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این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی، نحوه 
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است. لطفاً در خصوص رعایت 

نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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خریدار گرامی
این کتابچه راهنما عملیاتی برای مدل های زیر از محصول قابل استفاده است:

HMA7161GA4W خودروهای سواری سری
HMA7151GA4W/HMA7151GC4W خودروهای سواری سری

برای انتخاب خودرو سواری هایما از شما متشکریم و از انتخابتان پشیمان نخواهید شد. مدل محصول که در زیر بررسی شده، مدل خریداری شده شماست:

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wمدل
مدل خریداری شده کاربر

این کتابچه راهنما ویژگی های ساختاری، روش های عملکرد، و مشخصات نگهداری را برای این سری خودرو سواری با جزییات شرح می دهد. با دقت خواندن این کتابچه راهنما شما 
را قادر می سازد به درستی از وسیله تان استفاده و نگهداری کنید، ایمنی شما را تضمین میکند، و لذت بیشتری حین رانندگی به شما می دهد.

این خودرو مطابق مقررات آالیندگی مرحله –IV در چین است.
به علت طراحی ها و پیکربندی های مختلف مدل های خودرو، برخی دستگاه ها، تجهیزات، یا قابلیت هایی که در اینجا توصیف می شوند ممکن است در مدل وسیله مورد نظر گنجانده 

نشده باشند. همه موارد غیر از پیکربندی استاندارد تحت عنوان "اختیاری" نشانه گذاری می شوند.
حقوق شرکت ایران خودرو بدون اطالع قبلی محفوظ است تا استفاده یا تغییر مشخصات فنی را به علت بهینه سازی مداوم و ارتقاء محصول، متوقف نماید.
پرسنل مراکز فروش و خدمات شرکت ایران خودرو، دوره های آموزشی حرف های را گذراندند تا بهترین مشاوره، تعمیرات، و خدمات را به شما ارائه دهند.

حق چاپ این کتابچه راهنما توسط شرکت ایران خودرو محفوظ است.

)S5  پیشگفتار )هایما
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نشانه های گرافیکی

چندین نشانه رایج که در جدول زیر فهرست شده اند به منظور نشان دادن اطالعات هشدار و اطالعات دستورالعمل بر روی خودرو شما استفاده می شوند.

نشانه

تعریف نشانه
نشانه  برای دستگاه 

سیگنال هشداردهنده 
سامانه ضد سرقت خودرو

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل نور باال

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل نور 

پایین

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل چراغ 

)کناری( موقعیت

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل چراغ 

مه شکن جلو

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل چراغ 

مه شکن عقب

نشانه کنترل مکانیکی 
تنظیم دستی سطح 

چراغ جلو

نشانه

تعریف نشانه
نشانه برای دستگاه 

سیگنال و کنترل چراغ 
نشانگر راهنما

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل چراغ 

هشدار خطر

نشانه برای شیشه شوی و 
برف پاک کن شیشه جلو

نشانه برای کنترل 
باالبر پنجره

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل یخ زدا و 

مه زدای شیشه عقب

نشانه برای دستگاه 
سیگنال هشدار خرابی 

سیستم اگزوز موتور
نشانه برای کنترل 

فندک

A/Cنشانه

تعریف نشانه
نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل 

 A/C سیستم

نشانه برای دستگاه 
سیگنال خرابی 

کیسه هوا

نشانه برای دستگاه 
سیگنال هشدار و 

نشانگر سطح سوخت

نشانه برای دستگاه 
سیگنال هشدار و 
نشانگر شارژ باتری

نشانه برای دستگاه 
سیگنال هشدار و نشانگر 
دمای مایع خنککننده 

موتور

نشانه برای کنترل 
بوق

نشانه برای کنترل 
درب موتور

نشانه

تعریف نشانه
نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل 

درب صندوق عقب 

نشانه برای برای دستگاه 
سیگنال هشدار کمربند 

ایمنی سرنشین جلو/
راننده

نشانه برای برای سیگنال 
هشدار و نشانگر فشار 

روغن موتور

نشانه برای برای 
دستگاه سیگنال خرابی 
سیستم ترمز ضد قفل

نشانه برای دستگاه 
سیگنال خرابی موتور 
انژکتوری الکترونیکی

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل باز 

بودن درب

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل 
گردش هوای داخلی
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نشانه های گرافیکی

نشانه

تعریف نشانه
چراغ اخطار باز بودن  

در صندوق عقب
چراغ اخطار بستن 
کمربند ایمنی راننده

چراغ اخطار فشار 
روغن موتور

چراغ اخطار سیستم  
ترمز ضد قفل

چراغ اخطار بروز 
اختالل در سیستم 

موتور

چراغ اخطار باز بودن  
درها

نشانگر گردش 
هوای داخلی

نشانه

تعریف نشانه
دستگاه سیگنال 

کنترل فشار 
الستیک

چراغ نشانگر حالت چراغ نشانگر کروزچراغ هشدار عیب
ESP برف

شیشه شوی شیشه 
عقب

نشانه برای کنترل 
شیشه شو و برف 

پاک کن شیشه عقب

سوئیچ قفل پنجره 
اتوماتیک
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نشانه های گرافیکی

نشانه های زیر فقط در برخی خودروهای سواری سری S5 استفاده می شوند:

مدل های قابل 
HMA7151GC4WHMA7151GC4WHMA7151GC4WHMA7151GC4WHMA7151GC4WHMA7151GC4WHMA7151GC4Wاجرا

-+PRNDSنشانه

تعریف نشانه
نشانه برای دستگاه 

سیگنال و کنترل دنده 
پارک )PARK( جعبه 

دنده اتوماتیک

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل دنده 
عقب )عقب( جعبه دنده 

اتوماتیک

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل دنده 

خالص )Neutral( جعبه 
دنده اتوماتیک

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل دنده به 
  )Drive( جلوی اتوماتیک

حالت اقتصادی جعبه 
دنده اتوماتیک

نشانه برای دستگاه 
سیگنال و کنترل دنده 

به جلوی اتوماتیک حالت 
اسپورت

نشانه برای تعویض به باال 
برای کنترل حالت دستی 
)Manual( جعبه دنده 

اتوماتیک

نشانه برای تعویض به 
پایین برای کنترل حالت 
دستی )Manual( جعبه 

دنده اتوماتیک

مدل های قابل 
HMA7151GA4WHMA7151GA4WHMA7151GA4WHMA7151GA4WHMA7151GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wاجرا

123456نشانه

تعریف نشانه
نشانه نمایش سیگنال 
برای اولین دنده حالت 

دستی )Manual( جعبه 
دنده اتوماتیک

نشانه نمایش سیگنال 
دومین دنده حالت دستی 
)Manual( جعبه دنده 

اتوماتیک

نشانه نمایش سیگنال 
برای سومین دنده حالت 
دستی )Manual( جعبه 

دنده اتوماتیک

نشانه نمایش سیگنال 
برای چهارمین دنده حالت 
دستی )Manual( جعبه 

دنده اتوماتیک

نشانه نمایش سیگنال 
برای پنجمین دنده حالت 
دستی )Manual( جعبه 

دنده اتوماتیک

نشانه نمایش سیگنال 
برای ششمین دنده حالت 
دستی )Manual( جعبه 

دنده اتوماتیک

نشانه برای دستگاه 
سیگنال هشدار عیب 

)CVT( جعبه دنده
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مالحظات ایمنی:
به قوانین رانندگی مهم در زیر که به تضمین ایمنی شما و سرنشینان در طی سفرتان کمک می کنند، احترام بگذارید!

1. هرگز پس از مصرف مشروبات الکلی یا دارو رانندگی نکنید.
2. لطفاًً عالئم محدوده سرعت را رعایت کنید و از سرعت خود بکاهید.

3. همیشه کمربند ایمنی و سیستم ایمنی کودک مناسب را ببندید و کودکان را فقط در صندلی عقب ردیف عقب بنشانید.
4. مطمئن شوید که همه سرنشینان خودرو از اطالعات برای استفاده صحیح از سیستم ایمنی درون خودرو آگاه هستند.

5. برای اطالعات ایمنی مهم مکرراً به این کتابچه عملیاتی مراجعه کنید.

نصب لوازم یا تعمیرات غیر مجازخودرو 
نصب لوازم یا تعمیرات غیر مجازخودرو ممنوع اســت. اینگونه اقدامات به عملکرد، ایمنی، یا دوام خودرو آســیب می زند و ناقض قوانین و مقررات خواهد بود. به عالوه، آســیب ها یا 

مشکالت عملکرد ناشی از اقدامات مذکور تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

خواندن مطالب موردنیاز برای ایمنی رانندگی:
لطفاًً این کتابچه اجرایی را پیش از راندن خودرو با دقت بخوانید. خواندن این کتابچه درک شــما را درباره الزامات کنترل و نگهداری این خودرو تضمین می کند و به کنترل ایمن 

خودروتان کمک می کند.

در این کتابچه راهنما نشانه  و واژه همراه آن "هشدار" برای نشان دادن خطراتی بکار می روند که احتماالً منجر به مرگ یا صدمات فردی شدید می شود. برای از بین بردن 
یا به حداقل رساندن خطرات، حتما اقدامات احتیاطی را رعایت کنید.

در این کتابچه راهنما نشانه  و واژه همراه آن "احتیاط" برای نشان دادن خطراتی بکار می رود که احتماالً منجر به صدمات فردی  جزئی یا متوسط یا آسیب به خودرو می شوند. 
برای از بین بردن یا به حداقل رساندن این خطرات، حتماً اقدامات احتیاطی را رعایت کنید.
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۱. سیستم باز کردن قفل و قفل کردن1
۱.۱ کلید و کلید کنترل از راه دور

همانطور که در شــکل نشــان داده شــده هر خودرو 
سواری به یک دسته کلید از جمله کلید مبدل و کلید 

کنترل از راه دور متصل است.
کلیدها بــرای همه قفل هــای خودرو قابل اســتفاده 

هستند، از جمله قفل سوئیچ استارت و قفل درب.
اگــر خودرو مجهز به PEPS نباشــد، کلید به عنوان 
قطعه ای از ترانســپوندر قفل کنترل از را دور می تواند 
برای قفل استارت و قفل درب مورد استفاده قرار گیرد.

پس از وصول کلیدهای خودرو، یک صفحه شــمارنده 
کلید ارائه می شــود که دی اِن اِی کلیدهاست. هنگامی 
که الزم اســت کلیدهای جدید را مطابقت دهید، این 
شمارنده کلید مورد اســتفاده قرار می گیرد. در مواقع 
معمول، صفحه شــمارنده را در جایــی امن نگه دارید. 
به عالوه، شماره صفحه شــمارنده را یادداشت کنید و 
در محلی دردسترس نگه دارید. اما آن را درون خودرو 

نگهداری نکنید.
هرگاه الزم اســت که کلیدها را مطابقت دهید، لطفاً با 
داشتن صفحه شمارنده کلید، با مرکز فروش و خدمات 

شرکت ایران خودرو تماس بگیرید.
برای کلید کنتــرل از راه دور، به منظور باز کردن قفل، 
قفل کردن یا روشن کردن خودرو، دکمه 1 را فشار دهید 
تــا تای کلیــد را باز کند و این دکمه را فشــار دهید تا 
کلید را به طور دســتی تا کند. کلیــد کنترل از راه دور 

می تواند برای باز کردن قفل و قفل کردن همه درب ها و 
صندوق پران استفاد شود.

توجه
لطفــاًً از کلیدها و برچســب شناســایی کلیدتان 

درست نگهداری کنید.
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1

وضعیت قفل باز

وضعیت قفل شده

صفحه شمارنده کلید

اگــر چرخاندن کلیــد در قفل درب دشــوار اســت، 
دندانه های کلید را بررسی کنید تا شکسته نباشد و آن 

را گاهی با برس تمیز کنید.
انتهای جلویی دکمه قفل را فشــار دهید، دسته بیرونی 
درب را بکشید، و سپس درب را ببندید تا درب های جلو 

از بیرون قفل شوند.
انتهای جلویی دکمه قفل را فشار دهید و درب را ببندید 
)بدون کشــیده دسته بیرونی درب( تا درب های عقب از 

بیرون خودرو قفل شوند.
درب راننده می تواند با کلید از  بیرون خودرو قفل شود. 
هنگام قفل کردن درب راننده با کلید، وقتی چهار درب 
بسته هستند، سیســتم به طور خودکار همه درب ها را 

قفل می کند.
هنگام بــاز کردن قفل درب راننده بــا کلید، قفل همه 

درب ها به طور خودکار باز می شود.

۱.۱.۱ استفاده از کلیدها
قفل درب جلوی ســمت چپ می تواند با کلید از بیرون 

خودرو باز و بسته شود.
وقتــی همه درب ها کاماًل بســته هســتند، کلید را در 
ســوراخ قفل درب جلوی ســمت چپ وارد کنید و آن 
را در جهت عقربه های ســاعت بچرخانید تا قفل چهار 
درب قفل باز شــود و برخالف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید تا چهار درب قفل شوند.
دکمه قفلی روی دســته داخلی هــر درب وجود دارد 
که برای کنترل قفل درب عمــل می کند. وقتی چهار 
درب کامال بسته هستند، انتهای جلویی دکمه قفل در 
سمت راننده را فشــار دهید تا همه درها قفل شوند و 
انتهای جلویی دکمه قفل در سمت راننده را بچرخانید 
تا قفل همه دربها باز شــود. دکمه قفل روی درب های 
دیگر می تواند فقط قفل همان درب را باز و بسته کند.

توجه
هرگــز کلید را هنگام پیاده شــدن در خودرو جا 

نگذارید.
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کلید هوشمند )اختیاری( ◆1
برچســب شناســایی کلید همراه با کلیدها در اختیار 
مشــتری قرار می گیــرد. لطفاً هویــت صاحب کلید را 
یادداشــت کنید و جهت سهولت در تکثیر این کلیدها 
در صورت لزوم، این برچسب شناسایی کلید را به جای 

نگه داشتن درون خودرو، در جایی امن نگه دارید.
کلیدها می توانند فقط با اســتفاده از کلیدهای اصلی یا 
شناسایی کلید اصلی تکثیر شوند. شناسایی کلید فقط 
هنگامی الزم اســت که همه کلیدها گم شــده باشند 
و تکثیر با اســتفاده از کلید اصلی ممکن نباشــد. اگر 
کلیدی گم شده یا کلید اضافه ای نیاز باشد، لطفاً کلید 
اصلی یا برچسب شناسایی کلید را در اختیار یک مرکز 

فروش و خدمات شرکت ایران خودرو بگذارید.

توجه
لطفاًً اطمینان حاصل کنید که کلید هوشــمند را 

هنگام رانندگی همراه دارید.
هنگام قفــل کردن خــودرو با کلید هوشــمند، 
اطمینان حاصل کنید که کلیــد را درون خودرو 

جا نگذاشته اید.

1. کلید اصلی
2. کلید مکانیکی )گنجانده شده در کلید هوشمند(

3. برچسب شناسایی کلید
کلید هوشمند همیشــه از طریق امواج رادیو با خودرو 
ارتباط برقرار می کند. سیســتم کلید هوشــمند، موج 
رادیویی ضعیفی ارســال می کنــد. عملکردهای عادی 
سیســتم کلید هوشمند احتماال تحت تأثیر محیط ها یا 

شرایط عملیاتی زیر خواهد بود.
هر نوع ژنراتور موج رادیویی قوی مانند برج تلویزیونی،   

ژنراتور برق، و ایســتگاه رادیو، نزدیک محل عملیات 
وجود داشته باشد.

دستگاه های بدون سیم مانند تجهزات رادیویی، تلفن   
همراه، فرســتنده-گیرنده، و رادیو CB وجود داشته 

باشد.
کلید هوشــمند با مواد فلزی در تماس قرار گیرد یا با   

مواد فلزی پوشانده شود.

هر نوع کنترل کننده از راه دور موج رادیویی در نزدیکی   
استفاده شود.

کلید هوشمند نزدیک وســایل الکتریکی مانند رایانه   
شخصی قرار گیرد.

در صورت شــرایط فــوق، عوامل نامطلــوب را پیش از 
استفاده از قابلیت های کلید هوشمند، از محیط عملیاتی 

از میان بردارید یا از کلید مکانیکی استفاده کنید.
بسته به شــرایط عملیاتی، طول عمر باتری برای کلید 
هوشــمند به طور کلی تقریباً 2 ســال است. اگر باتری 
خالی شــود، لطفاً آن را با یک باتری با همان مشخصات 
تعویض کنید. کلید هوشمند مهم تر از کلید معمولی است 
و آسیب پذیر است. جداســازی کلید هوشمند نیازمند 
اســتفاده از ابزارهای حرفه ای است. توصیه می شود که 

باتری توسط نمایندگی مجاز ایران خودرو تعویض شود.
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توجه

کلید هوشمند شامل قطعات الکترونیکی است. آن 
را از نفوذ آب دور نگه  دارید، در غیر این صورت بر 

قابلیت های سیستم اثر می گذارد.
هرگز کلید هوشمند را نیاندازید. -
هرگز با کلید هوشــمند به هیچ شــی ای ضربه  -

نزنید.
هرگز کلید هوشــمند را تغییــر ندهید یا نصب  -

مجدد نکنید.
هرگز کلید هوشــمند را در جایی با دمای باالتر  -

از 6۰ درجه ســانتی گراد به مدت طوالنی قرار 
ندهید.

هرگــز کلید هوشــمند را به جاکلیــدی دارای  -
آهن ربا آویزان نکنید.

هرگز کلیــد هوشــمند را نزدیــک تجهیزات  -
مانند  الکترومغناطیســی  میــدان  تولیدکننده 
تلوزیون، تجهیــزات صوتی، و رایانه شــخصی 

نگذارید.

کلید هوشمند دائماً امواج رادیویی دریافت می کند. اگر 
کلید به یک دستگاه فرستنده موج رادیویی قوی مانند 
ســیگنال های تلوزیونی و رایانه های شــخصی نزدیک 

شود، عمر باتری کوتاه خواهد شد.
خودرو می تواند با 2 کلید هوشــمند تطبیق شود. اگر 
خرید و استفاده از کلیدهای هوشمند بیشتری موردنیاز 
اســت، لطفاً با مرکز فروش و خدمــات پس از فروش 

شرکت ایران خودرو تماس بگیرید.

هشدار
موج رادیویی ســبب تأثیر نامطلوب بر تجهیزات 
پزشــکی الکتریکی می شــود. پیــش از عملیات، 
افرادی که دستگاه ضربان ســاز استفاده می کنند 
باید با مراکز تجهیزات پزشکی الکترونیکی تماس 

بگیرند تا درباره اثرات آن پرس و جو کنند.
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کلید مکانیکی ◆
کلید مکانیکی در کلید هوشمند گنجانده می شود. کلید 

مکانیکی را پیش از استفاده بردارید.

توجه
اجرای نگهداری ها  بر طبق برنامه نگهداری می تواند 

خودرو را همیشه در بهترین وضعیت نگه دارد.
اطمینــان حاصل کنید که کلیــد مکانیکی را در 

شکاف کلید هوشمند حمل می کنید.

توجه
پس از اینکه همه درب  ها با کلید هوشــمند قفل 
شــدند، حتماً یکی از دسته های درب ها را بکشید 
تا مطمئن شــوید که درب ها بــه طور ایمن قفل 

هستند.

کلید مکانیکی وابسته

سیستم کنترل از راه دور کلید هوشمند ◆
1.چراغ نشانگر ال ای دی 

2.دکمه قفل کردن
3.دکمه باز کردن قفل

4.دکمه باز کردن قفل صندوق عقب
سیســتم کنترل از راه دور می تواند قفل همه درب ها و 
قفل صندوق عقب را بکار بیانــدازد. همچنین می تواند 
زنگ هشدار اضطراری به صدا دربیاورد. محدوده عملیات 

بستگی به شرایط اطراف خودرو دارد.
سیستم کنترل از راه دور تحت شرایط زیر عملی نیست:

سیستم هوشمند در محدوده عملیات نباشد.  
سوئیچ استارت در موقعیت OFF نباشد.  
باتری کلید هوشمند خالی نباشد.  

هنگام باز کردن و بســتن قفل هــای درب ها یا صندوق 
عقب، چراغ هشــدار خطر چشمک می زند و بوق جهت 
تاکید به صدا در می آید. لطفاً برای اطالعات بیشــتر به 

قسمت "عملیات های چراغ هشدار خطر و بوق" مراجعه 
کنید.

قفل کردن درب ها
سوئیچ اســتارت را در وضعیت "OFF" قرار دهید و   

کلید هوشمند را همراه خود داشته باشید.
همه درب ها را ببندید.  
دکمه LOCK )قفل( ) ( روی کلید هوشــمند را   

فشار دهید.
همه درب ها قفل خواهند شــد. با کشیدن کلید درب   

مطمئن شوید که همه درب ها قفل شده اند.
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1 باز کردن قفل درب ها
دکمه باز کردن قفل ) ( روی کلید هوشمند را فشار   

دهید.
قفل همه درب ها باز خواهد شد.  

اگر هیچ یک از عملیات هــای زیر طی 3۰ ثانیه پس از 
اینکه دکمه باز کردن قفل ) ( فشــار داده شد تا قفل 
همه درب ها را باز کند، انجام نشوند، همه درب ها به طور 

خودکار قفل خواهند شد.
یکی از درب ها را باز کنید.  
دکمه فشاری استارت را فشار دهید.  

اگر دکمه باز کردن قفل ) ( کلید هوشــمند در زمان 
پیش فرض فشــار داده شــود، همه درب  ها پس از زمان 

پیش فرض بعدی قفل خواهند شد.

باز کردن صندوق عقب
( روی کلید  دکمــه TRUNK  )صندوق عقب( )

هوشمند را فشار دهید و بیش از 2 ثانیه نگه دارید.
سپس ســوئیچ درخواســت روی صندوق عقب را فشار 

دهید تا صندوق عقب باز شود.

قابلیت موقعیت یابی خودرو
( روی کلید را فشار دهید    دکمه LOCK )قفل( )

و بیش از 2 ثانیه نگه دارید.
چراغ هشدار خطر 1۰ بار چشمک می زند و بوق دوبار   

به صدا درمی آید.

صدای هشــدار بوق در صورت هر یکی از شــرایط زیر 
متوقف می شود:

چراغ هشدار خطر 1۰ بار چشمک بزند.  
هر دکمه روی کلید فشار داده شود.  

هنگام باز یا بسته شــدن قفل درب ها یا صندوق عقب، 
چراغ هشــدار خطر چشمک می زند و بوق جهت تاکید 

به صدا درمی آید.
توضیحات زیر چگونگی کارکرد چراغ هشــدار خطر را 
حین باز و بســته شــدن قفل درب ها یا صندوق شرح 

می دهد.
اگر همه درب ها به طور موفق قفل شوند، چراغ هشدار   

خطر یک بار چشمک خواهد زد.
اگــر درب ها قفل نشــوند، چراغ هشــدار خطر دوبار   

چشمک می زند و بوق یک بار به صدا در می آید.
اگر همه یا برخی از درب ها به طور موفق قفل نشوند،   

چراغ هشدار خطر دوبار چشمک می زند.
اگر قفل درب ها باز نشود، چراغ هشدار خطر چشمک   

نخواهد زد.
اگر یک کلید هوشــمند معتبر درون خودرو باشــد،   

درب هــا قفل نخواهند شــد و بوق یک بــار به صدا 
درمی آید.

اگر یک کلید هوشــمند معتبر درون و بیرون خودرو   
باشد، درب ها به طور موفق قفل می شوند، چراغ هشدار 
خطر یک بار چشمک می  زند، و در این هنگام بوق یک 
بــار به صدا درمی آید تا بــه راننده یادآوری کند کلید 

هوشمند داخل خودرو است.

باز و بسته کردن قفل درب ها با کلید هوشمند ◆
قابلیت کلید هوشــمند تنها وقتی قابل اســتفاده است 
که فاصله بین کلید هوشــمند و ســوئیچ درخواست در 

محدوده مشخص شده باشد )1.5 متر(.
اگر باتری کلید هوشــمند خالی شــود یا موج رادیویی 
قوی در محل عملیات وجود داشته باشد، دامنه عملیات 
سیســتم کلید هوشــمند محدود خواهد شــد و کلید 

هوشمند احتماال غیرقابل استفاده خواهد بود.
محدوده عملیاتی در بُرد 1.5 متری همه ســوئیچ های 

درخواست خواهد بود.
اگر کلید هوشمند به شیشــه های پنجره ها، کلید ها، یا 
سپر عقب خیلی نزدیک باشــد، سوئیچ های درخواست 

احتماال غیرقابل استفاده خواهد بود.
وقتی کلید هوشــمند در محدوده عملیاتی اســت، هر 
فردی حتی فردی که کلید هوشــمند نداشــته باشد، 
می تواند سوئیچ درخواست را فشار دهد تا قفل درب ها را 

باز و بسته کند و صندوق قبل را باز کند.
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قفل کردن درب ها1
سوئیچ اســتارت را به موقعیت "OFF" بچرخانید و   

کلید هوشمند را همراه داشته باشید.
همه درب ها را ببنید.  
ســوئیچ درخواست روی دسته درب )سمت راننده( را   

فشار دهید.
همه درب ها قفل خواهند شد.  
با کشــیده کلید درب ها مطمئن شوید همه درب ها به   

طور امن قفل شده اند.

توجه
پس از قفل کردن درب ها با سوئیچ درخواست، با 
کشــیده کلید درب مطمئن شوید همه درب ها به 

طور امن قفل شده اند.
هنگام قفل کردن درب ها با ســوئیچ درخواست، 
پیش از بکار انداختن سوئیچ درخواست، مطمئن 
شــوید که کلید هوشمند درحال حاضر همراه تان 
است تا کلید هوشمند را درون خودرو جا نگذارید.

ســوئیچ درخواســت فقط هنگامی قابل استفاده 
است که کلید هوشمند با سیستم کلید هوشمند 

شناسایی شود.

باز کردن قفل درب ها
کلید هوشمند را با خود همراه داشته باشید.  
سوئیچ درخواســت روی کلید درب )طرف راننده( را   

فشار دهید.
قفل همه درب ها باز خواهد شد.  

اگر هیچ یــک از عملیات هایی زیر طی 3۰ ثانیه پس از 
باز کردن قفل درب ها انجام نشــود، همه درب ها به طور 

خودکار قفل خواهند شد:
درب را باز کنید.  
دکمه فشاری استارت را فشار دهید.  

باز کردن صندوق عقب
کلید هوشمند را همراه داشته باشید.  
سوئیچ درخواست را فشار دهید و بیش از 1 ثانیه نگه   

دارید.
قفل صندوق عقب باز خواهد شد.  

سیستم استارت کلید هوشمند )اختیاری( ◆
اســتفاده از سیســتم کلید هوشــمند می تواند سوئیچ 
استارت را بدون بیرون آوردن کلید از جیب یا کیف تان 
بکار بیاندازد. عملکردهای سیستم کلید هوشمند تحت 

تاثیر محیط و شرایط عملیاتی هستند.

محدوده عملیاتی
کلید هوشمند می تواند برای روشن کردن موتور استفاده 
شــود فقط هنگامی کــه کلید هوشــمند در محدوده 
عملیاتی مشــخص شده باشــد که در شکل نشان داده 

شده )ناحیه هاشور زده شده(.
وقتی باتری کلید هوشــمند تقریبا خالی شــود یا موج 
رادیویی قوی نزدیک محل عملیات وجود داشــته باشد، 
سیستم کلید هوشمند در دامنه عملیاتی محدود خواهد 

شد یا احتماال غیرقابل استفاده خواهد شد.
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هنگام استفاده از کلید کنترل از راه دور لطفاً دکمه ها را 
به آرامی و درستی فشار دهید.
خرابی کلید کنترل از راه دور

اگر کلید هوشمند در محدوده عملیاتی باشد، هر فردی 
)حتی فردی بدون کلید هوشــمند( می تواند ســوئیچ 

استارت را برای روشن کردن موتور فشار دهد.
کلید هوشمند می تواند برای روشن کردن موتور استفاده 
شــود فقط هنگامی کــه کلید هوشــمند در محدوده 
عملیاتی مشــخص شده باشــد که در شکل نشان داده 

شده )ناحیه هاشور زده شده(.
وقتی باتری کلید هوشــمند تقریبا خالی شــود یا موج 
رادیویی قوی نزدیک محل عملیات وجود داشــته باشد، 
سیستم کلید هوشمند در دامنه عملیاتی محدود خواهد 

شد یا احتماال غیرقابل استفاده خواهد شد.
اگر کلید هوشمند در محدوده عملیاتی باشد، هر فردی 
)حتی فردی بدون کلید هوشــمند( می تواند ســوئیچ 

استارت را برای روشن کردن موتور فشار دهد.

قفل کودک درب عقب ◆
قفل کودک درب عقب فعال می  شــود تا از باز شــدن 
تصادفــی درب توســط کودکی کــه در صندلی عقب 
نشسته، جلوگیری کند. این قفل کودک هنگامی استفاده 

می شود کودکی در صندلی عقب نشسته باشد.
وقتی قفل کودک به وضعیت "قفل" )“LOCK”( تغییر 
یابــد، درب نمی تواند از داخل بار شــود، فرقی نمی کند 
دکمه قفل درب در چه موقعیتی قرار گرفته باشد. درب 

فقط با دسته بیرونی از بیرون خودرو می تواند باز شود.

توجه
باز کردن درب حین حرکت خودرو بسیار خطرناک 
اســت. اگر کودکی در صندلی عقب نشسته باشد، 

حتما از قفل کودک استفاده کنید.

توجه
پیش از توقف کامل خودرو دکمه باز شــدن قفل 
کلید کنترل از راه دور را فشار ندهید تا از باز شدن 
قفل درب ها که سبب تصادف می گردد جلوگیری 

شود.

۲.۱.۱ اســتفاده از کلید کنترل از راه دور و دکمه 
کنترل مرکزی

چراغ راهنمای ال ای دی
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دستگاه احتماال خیلی از خودرو دور است.1
خودرو دیگر یا مانعی احتماال سد راه سیگنال می شود.

احتماال با دیگر سیگنال های رادیویی خارجی تداخل پیدا 
می کند.  

برق باتری دستگاه خالی می شود یا کم می شود.
از راه دور غیرفعال می شود هنگامی که  قابلیت کنترل 

دکمه استارت درون قفل استارت وارد شود.

قفل کردن با کلید کنترل از راه دور ◆
دکمه  کلید کنترل از راه دور را فشار دهید تا همه 
درب ها باز شوند. در چنین صورتی، چراغ های راهنمای 

چپ و راست یک بار چشمک می  زنند.

باز کردن قفل با کلید کنترل از راه دور ◆
دکمه  کلید کنترل از راه دور را فشار دهید تا قفل 
چراغ های  صورتی،  چنین  در  شوند.  باز  درب ها  همه 

راهنمای چپ و راست دو بار چشمک می زنند.

نقص در قفل کردن با کلید کنترل از راه دور ◆
اگر دکمه  کلید کنترل از راه دور هنگان باز بودن 
قفل  درب  چهار  شود،  داده  فشار  صندوق پران  یا  درب 
می شوند و سپس فورا قفل شان باز می شود. در این صورت، 
چراغ های راهنما سه بار چشمک می زنند و بوق یک بار 

به صدا درمی آید.

قفل کردن ثانویه ◆
اگر طی 3۰ ثانیه پس از فشار دادن دکمه  روی کلید 
کنترل از راه دور هیچ اتفاقی نیوفتد، درب ها برای دومین 
بار قفل می شوند و چراغ راهنما یک بار چشمک می زند. 

قابلیت موقعیت یابی خودرو ◆
وقتی خودرو قفل باشد و کلید سوئیچ استارت در قفل 
استارت نباشد، دکمه  کلید کنترل از راه دور را بیش 
از 2 ثانیه فشار دهید تا قابلیت موقعیت یابی خودرو روشن 
شود. طی موقعیت یابی خودرو، دکمه  کلید کنترل از 
راه دور را برای غیرفعال کردن قابلیت موقعیت یابی خودرو 

فشار دهید. 

باز کردن صندوق پران ◆
برای باز کردن صندوق پران از داخل خودرو، دکمه  

در روی سوئیچ سمت چپ راننده را فشار دهید.
برای باز کردن صندوق پران از بیرون خودرو، دکمه  
کلید کنترل از راه دور را فشار دهید و به مدت 3 ثانیه 
را  باز کردن صندوق پران زیر پالک  یا دکمه  نگه دارید 

فشار دهید.
کردن  باز  با  می شود  باشد،  خاموش  خودرو  وقتی 
صندوق پران از طریق سوئیچ مکانیکی داخلی از خودرو 

گریخت. سوئیچ مکانیکی

قفــل صندوق پران در قســمت پایینی وســط رودری 
تزیینــی صندوق پــران واقع اســت. صفحــه روکش 
اضطراری  را با اهرم باز کنید و دسته باز کردن 

قفل صندوق پران را بکشید تا صندوق پران باز شود.

هشدار
پیش از راندن خودرو، مطمئن شوید که صندوق عقب 
به طور امن بســته است و تا از باز شدن شدن آن حین 

رانندگی جلوگیری شود.
بــا صندوق عقب باز رانندگی نکنید، در غیر این صورت 
منجر به مکــش گاز اگزور خطرناک بــه درون خودرو 

می شود.
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1 کنترل از راه دور همراه با محیط خارجی خودرو و زاویه 
عملیات تغییر می کند.

از فشــار دادن مکرر دکمه های قفل کردن و باز کردن 
قفل خودداری کنید.

وقتی چراغ نشــانگر ال ای دی خاموش شود یا محدوده 
کنترل از راه دور به تدریج کم شــود، این امر حاکی از 
آن است که برق باتری کافی نیست و باید با یک باتری 

جدید تعویض شود. 

حفاظت از کنترل از راه دور مرکزی ◆
اگر دکمه  و  کلید کنترل از را دور طی  ثانیه 
3۰ ثانیه 1۰ بار فشــار داده شود و حفاظت از کنترل 
از راه دور مرکزی به طور خودکار فعال شــود، عملیات 
مخرب در نظر گرفته می شود. در چنین صورتی، فقط 
قابلیت موقعیت یابی خودرو هنوز قابل اجرا است. سوئیچ 
اســتارت را در موقعیت "ON" قــرار دهید و 6۰ ثانیه 
صبــر کنید تا حفاظــت از کنتــرل از راه دور مرکزی 

غیرفعال شود.

باز کردن قفل در حالت خاموش سوئیچ استارت ◆
قفل کنترل مرکزی یک بار باز خواهد شد وقتی موتور 
متوقف شــود، ســرعت خودرو کمتر از 5 کیلومتر در 
ساعت باشد، همه درب ها در وضعیت قفل شده باشند 

و کلید از وضعیت ON به OFF بچرخد.

کنترل مرکزی ◆
ســوئیچ قفل کنترل از راه دور مرکزی را فشار دهید تا 
باز کردن و بستن قفل درب ها کنترل شود. اگر هر یک 
از درب ها هنگام قفل کردن هنوز کامال بســته نشــده 
باشــند، دکمه قفل چهار درب یک بار قفل می شود و 

سپس باز می شود.

قفل وابسته به سرعت خودرو )اختیاری( ◆
 ON/OFF در نمایندگی مجاز ایران خودرو، وضعیت

نکته
استفاده مناسب از کلید کنترل از راه دور نه تنها می تواند 
عملیات را آســان کند بلکه می تواند عمر خدماتی کلید 
کنترل از راه دور را افزایش دهد. مطمئن شوید که از آن 

به طور مناسب و درست استفاده و محافظت می کنید.

احتیاط
فرکانــس رادیویی مورد اســتفاده کلید کنتــرل از راه 
دور احتمــاال در معرض تداخل قرار می گیرد درســت 
همچون دیگر فرســتنده های رادیویی کوتاه بُرد )مانند 
پخش کننده های رادیوی آماتور، دســتگاه های پزشکی، 
آوابَرهای رادیویی، و دیگر دستگاه های کنترل از راه دور، 
و سیستم های هشــداردهنده(، که سبب نقص در قفل 
کردن و باز کردن قفل توســط کلیــد کنترل از راه دور 
یا نقص در تنظیم زنگ هشــدار می شوند. با این وجود، 

خودرو می تواند هنوز با کلید قفل شود یا باز شود.

قفل مرکزی

قابلیت قفل کردن وابســته به سرعت خودرو را بوسیله 
پیکربندی تشخیصی انتخاب کنید. وضعیت پیش فرض 

OFF )خاموش( است.
وقتی قابلیت قفل وابسته به سرعت خودرو روشن شود، 
چهار درب به طور خودکار قفل می شوند اگر چهار درب 
به طور کامل بسته باشند و سرعت خودرو حین حرکت 

بیش از 2۰ کیلومتر بر ساعت باشد.
اگــر خودرو با موتور درحــال کار حین حرکت متوقف 
شود و قابلیت قفل مرکزی بکار بیوفتد، همه درب ها به 
طور خودکار قفل می شوند پس از آنکه سرعت خودرو 

بیش از 2۰ کیلومتر در ساعت شود.

استفاده مناسب از کلید کنترل از راه دور ◆
کلید کنتــرل از راه دور می تواند به طور موثر فقط در 
شعاع 1۰ متری خودرو عمل کند. با این وجود، قابلیت 
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درپوش های باالیی و پایینی نیمه پایینی را جدا کنید،   1
بُرد مدار را جدا کنید، و باتری اســتفاده شده را بیرون 

بیاورید.

باتری های آماده شده جدید را در بُرد مدار نصب کنید،   
قطب مثبت به طرف پایین باشــد، و در محفظه نیمه 

پایینی قرار دهید.

تعویض باتری )برای کلید کنترل از راه دور( ◆
باتری کلید کنتــرل از راه دور می تواند توســط مراکز 
فروش و خدمات شــرکت ایران خودرو یا توســط کاربر 
تعویض شود. هنگام تعویض، لطفاً دو باتری لیتیوم جدید 

.)CR1632 آماده کنید )مشخصات: پاناسونیک

کلید تاشو را باز کنید و نیمه های باالیی و پایینی را با   
فشار زیاد جدا کنید.

نیمه های باالیی و پایینی کلید کنترل از راه دور را بهم     
قفل کنید تا تعویض کامل شود. 

هشدار
مراقب باشــید که کودکان باتری یا هر قطعه جداشده 

را نبلعند.
دفع نامناســب باتری دورانداخته شده به محیط زیست 
آســیب می زند. لطفاً باتری دورانداخته شده را مطابق 

قوانین و مقررات محلی دفع کنید.
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۲. سیستم ضدسرقت
۱.۲ سیستم ضدسرقت موتور

سیســتم ضدســرقت میتواند تضمین کنــد که موتور 
می تواند فقط با کلید مجاز سیستم روشن شود.  

اقدامات احتیاطی برای سیستم ضدسرقت ◆
دکمه تنظیم را به جهت دلخواه بچرخانید تا صندلی در 
ارتفاع مورد نظر شما قرار گیرد سپس دکمه را رها کنید. 
سیستم ضدسرقت موتور احتماال با مشکالت زیر را حین 

استفاده روبرو خواهد شد:

سیگنال ایســتگاه رادیویی، ایستگاه تلوزیون، فرستنده 
و گیرنــده رادیویی، یا تلفن همراه احتماال با سیســتم 

ضدسرقت تداخل پیدا می کند.
اگر موتور نتواند روشــن شود و چراغ هشدار ضدسرقت 
به سرعت چشمک بزند، کلید را بیرون بیاورید، حداقل 
2 ثانیه صبر کنید، کلید را دوباره وارد کنید، و موتور رو 
دوباره روشن نمایید. اگر موتور نتواند پس از 3 بار تالش 
روشن شود، لطفاًً با مراکز فروش و خدمات پس از فروش 

شرکت ایران خودرو تماس بگیرید.
اگر چراغ هشدار سیستم ضدسرقت به طور مداوم حین 
حرکت خودرو چشــمک بزند، به جــای متوقف کردن 
موتور، خودرو را مســتقیما به مرکــز فروش و خدمات 
پس از فروش شرکت ایران خودرو ببرید، و اجازه دهید 

متخصصان خودرو را بررسی و رفع نقص کنند.
در صورت گم کردن کلید، مراکز فروش و خدمات پس 
از فروش شــرکت ایران خودرو مجددا رمز عبور را برای 
سیستم ضدسرقت و کلیدهای باقی مانده تنظیم می کند 

یا کلیدهای جدید را مطابقت می دهد.

