تنظیم جهت های آینه جانبی 
)صفحه  ۶2(

کلید قفل شیشه )صفحه  ۵۵(
دکمه باز نمودن قفل مرکزی )صفحه  4۹(

دستگیره داخلی درب
)صفحه  48(

کلید شیشه باال بر برقی
سرنشین سمت راننده 

)صفحه  ۵4(

دکمه خم کردن آینه )صفحه  ۶3(
کلید آینه جانبی )صفحه  ۶2(

دکمه تنظیم روشنایی زمینه )صفحه  ۵2(

کلید تنظیم کننده
ارتفاع روشنایی )صفحه  ۵2(

جعبه داشبورد سمت راننده )صفحه  13۵(

دستگیره درب موتور )صفحه  ۶4(

دستگیره تنظیم صندلی )صفحه  ۵۹(

دستگیره بازکردن درب 
باک سوخت )صفحه  ۶4(

کلید باز کردن درب
صندوق عقب )صفحه  ۵2(

کلید شیشه باالبر برقی
سرنشین عقب چپ )صفحه  ۵4(

زیر آرنجی
روی درب جلو )صفحه  142(

دستگیره  تنظیم
زاویه صندلی )صفحه  ۵۹(

پدال ترمز )صفحه  2۷(

پدال ترمز پارک )صفحه  2۷(

پدال گاز )صفحه  2۷(
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مخزن روغن ترمز / کالچ )صفحه 1۵۵(فیلتر هوا )صفحه  1۵۹(
درپوش مخزن روغن )صفحه  1۵2(

جعبه فیوز
محفظه موتور )صفحه  180(

مخزن مایع شیشه شوی )صفحه  1۵۶( باتری )صفحه  1۵۶(

مخزن روغن
فرمان هیدرولیک )صفحه  1۵۵(

مخزن مایع خنک کننده )صفحه  1۵3(

کمربند ایمنی )صفحه  28(

نمای داخلی خودرو )5( ?
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نمای داخلی خودرو )6( ?

مخزن مایع شیشه شوی )صفحه  1۵۶(

پشت سری صندلی عقب )صفحه  ۶1(

جا لیوانی )صفحه  13۶(

کمربند ایمنی )صفحه  28(
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دستگیره باز کردن
صندوق عقب )صفحه  ۵2(

صندوق عقب )صفحه  ۵2 (

نمای داخلی خودرو )7( ?



1
۲۴رانندگی ایمن
24شرح کلی

24وضعیت نشستن صحیح راننده

27محدوده پدال ها

۲۷بستن صحیح کمربند ایمنی
27شرح کلی

2۹دلیل بستن کمربند ایمنی

3۰همواره از کمربند ایمنی استفاده نمایید

۳۳ایربگ )کیسه هوا( 
33شرح کلی

35ایربگ صندلی های ردیف جلو

36ایربگ های پرده ای جانبی

۳۷سیستم ایمنی کودک
37شرح کلی

37طبقه بندی صندلی های مخصوص کودک

3۸نصب صندلی کودک

3۸نصب صندلی نوجوان

 LATCH 42تجهیزات محافظ کودک

ISOFIX 43تجهیزات محافظ کودک

ن
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ی ران
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w  شیشه ها تمامی  خوب  دید  و  بودن  تمیز  از 
مطمئن شوید.

w  از قرار نداشتن هیچ شیئی و مانعی در زیر
پدال های سمت راننده مطمئن شوید. 

w  با توجه به ارتفاع و سایز بدن، صندلی، پشت
سری و دید آینه ها را تنظیم نمایید.

w  مناسب کودک  محافظ  صندلی  تجهیزات  از 
استفاده نمایید و به کودکان در بستن کمربند 

ایمنی کمک کنید.

w  ـــد ایمنـــی را بـــه طـــور صحیـــح ببندیـــد و کمربن
بـــه سرنشـــینان نیـــز بســـتن کمربنـــد ایمنـــی را 

یـــادآوری نماییـــد.

هشدار
هنگام رانندگی هرگز اجازه ندهید تاثیر محیط  �

اطراف حواستان را پرت کند.
خود  � هوشیاری  بودن سطح  پایین  در صورت 

مواد  مصرف  و  خستگی  دارو،  مصرف  مانند 
مخدر و نوشیدنی های الکلی هرگز رانندگی نکنید.

از مقررات ترافیکی و محدوده مجاز سرعت به  �
طوری جدی پیروی کنید.

رانندگی?ایمن??

شرح?کلی??

در این فصل اطالعات مهم، موارد ضروری مربوط 
به عملکرد خودرو، توصیه ها و اقدامات احتیاطی 

ایمنی جهت رانندگی ایمن ارائه شده است.
توصیه می شود این موارد را با دقت مطالعه نمایید.
به منظور حفظ ایمنی خود و سرنشینان، مطابق با 

دستورات زیر عمل نمایید.

 توجه
توصیه می شود همواره کتابچه مالک خودرو را  �

همراه داشته باشید.
در صورت اجاره دادن یا فروختن خودرو، توصیه  �

کتابچه های  و  اسناد  کامل  مجموعه  می شود 
دهید.  قرار  جدید  مالک  اختیار  در  را  خودرو 

زیر  ایمنی  به دستورالعمل های  رانندگی  از  پیش 
عمل نمایید:

w  چراغ های و  چراغ ها  تمامی  نرمال  کارکرد 
راهنما را کنترل کرده و مطمئن شوید.

w  فشـــار بـــاد الســـتیک ها و ســـطح ســـوخت را
ـــد. ـــی نمایی بررس

وضعیت?نشستن?صحیح?راننده??

وضعیت?نشستن?صحیح?راننده?‹
وضعیت نشستن راننده تاثیر مستقیمی بر ایمنی 
برای  دارد.  راننده  میزان خستگی  و  رانندگی  در 
کاهش  و  و سرنشینان خودرو  ایمنی خود  حفظ 
آسیب دیدگی  به  منجر  تصادفات  بروز  احتمال 
را  زیر  موارد  می شود  توصیه  مرگ،  و  جسمی 

انجام دهید:
1 پشتی صندلی راننده را در وضعیت مناسب 
تنظیم کنید و مطمئن شوید پشت بدن راننده و 
پشتی صندلی به طور مناسب قرار گرفته باشند.
2  پشت سری را به نحوی که وسط پشت سر شما با 
مرکز پشت سری هم راستا باشند تنظیم نمایید.

1

3

4

۵

2
2۵ cm

مؤثر،  و  راحت  گیری  پدال  از  اطمینان  برای   3
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موقعیت صندلی را به سمت جلو و عقب حرکت 
داده و تنظیم نمایید.

4 غربیلک فرمان را تنظیم کرده و مطمئن شوید 
فاصله بین غربیلک فرمان و قفسه سینه کمتر از 

2۵ سانتی متر نباشد.
به  ببندید.  صحیح  طور  به  را  ایمنی  کمربند   ۵
بخش نحوه استفاده از کمربند ایمنی )صفحه 

2۶( مراجعه نمایید.

هشدار
در صورت نشستن نادرست راننده، موارد زیر به 

وجود می آید:
قفسه  � اندازه  از  بیش  نزدیک شدن  در صورت 

سینه به غربیلک فرمان، سیستم ایربگ نمی تواند 
حفاظت مناسبی را ایجاد نماید و باعث صدمه 

دیدن شدید راننده می گردد.
با  � را  فرمان  بیرونی غربیلک  دایره  باید  راننده 

دست بگیرد به طوری که از دیده شدن صفحات 
کنترل و چراغ های نشانگر روی صفحه نمایشگر 

مطمئن شود.
با  � که  طوری  به  کنید  تنظیم  را  فرمان  غربیلک 

قفسه سینه راننده هم راستا شود و در صورت 

به  جسمی  آسیب های  میزان  ایربگ  شدن  باز 
طور مؤثری کاهش یابد.

ــی  � ــدازه پشــتی صندل ــش از ان ــردن بی از خــم ک
رانندگــی،  صــورت  در  نماییــد،  خــودداری 
کمربنــد ایمنــی را بــه طــور صحیــح ببندیــد و 
در موقعیــت درســت روی صندلــی قــرار بگیریــد 
بــروز  از  اضطــراری  ترمز کــردن  هنــگام  تــا 

شــود. جلوگیــری  جســمی  آســیب های 

وضعیت?نشستن?صحیح?سرنشین?جلو?‹
کاهش  و  جلو  سرنشین  ایمنی  از  اطمینان  برای 
احتمال بروز تصادفات منجر به آسیب های جسمی 
و مرگ، سرنشین جلو باید موارد زیر را انجام دهد:

w  از و  کرده  تنظیم  را  جلو  سرنشین  صندلی 
فاصله مناسب بین سرنشین جلو و داشبورد 
مطمئن شوید، تا در صورت باز شدن ایربگ، 

آن بتواند محافظت مؤثری داشته باشد.
w  پشت سری صندلی را تنظیم کرده و آن را با

سر هم راستا نمایید.
w  پشتی صندلی را تنظیم کرده و از قرارگیری

پشتی  و  جلو  سرنشین  بدن  پشت  صحیح 
صندلی مطمئن شوید.

w .کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندید

w  محل در  باید  جلو  سرنشین  پای  دو  هر 
قرارگیری پا زیر داشبورد قرار بگیرد.

هشدار
در صورت نشستن نادرست سرنشین جلو موارد 

زیر به وجود می آید:
در صورت نزدیک شدن بیش از اندازه سرنشین  �

نمی تواند  ایربگ  سیستم  داشبورد،  به  جلو 
حفاظت مناسبی را ایجاد نماید و باعث صدمه 

دیدن شدید سرنشین جلو می شود.
هنگام رانندگی از قرار دادن پاها روی داشبورد،  �

روی  چارزانو  صورت  به  یا  پنجره  از  خارج 
در  همواره  را  پاها  نمایید.  خودداری  صندلی 
محل قرارگیری پا زیر داشبورد قرار دهید، در 
غیر این صورت در مواقع ترمزگیری اضطراری 
آسیب دیدگی  دچار  راحتی  به  بروز تصادف  یا 

جسمی می شوید.
هنگام رانندگی، پشتی صندلی را بیش از اندازه  �

به  اضطراری  ترمزگیری  موقع  در  نکنید.  خم 
منظور اجتناب از آسیب جسمی، کمربند ایمنی 
را به روش صحیح ببندید و به صورت درست 

روی صندلی قرار بگیرید.
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وضعیـت?نشسـتن?صحیـح?سرنشـین??‹
ردیـف?عقـب

بــرای اطمینــان از ایمنــی سرنشــین ردیــف 
ــی  ــمی و حت ــیب های جس ــش آس ــب و کاه عق
مــرگ در تصادفــات، سرنشــین صندلــی عقــب 

بایــد مــوارد زیــر را انجــام دهــد:

w  پشت سری صندلی را به گونه ای تنظیم نمایید
که پشت سری با سر هم راستا شود.

w  در وضعیت صحیح روی صندلی قرار بگیرید
به طوری که پشت بدن و پشتی صندلی در 

وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.

w  کمربند ایمنی را به روش صحیح ببندید. به
بخش نحوه استفاده از کمربند ایمنی )صفحه 

2۷( مراجعه نمایید.

w  در پاها  قرارگیری  محل  در  را  خود  پاهای 
جلوی صندلی ردیف عقب، روی کف خودرو 

قرار دهید.

w  در صــورت قــرار داشــتن سرنشــینان کوچــک
ــظ  ــن مربوطــه را جهــت حف در خــودرو، قوانی
)در  نماییــد.  رعایــت  سرنشــینان  ایمنــی 
صــورت اســتفاده از سیســتم محافــظ کــودک، 
بــه بخــش نصــب صندلــی کــودک )صفحــه 

3۷( مراجعــه نماییــد.(

  اخطار 
نشستن  وضعیت  بودن  نادرست  صورت  در 
صحیح  نبستن  و  عقب  ردیف  صندلی  سرنشین 
احتمال  تصادف  بروز  مواقع  در  ایمنی،  کمربند 

آسیب دیدگی جسمی افزایش می یابد.

حالت?صحیح?تنظیم?پشت?سری?‹
بــه بخــش پشــت ســری )صفحــه ۵8( مراجعــه 
ــح پشــت ســری،  ــم صحی ــد. بــرای تنظی نمایی
ــت  ــط پش ــا وس ــود را ب ــر خ ــت س ــط پش وس
ســری هــم راســتا کنیــد، بــه طــوری کــه بــاالی 

ســر بــا پشــت ســری هــم تــراز شــود.

هشدار
برای کاهش احتمال بروز آسیب دیدگی جسمی و مرگ 
در تصادفات، روش های پیشگیری زیر را انجام دهید.

پشت سری همواره باید نصب و به طور مناسب  �
تنظیم شده باشد. 

پشت سری صندلی  � باید  و سرنشینان  راننده 
خود را با توجه به سایز بدن خود در وضعیت 
مناسب تنظیم کنند. باالی پشت سری تا جائیکه 
امکان دارد باید با قسمت باالی سر هم راستا 
بوده و پایین تر از چشم ها قرار نداشته باشد. 
پشت سر باید تا جائیکه امکان دارد نزدیک به 

پشت سری قرار بگیرد.
سری  � پشت  نمودن  تنظیم  از  رانندگی  هنگام 

خودداری نمایید.
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محدوده?پدال?ها??

1
23

خودروهای?مجهز?به?گیربکس?اتوماتیک??‹
1 پدال گاز

2 پدال ترمز
3 پدال ترمز پارک

هنـــگام رانندگـــی مطمئـــن شـــوید کـــه تمـــام 
ــا  ــا انتهـ ــی تـ ــچ مقاومتـ ــدون هیـ ــا بـ پدال هـ

فشـــرده می شـــوند.
ــت  ــه موقعی ــا ب ــام پدال ه ــرم تم از بازگشــت ن

اولیه شــان مطمئــن شــوید.
در صــورت وجــود عیــب در مــدار بــرق ترمــز، 
الزم اســت خــودرو را بــا وارد آوردن فشــار 

زیــاد پــا روی پــدال ترمــز متوقــف نماییــد.

هشدار
هرگز اشیاء را در زیر پای راننده قرار ندهید،  �

در غیر این صورت این اشیاء در محدوده پدال 
حرکت کرده و در مواقع ترمزگیری اضطراری 
یا دیگر موارد اضطراری از کنترل کردن پدال 
راحتی  به  و  می نماید  جلوگیری  راننده  توسط 

منجر به بروز تصادف می شود.
هرگز با کفش پاشنه بلند رانندگی نکنید. �

پوشش?پدال?های?سمت?راننده??‹
محــل  در  بایــد  پدال هــا  روی  پوشــش 
قرارگیــری پــا محکــم و ثابــت باشــد همچنیــن 
نماینــد. جلوگیــری  پدال هــا  عملکــرد  از  نبایــد 

 توجه
ها  � پدال  روی  پوشش  بودن  ثابت  و  محکم  از 

مطمئن شوید.
محل  � در  دیگری  پوشش  هر  دادن  قرار  از 

زیرا  کنید  خودداری  پدال ها  پوشش  قرارگیری 
مانع  و  پدال ها  بازه عملکردی  به کاهش  منجر 

عملکرد آن ها می شود.

از خارج کردن و شستن پوشش پدال ها،  � پس 
در صورت نصب مجدد، آن ها را در جای خود 

محکم و ثابت نمایید.

بستن?صحیح?کمربند?ایمنی???

شرح?کلی??
بــا بســتن صحیــح کمربنــد ایمنــی، آســیب های 
جسمی راننده و سرنشینان در اثر بروز تصادف 
ــد. ــدا می کن ــا انــدازه قابــل توجهــی کاهــش پی ت

  اخطار 
صورت  � در  دیگران،  و  خود  ایمنی  حفظ  برای 

رانندگی، کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندید، 
دستورالعمل های  در  موجود  اطالعات  تمام 
قسمت های اخطار و هشدار این فصل را با دقت 

مطالعه نمایید.
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هشدار
در صــورت بســتن نادرســت یــا نبســتن کمربنــد  �

ایمنــی، احتمــال بــروز تصــادف و در نتیجــه 
آســیب های جســمی و مــرگ افزایــش می یابــد.

کمربنــد  � صحیــح  بســتن  و  رانندگــی  هنــگام 
یــا  اضطــراری  ترمزگیــری  موقــع  در  ایمنــی، 
بــروز تصــادف آســیب های جســمی سرنشــینان 

می یابــد. کاهــش 
زنــان بــاردار و افــراد معلــول نیــز بایــد بــه طــور  �

صحیــح از کمربنــد ایمنــی اســتفاده نماینــد.
بــا  � در خــودرو،  کــودک  در صــورت حضــور 

توجــه بــه ســایز بــدن کــودک از سیســتم محافــظ 
ــد. ــتفاده نمایی ــب اس ــودک مناس ک

کمربنــد ایمنــی بــرای اســتفاده مشــترک دو نفــر،  �
حتــی کــودکان طراحــی نشــده اســت.

هرگــز پشــتی صندلــی را بیــش از حــد خــم  �
نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت، احتمــال بــروز 
آســیب های جســمی جــدی یــا حتــی مــرگ در 
اثــر برخــورد از ســمت جلــو افزایــش می یابــد.

بررســی  � منظــم  طــور  بــه  را  ایمنــی  کمربنــد 
نماییــد. در صــورت وجــود بریدگــی، ســاییدگی 

یــا  قطعــات  ایمنــی،  کمربنــد  شــدن  شــل  یــا 
مجموعــه کمربنــد ایمنــی را تعویــض نماییــد. 
ایمنــی را  هرگــز سیســتم محافظتــی کمربنــد 

پیــاده یــا تعمیــر نکنیــد.
کمربنــد ایمنــی را تمیــز و خشــک نگــه داریــد. در  �

ــول آب و  ــردن از محل ــز ک ــه تمی ــاز ب ــورت نی ص
ــد.  ــتفاده نمایی ــرم اس ــا آب ول ــی ی ــون خنث صاب
هرگــز بــرای تمیــز کــردن کمربنــد ایمنــی، از 
مــواد ســفید کننــده، رنــگ مایــع و مــواد ســاینده 

ــد. اســتفاده نکنی
ــزات  � ــدید، تجهی ــادف ش ــوع تص ــورت وق در ص

کمربنــد ایمنــی )از جملــه پیچ هــا( بایــد تعویــض 
شــود. حتــی در صــورت عــدم وجــود صدمــه 
ــد تعویــض شــوند. ــزات بای ــام تجهی ظاهــری، تم

 

5

21
6

3

4

قطعات?سیستم?کمربند?ایمنی??‹

�قطعات سیستم کمربند ایمنی  

1 تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی
2 تسمه کمربند ایمنی 
3 کشنده کمربند ایمنی

4 ضامن قفل کمربند ایمنی 
۵ زبانه قفل کمربند ایمنی 

۶ راهنمای کمربند ایمنی
سیســتم کمربنــد ایمنــی خــودرو شــامل تمــام 
سیســتم  و  صندلی هــا  ایمنــی  کمربندهــای 
یــادآوری بســتن کمربنــد ایمنــی روی صفحــه 

نمایــش چنــدکاره خــودرو می باشــد.
ــن ســوئیچ خــودرو در  در صــورت قــرار گرفت
موقعیــت روشــن )ON( یــا دکمــه روشــن - 
خامــوش موتــور )start - stop( در موقعیــت 
»IGON«، اگــر راننــده یــا سرنشــین جلــو 
کمربنــد ایمنــی خــود را نبســته باشــد، چــراغ 
ایمنــی  کمربنــد  بســتن  یــادآوری  نشــانگر 
ــه  ــی را ب ــد ایمن روشــن شــده و بســتن کمربن
راننــده و سرنشــین جلــو یــادآوری می کنــد.
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 اخطار  

را  � جلو  سرنشین  صندلی  رانندگی،  از  پیش 

روی  نداشتن هیچ جسم سنگینی  قرار  نظر  از 

آمدن  در  صدا  به  از  تا  کرده  بررسی  صندلی 

هشدار صوتی به دلیل تنظیم نادرست سیستم 

جلوگیری شود.

کمربند  � تجهیزات  در  عیب  وجود  صورت  در 

کمربند  بستن  یادآوری  نشانگر  چراغ  ایمنی، 

چشمک  از  پس  و  می ماند  باقی  روشن  ایمنی 

ثانیه صدای هشدار صوتی  به مدت چند  زدن 

شنیده می شود. برای بررسی سیستم به مرکز 

نمایندگی مجاز کرمان موتور مراجعه نمایید.

�پیش کشنده کمربند ایمنی جلو 

سیســتم پیــش کشــنده کمربنــد ایمنــی بــه 
جلــو  از  برخــورد  هنــگام  سنســور  وســیله 
فعــال می شــود. بــرای جلوگیــری از حرکــت 
سرنشــینان خــودرو بــه ســمت جلــو و مطمئــن 
شــدن از ایمنــی راننــده و سرنشــین جلــو، 

کمربنــد ایمنــی را ببندیــد.

دلیل?بستن?کمربندایمنی??
در تصادفــات برخــورد از ســمت جلــو، بســتن 
کمربنــد ایمنــی باعــث مهــار نیــروی اینرســی 
وارد  از  و  می شــود  سرنشــینان  و  راننــده 
در  برخــورد  از  ناشــی  آســیب های  آمــدن 
راننــده و سرنشــینان ، تــا حــد قابــل توجهــی 

می کنــد. جلوگیــری 

قوانین?فیزیکی?برخورد?از?جلو?‹
هنــگام رانندگی، خــودرو و سرنشــینان دارای 
انرژی جنبشــی هســتند که متناسب با سرعت 
خــودرو و وزن سرنشــینان می باشــد. هرچــه 
ســرعت خــودرو و وزن سرنشــینان بیشــتر 
باشــد، مقــدار انــرژی جنبشــی در تصادفــات 
برخــورد از ســمت جلــو نیــز بیشــتر اســت. 
ــز نقــش مهمــی  در ضمــن ســرعت خــودرو نی

برعهــده دارد. در صــورت افزایــش ســرعت 
انــرژی   ،۵0km/h تــا   2۵km/h از  خــودرو 
جنبشــی تــا چهــار برابــر افزایــش می یابــد.

پــس از برخــورد در حالــی کــه خــودرو متوقــف 
شــده اســت، سرنشــینانی کــه کمربنــد ایمنــی 
نبســته اند بــا همــان ســرعت قبــل از برخــورد 
ادامــه  جلــو  ســمت  بــه  خــود  حرکــت  بــه 
در  خــودرو  لحظــه،  ایــن  در  امــا  می دهنــد. 
حالــت توقــف قــرار دارد کــه در ایــن صــورت، 
سرنشــینان بیشــتر دچــار آســیب جســمی 

می شــوند. جــدی 

نتایج?نبستن?کمربند?ایمنی?‹
خــودرو،  پاییــن  ســرعت  وجــود  بــا  حتــی 
سرنشــینان  بــدن  بــه  شــده  وارد  نیــروی 
ــاد  ــو بســیار زی ــگام برخــورد از ســمت جل هن
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ســختی  بــه  سرنشــینان  و  بــود،  خواهــد 
کنتــرل  را  خــود  بــدن  حرکــت  می تواننــد 
نماینــد. سرنشــینانی کــه کمربنــد ایمنــی خــود 
جســمی  آســیب دیدگی  دچــار  نمی بندنــد  را 
اثــر برخــورد اشــیاء موجــود در  جــدی در 
خــودرو شــده و یــا حتــی بــه بیــرون از خــودرو 
پرتــاب می شــوند. سرنشــینان صندلی هــای 
ــود  ــی خ ــد ایمن ــد کمربن ــم بای ــب ه ــف عق ردی
را بــه روش صحیــح ببندنــد. در غیــر ایــن 
صــورت، در اثــر تصــادف بــه شــدت بــه ســمت 
جلــو پرتــاب شــده و نــه تنهــا خــود دچــار 
آســیب می شــود بلکــه باعــث صدمــه دیــدن 
نیــز می شــوند. سرنشــینان دیگــر خــودرو 

 اخطار  
سیستم ایربگ جایگزین کمربند ایمنی نمی باشد. 
اگر خودروی شما مجهز به ایربگ نباشد از کمربند 

ایمنی به روش صحیح استفاده نمایید.

و??‹ راننده? از? ایمنی? کمربند? محافظت?
سرنشینان?

پــس از بســتن صحیــح کمربنــد ایمنــی، راننده 

و سرنشــینان در وضعیــت مناســبی محافظت 
قابــل کنتــرل  از حــرکات غیــر  و  می شــوند 
جلوگیــری می شــود. راننــده و سرنشــینان بــه 
بیرون از خودرو پرتاب نشــده و احتمال بروز 
می یابــد. کاهــش  نیــز  جســمی  آســیب های 
انــرژی  از  زیــادی  مقــدار  ایمنــی  کمربنــد 
ــر برخــورد را  ــه وجــود آمــده در اث جنبشــی ب
جــذب می کنــد. عــالوه بــر کمربنــد ایمنــی، 
خــودرو  عامــل  غیــر  ایمنــی  سیســتم های 
انــرژی ایجــاد شــده در اثــر برخــورد را جــذب 
نمــوده و بــه کمربنــد ایمنــی در جهــت کاهــش 
ــودرو  ــینان خ ــه سرنش ــمی ب ــیب های جس آس

می نمایــد. کمــک 

 توجه
ایمنی  � کمربند  صحیح  بستن  رانندگی،  هنگام 

از  ناشی  جسمی  آسیب های  کاهش  به  منجر 
تصادفات می شود. 

به  � توجه  با  ایمنی  کمربند  بستن  از 
دستورالعمل های موجود در این کتابچه راهنما 

اطمینان حاصل کنید.
از سالم بودن کمربند ایمنی مطمئن شوید. �

همواره?از?کمربند?ایمنی?استفاده?نمایید.??

بستن?کمربند?ایمنی?سه?نقطه?ای??‹
صندلی هــای ردیــف جلــو را بــه روش صحیــح 

تنظیــم کنید.
پشت سری ها را به روش صحیح تنظیم نمایید.
بــه  آن  پیــش کشــنده  از  را  ایمنــی  کمربنــد 
آرامــی بکشــید، و پــس از آن زبانــه قفــل را در 
داخــل ضامــن قفــل جــا زده تــا صــدای کلیــک 
شــنیده شــود. صــدای کلیــک نشــان دهنده 
قفــل شــدن زبانــه در ضامــن قفــل می باشــد.
ــایز  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــد ایمنـ ــول کمربنـ طـ
بـــدن و موقعیـــت صندلـــی بـــه طـــور اتوماتیـــک 

تنظیـــم می شـــود.
توقف هــای  یــا  تصــادف  بــروز  هنــگام 
اضطــراری، مکانیــزم کشــنده کمربنــد آن را 
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می نمایــد. قفــل  اتوماتیــک  طــور  بــه 

باعــث  شــما  بــدن  نــرم  و  آهســته  حرکــت 
ــما  ــده و ش ــی ش ــد ایمن ــول کمربن ــش ط افزای
خــود  صندلــی  در  راحتــی  بــه  می توانیــد 

نماییــد. حرکــت 

هشدار
پس از جا زدن زبانه قفل در ضامن قفل، از قفل  �

شدن محکم زبانه در ضامن قفل مطمئن شده 
نداشتن  تاب  نظر  از  را  ایمنی  کمربند  تسمه  و 

بررسی نمایید.
دیگر  � اشیاء  و  وارد کردن سکه، گیره کاغذ  از 

از  زیرا  کرده  خودداری  قفل  ضامن  داخل  به 
آن  ضامن  با  قفل  زبانه  صحیح  راستایی  هم 

جلوگیری می کند.
چنانچــه کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد،  �

توصیــه می شــود بالفاصلــه بــا نمایندگــی مجــاز 
کرمــان موتــور تمــاس بگیریــد. و تــا تعمیر شــدن 
کمربنــد ایمنــی از آن اســتفاده نکنیــد، در غیــر 
ایــن صــورت، ایمنــی سرنشــینان خــودرو تامیــن 

نمی شــود.

تنظیم?کردن?کمربند?سه?نقطه?ای?‹
1. تسمه کمربند را تا قسمت ران پا پایین آورده و 

آن را به مقدار زیادی شل کنید. 
2. تسمه روی شانه که از زبانه قفل عبور کرده را 
به سمت باال بکشید تا کمربند ایمنی در موقعیت 

مناسبی تنظیم گردد.
3. از تماس کمربند ایمنی با گردن یا سر خوردن 

از روی شانه ها جلوگیری نمایید.

هشدار
در صورتی که ارتفاع تسمه روی پا بیش از اندازه یا 
خیلی شل باشد، منجر به آسیب های جسمی جدی 
یا حتی مرگ در اثر سر خوردن بدن هنگام برخورد 
از سمت جلو یا تصادفات دیگر می شود. از عبور 
دادن تسمه شانه از زیر بازوها خودداری نمایید.

آزاد?کردن?کمربند?ایمنی?‹
با  را  قفل  ضامن  به  نزدیک  رنگ  قرمز  دکمه   .1
انگشت فشار دهید. پس از آن زبانه قفل به طور 

اتوماتیک بیرون می آید.
2. زبانه قفل را نگه داشته و کمربند ایمنی را به 
کمربند  کشنده  مکانیزم  بکشید.  عقب  سمت 

ایمنی، آن را جمع می کند.

هشدار
ــل از توقــف کامــل خــودرو  ــا قب ــگام رانندگــی ی هن
بــرای جلوگیــری از آســیب های جســمی جــدی و 
ــد  ــات از آزاد کــردن کمربن مــرگ ناشــی از تصادف

ــد. ــی خــودداری نمایی ایمن
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 توجه
ایمنی،  � کمربند  کامل  نشدن  جمع  صورت  در 

بررسی  داشتن  تاب  نظر  از  را  کمربند  تسمه 
نمایید و از جمع شدن نرم آن مطمئن شوید.

در صورت آزاد شدن کمربند ایمنی، زبانه قفل  �
با یک دست نگه داشته، و دکمه قرمز رنگ  را 
دهید.  فشار  دیگر  دست  با  را  ضامن  نزدیک 
کمربند ایمنی جمع می شود. از آسیب رساندن 
کمربند ایمنی به دیگران در اثر جمع شدن سریع 

جلو گیری نمایید.
 

تنظیم?کردن?ارتفاع?کمربندهای?ایمنی??‹
صندلی?های?جلو

1. تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی را فشار دهید.

2. با نگه داشتن تنظیم کننده کمربند ایمنی و باال 
در  را  ایمنی  کمربند  آن  دادن  حرکت  پایین  و 

موقعیت مناسب تنظیم کنید.
ایمنی  کمربندهای  ارتفاع  کننده  تنظیم   .3

صندلی های جلو را رها کنید.
روی  تسمه  محکم  کشیدن  با  تنظیم،  از  پس   .4
کمربند  ارتفاع  کننده  تنظیم  بودن  قفل  شانه، 

ایمنی را بررسی نمایید.

هشدار
تسمه شانه را از وسط شانه عبور دهید، این  �

تسمه نباید از کنار گردن عبور داده شود.
ایمنی باید به طور یکنواخت در مقابل  � کمربند 

بدن قرار بگیرد.
تسمه پاها باید به طور یکنواخت از روی ران ها  �

به  نزدیک  دارد  امکان  تا جائیکه  و  کرده  عبور 
لگن قرار بگیرد.

کمربند ایمنی نباید بیش از اندازه شل باشد. �
ایمنی  � کمربند  از  همواره  رانندگی،  هنگام 

استفاده کنید و مطمئن شوید کمربند ایمنی به 
صورت اتفاقی شل نشده باشد.

 

بســتن?صحیــح?کمربنــد?ایمنی?توســط??‹
ــاردار زنان?ب

1. صندلی های جلو و پشت سری ها را در موقعیت 
مناسب تنظیم نمایید.

2. زبانه قفل را محکم نگه داشته و کمربند ایمنی 
را از روی شانه عبور دهید و سپس آن را از بین 
سینه ها حرکت دهید. تسمه روی پا باید به طور 
یکنواخت از روی ران ها و تا جائیکه امکان دارد 

در پایین ترین قسمت زیر شکم قرار گیرد.
3. زبانه قفل را در ضامن قفل مربوطه جا بزنید. 
قفل  دهنده  نشان  کلیک  صدای  شدن  شنیده 

شدن کمربند ایمنی می باشد.
بکشید  بدن  باالی  موازات  به  را  شانه  تسمه   .4
درگیری  از  و  کرده  را محکم  پا  روی  تسمه  و 

صحیح زبانه قفل مطمئن شوید.
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 اخطار  
به  نسبت  بیشتری  مراقبت  به  نیاز  باردار  زنان 
دیگران دارند. آن ها باید مراقب حفظ ایمنی خود 
بنابراین هنگام  و نوزاد متولد نشده شان باشند، 
کمربند  باید  خودرو  در  داشتن  قرار  یا  رانندگی 

ایمنی خود را ببندند.

هشدار
در صورت بستن کمربند ایمنی توسط زنان باردار، 
روی  از  ایمنی  کمربند  یکنواخت  کردن  عبور  از 
ران ها و قرار داشتن تسمه در پایین ترین قسمت 

زیر شکم و حفظ ایمنی جنین مطمئن شوید.

ایربگ?)کیسه?هوا(??

شرح?کلی??

1

2

1 ایربگ های صندلی های ردیف جلو 
2 ایربگ های پرده ای جانبی
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با استفاده صحیح از ایربگ ها، میزان آسیب دیدگی 
راننده و سرنشینان به طور مؤثری کاهش می یابد. 
فعال  برای  ایربگ:  حفاظتی  عملکردهای  انجام 
سرنشینان  و  راننده  ایربگ،  سیستم  مؤثر  شدن 
خودرو باید به روش صحیح کمربند ایمنی خود را 
بسته باشند، صندلی راننده و غربیلک فرمان را به 
طور صحیح تنظیم نمایید، موقعیت پشت سری را 
به روش درست تنظیم کرده و از تجهیزات محافظ 
کودک مناسب برای حفاظت کودکان داخل خودرو 

استفاده نمایید.

عملکردهای?ایربگ?‹
پــس از برخــورد شــدید خــودرو بــا مانــع، 
ایربــگ بــاز شــده و بــه ســرعت از هــوا پــر 
ــه  ــروی ضرب ــار کــردن نی ــرای مه می شــود. ب
ــی از  ــینان ناش ــده و سرنش ــه رانن ــورد ب برخ
ــد  ــال شــده، کمربن ــش کشــنده فع حرکــت، پی
ــا جــذب  ــد. ایربــگ ب ــی را محکــم می نمای ایمن
ــروی اینرســی حاصــل از برخــورد  ــرژی نی ان
همــراه بــا کمربنــد ایمنــی، مکانیــزم محافظــت 
تکمیلــی را ایجــاد می نمایــد کــه باعــث کاهــش 
سرنشــینان  و  راننــده  جســمی  آســیب های 

می شــود.
بــا مانــع،  هنــگام برخــورد شــدید خــودرو 

ایربــگ در مــدت کوتاهــی بــه ســرعت بــاد 
سرنشــینان  و  راننــده  بنابرایــن  می شــود، 
بــرای جلوگیــری از آســیب های جســمی بایــد 
قــرار  صندلــی  روی  مناســب  وضعیــت  در 
گرفتــه باشــند، سرنشــینانی کــه از کمربنــد 
ــه  ــت ب ــن اس ــد، ممک ــتفاده نمی کنن ــی اس ایمن
محــدوده بــاد شــده ایربــگ برخــورد نماینــد. و 
ایربــگ بــاد شــده باعث آســیب جســمی و حتی 
مــرگ راننــده و سرنشــینان، بــه خصــوص 
کــودکان شــود. راننــده و سرنشــینان بایــد 
ایربــگ صندلی هــای  از  را  حداکثــر فاصلــه 
ردیــف جلــو رعایــت نماینــد تــا در نتیجــه بــاد 
شــدن کامــل ایربگ هــا بــه طــور مؤثــری از 

سرنشــینان محافظــت نمایــد.
عامــل اصلــی مربــوط بــه فعــال شــدن ایربــگ 
در  برخــورد  از  حاصــل  انــرژی  از  ناشــی 
تصادفــات می باشــد. در صورتی کــه انــرژی 
ناشــی از برخــورد کــه بــه وســیله واحــد کنترل 
مجــاز  مقــدار  از  کمتــر  شــده  اندازه گیــری 
نمی توانــد  سیســتم  باشــد،  کنتــرل  واحــد 
ایربــگ را فعــال نمایــد. بنابرایــن حتــی در 
صــورت صدمــه دیــدن شــدید خــودرو، بــاز 

هــم ایربــگ فعــال نمی شــود.

 توجه
عامل اصلی در رابطه با بادشدن ایربگ به انرژی  �

برخورد ناشی از تصادف، نوع تصادف، زاویه 
دارد. و سرعت خودرو بستگی  مانع  برخورد، 

پس از بادشدن ایربگ، حالت غبار مانندی در  �
هوا پدیدار می شود. در واقع این غبار پودر مانند 
سطح ایربگ را می پوشاند و برای بدن انسان 
به  پودر  این  ورود  صورت  در  ندارد.  ضرری 
چشم یا روی سطح پوست، بالفاصله چشم یا 

پوست را شستشو داده و تمیز نمایید.

هشدار
هنگام رانندگی، راننده و سرنشینان باید کمربند  �

ایمنی خود را به روش صحیح بسته و به درستی 
روی صندلی قرار بگیرند.

پس از باد شدن ایربگ، قطعات آن دارای دمای  �
با  بنابراین سعی کنید  باالیی می باشد،  بسیار 

قطعات ایربگ باد شده تماسی نداشته باشید.
برای جلوگیری از تأثیرگذاری ایربگ باز شده روی  �

محدوده دید، ایربگ بالفاصله جمع خواهد شد.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

3۵

من
ی ای

دگ
نن

ی را
ها

مل 
لع

ورا
ست

د
ندهید  � اجازه  می شود  توصیه  رانندگی،  هنگام 

سرنشینان دیگر )کودکان(، حیوانات خانگی و 
اشیاء فضای بین سرنشین جلو و ایربگ را اشغال 
غربیلک  روی  شیئی  هر  چسباندن  از  نمایند. 
نمایید. خودداری  داشبورد  سطح  و  فرمان 

یا  ایربگ  سیستم  روی  کاری  هر  انجام  برای 
ایربگ  قطعات  نصب  و  کردن  پیاده  صورت  در 
نیاز  مورد  خودرو  دیگر  قطعات  تعمیر  جهت  که 
می باشد، به نمایندگی مجاز کرمان موتور مراجعه 
نمایید، درغیر این صورت، قطعات سیستم ایربگ 

صدمه خواهد دید.
اســـت  ممکـــن  تصـــادف،  بـــروز  صـــورت  در 
ـــی  ـــا حت ـــال شـــود ی ـــه طـــور غیرعـــادی فع ـــگ ب ایرب

غیرفعـــال باقـــی بمانـــد.
از  ایربگ،  قطعات  یا  خودرو  اسقاط  صورت  در 
نمایید.   پیروی  مربوطه  ایمنی  دستورالعمل های 
خدمات  موتور  کرمان  مجاز  نمایندگی های 
مشاوره ای در رابطه با این دستورالعمل  های ایمنی 

را در اختیار شما قرار می دهند. 

ایربگ?صندلی?های?ردیف?جلو?‹

ایربگ سمت راننده در غربیلک فرمان تعبیه شده است.

تعبیه  داشبورد  قسمت  در  جلو  سرنشین  ایربگ 
شده است.

ایربگ صندلی های ردیف جلو از سه قطعه تشکیل 
شده اند.
w  واحد کنترل ایربگ و سنسور

w دو ایربگ همراه با مولد گاز در قسمت جلو
w چراغ هشدار در صفحه نمایشگر

ایربــگ بــه وســیله واحــد کنتــرل ایربــگ تحــت 
نظــارت قــرار دارد.

در صــورت قــرار دادن ســوئیچ خــودرو در 
ــه روشــن-  ــا دکم ــت روشــن »ON«  ی موقعی
ــور )Start - stop button( در  ــوش موت خام
موقعیــت »IGON«، چــراغ هشــدار وجــود 
عیــب در ایربــگ بــه مــدت چنــد ثانیــه روشــن 
ــه خــود بررســی  ــان مرحل شــده و پــس از پای
ــن چــراغ خامــوش خواهــد شــد،  سیســتم، ای
کــه نشــان دهنــده عملکــرد نرمــال سیســتم 

ایربــگ می باشــد. 
در صــورت تصــادف شــدید خــودرو از ســمت 
جلــو، ایربگ هــای صندلی هــای ردیــف جلــو 
ــی  ــی محافظــت تکمیل ــد ایمن ــراه کمربن ــه هم ب
ــده و سرنشــین  را از ســرو قفســه ســینه رانن
در  ایــن،  بــر  عــالوه  می دهنــد.  ارائــه  جلــو 
صــورت برخــورد خــودرو از ســمت جلــو، 
کمربنــد ایمنــی، راننده و سرنشــین جلــو را در 
محــدوده ای نگه مــی دارد که عملکرد محافظتی 
شــود. انجــام  کامــل  صــورت  بــه  ایربــگ 
ــر  ــوا پ ــگ از ه ــدن، ایرب ــال ش ــورت فع در ص
تکمیلــی  محافظــت  ارائــه  بــرای  می شــود. 
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بــاد  ایربگ هــا بالفاصلــه  هنــگام تصــادف، 
می شــوند کــه در ایــن صــورت، حالــت غبــاری 
کمــی ایجــاد می گــردد. ایــن حالــت نرمــال 
بــوده پــس نگــران نباشــید. ایربــگ بــاد شــده 
باعــث کــم شــدن حرکــت اینرســی و احتمــال 
ــده و  ــینه رانن ــه س ــرو قفس ــی س ــیب دیدگ آس
سرنشــین جلــو را بــه میــزان قابــل توجهــی 

می دهــد. کاهــش 
سیســـتم،  در  عیـــب  وجـــود  صـــورت  در 
مـــوارد زیـــر بـــرای چـــراغ هشـــدار ایربـــگ، 

ــد: ــی آیـ ــود مـ بوجـ
در صــورت قــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در 
ــه روشــن –  ــا دکم ــت روشــن »ON« ی موقعی
ــور )Start - stop button( در  ــوش موت خام

: »IGON« موقعیــت
چراغ هشدار کار نمی کند. �
چراغ هشدار پس از روشن شدن به مدت چند  �

ثانیه خاموش نمی شود.
مجدد  � هشدار  چراغ  شدن،  خاموش  از  پس 

روشن می شود.
یا  � زده  چشمک  هشدار  چراغ  رانندگی  هنگام 

روشن باقی می ماند.
ایربگ های صندلی های ردیف جلو تحت شرایط  �

زیر ممکن است باد نشود:

در  � خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
جانبی  تجهیزات  یا   )LOCK( قفل  موقعیت 
 Start( یا دکمه روشن- خاموش موتور )ACC(
 »STOP« در موقعیت توقف )- stop button

:)ACCESSORY( یا تجهییزات جانبی
شدت برخورد از سمت جلو کم باشد. �
برخورد از سمت بغل خودرو باشد. �
برخورد از انتهای سمت عقب خودرو باشد. �
خودرو واژگون شود. �
شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد. �

 توجه
سنسورهای  به  مربوط  برخورد  شدت  میزان 
کنترلر خودرو می باشد و به وضعیت صدمه دیدن 

خودرو بستگی ندارد.

هشدار
بستن  � یا  صندلی  روی  قرارگیری  صورت  در 

کمربند ایمنی به روش نادرست توسط راننده و 
سرنشینان، باعث آسیب دیدگی جسمی جدی یا 

حتی مرگ آنها می شود.
قطعات  � اختیاری  تعویض  یا  تنظیم  تعمیر،  از 

ایربگ جلو خودداری نمایید.
صورت  � در  می شود.  باد  بار  یک  فقط  ایربگ 

باد شدن ایربگ در اثر تصادف، برای تعویض 
سیستم ایربگ به نمایندگی مجاز کرمان موتور 

مراجعه نمایید.
در صورت وجود عیب در ایربگ، جهت بازرسی  �

کرمان  مجاز  نمایندگی  به  بالفاصله  سیستم 
موتور مراجعه نمایید، در غیر این صورت، در 
تصادفات برخورد از جلو، باز شدن ایربگ به 

صورت نرمال انجام نمی شود.

ایربگ?های?پرده?ای?جانبی?‹

ایربگ های پرده ای جانبی در سمت راست و چپ 
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درب های خودرو نصب شده اند.

اصلی  قطعه  سه  از  جانبی  پرده ای  ایربگ های 
تشکیل شده اند:

w واحد کنترل ایربگ و سنسور
w ایربگ های پرده ای جانبی
w چراغ هشدار در صفحه نمایشگر

واحد کنترل  به وسیله  پرده ای جانبی  ایربگ های 
ایربگ تحت نظارت قرار دارند.

در صورت قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت 
روشن »ON« یا دکمه روشن – خاموش موتور 
 ،»IGON « در موقعیت )Start - stop button(
چراغ هشدار وجود عیب ایربگ به مدت چند ثانیه 
پایان مرحله خود بررسی  از  روشن شده و پس 

سیستم، این چراغ خاموش خواهد شد.
در صورت تصادف شدید از سمت بغل خودرو، 
ایربگ های پرده ای جانبی باد می شوند. در صورت 
تصادف شدید از سمت جلو، ایربگ های جلو، یک 
یا تمام ایربگ های پرده ای جانبی باد خواهند شد.

هوا  از  ایربگ ها  سیستم،  شدن  فعال  درصورت 
پر می شوند. برای ایجاد محافظت تکمیلی هنگام 

تصادفات، ایربگ ها به سرعت باد می شوند.
در صورت فعال شدن ایربگ ها، حالت غباری کمی 
به وجود می آید که این حالت نرمال است و جای 
باد شده حرکت  ایربگ های  ندارد.  وجود  نگرانی 

اینرسی و احتمال آسیب دیدگی به قسمت باالی 
بدن راننده و سرنشینان را کاهش می دهند.

 اخطار  
ایربگ ها نمی توانند جایگزین کمربند ایمنی شوند.

سیستم?ایمنی?کودک??

شرح?کلی??
ردیف  صندلی های  در  باید  سال   2 زیر  کودکان 
عقب قرار بگیرند. با توجه به قد و وزن کودکان، 
سیستم محافظ کودک یا کمربند ایمنی مناسب را 

انتخاب نمایید.
صندلی  سازند گان  دستورالعمل های  به  توجه  با 
محکم  و  بسته  را  ایمنی  کمربند  کودک،  ایمنی 
دستورالعمل های  و  شده  ضمیمه  اسناد  نمایید. 
صندلی ایمنی کودک را همواره در داخل خودرو 

نگهداری نمایید.

مخصوص??? صندلی?های? بندی? طبقه?
کودک

طبقه?بندی?صندلی?های?محافظ?کودک??‹
)فقط?جهت?رجوع?کردن(

�صندلی مخصوص نوزاد  

ــر از  ــاه و وزن کمت ــر 12 م ــودکان زی ــرای ک ب
10kg، توصیــه می شــود از صندلــی کودک که 
روبــه عقــب نصــب می شــود اســتفاده نماییــد.
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�صندلی کودک )قابل تبدیل( 
بــرای نــوزادان و کــودکان زیــر 4 ســال و وزن 
بیــن ۷ تــا 18 کیلوگــرم، توصیــه می شــود 
روبــه جلــو نصــب  کــه  کــودک  از صندلــی 
می شــود و یــا دارای کمربنــد ایمنــی می باشــد 

ــد. اســتفاده نمایی

�صندلی نوجوان 
بــرای کــودکان زیــر 10 ســال و وزن بیــن 1۵ 
تــا 32 کیلوگــرم، توصیــه می شــود از کمربنــد 
ایمنــی ســه نقطــه ای همــراه بــا صندلــی کــودک 

اســتفاده نماییــد.

 توجه
خودرو مجهز به سیستم محافظ کودک ایزوفیکس 

مورد تأیید می باشد.

نصب?صندلی?کودک??
دستورالعمل های  طبق  را  کودک  محافظ  صندلی 
نمایید.  نصب  صحیح  روش  به  سازنده  شرکت 
دستورالعمل های کلی نصب به شرح زیر می باشد.
ردیف  صندلی  در  کودک  صندلی  نصب  از  قبل 
اندازه  و  کودک  صندلی  سایز  به  توجه  با  عقب، 
وضعیت  در  را  جلو  ردیف  صندلی  کودک،  بدن 
مناسبی تنظیم نمایید، در صورت بروز تصادف با 
ترمزگیری اضطراری،کودکی که در صندلی ردیف 
داخل  سخت  اجسام  وسیله  به  دارد  قرار  عقب 
قرار  از  دیدگی نخواهد شد.  خودرو دچار آسیب 
دادن کودک روی زانو خودداری نمایید زیرا ممکن 
است کودک در اثر باد شدن ایربگ ها دچار آسیب 

دیدگی شود.

هشدار
یا نصب سیستم محافظ  � ایمنی  بستن کمربند 

کودک به روش صحیح، حفاظت مناسبی را در 
صورت بروز تصادف یا ترمزگیری اضطراری 

ارائه می دهد.
نمی تواند  � کودک  حفاظتی  تجهیزات  نقش    

توسط سرنشینان  کودک  کردن  بغل  جایگزین 

این صورت، ممکن است کودک  شود. در غیر 
به شیشه جلو برخورد نماید یا در فضای بین 
سرنشین و هر چیزی در محدوده بروز تصادف 

تحت فشار قرار گیرد.
را  � کودک  محافظ  تجهیزات  می شود  توصیه 

نمایید.آمارها  نصب  عقب  ردیف  صندلی  در 
نشان داده است که هنگام تصادف در صورت 
بستن  و  عقب  صندلی  در  کودک  قرارگیری 
صحیح کمربند ایمنی نسبت به صندلی جلو از 

ایمنی بیشتری برخوردار می گردد.
صندلی محافظ کودک را رو به عقب در صندلی  �

نیروی  صورت  غیراین  در  نکنید.  نصب  جلو 
در  ایربگ جلو  باد شدن  اثر  در  آمده  به وجود 
حتی  و  جسمی  آسیب های  به  منجر  تصادفات 

مرگ کودک می شود.
از  � استفاده  و  نصب  برای  می شود  توصیه 

دستورالعمل های  از  کودک  محافظ  تجهیزات 
شرکت سازنده پیروی نمایید. در صورت نصب 
نادرست سیستم هنگام ترمزگیری اضطراری، 
به  منجر  تصادف  بروز  یا  اضطراری  پیچیدن 
آسیب جسمی جدی یا حتی مرگ کودک می شود.

کمربند  � با  کردن  بازی  اجازه  کودک  به  هرگز 
در  ندهید.  را  کودک  محافظ  تجهیزات  ایمنی 
صورت گیر کردن گردن کودک در کمربند ایمنی 
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از کشیدن آن خودداری نمایید زیرا باعث آسیب 
جدی، خفگی یا حتی مرگ کودک خواهد شد. 
از  استفاده  با  شرایطی  چنین  تحت  بنابراین 

قیچی، تسمه کمربند ایمنی را جدا نمایید.

نحوه?نصب?صندلی?نوزاد???
صندلی نوزاد را رو به عقب نصب نمایید.

در صورتی که تجهیزات محافظ کودک مانع تنظیم 
پشتی صندلی جلو شود، از نصب آن روی صندلی 
عقب خودداری کنید. در غیر این صورت، در زمان 
است  ممکن  تصادف،  یا  اضطراری  ترمزگیری 
موجب آسیب دیدن جدی یا حتی مرگ کودک یا 

سرنشین جلو شود.

نصب?صندلی?مخصوص?نوزاد?‹
سازنده،  شرکت  دستورالعمل های  اساس  بر   .1
کمربند ایمنی سه نقطه ای را از بین یا اطراف 
را  قفل  زبانه  و  دهید  عبور  نوزاد  صندلی 
خوردن  پیچ  از  بزنید.  جا  قفل  ضامن  داخل 
کمربند ایمنی و محکم شدن آن در قسمت کمر 

جلوگیری نمایید.
و  تشک  سمت  به  صندلی  دادن  فشار  هنگام   .2
پا،  روی  تسمه  بستن  صندلی،برای  پشتی 

انتهای آزاد کمربند ایمنی را محکم کشیده، در 
نتیجه صندلی نوزاد محکم می شود.

را در جهات مختلف  3. تجهیزات محافظ کودک 
نصب  استحکام  از  تا  بکشید  و  دهید  فشار 

اطمینان یابید.

 اخطار  
محافظ  تجهیزات  نادرست  نصب  صورت  در 
کودک، آنها در برابر آسیب های جسمی محافظت 
نمی شوند. خواهشمند است بالفاصله با نمایندگی 
مجاز کرمان موتور تماس بگیرید. پیش از تعمیر 
کودک  محافظ  تجهیزات  نصب  از  ایمنی  کمربند 

خودداری نمایید.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

40

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

پیاده?کردن?صندلی?مخصوص?نوزاد?‹
بــرای جمع شــدن کمربند ایمنی و برگشــت آن 
بــه کشــنده، دکمــه قرمــز رنــگ نزدیــک ضامــن 
ــد، پــس  از آن  ــا انگشــت فشــار دهی ــل را ب قف
ــود.  ــودکار آزاد می ش ــور خ ــه ط ــل ب ــه قف زبان
بــرای جمع شــدن کمربند ایمنی و برگشــت آن 
بــه کشــنده، زبانــه قفــل را بــا دســت نگهداریــد.
کشــیده  آزادانــه  می توانــد  ایمنــی  کمربنــد 
)بــاز( و جمــع شــود تــا بــرای بزرگســاالن یــا 

کــودک بزرگتــر مناســب باشــد.

نحوه?نصب?صندلی?کودک??
اندازه کودک، صندلی محافظ  با توجه به سن و 

کودک را رو به جلو نصب نمایید.

نصب?صندلی?کودک?‹
سازنده،  شرکت  دستورالعمل های  اساس  بر   .1
کمربند ایمنی سه نقطه ای را از بین یا اطراف 
را  قفل  زبانه  و  دهید  عبور  نوزاد  صندلی 

خوردن  پیچ  از  بزنید.  جا  قفل  ضامن  داخل 
کمربند ایمنی و محکم شدن آن در قسمت کمر 

جلوگیری نمایید.

2. هنگام فشار دادن صندلی نوزاد به سمت تشک 
پا،  روی  تسمه  بستن  برای  صندلی،  پشتی  و 
انتهای آزاد کمربند ایمنی را محکم کشیده، در 

نتیجه صندلی نوزاد محکم می شود.
مختلف  جهات  در  را  کودک  محافظ  3.تجهیزات 
نصب  استحکام  از  تا  بکشید  و  دهید  فشار 

اطمینان یابید.
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نحوه?نصب?صندلی?نوجوان??

صندلی نوجوان را رو به جلو نصب نمایید.

نصب?صندلی?نوجوان?‹
سازنده،  شرکت  دستورالعمل های  اساس  بر   .1
کمربند ایمنی سه نقطه ای را از بین یا اطراف 
صندلی عبور دهید و زبانه قفل را داخل ضامن 
قفل جا بزنید. از پیچ خوردن کمربند ایمنی و 

پیاده?کردن?صندلی?کودک?‹
بــرای جمع شــدن کمربند ایمنی و برگشــت آن 
بــه کشــنده دکمــه قرمــز رنــگ نزدیــک ضامــن 
ــد، پــس  از آن  ــا انگشــت فشــار دهی ــل را ب قف
ــود. ــودکار آزاد می ش ــور خ ــه ط ــل ب ــه قف زبان
بــرای جمع شــدن کمربند ایمنی و برگشــت آن 
بــه کشــنده، زبانــه قفــل را بــا دســت نگهداریــد.
کشــیده  آزادانــه  می توانــد  ایمنــی  کمربنــد 
)بــاز( و جمــع شــود تــا بــرای بزرگســاالن یــا 

کــودک بزرگتــر مناســب باشــد.

محکم شدن آن در قسمت کمر جلوگیری نمایید.
2.  کمربند ایمنی را از روی شانه نوجوان عبور 
داده و قسمت دیگر آن را تا حد ممکن پایین تر 

از لگن قرار دهید.

هشدار
از  � ایمنی  کمربند  تسمه  که  کنید  بررسی  باید 

کمربند  باشد،  کرده  عبور  کودک  شانه  وسط 
زیر  در  نه  و  کودک  گردن  از  دور  باید  ایمنی 
شانه وی تنظیم شود. در غیر این صورت هنگام 
تصادف  یا  اضطراری  زدن  دور  و  ترمزگیری 
ممکن است کودک به طوری جدی آسیب ببیند یا 

حتی کشته شود.
برای حفظ ایمنی کودک، هرگز کمربند ایمنی را  �

از زیر بازوهای کودک عبور ندهید.
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2.  تسمه تنظیم و نگهدارنده در زیر صندلی کودک 
را در قالب نگهدارنده LATCH متصل نمایید.

3.  دو طرف صندلی کودک را بکشید و آن را از 
نظر محکم بسته شدن بررسی نمایید.

???LATCH?تجهیزات?محافظ?کودک

 ،LATCH سیستم  به  مجهز  خودروهای  در 
با  مطابق  صندلی  روی  بر  را  کودک  صندلی 
و  سریع  خیلی  سازنده  شرکت  دستورالعمل های 

راحت نصب نمایید.
نصب و پیاده کردن صندلی کودک را بر اساس 

دستورالعمل شرکت سازنده انجام دهید.

1.  برای باز کردن درپوش قالب نگهدارنده صندلی 
کودک آن را به سمت باال بکشید و تسمه تنظیم و 
نگهدارنده  قالب  در  را  کودک  صندلی  نگهدارنده 
LATCH متصل نمایید و از محکم بسته شدن آن 

مطمئن شوید.