هشدار
تغییر و اصالح سیســتم سیستم ضدسرقت بدون مجوز 
از شــرکت ایران خودرو احتماال منجر به از دست دادن 

اختیار کنترل سیستم برای کاربر میشود.

توجه
سیستم ضدسرقت موتور یک دستگاه ضدسرقت 
مؤثر اســت و هرگونه مشــکالت ناشی از آن باید 

درک شود.

۲.۲ سیستم ضدسرقت مکانیکی
پــس از پارک خودرو، ســوئیچ اســتارت را به موقعیت 
"قفــل" )"LOCK"( بچرخایند )برای مدل جعبه دنده 
اتوماتیک، اهرم تعویض دهنده باید در دنده پارک باشد( 
و کلید را بیرون بیاورید. ســپس غربیلــک فرمان را به 
ســمت چپ و راســت بچرخانید، تا زمانی که غربیلک 

فرمان قفل شود.
وقتی سوئیچ استارت به موقعیت "ON" چرخانده شد، 
قفل غربیلک فرمان باز می شود و می تواند آزادانه بچرخد. 
به عالوه، برای مدل جعبه دنده اتوماتیک می توان دنده  

را تعویض کرد.
در صورتی که کلید سوئیچ استارت نتواند بچرخد، لطفاً 
هنگام چرخاندن کلید، غربیلک فرمان را تکان دهید تا 

زمانی که سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار گیرد.
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اگر راننده خیلی نزدیک به غربیلک فرمان نشسته باشد، 
احتماالً در معرض ضربه غربیلک فرمان قرار می گیرد یا 
کیسه هوای جلویی در صورت ضربه خودرو باز می شود، 

که منجر به صدمات فردی می گردد.
برای کاهش احتمال آسیب، راننده باید کمربند ایمنی را 
درست ببندد و به پشتی صندلی بچسبد. جهت تضمین 
عملکرد انعطاف پذیر خودرو، راننده باید از غربیلک فرمان 

تا آنجا که الزم است دور شود.
سرنشــین جلو باید صندلی را تا آنجا که ممکن اســت 
به ســمت عقب حرکــت دهد ولی مطمئن باشــد که 

سرنشینان عقب راحت هستند.

۳. صندلی ها و سیستم کمربند ایمنی

احتیاط
هنگام تنظیــم موقعیت صندلی، بــه هیچ قطعه 
درحال حرکتی دست نزنید، تا از صدمه و یا آسیب 

جلوگیری شود.

هشدار
پشتی صندلی را برای راحتی حین رانندگی بیش 
از حد خم نکنید که واقعاً خطرناک است. در چنین 
صورتی، کمربند شانه نمی تواند درست به بدن تان 

بچسبد.
در صورت تصادف، شما و دیگر سرنشینان ممکن 
است با کمربندهای ایمنی برخوردکنید که منجر 

به آسیب به گردن یا سایر اعضا بدن می شود.
در همین حال، شــما و دیگر سرنشــینان ممکن 
اســت در زیر کمربند ایمنی ُسر بخورید که سبب 

آسیب های جدی می شود.
برای دستیابی به مؤثرترین حفاظت حین رانندگی، 
پشتی صندلی باید مستقیماً به صورت عمودی نگه 
داشته شود. همیشه پشت تان را به پشتی صندلی 
بچسبانید و کمربند ایمنی را تنظیم کنید )لطفاً به 

قسمت "کمربند ایمنی" مراجعه کنید(.

هشدار
بــرای تمرکز بر راندن خــودرو، صندلی راننده را 

حین رانندگی تنظیم نکنید.

هشدار
برای صندلی های دســتی، پس از تنظیم درست 
صندلی، صندلی را کمــی تکان دهید تا مطمئن 
شــوید درست قفل شده است. صندلی که درست 
قفل نشــده باشــد احتماال به طور ناگهانی تکان 
می خورد و ســبب از کنترل خارج شــدن خودرو 

می شود.
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1 ۱.۱.۳ تنظیم طولی صندلی

صندلی قابل تنظیم دستی ◆
هنگام تنظیم طولــی صندلی، اهرم تنظیــم را در لبه 
جلویــی صندلی به ســمت باال بکشــید، صندلی را به 
موقعیت دلخواه بکشید، و سپس اهرم را آزاد کنید. پس 
از آن، ســعی کنید صندلی را با نیرو به ســمت جلو و 
عقب بکشید، تا از قفل ایمنی قطعات قابل تنظیم مطمئن 

شوید.

اهرم پایینی سمت چپ صندلی را برای تنظیم عمودی 
ارتفاع جلوی صندلی، حرکت دهید.

صندلی قابل تنظیم الکتریکی ◆
دکمه های ســمت چپ صندلی را برای تنظیم عمودی 
ارتفاع جلوی صندلی، حرکت دهید. )تنظیم عمودی یا 
تنظیم طولی با جهــات عملیاتی متفاوت، هر دو از یک 

دکمه استفاده می کنند(.

توجه
حیــن رانندگی، تــا آنجا کــه ممکن اســت از 
کیســه هوای جلو دور بمانید و به پشتی صندلی 

بچسبید.

صندلی قابل تنظیم الکتریکی ◆
برای تنظیــم طولی صندلی، دکمه هــای روی درپوش 
محافظ بیرونی صندلی را به صورت طوالی حرکت کنید 

تا صندلی در موقعیت مطلوب قرار گیرد.

۲.۱.۳ تنظیم ارتفاع صندلــی )فقط برای صندلی 
راننده( 

صندلی قابل  تنظیم دستی: ◆
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صندلی قابل  تنظیم دستی ◆
هنگام تنظیم زاویه پشــتی صندلی، اهرم تنظیم سمت 
چپ صندلی را باال بکشــید و کنی به ســمت جلو خم 
شــوید. سپس به سمت عقب خم شوید، پشتی صندلی 
را به موقعیت دلخواه تنظیم کنید، و ســپس اهرم را رها 
کنید. برای اتمام تنظیم، سعی کنید صندلی را با نیرو به 

سمت جلو و عقب بکشید.

۳.۱.۳ تنظیم زاویه پشتی صندلی
پیش از حرکت، پشــتی صندلــی را در موقعیت تقریبا 
عمودی تنظیم کنید و به پشتی صندلی بچسبید. پشتی 
صندلی راننده را در موقعیت عمودی و راحت قرار دهید 
و از فاصله کافی بین سینه و کیسه هوا اطمینان حاصل 
کنید. اگر موقعیت نشســتن خیلی نزدیک به غربیلک 
فرمان باشــد، در صورت تصادف، کیســه هوای باز شده 

احتمال دارد موجب صدمات شود.
سرنشین جلو باید  پشتی صندلی را در موقعیت عمودی 
و راحــت تنظیم کند و تا آنجا که ممکن اســت از آمپر 
فاصله بگیرد. اگر موقعیت نشستن به آمپر خیلی نزدیک 
باشد، در صورت تصادف کیســه هوای باز شده احتماال 

سبب صدمات فردی می شود.
اگر پشــتی صندلی بــه صورتی خم شــود که کمربند 
ایمنی نتواند با ســینه سرنشین درتماس باشد، قابلیت 
محافظتی کمربند ایمنی را تضعیف می کند. در صورت 
تصادف خودرو، سرنشــین احتماال از زیر کمربند ایمنی 

ُسر می خورد و سبب آسیب می شود.

توجه
در صورت تصادف، پشــتی صندلی که خیلی خم 
شده سبب آسیب های شدید به سرنشین می گردد.  

توجه
بــرای صندلی قابل تنظیم دســتی، جهت تنظیم 
پشــتی صندلی که به عقب خم شده به موقعیت 
عمودی، پشتی صندلی را با دست نگه دارید تا به 
آرامی به جای خود بازگردد، به طوری که بازگشت 

ناگهانی پشتی صندلی به بدن انسان ضربه نزند.

صندلی قابل تنظیم الکتریکی ◆
هنگام تنظیم پشتی صندلی، دکمه عمودی سمت چپ 
صندلی را حرکت دهید. به ســمت جلو حرکت کنید تا 
پشتی صندلی به سمت جلو خم شود و به عقب حرکت 

کنید تا پشتی صندلی به عقب خم شود.
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۲.۳ استفاده از صندلی ردیف عقب
۱.۲.۳ قابلیت تاشویی صندلی ردیف عقب

برای افزاش فضای ذخیره ســازی صندوق عقب، قابلیت 
تاشویی به پشتی صندلی ردیف عقب اضافه می شود.

اگر الزم باشد پشــتی صندلی را به پایین تا کنید، ابتدا 
دکمــه باز کردن قفل روی دو طرف پشــتی صندلی را 
به پایین فشــار دهید. پشتی صندلی پس از فشار دادن 
دکمه باز کردن قفل، قابل حرکت می شود. سپس پشتی 

صندلی را به پایین تا کنید.
برای حفط پشــتی صندلی در موقعیت نشستن، پشتی 
صندلی را باال بیاورید و آن را به موقعیت عمودی بکشید 

تا پشتی صندلی قفل شود.

۴.۱.۳ تنظیم زیرسری
زیرسری می تواند رانندگی و سواری را راحت تر و امن تر 
کند. در صورت تصادف، زیرســری درست تنظیم شده 
می تواند سرنشــینان را از آسیب های گردن حفظ کند. 
هنگام حرکت خودرو، تنظیم خیلی پایین زیرســری یا 
جداکردن آن بسیار خطرناک است. بدون پشتیبانی سر 
از سمت عقب، در صورت تصادف گردن شخص احتماال 
در معرض صدمات شدید قرار می گرد. بنابراین مطمئن 
شوید که پیش از حرکت خودرو همه سرنشینان سرها را 

به زیرسری چسبانده باشند.
هنگام تنظیم زیرسری، مطمئن شوید که مرکز زیرسری 
با مرکز گوش های راننده/سرنشــین هم ســطح باشــد، 

همانطور که در شکل نشان داده شده است. 
توجه

بــرای اعمال بهتریــن عملکرد حفاظتی زیرســری در 
صورت تصادف خودرو، قســمت مرکزی زیرسری را با 

پشت سر سرنشین هم تراز کنید.

برای افزایش ارتفاع زیرســری، زیرســری را به موقعیت 
دلخواه باال بکشــید. برای کاهش ارتفاع زیرسری، دکمه 
توقف �را فشار دهید و زیرسری را به موقعیت دلخواه 

پایین بکشید.
هنــگام تنظیم زیرســری، اطمینان حاصــل کنید که 
گیره هــای قفل می توانند به طــور امن چفت های روی 
میله هــای زیرســری را محکم نگه دارنــد. پایین ترین 
موقعیت زیرســری به این صورت اســت که میله های 

زیرسری کامال ناپیدا باشند.

هشدار
اگر زیرســری خودرویی برداشته شــده باشد سوار آن 
خــودرو نشــوید، در غیر این صورت بســیار خطرناک 
خواهد بود. زیرســری را درست تنظیم کنید. زیرسری 
می تواند در صورت تصادف محافظت کننده باشد. هرگاه 
شخص دیگری روی صندلی بنشیند، ارتفاع زیرسری را 

تنظیم کنید.
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۱.۳.۳ عملکرد حفاظتی کمربند ایمنی1
کمربند ایمنی برای حفاظت از راننده/سرنشین عمل  ◆

می کند.
کمربند ایمنی می تواند قابلیــت حفاظتی را در انواع  ◆

صورت تصادف، تحقق بخشــد، از جمله ضربه از جلو، 
ضربه کناری، ضربه به عقب، و انواع غلطیدن.

کمربند ایمنی به جلوگیری از ضربه به امکانات داخلی  ◆
و سرنشینان در صورت کاهش سرعت ناگهانی خودرو 

کمک می کند.
کمربند ایمنی مانع پرت شــدن راننده/سرنشــین به  ◆

بیرون از خودرو در صــورت ضربه یا غلطیدن خوردو 
می شود.

به راننده/سرنشــین کمک می کند وضعیت نشستن  ◆
مناســب را هنگام باز شدن کیســه هوا حفظ کند، تا 
صدمات ناشــی از باز شدن کیسه هوا را کاهش دهد و 

بهترین حفاظت کیسه هوا را بدست آورد.

هنگام بازگرداندن پشتی صندلی، حتما کانکتور کمربند 
ایمنی میانی عقب را وصل کنید. اطمینان حاصل کنید 
که پشــتی صندلی کامال در موقعیت قفل ثابت شده و 

کمربند ایمنی میانی عقب کامال قفل شده باشد.
کانکتور کمربند ایمنی میانی عقب را شل نکنید، به جز 

هنگامی که صندلی عقب به سمت پایین تا شده باشد.
اگر کانکتور کمربند ایمنی میانی عقب و پشتی صندلی 
در موقعیت درســت قفل نشده باشــند، احتماال سبب 
صدمات شدید هنگام تصادف یا ترمز اضطراری می شود.

نکته
بســتن کمربند ایمنی پس از نشستن در صندلی 
عادت خوبی است که باید توسط راننده/سرنشینان 
ترویج شود. راننده مسئول نظارت براین است که 
همه سرنشــینان کمربند ایمنی را ببندند. راننده/
سرنشین باید همیشــه کمربند ایمنی را درست 

ببندد.  

هشدار
وقتی پشتی صندلی ردیف عقب در وضعیت تاشده 
اســت، نشســتن روی جای بارها یا صندلی عقب 
ممنوع است. بدون حفاظت درست کمربند ایمنی، 
نشستن در آنجا در صورت تصادف یا ترمز ناگهانی 

موجب صدمات شدید می شود.
وقتی سرنشــین یا باری روی صندلی عقب باشد، 

صندلی عقب را تا نکنید.
همه بارها را در مقابل ُســر خوردن و حرکت ثابت 
کنید. اطمینان حاصل کنید که ارتفاع بار بیشتر از 

پشتی صندلی نباشد.
هنگام بازگرداندن پشــتی صندلــی به موقعیت 
عمودی، اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی 
کامال در موقعیت قفل ثابت شده است. اگر پشتی 
صندلی کامال در موقعیت مناسب قفل نشده باشد، 
سرنشین در صورت تصادف یا ترمز ناگهانی آسیب 

خواهد دید.

۲.۲.۳ استفاده از دسته مرکزی
دسته مرکزی را برای استراحت دست به پایین تا کنید 
اگر چند سرنشین در صندلی ردیف عقب نشسته باشند.

۳.۳ اســتفاده از کمربنــد ایمنــی )همچنین 
قابل اســتفاده برای کمربند ایمنی با پیش کشنده 

دوتایی(
برای ایمنی راننده و سرنشینان، همه صندلی های خودرو 
مجهــز به کمربند ایمنی هســتند. کمربنــد ایمنی در 
صورت انواع ضربه به خــودرو، به بهترین نحو از خودرو 

محافظت کند.
کمربند ایمنی می تواند در صورت تصادف یا ترمز ناگهانی 
به کاهش احتمال آسیب راننده و سرنشین داخل خودرو 

کمک کند و سطح آسیب را کاهش دهد. 
برای اعمال بهترین عملکــرد حفاظتی کمربند ایمنی، 
راننده و سرنشــینان باید حالت نشستن را حفظ کنند و 

همیشه کمربند ایمنی را درست ببندند.
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1 ۲.۳.۳ پیکربندی سیستم کمربند ایمنی
کمربند ایمنی سه نقطه ای با پیش کشنده برای صندلی 
ردیف جلو انتخاب می شــود. در وضعیت عادی، کمربند 
ایمنی باید به راحتی کش بیاید و به عقب جمع شــود 
و راننده/سرنشینان باید بتوانند کمربند ایمنی را خیلی 

راحت ببندند.
در صــورت ضربه یا ترمز ناگهانی خودرو، کمربند ایمنی 
فورا قفل می شود و راننده/سرنشینان را روی صندلی نگه 

می دارد.
کمربند ایمنی قفل دار اضطراری 3 نقطه ای برای صندلی 

ردیف عقب انتخاب شده است.
سیستم کمربند ایمنی شــامل چراغ نشانگر  روی 
آمپر اســت. وقتی سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار 
گیرد، اگر صندلی راننده بســته نشــده باشد، این چراغ 
هشدار روشن می ماند، تا زمانی که کمربند ایمنی بسته 
شود. اگر راننده نتواند کمربند ایمنی را ببندد و سرعت 
حرکت خودرو کمتر از 25 کیلومتر بر ســاعت باشــد، 
سیستم زنگ هشــدار را به صدا درمی آورد، تا زمانی که 
کمربند ایمنی بسته شــود. اگر سرنشین بزرگسالی در 
صندلی سرنشین جلو نشسته باشد )اختیاری( و کمربند 
ایمنی بسته نشده باشد، چراغ هشدار  ON )روشن( 
باقی می ماند، تا زمانی که کمربندی ایمنی بســته شود. 
اگر سرنشین جلو نتواند کمربند ایمنی را ببندد و سرعت 
حرکت خودرو کمتر از 25 کیلومتر بر ســاعت نباشــد، 
سیســتم زنگ هشدار را به صدا در می آورد تا زمانی که 

کمربند ایمنی بسته شود.

۳.۳.۳ پیش کشنده کمربند ایمنی ردیف جلو 
به منظور ارائه بهترین محافظت، صندلی راننده و صندلی 
سرنشین جلو ب سیستم پیش کشنده مجهز شده اند. در 
صورت وقوع تصادف سطح متوسط یا سطح باال در جلو 
یا تصادف جلویی از نزدیک، کیســه هوا و پیش کشــنده 
کمربنــد ایمنی همزمان عمل می کنند. پیش کشــنده 
کمربند ایمنی پس از باز شــدن کیسه هوا، به تدریج رها 

می  شود.
پیش کشــنده می تواند فقط می توانــد در صورت ضربه 
سطح متوسط یا باال در جلو یا ضربه جلوی نزدیک بکار 
بیوفتد )همانند کیسه هوا( و نمی تواند در صورت ضربه در 

جهات دیگر بکار بیوفتد.
پیش کشنده کمربند ایمنی هنگام عمل کردن، مقداری 
دور )گاز غیرسمی( ایجاد می کند. چنین گازی به تدریج 
تاثیر مضر بر سرنشینان نمی گذارد و شاید موجب خارش 
خفیف برای سرنشینانی شود که حساسیت پوستی دارند.

اگر پســماند تولید شــده توسط کیســه هوا باز شده یا 
پیش کشنده صندلی ردیف جلو روی پوست یا در چشم 

بیوفتد، لطفاً فورا محل را با آب بشویید.
پیش کشــنده کمربند ایمنی می تواند فقط برای یک بار 

استفاده شود.
پیش کشــنده کمربند ایمنی را نمی توان مورد استفاده 
مجدد قرار داد. حتی اگر هیچ سرنشینی آن موقع روی 

صندلی ننشسته باشد، پیش کشــنده صندلی باید فورا 
تعویض شود.

هشدار
سیستم پیش کشنده را بدون مجوز تغییر ندهید.  
تغییر قطعات، مدارها، و وســایل الکتریکی درون 
سیستم پیش کشنده، عملکرد عادی کمربند ایمنی 

را مختل می کند.
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اقدامات احتیاطی برای عملیات های کمربند ایمنی 1
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1 هشدار
کمربند ایمنی باید روی اسکلت بدن تان بسته شود، 
در جلو یا روی لگن پایینی، و در جلو سینه و روی 
شانه. بستن کمربند ایمنی روی شکم ممنوع است. 
استفاده نادرست از کمربند ایمنی احتماال منجر به 

صدمات شدید می شود.
کمربند ایمنی کمری بایــد در عوض کمر، تا حد 
ممکــن به پایین لگــن بچســبد،. موقعیت باالی 
کمربنــد ایمنی کمری، خطر صدمــات داخلی در 

صورت تصادف را افزایش می دهد.
استفاده چند سرنشین از یک کمربند ایمنی ممنوع 
است، و یک کمربند ایمنی را فقط یک نفر می تواند 
استفاده کند. بستن کمربند ایمنی برای کودکی که 
روی پاهای سرنشین نشسته، بسیار خطرناک است.

تعداد راننده/سرنشینان درون خودرو نباید از تعداد 
کمربندهای ایمنی بیشتر باشد.

هنگام استفاده از کمربند ایمنی، کمربند ایمنی را 
نپیچید. پیچاندن کمربنــد ایمنی دور بدن تان، اثر 

حفاظتی کمربند ایمنی را دچار اختالل می کند.
کمربند ایمنی باید تا حد ممکن محکم تنظیم شود، 
به شــرطی که راحتی فرد کاهش نیابد، تا عملکرد 
حفاظتی طراحی را فعال کند. محکم بستن کمربند 
ایمنی عملکرد حفاظتی را برای سرنشــین کاهش 

می دهد.
راننده و همه سرنشینان درون خودرو باید همیشه 

کمربند ایمنــی خود را ببندند. کــودکان باید در 
صندلی ردیف عقب نگه داشــته شوند. در صورت 

امکان، سیستم ایمنی کودک باید  استفاده شود.
حتما کمربند شانه را از روی شانه و سینه خود عبور 
دهید و آن را ببندید. آن را از پشت یا زیر دستان تان 
عبور ندهیــد. کمربند ایمنــی را دور از صورت و 
گردن تان نگه دارید، اما از روی شانه تان پایین نزنید. 
استفاده نادرست از کمربند ایمنی احتماال موجب 

صدمات شدید می شود.
کمربنــد ایمنی را مجددا نصــب نکنید یا کمربند 
ایمنــی دیگری اضافه نکنیــد، در غیر این صورت 
مانع تنظیم کننده کمربند ایمنی برای بازگرداندن 
کمربند شل می شود یا مانع مجموعه تنظیم کمربند 

ایمنی برای باز کردن کمربند شل می شود.
از کمربنــد در برابر آلودگی روغــن، بتونه و مواد 
شــیمیایی، به ویــژه آلودگی الکترولیــت باتری 

محافظت کنید.
لطفــاً از صابون قلیایی برای تمیز کردن اســتفاده 
کنید. اگر پارچه کمربند ایمنی پاره یا آلوده شــود 

یا آسیب ببیند، آن را تعویض کنید.
پس از ضربه به خودرو، همه مجموعه های کمربند 
ایمنی از جملــه گیرنده و همه کانکتورهای فلزی، 
باید توســط نمایندگی مجاز ایران خودرو بررسی 
شــوند. بســیار توصیه می شــود که کمربندهای 
ایمنی پس از ضربه به خودرو تعویض شــوند، مگر 
اینکه شــدت ضربه کم باشد و کمربندهای ایمنی 

آسیب ندیده باشــند و هنوز قابل استفاده باشند. 
مجموعه های کمربند ایمنی کــه هنگام ضربه به 
خودرو مورد استفاده نبودند را نیز بررسی کنید. در 
صورت تشخیص مجموعه کمربند ایمنی آسیب دیده 

یا غیرقابل استفاده، آن را تعویض کنید.
پس از ضربه شدید به خودرو، کمربندهای ایمنی را 
با کمربندهای جدید تعویض کنید، حتی اگر هیچ 

آسیبی روی کمربندهای ایمنی مشاهده نشود.
کمربندهای ایمنی پیش کشــنده وقتی باز شــوند 
دیگر قابل اســتفاده نیســتند. آن هــا را همراه با 

منقبض کننده ها )retractor( تعویض کنید.
جداسازی و نصب قطعات سیستم کمربندی ایمنی 
پیش کشــنده باید توســط نمایندگی مجاز ایران 

خودرو انجام شود.
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۴.۳.۳ روش بستن کمربند ایمنی ۳ نقطه ای1
صندلی هــای ردیف جلو این خــودرو، مجهز به کمربند 
ایمنی 3 نقطه ای با پیش کشــنده نیروی محدودکننده 

هستند.
کمربند ایمنی قفــل اضطراری 3 نقطه ای برای صندلی 
ردیف جلو انتخاب شده است. کمربند ایمنی 3 نقطه ای 

روی شانه، سینه، و لگن کشیده می  شود.
برای بستن کمربند ایمنی، به صورت زیر عمل کنید:

تنظیم صندلی  ها ◆
)لطفاً به بخش "تنظیم صندلی ها" در باال مراجعه کنید(

سگک و زبانه قفل را نگه دارید. ◆
کمربند کمر/شانه را به آرامی بیرون بکشید. ◆
زبانه را درون ســگک وارد کنید، تا زمانی که صدای  ◆

"کلید" به گوش برسد.
اطمینــان حاصل کنید مــه کمربند شــانه به بدن  ◆

چسبیده باشد.

هشدار
راننده و همه سرنشــینان بایــد کمربند ایمنی را 

همیشه ببندند.

گردنبند ثابت کننده باالیی
کمربند ایمنی شانه

زبانه

سگک کمربند کمری
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1
هشدار

کمربند ایمنی هنگامی بیشترین تأثیر را دارد که 
پشت تان در مقابل پشتی صندلی باشد. بنابراین، 
پشتی صندلی را برای راحتی، بیش از حد به عقب 

خم نکنید.

هنگام بســتن کمربند ایمنی، قســمت کمری کمربند 
ایمنی روی لگن تا آنجا که ممکن است به پایین کشیده 
شود. قسمت شانه کمربند ایمنی را باال بکشید تا مطمئن 
شوید قسمت کمری کمربند ایمنی به بدن تان چسبیده 
باشــد. در این صورت، لگن قوی می تواند نیروی ضربه 
را در صــورت ضربه به خودرو تحمــل کند، تا احتمال 

صدمات داخلی بدن کاهش یابد.
هرگاه الزم اســت، کمربند ایمنی را باال بکشید، تا شلی 
کمربند ایمنــی از بین رود. لطفاً، بررســی کنید حتما 
کمربند ایمنی روی ســینه و شانه محکم کشیده شده 
باشــد. در این صورت، نیروی ضربه روی کل قســمت 

فوقانی بدن پخش می شود.
اگر کمربند ایمنی به جای شانه، با گردن یا فقط دست ها 
در تماس باشــد، ارتفاع کمربند شانه را درست تنظیم  

کنید.
تنظیم کننده را به ســمت باال بکشید تا ارتفاع کمربند 
ایمنی را افزایش دهید. تنظیم کننده را پایین بکشید تا 
ارتفاع کمربند ایمنــی را کاهش دهید. با اتمام تنظیم، 
اطمینان حاصل کنید که تنظیم کننده قفل شده باشد. 
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1
هشدار

تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی شــانه را برای 
تنظیم کمربند ایمنی در مناســب ترین موقعیت 
استفاده کنید. در غیر این صورت، احتماال عملکرد 
کل سیســتم ایمنی را مختل می کند و احتمال یا 
شدت صدمه را در صورت تصادف افزایش می دهد.

کمربند شانه باید در میانه شانه باشد. کمربند شانه 
را دور از گردن نگه دارید.

اطمینان حاصــل کنید که کمربنــد ایمنی پیچ 
نخورده باشد.

پس از تنظیم، تنظیم کننده ارتفاع کمربند شانه را 
به طور عمودی حرکــت دهید و اطمینان حاصل 
کنید که تنظیم کننده ارتفاع کمربند شــانه قفل 

باشد.
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1
هشدار

جهت ایمنی راننده، وی باید کمربند ایمنی را فقط 
در حالت ساکن خوردو تنظیم کند. بنابراین، لطفاً 

پیش از رانندگی به تنظیم آن دقت کنید.

هشدار
یک کمربند ایمنی فقط می تواند برای یک سرنشین 
استفاده شود و استفاده دو سرنشین از یک کمربند 
ایمنی ممنوع اســت. به خصوص، کشیدن کمربند 
ایمنی روی سرنشینی که کودکی را در آغوش دارد 

بسیار خطرناک است.

۵.۳.۳ باز کردن و تنظیم کمربند ایمنی ۳ نقطه ای
برای باز کردن کمربند ایمنی، دکمه قرمز روی ســگک 
را به پایین فشار دهید و همزمان زبانه را بیرون بکشید. 
روش بســتن و روش باز کردن کمربند ایمنی 3نقطه ای 
برای صندلی ردیف عقب همانند صندلی های ردیف جلو 

است.
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۶.۳.۳ ایمنی کودکان1
کودکان نیازمند کمک و محافظت از طرف بزرگساالن 
هســتند. بزرگســاالن باید از کــودکان مراقبت کنند. 
لطفاًً وســلیه ایمنی کودک مناسب برای هر اندازه بدن 

کودکان را انتخاب کنید.

هشدار
حفاظت ویژه برای کودکان الزم است. کمربندهای 
ایمنی خودرو ممکن اســت برای آن ها مناســب 
نباشند. کمربند شانه احتماال به صورت و گردن شان 
خیلی نزدیک می شــود. کمربند کمری برای لگن 

کوچک آن ها مناسب نیست.
در صورت تصادف، کمربند ایمنی نامناسب منجر به 

صدمات شدید یا مرگبار می شود.
همیشــه از سیستم ایمنی کودک مناسب استفاده 

کنید.

نوزادان
توصیه می شــود نوزادان را حین رانندگی در وســیله 
ایمنی کودک قرار دهید. لطفاًً سیســتم ایمنی کودک 
مناسب با خودرو و کودک خود انتخاب کنید و همیشه 
وسیله را بر طبق دستورالعمل سازنده نصب و راه اندازی 

کنید.
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1 کودکان بزرگتر

هشدار
به کودکان اجازه ندهید روی صندلی بایستند یا زانو 

بزنند.
هرگز به کودکان اجازه ندهیــد حین رانندگی در 
صندوق عقب بمانند. کودکان در صورت تصادف یا 

ترمز اضطراری آسیب خواهند دید.

وقتی اســتفاده از سیســتم ایمنی کودک برای کودکی 
با انــدازه بدن بزرگتر غیرممکن باشــد، کودک را روی 
صندلی بنشــانید. کمربند ایمنی خودرو را ببندید. اگر 
صندلی کودک مجهز به کمربند ایمنی شــانه باشــد و 
دقیقا با صورت و گردن کودک هم سطح باشد، می توان از 
ضربه گیر کمکی )موجود در بازار( استفاده کرد. ضربه گیر 
کمکی می تواند ارتفاع صندلی کــودک را افزایش دهد 
به طوری که کمربند شــانه دقیقا از روی قسمت فوقانی 
میانی شــانه کودک عبور کند و کمربند کمری نسبتا تا 
لگن کودک پایین می آیــد. ضربه گیر کمکی همچنین 
باید ســازگار با صندلی های خودرو باشد. وقتی کودک 
رشــد می کند به طوری که کمربند شانه دیگر نزدیک 
صورت و گردن کودک نیســت، ضربه گیر کمکی دیگر 
مورد استفاده نمی باشد. به عالوه، برای کودکان بزرگتر، 
انواع مختلف سیســتم های ایمنی کــودک وجود دارد. 
این سیســتم ها باید برای دستیابی به بهترین محافظت 

استفاده شوند.

زنان باردار
توصیه می شــود که از کمربند ایمنی بــرای زنان باردار 
حین رانندگی اســتفاده شــود. لطفاً کمربند ایمنی را 
نزدیک بدن آن ها ببندیــد و کمربند کمری را تا حدی 
ممکن از پایین لگن آن ها عبــور دهید تا آن نه از روی 
کمر. کمربند شانه را از روی سینه عبور دهید و به شانه 
ببندید. هرگز کمربند کمری و شانه را از روی شکم عبور 
ندهید. برای توصیه های پزشــکی لطفاً با پزشک تماس 

بگیرید.
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سرنشینان معلول1
توضیه می شود کمربند ایمنی را برای سرنشینان معلول 
حین رانندگی ببندید. برای توصیه های پزشکی لطفاً با 

پزشک تان تماس بگیرید.

7.3.3  کمربند ایمنی میانی عقب

کمربند ایمنی میانی عقب با زبانه رابط �و زبان کمربند 
ایمنی �نصب می شــود. زبانه رابط و زبانه کمربند باید 
با اطمینان قفل شده باشند تا از عملکرد عادی کمربند 

ایمنی مطمئن شوید.
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هشدار

اطمینــان حاصل کنید که زبانــه رابط و کمربند 
ایمنــی را همانطور که در ادامه می بینید بســته 
باشید. هنگام استفاده از کمربند ایمنی، حتما زبانه 
رابط و زبانه کمربند را قفل کنید. از کمربند ایمنی 
فقط با اتصال زبانه کمربند اســتفاده نکنید. این 
کار در صورت تصــادف یا ترمز اضطراری احتماال 

موجب صدمات شدید می شود.
اطمینان حاصل کنید که زبانه رابط کمربند ایمنی میانی 
عقب با ســگک فیتر )fitter( بسته شده باشد و فقط در 

صورت به جلو تا کردن صندلی عقب، رها شود.
برای اتصال سگک، همانند روش زیر عمل کنید:

1. زبانــه رابــط � و زبانــه کمربنــد � را از پایــه 
منقبض کننده )retractor( بیرون بیاورید؛

2. کمربند ایمنی را بکشید تا سگک رابط �  و سگک 
رابط � بسته شوند.

هنــگام به جلو تا کردن صندلی عقــب، کمربند ایمنی 
میانی عقب می تواند به موقعیت حفاظتی برگردد:

1. زبانه رابط را بگیرید؛ وقتی زبانه از ســگک رابط رها 
شــود، کمربند ایمنــی به طور ناگهانی بــاز نمی گردد. 
دکمه های )� و �( روی سگک را فشار دهید تا زبانه 

رابط رها شود،
 � )retractor( 2. زبانه کمربند را در پایه منقبض کننده
نگــه داریــد؛ زبانــه رابــط را در پایــه منقبض کننده 

)retractor( � نگه دارید.
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۴.۳ روش ثابت کردن کمربند کودک1
کمربنــد ردیف عقــب این خــودرو به نقــاط اتصال 
)anchorages( ثابت کننــده بــرای صندلی کودک 
 ISO مجهز شــده است. در حال حاضر، صندلی کودک
FIX مناســب می تواند در صندلی سمت چپ یا راست 

ردیف عقب نصب شود. 

هشدار
هنــگام اتصال رابط کمربنــد ایمنی میانی عقب، 
مطمئن شوید که پشتی صندلی کامال در موقعیت 

قفل و در میانه صندلی عقب، قفل شده باشد. 
قفل کردن رابط کمربند ایمنی را کامل کنید.

رابط کمربند ایمنی میانی عقب را به جزهنگام به 
جلو تا کردن صندلی عقب، شل نکنید.

هنگام اتصال رابــط کمربند میانی عقب، مطمئن 
شوید که پشــتی صندلی کامال در موقعیت قفل 
ثابت شــده باشد و کمربند میانی عقب کامال قفل 

شده باشد.
اگر رابط کمربند میانی عقب در موقعیت درســت 
قفل نشــده باشــد، درصــورت تصادف یــا ترمز 

اضطراری احتماال موجب صدمات شدید می شود.
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هنگام اســتفاده، ابتدا پایه های پایینی صندلی کودک را 
بــا نقاط اتصال ثابت کننده تراز کنید و آن ها را به داخل 
انکراژهــای ثابت کننده در موقعیــت پایینی ضربه گیر 
صندلی وارد کنید. سپس روکش صندوق عقب را برای 
ثابت کردن نقطه باالیی صندلی کودک، با اهرم باز کنید.

توجه
بــه طور عــادی، صندلی کودک بایــد فقط روی 

صندلی چپ یا راست ردیف عقب نصب شود.
برای اســتفاده درست از سیســتم ایمنی کودک، 
حتما آن را برطبق دســتورالعمل ســازنده نصب 

کنید.

نقطه اتصال پایینی 
صندلی کودک

نقطه اتصال باالیی 
صندلی کودک
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۴. سیستم کیسه  هوای جلو1
قطعه سیستم کیسه  هوای جلو شامل کیسه  هوای راننده 
و کیسه  هوای سرنشین جلو است )از این پس، کیسه  هوا 

به سیستم ایمنی کیسه  هوا اشاره دارد(.

کیسه  هوای راننده ◆
شرایط  برخی  صورت  در  می تواند  راننده  کیسه  هوای 
ضربه به جلو باز شود تا نیروی ضربه روی سر و سینه 

راننده کم کند.

کیسه  هوای سرنشین جلو ◆
برخی  صورت  در  می تواند  جلو  سرنشین  کیسه  هوای 
گردن  و  سر  روی  ضربه  نیروی  جلو،  به  ضربه  شرایط 

سرنشین جلو را کم کند.
قرار   ”ON“ موقعیت  در  استارت  سوئیچ  که  زمانی 
می گیرد کیسه  هوا همیشه در حالت آماده به کار است.

۱.۴ ترکیب سیستم کیسه  هوا جلو
سیستم کیسه  هوای جلو خودرو شامل چهار قطعه زیر 

است:
واحد کنترل SRS )واحد کنترل کیسه  هوا(  ◆
چراغ هشدار کیسه  هوا  ◆
سنسور ضربه به جلو  ◆
زیرمجموعه کیسه  هوا  ◆

واحد کنترل SRS مرکز کنترل سیستم کیسه  هوا است 
عمل  ضربه  سنور  از  ورددی  سیگنال  دریافت  و جهت 
می کند، لزوم باز شدن کیسه  هوا را تشخیص می دهد، و 

خودعیب یابی سیستم را انجام می دهد.
سیگنال  ورودی  اصلی  وسیله  جلو،  به  ضربه  سنسور 
تشخیص  برای  و  است  کیسه  هوا  سیستم  در  کنترل 
قدرت ضربه به خودرو عمل می کند، آن را به سیگنال 
 SRS واحد کنترل   ریزپردازنده  به  و  تبدیل می کند، 

می فرستد.
چراغ هشدار SRS نشان می دهد که آیا سیستم کیسه 

 هوا در حالت عملکرد عادی است.
قطعه  و  کیسه  هوا  قطعه  شامل  کیسه هوا  زیرمجموعه 

باروتی است.

توجه
کیسه  هوا وسیله حفاظتی مکمل کمربند ایمنی 

است.
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۱.۱.۴ اصول کار کیسه  هوای جلو
مشخص  مقدار  صورت  در  خودرو،  به  ضربه  لحظه  در 
قدرت ضربه، واحد کنترل SRS به سرعت به سیگنال 
صادر شده توسط سنسور ضربه به جلو پاسخ می دهد، 
اصل  از  استفاده  با  را روشن می کند، که  گاز  ژنراتور  و 
در  را  کیسه هوا  به سرعت  گرم،  هوای  سریع  گسترش 
مدت کوتاهی پس از ضربه باد می کند تا ضربه گیر هوا در 
جلوی راننده/سرنشین ایجاد شود و از سر و سینه راننده/

سرنشین تا حدی محافظت می کند.
از آزاد شدن کیسه های هوا، حرارت در محیط  - پس 
اطراف کیسه هوا بسیار باال خواهد بود . بنابراین  در این 
شرایط باید احتیاط الزم برای جلوگیری از سوختگی های 

سطحی انجام پذیرد.
- کیسه هوای خودرو فقط یک بار قابل استفاده است 
باید توسط کارشناسان مربوطه  و در صورت رهاسازی 

برای بررسی و تعویض این قطعات اقدامات الزم انجام 
پذیرد. فرایند تعویض کیسه های هوا نیز فقط بایدتوسط  

نمایندگي  هاي مجاز ایران خودرو انجام شود.

توجه
در صورت تصادف شدید در جلو خودرو، سیستم 
و  سر  برای  مکملی  حفاظت  می تواند  هوا  کیسه  
سینه سرنشینان ردیف جلو فراهم کند، و قطعه 
خودرو  غیرفعال  ایمنی  سیستم  تشکیل دهنده 

است.
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۲.۱.۴ چراغ هشدار کیسه  هوا
وقتی سوئیچ استارت به موقعیت “ON” می چرخد یا موتور 
روشن می شود، چراغ هشدار SRS به مدت 3 ثانیه روشن 
می شود، سپس خاموش می شود، که نشانه کارکرد عادی 

سیستم کیسه هوا است.
چراغ هشــدار کیسه هوا احتماال مشــکالت زیر را خواهد 

داشت:
هنگامی که سوئیچ استارت به موقعیت ON می چرخد،  ◆

چراغ هشدار نمی تواند روشن شود.
چراغ هشدار همیشه پس از روشن شدن موتور، روشن  ◆

می گردد.
در حین رانندگی، چراغ هشــدار روشــن می شــود یا  ◆

گهگاهی چشمک می زند و خاموش می شود.
در صورت مشکالت باال، لطفاً در اسرع وقت با مرکز فروش و 
خدمات شرکت ایران خودرو تماس بگیرید. خودرو می تواند 

پس از رفع نقص، به طور عادی مورد استفاده قرار گیرد.

نکته
سیســتم کیســه  هوا می تواند بهتریــن عملکرد 
محافظتی اش را تنها وقتی اعمال کند که کمربند 
ایمنی بسته باشد. جهت رعایت ایمنی، سرنشینان 
ردیــف جلو باید کمربند ایمنــی را حین حرکت 

خودرو ببندند.

نکته
وقوع شــرایط باال نشان می دهد که کیسه  هوا در 
حالت عادی نیست. کیسه  هوا نمی تواند در صورت 

ضربه تصادف به جلو، به طور عادی باز شود.
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۲.۴ سیستم تشخیص سرنشین
خودرو به سیســتم تشــخیص سرنشــین مجهز است. 
اگر سرنشــین بدون بســتن کمربند ایمنی در صندلی 
سرنشــین جلو نشسته باشد، وقتی سرعت خودرو باالی 
25 کیلومتر بر ساعت است آمپر چندکاره بوسیله چراغ 

کمربند ایمنی هشدار می دهد و به صدا درمی آید.

۳.۴ شرایط برای باز شدن کیسه  هوای جلو
در حیــن رانندگی، اگر خــودرو با ســرعت باالی 25 
کیلومتر بر ســاعت، با ضربه ای از جلو به دیوار محکمی 
برخورد کند )مثال دیوار بتنی(، که منجر به تغییرشکل 
شدید همه قطعات جلو شــود )مانند میله طولی جلو(، 
آستانه کاهش سرعت در محل نصب سنسور ضربه بیش 
از تنظیمات وضعیت بحرانی واحد کنترل SRS خواهد 

شد و سیستم کیسه هوا را باز می کند.

توجه
تعمیر یا تغییر سیســتم کیســه  هوا بدون مجوز 
بسیار خطرناک اســت و احتماال موجب باز شدن 
تصادفی یا مشکل در عملکرد کیسه  هوا می گردد 
و منجر به صدمات شدید می شود. سیستم کیسه 
 هوا باید فقط توسط مرکز فروش و خدمات پس از 

فروش شرکت ایران خودرو تعمیر شود.

اگر خودرو با ضربه از جلو به جســم قابل حرکتی )اشیاء 
متحــرک یا قابل تغییر مانند وســیله نقلیه و گاردریل( 
برخورد کند، در عوض دیوار محکم )مانند دیوار بتنی(، 
سرعت ضربه )ســرعت خوردو( برای باز شدن کیسه هوا 

افزایش خواهد یافت.

۱.۳.۴ باز شدن کیسه  هوای جلو
کیسه  هوا در سرعت بسیار باال باز می  شود، که احتماال  ◆

منجر به خراش یا صدمات ضربه ای به راننده/سرنشین 
می گردد.

هنگام باز شــدن کیسه  هوا، سیســتم صدای بلندی  ◆
ساطع می کند، و هنگام تخلیه هوای کیسه  هوا، مقدار 
کمی دود بیرون می دهد که منجر به صدمات فردی 
نمی شود. برای پرسنلی که دچار بیماری های تنفسی 
هستند یا پوستی با مقاوم ضعیف در برابر ضربه دارند، 
موجب تحریک موقت گلو یا پوســت می شــود. در 
صورت آلودگی پسماندها )مانند گاز( روی پوست، در 

اسرع وقت با آب تمیز بشویید.
پس از باز شــدن کیسه  هوا، زیرمجموعه کیسه  هوا و  ◆

اطراف آن تحت دمای باال هستند. به آن دست نزنید 
وگرنه موجب سوختگی می شود.

کیسه  هوا می تواند یک بار استفاده شود. وقتی باز شد،  ◆
کیسه  هوا باید تعویض شــود. کیسه  هوا باید توسط 
مرکــز فروش و خدمات پس از فــروش ایران خودرو 

تعویض شود.

۲.۳.۴ شرایط باز نشدن کیسه  هوای جلو
نخستین شرط برای باز نشدن کیسه  هوا

سیســتم کیســه  هوا در صورت ضربه هــای زیر حین 
رانندگی باز نمی شود، به عنوان مثال ضرباتی که متعلق 

به ضربه به جلو نیستند.
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ضربه به عقب توسط خودرو دیگر ◆

غلطتیدن به پهلو ◆

لغزش به کنار یا ضربه به کنار ◆

شرط دوم برای باز نشدن کیسه  هوا
در صورت ضربات زیر حیــن رانندگی، هرچند که جلو 
خودرو تحت تغیرشــکل زیاد قرار می گیــرد، و خودرو 
شدیدا آسیب می بیند، به علت عملکرد ضربه گیری بدن 
ضربه به راننده/سرنشین نسبتا کم خواهد بود و سیستم 

کیسه  هوا باز نخواهد شد.
به طور مشابه، این موارد نشان می دهد که وقتی شرایط 
پیش فرض برای ضربه به جلو برآورد نمی شوند کیسه  هوا 
باز نخواهد شــد، حتی اگر ضربه موجب صدمات فردی 

شود، و خودرو با ضربه به جلو مواجه گردد.

قســمت میانی جلویی خودرو بــا درخت یا  ◆
میله ای برخورد کند.
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خودرو با شانه جاده، پله، یا دیگر اشیا محکم  ◆
کوتاه برخورد کند.

قســمت باالیی جلو خودرو با انتهای محفظه  ◆
صندوق عقب برخورد کند.

جلو خوردو با ضربه انحرافی مواجه می شود. ◆

با لبه گودال  ◆ خودرو به درون گودالی بوفتد یا 
برخورد کند.

خودرو با شدت به زمین سقوط کند یا هنگام  ◆
عبور از پله سقوط  کند.

۵. کیســه  هوای جانبی و کیســه  هوای پرده ای 
)اختیاری(

برخی مدل ها )برای جزییات به جدول پیکربندی مراجعه 
کنید( مجهز به کیسه هوای جانبی و کیسه  هوای پرده ای 
جانبی )SRS( هســتند. این کیسه  هوا برای حفاظت 
تکمیلی از ســر و سینه سرنشــینان در صورت برخورد 

کناری متوسط یا شدید، عمل می کند.
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کیسه  هوای جانبی راننده در صندلی راننده واقع است  ◆1
تا از راننده محافظت کند.

کیسه  هوای جانبی سرنشین جلو در صندلی سرنشین  ◆
جلو واقع است تا از سرنشین جلو محافظت کند.

کیسه  هوای پرده ای جانبی راننده در قسمت پایینی  ◆
سمت چپ ســقف واقع است تا از راننده و سرنشین 

عقب سمت چپ محافظت کند.
کیســه  هوای پرده ای جانبی سرنشــین در قسمت  ◆

پایینی سمت راست ســقف واقع است تا از راننده و 
سرنشین عقب سمت راست محافظت کند.

وقتی سوئیچ اســتارت در وضعیت "ON" است، کیسه  
هوای جانبی و کیســه هوای پرده ای جانبی همیشه در 

حالت آماده هستند.

۱.۵ سیســتم کیســه هوای جانبی و کیسه هوا 
پرده ای جانبی

سیستم کیسه  هوای جانبی و کیسه  هوای پرده ای جانبی 
خودرو شامل قطعات زیر هستند:

واحد کنترل SRS )واحد کنترل کیسه  هوا(
چراغ هشدار کیسه  هوا ◆
کیسه  هوا و زیر مجموعه کیسه  هوای پرده ای ◆
سنسور ضربه کناری ◆

واحد کنترل SRS، مرکز کنترل سیستم کیسه هوا است 
و برای دریافت سیگنال ورودی از سنسور ضربه ای عمل 
می کند، لزوم باز شــدن کیسه هوا و کیسه هوای پرده ای 

کناری را تشخیص می دهد، و عیب یابی سیستم را انجام 
می دهد.

سنســور ضربه ای کناری روی انتهــای پایینی صفحه 
داخلی ســتون-B بدنه نصب می شود. به عنوان وسیله 
اصلی ورودی ســیگنال کنترل در سیســتم کیسه  هوا، 
برای تشخیص قدرت ضربه خودرو، تبدیل به سیگنال، و 
ارسال به زیرپردازنده واحد کنترل SRS عمل می کند.

چراغ هشدار SRS نشان می دهد که آیا سیستم کیسه 
 هوا در وضعیت عملکرد عادی است.

زیرمجموعه کیسه  هوا شــامل قطعه کیسه  هوا و قطعه 
باروتی است.

۲.۵ اصول کار کیسه  هوای جانبی و کیسه  هوای 
پرده ای جانبی

در همــان لحظه برخورد خودرو، در صورت قدرت ضربه 
مشــخص، واحد کنترل کیسه هوا به سرعت به سیگنال 
صادر شده توسط سنسور پاســخ می دهد و ژنراتور گاز 
را روشــن می کند، که با استفاده از اصل گسترش سریع 
هوای گرم، به سرعت کیسه هوا را در مدت کمی پس از 
ضربه خورد باد می کند، تا ضربه گیر هوا در کنار راننده/
سرنشــین ایجاد شود، و از سر و ســینه و شکم راننده/

سرنشین تا حدودی محافظت کند.

توجه
کیسه  هوا و کیســه  هوای پرده ای کناری وسایل 

حفاظتی مکمل کمربند ایمنی هستند.
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توجه

هوا می تواند عملکرد محافظتی اش را  بهتر اعمال 
کند تنها هنگامی که کمربند ایمنی بســته باشد. 
جهت رعایت ایمنی، سرنشــینان ردیف جلو باید 

کمربند ایمنی را هنگام حرکت خودرو ببندند.

۳.۵ شرایط باز شدن کیســه  هوا و کیسه  هوای 
پرده ای جانبی

حین حرکت، اگر خودرو برخوردی با مانع قابل حرکت در 
انرژی معادل یا بالغ بر 25 کیلومتر بر ساعت داشته باشد، 
که منجر به تغییر شکل کناری شدید کل قطعات )مانند 
ستون B( شود، آســتانه کاهش سرعت در محل نصب 
سنســور ضربه بالغ بر تنظیمات حالت بحرانی سیستم 
واحد کنترل SRS می شــود و سیستم کیسه  هوا را باز 

می کند.
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۶. اقدامات احتیاطی برای عملکردهاي کیسه هوا 1

هشدار
به طور کل، کیســه  هوای جلویی در صورت ضربه 
به کنار، ضربه به عقــب، غلتیدن، یا ضربه جزیی 
به جلو باز نمی شــود. حتما کمربند ایمنی را برای 

کاهش صدمات ناشی از تصادف ببندید.
وقتی مســتیقماً روی صندلی در مقابل پشــتی 
صندلی نشسته اید، کمربند ایمنی و کیسه  هوای 
جلو بیشتر تأثیر را دارند. نیروی ضربه کیسه  هوای 
جلو بســیار باال است. اگر شــما و سرنشینان تان 
کمربنــد ایمنی را نبندید، به جلو خم شــوید، یا 
صندلی را به نحوی ترک کنید، در صورت تصادف 
احتماال صدمه یا مرگ را برای شما و سرنشینان تان 

به همراه خواهد داشت.
اگر به کیســه  هوا خیلی نزدیک باشید، باز شدن 
کیسه  هوا در صورت ضربه به جلو، موجب صدمات 
شدید یا مرگبار می گردد. بنابراین، حتماً کمربند 
ایمنی را درست ببندید، مستقیماً در مقابل پشتی 
صندلی بنشــینید، و فاصله خاصی را از غربیلک 

فرمان و آمپر حفظ کنید.
اجازه ندهید کودکان بــدون محافظت در خوردو 
بنشــینند یا دست و سرشــان را از خودرو خارج 
کنند. کودکان را روی پاهای تان ننشانید یا آن ها را 
در آغوش نگیرید. برخی حالت های بدنی خطرناک 
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1 در صفحه 49 )؟( شرح داده شدند.
اگر کودکان به درستی محافظت نشده باشند، در 
صورت باز شدن کیســه  هوای جلو، کیسه  هوای 
جانبی، و کیســه  هوای پــرده ای جانبی، احتماالً 

منجر به صدمات شدید یا مرگ می شود.
هرگز سیستم ایمنی کودک به سمت عقب را روی 
صندلی سرنشــین جلو نصب نکنید. در غیر این 
صورت، باز شدن کیسه  هوای جلو احتماال موجب 

صدمات شدید با حتی مرگ کودکان می شود.
عموما، کیسه  هوای جانبی و کیسه  هوای پرده ای 
جانبی در صورت ضربه جلو، ضربه عقب، غلتیدن، 
یا ضربه جانبی خفیف، باز نمی شوند. حتما کمربند 
ایمنی را برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات، 

ببندید.
هنگامی که مستقیماً روی صندلی در مقابل پشتی 
صندلی نشسته باشید، کمربند ایمنی، کیسه  هوای 
کناری، و کیسه  هوای پرده ای کناری بیشتر تأثیر 

را خواهند داشت.
باز شدن کیسه  هوای جانبی و کیسه  هوای پرده ای 
جانبی، نیروی ضربه ای بسیار زیادی ایجاد می کند. 
اگر شما و سرنشــینان تان کمربند ایمنی خود را 
نبندیــد، به جلو خم شــوید، نزدیک بنشــینید، 
یا صندلــی را به هر نحوی تــرک کنید، احتماال 
در صــورت برخورد، صدمات و یــا حتی مرگ را 
برای شما و سرنشــینان تان به همراه می آورد. به 

هیچ کس اجازه ندهید دســت، پا، یا صورت خود 
را روی کیسه  هوای جلوی جانبی در سمت چپ 
پشــت صندلی یا روی لوازم جانبی کیســه هوا 
پرده ای در طرف سقف، فشار دهد. مراقب باشید 
سرنشین جلو یا سرنشین های بیرونی عقب دست  
خود را از پنجره بیرون نبرند و یا به سمت درب ها 
خم نشوند. برخی حالت های خطرناک نشستن در 

صفحه 4۸ )؟( نشان داده شدند.
هنگام نشســتن روی صندلی هــای ردیف عقب، 

پشتی صندلی ردیف جلو را با دست نگیرید.
در غیر این صورت، باز شــدن کیسه  هوا جانبی یا 
کیسه هوای پرده ای جانبی احتماال موجب صدمات 
شدید به شما می شــود. خصوصا، صندلی کودک 

باید برای کودکان استفاده شود.
هیچ شی ای روی غربیلک فرمان یا آمپر یا نزدیک 
رودری تزیینــی یا صندلی هــای ردیف جلو قرار 
ندهید. در غیر این صورت، هنگام باز شدن کیسه  
هوا، شی پرتاب می شود و موجب صدمه می گردد.

بســیاری قطعات سیستم های کیســه  هوا پس 
از باز شــدن، بسیار داغ می شــوند. به آن قطعات 
دست نزنید، در غیر این صورت موجب سوختگی 

می شوند.
برای جلوگیری از باز شــدن تصادفی کیســه هوا 
یا آسیب سیستم کیســه هوا، هیچ قطعه یا مدار 

سیستم کیسه هوا را بدون مجوز تغییر ندهید.

سیستم الکتریکی، سیستم تعلیق، ساختار جلو و 
عقب، یا ســقف جانبی این خودرو را بدون مجوز 
تغییر ندهید، در غیر این صورت منجر به نقص در 

کارکرد سیستم کیسه هوا می شود.
دســتکاری سیستم کیســه هوا احتماال منجر به 
صدمات فردی شدید می شود. دستکاری ها شامل 
قرار دادن اشــیا روی یا اطراف غربیلک فرمان یا 
آمپر و نصب دیگر تزیینات اطراف کیسه  هوا است.
نگهداری سیســتم کیسه هوا و قطعات اطراف آن 
باید توسط نمایندگی مجاز ایران خودرو انجام شود. 
مدار SRS را تعویض یــا قطع نکنید. تجهیزات 
آزمایش الکتریکی غیرمجاز و دســتگاه تشخیص 

برای سیستم کیسه  هوا استفاده نمی شوند.
برای سهولت در شناســایی، کانکتور دسته سیم 

SRS زرد و یا نارنجی است.
پس از باز شــدن کیســه  هوا، مدول کیســه  هوا 
قابل اســتفاده نخواهد بود، و باید تعویض شــود. 
مدول کیسه هوا باید توسط نمایندگی مجاز ایران 
خودرو تعویض شــود. مدول کیسه  هوای باز شده 

غیرقابل تعمیر است.
در صورت هر گونه آسیب به جلو خودرو، سیستم 
کیســه  هوا را توسط کیســه  هوا و کیسه  هوای 
پرده ای کناری وســایل حفاظتی مکمل کمربند 

ایمنی هستند. بررسی کنید.
اگــر دور انداختن  SRS یــا اوراق خودرو الزم 
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باشــد، لطفاًً با مرکز خدمات پس از فروش ایران 1
خودرو تمــاس بگیرید. روند صحیح دور انداختن 
در کتابچه راهنمای نگهداری شرکت ایران خودرو 
ارائه شــده است. روش غلط دورانداختن منجر به 

صدمات فردی می شود.
قرار دادن اشیا در جلوی صندلی بسیار خطرناک 
اســت، فرقی ندارد ســمت بیرونی صندلی به هر 
وسیله پوشانده شده باشد. در صورت تصادف، شی 
مانع باد شدن کیسه   هوای جانبی از سمت بیرونی 
صندلی های جلو می شود و بنابراین مانع محافظت 
مکمل سیستم کیســه  هوا جانبی یا تغییر کیسه 
 هوا در جهتی خطرناک می شود. به عالوه، احتمال 

دارد کیسه  هوا با گاز اسپری بریده شود.
کیســه توری بندی، کیف نقشــه، یا کوله پشتی 
را بــه صندلی های جلو آویــزان نکنید. از روکش 
صندلــی روی صندلی های جلو اســتفاده نکنید. 
همیشه اطمینان حاصل کنید که زیرمجموعه های 
کیســه هوای جانبی در صندلی های طرف شــما 
می توانند در صورت ضربــه کناری، به راحتی باز 

شوند.
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۱. نوع پیکربندی
تجهیــزات خودرو به تجهیزات اســتاندارد و تجهیزات 

اختیاری دسته بندی می شوند.

۱.۱ تجهیزات استاندارد
تجهیزات اســتاندارد به تجهیزات اصلی خودرو اشــاره 
دارد کــه به طور ویــژه در این کتابچــه توضیح داده 

نمی شوند.

۲.۱ تجهیزات اختیاری
براساس مدل های مختلف خودرو، تجهیزات اضافه شده 
یا جایگزیــن در محصوالت تحت عنوان "اختیاری" در 

کتابچه راهنما نشان داده می شوند.

۲. آمپر چندکاره
آمپر چندکاره شــامل تچمتر موتور، ســرعت ســنج، 
نشــانگر ســوخت، صفحه نمایش رایانه سفری، و همه 

انواع چراغ های نشانگر و چراغ های هشدار است.
صفحه نمایش رایانه سفری می تواند گیج سوخت سنج، 
نشانگر دمای آب، مســافت پیموده شده کلی، مسافت 
پیموده شده سفر A، مصرف سوخت لحظه ای، مسافت 
باقی مانده، هشدار سرعت، هشدار باز بودن درب، دنده 
جعبه دنده اتوماتیک، فشــار الستیک، و کنترل کروز 
را نمایش دهد. رابط های صفحه نمایش با فشــار دادن 

دکمه INFO عوض می شوند.
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۱.۲ چراغ نشانگر گردش به چپ
 این چراغ نشانگر همزمان چشمک می  زند وقتی 
چــراغ راهنمای چپ روشــن می شــود. تکرار 
چشمک زدن 75 دوره/دقیقه در شرایط عادی و 

15۰ دوره/دقیقه در شرایط غیرعادی است.

۲.۲ چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو 
 این چراغ نشــانگر همزمان روشن می شود وقتی 

چراغ مه شکن جلو روشن است.

۳.۲ چراغ نشانگر نور باال 
این چراغ نشــانگر روشن می شود وقتی نور باال 

روشن است.

)marker( ۴.۲ چراغ نشانگر چراغ نشانه
این چراغ نشانگر همزمان چشمک می  زند وقتی چراغ 

نشانه )marker( روشن است.

۵.۲ چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب 
این چراغ نشــانگر روشن می شــود وقتی چراغ 

مه شکن عقب روشن است.

۶.۲ چراغ نشانگر گردش به راست 
این چراغ نشانگر همزمان چشمک می زند وقتی 
چراغ راهنمای راست روشن است. تکرار چشمک 
زدن 75 دوره/دقیقــه در شــرایط عادی و 15۰ 

دوره/دقیقه در شرایط غیرعادی است.

۷.۲ چراغ نشانگر OFF ESC )اختیاری( 
این چراغ نشانگر روشــن می  شود وقتی سیستم 

ESC خاموش می شود.
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۸.۲ چراغ هشدار ترمز 
این چراغ در صورت هر یکی از شرایط زیر روشن 

می شود:
اهرم ترمز دستی باال کشیده شود یا کامال آزاد   

نشده باشد.
سطح روغن ترمز خیلی پایین باشد.  
   )EBD( سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیک

درست کار نکند.
عملکرد زنگ هشــدار پمپ خال به مدل های 1.5 
اضافه شده است. در صورت نبود فشار خال کافی 
پمــپ خال، این چراغ نشــانگر همــراه با صدای 
صدای هشــدار، چشــمک می زند. صدای هشدار 
پس از 3 بار متوقف می شــود و چراغ نشــانگر تا 

زمانی که عیب رفع شود چشمک می زند.

 ABS ۹.۲ چراغ هشدار سیستم
وقتی سیستم ABS درســت کار نمی کند این 
چراغ هشــدار روشــن می شــود. در این موارد، 

سیستم ترمز خودرو هنوز کار می کند.

۱۰.۲ چراغ هشدار کیسه  هوا 
این چراغ چند ثانیه روشــن می شــود و سپس 
هنگامی که سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار 
می گیرد خاموش می شود. اگر سیستم کیسه  هوا 
حیــن کار موتور درســت کار نکنــد، این چراغ 

هشدار روشن می شود.

۱۱.۲ چراغ هشدار خرابی آالیندگی  
اگر این چراغ حین کار موتور دائماً روشن شود، 
حاکی از آن اســت که سیســتم کنترل موتور 
تشــخیص داده که سیســتم کنتــرل برخی 
آالینده هــای خــودرو احتمــاالً درســت کار 

نمی کند.

۱۲.۲ چراغ نشانگر استارت/توقف )اختیاری( 
چراغ نشانگر سبز روشن می  شود وقتی قابلیت 
هوشــمند اســتارت/توقف فعال شــود. چراغ 
نشــانگر زرد رنگ چشمک می زند هنگامی که 
سوئیچ اصلی اســتارت/توقف خاموش شود یا 
قابلیت استارت/توقف درست کار نکند هرچند 
فعال باشــد و درب موتور باز باشــد، یخ زدای 
عقب روشن باشد، فشار خال ترمز کافی نباشد، 

و درب راننده باز باشد.

۱۳.۲ چراغ نشانگر خرابی موتور 
اگر این چراغ حین کار موتور روشــن شــود، 
حاکی از آن است که سیســتم کنترل موتور، 
اختالل در سیستم برق را تشخیص داده است.

 
۱۴.۲ چراغ هشدار خرابی PEPS )اختیاری( 

این چراغ نشــانگر وقتی روشــن می شود که 
فرمــان  ســتون  )قفــل   ESCL و   PEPS

الکترونیک( درست کار نکنند.

۱۵.۲ چراغ هشدار فشار روغن موتور 
دالیل زیر برای روشن شدن این چراغ هشدار 

وجود دارد:
فشار پایین روغن موتور  
روغن ناکافی در خط روغن روانکاری  
دمای بسیار باال روغن روانکاری  
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هشدار
از بــکار انداختــن موتور بــا فشــار پایین روغن 
خودداری کنید، در غیراین صورت شدیدا به موتور 

آسیب می زند.

هشدار
پیش از آنکه عقربه سوخت ســنج حالت خالی را 

نشان دهد، سوخت اضافه کنید.

۱۶.۲ چراغ نشانگر وضعیت ESC )اختیاری( 
این چراغ نشانگر هنگامی که ESC به طور عادی 
کار می کند در فرکانس 2 هرتز چشمک می زند، 
هنگامی که ESC درســت کار نمی کند روشن 

می شود.

۱۷.۲ چراغ نشانگر هشدار دمای آب 
این چراغ هشــدار هنگامی روشــن می شود که 
دمای آب بسیار باال باشد و عقربه دماسنج آب در 

منطقه هشدار باشد.

۱۸.۲ چراغ نشانگر هشدار سطح پایین سوخت 
این چراغ هشدار در سوخت سنج هنگامی روشن 
می شــود که ســوخت در مخزن در حال تمام 
شدن باشــد. لطفاً در اسرع وقت سوخت اضافه 

کنید.

۱۹.۲ چراغ هشدار کمربند ایمنی
 وقتی سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار دارد، 
این چراغ هشدار روشــن می شود اگر هر یک از 
کمربندهای ایمنی راننده و سرنشین جلو بسته 

نباشد.

۲۰.۲ چراغ هشدار خرابی EPS )اختیاری( 
این چراغ نشــانگر هنگامی روشن می شود که 

سیستم فرمان الکتریکی درست کار نکند.
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۲۱.۲ چراغ هشدار خرابی سیستم نظارت بر فشار 
الستیک )اختیاری( 

این چراغ نشــانگر هنگامی روشن می شود که 
سیستم نظارت بر فشــار الستیک درست کار 

نکند.

۲۲.۲ چراغ هشدار خرابی جعبه دنده )اختیاری( 
وقتی جعبه دنده درست کار نکند این چراغ دائما 

روشن می شود.

توجه
اگــر دماســنج آب نشــان دهد که دمــای مایع 
خنک کننــده موتور در محدوده عادی اســت، اما 
نزدیک منطقه دمای باال اســت، سرعت خودرو را 
کم کنید تا دمای مایع  خنک کننده موتور کاهش 
یابد. اگر عقربه دماســنج آب در منطقه دمای باال 

باشد، در اسرع وقت خودرو را آرام متوقف کنید.
وقتی دمای موتور بسیار باال رفته، راندن خودرو به 

موتور آسیب شدید می زند.

۲۳.۲ چراغ هشدار شارژ باتری 
این چراغ هشــدار شــارژ هنگامی که ســوئیچ 
اســتارت به موقعیت ON می چرخد روشــن 
می شــود و هنگامی که موتور روشــن می شود 
خاموش می گردد، و حاکی از آن است سیستم 

شارژ به طور عادی کار می کند.

این چراغ هشــدار هنگامی روشــن می شود که باتری 
نتواند به طور عادی شارژ شود. دالیل ممکن به صورت 

زیر هستند:
خرابی مدار شارژ.  
شل شدن ترمینال های سیم پیچی باتری یا استارتر  
پاره شدن یا شل شدن تسمه آلترناتور  
خرابی آلترناتور  

۲۴.۲ چراغ هشدار سیستم ضدسرقت 
این چراغ نشــانگر هنگامی که خودرو روشن 
است و سیستم ضدســرقت معتبر نیست، با 
تکرار 5 ثانیه ای چشمک می زند. این چراغ با 
تکرار ۰.5 ثانیه چشــمک می زند اگر سیستم 
ضدســرقت معتبر نباشد، و خاموش می شود 

اگر سیستم ضدسرقت معتبر باشد.

۲۵.۲ چراغ نشانگر کروز )اختیاری( 
این چراغ نشــانگر هنگامی که سیستم کنترل 
کــروز در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد با 
نور زرد رنگ روشــن می شــود، و هنگامی که 
سیســتم کنترل کروز در وضعیــت کروز قرار 

می گیرد با نور سبزروشن می شود.

هشدار
در صورت شــل شــدن، پارگی، یا افتادن تسمه 

آلترناتور، رانندگی را ادامه ندهید.
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۲۶.۲ چراغ نشانگر حالت برف ESC )اختیاری( 
این چراغ نشــانگر هنگامی که حالت برف ESC فعال 

می شود، روشن می گردد.

۲۷.۲ صفحه نمایش رایانه سفری
سوخت ســنج، دماسنج آب، مسافت پیموده شده کلی، 
مسافت پیموده شده سفر A، مصرف سوخت لحظه ای، 
مسافت باقی مانده رانندگی، زنگ هشدار سرعت، زنگ 
هشدار باز بودن درب، دنده جعبه دنده اتوماتیک، فشار 
الستیک، و کنترل کروز به ترتیب نشان داده می شوند.

۱.۲۷.۲ گیج سوخت سنج
این گیج مقدار ســوخت در مخزن ســوخت را نشــان 
می دهد. توصیه  می شود سطح سوخت را باالی 1/4 نگه 
دارید. وقتی چراغ هشــدار سطح پایین سوخت روشن 
می شــود یا عقربه گیج به منطقه هشدار می رسد، لطفاً 

در اسرع وقت دوباره سوخت بزنید.

۲.۲۷.۲ دماسنج آب
وقتی دما بســیار باال است و به منطقه هشدار می رسد، 
چراغ نشانگر دمای باالی آب روشن می شود. در چنین 

مواردی، الزم است موتور را خاموش کنید.

۳.۲۷.۲ مسافت پیموده شده سفر
دکمه “INFO” را فشــار دهید و نگه دارید تا مسافت 
پیموده شده ســفر دوباره تنظیم شود. مسافت پیموده 
شــده ســفر به طور خودکار پس از مجمــوع 999.9 

کیلومتر مجددا تنظیم  می شود.

۴.۲۷.۲ مسافت پیموده شده کلی
مسافت پیموده شده کلی نمی تواند مجدد تنظیم شود.
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ODO ۶۶۶۶۳۵ km

۵.۲۷.۲ مصرف سوخت لحظه ای
رابط، مصرف سوخت لحظه ای  را در 
شرایط تست نشان می دهد و مقدار واقعی را در شرایط 

دیگر نشان می دهد.

۷/۸ L / ۱۰۰ km
مصرف سوخت لحظه ای

۶.۲۷.۲ مسافت پیموده شده باقی مانده
رابط، مسافت رانندگی باقی مانده هنگامی که مسافت 
رانندگــی باقی مانده کمتر از 5۰ کیلومتر اســت، “---

km” را نشان می دهد.

مسافت رانندگی باقی مانده

توجه
محــدوده رانندگی بــر اســاس میانگین مصرف 
ســوخته در دوره اخیر و مقدار سوخت باقی مانده 
محاسبه می شود و بنابراین به شرایط کار مختلف 
)مانند شرایط شهری، شرایط کوهستانی، شرایط 
روســتایی، و شــرایط بزرگراه( و عادات رانندگی 

بستگی دارد.
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۷.۲۷.۲ حالت هشدار سرعت
تنظیم هشدار سرعت

ON/OFF و محدوده حالت هشدار سرعت می توانند 
بــا دکمه “INFO” روی آمپر تنظیم شــوند. دکمه را 
برای تنظیم رابط هشدار ســرعت فشار دهید و دکمه 

را برای ورود به تنظیم رابط فشار دهید و نگه دارید.
-6۰-OFF به طور مداوم فشــار دهید تا بــه ترتیب
OFF-12۰-11۰-1۰۰-9۰-۸۰-7۰ برســد. پس از 
دستیابی به محدوده سرعت مطلوب، عملیات را متوقف 

کنید تا تنظیم کامل شود.

۸.۲۷.۲ هشدار باز بودن درب

اگر هر یک از درب ها بســته نباشد، نشانه همان درب 
روی آمپر روشن خواهد شــد. وقتی سرعت خودرو به 
باالتر از مقدار پیش فرض برسد، صدای زنگ نیز همراه 

می شود.

۹.۲۷.۲ صفحه نمایش دنده جعبه دنده اتوماتیک 
)اختیاری(

در مدل های جعبــه  دنده اتوماتیک، دنده روی آمپر به 
صورت زیر نشان داده می شود:

P  دنده پارک
R  دنده عقب
N  دنده عقب

D دنده چرخ دنده
S  حالت اسپورت

حالت دستی اعداد عربی

 MT ۱۰.۲۷.۲ نشانگر دنده برای مدل های مختلف
)برای خودروهای صادراتی(

نشــانگر دنده برای خودروهای MT صادراتی شامل 1، 
2، 3، 4، 5، و R است.
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 MT قابلیــت یــادآوری تعویض دنده بــه خودروهای
صادراتی اضافه شــده اســت. پس از دریافت سیگنال 
های مرتبط، آمپر همان دنده و دنده باال/پایین را نشان 

می دهد.

۱۱.۲۷.۲ صفحه نمایش فشار الستیک )اختیاری(
فشار فعلی برای همه الستیک ها نشان داده می شود. در 
صورت فشــار غیرعادی برای هر الستیکی، مقدار فشار 
همان الســتیک چشــمک می زند. چراغ هشدار اصلی 

روی همان صفحه نمایش ظاهر می شود.

توجه
اگر اطالعات هشــداری وجود داشته باشد، برای 
مشاهده ســایر رابط ها، دکمه “INFO”  را فشار 

دهید تا عوض شود.

دکمه را )کمتر از 2 ثانیه( فشــار دهید تا رابط ها زیر را 
تعویض کند:

دمــای آب – مصرف ســوخت لحظه ای – مســافت 
رانندگی باقی مانده – فشار الستیک – تنظیم هشدار 
ســرعت – رابط هشــدار )اگر اطالعات هشدار موجود 

باشد( – دمای آب.
این دکمه را فشــار دهید و نگه دارید تا رایانه ســفری 

دوباره تنظیم شود.

۲۸.۲ تاکومتر موتور
 1,000× r/min تاکومتر موتور، سرعت موتور را در واحد
نشان می دهد. ســرعت موتور را دور از منطقه قرمز نگه 

دارید.
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۲۹.۲ سرعت سنج
این سرعت ســنج نشــان می دهد که ســرعت حرکت 
لحظه ای خودرو در واحد km/h )کیلومتر بر ســاعت( 

است.

۳۰.۲ صدای هشدار
وقتی درب پس از توقف موتور باز باشد، اما کلید بیرون 
آورده نشده باشــد، زنگ آمپر، صداهای متناوبی صادر 

می کند.
هنگامــی  که موتور متوقف شــده، کلیــد به موقعیت 
OFF چرخانده شــده، درب جلو سمت چپ باز باشد، 
و چراغ نشانه )marker( روشن باشد، زنگ صداهایی 

صادر می کند.
زنگ آمپر 1۰ بار صداهایی صادر می کند وقتی سوئیچ 
اســتارت در موقعیت ON قــرار دارد و کمربند ایمنی 

بسته نباشد.
زنگ آمپر به طور مداوم هشــدار می دهد وقتی خودرو 

ساکن نباشد و ترمزدستی هنوز باال باشد.
زنگ به طور مداوم هشــدار می دهد اگر سرعت خودرو 
باالتر از 1۰ کیلومتر بر ساعت باشد و هر یک از درب ها 

کامال بسته نباشد.
زنگ آمپر به طور مداوم هشــدار می دهد وقتی سرعت 
حرکت خودرو باالتر از تنظیم سرعت در هشدار سرعت 

باشد.
زنــگ آمپر صداهای متناوبی صادر می کند اگر کمربند 

ایمنی راننده یا سرنشــین جلو حیــن حرکت خودرو 
بسته نباشند.

برای خودروهــای مجهز بــه PEPS، زنگ صداهای 
متناوبــی صادر می کنــد اگر هیچ کلیدی با ســوئیچ 

استارت در وضعیت ON شناسایی نشود.
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۳. غربیلک فرمان
۱.۳ غربیلک فرمان

این نوع غربیلک فرمان، هیچ دکمه ای روی طرف چپ 
و راست ندارد.

۲.۳ غربیلک فرمان چندکاره
دو نــوع غربیلک فرمان چندکاره وجود دارد، که اولین 
نوع دکمه هایی در سمت چپ دارد، همانند تصویر زیر:

دکمه های چندکاره می توانند بلوتوث و دستگاه پخش 
سی دی و رادیو را کنترل کند.

دو دکمه میانی دکمه های تنظیم صدا هســتند، دکمه 
ســمت چپ میانی -VOL و دکمه سمت راست میانی 
+VOL است. دو دکمه پایینی دو دکمه مرکب هستند.
دکمه چپ: اولین قابلیت اســکن به سمت باالی حالت 
رادیو، آهنگ قبلی حالت USB، یا آهنگ قبلی حالت 
سی دی اســت، و دومین قابلیت، قابلیت پاسخ تماس 

است.
دکمه سمت راست: اولین قابلیت، اسکن به پایین حالت 
رادیو، آهنگ بعدی حالت USB، یا آهنگ بعدی حالت 
سی دی است، و قابلیت دوم، قابلیت پایان تماس است.
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نوع دوم دکمه هایی در ســمت چپ و راســت دارد و 
دکمه های ســمت چپ همانند نوع اول غربیلک فرمان 

هستند، مانند شکل زیر:
دکمه های راست:

ON/ ســوئیچ کروز اصلــی. هنگامی که :ON/OFF
OFF روشن است، کنترل کروز قابل دسترسی است. 
در چنین مواردی، ســرعت کروز می تواند با استفاده از 

دیگر دکمه های کروز تنظیم شود.
CANCEL: کنتــرل کــروز به طور موقت کنســل 
می شــود. وقتی خودرو تحت حالت کنترل کروز است، 
این دکمه را فشــار دهید تا به وضعیــت آماده به کار 

کنترل کروز وارد شوید.
-/SET: دکمه تنظیم/کاهش ســرعت کــروز.  وقتی 
ســرعت خودرو باالتر از 3۰ کیلومتر بر ســاعت است، 
این دکمه را فشــار دهید تا سرعت فعلی خودرو مانند 
ســرعت کروز تنظیم شــود. وقتی خودرو تحت حالت 
کنترل کروز اســت، این دکمه را فشار دهید تا سرعت 

کروز هدف تا 2 کیلومتر بر ســاعت کاهش یابد، و این 
دکمه را فشــار دهید و نگه دارید تا سرعت کروز هدف 

تا مقدار مشخصی کاهش یابد.
+/SET: دکمه ادامه/کاهش سرعت کروز.  هنگامی که 
ســرعت خودرو باالتر از 25 کیلومتر در ســاعت است، 
این دکمه را فشــار دهید تا سرعت کروز قبلی را ادامه 
دهد. وقتی خودرو تحت حالت کنترل کروز است، این 
دکمه را فشار دهید تا سرعت کروز هدف تا 2 کیلومتر 
در ساعت افزایش یابد و این دکمه را فشار دهید و نگه 
دارید تا ســرعت کروز هدف تا مقدار مشخصی افزایش 

یابد.