پیاده?کردن?صندلی?نوجوان?‹
بــرای جمــع شــدن کمربنــد ایمنــی و برگشــت 
نزدیــک  رنــگ  قرمــز  دکمــه  کشــنده  بــه  آن 
دهیــد  فشــار  انگشــت  بــا  را  قفــل  ضامــن 
پــس  از آن زبانــه قفــل بــه طــور خــودکار آزاد 

می شــود. 
بــرای جمــع شــدن کمربنــد ایمنــی و برگشــت 
دســت  بــا  را  قفــل  زبانــه  کشــنده  بــه  آن 

نگهداریــد.
کشــیده  آزادانــه  می توانــد  ایمنــی  کمربنــد 
)بــاز( و جمــع شــود تــا بــرای بزرگســاالن یــا 

کــودک بزرگتــر مناســب باشــد.
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تجهیزات?محافظ?کودک?ایزوفیکس???
)ISOFIX(

1. تسمه تنظیم و نگهدارنده زیر صندلی کودک را 
در قالب نگهدارنده ایزوفیکس متصل نمایید.

2. دو طرف صندلی کودک را بکشید و آن را از 
نظر محکم بسته شدن بررسی نمایید.

 توجه
قالب نگهدارنده ایزوفیکس صندلی عقب را به  �

بدنه خودرو متصل نمایید.
ایزوفیکس بین پشتی صندلی  � قالب نگهدارنده 

عقب و تشک صندلی قرار دارد.

هشدار
کودک  � محافظ  از صندلی  استفاده  در صورت 

قالب  اطراف  در  شیئی  هیچ  نداشتن  قرار  از 
کودک  محافظ  تجهیزات  نگهدارنده مخصوص 

مطمئن شوید.
مختلف  � جهات  در  را  کودک  محافظ  تجهیزات 

نصب  استحکام  از  تا  بکشید  و  دهید  فشار 
اطمینان یابید.

در صورت استفاده از قالب نگهدارنده مخصوص  �
در  صندلی  تنظیم  از  کودک،  محافظ  تجهیزات 
پشتی  بودن  نزدیک  و  خود  موقعیت  عقب ترین 
اطمینان  کودک  محافظ  تجهیزات  به  صندلی 

حاصل نمایید.
پس از نصب تجهیزات محافظ کودک از تنظیم  �

زاویه پشتی صندلی خودداری نمایید.
مانع  � کودک  محافظ  تجهیزات  که  صورتی   در 

روی  به  نباید  شود،  جلو  صندلی  حرکت 
صندلی عقب نصب شود. در غیر این صورت، 
تصادف،  یا  اضطراری  ترمزگیری  زمان  در 
یا حتی  دیدن جدی  آسیب  ممکن است موجب 
شود. جلو  سرنشین  یا  کودک  شدن  کشته 
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مشخصات?کلیدها??

طبقه?بندی?کلیدها??

1 2 3

ــد هوشــمند )مخصــوص مدل هــای مجهــز  1 کلی
موتــور  خامــوش  روشــن-  دکمــه  عملکــرد  بــه 

)start- stop button
2 کلیــد ریمــوت کنتــرل )مخصــوص مدل هــای 
بــدون عملکــرد دکمــه روشــن- خامــوش موتــور 

)start- stop button
3 پالک شماره کلید

پالک?شماره?کلید??‹
w  کلید حک بر روی پالک شماره  کلید  شماره 

جای  در  را  کلید  شماره  پالک  است.  شده 
ایمنی نگهداری کنید. هرگز پالک شماره کلید 

را در خودرو باقی نگذارید.

w  در صورت فروش مجدد این خودرو، پالک آن
رابه مالک جدید تحویل دهید.

w  مجاز نمایندگی  کلید،  شدن  گم  صورت  در 
کرمان موتور کلید جدید را فقط با ارائه پالک 
صورت  این  غیر  در  می سازد.  کلید  شماره 
نمایندگی مجاز کرمان موتور نمی تواند کلید 

جدیدی را به شما ارائه دهد.

هشدار
هرگز کودکان یا افراد معلول را در خودرو تنها  �

به  قادر  آن ها  اضطراری،  شرایط  در  نگذارید، 
خروج از خودرو و نجات خود نخواهند بود.

همواره کلید)سوئیچ( خودرو را با خود داشته  �
آسیب  و  تصادف  از  جلوگیری  برای  باشید. 
بدون  را  کلید  هرگز  خودرو،  داخل  کودکان  به 

مراقب در خودرو رها نکنید.

کلید?هوشمند??

1
2
3

کلیــد هوشــمند مــی توانــد از طریق عملکــرد ریموت 
ــاز  ــا ب ــل ی ــرل بــی ســیم تمامــی درب هــا را قف کنت

نمــوده و درب صنــدوق عقــب را نیــز بــاز نمایــد.
1 کلید قفل

2  کلید باز نمودن قفل
3 کلید بازکردن درب صندوق عقب

ــد  ــل کلی ــری در داخ ــرل و بات ــوت کنت ــتنده ریم فرس
ــده بی  ســیم در خــودرو  ــد. گیرن ــرار دارن هوشــمند ق
ــری،  نصــب می باشــد. در صــورت شــارژ کامــل بات
کلیــد هوشــمند درچند متــری از خــودرو عمل می کند.
امــا در صــورت وجــود مانــع یــا شــرایط آب و 
هوایــی غیــر نرمــال یــا ضعیــف شــدن باتــری، 

می شــود. کوتاه تــر  آن  عملکــردی  محــدوده 
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 توجه
بــا فشــار دادن آرام و محکــم کلیدهــای هوشــمند، 
چــراغ نشــانگر آن یک بــار چشــمک می زنــد. در 
نــزدن، نشــان دهنــده خالــی  صــورت چشــمک 
شــدن شــارژ باتــری می باشــد، بنابرایــن هرچــه 

زودتــر باتــری را تعویــض نماییــد.
ــده  ــد، رانن ــری کلی ــدن بات ــف ش ــورت ضعی در ص
ایموبالیــزر  سیســتم  از  اســتفاده  بــا  می توانــد 
یدکــی کلیــد را فعــال نمایــد. کلیــد هوشــمند را 
ــه  روی دکمــه روشــن-  خامــوش موتــور در فاصل

قــرار دهیــد.  )10mm(
در صــورت ســوار شــدن بــه هواپیمــا از حمــل کلیــد 
هوشــمند خــودداری نماییــد. در صــورت همــراه 
ــد هوشــمند در هواپیمــا از فشــار دادن  داشــتن کلی
کلیدهای آن خودداری کنید. زیرا پس از فشار دادن 
کلیدهــا در عملکــرد هواپیما تداخل ایجــاد می نماید.

 توجه
می باشد.  الکترونیکی  قطعه  یک  هوشمند  کلید 
به  کلید هوشمند  دیدن  از صدمه  جهت جلوگیری 

دستورالعمل های زیر توجه کنید:
هرگز کلید هوشمند را در محل دارای دمای باال،  �

مانند داشبورد قرار ندهید.
هرگز با کلید هوشمند ضربه نزنید یا روی زمین  �

پرتاب نکنید.
از تماس قطعات الکتریکی کلید هوشمند با ابزار  �

رسانا جلوگیری نمایید، در غیر این صورت کلید 
عملکرد نرمالی نخواهد داشت.

از تماس مستقیم آب، رطوبت یا لکه های روغن  �
روی دست با باتری جلوگیری کرده زیرا باعث 
مدار  و  باتری  ضعیف  اتصال  یا  زدن  زنگ 

الکتریکی آن می شود.
از تماس و قرار گرفتن کلید هوشمند نزدیک به  �

تلفن همراه جلوگیری نمایید، در غیر این صورت 
کلید هوشمند عملکرد نرمالی نخواهد داشت.

کلید?ریموت?کنترل??

1
2
3

ــده از  ــاز کــردن و بســتن درب ســمت رانن ــرای ب ب
ــد. ــرل اســتفاده نمایی ــد ریمــوت کنت کلی

بــا اســتفاده از عملکــرد ریمــوت کنتــرل بی ســیم 
می تــوان تمامــی درب هــا را نیــز بــاز کــرد. )بــه 
ــه  ــرد دکم ــه عملک ــز ب ــرای خودروهــای مجه جــز ب

روشــن- خامــوش موتــور(
1 کلید قفل

2  کلید باز نمودن قفل
3 کلید باز نمودن درب صندوق عقب

تعویض?باتری?کلید?ریموت?کنترل?‹
1. با استفاده از پیچ گوشتی سرتخت، محفظه کلید 

ریموت کنترل را باز کنید.
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حرکــت  خــالف  در  را  نگهدارنــده  پیــچ  دو   .2
ــی  ــری خال ــرده و بات ــاز ک عقربه هــای ســاعت ب

را پیــاده نماییــد.
3. برای نصب باتری نو، قطب مثبت )+( را به سمت 
پایین قرار دهید و قاب آن را مجدد نصب نمایید.

 توجه
هنگام تعویض باتری، از وارد آمدن صدمه به  �

الکترودها یا ورود گردوخاک و روغن به قسمت 
داخلی محفظه کلید ریموت کنترل جلوگیری نمایید.

برای جلوگیری از کوتاه شدن عمر باتری دو قطب  �
باتری را به طور مستقیم با انگشت لمس نکنید.

از خیس شدن کلید ریموت کنترل جلوگیری نمایید. �

 اخطار  
از باتری نو با مشخصات مشابه استفاده کنید. �
زیست  � محیط  آلودگی  از  جلوگیری  برای 

باتری های بدون استفاده را دور نریزید، توصیه 
به مراکز  را  بدون استفاده  باتری های  می شود 

بازیافت مجاز ارسال نمایید.

بستن?و?باز?کردن?درب?ها??

قفل?درب??

با??‹ درب?ها? کردن? قفل? و? نمودن? باز?
استفاده?از?کلید?

کلید را به داخل قفل درب وارد کنید.
ــد  ــل کــردن چهــار درب خــودرو، کلی بــرای قف

ــد. ــه ســاعت بچرخانی را خــالف حرکــت عقرب
ــار درب خــودرو،  ــل چه ــاز نمــودن قف ــرای ب ب
ــد. ــه ســاعت بچرخانی ــت عقرب ــد را در جه کلی

A

B

باز?نمودن?و?قفل?کردن?درب?ها?از?داخل??‹
خودرو?

A بــرای بــاز نمــودن قفــل  مطابــق شــکل 
ــده را در  ــل روی درب ســمت رانن درب  هــا، قف

ــد. ــرار دهی ــش ق ــت فل جه
B بــرای قفــل نمــودن درب هــا،  مطابــق شــکل 
قفــل روی درب ســمت راننــده را در جهــت 

فلــش قــرار دهیــد.
قفــل داخــل را در موقعیــت قفــل تنظیــم نماییــد 
بــاال نگــه  را  و در حالی کــه دســتگیره درب 
داشــته اید، درب جلــو را ببندیــد در ایــن حالــت 

ــود. ــل می ش ــو قف درب جل
قفــل درب عقــب را در موقعیــت قفــل تنظیــم 
ــت  ــن حال ــد در ای ــب را ببندی ــد، درب عق نمایی
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درب عقــب قفــل می شــود.
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــردن درب ه ــل ک ــش از قف پی
ایــن روش از قــرار نداشــتن کلیــد در داخــل 

خــودرو مطمئــن شــوید.

 توجه
قفل،  � موقعیت  در  درب  قفل  تنظیم  صورت  در 

زیاد  نیروی  با  داخلی  دستگیره  کشیدن  از 
خودداری نمایید.

پیش از رانندگی تمام درب ها را قفل نمایید. �

2 1

کلیدهای?قفل?مرکزی??‹
1 قفل کردن  

بـــرای قفـــل کـــردن چهـــار درب، کلیـــد "  " 
قفـــل مرکـــزی روی درب ســـمت راننـــده را 

فشـــار دهیـــد.

2 باز نمودن قفل
ـــد "  "  ـــار درب، کلی ـــل چه ـــودن قف ـــاز نم ـــرای ب ب
قفـــل مرکـــزی روی درب ســـمت راننـــده را 

ــد. ــار دهیـ فشـ

 توجه
در زمان شروع حرکت و در صورتیکه سرعت  �

درب ها  کلیه  گردد  بیشتر   20km/h از خودرو  
اگر  همچنین  و  می شود  قفل  اتوماتیک  بطور 
سرعت خودرو کم شود )کمتر از 20km/h(  و 
مجدداً از مقدار ذکر شده بیشتر شود  درب ها 
دادن  قرار  صورت  در  می ماند.  قفل  همچنان 
موقعیت سوئیچ در وضعیت lock و یا stop قفل 

درب ها بصورت اتوماتیک باز می گردد.
در  � کارخانه،  از  خودرو  شدن  خارج  هنگام 

20km/ از  بیش  به  سرعت  افزایش  صورت 
درب ها  قفل  عملکرد  به  مجهز  h،خودرو 
نمی باشد. راننده می تواند این عملکرد را به طور 
دستی فعال نماید. شرایط فعال کردن: سوئیچ 
مدت  در  دهید،  قرار   »IGON« موقعیت  در  را 
از  مرتبه   5 را  درب جلو چپ  ثانیه، سوئیچ   5
موقعیت روشن به خاموش یا خاموش به روشن 

تغییر وضعیت دهید. در صورت انجام موفقیت 
آمیز مرحله فعال کردن، چراغ های راهنما دو بار 

چشمک می زنند.

هشدار
تنها  در خودرو  را  افراد معلول  یا  هرگز کودکان 
نگذارید. در صورت فشار دادن کلید قفل، بالفاصله 
اضطراری،  شرایط  در  می شوند.  قفل  درب ها 
به  خود  از  محافظت  برای  معلوالن  یا  کودکان 

سختی می توانند از خودرو خارج شوند.

با??‹ درب?ها? کردن? قفل? و? نمودن? باز?
استفاده?از?کلید?هوشمند?
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درب هــا،  تمامــی  قفــل  نمــودن  بــاز  بــرای 
در محــدوده عملکــرد کلیــد هوشــمند، کلیــد 
بــاز نمــودن قفــل را فشــار دهیــد. همزمــان 
چراغ هــای راهنما دو بار چشــمک خواهند زد.

در  درب هــا،  تمامــی  نمــودن  قفــل  بــرای 
ــد قفــل  محــدوده عملکــرد کلیــد هوشــمند، کلی
را فشــار دهیــد. بــه طــور همزمــان، چراغ هــای 

زد. خواهنــد  چشــمک  راهنمایک بــار 
در  درب هــا،  قفــل  نمــودن  بــاز  فرآینــد  در 
صــورت بــاز بــودن یــا کامــل بســته نشــدن 
ــا  ــب ی ــدوق عق ــا، درب صن ــدام از درب ه هرک
درب موتــور، هشــدار صوتــی سیســتم بــه 
مــدت 1۵ ثانیــه شــنیده شــده و چــراغ نشــانگر 

نیــز همزمــان چشــمک می زنــد.

جستجوی?خودرو?به?وسیله?کلید?هوشمند?‹
در صورتی کــه خودروهــای زیــادی در یــک 
ــن  ــه یافت ــادر ب ــر ق ــند و اگ ــارک می باش ــا پ ج
از  اســتفاده  بــا  نمی باشــید،  خــود  خــودرو 
بــه  دور«  راه  از  خــودرو  »یافتــن  عملکــرد 

راحتــی خــودرو خــود را پیــدا نماییــد.
ــت  ــودرو در حال ــتن خ ــرار داش ــورت ق در ص
آالرم، کلیــد بــاز نمــودن قفــل کلیــد ریمــوت 
کنتــرل را بــه مــدت بیــش از 2 ثانیــه فشــار 
دهیــد تــا وارد حالــت یافتــن خــودرو از راه 
دور شــوید. در ایــن لحظــه، چراغ هــای راهنمــا 
بــرای فرســتادن ســیگنال بصــری چشــمک 
ــدت 1۵  ــه م ــی ب ــدار صوت ــدای هش زده و ص

ثانیــه شــنیده می شــود.
یافتــن  حالــت  عملکــرد  ثانیــه،   1۵ از  پــس 

می رســد. پایــان  بــه  دور  راه  از  خــودرو 
بــرای پایــان دادن بــه ایــن عملکــرد یکــی از 
کلیدها را در مدت 1۵ ثانیه یکبار فشار دهید.

به??‹ درب?ها? کردن? قفل? و? نمودن? باز?
وسیله?کلید?هوشمند

کلیــد هوشــمند را در فاصلــه 80cm دســتگیره 
بیرونــی درب جلــو چــپ قــرار دهیــد، بــا لمــس 
میکروســوئیچ دســتگیره بیرونــی درب ســمت 
راننــده و فعــال شــدن آنتــن، کلیــد شناســایی 
ــا  ــای راهنم ــه، چراغ ه ــن لحظ ــود. در ای می ش
دو بــار چشــمک زده و قفــل تمامــی درب هــا 

ــود. ــاز می ش ب
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کلیــد هوشــمند را نزدیــک بــه درب راننــده قرار 
ــمت  ــی درب س ــتگیره بیرون ــه دس داده و دکم
راننــده را فشــار دهیــد، آنتــن فعــال شــده و 
کلیــد شناســایی می شــود. در ایــن لحظــه، 
و  زده  چشــمک  یک بــار  راهنمــا  چراغ هــای 

درب هــا قفــل می شــود.
پــس از قفــل شــدن، قفــل درب هــا بــه مــدت 4 

ــاز شــود. ــد مجــدد ب ــه نمی توان ثانی

�قفل کردن خودکار 

کلیــد  سیســتم  کــردن  فعــال  صــورت  در 
قفــل،  نمــودن  بــاز  از  پــس  اگــر  هوشــمند، 
کلیــد  بــاز نشــوند، در صورتی کــه  درب  هــا 
صحیــح  شناســایی  محــدوده  در  هوشــمند 
آنتــن و درب هــا قــرار داشــته باشــد، در مــدت 
بیــش از 30 ثانیــه تمامــی درب هــا بــه طــور 

خــودکار قفــل خواهنــد شــد.

�باز نمودن قفل خودکار هنگام تصادف 

 در صــورت قفــل بــودن درب هــا، در صــورت 
بــروز تصــادف، ایربگ هــا بــاد شــده و قفــل 

درب هــا بــاز می شــود.

دستگیره?داخلی?درب?‹

پــس از غیرفعــال نمــودن قفــل درب، دســتگیره 
داخلــی درب را بکشــید تــا درب بــاز شــود.

دستگیره?بیرونی?درب?‹

پس از غیر فعال نمودن قفل درب، دستگیره بیرونی 
درب را به ســمت بیرون بکشــید تا درب باز شــود.

قفل?کودک??

1 باز نمودن قفل  
2 قفل کردن  
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در  را  عقــب  درب  روی  کــودک  قفــل  اهــرم 
موقعیــت قفــل)Lock( قــرار دهیــد، بــا کشــیدن 
ــب، درب از داخــل  ــی درب عق دســتگیره داخل

خــودرو بــاز نمی شــود.
موقعیــت  در  کــودک  قفــل  دادن  قــرار  بــا 
قفــل)Lock(، درب به شــرح زیر باز می شــود:
با کشیدن دستگیره بیرونی، درب باز می شود.

درب?صندوق?عقب??

باز?نمودن?برقی?درب?صندوق?عقب?از??‹
داخل?خودرو?

کلیــد بــاز شــدن درب صنــدوق عقــب را فشــار 
دهید، قفل درب صندوق عقب باز خواهد شد.

باز نمودن دستی درب صندوق عقب از داخل خودرو
1. زیر آرنجی وسط عقب را باز نمایید.

2. کاور دسترسی به صندوق عقب را باز نمایید.

3. برای باز نمودن درب صندوق عقب، از طریق 
عبور از قسمت پوششی، اهرم باز کردن درب 

صندوق عقب را به سمت پایین بکشید. 

باز?کردن?درب?صندوق?عقب?با?استفاده??‹
از?کلید?هوشمند

ــد  ــب، کلی ــدوق عق ــاز کــردن درب صن ــرای ب ب
بــاز کــردن درب عقــب روی کلیــد هوشــمند را 



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

۵3

گی
نند

 را
 از

ش
پی

فشــار داده و بــه مــدت بیــش از 2 ثانیــه در 
همــان حالــت نگه داریــد.

باز?کردن?درب?صندوق?عقب?با?استفاده??‹
از?کلید?هوشمند.

ــد  ــرد کلی ــه عملک ــز ب ــای مجه ــرای خودروه ب
 start- stop( موتــور  خامــوش  روشــن- 
button( و سیســتم بــاز کــردن درب صنــدوق 
بــه  هوشــمند،  کلیــد  از  اســتفاده  بــا  عقــب 

مراحــل عملکــردی زیــر توجــه نماییــد:
ــدوق  ــه درب صن ــک ب ــمند را نزدی ــد هوش کلی
درب  بــه  مربــوط  کلیــد  دهیــد،  قــرار  عقــب 
صنــدوق عقــب را فشــار دهیــد، آنتــن فعــال 
ــدوق  ــود و درب صن ــایی می ش ــد شناس و کلی

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز ب ــب نی عق

1 عملکرد محدوده شناسایی را فعال نمایید.
2 پس از آن ساق پا را نزدیک سپر قرار دهید.

3  در موقعیت نزدیک به سپر حرکت ساق پا را 
متوقف نمایید.

4 پا را به سمت عقب، موقعیت اولیه حرکت دهید 
در صورت قرار داشتن کلید هوشمند در فاصله 
80cm از صندوق عقب و قرار داشتن پاها در 
صندوق  درب  عقب،  سپر  شناسایی  محدوده 

عقب باز می شود.
تحت شرایط زیر درب صندوق عقب از طریق کلید باز 
کردن درب صندوق عقب کلید هوشمند باز نمی شود:
هنــگام شستشــوی خــودرو، از طریــق عملکــرد 
ــد  ــه وســیله کلی ــب ب ــدوق عق ــاز نشــدن درب صن ب
هوشــمند، حالــت شستشــو را وارد نماییــد کــه در 
ــدوق عقــب بــاز نمی شــود.  ایــن صــورت درب صن
پــس از بســتن درب صنــدوق عقــب و قرارگرفتن در 

حالــت حفاظتــی بــه مــدت 4 ثانیــه، درب صنــدوق 
عقــب بــاز می شــود.

در صــورت پوشــانده شــدن ســپر عقــب در فصــل 
ــودن  ــال نم ــل از فع ــرف، قب ــیله ب ــه وس ــتان ب زمس
عملکرد باز کردن درب صندوق عقب به وسیله کلید 
هوشــمند، بــرف را از روی ســپر عقــب تمیــز نمایید.
در صــورت بــارش بــاران شــدید، درب صنــدوق 
عقــب از طریــق عملکــرد بــاز کــردن درب صنــدوق 

ــاز نمی شــود. ــه وســیله کلیدهوشــمند ب ــب ب عق
دهــی  عالمــت  عملکــرد  شناســایی  صــورت  در 
درب  نادرســت،  صــورت  بــه  پــا  ســاق  توســط 

نمی شــود. بــاز  عقــب  صنــدوق 

بستن?درب?صندوق?عقب??
بــا وارد کــردن فشــار کمــی بــه درب صنــدوق عقب، 

آن کامــاًل بســته می شــود.
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هشدار
از حمل مسافر در قست صندوق عقب خودداری نمایید. �
قبل از استفاده از صندوق عقب از باز بودن کامل  �

نشدن  باز  صورت  در  شوید.  مطمئن  آن  درب 
کامل درب صندوق عقب، ممکن است درب آن 
باعث  نتیجه  در  و  ناگهانی بسته شود  به طور 
شود. مرگ  حتی  یا  جدی  جسمی  آسیب های 

از رانندگی با درب صندوق عقب باز خودداری  �
سمی  گاز  صورت  این  غیر  در  نمایید. 
به  منجر  و  شده  خودرو  وارد  مونوکسیدکربن 
آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می شود.

درب  � شدن  وقفل  بستن  از  رانندگی  از  قبل 
صندوق عقب مطمئن شوید. در صورت بسته 
است  ممکن  عقب،  صندوق  درب  کامل  نشدن 
بروز  به  منجر  و  شده  پرتاب  بیرون  به  بارها 

تصادف شود.

 اخطار  
هنگام بستن درب صندوق عقب، از قرار نداشتن 
عقب  صندوق  درب  بازوبستن  محدوده  در  افراد 

مطمئن شوید.

بستن?و?باز?کردن?شیشه?هاو?سان?روف??

شیشه?ها??
خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  صــورت  در 
قــرار  یــا   »ON»روشــن موقعیــت  در 
موتــور  خامــوش  روشــن-  دکمــه  داشــتن 
موقعیــت  در   )Start- stop button(
می کنــد. کار  برقــی  باالبــر  شیشــه   ،»IGON«
از  خــودرو  ســوئیچ  گرفتــن  قــرار  صــورت  در 
 »LOCK»یــا  »ACC« بــه   »ON« موقعیــت 
خامــوش  روشــن-  دکمــه  گرفتــن  قــرار  یــا 
 « موقعیــت  از   )Start- stop button(موتــور
یــا   »ACCESSORY»موقعیــت بــه   »IGON
»STOP«، رگالتــور شیشــه بــه مــدت ۶0 ثانیــه 
عمــل می کنــد. در صــورت بــاز شــدن درب جلــو 
ثانیــه،  مــدت ۶0  در  راســت  درب جلــو  و  چــپ 

نمی شــوند. بــاز  شیشــه ها 

1

3

45

2

باز?کردن?شیشه?سمت?راننده?‹
1 کلید شیشه سمت راننده

2 کلیدقفل شیشه
3  کلید شیشه سمت سرنشین جلو

4  کلید شیشه سرنشین عقب راست
۵  کلید شیشه سرنشین عقب چپ



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

۵۵

گی
نند

 را
 از

ش
پی

کلیدهای?شیشه?سمت?سرنشین?جلو?و??‹
عقب

ــرد  ــیله عملک ــه وس ــط ب ــه ها فق ــرد شیش عملک
عقــب  و  جلــو  سرنشــین  ســمت  کلیدهــای 

می شــود. کنتــرل 

کلید?قفل?شیشه?‹
کلیــد قفــل شیشــه ســمت راننــده را فشــار 
ــد، عملکــرد قفــل شیشــه فعــال می شــود،  دهی
راننــده را فشــار  مجــدد کلیــد قفــل ســمت 
غیرفعــال  شیشــه  قفــل  عملکــرد  دهیــد. 

می شــود. )متوقــف( 
پــس از فعــال کــردن عملکــرد قفــل شیشــه، 
فقــط کلیــد شیشــه ســمت راننــده می توانــد بــه 
جــای کلیدهــای شیشــه های دیگــر، عملکــرد 

ــد. ــرل نمای ــه ها را کنت ــام شیش تم

 اخطار  
بــه  جســمی  آســیب های  از  جلوگیــری  بــرای 

نماییــد: توجــه  زیــر  پیشــگیری های 
قبل از بستن شیشه برقی، از قرار نداشتن افراد  �

در نزدیکی عملکرد شیشه برقی مطمئن شوید.
دیگر  � یا  دست  سر،  داشتن  قرار  از  همچنین 

خودرو  داخل  در  سرنشینان  بدن  قسمت های 
صورت،  غیراین  در  نمایید،  حاصل  اطمینان 
منجر به بروز آسیب های جسمی جدی یا حتی 

مرگ می شود.
بیرون  � را  خود  دست  یا  سر  رانندگی  هنگام 

ترمزگیری  اثر  در  زیرا  ندهید.  قرار  خودرو  از 
حتی  و  جدی  جسمی  آسیب های  اضطراری، 

مرگ به وجود می آید.
هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید، به  �

ویژه در صورت باقی ماندن سوئیچ خودرو در 
عملکرد  به  مجهز  هوشمند  کلید  یا  فرمان  قفل 
 Start- stop( موتور  خاموش  روشن-  دکمه 
button( در داخل خودرو، در غیر این صورت، 
فعال  را  برقی  کودکان ممکن است شیشه های 
یا حتی  و دچار آسیب های جسمی جدی  کنند 

مرگ شوند.

سان?روف??

A

B

در  خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  صــورت  در 
روشــن-  دکمــه  یــا   »ON روشــن«  موقعیــت 
در   )Start- stop button( موتــور  خامــوش 
می کنــد. عمــل  روف  ســان   ،»IGON»موقعیــت
آفتابگیــر )ســایبان( را می تــوان بــه صــورت دســتی 

بســته یــا بــاز نمود.

بستن?و?باز?کردن?اتوماتیکی?سان?روف??‹
بــاز کــردن ســان روف  بــرای  را   A کلیــد 
فشــار دهیــد. آفتابگیــر همــراه بــا ســان روف 

می شــود. بــاز 
بــرای بــاز کــردن قســمتی از ســان روف، کلیــد 
A را هنــگام عملکــرد بــاز شــدن ســان روف 

مجــدد فشــار دهیــد.
B ســان روف  بــرای بســتن ســان روف کلیــد 
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را فشــار دهیــد.
 B برای بســتن قســمتی از ســان روف، کلید  
را هنــگام عملکــرد بســته شــدن ســان روف 

مجــدد فشــار دهیــد.
بستن و باز کردن دستی سان روف

A را بــه  ــد  بــرای بــاز کــردن ســان روف کلی
ــد. مــدت طوالنــی فشــار دهی

از ســان روف،  کــردن قســمتی  بــاز  بــرای 
A را بــه مــدت طوالنــی فشــار دهیــد و  ــد  کلی
زمانی کــه ســان روف تــا موقعیــت مــورد نظــر 

ــد. ــد را رهــا کنی بــاز شــد، کلی
B را بــه مــدت  بــرای بســتن ســان روف کلیــد 

طوالنــی فشــار دهیــد.
  B بــرای بســتن قســمتی از ســان روف، کلیــد 
را بــه مــدت طوالنــی فشــار دهیــد و زمانی کــه 
ســان روف تــا موقعیــت مــورد نظــر بســته 

شــد، کلیــد را رهــا کنیــد.
در صــورت بســته شــدن کامــل ســان روف، بــا 
B ســان روف بــه صــورت  فشــار دادن کلیــد 
 A لوالئــی بــاز می شــود و با فشــار دادن کلید 
ســان روف به صورت لوالئی بســته می شــود.

بازکردن سان روف به صورت کشویی

عملکرد بازوبسته شدن سان روف به صورت لوالئی

 توجه
هنگام پارک یا ترک خودرو، سان روف را بسته 
بارش  اثر  در  صورت،  این  غیر  در  دارید،  نگه 

ناگهانی خودرو خیس شده و یا صدمه می بیند.

بستن?سان?روف?به?وسیله?کلید?هوشمند?‹
در صــورت قــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در 
ــه روشــن-  ــا دکم ــل »LOCK« ی ــت قف موقعی
خامــوش موتــور )Start- stop button( در 
ــت توقــف »stop«، کلیــد هوشــمند را  موقعی
ــد قفــل »PE« دســتگیره  دوبــار پیاپــی یــا کلی
درب جلــو چــپ را بــرای بســتن ســان روف 
فشــار دهیــد جهــت توقــف عملیــات بســته 
شــدن ســان روف می توانیــد کلیــد بــاز نمــودن 
قفــل )UNLOCK( یــا قفــل )LOCK( کلیــد 
ــگام بســته شــدن ســان روف  هوشــمند را هن
میکروســوئیچ   :E( دهیــد.  فشــار  مجــدد 

دســتگیره بیرونــی درب جلــو چــپ(

عملکرد?برگشت?اتوماتیک?سان?روف??‹
در صورت بســته شــدن ســان روف به صورت 
کشــویی یــا بســته شــدن قســمت جلــوی ســان 
ــه صــورت لوالیــی، ســان روف دارای  روف ب
می باشــد. اتوماتیــک  برگشــت  عملکــرد 
در صــورت بســتن ســان روف بــه صــورت 
کشــویی، اگر عملکرد برگشــت اتوماتیک فعال 
ــاز خواهــد شــد. باشــد، ســان روف مجــدد ب
در صــورت بســتن ســان روف بــه صــورت 
اتوماتیــک  برگشــت  عملکــرد  اگــر  لوالیــی، 
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فعــال باشــد، ســان روف بــه صــورت لوالیــی 
ــردد. ــاز می گ ــل ب ــور کام ــه ط ــرون ب ــمت بی ــه س ب
وجــود  یعنــی  اتوماتیــک  برگشــت  عملکــرد 
مانــع بزرگ در مســیر بســته شــدن ســان روف 
بنابرایــن اگــر مانعــی در مســیر بســته شــدن 
ســان روف قــرار داشــته باشــد، عملکــرد ســان 
روف بالفاصلــه متوقــف شــده و ســپس ســان 

روف بــاز می شــود.

 توجه
روف، شناسایی  � بودن سان  بسته  در صورت 

موانع غیرفعال خواهد شد و در این لحظه، سان 
روف عملکرد برگشت اتوماتیک نخواهد داشت.

به  � اتوماتیک  برگشت  عملکرد  کردن  فعال  از 
وسیله دست یا دیگر قسمت  های بدن خودداری 
باعث  است  ممکن  صورت  غیراین  در  نمایید، 

آسیب جسمی جدی شود.
از فعال نمودن سان روف در دمای پایین )زیر  �

در  نمایید.  خودداری  سانتیگراد(  درجه   -20
هوای سرد، عملکرد برگشت اتوماتیک در دمای 
پایین به موتور سان روف صدمه وارد می نماید.

 اخطار  
ــر  � ــد از گی ــک نمی توان عملکــرد برگشــت اتوماتی

کــردن انگشــتان جلوگیــری نمایــد.
نداشتن  � قرار  از  هنگام بسته شدن سان روف 

و  روف  سان  شدن  بسته  مسیر  در  افراد 
جلوگیری از آسیب دیدگی آن ها مطمئن شوید.

هنگام خارج شدن از خودرو کلید را از مغزی فرمان  �
خارج کرده و همراه خود داشته باشید. )راننده 
باید کلید هوشمند مجهز به عملکرد دکمه روشن- 
باشد.( داشته  خود  همراه  را  موتور  خاموش 

A

B

تنظیم?دوباره?سان?روف?به?صورت?دستی?‹
ــف شــدن  تحــت شــرایط خاص)پــس از ضعی
ناگهانــی باتــری یــا رانندگــی طوالنــی مــدت(، 

الزم اســت ســان روف را بــه صــورت دســتی 
دوبــاره تنظیــم نماییــد. فرایند تنظیــم دوباره به 
صــورت دســتی شــامل تنظیــم دســتی و جمــع 
شــدن می باشــد بــرای اطــالع یافتــن از جزئیات 
ایــن عملکــرد بــه مــوارد زیــر توجــه کنیــد:
1. کلید سان روف را فعال نمایید، سان روف به 
طور کامل به صورت لوالیی بازو بسته می شود.
2. کلید B سان روف را فشار داده و به مدت بیش 
از 10 ثانیه نگه دارید )در صورت قرار داشتن 
 A سان روف در موقعیت باز شدن کامل، کلید
تنظیم  وارد حالت  را فشار دهید(، سان روف 

دوباره می شود.
آن  و  داده  را مجدد فشار  B سان روف  کلید   .3
لوالیی  صورت  به  روف  سان  دارید،  نگه  را 
قرار  صورت  می شود.)در  بسته  آرام  آرام 
از  قبل  کامل،  موقعیت  در  روف  سان  داشتن 
به  آن  روف،  سان  لوالیی  عملکرد  شدن  فعال 
صورت  می شود.(در  بسته  کشویی  صورت 
رسیدن به نقطه مکانیزم )موقعیت مورد نظر(، 
در این لحظه، سان روف به فاصله مشخصی 
و  کرده  حرکت  پایین  به  اتوماتیک  صورت  به 
عملکرد  فرایند  زمان  این  در  می شود.  متوقف 
تنظیم دوباره کامل می شود. در طول انجام این 
عملکرد، کلید سان روف را باید به پایین فشار 
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داد و در آن حالت نگه داشت.
4. کلید B سان روف را مجدد فشار داده و به مدت 
وارد  روف  دارید، سان  نگه  ثانیه   10 از  بیش 

حالت جمع شدن می شود.
۵. به فشار دادن و نگه داشتن کلید B سان روف 
ادامه دهید تا اینکه سان روف از حالت عملکرد 

لوالیی به حالت عملکرد جمع شدن وارد شود.

تنظیم?صندلی??

پشت?سری??

برای محافظت از سرنشینان و کاهش آسیب های 
حاصل از تصادفات الزم است پشت سری به روش 

صحیح تنظیم شود.

تنظیم?به?سمت?باال?‹
ــه  ــر ب ــورد نظ ــت م ــا موقعی ــری را ت ــت س پش

ــید.  ــاال بکش ــمت ب س

تنظیم?به?سمت?پایین?‹
و  داده  فشــار  را  پشــت ســری  قفــل  دکمــه 
ســپس آن را رهــا نماییــد، درضمــن، پشــت 
ســری را بــه ســمت پاییــن تــا موقعیت مناســب 
فشــار داده و ســپس دکمــه قفــل را رهــا کنیــد.

 توجه
پشــت ســری را بــه روش صحیــح تنظیــم نماییــدو 

آن را بــا وســط پشــت ســر خــود همراســتا کنیــد.
ــی خــودرو  ــه می شــود از پشــت ســری اصل توصی

اســتفاده نماییــد.
پــس از تنظیــم پشــت ســری، آن را فشــار داده و از 

قفــل شــدن پشــت ســری مطمئــن شــوید.
پــس از پیــاده کــردن پشــت ســری، از رانندگــی 

کــردن خــودداری نماییــد.

صندلی??
ــت  ــل از رانندگــی، پشــتی صندلــی را بــه موقعی قب
دلخــواه حرکــت داده و از بســتن صحیــح کمربنــد 

ایمنــی مطمئــن شــوید.
و  رانندگــی راحــت  موقعیــت صحیــح صندلــی، 
ایمنــی را بــه شــما ارائــه می دهــد، صندلــی راننــده 
بــه  دسترســی  کــه  کنیــد  تنظیــم  نحــوی  بــه  را 
پدال هــا، غربیلــک فرمــان بــه راحتــی انجــام شــود.

 اخطار  
در صورت قرار داشتن بار یا افراد روی صندلی  �

از تنظیم کردن آن خودداری نمایید.
از  � رانندگی  هنگام  نکنید.  خم  زیاد  را  صندلی 

چون  نمایید  خودداری  صندلی  کردن  تنظیم 
باعث از دست دادن کنترل خودرو می شود.

زیر صندلی خودداری  � در  اشیاء  دادن  قرار  از 
کنید.

پس از تنظیم صندلی ها، با فشار دادن صندلی  �
و پشتی صندلی به سمت جلو و عقب از محکم 

شدن آن مطمئن شوید.
کمربند ایمنی را از نظر تاب نداشتن یا گیر نکردن  �

در پشتی صندلی بررسی کرده و مطمئن شوید.
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تنظیم?صندلی?راننده)برقی(??

تنظیم?موقعیت?صندلی?راننده?‹
یــا عقــب  بــه ســمت جلــو  را  کنتــرل  کلیــد 
ــت  ــده در موقعی ــی رانن حرکــت داده تــا صندل

مناســب تنظیــم شــود.

تنظیم?زاویه?تشک?و?ارتفاع?صندلی?راننده?‹
بــرای تنظیــم زاویــه تشــک و ارتفــاع صندلــی 
راننده اهرم را به ســمت باال یا پایین بکشــید.

تنظیم?زاویه?پشتی?صندلی?راننده?‹
برای تنظیم زاویه پشــتی صندلی راننده، اهرم 
تنظیــم زاویــه را به ســمت جلو یا عقب بکشــید.

تنظیم?صندلی?سرنشین?جلو??‹

تنظیم?محافظ?کمر?راننده?‹
پشــت کمــر خــود را از پشــتی صندلــی دورتــر 
کمــر  محافــظ  تنظیــم  بــرای  و  داده  قــرار 

اهــرم را بچرخانیــد. راننــده، 
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تنظیم?موقعیت?صندلی?سرنشین?جلو?‹
ــا  ــی را ب ــت صندل ــم موقعی وســط اهــرم تنظی
دســت گرفتــه و آن را بــاال بکشــید، ســپس 
بــه  پــا  نیــروی  از  اســتفاده  بــا  را  صندلــی 
صــورت کشــویی در موقعیــت دلخــواه حرکــت 
داده و بــرای قفــل شــدن در ایــن موقعیــت 
اهــرم را رهــا کنیــد. پــس از رهــا کــردن اهــرم 
تنظیــم، از قفــل شــدن صندلــی مطمئــن شــوید 
زیــرا حرکــت صندلــی هنــگام رانندگــی بســیار 

می باشــد. خطرنــاک 

تنظیم?زاویه?پشتی?صندلی?سرنشین?جلو?‹
بــرای تنظیــم پشــتی صندلــی در موقعیــت 
اعمــال  بــا  را  اهــرم تنظیــم زاویــه  دلخــواه 
ــد  ــا کنی ــپس آن را ره ــد و س ــاال آوری ــار ب فش
تــا پشــتی صندلــی در محــل خــود قفــل شــود.
پــس از رهــا کــردن اهــرم تنظیــم، از قفل شــدن 
ــن شــوید زیــرا حرکــت  پشــتی صندلــی مطمئ
صندلــی هنــگام رانندگــی بســیار خطرنــاک 

می باشــد.

)خودروهای??‹ راننده? صندلی? گرمکن?
مجهز?به?گیربکس?اتوماتیک(

ــده را فشــار داده  ــی رانن ــن صندل ــد گرمک کلی
و یکــی از ســه حالــت متفــاوت گرمایــی را 

انتخــاب نماییــد:
OFF )خامــوش(  گــرم کــردن بــا درجــه 
حــرارت بــاال  گرم کردن بــا درجه حرارت 
پاییــن  وOFF )خاموش(پــس از فعــال 
کــردن عملکــرد گرمکــن صندلی راننــده، چراغ 
نشــانگر روی کلیــد گرمکــن روشــن می شــود.
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گرمکن?صندلی?سرنشین?جلو?)اختیاری(?‹
را  جلــو  سرنشــین  صندلــی  گرمکــن  کلیــد 
فشــار داده و یکــی از ســه حالــت متفــاوت 

نماییــد: انتخــاب  را  گرمایــی 
OFF )خامــوش(  گــرم کــردن بــا درجــه 
درجــه  بــا  کــردن  گــرم  بــاال   حــرارت 
)خاموش(پــس   OFF پاییــن   حــرارت 
گرمکــن صندلــی  عملکــرد  کــردن  فعــال  از 
سرنشــین جلــو، چــراغ نشــانگر روی کلیــد 

می شــود. روشــن  گرمکــن 

 توجه
المنت های  � دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 

گرمکن صندلی از زانو زدن یا قرار دادن بارهای 

سنگین روی صندلی خودداری نمایید.
)سوزن،  � ناصاف  اشیاء  هرگونه  دادن  قرار  از 

سنجاق یا میخ و غیره( بر روی صندلی یا وصل 
کردن اشیاء تیز به صندلی اجتناب کنید.

هنگام تمیز کردن صندلی، از مواد غیر ارگانیک  �
) تینر رنگ، بنزن، الکل، بنزین و غیره( استفاده 
نکنید. در غیر این صورت، به گرمکن و سطح 

صندلی صدمه خواهید رساند.

 اخطار  
خودرو  � سرنشینان  و  شما  صورتی که  در 

پس  می کنید،  نامطلوب  دمای  یا  درد  احساس 
قسمت های  صندلی،  گرمکن  کردن  روشن  از 
است  ممکن  غیره  و  ران ها  پاها،  بدن،  پشت 
دچار سوختگی شوند، در این صورت از گرمکن 

صندلی استفاده نکنید.
استفاده از گرمکن صندلی، نیاز به توجه و دقت  �

باالیی دارد، چراکه حتی در دمای پایین محیط، 
یا  شدن  داغ  احساس  است  ممکن  سرنشینان 

سوختگی کنند.
مسن،  � افراد  کودکان،  نوزادان،  مانند  افرادی 

بیماران یا افراد ناتوان به توجه بیشتری نیاز دارند.
اندازه  � از  بیش  شدن  داغ  از  جلوگیری  برای 

صندلی، هنگام عملکرد گرمکن صندلی، از قرار 
روی  بر  عایق  مواد  سایر  یا  تشک  پتو،  دادن 

صندلی خودداری نمایید.

صندلی?عقب??

تنظیم?پشت?سری?صندلی?عقب?‹
�تنظیم به سمت باال 

بــرای تنظیــم پشــت ســری صندلــی، آن را در 
موقعیــت دلخــواه بــاال آوریــد.

�تنظیم به سمت پایین 
دکمــه قفــل / آزاد کــردن صندلــی را فشــار 
ــت مناســب  ــد، پشــت ســری را در موقعی دهی
ــل  ــس از قف ــد، پ ــار دهی ــن فش ــمت پایی ــه س ب
شــدن پشــت ســری در محــل خــود، دکمــه را 

ــد. رهــا کنی
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صندلــی عقــب جــدا نمی شــود بنابرایــن نمی توانیــد 
آن را خــم کنیــد یــا موقعیتــش را تغییــر دهیــد.

تنظیم?جهت?و?دید?آینه?ها??

غربیلک?فرمان??

1. غربیلک فرمان را نگه داشته و اهرم تنظیم آن را 
به سمت پایین فشار دهید.

2. برای تنظیم در موقعیت دلخواه، غربیلک فرمان 
را تنظیم نمایید.

3. پس از تنظیم، برای محکم شدن، اهرم را باال 
بکشید.

 اخطار  
تنظیم  � رانندگی  را هنگام  فرمان  هرگز غربیلک 

نکنید. در غیر این صورت، راننده قادر به کنترل 
صدمات  و  تصادف  به  منجر  و  نبوده  خودرو 

جسمی جدی و حتی مرگ می شود.
کشیدن  � باال  با  فرمان،  غربیلک  تنظیم  از  پس 

مطمئن  فرمان  غربیلک  شدن  محکم  از  اهرم 
شوید. در غیراین صورت، غربیلک فرمان ممکن 
تصادف،  موجب  و  کرده  حرکت  ناگهان  است 

صدمات جسمی جدی و حتی مرگ شود.
مقابل  � در  مستقیم  را  فرمان  غربیلک  هرگز 

صورت خود تنظیم نکنید. در غیراین صورت، 
محافظت مؤثری ارائه نمی دهد. پس از تنظیم، 
بررسی کنید غربیلک فرمان مقابل قفسه سینه 

راننده قرار بگیرد.

آینه?جانبی)آینه?دید?عقب?بیرونی(??

تنظیم?برقی?آینه?جانبی?‹
1. کلید آینه جانبی سمت راست )R( و سمت چپ 
و  راست  جانبی  آینه  )به  دهید.  فشار  را   )L(

چپ مربوط می شود.(

2. برای تنظیم جهت و وضعیت دید آینه جانبی این 
دکمه را فشار دهید.
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خم?کردن?برقی?آینه?جانبی??‹
بــرای خــم کــردن آینــه جانبــی کلیــد آن را 

فشــار دهیــد.

خم?کردن?دستی?آینه?جانبی??‹
بــرای خــم کــردن آینــه جانبــی، آن را بــه ســمت 

عقــب فشــار دهید.

 توجه
هنگام رانندگی در مسیرهای باریک مانند کارواش 
های اتوماتیک، برای جلوگیری از صدمه دیدن آینه 

جانبی، آن را خم نمایید.

 اخطار  
در غیر این صورت ممکن است در اثر عملکرد  �

اشتباه راننده تصادف رخ دهد.
و  � محدب  )سطح  خمیده  سطح  با  جانبی  آینه 

کروی( باعث افزایش دید می شود، اما تصویر 
منعکس  واقعی  اندازه  از  دورتر  و  را کوچک تر 
جانبی،  آینه  تنظیم  هنگام  بنابراین  می  کند. 
فاصله آن را نسبت به عقب خودرو و با توجه به 
تصاویر منعکس شده تنظیم نکنید، در غیر این 
صورت ممکن است راننده به اشتباه خودرو را 

هدایت کند و تصادف رخ دهد.

آینه?داخلی?)آینه?دید?عقب?داخلی(??

آینــه داخلــی را نگــه داشــته و آن را در موقعیــت دید 
عقــب بــه ســمت بــاال و پاییــن تنظیــم نمایید.

1 2

نحوه?تنظیم?کلید?ضد?انعکاس?نور?‹
اهــرم تنظیــم آینــه داخلــی را تنظیــم کنیــد، 
بــه  آینــه  انعــکاس  ضــد  حالــت  ســپس 
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می کنــد. تغییــر  زیــر  موقعیت هــای 
1 موقعیت نرمال  

2 موقعیت ضد انعکاس  

 توجه
در حالت ضد انعکاس، وضوح دید آینه داخلی  �

کمتر می شود.

بستن?و?باز?کردن?درب?موتور?و?درب???
باک?سوخت

درب?موتور??

1. برای بازکردن قفل موقتی درب موتور، دستگیره 
چپ  سمت  پایین  گوشه  زیر  در  شده  تعبیه 

داشبورد را بکشید. درب موتور کمی باال می آید.

درب  مابین  موتور  درب  ثانویه  قفل  دستگیره   .2
موتور و سپر را با انگشتان خود بکشید.

3. برای باز کردن کامل درب موتور، آن را بلند کنید.
قفل  برای  و  آورده  پایین  را کمی  موتور  درب   .4

شدن آن کمی درب موتور را فشار دهید.

درب?باک?سوخت??

واقع  سوخت  باک  درب  دستگیره  کشیدن  با   .1
در پایین سمت چپ صندلی راننده، درب باک 

سوخت را باز نمایید.

2. برای بازکردن و خارج کردن درب باک سوخت، 
به  ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در  را  آن 

آرامی بچرخانید.
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3. پس از سوخت گیری، درب باک سوخت را به آرامی 
در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که 
صدای کلیک شنیده شود. این صدا نشان دهنده 
می باشد. باک سوخت  درب  کامل  بسته شدن 

4. درب باک سوخت را ببندید.

 اخطار  
هنگام سوخت گیری، موتور را خاموش نمایید. �
هنـــگام ســـوخت گیری، از کشـــیدن ســـیگار  �

خـــودداری کنیـــد.
از  � جلوگیری  برای  سوخت گیری،  هنگام 

آتش سوزی جرقه و شعله را از باک دور نگه دارید.
برای جلوگیری از فشرده شدن سوخت و پاشیدن  �

آن به بیرون و در نتیجه صدمات جسمی، همواره 
و  داشته  نگه  را  باک سوخت  درب  روی  بست 
بچرخانید. آرامی  به  را  آن  کردن،  باز  برای 

برای جلوگیری از پاشیده شدن سوخت هنگام  �
بروز تصادف و در نتیجه بروز آتش سوزی، از بسته 
شدن درب باک سوخت اطمینان حاصل نمایید.



www.kermanmotor.ir
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۶روشن کردن خودرو  و  رانندگی۳ ۸
6۸آمادگی برای رانندگی

6۸آب بندی خودرو

6۹سوئیچ خودرو

7۰سیستم روشن - خاموش موتور

)AT( 71گیربکس اتوماتیک

72روشن کردن موتور

74روشن کردن

75ترمز پارک

75تجهیزات کمکی در رانندگی

77بوق

7۸خاموش کردن موتور

7۹نحوه پارک کردن خودرو

۸داشبورد ۰
۸۰نمای کلی صفحه نمایشگر

۸1دورسنج موتور
۸1سرعت سنج
۸1گیج سوخت

۸2گیج دمای مایع خنک کننده
LED ۸2صفحه

۸4نشانگرها و چراغ های هشدار

۹عملکرد چراغ ها و برف پاک کن های خودرو ۰
۹۰نمای کلی چراغ های خودرو

۹2چراغ کوچک
۹2چراغ نور پایین

۹2کلید تنظیم ارتفاع روشنایی چراغ ها
۹2چراغ نور باال

)AUTO( ۹3عملکرد اتوماتیک چراغ های جلو
۹3چراغ مه شکن عقب

۹4چراغ  راهنما
۹4چراغ  روشنایی روز

۹4چراغ ترمز
۹4چراغ دنده عقب

۹5برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو

۹نحوه استفاده از تجهیزات کمکی در رانندگی ۶
۹6سنسور برخورد از جلو

۹7سنسور دنده عقب

۹رانندگی در شرایط خاص ۸
۹۸رانندگی اقتصادی

1۰۰رانندگی در مه
1۰1رانندگی در باران

1۰2رانندگی در فصل گرم
1۰3رانندگی در فصل سرد
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روشن?کردن?خودرو?و?رانندگی??

آمادگی?برای?رانندگی??

بررسی?ایمنی?خودرو?پیش?از?رانندگی??‹
از  پیــش  یک بــار  را  خــودرو  اســت  الزم 
رانندگــی بررســی نماییــد. ایــن بررســی بــه 
می کنــد. کمــک  لذت بخــش  و  ایمــن  رانندگــی 

بازرسی?بیرونی?خودرو?‹
تایرها را از نظر وجود خرابی یا مناسب بودن  �

فشار باد و جدا نشدن آج بررسی نمایید.
در صورت لزوم اقدامات مناسب را انجام دهید. �
بررسی  � نظر شل شدگی  از  را  مهره های چرخ 

نمایید.
از تمیزی و آلوده نبودن شیشه ها، آینه جانبی  �

و چراغ های ترکیبی بیرونی مطمئن شوید و از 
جمع شدن برف و یخ روی آنها جلوگیری نمایید.

مشخصی،  � مدت  برای  خودرو  پارک  از  پس 
شاسی را از نظر عملکرد غیرنرمال مانند نشتی 
مایعات  دیگر  یا  آب  موتور،  روغن  سوخت، 
 A/Cبررسی نمایید. )پس از روشن کردن کولر

نشتی آب، نرمال می باشد.(
شاسی را از نظر مواد خارجی بررسی نمایید. �
کارکرد نرمال چراغ ترکیبی جلو، چراغ ترکیبی  �

را  چراغ ها  دیگر  و  سوم  ترمز  چراغ  عقب، 
بررسی نمایید.

بررسی?داخلی?محفظه?موتور??‹
مقدار مناسب روغن ترمز و مایع خنک کننده را  �

بررسی نمایید.

بازرسی?داخلی?خودرو?‹
کامل بودن تعداد ابزارهای راننده را بررسی نمایید. �
نرمال  � عملکرد  موتور،  کردن  روشن  هنگام 

روی  نمایشگر  صفحه  و  نشانگر  چراغ های 
داشبورد را بررسی نمایید.

را  � ایمنی  کمربند  قفل  ضامن  نرمال  عملکرد 
بررسی کرده و از وجود نداشتن خراشیدگی یا 

ساییدگی در کمربند ایمنی مطمئن شوید.

پیشگیری?های?پیش?از?رانندگی?‹
باعث  � که  داشبورد  روی  اجسام  دادن  قرار  از 

مسدود شدن دید راننده و حتی برخورد آنها به 
یا تصادف  ترمز اضطراری  سرنشینان هنگام 
می شود، خودداری نمایید. در غیراین صورت 
دیدن  صدمه  یا  جسمی  های  آسیب  به  منجر 

خودرو می شود.
صندلی، غربیلک فرمان، آینه های جانبی و آینه  �

داخل خودرو را به نحو مناسب تنظیم نمایید.

از بسته بودن کمربند ایمنی تمامی سرنشینان  �
مطمئن شوید.

تمامی درب ها و درب موتور و صندوق را بسته  �
و قفل کنید.

هشدار
از قــرار دادن بلفــن همــراه، خــودکار یــا اشــیاء 
تیــز روی صفحــه نمایشــگر خــودداری نماییــد، در 
غیرایــن صــورت، در اثــر پرتــاب اشــیاء بــه ســمت 
بیرون دچار آســیب های جســمی و مرگ می شــوید. 

آب?بندی?خودرو??
اولیــه  کیلومتــر  در  نرمــال،  رانندگــی  از  قبــل 
رانندگــی، الزم اســت خــودرو را آب بنــدی نماییــد 
تــا از عمــر ســرویس دهــی خــودرو کاســته نشــود.

مشخصات زمان آب بندی خودرو:
و  � بار، روغن  اولین  هنگام راندن خودرو برای 

واکس از سیستم اگزوز تبخیر شده و سپس دود 
و بخار ظاهر خواهد شد.

گاهی  � بار  اولین  برای  خودرو  راندن  از  پس 
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کنید،  پارک  باز  فضای  در  را  خودرو  اوقات 
افراد  توسط  خودرو  بخار  و  دود  طوری که  به 

استنشاق نشود.
هنگام آب بندی خودرو، مصرف سوخت و مصرف  �

می یابد. افزایش  نسبی  طور  به  موتور  روغن 
جاده های با شرایط بهتر را انتخاب کرده، مقدار  �

بار را محدود و سرعت را کاهش دهید.
     از فشاردادن زیاد روی پدال گاز و گاز دادن  �

ناگهانی خودداری کنید.

اضافه?بار?نداشته?باشید?‹
در زمــان آب بنــدی خــودرو، وزن بــار نبایــد 
در غیرایــن  باشــد،  انــدازه مجــاز  از  بیــش 
صــورت، اجــزاء بــه درســتی کار نکــرده و بــه 

راحتــی خــراب می شــوند.
در طی مسافت 0 تا 800km، حداکثر از بارگیری  �

کنید. خودداری  مجاز  ظرفیت   %50 از  بیش 
از  � تا 2000km، حداکثر  در طی مسافت 800 

بارگیری بیش از 65% ظرفیت مجاز خودداری کنید.