طی دوره کنترل کروز، وضعیت کار به صورت زیر است:
در دوره کنترل کروز، اگر پدال ترمز فشــار داده شود   

)کیفیت ســوئیچ ترمز باید تضمین شــود(، سیستم 
کنترل کــروز به طور موقت از حالــت کنترل کروز 

خارج می شود و وارد حالت آماده به کار می شود.
در دوره کنترل کروز، اگر پدال شــتاب دهنده فشــار   

داده شــود و ســرعت واقعی خودرو باالتر از سرعت 
کنترل کروز باشــد، سیســتم کنترل کــروز به طور 
موقــت از حالت کنترل کروز خارج می شــود و وارد 
حالت آماده به کار می گردد. اگر پدال شــتاب دهنده 
رها شود سیستم کنترل کروز به حالت کنترل کروز 

قبلی اش باز می گردد.
در حالــت کنترل کروز، سیســتم کنتــرل کروز به   

طورموقت از حالت کروز خارج می شود و وارد حالت 
آمــاده به کار می  گردد اگر جعبه دنده به دنده ای غیر 

از دنده D تغییر یابد.
در دوره کنتــرل کــروز، اگــر دکمه کنســل کروز   

)CANCEL( فشار داده شود، سیستم کروز به طور 
موقــت از حالت کنترل کروز خارج می شــود و وارد 

حالت آماده به کار می گردد.
  ON/ در حالت کنترل کروز، اگر ســوئیچ اصلی کروز

OFF فشار داده شود، سیستم کروز از حالت کنترل 
کروز خارج می شــود و ســرعت کنترل کروز ذخیره 

شده در ECU پاک خواهد شد
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۴. زیرمجموعه سوئیچ
۱.۴ چراغ هشدار خطر

چراغ های گردش به راســت و چپ همزمان چشــمک 
می زنند وقتی این دکمه فشــارداده می شود. این دکمه 
همچنین قابل استفاده اســت وقتی سوئیچ استارت در 

موقعیت OFF قرار دارد.

۲.۴ چراغ داخل درب
چراغ داخل درب روی رودری تزیینی پایینی دو درب 
جلو واقع است. چراغ داخل درب وقتی روشن می شود 
که درب باز باشــد و وقتی خاموش می شــود که درب 

بسته باشد.

۳.۴ چراغ سوراخ کلید
)چراغ سوراخ کلید(

وقتی کلید وارد قفل اســتارت نشده، چراغ زیر سوراخ 
کلید روشن می شود اگر درب بسته باشد.

این چراغ به مدت 5 دقیقه روشــن می شود و سپس به 
طور خودکار خاموش می گردد.

این چراغ پس از وارد کردن کلید به قفل استارت، فورا 
روشــن می گردد. این چراغ به مدت 3۰ ثانیه روشــن 
می شــود و ســپس به طور خودکار پس از بسته شدن 

همه درب ها، خاموش می شود.

۴.۴ چراغ نشانگر قفل کنترل مرکزی
چراغ نشانگر قفل کنترل مرکزی وقتی روشن می شود 
که خودرو از بیرون یا داخل قفل شود، زمانی خاموش 
خواهد شــد که قفل خودرو از بیرون یا داخل باز شود. 
وقتی چراغ نشــانگر قفل کنترل مرکزی روشن است، 
اگر هر یک از درب ها باز شود چراغ نشانگر قفل کنترل 

مرکزی فورا خاموش می شود.
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۵.۴ چراغ داخلی
)چراغ داخلی(

چراغ داخلی سوئیچ ســه موقعیتی دارد. وقتی سوئیچ 
چراغ داخلی در موقعیت OFF قرار دارد، چراغ داخلی 
در حالت OFF است. وقتی ســوئیچ چراغ داخلی در 
موقعیــت ON قرار دراد، چراغ داخلی روشــن خواهد 

ماند.
وقتی چــراغ داخلی در موقعیت  DOOR قرار 

دارد:
اگــر قفل خودرو با کنترل از راه دور باز شــده یا کلید 
از قفل اســتارت بیرون آورده شــده، چراغ داخلی فورا 
روشــن می شــود و ســپس به تدریج پس از وقعه 15 
ثانیــه ای خاموش می گــردد )که 3 تــا 5 ثانیه طول 
می کشد(. اگر خودرو طی 2۰ ثانیه با کنترل از راه دور 
قفل شود، چراغ داخلی به تدریج خاموش می شود. طی 
این 2۰ ثانیه، باز یا بســته شــدن درب ها هیچ تاثیری 
بــر چراغ داخلی ندارد. در ایــن 2۰ ثانیه، اگر کلید به 

موقعیت ON چرخانده شــود، چراغ داخلی به تدریج 
خاموش می شــود. پس از خاموش شدن چراغ داخلی، 
اگر درب یا صندوق عقب باز باشــد، چراغ داخلی فورا 
روشن می شــود. چراغ داخلی پس از بسته شدن همه 

درب ها و صندوق عقب، خاموش می شود.
وقتی ســوئیچ تغییر وضعیت چراغ داخلی در موقعیت 
ON قــرار دارد، هیــچ فرقی نمی کند ســوئیچ چراغ 
داخلی در چه موقعیتی است، چراغ داخلی دائما روشن 
می شود. وثتی ســوئیچ تغییر وضعیت چراغ داخلی در 
موقعیت OFF باشد، چراغ داخلی چپ/راست می تواند 
روشن یا خاموش شود وقتی سوئیچ چراغ داخلی چپ/

راست فشار داده شود.

۶.۴ کنترل چراغ های مطالعه
چراغ های مطالعه شــامل چراغ مطالعه جلویی و چراغ 

مطالعه عقب است.
چراغ مطالعه جلو روی صفحه کنترل باالی ســر واقع 
است. چراغ مطالعه عقب در تودوزی سقف واقع است. 
ســوئیچ چراغ مطالعه را فشــار دهید تا چراغ مطالعه 

متناظر روشن یا خاموش شود.
اگر ســوئیچ چراغ مطالعه در موقعیت DOOR باشد، 
چراغ مطالعه هنگام باز شــدن قفل خودرو و باز شدن 
درب یا صندوق پران، روشــن می شــود، و هنگام بسته 

شدن همه درب ها و صندوق پران، خاموش می گردد.

۷.۴ کنترل سوئیچ استارت
وقتی همه درب ها تحت وضعیت قفل باشند، اگر سوئیچ 
استارت از موقعیت “ON” به موقعیت “ACC” تغییر 
کند، همه قفل درب ها به طور خودکار باز خواهد شد.

۸.۴ مرا تا خانه همراهی کن )اختیاری(  
۱.۸.۴ “فعالسازی مرا تا خانه همراهی کن”

وقتی ســوئیچ استارت خاموش باشــد، همه درب ها و 
صندوق پران بســته باشند، سویچ ترکیبی روشنایی در 
موقعیت OFF  یا AUTO باشــد،  و سنسور آفتاب، 
تاریکی را تشــخیص دهد، دکمه  روی کلید کنترل از 
راه دور را فشــار دهید تا قابلیت مــرا تا خانه همراهی 

کن فعال شود.

۲.۸.۴ فعالسازی مرا تا خانه همراهی کن
اهرم عملیاتی ســیگنال گردش را به جلو فشار دهید و 
دو بار رها کنید، و ســپس دکمه  روی کلید کنترل از 
راه دور را فشار دهید تا قابلیت مرا تا خانه همراهی کن 

غیرفعال شود.
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محیــط کم باشــد و به ترتیب خاموش می شــوند اگر 
میزان نور  محیط بیشتر شود.

۹.۴ چراغ جلوی اتوماتیک )اختیاری(
چراغ جلوی اتوماتیک هنگامی فعال می شود که سوئیچ 
استارت در موقعیت ON باشد، سوئیچ کنترل روشنایی 
در موقعیت AUTO است، و سنسور نور آفتاب، میزان 

کم روشنایی محیط را تخشیص می دهد.
چراغ جلو اتوماتیک وقتی فعال می شود که سنسور نور 
آفتاب، میزان بــاالی نور محیط را حین کار چراغ جلو 

اتوماتیک تشخیص می دهد.

توجه
بــرای اطمینــان از عملکرد قابلیت مــرا تا خانه 
همراهی کن، سنســور نور آفتاب را با هیچ شی ای 

نپوشانید.

توجه
برای پیشــگیری از تخلیه باتری، پس از خاموش 

شدن موتور، چراغ ها را خاموش کنید.

۵. دسته راهنما 
ســوئیچ های چندکاره روی قســمت پایینی غربیلک 
فرمان واقع هستند، از جمله اهرم عملیاتی چپ و اهرم 

عملیاتی راست.

۱.۵ اهرم عملیاتی سمت چپ
۱.۱.۵ کنترل چراغ جلو با کلید

کلید انتهایی اهرم عملیاتی سمت چپ دسته راهنما را 
بــرای کنترل چراغ جلو، بچرخانید. کلید را به موقعیت 
 بچرخانید تا چراغ جلو، نــور زمینه آمپر، چراغ 
عقــب، و چراغ پالک عقب روشــن شــوند. کلید را به 
موقعیــت  بچرخانید تا چراغ جلو، چراغ موقعیت 
جلو، نور زمینه آمپر، چراغ موقعیت عقب، و چراغ پالک 

عقب روشن شوند.
موقعیت AUTO )اختیاری(: وقتی دســته راهنما به 
موقعیت AUTO چرخانده شــود، چــراغ موقعیت و 
نورپایین به ترتیب روشن می شوند اگر میزان روشنایی 
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۲.۱.۵ کنترل نورباال/نور پایین با بدنه اهرم
اهرم عملیاتی ســمت چپ را به پایین فشــار دهید تا 
نورباال روشن شــود. همزمان، نشانگر نورباال روی آمپر 
چندکاره روشن می شود )نور آبی(. اهرم عملیاتی سمت 

چپ را باال بکشید تا نور پایین روشن شود.
برای چشمک زدن نورباال، اهرم عملیاتی سمت چپ را 
تا انتها باال بکشــید )در این صورت، الزم نیست سوئیچ 
چراغ جلو روشن شــود(. اهرم عملیاتی سمت چپ به 

طور خودکار آزاد می شود.

۳.۱.۵ کنترل چراغ های راهنما با بدنه اهرم
هنــگام گردش به چپ، اهــرم عملیاتی چپ را تا انتها 
پایین ببریــد. هنگام گردش به راســت، آن را تا انتها 
بــاال ببرید. هنــگام گردش، چراغ نشــانگر گردش در 
همان طرف همزمان چشمک می زند. با اتمام گردش، 
چراغ نشــانگر به طور خودکار خاموش می شود و اهرم 
عملیاتی به طور خودکار به موقعیت اصلی باز می گردد.

اگر یکی از چراغ های راهنمای گردش اصلی )چراغ های 
راهنمای گردش به جلو و عقب، نه چراغ های راهنمای 
گردش به چپ یا راســت( درست کار نکند، چراغ های 
راهنمای گــردش در همان ســمت دوبرابــر معمول 

چشمک می زنند.

۴.۱.۵ کنترل سوئیچ چراغ مه شکن عقب
وقتی دسته راهنما به موقعیت  یا  چرخانده 
می شــود، کلید ترکیبی را به موقعیت  بچرخانید 
تا چراغ مه شــکن عقب روشــن شــود. همزمان، کلید 
ترکیبــی به موقعیت  باز می گــردد. آن را به موقعیت 
 بچرخانید یا دسته چراغ جلو را به موقعیت  

بچرخانید تا چراغ مه شکن عقب خاموش شود.
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۵.۱.۵ کنترل کلید چراغ مه شکن جلو
وقتــی کلید چنــدکاره به موقعیــت  یا  
چرخانده شــده، کلیــد چندکاره را بــه موقعیت  
بچرخانید تا چراغ مه شــکن جلو روشــن شــود. کلید 
چندکاره را به موقعیت  دســته چراغ مه شــکن 
بچرخانید یا موقعیت  دسته چراغ جلو بچرخانید 

تا چراغ مه شکن جلو خاموش شود.

۶.۱.۵ کنترل چراغ روز
چراغ روز افراد را قادر می سازد تا به راحتی جلو خودرو 
را در طول روز ببینند. چراغ روز هنگامی روشن می شود 
که چراغ موقعیت خاموش باشــد و موتور در حال کار 
باشــد. چراغ روز هنگامی خاموش می شــود که چراغ 

موقعیت خاموش باشد یا موتور متوقف شده باشد.

۲.۵ اهرم عملیاتی سمت راست
۱.۲.۵ کنترل برف پاک کن جلو بوسیله بدنه اهرم

اهرم عملیاتی سمت راست برای کنترل برف پاک کن و 
شیشه شو، عمل می کند.

برای بکار انداختن برف پاکن، ســوئیچ استارت باید در 
موقعیت ON باشد.

برف پاکن پنج موقعیت کنترل دارد:
موقعیت MIST – حالت پاک کن یک باره

OFF- OFF موقعیت
موقعیت INT – پاک کردن تناوبی )اتوماتیک(

توجه
موتور برف پاک کن مجهز به محافظ شــکن است. 
در صورت مقاومت در پاک کردن یا دمای بســیار 
باال، برف پاک کن بــه طور خودکار به مدن 1۰ تا 
4۰ ثانیه متوقف می شود )بسته به شرایط محیطی 
ماننــد دما( و پــس مجددا پاک کردن را از ســر 

می گیرد.

موقعیت LO – پاک کردن با سرعت کم
موقعیت HI – پاک کردن با سرعت زیاد

اهرم عملیاتی ســمت راســت را به باال و پایین حرکت 
دهید تا موقعیت کنترل برف پاکن را انتخاب کنید.

 MIST اهرم عملیاتی سمت راست را به باال به موقعیت
حرکت دهید و سپس رها کنید تا پاک کردن یک باره 

کامل شود.
چهار ســطح فاصله برای عملیات متناوب پاک کردم را 
می توان با چرخاندن دسته تنظیم، کنترل کرد. فاصله 

در انتهای  طوالنی تر و در انتهای  کوتاه تر است.
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۲.۲.۵ کنترل شیشه شوی جلو با بدنه اهرم
اهرم عملیاتی سمت راســت را به عقب بکشید تا مایه 
شستشو را بپاشد. وقتی زمان پاشیدن آب بیشتر از ۰.5 

ثانیه شود، برف پاکن سه بار پاک می کند.
اگر شیشه شــو کار نکند، ســطح مایع را بررسی کنید. 
در صورت عدم کارکرد شیشه شــو با سطح نرمال مایع 
شستشــو، لطفاًً با مراکز فروش و خدمات پس از فروش 

شرکت ایران خودرو، تماس بگیرید.

توجه
پیــش از بــه کار انداختن برف پاکــن، به میزان 
آلودگی سطح شیشه توجه کنید. همراه با اسپری 
آب شیشه شــو پاک کنید و مدت زیادی در حالت 
خشــک پاک نکنیــد، در غیر این صــورت عمر 

خدماتی تیغه های برف پاکن کم خواهد شد.
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توجه
شیشه شــو موقعیت های کنترل باالیی و پایینی را 
دارد. وقتی شیشه شــو در موقعیت کنترل پایین 

است، برف پاکن کار نمی کند.

۳.۲.۵ کنتــرل برف پاکن و شیشه  شــو عقب با 
استفاده از بدنه اهرم

دســته انتهایی اهرم کلید چندکاره سمت راست را به 
موقعیت  بچرخانید. وقتی زمان پاشیدن آب بالغ 
بر ۰.5 ثاتیه شــود، شیشه شوی عقب مایع شستشو را 
می پاشد. پس از رها کردن دسته انتها، دسته انتهای به 
طور خودکار به موقعیت OFF باز می گردد و برف پاکن 
3 بار حرکت می کند و باز می گردد. دســته انتهایی را 
بــه موقعیت ON بچرخانید تــا برف پاکن عقب به کار 
بیوفتد. شیشه شوی عقب را به موقعیت  بچرخانید 
تا مایع شستشو را بپاشد. پس از رها کردن دسته انتها، 
دسته انتها به طور خودکار به موقعیت ON بازمی گردد 
و برف پاکن به پاک کردن ادامه می دهد. وقتی دسته به 
موقعیت OFF چرخانده شود،  برف پاکن عقب به طور 

خودکار بازمی گردد.
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۶. سیستم صوتی
۱.۶ انواع سیستم صوتی )سی دی(

این ســری خودرو مجهز به سیســتم صوتی سی دی/
ام پیCD/MP3( 3 ( اســت. لطفاً پیش از استفاده به 

قطعات مربوطه در این کتابچه مراجعه کنید.

نکاتی برای عملیات
عملیات های رادیو حین رانندگی

امروزه، مقررات ترافیک جاده ای همیشــه همه شرکت 
کننــدگان در ترافیک را ملزم مــی دارد که متمرکز و 
حواس جمع باشــند. رادیوی خودرویــی مدرن دارای 
تجهیزات پیچیده  و الزامات ســخت اســت، که شامل 
همــه انــواع اطالعات ترافیکــی و جــاده ای به عالوه 
برنامه های ســرگرمی بســیار اســت. با این حال، تنها 
وقتــی از قابلیت های مختلف رادیو اســتفاده کنید که 
شــرایط ترافیک واقعا اجازه دهد. برای مثال، تعویض 
سی دی/MP3 یا خواندن برچسب سی دی/MP3 حین 
رانندگی اغلب منجر به پیامدهای جدی می شود. درجه 
صدای رادیو در صورتی مناســب است که سیگنال های 

صوتی بیرون همیشه شنیده شوند. 
این سیستم فقط می تواند دیسک های عادی با قطر 15 
ســانتی متر را بخواند. هیچ گونه دیسک غیرمعمولی را 
که در زیر شرح داده نشده استفاده نکنید، در غیر این 
صورت احتماال منجر به مشکل در بیرون آمدن دیسک 

یا آسیب به واحد اصلی می شود.
سیســتم ســرگرمی و جهت یابی این خودرو می تواند 
CD-DA، CD-ROM، CD-R، CD- دیسک های 

 MP3/WMP را اجــرا کند. فرمت های MP3 و RW
پشتیبانی می شوند.

دیســک ها را با هر مــاده ای پاک نکنیــد، مثال مواد 
شوینده تجاری و اسپری ضداستاتیک.

محیط داخلی خودرو و دیســک ها را تمیز نگه دارید، 
و مانع آلوده شــدن سر لیزری با گرد و غبار شوید، در 
غیر این صورت منجر خراب شدن ظرفیت پخش کننده 
برای خواندن دیســک و در نهایت موجب کوتاه شدن 

طول عمر سر لیزری می شود.
هنــگام رانندگــی در جاده ای ناهموار، تکانی شــدید 

احتماال موجب پرش صدا می شود.
اگر دمای اطراف واحد اصلی خیلی باال باشــد، توصیه 
ویژه “TOO HOT” )خیلی گرم( روی صفحه نشــان 

داده می شود.

نکته
در این بخش، "فشــار دهید" به معنی زمان فشار 
دادن کمتر از 2 ثانیه اســت و "فشار دهید و نگه 

دارید" به معنی زمان فشار بیش از 2 ثانیه است.
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CD/MP3/USB ۱.۱.۶ سیستم فایل
این سیســتم از 254 پوشــه، 1۰23 فایــل + آهنگ، 
پوشــه های 32 سطحی، و 512 آهنگ تحت یک پوشه 

را پشتیبانی می کند.

۲.۱.۶ معرفی دکمه های پنل عملکرد
دکمه روشن/درجه صدا/باال/پایین  ◆

در حالت خاموش، این دکمه را فشــار دهید تا سیستم 
صوتی روشن شود.

در حالت روشــن، این دکمه را فشار دهید و نگه دارید 
تا سیستم صوتی خاموش شود.

در جهــت حرکــت عقربه هــای ســاعت بچرخانید تا 
صدا بیشــتر شــد و در خالف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید تا صدا کم شود.
در منوی دکمه SET، آن را به ســمت چپ و راســت 

بچرخانید تا انتخاب کنید.

دکمه بی صدا  ◆
در حالت روشــن، این دکمه را فشــار دهید تا سیستم 
صوتی بیصدا شود )دکمه بیصدا را فشار دهید تا پخش 
در حالت CD/MP3/USB متوقف شــود و سیستم 

صوتی در حالت رادیو بیصدا شود(.

دکمه بیرون آمدن  ◆
در حالت روشــن، این دکمه را فشــار دهید تا دیسک 
 NO“ بیرون بیاید. اگر دیســکی موجود نباشــد، متن

CD” روی صفحه نشان داده می شود.

دکمه انتخاب رادیو  ◆
در حالت های دیگر، این دکمه را فشار دهید تا ایستگاه 
رادیــوی کــه قبال درحــال پخش بوده، پخش شــود 

)ایستگاه رادیویی ذخیره شده(.
در حالت رادیو، به طور مکرر این دکمه را فشار دهید تا 

موج رادیو را به ترتیب FM> AM تغییر کند.

نکته
لطفاً در وحله اول تمرکزتان بر روی رانندگی باشد.

دکمه انتخاب منبع صوتی  ◆
در حالت روشــن، اگر دیسک USB وصل شده باشد، 
ایــن دکمه را مکرر فشــار دهید تا بــه ترتیب حالت 
USB→CD  تغییر کند. اگــر منبع صوتی فعلی در 
دسترس نباشد، سیستم به طور خودکار به منبع صوتی 

بعدی تغییر می کند.

دکمه ذخیره اتوماتیک  ◆
در حالت رادیو، این دکمه را فشار دهید تا ایستگاه های 

رادیویی با موج FM/AM را اسکن کند.
در حالت رادیو، این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا 
ایستگاه های رادیویی را به طور خودکار ذخیره کند. 6 
فرکانس با قوی ترین ســیگنال ها در موج FM/AM به 
 AM2 و FM3 طور خودکار انتخاب خواهند شد و در
ذخیره می شــوند و ایســتگاه های رادیویی که در ابتدا 

تحت  FM3 و AM2 ذخیره شدند، لغو خواهند شد.
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دکمه تنظیم منو  ◆
در حالت روشــن، این دکمه  را فشار دهید تا به 
منوی SETUP دسترســی پیدا کنید.  یا  
را بــرای تنظیم منوی فرعی انتخاب کنید و دســته را 
به سمت چپ و راســت بچرخانید تا تنظیمات پارامتر 
خاصی را در منوی فرعــی انتخاب کنید )همانطور که 
در زیر نشان داده شده(. پس از اتمام انتخاب، دکمه  را 

فشار دهید تا خارج شوید.

تنظیــم صدای REF : اگر درجه صدا وقتی سیســتم 
خاموش است ۰ تا 5 باشد، درجه صدای سیستم وقتی 
دوباره روشــن شــود 5 خواهد بود. اگر درجه صدا در 
حالت خاموش سیســتم REF~5 باشد، وقتی دوباره 
روشن شــود درجه صدا همین میزان خواهد بود. اگر 
 REF درجه صدا در حالت خاموش سیســتم باالتر از
باشد، درجه صدای سیســتم وقتی دوباره روشن شود 

REF خواهد بود.
 
دکمه های پیش فرض 1، 2، 3، 4، 5، و 6 ◆

در حالــت رادیو، دکمــه ای را برای ذخیره ایســتگاه 
رادیویی در حال پخش روی همان دکمه، فشار دهید و 
نگه دارید، و دکمه ای را برای پخش ایســتگاه رادیویی 

ذخیره شده روی آن دکمه فشار دهید و نگه دارید.

اره
پارامترمنوی فرعیشم

)اثرات صدا(1
راک، پاپ، کالسیک، جاز، 

USER ،آوازی

2
BASS )تنظیمات 

صدای بم(
+7~-7

3
TRED )تنظیمات صدای 

زیر(
+7~-7

BAL+7~-7 )تعادل(4

FAD+7~-7 )فیدر(5

خاموش / روشنصداي بلند6

7CLKخاموش / روشن

۸REF 5~24 تنظیم صداي

24H/12Hحالت زمان9

برای مثال: ۰۸:3۰تنظیمات زمان1۰

آسیا و اقیانوسیه، اروپا، تنظمیات منطقه ای11
آمریکای التین و آفریقا

◆  )Repeat/1( دکمه پیش فرض 1/تکرار
در حالــت رادیو، دکمه ای را فشــار دهید و نگه دارید 
تا ایســتگاه رادیویی در حال پخش روی همان دکمه 
ذخیره شود، و دکمه ای را فشــار دهید و نگه دارید تا 
ایســتگاه رادیویی ذخیره شــده روی آن دکمه، پخش 

شــود. در حالت CD/MP3/USB، این دکمه را فشار 
دهید تا حالت تکرار آهنگ و حالت تکرار پوشه انتخاب 

شوند.

دکمــه پیش فــرض All Random/2 )2/ تمــام  ◆
تصادفی( 

در حالت رادیو، دکمه ای را فشــار دهید و نگه دارید تا 
ایســتگاه رادیویی درحال پخش روی آن دکمه ذخیره 
شــود و دکمه ای را فشــار دهید تا ایســتگاه رادیویی 

ذخیره شده روی آن دکمه پخش شود.
در حالت CD/MP3/USB، این دکمه را فشار دهید 
تا حالت تصادفی همه آهنگ ها و حالت تصادفی پوشه 

انتخاب شود.

دکمه آهنگ قبلی   ◆
در حالت رادیــو، این دکمه را فشــار دهید تا به طور 
خودکار فرکانس پایین را جســتجو کنــد. وقتی یک 
ایستگاه رادیویی یافت شود، سیستم جستجو را متوقف 

می کند و شروع به پخش می کند.

دکمه آهنگ بعدی  ◆
در حالت رادیــو، این دکمه را فشــار دهید تا به طور 
خــودکار فرکانس باالتر را جســتجو کنــد. وقتی یک 
ایستگاه رادیویی یافت شود، سیستم جستجو را متوقف 

می کند و شروع به پخش می نماید.
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در حالت پخش CD/MP3/USB، این دکمه را فشار 
دهید تا به آهنگ بعدی برود. در حالت پخش دیســک 
MP3، وقتــی به آخرین آهنگ پوشــه درحال پخش 
برسد، این دکمه را فشار دهید تا به پوشه بعدی برود.

دکمه عقب  ◆
در حالت رادیو، این دکمه را برای جســتجوی ایستگاه 
رادیویی به ســمت فرکانس پایین به صورت صعودی، 
فشــار دهید. این دکمه را فشــار دهید و نگه دارید تا 
به طور مداوم فرکانس را به صورت صعودی به ســمت 
فرکانس پایینتر ادامه دهد. پس از رها شــدن، سیستم 

در فرکانس درحال پخش متوقف می شود.
درحالت پخش CD/MP3/USB، این دکمه را فشار 
دهیــد و نگــه دارید تا به عقب برگــردد. این دکمه را 
فشــار دهید و نگه دارید تا به عقب برگشــتن را آغاز 
کند. هنگامی که به ابتدای آهنگ فعلی رسید، به عقب 
برگشتن به طور خودکار کنسل می شود و آهنگ فعلی 
به طور عادی پخش می  شود. وقتی این دکمه حین به 
عقب برگشتن رها شود، آهنگ فعلی از زمان رها شدن 

پخش می شود.

دکمه حرکت به جلو سریع  ◆
در حالت رادیو، این دکمه ها را برای جستجوی ایستگاه 
رادیویی بــا فرکانس باالتر به صورت صعودی، فشــار 
دهید. این دکمه ها را فشــار دهید و نگــه دارید تا به 
صورت صعــودی از روی فرکانس به ســمت فرکانس 
باالتر پرش کند. وقتی دکمه را رها نمایید، سیستم در 

فرکانس پرش شده فعلی متوقف می شود.
در حالت پخش CD/MP3/USB، این دکمه را فشار 
دهید و نگه دارید تا به ســرعت به جلو رود. این دکمه 
را فشــار دهید و نگه دارید تا حرکت به جلو سریع آغاز 
شــود.  اگر آهنگ فعلی تا انتها به طــور مداوم تحت 
حرکت به جلو ســریع باشد، سیســتم به آهنگ بعدی 
می رود، حرکت به جلوی ســریع کنسل می شود، و به 
طــور عادی از آهنگ بعدی پخش می شــود. اگر کلید 
طی حرکت به جلو ســریع رها شــود، آهنگ فعلی  از 

زمان رها شدن کلید پخش می شود.

۳.۱.۶ عملیات های رادیو
رادیو روش های تنظیم زیر را دارد: دســتی، اتوماتیک، 
ایستگاه های رادیویی پیش فرض، و حافظه تنظیم شده 

اتوماتیک.
ســاده ترین روش عملیــات، ایســتگاه های رادیویــی 

پیش فرض است.

انتخاب موج ◆
دکمه  را برای دســتیابی بــه منوی رادیو 
فشار دهید. در این صورت، دکمه  را مکررا 
 FM1→FM2→FM فشار دهید تا موج را به ترتیب

AST→AM1→AM AST→FM1 تغییر دهد.
موج انتخابی توسط سیستم نشان داده خواهد شد. در 
موج فرکانــس AISA: دامنه موج FM 5/87 تا 108 
 KHz 1629 تا AM 531 اســت و دامنه موج MHz

است.

تنظیم دستی  ◆
 و  را فشار دهید تا به طور دستی فرکانس 
رادیو را به ســمت فرکانس های باالتر تنظیم شود. این 
دکمه ها را فشار دهید تا از فرکانس KHz 5۰ در موج 

FM و از فرکانس KHz 1 در موج AM پرش کند.
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تنظیم اتوماتیک ◆
دکمه جســتجوی  یا  را فشار دهید تا به طور 
خــودکار فرکانس را تنظیم کند. دکمه  را فشــار 
دهید تــا ایســتگاه های رادیویی در فرکانس بســیار 
پاییــن را تنظیم کند، و دکمه  را فشــار دهید تا 
ایســتگاه های رادیویی در فرکانس بسیار باال را تنظیم 
کند. وقتی ایستگاه رادیویی یافت شود، جستجو به طور 
خودکار متوقف می گردد. برای جستجوی دیگر ایستگاه 

رادیویی، همان دکمه را دوباره فشار دهید.

ذخیره اتوماتیک ایستگاه های رادیویی ◆
در موج FM1، FM2، یــا AM1، دکمه  
را فشــار دهید و نگه دارید تا قابلیت ذخیره اتوماتیک 
فعال شود. ایستگاه های رادیویی قوی دریافت شده در 
 FM3 6 دکمه پیش فرض )دکمه های 1 تا 6( در موج

یا AM2 ذخیره خواهند شد.

ذخیره دستی ایستگاه های رادیویی ◆
هر موج می تواند تا 6 ایســتگاه رادیویی پیش فرض در 

دکمه های 1 تا 6 ذخیره کند.
پیش از ذخیره یک ایستگاه رادیویی، ایستگاه رادیویی 
مورد نظر را تنظیم کنید و دکمه پیش فرض ایســتگاه 
رادیویی را فشار دهید و نگه دارید، تا زمانی که صدایی 
از سیســتم به گوش برســد. تعــداد دکمه پیش فرض 
ایستگاه رادیویی و فرکانس رادیویی انتخابی نشان داده 

خواهد شــد. در این صورت، سیستم رادیویی در دکمه 
پیش فرض ذخیره می شــود. روند باال را تکرار کنید تا 

دیگر ایستگاه های رادیویی ذخیره شوند.
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نکته
هنگام ذخیره ایســتگاه رادیویی، ایستگاه رادیویی 
که روی دکمه پیش فرض قبال ذخیره شــده، پاک 
می شود. اگر تعداد ایستگاه های ذخیره شده کمتر 
از 5 باشد، ایستگاه های رادیویی قبال ذخیره شده 

در دکمه های باقی مانده پاک نمی شوند.

پخش ایستگاه رادیویی ذخیره شده ◆
موج مورد نظر را انتخاب کنید و یک دکمه پیش فرض 
)1 تــا 6( انتخاب کنید. سیســتم تعــداد دکمه های 
پیش فرض و فرکانس ایســتگاه رادیویی ذخیره شده را 

نمایش می دهد.

تنظیم درجه صدا ◆
در حالت رادیــو، کاربر می تواند دســته را بچرخاند تا 
درجه صدا تنظیم شــود. در جهــت حرکت عقربه های 
ساعت بچرخانید تا درجه صدا افزایش یابد، و برخالف 

جهت عقربه های ساعت بچرخانید، صدا کم می  شود. 

تنظیمات زمان ◆
نمایش ON/OFF ســاعت؛ زمان )ســاعت، دقیقه، و 

سیستم 12 ساعته/24 ساعته( )مثال ۰۰۸:3۰(.

تنظیمات زبان ◆
تنظیمات زبان: انگلیسی

چینی

CD/MP3 ۴.۱.۶ عملیات های دیسک
◆ CD/MP3 پخش دیسک

یک دیسک CD/MP3 درون شکاف دیسک وارد کنید 
و طرف برچسب به ســمت باال باشد. بارگذار اتوماتیک 
دیسک CD/MP3 را پیدا کرده و پخش را آغاز می کند. 
سیســتم همزمان تعداد آهنگ ها و زمان پخش را نشان 

می دهد.
اگــر دیســکی درون پخش کننــده CD/MP3 وجود 
 CD-MP3 داشته باشد، دکمه  را فشار دهید تا
به عنوان منبع صوتی انتخاب شــود و پخش آغاز گردد. 
دکمه  را به طور مداوم فشــار دهید تا به ترتیب 

CD-MP3→USB پخش شود.
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تکرار پخش ◆
دکمــه  را فشــار دهید تا قابلیــت تکرار پخش 
خاموش و روشــن شــود. حالت های تکرار شامل موارد 
زیر اســت: تکرار آهنگ --< تکرار پوشه )برای دیسک 
MP3 --> OFF(.در حالت تکرار پخش، آهنگ فعلی 

یا  آهنگ ها در پوشه فعلی تکرار خواهند شد.

پخش تصادفی ◆
دکمه  را فشــار دهید تا قابیلت پخش تصادفی 
خاموش و روشــن شود. این حالت ها شــامل موارد زیر 
است: تمام تصادفی --< پوشــه تصادفی )برای دیسک 

.)MP3 --> OFF

انتخاب آهنگ ◆
دکمه  یا  را فشار دهید تا آهنگ قبلی یا بعدی 
انتخاب شوند. آهنگ موردنظر را انتخاب کنید و پخش را 

از آهنگ انتخابی آغاز کنید.

بازپخش اسکن ◆
این دکمه را فشار دهید تا قابلیت بازپخش اسکن فعال 
شود. هر آهنگ به مدت 1۰ ثانیه از آغاز پخش می شود و 
سپس آهنگ بعدی اسکن می شود. وقتی آهنگ دلخواه 
شناسایی شد، این دکمه را فشار دهید تا اسکن لغو شود 

و آهنگ فعلی پخش شود.

حرکت به جلو/عقب سریع ◆
دکمه  و  را فشار دهید و نگه دارید تا قابلیت 
حرکت به جلو/عقب ســریع فعال شود. اگر با حرکت به 
عقــب به ابتدای آهنگ رســید یا با حرکــت به جلو به 
انتهای آهنگ رسید، قابلیت حرکت به جلو/عقب سریع 
به طور خودکار لغو می شــود و پخــش به طور عادی از 
آهنــگ فعلی/آهنگ بعدی آغاز می گــردد. وقتی دکمه 
حین بازگشت به عقب رها شــود، آهنگ فعلی از زمان 

رها شدن دکمه، پخش می شود.
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نکته
حفاظت مناســب و عملیات با دقت می تواند عمر 

خدماتی دیسک را افزایش دهد.

◆ CD/MP3 دکمه بیرون آمدن دیسک
دکمــه بیرون آمــدن CD/MP3  را برای بیرون 

آمدن دیسک CD/MP3 فشار دهید.

تنظیم صدا ◆
کاربــر می تواند دســته را بــرای تنظیــم درجه صدا 
بچرخاند. در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید 
تا صدا افزایش یابد، و بر خالف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید تا صدا کاهش یابد.

◆ CD/MP3 دستورالعمل ها برای دیسک های
اگر دمای داخلی خودرو خیلی کم باشد، از این سیستم 
بالفاصله پس از روشن شدن بخاری استفاده نکنید، در 
غیر این صورت ســبب تشــکیل مه روی قطعات نوری 
دیســک ها و یا پخش کننده می شــود و موجب نقص 
در کارکرد پخش کننده دیســک می شود. مه و آب روی 
دیســک CD/MP3 یا قطعات نوری )منشــور و لنز( 
پخش کننده CD/MP3 تشکیل می شود که به چگالش 
می گوینــد. در این صورت، سیســتم به طــور خودکار 

دیسک CD/MP3 را بیرون می آورد.
دیســک CD/MP3 که روی آن مه تشکیل شده را با 
پارچه نرم و خشکی پاک کنید. قطعه نوری که روی آن 
مه تشکیل شده به طور طبیعی طی یک ساعت خشک 
می شود. از واحد رادیو پس از بازگشت سیستم به حالت 

عادی، استفاده کنید.
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◆ CD/MP3 استفاده از دیسک های
در هنگام استفاده از دیسک های CD/MP3، به مسائل 

زیر توجه نمایید:
ســوراخ یا لبه دیســک CD/MP3 ممکن اســت زبر 
باشــد. اســتفاده از چنین دیسکی ســبب قرار گیری 
 CD/MP3 نادرست می شود به طوری که پخش کننده
نمی تواند آن را به طور عادی پخش کند. سوراخ یا لبه 
دیســک CD/MP3 را از قبل بــا یک خودکار یا مداد 

بسابید  تا لبه ها و گوشه های زبر از بین بروند.
موجب قطع صدا یا پــرش هنگام رانندگی در جاده ای 

ناهموار می شود.
از  ایــن پخش کننــده CD/MP3 می توانــد فقــط 
دیســک های CD/MP3 با عالمت شناسایی استفاده 

کند. از دیسک های دیگر استفاده نکنید.
هنگام در دست داشــتن دیسک های CD/MP3 ، به 
سطح ســیگنال دیسک ها دســت نزنید. لبه بیرونی یا 

سوراخ دیسک را هنگام تعویض دیسک نگه دارید.
روی ســطح دیسک کاغذ یا نوار چســب اضافه نکنید 
تا از خش روی ســطح پشتی )ســطح بدون برچسب( 

جلوگیری کنید.
غبار، اثر انگشــت یــا لکه می تواند بازتاب نور ســطح 
ســیگنال را خراب کند و به اثر پخش سیســتم صوتی 
 CD/MP3 آسیب برســاند. اگر روی ســطح دیسک
لکه هایی وجود داشــته باشــد، از یک پارچه نرم برای 

پاک کردن از داخل و بیرون استفاده کنید.

هنگام پــاک کردن لکه ها، از اســپری مــو، عامل ضد 
استاتیک یا مواد شوینده خانگی یا عامل شیمیایی فرار 
)مانند بنزین ســبک یا تینر( اســتفاده نکنید، وگرنه به 
سطح دیســک CD/MP3 آسیب می رســد. لکه های 
دیســک CD/MP3 را با هر شی ای که موجب آسیب، 
 CD/MP3 خم شــدن، یا تشــکیل غبار روی دیسک

می شود پاک نکنید. 
CD/ همانند ضبــط  صوت های قدیمی، دیســک های
MP3 از پالستیک ســاخته شده اند. برای جلوگیری از 
 CD/MP3 تماس مستقیم با نور خورشید، دیسک های

را به موقع درون جلد قرار دهید.
پخش کننــده CD/MP3 به طور خودکار دیســک را 
بیرون می دهد اگر دیسک برعکس قرار داده شده باشد. 
سیستم به طور خودکار دیســک CD/MP3 را بیرون 

می دهد اگر دیسک حاوی لکه باشد یا معیوب باشد.
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این پخش کننده CD/MP3 فقط از دیســک های 12 
سانتی متری استفاده می کند. از هر دیسک غیرمعمولی 

استفاده نکنید.
دیسکی با برچسب درحال کنده شدن یا با بسته بندی 

درون سیستم وارد نکنید.

USB ۵.۱.۶ عملیات های
قابلیت پخش موزیک دیسک USB از فایل های صوتی 

با فرمت MP3 و WMA پشتیبانی می کند.
 FAT32 این قابلیت از حالت ذخیره ســازی پارتیشن

پشتیبانی می کند. 
 8k، 16k، ســرعت های نمونه پشتیبانی شده شــامل
و   32k، 11.025k، 22.05k، 44.1k، 12k، 24k

48kHz است.
سرعت بیت پشتیبانی شده 8k~320kbps است.