در?مسیرهای?طوالنی?رانندگی?نکنید?‹
هنــگام آب بنــدی، از رانندگــی در مســیرهای 
طوالنــی خودداری کنیــد. در صورت کارکردن 
موتــور بــه طــور مــداوم بــه مــدت طوالنــی، 
می شــوند. ســایش  دچــار  موتــور  قطعــات 

از?ترمزگیری?ناگهانی?خودداری?نمایید?‹
حداقــل  بــه  را  اضطــراری  ترمــز  تعــداد 
سیســتم  صــورت،  غیرایــن  در  برســانید 
ــن  ــود و در ضم ــد ب ــز تحــت فشــار خواه ترم
از  موتــور  بــه  فشــار  تحــت  بــار  تحمیــل 
 300km شاســی افزایــش خواهــد یافــت. در
ــریع  ــری س ــدی، از ترمزگی ــان آب بن ــه زم اولی

نماییــد. خــودداری 

از?یدک?کشیدن?خودرو?خودداری?نمایید:?‹
از  خــودرو  در  اشــکال  وجــود  صــورت  در 
اســتفاده  نماییــد.  اســتفاده  مســطح  تریلــر 
کــردن از طنــاب یــا کابــل هنــگام یــدک کشــیدن 
خــودرو ممکــن اســت منجــر بــه صدمــه دیــدن 

ــود. ــودرو ش خ

تعمیر?و?نگهداری?اولیه:?‹
از ســپری  قبــل  و  خــودرو  رانــدن  از  پــس 
ــا Km 3۵00 - 2۵00 از  شــدن  یــک ســال ی
زمــان تحویــل خــودرو ســرویس اولیــه را بــه 
منظــور آببنــدی صحیــح خــودرو انجــام دهیــد 
کــه در  نتیجــه خــودرو در حالــت اســتفاده 
نمایندگی هــای  گیــرد.  مــی  قــرار  مطلــوب 
ســرویس  موتــور  کرمــان  شــرکت  مجــاز 
اولیــه و مناســبی را در ایــن خصــوص ارائــه 

داد. خواهنــد 
ــه درســتی انجــام داده  ــا را ب دســتورالعمل ه
ــه  ــور را در دمــای کارکــردی نرمــال نگ و موت
داریــد. قبــل از رســیدن زمــان ســرویس اقــدام 

بــه تعویــض روغــن موتــور نکنیــد.
نگهــداری روزانــه خــودرو را انجــام دهیــد، 
و بســته شــدن پیــچ و مهــره هــای بیرونــی 
خــودرو را بررســی کــرده و بــه تغییــرات صــدا 
و دمــای اجــزاء مختلــف خــودرو در زمــان آب 

ــد. ــم موتــور توجــه نمایی ــدی و تنظی بن

سوئیچ?خودرو??

اســتارت  موقعیــت  در  را  خــودرو  ســوئیچ 
ــور روشــن شــود.  ــا موت ــد ت »START« بچرخانی
پــس از رهــا کــردن، ســوئیچ بــه طــور اتوماتیــک بــه 

می گــردد. بــاز   »ON« روشــن  موقعیــت 
ـــودرو  ـــوئیچ خ ـــردن س ـــا وارد ک ـــل »LOCK«: ب قف
در ایـــن موقعیـــت و خـــارج کـــردن آن، غربیلـــک 
ـــرق خـــودرو  ـــع ب ـــل شـــده و سیســـتم منب فرمـــان قف

خامـــوش می شـــود.
دادن  قــرار  بــا   :»ACC« جانبــی  تجهیــزات 
ســوئیچ خــودرو در ایــن موقعیــت، منبــع بــرق 
تجهیــزات برقــی خــودرو ماننــد سیســتم صوتــی و 

می شــود. فعــال  خنک کننــده 
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خــودرو  برقــی  تجهیــزات  تمــام   :»ON»روشــن
مــدار  داشــبورد،  نشــانگر  چراغ هــای  ماننــد 
ــه  ــی روشــن می شــود و خــودرو شــروع ب جرقه زن

بررســی می کنــد. انجــام عملیــات خــود 
ســوئیچ  قرارگرفتــن  بــا   :«  START»اســتارت
خــودرو در ایــن موقعیــت موتــور روشــن می شــود.

 اخطار  
پیش از توقف خودرو، هرگز سوئیچ را از مغزی  �

فرمان خارج نکنید، در غیراین صورت، هنگام 
قفل  ناگهانی  طور  به  فرمان  غربیلک  رانندگی 

شده و موجب وقوع تصادف می شود.
پس از توقف خودرو، ترمز پارک را درگیر نمایید  �

تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.
هنگام ترک خودرو حتماً سوئیچ را همراه خود  �

داشته باشید این امر به منظور جلوگیری از تنها 
و  خودرو  در  کودک(  افراد)مخصوصاً  ماندن 
اشتباهاً استارت زدن موتور یا کار با تجهیزات 
آسیب  و  برقی(  شیشه  )مانند  خودرو  برقی 

دیدگی احتمالی انجام می شود.
هنگام ترک خودرو، هرگز کودک یا فرد معلول  �

قفل  از  استفاده  صورت  در  نگذارید،  تنها  را 
ریموت کنترل، ممکن است سرنشینان با مشکل 
روبرو شوند. در شرایط دمایی متفاوت، دمای 
شود،  می  سرد  یا  گرم  بسیار  خودرو  داخل 
یا حتی مرگ  به آسانی موجب بیمار شدن  که 

سرنشینان خواهد شد.

 توجه
از  جلوگیری  برای  موتور،  بودن  خاموش  هنگام 
تخلیه شارژ باتری و صدمه به شمع احتراق، هرگز 

سوئیچ را در حالت روشن«ON« قرار ندهید.

سیستم?روشن-?خاموش?موتور???
)Engine start- stop(

حالــت کلیــد روشــن- خامــوش موتــور مشــابه بــا 
دستگاه سوئیچ خودرو می باشد. 

ــده  در صورتی کــه ســوئیچ خــودرو همــراه بــا رانن
باشــد، می تــوان موتــور را بــا انتخــاب حالت هــای 
 »IGON« یــا   »power off«، »Accessory«

روشــن نمــود.
 »LOCK« عملکــرد آن مشــابه با موقعیت :STOP
ــت  ــن موقعی ــه در ای ــد، ک ــودرو می باش ــوئیچ خ س

سیســتم خامــوش می شــود.
موقعیــت  بــا  مشــابه  آن  عملکــرد   :Accessory
»ACC« ســوئیچ خــودرو می باشــد، کــه در ایــن 
موقعیــت منبــع بــرق تجهیــزات برقــی خــودرو مانند 

ــود. ــال می ش ــدک فع ــی و فن ــتم صوت سیس
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 »ON« عملکــرد آن مشــابه بــا موقعیــت :IGON
موقعیــت  ایــن  در  می باشــد.  خــودرو  ســوئیچ 
فــن  ماننــد  خــودرو  الکتریکــی  تجهیــزات  تمــام 
و  داشــبورد  نشــانگر  چراغ هــای   ،)A/C(کولــر
مــدار جرقــه زنــی روشــن شــده و خــودرو شــروع 

بــه انجــام عملیــات خــود بررســی می کنــد.
ENGINEON: عملکــرد آن مشــابه بــا موقعیــت 
»START« ســوئیچ خــودرو می باشــد. در ایــن 

موقعیــت موتــور روشــن می شــود.
کلیــد روشــن- خامــوش موتــور را بــدون فشــار 
دادن پــدال ترمــز، فشــار دهیــد. عملکردهــای زیــر 

انجــام می شــود:
  ACCESSORY)ACC(  STOP  )LOCK(  

STOP)LOCK(  IGON )ON(                     
چــراغ نشــانگر کلیدهــای مربوطــه بــه ترتیــب در 

قــرار می گیــرد. حالت هــای زیــر 
OFF )خاموش(   نارنجی   نارنجی  

OFF )خاموش(

 توجه
در صورت وجود کلید هوشمند در خودرو، برای  �

از کلید روشن - خاموش  روشن کردن موتور 
موتور استفاده نمایید.

??)AT(??گیربکس?اتوماتیک

موقعیــت دنــده هــا در صفحه نمایشــگر نشــان داده 
می شــود.

: دنده پارک P
: دنده عقب  R

: دنده خالص  N
: دنده حرکت به سمت جلو D

: تعویض به دنده باالتر )دنده سبک( +
: تعویض به دنده پایین تر )دنده سنگین( -

ساختار?دنده?ها?‹

� )P( دنده پارک

تعویــض  اهــرم  خــودرو،  توقــف  هنــگام 
ــد.  ــر نمایی ــارک )P( درگی ــده پ ــده را در دن دن
در صــورت تعویــض دنــده از دنــده پــارک 

داشــتن دکمــه  قــرار  از  دنده  هــا،  دیگــر  بــه 
Engine Start-( روشــن- خامــوش موتــور
و   »IGON« موقعیــت  در   )Stop button
فشــار دادن پــدال ترمــز مطمئــن شــوید، در 
ــده  ــده از دن غیراینصــورت اهــرم تعویــض دن

پــارک خــارج نمــی شــود.

 اخطار  
از دنده پارک )P( به جای ترمزپارک استفاده نکنید. �
از  � راننده،  صندلی  از  شدن  خارج  از  پیش 

قرارگرفتن اهرم تعویض دنده در موقعیت پارک 
)P( و درگیری کامل ترمزپارک، خاموش بودن 
موتور و همراه داشتن کلید هوشمند مطمئن شوید.

�  )R( دنده عقب

هنــگام حرکــت بــه ســمت عقــب از ایــن دنــده 
اهــرم  درگیــری  از  قبــل  نماییــد.  اســتفاده 
ــب )R( از توقــف  ــده عق ــده در دن تعویــض دن
کامــل خــودور و کار کردن موتــور در دور آرام 

ــن شــوید. مطمئ

� )N( دنده خالص
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� )D( دنده حرکت به سمت جلو

دنــده  تعویــض  اهــرم  دادن  قــرار  هنــگام 
اتوماتیــک  D، گیربکــس  در موقعیــت دنــده 
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  را  مناســب  دنــده 
نرمــال،  رانندگــی  )ماننــد  رانندگــی 
کنــد. مــی  انتخــاب  در ســرباالیی(  حرکــت 
و  دنــده  تعویــض  اهــرم  درگیــری 
صرفــه  بــه  همــواره   D دنــده  موقعیــت 
رانندگــی  و  ســوخت  مصــرف  در  جویــی 
کنــد. مــی  کمــک  پایــدار  شــرایط  در 
دنــده  تعویــض  اهــرم  دادن  حرکــت  بــا 
یــا   )+( ســبک  هــای  دنــده  ســمت  بــه 
بیــن  دنــده   ،)-( ســنگین  هــای  دنــده 
شــود. مــی  تعویــض   1 دنــده  و   ۵ دنــده 
در صــورت قــراردادن اهــرم تعویــض دنــده 
در دنــده D، دنــده 1 انتخــاب شــده اســت 
)معمــواًل دنــده 1 انتخــاب مــی شــود، امــا در 
حالــت زمســتان دنــده 2 انتخــاب مــی شــود(
صفحــه LCD روی صفحــه نمایشــگر موقعیت 
دهــد. مــی  نشــان  را  شــده  انتخــاب  دنــده 

 توجه
�  )P( درگیری اهرم تعویض دنده در دنده پارک

هنگام رانندگی  منجر به صدمه دیدن گیربکس 
می شود. 

با  � دار،  در جاده های شیب  توقف  در صورت 
نگه  ثابت  به  اقدام  موتور  نیروی  از  استفاده 
داشتن خودرو نکنید. از ترمز پارک یا پدال ترمز 

استفاده نمایید.
هنگامی که دور موتور بیشتر از حالت دور آرام  �

می باشد، هرگز اهرم تعویض دنده را از دنده 
)N( به دنده )D( یا دنده )R( درگیر نکنید.

برای جلوگیری از صدمه دیدن گیربکس، هنگام  �
حرکت از قرار دادن اهرم تعویض دنده در دنده 

خالص )N( خودداری نمایید.
تعویض  � اهرم  خودرو  کامل  توقف  در صورت 

دنده را در دنده پارک )P( قرار دهید.

حالت?دستی??‹
بــرای  خــودرو،  حرکــت  یــا  توقــف  هنــگام 
انتخــاب حالــت دســتی، اهــرم تعویــض دنــده 
را از موقعیــت D ســمت چــپ بــه موقعیــت 

دســتی حرکــت دهیــد.
ــده D، اهــرم  ــت دن ــه موقعی ــرای بازگشــت ب ب

تعویض دنده را به موقعیت اصلی برگردانید.
دنــده  تعویــض  اهــرم  دســتی،  حالــت  در 
را بــه ســمت عقــب و جلــو حرکــت داده تــا 
گــردد.  انجــام  ســرعت  بــه  دنــده  تعویــض 
در  معمولــی،  گیربکــس  بــا  مقایســه  در 
بــا  همــراه  دنــده  تعویــض  دســتی  حالــت 
می شــود. انجــام  گاز  پــدال  دادن  فشــار 
»+«: اهــرم تعویــض دنــده را یــک بــار بــه 
دنــده  موقعیــت  دهیــد،  فشــار  ســمت جلــو 
مــی رود. ســبک تر(  باالتر)دنــده  دنــده  یــک 
»-«: اهــرم تعویــض دنــده را یــک بــار بــه 
ســمت عقــب فشــار دهیــد، موقعیــت دنــده یــک 
پایین تــر )دنــده ســنگین تر( مــی رود. دنــده 

روشن?کردن?موتور??

دکمه?روشن-?خاموش?موتور?‹

�خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک 
و  )فالشر(  هشدار  چراغ های  نرمال  عملکرد   .1
را  نمایشگر  صفحه  روی  نشانگر  چراغ های 

بررسی نمایید.
2. در صورت درگیری ترمز پارک از قرار داشتن 
 N یا   P دنده  موقعیت  در  دنده  تعویض  اهرم 

مطمئن شوید.
3. پدال ترمز را فشار دهید.
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را فشار دهید. 4. دکمه روشن- خاموش موتور 

)کلید هوشمند همراه مالک خودرو می باشد.(

روشن?کردن?اضطراری?موتور?‹
اگــر هنــگام رانندگــی موتــور بــه طــور ناگهانــی 
خامــوش شــود، اهــرم تعویــض دنــده را در 
موقعیــت دنــده خــالص N قــرار داده و بــرای 
روشــن کــردن موتــور دکمــه روشــن-خاموش 
موتــور را فشــار دهیــد. )کلیــد هوشــمند همراه 

مالــک خــودرو می باشــد.(
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 توجه
اضطراری،  کردن  روشن  عملکرد  از  استفاده  با 
در  باشد،   3km/h از  بیش  باید  خودرو  سرعت 
روشن-  دکمه  فشاردادن  با  صورت،  غیراین 

خاموش، موتور روشن نمی شود.

 توجه
عملکرد روشن کردن اضطراری موتور در شرایط 
غیرنرمال نیز قابل اجرا می باشد. سوئیچ خودرو 
و  داده  قرار   ACCESSORY موقعیت  در  را 
ثانیه دکمه روشن-  از 15  بیش  به مدت طوالنی 
خاموش موتور را فشار دهید تا خودرو استارت 
زده شود)توجه: بدون فشاردادن پدال ترمز از قرار 
داشتن اهرم تعویض دنده در دنده N مطمئن شوید.(

 اخطار  
سرد،  � هوای  در  خودرو  زدن  استارت  از  قبل 

برای پیش گرم کردن، موتور باید در دور آرام 

کار نماید پس از آن عملکردهای دیگر را انجام 
غیرعادی  صدای  نگران  لحظه،  این  در  دهید. 
نرمال  حالت  این  چون  نباشید  آمده  وجود  به 
یا  باال  دور  در  موتور  کارکردن  از  می باشد. 
پر گاز بودن جلوگیری نمایید، چون به موتور 

صدمه وارد می شود.
در مکان های بسته با تهویه نامناسب از روشن  �

کردن و کارکردن موتور جلوگیری نمایید. زیرا 
گاز خروجی اگزوز گازی بدون رنگ و بو و سمی 
حتی  یا  جسمی  آسیب های  باعث  و  می باشد 

مرگ می شود.
خودرو  � دادن  قرار  از  موتور،  کارکردن  هنگام 

از خودرو مراقبت نمی کند  در مکانی که کسی 
خودداری نمایید.

 توجه
موتور در هوای سرد به سختی روشن می شود. �

از  بیش  دریا(  )از سطح  ارتفاع  با  رقیق  هوای 
به  موتور  برای  را  زیادی  مشکالت   2400m

وجود می آورد.
درجه  �  0 زیر  بیرون  هوای  دمای  درصورتی که 

پارک  روز  چند  مدت  به  خودرو  یا  سانتیگراد 

می باشد، موتور را روشن کرده و پیش از شروع 
به رانندگی اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه 
در دور آرام کار نماید و تا رسیدن درجه حرارت 
آب رادیاتور موتور به دمای نرمال منتظر مانده 

و سپس شروع به رانندگی نمایید.
در  � خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 

خاموش  روشن-  دکمه  یا   »LOCK« موقعیت 
درگیری  نیز  و   »STOP« موقعیت  در  موتور 
اهرم تعویض دنده در موقعیت دنده P، اگر درب 
جلو چپ را باز کنید یا ببندید، قفل ستون فرمان 

برقی، غربیلک فرمان را قفل خواهد کرد.

روشن?کردن??

نحوه?روشن?کردن?نرمال??‹

�خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

1. موتور را روشن کنید. به بخش روشن کردن 
موتور)صفحه ۷2( مراجعه نمایید.

تعویض  اهرم  موتور،  کارکردن  درجا  از  پس   .2
دنده را در موقعیت دنده D قرار دهید.

3. ترمز پارک را آزاد کنید.
در ضمن  و  رها کرده  را  پدال کالچ  آرامی  به   .4
به  را  گاز  پدال  خودرو،  سرعت  افزایش  برای 



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

۷۵

رو
ود

 خ
 با

گی
نند

را
نرمی فشار دهید. 

نحوه?روشن?کردن?در?جاده?های?شیب?دار?‹

�خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

1. موتور را روشن کنید. به بخش روشن کردن 
موتور)صفحه ۷2( مراجعه نمایید.

2. اهرم تعویض دنده را از موقعیت P در موقعیت 
D قرار دهید.

3. ترمز پارک را آزاد کنید.
4. هنگام آزاد کردن آرام پدال ترمز، پدال گاز را 

فشار دهید.

ترمز?کردن?بوسیله?ترمز?پارک?‹

�تنظیم کردن 

ــد.  ــار دهیـ ــاًل فشـ ــارک را کامـ ــز پـ ــدال ترمـ پـ
ـــدال  ـــدا پ ـــر خـــودرو، ابت ـــظ بهت ـــور حف ـــه منظ ب
ترمـــز را تـــا زمـــان کشـــیدن و درگیـــر کـــردن 

ترمـــز پـــارک فشـــار دهیـــد.

�رها کردن 

پدال ترمز پارک را رهاکنید.

 توجه
رانندگی  پارک  ترمز  درگیری  صورت  در  هرگز 
نکنید. درغیراین صورت، اجزاء ترمز داغ شده و بر 
عملکرد ترمزگیری تأثیر می گذارد و گاز دادن منجر 

به سایش ترمزها می شود.
از پارک کردن خودرو روی برگ های خشک، علف های 
بلند و دیگر مواد قابل اشتعال خودداری نمایید.
در  خودرو  درصورتی که  خودرو،  پارک  هنگام 
در  را  دنده  دسته  دارد،  قرار  سرباالیی  مسیر 
موقعیت دنده 1 )مخصوص گیربکس معمولی( یا 
اتوماتیک(  گیربکس  )P( )مخصوص  پارک  دنده 

قرار دهید.
در  خودرو  درصورتی که  خودرو،  پارک  هنگام 
در  را  دنده  دسته  دارد،  قرار  سرپایینی  مسیر 

موقعیت دنده عقب )R( قرار دهید.
پیش از رانندگی از آزاد شدن کامل اهرم ترمز پارک 

اطمینان حاصل کنید.

تجهیزات?کمکی?در?رانندگی??

)کنترل??‹ کنترل? کروز? عملکرد? نحوه?
سرعت?یکنواخت(
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سیســتم کــروز تنظیمــات بازشــدن دریچــه 
گاز را از طریــق کنتــرل کــردن ســیگنال خــارج 
شــده سنســور دریچــه گاز الکترونیکــی انجــام 
می دهــد، کــه در نتیجــه ســرعت خــودرو در 
ــم می شــود. پــس  ــن شــده تنظی محــدوده تعیی
از فعــال شــدن عملکــرد کــروز کنتــرل، مــاژول 
آن بــرای حفــظ ســرعت برقــرار شــده فعلــی از 
طریق ســیگنال خارج شــده سنسور دریچه گاز 
الکترونیکــی، ســرعت را بــه درســتی محاســبه 
می نمایــد. کنتــرل زاویــه بازشــدن دریچــه گاز 
می کنــد. تنظیــم  را  هــوا  و  ســوخت  میــزان 

شرایط?فعال?شدن?سیستم?کروز?‹
 ECU ،قبــل از فعــال شــدن سیســتم کــروز
پــدال  دادن  ترمز)فشــار  ســیگنال  بایــد 
ترمــز( را شناســایی نمایــد. در صورتی کــه 
ســرعت خــودرو خــارج از محــدوده تعییــن 
بیشــتر  یــا   3۵km/h از  باشــد)کمتر  شــده 
غیرفعــال  کــروز  سیســتم   ،)140km/h از 
در  ســرعت  صورتی کــه  در  می شــود، 
محــدوده تعییــن شــده باشــد. )3۵km/h تــا 
140km/h( سیســتم کــروز فعــال می شــود. 
مجهــز  خودروهــای  در  کــروز  سیســتم 
می دهــد  اجــازه  اتوماتیــک  گیربکــس  بــه 
ــد. ــر باش ــا باالت ــده 3 ی ــت دن ــده در موقعی دن

هر??‹ )در? کروز? عملکرد? غیرفعال?شدن?
یک?از?شرایط?زیر(

w  ناشی کروز  عملکرد  شدن  غیرفعال  شرایط 
 ،Cancel از دخالت راننده: فعال کردن دکمه
فعال کردن دکمه Cruise OFF، درگیرکردن 
سیگنال ترمز/ کالچ بوسیله فشار دادن دکمه 

 Resume/Accel و Set/coast
w  ناشی کروز  عملکرد  شدن  غیرفعال  شرایط 

از سیستم برق: خاموش شدن موتور، وجود 
در  عیب  وجود  سرعت،  سنسور  در  عیب 
عملکرد ترمز، وجود عیب در عملکرد کروز، 
پایین تر  دنده ای  در  دنده  جعبه  داشتن  قرار 
از دنده 3، وجود عیب در جعبه دنده، کاهش 
شدید یا افزایش بیش از اندازه ولتاژ سیستم، 
الکترونیکی،  گاز  دریچه  در  عیب  وجود 

محدودیت دور موتور و غیره.
w  شرایط غیرفعال شدن عملکرد کروز ناشی از

 ESP، TCS، :فعال شدن سیستم های دیگر
SRS وغیره

w  شرایط غیرفعال شدن عملکرد کروز ناشی از
تغییرات سرعت: محدودیت سرعت، افزایش 
یا کاهش میزان سرعت، تنظیم سرعت کروز 

بیش از محدودیت سرعت مجاز و غیره 

معرفی?عملکردهای?کلید?‹

�)عملکرد    ON/OFF خاموش   - روشن  کلید 
اصلی سیستم کروز(

در صــورت فعــال کــردن ایــن کلیــد )فشــار 
3ثانیــه(،  مــدت  بــه  داشــتن  نگــه  و  دادن 
ایــن  در  می شــود.  فعــال  کــروز  سیســتم 
لحظــه، می توانیــد دیگــر عملکردهــای کلیــد 
بــرای  را   )SET کلیــد  دادن  )فشــار  کــروز 
برقــراری ســرعت کــروز و وارد کــردن حالــت 

کــروز انجــام دهیــد.
اصلــی،  کلیــد  کــردن  غیرفعــال  درصــورت 
ــره  ــروز ذخی ــرعت ک ــده و س ــال نش ــروز فع ک

می شــود. حــذف   ECM در  شــده 

�کلید CANCEL )کلید لغو عملکرد کروز( 

ــت  ــودرو در حال ــتن خ ــرار داش ــورت ق در ص
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کــروز، بــا فشــاردادن ایــن کلیــد خــودرو از 

حالــت کــروز خــارج می شــود.
REL/ درصــورت فشــار دادن مجــدد کلیــد
از  بیــش  خــودرو  ســرعت  اگــر   ACCEL
3۵km/h باشــد، عملکــرد کــروز ذخیــره شــده 
و ســرعت در مقــدار اولیــه ای کــه قبــاًل تنظیــم 

شــده حفــظ می شــود.

�کلید SET/COAST )کلید برقراری و کاهش  
سرعت کروز(

تنظیــم ســرعت کــروز بــر اســاس ســرعت 
ــی  ــد اصل ــردن کلی ــن ک ــس از روش ــودرو پ خ
 3۵km/h کــروز، اگــر ســرعت خــودرو بیــش از
باشــد، بــا فشــار دادن ایــن کلیــد وارد حالــت 
کــروز می شــوید و خــودرو در ســرعت تعییــن 

ــد. ــی می مان ــده باق ش
فشــار دادن کلیــد کاهــش ســرعت: در صــورت 
کــروز،  حالــت  در  خــودرو  داشــتن  قــرار 
ــد، ســرعت  ــد را فشــار دهی ــه کلی ــی ک هرزمان

خــودرو تــا km/h 1/۶ کاهــش می یابــد.
کاهــش ســرعت بوســیله فشــار دادن طوالنــی 
کلیــد: درصــورت قــرار داشــتن خــودرو در 
ــی مــدت  ــا فشــار دادن طوالن ــروز، ب ــت ک حال
ایــن کلیــد ســرعت خــودرو بــه طــور مــداوم 

طوالنــی  دادن  می کند.فشــار  پیــدا  کاهــش 
مــدت کلیــد یعنــی روشــن کــردن کلیــد بــه مدت 

ــد. ــی باش ــه م ــش از 0/۵ ثانی بی

�کلید RES/ACCEL )کلید برقراری و افزایش  
سرعت(

از  پــس  کــروز:  ســرعت  برقــراری  حالــت 
اگــر  کــروز،  اصلــی  کلیــد  کــردن  روشــن 
از 3۵km/h باشــد،  ســرعت خــودرو بیــش 
کلیــد  ایــن  کــروز  حالــت  در  مانــدن  بــرای 
را فشــار دهیــد، ســرعت خــودرو بــه طــور 
اتوماتیــک درآخریــن ســرعت تنظیــم شــده 

می مانــد. باقــی 
ــان  ــرعت: هرزم ــش س ــد افزای ــاردادن کلی فش
بــا فشــار دادن ایــن کلیــد، ســرعت خــودرو تــا

km/h 1/۶ افزایــش می یابــد.

�افزایش سرعت به وسیله فشاردادن طوالنی کلید 

درصــورت قــرار داشــتن خــودرو در حالــت 
کــروز، بــا فشــار دادن طوالنــی مــدت ایــن کلید 
ســرعت خــودرو تــا میــزان مشــخصی افزایش 
مــی یابــد. فشــاردادن طوالنــی مــدت کلیــد 
ــد بــه مــدت بیــش از  یعنــی روشــن کــردن کلی

0/۷۵ ثانیــه می باشــد.

بوق??

بررسی?پوشش?بوق?‹
دیگــران  بــه  هشــدار  جهــت  بــوق  از 
درجاده هــای مجــاز یــا در شــرایط اضطــراری 
پیشــاپیش  ترافیکــی  ایمنــی  از  اطمینــان  و 
ــتن  ــرار داش ــورت ق ــود. درص ــتفاده می ش اس
ســوئیچ خــودرو در هــر موقعیتــی، پوشــش 
ــا  ــان را فشــار داده ت ــک فرم ــوق روی غربیل ب

صــدای بــوق شــنیده شــود.

 توجه
بـــرای اســـتفاده از بـــوق، بـــه دســـتورالعمل های  �

قوانیـــن ترافیکـــی زیـــر توجـــه نماییـــد:
در  � رانندگی  تند،  پیچ های  به  رسیدن  هنگام 
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بر  که  جاده ای  شرایط  دیگر  و  سرباالیی 
مسافت دید ایمن یا سبقت گرفتن یا هرموقعیت 
اضطراری تأثیر می گذارد، از کاهش سرعت و به 
صدا درآوردن بوق وجلوگیری از بروز تصادف 

مطمئن شوید.
منتظر  � یا  جلویی  خودروی  توقف  صورت  در 

خودرو  باید  آرام،  رانندگی  یا  صف  در  ماندن 
در شرایط  یا  بمانید  منتظر  و  کرده  متوقف  را 
مناسب رانندگی کنید. از به صدا درآوردن بوق 
و  جلویی  خودروهای  رانندگان  ترغیب  برای 

عابرین پیاده خودداری نمایید.

خاموش?کردن?موتور??

خاموش?کردن?موتور?به?وسیله?سوئیچ??‹
خودرو?

»ON»1 موقعیت روشن
»ACC»2   موقعیت تجهیزات جانبی

»LOCK« 3 موقعیت قفل
1  بــه  ــت  باقــرار دادن ســوئیچ خــودرو از موقعی

ــود. ــوش می ش ــور خام 3  موت ــا  2  ی

خاموش?کردن?موتور?به?وسیله?دکمه??‹
روشن-?خاموش?موتور

ــار  ــا فش ــودرو، ب ــل خ ــف کام ــورت توق درص
موتــور  خامــوش،  روشــن-  دکمــه  دادن 

می شــود. خامــوش 

عملکرد?خاموش?کردن?اضطراری?هنگام??‹
رانندگی

از  بیــش  خــودرو  ســرعت  درصورتی کــه 
3km/h باشــد، در مــدت 2 ثانیــه یــا فشــار 
طوالنی تــر بــه مــدت 3 ثانیــه و بــه تعــداد 3 
مرتبــه دکمــه روشــن- خامــوش را فشــار دهید 
کــه در ایــن صــورت موتــور خامــوش خواهــد 
موقعیــت  در  ســوئیچ  زمــان،  درایــن  شــد. 

دارد. قــرار   »ACCESSORY«

 اخطار  
ترمز  � بوستر  موتور،  کردن  خاموش  از  پس 

کار نمی کند، بنابراین برای ترمز کردن نیروی 
بیشتری را به پدال ترمز وارد نمایید.

در  � خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
دکمه  ویا   »ACC« یا   »LOCK« موقعیت 
یا   »STOP« درموقعیت  خاموش  روشن- 
»ACCESSORY«، ایربگ ها فعال نمی شوند.

در  � خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
موقعیت » LOCK« یا دکمه روشن- خاموش 
در موقعیت«STOP »، غربیلک فرمان قفل شده 
و با خودرو قادر به دور زدن نمی باشید. مراقب 

باشید و از بروز تصادف جلوگیری نمایید.
خاموش  � به  نیاز  درصورت  رانندگی،  هنگام 

سوئیچ  اضطراری،  درمواقع  موتور  کردن 
خودرو را فقط در موقعیت »ACC« قرار دهید.

نحوه?پارک?کردن?خودرو?‹

�خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 

1. همزمان با فشار دادن پدال کالچ، پدال ترمز را 
نیز فشار دهید.

نمایید.  استفاده  پارک  ترمز  از  لزوم  2. درصورت 
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اهرم  طوالنی،  مدت  در  پارک خودرو  درصورت 
تعویض دنده را درموقعیت دنده خالص قرار دهید.

�خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

درموقعیت  دنده  تعویض  اهرم  داشتن  باقرار   .1
دنده D، پدال ترمز را فشار دهید.

2. درصورت لزوم از ترمز پارک استفاده نمایید.  
3. درصورت پارک خودرو درمدت طوالنی، اهرم 
تعویض دنده را در موقعیت دنده N یا P قراردهید.

 توجه
پیشگیری های پارک کردن خودرو

بروز  � از  جلوگیری  برای  کردن،  پارک  هنگام 
تصادف مراقب باشید فرد یا مانعی در اطراف 

خودرو وجود نداشته باشد.
موقعیت  � در  را  خودرو  کردن،  پارک  هنگام 

پارک  و  حرکت  مانع  و  کرده  پارک  مناسبی 
خودروهای دیگر نشوید.

داخل  � در  استراحت  و  کردن  پارک  درصورت 
خودرو، موتور را خاموش نمایید.

نشانگرها  � نمایید،  خاموش  را  چراغ ها  تمام 
را  نمایشگر  صفحه  روی  هشدار  پیغام های  و 
بررسی نمایید، تمام درب ها را قفل کرده و از فعال 
بودن سیستم ضدسرقت اطمینان حاصل نمایید.

اشیاء قیمتی را همراه خود داشته باشید و از قرار  �
دادن اشیاء قیمتی درخودرو خودداری نمایید.

نحوه?پارک?کردن?خودرو??

خودروهای?مجهز?به?گیربکس?معمولی?‹
1. همزمان با فشار دادن پدال کالچ، پدال ترمز را 

نیز فشار دهید.
2. ترمز پارک را درگیر کنید. به بخش ترمز پارک 

مراجعه نمایید.
قرار   N موقعیت  در  را  دنده  تعویض  اهرم   .3
جاده های  در  خودرو  پارک  صورت  )در  دهید 
موقعیت  در  را  دنده  تعویض  اهرم  شیب دار، 
دنده 1 یا دنده عقب )R( قرار دهید و درصورت 

نیاز از مانع در جلوی چرخ ها استفاده نمایید.
خاموش  بخش  به  نمایید.  خاموش  را  موتور   .4

کردن موتور)صفحه ۹0( مراجعه نمایید.
۵. درب ها را قفل نمایید.

خودروهای?مجهز?به?گیربکس?اتوماتیک?‹
در  تعویض  اهرم  داشتن  قرار  درصورت   .1

موقعیت D، پدال ترمز رافشار دهید.
2. ترمز پارک را درگیر کنید.

 N ــا ــت P ی ــده را در موقعی ــض دن ــرم تعوی 3. اه
قــرار دهید.)هنــگام پــارک کــردن خــودرو در 
جاده هــای شــیب دار، درصــورت نیــاز از مانــع 

در جلــوی چرخ هــا اســتفاده نماییــد.(
خاموش  بخش  به  نمایید.  خاموش  را  موتور   .4

کردن موتور) صفحه ۷8 ( مراجعه نمایید.
۵. درب ها را قفل نمایید و از همراه داشتن کلید 

مطمئن شوید. 

 توجه
قبل  از ترک خودرو، ترمز پارک را درگیر نمایید  �

و  درب ها  تمام  و  کرده  خاموش  را  موتور  و 
شیشه ها را بسته و قفل نمایید. کلید را همراه 

خود داشته باشید.
قابل  � مواد  اطراف  در  خودرو  کردن  پارک  از 

اشتعال خودداری نمایید.
شــیب دار:   � ســطح  روی  خــودرو  پــارک 

ســرباالیی،  در  خــودرو  پــارک  درصــورت 
اهــرم تعویــض دنــده را در موقعیــت دنــده 1 
)مخصــوص خودروهایــی باگیربکــس معمولی( 
یــا موقعیــت پــارک P )مخصــوص خودروهایــی 
باگیربکــس اتوماتیــک( قــرار دهیــد، درصــورت 
پــارک خــودرو در ســرازیری، اهــرم تعویــض 
دنــده را در موقعیــت دنــده عقــب )R( قــرار داده 
چرخ هــا  درجلــوی  مانــع  از  نیــاز  درصــورت 

اســتفاده نماییــد.
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داشبورد??

نمای?کلی?صفحه?نمایشگر??

1 دورسنج
2 صفحه نمایش چندکاره

3 سرعت سنج )کیلومتر شمار(
4 گیج سوخت

۵ منوی تنظیم مجدد
۶ گیج دمای مایع خنک کننده

32

۵۶ 4

1
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گیج?سوخت??

در  خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  صــورت  در 

روشــن-  دکمــه  یــا   »ON« روشــن  موقعیــت 

ایــن   ،  »IGON« در موقعیــت خامــوش موتــور 

ــان  ــاک را نش ــود در ب ــوخت موج ــطح س ــج، س گی

می دهــد. حــدود هشــت عالمــت بیــن نشــانه های 

ــوخت  ــدار س ــه مق ــود دارد. درصورتی ک F وE وج

بــه آخریــن عالمــت در انتهــای نشــانه E می رســد، 

ســوخت،  ســطح  بــودن  پاییــن  هشــدار  چــراغ 

روشــن شــده کــه نشــان می دهــد خــودرو نیــاز بــه 

دارد. ســوختگیری 

F پر

E خالی

درحداکثر  فقط  موتور  عملکردی،  نرمال  دمای 
دور موتور به مدت کوتاه می تواند کار نماید.

سرعت?سنج?)کیلومتر?شمار(??

ســرعت ســنج، ســرعت حرکــت خــودرو را نشــان 
می دهــد.

 ،km/h ســرعت ســنج، ســرعت خودرو را در واحد
تــا حداکثــر ســرعت 240km/h نشــان می دهــد.

دورسنج??

ــان  ــه نش ــر دقیق ــور را دره ــرعت موت ــنج س دورس
می دهــد.

واحــد دور موتــور rpm اســت. دورســنج، ســرعت 
نشــان  را   8000  rpm تــا   0 از  را  موتــور  دور 
  ۶000 rpm می دهــد. دور خطرنــاک موتــور بیــن

می باشــد.  8000  rpm تــا 

 توجه
آمدن  � وارد  از  برای جلوگیری  رانندگی،  هنگام 

صدمه به موتور و اجزاء آن، هرگز اجازه ندهید 
عقربه دورسنج در محدوده دور موتور خطرناک 

)قرمز رنگ( قرار بگیرد.
به  � و رسیدن  بندی مناسب خودرو  آب  از  پس 
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نمایشگر?فشار?باد?تایر?)اختیاری(?‹
نشــانگر  دارای  تایــر  بــاد  فشــار  سیســتم 
هشــدار وجــود عیــب می باشــد، درصــورت 
فشــار بــاد بــاال ویــا پاییــن ایــن چــراغ نشــانگر 
روشــن شــده و فشــار بــاد الســتیک درهــر 

لحظــه را نشــان می دهــد. 
درصورتــی کــه سیســتم، فشــار بــاد تایــر 
غیرنرمــال و مشــخصات  دمــا را دریافــت 
نمایشــگر  صفحــه  آن  از  پــس  نمایــد، 
را  تایــر  بــاد  فشــار  هشــدار  مشــخصات 
دریافــت کــرده و نشــانگر تایــر مربوطــه همــراه 

می شــود. روشــن  آن  عیــب  بــا 
تایــر  بــاد  فشــار  سیســتم،  درصورتی کــه 
نرمــال و مشــخصات دمــا را دریافــت نمایــد، 
مشــخصات  نمایشــگر  صفحــه  آن  از  پــس 
ــر  ــاد تای مربوطــه را دریافــت کــرده و فشــار ب

بــه صــورت لحظــه ای را نشــان می دهــد.

موقعیت?های?کلید?اهرم?صفر?کردن?‹
هربارکــه اهــرم صفرکــردن را فشــار می دهید، 
صفحــه نمایــش LCD فهرســتی را بــه ترتیــب 
ــر نشــان می دهــد: کل مســافت طــی شــده  زی

 )ODO(
 )TRIPA(  A مسافت طی شده

گیج?دمای?مایع?خنک?کننده??

در  خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  درصــورت 
روشــن-  دکمــه  یــا   »ON روشــن«  موقعیــت 
خامــوش موتــور در موقعیــت »IGON« ایــن گیــج، 
دمــای مایــع خنــک کننــده را نشــان می  دهــد. حــدود 
هشــت عالمــت بیــن نشــانه های H و C وجــود 
خنــک  مایــع  دمــای  رســیدن  صــورت  در  دارد. 
کننــده یــه ششــمین عالمــت )از نشــانه C تــا H را 
درنظــر بگیریــد(، چــراغ هشــدار دمــای مایــع خنــک 
کننــده روشــن می شــود، کــه نشــان دهنــده دمــای 
بــاالی موتــور می باشــد. موتــور را خامــوش کــرده 
و اجــازه دهیــد موتــور ســرد شــود. ســپس ســطح 

ــد.  ــی نمایی ــده را بررس ــک کنن ــع خن مای
H - داغ )دمای باالی مایع خنک کننده(

C - سرد )دمای پایین مایع خنک کننده(

??LED?صفحه

1 2

3

4۵
۶
۷

8
۹

1   مصرف سوخت فعلی
2  فشار باد تایر

3   محــدوده رانندگــی )برمبنــای ســوخت باقــی مانــده(
4   متوسط مصرف سوخت

A ۵  مسافت طی شده
۶  زمان رانندگی

۷  کل مسافت طی شده
8  هشدار تعویض دنده
B ۹   مسافت طی شده

�گیربکس اتوماتیک 

ایــن خــودرو دارای عملکــرد نمایــش موقعیــت 
دنده هــا می باشــد. عالمت هــای نمایــش داده 
شــده شــامل: P,R,N,D,1,2,3,4,۵,۶ اســت.
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 LCD روشــنایی صفحــه مــدرج صفحه نمایشــگر و
شــامل حالــت روز و شــب می باشــد. )باتوجــه 
ــرد روشــن و خامــوش شــدن چراغ هــای  ــه عملک ب

کوچــک کار می کنــد.(

w  سوئیچ داشتن  قرار  درصورت  روز:  حالت 
دکمه  یا   )ON(روشن موقعیت  در  خودرو 
 ،»IGON« موقعیت  در  خاموش  روشن- 
حداکثر  با  نمایشگر  صفحه  زمینه  چراغ 
قابل  روشنایی  این  و  روشن شده  روشنایی 

تنظیم می باشد.

w  سوئیچ داشتن  قرار  درصورت  شب:  حالت 
دکمه  یا   )ON(روشن موقعیت  در  خودرو 
 ،»IGON« موقعیت  در  خاموش  روشن- 
باچرخاندن  و  کرده  روشن  را  کوچک  چراغ 
باال،  سمت  به  زمینه  روشنایی  تنظیم  دکمه 
نور زمینه صفحه نمایشگر افزایش می یابد و 

می کنــد. تغییــر  اتوماتیــک 
مجمــوع مســافت طــی شــده: شــامل مســافت 
ســفری A و مســافت ســفری B همــراه بــا 
محــدوده نمایــش داده شــده )0.0~۹۹۹۹.۹( 

بــه کیلومتــر می باشــد.
ــش )۵0- مســافت طــی شــده: محــدوده نمای
درصورتی کــه  و  می باشــد  کیلومتــر   )۹۹۹
ایــن محــدوده کمتــر از Km ۵0  باشــد، عالمت 

»- - - « نمایــش داده می شــود.
بــه  توجــه  بــا  ســوخت:  متوســط مصــرف 
طــور  بــه  موتــور،  ســوخت  کلــی  مصــرف 
ــدار مصــرف ســوخت درصفحــه  خــودکار مق

می شــود. داده  نشــان  نمایشــگر 
زمــان رانندگــی: محدوده زمانی بیــن ۹۹:۵۹-
0:00 را نشــان می دهــد. زمــان رانندگــی از 
زمــان روشــن شــدن موتــور )تــا زمانی کــه 
خــودرو  اگــر  حتــی  می کنــد،  کار  موتــور 

می شــود. محاســبه  باشــد.(  بی حرکــت 
صفــر  زمــان  مقــدار  ایــن  صورتی کــه  در 
نشــود، مجمــوع زمــان رانندگــی تــا زمــان 
ــروع  ــده و ش ــن ش ــور روش ــه موت ــدی را ک بع
ــه  ــا اینک ــد، ت ــان می ده ــد را نش ــه کار می کن ب

مجــدد صفــر شــود.

تنظیم?روشنایی?زمینه?صفحه?نمایشگر?‹

 )TRIPB(  B مسافت طی شده
 )AVG( متوسط مصرف سوخت

)Driving time( زمان رانندگی
 )Mileage(  مسافت طی شده

.)ODO( مجموع کل مسافت طی شده

 توجه
اطالعات  تنظیم،  کلید  مدت  کوتاه  دادن  بافشار 
دادن  بافشار  و  می کند  تغییر  شده  داده  نمایش 
طوالنی مدت کلید تنظیم بیش از 1 ثانیه، مسافت 

طی شده صفر می شود.

مصــرف لحظــه ای ســوخت و فشــار بــاد تایــر 
ــواره نشــان داده می شــود. هم

مجمــوع کل مســافت طــی شــده: محــدوده 
-000000(  Km شــده  طــی  مســافت 

ــگام روشــن  ۹۹۹۹۹۹( را نشــان می دهــد. هن
شــدن صفحــه نمایــش، اطالعــات مربــوط بــه 
مجمــوع کل مســافت طــی شــده را می تــوان 
ــر داد.  در  ــردن تغیی ــرم صفرک ــیله اه ــه وس ب
ایــن عملکــرد  از  صــورت اســتفاده نکــردن 
ــه، صفحــه نمایــش بــه حالــت  بــه مــدت ۵ثانی
طــور  بــه  شــده  طــی  مســافت  کل  مجمــوع 
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باچرخاندن دکمه تنظیم روشنایی زمینه به سمت پایین، نور زمینه صفحه 

نمایشگر کاهش می یابد.

نشانگرها?و?چراغ?های?هشدار??

چراغ هشدار سطح سوخت

نشانگر هشدار دمای مایع خنک کننده

نشانگر هشدار سطح پایین روغن ترمز/نشانگر وجود عیب 
EBD در سیستم

موتور/  الکتریکی  کنترل  درسیستم  عیب  وجود  هشدار  چراغ 
چراغ هشدار وجود عیب درگیربکس اتوماتیک

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن

A/TOIL
TEMP

TCU چراغ هشدار درجه حرارت سیستم

چراغ هشدار باز بودن درب صندوق عقب

چراغ هشدار افزایش سرعت

PEPS چراغ هشدار وجود عیب در سیستم

ESCL چراغ هشدار وجود عیب در سیستم

نشانگر چراغ نور پایین

نشانگر چراغ نور باال

نشانگر چراغ کوچک

نشانگر چراغ راهنما )به طور جداگانه روشن می شود(

نشانگر هشدار خطر )به طور همزمان روشن می شود(

نشانگر چراغ مه شکن عقب

ESP نشانگر عملکرد سیستم

)ESP غیرفعال بودن سیستم( ESP OFF نشانگر سیستم

نشانگر چراغ کروز

نشانگر چراغ گرمکن شیشه عقب
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 چراغ هشدار سطح سوخت

ــا  ــن »ON« ی ــت روش ــودرو در موقعی ــوئیچ خ ــری س ــورت قرارگی درص
دکمــه روشــن- خامــوش موتــور در موقعیــت »IGON«، چــراغ هشــدار 
ســطح ســوخت بــه مــدت 2ثانیــه روشــن شــده و پــس از تســت خــودکار 
)خــود بررســی( خامــوش می شــود. هنگامی کــه ســطح ســوخت در بــاک 
کــم باشــد، بــرای هشــدار بــه راننــده جهــت ســوخت گیری مجــدد، چــراغ 

هشــدار پاییــن بــودن ســطح ســوخت روشــن می شــود.

 چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده
درصــورت قرارگیــری ســوئیچ خــودرو در موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه 
روشــن- خاموش موتور در موقعیت » IGON »، چراغ هشــدار دمای مایع 
خنــک کننــده بــه مــدت 2ثانیــه روشــن باقــی می مانــدو پس از تســت خــودکار 
خامــوش می شــود. هنــگام رانندگــی، درصــورت چشــمک زدن یــا روشــن 
مانــدن چــراغ هشــدار دمــای مایــع خنــک کننــده، خــودرو را در مــکان ایمنــی 
متوقــف نماییــد و اجــازه دهیــد موتــور درجــا کار نماید تا اینکــه موتور خنک 
شــود، پــس از آن موتــور را خامــوش کنیــد. ســطح مایــع خنــک کننــده موتور 
را بررســی کــرده و علــت کــم شــدن ســطح مایــع خنــک کننــده را شناســایی 
نماییــد. پــس از عیب یابــی، مخــزن را از مایــع خنــک کننــده پــر کنیــد.

 چراغ هشدار وجود عیب درسیستم ترمز
درصــورت قرارگیــری ســوئیچ خــودرو در موقعیــت روشــن«ON« یــا 
دکمــه روشــن- خامــوش موتــور در موقعیــت » IGON »،ایــن چــراغ 
ــس از تســت خــودکار خامــوش  ــه روشــن شــده و پ ــد ثانی ــدت چن ــه م ب
می شــود کــه نشــان دهنــده عملکــرد نرمــال سیســتم ترمــز می باشــد. 
ــده  ــن چــراغ، نشــان دهن ــا چشــمک زدن ای ــدن ی درصــورت روشــن مان
وجــود عیــب در سیســتم ترمــز می باشــد، درایــن صــورت خــودرو را 
متوقــف کــرده و بــا نمایندگــی مجــاز کرمــان موتــور تمــاس بگیریــد.

نشانگر چراغ عملکرد حالت زمستان

)OBD( چراغ هشدار عیب یابی موتور

نشانگر چراغ ترمز پارک

نشانگر ضد سرقت

چراغ هشدار وجود عیب در ایربگ )کیسه هوا(

ABS چراغ هشدار وجود عیب در سیستم

نشانگر سیستم شارژ باتری

TPMS نشانگر وجود عیب در سیستم

نشانگر باز ماندن درب موتور

EPS نشانگر وجود عیب در سیستم
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 چراغ هشدار افزایش سرعت
هنــگام رانندگــی، درصــورت افزایــش ســرعت 
بیــش از 120km/h، ایــن چــراغ هشــدار بــرای 
ــت کاهــش ســرعت،  ــده جه ــه رانن ــادآوری ب ی
ســرعت  درصورتی کــه  می شــود.  روشــن 
ــن  ــد، ای ــر از 11۹km/h برس ــه کمت ــودرو ب خ

چــراغ هشــدار خامــوش می گــردد.

PEPS چراغ هشدار وجود عیب در سیستم 
)سیســتم   PEPS کنترلــر  کــه  هنگامــی 
اســتارت و ورود غیرفعــال( ســیگنال هشــدار 
روشــن  هشــدار  چــراغ  ایــن  می فرســتد  را 
شــود. قطــع  ســیگنال  تازمانی کــه  می شــود 

 
 ESCL چراغ هشدار وجود عیب در سیستم

پــس از آنکــه سیســتم ESCL )سیســتم قفــل 
ــب در نحــوه  ســتون فرمــان برقــی( دچــار عی
قفــل شــدن یــا بازنمــودن قفل بــرای ســه مرتبه 
ــر PEPS ســیگنال هشــداری را  شــود، کنترل
ــب در  ــود عی ــدار وج ــراغ هش ــتد و چ می فرس
ــه  ــتم ESCL روشــن می شــود)با فاصل سیس
تــا  می زنــد(  چشــمک  ثانیــه   0/۵ زمانــی 

ــود. ــع ش ــیگنال قط ــه س زمانی ک

 توجه
درصورت قرار داشتن سطح روغن ترمز زیر خط  

حداقل )min( از رانندگی خودداری نمایید.

 چراغ هشدار وجود عیب در سیستم کنترل 
عیب  وجود  هشدار  چراغ  موتور/  الکتریکی 

درگیربکس اتوماتیک 
درصــورت وجــود عیــب در موتــور )شــامل 
گیربکــس  سیســتم  در  یــا   )OBD سیســتم 
اتوماتیک، این چراغ روشــن خواهد شــد. برای 
عیب یابــی از کــد مخصــوص بــرای خوانــدن 
می شــود. اســتفاده   )DTC( عیب یابــی  کــد 

 چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
خامــوش موتــور در موقعیــت »IGON«، ایــن 
چــراغ روشــن می شــود. پــس از روشــن شــدن 
موتــور، چــراغ هشــدار پاییــن بــودن فشــار 

روغــن خامــوش می شــود.
درصــورت کارکــردن موتــور اگــر ایــن چــراغ 
چشــمک زده یــا روشــن باقــی بمانــد، نشــان 
ــده پاییــن بــودن ســطح روغــن یــا وجــود  دهن

عیــب درسیســتم روانــکاری می باشــد.
درصــورت اضافــه کــردن روغــن و روشــن 

نمــودن موتــور، اگــر ایــن چــراغ بــه مــدت 10 
ثانیــه روشــن باقــی بمانــد، بالفاصلــه موتــور 
مجــاز  نمایندگــی  بــا  و  کــرده  خامــوش  را 

کرمــان موتــور تمــاس بگیریــد.

 توجه
موتور،  به  مکانیکی  صدمات  از  جلوگیری  برای 
اجازه ندهید درصورت پایین بودن فشار روغن، 

موتور کار نماید.

TCU نشانگر هشدار درجه حرارت روغن 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON  « موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
 TCU نشــانگر هشــدار درجــه حــرارت روغــن
)واحــد کنتــرل گیربکــس اتوماتیــک( هنــگام 
باالبــودن دمــای روغــن در گیربکــس یــا وجــود 

عیــب درسیســتم روشــن می شــود. 

 چراغ هشدار باز بودن درب صندوق عقب 
ــه  ــا دکم ــری ســوئیچ خــودرو ی ــگام قرارگی هن
روشــن- خامــوش موتــور درموقعیت روشــن، 
درصــورت روشــن شــدن چــراغ هشــدار ، بــاز 
ــا بســته نشــدن  ــب ی ــدوق عق ــودن درب صن ب
کامــل درب صنــدوق عقــب را نشــان می دهــد.
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روشـن شـود، نشـان دهنـده وجـود عیـب در 
سیسـتم می باشـد. درصـورت روشـن شـدن 
ایـن نشـانگر، بـه رانندگـی ادامـه دهیـد، امـا 
نامناسـب،  جاده هـای  در  رانندگـی  هنـگام 
الکترونیکـی  پایـداری  سیسـتم  اسـت  ممکـن 

خـودرو تحـت تأثیـر قـرار گیـرد.

ESPOFF نشانگر سیستم  
در صــورت روشــن شــدن نشــانگر غیرفعــال 
الکترونیکــی  پایــداری  برنامــه  شــدن 
 ESP نشــان می دهــد که سیســتم ،)ESPOFF(

می باشــد. غیرفعــال 

 نشانگر کروز
کــروز،  نشــانگر  شــدن  روشــن  درصــورت 
فعــال  کــروز  سیســتم  کــه  می دهــد  نشــان 
کــروز،  عملکــرد  لغــو  از  پــس  می باشــد. 

می گــردد. خامــوش  نیــز  کــروز  نشــانگر 

 نشانگر چراغ گرمکن شیشه عقب
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 

»ON« روشــن  موقعیــت 
در  موتــور  خامــوش  روشــن-  دکمــه  یــا 
شــدن  فعــال  هنــگام   ،»IGON« موقعیــت 
عملکــرد گرمکــن شیشــه عقــب، نشــانگر چراغ 
نیــز روشــن می شــود. گرمکــن شیشــه عقــب 

درصــورت خامــوش شــدن چراغ هــای راهنما، 
ــا  ــای راهنم ــا و چراغ ه ــراغ راهنم ــانگر چ نش
ــود. ــع می ش ــز قط ــدا نی ــده و ص ــوش ش خام

 نشانگر چراغ هشدار خطر)فالشر(
درصــورت فشــار دادن کلیــد چــراغ هشــدار 
خطــر )فالشــر(، نشــانگر چــراغ هشــدار و 
و  زده  چشــمک  راهنمــا  چراغ هــای  تمــام 
متنــاوب  به طــور   BCM طریــق  از  صدایــی 
دادن  فشــار  درصــورت  می شــود.  شــنیده 
ــر )فالشــر(،  ــد چــراغ هشــدار خط مجــدد کلی
تمــام  و  خطــر  هشــدار  چــراغ  نشــانگر 
چراغ هــای راهنمــا بــه طــور همزمــان خامــوش 

شــده و صــدا نیــز قطــع می شــود.

 نشانگر چراغ مه شکن عقب
هنــگام قرارگیری ســوئیچ خــودرو در موقعیت 
ــوش  ــن- خام ــه روش ــا دکم ــن »ON« ی روش
درصــورت   ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور 
ایــن  روشــن شــدن چــراغ مه شــکن عقــب، 

نشــانگر نیــز روشــن می شــود.

ESP نشانگر عملکرد سیستم  
چشـمک زدن نشـانگر عملکرد برنامه پایداری 
ثانیـه،   0/۵ زمانـی  فواصـل  بـا  الکترونیکـی 
فعـال   ESP سیسـتم  کـه  می دهـد  نشـان 
می باشـد. اگـر هنـگام رانندگـی ایـن نشـانگر 

 نشانگر چراغ نور پایین
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  هنــگام 
موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
درصــورت روشــن شــدن نشــانگر چــراغ نــور 
ــن،  ــن، باخامــوش کــردن چــراغ نــور پایی پایی
می شــود. نیــز خامــوش  مربوطــه  نشــانگر 

 نشانگر چراغ نور باال
هنــگام قرارگیری ســوئیچ خــودرو در موقعیت 
روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- خامــوش 
درصــورت   ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور 
ــا  ــاال، ب ــور ب ــراغ ن ــانگر چ ــدن نش ــن ش روش
خامــوش کــردن چــراغ نــور بــاال، نشــانگر 

مربوطــه نیــز خامــوش می شــود.

 نشانگر چراغ کوچک
یــا  قرارگیــری ســوئیچ خــودرو  درصــورت 
دکمــه روشــن-خاموش موتــور در موقعیــت 
روشــن، بــا روشــن شــدن چــراغ کوچــک، 
نشــانگر ایــن چــراغ نیــز روشــن می شــود.

 نشانگر چراغ راهنما
درصــورت روشــن شــدن چراغ هــای راهنمــا، 
نشــانگر چــراغ راهنمــاو چراغ هــای راهنمــا بــه 
طور همزمان چشــمک زده و صدایی از طریق 
BCM بــه طــور متنــاوب شــنیده می شــود. 
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بــرای بررســی ترمــز، خــودرو را بــه نمایندگــی 
مجــاز کرمــان موتــور انتقــال دهیــد.

 نشانگر ضدسرقت 
نشــانگر  موتــور،  کارکــردن  درصــورت 
فواصــل  بــا  و  شــده  خامــوش  ضدســرقت 
زمانــی 0/2 ثانیــه چشــمک زده یــا روشــن 
ــداز  ــر بع ــد و تحــت شــرایط دیگ ــی می مان باق
وارد  خــودرو  و  می شــود  خامــوش  3ثانیــه 

می شــود. )هشــدار(  آالرم  حالــت 

 چراغ هشدار وجود عیب درایربگ )کیسه هوا( 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
نشــانگر وجــود عیــب در ایربــگ بــه مــدت چنــد 
ثانیــه روشــن شــده و پــس از تســت خــودکار 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــردد. ای ــوش می گ خام

کارکــرد سیســتم ایربــگ نرمــال می باشــد.
هنــگام روشــن شــدن چــراغ هشــدار وجــود 
عیــب در ایربــگ درهــر شــرایطی یــا بــدون 
وجــود شــرایط خاصــی، ایــن نشــان می دهــد 
کــه سیســتم ایربــگ یــا پیــش کشــنده کمربنــد 

ــی دچــار اشــکال شــده اســت. ایمن
مجــاز  نمایندگــی  بــا  بالفاصلــه  بنابرایــن 

بگیریــد. تمــاس  موتــور  کرمــان 

موتــور  و  کــرده  پــارک  امنــی  محــل  در  را 
را خامــوش نماییــد. پــس از روشــن کــردن 
موتــور چــراغ هشــدار وجــود عیــب درموتــور 
)OBD( را بررســی کنیــد. درصــورت روشــن 
مانــدن ایــن چــراغ هشــدار، نشــان می دهــد 
کــه سیســتم کنتــرل گازهــای خروجــی موتــور 

ــب شــده اســت. دچــار عی
بــا  و  کــرده  را خامــوش  بالفاصلــه موتــور 
نمایندگــی مجــاز کرمان موتــور تماس بگیرید.

 نشانگر ترمز پارک
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
هنــگام وجــود عیــب درسیســتم ترمــز، نشــانگر 
ترمــز پــارک بــه مــدت 3ثانیــه روشــن مانــده 
و بــرای تســت خــودکار خامــوش می شــود.
درصــورت وجــود اشــکال در سیســتم ترمــز 
یــا بــا درگیــر کــردن ترمــز پــارک، ایــن نشــانگر 

ــود. ــن می ش روش
ــارک آزاد می شــود،  ــز پ ــه ترم ــر هنگامــی ک اگ
خــودرو بــرای بررســی متوقــف می باشــد، یــا 
ایــن نشــانگر روشــن باقــی بمانــد، سیســتم 
ترمــز پــارک دچــار نقص شــده اســت، بنابراین 
کنیــد،  خــودداری  رانندگــی  بــه  ادامــه  از 
می دهــد. رخ  تصــادف  این صــورت،  درغیــر 

 نشانگر عملکرد حالت زمستان 
زمســتان،  حالــت  شــدن  فعــال  درصــورت 
روشــن  زمســتان  حالــت  عملکــرد  نشــانگر 
می شــود. بــا فعــال شــدن ایــن حالــت، خــودرو 
ــزش(  ــدون لغ ــت )ب ــور ثاب ــه ط ــی و ب ــا ایمن ب
روی جــاده برفــی حرکــت می کنــد. هنــگام 
غیرفعــال شــدن حالــت زمســتان، نشــانگر آن 

نیــز خامــوش می شــود.
ازایــن حالت فقــط هنگام رانندگــی درجاده های 
پوشــیده از بــرف اســتفاده نماییــد. در غیــر این 
 صــورت، مصــرف ســوخت بیشــتر می شــود. 
ــن  ــوار از ای ــای هم ــی درجاده ه ــگام رانندگ هن

حالــت اســتفاده نکنیــد.

)OBD( چراغ هشدار وجود عیب درموتور 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
چــراغ هشــدار وجــود عیــب در موتــور روشــن 
می شــود. پــس از روشــن کــردن موتــور، اگــر 
نکنــد  را شناســایی  سیســتم هیــچ نقصــی 
ایــن چــراغ هشــدار خامــوش می شــود و در 
صــورت وجــود نقــص ایــن چــراغ هشــدار 

روشــن باقــی می مانــد.
اگــر هنــگام رانندگــی یــا روشــن بــودن موتــور 
ایــن چــراغ هشــدار روشــن شــود، خــودرو 
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بررســی سیســتم بالفاصلــه بــا نمایندگی هــای 
بگیریــد. تمــاس  موتــور  کرمــان  مجــاز 

 نشانگر بازماندن درب موتور 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
خاموش موتور در موقعیت »IGON«، نشانگر 
بازماندن درب موتور روشــن می شــود و نشــان 
می دهــد درب موتــور کامــاًل بســته نشــده اســت.

 EPS نشانگر وجود عیب در سیستم 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
 EPS سیســتم  در  عیــب  وجــود  نشــانگر 
ــه روشــن شــده و ســپس  ــد ثانی ــه مــدت چن ب
خامــوش می شــود کــه نشــان می دهــد عملکــرد 

سیســتم فرمــان برقــی نرمــال می باشــد.
هنــگام روشــن مانــدن نشــانگر وجــود عیب در 
ــرد  ــه عملک ــد ک ــان می ده ــتم EPS، نش سیس
سیســتم فرمــان برقــی دچــار اشــکال شــده 
اســت. کنترلــر بــه طــور اتوماتیــک بــرق را 
قطــع کــرده و سیســتم فرمــان مکانیکــی فعــال 
شــده اســت. در ایــن زمــان، توصیــه می شــود 
ــارک  ــی پ ــه خــودرو را در مــکان ایمن بالفاصل
کرمــان  مجــاز  نمایندگی هــای  بــا  و  کــرده 

ــد. ــور تمــاس بگیری موت

در سیســتم شــارژ باتــری می باشــد. تجهیــزات 
الکتریکی غیرضروری )مانند سیســتم صوتی( 
را خامــوش نماییــد. توصیــه می شــود بــرای 
بررســی سیســتم بالفاصلــه بــا نمایندگی هــای 
بگیریــد. تمــاس  موتــور  کرمــان  مجــاز 

 نشانگر وجود عیب در سیستم TPMS )اختیاری(
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  صــورت  در 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
 TPMS سیســتم  در  عیــب  وجــود  نشــانگر 
)سیســتم کنتــرل فشــار بــاد تایــر( به مــدت چند 
ثانیه روشــن می شــود و پس از تســت خودکار، 
ــده عملکــرد  خامــوش می گــردد کــه نشــان دهن
نرمــال سیســتم TPMS می باشــد. درصــورت 
ــا  ــش از Kpa 2۵0 ی ــر بی افزایــش فشــار بادتای
کاهــش آن بــه کمتــر از Kpa 1۵0، نشــانگر 
روشــن   TPMS سیســتم  در  عیــب  وجــود 
می شــود. چنانچــه فشــار بــاد تایــر مربوطــه 
ــی  ــد، یعن ــان ده ــت »- - - « را نش ــن عالم ای
فشــار بــاد تایــر مربوطــه دریافــت نشــده اســت 
 TPMS و نشــانگر وجــود عیــب در سیســتم
عیــب  وجــود  درصــورت  می شــود.  روشــن 
در عملکــرد سنســور سیســتم، ایــن نشــانگر 
روشــن باقــی می مانــد. اگــر ایــن نشــانگر پــس 
از ۶0 تــا ۹0 ثانیــه روشــن باقــی بمانــد، بــرای 

ABS چراغ هشدار وجود عیب در سیستم 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
 ABS چــراغ هشــدار وجــود عیــب در سیســتم
)سیســتم ترمزضــد قفــل( بــه مــدت 3ثانیــه 
تســت  از  پــس  و  می مانــد  باقــی  روشــن 
خــودکار خامــوش می شــودکه نشــان می دهــد 

نرمــال می باشــد.  ABS عملکــرد سیســتم 
اگــر هنــگام رانندگــی ایــن چــراغ روشــن شــود، 
نشــان می دهدکه عیبی در سیســتم ABS وجود 
دارد. توصیــه می شــود بــرای بررســی سیســتم 
بالفاصلــه با نمایندگی های مجاز کرمــان موتور 
تمــاس بگیریــد. در صورتی کــه عملکرد سیســتم 
ABS بــه دلیــل وجــود عیــب دچار اشــکال شــود، 
سیســتم ترمــز در حالــت نرمــال عمــل می کنــد.

 نشانگر سیستم شارژ باتری
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
ــن-  ــه روش ــا دکم ــن » ON » ی ــت روش موقعی
خاموش موتور در موقعیت »IGON«، نشانگر 
سیســتم شــارژ باتــری روشــن می شــود. پــس 
از روشــن شــدن موتــور،  نشــانگر سیســتم 
ــگام  شــارژ باتــری خامــوش می شــود. اگــر هن
کارکــردن موتــور، نشــانگر سیســتم شــارژ 
باتــری روشــن شــود، نشــان دهنــده وجود عیب 
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عملکرد?چراغ?ها?و?برف?پاک?کن?های?خودرو??

نمای?کلی?چراغ?های?خودرو?)جلو(??

1  چراغ کوچک
2  چراغ نور باال / نور پایین

3  چراغ جعبه داشبورد 
4   چراغ راهنما

۵   چراغ روشنایی روز
۶  چراغ درب جلو

۷  چراغ درب عقب 
8   آینه جانبی بیرونی همراه با چراغ راهنما

۹  چراغ آینه آرایشی
10  چراغ سقفی جلو

1

2

1010

۹

8

۹

8

۷

۶

۵

۷

4

3
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نمای?کلی?چراغ?های?خودرو?)جلو(??

1 چراغ راهنما
2 چراغ صندوق عقب

3 چراغ پالک راهنمایی و رانندگی
4 چراغ مه شکن عقب

۵ چراغ بازتاب کننده )انعکاسی( عقب
۶ چراغ دنده عقب

۷ چراغ کوچک
8 چراغ ترمز

۹ چراغ ترمز سوم
10 چراغ سقفی عقب

1 10

۹

8

۶ ۷

2

3

۵

4
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چراغ?کوچک??

در صــورت چرخانــدن دکمــه انتهــای کلیــد دســته 
ــت   ، چراغ هــای کوچــک  راهنمــا بــه موقعی

روشــن می شــوند.

چراغ?نور?پایین??

در  خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  درصــورت 

موقعیت روشــن »ON« یا دکمه روشــن- خاموش 
موتــور در موقعیــت »IGON«، دکمــه انتهــای کلیــد 
دســته راهنمــا را بــه موقعیــت  بچرخانیــد، 
می شــوند. روشــن  پاییــن  نــور  چراغ هــای 

کلید?تنظیم?ارتفاع?روشنایی?چراغ?ها??

در  خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  درصــورت 
خامــوش  روشــن-  دکمــه  یــا   »ON« موقعیــت 
موتــور در موقعیــت »IGON«، و نیــز روشــن بــودن 
ــری از تابــش  ــن، بــرای جلوگی ــور پایی چراغ هــای ن
خیــره کننــده روشــنایی چــراغ، هنــگام وجــود بــار 
و سرنشــین در خــودرو، کلیــد دســته راهنمــا رابــه 
ســمت باال حرکت دهید. در چنین شــرایطی، ارتفاع 
می شــود.  تنظیــم  خــودرو  چراغ هــای  روشــنایی 
دکمــه کلیــد تنظیــم ارتفــاع روشــنایی چــراغ از پایین 
بــه بــاال دارای چهــار مرحلــه 0،1،2،3 می باشــد.

اگــر دکمــه کلیــد تنظیــم روشــنایی را بــه ســمت 
پاییــن تنظیــم کنیــد، کلیــد موقعیــت نــور پاییــن نیــز 
پاییــن مــی آیــد. اگــر دکمــه کلیــد تنظیــم ارتفــاع 
روشــنایی را بــه ســمت بــاال تنظیــم کنیــد، کلیــد 

ــد. ــاال مــی آی ــز ب ــن نی ــور پایی ــت ن موقعی

چراغ?نور?باال??

درصــورت قرارگیــری ســوئیچ خــودرو در موقعیــت 
روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- خامــوش موتــور 
ــاز شــدن چــراغ  ــگام ب ــت »IGON«، هن در موقعی
نــور پاییــن، بــا فشــار دادن کلیــد دســته راهنمــا بــه 
ــاال روشــن می شــود. ــور ب ــن، چــراغ ن ســمت پایی
کلیــد دســته راهنمــا را بــه ســمت موقعیــت وســط 
بــاال بکشــید، چــراغ نــور بــاال خامــوش می شــود.
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 اخطار  
درصورت مشاهده خودرویی که از روبرو می آید، 
تا فاصله 150m از خودروهای دیگر از چراغ نور 

باال استفاده نکنید.

عملکرد?اتوماتیک?چراغ?های?جلو???
)AUTO(

 »AUTO« قرار داشتن دسته راهنما در موقعیت
در صــورت قرارگیــری ســوئیچ خــودرو در موقعیت 
روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- خامــوش موتــور 
ــنایی روی  ــور روش ــت »IGON«، سنس در موقعی
بدنــه جلویــی خــودرو بــا توجــه بــه شــعاع نــور 
 ON / خورشــید، موقعیــت روشــن یــا خامــوش
ــک  ــگام تاری ــد. هن ــرل می کن ــا را کنت OFF چراغ ه

شــدن هــوا، چــراغ کوچــک و چــراغ نــور پاییــن یــا 
ــک روشــن می شــوند و  ــه طــور اتوماتی ــاال ب ــور ب ن
ــور  ــه ط ــا ب ــن چراغ ه ــوا ای ــدن ه ــن ش ــع روش موق

اتوماتیــک خامــوش می شــوند.
راهنمــا  دســته  کلیــد  قرارگیــری  درصــورت 
درموقعیــت »AUTO«و نیــز ســوئیچ خــودرو در 
ــوش  ــن- خام ــه روش ــا دکم ــت »LOCK« ی موقعی
 »LOCK« کلید قفل ،»STOP« موتور در موقعیت
روی کلیــد هوشــمند یــا دکمــه قفــل »PE« روی 
ــد، چــراغ  ــو چــپ را فشــار دهی دســتگیره درب جل
جلــو بــه مــدت 30 ثانیــه روشــن باقــی می مانــد 
و ســپس بــه طــور خــودکار خامــوش می شــود.
)PE: میکرو سوئیچ مخصوص دستگیره درب جلو چپ( 
درصــورت قرارگیــری ســوئیچ خــودرو در موقعیــت 
»LOCK«  یــا دکمــه روشــن- خامــوش موتــور در 
موقعیــت »STOP« و نیــز کلیــد دســته راهنمــا در 
موقعیــت » AUTO »، اگــر هــوا تاریــک شــود، بــا 
 )UNLOCK( فشــار دادن دکمــه بــاز نمــودن قفــل
روی کلیــد هوشــمند یــا لمــس دســتگیره درب جلــو 
چپ)کلیــد هوشــمند در محــدوده مؤثــر قــرار دارد.( 
چــراغ جلــو بــه طــور خــودکار روشــن خواهــد شــد.
نشــود،  بــاز  ســوئیچ  ثانیــه،   30 از  پــس  اگــر 
چراغ هــای جلــو و چراغ هــای کوچــک بــه طــور 

شــد. خواهنــد  خامــوش  خــودکار 

چراغ?مه?شکن?عقب??

ــت  ــرار دادن ســوئیچ خــودرو در موقعی درصــورت ق
روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- خامــوش موتــور در 
موقعیــت »IGON«، چراغ هــای کوچــک یــا نور پایین 
را روشــن نماییــد، و باچرخانــدن دکمــه کلیــد دســته 
 ،» راهنمــا در موقعیــت چــراغ مــه شــکن عقــب »

ایــن چــراغ نیــز روشــن خواهــد شــد.
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چراغ?راهنما??

درصــورت قــرار دادن ســوئیچ خــودرو در موقعیــت 
روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- خامــوش موتــور 
اهــرم  دادن  فشــار  بــا   ،»IGON« موقعیــت  در 
دســته راهنمــا بــه ســمت جلــو، چــراغ  راهنمــای 
راســت و چــراغ آینــه جانبــی بیرونــی راســت همراه 
بــا چــراغ راهنمــا روشــن می شــوند. بــا فشــار 
دادن اهــرم دســته راهنمــا بــه ســمت عقــب، چــراغ 
راهنمــای چــپ و چــراغ آینــه جانبــی بیرونــی چــپ 
همــراه بــا چــراغ راهنمــا روشــن می شــوند. هنــگام 
دور زدن، اهــرم دســته راهنمــا را جهــت روشــن 
شــدن چراغ هــای راهنمــا فشــار داده و بکشــید. 
درصــورت برگردانــدن غربیلــک فرمان بــه موقعیت 
رانندگــی مســتقیم، اهــرم دســته راهنمــا بــه طــور 
خــودکار بــه موقعیــت اصلــی خــود بــاز می گــردد و 

ــد شــد. ــا خامــوش خواهن چراغ هــای راهنم

چراغ?روشنایی?روز??

درصــورت کارکــردن موتــور، چــراغ روشــنایی 
کــردن  خامــوش  از  وپــس  شــده  روشــن  روز، 

می گــردد. خامــوش  نیــز  چــراغ  ایــن  موتــور، 
اگــر پــس از روشــن کــردن موتــور، چراغ هــای 
ــه  ــد، چــراغ روشــنایی روز ب ــو را روشــن نمایی جل
طــور خــودکار خامــوش می شــود. هنــگام خامــوش 
ــو، چــراغ  روشــنایی روز روشــن  کــردن چــراغ جل

خواهــد شــد.

چراغ?ترمز??

پــدال ترمــز را فشــار دهیــد، چراغ هــای ترمــز و 
ترمــز ســوم روشــن می شــوند. چراغ هــای 

و  ترمــز  چراغ  هــای  کنیــد،  رهــا  را  ترمــز  پــدال 
می شــوند. خامــوش  ســوم  ترمــز  چراغ هــای 

چراغ?دنده?عقب??
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در  خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  درصــورت 
روشــن-  دکمــه  یــا   »ON« روشــن  موقعیــت 
اگــر   ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
 )R( دســته تعویــض دنــده در موقعیــت دنــده عقــب
درگیــر باشــد، چــراغ دنــده عقــب روشــن می شــود.
پــس از خــارج کــردن دســته تعویــض دنــده از 
عقــب  دنــده  چــراغ   ،)R( عقــب  دنــده  موقعیــت 

شــد. خواهــد  خامــوش 

برف?پاک?کن?و?شیشه?شوی?شیشه?جلو??

1

2

3

4

در  خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  درصــورت 
روشــن-  دکمــه  یــا   »ON»روشــن موقعیــت 
خامــوش موتــور در موقعیــت »IGON«، بــرف 
عمــل  جلــو  شیشــه  شــوی  شیشــه  و  پاک کــن 
ــد. باکشــیدن اهــرم کنتــرل )دســته راهنمــا(  می کن
از  پاک کن هــا  بــرف  عملکــرد  عقــب،  ســمت  بــه 

می شــود. شــروع  و  انتخــاب  اولیــه  موقعیــت 
بــرف  اولیــه،  موقعیــت  )خامــوش(:   OFF  1
پاک کن های جلو در این موقعیت خاموش می باشند.
میانــی  موقعیــت  منتــاوب(:  )کارکــرد   INT  2

جلــو پاک کن هــای  بــرف  عملکــرد 
ــت  ــن(: موقعی ــرعت پایی ــا س ــردن ب LO 3 )کارک
ســرعت پاییــن عملکــرد بــرف پاک کن هــای جلــو 
موقعیــت  بــاال(:  بــا ســرعت  )کارکــردن   HI  4
ســرعت بــاالی عملکــرد بــرف پاک کن هــای جلــو

موقعیــت  در  پاک کــن  بــرف  کلیــد  هنگامی کــه 
»INT« قــرار می گیــرد، زمــان حرکــت متنــاوب آن 
بیــن 4تــا 10 ثانیــه تنظیــم می گــردد. بــرای طوالنــی 
کــردن زمــان حرکــت متنــاوب بــرف پاک کــن، اهــرم 
را بــه ســمت جلــو بچرخانیــد، بــرای کوتــاه کــردن 
زمــان حرکــت متنــاوب بــرف پاک کــن، اهــرم را بــه 

ســمت عقــب بچرخانیــد.

 توجه
درصورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت 
در  خاموش  روشن-  دکمه  یا   »ON»روشن
و  جلو  شیشه  پاک کن  برف   ،»IGON« موقعیت 

شیشه شوی عمل می کند.

اهــرم را بــه ســمت جلــو از موقعیــت اولیــه بــه 
درصــورت  دهیــد،  حرکــت   MIST موقعیــت 
ــت،  ــد دســته راهنمــا درایــن موقعی ــن کلی قرارگرفت
ــد. ــن کار می کنن ــا ســرعت پایی ــا ب ــرف پاک کن ه ب
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پــس از کشــیدن اهــرم دســته راهنمــا بــه ســمت 
)پاشــیده(  اســپری  شــوی  شیشــه  مایــع  بــاال، 
می شــود و بــرف پاک کــن در ســرعت پاییــن کار 
می کنــد. پــس از رهــا کــردن اهــرم دســته راهنمــا، 
هیــچ مایــع شیشــه شــویی بــه بیــرون اســپری 
)پاشــیده( نشــده و پــس از 3 بــار حرکــت رفــت و 
می شــوند. متوقــف  پاک کن هــا  بــرف  برگشــت، 

 توجه
هنگام خشک بودن شیشه، هرگز از برف پاک کن 
است  ممکن  این صورت،  درغیر  نکنید.  استفاده 
موجب ایجاد خش روی شیشه و کاهش عمر برف 

پاک کن شود.

در??? کمکی? تجهیزات? از? استفاده? نحوه?
رانندگی

سنسور?برخورد?از?جلو??

سنســور برخــورد از جلــو، نوعــی دســتگاه 
تشــخیص سنســور می باشــد کــه برروی ســپر 
ــه شــده اســت. هنگامی کــه ســرعت  ــو تعبی جل
خــودرو کمتــر از 10Km/h باشــد، سنســور 
برخــورد از جلــو وجــود مانــع را شناســایی 
کــرده وصفحــه نمایــش چنــد کاره ســیگنال 
مربوطــه را دریافــت می کنــدو جهــت و فاصلــه 
مربــوط بــه آن را نشــان می دهــد. همچنیــن 
ایــن عملکــرد باعــث فعــال شــدن بلندگــو و بــه 
ــس  ــا فرکان ــی ب ــدار صوت ــدن هش ــدا درآم ص
مشــخصی می شــود و در نتیجــه راننــده را 
از موقعیــت ایمــن خــودرو مطمئــن می نمایــد.

›?»ON«?روشن
درصــورت قــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در 
روشــن-  دکمــه  یــا   )ON( روشــن  موقعیــت 
خامــوش موتــور در موقعیــت »IGON«، اگــر 
دســته تعویــض دنــده در موقعیــت دنــده خــالص 
»N« قــرار نداشــته باشــد و خــودرو بــا ســرعت 
کمتــر از 10km/h به ســمت جلــو در حال حرکت 
باشــد، سنســور برخــورد از جلو فعــال می گردد.

 توجه
هم  موتور  و  صفر  خودرو  سرعت  درصورتی که 
درجا درحال کار باشد، سنسور برخورد از جلو 

فعال می شود.

›?»OFF«خاموش
از  بیــش  باســرعت  خــودرو  درصورتی کــه 
10Km/h درحــال حرکــت باشــد، سنســور 
سنســور  کلیــد  دادن  فشــار  بــا  برخــورد 
برخــورد از جلــو خامــوش مــی شــود. با فشــار 
ــد سنســور برخــورد روی داشــبورد  دادن کلی
مــی تــوان سیســتم سنســور برخــورد از جلــو 

و عقــب را به طــور موقــت روشــن نمــود.
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محدوده?تشخیص?مانع?‹
صــدای آژیــر هشــدار باتوجــه بــه فاصلــه بیــن 

ســپر جلــو و موانــع تغییــر می کنــد:

C منطقه B منطقه A منطقه

بدون صدای 
هشدار صوتی

صدای متناوب 
هشدار صوتی با 

فرکانس سریع

صدای بلند 
هشدار صوتی

< ۵1 ۵0-31 ≥ 30

Cm :واحد

 توجه
سنسور برخورد از جلو و عقب فقط به عنوان یک 
قرار  استفاده  مورد  راننده  برای  کمکی  دستگاه 
موانع،  پیچیدگی  و  گوناگونی  دلیل  به  می گیرد. 
می شود  توصیه  دیگر،  عوامل  و  زیست  محیط 

هنگام رانندگی در موقعیت واقعی قرار بگیرید.

سنسور?دنده?عقب??

سیســتم سنســور دنــده عقــب، نوعــی سنســور 
تشــخیص می باشــد کــه بــرروی ســپر عقــب تعبیــه 
ــا  ــت ب ــودرو و حرک ــارک خ ــگام پ ــت. هن ــده اس ش
دنــده عقــب، ایــن سنســور وجــود مانــع دراطــراف 
خــودرو را تشــخیص داده و صفحــه نمایــش چنــد 
کاره، بــا دریافــت ســیگنال مربوطه، فاصله و جهت 
ــث  ــرد باع ــن عملک ــن ای ــد. همچنی ــان می ده را نش
ــه صــدا درآمــدن هشــدار  ــال شــدن بلندگــو و ب فع
صوتــی بــا فرکانــس مشــخصی می شــود، و در 
نتیجــه راننــده را از موقعیــت ایمــن خــودرو مطمئــن 
نمــوده و از بــروز تصــادف جلوگیــری می کنــد.

›?»ON«?روشن
ــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در  درصــورت ق
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 

 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
در  دنــده  تعویــض  دســته  درگیــری  هنــگام 
موقعیــت دنــده عقــب، سنســور دنــده عقــب 
صــدا  بــه  بــدون  سنســور  و  شــده  فعــال 
درآمــدن آژیــر هشــدار عمــل می کند.)عملکــرد 

می باشــد.( نرمــال  سیســتم 

 توجه
�  10km/h در صورتی که سرعت خودرو بیش از

باشد، تمامی سنسورها کار نمی کنند.
فاصله تشخیص و هشدارصوتی سنسورهای  �

برخورد عقب در وسط متفاوت می باشد.

›?»OFF»خاموش
تعویــض  دســته  درگیــری  صــورت  در 
دنــده در دنــده ای بــه غیــر ازموقعیــت دنــده 
عقب)R(،دســتگاه سنســور دنده عقب خاموش 
ــده  ــد سنســور دن ــا فشــاردادن کلی می شــود. ب
عقب روی داشــبورد، می توان سیســتم سنسور 
دنــده عقــب را بــه طــور موقــت خامــوش نمــود.

تشخیص?عیب?‹
در  دادن ســوئیچ خــودرو  قــرار  درصــورت 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
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 ،»IGON« موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
سیســتم وارد حالــت خــودکار )خــود بررســی( 
می شــود. درصــورت عملکــرد نرمــال تســت 
خــودکار، سیســتم ۵ثانیــه دیرتــر بــه طــور 
ــب  ــود عی ــگام وج ــود. هن ــال می ش ــال فع نرم
دریــک یــا چنــد سنســور سیســتم، خــودرو 
ــد و  ــه طــور نرمــال کار می کن ــر ب ــه دیرت 2ثانی
صفحــه نمایــش چنــدکاره بــا دریافت ســیگنال 
مربوطــه، مشــخصات عیــب را نشــان می دهد. 

محدوده?تشخیص?مانع?‹
صوتــی  هشــدار  و  تشــخیص  فاصلــه 
سنســورهای برخــورد از عقــب در راســت و 
چــپ باتوجــه بــه شــرایط زیــر تغییــر می کنــد:

C منطقه B منطقه A منطقه

بدون صدای 
هشدار صوتی

صدای متناوب 
هشدار صوتی با 

فرکانس سریع

صدای بلند 
هشدار صوتی

< ۶1 31+۶0 ≥ 30

Cm :واحد
فاصلــه تشــخیص و صــدای هشــدار سنســورهای 
برخــورد از عقــب در وســط بــا توجــه بــه شــرایط 

ــد: ــر می کن ــر تغیی زی

D منطقه C منطقه B منطقه A منطقه

بدون 
صدای 
هشدار 
صوتی

صدای 
متناوب 
هشدار 

صوتی با 
فرکانس 

سریع

صدای 
متناوب 
هشدار 

صوتی با 
فرکانس 

سریع

صدای بلند 
هشدار 
صوتی

< 150 101~150 31~100 ≥ 30

Cm :واحد

رانندگی?درشرایط?خاص??

رانندگی?اقتصادی?‹
رانندگــی اقتصــادی بهتریــن روش مصــرف 
اقتصــادی ســوخت را ارائــه می دهــد و بــه 
طوالنــی شــدن عمــر ســرویس دهی خــودرو 
کمــک می نمایــد. بــا اســتفاده از روش هــای 
از  ســوخت  مصــرف  اقتصــادی،  رانندگــی 
ــکات و  ــد. ن ــش می یاب ــد کاه ــا 1۵ درص 10 ت
ــوخت و  ــره س ــرای ذخی ــی ب ــات احتیاط اقدام
پس انــداز پــول در زیــر تشــریح شــده اســت:

�تعویض دسته دنده به دنده ذخیره انرژی 

ــری  ــه ترمزگی ــازی ب ــی نی ــگام رانندگ ــر هن اگ
زیــادی نمی باشــد، از رانندگــی در موقعیــت 

دنــده پایین تــر )دنــده ســبک( خــودداری کنیــد 
در غیرایــن صــورت منجــر بــه کاهــش مصرف 

ــود. ــوخت می ش ــادی س اقتص

�از فشار دادن پدال گاز تا انتها خودداری نمایید.  

از رانندگــی بــا ســرعت زیــاد خــودداری کنیــد، 
زیــرا منجــر بــه مصــرف ســوخت، افزایــش 
گازهــای آالینــده و صــدای غیرعــادی )نویــز( 
ــا  ــن رانندگــی ب در رانندگــی می شــود. بنابرای
ســرعت پایین باعث ذخیره ســوخت می شــود.

�از رانندگی با دور آرام خودداری نمایید. 
ــع  ــل از تقاط ــک، قب ــی در ترافی ــگام رانندگ هن
راه آهــن یــا منتظــر مانــدن پشــت چــراغ قرمــز 
بــه مــدت طوالنــی، موتــور خــودرو را خامــوش 
نماییــد. ســوخت خــودرو بــا خامــوش کــردن 
ــا 40  ــدت 30 ت ــه م ــت ب ــور موق ــه ط ــور ب موت
ثانیــه بیشــتر از مقــدار مصــرف ســوخت برای 

ــره می شــود. روشــن کــردن موتــور ذخی
درصــورت نیــاز بــه پیــش گــرم کــردن موتور تا 
رســیدن به دمای عملکــردی، که دراین صورت 
در طوالنــی مــدت در دور آرام ســایش موتــور 
پیــش  درحالــت  آالینــده  گازهــای  خــروج  و 
می یابــد. افزایــش  موتــور  کــردن  گــرم 
موتــور،  کــردن  روشــن  از  پــس  بنابرایــن 
بالفاصلــه حرکــت کــرده و از کارکــردن موتــور 
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در دور بــاال جلوگیــری نماییــد.

�خودرو   سرعت  مداوم  کاهش  و  افزایش  از 
خودداری نمایید.

ســرعت خــودرو را بــه طــور مــداوم افزایــش و 
ــد. پــدال گاز را بــه آرامــی ونــرم  کاهــش ندهی
فشــار دهیــد. کاهــش و افزایــش ســرعت باعث 

بــاال رفتــن مصــرف ســوخت می شــود.

�ضروری   غیر  اضطراری  ازترمزگیری های 
خودداری نمایید. 

سرعت را ثابت نگه داشته و از ترمزگیری های 
اضطراری غیرضروری خودداری کنید.

زمــان تغییــر چراغ هــای ترافیکــی را محاســبه 
کــرده تــا بتوانیــد تعــداد دفعــات توقــف خودرو 
را بــه حداقــل رســانده یــا بــرای جلوگیــری 
از  ترافیکــی  چــراغ  پشــت  قرارگرفتــن  از 
راهنماهــای ترافیکــی اســتفاده نماییــد. هنــگام 
خودروهــای  تــا  مناســب  فاصلــه  رانندگــی 
ــرده و از ترمزگیری هــای  ــت ک ــرو را رعای روب
نماییــد،  خــودداری  ناگهانــی  اضطــراری 
ــر  ــات در اث ــایش قطع ــورت س ــن ص ــه درای ک
می یابــد. کاهــش  اضطــراری  ترمزگیری هــای 

�تعمیر و نگهداری منظم  

برنامــه  از  اســتفاده  بــا  رانندگــی  از  پیــش 

ــرد  ــم، عملک ــور منظ ــه ط ــداری ب ــرو نگه تعمی
خــودرو  بــرای  مطلوبــی  ســوخت  ذخیــره 
تعمیــرو  شــرایط  آمــد.  خواهــد  به دســت 
نگهــداری خــودرو درجهــت ایمنــی ترافیکــی و 
نیــز میــزان حفــظ و نگهــداری خــودرو مناســب 
ــک  ــوخت کم ــره س ــه ذخی ــن ب ــوده و همچنی ب
می نمایــد. درصــورت تنظیــم نکــردن صحیــح 
موتــور، مصــرف ســوخت 10درصــد بیشــتر 

از شــرایط نرمــال موتــور می شــود.

�کوتــــــاه   مســــــافت های  در  راننـــــــدگی  از 
نمــــاییـــــد. خــــــودداری 

موتــور و دســتگاه  تصفیــه گازهــای خروجــی 
بایــد بــه دمــای عملکــردی مطلــوب رســیده کــه 
درنتیجــه مصــرف ســوخت وگازهــای آالینــده 

بــه طــور مؤثــری کاهــش یابــد.
بســیار  ســوخت  مصــرف  ســرد  درهــوای 
حــدود  رانندگــی  از  پــس  و  می باشــد  بــاال 
4km، موتــور بــه دمــای عملکــردی رســیده و 
می شــود. نرمــال  ســوخت  مصــرف  درضمــن 
بنابرایــن تــا جایــی کــه امــکان دارد از رانندگی 

در مســافت های کوتــاه خــودداری نمایید.

�به فشار باد تایر توجه نمایید. 

باتوجــه بــه مقــدار فشــار بادتایــر توصیــه 

ــه  ــد. درصورتی ک ــاد نمایی ــا را ب ــده، تایره ش
فشــار بــاد تایــر کافــی نباشــد، تایــر ســریع تر 
دچــار ســاییدگی می شــود و مصــرف ســوخت 

ــد. ــش می یاب ــز افزای نی

�چرخ های جلو را به طور مناسب هم تراز نمایید. 

بــه  ناهمــوار،  جاده هــای  عبــوراز  هنــگام 
ــب  ــرازی نامناس ــد. هم ت ــی کنی ــی رانندگ آرام
چرخ هــای جلــو، باعــث افزایــش فشــار بــه 
موتــور و ســاییدگی تایرهــا شــده و درنتیجــه 

مصــرف ســوخت نیــز افزایــش می  یابــد.

�از بارگیری غیر ضروری جلوگیری نمایید.  

از قــرار دادن بارهــای غیرضروری درخودرو 
خــودداری کنیــد، درغیراین صــورت، فشــار 
بــه موتــور افزایــش یافتــه و ســوخت بیشــتری 

هــدر مــی رود.

�صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی برق 

آلترناتــور  درآوردن  حرکــت  بابــه  موتــور 
)دینــام(، انــرژی بــرق تولیــد می کنــد، مصــرف 
انــرژی بــرق بیشــتر، معــادل مصــرف ســوخت 
تجهیــزات  بنابرایــن  می باشــد.  بیشــتر 
ــد.  ــوش نمایی ــروری را خام ــی غیرض الکتریک
گرمکــن هنــگام توقــف خــودرو باعــث افزایــش 
مصــرف انــرژی بــرق و ســوخت می شــود.
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رانندگــی درحالت زمســتان نیــز باعث افزایش 
مصــرف ســوخت می شــود. هنگام وارد شــدن 
از جاده هــای پوشــیده از بــرف بــه جاده هــای 
ــتان  ــت زمس ــد حال ــرف( کلی ــدون ب ــال )ب نرم
ــد.  ــرار دهی ــت خامــوش)OFF( ق را در موقعی

�خـــودرو را درشـــرایط عملکـــردی مطلـــوب  
حفـــظ نماییـــد.

خــودرو را در شــرایط عملکــردی مطلوب حفظ 
ــر هــوا، شــمع و روغــن روانــکاری  ــد. فیلت کنی
کثیــف، لقــی ســوپاپ، تنظیمــات نامناســب 
پــدال ترمــزو دیگــر عوامــل برعملکــرد موتــور 
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــته و درنتیج تأثیرگذاش

مصــرف ســوخت می شــود.
ســرویس  عمــر  شــدن  طوالنــی  درصــورت 
قطعــات خــودرو و کاهــش مصــرف ســوخت، 
را  خــودرو  نگهــداری  تعمیــرو  همــواره 
دهیــد.  انجــام  معیــن  زمانــی  درفواصــل 
درصورت رانندگی در شــرایط ســخت فواصل 
ــد. ــر نمایی ــداری را کوتاه ت ــی تعمیرونگه زمان

 اخطار  
هنگام رانندگی از خاموش کردن موتور خودداری 

کنید. درصورت کارنکردن موتور، غربیلک فرمان 
و سیستم ترمز نیز به طور مناسب کارنمی کنند.

رانندگی?در?مه??

w  هنگام رانندگی درمه، چراغ های مه شکن را
روشن نمایید. با استفاده از بوق به عابرین 

پیاده و خودروهای دیگر هشدار دهید.
w  ،درصورت شنیدن صدای بوق خودروهای دیگر

جهت پاسخگویی و نشان دادن موقعیت خودرو 
بالفاصله بوق خودرو را به صدا درآورید.

 اخطار  
بروز  � از  جلوگیری  برای  و  رانندگی  از  پیش 

تصادف و صدمات جسمی و حتی مرگ هنگام 
رانندگی، تمام قطعات خودرو را مانند چراغ های 
جلو، چراغ های مه شکن و غیره را بررسی نمایید.

در روزهــای مــه آلــوده از رانندگــی و ســفرکردن  �
خــودداری نماییــد. بــه جهــت کاهــش محــدوده دید، 
درشــرایط رانندگــی در هــوای مه آلــود، بــه راحتــی 
منجــر بــه تصــادف و درنتیجــه صدمات جســمی و 

مــرگ می شــود.
هنگام رانندگی از تمیزکردن بخار روی شیشه  �

جلو خودداری نمایید.

 توجه
هنگام رانندگی در هوای مه آلود، باسرعت پایین  �

رانندگی کرده و فاصله ایمن بین خودروی خود 
وخودروی جلویی را حفظ نمایید.

هنگام رانندگی درهوای مه آلود، از گازدادن یا  �
ترمزگیری های  و  گاز  پدال  ناگهانی  رهاکردن 
ناگهانی خودداری کرده یا غربیلک فرمان را به 
سرعت حرکت ندهید. درصورت لزوم سرعت را 
کاهش داده، پدال گاز را به آرامی رها و سپس 
پدال ترمز را به تدریج چندین مرتبه فشارداده 
تصادفات  از  و  شده  کنترل  خودرو  سرعت  تا 

برخورد از پشت جلوگیری شود.
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رانندگی?در?باران??

هنــگام بــارش بــاران به دلیــل کاهش محــدوده دید، 
بخارگرفتــن شیشــه ها و لغزنــده بودن ســطح جاده 
از اقدامــات احتیاطــی در رانندگی اســتفاده نمایید.

 اخطار  
هنگام رانندگی درباران سرعت خودرو را کاهش 
لغزندگی  دید،  محدوده  شدن  کم  دلیل  به  دهید. 
جاده در روزهای بارانی، به راحتی منجر به بروز 
تصادف شده و صدمات جسمی یا حتی مرگ را 

به وجود می آورد.

اقدامات?احتیاطی?هنگام?رانندگی?درباران?‹

w  دلیل به  باران  بارش  هنگام  برانیدو  آهسته 
پایین  سرعت  با  جاده،  سطح  بودن  لغزنده 

رانندگی نمایید.
w  هنگام بارش باران، برای جلوگیری از وجود

قطرات باران روی آینه های جانبی و کاهش دید، 
به موقع آینه های جانبی بیرونی را تمیز نمایید.

w  به دلیل کاهش محدوده دید در روزهای ابری
و مه آلود، چراغ های مه شکن و چراغ های نور 

پایین را روشن نمایید.
w  هنــگام رانندگــی دربــاران، از فشــار زیــاد یــا

رهاکــردن ســریع پــدال گاز وترمزگیری هــای 
فرمــان  ناگهانــی  چرخانــدن  یــا  ناگهانــی 

خــودداری نماییــد.
w  ،داده کاهش  را  لزوم سرعت  درصورت      

پدال گاز را به آرامی رهانمایید و برای کنترل 
سرعت خودرو چندین مرتبه پدال ترمز رابه 
تصادف  بروز  از  تا  دهید  فشار  آهستگی 

وبرخورد از عقب جلوگیری شود.
w  درصورتی که ادامه به رانندگی دربارش شدید

باران یا رعدوبرق غیرممکن می باشد. خودرو 
را درمحلی که آب جمع نشده پارک نمایید تا 

از خیس شدن خودرو جلوگیری شود.
w  چراغ هشدارخطر )فالشر( را برای هشدار به

خودروهای عقب روشن نمایید.
w  از برای جلوگیری  باران،  قطع شدن  از  پس 

خوردگی رنگ بدنه خودرو از اسید موجود در 
آب باران، بالفاصله خودرو را شستشو دهید.

 توجه
روی جاده های لغزنده بادقت رانندگی کنید. �
هنگام ترمزگیری، گازدادن یا چرخاندن ناگهانی  �

غربیلک فرمان روی جاده های لغزنده، تایرها به 
راحتی سرخورده و کنترل خودرو به سختی انجام 
می شود ودرنتیجه به بروز تصادف منجر می شود.

هنگام تعویض دنده به دنده های باالتر یا پایین تر  �
آشکارا  موتور  دور  سرعت  بارانی،  روزهای  در 
تغییر کرده، خودرو به راحتی در جهت عرضی سر 
می خورد ودر نتیجه به بروز تصادف منجر می شود.

از رانندگی روی جاده های آب گرفته خودداری  �
نمایید. درغیراین صورت آب وارد موتور شده 
موتور  خرابی  مانند  دچار صدماتی  و خودرو 

و غیره می شود.
پس از عبور از جاده های آب گرفته، به آرامی  �

نرمال  عملکرد  و  آورید  فشار  ترمز  پدال  روی 
ترمزها را بررسی نمایید. درصورت خیس شد. 
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لنت ترمز، عملکرد ترمزها کاهش یافته و فقط 
نرمال  به صورت  ترمز  لنت  سمت خیس شده 
بنابراین هنگام فرمان دادن به  عمل می نماید. 
خودرو به راحتی به بروز تصادف منجر می شود.

پس از عبور از جاده های آب گرفته و گیرافتادن در 
آب، برای بررسی شرایط زیر به نمایندگی مجاز 

کرمان موتور مراجعه نمایید:

عملکرد?ترمزگیری?ترمزها?‹
w  تغییر و  سوخت  و  روغن  سطح  کاهش 

وضعیت موتور، گیربکس، دیفرانسیل وغیره 
)درصورت تغییر رنگ روغن به سفید که نشان 
می باشد.  تجهیزات  دراین  آب  وجود  دهنده 
خودرو را به وسیله کامیون يدک کش، برای 
مجاز  نمایندگی های  به  تعمیر  و  بازرسی 

کرمان موتور بکسل کنید. (
w  پلوس ها، بلبرینگ ها، چهارشاخ گاردان را از

نظر روانکاری مناسب بررسی نمایید.

رانندگی?در?فصل?گرم??

اقدامــات  تابســتان،  درفصــل  رانندگــی  هنــگام 
احتیاطــی را انجــام داده و از ایمنــی خــودرو و 

دیگــر مطمئــن شــوید. سرنشــینان 
درهــوای گــرم تابســتان از قــرار دادن طوالنــی 
مــدت خــودرو در زیــر نورشــدید آفتــاب خــودداری 
نماییــد. همچنیــن از قــرار دادن مــواد قابل اشــتعال 
رو و نزدیــک بــه داشــبورد داخلــی )ماننــد فنــدک، 
پارچــه ای(  بازی هــای  اســباب  کاغــذ،  تکه هــای 

ــد. خــودداری نمایی

از?داغ?شدن?بدنه?موتور?جلوگیری?نمایید.?‹
بیــرون  محیــط  دمــای  افزایــش  دلیــل  بــه 
درفصــل تابســتان، موتــور بــه راحتــی جــوش 
از  تابســتان،  درفصــل  بنابرایــن  مــی آورد. 

بررســی و تعمیــر و نگهــداری مکــرر سیســتم 
خنــک کننــده موتــور مطمئــن شــده و رســوبات 
انبســاط،  مخــزن  از  را  آمــده  وجــود  بــه 
نــازل شیشه شــو و نیــز خاروخاشــاک را از 

رادیاتــور تمیــز نماییــد.

 توجه
از رانندگی با دمپایی راحتی و کفش پاشنه بلند  �

خودداری نمایید.
به دلیل هوای گرم تابستان، مدارهای خودرو را  �

از نظر اتصال کوتاه یا فرسوده شدن، اتصاالت 
را از نظر شل شدن و باتری را از نظرعملکرد 
نرمال و لوله های روغن را از نظر نشتی بررسی 
خودرو  خودکار  شدن  سوخته  از  و  کرده 

جلوگیری نمایید.
درفصل تابستان به دلیل باال رفتن دما، فشار  �

باد تایرها نیز افزایش یافته و منجر به ترکیدن 
نشانگر  رانندگی،  هنگام  اگر  می شود.  تایرها 
صفحه  روی   TPMS درسیستم  عیب  وجود 
را  خودرو  بالفاصله  شود،  روشن  نمایشگر 
تایر،  شدن  سرد  درصورت  و  کرده  متوقف 

رانندگی نمایید.
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w  برای جلوگیری از جمع شدن برف در موقعیت
قرارگیری تایرها از تخته های ضخیم استفاده 

نمایید.

w  درختان زیر  در  خودرو  کردن  پارک  از 
خودداری نمایید، زیرا خودرو در اثر افتادن 

یخ و برف صدمه می بیند.

w  برف تیغه های  زدن  یخ  از  جلوگیری  برای 
پاک کن روی شیشه جلو، آنها را باال آورید، 
درغیراین صورت، تیغه های برف پاک کن ویا 

موتور دچار آسیب دیدگی می شوند.

w  تمیز را  ترکیبی  چراغ  های  روی  آب  و  برف 
کرده و از صدمه دیدن چراغ های ترکیبی به 

وسیله برف و آب یخ زده جلوگیری نمایید.

w .خودرو را روی سطح مسطح پارک نمایید

w  هنگام پارک خودرو، جهت خنک شدن داخل
خودرو برای چند دقیقه درب ها را باز کرده و 
سپس قفل نمایید. تفاوت دمای داخل و خارج 
از خودرو را به حداقل رسانده تا از یخ زدن 

شیشه ها جلوگیری شود.

�تعمیرو نگهداری خودرو در زمستان 

از نــوع مایــع خنــک کننــده موتــور مطمئــن 
ــد.  ــی اســتفاده نکنی ــوع الکل ــخ ن شــوید. ضدی

رانندگی?درفصل?سرد??

اقدامــات  در فصــل زمســتان،  رانندگــی  هنــگام 
و  خــود  ایمنــی  از  و  داده  انجــام  را  احتیاطــی 

شــوید. مطمئــن  دیگــر  سرنشــینان 

هشدار
شرایط رانندگی در زمستان بسیار خطرناک تر از 
مراقب  رانندگی  هنگام  می باشد.  دیگر  فصل های 
باشید و برای جلوگیری از بروز تصاف و درنتیجه 
را  خودرو  سرعت  مرگ  وحتی  جسمی  صدمات 

کاهش دهید.

اقدامات?احتیاطی?رانندگی?در?زمستان?‹
w  پیش از رانندگی در زمستان، تجهیزات ایمنی

داخل خودرو مانند فرمان، ترمزها، چراغ ها، 
از  را  پاک کن  بوق، برف  نمایشگر،  صفحات 

نظر عملکرد نرمال و مناسب بررسی نمایید.
w  به رانندگی ایمن در آب و هوای سرد زمستان

اهمیت زیادی دهید و آگاهی های ایمنی خود 
درجاده،  رانندگی  هنگام  دهید.  افزایش  را 
توجه خود را بر رانندگی و کنترل سرعت به 

روش مناسب متمرکز نمایید.
w  بارش از  پس  جاده  لغزندگی سطح  دلیل  به 

برف در فصل زمستان، سرعت را ثابت نگه 
داشته و یکسان عمل نمایید. از عملکردهای 
ترمزگیری  سرعت،  افزایش  مانند  ناگهانی 
به  نمایید.   ناگهانی خودداری  فرمان دهی  و 
نرمی پدال گاز را فشار داده و با سرعت کم و 

متوسط رانندگی نمایید.
w  موتور تایرها  سرخوردن  از  جلوگیری  برای 

را روشن کرده و به آرامی و نرمی گاز دهید.
w  در خودرو  کردن  پارک  احتیاطی  اقدامات 

روزهای برفی
w  خودرو را در مکانی بدون وجود برف یا آب

پارک نمایید، زیرا چرخ  ها در اثر یخ زدن آب 
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�بررسی وضعیت باتری 

تمــام  بــرق  انــرژی  ســرد،  روزهــای  در 
باتــری کاهــش می یابــد، بنابرایــن وضعیــت 
باتــری را مرتــب بررســی کــرده و از کافــی 
جهــت  باتــری  در  انــرژی  ذخیــره  بــودن 
شــوید. مطمئــن  موتــور  کــردن  روشــن 

�بودن   مناسب  از  زمستان  در  رانندگی  هنگام 
ویسکوزیتی روغن موتور مطمئن شوید.

درفصل هــای ســرد ســال، بــه دلیــل اســتفاده 
بــه  موتــور  نامناســب،  موتــور  روغــن  از 
بنابرایــن  می شــود،  روشــن  ســختی 
نماییــد. تعویــض  را  روغــن  بالفاصلــه 

�از مایع شیشه شوی حاوی ضدیخ استفاده کنید. 

از  را  ضدیــخ  حــاوی  شیشه شــوی  مایــع 
و  موتــور  کرمــان  مجــاز  نمایندگی هــای 
فروشگاه های لوازم یدکی خودرو تهیه نمایید.

�از   سرد  هوای  در  خودرو  پارک  هنگام 
ترمزپارک استفاده نکنید.

درهــوای بســیار ســرد، بــرف یا آب جمع شــده 
در اطــراف مجموعــه سیســتم ترمــز پــارک 
ممکــن اســت یــخ زده، بنابرایــن از آزادکــردن 
ترمــز پــارک خــودداری نماییــد. هنــگام پــارک 

خــودرو، دســته تعویــض دنــده را در موقعیــت 
دنــده 1 یــا دنــده عقــب )خودروهــای مجهــز بــه 
گیربکــس دســتی( و یــا دنــده P در خودروهــا 
بــا گیربکــس اتوماتیــک قــرار داده و جلــوی 
نماییــد. اســتفاده  از مانــع  چرخ هــای جلــو 

�خودداری   گلگیر  زیر  در  یخ  و  برف  تجمع  از 
نمایید. 

در  یــخ  و  بــرف  شــدن  جمــع  درصــورت 
تغییــر  ســختی  بــه  خــودرو  گلگیــر،  زیــر 
جهــت می دهــد. هنــگام رانندگــی در فصــل 
ــر  ــر را از نظ ــب گلگی ــور مرت ــه ط ــتان، ب زمس
تجمــع بــرف و یــخ کنتــرل و بررســی نماییــد.

�آماده سازی ابزارهای کمکی 

در  اســتفاده  بــرای  را  کمکــی  ابزارهــای 
توصیــه  کنیــد.  آمــاده  اضطــراری  شــرایط 
نماییــد:  آمــاده  را  زیــر  تجهیــزات  می شــود 
زنجیرچــرخ، یــخ تــراش شیشــه، کیســه شــن، 
چــراغ قــوه، کابــل باتــری کمکــی و غیــره.



۱۰۶نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(
1۰6صفحه کنترل الکترونیکی ایرکاندیشن )کولر(

1۰7معرفی عملکردها
1۰۹بخاری

)A/C( 1۰۹کولر
11۰دریچه های خروجی هوا

)A/C( 11۰پنل کنترل اتوماتیکی کولر
111معرفی عملکردها

۱۱۲نحوه استفاده از سیستم صوتی
)CD 112پنل کنترل سیستم صوتی )همراه با

113معرفی عملکردها
)MP5 116پنل کنترل سیستم صوتی )همراه با

۱۳۵نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
135جعبه داشبورد

135جعبه نگهدارنده اشیاء کوچک سمت راننده
135جعبه نگهدارنده روی درب جلو
135جعبه نگهدارنده روی درب عقب

136جا عینکی
136جعبه نگهدارنده زیرآرنجی بین صندلی های جلو

136جا لیوانی
137محفظه نگهداری اشیاء زیر کنسول وسط

137صندوق عقب

۱۳۸نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو
13۸چراغ سقفی جلو
13۸چراغ سقفی عقب

13۸چراغ جعبه داشبورد
13۹چراغ آینه آرایشی

13۹چراغ خوش آمد گویی
13۹چراغ صندوق عقب

۱۳۹نحوه استفاده از تجهیزات دیگر خودرو
13۹آفتابگیر

13۹آینه آرایشی
14۰زیرسیگاری و فندک صندلی جلو

141زیرسیگاری صندلی عقب
141دستگیره سقف

141زیر آرنجی روی درب
USB و AUX 142رابط ورودی های

142رابط برق داخلی خودرو
142صفحه نمایش چندکاره

درو
خو

لی 
داخ

ت 
یزا
جه

ت
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نحوه?استفاده?از?سیستم?ایرکاندیشن?)کولر(??

صفحه?کنترل?الکترونیکی?ایرکاندیشن?)کولر(??

3 ۵

۶۷8۹10

21 4
1 دکمه انتخاب حالت گردش هوا

A/C 2 کلید
3 کلید گرمکن شیشه عقب
4 کلید گرمکن شیشه جلو

۵ دکمه تنظیم دما
۶ کلید بخاری و هدایت جریان هوا روبه شیشه 

و کف
۷ کلید هدایت جریان هوا روبه کف

8 کلید هدایت جریان هوا روبه کف و روبرو
۹ کلید هدایت جریان هوا روبرو
10 دکمه کنترل میزان جریان هوا
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معرفی?عملکردها??

روشن?کردن?ایرکاندیشن?)کولر(?‹
در  دادن ســوئیچ خــودرو  قــرار  درصــورت 
موقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن-
خامــوش موتــور در موقعیــت«IGON«، برای 
روشــن کــردن کولــر کلیــد A/C را فشــار دهید. 
نشــانگر A/C  روشــن شــده و روی صفحــه 
نمایــش LCD پیغــام »A/C » ظاهــر می شــود.

خاموش?کردن?ایرکانریشن)کولر(?‹
 « A/C « هنــگام روشــن بــودن کولــر، کلیــد
را فشــار دهیــد تــا نشــانگر » A/C »خامــوش 
شــده و پیغــام » A/C »روی صفحــه نمایــش 
LCD حــذف شــود و ایرکاندیشــن )کولــر( 

ــوع شــود. ــه مطب ــت تهوی وارد حال

تنظیم?دما?‹
بــرای افزایش دما )مخصــوص بخاری(، دکمه 
تنظیــم دمــا را در جهــت حرکــت عقربه هــای 
ــد.  ــگ بچرخانی ــز رن ــدوده قرم ــا مح ــاعت ت س
بــرای کاهــش دمــا )مخصــوص کولــر(، دکمــه 
ــای  ــت عقربه ه ــالف حرک ــا را در خ ــم دم تنظی
ســاعت تــا محــدوده آبــی رنــگ بچرخانیــد.

تنظیم?میزان?جریان?هوا?‹
بــرای افزایــش میــزان جریــان هــوا، دکمــه 
کنتــرل میــزان جریــان هــوا را درجهــت حرکــت 
عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد. بــرای کاهــش 
میــزان جریــان هــوا، ایــن دکمــه را در خــالف 
حرکــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد. پیغــام 
air volum )میــزان جریــان هــوا( روی صفحه 

ــود. ــش LCD  ظاهرمی ش نمای
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تنظیم?جریان?هوا?بین?حالت?هوای?تازه?و??‹
حالت?گردش?هوا

بــرای وارد شــدن بــه حالــت گــردش هــوای 
ــوای  ــردش ه ــت گ ــاب حال ــه انتخ ــی دکم داخل
داخــل را فشــاردهید. بــرای وارد شــدن بــه 
ایــن  بیرونــی مجــدد  حالــت گــردش هــوای 
دکمــه را فشــار دهیــد. درایــن صورت، نشــانگر 
می گــردد. خامــوش  داخــل  هــوای  گــردش 

 توجه
برای جلوگیری از تشکیل بخار روی شیشه ها  �

طوالنی  مدت  به  داخل  هوای  گردش  حالت  از 
استفاده نکنید.

از  � پر  مناطق  مانند  محیطی  سخت  درشرایط 
پنجره ها  تمام  و ساختمان سازی،  غبار  گردو 

را بسته و حالت گردش هوای داخل را روشن 
نمایید. پس از خارج شدن از این مناطق، برای 
حالت  دکمه  خودرو  داخل  هوای  حالت  تغییر 

گردش هوای بیرون را روشن نمایید.

انتخاب?حالت?خروجی?هوا??‹
حالت جریان هوا روبرو

حالت جریان هوا روبه کف و روبرو

حالت جریان هوا روبه کف

گرمکن و حالت جریان هوا روبه شیشه و کف

گرمکن
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بــرای گــرم شــدن شیشــه عقــب، دکمــه گرمکــن 
شیشــه عقــب را فشــار دهیــد. نشــانگر گرمکــن 
شیشــه عقــب روشــن مــی شــود. بــرای توقــف 
عملکــرد گــرم شــدن شیشــه عقــب مجــدد ایــن دکمه 
را فشــار دهیــد. نشــانگر گرمکــن شیشــه عقــب 

می شــود. خامــوش 
درصورتی کــه دمــای بیــرون از خــودرو بیــش از 
ــر درجــه ســانتیگراد باشــد، عملکــرد گرمکــن  صف
شیشه عقب به مدت 10 دقیقه طول کشیده و سپس 
ایــن حالــت بــه طــور اتوماتیــک متوقــف می گــردد.

بخاری??

1

43

2

درفصــل ســرد ســال، خــودرو را گــرم نگــه داریــد، 
توصیــه می شــود باتوجــه بــه دســتورالعمل های 

زیــر عمــل نماییــد.