◆ USB انتخاب پخش
یــک دیســک USB حــاوی فایل های موزیــک را به 
پخش کننده رادیویی/صوتی وصل کنید و دکمه  
را فشــار دهید تــا USB به عنوان منبــع صوتی برای 
آغلز پخش فایل های موزیک در دیسک USB انتخاب 
شود. این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا به ترتیب 

USB→CD پخش شود.

تکرار پخش ◆
دکمه  را فشار دهید تا قابلیت تکرار پخش روشن 
یا خاموش شود. حالت های تکرار شامل موارد زیر است: 
تکرار آهنگ --< تکرار پوشه --< OFF. در حالت تکرار 

پخش، آهنگ فعلی تکرار خواهد شد.

پخش تصادفی ◆
دکمه  را فشــار دهید تا پخش تصادفی روشــن 
یا خاموش شــود. حالت ها شــامل موارد زیر است: تمام 

.OFF >-- تصادفی --< پوشه تصادفی
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انتخاب آهنگ ◆
دکمه  یا  را فشار دهید تا آهنگ قبلی یا بعدی 
را انتخاب کنید. آهنگ موردنظر را انتخاب کنید و پخش 

را از آهنگ انتخابی آغاز کنید.
دکمه  یا  را فشــار دهید تا برای خواندن 

 آهنگ ها به پوشه قبلی یا بعدی بروید.

پخش اسکن ◆
دکمه  را فشــار دهید تا قابلیت پخش اسکن 
فعال شــود. هر آهنگ به مــدت 1۰ ثانیه از آغاز پخش 
می  شــود و سپس آهنگ بعدی اسکن خواهد شد. وقتی 
آهنگ دلخواه شناسایی شد، این دکمه را فشار دهید تا 

اسکن لغو شود و آهنگ فعلی پخش شود.

حرکت به جلو/عقب سریع ◆
دکمه  و  را فشار دهید و نگه دارید تا قابلیت 
حرکت به جلو/عقب فعال شود. اگر با حرکت به عقب به 
آغاز آهنگ رســیدید یا با حرکت به جلو به پایان آهنگ 
رسیدید، قابلیت حرکت به جلو/عقب به طور خودکار لغو 
می شــود و پخش به طور عادی از آهنگ فعلی یا بعدی 
آغاز می شود. وقتی دکمه حین حرکت به عقب رها شود، 
آهنگ فعلی از زمان رها شدن دکمه، پخش خواهد شد. 
پخش عادی هنگامــی ادامه می یابد که آهنگ فعلی به 

آغاز برگردد یا تا پایان آهنگ به جلو برود.

تنظیم درجه صدا ◆
در حالت USB، کاربر دسته را می چرخاند تا درجه صدا 
تنظیم شــود. کاربر می تواند دسته را بچرخاند تا درجه 
صدا را تنظیم کند. در جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
تا درجه صدا افزایش یابــد و برخالف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید تا درجه صدا کاهش یابد.
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توجه
هنگام پخش آهنگ های در دیسک USB، آن را 
به زور جــدا نکنید، در غیر این صورت احتماال به 

فایل های تان آسیب می  رسانید.
چون کابل آداپتور USB کیفیت پایین نمی تواند 
نیازهای باالی پروتکل USB را در طول، مقاومت، 
و تاخیر ســیگنال کابل برآورده کند، اســتفاده از 
چنین کابلی احتماال منجــر به نقص در خواندن 

دیسک USB می شود.

۶.۱.۶ بررسی پیش از تعمیر
اگر احتمال نقص در برخی قابلیت های سیستم صوتی 
وجود داشته باشــد، پیش از فرستادن سیستم صوتی 
بــرای تعمیر، لطفاً با دقت دســتورالعمل ها در کتابچه 
راهنما را بخوانید و همانند جدول زیر بررسی کنید، که 

به رفع نقص کمک می کند.
عالئم یا علل احتمالی و عیب یابی

عمومی ◆
بدون عملکرد یا بدون نمایش واحد اصلی   

واحــد اصلــی را از صفحه آمپر جدا کنیــد و فیوزها و 
کانکتورهای واحد اصلی و خودرو را بررسی کنید.

واحد اصلی در حال کار اســت اما درجه صدا ندارد یا   
درجه صدای بسیار کمی دارد.

درجــه صدا را زیــاد کنید و تنظیمــات زمینه صدای 
بلندگوها را بررسی کنید.

بدنه کمی گرم شده  
گرما طبیعی در طول کارکرد طبیعی بدنه.
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رادیو ◆
اثر ضعیف دریافت رادیو  

بررسی کنید که آنتن به اندازه کافی کشیده شده باشد، 
اتصال درســت باشــد، و قطب منفی به زمین متصل 
باشــد. آسیب به تشــدیدکننده آنتن داخلی را بررسی 
کنید. ســیگنال رادیویی موردنظر بسیار ضعیف است. 

لطفاً از تنظیم دستی استفاده کنید.
◆ USB پخش دیسک
برخی فایل های صوتی نمی توانند پخش شوند.  

لطفاً اطمینان حاصل کنید که فایل های صوتی با فرمت 
MP3 یا WMA باشــند. این دستگاه فایل های صوتی 
با فرمت هایــی غیر از MP3 و WMA را پشــتیبانی 
نمی کند. این سیســتم از آهنگ هایی بــا فرمت هایی 
 VCD مانند فرمت هــای صوتی( CD/MP3 غیــر از
و DVD( پشــتیبانی نمی کند. این سیستم از دیسک 
با فرمت ISO9660:1999 پشــتیبانی نمی کند. در 
چنین مواردی، توضیحات مربوطه روی صفحه نمایش 

نشان داده می شوند و دیسک بیرون می آید.
درجه صدای مختلف آهنگ های MP3 حین پخش.  

آهنگ های MP3 استاندارد یکپارچه ای ندارند و منابع 
گســترده ای دارند، این امر به دلیــل تنظیمات صدای 

مختلف حین فشرده سازی  آهنگ های MP3 است. 
مکث متناوب موسیقی در هنگام پخش  

احتماال دلیلش فرمت های مختلف حین فشرده ســازی 
آ هنگ ها است.

مشکل در خواندن آ هنگ ها از دستگاه ذخیره سازی  
لطفاًً با بررســی روی رایانه مطمئن شوید که دستگاه 
ذخیره ســازی در فرمت پارتیشــن FAT32 است. اگر 
نیست، فرمت پارتیشن دستگاه ذخیره سازی را با معیار 

موردنیاز این واحد تنظیم کنید.
   USB از مبدل MP3 مشکل در خواندن آ هنگ های

که بنام All-in-one )همه در یکي( معروف است.
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این مــدل فقط مبدل هایــی با پورت تــک USB را 
پشتیبانی می کنند.

صدای پارازیت/نویز  
احتماال توســط دســتگاه یا نویز حین ضبط فایل های 
اصلی MP3 ایجاد شده اســت. لطفاً بررسی کنید که 
آیا این مدل با استفاده از سایر پخش کننده های صوتی 

درست کار نمی کند.

◆ CD/MP3 پخش
“CD Error” )خطای سی دی( همراه با صدای "بیب" 

روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
دیسک CD برعکس وارد شده، آسیب دیده، یا کثیف 

است یا نوع نادرست دیسک CD است.
باال و پایین رفتن صدا هنگام پخش
دیسک آسیب دیده یا کثیف است.

اگــر نتوان نقــص را رفع کرد، لطفاً ایــن مدل را برای 
تعمیر به ایســتگاه خدماتی بفرستید. دستگاه را برای 

تعمیر جداسازی نکنید.

۲.۶ انواع سیستم صوتی )CD+BT( )اختیاری(
 CD/MP3 این سری خودرو مجهز به سیستم صوتی
اســت. لطفاً پیش از اســتفاده، به قطعات مربوطه این 

کتابچه مراجعه فرمایید. 
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این نوع سیســتم صوتی )CD+BT( )اختیاری( مجهز 
بــه قابلیت بلوتوث اســت. این بخــش )6.2( جزئیات 
عملکــرد بلوتوث را شــرح می دهد. لطفــاً برای دیگر 

قابلیت ها به بخش 6.1 فصل 6 مراجعه کنید.

۱.۲.۶ عملیات های بلوتوث
فعالسازی بلوتوث ◆

در حالت روشــن، دکمه  را فشــار دهید و نگه 
دارید. وقتی نشــانه بلوتوث روی صفحه نمایش شروع 
به چشــمک زدن کند، نشان می دهد که بلوتوث واحد 

صوتی فعال است.

سازگاري بلوث با تلفن همراه ◆
در چنین موردی، شما بلوتوث واحد اصلی را با بلوتوث 
تلفن همراه جســتجو می کنیــد. آی دی بلوتوث واحد 
اصلی “Haima SCOO CD” اســت. وقتی با تلفن 
همراه سازگار شد، نشــانه بلوتوث واحد صوتی به طور 

مداوم روشن می ماند.

تماس تلفنی با بلوتوث ◆
لطفاً شــماره را با صفحه کلید تلفن همراه تان شماره 
گیری نمایید. در این حالــت، متن “:out call” روی 
صفحــه نمایــش واحد صوتی نشــان داده می شــود. 
همزمان، لطفاً دســتگاه بلوتوث را روی صفحه نمایش 
تلفن همراه تان انتخاب کنید. وقتی تماس تلفنی وصل 
 )MIC( شــد، می توانید به راحتی از طریــق میکروفن

پنل واحد صوتی ارتباط برقرار کنید.

پاسخ به تماس با بلوتوث ◆
وقتی بلوتوث تلفن همراه تان با واحد صوتی ســازگار 
شده، در صورت داشــتن تماس، شماره تماس گیرنده 
روی صفحه نمایش سیستم صوتی نشان داده می شود. 
دکمه  روی پنل صوتی یا دکمه پاسخ تلفن همراه 
را برای پاسخ به تماس، فشار دهید. هنگام تماس، متن 
“Talking” )در حــال صحبــت( روی صفحه نمایش 
سیستم صوتی نشان داده می شود. هنگام تماس، دکمه 
 را فشــار دهید و نگه دارید تا به حالت خصوصی 
برســید. در حالت خصوصی، دکمه را فشار دهید و نگه 

دارید تا به حالت هندزفری برسید.
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پایان تماس با بلوتوث ◆
پــس از اتمام تماس با بلوتوث، دکمه   روی پنل 
صوتی یا دکمه پایان تماس تلفن همراه را فشــار دهید 
تا تمــاس پایان بیاید. در این صــورت، صفحه نمایش 

سیستم صوتی به رابط نمایش قبلی باز می گردد. 

نکته
بــرای جلوگیری از تخلیه باتری خودرو، لطفاًً پس 
از روشن کردن موتور از تلفن همراه استفاده کنید.

هشدار
لطفاًً تنها پس از پارک کردن خودرو در محلی امن، 

از تلفن همراه استفاده کنید.
اگر الزم اســت هنــگام رانندگــی از تلفن همراه 
اســتفاده کنید، حتما اقدامات اقدامات احتیاطی 
ویــژه را انجام دهید، و تمرکزتــان را بر رانندگی 

حفظ کنید.
اگــر ضبط مکالمات تلفنی هنــگام رانندگی الزم 
اســت، پیش از ضبط کردن از جاده بیرون بروید 

و خودرو را در محلی امن پارک کنید.
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قطع اتصال بلوتوث ◆
برای قطع اتصال بلوتوث سازگار شده بین تلفن همراه 
و واحد صوتی، مستقیما بلوتوث تلفن همراه را خاموش 
کنید. پــس از قطع بلوتوث، بلوتــوث واحد صوتی در 
حالت خواب زمستانی است. برای وصل مجدد سازگار 
شدن بلوتوث، لطفاً بلوتوث را یک بار دیگر روشن کنید.

پخش موزیک با بلوتوث ◆
پس از ســازگار شــدن تلفن همراه بــا واحد صوتی از 
طریق بلوتوث، فایل های صوتی تلفن همراه می توانند از 
 SRC طریق بلوتوث واحد صوتی پخش شــوند. دکمه
را فشار دهید تا برای پخش موزیک از طریق بلوتوث به 
BT AUDIO برسید. آهنگ را از طریق دکمه انتخاب 
آهنگ انتخاب کنید تا موزیک از طریق بلوتوث پخش 

شود.

اعالن و آگاهی دادن بلوتوث ◆
فناوری بلوتــوث، یک قابلیــت ارتباطــی و پردازنده 
نرم افزار بدون ســیم اســت که برای پشتیبانی اتصال 
ارتباطی خاص مطابق بــا مقررات، نیاز به واحد صوتی 
و تلفن همراه  دارد. قطع اتصال در هر قســمت منجر 
به تمــاس متناوب یا پخش موســیقی از واحد صوتی 

می شود. 

توجه
پخش موزیک با بلوتوث

پس از سازگار شــدن تلفن همراه با واحد صوتی 
از طریــق بلوتوث، فایل های صوتــی تلفن همراه 
می تواننــد از طریق بلوتوث واحــد صوتی پخش 
شــوند. دکمه SRC را فشار دهید تا برای پخش 
موزیک از طریق بلوتوث به BT AUDIO برسید. 
آهنگ را از طریق دکمــه انتخاب آهنگ انتخاب 

کنید تا موزیک از طریق بلوتوث پخش شود.

بیانیه بلوتوث
فناوری بلوتوث، یک قابلیــت ارتباطی و پردازنده 
نرم افزار بدون ســیم اســت که برای پشــتیبانی 
اتصال ارتباطی خاص مطابق بــا مقررات، نیاز به 
واحد صوتی و تلفن همراه  دارد. قطع اتصال در هر 
قسمت منجر به تماس متناوب یا پخش موسیقی 

از واحد صوتی می شود.

۳.۶ نوع سیستم صوتی )DVD( )اختیاری(
/DVD این ســری خــودرو مجهز به سیســتم صوتی
سیســتم جهت یابی اســت. لطفاً پیش از اســتفاده به 

قسمت های مربوطه این کتابچه مراجعه کنید.
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1. دکمه روشن/دسته کنترل درجه صدا
2. دکمه حرکت سریع به جلو

SD 3. شکاف کارت حافظه
)RPT( 4. دکمه پخش تکرار

)RDM( 5. دکمه پخش تصادفی
)EJECT( 6. دکمه بیرون آمدن
)AST( 7. دکمه ذخیره اتوماتیک

)SET( ۸. دکمه تنظیمات
9. دکمه جستجوی پوشه 

1۰. دکمه پایان تماس بلوتوثی
11.دکمه پاسخ به تماس بلوتوثی

)NAV( 12. دکمه جهت یابی
)SRC( 13. دکمه انتخاب منبع صوتی

)BAND( 14. دکمه انتخاب موج رادیویی
15. دکمه بی صدا

)SCN( 16. دکمه پخش اسکنی
17. دکمه قابلیــت پانوراما )BVS( )با قابلیت دوربین 

پانوراما(
1۸. دکمه عقب



93

2

ساختارها و عملکرد آنها

)DVD( ۱.۳.۶ پنل صوتی
واحد اصلــی این محصــول از رادیو، پخش دیســک 
)DVD، VCD، و CD(، پخــش ویدیــو چندرســانه 
ای دســتگاه USB، دوربین پانورامــا، تماس بلوتوثی، 
 GPS کنترل های غربیلک فرمان، و سیستم جهت یابی

با جهت یابی اینرسی پشتیبانی می کند. 

عملیات های اصلی سیستم صوتی
سیستم صوتی وقتی قابل اجرا است که سوئیچ استارت 

در موقعیت “ACC” یا “ON” باشد.

◆ POWER دکمه
 POWER برای روشن کردن سیســتم صوتی، دکمه

را فشار دهید.
 ،CD ،سیستم روشن می شود و در حالت کارکرد )رادیو
یا USB( قبلی سیســتم پیش از خاموش شــدن، کار 

می کند.
ایــن دکمه را در جهت عقربه های ســاعت بچرخانید تا 
درجه صدا افزایش یابد، یــا بر خالف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید تا صدا کاهش یابد.
در منوی مرور پوشه، دکمه را به راست و چپ بچرخانید 

تا انتخاب کنید.

دکمه حرکت به جلو سریع ◆
در حالــت رادیو، این دکمه را فشــار دهیــد تا به طور 
خــودکار به ســمت فرکانس باالتر اســکن کند. وقتی 
ایســتگاه رادیویی یافت شد، سیســتم اسکن را متوقف 
CD/ می کند و پخش آغاز می گــردد. در حالت پخش
MP3/USB/DVD، ایــن دکمه را فشــار دهید تا به 

آهنگ قبلی برود.
در حالت رادیو، این دکمه را فشــار دهید و نگه دارید تا 
ایستگاه رادیویی را به سمت فرکانس پایین تر به صورت 
CD/MP3/ صعودی، اســکن کند. در حالت پخــش
DVD، این دکمه را فشــار دهید و نگه دارید تا به عقب 
برگردد. وقتی دکمه رها شــود، پخش از زمان رها شدن 

آغاز می شود.

◆ SD شکاف کارت حافظه
کارت حافظه SD می تواند کارت حافظه Micro-SD را 
بارگذاری کند. اگر کارت داده های نقشه با کارتی حاوی 
فایل هاب موزیک MP3/WMA تعویض شــود، دکمه 
SCR را فشار دهید تا وارد قابلیت پخش موزیک کارت 

حافظه SD شوید.

◆ RPT دکمه
در حالت پخش CD/MP3/USB/DVD، این دکمه را 

فشار دهید تا همه آهنگ ها تکرار شوند.

◆ RDM دکمه
در حالت پخش CD/MP3/USB/DVD، این دکمه را 

فشار دهید تا آهنگ ها به صورت تصادفی پخش شوند.

دکمه بیرون آمدن ◆
در حالت روشــن، این دکمه را فشــار دهید تا دیسک 
 NO“ بیرون بیاید. اگر دیســکی موجود نباشــد، متن

DISC” روی صفحه نشان داده می شود.

◆ )AST( دکمه ذخیره اتوماتیک
در حالت رادیو، این دکمه را فشار دهید تا ایستگاه های 
رادیویی به طــور خودکار ذخیره شــوند. 3۰ فرکانس 
قوی تــر در موج FM/AM انتخاب خواهند شــد و به 
طور خودکار ذخیره می شــوند )در صورت سیگنال های 
ضعیف، تعداد ایستگاه های ذخیره شده به 3۰ نمی رسد(.

◆ )SET( دکمه تنظیمات
در وضعیت روشن، این دکمه را فشار دهید تا وارد رابط 

تنظیمات شوید.

دکمه مرور پوشه ◆
 MP3/USB از دســته برای مرور پوشــه در حالــت

استفاده کنید.
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دکمه پایان تماس با بلوتوث ◆
در پایان تماس، این دکمه را فشار دهید.

دکمه پاسخ تماس با بلوتوث ◆
وقتی قابلیت بلوتوث روشــن اســت، این دکمه را فشار 
دهید و نگه دارید تا به رابط ســازگار کردن بلوتوث وارد 
شــوید. همچنین دکمه پاســخ تماس در حالت تماس 

ورودی است.

دکمه جهت یابی ◆
در حالت روشــن، این دکمه را فشار دهید تا وارد رابط 

جهت یابی شوید.

◆ )SRC( دکمه انتخاب منبع صوتی
در حالت روشــن، این دکمه را مکررا فشــار دهید تا به 
 SD -> Disc )CD/MP3 and DVD( ترتیب حالت

USD <- برسید.

◆ )BAND( دکمه انتخاب موج رادیو
در دیگر حالت ها، این دکمه را فشــار دهید تا ایســتگاه 
رادیویی قبلی پخش شــود )ایســتگاه رادیویی ذخیره 
شده(. در حالت رادیو، این دکمه را فشار دهید تا موج ها 

به ترتیب FM-> AM->FM تغییر کنند.

دکمه بی صدا ◆
در حالت روشــن، این دکمه را فشــار دهید تا سیستم 
صوتی بی صدا شــود )دکمه بی صدا }Mute{ را فشار 
دهید تا پخش در حالت CD/MP3/USB/DVD  را 
متوقف کند و سیســتم صوتی را در حالت رادیو بی صدا 

کند(.

◆ )SCN( دکمه پخش اسکنی
در حالت رادیو، این دکمه را فشار دهید تا به طور خودکار 
یک ایستگاه رادیویی را اسکن جستجو نماید و 1۰ ثانیه 
آن را پخش کند. وقتی ایستگاه رادیویی دلخواه یا آهنگ 
CD/MP3 دلخواه یافت شد، این دکمه را دوباره فشار 
دهید تا حالت پخش اسکنی لغو شود و ایستگاه رادیویی 

فعلی یا آهنگ فعلی پخش شود.

◆ )MENU دکمه( )BVS( قابلیت دوربین پانوراما
در حالت روشــن، این دکمه را فشار دهید تا وارد رابط 
پانوراما شوید. در رابط دوربین پانوراما وقتی جعبه دنده 
در دنده خالص نیست، این دکمه را فشار دهید و بیش 
از 9۰ ثانیه نگه دارید تا قابلیت دوربین پانوراما خاموش 

شود )با قابلیت دوربین پانوراما(.
در حالت روشــن، این دکمه را فشــار دهید تا به رابط 

منوی اصلی هر رابط دیگر بازگردید.

حالت رادیو ◆
دکمه FM/AM روی پنل صوتی را فشار دهید یا دکمه 
 زیر رابط اصلی را فشــار دهید تا وارد حالت رادیو 

شوید.

اسکن ایستگاه  های رادیویی ◆
در حالــت پخش رادیو، چرخنده را بکشــید تا فرکانس 

تنظیم شود.
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در حالــت پخش رادیو، دکمــه  و  زیر رابط را 
فشار دهید تا ایستگاه های رادیویی را اسکن کند.

در حالت رادیو، دکمــه  و  روی پنل صوتی 
را فشار دهید تا ایستگاه های رادیویی را به طور خودکار 
اسکن کند. این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا از روی 
فرکانس به صورت صعودی پرش کند. اگر دکمه فشــار 
داده شود و 1 ثانیه نگه داشته شود، سیستم ایستگاه های 

رادیویی را به طور مداوم اسکن می نماید.
میله نمایــش فرکانس روی صفحه نمایش را بکشــید 

ایستگاه رادویی دلخواه تان روشن شود.
در حالت رادیو، دکمه “∧” و “∨” روی غربیلک فرمان 

را فشار دهید تا ایستگاه های رادیویی را اسکن نماید.

حالت اتوماتیک ایستگاه های رادیویی ◆
دکمه  یا دکمه  روی صفحه نمایش را فشار 
دهید تا ذخیره اتوماتیک آغاز شود. فهرست روی طرف 
ر اســت صفحه، فهرست ایســتگاه های رادیویی ذخیره 
اتوماتیک شده است. تا 3۰ ایستگاه می توان ذخیره کرد.

ذخیره دستی ایستگاه های رادیویی ◆
دکمه  زیر رابط رادیو را فشــار دهید تا ایستگاه 
رادیویی فعلی در فهرســت ایستگاه های رادیویی ذخیره 
شــود. اگر ایســتگاه رادیویی از قبل در موقعیت فعلی 
ذخیره شده باشد، این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا 

ایستگاه رادیویی اصلی را لغو کند.

قابلیت اسکن ◆
دکمــه  یا دکمه نــرم  روی صفحه نمایش 
را فشــار دهید تا ایستگاه های رادیویی فرکانس فعلی را 
اسکن کند، هر ایستگاه اســکن شده را1۰ ثانیه پخش 
کند، و برای جستجوی ایستگاه های دیگر اسکن نماید. 
هنگام پخش اســکنی، اگر ایستگاه دلخواه اسکن شود، 
دکمــه  یا دکمه نرم  روی صفحه نمایش را 
فشار دهید تا یک بار دیگر قابلیت پخش اسکنی را  لغو 

کند و ایستگاه رادیویی فعلی را اسکن نماید.

CD/MP3 ۲.۳.۶ دیسک
دکمه  را فشــار دهید تا به حالت پخش دیســک 
وارد شوید یا دکمه  زیر رابط اصلی را فشار دهید 
تا به حالت پخش دیسک وارد شوید. وقتی دیسک را در 
شکاف دیسک CD می گذارید، سیستم به طور خودکار 

به حالت پخش دیسک وارد می شود.
وقتی دیســکی در سیســتم صوتی موجود نباشد، متن 
“NO DISC” روی صفحه نمایش نشان داده می شود 

اگر دکمه  زیر رابط اصلی را فشار دهید.

وارد کردن دیسک ◆
وقتی واحد اصلی شــامل یک دیسک است، دکمه  
را فشار دهید تا دیســک از شکاف دیسک بیرون بیاید. 
 NO“ وقتی دیسکی در سیستم صوتی وجود ندارد، متن
DISC” نشــان داده می شــود اگر دکمه  را فشار 

دهید.
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قابلیت هاب دکمه های نرم روی صفحه نمایش ◆

بازگشت به منوی اصلی 

عقب 

پخش تصادفی 

پخش غیر تصادفی 

پخش اسکنی 

لغو اسکن 

تکرار آهنگ 

پخش/توقف  

آهنگ قبلی/بعدی 

فهرست پخش آهنگ 
دکمه انتخاب حالت افکت صوتی. هنگام پخش آ هنگ ها، 
حالت افکت صوتی را بسته به اولویت های فردی تنظیم 

کنید.
به جلو رفتن ســریع و به عقب رفتن ســریع هنگام  ◆

پخش
دکمه ســخت  یا  را فشار دهید تا به آ هنگ 
قبلی/آهنگ بعدی برویــد. دکمه نرم  یا  
را هنگام پخش فشــار دهید تــا آهنگ به بعدی/آهنگ 

قبلی بروید.

توقف/پخش هنگام پخش ◆
دکمــه نرم  را هنگام پخش فشــار دهید تا پخش 
متوقف شود. وقتی پخش متوقف شود، دکمه  روی 
رابط ظاهر می شــود. این دکمه را فشار دهید تا پخش 
آغاز شود. دکمه  روی پنل صوتی را فشار دهید تا 
پخش متوقف شــود و یک بار دیگر فشار دهید تا پخش 

ادامه یابد.

پخش تصادفی ◆
هنــگام پخش، دکمه  روی پنل صوتی را فشــار 
دهید یا دکمه نرم  را فشــار دهید تا بین پخش 

تصادفی و پخش غیرتصادفی تعویض کنید.

پخش اسکنی ◆
هنگام پخــش، دکمه  یا دکمــه  را روی 
صفحه نمایش را فشار دهید تا پخش اسکنی را انتخاب 
کنید. سیســتم از آهنگ فعلی اسکن می کند، 1۰ ثانیه 
برای هر آهنگ پخش کنید، و ســپس برای جستجوی 
آهنگ بعدی اســکن کنید. هنگام پخش اســکن، اگر 
آهنگ دلخواه اســکن شــود، دکمه  یا دکمه نرم 
 روی صفحه نمایش را یک بار دیگر فشــار دهید 
تا قابلیت پخش اسکنی لغو شود و آهنگ فعلی لغو شود.

انتخاب آهنگ ◆
هنگام پخش، دکمه نرم  را فشــار دهید تا انتخاب 
آهنگ یا پوشه باال آید. دسته میانی روی پنل را بچرخانید 
تا آهنگ در منو را انتخاب کنید. وقتی مکان نما بیش از 
2 ثانیه روی آهنگ توقف کند، سیســتم پخش آهنگ 

انتخابی را آغاز می کند.
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◆ DVD قابلیت
دکمه  یا دکمه  زیر رابط اصلی را فشار دهید 
تا وارد حالت پخش دیســک شــوید. وقتی دیسک وارد 
شکاف دیسک CD شود، سیستم به طور خودکار حالت 
پخش دیسک را وارد کنید. دکمه  را فشار دهید تا 
پنجره دکمه قابلیت زیر باال آید. دیسک DVD به سمت 
جهات باال، به سمت پایین، چپ، و راست را فعال کنید 

و دکمه OK را فشار دهید تا عملیات ها را تایید کنید.

تنظیمات افکت صوتی ◆

زیر  ، دکمه  را فشــار دهید تا آ هنگ های 
پشتیبانی شده دیسک را تنظیم کنید.

تنظیمات زیرنویس ◆
در زیر رابط تنظیمات منو، دکمه  را فشار دهید 

تا زیرنویس های پشتیبانی شده دیسک تنظیم شود.

انتخاب فصل ◆
فصل را انتخاب کنید تا از طریق این رابط پخش شود.

تنظیمات نمایش ◆

قابلیت پخش ◆
دکمه  یا  روی پنل صوتی را فشــار دهید و 
نگه دارید یا دکمه   یا  روی صفحه نمایش را 

فشار دهید تا سریع به جلو یا عقب حرکت کند.

USB ۳.۳.۶ قابلیت
 USB دکمه  را فشــار دهید تا وارد حالت پخش
شــوید. “USB” را زیــر رابط اصلی فشــار دهید. اگر 
دســتگاه USB از قبل وصل شــده باشد، دکمه  
را فشــار دهید و USB را به عنوان منبع صوتی انتخاب 
کنید تا پخش آغاز شود. اگر هیچ دستگاه USB وصل 

نشده باشد، حالت پخش USB غیرفعال است.
 
پخش موزیک ◆

دکمه  یا دکمه  روی پنل را فشــار دهید تا 
وارد پوشــه شوید و دســته میانی میان فهرست پخش 
آهنگ را بچرخانید تا یک آهنگ را انتخاب کنید. وقتی 
مکان نمــا بیش از 2 ثانیــه روی یک آهنگ توقف کند، 
سیســتم درنظر می گیرد که ایــن آهنگ به طور پیش 
فرض انتخاب شود و پخش را از این آهنگ آغاز می کند.
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◆ USB مرور تصویر
هنگام مــرور تصویر، قابلیت های تصویــر قبلی، تصویر 
بعدی، پخش، پخش ســریع، مقیاس، و مرور پوشــه از 

طریع منو پایین به کار انداخته می شود.

 تصویر قبلی

 تصویر بعدی

 /  پخش/توقف اتوماتیک

 افزایش مقیاس )رنگ خاکستری نشان می دهد که 

غیرعملیاتی است.

 کاهش مقیاس )رنگ خاکســتری نشــان می دهد 

غیرعملیاتی است(.

 مرور ریزعکس ها

 فهرست فایل

 ســرعت کم، سرعت متوسط، و سرعت 

زیاد را به ترتیب نشــان می دهند )رنگ ســفید نشانه 

سرعت انتخابی است(

◆ USB پخش ویدئو
هنگام پخش، دکمه ســخت  یــا  روی پنل 
را فشــار دهید یا دکمه نرم  یا  روی صفحه 
نمایش را فشــار دهید تا بــه ویدئو قبلی یا ویدئو بعدی 

برود.
هنگام پخش، میله پیشــرفت را به ســمت جلو و عقب 
بکشــید تا ســریع به جلو و عقب حرکت کند. در این 
صورت، با فشار دادن و نگه داشتن دکمه  یا  

روی پنل، به جلو و عقب  نمی رود.

◆ USB خواندن کتاب الکترونیکی
هنگام خواندن کتــاب الکترونیک، صفحه قبلی، صفحه 
بعدی، عوض کــردن صفحه/توقــف اتوماتیک صفحه، 
ســرعت عوض کردن اتوماتیک صفحه، و مرور پوشه از 

طریق منوی پایین را بکار بیاندازید.
 و  را به طور دســتی فشار دهید تا به صفحه 
قبل یا بعد برود و ســرعت ورق زدن اتوماتیک صفحه را 

انتخاب کند.
هنگام عوض کردن اتوماتیک صفحه، دکمه نرم  را 
فشار دهید تا پخش را متوقف کنید. وقتی پخش متوقف 
شــود، دکمه نرم  ظاهر می شود. این دکمه را فشار 

دهید تا عوض کردن اتوماتیک صفحه آغاز شود. 
 ســرعت های پخش اتوماتیک شــامل 
سرعت کم  ، سرعت متوسط  ، و سرعت زیاد  

 است )رنگ سفید نشانه سرعت انتخاب است(.
هنگام خواندن، میله پیشرفت  را بکشید تا قابلیت 
عوض کردن ســریع صفحه انجام شود، و دکمه  را 
فشار دهید تا پوشــه را مرور کنید و کتاب الکترونیکی 

دیگری برای خواندن انتخاب کنید.
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۴.۳.۶ قابلیت بلوتوث
◆ ON/OFF بلوتوث

زیر رابط تنظیمات، دکمه  را فشــار دهید. زیر رابط 
تنظیمات بلوتوث، ON/OFF بلوتوث، پاسخ اتوماتیک، 

و سازگار شدن اتوماتیک می توانند تنظیم شوند.

سازگاری بلوتوث ◆
مطمئن شــوید که واحد رادیو و بلوتــوث تلفن همراه 
روشن هستند و دکمه  روی پنل جهت یابی را فشار 
دهید و نگه دارید یا دکمه  زیر رابط اصلی را فشــار 
دهید تا وارد رابط سازگار شدن بلوتوث شوید. اگر قابلیت 
بلوتوث واحد اصلی طی عملیات روشــن شود، سیستم 

نشان می دهد که بلوتوث روشن نیست.
زیر رابط فهرست دستگاه ســازگار شده، منبع بلوتوث 
جستجو شده را انتخاب کنید و  را فشار دهید تا 

سازگاری انتخاب شود.
بــرای قطع دســتگاه بلوتوث، دکمه لمســی را پس از 
نام دســتگاه متناظر در رابط فهرســت دستگاه سازگار 
شــده فشار دهید و ســپس دکمه لمسی سمت راست 

“Delete” را فشار دهید.

شماره گیری بلوتوثی ◆
دکمه  زیــر رابط بلوتوث را فشــار دهید یا دکمه 
 را روی پنل صوتی فشار دهید تا وارد رابط شماره 

گیری بلوتوث شوید.
هنگام تماس، دکمه لمســی  را فشار دهید تا وارد 
حالت تماس خصوصی شــوید و منبع صدای را به تلفن 
برگردانید. با تعویض به دنــده عقب هنگام رانندگی به 
طور خودکار وارد تماس خصوصی می شوید و منبع صدا 

به تلفن همراه باز میگردد.
هنگام تماس، دکمه  را یک بار دیگر فشــار دهید تا 

تماس را به حالت هندزفری بلوتوث برگردانید.

مخاطبین ◆
دکمــه مخاطبیــن )Contacts( را فشــار دهیــد تا 

مخاطبین را از تلفن همراه دانلود کنید.

تماس های اخیر  
وقتی تماس پایان یابد و هیچ شماره گیری انجام نشود، 
دکمه لمسی  را فشــار دهید تا وارد رابط فهرست 
تماس شوید و شماره تلفن متناظر را برای شماره گیری 

مستقیم فشار دهید.

موزیک بلوتوثی  
پس از ســازگار شــدن بلوتوث بین واحد اصلی و تلفن 
همراه، پخش کننده تلفن همراه را برای پخش موزیک 
باز کنید و ســپس دکمه  زیر رابط بلوتوث را فشار 
دهید تا وارد رابط پخش موزیک بلوتوثی شــوید. فقط 
آهنــگ قبلی، آهنگ بعــدی، توقف/پخش می تواند زیر 

حالت پخش موزیک بلوتوثی بکار انداخته شود.

تنظیمات سازگاری ◆
زیــر رابط قابلیت بلوتوث، دکمه  را فشــار دهید تا 
تلفــن همراه را از واحد اصلــی جهت یابی قطع کنید یا 
دستگاه ســازگار شده را از واحد اصلی جهت یابی حذف 

کنید.
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تنظیمات سیستم ◆
زیــر رابط اصلی، دکمه  را فشــار دهید یا دکمه 
“SET” روی پنل صوتی را فشــار دهیــد تا وارد رابط 
منوی تنظمیات شــویدو منوی تنظیمات اصلی شامل 
تنظیمــات کلی، تنظیمات نمایش، تنظیمات بلوتوث، و 

تنظیمات سیستم است.

تنظیمات کلی ◆
تنظیمــات کارخانه، دکمه صــدای ON/OFF، و زبان 

می توانند در رابط تنظیمات کلی، تنظیم شوند.

تنظیمات نمایش ◆
 OFF صفحــه نمایش اتوماتیــک و  طول مدت OFF

صفحه نمایش اتوماتیک می توانند تنظیم شوند.

تنطیمات بلوتوث ◆
ON/OFF بلوتوث، پاســخ تماس اتوماتیک، و اتصال 
اتوماتیک می توانند در رابــط تنظیمات بلوتوث تنظیم 

شوند.

تنظیمات زمان ◆
رابــط تنظیمات زمان را وارد کنید تــا تاریخ و زمان را 
تنظیم کنید و زمان GPS را همگام ســازی کنید. اگر 
همگام ســازی زمانGPS در وضعیت ON باشد، وقتی 
سیســتم جهت یابی به ماهواره های GPS وصل شود، 
زمان به طور خودکار به روز رســانی می شود و نمی تواند 
 GPS به طور دستی تنظیم شود. اگر همگام سازی زمان
در وضعیت OFF باشد، زمان را نمی توان به طور دستی 

تنظیم کرد.

اطالعات سیستم ◆
اطالعات شامل نســخه نرم افزار، نســخه نقشه، نسخه 
سیستم عامل، رمز ماشین، و نسخه سخت افزار می توانند 

در رابط سیستم مورد بررسی قرار گیرند.

تنظیمات افکت صوتی ◆
زیــر رابط اصلی، دکمه  را فشــار دهید تا حالت 
افکت صوتی، حالت فایل شــده صدا، و تنظیمات درجه 
صدا تنظیم شوند. حالت های افکت صوتی برای انتخاب 
شامل جاز، کالسیک، فلت، آوازی )وکال(، راک، پاپ، و 
فردی هستند. صدای زیر، میانی، و بم می توانند فقط در 
حالت فردی تنظیم شوند و تنظیمات صدای زیر، میانی 

و بم برای همه حالت های دیگر ثابت هستند.

تنظیمات زمینه صدا ◆
در رابــط تنظیمات زمینه صدا، مالــک خودرو می تواند 
بهترین موقعیت ســرگرمی خروجی هــای بلندگو را با 
حرکت دادن دایره گوشــی در چهار جهت، تنظیم کند. 
دایره نشان داده شده، بهترین موقعیت سرگرمی را نشان 

می دهد.

تنظیم درجه صدا ◆
درجه صــدای آغاز، درجه صــدای جهت یابی/دکمه، و 
درجه صدای وابسته به سرعت خودرو می توانند در رابط 
تنظیمــات درجه صدا، تنظیم شــوند. تنظیمات درجه 
صدای وابســته به ســرعت خودرو ۰ تا 3، سه منحنی 
صعــودی درجه صــدا واحد اصلی را همــراه با افزایش 
 OFF سرعت خودرو نشان می دهد. صفر نشانه وضعیت

قابلیت درجه صدای وابسته به سرعت خودرو است.
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۵.۳.۶ سیستم جهت یابی
دکمه  روی پنل صوتی یا دکمه  روی صفحه 

نمایش را فشار دهید تا وارد رابط جهت یابی شوید.
اگر هیــچ کارت حافظه SD وارد نشــده باشــد، متن 
“unavailable map data” )داده نقشه دردسترس 

نیست( نشان داده خواهد شد.
وقتی سیســتم دوباره روشن شود، سیستم همچنان به 
رابط جهت یابی باز می گردد اما تنظیم مجدد الزم است.

تنظیمات مقصد ◆
دکمه  روی صفحه نمایش را فشار دهید تا مقصد 

براساس نیازهای مختلف جستجو شود.

1. جستجو بر اساس مکان
رابط مقصد را فشــار دهید تا وارد رابط جستجو شوید 
و دکمه  فشــار دهید تا وارد رباط جستجو براساس 

مکان شوید.
ابتدا منطقه اســتانی و شهری را وارد کنید و سپس 
واژگان کلیدی جســتجو را وارد کنیــد. پنج حالت 
ورودی ارائه می شوند، شــامل ورودی اولیه، ورودی 
انگلیســی، ورودی پینییــن، ورودی دســتنویس، و 
ورودی عددی. بــه جز ورودی اولیه، همه حالت های 

وردی از وردی مرتبط پشتیبانی می کنند.
یک ثبت را برای باز کردن مرکزگذاری نقشــه روی 
ثبت انتخابی، انتخاب کنید. ثبت انتخابی می تواند به 
عنوان مقصد و نقطه میانی تنظیم شــود و می تواند 
برای مشــاهده جزییات و جستجوی امکانات اطراف 

بکار رود.

دکمه  را فشار دهید تا مسیر را مستقیماً محاسبه 
کند و جهت یابی را آغاز نماید.

دکمه  را فشار دهید تا این مکان را به موارد مورد 
عالقه اضافه کند.

دکمه  را فشار دهید تا این اطالعات را به عنوان 
خانــه، محل کار و نقطه آغاز ببینید، و شبیه ســازی 

جهت یابی را شروع کنید.

2. جستجو با تقاطع جاده ای
دکمه  زیر رابط مقصد را فشــار دهید تا وارد رابط 
جستجو با تقاطع جاده ای شوید. این قابلیت می تواند در 
شهر انتخابی، همه جاده هایی را جستجو کند که نام شان 

شامل کلید  واژه های ورودی است.
خیابــان را انتخاب کنید و تقاطع جــاده ای را وارد 

نمایید. نتایج جستجو به صورت الفبایی خواهد بود.
یک ثبت را انتخاب کنید تا مرکزگذاری نقشــه روی 
جــاده انتخابی را باز کند. ثبــت انتخابی می تواند به 
عنوان مقصد و نقطه میانی تنظیم شــود و می تواند 
برای مشــاهده جزییات و جستجوی امکانات اطراف 

بکار رود.

3. جستجو بر اساس شهرک
در رابط جستجوی مقصد، دکمه  را فشار دهید 
تا وارد رابط فهرست مقصد شهری شوید. این قابلیت 
می تواند در شهر انتخابی، همه شهرک هایی را جستجو 

کند که نام شان در واژگان ورودی بوده است.
پنج حالت ورودی ارائه می شوند. ابتدا، منطقه استانی 

و شهری را وارد کنید و سپس واژگام کلیدی ورودی 
جســتجو بر اساس شــهرک را وارد کنید تا جستجو 

آغاز شود.
نتایج جستجو به صورت الفبایی خواهد بود. وقتی یک 
شهرک جستجو شــده انتخاب شود، اطالعات جزیی 
شــهرک در رابط نشــان داده می شــود. یک ثبت را 
برای باز کردن مرکزگذاری نقشه روی ثبت انتخابی، 
انتخاب کنید. ثبت انتخابی می تواند به عنوان مقصد 
و نقطه میانی تنظیم شود و برای مشاهده جزییات و 

جستجوی امکانات اطراف بکار رود.

4. موارد مورد عالقه
در رابط جستجوی مقصد، دکمه  را فشار دهید 
تــا وارد رابط مــوارد موردعالقه شــوید. این قابلیت 

می تواند فهرست آدرس پیش فرض را جستجو کند.
نتایج به صورت الفبایی نشان داده می شوند. هر نتیجه 
نام مشخص می شود و می تواند به عنوان مقصد تنظیم 

شود یا ویرایش شود.
یک ثبت را برای باز کردن مرکزگذاری نقشــه روی 
ثبت انتخابی، انتخاب کنیــد. ثبت انتخابی می تواند 
بــه عنوان مقصد و نقطه میانی تنظیم شــود و برای 
مشاهده جزییات و جســتجوی امکانات اطراف بکار 

رود.
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5. تاریخچه
در رابط جســتجوی مقصد، دکمه  را برای ورود 
به رابط تاریخچه فشــار دهید. ایــن قابلیت می تواند 

تاریخچه مقصدها یا نقاط شروع را مشاهده کند. 
نتایج جســتجو به صورت الفبایــی خواهد بود و هر 

نتیجه با نام مشخص می شود. 
یک ثبت را برای باز کردن مرکزگذاری نقشــه روی 
ثبت انتخابی، انتخاب کنیــد. ثبت انتخابی می تواند 
بــه عنوان مقصد و نقطه میانی تنظیم شــود و برای 
مشاهده جزییات و جســتجوی امکانات اطراف بکار 

رود.

6. جستجو با شماره تلفن
در رابط جستجوی مقصد، دکمه  را فشار دهید 
تا وارد رابط جستجو براساس شماره تلفن شوید. این 
قابلیت می تواند اطالعات آدرس مطابق با شماره تلفن 

را مشاهده کند.
شماره تلفن را وارد کنید. هر نتیجه جستجو همراه با 

نام و شماره تلفن خواهد بود.
یک ثبت را برای باز کردن مرکزگذاری نقشــه روی 
ثبــت انتخابی، انتخــاب کنید. ثبت انتخاب شــده 
می تواند به عنوان مقصد و نقطه میانی تنظیم شــود 
و برای مشاهده جزییات و جستجوی امکانات اطراف 

بکار رود.
رابط جزییات، نام و آدرس را فهرست می  کند.

7. نجات اضطراری 
در رابط جســتجوی مقصد، دکمه  را برای ورود 
به رابط جســتجوی نجات اضطراری فشار دهید. در 
شــهر انتخابی، نام و آدرس بیمارستان های نزدیک 

را جستجو کنید.
نجات اضطراری را فشار دهید تا نتایج جستجو بدست 
آیند. هر نتیجه با نام و شماره تلفن مشخص می شود.

نتیجه جستجو را برای ورود به رابط نقشه فشار دهید. 
ثبت انتخابی می تواند به عنوان مقصد و نقطه میانی 
تنظیم شــود و برای مشــاهده جزییات و جستجوی 
امکانــات اطراف بکار رود. رابط جزییات، نام و آدرس 

دقیق را فهرست می کند.

۸. نمایندگی مجاز ایران خودرو
در رابط جســتجوی مقصد، دکمه  را برای ورود 
به رابط جستجوی نمایندگی مجاز ایران خودرو فشار 
دهیــد. داده های نمایندگی های مجاز ایران خودرو را 

در شهر جستجو کنید.

9. خانه
در رابــط تنظیمات مقصد، دکمــه  را برای باز 
کردن مرکزگذاری نقشه روی خانه تان، فشار دهید. 
اگر خانه شــما تنظیم نشده باشد، دکمه  با رنگ 

خاکستری غیرفعال می شود.
Home“” )خانه( را برای ورود به رابط نقشه انتخاب 
کنید. ثبت انتخابی می تواند به عنوان مقصد و نقطه 
میانی تنظیم شود و می تواند برای جستجوی امکانات 

اطراف بکار رود اما جزییات نمی توانند مورد بررســی 
قرار گیرند.

1۰. محل کار
پــس از تنظیــم محــل کار، دکمــه  در رابط 
جستجوی مقصد را فشار دهید تا مرکزگذاری نقشه 
روی محل کار را باز کند. اگر محل کار تنظیم نشده 

باشد، دکمه غیرفعال است.
محل کار را برای ورود به رابط نقشــه انتخاب کنید. 
این ثبــت می تواند به عنوان مقصــد و نقطه میانی 
تنظیم شود و برای جســتجوی امکانات اطراف بکار 

رود.

11. انتخاب روی نقشه
مســتقیماً نقشــه را زیر رابط نقشه فشــار دهید تا 
مرگزگذاری نقشــه روی نقطه انتخابی، باز شود. این 
قابلیت می تواند مکان تعیین شــده به مستقیما روی 

نقشه جستجو کند.

محیط اطراف �
دکمه  زیر رابط نقشه را فشار دهید تا وارد رابط 
محیط اطراف شوید. این قابلیت می تواند دسته های 
تعیین شده امکانات اطراف خودرو شما، مقصد، مسیر، 
یا مکان نمای نقشه را جستجو کند. نتایج پیش فرض 
سیســتم، نقاط مورد عالقه )POI( در محدوده 1۰ 

کیلومتری هستند.
وارد رابط محیط اطراف شــوید و مرکز جســتجوی 
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محیط اطراف را انتخاب کنیــد. این رابط چهار نوع 
مرکز را برای انتخاب شما در اختیار می گذارد. کاربر 
ممکن است مکان یا موقعیت فعلی خودرو را براساس 

نیازهایش، به عنوان مرکز انتخاب کند.
دســته امکانات انتخاب شــده: ۸ دسته امکاناتی که 
عموماً استفاده می شــوند در رابط فهرست می شوند. 
دکمه  و  را برای ورود به رابط انتخاب دسته 
دقیق فشار دهید، و دسته را به عنوان حالت انتخاب 

دسته -< زیردسته تعیین کنید.

قابلیت جهت یابی �
دکمه  زیر رابط جهت یابی اصلی را فشار دهید 

تا وارد رابط قابلیت جهت یابی شوید.

1. برنامه ریزی مسیر
دکمــه  در رابط مســیر را بــرای ورود به رابط 

برنامه ریزی مسیر فشار دهید.
تا 3 نقطه میانی را می تــوان اضافه کرد و یک نقطه 
میانی می تواند هر بار اضافه شــود. ســه نقطه میانی 

می توانند ذخیره شوند.
قابلیــت برنامه ریــزی می تواند مســیر جهت یابی و 
چندین نقطه میانی را تنظیم کند. توالی نقاط میانی 
می توانند به صورتی تنطیم شــوند کــه برنامه ریزی 
مســیر مطابق توالی جدید نقاط میانی، بتواند دوباره 

برنامه ریزی گردد.

2. فهرست جاده ها
در رابــط قابلیــت جهت یابی، دکمه  را فشــار 
دهید تا نام های جاده های مسیر جهت یابی را هنگام 

جهت یابی مشاهده کنید.
جاده ها در مسیر جهت یابی را می توان دور زد. 

اگر جاده فعلی بسته باشد، سیستم مسیر جدیدی را 
به طور خودکار برای دور زدن بخش مســدود جاده، 
محاســبه می کند. اگر آن بخش از جاده، مســیری 

اجباری باشد، این قابلیت غیرفعال خواهد شد.

3. منطقه مسدود
احتماال موردی وجود دارد که نتوان از جاده پیش رو 
هنگام جهت یابی عبور کرد، جاده 1 تا 2۰۰ کیلومتری 
پیش رو را به عنوان جاده مسدود در مسیر جهت یابی 
تنظیم کنید تا این بخش جاده را دور بزنید و مســیر 

جهت یابی دوباره محاسبه خواهد شد.
اگر جاده از مکان فعلی خودرو تا فاصله تعیین شــده 
مســدود باشد، سیســتم مســیر جدیدی را به طور 
اتوماتیک برای دور زدن بخش مسدود جاده، محاسبه 
می کند. اگر آن بخش جاده، اجباری باشد، این قابلیت 

غیرفعال خواهد شد.

4. جهت یابی برگشت
نقطه شــروع اصلی را به عنــوان مقصد تنظیم کنید 
و مســیر جهت یابی را محاســبه کنید. وقتی مسیر 
جهت یابی به طور موف محاســبه شود، رابط شروع 

جهت یابی نشان داده خواهد شد.

5. مقیاس اتوماتیک
قابلیــت ON/OFF مقیاس اتوماتیک برای نقشــه 

جهت یابی را می توان تنظیم کرد.

6. پیش نمایش تمام مسیر
کل مســیر با خطوط رنگ های مختلف روی نقشــه 

عالمت گذاری می شود.

7. پیش نمایش مقصد
شــرایط جاده و اطالعات POI اطرا مقصد را نمایش 

می دهد.

۸. توقف جهت یابی
Stop navigation“” را بــرای خــروج از مســیر 

جهت یابی فعلی انتخاب کنید.
برای شروع مجدد جهت یابی، مقصد را دوباره تنظیم 

کنید.
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تنظیمات جهت یابی �
دکمــه  روی منوی پایین رابــط جهت یابی را 
انتخاب کنید تا وارد رابط تنظیمات جهت یابی شوید.

مــوارد در رابط تنظیمات جهت یابی شــامل صدای 
جهت یابــی، دســته نمایــش، برنامه ریزی مســیر، 

تنظیمات پنجره، و تنظیمات کارخانه است.

1. صدای جهت یابی
دکمه  در رابــط تنظیمات جهت یابی را انتخاب 
کنید تا وارد رابط تنظیمات صدا شــوید. این قابلیت 
می تواند ON/OFF، درجه صدا، و دســته )ســاده/

استاندارد( صدای جهت یابی را تنظیم کند. به عالوه، 
صداهای جهت یابی مردانــه و زنانه برای انتخاب در 

اختیار شما هستند.

2. دسته نمایش
در رابــط تنظیمات جهت یابــی، دکمه  را برای 
ورود بــه رابط تنظیمــات نمایش آیکــون امکانات، 
انتخاب کنید. این قابلیــت می تواند وضعیت آیکون 
امکانات را روی نقشــه تنظیم کنــد. تا 5 نوع آیکون 
امکانات می تواند برای نمایش روی نقشه تنظیم شود 

یا از روی نقشه پنهان شود.

3. برنامه ریزی مسیر
دکمــه  را در رابط تنظیمــات جهت یابی برای 
ورود به رابط تنظیمات برنامه ریزی جهت یابی مسیر، 
انتخاب کنید. این قابلیت می تواند ON/OFF ســه 
مسیر و استراتژی پیش فرض )توصیه شده، کوتاه ترین، 

و اقتصادی( را برای برنامه ریز مسیر تنظیم کند.
تنظیمات قبلی مســیر هنگامی که سیستم یک بار 

دیگر روشن می شود، حفظ می شود.

4. تنظیمات پنجره
دکمه  زیر رابط تنظیمات جهت یابی را برای ورود 
به رابط تنظیمــات پنجره، انتخاب کنید. این قابلیت 
می تواند تعیین کند آیا که شــما نیاز به کلیک روی 
 ”Precautions“ پذیرش( برای( ”Accept“ دکمه
)اقدامات احتیاطی( در هر بار راه اندازی دارید یا فقط 

اقدامات احتیاطی را بر اساس پیش فرض می پذیرید.

5. تنظمیات کارخانه
دکمــه  در رابط تنظیمات جهت یابــی را برای 
ورود به رابط تنظیمــات کارخانه، انتخاب کنید. این 
قابلیت می تواند تعیین کند که آیا تنظیمات کارخانه 

بازگردانی شده اند.

شبیه سازی جهت یابی �
در رابط قابلیت جهت یابی، دکمه  را فشــار دهید 
و  را انتخاب کنید تا وارد قابلیت شــبیه ســازی 

جهت یابی شوید.
در رابط برنامه ریزی مســیر، دکمه  را برای ورود به 

قابلیت شبیه سازی جهت یابی، فشار دهید.

۶.۳.۶ تعمیر و بررسی
اگر احتمال نقص در برخی قابلیت های سیســتم صوتی 
وجود داشته باشد، پیش از فرستادن سیستم صوتی برای 
تعمیر، لطفاًً با دقت دستورالعمل ها در کتابچه راهنما را 
بخوانید و همانند جدول زیر بررســی کنید، که به رفع 

نقص کمک می کند.
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عالئم یا علل احتمالی و عیب یابی
عمومی ◆
بدون عملکرد یا بدون نمایش واحد اصلی   

واحــد اصلی را از صفحه آمپر جــدا کنید و فیوزها و 
کانکتورهای واحد اصلی و خودرو را بررسی کنید.

واحد اصلی در حال کار اســت اما درجه صدا ندارد یا   
درجه صدای بسیار کمی دارد.

درجه صــدا را زیاد کنید و تنظیمــات زمینه صدای 
بلندگوها را بررسی کنید.

بدنه کمی گرم شده  
گرما طبیعی در طول کارکرد عادی بدنه.

رادیو ◆
اثر ضعیف دریافت رادیو  

بررســی کنید که آنتن به اندازه کافی کشــیده شده 
باشــد، اتصال درست باشــد، و قطب منفی به زمین 
متصل باشد. آسیب به تشــدیدکننده آنتن داخلی را 
بررسی کنید. سیگنال رادیویی مورد نظر بسیار ضعیف 

است. لطفاً از تنظیم دستی استفاده کنید.

پخش دیسک USB دستگاه ◆
برخی فایل های صوتی نمی توانند پخش شوند.  

لطفاً اطمینــان حاصل کنید کــه فایل های صوتی با 
فرمت MP3 یا WMA باشند. این دستگاه فایل های 
صوتی بــا فرمت هایــی غیــر از MP3 و WMA را 

پشتیبانی نمی کند.
درجه صدای مختلف  آ هنگ های MP3 حین پخش.  

 آ هنگ های MP3 استاندارد یکپارچه ای ندارند و منابع 
گســترده ای دارند، این امر بــه دلیل تنظیمات درجه 
 MP3 صدای مختلف حین فشرده ســازی آ هنگ های

است.
مکث متناوب موسیقی در هنگام پخش  

احتماال دلیلش فرمت های مختلف حین فشرده سازی 
آ هنگ ها است.

مشکل در خواندن آ هنگ ها از دستگاه ذخیره سازی  
لطفاً با بررســی روی رایانه مطمئن شوید که دستگاه 
ذخیره ســازی در فرمت پارتیشن FAT32 است. اگر 
نیست، فرمت پارتیشن دستگاه ذخیره سازی را با معیار 

موردنیاز این واحد تنظیم کنید.
 USB از مبدل MP3 مشکل در خواندن آ هنگ های

همه در یکی
ایــن مدل فقــط مبدل هایی با پورت تــک USB را 

پشتیبانی می کنند.
صدای ترق ترق/نویز  

احتماال توسط دســتگاه یا نویز حین ضبط فایل های 
MP3 اصلی ایجاد شــده است. لطفاً بررسی کنید که 
این مدل با اســتفاده از سایر پخش کننده های صوتی 

درست کار می کند یا خیر.

◆ CD/MP3 پخش
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“NO CD” )بدون ســی دی( همراه با صدای "بیب"    
روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

سی دی وارد نشد ه است.
“CD Error” )خطــای ســی دی( همــراه با صدای   

"بیب" روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
دیسک CD برعکس وارد شده، آسیب دیده، یا کثیف   

است یا نوع نادرست دیسک CD است.
باال و پایین رفتن صدا هنگام پخش  

دیسک آسیب دیده یا کثیف است.
اگر نتوان نقص را رفع کرد، لطفاً این مدل را برای تعمیر 
به ایســتگاه خدماتی بفرستید. دســتگاه را برای تعمیر 

جداسازی نکنید.

A/C ۷. سیستم
۱.۷ مهارت های عملیاتی

۱.۱.۷ عملیات سیستم کنترل آب و هوا
سیستم A/C را هنگام کار موتور، به کار بیاندازید.

۲.۱.۷ تمیز کردن ورودی هوا
همــه موانع )مانند برگ، برف، یا یخ( را از ورودیی هوای 

موتور وشبکه جلو بردارید تا کارایی سیستم ارتقا یابد.

۳.۱.۷ تشکیل که روی پنجره ها
مه به راحتی روی پنجره ها در هوای مرطوب تشــکیل 
می شــود. از سیســتم A/C برای زدودن مه از پنجره ها 

استفاده کنید.
بــرای زدودن مــه از پنجره ها، سیســتم A/C را بکار 

بیاندازید تا هوا را خشک کند.

۴.۱.۷ انتخاب گردش هوای خارجی/داخلی
عموما، حالت گردش هوای خارجی را انتخاب کنید.

حالت گردش هــوای داخلی را هنگام رانندگی در جاده 
بســیار خاکی یــا به هدف خنک کردن ســریع محیط 

داخلی، انتخاب کنید.

نکته
سی دی لیزری را به زور در شکاف وارد نکنید در 

غیر این صورت به دستگاه پخش آسیب می زنید.

توجه
برای جلوگیری از خالی شــدن شارژ باتری، فن را 
برای به مدت طوالنی روشــن نکنید وقتی موتور 
  ON خاموش اســت و سوئیج استارت در وضعیت

است.

۵.۱.۷ پارک در معرض مستقیم آفتاب
اگر خودرو در معرض مستقیم آفتاب در هوای گرم پارک 
شــود، پنجره ها را برای پراکندن هوای گرم باز کنید و 

سپس سیستم A/C را روشن کنید.

۶.۱.۷ عدم استفاده طوالنی مدت
سیستم A/C را دســت کم ماهی یک بار روشن کنید 
و 1۰ دقیقــه به کار بیاندازید تــا قطعات داخلی روغن 

کاری شوند.

۷.۱.۷ بررسی مبرد در مجاورت هوای گرم
سیســتم A/C را در مجاورت هوای گرم بررسی کنید. 
 A/C مبرد نامناســب منجر به کاهش کارایی سیســتم
می شــود. لطفاً با پرســنل حرفه ای تعمیر برای بررسی 

مبرد، مشاوره کنید.
سیستم A/C با )HFC134a )R134a شارژ می شود، 
و مبردی است الیه اوزن را تخریب نمی کند. اگر مبرد در 
سیستم A/C نامناسب باشد یا سیستم A/C درست کار 

نکند، لطفاً با متخصصان تماس بگیرید.

توجه
سیســتم A/C و بخاری می توانند برای خشــک 

کردن هوا با هم کار کنند.

هشدار
سیستم A/C شــامل مبرد فشار باال است. برای 
جلوگیری از آســیب های فردی، همــه کارهای 
نگهداری از A/C باید توسط متخصصات ماهر با 

تجهیزات حرفه ای انجام شود.
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۸.۱.۷ تعویض تصفیه کننده هوای اتاقک خودرو
اگر سیستم A/C خودروتان مجهز به تصفیه کننده هوا 
باشد، الزم است که به صورت دوره ای مططابق کتابچه 
راهنمای نگهداری تعویض شود. لطفاًً با متخصصان برای 
تعویض تصفیه کننده هوای اتاقک خودرو تماس بگیرید.

۹.۱.۷ محافظت از دریچه تهویه در مقابل انسداد
هوای داخلی از طریق دریچه تهویه )تحت پوشش سپر 
جلــو( روی قســمت پایینی بیرونی عقــب بدنه، خارج 

می شود. 
این دریچه تهویه را عمدا مسدود نکنید.

۱۰.۱.۷ آب مایع اواپراتور
هنگام دما و رطوبت باالی بیرون، قطرات آب از اواپراتور 
در زیر خودرو می چکد. عالمتی عادی است و نشانه نشت 

نمی باشد.

۱۱.۱.۷ تنظیم دریچه هوا
دریچه های آمپر کناری  

برای تنظیم جهت جریان هوا، دسته تنظیم را بچرخانید. 

تنظیم جریان هوای دریچه های آمپر مرکزی  

دریچه های آمپــر کنار و مرکــزی می توانند در جهت 
جریان هوا تنظیم شوند و باز و بسته گردند. غلتک را به 
سمت راست روی سمت   دریچه بچرخانید تا دریچه باز 
شود و به سمت چپ  بچرخانید تا دریچه باز شود. دسته 
تغییر وضعیت را برای تنظیم جریا ن هوا، به سمت باال، 

پایین، چپ و راست بچرخانید.
دریچه های شیشــه جلو، دریچه های یــخ زدای جلو، و 

دریچه های کف قابل تنظیم نیستند.

توجه
هنگام استفاده از سیستم A/C در محیط مرطوب، 
سیســتم احتماال مه را از طریق دریچه ها می دمد.
این امر نشانه نقص نیست و ناشی از هوای مرطوب 

سرد ناگهانی است.
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دریچه پنل آمپر  

دریچه یخ زدای کناریدریچه یخ زدای کناری
آمپر مرکزیآمپر مرکزی

دریچه یخ زدای جلو

A/C پنل کنترل
دریچه یخ زدای کناریدریچه یخ زدای کناری
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۱۲.۱.۷ انتخاب حاالت جریان هوا 
پنج حالت جریان هوا برای انتخاب وجود دارد. بنا بر نیاز خودتان ؛کلید حالت را برروی حالت مورد نظر قرار دهید.

قابلیت
هوا در سراسر دریچه های  

تهویه داشبورد توزیع 
می شود.

هوا در طول دریچه های 
تهویه کف و داشبورد توزیع 

می شود.

هوا در طول دریچه های 
تهویه کف توزیع می شود.

هوا در طول دریچه های 
تهویه  یخ زدا شیشه جلو 

اتومبیل و کف توزیع 
می شود.

هوا در طول دریچه های 
تهویه یخ زدا شیشه جلو 
اتومبیل توزیع می شود.

حالت

جریان هوا
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۲.۷ قابلیت های سیستم تهویه مطبوع  
۱.۲.۷ سیستم تهویه مطبوع  دستی

کلید کنترل دما

کلید تهویه مطبوع

کلید کنترل حالت

دکمه گردش داخلي  دکمه گرمکن شیشه عقب

کلید کنترل فن
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می شــود و سیستم تهویه مطبوع  خاموش می شود )در 
چنیــن موردی، فقط کلید گــردش داخلی و خارجی و 
کلید یخ زدا شیشه عقب فعال می باشد(کلید کنترل فن 
بطور کامــل دارای 7 وضعیت کنترل )به جز وضعیت " 
OFF"( می باشد. گردش در جهت عقربه ساعت باعث 
افزایش سرعت فن می شــود و چرخش برخالف عقربه 

ساعت باعث کاهش سرعت فن می شود.

کلید تهویه مطبوع    
به منظور روشــن شدن سیســتم تهویه مطبوع، کلید 
تهویه مطبوع  را فشــار دهید. وقتی کلید کنترل فن در 
1،2،3،4،5،6 یا 7 تنطیم می شود، چراغ نشانگری روی 
کلید کنترل روشــن می شود. کلید را بار دیگر به منظور 

خاموش شدن سیستم تهویه مطبوع  فشار دهید.

)کلید کنترل فن(

)کلید کنترل حالت(

)کلید کنترل دما(

کلید کنترل دما   
بمنظور تنظیم دمای دریچه های هوا ، کلید کنترل دما را 
بچرخانید، با گردش کلید در جهت خالف عقربه ساعت 
به سردترین وضعیت و با گردش درجهت عقربه ساعت 

به گرمترین وضعیت می رسیم.

کلید کنترل حالت  
کلید کنترل حالت جهت تنظیــم حالت تهویه مطبوع 

بکاربرده می شود.
با چرخاندن کلید در جهت عقربه ســاعت، حالت تهویه 
داشــبورد - حالت تهویه کف / داشبورد - حالت تهویه 
کــف - حالت تهویه یخ زدا/ کــف - حالت تهویه یخ زدا 
را انتخــاب نمایید. وقتی کلید کنتــرل حالت از حالت 
تهویه کف/ یخ زدا به حالت تهویه یخ زدا تنظیم می شود، 
سیستم وارد حالت "دریچه تهویه یخ زدا جلویی اجباری" 
می شــود. در چنین موردی، سیستم وارد وضعیت ذیل 
می گردد: روشن شدن اجباری کمپرسور )که فقط معادل 
با موقعیتی می باشــد که کلید تهویه مطبوع  فشار داده 
می شــود، به عبارت دیگر با روشن شدن  چراغ نشانگر، 
کلید تهویه مطبوع  روشــن می شود( باعث تغییرحالت 
اجباری به سمت حالت گردش خارجی و تنظیم دستی 

سرعت فن ازطریق کاربر می شود.

کلید کنترل فن   
کلید کنترل فن برای تنظیم ســرعت فن و روشن شدن 
تهویه مطبوع  بکاربرده می شــود. وقتی کلید کنترل فن 
در وضعیت “OFF” قرار می گیرد، چرخش فن متوقف 

نکته
تنظیم مناســب دمــای داخل اتاق باعــث ارائه 
محیطی سالم و یکنواخت برای راننده /سرنشینان 
می شــود تا حالت خوشــایند و راحتی را در طول 

سفر مهیا نماید.
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دکمه گردش داخلی /خارجی  
ایــن دکمه ، منبع هوا خودرو را کنترل می نماید. دکمه 
گردش داخلی /خارجی را فشــار دهیــد تا بین حالت 
گردش خارجــی و حالت گردش داخلــی تغییر حالت 
حاصــل گردد. اصوالً توصیه می شــود که این دکمه در 

حالت گردش خارجی تنظیم شود.

حالت گردش خارجی  )چراغ نشانگر خاموش است (  
هوای خارجی وارد خودرو می شود. اصوال این حالت برای 

تهویه و گرمایش استفاده می شود.

حالت گردش داخل اتاق)چراغ نشانگر روشن است (  
هوای خارج قطع می شــود. هوای داخــل اتاق گردش 
می نماید. این حالت در زمــان حرکت خودرو در داخل 
تونل هــا یا در منطقه ترافیک ســنگین یا هنگام نیاز به 

خنک سازی سریع بکار برده می شود.

توجه
اگر دمای محیط نزدیک به صفر درجه سانتیگراد 
باشداین احتمال وجوددارد که کلید تهویه مطبوع 

کار نکند.

توجه
هنگام تشــکیل غبار بر روی شیشه خودرو، کلید 

کنترل حالت را در وضعیت  قرار دهید.

هشدار
در آب و هوای بارانی یا سرد از حالت گردش هوای 
داخل اتاق استفاده نکنید، چرا که منجر به تشکیل 
غبار برروی شیشــه ها می شود که بسیار خطرناک 
است، خللی در میدان دیدتان بوجود می آورد که 

سبب تصادفات جدی می شود.

۲.۲.۷ قابلیت های سیستم تهویه مطبوع 
گرمایش   

این قابلیت برای افزایش دمای داخل اتاق در شرایط آب 
و هوایی سرد بکار برده می شود.

کلید کنترل حالت را در وضعیت  تنظیم نمایید.
دکمــه گردش هــوای داخل / خارج اتــاق را در حالت 

گردش خارجی اتاق قراردهید.
کلید کنترل دما را در وضعیت گرمایش قراردهید.

کلید کنترل فن را در سرعت مطلوب تنظیم نمایید.
در صورت نیاز به گرمایش و رطوبت زدایی، سیستم تهویه 

مطبوع  را روشن نمایید.

اگــر میزان گرمي که به صورت شــما دمیده مي شــود 
مطلوب اســت، کلید کنترل حالت را در وضعیت  
قرار دهید و به منظور راحتی سرنشــینان کلید کنترل 

دما را تنظیم نمایید.
هوایی که به سمت کف خودرو می دمد گرم تر از هوایی 
است که به صورتتان برخورد می نماید )مگر اینکه کلید 
کنترل دما در سردترین یا گرم ترین وضعیت تنظیم شده 

باشد.(

تهویه مطبوع )با سیستم تهویه مطبوع(  
تحت شرایط آب و هوایی گرم از این قابلیت برای کاهش 

دمای داخلی اتاق استفاده می شود.
کلید کنترل حالت را در وضعیت  تنطیم نمایید.
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اگــر میزان خنکــی  هوایی که به صورت شــما دمیده 
مي شود مطلوب است، کلید کنترل حالت را در وضعیت 
 قرار دهید و به منظور راحتی سرنشــینان، کلید 

کنترل دما را تنظیم نمایید. 
دمش هوا به سمت کف خودرو گرم تر از دمش به طرف 
صورتتان است )مگر اینکه کلید کنترل دما در گرم ترین 

یا سردترین وضعیت تنظیم شود(.
قابلیت های مقرون بصرفه سیستم تهویه مطبوع 

در طول خنک سازی،کمپرســور با مصــرف برق موتور، 
مصرف ســوخت را  افزایش می دهد. تا جایی که ممکن 
اســت، زمــان کار را کاهش دهد. به مــوارد ذیل توجه 

نمایید:
تحت شــرایط دمایــی در معرض گیری شــدید با نور 
خورشــید، دمای داخلی خودرو افزایــش می یابد. در و 
شیشــه ها را برای مدت زمانی کوتــاه باز کنید تا هوای 

گرم خارج شود.
اگر شیشــه یا سانروف در طول حرکت خودرو باز باشد، 

سیستم تهویه مطبوع را روشن نکنید.

کلید کنترل دما را در وضعیت خنک سازی قرار دهید.
کلید کنترل فن را با سرعت مورد نظر تنظیم نمایید.

کلید تهویه مطبوع  را فشــار دهید تا سیســتم تهویه 
مطبوع  روشن شود.

مطابــق با نیازتان، کلید کنترل فن و کلید کنترل دما را 
تنطیم نمایید تا بهترین حالت مطلوب براي شما ایجاد 

شود.

هشدار
هنگامی که خودرو در مسیری با شیب طوالنی یا 
در منطقه ای با ترافیک ســنگین حرکت می کند، 
متوجه این موضوع باشــید که آیا چراغ هشــدار 

دمای آب روشن می شود یا چشمک می زند.
احتماال سیســتم تهویه مطبوع  ســبب گرمایش 
بیــش از حد موتور می شــود. اگر چراغ هشــدار 
روشن شود یا چشمک بزند، سیستم تهویه مطبوع  

خاموش می شود.

توجه
هنگام نیاز به حداکثر خنک ســازی، کلید کنترل 
دما را در سردترین وضعیت تنظیم نمایید و کلید 
گردش هوای داخلی و خارجی  را در حالت گردش 

داخلی تنظیم نمایید.
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زمانی که  می تــوان دمای مورد نظــر داخل خودرو را 
بدون روشن بودن سیستم تهویه مطبوع مشخص نمود، 

سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید.
تهویه   
این قابلیت از طریق شــبکه بــرای وارد نمودن هوای   

خارجی در خودرو بکار برده می شود.
حالت ورود هوای پیش فرض سیســتم تهویه مطبوع   

"حالت گردش خارجی" می باشد، یعنی منبع ورودی 
هوا، هوای خارجی می باشد.

حالت ورود هوای پیش فرض سیســتم تهویه مطبوع،   
"حالت گردش خارجی" می باشــد یعنی منبع ورودی 

هوا، هوای خارجی می باشد.
کلید کنترل حالت را در وضعیت  قرار دهید.  
کلید کنترل دما را در وضعیت مناسب قرار دهید.  
کلید کنترل فن را در سرعت مورد نظر  تنظیم نمایید.  
گرمایش و ضد بخار  
 این قابلیت برای پیشــگیری از تشــکیل بخار برروی   

شیشه جلو اتومبیل در هنگام گرمایش داخل خودرو 
بکار برده می شود.

حالت ورود هوای پیش فرض )حالت گردش خارجی(   
را انتخاب نمایید؛ به عبارت دیگر الزم است که سویچ 

گردش هوا داخلی /خارجی را روشن نمایید.
کلید کنترل حالت را در وضعیت  قرار دهید.  
کلید کنترل فن را در وضعیت مناسبی قرار دهید.  
کلید کنترل دما را در میزان ســرعت مناسبی تنظیم   

نمایید.

یخ زدایی و بخار زدایی  
این قابلیت برای یخ زدایی و بخارزدایی از شیشه ها بکار   

برده می شود.
کلید کنترل حالت را در وضعیت  قرار دهید.  
کلید کنترل دما را در وضعیت مناسب تنظیم نمایید.  
کلید کنترل فن را در سرعت مناسبی تنظیم نمایید.  

توجه
به منظور دستیابی به حداکثر اثر یخ زدایی، کلید 
کنترل دما را در وضعیت گرم ترین مقدار، تنظیم 
نماییــد و کلید کنترل فن را با باالترین ســرعت 

تنظیم نمایید.

به منظور دمش هوای گرم به سمت کف خودرو، کلید   
کنترل حالت را در وضعیت  قرار دهید.

با تنظیم وضعیــت در  می توانید بطور اتوماتیک   
"حالت گردش هــوا خارجی" را انتخاب نمایید.حالت 
گــردش هوا داخلی / خارجی را در "حالت گردش هوا 

داخلی" تنظیم ننمایید.

توجه
موقعیت پیش فرض در هنگام تنظیم کلید کنترل 
حالت در وضعیت  به این قرار اســت که  سیستم 
تهویه مطبوع  بطور اتوماتیک روشــن خواهد شد 
و حالت گــردش هوا داخلی / خارجی در وضعیت 

حالت گردش هوا خارجی تنظیم خواهد شد.
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رطوبت زدایی  
این قابلیت برای کاهش رطوبــت در خودرو بکاربرده   

می شود. کاربرد این قابلیت در شرایط آب و هوایی سرد 
به بهبود اثر بخار زدایی در شیشــه های جلو و جانبی 

خودرو کمک می کند.
کلید کنترل حالت را در وضعیت مناسب قرار دهید.  
ســوئیچ گردش هــوا داخلی /خارجــی را در "حالت   

گردش هوا خارجی" قرار دهید.
کلید  کنترل دما را در وضعیت مناسب قرار دهید.  
کلید کنترل فن را در سرعت مناسب تنظیم نمایید.  
ســوئیچ تهویه مطبوع را فشار دهید تا سیستم تهویه   

مطبوع روشن شود.

توجه
یکــی از قابلیت هــای سیســتم تهویــه مطبوع، 
قابلیــت رطوبت زدایــی می باشــد. در قابلیــت 
رطوبت زدایی  نیازی بــه تنظیم کلید کنترل دما 
در وضعیت خنک سازی نمی باشد. بنابراین، جهت 
رطوبت زدایی هــوای داخل اتاق، کلید کنترل دما 
را در وضعیت مناســب )گرم یا ســرد( قرار دهید 

و سپس سیستم تهویه مطبوع را روشن نمایید.

معایب در حال کار سیستم
علــل احتمالــی خرابی هنــگام کار در بخــش تبرید 

)خنک سازی( به قرار زیر است:
دمای محیط نزدیک به صفر درجه ســانتیگراد اســت، 
فیوزسوخته اســت؛ دمای خنک کننده موتور به قدری 
باال می باشد که باعث خاموشی اتوماتیک سیستم تهویه 

مطبوع می شود.
اگر راندمان خنک سازی کاهش یابد، به منظور کنترل، 
سیســتم تهویه مطبوع را خاموش نمایید. لطفاًً با مرکز 
فروش و خدمات شــرکت ایران خــودرو تماس حاصل 

نمایید.

۳.۲.۷ سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک )اختیاری(
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، دو حالت عمل دارد:

حالت دستی : معادل با تهویه مطبوع دستی 
حالت اتوماتیک : دمای داخل اتاق، حجم خروجی جریان 
هوا، حالت دریچه و حالــت ورودی هوا بطور اتوماتیک 
توسط بخش کنترل اتوماتیک تهویه مطبوع و بر اساس 
سرعت خودرو، دمای محیط و دمای مایع خنک کننده و 

تنظیم دمای مناسب کنترل می گردد.
مقدمه ای بر معرفی قابلیت واحد کنترل  
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1- کلید کنترل دما . دمای داخل اتاق را تنطیم می نماید.
2-  صفحه نمایش 

3- کلید کنترل فن . حجم خروجی جریان هوا سیستم 
تهویه مطبوع را تنطیم می نماید.

4- دکمه OFF . با فشــار این دکمه سیســتم تهویه 
مطبوع خاموش می شود. فقط حالت دریچه هوا بر روی 
صفحه نمایش نشــان داده می شــود.  حالت دریچه هوا 
  OFF و حالــت گردش هوا داخلی /خارجی در وضعیت
تنطیم می شود. سیســتم تهویه مطبوع از طریق کلید 
کنتــرل فن ، کلید کنترل دما یــا دکمه یخ زدا جلویی 

روشن می شود.
5- دکمه یخ زدا شیشــه عقب . هنگام روشن و خاموش 

نمودن یخ زدا شیشه عقب، این دکمه را فشار دهید.

6- دکمه تهویه مطبوع . هنگام روشن و خاموش نمودن 
کمپرسور این دکمه را فشار دهید.

7- دکمه حالت . جهت تغییر در وضعیت حاالت دریچه 
هوا این دکمه را فشار دهید.