رنگ  قرمز  تامحدوده  را  دما  تنظیم  دکمه    1
بچرخانید.

2 حالت گردش هوای داخل را به انتخاب حالت 
گردش هوا تغییر دهید.

به سمت راست  را  انتخاب گردش هوا  3 دکمه 
بچرخانید.

4  کلید جریان گردش هوا رو به کف را فشار دهید.

??A/C?کولر

2

4 3۵

1

نگــه  خنــک  را  خــودرو  ســال،  گــرم  درفصــل 
شیشــه های  هــوا  تهویــه  بــرای  ابتــدا  داریــد، 
خــودرو را کامــاًل بازکــرده و ســپس باتوجــه بــه 

نماییــد. عمــل  زیــر  دســتوالعمل های 

1 کلید A/C را فشار دهید.
آبــی رنــگ  تــا منطقــه  2 دکمــه تنظیــم دمــارا 

نیــد. بچرخا
بــه حالــت  را  داخــل  گــردش هــوای  3 حالــت 

دهیــد. تغییــر  بیــرون  هــوای  گــردش 
4 دکمه جریان هوای روبرو رافشار دهید.

۵ دکمــه انتخــاب گــردش هــوا را  بــه ســمت 
بچرخانیــد. راســت 
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بــرای تغییــر جهــت جریــان هــوا از ایــن اهــرم 
نماییــد. اســتفاده 

??)A/C(?پنل?کنترل?اتوماتیکی?کولر
1  دکمه انتخاب حالت گردش هوا

)A/C( 2   کلید کولر
3  کلید روشن کردن حالت اتوماتیک 

4   کلید گرمکن شیشه عقب
۵   کلید گرمکن شیشه جلو

۶  کلید تنظیم دما
۷  کلیــد گرمکــن و هدایــت جریــان هــوا رو بــه کف

8   کلید هدایت جریان هوا رو به کف
۹   کلید خاموش کردن ایرکاندیشن )کولر(

10 کلید هدایت جریان هوا رو به کف و رو برو
11 کلید هدایت جریان هوا روبرو

12 دکمه میزان جریان هوا

43

۷8۹101112 ۶

21 ۵

دریچه?های?خروجی?هوا??
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معرفی?عملکردها??

کنترل?خودکار?ایرکاندیشن)کولر(?‹
w  موقعیت در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  با 

روشن«ON« یا دکمه روشن- خاموش موتور در 
موقعیت »IGON«، کلید »AUTO« را فشار دهید، 
کولر وارد حالت کنترل خودکار شده و نشانگر 
می شود. روشن  صفحه  روی  نیز   »AUTO«

w  با قرارداشتن کولر در حالت کنترل خودکار، کلید
»انتخاب حالت گردش هوا«، »حالت دریچه های 
خروجی هوا«، و »حالت گردش هوای داخل« 
را  تنظیم نموده و برای خارج شدن از سیستم 
وارد  و  خودکار  کنترل  حالت  از  ایرکاندیشن 
شدن به حالت کنترل الکتریکی یا خاموش از 
میان کلیدهای کولر )A/C(، کلید گرمکن شیشه 

جلو، یا کلید خاموش کردن یکی را فشار دهید. 
w  درحالت )کولر(  ایرکاندیشن  قرارداشتن  با 

و  عقب  شیشه  گرمکن  کلید  خودکار،  کنترل 
کلید تنظیم دما نیز فعال می باشند.

 توجه
با قرارداشتن ایرکاندیشن )کولر( در حالت کنترل 
خودکار، دمای داخل خودرو در دمای 24 درجه 

سانتیگراد تنظیم می شود.

)کولــر(و  ایرکاندیشــن  کــردن  خامــوش  بــرای 
ــد خامــوش  ــن و کمپرســور، کلی ــرد ف ــف عملک توق

کــردن )OFF( را فشــار دهیــد.

روشن?کردن?ایرکاندیشن?)کولر(?‹
بــه بخــش معرفی عملکرد ایرکاندیشــن )کولر( 
الکتریکــی )صفحــه 10۶( مراجعــه نماییــد.

�تنظیم دما 

بــه بخــش معرفی عملکرد ایرکاندیشــن )کولر( 
الکتریکــی )صفحــه 10۶( مراجعــه نماییــد.

�تنظیم میزان جریان هوا  

بــه بخــش معرفی عملکرد ایرکاندیشــن )کولر( 
الکتریکــی )صفحــه 10۶( مراجعــه نماییــد.

�حالت   و  تازه  هوای  حالت  بین  تغییردادن 
هدایت گردش هوا

بــه بخــش معرفی عملکرد ایرکاندیشــن )کولر( 
الکتریکــی )صفحــه 10۶( مراجعــه نماییــد.

�انتخاب حالت دریچه های خروجی هوا 

بــه بخــش معرفی عملکرد ایرکاندیشــن )کولر( 
الکتریکــی )صفحــه 10۶( مراجعــه نماییــد.
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نحوه?استفاده?از?سیستم?صوتی??

??)CD?پنل?کنترل?سیستم?صوتی?)همراه?با

۵

۶

۷

8

1۶

1۵

14

3 421

۹10111213

)ON/OFF( 1 دکمه روشن/ خاموش
2 کلید جلو بردن

CD 3 محل ورود و خروج
4 کلید عقب بردن

CD ۵ دکمه خروج
۶ کلید از پیش تنظیم 4
۷ کلید از پیش تنظیم ۵
8 کلید از پیش تنظیم ۶

)BAND(۹ کلید انتخاب باند موج رادیو
)SCAN( 10 کلید اسکن

11 دکمــه قطــع صــدا/ دکمــه افکــت صوتــی / دکمــه 
)MUTE/ SET VOL( تنظیــم صــدا

)EQ( 12 کلید اکوالیزر
)MODE( 13 کلید تغییر حالت

14 کلید از پیش تنظیم 3
1۵ کلید از پیش تنظیم 2
1۶ کلید از پیش تنظیم 1
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معرفی?عملکردها??

عملکرد دکمه ها تعریف دکمه ها معرفی دکمه ها

برای روشن کردن سیستم صوتی این دکمه رافشار دهید، و برای خاموش کردن سیستم صوتی این دکمه را مجدد فشار دهید.
دکمه را به مدت بیش از ۵ثانیه فشار داده و نگه دارید، سیستم صوتی مجدد به حالت پیش فرض باز می گردد.

دکمه روشن /خاموش

بافشار دادن این دکمه CD به طور خودکار خارج می گردد. درصورت قرار داشتن دیسک درحالت خروج، بافشار دادن این 
دکمه دیسک وارد دستگاه می شود.

CD دکمه خروج

با فشار دادن لحظه ای این کلیدکانال های رادیویی قبلی به طور خودکار جستجو می شود )افزایش عدد(. رادیو
RADIO 

کلید عقب بردن
با نگه داشتن این کلید به طور دستی کانال های رادیویی قبلی باز می گردد)افزایش عدد(

بافشاردادن لحظه ای این کلید، فایل صوتی بعدی پخش می شود.
CD / MP3

با نگه داشتن این کلید، فایل صوتی بعدی به حالت سریع پخش می شود.

با فشار دادن لحظه ای این کلیدکانال های رادیویی بعدی به طور خودکار جستجو می شود )افزایش عدد(. رادیو
RADIO 

کلید جلو بردن
با نگه داشتن این کلید به طور دستی کانال های رادیویی بعدی باز می گردد)افزایش عدد(

بافشاردادن لحظه ای این کلید، فایل صوتی قبلی پخش می شود.
CD / MP3

با نگه داشتن این کلید، فایل صوتی قبلی به حالت سریع پخش می شود.

بافشاردادن لحظه ای این دکمه صدا قطع می شود.
بانگه داشتن این دکمه عملکردهای صوتی بین بلندی صدا، باالنس راست/ چپ - کاهش و افزایش صدا-باند موج 

رادیویی و غیره تغییر می کند. 
باچرخاندن دکمه تنظیم صدا درجهت حرکت عقربه های ساعت صدا افزایش می یابد. باچرخاندن دکمه تنظیم صدا 

درخالف جهت حرکت عقربه های ساعت صدا کاهش می یابد.

دکمه قطع صدا /دکمه 
افکت صوتی/ دکمه 

تنظیم صدا

MUTE/SEL/
VOL



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

114

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

عملکرد دکمه ها تعریف دکمه ها معرفی دکمه ها
با نگه داشتن این کلید به مدت 2ثانیه، کانال در کلید شماره"1" ذخیره می شود.

FM/AM

کلید پیش تنظیم 1  
بافشاردادن لحظه ای این کلید کانال ذخیره شده در کلیدشماره"1"حذف می شود.

بافشاردادن لحظه ای این کلید، حالت مکث و قطع صدا ایجاد می شود.
CD/MP3/USB

بافشاردادن مجدد این کلید، وضعیت به حالت قبل بازگشته وفایل صوتی به طور مداوم پخش می شود.

با نگه داشتن این کلید به مدت 2ثانیه، کانال در کلید شماره"2" ذخیره می شود.
FM/AM

کلید پیش تنظیم 2 2INT
با فشاردادن لحظه ای این کلید کانال ذخیره شده در کلیدشماره"2"حذف می شود.

بافشاردادن لحظه ای این کلید از اولین آهنگ شروع به پخش می شودو هرآهنگ به مدت 10ثانیه به طور 
خودکار پخش می شود. CD/USB

بافشاردادن مجدد این کلید، وضعیت به حالت قبل بازمی گردد.

با نگه داشتن این کلید به مدت 2ثانیه، کانال در کلید شماره"3" ذخیره می شود.
FM/AM

کلید پیش تنظیم 3 3RPT
با فشاردادن لحظه ای این کلید کانال ذخیره شده در کلیدشماره"3"حذف می شود.

بافشاردادن لحظه ای این کلید، آهنگ درحال پخش، مجدد پخش می شود.
CD/USB

بافشاردادن مجدد این کلید، وضعیت به حالت قبل بازمی گردد.

با نگه داشتن این کلید به مدت 2ثانیه، کانال در کلید شماره"4" ذخیره می شود.
FM/AM

کلید پیش تنظیم 4 4RDM.با فشاردادن لحظه ای این کلید کانال ذخیره شده در کلیدشماره"4"حذف می شود

بافشاردادن این کلید، فایل های صوتی به صورت تصادفی پخش می شود. CD/MP3/USB
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عملکرد دکمه ها تعریف دکمه ها معرفی دکمه ها

با نگه داشتن این کلید به مدت 2ثانیه، کانال در کلید شماره"۵" ذخیره می شود.
FM/AM

با فشاردادن لحظه ای این کلید کانال ذخیره شده در کلیدشماره"۵"حذف می شود.کلید پیش تنظیم ۵

بافشاردادن این کلید فولدر صوتی قبلی انتخاب می شود. MP3

با نگه داشتن این کلید به مدت 2ثانیه، کانال در کلید شماره"۶" ذخیره می شود.
FM/AM

با فشاردادن لحظه ای این کلید کانال ذخیره شده در کلیدشماره"۶"حذف می شود.کلید پیش تنظیم ۶

بافشاردادن این کلید فولدر صوتی بعدی انتخاب می شود. MP3

بافشاردادن این دکمه، حالت ها بین RADIO )FM/AM(-CD--USB -AUX تغییر می کند. کلید تغییر حالت MODE

بافشاردادن این کلید، حالت ها بینFM3~FM2~FM1~ AM2~AM1 تغییر می کند.
RADIO کلید انتخاب 

باندموج رادیویی
BAND.بافشاردادن و نگه داشتن این کلید ذخیره جستجوی باندموج رادیویی به طورخودکار انجام می شود

بافشاردادن این کلید سیستم به حالت رادیو)RADIO( تغییر می کند. CD/USB/AUX

کانال های رادیویی را جستجو و اسکن می کندو هرکانال رادیویی را به مدت 10ثانیه پخش می کند. RADIO
کلید اسکن SCAN

فایل های صوتی را جستجو و اسکن می کند و هرفایل صوتی را به مدت 20ثانیه پخش می کند. CD/USB

بافشاردادن این کلید حالت ها بین فیلدهای صوتی  JAZZ-VOCAL -POP -CLASSIC -ROCK -BASS تغییر می کند کلید اکوالیزر EQ
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??)MP5?پنل?کنترل?سیستم?صوتی?)همراه?با

1
2

3

4

7
6

5

Menu  1
  2

MAP 3   شکاف کارت
MUTE/    4

۵   شکاف کارت حافظه
  ۶

NAVI  ۷
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Menu .1: با فشار دادن دکمه Menu عملکرد بین 
منوی اصلی و نمایش فعلی تغییر می کند. )بجز 

سیستم ردیاب(
با  رادیو،  درحالت  داشتن  قرار  هنگام   :  .2
فشار دادن این دکمه جستجو بین ایستگاه های 
رادیویی با فرکانس باال تا فرکانس پایین شروع 
می شود. درصورت پیداکردن ایستگاه رادیویی، 
جستجو متوقف می شود. هنگامی که درحالت 
USB قرار داشته باشد با یک بار فشار دادن به 
آهنگ قبلی برمی گردد برای سریع جلو رفتن این 

دکمه را فشار داده و نگه دارید.
3.  شکاف کارت MAP )کارت حافظه کوچک(

عقربه های  جهت  در  را  دکمه   :MUTE/   .4
ساعت چرخانده تا صدا زیاد شود. باچرخش 
دکمه درخالف جهت عقربه های ساعت صدا کم 
می شود. درصورتی که سیستم خاموش است 
با فشار دادن این دکمه سیستم روشن می شود 
و درصورتی که روشن است، بی صدا می شود. 
برای خاموش کردن سیستم دکمه را برای بیش 

از 2 ثانیه فشار داده و نگه دارید.
۵.  شکاف کارت حافظه: )کارت حافظه کوچک(

با  دارد،  قرار  رادیو  درحالت  که  هنگامی   :  .۶
فشار دادن این دکمه جستجو بین ایستگاه های 
آغاز  پایین  فرکانس  و  باال  فرکانس  دارای 

می شود. درصورت پیدا شدن ایستگاه جستجو 
درحالت  که سیستم  متوقف می شود. هنگامی 
USB می باشد برای رفتن به آهنگ بعدی یک 
بار فشار داده و برای رفتن سریع به عقب فشار 

داده و نگه دارید.
با فشار دادن دکمه  NAVI )سیستم ردیاب(:   .۷

وارد سیستم ردیاب می شوید.

ورود?به?منوی?اصلی?‹

هنگامــی کــه سیســتم بــرای اولیــن بــار روشــن 
می شــود وارد منوی اصلی می شــود. همانطور 
کــه در شــکل بــاال نشــان داده شــده اســت.

آیکــون دوم را فشــار دهیــد ؟، یــا بــه طــور 
افقــی صفحــه را بــه ســمت چــپ کشــیده تــا بــه 
ــه در شــکل  ــد. همانطــور ک ــد بروی صفحــه بع

ــاال نشــان داده شــده اســت. ب
بــرای برگشــت بــه صفحه قبلــی آیکــون ؟ روی 
منــوی اصلــی را فشــار دهیــد یــا بــه طــور افقی 

صفحــه را به ســمت راســت بکشــید.
توجــه: بــا فشــار دادن روی هــر آیکــون بــه 
صفحــه مربــوط بــه عملکــرد آن وارد می شــود.
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تنظیم?صدا?‹

)نرمال(

)بی صدا(
دکمــه صــدا را چرخانده تا میــزان صدا تنظیم 
شــود.  آیکــون صــدا تحــت شــرایط عــادی و 
ــور  ــاوت اســت، همانط ــت بی صــدا متف موقعی
کــه در شــکل بــاال نشــان داده شــده اســت.

ورود/ خروج

در صفحــه اصلــی روی   فشــار دهیــد تــا 
وارد صفحــه رادیــو شــوید.

روی آیکــون دیگــر فشــار دهیــد تــا از صفحــه 
رادیــو خــارج شــوید.

›?)Band(?انتخاب?باند?موج?رادیویی
رادیــو  صفحــه  در  دادن   فشــار  بــا 
 AM2/ AM1/ FM3/ FM2/ FM1 موج هــای

انتخــاب نماییــد. را 

ـــی??‹ ـــتگاه?رادیوی ـــردن?ایس ـــره?ک ذخی
ـــتی ـــور?دس ـــه?ط ب

پــس از تنظیــم ایســتگاه رادیویــی مــورد نظــر 
بــه صــورت دســتی گزینــه  را از صفحــه 
نمایشــگر انتخــاب نمــوده و ســپس یکــی از 
موقعیت هــای M1 تــا M۶ را جهــت ذخیــره 

ــد. ایســتگاه رادیویــی فشــار دهی

جستجو?بین?ایستگاه?های?رادیویی?‹
درصفحــه رادیــو روی آیکــون  فشــار داده 
و نگه داریــد تــا آهســته بــه مــوج هــای پایین تــر 
برویــد؛ بــا فشــار دادن و نگــه داشــتن آیکــون 
ــا  ــد. ب ــر بروی ــه موج هــای باالت  آهســته ب
فشــار دادن  به یک ایســتگاه معتبر باالتر 
می رویــد، بــا فشــار دادن و نگــه داشــتن  
بــه یــک ایســتگاه معتبــر پایین تــر می رویــد.

داده  نشــان  بــاال  شــکل  در  کــه  همانطــور 
ــا  ــوج ی ــط م ــار دادن روی خ ــا فش ــود ب می ش
ــا فشــار دادن روی  ــداد خــط ی حرکــت در امت

هــر نقطــه فرکانــس تنظیــم می شــود.
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جستجو?کردن?ایستگاه?های?رادیویی?به??‹
طور?اتوماتیک

w  فشار رادیو  صفحه  در  آیکون   روی 
ایستگاه های  و  گرفته  انجام  جستجو  دهید، 
رادیویی ذخیره می شوند. با فشار دادن مجدد 
ایستگاه  و  متوقف شده  آیکون جستجو  این 

فعلی پیدا می شود.
w  FM موج  در  رادیویی  ایستگاه   18 از  بیش 

روی  ایستگاه  ترتیب  )به  می شوند.  ذخیره 
از 12 ایستگاه  FM3, FM2, FM1( و بیش 
شوند.  می  ذخیره   AM موج  در  رادیویی 

)AM2 و AM1 شامل(

کنترل??‹ مکان/? کردن? روشن? خاموش/?
فاصله?دریافت

روی آیکــون  در صفحــه رادیــو فشــار 
 LOC )Distance( کــه  درصورتــی  دهیــد 
 Loc آبــی باشــدReception Control/ Local
ــد  ــفید باش ــه س ــی ک ــت. درصورت ــن اس روش
Loc خامــوش اســت. زمانــی کــه Loc روشــن 
دارای  محلــی  رادیوهــای  تنهــا  می باشــد 

ســیگنال قــوی ذخیــره می شــوند.

روشن/?خاموش?همانند?سازی?بلندی?صدا?‹
روی آیکــون  در صفحــه رادیــو فشــار 
دهیــد درصورتــی کــه آیکــون آبی شــود همانند 
می باشــد.  روشــن  صــدا  بلنــدی  ســازی 
ــد ســازی  درصورتــی کــه ســفید باشــد همانن

بلنــدی صــدا خامــوش اســت.

پخش?ایستگاه?های?رادیویی?تنظیم?شده?‹

بــرای پخــش ایســتگاه های رادیویــی، ابتــدا 
مــوج رادیــو را انتخــاب نماییــد ســپس روی 
یکــی از شــش ایســتگاه رادیویــی فشــار دهیــد، 
همانطور که در شــکل نشــان داده شــده است.

جازدن/?بیرون?کشیدن?کارت?حافظه?‹
w  زده جا  حافظه  کارت  که  زمانی  جازدن: 

به پخش  اتوماتیک  به طور  می شود سیستم 
کارت حافظه تغییر خواهد کرد.

w  بیرون کشیدن: پیش از بیرون کشیدن کارت
حافظه، ابتدا باید از حالت پخش کارت حافظه 
خارج شوید سپس سیستم باز شده و کارت 

حافظه را بیرون بکشید.

وارد?شدن?به?حالت?پخش?کارت?حافظه?‹
داده شــده  نشــان  در شــکل  کــه  همانطــور 
آیکــون   روی  اصلــی  درصفحــه  اســت 

USB تــا وارد پخــش  فشــار دهیــد 

گ
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پخش?موسیقی?‹
در انتهــای صفحــه پخــش کارت حافظــه روی 
آیکــون  فشــار دهیــد تــا لیســت موســیقی 
ــد. فایــل موســیقی را بــرای  را مشــاهده نمایی
پخــش انتخــاب نماییــد یــا بــرای مشــاهده 

لیســت، صفحــه را بکشــید.

ش
پخ

ن 
ما

ه ز
ود

حد
م

نگ
آه

ی 
رو

ش 
 پی

وار
ن

دی
بع

ف
وق

/ ت
ش

لیپخ
فقب
وق

ت

پخش تصادفی

فایل?تصویر?‹
در نــوار کنتــرل انتهــای صفحــه پخــش کارت 
تــا  دهیــد  فشــار  آیکــون   روی  حافظــه 
لیســت فایــل تصویــر را مشــاهده نماییــد. 
ــش  ــر نمای ــا تصوی ــد ت ــار دهی ــل فش روی فای

داده شــده را مشــاهده نماییــد.

ینه
زم
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نوا
 ع

 به
یم
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ش
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چ
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ف
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/ ت
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لیپخ
قب

پخش?ویدئو?‹
w  کارت پخش  صفحه  انتهای  کنترل  نوار  در 

حافظه روی آیکون  فشار دهید تا لیست 
فایل ویدئو را مشاهده نمایید روی فایل فشار 
دهید تا به صفحه پخش ویدئو بروید و نمایش 
تصویری را انتخاب نمایید، همانطور که در 

شکل نشان داده شده است.
w  روی هر قسمت از صفحه که فشار دهید حالت

با  می شود  داده  نمایش  صفحه  تمام  پخش 
فشار دادن مجدد از نمایش تمام صفحه خارج 
می شوید. با فشار دادن آیکون   به منو 
برمی گردید، برای انتخاب آیکون های عملکردی 

صفحه را به سمت راست/ چپ بکشید.
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 توجه
SDHC و USB کارت حافظه 32 گیگابایتی /  �

USB را پشتیبانی می کند.
پیش از بیرون کشیدن کارت حافظه پخش آن را  �

متوقف نمایید.

›?USB?ورود?به?حالت?پخش

w  درصفحه اصلی روی آیکون  فشار دهید
تا وارد حالت پخش USB شوید، همانطور که 

در شکل نشان داده شده است.
w  به پخش کارت حافظه برای دیگر عملکردها 

مراجعه نمایید.

 توجه  
�  MP3 پخش  عملکرد  با   USB محصوالت 

سازنده  کارخانه  استانداردهای  براساس 
متفاوت هستند، همه USB ها پخش نمی شوند. 

با سازنده USB تماس بگیرید.
پیش از بیرون کشیدن USB آن را متوقف نمایید. �

› AUX
ورود / خروج

w  منوی اصلی روی آیکون  فشار دهید تا
وارد حالت AUX شوید، همانطور که در شکل 

نشان داده شده است.
w  خارج AUX با فشار دادن آیکون  از حالت

می شوید.
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بــا همــگام ســازی )جفــت ســازی( مــاژول بلوتــوث 
داخلــی، می تــوان بلوتــوث را بــه عنوان تلفــن همراه 
در نظــر گرفــت. پــس از ایجــاد ارتبــاط بلوتــوث بــا 
ــد از برخــی  ــن همــراه، دســتگاه پخــش می توان تلف
هندزفــری،  )مثــل:  همــراه  تلفــن  عملکردهــای 
ــن (  ــا لیســت مخاطبی مشــاهده لیســت تماس هــا ی

اســتفاده کنــد.

 توجه
متفاوت  مربوط  افزارهای  نرم  و  بلوتوث  ماژول 
می باشند، ممکن است بعضی عملکردها معتبر نباشند.

ورود / خروج

ــد  ــون  فشــار دهی ــی روی آیک ــه اصل درصفح

تــا وارد صفحــه بلوتــوث شــوید. بــا فشــار دادن 
آیکــون  از صفحــه خــارج می شــوید.  روی 
ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل نش ــه در ش ــور ک همانط

صفحه?بلوتوث?‹

1 پد شماره گیری
2 تماس های بی پاسخ
3 تماس های دریافتی

4 لیست تماس ها
۵ لیست مخاطبین
۶ موسیقی بلوتوث

۷ شماره گیری
8 لغو

۹ بازگشت
10 برگشت به عقب

11 جفت سازی / ارتباط

همگام?سازی?)جفت?سازی(/?ارتباط?‹
بلوتــوث تلفــن همــراه خــود را روشــن نماییــد. 
زمانــی کــه مــاژول بلوتــوث پیداشــد، تلفــن 
همــراه نــام دســتگاه را نمایــش می دهــد. )نــام 
اولیــه: LIFAN.AUTO( آن را انتخــاب کــرده 
و پیــن کــد را وارد نماییــد )کــد اولیــه: 0000( 
تــا متصــل شــوید. درصــورت متصــل شــدن، 
ــش  ــراه را نمای ــن هم ــام تلف دســتگاه پخــش ن
می دهــد. هــم اکنــون عملکــرد پاســخ دهــی 

ــد. ــترس می باش ــوث در دس ــری بلوت هندزف

شماره?گیری?‹
w  می توانید با تلفن همراه خود یا با اعداد روی

صفحه نمایش شماره گیری نمایید.
w  با فشار دادن اعداد روی صفحه، شماره تلفن

نمایش  صفحه  در  شماره  تا  نمایید  وارد  را 
داده  شود. روی      فشار دهید تا به عقب 
برگردید، با فشار دادن       همه اطالعات 

داده شده پاک می شوند.
w  ـــاز ـــری آغ ـــون  شـــماره گی فشـــاردادن آیک

می شـــود. 

روی?خط?‹
درصــورت وجــود تمــاس ورودی، سیســتم از 
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ــر  هــر حالــت دیگــری بــه حالــت بلوتــوث تغیی
می یابــد وعملکــرد پاســخ گویــی هندزفــری 
آمــاده برقــراری تمــاس اســت، همانطــور کــه 

ــت. ــده اس ــش داده ش ــر نمای ــکل زی در ش

دن
کر

طع 
ق

ث
تو

بلو
ی 

گیر
ره 

شما
پد 

فن
رو

یک
ن م

رد
ا ک

صد
بی 

گو
لند

ر ب
غیی

ت

w  قطع تماس  آیکون   روی  دادن  فشار  با 
می شود یا به طور مستقیم از تلفن همراه شما 

تماس قطع می شود.

w  تغییر بلندگو: روی آیکون  فشار دهید تا
صدای دریافت کننده تلفن همراه تغییر یابد، 
از طریق دریافت  با فشار دادن مجدد، صدا 

کننده بلوتوث شنیده می شود.
w   آیکون روی  میکروفن:  کردن  بی صدا 

فشار دهید تا میکروفن خاموش شود. فردی 
که روی خط می باشد نمی تواند صدای شما 
میکروفن  مجدد  دادن  فشار  با  بشنود.  را 
روشن می شود؛ هم اکنون فردی که روی خط 

می باشد صدای شما را می شنود. 

لیست?مخاطبین?‹
روی آیکــون  درصفحــه بلوتــوث فشــار 
دهیــد تــا وارد لیســت مخاطبیــن تلفــن همــراه 
شــوید. بــرای خــارج شــدن روی آیکــون  
فشــار دهیــد. همانطــور کــه درشــکل نشــان 

ــت. ــده اس داده ش

w  پیش از دانلود کردن لیست مخاطبین، سیستم
انتخاب  همراه  تلفن  از  را   AGREE گزینه 
از  پس  می شود.  شروع  دانلود  و  می کند 
موافقت شما، لیست تماس ها دانلود می شود. 

w  درصفحه لیست مخاطبین ، مخاطبین در سمت
جستجوی  برای  می شود.  داده  نمایش  چپ 
شماره تلفن ها و مخاطبین صفحه را به طرف 
پایین و باال بکشید یا از حروف سمت راست 

استفاده نمایید تا جستجو انجام گیرد.
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›?USB?اتصال?تلفن?همراه?با

�دستورالعمل  

w  عملکرد اتصال تلفن همراه به خودرو از طریق
 )2.0  USB از  )باالتر  می شود  انجام   USB
درحال حاضر تلفن همراه با اندروید نسخه 
اندروید  اما  باالتر پشتیبانی می شود  یا   4.0
پایین تر از 4.0 )مثل تلفن همراه Meizu( قابل 

استفاده نیستند.

w  تنظیمات وارد  همراه:  تلفن  تنظیمات 
روی  شوید  خود  همراه  تلفن   )SETUP(
درصفحه   »Developer Option« گزینه 
گزینه  دهید،  فشار   »Developer Option«
شکل  که  همانطور  را   USB debugging

نشان داده است انتخاب نمایید.

ثبت?همگام?سازی?)جفت?سازی(?‹

روی آیکــون  درصفحــه بلوتــوث فشــار 
دهید تا ثبت جفت ســازی را مشــاهده نمایید. 
ــه صفحــه  ــا ب ــد ت ــون فشــار دهی روی آیک
همانطــور  برگردیــد.  بلوتــوث  شــماره گیری 
ــاال نمایــش داده شــده اســت. کــه در شــکل ب

›?)Stereo(?بلوتوث?استریو
روی آیکــون  فشــار دهیــد تــا وارد پخــش 
شــکل  در  کــه  همانطــور  شــوید،  موســیقی 

نشــان داده شــده اســت.
بــا جفت ســازی، مــاژول دســتگاه پخــش را 
مــی تــوان بــه عنــوان بلوتــوث تلفــن همــراه 
درنظــر گرفــت و موســیقی از طریــق سیســتم 

می شــود. پخــش 

دی
لیبع
قب

ف
وق

/ ت
ش

پخ

EQ تأثیر اولیه

همانند سازی 
بلندی صدا

 توجه 
شما به بلوتوث تلفن همراه با »صدای استریو  �

Stereo Sound« نیاز دارید تا موسیقی را از 
طریق بلوتوث بفرستید.

بلوتوث،  � حالت  پخش  سیستم  از  استفاده  با 
موسیقی از تلفن همراه پخش می شود.
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پــس از نصــب، APP یک میانبر برای ورود به 
منــوی »Developer Option« تهیــه می کنــد.

3. اتصال سیستم پخش

w  Connect a« کنید.  روشن  را  سیستم 
انتخاب  را   »Mobile Phone With USB
نمایید، سپس با استفاده از سیم USB تلفن 

همراه به سیستم پخش متصل می شود.

w  Phone« همراه  تلفن  که  درصورتی  درابتدا 
به  بار  اولین  برای  یا  باشد  نداشته   »Link
اتصال  برای  می شود.  پخش وصل  سیستم 
باید PTP یا MTP را انتخاب نمایید. همانطور 

که در شکل نشان داده شده است.

 

 Developer« کردن  فعال  برای   APP دانلود   .2
»Option

a. http://apk.hiapk.com/appinfo/com.
phone-Link.developer
 APP ــا ــد ت ــکن نمایی ــر را اس ــدی زی ــد دو بع b. ک

ــد. بدســت آی

w  از استفاده  برای  تنظیمات،  تغییر  درصورت 

تغییر  را  تنظیمات  مجددًا  باید  عملکرد  این 

دهید.

w  برای سیستم هایی با اندروید 4.2 یا باالتر یا

برندهای جدید تلفن همراه، نیاز است که به 

طور دستی با یکی از دو روش های زیر گزینه 

»Developer Option« را انتخاب نمایید.

1. وارد منوی »Setting« تلفن همراه شوید روی 

گزینه  دهید  فشار   »About device« گزینه 

را   »about Phone« یا   »About device«

پیدا کنید، هشت بار روی »Build number« یا 

»SoftWare Version« فشار دهید. در منوی 

تنظیمات، »Develop Option« فعال می شود.
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w  را فشار CONFIRM گزینه USB درصفحه

همراه  تلفن  در   APP نصب  سیستم،  دهید، 

را شروع می کند همانطور که در شکل  شما 

نشان داده شده است.

درصورتــی کــه اخطــار زیــر نمایــش داده شــد 

»Allow…« را بررســی نماییــد و برای ادامه گزینه 

ــه  ــی ک ــد. درصورت Agreement را انتخــاب نمایی

قبــاًل  »Phone Link« نصــب شــده باشــد. اخطــار 

نمایــش داده نمی شــود ســپس تلفــن همــراه بــرای 

دسترســی بــه APP بــه موافقــت شــما نیــاز دارد.

w  Use by default for the USB the USB«
را   OK و  نمایید  بررسی  را   »accessory

فشار دهید.
w  درصورت نمایش صفحه بعدی نصب انجام   

گرفته و اتصال با موفقیت انجام شده است.

4. عملکردها و دکمه ها 

دید افقی به مانیتور و دکمه ها

دید عمودی به مانیتور و دکمه ها

تنظیمات?EQ?)اکوالیزر(?‹
صــدای   ،EQ تنظیمــات  از  اســتفاده  بــا 
ابزارهــای موســیقی و آواهــا یکســان می شــود 
بنابرایــن  می ســازد،  طبیعی تــر  را  صــدا  و 
تجربــه شــنیداری خوبــی خواهیــد داشــت.
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درســمت راســت گوشــه صفحــات بلوتــوث 
اســتریو و رادیــو می توانیــد آیکــون  را 
ــا تنظیمــات  ــد. روی آن فشــار داده ت ــدا کنی پی
اکوالیــزر صــورت گیــرد. همانطــور کــه در 

شــکل نشــان داده شــده اســت.

w    و روی     ،EQ تنظیمات  صفحه  در 
یا  اطراف  محیط  اساس  بر  تا  دهید  فشار 

سلیقه های شخصی تنظیم شود.
w  روی  فشار دهید ،EQ در صفحه تنظمات

تا تنظیمات اولیه EQ مجدد تنظیم شود.
w  فشار روی    ،EQ تنظیمات  درصفحه 

دهید تا تنظیمات EQ باالنس )متعادل( شود، 
همانطور که در شکل نشان داده شده است.

w   تا دهید  فشار  روی  
پارامترهای متفاوتی تنظیم شود.

w   روی  EQ باالنس  تنظیمات  درصفحه 
 EQ تنظیمات  صفحه  به  تا  دهید  فشار 
از  تا  دهید  فشار  روی      برگردید. 

تنظمات EQ خارج شوید.
ورود/ خروج

w  در منوی اصلی روی  فشار دهید تا وارد
تنظیمات سیستم شوید، همانطور که در شکل 

نشان داده شده است.
w  روی  در گوشه باالی سمت راست فشار

دهید تا از تنظیمات خارج شوید.

�1. تنظیمات پس زمینه 

w  در منوی اصلی روی  فشار دهید تا
لیست پس زمینه ها باز شود، همانطور که در 

شکل نشان داده شده است.

w  .روی  فشار دهید تا پس زمینه باز شود
همانطور که در شکل نشان داده شده است.
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w  »Storage Picture« بین  از  می توانید 
و  نمایید  انتخاب  شده«  ذخیره  »تصاویر 
را  شما  زمینه  پس   »Wallpaper« سیستم 

انتخاب می کند.
کارت  تصاویــر  از  شــده:  ذخیــره  تصاویــر 
پــس  تنظیــم  بــرای  حافظــه(  )کارت   GPS

نماییــد. اســتفاده  زمینــه 
پــس زمینــه: از سیســتم بــرای تهیــه پــس 

نماییــد. اســتفاده  زمینــه 
مثــال: بــا فشــار دادن روی تصویــر، تصویــر 
نمایــش داده می شــود، همانطــور کــه در شــکل 

نشــان داده شــده اســت.

w  با فشار دادن، تصویر را انتخاب  نماید و با
فشار دادن  پس زمینه اعمال می شود.

�2. تنظیمات زمان  

w  آیکون دادن  فشار  با  تنظیمات  درصفحه 
 وارد تنظیمات زمان  شوید. همانطور 

که در شکل نشان داده شده است.

w  صفحه را به طرف باال و پایین بکشید تا سال

/ ماه/ تاریخ/ ساعت/ دقیقه را تغییر دهید.

 توجه 
سیســتم، زمــان را براســاس زمــان ماهواره هــا 

می کنــد. تنظیــم 

w  حالت زمان: حالت 12 و 24 ساعته در دسترس
می باشد. مثال: آیکون  را فشار دهید،    
می دهد. نمایش  را  کنونی  زمان   

�3. تقویم همیشگی 

w  در منوی اصلی آیکون  را فشاردهید
که  همانطور  شوید.  تقویم  صفحه  وارد  تا 

درشکل نشان داده شده است.
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w  تاریخ را انتخاب نمایید تا ببینید کدام سال و
تاریخ شمسی یا قمری متعلق به شما است.

�4. تنظیمات کلی 

w  در منوی تنظیمات روی  فشار دهید
تا وارد تنظیمات کلی شوید، همانطور که در 

شکل نشان داده شده است.

w  در عملکرد  این  به  مربوط  آیکون های  روی 
مانیتور فشار دهید تا عملکردها تنظیم شوند.

w  زبان: روی آیکون   فشار دهید تا زبان صفحه
در شکل  که  همانطور  انتخاب شود.  نمایش 

نشان داده شده است.

w   محافظ صفحه نمایش: روی آیکون
وارد تنظیمات محافظ صفحه  تا  فشار دهید 
نمایش شوید همانطور که در شکل نشان داده 

شده است.

w  یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید تا تنظیمات
زمان  می توانید  مثال: شما  کنند.  پیدا  تغییر 
محافظ صفحه نمایش را روی 30 ثانیه تنظیم 
نمایید درصورتی که سیستم را برای 30 ثانیه 

لمس نکنید، نمایشگر صفحه نمایش )ساعت( 
به طور اتوماتیک فعال می شود.

w  صدای کلیدها: روی آیکون  فشار دهید
شود.   خاموش   / روشن  کلیدها  صدای  تا 
   نشانگر این است که صدای 
کلیدها روشن است،   نشانگر خاموش بودن 

صدای کلیدها است.

�5. تنظیمات بلوتوث 

w  فشار آیکون   روی  اصلی  منوی  در 
دهید تا وارد تنظیمات بلوتوث شوید، همانطور 

که در شکل زیر نشان داده شده است.

w  اتصال که  درصورتی  اتوماتیک:  اتصال 
بلوتوث قطع شود، سیستم تالش می کند که به 
طور اتوماتیک مجددًا اتصال را برقرار نمایید. 
یعنی  دهید،   فشار  آیکون روی 
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اتصال اتوماتیک روشن است،   یعنی 
اتصال اتوماتیک خاموش است.

w  پاسخ دهی اتوماتیک: تلفن به طور اتوماتیک
پاسخ داده می شود.

w  ،بلوتوث با  ارتباط  برقراری  هنگام  کد:  پین 
 0000 اولیه  کد  پین  دارید.  کد  پین  به  نیاز 
عملکرد  کردن  روشن  هنگام  کاربر  است، 

بلوتوث می تواند پین کد را تغییر دهد.
w LIFAN-« دستگاه  اولیه  نام  دستگاه:  نام 

AUTO« می باشد.

�6. تنظیمات سیستم ردیاب 

w   در منـــوی تنظیمـــات روی آیکـــون
تنظیمـــات  منـــوی  وارد  تـــا  دهیـــد  فشـــار 
سیســـتم ردیـــاب شـــوید همانطـــور کـــه در 

شـــکل نشـــان داده شـــده اســـت.

w  ،فشاردهید آیکون    روی  صدا:  فقط 
است،  ردیاب خاموش  یعنی سیستم   
دارد.  وجود  ردیاب  سیستم  صدای  تنها 
 یعنی هم سیستم ردیاب و هم صدای 

سیستم روشن می باشد.
w  با کشیدن نشانگر صدا به سمت چپ، صدا

سمت  به  نشانگر  کشیدن  با  می شود،  کم 
راست، صدا افزایش می یابد.

w  صدای پس زمینه: روی آیکون   فشار
دهید.    یعنی صدای پس زمینه روشن 
زمینه  پس  صدای  یعنی  می باشد،  

خاموش است.
ــد  ــاب را فشــار دهی ــل سیســتم ردی آدرس فای
تــا مســیر نصــب برنامــه ردیــاب بــاز شــود و 
لیســت آدرس برنامــه در کارت ردیابــی نمایش 
داده  شــود. )مســیر برنامــه را تغییــر ندهیــد.(

�7. تنظیم ویدئو 

در منــوی اولیــه روی  فشــار دهیــد 
شــوید.  ویدئــو  تنظیمــات  صفحــه  وارد  تــا 
)همانطــور کــه در شــکل نشــان داده شــده 

اســت.(

آیکــون عملکــرد مربوطــه را فشــار دهیــد تــا 
تنظیمــات ویدئــو را تنظیــم نماییــد.

هنــگام رانندگــی از تماشــای ویدئــو خــودداری 
دهیــد،  فشــار  آیکــون   روی  نماییــد: 
  یعنــی هنــگام رانندگــی ویدئو خاموش 
اســت،    یعنــی هنــگام رانندگــی ویدئــو 

روشــن اســت.

�۸. تنظیمات محدوده رادیو 

روی آیکــون   در منــوی تنظیمــات 
تنظیمــات  صفحــه  وارد  تــا  دهیــد  فشــار 
محــدوده رادیــو شــوید. )همانطــور کــه در 

شــکل نشــان داده شــده اســت.(
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محدوده رادیوی خود را انتخاب نمایید.

�۹. تنظیمات امنیتی 

w  در منوی تنظیمات روی آیکون  فشار
امنیتی شود.  تنظیمات  وارد صفحه  تا  دهید 
)همانطور که در شکل نشان داده شده است( 
روی هر آیکون که فشار دهید عملکرد متفاوتی 

از تنظیمات امنیتی آغاز می شود.

w  اگر کارخانه:  تنظیمات  به  بازگرداندن 
می خواهید تنظیمات مربوط به سیستم را به 
 Restore« )حالت اولیه برگردانید )مثل زبان

Factory Setting« را فشار دهید.

�1۰.  کالیبره مانیتور )تنظیمات( 

w   آیکون روی  تنظیمات  منوی  در 
تا وارد تنظیمات مانیتور شوید.  فشار دهید 
)همانطور که در شکل نشان داده شده است.(

w  »+« از قلم الکترونیکی برای کلیک کردن روی
استفاده نمایید تا مانیتور کالیبره شود، برای 
درجه بندی، فلش روی صفحه را دنبال کنید. 
هنگامی که تنظیمات به پایان رسید، سیستم 

از تنظیمات مانیتور خارج می شود.

 توجه 
را  سوئیچ  مانیتور  تنظیمات  رسیدن  پایان  به  تا 

بیرون نکشید.
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اتصال?سیم?‹

ت دوربین
پور

G
PS ت آنتن

پور

ت آنتن رادیو
پور
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تعریف B تعریف A
بلندگوی عقب راست )+( B1 Glonass کنترل قطع صدا A1
بلندگوی عقب راست )- ( B2 دکمه غربیلک فرمان )+( A2
بلندگوی جلو راست )+( B3 تجهیزات جانبی برقی )+( A3
بلندگوی جلو راست )- ( B4 دکمه تنظیم نور پس زمینه )+( A4
بلندگوی جلو چپ )+( B5 )+B( برق A5
بلندگوی جلو چپ )- ( B6 Grounding سیم A6
بلندگوی عقب چپ )+( B7 CAN-H A7

بلندگوی عقب چپ )- ( B8 CAN-L A8

تعریف C تعریف C
LED-VDD C11 GPS-RX C1
WAKEUP C12 GPS-TX C2
MCU-RX C13 RST C3
MCU-TX C14 REMOTE-VDD C4
AUX-R C15 -GND C5

GPS-AR C16 TFT-12V C6
CAM-CVBS C17 AUX-L C7

BL-CTL C18 GPS-L C8
AGND C19 CAMERA-DET C9

ENCODER C20 KEY C10
توجه 1: محفظه D برای 1۵ فیوز

 توجه 
و  � برق  منبع  با   DC ولتی  در خودروهای 12  استفاده  برای  این سیستم 

اتصال منفی طراحی شده است. آن را به منبع برق 24 ولتی متصل نکنید.
از صدمه  � برای جلوگیری  نمایید.  را متصل  آن  براساس دستورالعمل ها 

زدن به سیستم پیش از خاموش کردن سیستم آن را وصل یا قطع نکنید.

درصــورت هرگونــه نقــص در سیســتم پخــش، پیــش از تعمیــر کــردن سیســتم، 
دســتورالعمل های زیــر را بخوانیــد و براســاس جــدول سیســتم پخــش را 

بررســی نماییــد. ممکــن اســت بــه رفــع مشــکل کمــک نمایــد.
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روش برطرف کردن علت عالئم
به طور دستی جستجو کنید. سیگنال رادیویی ضعیف بروز مشکل در پیدا کردن مکان ایستگاه رادیویی

اتصال آنتن را بررسی کرده و به طور صحیح نصب 
نمایید.

اتصال آنتن درست نیست. موج رادیو ضعیف است.

مجددًا سیم را به طور صحیح متصل نمایید. اتصال صحیح نیست.
سیستم کار نمی کند و چیزی نمایش نمی دهد.

فیوز را با فیوز مشابه تعویض نمایید. فیوز سوخته است.

میزان صدا را افزایش دهید. میزان صدا پایین است.
سیستم کار می کند اما صدا بسیار ضعیف است یا 

صدایی وجود ندارد.
سیم اتصال را مجدد به طور صحیح نصب نمایید. اتصال صحیح نیست. صدایی خارج نمی شود.

باالنس را تنظیم نمایید. یکی از باالنس های چپ/ راست خاموش است.
کانال چپ/ راست خروجی ندارد.

سیم را به طور صحیح نصب نمایید. سیم اتصال صحیح نیست.
سیم اتصال بلندگو را بررسی نمایید یا بلندگو را 

تعویض نمایید.
بلندگوها را از نظر اتصال کوتاه یا آسیب بررسی نمایید. صدا قطع و وصل می شود.

درصورتی که اشکال همچنان وجود دارد، سیستم را جهت تعمیر به مراکز سرویس ارسال نموده و از دستکاری سیستم خودداری نمایید.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

13۵

رو
ود

خ
ی 

خل
 دا

ت
یزا

جه
ت

برای نگهداری بطری های نوشیدنی استوانه ای یا 
دیگر اشیاء کوچک از جعبه نگهدارنده روی درب 

جلو استفاده نمایید.

جعبه?نگهدارنده?روی?درب?عقب??

برای نگهداری نقشه های معمولی یا دیگر اشیاء کوچک 
از جعبه نگهدارنده روی درب عقب استفاده نمایید.

جعبه?نگهدارنده?اشیاء?کوچک???
سمت?راننده

کوچک  اشیاء  نگهدارنده  جعبه  کردن  باز  برای 
سمت راننده، دکمه قفل آن را فشار دهید.

جعبه?نگهدارنده?روی?درب?جلو??

نحوه?استفاده?از?جعبه?های?نگهدارنده??

جعبه?داشبورد??

برای بازکردن جعبه داشبورد، دستگیره قفل آن را 
به سمت بیرون بکشید.

برای بستن جعبه داشبورد، درب جعبه داشبوردرا 
به  سمت باال فشار دهید.
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جاعینکی??

را  آن  بیرونی  قسمت  عینکی،  جا  بازکردن  برای 

فشار دهید.

باال  به سمت  را  آن  درب  جاعینکی،  بستن  برای 

فشارداده و محکم کنید.

جعبه?نگهدارنده?زیرآرنجی?بین???
صندلی?های?جلو

بــرای بازکــردن جعبــه، پوشــش جعبــه نگهدارنــده 
را بــاال بکشــید.

بــرای بســتن جعبــه نگهدارنــده، پوشــش آن را 
پاییــن آوریــد.

 توجه 
 ،CD از قرار دادن اشیای حساس به گرما مانند
شکالت، یا دارو در جعبه نگهدارنده زیرآرنجی بین 

صندلی های جلو خودداری نمایید.

جا?لیوانی??

بین  زیرآرنجی  جالیوانی  از  استفاده  برای 
صندلی های عقب، زیرآرنجی را به عقب برگردانید.
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برای قراردادن مناسب لیوان یا بطری نوشیدنی از 
جالیوانی زیرآرنجی بین صندلی های عقب استفاده 

می شود.

محفظه?نگهداری?اشیاء?زیر?کنسول???
وسط

برای بازکردن و استفاده از این محفظه، پوشش 
آن را فشاردهید.

صندوق?عقب??

توصیه  عقب،  صندوق  محفظه  از  استفاده  برای 
می شود درب صندوق عقب خودرو را بازنمایید.

برای اطمینان از ایمنی و ثابت ماندن بارها، هنگام 
بارگیری اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

w  تاجائیکه امکان دارد بارهای خودرو را به طور
یکنواخت پخش نمایید.

w  تاجائیکه امکان دارد اجسام سنگین را درجلوی
دهید. قرار  خودرو  عقب  صندوق  محفظه 

 اخطار  
تجمع چمدان یا اشیاء دیگر در خودرو ممکن است 

منجر به بروز آسیب های جسمی جدی شود.
هنگام رانندگی، تجمع اشیاء در محفظه صندوق  �

ناگهانی  سرخوردن  باعث  است  ممکن  عقب 
تعادل  و  هدایت  دادن  ازدست  ودرنتیجه  بارها 

خودرو شود.
و  � سرنشین  قسمت  بارهادر  تجمع  درصورت 

منجر  تصادف،  بروز  یا  اضطراری  ترمزگیری 
به آسیب های جسمی برای سرنشینان می شود.

را  � خودرو  عقب  صندوق  در  سنگین  اجسام 
دلیل  به  توجه:  )طناب(ببندید.  ابزار مناسب  با 
تفاوت در مرکز ثقل خودرو، هنگام حمل اجسام 
سنگین، ممکن است هدایت و تعادل خودرو را 

از دست بدهید.
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نحوه?استفاده?از?چراغ?های?داخلی?خودرو??

چراغ?سقفی?جلو??

دهید،  فشار  را  جلو  کلید چراغ سقفی  یک طرف 
چراغ روشن می شود.

فشار  مجدد  را  جلو  چراغ سقفی  کلید  یک طرف 
دهید، چراغ خاموش می شود.

موقعیت کنترل عملکرد چراغ ها از طریق درب 

 »DOOR« درموقعیت را  کلید چراغ سقفی جلو 
خودرو  درب های  درصورتی که  دهید،  قرار 
بازنمودن  دکمه  می باشند،  حاضرقفل  درحال 
تا  فشاردهید  را  کلید  »UNLOCK«روی  قفل 
چراغ سقفی جلو به طور اتوماتیکی روشن شود. 
درصورت قرارگرفتن قفل فرمان از حالت ON به 
LOCK یا بازبودن درب های خودرو )شامل درب 
صندوق عقب(، چراغ سقفی جلو به طور اتوماتیک 
روشن می شود. پس از بستن درب های خودرو و 
فشار دادن دکمه قفل »LOCK« روی کلید، چراغ 

سقفی جلو به طور اتوماتیک خاموش می شود.

چراغ?سقفی?عقب??

بافشاردادن سمت راست کلید چراغ سقفی عقب، 
چراغ روشن می شود.

عقب،  سقفی  چراغ  کلید  چپ  سمت  بافشاردادن 

چراغ خاموش می شود.
قرار  در موقعیت وسط  را  کلیدچراغ سقفی عقب 
طریق  از  چراغ ها  عملکرد  کنترل  موقعیت  دهید، 
درب برای چراغ سقفی عقب مشابه با چراغ سقفی 

جلو می باشد. 

چراغ?جعبه?داشبورد??

پوشش جعبه  بودن چراغ کوچک،  روشن  هنگام 
داشبورد  جعبه  چراغ  نمایید،  باز  را  داشبورد 
روشن می شود. بابستن پوشش جعبه داشبورد، 

چراغ آن نیز خاموش می شود.
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چراغ?آینه?آرایشی??

باوارونه کردن آفتابگیر و حرکت دادن کشویی پوشش 
آینه آرایشی، چراغ آینه آرایشی روشن می شود، 
مستقیم  بستن  یا  آرایشی  آینه  پوشش  بستن  با 
می شود. خاموش  آرایشی  آینه  چراغ  آفتابگیر، 

چراغ?خوش?آمدگویی??

درب خودرو را باز نمایید، چراغ خوش آمد گویی 
خودرو  درب  بستن  درصورت  می شود.  روشن 

چراغ خوش آمدگویی خاموش می شود.

چراغ?صندوق?عقب??

بابازکردن درب صندوق عقب، چراغ صندوق عقب 
روشن می شود و درصورت بستن درب صندوق 

عقب، چراغ آن نیز خاموش می شود.

نحوه?استفاده?از?تجهیزات?دیگر?خودرو??

آفتابگیر??
برای بستن آفتابگیر آن را به سمت باال برگردانید.

سمت  از  نور  تابش  از  حفاظت  جهت  ازآفتابگیر 
کنارنیز استفاده می شود.

به  را  آن  آفتابگیر،  از  نکردن  استفاده  درصورت 
سمت باال فشار دهید.

آینه?آرایشی??

برای استفاده از آینه آرایشی، آفتابگیر را به سمت 
صورت  به  را  آرایشی  آینه  و  بازگردانده  پایین 

کشویی بازنمایید.
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زیرسیگاری?و?فندک?صندلی?جلو??

پوشش  فندک  و  زیرسیگاری  از  استفاده  برای 
سمت  به  را  وسط  کنسول  در  واقع  زیرسیگاری 

پایین به طور عمودی فشاردهید.

�نحوه استفاده از زیرسیگاری 

1. هنگام سیگارکشیدن، خاکستر سیگار خود را 
در زیرسیگاری بریزید. پس از سیگار کشیدن، 

سیگار  آتش سوزی،  بروز  از  جلوگیری  برای 
خود را در زیرسیگاری خاموش کنید.

پوشش  سیگار،  کردن  خاموش  از  پس   .2
جاسیگاری را ببندید.

درون  خاکســترهای  کــردن  خالــی  هنــگام 
مرکــزی  بخــش  شــیار  زیرســیگاری، 
بیــرون  را  آن  و  گرفتــه  را  درزیرســیگاری 

. بکشــید
بخــش  زیرســیگاری،  تمیزکــردن  از  پــس 
شــیار  داخــل  بــه  را  زیرســیگاری  مرکــزی 

دهیــد. فشــار 

�نحوه استفاده از فندک 

برای استفاده از فندک، سوئیچ خودرو را درموقعیت   .1
را  موتور  خاموش  روشن-  دکمه  یا   »ACC«
قراردهید.  »ACCESSORY« درموقعیت 

روشن  از  پس  دهید،  فشار  داخل  به  را  فندک   .2
را  فندک  سپس  می پرد،  بیرون  فندک  شدن، 

بیرون بکشید.
از سیم حرارتی روشن  استفاده  با  را  3. سیگار 

نمایید.
4. پس از روشن کردن سیگار، فندک را درجای 

خود قرارداده و پوشش آن را ببندید.

 اخطار  
توصیه می شود، فندک را به مدت طوالنی فشار  �

ندهید، درغیراین صورت به دلیل داغ شدن بیش 
ناگهانی  طور  به  است  ممکن  فندک،  اندازه  از 

دچار آتش سوزی شوید.
از وارد نمودن هرشی به غیر از فندک درداخل  �

سوکت فندک خودداری نمایید.
از فندک، آن را با بی توجهی  � از استفاده  پس 

هر جایی قرار ندهید بلکه در جای مناسب خود 
قرار دهید. 

با  � دیگران  خودو  سوزاندن  از  جلوگیری  برای 
احتیاط از فندک استفاده نمایید.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

141

رو
ود

خ
ی 

خل
 دا

ت
یزا

جه
ت

زیرسیگاری?صندلی?عقب??

�نحوه استفاده از زیرسیگاری صندلی عقب 

صندلــی  زیرســیگاری  از  اســتفاده  بــرای 
عقــب، آن را بازکــرده و پــس از اســتفاده آن 

ببندیــد. را 

�خالی کردن زیرسیگاری صندلی عقب 

درون  خاکســتر  کــردن  خالــی  بــرای 
زیرســیگاری، دوطــرف زیرســیگاری را گرفتــه 

بکشــید. بیــرون  را  آن  و 
پس از خالی کردن زیرسیگاری، بخش داخلی 
زیرســیگاری را بــه داخــل شــیار فشــار دهیــد.

 اخطار  
کاهش  � برای  زیرسیگاری  از  استفاده  از  پس 

هنگام  جسمی  آسیب های  بروز  یا  تصادف 
پوشش  اضطراری،  ترمزگیری  و  رانندگی 

زیرسیگاری را محکم ببندید.
از  � جلوگیری  برای  کشیدن،  سیگار  از  پس 

آتش سوزی ناگهانی، سیگار را درزیرسیگاری 
خاموش نمایید.

ازقراردادن اشیاء قابل اشتعال مانند ورق کاغذ  �
باالی  دمای  نمایید،  خودداری  درجاسیگاری 
قابل  مواد  سوختن  باعث  سیگار  خاکستری 

اشتعال و درنتیجه آتش سوزی می شود.

دستگیره?سقف??

برای  است  ممکن  سرنشینان  رانندگی،  هنگام 
حفاظت از خود از دستگیره سقف استفاده نمایند.

 اخطار  
یا  � خودرو،  از  شدن  پیاده  یا  سوار  هنگام 

سقف  دستگیره  از  صندلی  روی  از  بلندشدن 
استفاده نکنید.

از آویزان کردن اجسام سنگین روی دستگیره  �
سقف یا وارد کردن فشار زیاد به آن خودداری 

نمایید.

زیرآرنجی?روی?درب??
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زیرآرنجی?روی?درب?جلو?‹
درب جلــو را ببندیــد، سرنشــینان صندلــی 
جلــو هنــگام بســته بــودن درب جلــو می تواننــد 
ــد. ــتفاده نماین ــو اس ــی روی درب جل از زیرآرنج

زیرآرنجی?روی?درب?عقب?‹
درب عقــب را ببندیــد، سرنشــینان صندلــی 
عقــب  درب  بــودن  بســته  هنــگام  عقــب 
عقــب  درب  روی  زیرآرنجــی  از  می تواننــد 

نماینــد. اســتفاده 

??USB/?AUX?رابط?ورودی?های

رابط ورودی های USB/AUX در محفظه صفحه 
کنترل های مرکزی تعبیه شده است.

رابط?برق?داخلی?خودرو??

دیگر  برق  منبع  مانند  خودرو  داخلی  برق  رابط 
محفظه  120Wدر  زیر  الکتریکی  تجهیزات 

صفحه های کنترل مرکزی نصب شده است.
به منظور جلوگیری از مصرف برق باتری، هنگامی 
که خودرو متوقف می باشد، تجهیزات الکتریکی را 
به صورت موقت در سوکت برق خودرو جا بزنید.

 اخطار  
از قراردادن کودکان به تنهایی درخودرو خودداری 
از  نامناسب  استفاده  درغیراین صورت،  نمایید، 
سوکت برق یا اتصال الکتریکی ممکن است منجر 
به آسیب های جسمی جدی سرنشینان خودرو یا 

حتی آتش سوزی شود.

صفحه?نمایش?چندکاره??
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خامــوش موتــور درموقعیــت »IGON«، جهت 
یــادآوری بــه سرنشــین جلــو بــرای بســتن 
کمربنــد ایمنــی، چــراغ هشــدار نبســتن کمربند 

ــود. ــن می ش ــو روش ــین جل ــی سرنش ایمن

 اخطار  
از  بیش  خودرو  سرعت  افزایش  درصورت 
CD، هشدار صوتی را  25km/h، دستگاه پخش 
پخش می کند و چراغ هشدار نبستن کمربند ایمنی 

روی صفحه نمایش چندکاره چشمک می زند.
 

ساعت?‹
فرمــان  ســوئیچ  قرارداشــتن  درصــورت 
درموقعیــت روشــن »ON« یــا دکمــه روشــن- 
  ،»IGON« درموقعیــت  موتــور  خامــوش 
ــدکاره روشــن می شــودو  صفحــه نمایــش چن

می شــود. داده  نشــان   12:00 ســاعت 

�1 تنظیم دکمه H ساعت 

 H هربــار بــا فشــاردادن دکمــه تنظیــم ســاعت
ــت »ســاعت شــمار«، »1+« را نشــان  موقعی
می دهــد وبــا نگه داشــتن ایــن دکمــه بــه مــدت 
ــاوب 0/2۵  ــرعت متن ــا س ــش از 0/۵ثانیه،ب بی
ســاعت  عــدد  بــه   »+1« انــدازه  بــه  ثانیــه 

می شــود. اضافــه 

� M 2 دکمه تنظیم ساعت

 ،M هربــار بافشــار دادن دکمــه تنظیــم ســاعت
موقعیــت  »دقیقــه شــمار« »1+« رانشــان 
می دهــد و بانگــه داشــتن ایــن دکمــه بــه مــدت 
0/۵ ثانیــه، باســرعت متنــاوب 0/2۵ ثانیــه بــه 
ــه می شــود. ــه اضاف ــه عــدد دقیق ــدازه »1+« ب ان

دمای?بیرونی?خودرو?‹
خــودرو  ســوئیچ  قرارداشــتن  درصــورت 
دکمــه  یــا   »ON»روشــن درموقعیــت 

درموقعیــت  موتــور  خامــوش  روشــن- 
»IGON«،نشــانگر دمــای بیرونــی خــودرو 

می شــود. روشــن 
 :Outside temperature نمایــش  صفحــه 
 »Outside« دما در واحد درجه ســانتیگراد و
بــه معنــای دمــای بیرونــی خــودرو نشــان 
داده  داده مــی شــود. طیــف دمــای نشــان 
ــت.  ــانتیگراد اس ــه س ــا ۶0 درج ــده از40 ت ش
بیــش  بیرونــی خــودرو  دمــای  )هنگامی کــه 
از۶0 درجــه ســانتیگراد باشــد، مقــدار دمــای 
 ۶0 هنــوز  صفحــه  روی  شــده  داده  نشــان 

می باشــد.( ســانتیگراد  درجــه 

چراغ?هشدار?نبستن?کمربند?ایمنی?راننده?‹
ــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در  درصــورت ق
موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
خامــوش موتــور درموقعیــت »IGON«، جهت 
یــادآوری بــه راننــده بــرای بســتن کمربنــد 
ایمنــی چــراغ هشــدار نبســتن کمربنــد ایمنــی 

راننــده روشــن می شــود.

ـــی??‹ ـــد?ایمن ـــادآوری?کمربن ـــانگر?ی نش
ـــو ـــین?جل سرنش

خــودرو  ســوئیچ  داشــتن  قــرار  درصــورت 
درموقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
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146تعمیر و نگهداری داخلی خودرو
146قطعات پالستیکی پوشش داخلی )تریم(

146قطعات چرمی پوشش داخلی
147تمیز کردن لکه ها

147تعمیر و نگهداری قطعات چرمی
14۸کمربند ایمنی

14۸تعمیر و نگهداری بیرونی خودرو
14۸تمیز کردن خودرو

15۰واکس زدن
برف   نگهداری  و  تعمیر  و  بازرسی 

پاک کن ها و شیشه شوی
15۰

151شیشه ها

ی
دار
گه

ر و ن
می
تع

۵
151تعمیر و نگهداری )بخش موتور(

151روغن موتور
153مایع خنک کننده

155روغن فرمان هیدرولیکی
155روغن ترمز / کالچ
156مایع شیشه شوی

156باتری
)A/C( 15۸فیلتر کولر

15۹فیلتر هوا
16۰تایر

162فشار باد تایرها
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تعمیرونگهداری?داخلی?خودرو??

قطعات?پالستیکی?پوشش?داخلی???
)تریم(

تمیزکردن?کلی?‹
1.  با استفاده از جاروبرقی آلودگی و گردوغبار 
را از روی قطعات پوشش داخلی خودرو)تریم( 

تمیز نمایید.
2.  با استفاده از پارچه نم دار با آب ولرم، سطوح 

کثیف داخل خودرو را تمیز نمایید.
درصــورت تمیزنشــدن ســطح کثیــف و دارای 
ــده  ــز کنن ــواد تمی ــتفاده از م ــار، بااس گردوغب
ــه  ــتیکی ک ــات پالس ــرای قطع ــده ب ــه ش توصی
حــاوی هیــچ حاللــی نمی باشــند، ســطوح را 

ــز نماییــد. تمی

تمیزکردن?لکه?ها?‹
لکــه نوشــیدنی )ماننــد قهــوه، آب  هرگونــه 
میــوه و غیــره( را بــا اســتفاده از مواد شــوینده 

تمیــز نماییــد.
از اســفنج آغشــته بــه مــواد شــوینده اســتفاده 
نماییــد. در صورتی کــه لکه هــا بــه ســختی تمیز 
می شــوند، بــرای ایجــاد واکنــش، مســتقیماً از 
ــد و  ــتفاده کنی ــا اس ــوینده روی لکه ه ــواد ش م

ســپس آن را بــا آب تمیــز بشــوئید. و درپایــان، 
محــل شستشــو را بــا تکــه پارچــه ای خشــک و 

خیلــی جــاذب خشــک نماییــد.
را  آرایشــی  مــواد  یــا  شــکالت  لکه هــای 
کنیــد. تمیــز  پاک کننــده  ازکــرم  بااســتفاده 
)ماننــد  پاک کننــده  کــرم  از  اســتفاده  بــا 
صابــون قلیایــی( روی لکه هــای شــکالت یــا 
ــز کــرده و ســپس  مــواد آرایشــی، آنهــا را تمی
بــا آب )اســفنج مرطــوب( بشــویید. در پایــان 
محــل شستشــو را بــه آرامــی بــا تکــه پارچــه ای 

خشــک و خیلــی جــاذب خشــک نماییــد.
ــور،  ــن موت ــس، روغ ــل از گری ــای حاص لکه ه
رژلــب یــا جوهــر خودنویــس را بــا اســتفاده از 

الــکل تمیــز کنیــد.
جهــت ایجــاد واکنــش، الــکل را مســتقیماً روی 
گریــس  لکه هــای  ســپس  و  بریزیــد  لکه هــا 
ــه  ــتفاده از تک ــا اس ــی، ب ــه آرام ــی را ب ــا رنگ ی
و خیلــی جــاذب خشــک  پارچــه ای خشــک 
ــده  ــرم پاک کنن ــزوم از ک ــد. درصــورت ل نمایی

و آب مجــدد اســتفاده نماییــد.

 توجه 
از قراردادن پارچه تمیز آغشته به مواد شوینده  �

برای  خودرو  داخل  پالستیکی  قطعات  روی 
جلوگیری از تغییر رنگ یا پوسته پوسته شدن 

خودداری نمایید.
مواد شوینده حاوی حالل ها ممکن است باعث  �

صدمه دیدن قطعات پالستیکی شود.

هشدار
ازتمیزنمودن داشبورد وسیستم ایربگ به وسیله 
خودداری  حالل  حاوی  شوینده  مواد  و  اسپری 
یا  و  شده  شل  سطوح  درغیراین صورت،  نمایید. 
ایربگ فعال می شود که باعث آسیب های جسمی 

جدی برای سرنشینان می شود.

قطعات?چرمی?پوشش?داخلی??
و  ساختار  دارای  خودرو  چرمی  قطعات  تمام 
برای  بنابراین  می باشند،  خاصی  ویژگی های 
استفاده و تعمیر و نگهداری آنها باید با احتیاط 

عمل نمایید.

تمیزکردن?کلی?‹
1. با استفاده از جاروبرقی گردوغبار و آلودگی را 
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از روی قطعات چرمی تمیز نمایید.

به  آغشته  نرم  پارچه ای  تکه  از  استفاده  با   .2
رقیق  غلظت  با  پشم  خنثی  تمیزکننده  محلول 
شده ۵% گردوغبار و آلودگی باقی مانده روی 

قطعات چرمی را تمیز کنید.
3. پارچه آغشته به مواد تمیزکننده را فشار داده 
)چالنده( و خشک کنیدو مواد تمیزکننده باقی 

مانده روی قطعات چرمی را پاک نمایید.
4. با استفاده از پارچه تمیز خشک، آب باقی مانده 
قطعات  سپس  و  کنید  خشک  را  سطوح  روی 
قرار  تهویه و خنک مناسبی  را درمحل  چرمی 
دهید و قطعات چرمی را به وسیله جریان هوا 

خشک نمایید.

تمیزکردن?لکه?ها?‹
چــای،  قهــوه،  )ماننــد  تــازه  لکه هــای  روی 
آب  اســپری  را  وغیــره(  خــون  آب میــوه، 
نماییــد. وبــا اســتفاده از پارچــه خشــک خیلــی 
ــد.  ــا دســتمال کاغــذی خشــک نمایی جــاذب ی
درصــورت خشــک وســخت بــودن لکه هــا از 
مــواد شــوینده اســتفاده نماییــد. روی لکه هــای 
تــازه روغنــی )ماننــد کــره، روغــن ســاالد، 
پارچــه  از  بااســتفاده  را  وغیــره(  شــکالت 
خشــک خیلــی جــاذب یــا دســتمال کاغــذی 

خشــک نماییــد. بــرای تمیزکــردن لکه هــای 
گریــس خشــک شــده از اســپری تمیزکننــده 

روغــن اســتفاده نماییــد.
خاص)ماننــد  لکه هــای  تمیزکــردن  بــرای 
ناخــن،  الک  ماژیــک،  خودنویــس،  جوهــر 
رنــگ امولســیون، کــرم کفــش وغیــره( از مــواد 
شــوینده مخصــوص لکه هــا بــرای قطعــات 

چرمــی اســتفاده نماییــد.

تعمیرونگهداری?قطعات?چرمی?‹
الیــه نازکــی از مــواد شــوینده ســختی گیررا 
اســتفاده نمــود و ســپس بــا پارچــه تمیزکننــده 

نرمــی محــل را تمیــز نماییــد.

 توجه 
مواد  از  بااستفاده  را  چرمی  پوشش  قطعات 
تعمیرو  یکبار  سال  هرنیم  سختی گیر  شوینده 

نگهداری)تمیز( کنید.

 توجه 
چرمی  � قطعات  نادرست  تمیزکردن  درصورت 

دچار رنگ رفتگی و لکه لکه می شوند.
ازقــراردادن طوالنــی مــدت پارچــه تمیزکننــده  �

آغشــته بــه مــواد شــوینده روی قطعــات پوشــش 
چرمــی بــرای جلوگیــری از پوســته پوســته و 

کم رنــگ شــدن خــودداری نماییــد.
برای جلوگیری از کم رنگ شدن قطعات چرمی،  �

خودرو را به مدت طوالنی زیرنور آفتاب پارک 
خودرو  پارک کردن  به  نیاز  درصورت  نکنید. 
از  و جلوگیری  باز  در فضای  به مدت طوالنی 
چرمی  قطعات  روی  نورآفتاب،  مستقیم  تأثیر 

رابپوشانید.
از مواد حالل )مانند بنزین، روغن کاج، واکس  �

کفپوش، کرم کفش و مواد مشابه( استفاده نکنید.

برای  کننده  کف  نوع  تجاری  تمیزکننده  چند 
تمیزکردن کفپوش ها در دسترس می باشد.

بااستفاده از اسفنج یا برس کف حاصله را روی 
دایره ای  باحرکت  را  کفپوش ها  بمالید.  کفپوش 
اجازه  سپس  نماییدو  تمیز  را  کفپوش  و  ساییده 

دهید خشک شود.

 توجه 
جائیکه  � تا  خوب،  نتایج  آوردن  بدست  برای 
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امکان دارد اجازه دهید کفپوش ها خشک شوند. 
کف خودرو را بااستفاده از آب یا محلول حاوی  �

مواد شوینده کف کننده درآب تمیز نکنید.
روکش و کفشک پدال ها را با استفاده از برس  �

تمیزکرده و از تمیزکردن دیگر سطوح با برس 
خودداری نمایید.

کمربند?ایمنی??
1. کمربند ایمنی را به آرامی بیرون کشیده و نگه 

دارید.
2. با استفاده از برس نرم و آب و صابون قلیایی 

لکه های روی کمربندایمنی را تمیز کنید.
3. پس از خشک شدن کامل کمربند ایمنی، آن را 

جمع کنید.

 توجه 
را  آن  ایمنی،  کمربند  شدن  خشک  کامل  از  پس 
جمع نمایید، درغیراین صورت، جمع کننده کمربند 

ایمنی خراب می شود.

 اخطار  
قطعات ضدآب خودرو

جلوگیری  � خودرو  درداخل  مایعات  ازپاشیدن 
کنید، درغیراین صورت، قطعات الکتریکی خیس 

و دچار صدمه می شوند.
ازخیس کردن قطعات داخلی ایربگ یا سیم ها  �

ایربگ ها  درغیراین صورت،  نمایید،  خودداری 
می شوند  نقص  دچار  یا  بادشده  سختی  به 
آسیب  دچار  سرنشینان  و  راننده  درنتیجه  و 

جسمی یا حتی مرگ می شوند.
تمیزکردن پوشش های داخلی)تریم(

یا  � پولیش)واکس(  خمیر  از  می شود  توصیه 
مواد شوینده برای تمیزکردن داشبورد استفاده 
و  جلو  شیشه  روی  نور  انعکاس  از  تا  نکنید، 
درنتیجه ایجاد تداخل درمحدوده دید راننده و 
یا حتی مرگ  در نتیجه صدمات جسمی جدی 

جلوگیری شود.

تعمیرونگهداری?بیرونی?خودرو???

تمیزکردن?خودرو??

تمیزکردن?توسط?مالک?خودرو?‹
روی  از  یاگردوغبار  آلودگی  تمیزکردن  برای   .1
چرخ ها، شاسی و بدنه خودرو از جریان سریع 
آب استفاده کرده و از باال به پایین شستشو دهید.
2. بااستفاده از اسفنج یا پارچه تمیزکننده، بدنه 

خودرو را تمیز کنید.
3. آب باقی مانده را خشک کنید.

 توجه 
محلول  � از  سخت  لکه های  تمیزکردن  برای 

آب  با  و  کرده  استفاده  کارواش  صابونی 
شستشو دهید.

از  � ضدآب  پوشش های  شدن  خراب  درصورت 
واکس استفاده نمایید.

شستشوی?اتوماتیکی?خودرو?‹
قبــل از وارد شــدن بــه کارواش های اتوماتیکی، 
آینه هــای جانبــی خــودرو را تاکنیــد. خــودرو را 
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از جلــو بافشــار زیــاد آب شستشــو دهیــد. قبــل 

از رانندگــی آینه هــای جانبــی را بازنماییــد.

 توجه 
در مراکز شستشوی اتوماتیکی از برس استفاده 
می شود که باعث خراشیدگی سطح خودرو و به 

پوشش رنگ خودرو صدمه وارد می شود.

شستشوی?خودرو?بافشار?زیاد?آب?‹
بــاک  درب  خــودرو،  شستشــوی  از  قبــل 
ــودن  ــته ب ــرده و از بس ــی ک ــوخت را بررس س
آن مطمئــن شــوید. اجــازه ندهیــد نازل هــای 
بــه  نزدیــک  شــلنگ ها(  )نــازل  کارواش 

بگیرنــد. قــرار  خــودرو  شیشــه های 

رینگ?های?آلومینیومی?‹
بــا اســتفاده از مــواد شــوینده خنثــی بالفاصله 
آلومینیومــی  رینگ هــای  روی  از  را  آلودگــی 

پــاک نماییــد.
پــس از آن مــواد شــوینده را از روی رینگ های 

آلومینیومی بالفاصله شستشــو دهید.

 توجه 
روی  � مشابه  واکس  و  مالیم  شوینده  ازمواد 

قسمت های رنگ شده خودرو استفاده نمایید.
خودرو را با برس سخت شستشو ندهید. �
مواد شوینده شیمیایی  � یا  زبر  ازمواد شوینده 

قوی استفاده نکنید.
رانندگی  � مانند  چرخ ها  بودن  داغ  درصورت 

مواد  از  طوالنی  درمسیرهای  گرم  درهوای 
شوینده روی آن ها استفاده نکنید.

سپر?‹
بــرای شستشــوی ســپر از مــواد شــوینده زبــر 

اســتفاده نکنیــد.

 اخطار  
خاموش  � را  موتور  خودرو  شستشوی  از  قبل 

کنید.
خود  � ایمنی  مراقب  دستی،  شستشوی  از  قبل 

زیر  دار(  تیز)زاویه  به وسیله قطعات  تا  باشید 
خودرو دچار آسیب دیدگی نشوید.

وسیله  � به  موتور  محفظه  داخل  شستشوی  از 

آب خودداری نمایید. درغیراین صورت، قطعات 
الکتریکی خراب یا دچار اتصال کوتاه می شوند.

برای  � اگزوز،  لوله  کامل  سردشدن  از  قبل 
اگزوز  لوله  با  از تماس  از سوختگی  جلوگیری 

خودداری نمایید.

 توجه 
زیر  درشرایط  داشتن  قرار  درصورت  را  خودرو 

بالفاصله شستشو دهید:
پس از رانندگی نزدیک ساحل دریا �
پس از رانندگی روی جاده های نمک زده شده �
قطران  � یا  درختان  صمغ  چسبیدن  درصورت 

ذغال سنگ روی سطح رنگ شده خودرو
پس از رانندگی درجاده های آلوده شده به دوده،  �

دوده چربی، پودر آهن یا مواد شیمیایی.
درصورت پاشیده شدن مایعاتی مانند بنزن و  �

بنزین روی سطح رنگ شده خودرو
خودرو  رنگ  خراشیدگی  یا  پریدن  درصورت 

بالفاصله آن را تعمیر نمایید.
بــرای جلوگیــری از زنــگ زدگــی رینگ هــا، هرگونــه 
انبارکــردن  هنــگام  و  کــرده  پــاک  را  آلودگــی 
بســیار  بارطوبــت  درمکانــی  را  آن هــا  رینگ هــا 

پاییــن انبــار نماییــد.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

1۵0

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

تمیزکردن چراغ های بیرونی خودرو 
برای  � سخت  برس های  یا  ارگانیکی  ازمواد 

تمیزکردن چراغ ها استفاده نکنید، ممکن است 
سطح چراغ ها صدمه ببیند.

چراغ ها  � سطوح  روی  واکس  بکاربردن  از 
خودداری کنید.زیرا واکس منجر به صدمه دیدن 

لنز چراغ ها می شود.

واکس?زدن?‹
ســطح  خــودرو،  رنــگ  از  حفاظــت  جهــت 

بزنیــد. واکــس  را  خــودرو  بیرونــی 
و  را شســته  زدن، خــودرو  واکــس  از  قبــل 
خشــک نماییــد. درصــورت گــرم بــودن ســطح 
زدن  واکــس  از  قبــل  خــودرو،  شــده  رنــگ 
خــودرو را درســایه قراردهیــد تــا ســطح رنــگ 

ــود. ــرد ش ــودرو س ــده خ ش
ــا  ــگ شــده ی ــه شــدن ســطح رن درصــورت لک
چســبیدن مــواد ســخت بــه ســطح رنــگ شــده، 

ــد. ــروری می باش ــردن ض ــش ک پولی
بااســتفاده از الیــه نازکــی از ســیلیکون و مــواد 
محافظتــی و بــدون نیــاز بــه اســتفاده از واکس 
ســطح رنــگ شــده خــودرو را پولیــش نماییــد. 
از پولیــش یــا واکــس زدن قطعــات دارای بدنــه 

پالســتیکی خــودداری نمایید.

 توجه 
محافظت از رنگ خودرو

از  � استفاده  با  را  خودرو  شده  رنگ  سطح 
پارچه های زبرو یا اعمال نیروی زیاد تمیز نکنید.

برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح رنگ شده  �
خودرو، آن را با سنباده )سیم ظرف شویی( یا 

مواد شوینده خورنده شستشو ندهید.
با توجه به ساختار واکس توصیه شده سطح  �

رنگ شده خودرو را رنگ بزنید.

بازرسی?و?تعمیر?ونگهداری?برف???
پاک?کن?ها??و?شیشه?شوی

جلــو  پاک کن شیشــه  بــرف  عملکــرد  از 
نماییــد. محافظــت 

ــودن  ــی، تمیزب ــی در رانندگ ــظ ایمن ــراي حف ب
می باشــد،  ضــروری  دیدراننــده  محــدوده 
بنابرایــن بــرف پاک کن هــا را بــه طــور دوره ای 

ــد. ــی نمایی بازرس
بــرف  شستشــوی  بــه  نیــاز  درصــورت 

پاک کن هــا، بــا اســتفاده از پارچــه تمیزکننــده 
نــرم و مایــع شیشه شــوی، تیغه هــای بــرف 

نماییــد. تمیــز  را  پاک کــن 

 توجه 
از صدمه دیدن برف پاک کن ها جلوگیری نمایید

با استفاده ازآب تمیز و مایع آب صابون خنثی  �
و فقط با نگه داشتن تیغه های برف پاک کن  اقدام 

به شستشوی برف پاک کن ها نمایید.
جلو  � شیشه  روی  را  پاک کن   برف  بازوی 

باالآوردید ابتدا بازوی برف پاک کن  سمت راننده 
و سپس سمت سرنشین جلو را باالآورید.

سمت  � پاک کن   برف  بازوی  تمیزکردن  از  پس 
بازگردانده  خود  اصلی  جای  به  را  آن  راننده 
به تمیزکردن برف پاک کن   از آن شروع  و پس 

سمت سرنشین نمایید.
سطح تیغه های برف پاک کن  جدید را به الیه ای  �

از گرافیت آغشته نماییدو پس ازآن عملکرد برف 
پاک کن  به نرمی بدون وجود صدای غیرنرمال 
گرافیتی  الیه  خرابی  می شود.درصورت  انجام 
ایجاد  زیادی  غیرنرمال  صدای  پاک کن،  برف 

شده که بالفاصله باید تعمیر شود. 
خودرو،  � بدنه  سطح  تعمیرونگهداری  از  پس 
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بااستفاده از مواد شوینده توصیه شده، واکس 
باقی مانده روی شیشه ها را تمیز کرده و برای 
جلوگیری از صدمه دیدن تیغه های برف پاک کن ، 

آنها را با پارچه تمیز کنید.

شیشه?ها??
ندیدن  آسیب  از  عقب،  شیشه   شستن  هنگام 

المنت های گرمکن شیشه عقب مطمئن شوید.
برای تمیزکردن دستی سطح شیشه ها از وجود یخ 

از کاردک مخصوص استفاده نمایید.
دهید  قرار  شیشه  سطح  روی  را  سرکاردک 
تمیزبودن  )از  تمیزکنید.  را  آن  نیرو  وبااعمال 
سرکاردک مطمئن شویدو سپس یخ هارا به روش 

دستی تمیز نمایید.(
شوینده،  مواد  از  روف،  سان  تمیزکردن  هنگام 
ازبین  )مانند  تجاری  های  کننده  پاک  بنزین، 
برنده های رنگ، حالل های حاوی استون وغیره(، 
مواد اسیدی یا مواد شیمیایی حاوی الکل زیاد و 

غیره استفاده نکنید.

 توجه 
از ذوب کــردن یــخ روی شیشــه جلو وآینه هــای  �

ــد،  ــه وســیله آب داغ خــودداری نمایی ــی ب جانب
خوردگــی  تــرک  باعــث  درغیراین صــورت، 

می شــود. شیشــه ها 
از به کاربردن مواد تمیزکننده خورنده بر روی  �

شیشه ها خودداری نمایید.
روی  � بر  مات  برچسب های  کاربردن  به  از 

شیشه ها خودداری نمایید.

   حفاظت از محیط زیست
از مواد شوینده دوستدار طبیعت استفاده نمایید.

درکنار  مانده  باقی  شوینده  مواد  دادن  ازقرار 
زباله های خانگی خودداری نمایید.                       

تعمیرونگهداری??)بخش?موتور(??

روغن?موتور??
برای آشنایی با روغن موتور توصیه شده به بخش 
انواع روغن و ظرفیت ها  )صفحه 1۹8( مراجعه نمایید.
استفاده  شده  توصیه  موتور  روغن  از  همواره 
مشخصات  موتور،  روغن  خریدن  نمایید.هنگام 
از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف  روی  شده  حک 
دستورالعمل های  با  مشخصات  این  مطابقت 

خودرو مطمئن شوید.

بررسی?روغن?موتور?‹
1. خودرو را روی سطح صافی پارک کرده و موتور 
راخاموش نمایید. بیش از ۵دقیقه منتظر مانده 
وسپس سطح روغن موتور را بررسی نمایید.
میله  درانتهای  کهنه ای  پارچه  باقراردادن   .2
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اندازه گیری روغن موتور، آن را بیرون بکشید.
3.  میله اندازه گیری روغن موتور را تمیزکرده و آن 

را به طور کامل مجدد جابزنید.

4. میله اندازه گیری روغن را بیرون کشیده و سطح 
روغن را بررسی نمایید.

1  مقیاس پایین بودن سطح روغن موتور 
2   مقیاس باالبودن سطح روغن موتور

 توجه 
سطح  از  باالتر  موتورباید  روغن  نرمال  سطح 
متوسط آن یعنی بین مقیاس های باالیی و پایینی 

)1, 2( قرار داشته باشد.

اضافه?کردن?روغن?موتور?‹
درصــورت قرارداشــتن ســطح روغــن موتــور 
پایین تــر یانزدیــک بــه مقیــاس پایینــی، آن را از 

روغــن موتــور توصیــه شــده پــر نماییــد.
درخالف  روغن  مخزن  درپوش  باچرخاندن   .1

جهت حرکت عقربه های ساعت آن را باز کنید.
2. برای جلوگیری از پرکردن بیش از اندازه روغن 
اضافه  دفعات  وبه  کم  درحجم  را  آن  موتور، 
کرده و درضمن سطح روغن موتور را کنترل 

وبررسی نمایید.
درجهت  روغن  مخزن  درپوش  باچرخاندن   .3

حرکت عقربه های ساعت، آن را سفت نمایید.

 اخطار  
به  � اقدام  هرگز  الزم،  مهارت  داشتن  بدون 

پرکردن روغن موتور نکنید.
قبل از سردشدن موتور اقدام به پرکردن روغن  �

موتور نکنید، درغیراین صورت روغن داغ باعث 
آتش سوزی می شود.

هنگام پرکردن روغن موتور، برای جلوگیری از  �
پاشیده شدن روغن به داخل چشم ها از عینک 

مخصوص استفاده نمایید.
پاشیده شدن  � از  موتور،  روغن  پرکردن  هنگام 

روغن موتور روی قطعات داغ موتور یا سیستم 
خروجی)اگزوز( جلوگیری نمایید.

برای  � روغن،  تخلیه  پیچ  بازکردن  هنگام 
جلوگیری از پاشیدن روغن روی بازوها آنها را 

موازی با سطح زمین قرار دهید.
درپوش مخزن روغن را همیشه بسته و محکم  �

کارکردن  هنگام  درغیراین صورت،  نگهدارید، 
موتور  روغن  پاشیده شدن  بیرون  به  و  موتور 

باعث آتش سوزی می شود.

12
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 توجه 
از اضافــه نمــودن روانــکار بــه روغــن موتــور  �

ممکــن  درغیراین صــورت،  کنیــد،  خــودداری 
اســت موتــور دچــار آســيب شــود. هرصدمــه بــه 
وجــود آمــده ناشــی از آن تحــت پوشــش گارانتــی 

خــودرو قــرار نمی گیــرد.
کارهای  � از  شده  مصرف  موتور  روغن  تخلیه 

بسیار تخصصی و نیازمند به ابزارهای خاص و 
مناسب می باشد. توصیه می شود برای تعویض 
مجاز  نمایندگی های  به  روغن  فیلتر  و  روغن 

کرمان موتور مراجعه نمایید.

مصرف?روغن?موتور?‹
مصــرف روغــن موتــور بــه عــدد ویســکوزینه 
رانندگــی  الگــوی  و  روغــن  کیفیــت  روغــن، 

دارد. بســتگی 
ــش  ــش و کاه ــاالو افزای ــرعت ب ــی باس رانندگ
ســرعت بــه طــور مکــرر باعــث مصــرف زیــاد 
بنــدی  آب  روغــن موتــور می شــود. هنــگام 
موتــور  روغــن  مصــرف  جدیــد،  خــودروی 

می یابــد. افزایــش 
هنــگام بررســی مقــدار مصــرف روغــن موتور، 

توجــه داشــته باشــید کــه روغــن موتــور ممکــن 
ــگام بررســی ســطح  ــق باشــد و هن اســت رقی

واقعــی روغــن دچــار مشــکل شــویم.

 اخطار  
روغن موتور مصرف شده حاوی مواد آالینده  �

بیماری های  باعث  که  می باشد  آوری  زیان 
پوست  سرطان  و  سوختگی  مانند  پوستی 
می شود بنابراین از تماس طوالنی مدت و مکرر 
درصورت  نمایید.  خودداری  موتور  روغن  با 
تماس پوست باروغن، محل را با آب صابون و 

آب تمیز کامالًشستشو دهید.
دسترس  � از  را  شده  مصرف  موتور  روغن 

کودکان دور نگه دارید.

   حفاظت از محیط زیست
از تخلیه روغن موتور در مجرای فاضالب یا روی 

زمین خودداری نمایید.

 توجه 
موتور  روغن  وسیله  به  جدی  دیدگی  آسیب  از 

جلوگیری نمایید.
سطح روغن موتور را به طور مرتب بررسی و  �

کنترل نمایید.
تعویض روغن موتور �
قطعات  � روی  موتور  روغن  شدن  پاشیده  از 

خودرو جلوگیری نمایید.
ازپرکردن بیش از اندازه خودداری کنید. زیرا به  �

موتور خودرو صدمه وارد می شود.
هربار با پرکردن روغن موتور، سطح آن را نیز  �

کنترل و بررسی نمایید.
موتور  � روغن  مخزن  درپوش  بودن  بسته  از 

اطمینان حاصل نمایید.

مایع?خنک?کننده???
درخودرو  شده  توصیه  کننده  خنک  مایع  از 
استفاده نمایید. به بخش انوع روغن و ظرفیت ها 
)صفحه 1۹8( مراجعه نمایید. از مایع خنک کننده 

با مشخصات صحیح استفاده نمایید.
هنگام خریدن مایع خنک کننده، مشخصات روی 
با  آن  مطابقت  از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف 

دستورالعمل های خودرو مطمئن شوید.
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درصورت سرد بودن موتور وقرار داشتن سطح 
عالمت  بین  انبساط  درمخزن  کننده  خنک  مایع 
مایع  سطح   ،»MIN»حداقل و   »MAX»حداکثر

خنک کننده درحالت نرمال می باشد.
w عالمت حداکثر :MAX
w عالمت حداقل :MIN

کننده  خنک  مایع  سطح  داشتن  قرار  درصورت 
عالمت  به  تارسیدن   ،»MIN« عالمت  از  پایین تر 

»MAX« مایع خنک کننده اضافه نمایید.

 توجه 
هنگام داغ بودن موتور، سطح مایع خنک کننده ممکن 
است کمی باالتر از عالمت  »MAX« قرار بگیرد.

مایع?خنک?کننده?اضافه?شده??‹
جهــت خنــک کــردن موتــور از مایــع خنــک 
کننــده اســتفاده می شــود. نســبت مایــع خنــک 
کننــده اضافــه شــده براســاس مقــدار ضدیــخ 
آن درفصــل زمســتان تخمیــن زده می شــود.
نسبت مایع خنک کننده اضافه شده به شرایط 
می شــود  اســتفاده  خــودرو  کــه  آب وهوایــی 
بســتگی دارد. درصورتی کــه نســبت مایــع خنک 
کننــده اضافــه شــده پاییــن باشــد، مایــع خنــک 
کننــده یــخ می بنــدد، ودرنتیجــه بــه سیســتم 
وارد می شــود. موتــور صدمــه  کاری  خنــک 

اضافه?کردن?مایع?خنک?کننده??‹
مایع خنک کننده را بادقت اضافه نمایید.

1. موتور را خاموش کنید.
2. اجازه دهید موتور کاماًل خنک شود.

3. با استفاده از یک تکه پارچه تمیز درپوش مخزن 
انبساط راباز کنید.

4. مخزن انبساط را ازمایع خنک کننده پر کنید.
۵. درپوش را بسته و محکم نمایید.

مایع  سطح  مجدد،  پرکردن  از  پس  درصورتی که 
خنک کننده درمدت کوتاهی پایین رود.

رادیاتور، شلنگ ها، مخزن انبساط، درپوش تخلیه 
بررسی  بصری  صورت  به  را  پمپ  واتر  و  آب 
نمایید. درصورت پیدانکردن نشتی، جهت بررسی 

سیستم ازنظر نشتی به نمایندگی های مجاز کرمان 
موتور مراجعه نمایید.

 توجه 
جهت پرکردن مایع خنک کننده

درصورت پاشیده شدن مایع خنک کننده به بیرون،  �
برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به قطعات 
یا سطوح رنگ شده، محل را باآب تمیز نمایید.

رنگ  � روی سطح  کننده  مایع خنک  پاشیدن  از 
شده خودداری کنید، درغیراین صورت، محل را 

با آب شستشو دهید.
باپوست جلوگیری  � از تماس مایع خنک کننده 

نمایید. درصورت تماس، بالفاصله محل را باآب 
شستشو دهید.

از  � را  آن  می باشد.  سمی  کننده  خنک  مایع 
دسترس کودکان دورنگه دارید.

 اخطار  
 به منظور جلوگیری از سوختگی، هرگز هنگام 

داغ بودن موتور، درب رادیاتور را برندارید.
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روغن?فرمان?هیدرولیک???
ازروغــن فرمــان هیدرولیــک توصیــه شــده اســتفاده 
نماییــد. بــه بخــش انــواع  روغــن وظرفیــت هــا 

)صفحــه 1۹8( مراجعــه نماییــد.
از روغن فرمان هیدرولیک با مشخصات صحیح 
فرمان  روغن  خریدن  هنگام  نمایید.  استفاده 
هیدرولیک، مشخصات روی ظرف آن را بررسی 
کرده و از مطابقت آن با دستورالعمل های خودرو 

مطمئن شوید.

فرمان  روغن  سطح  داشتن  قرار  درصورت 
 COOL« عالمت  بین  مخزن  داخل  هیدرولیک 
سطح  دهنده  نشان   ،»COOL MIN« و   »MAX

نرمال روغن فرمان هیدرولیک می باشد.
w عالمت حداکثر :»COOL MAX«
w عالمت حداقل :»COOL MIN«

فرمان  روغن  سطح  داشتن  قرار  درصورت 
 ،»COOL MIN« عالمت  از  پایین تر  هیدرولیک 
 »COOL MAX« تارسیدن سطح روغن به عالمت

مخزن را از روغن فرمان هیدرولیک پر نمایید.

 توجه 
درصورت ناکافی بودن مایع فرمان هیدرولیک  �

از رانندگی خودداری نمایید، درغیراین صورت 
منجر به سایش سریع قطعات سیستم می شود.

�  COOL« عالئم  موتور  بودن  سرد  هنگام 
MAX« و«COOL MIN« به ترتیب عالمت های 
حداکثر و حداقل سطح روغن فرمان هیدرولیک 

می باشند.

توسط  شده  توصیه  هیدرولیک  فرمان  روغن  از 
نمایندگی های مجاز کرمان موتور استفاده نماییدو 
آن را براساس برنامه تعمیرونگهداری تعویض کنید.

روغن?ترمز/?کالچ??
از روغن ترمز / کالچ توصیه شده استفاده نمایید. 
انواع روغن و ظرفیت ها )صفحه 1۹8(  به بخش 

مراجعه نمایید.

از روغن ترمز/ کالچ با مشخصات صحیح استفاد 
کنید.

هنگام خریدن روغن ترمز/ کالچ مشخصات روی 
با  آن  مطابقت  از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف 

دستورالعمل های خودرو مطمئن شوید.

ترمز/کالچ  روغن  سطح  قرارداشتن  درصورت 
 « »و   MAX  « عالمت های  بین  مخزن  داخل 
ترمز/ روغن  نرمال  سطح  دهنده  نشان   ،»MIN

کالچ می باشد.
w عالمت حداکثر :MAX
w عالمت حداقل :MIN

ــز/ درصــورت قرارداشــتن ســطح روغــن ترم
کالچ پایین تــر از عالمــت » MIN«، مخــزن 
ــه عالمــت » MAX« از روغــن  را تارســیدن ب

ــد. ــز /کالچ پرنمایی ترم
روغــن ترمــز/ کالچ بســیار جــاذب رطوبــت 
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/کالچ  ترمــز  روغــن  بنابرایــن  می باشــد. 
رطوبــت هــوای اطــراف را جــذب می نمایــد. 
عــالوه بــرآن اگــر میــزان آب داخــل روغــن 
ترمــز/کالچ بیــش از انــدازه شــود، قطعــات 
داخلــی سیســتم ترمــز صدمــه دیــده و بــه طــور 

می شــوند. دچــار خوردگــی  مــداوم 
همچنیــن اگــر نقطــه جــوش روغــن ترمــز/ کالچ 
بیــش از انــدازه کاهــش یابــد، تحــت چنیــن 
گذاشــته  تأثیــر  ترمــز  برعملکــرد  شــرایطی 
ترمــز/کالچ  اســت بالفاصلــه روغــن  و الزم 

تعویــض شــود.
توصیــه می شــود روغــن ترمــز/کالچ را باتوجه 
ــداری نمایندگی هــای  ــرو نگه ــه برنامــه تعمی ب

مجــاز کرمــان موتــور تعویــض نماییــد.
شــده  توصیــه  ترمــز/کالچ  روغــن  از  فقــط 
موتــور  کرمــان  مجــاز  نمایندگــی  توســط 

نماییــد. اســتفاده 
روغــن ترمــز/کالچ بایــد کهنه )اســتفاده شــده(

نباشد.

 توجه 
دوراز  � مناسب  درجای  را  ترمز/کالچ  روغن 

دسترس کودکان قراردهید.

ازپاشیده شدن روغن ترمز/کالچ برروی سطوح  �
پوششی جلوگیری نمایید. درصورت پاشیده شدن 
روغن ترمز/کالچ محل را با آب شستشو دهید.

اگر هنگام رانندگی سطح روغن ترمز/کالچ درون  �
از  جلوگیری  برای  باشد،  پایین  بسیار  مخزن 
بروز تصادف نشانگر پایین بودن سطح روغن 
ترمز روشن می شود. درچنین شرایطی بالفاصله 
با  وقت  اسرع  در  و  کرده  متوقف  را  خودرو 
نمایندگی های مجاز کرمان موتور تماس بگیرید.

مایع?شیشه?شوی??

سطح مایع شیشه شوی درون مخزن را کنترل و 
بررسی نمایید. درصورت پایین بودن سطح مایع 
یا  از مایع شیشه شوی  به مخزن  شیشه شوی، 
مخلوطی از مایع شیشه شوی وآب اضافه نمایید. 

آب نمی تواند به تنهایی سطح شیشه جلو را کاماًل 
تمیز نماید.

باتری??

 اخطار  
محلول  به  افزودنی  مواد  نمودن  اضافه  از 
درغیراین صورت،  نمایید،  شیشه شوی خودداری 
هنگام تمیزشدن، لکه یا آلودگی  روی سطح شیشه 
بر  زیادی  تأثیر  است  ممکن  و  مانده  باقی  جلو 
روی محدوده دید جلو داشته باشد و باعث بروز 

تصادف شود.

 توجه 
محلول  � با  شیشه شوی  مایع  کردن  ازجایگزین 

نمایید،  خودداری  ضدیخ  مایع  یا  صابون  آب 
رنگ  سطح  روی  لکه هایی  درغیراین صورت، 
شده خودرو ظاهر شده یا نازل پاشش مسدود 

می شود.
از مخلوط کردن مایع شیشه شوی بادیگر مواد  �
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درغیراین صورت،  نمایید،  خودداری  شوینده 
مایع شیشه شوی تجزیه شده و باعث مسدود 

شدن نازل شیشه شوی شیشه جلو می شود.

ترمینال های  و  باتری  بین  اتصال  سطح  همواره 
مثبت و منفی را بررسی کرده و از شل نبودن یا 
منفی  و  مثبت  ترمینال های  به  نزدن سیم ها  زنگ 

باتری مطمئن شوید.
1 قطب مثبت 
2 قطب منفی

3 پورت قابل مشاهده باتری )نشانگر باتری(

 توجه 

روشن  سبز  رنگ  به  باتری  نشانگر  هنگامی که 
می شود، وضعیت مطلوب باتری را نشان می دهد. 
و  مجددباتری  شارژ  دهنده  نشان  مشکی،  رنگ 

رنگ سفید نشان دهنده تعویض باتری می باشد.

جداکردن?باتری?‹
از  بســیاری  باتــری  اتصــال  قطــع  از  پــس 
نمی کنند)ماننــد  کار  خــودرو  تجهیــزات 

برقــی(. باالبــر  شیشــه 
فقــط پــس از اتصــال مجــدد باتــری، سیســتم 
عملکــرد ایــن تجهیــزات را یــادآوری می نمایــد. 
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن 
چنیــن شــرایطی، درمواقــع اضطــراری اقــدام 

بــه جــدا کــردن باتــری نماییــد.

شارژ?و?تعویض?باتری?‹
خــودرو،  از  نکــردن  اســتفاده  صــورت  در 
یــا خالــی شــدن شــارژ  و  دشــارژ طبیعــی 
دراثــر اســتفاده از تجهیــزات برقــی، انــرژی 
بــرق ذخیــره شــده درباتــری بــه تدریــج خالــی 
می شــود. درصــورت توقــف خــودرو بــه مــدت 

ــری دشــارژ شــده  ــن اســت بات ــی، ممک طوالن
و موتــور روشــن نشــود. بنابرایــن به طــور 
هنــگام  نماییــد.  شــارژ  را  باتــری  دوره ای 
رانندگــی، باتــری، شــارژ مجــدد خواهــد شــد.     
باتــری درحــال شــارژ، گازهیــدروژن قابــل 
اشــتعال و انفجــاری تولیــد می کنــد، بنابرایــن 
پیــش از شــارژ بایــد بــه موارد زیــر توجه کنید:

w  اگر تجهیزات شارژ باتری هنوز به خودرو نصب
است، حتماً کابل اتصال منفی را جدا کنید.

w  شارژ کابل های  قطع  و  اتصال  درصورت 
شارژ  برق  منبع  بودن  ازخاموش  باتری، 

اطمینان حاصل کنید.

 توجه 
درجا کارکردن موتور درمدت طوالنی

باتری  � شارژ  حفظ  و  عمرباتری  افزایش  برای 
نیم  و  ماه  هریک  و  زمستان  درفصل  هرماه 

درفصل تابستان باتری را شارژ نمایید.
حداقل هرماه یکبار موتور را روشن کرده و پس  �

از کارکردن موتور در دور آرام به مدت 5دقیقه، 
وضعیت عملکرد موتور را بررسی نمایید.
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جلوگیری??‹ باتری? شارژ? شدن? ازخالی?
نمایید.

w  پیش از خاموش کردن موتور، سیستم صوتی
و چراغ های ترکیبی را خاموش نمایید.

w  باسرعت مدت  طوالنی  رانندگی  درصورت 
پر  جاده های  در  مثال  عنوان  پایین)به 
را  غیرضروری  برقی  سیستم های  ترافیک(، 

خاموش نمایید.

رانندگی?در?زمستان?‹
بارالکتریکــی باتــری درفصــول ســرد ســال 
ــن درصــورت  ــد. همچنی ــاد می باش ــیار زی بس
پاییــن بــودن دمــای بیــرون خــودرو، بــرق 
توصیــه  می یابــد.  کاهــش  باتــری  اســتارت 
بــرای  زمســتان  فصــل  از  پیــش  می شــود 
بررســی باتــری خــودرو بــه نمایندگی هــای 
نماییــدو  مراجعــه  موتــور  کرمــان  مجــاز 

لــزوم باتــری راشــارژ کنیــد. درصــورت 

 اخطار  
ایمنی  � عینک  از  باتری،  درمجاورت  کار  هنگام 

استفاده نمایید.

ایجاد  � یا  کوتاه  اتصال  از  جلوگیری  دلیل  به 
ترمینال های  با  ابزار  هرگونه  ازتماس  جرقه، 

باتری جلوگیری کنید.
هرگز درمجاورت باتری سیگارنکشید. �
کودکان را از دسترس باتری دورنگه دارید. �
ازشارژ کردن باتری در پارکینگ یا مکان های  �

سربسته بدون تهویه مناسب خودداری نمایید.

 توجه 
  هرگز هنگام عملکرد موتور و روشن بودن آن،  �

تمام  بودن  از خاموش  نکنیدو  را شارژ  باتری 
تجهیزات برقی مطمئن شوید.

سوختن،  � و  باتری  انفجار  از  جلوگیری  برای   
هرگز اقدام به پیاده کردن باتری نکنید.

خراب  � یا  نشتی  داراری  باتری  اتصال  از   
خودداری کنید. با توجه به قوانین حفظ محیط 
زیست باتری دارای نشتی یا خراب را بازیافت 

نمایید.
درصورت رانندگی درمسیرهای کوتاه یا توقف  �

طوالنی مدت خودرو، درزمان تعمیرونگهداری 
به دفعات باتری را کنترل و بررسی نمایید.

ایموالیزر  � سیستم  ابتدا  باتری،  قطع  از  پیش 

)ضدسرقت( را غیرفعال نمایید، درغیراین صورت، 
شد. خواهد  فعال  ایموالیزر  سیستم 

درصورت قرارداشتن سوئیچ خودرو درموقعیت  �
قطع  از  موتور،  بودن  روشن  روشن«ON«یا 
درغیراین صورت،  نمایید،  خودداری  باتری 
آسیب  دچار  الکترونیکی  قطعات  یا  تجهیزات 

می شوند.

مقدار انرژی برق باتری را درشرایط و موقعیت های 
زیر به طور مرتب کنترل و بررسی نمایید.

w رانندگی درمسیرهای طوالنی
w  رانندگی درکشورها یا مناطق بسیارگرم
w کهنه بودن باتری

??)A/C(فیلتر?کولر
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فیلتر کولر درپشت جعبه داشبورد قرار دارد. فیلتر 
کولر)A/C( از ورود گردوغبار به خودرو از طریق 
برای  می کند.  جلوگیری  هوا  دریچه های خروجی 
به  را  کولر  فیلتر  داخل خودرو،  تازه  حفظ هوای 

طور دوره ای تعویض نمایید.
هنگام استفاده از کولر، الیه نازکی از گردوغبار در 

اطراف المنت فیلتر کولر به وجود می آید.
از  هوا  جریان  عبور  کاهش  مشاهده  درصورت 
دریچه های خروجی، آن نشان دهنده مسدود شدن 
فیلتر می باشد. توصیه می شود برای بررسی فیلتر 
به نمایندگی های مجاز کرمان موتور مراجعه کرده 

و درصورت لزوم فیلتر را تعویض نمایید.
 )A/C(باتوجه به برنامه تعمیرونگهداری فیلتر کولر
درمناطق  رانندگی  درصورت  نمایید.  تعویض  را 
پر از گردوغبار یا دارای ترافیک سنگین، فاصله 

زمانی تعویض فیلترهوا )A/C( کوتاه تر می شود.
درصورتی که تعویض فیلتر کولر برای شما سخت 
جهت  لزوم  درصورت  می شود  توصیه  می باشد، 
تعویض آن به نمایندگی های مجاز کرمان موتور 

مراجعه نمایید.

فیلتر?هوا??

باتوجه به مدل های مختلف خودرو، فیلترهوا به دو 
و  از طریق بست ها  روش نصب می گردد. نصب 

نصب از طریق پیچ های نگهدارنده 
1. درب موتو را باز کنید.

را  هوا  فیلتر  باالیی  محفظه  روی  بست های   .2
پایین بکشید، و پوشش باالیی فیلترهوا را باال 
آورید. )پیچ های پوشش فیلتر هوا را باز کرده 
و پوشش باالیی فیلتر هوا را از سوراخ نصب 

پیاده نمایید.(

3.  المنت فیلتر هوا را پیاده کنید.
درصــورت اســتفاده از آن، الیــه نازکــی از 
ایجــاد  هــوا  فیلتــر  المنــت  روی  گردوغبــار 
یــا  از ورود آب  بــرای جلوگیــری  می شــود. 
المنــت فیلتــر  از طریــق دریچه هــای  روغــن 

هــوا، آن را بــا آب یــا روغــن تمیــز نکنیــد.

اگــر المنــت فیلتــر هــوا بســیار کثیف می باشــد، 
آن را در معــرض هــوای فشــرده از قســمت 
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عقــب المنــت فیلتــر قــرار دهیــد تازمانی کــه 
ــچ آلودگــی از آن خــارج نشــود. دیگــر هی

روش?تمیزکردن?المنت?فیلتر?هوا?‹
حــدود ۵ســانیمتر بیــن منبــع بــاد و المنــت 
فیلتــر هــوا را درنظر بگیریــد و آن را درمعرض 
هــوای فشــرده کمتــر از kpa ۵00 بــه مــدت 2 

دقیقــه قــرار دهیــد.
باالیی  را سوارکنید، محفظه  هوا  فیلتر  المنت    .4
روی  بست های  و  کرده  نصب  را  هوا  فیلتر 
محفظه را محکم نمایید. )پیچ های نگهدارنده را 

نصب کنید.(
۵. درب موتور را ببندید.

 اخطار  
از رانندگی با خودروی بدون فیلتر هوا خودداری کنید.

 توجه 
 المنت فیلتر هوا را به طور مرتب تمیزو تعویض  �

کنید.
برای حفظ راندمان عملکرد پاکسازی فیلتر هوا،  �

آن را هر 10ماه یکبار )اولین بار بعد از 5 ماه( 
باتوجه به شرایط آب وهوایی  تعویض نمایید. 

نامطلوب فیلترهوا را به دفعات تعویض کنید.
برنامه  � براساس  آن،  از  استفاده  درصورت 

همواره  را  هوا  فیلتر  المنت  تعمیرونگهداری، 
تمیز نگهدارید. درغیراین صورت، باعث افزایش 
گردوغبار درآن شده و درنتیجه مقاومت ورودی 
مصرف  و  رفته  باال  درموتور  برق  مصرف  و 

سوخت بیشتر می شود.
داخل سیلندرها  � به  فیلتر نشده  از ورود هوای 

جلوگیری نمایید.
هنگام بررسی و تعمیر ونگهداری فیلترهوا، از  �

نصب صحیح فیلتر درجای خود مطمئن شوید. 
درصورت دفرمه شدن یا ترک خوردگی المنت 
فیلترجدید  المنت  با  را  آن  بالفاصله  فیلترهوا، 

تعویض نمایید.
هنگام تعویض المنت فیلتر، فقط از قطعات یدکی  �

موتور  کرمان  مجاز  نمایندگی های  تأیید  مورد 
استفاده نمایید.

تایر??

1

2

3

بررسی?تایرها?‹
1  آج تایرنو

2   نشانگر سایش تایر
3   تایر با آج سایش یافته

ــت  ــا عالم ــر ب ــایش تای ــانگرهای س ــل نش مح
»r« مشــخص می شــود کــه ایــن عالمــت در 

ــرار دارد. ــر ق ــی هرتای ــواره جانب دی
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جابه?جایی?تایرها?‹
تایرهــا  ســایش  کــردن  یکنواخــت  بــرای 
می شــود  توصیــه  تایــر،  عمــر  افزایــش  و 
جابه جایــی تایرهــا را هــرkm 10/000 انجــام 
دهیــد. پــس ازجابه جایــی تایرهــا، فشــار بــاد 
آن هــا را تامیــزان توصیــه شــده تنظیــم نماییــد.

تایرنو??‹
ــت  ــو، قابلی ــای ن ــتفاده از تایره ــدای اس درابت
ــه وجــود نیامــده  ــوز ب ــوب هن چســبندگی مطل
اســت، بنابرایــن بــا ســرعت مناســب رانندگــی 
کــرده و درزمــان آب بنــدی تایــر، مراقبــت 
الزم را انجــام دهیــد، ایــن کار باعــث افزایــش 
عمرتایرهــا  می شــود.باتوجه بــه مشــخصات 
ســاختاری و طراحــی تایرهــا، عمق شــیارهای 

ــد. ــرق می کن ــا باهــم ف روی تایره

محافظت?از?تایرها?‹
ــداز،  ــا دســت ان ــوراز ســرعت گیر ی ــگام عب هن
اندازهــا(  )دســت  موانــع  درجهــت عمودبــا 
باســرعت پاییــن حرکــت کــرده تــا بهتریــن 

عملکــرد را داشــته باشــید.
از تمــاس تایرهــا بــا گریــس، روغــن موتــور و 

ــد. ــری نمایی ســوخت های روغنــی جلوگی
)ماننــد  دیــدن  صدمــه  نظــر  از  را  تایرهــا 
بریدگــی، تــرک خوردگــی، وجــود برآمدگــی و 
ــرو  ــی ف ــواد خارج ــرده و م ــی ک ــره( بررس غی

رفتــه در آج تایــر را خــارج کنیــد.

الستیک?یخ?شکن?‹
زده  یــخ  جاده هــای  روی  رانندگــی  هنــگام 
از الســتیک های  بــا اســتفاده  در زمســتان، 
ــدا  ــش پی ــی افزای ــرد رانندگ ــکن، عملک ــخ ش ی

. می کنــد
w  درتمام تایرها از الستیک یخ شکن استفاده 

نمایید. 
w  )از الستیک یخ شکن توصیه شده )مناسب 

استفاده نمایید.
w  رانندگی هنگام  که  باشید  داشته  توجه   

دستیابی  قابل  سرعت  حداکثر  درزمستان 
کمتر از معمول می باشد.

w .ازعمق کافی شیار الستیک یخ شکن مطمئن شوید 
w .پس از نصب تایرها فشار باد آن ها را بررسی نمایید 

صدمات?پنهان??‹
ــی  ــرخ و توپ ــی چ ــات معمول ــایی صدم شناس
رانندگــی،  هنــگام  واگــر  می باشــد،  مشــکل 
خــودرو لــرزش غیرمعمــول داشــته یامنحــرف 
ــب درتایرهــا  ــده وجــود عی شــود، نشــان دهن
بــرای بررســی  می باشــد. درایــن صــورت، 
کرمــان  مجــاز  نمایندگی هــای  بــه  تایرهــا 

موتــور مراجعــه نماییــد.

زمان?تعویض?تایرهای?خودرو??‹
درشرایط زیر اقدام به تعویض تایرها کنید:

w  مانند صدمه  هرگونه  مشاهده  درصورت 
عمیق  خوردگی های  ترک  انحراف،  بریدگی، 
که  برآمدگی  وجود  تایرو  ترکیدن  باعث  که 
نشان دهنده صدمات داخلی تایرها می باشد.

w  درصورت پنچر شدن مکرر تایریا اینکه تایر
با صدمات  بریدگی  محل  یا  اندازه  به جهت 

دیگر تعمیر نمی شود.
w  بــا نمی باشــید  مطمئــن  درصورتی کــه 

نمایندگی هــای مجــاز کرمــان موتــور مشــورت 
نماییــد.
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فشار باد تایرها بستگی به دمای تایرها دارد.
درتایرها،  شده  ایجاد  باحرارت  رانندگی،  هنگام 
یابد.  افزایش  است  ممکن  نیز  تایرها  باد  فشار 
محیط  دمای  با  تایرها  دمای  زمانی که  بنابراین 
بادتایرها  فشار  سرد،  درحالت  می شود  یکسان 

صحیح می باشد.

هشدار
باشد،  � اندازه  از  بیش  تایرها  دمای  هنگامی که 

فشار باد تایرها به درستی نشان داده نمی شود، 
جدی،  دیدن  صدمه  موجب  دراین صورت  که 
ترکیدن تایرهاو درنتیجه بروز تصادف می شود.