۸- دکمــه گردش هوا داخلی /خارجی . این دکمه برای 
تغییــر وضعیت بیــن حالت گردش داخلــی و خارجی 

بکاربرده می شود.
9- دکمه یخ زدا شیشه جلو . هنگام بخارزدایی از شیشه 

جلو خودرو این دکمه را فشار دهید.
1۰- دکمه AUTO . با فشــار این دکمه سیستم تهویه 

مطبوع بطور اتوماتیک کار می کند.
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تصویر  صفحه  نمایش   
1- منطقه نمایش تنظیم دما برای به نمایش گذاشــتن 
تنظیم دمای واقعی .کاراکترهای صفحه نمایش شــامل 

“LO“. ”18~32ºC”  و “HI” می باشد.
2- منطقه نمایــش حالت دریچه هوا سیســتم تهویه 
مطبوع از طریق مجموعه فلــش های دمش به صورت 

، دمش به پا و یخ زدایی.
3- دمای واقعی محیط را نشان می دهد.

4- منطقــه نمایش وضعیت کمپرســور جهت نمایش 
وضعیت کنونی سیستم تهویه مطبوع.

5- منطقه نمایش ســرعت کنونی فن. در این قسمت 7 
میله بلند برای نمایش 7 سرعت فن بکاربرده می شود و 
حجم جریان هوای فعلی سیســتم مطبوع نمایش داده 

می شود.
6- منطقــه نمایــش وضعیت حالــت AUTO. وقتی 
AUTO نمایش داده می شــود نشان دهنده فعال بودن 
سیستم تهویه مطبوع تحت حالت تمام اتوماتیک است.

دستورالعمل کار
کلیدهای کنترل

   AUTO کلید
جهت کنترل اتوماتیک قابلیت های ذیل در هر تنطیم   

دمایی کلید AUTO را فشاردهید.
دمای جریان هوا 
میزان جریان هوا 

انتخاب حالت دریچه هوا 
انتخاب گردش هوا داخلی / خارجی

قابلیتهای سیستم تهویه مطبوع )انتخاب تهویه مطبوع (
AUTO توجه : چراغ نشانگر کلید

وقتی چراغ نشانگر روشــن می شود نشان دهنده بکار   
افتادن سیســتم تهویه مطبوع تحت حالت اتوماتیک 

است.
اگر یکی از کلید ها یا کلیدهای ذیل در طول فعال بودن 
اتوماتیک سیستم تهویه مطبوع بکار افتد، چراغ نشانگر 
کلید AUTO خاموش می شود و سیستم تهویه مطبوع 

از حالت تمام اتوماتیک خارج می شود.
دکمه حالت 

کلید کنترل فن 
کلید یخ زدا شیشه جلو خودرو

در صورتی که کلید ها یا کلیدهایی غیر از موارد فوق الذکر 
بکار افتد سیستم تهویه مطبوع در حالت تمام اتوماتیک 

به قوت خود باقی می باشد.
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جهت بــکار افتادن مجدد سیســتم تهویه مطبوع در   
حالت تمام اتوماتیک، دکمه AUTO را فشار دهید.

حالــت تمــام اتوماتیک - تحت حالت تمــام اتوماتیک 
)AUTO(، زمانــی که دمای مقصد تنظیم می شــود، 
سیســتم تهویه مطبوع می تواند بطور اتوماتیک حالت 
دریچه، میزان جریان هوا، دمــای جریان هوا را کنترل 
نماید و بر اساس محیط های فعلی داخل/خارج، به تنظیم 
خنک سازی کمپرســور و حفظ دمای داخلی در دمای 

مقصد نیاز می باشد.
حالت دستی - میزان جریان هوا، حالت دریچه و حالت 
گردش هوا داخلی / خارجی بطور دستی تنظیم می شود 
و سیســتم تهویه مطبوع بر اســاس تنظیمات شما کار 

می کند.
   OFF کلید

با فشــار کلید OFF، سیســتم تهویه مطبوع خاموش 
می شود.

کلید کنترل دما   
این کلید، دما را کنتــرل می نماید. با چرخش آن در   

جهت عقربه ســاعت دما افزایش می یابد و با چرخش 
برخالف عقربه ساعت، دما کاهش می یابد.

توجه
بــا تنظیم دما در گرم ترین و ســردترین وضعیت 

نمی توان سریعاً به دمای مورد نظر دست یافت.
در صورتــی که حالــت گرمایش انتخاب شــود، 
سیستم با مهار جریان هوا باعث گرم شدن جریان 
هوا می شــود و بدین طریق مانــع از دمش هوای 

خنک ازمیان پورت تهویه می شود.

جهــت تنظیــم دمای مناســب داخــل اتــاق، کلید 
 کنتــرل دمــا را تنظیــم نماییــد. دامنــه تنظیــم

“LO“ , ”18~32ºC” و “HI” می باشد.

نکته
به منظور رسیدن به بهترین دمای داخلی در اتاق، 
دما را نزدیک 25 درجه تنظیم نمایید. در صورت 

لزوم دمای مورد نظر را تنظیم نمایید.

کلید کنترل فن   
فن دارای 7 ســرعت کنترلی می باشد. سرعت انتخاب 
شده در صفحه نمایش نشان داده می شود .در حالت تمام 
اتوماتیک، سیستم می تواند سرعت فن را بطور اتوماتیک 
تنظیم نماید. ممکن اســت کلید کنترل فن را در حالت 
دستی تنطیم نمایید و طبق تنظیم سرعت فن، جریان 

هوا را بدمید.

  )MODE( دکمه حالت
سیســتم تهویه مطبوع دارای 5 حالت دریچه تهویه هوا 
می باشــد، یعنی حالت دریچه جلو آمپر، حالت دریچه 
کف اتاق، حالت دریچه دوطرفه )حالت دریچه کف/جلو 
آمپر(، حالت دریچه ترکیبی )حالت دریچه کف/ یخ زدا (

و حالت دریچه یخ زدا.

 جهت به کار افتادن سیســتم تهویه مطبوع در حالت   
دســتی دکمه “MODE” را فشار دهید و برای تغییر 
وضعیت بین حالت دریچه آمپــر؛ حالت دریچه کف؛ 
حالت دریچــه دو طرفه و حالت دریچه ترکیبی مکرر 

این دکمه را فشار دهید.
جهــت بکار افتادن حالت دریچه یخ زدای شیشــه جلو 

دکمه یخ زدایی را بفشارید.
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توجه
هنگامی که حالت دریچه در وضعیت  تنظیم 
می شود و کلید کنترل دما در دمای میانی تنظیم 
می شــود، هوای گرم به ســمت پاهایتان دمیده 
می شــود و هوایی با دمای نســبتا کمتر از میان 

دریچه های مرکزی و جانبی جریان پیدا می کند.

توجه
در حالت AUTO ، سیســتم تهویه مطبوع کار   

می کند و هنگام فشاردادن کلید تهویه مطبوع، 
فن روشــن می شــود، حتی هنگامــی که فن 

خاموش باشد.
زمانی که دمای محیط در حدود نزدیک به صفر   

درجه سانتیگراد اســت، احتماال تهویه مطبوع 
کار نخواهد کرد. )چراغ نشــانگر حتی در زمان 
خاموشی سیستم تهویه مطبوع، روشن می باشد.(

کلید تهویه مطبوع   
وقتی کلید AUTO روشن می شود، برای خاموش شدن 
سیستم تهویه مطبوع )خنک سازی / رطوبت زدایی( کلید 
تهویه مطبوع را فشار دهید. وقتی کلید کنترل فن روشن 
می شــود، جهت روشن و خاموش نمودن سیستم تهویه 

مطبوع، کلید تهویه مطبوع را بفشارید.

کلید گردش هوای داخلی /خارجی  
ایــن کلید، منبع هــوای موجود در خــودرو را کنترل 
می نماید. کلید گردش هوا داخلی / خارجی را برای تغییر 
حالت بین حالــت چرخش هوا خارجی و حالت گردش 
هوای داخلی فشار دهید. اصوال چنین توصیه می شود که 
این کلید را در حالت گردش هوا خارجی تنظیم نمایید.

حالت گردش هوا خارجی )چراغ نشانگر خاموش است(  
در این حالت ، هوای خارجی وارد خودرو می شود.اصوال 

ازاین حالت برای تهویه و گرمایش استفاده می شود.

حالت گردش داخلی )چراغ نشانگر روشن می باشد(  
هنگامی که خودرو در داخل تونل حرکت می کند یا در 
ترافیک سنگین قرار دارد و یا نیاز به خنک سازی سریع 

می باشد از این حالت استفاده می شود.

هشدار
در شرایط آب و هوایی سرد و بارانی، حالت گردش 

داخلی را انتخاب نکنید.
انتخاب حالت گردش هوا داخلی در شرایط آب و 
هوایی سرد یا بارانی منجر به تشکیل بخار بر روی 
شیشه ها می شود و بسیار خطر آفرین است. باعث 
خلل در میدان دیدتان می شــود و احتماال باعث 

ایجاد تصادفات جدی می شود.
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کلید یخ زدا / بخارزدا  
هنگام یخ زدایی از شیشــه جلو خودرو و شیشــه ها این 

کلید را بفشارید.

یخ زدایی شیشه عقب  
کلید یخ زدا / بخارزدا را بفشارید. در این وضعیت، حالت 
گردش هوا خارجی بطور اتوماتیک انتخاب می شــود و 
سیســتم تهویه مطبوع بطور اتوماتیک روشن می شود.

سیســتم تهویه مطبوع مستقیماً هوای جاری در امتداد 
شیشه جلو خودرو و شیشه های جانبی را رطوبت زدایی 

می کند .جریان هوا افزایش داده می شود.

توجه
استفاده از کلید کنترل دما باعث افزایش سریع در 
دمای جریان هوا و بخار زدایی شیشه جلو خودرو 

می شود.

سنسور دما / نور خورشید  

سنسور نور خورشید

سنسور دمای داخلی
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سنسور دمای محیط

سیســتم تهویه مطبــوع ترموســتاتیک اتوماتیک در 
اندازه گیری دمای داخل خودرو ؛ دمای محیط و شــدت 
نور خورشــید به این قابلیت ها کمک می کند تا سیستم 

بتواند متعاقباً دمای اتاق را تنظیم نماید.

توجه
تنها زمانی ازسنســور استفاده نمایید که  سیستم 

تهویه مطبوع کارکرد عادی نداشته باشد.

۸. سایر پیکربندی ها و قابلیت ها 
۱.۸ کلید بیرونی در 

کلید بیرونی در برای این ســری از خودروها، ســاختار 
فشاری دارد.

بعد از اینکه در با قفل یا ریموت کنترل باز می شود، کلید 
بیرونی در را به منظور باز کردن در فشار دهید.
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۲.۸ آینه  برقی جانبی

هشدار
لطفاًً موقعیت آینه برقی جانبی را قبل از رانندگی 
تنظیم نماییــد. به منظور حفط تمرکز هرگز آینه 

برقی جانبی را در طول رانندگی تنظیم ننمایید.
در طول حرکت به آینه جانبی دســت نزنید مگر 
اینکه به انگشــتانتان برخورد کند یا آینه جانبی 

آسیب دیده باشد.
با خودرویی که آینه جانبی تا شــده دارد رانندگی 
نکنیــد مگر اینکه میدان دیــد رو به عقب باریک 

باشد و منجربه تصادف شود.
مسافت واقعی اشــیا نزدیکتر از موارد نشان داده 

شده در آینه جانبی می باشد.
اندازه و مســافت  تصویــر آینه جانبــی، واقعی 

نمی باشد.

 ON یا ACC هنگامی که سویچ اســتارت در وضعیت
تنظیم می شود  آینه جانبی با برق تنظیم می شود.

در ابتدا بــا کلید انتخاب ، مســیر مربوطه آینه جانبی 
تنظیم می شــود و سپس با فشار دادن کلیدهای کنترل 
جهت، زاویــه آینه جانبی تنظیم می شــود. در تکمیل 
تنظیم، کلید انتخاب در وضعیت خالص قرار میگیرد.در 
چنین موقعیتی، آینه بغل در وضعیت فعلی قفل می شود.

دکمــه تاکننده آینــه جانبی )اختیــاری( برای کنترل 
قابلیت های تا شدگی و باز شــدن آینه جانبی بکاربرده 

می شود.
اگر آینه جانبی بــا موانع دیگری برخورد نماید، آن را با 
دســت به ســمت عقب تا کنید. در صورت مجهز بودن 
به قابلیت گرمایش آینــه جانبی، قابلیت گرمایش آینه 
جانبی همراستا با قابلیت گرمایش یخ زدایی شیشه عقب 

تنطیم  می شود. )اختیاری(

آینه جانبی

دکمه انتخاب راست/چپ

دکمه کنترل جهت
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توجه
بعد از تاشــدن آینه جانبی، دیدن وضعیت پشت 
خودرو از طریق آینه جانبی غیر ممکن می شــود. 
بنابراین بعد از تاشــدگی آینه جانبی، به رانندگی 

ادامه ندهید.
احتیاط های ضروری استفاده از آینه جانبی

وقتــی در هنگام حرکت، آینه جانبی با مانع یخ یا 
شیئی جامد برخورد می کند، آینه را به زور تنظیم 

ننمایید.
اگر سطح آینه جانبی یخ زده باشد، خراش مستقیم 
بر روی سطح آن وارد ننمایید و از آسیب رساندن 

به سطح آینه خودداری نمایید.

۱.۳.۸ کلید اصلی شیشه برقی
)کلید اصلی شیشه برقی و کلید قفل شیشه برقی(

کلید اصلی شیشــه برقی بر روی کنســول وسط واقع 
می باشد. چهار دکمه کنترل شیشه برقی در جهت واقعی 
مرتب شده است تا باال و پایین آوردن شیشه های مربوطه 

را کنترل نماید.

۳.۸ کلید کنترل شیشه برقي
"پنجره الکتریکي" 

اینگونه از وســایل نقلیه مجهز به پنجره هاي الکتریکي 
هستند.

هر پنجره اي مي تواند با باز شــدن سوئیچ خودرو باال یا 
پائین رود.

کلید کنترل برقی شیشــه بر روی دسته صندلی درب 
مربوطه واقع اســت. برای بازکردن شیشه، کلید شیشه 
مورد نظر را فشــار دهید و نگه داریــد. برای از حرکت 
ایستاندن شیشه، کلید را رها کنید. با باال کشیدن کلید 

شیشه، شیشه بسته می شود.

کلید باالبر شیشه برقی کلید قفل شیشه برقی

کلید کمکی شیشه برقی

در شیشه های جلو که دارای قابلیت کنترل تک لمسی 
می باشــد، دکمه کنترل را به مدت بیش از 1 ثانیه باال و 
پایین بیاورید و سپس شیشه پنجره را تا انتها باال و پایین 
بیاورید تا پنجره کامال باز و بســته شود. جهت توقف در 
نیمه راه ، دکمه کنترل را اندکی خالف جهت  به سمت 
پایین فشاردهید و یا باال بکشید . وقتي لبه باالیي شیشه 
به مانعي در محدوده   از لبه نوار آب بندي 
برخورد کند قابلیت تشخیص مانع فعال مي شود و شیشه 
تا 15۰ میلي متر پایین تر خواهد آمد. یکبار دیگر بعد از 
برداشتن مواد خارجی، شیشــه پنجره را با قابلیت تک 
لمسی باال برید. اگر قابلیت تشخیص مانع  به مدت 2 بار 
فعال شــود، شیشه پنجره تا انتها پایین می آید و کنترل 
تک لمسی و قابلیت های تشخیص مانع  عمل نمی کند. 
دکمه کنترل شیشــه را جهت باالبردن شیشه پنجره تا 
آخرین حد باال بکشید تا کنترل تک لمسی و قابلیت های 

تشخیص مانع  به حال اول برگردانده شود.
در پنجره هایــی که بدون قابلیت  کنترل تک لمســی 
می باشــد، کلید پنجره را برای باز و بسته نمودن شیشه 
به سمت  باال و پایین فشار دهید و جهت متوقف کردن 
حرکت شیشــه دکمه را رها کنید. به منظور محافظت 
از سیســتم برق خودرو، بطور همزمان دو یا بیش از دو 

شیشه را با هم بکار نیاندازید.
در خودرو به تازگی تکمیل شــده و هنگام وقوع خرابی 
در کلید اصلی الزم است که تنظیم اولیه در کلید اصلی 
پنجره برقی مجهز به کنترل تک لمســی و قابلیت های 
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تشخیص مانع  مجددا انجام پذیرد.
مطابق با پیکربندی خــاص، روش تنطیم اولیه به قرار 

زیر می باشد:

در پیکربندی شیشــه راننده با قابلیت تشخیص مانع،   
روش تنظیم اولیه به قرار زیر می باشد:

دکمه کنترل شیشه جلو سمت چپ را جهت بسته شدن 
کامل شیشــه جلو سمت چپ باال بکشید، دکمه کنترل 
شیشــه جلو سمت چپ را را باال بکشید بیش از 2 ثانیه 
نگه دارید و رها کنید، دکمه کنترل شیشــه جلو سمت 
چپ را برای پایین آوردن شیشــه پنجره تا انتها پایین 
بکشــید. )هیچ مکثی در نیمه مســیر مجاز نمی باشد( 
سپس دکمه کنترل شیشه جلو سمت چپ را باال بکشید 
تا شیشــه پنجره تا انتها باال رود و تنظیم اولیه تکمیل 

شود.
بعالوه، کاربر پیکربندی شیشه راننده با قابلیت تشخیص 
مانع می تواند دکمه کنترل شیشه سمت چپ جلو را به 
مدت بیش از 12 ثانیه به پایین فشار دهد و نگه دارد تا 
قابلیت های کنترل تک لمســی و تشخیص مانع  شیشه 
جلو سمت چپ غیرفعال شــود. بعد از غیر فعال سازی، 
قابلیت های کنترل تک لمســی و تشــخیص مانع  در 
دسترس نمی باشــد و فقط قابلیت کنترل دستی برای 
شیشه جلویی ســمت چپ در دسترس می باشد. دکمه 
کنترل شیشه جلو ســمت چپ را به مدت بیش از 12 
ثانیه به پایین فشــار دهید تا قابلیت های تک لمسی و 

تشــخیص مانع  مجدداً فعال شود و یکبار به باال بکشید 
تا شیشه جلو ســمت چپ بطور اتوماتیک عملکردهای 
باال بردن تا انتها ،پایین آوردن تا انتها و باال بردن تا انتها 
را تکمیل نماید )در این مورد، قابلیت تشــخیص مانعی 

وجود ندارد(.
سویچ استارت را بچرخانید و در موقعیت OFF قراردهید 
و سپس در موقعیت ON قرار دهید تا قابلیت های کنترل 
تک لمســی و تشخیص مانع  شیشه جلو سمت چپ را 

به حال اول برگرداند.
بعالوه، اگر کاربر فقط دکمه ی کنترل شیشــه ســمت 
راســت جلو را به مدت بیش از 12 ثانیه به پایین فشار 
دهد، قابلیت های کنترل تک لمســی و تشخیص مانع  
فقط برای پنجره جلویی سمت راست غیرفعال می شود.

بعد از غیرفعال ســازی قابلیت های کنترل تک لمسی و 
تشخیص مانع، فقط قابلیت باال/پایین آوردن دستی برای 
شیشــه جلو سمت راست در دسترس می باشد. بمنظور 
غیرفعال سازی قابلیت های تشخیص مانع و کنترل تک 
لمسی، دکمه کنترل شیشه جلو سمت چپ را به مدت 
بیش از 12 ثانیه به پایین فشار دهید تا قابلیت های تک 
لمســی و تشــخیص مانع  مجدداً فعال شود و یکبار به 
باال بکشید تا شیشــه جلو سمت راست بطور اتوماتیک 
عملکردهــای باالبردن تا انتها، پاییــن آوردن تا انتها و 
بــاال بردن تا انتها را تکمیل نماید )در این مورد، قابلیت 
تشخیص مانعی وجود ندارد(. سویچ استارت را بچرخانید 
 ON قراردهید و سپس در موقعیت OFF و در موقعیت

قرار دهید تا قابلیتهای کنترل تک لمســی و تشخیص 
مانع  شیشه جلو سمت راست را به حال اول برگرداند.

هشدار
در کلیه مدل های خــودرو، از کلید اصلی پنجره 
برقی بطور همزمان برای دو یا بیش از دو شیشــه 
استفاده نکنید در صورت انجام این کار به سیستم 
برقی آســیب وارد می شــود و منجر به خرابی در 

حین کار با پنجره ها می شود.
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عیب یابی مشــکالت رایج پنجره های برقی تک 
لمسی:

بدون باال بردن تک لمسی و با پایین آوردن تک لمسی   
کلید مربوطه را به باال بکشید و به مدت بیش از 2 ثانیه 
نگه دارید تا قابلیت های کنترل تک لمســی و تشخیص 
مانع به حالت اولیه برگردد. اگر برگشت انجام نشود، بار 

دیگر روش تنظیم اولیه را از اول تنظیم نمایید.
بدون باال بردن تک لمسی و پایین آوردن تک لمسی :  

دکمه مربوطــه را به مدت بیــش از 12 ثانیه به پایین 
فشار دهید و یکبار به باال بکشید تا شیشه مربوطه بطور 
اتوماتیک عملکردهای باال بردن تا انتها، پایین آوردن تا 
انتها و باال بــردن تا انتها را تکمیل نماید )در این مورد، 
قابلیت تشخیص مانعی وجود ندارد(. سوئیچ استارت را 
بچرخانیــد و در موقعیت OFF قراردهید و ســپس در 
موقعیت ON قرار دهید تا قابلیت های کنترل تک لمسی 
و تشخیص مانع  شیشه جلو سمت راست را به حال اول 

برگرداند.
کلید قفل شیشه برقی   

هنــگام باز بودن کلید قفل، شیشــه برقــی کلیه درها 
عملکرد نرمالی دارد. هنگام قفل بودن کلید قفل، چراغ 
راهنما نارنجی روشن خواهد بود. در چنین موردی فقط 

کلید اصلی شیشه برقی عمل می کند.
کلید یدکی شیشه برقی  

کلید یدکی شیشــه برقی برروی دســته صندلی درب 
 ON سرنشین واقع است. سویچ استارت باید در وضعیت

هشدار
هنگامي که یک شیشــه بطور کامل بسته نیست، 
عمــل باال و پاییــن آوردن کلید بطــور منقرد به 
مدت ≤۸  دور انجام می شــود تــا "خود حفاظی 
۸ چرخه ای" بکار افتــد که در این مورد ، قابلیت 
باالبردن تک لمسی عمل نمی کند و قابلیت پایین 
آوردن تک لمســی بــرای پنجره مــورد نظر در 

دسترس است.
روش بازگرداندن به قرار زیر است: دکمه مربوطه 
را بطور دستی برای باالبردن شیشه پنجره تا انتها 
بکار برید و 2 ثانیه دیگر نگه دارید. عدد دور خود 
حفاظی بعد از بســته شدن کامل شیشه مشخص 

می شود.
با اعضا بدنتان، قابلیت تشــخیص مانع را تســت 

نکنید.

باشد و کلید قفل شیشه باز باشد تا شیشه برقی کار کند. 
برای باز شدن شیشه مربوطه، کلید شیشه را فشار دهید 

و کلید را به باال بکشید تا شیشه مورد نظر بسته شود.
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۴.۸ دسته راهنما سمت چپ
)دسته راهنما سمت چپ(

دسته راهنما سمت چپ در ســمت چپ داشبورد قرار 
دارد و شــامل دکمه های کارکردی ذیل از ســمت چپ 
به راست و از باال به پایین است: کلید تنظیم چراغ جلو، 
کلید صندوق پران، کلید ESC OFF  ، کلید استارت 

- توقف و کلید تنظیم چراغ عقب

۱.۴.۸ کلید تنظیم چراغ سقفی
)کلید تنظیم چراغ سقفی (

کلید تنظیم چراغ ســقفی در سمت چپ دسته راهنما 
واقع اســت. زاویه ارتفاع چراغ جلو ازطریق دســتگیره 
تنظیم عمودی تنظیم می شود تا تحت شرایط جاده ای 

متفاوت، نیازهای روشنایی چراغ ها رفع گردد.

۲.۴.۸ کلید صندوق پران
)کلید صندوق پران( 

 ایــن کلید برای بــاز کردن درب صنــدوق عقب بکار 
برده می شود. برای بســتن درب صندوق عقب بایستی 

مستقیما از بیرون درب را بست.
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۳.۴.۸ کلید ESC OFF )اختیاری(
این کلید بطور نرمال در وضعیت فعال می باشــد. برای 
خاموش شــدن این کلید، این کلید را فشــار دهید. در 
چنین مــوردی، کلید ESC OFF بــرروی جلو آمپر 

نمایش داده می شود.

۴.۴.۸ کلید تنظیم چراغ عقب

۵.۸ مجموعه کلید بازکردن درب مخزن سوخت 
)شامل کلید بازکردن درب موتور و کلید باز کردن درب 
مخزن ســوخت( بر روی صفحه ســمت چپ پایین در 

گوشه پایین تر سمت چپ داشبورد واقع می باشد.
تحت وضعیت توقف خودرو، کلیــد بازکردن که دارای 
نماد درب موتور در صفحه سمت چپ پایین تر می باشد 

را به بیرون بکشید تا قفل درب موتور باز شود.
سپس، اهرم قالب ایمنی زیر  درب موتور در جلو خودرو 
را برای برداشــتن درب موتور حرکت دهید. در نهایت با 

استرس بار از درب موتور حفاظت کنید.
قبل از بســتن  درب موتور، از محکم بودن استرس باز 
و بســته بودن مناسب کلیه درب های مخزن در قطعات 
موتــور اطمینان حاصل نمایید و وجود مواد خارجی که 
باید برداشته شــود را کنترل نمایید. بعد از بستن درب 
موتور، از قفل بودن درب موتور اطمینان حاصل نمایید.

)کلید تنظیم چراغ عقب( )ESC OFF کلید(
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تحت شــرایط توقف خــودرو، کلید باز کــردن با نماد 
سوخت گیری مجدد را به باال فشار دهید تا درب مخزن 
ســوخت در سمت راســت عقب خودرو باز شود. جهت 
بســتن این درب باید از بیرون خودرو مســتقیماً درب 

مخزن سوخت را ببندید.

هشدار
قبل از رانندگی، از بســته بودن قفل ایمنی و قفل 
اصلی اطمینان حاصل نمایید تا  درب موتور قفل 
شــود. در غیر اینصورت در طــول رانندگی درب 
موتور خواهد افتاد و سبب وقوع حوادثی می شود.

اگر بخار یا دودی از قطعات موتور دیده شود،  درب 
موتور را باز نکنید تا از وقوع صدمات پیشــگیری 

۶.۸ دستگیره کمکینمایید.
دســتگیره های کمکی در باالی صندلی سرنشینان قرار 
دارنــد. دســتگیره های کمکی با فنر و دمپر برگشــتی 
محکم می شوند و دستگیره های کمکی ردیف عقب نیز 
با قالب های روکش دار برای استفاده سرنشینان محکم 
می شود. در زمان استفاده، دستگیره کمکی را به سمت 
پایین بکشید. دستگیره کمکی به محض رها شدن بطور 

اتوماتیک جمع می شود.

قالب روکش
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۷.۸ طاقچه عقب
 طاقچه عقب، وسایل موجود در صندوق عقب را از بیرون 
خودرو قابل رویت می ســازد. به منظور بازکردن طاقچه 
عقب؛ اتصاالت انتهای باالیی رشته کششی را باز کنید و 

طاقچه عقب را بردارید.

هشدار
هیچ شیئی را برروی طاقچه عقب  قرار ندهید تا از 
وارد آمدن آسیب های فردی در زمان وقوع تصادف 

یا ترمز کردن اضطراری جلوگیری شود.
پشــتی صندلی ردیف عقب را در طول رانندگی 
نخوابانید تا از افتادن طاقچه عقب و آســیب های 

جدی وارده جلوگیری نماید.
وقتی از ابزار بســتن کودک به صندلی اســتفاده 
می شــود، احتماال رشــته های باالیی با سایر اشیا  
طاقچه عقب یا صندوق عقب تماس پیدا می کنند 
و آســیب می بینند لطفاًً طاقچه عقب را از خودرو 
باز کنید یا محکم به صندوق عقب ببندید و کلیه 
اشیا را در صندوق عقب محکم جاگزاری کنید. اگر 
رشــته های باالیی آسیب ببینند سبب وارد آمدن 
آسیب جدی یا مرگ کودکان در زمان وقوع حادثه 

تصادف یا یک برخورد می شوند.

درب  داخــل   )Footboard( پارکابــی   ۸.۸
)اختیاری( 

پارکابی های داخل درب در آستانه های درب جلو و عقب 
قرار گرفتنــد. هنگام باز شــدن درب مربوطه پارکابی،  
داخل درب جلو بطور اتوماتیک روشــن می شود ولی در 
پارکابی های داخل درب عقب چراغی قرار داده نشــده 

است.

۹.۸ آفتاب گیر
برای استفاده از آفتاب گیر، آن را بطور مستقیم با دست 
به پایین بکشید. بعالوه، آفتاب گیر از پایه میانی برداشته 

می شود و به سمت جانب کشیده می شود.
وجــه جلویی  آفتــاب گیر راننده با یــک گیره محکم 

می شود.

نکته
از محکم بسته شــدن آفتاب گیر به منظور ایمنی 
حال سرنشــینان  اطمینان حاصل نمایید، شیئ 

سنگینی در گیره نگهدارنده قرار ندهید.
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برای اســتفاده از آینه آرایشی، درب آینه واقع در پشت 
آفتاب گیــر را بــاز کنید. چراغ آینــه )اختیاری( هنگام 

بازشدن درب آینه روشن می شود.

چراغ آفتاب گیر

درب آینه آرایشی آفتاب گیرآینه آرایشی آفتاب گیر

۱۰.۸ سانروف )انتخابی(
تنها زمانی که سویچ استارت در وضعیت ON  می باشد 
می توان ســانروف را باز و بســته نمود.کلیدهای کنترل 
سانروف برروی پنل چراغ داخل اتاق واقع می باشند. لبه 
عقب سانروف به منظور افزایش مقدار تهویه هوا به سمت 

باال کج می شود.
قسمت عقبی دکمه کلید کنترل   رافشار دهید 
تا زاویه خمیده به عقب ســانروف باز شــود. این حالت، 
حالت بازکردن تک لمســی می باشد. با حالت باز کردن 
دقیــق و آرام این کلید را فشــار دهید و نگه دارید و به 

منظور توقف در همان موقعیت، کلید را رها کنید.
بخش عقب دکمه   را به پایین بکشید یا دکمه 
کنترل   را برای بستن لبه عقب سانروف فشار 
دهید و برای توقف در همان موقعیت کلید را رها کنید.

برای باز کردن ســانروف دکمــه کلید کنترل   
را فشــار دهید و نگه دارید، هنگام رســیدن به وضعیت 
ســانروف مورد نظرتان، دکمــه را رها کنید. این حالت، 

حالت باز شــدن با حرکت آرام و دقیق می باشــد. برای 
بازکردن از طریق حالت بازکردن تک لمسی، این دکمه 

را فشار دهید.

توجه
بعداز پاک ســازی خودرو یا در طول عملیات های 
ســانروف بعد از بارندگی، ابتدا ســانروف را تمیز 
کنید. در شــرایط آب و هوایــی با دمای زیر صفر 
درجه سانتیگراد و هنگامی که سانروف پوشیده از 
برف و یخ است، سانروف را باز نکنید در اینصورت 

به ریل های سانروف یا موتور آسیب وارد می شود.

هشدار
از بیرون آوردن دســت و سر و سایر اعضا بدن از 
ســانروف خودداری نمایید ممکن است اجزا بدن 
هنگام حرکت با اشیائی برخورد کند و باعث آسیب 
دیدگی سرنشینان شــود هنگام بستن سانروف، 
مراقب سرنشــینان، بخصوص دست و سر یا حتی 
گردن کودک خارج از سانروف قرار گرفته باشید. 
نادیده گرفتن این موارد در زمان بســتن سانروف 

منجربه پیامدهای جدی خطرناک می شود.
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هنگام باز شــدن ســانروف، آفتاب گیر نیز باز می شود و 
باید بعد از بسته شدن سانروف با دست بسته شود. بعد 
از بسته شدن سانروف، میتوان آفتابگیر را با دست باز و 

بسته نمود.

۱۱.۸ آینه داخلی
آینــه داخلی مجهز بــه قابلیت ضد تابش نور اســت و 
دارای دو وضعیت مناسب برای شب هنگام و روز هنگام 
می باشد. در طول رانندگی در روز، دکمه ضد تابش نور 
آینــه داخلی را به وضعیت روز هنــگام تغییر دهید. در 
طول رانندگی در شب، دکمه ضد تابش آینه داخلی را به 

وضعیت شب تغییر دهید.
 قبــل از رانندگی، آینه داخلی را بطور مناســب تنظیم 
نمایید تا تصویر نمایان از میان شیشــه عقب خودرو در 
مرکز آینه پدیدار شــود. به منظــور حصول اطمینان از 
ایمنی رانندگی و داشــتن تصویری واضح برای راننده، 

آینه داخلی و آینه های جانبی را تمیز نگه دارید.

کلید باز و بسته شدن

کلید تماس با محفظه شیشه ها

باز کردن سانروف
بستن سانروف

توجه
وضعیــت کلیه آینه های داخلی را قبل از رانندگی 
تنظیم نماییــد. برای حفظ تمرکزتــان در طول 
رانندگی از تنطیم وضعیت آینه خودداری نمایید.

توجه
جهت پیشگیری از بوجود نیامدن مانعی برای دید 
عقب از آینه و به منظور حفظ ایمنی راننده نباید 
بار و بنه یا اشــیا گوناگون را بیش از ارتفاع پشتی 

صندلی ردیف عقب انباشت نمود.

۱۲.۸ جا عینکی )اختیاری( 
مدل های انتها مرتفع که  مجهز به ســانروف می باشند 
دارای جا عینکی می باشــند که بیــن صندلی راننده و 
صندلی سرنشین جلویی قرار گرفته است و برای سهولت 
قرارگیری عینک، چراغ مطالعه ای در آنجا تعبیه شــده 
اســت. به آرامی کلید تماس جا عینکی را فشار دهید تا 

جا عینکی بطور اتوماتیک باز شود.
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۱۳.۸ جعبه داشبورد
جعبه داشــبورد در سمت راست قسمت پایین داشبورد 
بکاربرده می شــود. دســتگیره به عقب بکشید تا جعبه 

داشبور باز شود.

هشدار
هنگام پارک کردن خودرو در محلی که در معرض 
نور مستقیم خورشید می باشد، عینک آفتابی تان 
را در جا عینکی قرار ندهید. بیش از حد گرم شدن 

باعث آسیب دیدگی عینک آفتابی می شود.
جا عینکی را به زور باز و بسته نکنید در اینصورت 

آسیب دیدگی در کلید تماسی محتمل می باشد.
)جعبه سمت راننده کوچک سمت چپ پایین داشبورد ()جعبه داشبورد(

۱۴.۸ جعبه سمت راننده کوچک سمت چپ پایین 
داشبورد

جعبه سمت راننده کوچک برای قرار دادن اشیا کوچک 
در قسمت پایین سمت چپ داشبورد قرار گرفته است. 
دســتگیره را برای باز کردن جعبه ســمت راننده جهت 

جای دادن و برداشتن  آسان اشیا به پایین بکشید.
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۱۵.۸ جعبه سمت راننده کوچک
برای ذخیره سازی اشیا کوچک در پشت صفحه فندک، 
یک جعبه سمت راننده وجود دارد تا سکه ها، تلفن همراه 
و کارت ها به آسانی در آنجا جای گیرند و برداشته شوند.

)فندک()جعبه سمت راننده کوچک(

هشدار
جهت تمرکز بر رانندگی در طول رانندگی از ابزار 
ذخیره استفاده نکنید. در طول رانندگی، درب ابزار 
ذخیره را ببندید تا از وقوع تصادف یا ترمز نمودن 

اضطراری پیشگیری گردد.

۱۶.۸ فندک
در صــورت توقف موتور، فنــدک زمانی کار می کند که 
سویچ اســتارت در وضعیت ACC  یا ON باشد. برای 
استفاده از فندک، فندک را به پایین بکشید. بعد از گرم 
شدن، آماده استفاده می باشــد، فندک بطور اتوماتیک 

خاموش می شود.
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توجه
جهت تمرکز بر رانندگی در طول رانندگی از فندک 
استفاده نکنید. فندک را حین پایین کشیدن نگه 
ندارید چرا که باعث گرم شدن بیش از حد فندک 
می شــود. در صورتــی که فندک طــی 3۰ ثانیه 
خاموش شد، جهت خودداری از بیش از حد گرم 
شــدن،  فندک را بیرون بکشید. از سوکت فندک 
به عنوان منبع تغذیه سایر ابزارهای الکتریکی )از 
قبیل سشوار یا قهوه جوش( استفاده ننمایید. چرا 
که سبب آســیب دیدگی سوکت یا وقوع عیب در 

وسایل برقی می شود.
فقط از فندک اصلی متصل به محصول اســتفاده 

نمایید .

توجه
افزایش بیش از حد توان اسمی )12۰ وات( منبع 
تغذیه پشتیبان باعث سوختن منبع تغذیه می شود.

)زیر سیگاری()منبع تغذیه پشتیبان(

۱۷.۸ منبع تغذیه پشتیبان
منبع تغذیه پشتیبان در پنل تزیینات ستون c قسمت 
داخلی درب واقع می باشــد و بعد از اینکه صندوق پران 
باز می شود قابل رؤیت می گردد در صورت خاموش شدن 
موتور، منبع تغذیه پشتیبان زمانی کار می کند که سوئیچ 
استارت در وضعیت ACC یا ON باشد و بعنوان منبع 

تغذیه وسایل برقی بکار برده می شود.

۱۸.۸ زیر سیگاری
زیر سیگاری در جلو دسته صندلی داشبورد کمکی قرار 
دارد. با برداشــتن درب باالیی از زیر ســیگاری استفاده 
نماییــد. برای تمیز کردن خاکســترهای ســیگار  زیر 
سیگاری، مســتقیماً آن را بردارید و سپس در وضعیت 

اصلی قرار دهید.

هشدار
از زیرسیگاری فقط در جلو دسته صندلی داشبورد 

کمکی استفاده نمایید.
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)جعبه سمت راننده مرکزی و دسته صندلی(

۱۹.۸ جعبه سمت راننده مرکزی و دسته صندلی
برای بازکردن جعبه ســمت راننــده مرکزی جهت قرار 
دادن اشیا، درب را بردارید. جعبه سمت راننده مرکزی، 
قابلیت دســته صندلــی میانی را مشــخص می کند و 

متناسب با پورت USB  می باشد. 

۱.۱۹.۸ جا لیوانی جلویی
جا لیوانی جلویی در بخش پایینی هر چهار در قرارگرفته 

است.

۲.۱۹.۸ جا لیوانی عقب
جا لیوانی عقب در عقب جعبه سمت راننده مرکزی قرار 
دارد. برای بازکردن به عقب بکشید و برای بستن به جلو 

فشار دهید.

توجه
هنگام  اســتفاده از جالیوانی ها از استارت یا ترمز  
ناگهانی خــودرو خودداری نمایید تــا از ریختن 
نوشــیدنی تان پیشــگیری شــود. طی رانندگی، 
نوشــیدنی گرم را در جالیوانی قــرار ندهید تا از 
ریختن نوشــیدنی و وارد آمدن آسیب خودداری 

گردد.
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)مثلث احتیاط(

توجه
در جاده هــای پرخطر، مثل جاده هــای چاله دار 
توجــه کافی نمایید. حداقل یکبار در ماه زاپاس را 
 )230kPa( کنترل نمایید تا از فشار کافی زاپاس

اطمینان حاصل نمایید.

الستیک زاپاسمثلث احتیاط

ابزار راننده

جک

۲۰.۸ ابزار راننده 
۱.۲۰.۸ جک

ابــزار راننده و جک در صفحــه ضربه گیر صندوق عقب 
واقع در گوشه سمت چپ پایین کف پوش صندوق عقب 
قرارگرفته اســت. برای اســتفاده از آنها، ابتدا کف پوش 

صندوق عقب را باز کنید.