رانندگی در مدت طوالنی با سرعت باال، باعث  �
داشتن  قرار  فشار  تحت  و  تایرها  شکل  تغییر 
باد  فشار  اندازه  از  بیش  کاهش  دراثر  تایرها 
می شود که درنتیجه باعث داغ شدن تایر، ترک 
خوردگی یا حتی ترکیدن آج تایر و احتمال بروز 

تصادف خواهد شد.

سیستم کنترل فشار بادتایر جهت کمک به راننده 
برای کنترل و بررسی فشار باد تایرها ارائه شده 
است. بااین وجود، حفظ فشار باد صحیح تایرها 
از مسئولیت های راننده می باشد. هنگامی که دمای 

هشدار
هنگام بررسی و تعویض تایرها، اقدامات احتیاطی 
زیر را انجام دهید درغیراین صورت باعث صدمه 
دیدن قطعات خودرو شده وبر دستیابی به عملکرد 
خودرو تأثیر می گذارد. که نتیجه آن بروز تصادف 

و آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می باشد.
مختلف  � باآج های  تایرها  و  مدل ها  برندها،  از 

استفاده نکنید.
قابل  � مختلف  سایش های  دارای  ازتایرهای 

مشاهده استفاده نکنید.
از تایرهای دارای ساختارهای مختلف استفاده  �

نکنید.
ازتایرهای سایر خودروها استفاده نکنید. �
عالمت  � دارای  یا  و  دیده  آسیب  تایرهای  از 

سایش روی آج تایر استفاده نکنید.

فشار?باد?تایرها??

سیستم?کنترل?فشار?بادتایرها?‹
سیســتم  از  اســتفاده  بــا  رانندگــی  هنــگام 
ــار  ــاد چه ــاد تایرهــا، فشــار ب ــرل فشــار ب کنت

تایــر را کنتــرل و بررســی نماییــد.

 توجه 
)محیط  � اندازه  ساختار،  دارای  ازتایرهای   

چهارچرخ  روی  یکسان  آج  دارای  و  چرخش( 
استفاده نمایید تا بهترین عملکرد را داشته باشید.

 از تعویض فقط یک تایر خودداری کنید، حداقل  �
دو تایر روی یک محور را همزمان تعویض نمایید.

زمان?سرویس?طول?عمر?تایر?‹
از  نکردن  استفاده  یا  کم  استفاده  وجود  با  حتی 
درآن ها،  صدمه ای  نشدن  مشاهده  یا  و  تایرها 
بازهم هر۶سال آن هارا توسط نمایندگی های مجاز 

کرمان موتور مورد بررسی قرار دهید.

 توجه 
چسبندگی  � دلیل  به  خودرو،  بندی  آب  زمان 

مطلوب  حالت  به  ندرت  به  باجاده  نو  تایرهای 
بروز  از  جلوگیری  برای  درنتیجه  می رسد، 
تصادف، باسرعت مناسب و بادقت رانندگی کنید.

کاهش  � تایرها  فشارباد  رانندگی،  هنگام  اگر   
یافت، از ادامه رانندگی خودداری کنید زیرا منجر 
به صدمه واردآمدن به تایرها ورینگ ها می شود.
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 سایش بیش از حد �
 سایش غیرعادی �
 دشواری درکنترل خودرو �
 نشست باد به دلیل داغ شدن تایرها �
 تغییر شکل چرخ ها �
سخت  � اجسام  وجود  )مانند  جاده ای  خطرات 

تایرها  به  است  ممکن  سنگریزه(  و  سنگ  مثل 
صدمه بزند. 

 

به  مجاز  می شود  یکسان  محیط  بادمای  تایرها 
تنظیم فشار باد تایرها می باشید.

نامناسب  باد  فشار  دارای  تایرهای  با  رانندگی 
نتایج زیر را به همراه خواهد داشت:

w کاهش راندمان سوخت

w کاهش راحتی در رانندگی و عمر تایرها

w کاهش ایمنی

w صدمه دیدن سیستم انتقال نیرو

 توجه 
تایرها  از  هرکدام  باد  فشار  رانندگی  هنگام  اگر   
کاهش یابد، از ادامه رانندگی خودداری کنید زیرا 

به تایرها یا چرخ ها صدمه وارد می شود.

 توجه 
وجود فشارباد مناسب تایرها باعث حفظ کارایی 

تایرها می شود.
فشار بادتایرها را در مقدار صحیح آن حفظ کنید، 
در غیراین صورت، شرایط زیر و حتی آسیب های 

جسمی جدی یا مرگ به وجود خواهد آمد:



www.kermanmotor.ir
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166چراغ هشدار خطر )فالشر(
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16۸چرخ زاپاس
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16۸بروز عالئم غیر عادی در خودرو
16۸گیر کردن خودرو

16۸کشیدن خودرو

ال
شک

روز ا
ام ب
نگ
ی ه

ها
کرد

مل
ع

6
173ترکیدن چرخ

173تعویض تایر پنچر شده
176داغ کردن خودرو

177باال نرفتن دور موتور
177روشن نشدن موتور

17۸استارت کمکی
1۸۰تعویض فیوز

1۸2نحوه توزیع فیوز
1۸7فیوز محفظه موتور
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w مواقع اضطراری
w  هنگام بکسل کردن خودروهای دیگر یا بکسل

شدن به وسیله خودروهای دیگر.

 توجه 
عملکرد چراغ هشدار به موقعیت سوئیچ خودرو  �

بستگی ندارد.
چراغ هشدار  � همزمان  بودن  روشن  درصورت 

خطر و چراغ های راهنما، عملکرد چراغ هشدار 
خطر در اولویت قرار دارد.

 پس از خاموش کردن موتور، برای جلوگیری  �
از مصرف برق باتری و درمواقع غیرضروری 

چراغ هشدار خطر را خاموش نمایید.
کارنکردن چراغ هشدارخطر، جهت  � درصورت 

دیگر  تجهیزات  از  دیگر  خودروهای  به  هشدار 
استفاده  ترافیکی  دستورالعمل های  به  مربوط 

نمایید.

اطالعات?مهم??

چراغ?هشدار?خطر)فالشر(??

درصورت وجود مشکل درخودرو یا بروز تصادف 
ناگهانی از چراغ هشدار خطر )فالشر( استفاده نمایید.
کلید  راهنما،  چراغ های  تمام  زدن  چشمک  برای 
برای  دهید.  فشار  را  هشدارخطر)فالشر(  چراغ 
خاموش کردن تمام چراغ های راهنما، این کلید را 

مجدد فشار دهید.
چراغ  زیر  شرایط  از  هرکدام  بروز  درصورت 

هشدار خطر )فالشر( را روشن نمایید.

w  به دلیل نقص فنی، مجبور به توقف خودرو در
کناره جاده می باشید.

w  درصورت وجود ترافیک سنگین، خودرو در
انتهای مسیر ترافیکی قرار داشته باشد.

مثلث?شبرنگ?اضطراری??

مثلث شبرنگ اضطراری در زیر صفحه پوششی 
چرخ زاپاس قرار دارد.

برای استفاده از مثلث شبرنگ اضطراری، آن را از 
جعبه ابزار خارج وسپس باز نمایید.
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فاصله مناسب قراردادن مثلث شبرنگ 
اضطراری

شب روز /

m 1۵0 m ۵0 جاده های 
داخل شهر

m  2۵0 m 1۵0 آزادراه و 
بزرگراه ها

 توجه 
باتوجه به دستورالعمل ها و قوانین هرکشوری از  �

مثلث شبرنگ اضطراری به درستی استفاده نمایید.

ابزارهای?راننده??

12 ۵ 4 3

1  جک 
2  مثلث شبرنگ اضطراری

3  قالب بکسل جلو
4   آچار چرخ
۵  دسته جک

با  باید  مختلف،  اضطراری  موارد  کنترل  برای 
نحوه استفاده از جک و ابزارهای گوناگون و محل 

نگهداری آنها آشنا باشید.

چرخ?زاپاس??

درصورت نیاز، اقدام به خارج کردن چرخ زاپاس 
از زیر صفحه پوششی چرخ زاپاس نمایید.

درب  پوششی،  صفحه  کردن  خارج  برای   .1
صندوق عقب را بازکنید.

2. جعبه ابزار را خارج کنید.
3. اتصال نگهدارنده چرخ زاپاس را باز کنید.

4. چرخ زاپاس را خارج کنید.
۵. برای سوارکردن چرخ زاپاس، سوراخ مرکزی 

چرخ زاپاس را درسوراخ پیچ قرار دهید.
درجهت  را  زاپاس  چرخ  نگهدارنده  اتصاالت   .۶
را  و چرخ  عقربه های ساعت چرخانده  حرکت 

محکم کنید.
را  زاپاس  پوششی چرخ  ابزارو صفحه  ۷. جعبه 

درجای خود قرار دهید.
8. درب صندوق عقب را ببندید.

 اخطار  
بودن  � مناسب  نظر  از  همواره  را  زاپاس  چرخ 

روی  ترک خوردگی  و  وجود سایش  فشارباد، 
وجود  درصورت  نمایید.  تایربررسی  سطح 
سایش و عالمت ساییدگی در آج تایر، دراسرع 

وقت تایر زاپاس را تعویض نمایید.
ندهید.  � قرار  کنارهم  را  زاپاس  چرخ  و  روغن 

قسمت های اصلی تایر از جنس الستیک بوده و 
الستیک به راحتی به وسیله روغن دچار خوردگی 
روانکاری  روغن  اغلب  خودرو  مالک  می شود. 
نگهداری  عقب  درصندوق  را  روغن ها  دیگر  و 
می کند. که ممکن است باعث آلودگی و خوردگی 
شود. تایرها  سرویس  زمان  کاهش  و  تایرها 
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 اخطار  
از چرخ زاپاس صدمه دیده یا دارای ساییدگی تا  �

سطح مجاز استفاده نکنید.
از چرخ زاپاس دارای تایری با بیش از 6 سال  �

کرده  استفاده  اضطراری  مواقع  در  فقط  عمر 
ودراین شرایط با احتیاط رانندگی نمایید.

آن  � باد  فشار  زاپاس  چرخ  سوارکردن  از  پس 
را بررسی کرده و از مجاز بودن فشار بادتایر 

مطمئن شوید.
فقط درمواقع اضطراری از چرخ زاپاس استفاده  �

کنید، سرعت خودرو را به بیش از 90km/h و 
فاصله رانندگی را به بیش از 50km نرسانید.

از افزایش سرعت و ترمزهای ناگهانی خودداری 
نمایید تابهترین عملکرد را داشته باشید.

عملکردهای?هنگام?بروز?تصادف??

بروز?عالئم?غیرعادی?در?خودرو??
درصورت وجود هرکدام از عالئم زیر، خودرو نیاز 
به تنظیم و تعمیر دارد. جهت تنظیم یا انجام برنامه 
مجاز  نمایندگی های  به  خودرو  تعمیرونگهداری 

کرمان موتور مراجعه نمایید. 

عالئم?دیداری?‹
w  پس آب  خودرو)نشتی  زیر  از  روغن  نشتی 

ازروشن کردن کولر نرمال می باشد.(
w سطح صاف یا سایش شدید تایرها
w  یا نزدیک  آب  دمای  گیج  عقربه  قرارگرفتن 

باالتر از محدوده قرمزرنگ

?عالئم?شنیداری?‹
w تغییر صدای اگزوز
w صدای غیرعادی تایرها هنگام دور زدن
w صدای غیرعادی مربوط به سیستم تعلیق
w  صدای غیرعادی یا دیگر صداهای مربوط به

موتور

عالئم?عملکردی?‹
w  کارکردن بدیا ناپایداری موتور

w قطع برق خودرو
w خارج شدن از مسیر هنگام رانندگی
w  روی رانندگی  هنگام  مسیر  از  شدن  خارج 

جاده های سطح ناپایدار
w  اسفنجی احساس  ترمزگیری،  اثر  کاهش 

)نرمی(، پایین رفتن پدال تا کف خودرو

گیرکردن?خودرو??

یا برف  درصورت گیرکردن خودرو در شن، گل 
وجاهای دیگر، موارد زیر را انجام دهید:

1. خودرو را متوقف و موتور را خاموش نمایید. 
به بخش ترمزپارک)صفحه ۷۵( مراجعه کنید.

2. شن، گل و برف چسبیده شده به تایرها را تمیز نمایید.
3. برای کمک به افزایش نیروی اصطکاک تایرها، 
درزیر تایرها چوب، سنگ یا مواد دیگر قرار دهید.
آرام  باحرکت  و  کرده  روشن  را مجدد  موتور   .4

خودرو را از محل گیرافتادن خارج کنید.
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 اخطار  
از  استفاده  درصورت  خودرو،  گیرافتادن  هنگام 
روش  هل دادن از سمت عقب یا جلوی خودرو برای 
خارج کردن خودرو از محل گیرافتادن، از نرمی و 
بازبودن فضای اطراف خودرو مطمئن شوید، که 
دراین صورت از برخورد بادیگر خودروها، اشیاء، 
خارج  قصد  می شود.هنگامی که  جلوگیری  افراد 
کردن خودرو از محل گیرافتادن را دارید، خودرو با 
افزایش سرعت ناگهانی به سمت جلو یا عقب حرکت 
باشید. خودرو  اطراف  مراقب  بنابراین  می کند 

 توجه 
از  هنگام گیرافتادن خودرو، در صورت استفاده 
خودرو  جلوی  یا  عقب  سمت  از  دادن  هل  روش 
افتادن،  گیر  محل  از  خودرو  کردن  خارج  برای 
برای جلوگیری از صدمه وارد کردن به گیربکس و 
قطعات دیگر، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

هنگام فشاردادن پدال گاز، دسته تعویض دنده  �
را حرکت ندهید.

اجازه ندهید موتور بادور باالکار کند. �

حتی پس از چندبار هل دادن اگر هنوز خودرو در 
محل گیرافتادن قرار دارد، درصورت نیاز از تریلر 

)یدک کش( استفاده نمایید.

کشیدن?خودرو??

قبل?از?کشیدن?خودرو?‹
درصــورت وجــود هرکــدام از موارد زیــر، خودرو 
دچــار نقــص می گــردد. درصورت نیاز به بکســل 
بانمایندگی هــای  می شــود  توصیــه  خــودرو، 
بگیریــد. تمــاس  موتــور  کرمــان  مجــاز 

w  موتور درحالت نرمال کار می کند، اما خودرو
برای حرکت کردن دچارمشکل شده است.

w .ازخودرو صداهای غیرنرمال شنیده می شود

نوع?کشیدن?خودرو?‹
درصــورت نیــاز بــه بکســل کــردن خــودرو، 
ــا  ــی ی ــای جرثقیل ــود از تریلره ــه می ش توصی
مســطح نمایندگی هــای مجــاز کرمــان موتــور 

ــد. اســتفاده نمایی
در صــورت ســرد بــودن چــرخ هــا و سیســتم 
تعلیــق خــودرو، آن را از ســمت جلــو بوســیله 
در  نماییــد.  بکســل  جرثقیلــی  تریلرهــای 
صــورت صدمــه دیــدن سیســتم تعلیــق و چرخ 

ــودرو از  ــردن خ ــل ک ــرای بکس ــب، ب ــای عق ه
ــد. ــتفاده نمایی ــطح اس ــای مس تریلره

 توجه 
درتمام مراحل بکسل کردن از زنجیرایمنی استفاده 
کشوری،  قوانین  و  دستورالعمل ها  از  و  کرده 

استانی)شهر( ومحلی پیروی نمایید.

بکسل?کردن?به?وسیله?تریلر?جرثقیلی??‹
درصــورت بکســل کــردن خــودرو بــه وســیله 
توصیــه  جلــو،  قســمت  از  جرثقیلــی  تریلــر 
یــدک  از  می شــود، درزیــر چرخ هــای عقــب 

کــش اســتفاده نماییــد.
درصــورت اســتفاده نکــردن از یــدک کــش، 

ترمــز پــارک را آزاد کنیــد.
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درصورت بکســل کردن خودرو از ســمت عقب 
بــه وســیله تریلر جرثقیلــی، توصیه می شــود از 
یدک کــش در زیــر چــرخ جلــو اســتفاده نماییــد. 
یدک کــش،  از  نکــردن  اســتفاده  درصــورت 
درموقعیــت  خــودرو  ســوئیچ  دادن  باقــرار 
موتــور  خامــوش  روشــن-  یادکمــه   ACC
در موقعیــت ACCESSORY، دســته دنــده 
رانیــز در موقعیــت دنــده خــالص قــرار دهیــد.

 توجه 
مناسب  � فاصله  از  خودرو،  باالآوردن  هنگام 

شوید،  مطمئن  زمین  سطح  از  خودرو  انتهای 
ممکن  کردن  بکسل  هنگام  درغیراین صورت، 

است به خودرو صدمه وارد شود.
در  � خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  درصورت 

موقعیت »LOCK« و خارج کردن کلید و یا دکمه 
از   STOP روشن- خاموش موتور درموقعیت 
خودداری  عقب  سمت  از  خودرو  کردن  بکسل 
فرمان  قفل  مکانیزم  درغیراین صورت،  کنید، 
قرار  مستقیم  درموقعیت  را  چرخ ها  نمی تواند 

دهد.
ازبکسل کردن خودروی مجهز به دکمه روشن-  �

 )START-STOP BUTTON( خاموش موتور
ازسمت عقب خودداری کنید.

 اخطار  
زدن  � استارت  از  خودرو،  کردن  بکسل  هنگام 

ناگهانی یا رانندگی ناپایدار خودداری کنید.
هنگام بکسل کردن خودرو، فاصله دو خودرو را  �

نزدیک به هم قرار ندهید.

نحوه?استفاده?از?تریلر?مسطح?‹

ازبکســل کــردن خــودرو بــه وســیله تریلرهــای 
جرثقیلــی نقالــه ای خــودداری نماییــد.
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کشیدن?اضطراری?خودرو?‹
اگــر در مواقــع ضــروری هیچ گونــه تریلــری 
اعــم از جرثقیلــی یــا مســطح وجــود نداشــت، 
ــه  ــر ب ــا زنجی ــل ی ــا اســتفاده از کاب ــر را ب تریل
قــالب جلویــی خــودرو محکــم بســته و بــه طــور 

موقــت خــودرو را بکســل نماییــد.
این روش فقط درمواردی که بکسل با سرعت 
پاییــن و درمســیر های کوتــاه روی جاده هــای 
مســطح انجــام می شــود مناســب می باشــد. 

 توجه 
درصورت بستن خودرو به وسیله طناب و زنجیر، 
توصیه می شود آن را بیش از اندازه محکم نکنید، 
درغیراین صورت منجر به صدمه دیدن خودرو می شود.

 اخطار  
سیستم  � چرخ ها،  داشتن  قرار  درصورت  فقط 

فرمان  غربیلک  خودرو،  محورهای  حرکتی، 
کشیدن  روش  از  مطلوب  درشرایط  ترمز  و 
استفاده  خودرو  کردن  بکسل  برای  اضطراری 

نمایید.
خودروی  � هم  خودرو،  کردن  بکسل  هنگام 

یدک کش وهم خودرو بکسل شده باید چراغ های 
هشدار خطر)فالشر( را روشن نمایید.

پس از انجام شرایط فوق، راننده باید درخودرو  �
قرارگیرد و بااستفاده از عملکرد غربیلک فرمان 
و  جسمی  آسیب های  بروز  از  ترمز،  پدال  و 

صدمه دیدن خودرو جلوگیری نماید.
با سرعت  � هنگام بکسل کردن خودرو، حرکت 

باال ممنوع می باشد.
برای جلوگیری از بروز تصادف از بکسل کردن  �

خودرو توسط رانندگان بدون تجربه خودداری 
نمایید.

برای بکسل کردن خودرو، بوستر ترمز و بوستر  �
کارنمی کنند.  شده  بکسل  خودروی  فرمان 
نرمال  شرایط  از  زودتر  را  ترمزگیری  عملکرد 

انجام دهید.

کشیدن?از?طریق?قالب?جلوی?خودرو?‹

نواری  چسب  یا  پارچه  با  را  سرپیچ گوشتی   .1
بپوشانید وبا استفاده از آن اقدام به جداکردن 

پوشش سوراخ بکسل روی سپر جلو نمایید.

2.  سرقالب بکسل جلو را به داخل سوراخ بکسل 
را در جهت حرکت عقربه ساعت  آن  جازده و 

چرخانده به آرامی محکم نمایید.
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چرخ  آچار  از  استفاده  با  را  بکسل  قالب   .3
بازنمایید.

 اخطار  
ومحکم  نصب  را  خودرو  روی  جلو  بکسل  قالب 
جلو،  بکسل  قالب  بودن  شل  درصورت  نمایید. 
هنگام بکسل کردن ممکن است قالب بکسل جلو 
جداشود ودرنتیجه منجربه آسیب های جسمی یا 

صدمه دیدن خودرو شود.

اقدامات?احتیاطی?برای?استفاده?از?قالب??‹
بکسل?جلو

w  قبل از کشیدن خودرو، قالب بکسل جلورا از
نظر شکستگی و خرابی بررسی نمایید.

w  دیدن قالب بکسل از صدمه  برای جلوگیری 
جلو، خودرو را از بغل یا درجهت عمود بکسل 
مستقیم  درجهت  را  بکسل  عملکرد  نکنید. 

انجام دهید.
w  از وارد آمدن ضربه شدید به قالب بکسل جلو

جلوگیری کنید. بانیروی ثابت و حفظ تعادل 
عملکرد بکسل را انجام دهید.

شرایط?کشیدن?خودرو?‹
w  را درصورت نشتی روغن گیربکس، خودرو 

محرک  چرخ های  آوردن  باال  وسیله  به  فقط 
بکسل نمایید.

w .دسته دنده را درموقعیت دنده خالص قرار دهید
w  ،در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

را در  را روشن نموده و دسته دنده  خودرو 
حالت N قرار دهید.

w  از بیش  سرعت  با  خودرو  کردن  ازبکسل 
۵0km/h خودداری نمایید.

w  ۵0km حداکثر فاصله کشیدن خودرو حدود
می باشد.

 توجه 
یا  � شن  درگل،  خودرو  گیرافتادن  درصورت 

هنگامی که نیاز به بکسل کردن خودرو از طریق 
قالب بکسل جلو می باشد یا موارد دیگر، توصیه 
می شود اقدامات احتیاطی فوق را انجام دهید، 
از  بیش  افزایش  دلیل  به  درغیراین صورت، 
اندازه نیروی به کاررفته، طناب یا زنجیر کشیدن 
خودرو ممکن است پاره شده و باعث آسیب های 

جسمی جدی و صدمه دیدن خودرو شود.
سختی  � به  شده  بکسل  خودرو  درصورتی که 

جهت  بیشتر  نیروی  اعمال  از  می کند،  حرکت 
ادامه بکسل خودداری کرده و با نمایندگی های 

مجاز کرمان موتور تماس بگیرید.
داشتن  � برای  خودرو،  کردن  بکسل  هنگام 

مستقیم  درجهت  را  خودرو  عملکرد،  بهترین 
حرکت دهید.

درصورت بکسل کردن خودرو به وسیله تریلر  �
برای  باال،  سرعت  و  طوالنی  درمسیرهای 
چرخ های  گیربکس  دیدن  صدمه  از  جلوگیری 

جلورا باال آورید.
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ترکیدن?چرخ??

هنگام رانندگی، درصورت پنچرشدن تایر، خودرو 
را متوقف کرده و باتوجه به روش های زیراحتیاط 
خودرو  توقف  از  پس  نمایید:  رعایت  را  الزم 

درصورت لزوم اقدام به تعویض تایر نمایید.

هشدار
تایری  � پنچرشدن  متوجه  رانندگی  هنگام  اگر 

غربیلک  عملکرد  بهترین  داشتن  برای  شوید، 
و عملکرد  بگیرید  دو دست محکم  با  را  فرمان 
کنترل  دربرابر کشیده شدن  را  فرمان  غربیلک 
درجهت  را  خودرو  حرکت  تابتوانید  نمایید، 

مستقیم تنظیم نمایید.
از فشــار ناگهانــی پــدال ترمــز خــودداری کنیــد،  �

خــودرو  کنتــرل  و  تعــادل  درغیراین صــورت، 
را از دســت داده کــه منجــر بــه واژگــون شــدن 

ــود. ــا می ش ــرخ  ه چ
دنده  � درموقعیت  را  دنده  دسته  سرعت  به 

پایین تر)سنگین( درگیر کرده و به وسیله ترمز 
موتور سرعت را کاهش دهید.

به آرامی روی پدال ترمز فشار آورده و به تدریج  �
در  را  خودرو  دهید.  کاهش  را  خودرو  سرعت 

مکان امنی درحاشیه جاده متوقف نمایید.
بالفاصله  � را  )فالشر(  خطر  هشدار  چراغ های 

را  اضطراری  شبرنگ  مثلث  و  کرده  روشن 
عقب  انتهای  از   150cm  ~  50cm درفاصله 
سمت  از  برخورد  از  جلوگیری  جهت  خودرو 

عقب، قرار دهید.

اقدامات?احتیاطی?هنگام?ترکیدن?تایر?‹
بــرای کاهــش احتمــال پنچرشــدن، تایرهــا را 

بــه طــور مرتــب کنتــرل و بررســی نماییــد.
همــواره ســنگ ریــزه یــا مــواد خارجــی را از 
شــیارهای آج تایــر تمیزکــرده تــا از تغییــر 
شــکل آج تایــر جلوگیــری شــود. تایرهــا را از 
نظــر وجــود خراشــیدگی روی دیواره هــای 
شــدید  ســایش  و  بــودن  پنچــر  کنــاری، 

کنتــرل و بررســی نماییــد.
تایــر خودروهایــی کــه اغلــب دربزرگراه هــا 
تردد دارند را هر km 10/000، جابجا نمایید.
از زمان انجام ســرویس تمامی تایرها مطمئن 
شــوید. درصــورت بــه پایــان رســیدن عمرتایــر 
یــا ســایش شــدید، آن را تعویــض نماییــد.

تعویض?تایر?پنچر?شده?‹

1. ترمز پارک را درگیر کرده، برای جلوگیری از 
سرخوردن خودرو، درزیر تایر درجهت مورب 
با تایر پنچرشده بلوک مانع قرار دهید. جک را 
خارج کرده و به وسیله آن خودرو را باالآورید.

از  یا پشت چرخ های عقب  درجلوی چرخ جلو 
بلوک مانع استفاده نمایید.



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

1۷4

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

کرده،  خارج  ابزار  جعبه  از  را  چرخ  آچار   .2
عقربه های  حرکت  درخالف  را  چرخ  مهره های 
ساعت چرخانده و هرکدام را به اندازه یک تا دو 

چرخش شل نمایید.

 توجه 
مهره را بدون بازکردن فقط شل نمایید.

هشدار
در  � را  چرخ  آچار  چرخ،  کردن  پیاده  هنگام 

موقعیت راست قرار داده تا از لغزیدن آچار چرخ 
یا آسیب دیدن  و وارد آمدن صدمه به مهره ها 

افراد جلوگیری شود.
آغشته  � گریس  یا  روغن  به  را  وپیچ ها  مهره ها 

شدن  شل  به  منجر  درغیراین صورت  نکنید، 
درنتیجه  تایرو  افتادن  و  چرخ  مهره های 

تصادفات شدید می شود

3. جک را درموقعیت جک زدن خودرو قرار دهید. 
به طور  آن روی سطح زمین  قرار گرفتن  از  و 

محکم مطمئن شوید.

داخل  به  را  دسته جک  باالآوردن جک،  برای   .4
عقربه های  حرکت  درجهت  بزنیدو  جا  جک 
ساعت بچرخانید. ازمهار شدن شیار جک در 
برای جداشدن  لبه خودرو مطمئن شوید.  زیر 
تایر از روی زمین به آرامی خودرو را به وسیله 

جک باال آورید.

 اخطار  
شروع  � چرخ  مهره های  بودن  شل  درصورت 

و  باالآوردن  مانند  انجام عملکردهای بعدی  به 
تعویض چرخ و غیره نمایید.

جک،  � وسیله  به  فقط  خودرو  مهار  درصورت 
خودرو  یازیر  داخل  در  افراد  قرارگرفتن  از 

جلوگیری نمایید.
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جلوگیری  برای  و  بازکرده  را  چرخ  مهره های   .۵
از صدمه دیدن تایرها، آن هارا درمحل مناسبی 

قرار دهید.

۶. پیش از نصب چرخ زاپاس، به وسیله یک برس 
سیمی تمام خوردگی های روی سطح اتصال آن 

را تمیز نمایید.
۷. مهره های چرخ را نصب و به وسیله آچار چرخ 
محکم نمایید. از اعمال نیروی زیاد خودداری 
کنید و سفت کردن را درچند مرحله انجام دهید.

هشدار
از آغشته نمودن پیچ و مهره های چرخ به روغن  �

گریس خودداری نمایید.
روغن موتور و گریس باعث سفت شدن بیش از  �

اندازه مهره های چرخ شده وبه مهره ها یا چرخ 
صدمه وارد می شود. همچنین روغن یا گریس 
منجربه شل شدن مهره های چرخ و افتادن تایر 
جدی  جسمی  آسیب های  درنتیجه  و  می شود 

یاحتی مرگ به وجود می آید.

1 4

۵
2

3

به  را  چرخ  هرمهره  و  آورده  پایین  را  8. خودرو 
طور مورب به ترتیب با گشتاور مجاز )گشتاور: 

N.m 120( سفت نمایید.
۹. جک را خارج کنید.

 اخطار  
از  � زمین،  روی  خودروبه  آوردن  پایین  هنگام 

آسیب ندیدن افراد مطمئن شوید.
کردن  � سفت  برای  چرخ،  تعویض  از  پس 

چرخ  آچار  از  مجاز  باگشتاور  چرخ  مهره های 
استفاده نمایید.

بازرسی?پس?از?تعویض?تایر?‹
w  فشار باد تایر تعویض شده )نو( را کنترل و

بررسی نمایید.
w  .کنید تنظیم  مجاز  تامیزان  را  بادتایر  فشار 

درصورت پایین بودن فشار بادتایر، به آرامی 
و  کرده  رانندگی  تعمیرگاه  نزدیک ترین  تا 
میزان فشار بادتایر را تاحدمجاز تنظیم کنید.

w  ،کنید نصب  را  بادتایر  سوپاپ  درپوش 
وارد  رطوبت  و  گردوغبار  درغیراین صورت 
به  منجر  باد  نشتی  دلیل  به  و  شده  سوپاپ 
بروز تصادف می شود. درصورت مفقود شدن 
فرصت  اولین  در  بادتایر،  سوپاپ  درپوش 

ممکن یک درپوش جدید باید جایگزین شود.
w  مثلث شبرنگ اضطراری و تایر پنچر شده و تمام 

را درشرایط مناسب نگهداری کنید.  ابزارها 
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w  متخصصان توسط  تایر  تعویض  از  پس   
حرفه ای تایر پنچرشده را تعمیر کنید.

 اخطار  
افراد  � آسیب دیدگی  احتمال  کاهش  برای 

از  پیش  برخورد،  یا  اضطراری  درترمزگیری 
رانندگی، از قرارگیری تمام ابزار، مثلث شبرنگ 
اضطراری و تایر پنچرشده درمحل مناسب خود 

اطمینان یابید.
از چرخ زاپاس در زمان کوتاه استفاده نمایید.  �

باال  درسرعت های  رانندگی  برای  چرخ  این 
نباید  سرعت  )حداکثر  است.  نشده  طراحی 
بیشتر از 90km/h و مسافت طی شده هم حدود 

50km باشد.(

داغ?کردن?خودرو??
درجه حرارت باالی آب، قطع شدن توان موتور یا 
شنیده شدن صدای بلند و ضربه از موتور، نشانه 
های داغ کردن موتور است. دراین شرایط موارد 

زیر را رعایت کنید:
1.   خـودرو را از جـاده خـارج کـرده و متوقـف 

نماییـد. چراغ هـای اضطـراری )فالشـر( رانیـز 
روشـن نماییـد. دسـته دنـده را درحالـت خالص 
کنیـد.  درگیـر  را  پـارک  ترمـز  و  داده  قـرار 

کنیـد. راخامـوش   )A/C( ایرکاندیشـن 
2. اگر بخار از زیر درب موتور خارج شود اجازه 
دهید موتور مدتی درجا کارنماید، پس از خنک 
شده،  بخارخارج  رفتن  ازبین  و  موتور  شدن 
بادقت درب موتور را بلند نمایید. درصورتی که 
را  موتور  درب  ندارد،  وجود  بخاری  هیچ 
بازکرده، موتور را مجدد روشن کرده و اجازه 

دهیدموتور مدتی کار نماید.

 اخطار  
کننده  خنک  مایع  بخار  بسیارباالی  فشار  وجود 
از  قبل  شود.  جسمی  آسیب  به  منجر  می تواند 
بررسی موتور اجازه دهید موتور کامالً خنک شود.

بدنه  زیر  همچنین  و  الکترونیکی  فن  عملکرد   .3
خودرو، رادیاتور یا شلنگ ها  را از نظر نشتی 

بررسی نمایید.
خروجــی  لولــه  در  آب  قطــرات  وجــود  امــا 
ــال  ــن درح ــتم ایرکاندیش ــر)A/C( در سیس کول

باشــد. مــی  کار، عــادی 

 اخطار  
هنگام عملکرد موتور، دست و لباس خود را دورتر 

از فن الکترونیکی قرار دهید.

توصیه  الکتریکی،  فن  کارنکردن  درصورت   .4
فن  سیم  دسته  کانکتور  مجموعه  می شود 
شدن  شل  یا  جداشدن  نظر  از  را  الکتریکی 
یا  وجود شل شدگی  درصورت  کنید.  بررسی 
جداشدن، آن را درجای خود به درستی متصل 
نمایید. اگر شیوه انجام این کار را نمی دانید، 
توصیه می شود با نمایندگی های مجاز کرمان 

موتور تماس بگیرید.
یــا  رادیاتــور  در  نشــتی  وجــود  درصــورت   .۵
خامــوش  بالفاصلــه  را  موتــور  شــلنگ ها، 
کــرده و بانمایندگی هــای مجــاز کرمــان موتــور 

بگیریــد. تمــاس 
۶.  اگر در صورت عملکرد فن الکترونیکی هیچ گونه 
نشتی در شلنگ ها مشاهده نشود، اجازه دهید 
موتور درجا برای چند دقیقه کارکند، زیرا باعث 

خنک شدن سریع موتور می گردد.
۷.  پایین بودن سطح مایع خنک کننده را بررسی کرده 
و درصورت لزوم مایع خنک کننده اضافه نمایید.
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 اخطار  
از شل کردن  و موتور  رادیاتور  بودن  داغ  هنگام 
درپوش مخزن انبساط یا رادیاتور خودداری کنید، 
و مایع خنک کننده  دراثر خارج شدن بخار  زیرا 
پس  می شود.  جسمی  آسیب های  به  منجر  داغ، 
از سردشدن سیستم خنک کاری موتور اقدام به 

بازکردن درپوش نمایید.

8.  پس از افت دمای مایع خنک کننده موتور به دمای 
نرمال، سطح مایع خنک کننده را مجددًا درمخزن 
بررسی نمایید. کم شدن قابل توجه مایع خنک 
کننده نشان دهنده نشتی درسیستم می باشد.
کننده،  خنک  ازمایع  مخزن  پرکردن  از  پس 
به  را  خودرو  بالفاصله  سیستم  بررسی  برای 
نمایندگی های مجاز کرمان موتور منتقل نمایید.

باال?نرفتن?دور?موتور??
اگر پس از فشاردادن پدال گاز، دور موتور افزایش 
نیافت، ممکن است سیستم کنترل سرعت خودرو 
بررسی  برای  بالفاصله  باشد،  شده  نقص  دچار 
موتور  کرمان  مجاز  نمایندگی های  به  را  خودرو 

منتقل نمایید.

خاموش?شدن?موتور?هنگام?رانندگی?‹
اگــر هنــگام رانندگــی موتــور خــودرو خامــوش 

شــود، مراحــل زیــر را انجــام دهیــد.
1. به تدریج سرعت خودرو را کم کرده و سعی 
کنید در جهت مستقیم رانندگی نماییدو خودرو 

را در مکان ایمنی کنارجاده متوقف نمایید.
2. چراغ هـــای هشـــدار خطـــر )فالشـــر( را روشـــن 

ـــد. نمایی
3. موتور را مجدد روشن کنید.

 اخطار  
اگر موتور روشن نشود، درنتیجه تجهیزات بوستر 
ترمز و مکانیزم کمکی فرمان نیز کار نخواهد کرد، 
بنابراین کنترل فرمان و فشاردادن پدال ترمز به 

دشواری انجام می شود.

روشن?نشدن?موتور??
روشن  مراحل  درست  انجام  باوجود  اگر  حتی 
کردن موتور، بازهم موتور روشن نشود، به دالیل 

زیر توجه نمایید.
و  داخلی  چراغ های  است،  پایین  موتور  دور   .1

بوق  می باشد.  خاموش  جلو  ترکیبی  چراغ 
خودرو عملکردی ندارد ویا شنیده شدن صدای 
هشدار بسیار پایین است. وجود یکی از دالیل 

زیر را بررسی نمایید:
w .باتری خراب می باشد
w  ترمینال های باتری شل شده یا دچار خوردگی

می باشند.
اما  می کند،  کار  درستی  به  موتور  استارتر   .2
موتور عملکردی ندارد، وجود یکی از دالیل زیر 

را بررسی نمایید.
w .درصورت لزوم سوخت مناسب اضافه نمایید
w .سیستم موتور دچار نقص می باشد

 اخطار  
وسیله  � به  موتور  کردن  روشن  درصورت 

استفاده  10ثانیه  از  بیش  استارتر  از  کلید، 
نکنید،درغیراین صورت، موتور یا دسته سیم ها 

داغ شده و صدمه می بینند.
بکسل  � وسیله  به  موتور  کردن  روشن  از 

کنید،  خودداری  خودرو  دادن  هل  یا  کردن 
موتور،  شدن  روشن  هنگام  درغیراین صورت، 

خودرو در اثر برخورد دچار صدمه می شود.
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استارت?کمکی??
دستورالعمل  باتری،  ازکارافتادن  درصورت 
دهید.  انجام  موتور  شدن  روشن  جهت  را  زیر 
درصورتی که همراه خودروی شما کابل های کمکی 
و دیگر تجهیزات ارائه نشده است، با نمایندگی های 

مجاز کرمان موتور تماس بگیرید.
درصورتی که خودرو شما مجهز به کابل استارت 
کمکی)کابل کمکی( می باشد، خودرو را می توان با 
استارت کمکی و استفاده از کمک خودروی دیگر 

مجهز به باتری 12Vروشن نمود.
 1. سوئیچ خودرو یا دکمه روشن- خاموش موتور 

را درموقعیت خاموش )OFF( قرار دهید.
به  باتوجه  نمایید.  متصل  را  کمکی  کابل های   .2
دستورالعمل های زیر اقدام به اتصال کابل های 

کمکی نمایید.

۱

۲ ۳

۴

1 بست ترمینال مثبت را از طریق کابل کمکی به ترمینال مثبت باتری خودرو متصل نمایید.
2 بست انتهای کابل کمکی مثبت )+( را به ترمینال مثبت )+( باتری خودروی دیگر متصل نمایید.
3 بست انتهای کابل کمکی منفی )-( را به ترمینال منفی )-( باتری خودروی دیگر متصل نمایید.

4 بست ترمینال منفی انتهای دیگر کابل کمکی را به قسمت فلزی رنگ نشده و مقاوم بدنه خودرو متصل نمایید.
3. موتور خودروی کمک کننده را روشن کنید. دور موتور را به آرامی افزایش داده و برای شارژ خودرو دور موتور را به مدت ۵ دقیقه دراین حالت نگهدارید.

4. درهنگام استارت خودرو دور موتور خودروی کمک کننده را حفظ کنید.
۵. پس از روشن شدن موتور، کابل های کمکی را عکس مراحل اتصال، جدا کرده و بالفاصله برای بررسی سیستم به نمایندگی های مجاز کرمان موتور 

مراجعه نمایید.
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 توجه 
روشن  برای  باتری،  برق  نیروی  قطع  درصورت 
کردن موتور از هل دادن خودرو خودداری نمایید.

ازخالی?شدن?شارژ?باتری?جلوگیری?نمایید.?‹
توصیــه  موتــور،  کــردن  خامــوش  از  پیــش   .1
می شــود چراغ هــای ترکیبــی و سیســتم صوتــی 

را خامــوش کنیــد.
باسرعت  مدت طوالنی  به  رانندگی  درصورت   .2
سنگین(،  ترافیک  در  رانندگی  )مانند  پایین 
الکتریکی  سیستم های  می شود  توصیه 

غیرضروری را خاموش نمایید.
شارژ کردن باتری

خالی  دلیل  به  درباتری  شده  ذخیره  برق  انرژی 
شدن شارژ باتری به طور طبیعی و تخلیه شارژ 
در اثر استفاده از تجهیزات برقی حتی زمانی که از 
خودرو استفاده نمی کنید، به تدریج خالی می شود. 
مدت  به  خودرو  از  نکردن  استفاده  درصورت 
است  ممکن  و  شده  خالی  باتری  شارژ  طوالنی، 

موتور روشن نشود.
هنگام رانندگی باتری مجدد شارژ می شود.

هشدار
دراثر خارج شدن گازهای قابل احتراق از باتری، 
ممکن است باعث آتش گرفتن یا انفجار باتری شود. 
توصیه می شود برای جلوگیری از احتراق ناگهانی 
گاز باتری، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

بــه  � کمکــی  کابــل  صحیــح  اتصــال  از   
و  مثبــت  )ترمینال هــای  باتــری  ترمینال هــای 

شــوید. مطمئــن  منفــی( 
با  � کمکی  کابل های  و-   + بست های  تماس  از 

همدیگر جلوگیری نمایید.
از سیگارکشیدن، استفاده از کبریت، فندک یا  �

نزدیک کردن شعله باز به باتری خودداری نمایید.

اسیدی  الکترولیت  و  سمی  مواد  حاوی  باتری 
خورنده می باشد،  همچنین قطعات مربوطه حاوی 
سرب و ترکیبات سربی می باشند. هنگام دستکاری 

باتری به اقدامات احتیاطی زیر توجه کنید:
از عینک محافظ  � باتری، همواره  با  کار  هنگام 

الکترولیت  شدن  پاشیده  از  و  کرده  استفاده 
خودرو  بدنه  یا  لباس  پوست،  روی  بر  سمی 

جلوگیری نمایید.
هرگز روی باتری خم نشوید. �

هشدار
درصورت پاشیدن الکترولیت برروی پوست یا  �

چشم ها، بالفاصله محل را باآب شستشو داده 
و به پزشک مراجعه نمایید. تارسیدن به مراکز 
محل  روی  مرطوب  پارچه  یا  اسفنج  درمانی، 

آسیب دیده قرار دهید.
پس از دستکاری منبع برق باتری، ترمینال ها و  �

دیگر قطعات مربوط به باتری همواره دست های 
خود را بشویید.

جلوگیری  � باتری  به  کودکان  شدن  نزدیک  از 
نمایید.

 توجه 
باتری کمکی باید 12V باشد. درصورتی که قادر  �

از  باتری کمکی نمی باشید،  ولتاژ  به تشخیص 
استارت کمکی استفاده نکنید.

هنگام متصل کردن کابل های کمکی، ازگیرکردن  �
کابل ها درتسمه موتور، فن خنک کننده و دیگر 

قطعات محفظه موتور جلوگیری نمایید.
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تعویض?فیوز??

تعویض?فیوز?سمت?راننده?)داخل?خودرو(??‹
1. برای بازکردن محفظه قرار دادن اشیاء کوچک 

سمت راننده، دکمه قفل آن را فشار دهید.

2. باچرخاندن محفظه قرار دادن اشیاء کوچک به 
صورت حرکت لوالیی به سمت باال آن را خارج نمایید.

مربوطه  فیوزهای  کش،  فیوز  از  استفاده  با    .3
از نظر سوختن  را  فیوزها  و  بیرون کشیده  را 

بررسی نمایید.

تعویض?فیوز?محفظه?موتور?‹
1. درب موتور را بازکرده، زبانه قفل جعبه فیوز را 
فشار دهیدو سپس پوشش جعبه فیوز را خارج 

نمایید.

مربوطه  فیوزهای  فیوزکش،  از  استفاده  با   .2
از نظر سوختن  را  فیوزها  و  بیرون کشیده  را 

بررسی نمایید.
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بازرسی?فیوزهای?سوخته??‹

A

۱ ۲

B

۲۱

D

۲۱

۲۱

C

۱ ۲

E

1 فیوز نرمال
2 فیوز سوخته

فیوز سوخته را با نوع جدید با توجه به آمپر تعیین 
شده تعویض نمایید.

مقدار آمپر تعیین شده روی پوشش جعبه فیوز و 
فیوز حک شده است.

 اخطار  
از فیوزهای کهنه استفاده نکنید. �
از جایگزین کردن فیوزها با قطعات فلزی و گیره  �

فلزی خودداری نمایید.
از  � بیش  آن ها  آمپر  مقدار  که  فیوزهایی  از 

نکنید،  استفاده  می باشد  شده  تعیین  مقدار 
های  سیستم  المنت های  درغیراین صورت، 

الکتریکی دیگر دچار صدمه می شوند.
پس از تعویض، فیوز جدید دارای رنگ و عالمت  �

مشابه با فیوز اصلی می باشد.
از  � دور  و  تمیز  همواره  را  فیوز  جعبه  داخل 

رطوبت نگهداری کنید.
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نحوه?توزیع?فیوز??

فیوز?سمت?راننده?)داخل?خودرو(?‹

FS36

FS54

FS32

FS02

K02 K04 K21 K03

K11 K12

SB10

Paddle
Shifter

Circuit
breaker

SB11 SB12

FS33 FS30

FS42

FS31

FS12

FS13

FS37

FS11

FS44

FS16

FS15

FS58

FS50

FS49

FS17

FS56

FS43

FS22

FS27

FS03

FS21

FS25

FS18

FS23

FS57

FS34

FS38

FS28

FS48

FS04

FS24

FS26

FS19

FS39

FS55

FS52

FS14

FS29

FS06

FS41

FS01

FS51
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مالحظات آمپر نام فیوز شماره فیوز

10A جریان راه اندازی ژنراتور FS01

10A رزرو شده FS02

5A PEPS / RKE FS03

15A ESCL FS04

10A ECM IG1 FS06

10A رزرو شده FS11

10A +B ایرکاندیشن FS12

10A چراغ سقف FS13

نوع سان روف 10A IG1 سان روف FS14

نوع سان روف 15A موتور سان روف FS15
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مالحظات آمپر نام فیوز شماره فیوز

10A FBCM FS1۶

1۵A فرمان، چراغ کوچک FS1۷

1۵A FBCM برف پاک کن، شیشه شوی و FS18

10A  FBCM IG1 FS1۹

1۵A RBCM چراغ عقب 1 FS21

10A RBCM FS22

10A RBCM چراغ عقب 2 FS23

20A چراغ درب جلو چپ FS24

10A کنترلر درب FS2۵

20A چراغ درب جلو راست FS2۶

20A چراغ درب عقب چپ FS2۷
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مالحظات آمپر نام فیوز شماره فیوز

20A چراغ درب عقب راست FS28

۵A ABS IG1 FS2۹

1۵A IG1 ایربگ FS30

10A سیستم صوتی، صفحه نمایش چندکاره FS31

1۵A سیستم صوتی، صفحه نمایش چندکاره FS32

10A تجهیزات، IG1 چندکاره FS33

10A صفحه نمایشگر FS34

20A فندک FS3۶

2۵A منبع برق بیرونی FS3۷

10A آینه جانبی برقی FS38

10A EPS IG1 FS3۹
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مالحظات آمپر نام فیوز شماره فیوز

1۵A TCU IG1 FS41

30A رزرو شده FS42

20A گرمکن صندلی FS43

۵A B+ سان روف FS44

1۵A سنسور محافظت از برخورد FS48

1۵A رزرو شده FS4۹

1۵A رزرو شده FS۵0

۵A IG1 ایرکاندیشن FS۵1

10A بازکردن اتوماتیک درب صندلی عقب FS۵2

20A رزرو شده FS۵4

20A تنظیم کردن برقی صندلی FS۵۵

مالحظات آمپر نام فیوز شماره فیوز

10A رزرو شده FS۵۶

10A PEPS / RKE FS۵۷

10A رزرو شده FS۵8

30A )A/C(فن دمنده ایرکاندیشن FB010

30A گرمکن شیشه عقب FB011

30A حالت انتظار )راه اندازی مجدد( FB012
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فیوز?محفظه?موتور?‹

UE1

SB06

SB07

SB08

SB09
K05

FS07

FS45

FS46

FS47 FS08

FS05

FS09

FS10

FS20

FS35

FS60

K10

K09

K08

K13

K06

K01

K07

K14
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مالحظات آمپر نام فیوز شماره فیوز

10A ECM تغذیه پایدار FS0۵

۵A سنسور اکسیژن جلوی خودرو FS0۷

۵A سنسور اکسیژن عقب خودرو FS08

1۵A اویل پمپ )پمپ روغن( FS0۹

10A کمپرسور FS10

1۵A چراغ نور پایین FS20

1۵A بوق FS3۵

2۵A ABS FS4۵

1۵A کوئل FS4۶

مالحظات آمپر نام فیوز شماره فیوز

1۵A انژکتور FS4۷

20A استارت زدن / رله اصلی FB0۶

2۵A رله اصلی/ رله استارت FB0۷

30A عملکرد فن بادور باال FB08

30A عملکرد فن بادور پایین FB0۹



1۹۰پیغام های اضطراری
1۹۰شماره شناسایی خودرو

1۹1برچسب های هشدار
1۹3مشخصات فنی خودرو

نی
ت ف

صا
شخ

م

7
1۹5مشخصات فنی موتور
1۹۸انواع روغن و ظرفیت ها

2۰۰المپ ها
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پیغام?های?اضطراری??

شماره?شناسایی?خودرو??

1

4

۵

2
3

قانونی  هویت   ،)VIN(خودرو شناسایی  شماره 
سندمالکیت  ثبت  هنگام  که  می باشد  خودرو 

خودرو استفاده می شود.
محفظه  در  خودرو  شناسایی  کد)شماره(   1

موتور حک شده است.
فلزی  صفحه  روی  خودرو  شناسایی  کد   2

صندوق عقب درج شده است.
3 کد شناسایی خودرو درقسمت پایین صندلی 

سرنشین جلو درج شده است.
داخلی  پنل  قسمت  در  خودرو  شناسایی  کد   4

درب جلوچپ درج شده است.
باال سمت  قسمت  در  کد شناسایی خودرو    ۵

چپ داشبورد درج شده است.
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محتوا?و?مفهوم?شماره?شناسایی?خودرو??‹
)VIN(

WMI VDS VIS

حروف و اعداد را نشان می دهد:

حروف را نشان می دهد:

1 2 3 4 5 6 7 ۸

1 منطقه جغرافیایی
2 ملیت 

3 کارخانه
)Feature Code( 4 کد مدل خودرو

۵ شماره چک
۶ سال تولید

۷ محل مونتاژ
8 شماره سریال تولید

شماره شناسایی خودرو )VIN(، یک شماره 1۷ 
خودرو  سازنده  جهانی  شماره  شامل  که  رقمی 
)WMI(، بخش توصیف خودرو )VDS( و بخش 

تولید خودرو )VIS( می باشد.

شماره?موتور?‹
شماره موتور روی بلوک موتور درج شده است.

برچسب?های?هشدار??

شماره?پالک?کارخانه?‹
شــماره پــالک کارخانــه ســازنده درقســمت 
پاییــن بدنــه قفــل روی ســتون C ســمت راســت 

ــرار دارد. ق
مــدل  سرنشــینان،  تعــداد  خــودرو،  مــدل 
 )VIN( ــودرو ــایی خ ــماره شناس ــور و ش موت
ــه  ــالک کارخان ــماره پ ــر روی ش ــوارد دیگ و م

درج شــده اســت.

برچسب?های?هشدار?قفل?کودک?‹
ــل  برچســب های هشــدار قفــل کــودک روی قف

درب هــای عقــب راســت و چــپ قــرار دارد.
هنگام رانندگی با استفاده از قفل های کودک 
قرار  درصورت  نمایید.  محافظت  کودکان  از 
داشتن کودکان درخودرو، پیش از رانندگی از 
قرار دادن درب خودرو در وضعیت قفل کودک 

مطمئن شوید.
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برچسب??فشار?باد?تایر?‹
 B روی ســتون  تایــر  بــاد  فشــار  برچســب  

دارد. قــرار  چــپ  ســمت 
نــوع تایــر، مقــدار فشــار بــاد تایــر و اطالعــات 
دیگــر روی برچســب فشــار بــاد تایــر حــک 

شــده اســت.

برچسب?هشدار?پرکردن?باک?سوخت?‹
ــوخت در  ــاک س ــردن ب ــدار پرک ــب هش برچس

ــرار دارد. ــوخت ق ــاک س ــل درب ب داخ
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مشخصات?فنی??

مشخصات?فنی?خودرو??

LF7240/ LF7240B LF7186 مدل و نام محصول

48۶۵ )mm( طول

183۵ابعاد کلی خودرو )mm( عرض

1480 )mm( ارتفاع

1۵۷۵ )mm( جلو
فاصله بین چرخ ها

1۵۶0 )mm( عقب

2۷۷۵ )mm( فاصله بین محورهای چرخ های جلو و عقب

1۵4۵ 1433 )kg( وزن کل خودرو

1۹20 1808 )kg( وزن ناخالص خودرو

1۷۹ )km/h( حداکثر سرعت

۹8۷ )mm( پیش آمدگی جلو

1103 )mm( پیش آمدگی عقب

11 )m( حداقل شعاع چرخش
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LF7240/ LF7240B LF7186 مدل و نام محصول

R1۶ 21۵/۶0 R1۶ 21۵/۶0 مشخصات تایر

200 200 )KPa( فشار باد چرخ جلو

200 200 )KPa( فشار باد چرخ عقب

120 120 )N.m( گشتاور مهره چرخ

R1۶ 21۵/۶0 R1۶ 21۵/۶0 مشخصات چرخ زاپاس

)بدون بار( 13° زاویه ورود به شیب

)بدون بار( 1۷° زاویه خروج از شیب

mm 121 mm 121 حداقل فاصله از زمین 

30° > حداکثر شیب قابل عبور

۵ تعداد سرنشینان

۹3۵ 82۵ بدون بار
)kg( بار محور جلو

10۶0 ۹33 حداکثر بار
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LF7240/ LF7240B LF7186 مدل و نام محصول

۶10 ۶08 بدون بار
)kg( بار محور عقب

8۷0 8۷۵ حداکثر بار

´2° 4۵´ 30 زاویه کینگ پین کستر)گردش(

پارامتر تنظیم چهار چرخ

´11° ۵4´ 30 انحراف کینگ پین

´-0° 30´ 30 زاویه کمبر چرخ جلو

´0° 30 زاویه تواین چرخ جلو

قسمت بیرونی چرخ ´۵4 °3۶ ~ ´۵4 °40 / قسمت داخلی چرخ ´۵4 31° ~ ´۵4 3۵° زاویه فرمان

´-1° 24´ 30 زاویه کمبر چرخ عقب

´0° 21´ 30 زاویه تواین چرخ عقب

11 )mm( )ضخامت صفحه اصطکاک )ترمز

1~۵ )mm( لقی آزاد کورس پدال ترمز

- 10< )mm( لقی آزاد پدال کالچ
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مشخصات?فنی?موتور??

LF489Q LFB479Q مدل موتور

چهار سیلندر خطی چهار سیلندر خطی نوع

88.۷x۹۶ ۷۹x۹1.۵ )mm( کورس x قطر سیلندر

23۷3 1۷۹4 )ml( )مقدار جابجایی )حجم موتور

10 10 نسبت تراکم

221/4000~4۵00 1۶2/4200~4400 )N.m/)r/min( حداکثر گشتاور خالص/ سرعت دور در دقیقه

22۵/4000~4۵00 1۶8/4200~4400 )N.m/)r/min( گشتاور اندازه گیری شده/ سرعت دور در دقیقه

118/۵۷00 ۹4/۶000 )kw/)r/min( حداکثر توان خالص/ سرعت دور در دقیقه

123/۵۷00 ۹8/۶000 ]kw/)r/min([ توان / سرعت دور در دقیقه

۷00  ۵0 ۷۵0  ۵0  )r/ min()سرعت دور آرام )درجا
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LF489Q LFB479Q مدل موتور

1-3-4-2 1-3-4-2 ترتیب احتراق

۶40x۶۹0x۶80 ۶40x۶41x۶44 )mm( )ارتفاع xعرض x ابعاد کلی )طول

12۵ 120 )kg( )وزن کلی )بدون روغن

سوپاپ ورودی )حالت سرد(: 0.2۵-0.20
سوپاپ خروجی )حالت سرد(: 0.3۵-0.30

سوپاپ ورودی )حالت سرد(: 0.2۵-0.20
سوپاپ خروجی)حالت سرد(: 0.3۵-0.30

)mm( سوپاپ )لقی )فیلر



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

1۹8

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

انواع?روغن?و?ظرفیت?ها??

مالحظات مشخصات ظرفیت موارد

Lucent 100 )6~7( L مایع خنک کننده

DOT 4 )0.6~0.75( L روغن ترمز

NFC60- )3~4( L مایع شیشه شوی

بنزین بدون سرب، RON(# 93( وبیشتر 60 L سوخت موتور

LF۷18۶ قابل استفاده در مدل API :SL-10W40 یا باالتر 3.5 L
روغن موتور

LF۷240B /LF۷240 قابل استفاده درمدل API: SL-10W40 یا باالتر 4 L

R134a grams )580~660( )A/C(گاز کولر

SAE 80W90- )API GL4-( 2.2 L روغن دنده گیربکس معمولی

۶AT گیربکس اتوماتیک ATF3292 7.5 L روغن دنده گیربکس اتوماتیک

ATF220
تاسطح روغن فرمان هیدرولیک پر 

می شود.
روغن فرمان هیدرولیکی

w .زمان استاندارد جهت تعویض روغن گیربکس اتوماتیک خودروی لیفان 820 هر دو سال یکبار و یا ۶0000 کیلومتر کارکرد می باشد
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باتوجه به دمای محیط روغن مناسب را انتخاب نمایید:

605040302020W10W5W0W

1914.5117.5-15-25-30-35

Engine oil viscosity at 100°C
 Minimum temperature of starting

engine

0W-40

5W-30

5W-40

10W-30

10W-40

15W-40

15W-50

20W-50
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المپ?ها??

المپرنگ المپ وات )W(تعداد المپ 

چراغ نور باالسفید255

چراغ ترکیبی جلو

المپ های 
بیرونی 
خودرو

چراغ نور پایینسفید255

2LED1چراغ کوچک جلوسفید

چراغ راهنمای جلوکهربایی220

2LED6چراغ راهنمای عقبکهربایی

چراغ ترکیبی عقب

2LED4چراغ کوچک عقبقرمز

چراغ دنده عقبسفید221

چراغ مه شکن عقبقرمز221

چراغ ترمزقرمز221

2LED1.49چراغ ترمز سومقرمز

2LED0.5چراغ پالک راهنمایی و رانندگیسفید

چراغ راهنمای بغلکهربایی20.72

چراغ روشنایی روز )DRL(سفید26
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المپرنگ المپ وات )W(تعداد المپ 

چراغ صندوق عقبسفید1۵

المپ های داخلی 
خودرو

چراغ سقفی جلوسفید1۶

چراغ سقفی عقبسفید110

چراغ خوش آمدگوییسفید4۵

چراغ آینه آرایشیسفید2۵

1LED 0.06چراغ جعبه داشبوردسفید
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خدمات?گارانتی??۸
مدت زمان گارانتی:  

60 ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا 150000 کیلومترکارکرد )هرکدام که زودتر فرا برسد(
 

شرایط گارانتی قطعات:
ج. سایر قطعات ب. قطعات مصرفی   الف. قطعات تزئینی 

قطعات?تزئینی?‹
قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آینه ها و رودری ها و ... شــامل قطعات تزئینی می باشــند که به 
هنگام تحویل خودرو توســط اداره تحویل، بی نقص بودن ظاهری آنها به اســتحضار مشــتریان 
رسانیده می شوند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید سالمت این قطعات توسط خریدار و تکمیل 

فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

قطعات?مصرفی?‹
به قطعاتی اطالق می گردد که عمر آنها نسبت به سایر قطعات خودرو محدود تر بوده و به صورت 
عادی پس از مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مســتهلک  شــده و بایســتی تعویض شــوند و 

استهالک این قطعات رابطه مستقیمی با نحوه استفاده از خودرو توسط کاربرآن دارد.
 لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعالم  می گردد :

2. خارهای تزئیناتی     1. بست ها     
۴. فیلترها  ۳. فیوزها    

5. انواع روغن ها                  6. مایع خنک کننده )ضد یخ(



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

20۴

82
0  

تی
ران

 گا
ت

ما
خد

لیست?قطعات?مصرفی?که?دارای?شرایط?خاص?گارانتی?می?باشند:?‹

توضیحات  مدت زمان گارانتی   قطعه موردنظرردیف

2 سال یا ۴0000 کیلومتر دیسک ترمز1

1 سال یا 20000 کیلومتر  باتری2

1 سال یا 10000 کیلومتر الستیک۳

۳ سال یا 100000  کیلومترسیستم صوتی۴

۳ ماه یا ۳000 کیلومترلنت ترمز 5

۳ ماه یا ۳000 کیلومترشمع  6

1 سال یا 10000 کیلومترتسمه ها7

سایر?قطعات??

چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگی  مجاز و دفتر مرکزی ناشی از کیفیت قطعه باشد، قطعه و اجرت تعویض، 

مشمول گارانتی خواهد بود.
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توصیه?مهم??
خواهشمند است برای اطالع و بهره برداری مقتضی از موارد ذیل به وب سایت شرکت بم خودرو به آدرس www.bamkhodro.com مراجعه نمایید . 

1. خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن 
2. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن    

۳. لیست هزینه  اجرت خدمات و قطعات  یدکی هر یک از محصوالت 
۴. شماره تلفن و محل استقرار واحد های امداد خودروی شرکت کرمان موتور 

5. لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش محصوالت کرمان موتور 
6. فهرست متعلقات خودرو

مواردی?که?مشمول?گارانتی?نمی?شود:?‹
1. قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد شده باشند )استفاده نادرست، تصادف و ...(

2. استفاده از قطعات متفرقه که از نمایندگی های مجاز تأمین نشده و مورد تایید شرکت نباشد.
۳. استفاده از آپشن هایی که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو می باشد همانند استفاده از رینگ ها و الستیک ها، سیستم های پخش، دزدگیر و ... 

که باعث خارج شدن از گارانتی جلوبندی و سیستم های برقی مرتبط و ... خواهد شد.
۴. صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان، تگرگ، صاعقه، سیل و ... .

5. هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل کردن خودرو )بکسل کردن خودر و در شرایط خاص به تشخیص شرکت گارانتی می گردد.(
6. از کار افتادن باتری )دشارژ شدن( به علت عدم استفاده از خودرو.

7. نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت شستشوی موتور و داخل خودرو.
8. خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو 

9. استفاده از خودرو در مسابقات رالی ، سرعت و ... 
10. هر گونه تغییرات در خودرو و تقویت آن )و یا تغییرات در نرم افزار ECU موتور و یا نرم افزار TCU گیربکس و .....( یا حذف برخی از قطعات و جایگزینی با قطعات دیگر 

11. صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیر پاشی شده ، نمک ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو 
12. وجود هر گونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن خودرو در یک محیط نامناسب باشد . 

1۳. تاثیر موارد پراکنده در محیط ، مانند سموم دفع آفات نباتی و غیره ، فضله پرندگان، شیره درختان و همچنین عوامل جوی نظیر باران های اسیدی ، انواع 
آلودگی های زیست محیطی و سایر عوامل تاثیر گذار بر بدنه و رنگ خودرو 

1۴. خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدان های قوی مغناطیسی و ... )کنار پست ها و زیر دکل های فشار قوی انتقال نیرو( 
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خارج??‹ گارانتی? از? ? را? خودرو? زیر? موارد?
می?کند:

1. دستکاری کیلومتر خودرو
2. عدم انجام سرویس  اولیه

۳. تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی های 
مجاز و مورد تایید شرکت

۴. مواردیکه به تشخیص شرکت نقص فنی ناشی 
دوره ای  سرویس های  موقع  به  انجام  عدم  از 

بوده است.

 توجه 

گارانتی رنگ خودرو درصورت رعایت نکات و  �
شرایط مطروحه در این دفترچه " سه سال"  از 

تاریخ تحویل خودرو به مشتری می باشد.

کلیه  � بازرسی  شرکت  دستورالعمل  مطابق 
به  نمایندگان  طرف  از  شده  ارائه  خدمات 
مدت 2 ماه یا 3000 کیلومتر کارکرد حتی بعد 
از دوران گارانتی )مطابق شرایط اعالم شده( 

می بایستی  تضمین  گردد.
 

توصیه?های?مهم??
الف. انجام سرویس های ادواری و کنترل کارکرد 
از رانندگی  موتور خودرو عالوه بر اطمینان 
زیست  آالینده های  کاهش  در  ایمنی سفر،  و 

محیطی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
ب. قبل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول 
گرم سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.
پ. هیچگاه کلید A/C خودرو را در دورموتور باال 

روشن ننمایید.
و  بنزین  پمپ  طوالنی  کارکرد  حفظ  برای  ت. 
سیستم انژکتوری خودرو بهتر است که باک 
بنزین را قبل از رسیدن حجم بنزین باک به 

مقدار 25٪ آن، پر نمایید.
ج. در صورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از 5 
ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از 
بروز خسارت های فنی به موتور جلوگیری گردد.

روی  دهنده  هشدار  عالئم  و  چراغ  به  همیشه  ه. 
صورت  در  و  نمایید  توجه  آمپر  صفحه 
نمایندگی  با  سریعا  خاص  عالمتی  مشاهده 

مجاز تماس حاصل   نمایید.
ط. از اقدام به تعمیر و دستکاری خودرو توسط 
تعمیرگاه های  در  و  غیرمسئول  اشخاص 

غیرمجاز جدا خودداری نمایید.

 توجه 
شرایط  � در  ادواری  سرویس های  انجام  زمان 

و  غبار  و  پرگرد  مناطق  و  هوایی سخت  و  آب 
آلوده بایستی کوتاهتر باشد، در چنین شرایطی 
توصیه می شود که پیوسته سطح روغن، آب و 

وضعیت تسمه ها را بازدید نمایید.
و  � تعمیرات صحیح  که  باشید  داشته  به خاطر 

نمایندگی های  در  فقط  اصلی  قطعات  تعویض 
دست  به  و  موتور  کرمان  شرکت  مجاز 

تکنسین های آموزش  دیده میسر است.
 

 توجه 
فقط شامل  � ادواری  اجرت سرویس های  هزینه 

مواردی است که در ستون مقابل به شرح کار 
قید شده است و در صورت نیاز به خدماتی که 
مطابق  اجرت  باشد،  نشده  ذکر  ستون  آن  در 
قوانین و مقررات شرکت محاسبه و از مشتری 

)یا گارانتی( اخذ می گردد.
مواد  � یا  و  شده  تعویض  قطعات  هزینه 

سرویس های  در  خودرو  برای  مصرف  شده 
و  قوانین  مطابق  جداگانه  طور  به  ادواری 
)یا  مشتری  از  و  محاسبه  شرکت  قیمت های 

گارانتی( اخذ می گردد.
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سرویس?اولیه???

انجــام?خدمــات?)رایــگان(?ســرویس?اولیــه?بیــن?کیلومتــر?2500-3000?کیلومتــر?کارکــرد?،?قبل?از??‹
ســپری?شــدن?یکســال?از?تاریــخ?تحویــل?خــودرو??الزامــی?بــوده?و?عــدم?انجــام?آن?در?محدوده?

زمانــی?و?مســافتی?مذکــور،?منجــر?بــه?ابطــال?گارانتــی?کامــل?خــودرو?می?گــردد.??

شرح?اقدامات?سرویس?اولیه??‹
اقدامات شرح ردیف

  تعویضروغن موتور به همراه فیلتر روغن 1
  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2
  بازدید )در صورت نیاز تمیز گردد(فیلتر هوای موتور ۳
  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددروغن هیدرولیک فرمان )هر دو سال یا ۳0000 کیلومتر تعویض گردد (۴
  بازدیدروغن ترمز  )هر ۴0000 کیلومتر یا دو سال(5

  بازدید )درصورت نیاز نصب صحیح کانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6
صورت پذیرد(

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 8
  بازدید 80000کیلومتر تعویض گردد(

9 ) PCV ( بازدیدشلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  
  بازدیدفیلتر بنزین10
  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 11
  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک12

مهر و امضاء نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید واحد تحویل

بــن ســرویــس اولــیـــه
3000 - 2500 کیلومتر

 خودرو لیفان ۸20
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  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها1۳

شیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن 1۴
  بازدیدترمز  

  بازدیدمکانیزم فرمان15
  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 16
  بازدیدسیبک و گردگیرها17
  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددروغن گیربکس مدل اتوماتیک  ) هر 60000 کیلومتر تعویض گردد(18
  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 19
  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 20
   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها21
  بازدیدعملکرد سیستم کولر و بخاری 22
  بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت2۳
  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (2۴
  بازدید باتری خودرو 25

اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و 26
  بازدید منبع اگزوز(

  بازدید بلبرینگ چرخ ها  و درپوش آنها 27

کلیه سیستم های الکتریکی )شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس 28
   تست با دستگاه عیب یاب  اتوماتیک  و .....( 

w  دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو
باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

ادامه?سرویس?اولیه?‹

 سرویس اولیه انجام شد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?10000?کیلومتر???
بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج گــردد، تــا 

ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  بازدید روغن هیدرولیک فرمان5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 10

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک11

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها12
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  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۳

  بازدیدمکانیزم فرمان1۴

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 15

  بازدیدسیبک و گردگیرها16

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 17

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها18

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (19

  بازدیدباتری خودرو 20

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(21

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 22

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?10000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?15000?کیلومتر???

بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج گــردد، تــا 
ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  تعویض فیلتر بنزین)سوخت(۴

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 5

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک6

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها7

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  8

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 9

  بازدیدسیبک و گردگیرها10

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها11

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (12

 
 ســرویس انجــام شــد. 

     مهر و امضاء نمایندگی:
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اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  بازدیدروغن هیدرولیک فرمان 5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  شستشو و پاک کردن  انژکتور10

  شستشو و پاک کردن  دریچه گاز برقی11

شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?20000?کیلومتر???
بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج گــردد، تــا 

ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.
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ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?20000?کیلومتر?‹

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 12

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک1۳

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها1۴

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  15

  بازدیدمکانیزم فرمان16

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 17

  بازدیدسیبک و گردگیرها18

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 19

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها20

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (21

  بازدیدباتری خودرو 22

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(2۳

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 2۴

 
 ســرویس انجــام شــد. 

     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?25000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?30000?کیلومتر???

بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج گــردد، تــا 
ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  تعویض فیلتر بنزین 5

  تعویض روغن هیدرولیک فرمان ) هر دو سال یا ۳0000 کیلومتر تعویض گردد (6

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 7

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 8

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(9

10 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  
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  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 11

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک12

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها1۳

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۴

  بازدیدمکانیزم فرمان15

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 16

  بازدیدسیبک و گردگیرها17

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 18

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها19

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (20

  بازدیدباتری خودرو 21

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(22

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 2۳

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?30000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?35000?کیلومتر???

بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج گــردد، تــا 
ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

  بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 
 ســرویس انجــام شــد. 

     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?40000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  بازدید و سرریز در صورت نیاز روغن هیدرولیک فرمان5

  تعویضروغن ترمز  )هر ۴0000 کیلومتر یا دو سال(6

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 7

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 8

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(9

10 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  شستشو و پاک کردن  انژکتور11

  تعویض شمع های موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر(12
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ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?40000?کیلومتر?‹

  شستشو و پاک کردن  دریچه گاز برقی1۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 1۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک15

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها16

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی 17

  بازدیدمکانیزم فرمان18

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 19

  بازدیدسیبک و گردگیرها20

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 21

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها22

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (2۳

  بازدیدباتری خودرو 2۴

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(25

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 26

 
 ســرویس انجــام شــد. 

     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?45000?کیلومتر???
بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج 

گــردد، تــا ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  تعویضفیلتر بنزین ۴

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 5

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک6

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها7

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  8

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 9

  بازدیدسیبک و گردگیرها10

  بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها11

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (12

 
 ســرویس انجــام شــد. 

     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?50000?کیلومتر???
بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج گــردد، تــا 

ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  بازدید و سرریز در صورت نیاز روغن هیدرولیک فرمان5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدیدتسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 10



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

222

82
0  

تی
ران

 گا
ت

ما
خد

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک11

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها12

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۳

  بازدیدمکانیزم فرمان1۴

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 15

  بازدیدسیبک و گردگیرها16

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 17

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها18

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (19

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 20

  بازدیدباتری خودرو 21

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(22

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?50000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?55000?کیلومتر???
بــرای اطــالع از انجــام ســرویس های ادواری بــر روی خــودروی خــود، ضــروری اســت شــرح اقدامــات مربــوط در جــداول مخصــوص زیــر درج گــردد، تــا 

ضمــن اطمینــان از انجــام بــه موقــع ســرویس ها، توجــه بــه انجــام ســرویس های بعــدی نیــز مبــذول گــردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 
 ســرویس انجــام شــد. 

     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?60000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  تعویض روغن هیدرولیک فرمان ) هر دو سال یا ۳0000 کیلومتر تعویض گردد (5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  شستشو و پاک کردن  انژکتور10

  تعویضفیلتر بنزین11

  شستشو و پاک کردن  دریچه گاز برقی12
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  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 1۳

  تعویض روغن گیربکس مدل اتوماتیک  ) هر 60000 کیلومتر تعویض گردد(1۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک15

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها16

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  17

  بازدیدمکانیزم فرمان18

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 19

  بازدیدسیبک و گردگیرها20

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 21

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها22

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (2۳

  بازدیدباتری خودرو 2۴

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(25

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 26

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?60000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?65000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۷0000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  بازدید و سریز در صورت نیاز روغن هیدرولیک فرمان5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 10

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک11
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  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها12

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۳

  بازدیدمکانیزم فرمان1۴

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 15

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددروغن گیربکس مدل اتوماتیک  ) هر 60000 کیلومتر تعویض گردد(16

  بازدیدسیبک و گردگیرها17

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 18

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها19

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (20

  بازدیدباتری خودرو 21

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(22

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 2۳

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۷0000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۷5000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(فیلتر بنزین ۴

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 5

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک6

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها7

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  8

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 9

  بازدیدسیبک و گردگیرها10

  بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها11

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (12

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۸0000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  تعویض روغن ترمز )هر ۴0000 کیلومتر یا دو سالتعویض گردد(5

  بازدید و سرریز در صورت نیاز روغن هیدرولیک فرمان6

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 7

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 8

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(9

10 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  شستشو و پاک کردن  انژکتور11

  تعویض شمع های موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر(12

  شستشو و پاک کردن  دریچه گاز برقی1۳
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ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۸0000?کیلومتر?‹

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 1۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک15

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها16

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی 17

  بازدیدمکانیزم فرمان18

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 19

  بازدیدسیبک و گردگیرها20

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 21

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها22

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (2۳

  بازدیدباتری خودرو 2۴

  بازدید کاتالیزور 25

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(26

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 27

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۸5000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

  بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۹0000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

فیلتر هوای موتور ۴
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

  تعویض فیلتر بنزین 5

  تعویض روغن هیدرولیک فرمان ) هر دو سال یا ۳0000 کیلومتر تعویض گردد (6

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 7

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 8

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(9

10 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 11
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  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک12

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها1۳

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۴

  بازدیدمکانیزم فرمان15

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 16

  بازدیدسیبک و گردگیرها17

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 18

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها19

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (20

  بازدیدباتری خودرو 21

  بازدید و در صورت نیاز سرریز گردد روغن گیربکس مدل اتوماتیک  ) هر 60000 کیلومتر تعویض گردد(22

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(2۳

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 2۴

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۹0000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?۹5000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

  بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

  

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?100000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  بازدید  وسرریز در صورت نیاز روغن هیدرولیک فرمان5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  شستشو و پاک کردن  انژکتور10

  شستشو و پاک کردن  دریچه گاز برقی11
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  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 12

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک1۳

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها1۴

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  15

  بازدیدمکانیزم فرمان16

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 17

  بازدیدسیبک و گردگیرها18

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 19

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها20

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (21

  بازدیدباتری خودرو 22

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(2۳

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 2۴

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?100000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?105000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  فیلتر بنزین)سوخت(۴

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 5

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک6

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها7

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  8

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 9

  بازدیدسیبک و گردگیرها10

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها11

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (12

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?110000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

فیلتر هوای موتور ۴
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

  بازدید و سر ریز در صورت نیاز روغن هیدرولیک فرمان5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 10

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک11



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

2۴0

82
0  

تی
ران

 گا
ت

ما
خد

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?110000?کیلومتر?‹

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها12

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۳

  بازدیدمکانیزم فرمان1۴

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 15

  بازدیدسیبک و گردگیرها16

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 17

  جابجایی ضربدری تایرها و تنظیم باد آنها   تایرها و باد الستیک ها18

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (19

  بازدیدباتری خودرو 20

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(21

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 22

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

2۴1

82
0  

تی
ران

 گا
ت

ما
خد

شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?115000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?120000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

فیلتر هوای موتور ۴
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

  تعویض  روغن هیدرولیک فرمان) هر دو سال یا ۳0000 کیلومتر تعویض گردد (5

  تعویض روغن ترمز )هر ۴0000 کیلومتر یا دو سال(6

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 7

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 8

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(9

10 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  شستشو و پاک کردن  انژکتور11

  تعویض فیلتر بنزین 12

  تعویض شمع های موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر(1۳
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  شستشو و پاک کردن  دریچه گاز برقی1۴

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 15

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک16

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها17

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی 18

  بازدیدمکانیزم فرمان19

  تعویض روغن گیربکس مدل اتوماتیک  ) هر 60000 کیلومتر تعویض گردد(20

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 21

  بازدیدسیبک و گردگیرها22

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 2۳

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها2۴

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (25

  بازدیدباتری خودرو 26

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(27

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 28

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?120000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?125000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?130000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

فیلتر هوای موتور ۴
  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض 

گردد(

  بازدید روغن هیدرولیک فرمان5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 10

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک11
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  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها12

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۳

  بازدیدمکانیزم فرمان1۴

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 15

  بازدیدسیبک و گردگیرها16

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 17

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها18

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (19

  بازدیدباتری خودرو 20

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(21

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 22

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?130000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?135000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  تعویضفیلتر بنزین)سوخت(۴

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 5

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک6

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها7

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  8

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 9

  بازدیدسیبک و گردگیرها10

  بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها11

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (12

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?140000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  تعویضروغن هیدرولیک فرمان ) هر دو سال یا ۳0000 کیلومتر تعویض گردد (5

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 6

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 7

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(8

9 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  شستشو و پاک کردن  انژکتور10

  شستشو و پاک کردن  دریچه گاز برقی11

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 12
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  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک1۳

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها1۴

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  15

  بازدیدمکانیزم فرمان16

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 17

  بازدیدسیبک و گردگیرها18

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددروغن گیربکس مدل اتوماتیک  ) هر 60000 کیلومتر تعویض گردد(19

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 20

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها21

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (22

  بازدیدباتری خودرو 2۳

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(2۴

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 25

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?140000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?145000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

  اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۳

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو ۴

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک5

  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها6

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  7

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 8

  بازدیدسیبک و گردگیرها9

   بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز تایرها و باد الستیک ها10

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (11

 

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?150000?کیلومتر???

برای اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، 
تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقدامات شرح ردیف

  تعویض )هر 5000 کیلومتر یا ۳ ماه(روغن موتور به همراه فیلتر روغن 1

  بازدید سیستم خنک کاری موتور ) رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور (2

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر اتاق ) تهویه مطبوع(۳

  بازدید )درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوای موتور ۴

  تعویضفیلتر بنزین5

  بازدید و سرریز در صورت نیاز روغن هیدرولیک فرمان6

  بازدیدکانکتور و اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها 7

  بازدیدباک بنزین ، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی 8

  بازدید تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش )هر دو سال یا 80000کیلومتر تعویض گردد(9

10 ) PCV ( بازدید شلینگ و سوپاپ  تخلیه بخارات کارتل  

  بازدیدکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو 11

  بازدید و تنظیم در صورت نیاز  خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز پارک12
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  بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها1۳

  بازدیدشیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز  1۴

  بازدیدمکانیزم فرمان15

  بازدیدزوایای چرخهای جلو و عقب 16

  بازدیدسیبک و گردگیرها17

  بازدیدکمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 18

  جابجایی ضربدری تایرها  و تنظیم باد آنها تایرها و باد الستیک ها19

  بازدید و در صورت نیاز  سر ریز گرددسطح مایع خنک کننده موتور ) هر دو سال یا ۴0000 کیلومتر تعویض گردد (20

  بازدیدباتری خودرو 21

  بازدید اتصاالت و لوله های گازهای خروجی موتور ) شامل حرارت گیر ها و منبع اگزوز(22

  کنترل گشتاور پیچ و مهره ها آچارکشی کامل خودرو 2۳

 

ادامه?شرح?اقدامات?سرویس?ادواری?150000?کیلومتر?‹

 ســرویس انجــام شــد. 
     مهر و امضاء نمایندگی:



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

25۳

82
0  

تی
ران

 گا
ت

ما
خد

¡  خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی )با مهر و امضاء معتبر است.(??

مهر و امضاءتاریخ پذیرشکیلومترکد گارانتیشرح خدماتردیف
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¡  خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی )با مهر و امضاء معتبر است.(??

مهر و امضاءتاریخ پذیرشکیلومترکد گارانتیشرح خدماتردیف
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¡  خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی )با مهر و امضاء معتبر است.(??

مهر و امضاءتاریخ پذیرشکیلومترکد گارانتیشرح خدماتردیف
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لیست?نمایندگی?های?مجاز?شرکت?کرمان?موتور??

ف
دي

ر

نوع صاحب امتیازشهر
کد کد نمایندگی

شهر 
تلفن  واحد 

فروش

تلفن واحد 
خدمات پس از 

فروش
آدرسفاکس

شرکت تیزران تبریز1
خودرو )علیپور(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
 سه راهی فرودگاه، کیلومتر 2 جاده مرند1001۴1۳28611۴۳۳28611۴0۳28611۳6

شرکت تیزران خودرو

تبریز2
شرکت بانیان 

خودرو خودکار 
)خودکار(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
1002۴1۳551272۴

 ۳5516566۳6۳79020-۴۳551272۳ 
۳6۳79025

واحد فروش: فلکه باغ گلستان، ابتدای خیابان 
 امام خمینی، شرکت بانیان خودرو خودکار
واحد خدمات پس از فروش: جاده تبریز به 

تهران، بعد از میدان بسیج، کرکج 

مراغه۳
شرکت رصد خودرو 

مراغه )فرخنده 
حال(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
 مراغه، جنب میدان مادر100۳۴1۳7276868-7۴۳7276868۳7276871

شرکت رصد خورو مراغه

داوودیسراب۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

 سراب، ابتدای جاده اردبیل100۴۴1۴۳2۳۴1۳۳۴۳2۳۴090
روبروی اداره منابع طبیعی

اتوبان پاسداران، باالتر از الله پارک، خیابان 1006۴1۳666222۴۳6662225فروشبهمنیتبریز5
ولیعصر دوم جنوبی، نبش دهخدای دهم

خدمات پس بهمنیتبریز6
 کیلومتر 1 جاده تبریز تهران1007۴1۳6۳717۳1۳6۳71267از فروش

نرسیده به سه راهی اهر، نبش کوی مخترع
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نوع صاحب امتیازشهر
کد کد نمایندگی

شهر 
تلفن  واحد 

فروش

تلفن واحد 
خدمات پس از 

فروش
آدرسفاکس

جوانمنشارومیه7
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

1101۴۴۳2722287
 جاده سلماس، بلوار بسیج، کیلومتر ۳2720085۳27201۴6۳27201۴1۳

روبروی دانشگاه آزاد

بلوار شیخ شلتوت، جنب بانک ملی 110۳۴۴۳2۳82001۳2۳82000فروشجوانمنشارومیه8

منسوبیسلماس9
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

سلماس، جاده تبریز، جنب نیروگاه برق110۴۴۴۳522۴67۳۳522۴67۳

شکاریخوی10
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خوی، بلوار مطهری، میدان شهید نصرالهی1106۴۴۳6۴58۳۳5۳6۴58۳۳7

غالم زادهارومیه11
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان شیخ شلتوت، جنب بانک سپه، پالک 1107۴۴۳2۳77788۳2۳6059۳۳2۳69856
602

فصاحتیاردبیل12
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان بعثت، نرسیده به میدان ایثار1201۴5۳۳611۳05۳۳6125۳2۳۳610129
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علیزادهاردبیل1۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان جام جم، جنب بانک ملت1202۴5۳۳82۳579۳۳82۳580۳۳82۳578

 حاج نیلیاصفهان1۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان ارتش، جنب پل هوایی حسین آباد 1۳01۳1۳6261181-۳۳6261181-۳۳6252828
شماره ۳۳1

بشتاماصفهان15
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان امام خمینی، نبش چهار راه امام رضا 1۳02۳1۳۳206۳61۳۳206۳62۳۳206۳۳0

گالبیشهرضا16
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

1۳0۳۳15۳28725۳-
شهرضا اول جاده شیراز، شهرک امیرکبیر5۳287۴1۴5۳287۴155۳28725۴

جنب بانک صادرات 

شرکت حافظ قطعات اصفهان17
)یاوری(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
خیابان امام خمینی، شهرک صنعتی امیرکبیر 1۳0۴۳1۳۳868900۳۳867۳۳5

بلوار عطاءالملک

خدمات پس فیروزبخشفوالدشهر18
فوالد شهر، سایت صنعتی، فرعی سوم2526۳۳0۳7-1۳05۳1526۴7۴80526۴7۴81از فروش

شرکت سریع کار نایین19
آسیا)افشاری(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
خیابان امام خمینی، روبروی مسجدالرضا 1۳06۳1۴6251971۴6251972۴625197۴

ساختمان افشاری
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اعتمادیمبارکه20
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

مبارکه، انتهای خیابان حافظ غربی1۳07۳152۴01۳1۴52۴1159752۴01۳1۴
نبش میدان شهدا

فخارزادهکاشان21
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

میدان مدخل، میدان گاز، ابتدای بلوار نوش 1۳08۳1555727515557275255572752
آباد

شاهین 22
کریمی مقدمشهر

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
خیابان سعدی شمالی، خیابان صبا1۳09۳1۴52۴۳۴15۴527۴5۴6

شرکت آسیا بانژ اصفهان2۳
)خلیل زاده(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
اتوبان چمران، بعد از خیابان آل محمد1۳10۳1۳۴586070۳۴581776۳۴587۴90

جنب بانک تجارت

صفریکرج2۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

1۴0226۳۴۳۳۳۴۳9
 ۳۴۳۳۳۴۳6

۳۴۳226۳5
 باغستان غربی، بلوار پرستار، پالک ۳۴۳۳۳۴۳6۳۴۳۳۳۴۳9۴5 

1۴0۳26۳27۳8060۳27۳807۳فروشباقریکرج25
بلوار دانش آموز بین میدان مادر و هفت تیر 
نرسیده به چهارراه دولت آباد، ساختمان 

سپهر

مارلیک، بلوار ابوعلی سینا )سه بانده(، بین 1۴0۴21651579796510۴721فروششاه محمدیمارلیک26
نرگس و نسترن
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   گوهردشت، میدان طالقانی، اول رستاخیز 1۴0726۳۴20۴929۳۴205708فروشباقریکرج27
روبروی پمپ بنزین پالک 159 

خدمات پس آزموده فردکرج28
گوهردشت، بلوار انقالب، نبش خیابان 1۴0826۳۴208986۳۴208986از فروش

درخشیده

سلیمیکرج29
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

1۴0926۳6600680
 ۳6600681

۳66۳6668
جاده مالرد، خیابان گلستان 29 )پیک(، پالک ۳66۳6669۳66۳6670 

21

خیابان شهید بهشتی، نبش دهقان ویالی دوم1۴1026۳۴211080۳۴۴67۳52فروشآزموده فردکرج۳0

 مهرشهر، بلوار امامزاده طاهر1۴1126۳۳525۴81۳۳525۴۴5فروش برشانکرج۳1
نرسیده به پمپ بنزین

ابراهیمیکرج۳2
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار خلج آباد، نبش کوچه اقبال ثانی۳2۳078۴0۳2۳0786۳ -1۴1226۳2۳0199۳

رئیسیایالم۳۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

15018۴۳۳۳8۴026
بلوار آزادی، نبش کربالی یکم۳۳8۴026۳۳۳8۴026

کاردانیبوشهر۳۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

160177۳۳۳۳5260۳۳۴52876۳۳۴52876

واحد فروش: بعد از پمپ بنزین مرکز شهر 
 خیابان تنگستان، روبروی ایران پیما

واحد خدمات پس از فروش: میدان آزادی 
ابتدای جاده نیروگاه، جنب دلوار کشتی
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بحرانیدیر۳5
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

دیر، کیلومتر یک جاده ساحلی دیر به بوشهر160277۳5۴28608۳5۴28608

تعمیرگاه مرکزی تهران۳6
شماره 1 )لیفان(

 خدمات پس 
کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار ۳۴۴986560-170121۴۴986561از فروش

کرمان خودرو، بلوارنخل 

شرکت هویک تهران۳7
پارس)هویک(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
خیابان رسالت، 16 متری اول شمالی170۳212252۳57۳22512۴۴9225۳7۳76

روبروی مسجد حجت، پالک 51

شرکت اوج صنعت تهران ۳8
غرب )مشایخ(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
170721۴۴52۳60۴

۴۴50۳077۴۴52۳60۴۴۴568۳7۴
میدان آزادی، کیلومتر 6 جاده مخصوص 

کرج، نرسیده به تهرانسر)بلوار گلها(، سمت 
چپ

سلیمانی پورری۳9
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

ری، خیابان ابن بابویه میدان صفائیه شهید 170821۳۳766161۳۳766161۳۳7۴2670
عبدالملکی پالک 8

تهران۴0
تعمیرگاه مرکزی 
شماره۴)شرکت 

بادران گستر ایرسا(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
17092177۳۳۳۴10

 خیابان دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس7796656177120112-۳77۳۳۴۳99
نرسیده به خیابان اتحاد، پالک 1056

تعمیرگاه مرکزی تهران۴1
)JAC( 2 شماره

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار 171121۴۴982002۴۴98200۳-۴۴۴98۴88۴

کرمان خودرو، بلوارنخل 
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هژبری هوتکیتهران۴2
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان دماوند، بین امام علی و سبالن 171۳2177595970775۴1772
روبروی بی آر تی فرودگاه

مددی مهرتهران۴۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بزرگراه بعثت، خیابان خزانه شمالی، چهارراه 171۴2155۳2090855۳2170255۳20912
باغ آذری، خیابان رسول عالی، پالک 7

تهران۴۴

تعمیرگاه مرکزی 
شماره ۳ )شرکت 
پشتیبان خدمات 

 رهپو
صنعت پیشرو(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
 بعد از میدان شیر پاستوریزه171521668198186680۴0۴06680۴0۴0

جنب بازار استیل ایران

شرکت آوا خودرو تهران۴5
همراه )غالمی(

خدمات در 
چهارراه یافت آباد، میدان معلم، طبقه همکف 171621666۴۴126666۴۴126محل 

پالک 90

تهران۴6
شرکت عمران 

خودرو 
حامی)تیرانداز(

خدمات پس 
 خیابان آزادی، روبروی دانشگاه شریف171921660020۳06600۴969از فروش

خیابان حیدرتاش، پالک ۴0

خدمات در بداخشانتهران۴7
خیابان خلیج فارس، روبروی بانک اقتصاد 172021662701506627012۴محل 

نوین، ساختمان قائم، پالک ۳۳۳
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عسگری فرپاکدشت۴8
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

پاکدشت، جنب جرثقیل گلستان، پالک 172121۳6۴65711۳6۴6۳2۴5777

شرکت نوید هنر تهران۴9
 20متری یافت آباد شرقی، پالک 27، طبقه 172221666۳1129666۳11۳۴فروش آبادگان)عباسی(

اول

حدادیشهریار50
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

شهریار، میدان جهاد، بلوار شورا، نبش میدان 172۳2165۴0920065۴111۴965۴0920۴
جعفریه

جاده مالرد، بعد از سه راه اندیشه، نرسیده به 172۴21651515226517۳6۴۳فروششکاریتهران51
خیابان شهید صدوقی

محمدیتهران52
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

172521۴۴59۳969
 ۴۴59۳665

۴۴59۳99۴
کیلومتر 10 جاده مخصوص، روبروی رنگ ۴۴518۳10۴۴59۳071 

هاویلوکس

صادقی توحیدیتهران5۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

کیلومتر 19 جاده قدیم، جنب پل قلعه حسن 172621۴6899600۴6899600۴6899501
خان، پالک 58

خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز777626988-17۳02177626985فروش  موتمنیتهران5۴
نبش میثاق ۴، پالک 276
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خیابان پاسداران، بین نگارستان ششم و 17۳121228۴0088228۴0088فروش پایدار فردتهران55
هفتم پالک 167، طبقه اول

شرکت آدونیس تهران 56
ونک خیابان مالصدرا، شیراز شمالی، دانشور ۳8862۳099-17۳22188618650فروش خودرو )یعقوبیان(

E7 شرقی پالک 26، طبقه هفتم واحد

خیابان آزادی، خیابان جیحون، نرسیده به 17۳۳216601550266069059فروش خسروانی تهران 57
چهار راه طوس سمت چپ پالک 725

خیابان مطهری، بعد از خیابان سهرودی 17۳۴2188۴۳۳68۴88۴059۴8فروش میرزاییتهران 58
نیکران خودرو، پالک 69

 خیابان دكتر فاطمی، بین خیابان كاج و پروین 17۳6218896696688966965فروش خرمیتهران 59
اعتصامی پ 1۳5

 چهار راه یافت آباد، بلوار معلم، میدان معلم 17۳921666۴۴528666۳۴95۳فروش خانم غالمیتهران 60
پالک 1

شرکت دنیز پارس تهران61
۴۴6976۳1 17۴221فروشآریا )بیک زاده(

 اکباتان، بلوار شهید نفیسی پالک 15 ۴۴671085۴۴671085
ساختمان آرین طبقه سوم واحد 1۳
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اسالمشهر، نبش خیابان آیت اله کاشانی1۴5612221۴-17۴62156122212فروشمقدسیاسالمشهر62

شرکت فضل یدک تهران6۳
اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، روبروی باغ 17۴7212675009226750۳8۳فروشجنوب )زیبایی(

بهشت

بزرگراه ستاری، خیابان میرزابابایی پالک 17۴821۴۴۴279۳6۴۴617۴۳1فروش خدامددیتهران6۴
190

اتوبان رسالت، بعد از خیابان کرمان، نرسیده 17512122۳22۴۴8261۴2۴۳۳فروشمرادیتهران65
به میدان رسالت، پالک 82۴

خیابان آزادی، نرسیده به بزرگراه نواب17522166۴۳۴۳1266۴27910فروشرفیعی نیاتهران66
خیابان رودکی، تقاطع خیابان کلهر 

تهران67
شرکت پشتیبان 

خدمات رهپو صنعت 
پیشرو

سردارجنگل، چهارراه مخبری، پالک 175۳21۴۴۴5۳612۴۴۴5۳61۴68فروش

شرکت اوج صنعت تهران68
میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان غفاری 175۴2155۴0121۳55۴0765۴فروشغرب )مشایخ(

پالک 58
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شرکت کیان خودرو تهران69
175621۴۴829589فروشنقش رستم

جنت آباد شمالی، باالتر از اتوبان نیایش۴۴829۴89۴۴82986۳
نبش 20 متری گلستان غربی، پالک ۳0۴

شرکت بادران گستر تهران70
-175921۳۳787۴98فروشایرسا )علوی نسب(

خیابان پیروزی، نبش خیابان فارابی، پالک ۳۳787671۳۳252۳69
808

شرکت بادران گستر تهران71
1760217722820۴فروشایرسا )علوی نسب(

خیابان فرجام، بین خیابان آیت و خیابان 77228195772278۴1
حیدرخانی

پاسداران، خیابان ساقدوش، جنب تاالر ۳22987880-17612122987892فروشنیکوکارتهران72
ساقدوش

- ۳۳5۴6۳21 176221فروشرفیعی نیاتهران7۳
۳۳5۴6۳26۳۳5۴9۴25

خیابان 17 شهریور، پایین تر از اتوبان 
محالتی )آهنگ(، باالتر از بلوار قیام، روبروی 

مسجد سلمان

چهاردانگه، میدان مصلی176۳215528219۴55282196فروشحسینیتهران7۴
A بازار بزرگ امام رضا، پالک 81، بلوک

تهران75
شرکت عمران 

خودرو 
حامی)تیرانداز(

خیابان کارگر، باالتر از میدان پاستور، پالک 176۴216696۴81066۴6868۳فروش
1061
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تهران76
شرکت عمران 

خودرو 
حامی)تیرانداز(

خیابان مطهری، خیابان جم، پالک 17652188۳1851088۳185096۴فروش

خیابان جمالزاده شمالی، بعد از خیابان 1767216659206766۴۳7080فروشبهروزیتهران77
باقرخان، نبش کوی شیبانی

خیابان ستارخان، روبروی خیابان نیایش1768216650258۴6650258۴فروشخانم زاهدی وفاتهران78

19-88۳72۳18       177021فروشمحمدیتهران79
سعادت آباد، بلوار دریا، بین تقاطع فرحزادی 8857286888099298

و پاکنژاد

خیابان شریعتی، خیابان شهید کالهدوز 1771212262278522622788فروشگلریزتهران80
نرسیده به بلوار کاوه، نبش کوچه موسوی

بناییبروجن81
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بروجن، جاده مبارکه روبروی پمپ بنزین ایتام1801۳8۳۴221779۳۴2۳6969

رضاییشهرکرد82
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان فردوسی جنوبی، پالک 1802۳8۳2279151۳227915۳۳227915۴2۳
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فروش
آدرسفاکس

غازی زادهبیرجند8۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

190256۳2۴۴6509
 فلکه توحید، بلوار سید جمال الدین ۴۴۴6509۳2۴۴6896

اسدآبادی، جنب سالن پذیرایی سی گل

تعمیرگاه مرکزی مشهد8۴
مشهد )عاکف(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
200151۳8591910

۳8526009۳6675007۳8528016
۳666۳151

واحد فروش: میدان عدل خمینی، نبش 
 خرمشهر 17

واحد خدمات پس از فروش : جاده قوچان 
آزادی 117

هادی زادهمشهد85
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

200651۳6071070۳559۳55۳۳559۳552
۳6088780

واحد فروش: بلوار وکیل آباد بین 19 و 21 
 نرسیده به پل هاشمیه 

واحد خدمات پس از فروش: خیابان شاندیز 
بین مدرس 1۴ و 16 

علی آبادیسبزوار86
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

 خیابان آیت اله دستغیب، جنب دستغیب 200751۴۴29۳۳۳1۴۴۴۴9۳5۳۴۴29۳۳2828

باباییقوچان87
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بعد از میدان ورزش ضلع شمالی بلوار امام 200851۴7217111-12۴72۳291۴۴721711۳
رضا روبروی دانشگاه سماء

نوریگناباد88
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

 خیابان سعدی، نبش سعدی 20095157226951-257260901-۳5722890721
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سه راه ادبیات، خیابان اسدالله201051۳8۴80۴۳۳۳8۴80۴۳۴فروشعاکفمشهد89
نبش اسدالله زاده هشتم

زرندینیشابور90
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

201151
۴۳۳۳5775
۴۳۳۴2020
۴۳۳۴2121

خیابان سی متری طالقانی، حد فاصل ۴۳۳۳۴۴۳2
چهارراه کشتارگاه و چهارراه شریعتی

تربت 91
تربت حیدره جاده سنتو نبش امام رضا 2012515228۴۴۴05228۴۴502۴فروشنوریحیدریه

آتشین پنجهتربت جام92
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

میدان بسیج، نبش معدآباد دوم201۳515252706۳5252706۳

مشهد9۳
شرکت بازرگانی 

 یاران خودرو 
خراسان

)بیک خراسانی(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 201۴51۳۳۴۴۴۴19۳۳۴۴۴۴15۳۳۴۴۴۴197۴

)ورودی از امام رضا 70(، پالک 55

مشهد9۴
شرکت بازرگانی 

یاران خودرو 
 خراسان

)بیک خراسانی(

مشهد، خیابان امام رضا، بین میدان بسیج و 201551۳8555562۳855556۳فروش
امام رضا 27، پالک 1
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عضدیبجنورد95
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

 خیابان امام خمینی، باالتر از نیروگاه برق210158۳2۳1679۳۳2۳16791۳2۳16790

میدان فردوسی، خیابان رضا امامی جنوبی 210258۳22۴1667۳22۴1667۳22219۴8فروشعضدیبجنورد96
)امیریه(، جنب بانک ملت

شرکت زیبا خودرو اهواز 97
فرزاد )زیبایی(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
بزرگراه آیت الله بهبهانی، جنب مجتمع 220261۳556772۳-۴۳5567720

نمایشگاهی

دارخالبهبهان98
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

جاده اهواز، میدان استیل، نرسیده به پمپ 220561528۳6050528۳6050
بنزین

قربانیانزنجان 99
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

کمربندی جنوبی خیام، جنب ایران خودرو2۳022۴۳۳۳۳7071-۳۳۳۳62۴۴9

خاکی پرستزنجان 100
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان خیام، نرسیده به میدان فلسطین 2۳0۳2۴۳۳۳21۳29۳۳۳21۳26
روبروی مدرسه قائم

کالتهشاهرود101
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

 میدان امام رضا، بعد از بریدگی اول، دست 2۴012۳۳22۴۴126-7۳22۴۴126-7۳22۴0۳96
چپ، کیلومتر یک جاده مشهد

رضاییشاهرود102
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان تهران، میدان هفت تیر، ابتدای جاده 2۴0۳2۳۳2۳9۳002۳۳۳9۳00۳
کارخانه قند
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خسروانی سمنان10۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

میدان قومس، بلوار 15 خرداد، نبش بلوار 2۴0۴2۳۳۳۳0۴۴۴۴۳۳۳0۳۳۴۴
خودکفایی

غازی زادهزاهدان10۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

میدان 15 خرداد )فلکه شرکت نفت(25015۴۳۳2۳1981۳۳2۳1981۳227۳00

شرکت کیان خودرو شیراز105
نقش رستم

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
 حد فاصل دو کوهک و گویم260۳71۳671215۴۳671215۴۳671۳191

شیروانیمرودشت106
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

مرودشت، کیلومتر یک جاده تخت جمشید260571۴۳۳۳9۳68۴۳۳۴16۴0۴۳۳۳6۴26

خیابان هنگ، قبل از چهار راه بنفشه2۳2۳۴555۴-260671۳2۳۴5551فروش حسینیشیراز107

رستمیشیراز108
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

260771۳8۴2۴828
۳8۴2۴9۴1

۳8۴2۴828
 بلوار باهنر شمالی، بعد از ساختمان دریس۳8۴250۴1۳8۴2۴827

تعمیرگاه مرکزی شیراز109
شیراز )ساالری(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
بلوار امیرکبیر،  حدفاصل چهارراه سرباز و 260871۳8207970-5۳8207970-5۳8۳1626۳

شرکت نفت 
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نیکوآباده110
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار آزادی، کیلومتر یک جاده اصفهان260971۴۴۳6۴۴01-۴۴۴۳6۴۴05

حاجی پورجهرم111
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان استاد مطهری، جنب کلینیک 2610715۴۴۴16595۴۳۴2۳905۴۴۴1659
تخصصی هنری، نبش کوچه 27

نیکخواهیداراب112
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار امام خمینی، بلوار کرمان موتور2611715۳5۴96785۳5۴9680

شیراز11۳
شرکت کیان 

خودرو نقش رستم 
) زارع (

خیابان چمران، نبش خیابان خبرنگار261271۳626۳599۳6265۳2۳فروش

پارسیاننورآباد11۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار خلیج فارس، نرسیده به پلیس راه261۳71۴25۴۴1۳1۴25۴۴11۴۴25۴۴11۴
 جنب چشمه آب گرم

گرک یراقشیراز115
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار نصر، بعد از پارک رضوی261۴71۳721829۳۳721829۳۳7210۴9۴

حق شناسکازرون116
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

میدان دانشگاه، بلوار دانشگاه261571۴2۳۳1000۴2۳۳0199۴2۳۳0198
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شرکت سفیر خودرو قزوین117
امین )طیبا(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
بلوار اسدآبادی، پالك 270128۳۳55905۳۳۳559762۳۳55771786

محمدیقزوین118
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

کیلومتر 20، اتوبان قزوین کرج، مجتمع 270228۳28۴6185۳28۴6187۳28۴618۴
خدمات رفاهی پرستو

قم119
شرکت خدماتی 
نگین خودرو قم 

)حسنخانی(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
280125۳6666۴۴1-2۳6666۴۴1۳6655۴۴2

خیابان امام خمینی، بعد از فلکه شهید زین 
الدین، بعد از بیمارستان خرمی، نرسیده به 

پل دستغیب

صمصامیقم120
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار دانش، کوچه مدرسه سازی280225۳8877700۳8870001-2۳8877700

بهرامیسنندج121
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

ابتدای جاده همدان، روبروی پلیس راه، جاده 290187۳۳۳60111۳۳۳6012۴۳۳2۳6665
نایسر، جنب نمایندگی ایران خودرو

كرمان122
شرکت خدمات 
بازرگانی هزار 

)برازوان(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
ابتدای اتوبان هفت باغ علوی۳001۳۴۳۳257802۳۳257801

امانیانبم12۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

کمربندی مطهری، روبروی بانک قوامین ۳002۳۴۴۴۳1۳۳۳1۴۴۳17896
خیابان ابوالفضل
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میرزاییرفسنجان12۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار امام رضا، جنب اداره صنایع۳00۳۳۴۳۴287710۳۴287710-11۳۴28۳5۳1

صوفی آبادیبم125
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بم، بلوار جمهوری اسالمی نبش کوچه ۴ ۳005۳۴۴۴22075۳۴۴22075۴

کیلومتر 2جاده کرمان شرف آباد۳007۳۴۳27287۴۴۳27287۴۴فروششجاعیکرمان126

صفاریسیرجان127
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

ابتدای بلوار تهران روبروی گمرک جنب پمپ ۳008۳۴۴2280100۴22۳9007۴2261197
بنزین 110

کریمی افشارجیرفت128
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

جیرفت چهار راه صاحب آباد خیابان سلمان ۳009۳۴۴۳۳10197۴۳۳10197
فارسی

ادیببم129
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بم، بلوار امام خمینی، اول خیابان جانبازان۳010۳۴۴۴۳19778۴۴۳18687۴۴۳19778

کرمان1۳0
شرکت خدمات 
بازرگانی هزار 

)برازوان(
ابتدای اتوبان هفت باغ علوی۳011۳۴۳۳257802۳۳257801فروش 
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یوسفیرفسنجان1۳1
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار امام رضا، نبش کوچه شماره ۳012۳۴۳۴28079۳۳۴28079۴۳

الهیاریکرمانشاه1۳2
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

 خیابان اربابی، باالتر از بانک مسکن، تقاطع ۳1018۳۳821۳8۴2-۳۳82587۴1-2۳82261۳0
حکیم نظامی

زارعیاسوج1۳۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان عدل، نرسیده به میدان انقالب۳2017۴۳۳۳21011۳۳۳21208۳۳۳21011

گرگان1۳۴
شرکت بازرگانی 
هیرکان خودرو 

جاللی

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
 انتهای بلوار جرجان، جنب کارواش جاللی۳۳0217۳21۳019۴۳21297۴1۳2158898

گنبد 1۳5
ولی محمدیکاووس

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
۳۳0۳17۳۳222۴27۳۳222865۳۳227756

۳۳22۳875
خیابان حافظ جنوبی، چهارراه امامزاده 

شرقی

آق قال،خیابان نماز، بعد از بیمارستان آل ۳۳0517۳۴527۴0۴۳۴527۴0۴فروشسقرآق قال1۳6
جلیل

خیابان امام خمینی جنوبی ابتدای بلوار ۳۳0617۳5۴21808۳5۴۴8998فروشخوجهکالله1۳7
جانبازان روبروی سندیکای اتحاد پالک 112



w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

276

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

ف
دي

ر

نوع صاحب امتیازشهر
کد کد نمایندگی

شهر 
تلفن  واحد 

فروش

تلفن واحد 
خدمات پس از 

فروش
آدرسفاکس

گرگان1۳8
شرکت بازرگانی 
هیرکان خودرو 

جاللی
بلوار امام رضا، جنب دانشگاه علوم پزشکی۳۳0717۳2۴7001۴۳2۴70161فروش

شرکت احیاء موتور رشت1۳9
)باقری(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
فلكه امام حسین، بلوار مدرس، روبروی ۳۴021۳۳۳850710-۳۳۳850711

دادگستری کل، جنب دفتر روزنامه اعتماد

رشت1۴0
شرکت دیار 
بهمن شمال 
)میرخداوندی(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
خیابان سعدی، روبروی بازار روز، اول خط ۳۴0۳1۳۳۳255۳55۳۳255۳56۳۳2212۳1

ماشین

طواف زادهالهیجان1۴1
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

۳۴0۴1۳۴22۳952۳۴22۳9508
الهیجان، جاده رشت، باالتر از میدان ابریشم۴22۳8125۴22۳9508

شرکت بنیان خودرو رشت1۴2
زرین )قربانی(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
کیلومتر ۳ جاده رشت انزلی نمایندگی بنیان ۳۴061۳۳۴۴91751-۴۳۴۴91751-۴

خودرو زرین 

شرکت هوسم رودسر1۴۳
خودرو )آقازاده(

خدمات پس 
بلوار ولیعصر، روبروی سازمان تامین ۳۴081۳۴26۳1115۴26۳1118از فروش

اجتماعی

ناصریخرم آباد1۴۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

۳50166۳۳۴۳2900
بلوار بهارستان، ماسور، بوتان۳۳۴010۴0۳۳۴09۳56۳۳۴08020
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کد کد نمایندگی

شهر 
تلفن  واحد 

فروش

تلفن واحد 
خدمات پس از 

فروش
آدرسفاکس

باژدانخرم آباد1۴5
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار بهارستان، میدان بهارستان۳50266۳۳۴۳8570۳۳۴۳8572

آقاجانیبابل1۴6
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان طالقانی، كیلومتر2 جاده بابل به آمل ۳60211۳227292۴۳227۴۴90۳22719۴8
روبروی فروشگاه شهاب

کاویانیتنکابن1۴7
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

۳60۳115۴272۴2۴
جاده چالوس، جنب منابع طبیعی5۴2750005۴270101-۴5۴270105

موسویآمل1۴8
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

  جاده محمودآباد، ابتدای جاده سرخرود۳60711۴۴288501۴۳081111۴۳082222

عرب خزائلیساری1۴9
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

جاده نکاء، کیلومتر 10، جنب هتل بادله۳60811۳۳7۳6852۳۳7۳68۴9-50۳۳7۳685۳

۳60911۳2252500فروشصادقیبابل150
ابتدای جاده قائمشهر، جنب پمپ بمزین ۳2252505۳225۳660

شهمیری

محمودآباد، خیابان امام خمینی، روبروی پمپ ۳61011۴۴7۳5027۴۴7۳5028فروشموسویمحمودآباد151
بنزین بابانیا
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کد کد نمایندگی

شهر 
تلفن  واحد 

فروش

تلفن واحد 
خدمات پس از 

فروش
آدرسفاکس

جاده قائم شهر، نبش کوچه هریکنده۳61111۳2250750۳2250750فروشابوالحسنیبابل152

ابوالحسنیبابل15۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بابل، جاده قائمشهر، کیلومتر ۴، نبش بریدگی ۳61211۳226۳988۳22505۳0
دوم

موسوینوشهر15۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

نوشهر، ملکار، روبروی سازمان جهانگردی  ۳61۳11520۴۳112-۳520۴۴6۴6
ایرانگردی

فقیه عبداللهیچالوس155
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

خیابان 17 شهریور، جنب بانک سپه۳61۴1152227۳۳55221966552226786

غالمیانساری156
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

ساری، بلوار پاسداران، روبروی دامپزشکی ۳61511۳۳۳۴97۴1-2۳۳۳۴97۳2
نبش کوچه ارم

پهلوانقائمشهر157
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

کیلومتر 2 جاده سوادکوه، باالتر از تاالر پشت۳61611۴228۳1۴۴۴228289۳

خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 7۳5۳۳102827-۳61711۳5۳۳1025فروشموسویبابلسر158
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کد کد نمایندگی

شهر 
تلفن  واحد 

فروش

تلفن واحد 
خدمات پس از 

فروش
آدرسفاکس

محمدیاراک159
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

میدان بسیج۳70286۳277۳612۳2777۳79۳2768750

نیکوکارساوه160
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

ساوه، بلوار آزادی، نبش آزادی ۳70۳86۴2۴60۴۴۴۴2۴60279۴2۴602151/2۴

خیابان قائم مقام، بعد از چهارراه ادبجو۳70۴86۳۳256900۳۳281012فروشمحمدیاراک161
پالک ۳۳۳۴

حاج ملکبندرعباس162
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

۳80176۳۳51۴700
۳۳51۴800۳۳56۳977۳۳51۴600

واحد فروش: بلوار پاسداران، مابین میدان 
یادبود و چهارراه 22 بهمن، خیابان مالک 

 اشتر، نبش کوچه شهید سرپرست
واحد خدمات: سه راه جانباز، بلوار فرزانگان 

کوچه ساحل یکم

صفاریبندرعباس16۳
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

۳80276۳۳621709۳۳7102۴7۳۳621708

واحد فروش: بندرعباس، بلوار امام خمینی 
 جنب پمپ بنزین بالل

واحد خدمات: کیلومتر یک جاده تهران، بعد از 
تن ماهی ساحل

باب الحوائجیهمدان16۴
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

میدان کربال، ابتدای جاده کرمانشاه۳90281۳۴265802۳۴26580۳۳۴26580۴
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فروش

تلفن واحد 
خدمات پس از 

فروش
آدرسفاکس

غیاثوندانمالیر165
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

بلوار خلیج فارس، بعد از کوچه کارخانه قند۳90۳81۳22202۳0۳22۴7۳68۳22۳079۴

پوروشبهار166
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

 بهار، جاده کرمانشاه، روبروی آرد سینا۳90۴۳۴6۴5۳۳1۳۴6۴5۳81۳۴6۴5۳۳2
نرسیده به پلیس راه

شرکت احرار یزد167
)فرشی(

فروش و 
خدمات پس 

از فروش
بلوار دانشجو، سه راه تعاون، جنب پارک ۴001۳5۳825۴۴70۳825۴02۴-25۳825۳075

شادی

شرکت احرار یزد168
یزد بلوار فقیه خراسانی نرسیده به دروازه ۴00۳۳5۳5218۳02۳5218۳0۳فروش)فرشی(

قرآن نبش کوچه تابان کد 

شرکت احرار میبد169
میبد، بلوار مدرس نرسیده به میدان نماز۴00۴۳5۳2۳۴6988۳2۳۴6977فروش)فرشی(
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