هشدار
نبایســتی راننده در طول رانندگی نوشیدنی را از 
جــا لیوانی بردارد یا در آنجا قرار دهد تا تمرکزش 

از بین نرود.

۲.۲۰.۸ مثلث احتیاط
در هنگام وقوع  عیب، از مثلث احتیاط برای هشــدار به 
خودروهای پشت ســر خودرو معیوب استفاده می شود. 
مثلث احتیــاط در صفحه ضربه گیر صندوق عقب  واقع 
در گوشه سمت چپ پایین کف پوش صندوق عقب قرار 
گرفته اســت. چهار پایــه آن را باز کنید و در 3۰ متری 

پشت خودرو معیوب روی زمین قرار دهید.

۳.۲۰.۸ زاپاس
  215/65R16 مشــخصات زاپاس برای این سری مدل
یــا 215/60R17 می باشد.الســتیک هایی با این دو 
  215/60R17 215/65  یــاR16 مشــخصات  یعنی
مناسب می باشند و زاپاس دارای الستیک اندازه معمولی 
می باشــد. لطفاًً با توجه به الزامات ذیل، به درســتی از 

زاپاس استفاده نمایید:
 .صفحه ضربه گیر صندوق عقب را باز کنید
  پیچ و بســت های چرخ زاپاس را با دست  در جهت

خالف عقربه ساعت بچرخانید تا پیچ و بست ها  باز 
شود و در وضعیتی قرار گیرد که باعث ایجاد مانع در 
پیاده سازی چرخ زاپاس نشود . دستورالعمل بستن 

زاپاس بالعکس دستورالعمل بازکردن می باشد.

)زاپاس(

پیچ و بست زاپاس
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)درپوش پر کن روغن(

۲۱.۸ درپوش پر کن روغن
درپوش پر کن روغن را باز کنید.  
درپوش مخزن سوخت را خالف عقربه ساعت بچرخانید   

تا آن را از مخزن سوخت باز کنید.
بــرای نصب درپوش مخزن ســوخت در جهت عقربه   

ســاعت بچرخانید تا صدای تیک شــنیده شــود که 
نشان دهنده بسته شدن درپوش مخزن سوخت است.    

هشدار
تحت برخی شرایط، سوخت به آسانی قابل اشتعال 
و انفجار می باشد. کاربرد یا عمکرد نامناسب سبب 
ســوختگی یا بروز صدمات جدی می گردد. هنگام 
سوخت گیری از خاموش بودن موتور و دود نکردن 
موتور اطمینان حاصل نماییــد، این موارد  باعث 
اشتعال یا ایجاد جرقه در مجاورت خودرو می شوند.

امکان دارد سوخت فشاردار باشــد. لطفاًً در ابتدا 
درپــوش پرکن ســوخت را تا نیمــه بچرخانید و 
چنــد ثانیه قبل از باز کردن کامل صبر کنید تا از 
پاشیدن سوخت و بروز صدمات فردی پیشگیری 

گردد. سپس درپوش پرکن سوخت را باز کنید.
هنگام تعویض درپوش پرکن ســوخت، از موردی 
با مشــخصات مشــابه به اصل آن استفاده کنید. 
درپوش پر کن سوخت اصلی مجهز به یک  سوپاپ 
ایمنی توکار برای کارکردهای درســت سیســتم 
سوخت رسانی و سیستم کنترل هواگیری می باشد. 
درپوش پرکن سوخت بی کیفیت سبب وقوع عیب 

و آسیب های جدی می شود.
هنگام پاشیدن سوخت برروی بدنه خودرو، جهت 
پیشگیری از آســیب وارد بر رنگ خودرو آن را با 

آب تمیز نمایید. 
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۲۲.۸ قالب های بکسل جلو /عقب
نصب قالب راکت بکســل متناسب با بخش جلو سمت 
چپ خودرو می باشد. به دقت درپوش قالب بکسل واقع 
بر روی ســمت چپ ســپر جلو را برای استفاده از قالب 
بکسل باز کنید و ساق پیچ دار قالب براکت بکسل را در 
سوراخ پیچ دار بدنه بپیچانید. قالب بکسل برروی بخش 
عقب خودرو جــای گرفته اســت. در مواقع اضطراری، 
از طریــق قالبهای بکســل عقب و جلــو عملیات خود 
امداددهی را انجام دهید یا امداد متقابل سایر خودروها 

را به انجام رسانید.

هشدار
هنگام بکسل نمودن خودرو برای مسافتی طوالنی 
چرخ هــای جلو خودرو باالتر از ســطح زمین قرار 

می گیرد.

۲۳.۸ سیستم حسگر پارک خودرو
هنگام قرارگیری سوئیچ اســتارت در وضعیت  ON  و 
تعویض دنده عقب )R( جعبه دنده، یک بار صدای وزوز 
“BI”  شــنیده می شود و سیستم سنسور دنده عقب به 
کار نرمال شروع می کند تا سنسورهای واقع برروی سپر 
عقب جهت کمک به عقــب روی و جلوگیری از برخورد 
با مانعی دیگر بکاربرده شــوند. سیســتم سنسور دنده 
عقــب در چهار فرکانس از صداهایی برای ارائه اطالعات 
مسافت اســتفاده می کند. بر اساس مسافت موجود بین 
سنسور رادار و مانع، این آهنگها به آهنگ فاصله طوالنی 
 ،)90cm~60( آهنگ فاصلــه کوتاه ،)150cm~90(
آهنگ فاصله تکه تکه )60cm~35( و آهنگ پیوســته 

)بین 35cm ( تقسیم بندی می شوند.

توجه
بــه منظور حصــول اطمینان از عملکــرد نرمال، 
سنسورها را در برابر پوشش مواد روی سپر خودرو 

تمیز نگه دارید.
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۲۴.۸ دوربین تمام نما ۳۶۰ درجه
روش عملکرد دوربین تمام نما 36۰ درجه 

دکمه را روشن کنید 
دکمــه BVS )دکمــه عملکرد دوربین هاي نمایشــگر 
محیطي خودرو( را برای خاموش / روشــن کردن فشار 

دهید.
شرایط :

غیراز عملیات دنده عقب چراغ راهنما گردش به راست / 
چپ / سرعت خودرو <20km/h می باشد.

دکمــه BVS را بــرای نمایش نمای جلــو + تمام نما 
برروی صفحه نمایش ال ســی دی فشار دهید و مکررا 
دکمــه BVS  را جهت تغییر وضعیــت به نمای جلو+ 
تمام نما - نمای عقب + تمام نما - نمای ســمت چپ + 
تمام نما - نمای ســمت راست + تمام نما - نمای جلو + 
تمام نما فشــار دهید. اگر بعد از تغییر وضعیت طی 3۰ 
ثانیه هیچ عملیاتی اجرا نشــود، AVM بطور اتوماتیک 
خاموش می شــود و به وضعیت کار اصلی DVD  تغییر 

هشدار
اصل سیســتم سنسور دنده عقب، انتشار نوسانات 
فراصوتی از طریق سنسورها و سپس دریافت موج 
بازتابیده برای شناســایی فاصله تا موانع می باشد.

این اصل به شناسایی خرابی تحت کاربردهای ذیل 
یا برای موانع ذیل کمک می کند.

اشیا ظریف از قبیل طناب و تور سیمی.
حرکــت در میان جــاده چمنی یا بــرروی جاده 

ناهموار.
مواد پنبه ای یا ســایر مواد با سطوح جذب صدای 

آسان.
صدای فراصوت فرکانس مشابه و صدای گاز اگزوز 

فشار باال.
موانعی با بدنه بازتاب کننده زاویه حاد و شــیئی 

مخروطی.
قبــل از دنده عقب رفتن، پشــت و اطراف منطقه 

خودرو را با  اطمینان کنترل نمایید.

می یابــد. در صورتی که دکمه BVS  برای نمایش تمام 
نمای AVM  فشارداده شود و همزمان چراغ اعالن خطر 
روشن شود، نمای جلو + تمام نما نمایش داده می شود. 
بعد از 3۰ ثانیه، AVM بطور اتوماتیک خاموش می شود 

و به وضعیت کار اصلی DVD   تغییر می یابد.
OFF  : با فشار دکمه BVS  بمدت  بیش از 1.5 ثانیه، 

صفحه نمایش خاموش می شود.

توجه
  AVM قبل از روشــن شدن DVD در صورتی که
در وضعیت روشن باشــد، DVD قبل از خاموش 
شــدن AVM بطور اتوماتیک بــه وضعیت قبلی 
 DVD تغییــر موقعیت می دهــد. در صورتی که
قبل از خاموش شدن AVM در وضعیت خاموش 
باشــد، بعد از خاموش شدن AVM ،DVD بطور 

اتوماتیک خاموش می شود.
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   AVM روشن شدن اتوماتیک
قابلیت دیدن عقب خودرو   

شرایط :
خودرو در وضعیت دنده عقب می باشد و سرعت خودرو 
کمتراز 2۰ کیلومتر در ساعت است. رابط صفحه نمایش 
AVM تمــام نما + نمای عقب بــا خطوط کمکی ثابت 
)نیمه شفاف( می باشد. خطوط کمکی قرمز نشان دهنده 
فاصله گذاری 1m~0 از ســپر عقب می باشــد، خطوط 
کمکی زرد رنگ  نشــان دهنده فاصله 2m~1 از ســپر 
عقب می باشــد و خطوط ســبزرنگ نشان دهنده فاصله 
 2.4M 3 از سپر عقب است. پهنای خطوط کمکیm~2
می باشــد )یعنی فاصله بین لبه هــای خارجی آینه های 
جانبــی خارجی ســمت راســت(. در چنیــن موردی، 
درصورتی که دکمه BVS  فشــارداده شود رابط صفحه 
نمایش تغییر وضعیت نمی یابد، گردش به چپ/ راســت 

عمل می نماید یا چراغ هشدار روشن می شود.
برای خاموش کردن AVM از دنده عقب خارج شوید. در 
صورتی که گردش چپ / راســت بکار افتد، رابط صفحه 
نمایش به وضعیت نمای چپ )یا نمای راســت( + تمام 
نا تغییر می یابد. هنگام خاموش شدن چراغ های راهنما 
چپ/ راســت، AVM فوراً خاموش می شود و به وضعیت 

کار اصلی DVD برمی گردد.

قابلیت نمای جانبی   
شرایط :

جعبه دنده در دنده نمی باشــد و سرعت خودرو کمتراز 
2۰ کیلومتر در ساعت است. چراغ راهنما راست و چپ 
برای نمایــش نمای چپ )یا نمای راســت( + تمام نما 
روشن می شــود. با خروج از چراغ راهنما راست / چپ، 
AVM فورا خاموش می شــود. تحت وضعیت گردش به 
راســت / چپ، رابط نمایش در صورت فشــردن دکمه 
BVS تغییرنمی کند. هنگامی که کلید چراغ هشــدار 
خطر فشــارداده می شود، رابط نمایش به وضعیت نمای 
 AVM ،جلو + تمام نما تغییر می یابــد. بعد از 3۰ ثانیه
  BVS بطور اتوماتیک با فشــاردادن و نگه داشتن دکمه

به مدت 1.5 ثانیه خاموش می شود .

توجه
در صورتــی که جعبه دنده در دنده عقب نباشــد 
و عملکرد گردش به چپ / راســت وجود نداشته 
 AVM باشد، بعداز فشار دکمه برای روشن شدن

AVM ، به مدت 9۰ ثانیه خاموش خواهد شد.

هشدار
سیستم دوربین تمام نما، اشیایی که دور از میدان 
دید دوربین ها یا زیر ســپرها یا خودرو می باشند 
را نمایش نمی دهد و تنها بعنوان سیســتم کمک 
رانندگــی بکارمی رود و ممکن اســت مســافت 
شناسایی شده متفاوت از مسافت واقعی باشد. در 
طول مسافت طوالنی یا در عملیات دنده عقب روی 
با  ســرعت باال این احتمال وجــود دارد که از دو 
طرف خودرو بیاید، به جــای اتکا محض به رابط 
دوربین بــرای عملیات های خودرو، منطقه اطراف 
خودرو را به دقت مورد مالحظه قرار دهید. سهل 
انگاری قبل از رانندگی ســبب وارد آمدن آسیب، 

مرگ یا صدمه به خودرو می شود.
قبــل از رانندگی، از کنتــرل منطقه جلو، عقب و 

اطراف خودرو اطمینان حاصل نمایید.
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نگهداری:
سیستم دوربین تمام نما همانند سایر ماشین آالت نیاز 
به نگهداری دارد. کارهای نگهداری توســط متخصصان 
اجرا می شــود که آموزش های حرفه ای را گذرانده اند و 
مطابق با اســتانداردها و مشخصات شرکت ایران خودرو 
در انجام عملیات ها مهــارت دارند. فقط مراکز فروش و 
خدمات مجاز شــرکت ایران خودرو واجد شرایط برای 

اجرای این الزامات می باشند.
بایســتی کاربر بطور دوره ای پاکیزگی دوربین های جلو، 
عقب، ســمت راست و چپ )4 قطعه( را کنترل نماید و 
شل شــدگی در طول کاربرد دوربین را کنترل نماید.  به 
محض تشخیص شل شــدگی، در نمایندگی مجاز ایران 
خودرو اقدام به بستن شل شدگی نمایید و رابط را توسط 

پرسنل کالیبراسیون حرفه ای کالیبره نمایید. 
موقعیت های چهار دوربین به قرار زیر است:

دوربین جلو در قاب شبکه ای جلو جای داده شده است.

دوربین های ســمت راســت و چپ به ترتیــب در زیر 
آینه های جانبی سمت راست و چپ قرار گرفته است.

دوربین عقب در باالی پالک خودرو جای داده می شود.

توجه
به منظور پیشــگیری از نمایش نادرست تصویر، 
نبایــد کاربر موقعیت های نصب دوربین ها را بدون 
اجازه تغییر دهد. با تمیز نمودن به موقع دوربین ها 
از تحت تأثیر قرارگیری با رزولیشــن تصویر عقب 

روی خودداری نمایید.

تعویض قطعات  ◆
در صورتی که قطعات مناسب سیستم دوربین تمام نما 
)از جمله قاب شبکه جلو، آینه های جانبی راست و چپ 
و صندوق پران( در مرحله بعدی تعویض شــود، تصویر 
نمایش را بعد از تعویض در نمایندگی مجاز ایران خودرو 
کالیبره نمایید؛ در غیر این صورت خطای تکه تکه نشان 

دادن در تصویر تمام نما اتصال یافته رخ می دهد.
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۲۵.۸ کلید فشاری استارت
وقتی کلید فشاری استارت بدون فشار ندادن پدال ترمز 
فشار داده شود، دکمه فشاری استارت به قرار زیر تغییر 

می یابد:
   ”ACC“ دکمه را یکبار برای قرارگیــری در وضعیت

فشار دهید.
دکمه را دو بار برای قرارگیری در وضعیت “ON” فشار   

دهید.
   ”OFF“ دکمه را ســه بار برای قرارگیری در وضعیت

فشار دهید.
   ”ACC“ دکمه را چهار بار برای قرارگیری در وضعیت

فشار دهید و الی اخر.

استارت موتور
اهرم تعویض دنده جعبه دنــده را به موقعیت “P” یا   

“N” تغییر دهید .
پدال ترمز را رها کنید.  

دکمه فشاری استارت را بفشارید.  
موتور را استارت نمایید.  

)OFF( توقف موتور
سرعت حرکت صفر می باشد.  
اهرم تعویض دنده در موقعیت “P” می باشد.  
دکمه فشاری استارت را بفشارید. موتور توقف خواهد   

داشت.

توجه
موتور تنهــا بعد از تغییر وضعیــت اهرم تعویض 
دنده جعبه دنده به موقعیت “P” یا “N” اســتارت 

می نماید.

توجه
هنگام توقف موتور، ســویچ اســتارت در موقعیت 
“OFF” قرار می گیرد در صورتی که اهرم تعویض 
دنــده در موقعیــت “P” باشــد و در صورتی که 
اهرم تعویض دنده در هر موقعیت دیگر باشــد  به 

موقعیت “ACC” برمی گردد.
در صورتی که شــرایط توقف موتور مهیا نشود، در 
زمان اضطراری، دکمه اســتارت فشاری را سه بار 
طی 3 ثانیه فشــار دهید یا دکمه فشاری استارت 
را به مدت 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا موتور 

خاموش شود.
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۱. قبل از رانندگی

قبل از رانندگی، الزم اســت که خودرو را کنترل نمایید 
تا از امنیت و آســایش رانندگی اطمینان حاصل نمایید 
و مســائل بالقوه موجود را رفع نماییــد. امنیت راننده/ 

سرنشینان و سایرین بسیار مهم می باشد.
مواردی که بایستی کنترل شوند عبارتند از :

بررســی دیداری الســتیک ها. در صورتی که فشــار  ◆
الستیک اندک باشد، از گیج فشار هوا برای اندازه گیری 
بموقع فشــار الستیک و باد الســتیک جهت حفظ 
 230kPa/210kPa فشار الســتیک جلو/ عقب در

استفاده نمایید.
در صــورت نیاز، پیچ مهره ها را از نظر شل شــدگی و  ◆

انحراف و بسته بودن کنترل نمایید.
منطقــه زیر خورو را از نظــر وجود لکه روغن کنترل  ◆

نمایید و لوله ها را از نظر نشتی کنترل نمایید.
کلیه شیشــه ها، آینه های جانبی و چراغ های عقب و  ◆

هشدار
بــار اضافی و توزیع آنهــا و تجهیزات اختیاری )از 
قبیل یدک کش تراکتور و باال نگهدار( بطور معنادار 
باعث تغییر اجرای رانندگی خودرو می شود. متعاقباً 
از تنظیم حالت رانندگی و سرعت اطمینان حاصل 
نماییــد. تحت باربطورخاص ســنگین، از کاهش 

سرعت مناسب اطمینان حاصل نمایید.

جلو را از نظر عملکرد نرمال داشــتن کنترل نمایید و 
برف انباشت شده برروی خودرو را تمیز نمایید.

جلو آمپر، چراغ های نشــانگر و چراغ های هشدار را از  ◆
نظر عملکر عادی کنترل نمایید.

بســته بودن محکم درب موتور و صنــدوق عقب را  ◆
کنترل نمایید، خواه ابزار راننده کامل باشد یا نه، خواه 
الســتیک زاپاس تحت فشار نرمال باشد یا نه و خواه 
بارو بنه و اقالم داخلی بطور مناسب مرتب شده باشد 

یا نه.
تنظیم مناسب چرخ فرمان، صندلی ها و کمربندها و  ◆

بسته بودن دقیق درها را کنترل نمایید.

هشدار
هرگز کودک یا بزرگسالی که نیاز به حضور سایرین 
دارد را بــه تنهایی در خودرو رهــا نکنید. هرگز 
حیــوان خانگی تان را در خودرو رها نکنید. ممکن 
اســت آنها با کلید یا کنترلر تمــاس پیدا کنند و 
سبب بروز صدمات جدی و مرگ شوند. در شرایط 
آب و هوایی گرم و آفتابی، دمای داخل خودرو به 
سرعت افزایش می   یابد و منجربه صدمات مهلک یا 

جدی برای افراد و حیوانات می شود.
بارو بنه را طوری قرار دهید که هنگام حرکت لیز 
نخورند. مطمئن شــوید که  ارتفاع وسایل داخل 
خودرو بیش از پشــتی صندلی نباشــد. باری که 
محکم قرار نگرفته است ســبب بروز صدمات در 

زمان ترمز اضطراری یا برخورد می شود.
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۲.  عملکرد سوئیچ استارت 

هشدار
هنگام رانندگــی، کلید را از ســوئیچ برندارید یا 
ســوئیچ اســتارت را در وضعیت “LOCK” قرار 
ندهید. در اینصورت چرخ فرمان قفل خواهد شد 
و سبب از کنترل خارج شــدن خودرو می شود و 
منجربه وارد آمدن آســیب های جدی به خودرو و 
صدمات فردی می شــود. فقط بعد از توقف کامل 
خودرو و خاموشی موتور، کلید را از سوئیچ بردارید.

سوئیچ استارت در سمت راست ستون فرمان قرار گرفته 
است. سوئیچ استارت دارای چهار وضعیت می باشد:

◆ LOCK
ACC )متعلقات( ◆
◆  ON
◆  START

LOCK ۱.۲
تنها در این موقعیت اســت که می توان کلید را برداشت 
یا در سوئیچ قرارداد. وقتی کلید برداشته می شود، چرخ 

فرمان به خاطر ضد سرقت شدن قفل می شود.

ACC ۲.۲
وقتی سوئیچ استارت در این وضعیت قرار می گیرد، چرخ 
فرمان باز می شود و متعلقات برقی از قبیل سیستم تهویه 

مطبوع، سیستم صوتی و فندک روشن می شود.

ON ۳.۲
بعد از اســتارت موتور، سوئیچ استارت در طول وضعیت 

اجرای نرمال در این وضعیت می ماند.
وقتی ســوئیچ اســتارت در این وضعیت می باشد، کلیه 

وسایل برقی و متعلقات خودرو فعال می شوند.

 START ۴.۲
با چرخاندن کلید و قرارگیــری در این وضعیت، موتور 
اســتارت می کند. زمانــی که کلید رها می شــود بطور 

اتوماتیک به وضعیت ON  برمی گردد.
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۳.  استارت موتور

۱.۳ کنترل پیش استارت 
از محکم کشــیده شدن ترمز دســتی اطمینان حاصل 

نمایید.
در مدل جعبه دنده دســتی، اهرم تعویــض دنده را در 
حالــت دنده خالص قــرار دهید. در مــدل جعبه دنده 
 N  یا P اهرم تعویض دنده را به دنده ،)CTV( اتوماتیک
تغییر دهید. موتور در دنده دیگر نمی تواند استارت نماید.

۲.۳ عملکردهای استارت 
پدال کالج را فشار دهید )اما پدال گاز را رها کنید( کلید 
اســتارت را در وضعیت ON  قــرار دهید و 2 ثانیه نگه 
دارید و سپس کلید را در وضعیت START  قرار دهید 
تا موتور استارت نماید. بعد از استارت موتور، فوراً کلید را 

رها کنید تا روند استارت کامل شود.

توجه
اگــر موتور اســتارت نکند، کلیــد را در وضعیت 
LOCK  یــا ACC  قرار دهیــد و مجدداً موتور 

را استارت کنید.

هشدار
موتور اســتارتر را بطور پیوسته بیش از 1۰ ثانیه 

بکار نیندازید.
درصورتی که اولین بار موتور نتوانســت استارت 
نماید، از قرارگیری کلیــد در وضعیت ACC  یا 
LOCK  قبل از ســعی مجــدد اطمینان حاصل 
نماییــد. قبل از ســعی مجدد تقریبــاً 15 ثانیه 

صبرکنید.

در صورتی که موتور اســتارت نکند، پدال گاز را تا انتها 
فشار دهید و موتور را مجدداً استارت نمایید.

در صورتی که موتور بعداز تکرار روند استارت فوق الذکر 
کار نکند، لطفــاًً به بخش "خرابی اســتارت موتور" در 

قسمت "معایب و اشکال یابی" مراجعه نمایید.
بعد از اینکه موتور اســتارت نمود، به جای فشــار دادن 
فوری پــدال گاز، برای مدتی موتــوررا در دور آرام قرار 

دهید.

۳.۳ گاز اگزوز )مونواکسید کربن(

هشدار
گاز اگزوز خــودرو را استنشــاق ننمایید چرا که 
حاوی منواکســید کربن بی بو و بی رنگ اســت. 
منواکســید کربن برای بدن انسان مضر است. این 
گاز منجر به از دســت دادن قوه چشایی یا مرگ 

استنشاق کننده ها می شود.
در صورتی که مضنون به ورود گاز اگزوز به داخل 
خودرو شــدید، با پنجره های باز رانندگی کنید و 

فورا خودرو را کنترل و تعمیر نمایید.
برای مدت طوالنی موتور را در مکان بســته )مثل 
گاراژ( بکار نیندازید. در طــول رانندگی صندوق 
عقــب را ببندید در غیر اینصــورت گاز اگزوز در 
بخش سرنشین استنشاق خواهد شد. اگر رانندگی 
با صندوق عقب باز ضروری باشد به موارد احتیاطی 

ذیل توجه نمایید:
شیشه ها را باز کنید   
حالت گــردش هوا داخلــی را خاموش کنید و   

سرعت فن را در بیشــترین میزان قرار دهید تا 
هوا تهویه شود.

در صــورت نیاز از طریق صنــدوق عقب یا درز   
بدنه، ســیم یا کابلی را وارد خودرو نمایید، برای 
پیشــگیری از ورود منواکســید کربن به داخل 
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خودرو، از توصیه های کارخانه پیروی نمایید.
جهت افزودن ابزار خــاص یا تجهیزات دیگر به   

منظور مهیا ســازی وســایل تفریجی یا هدفی 
دیگر، از توصیه هــای کارخانه پیروی کنید تا از 
ورود منواکسید کربن به داخل خودرو پیشگیری 
شود. )برخی از تجهیزات تفریحی از جمله اجاق، 
یخچــال و هیتر باعث تولید منواکســید کربن 

می شوند.(
تحت شرایط ذیل، سیستم اگزوز و بدنه خودرو   

توسط متخصص واجد شرایط کنترل می شود:
در طول نگهداری خودرو، خودرو ســرقت شده   

باشد.
مظنون به ورود گاز اگزوز در بخش سرنشــین   

شده باشیم. 
صدای غیرعادی در سیســتم اگزوز شناســایی   

شود.
سیستم اگزوز، انتهای بدنه یا انتهای خودرو در   

طول تصادف آسیب دیده باشد.

۴.۳ مبدل کاتالیزوری سه طرفه
مبدل کاتالیزوری ســه سویه، ابزار کنترل اگزوز مناسب 
برای سیســتم اگزوز میباشــد. گاز اگزوز در دمای باال 
در مبدل کاتالیزور ســه سویه به کاهش آلودگی کمک 

می کند.

هشدار
دمای سیستم اگزوز واقعاً باال باشد. افراد،حیوانات 
و مواد اشــتعال پذیر را دور از قطعات سیستم قرار 

دهید.
خودرو را بر روی مواد اشتعال پذیر مثل علف، کاغذ 
باطلــه و لباس کهنه پارک نکنیــد. در اینصورت 
مواد اشتعال پذیر با جرقه زدن باعث آتش سوزی 

می شوند.
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توجه
از گازولین ســرب دار اســتفاده نکنید. رسوبات 
حاصل از گازولین ســرب دار باعث تخریب جدی 
قابلیت مبدل کاتالیزور سه ســویه که آلودگی را 
کاهش می دهــد، می گردد و به مبدل کاتالیزوری 

سه سویه آسیب می رساند.
از کارکرد درست موتور اطمینان حاصل نمایید.

عیب در احتراق، عیب در تزریق ســوخت یا عیب 
در سیستم برقی منجر به ورود سوخت اضافی در 
مبدل کاتالیزور سه سویه می شود و سبب افزایش 

دمای بیش از حد می شود.
هنگام وجود عیــب در احتراق، عیب کارکردی یا 
عملکرد غیرعادی موتور، به رانندگی ادامه ندهید.

خــودرو را فوراً در نمایندگی مجــاز ایران خودرو 
کنترل نمایید.

از رانندگی با میزان ســوخت بسیار کم خودداری 
نمایید. ادامه رانندگی با ســوخت ناکافی منجر به 
توقف موتور و آســیب دیدگی مبدل کاتالیزور سه 

سویه می شود.
در طول گرم شــدن موتور، موتور را با سرعت باال 
بکار نیندازید. در چنین مــوردی، ادامه رانندگی 
منجر به گرم شــدن موتور و آسیب دیدگی مبدل 

کاتالیزور سه سویه می شود.

)MT( ۴. عملکردهای جعبه دنده دستی
5MT ۱.۴

جعبه دنده دســتی، ســاختار مکانیکی 5 ســرعتی را 
می پذیرد. جعبه دنده، حالت تعویض دنده ســنتی را که 

در تصویر نشان داده شده است، می پذیرد.
در زمان تعویض دنده، از فشــار کامل پدال کالچ تا انتها 
اطمینان حاصل نمایید، اهــرم تعویض دنده را به دنده 
مورد نظر تغییر دهید و ســپس به آرامی پدال کالج را 
رها کنید. هنگامــی که تعویض دنده کار نمی کند، پا را 
در پدال کالج قرار ندهید با این کار سایش کالج تسریع 

می شود.
فقط بعد از توقف کامل خودرو، دنده عقب را تغییر دهید 
و پدال کالج را 3 ثانیه فشــار دهیــد. تغییر دنده عقب 
در زمان حرکت خودرو باعث آسیب دیدگی جعبه دنده 

می شود.

6MT ۲.۴
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جعبه دنده دستی از ساختار مکانیکی 6 سرعته استفاده 
می کند. جعبه دنده، حالت تعویض دنده ســنتی که در 

تصویر نشان داده شده است را انتخاب می کند.
در زمــان تعویــض دنــده از فشــار دادن کالج تا انتها 
اطمینــان حاصل نمایید و اهرم تعویض دنده را به دنده 
مورد نظر تغییر دهید و ســپس به آرامی پدال کالج را 
رهــا کنید. وقتی تعویض دنده عمل نمی کند، پایتان در 
پدال کالج نگه ندارید، چرا که باعث تســریع در سایش 

کالج می شود.
تنهــا بعد از توقف کامــل خودرو، دنــده عقب نمایید. 
تعویض دنده عقب هنــگام حرکت خودرو به جلو باعث 

آسیب دیدگی جعبه دنده می شود.

نکته
از ســبکی تعویض دنده و عملیات هــا اطمینان 
حاصل نمایید، کلیه دنده های جلو رو متناســب با 

دنده برنجی می باشند.

 )CVT( ۵. عملکردهای جعبه دنــده اتوماتیک
)اختیاری (

 )CVT( جعبه دنده اتوماتیک
)P( ۱.۵ دنده پارک

وقتی اهرم جعبه دنده در دنده P می باشــد، جعبه دنده 
بطور مکانیکی قفل می شــود تا از غلتش چرخ های جلو 
پیشگیری نماید. جعبه دنده باید در این وضعیت باشد تا 

موتور بطور نرمال توقف و استارت نماید.
در تعویــض دنده از P به دنده دیگر، موتور را اســتارت 
 ”ON“ نمایید یا کلید فشــاری اســتارت را در وضعیت
قرار دهید، پدال ترمز را با پای راست تا انتها فشار دهید 
دکمه باز شــدن دنده P بر روی اهــرم تعویض دنده را 
به پایین فشــار دهید و دنده انتخابی را تعویض نمایید. 
عدم عمل نمودن این رویه به اهرم تعویض دنده آسیب 
می رساند. به منظور پیشگیری از حرکت ناگهانی خودرو 
هنــگام تعویض اهــرم تعویض دنــده از دنده P  تحت 
ســرعت باال موتور ، حداکثر سرعت موتور در دنده P به 

3,000r/min  محدود می شود.
جهت تعویض دنده از P بــه دنده دیگر، از توقف کامل 

خودرو قبل از انجام عملیات اطمینان حاصل نمایید.
در دنــده P، جعبه دنده بطور مکانیکی قفل می شــود. 
بنابرایــن در طول رانندگی، تعویض دنده به P منجر به 
آسیب دیدگی مکانیســم دنده P جعبه دنده اتوماتیک 

می شود.

هشدار
در صورتی که خودرو مدتی طوالنی پارک شــده 
باشــد، پارک خودرو در دنده P خطرناک خواهد 
بود، اهمیتی ندارد که موتور در حرکت باشد یا نه. 
از باالکشیدن ترمز دستی اطمینان داشته باشید.
ســهل انگاری دراین مورد باعث حرکت تصادفی 
خــودرو و در نتیجه منجر بــه تصادفات جدی یا 

تلفات مالی می شود.
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)D( ۴.۵ دنده راننده
از این دنده در طول حرکت نرمال استفاده نمایید. راننده 
می تواند دامنه پدال گاز را در صورت نیاز تنظیم نماید تا 

سرعت حرکت را کنترل نماید.

 )R( ۲.۵ دنده عقب
تنها زمانی خودرو به عقب حرکت می کند که جعبه دنده 
در وضعیت دنده R باشــد. قبــل از تعویض دنده R یا 
بیرون زدن دنده R، ابتدا از توقف کامل خودرو اطمینان 

حاصل نمایید.

 )N( ۳.۵ دنده خالص
جهت استارت مجدد موتور یا در جا روشن ماندن موتور 
در طــول پارک موقت خودرو، دنــده خالص بکار برده 

می شود.

توجه
بمنظور حفظ ایمنی در رانندگی ، حداکثر سرعت 
در حرکــت با دنده عقــب 20km/h  با حداکثر 
ســرعت موتور محــدود در 3,000r/min  برای 

مدلهای CVT  در نظر گرفته شده است.

هشدار
موتور فقط در دنده P یا  N  اســتارت می خورد. 
موتور نمیتواند در دنده D یا R  اســتارت بخورد. 
هنگامی که اهرم تعویض دنده تحت سرعت موتور 
بــاال از دنــده N  تعویض انجــام می دهد جهت 
پیشــگیری از حرکت ناگهانی خــودرو، حداکثر 
  3,000r/min به مقدار  N سرعت موتور در دنده

مشخص شده است.

هشدار
برای امنیت خود و امنیت سرنشینانتان، از تغییر 
دنده قبل از شتاب گیری اطمینان حاصل نمایید.

در غیر اینصورت این کار منجر به حرکت ناگهانی 
رو به جلو خودرو می شود که در برخی موارد منجر 

به خطراتی می شود.

۵.۵ حالت اسپورت
اهرم تعویض دنده را از دنده D رو به ســمت راست در 
حالت اسپورت )“S”( درگیر می نماید که می تواند تجربه 

رانندگی قوی تری از دنده D را تجربه نماید.

۶.۵ حالت دستی 
اهــرم تعویض دنده را از دنده S به ســمت جلو و عقب 
حرکت می دهد تا در حالت دســتی کار کند. در چنین 
موردی، با توجه به ســرعت موتور و شرایط جاده، اهرم 
تعویض دنده را به ســمت وضعیــت “+” یا “-” حرکت 
دهید تا تعویــض رو به باال و رو بــه پایین جعبه دنده 
را اجرا نمایید. تحت حالت دســتی، در زمان حرکت در 
جاده های ناهموار یا انســداد و یا لغزش الستیک ها، از 
افزایش بیش از حد ســرعت موتور خــودداری نمایید، 
جهت حفاظت از جعبه دنده، جعبه دنده بطور اتوماتیک  

به دنده D می افتد.
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وقتی شرایط عملیاتی فوق عوض شود، جعبه دنده بطور 
اتوماتیک به حالت دستی برمی گردد.

دنده فعلــی جعبه دنده برروی جلــو آمپر نمایش داده 
می شود. سیســتم کنترل، جعبه دنده را کنترل می کند 
و ســرعت رانندگی را با توجه به ســرعت موتور کنترل 
می نماید. هنگام کم و زیاد بودن سرعت موتور از سرعت 
تعیین شــده، سیســتم کنترل با تغییر نسبت سرعت 
تنظیم می شــود. در صورتی که راننده در حالت دستی 
نتواند به موقع تعویض دنده نماید، هنگام رسیدن سرعت 
موتور به 5,500r/min ، با توجه به عمر موتور و جعبه 

دنده، جعبه دنده بطور اتوماتیک بک دنده باال می رود.
درصورتــی که راننده بــا دنده باال رانندگــی کند و در 
شــرایطی که باید دنده را کم کنــد، این کاررا فراموش 
نماید، جعبه دنده وابســته به ســرعت موتور و سرعت 
خــودرو بطور اتوماتیک دنده را کم می کند. با راندن این 

خودرو احساس آسایش خواهید نمود.

۷.۵ بازکردن دستی قفل تعویض دنده 
اگر باتری خالی شود یا واحد الکتریکی مکانیسم تعویض 
 P دنده آسیب ببیند، تعویض اهرم تعویض دنده از دنده
)دنده پارک کردن( حتی زمانی که پدال ترمز فشار داده 

می شود، غیر ممکن است.
جهت بازکردن قفل دنده P  ، مراحل ذیل را انجام دهید:

a. از ترمز دستی استفاده نمایید.
b. با ابزاری مناســب درپــوش آزاد نمودن قفل تعویض 

دنده را باز کنید.
 B با ابزاری مناسب دکمه بازکردن دستی را از محل .c

بطور عمود به پایین بکشید.
d. دکمه تعویض دنده C را به پایین فشار دهید و اهرم 
تعویض دنده را به ســمت دنده N  ببرید تا عمل باز 

شدن دستی تکمیل شود.

هشدار
در زمان وقوع عیب در جعبه دنده CVT یا سیستم 
مرتبط، سیستم کنترل، چراغ نشانگر عیب جعبه 
دنده که به شکل دنده می باشد را برروی جلو آمپر 
روشــن می کند.در چنین موردی، جهت کســب 
کمک لطفاًً هرچه سریعترخودرو را به نزدیکترین 

مرکز خدمات و فروش ایران خودرو ببرید.
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قابلیت حفاظت از دمای روغن 
دمای روغن جعبه دنده تحت شرایط بار سنگین و سرعت 
پایین به سرعت افزایش می یابد. دمای بیش از حد باالی 
روغن به قطعات داخلی جعبه دنده آســیب می رساند و 
سبب خرابی ضمن کار جعبه دنده یا وارد نمودن صدمه 
به جعبه دنده می شود. جهت حصول اطمینان از امنیت 
راننده تحت چنین شــرایطی، هنگامی که دمای روغن 
  140ºC~120 جعبه دنده به مدت بیــش از 3۰ ثانیه
می شود چراع نشــانگر عیب برای اعالن وقوع وضعیت 

غیرعادی در خودرو روشن می شود.

هشدار
  140ºC اگر دمای روغــن جعبه دنده بیــش از
باشــد، چراغ نشانگر عیب روشــن می شود و برق 
قطع خواهد شــد. در چنین وضعیتی، نترســید.

منتطر سردشدن خودرو بمانید و جهت برگشتن 
برق مجدداً استارت نمایید.

هشدار
هرگــز در جاده هموار بطــور ناگهانی دنده را کم 
نکنید چرا که باعث از کنترل خارج شدن خودرو 
می شود. سرعت تست موتور در شرایط آب و هوای 
سرد، باال می باشد. بنابراین قبل از گرم شدن موتور 
هنگام تعویض دنده به دنده رانندگی یا دنده عقب، 

احتیاطات خاص را رعایت نمایید.
در وضعیت پارک، از تســت ســرعت بــاال موتور 
خودداری نمایید چرا که منجر به حرکت به خارج 

از محدوده خودرو می شود.

۸.۵ احتیاطات الزامی در دوره تست خودرو
مسافت طی شده 1۰۰۰ کیلومتر اول در خودرو جدید، 
دوره تست جعبه دنده اتوماتیک می باشد، بایستی در این 
دوره، احتیاطات خاصی درحالت رانندگی مبذول گردد.

رانندگی دقیق و دوره تست در خودرو جدید باعث بهبود 
پایایی و اقتصاد خــودرو و افزایش عمر خدمات خودرو 

می گردد.
در طول دوره تست به موارد ذیل توجه نمایید :

  تا جایی که امکان دارد از اســتارت با سرعت باال و
سرعت عجله ای خودداری نمایید.

  از ترمــز نمودن اضطراری غیر ضــروری خودداری
نمایید.

  طی مدت طوالنی، سرعت را ثابت نگه ندارید. برای
کمک به بکار افتادن کلیه دنده ها سرعتتان را تغییر 

دهید.
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قبل از توقف کامل خودرو، اهرم تعویض دنده را در دنده 
P یا R قرار ندهیــد چرا که در اینصورت منجر به بروز 

صدمات جدی در جعبه دنده می شود.
هنگام پارک خودرو در ســرازیری، به جای فشــاردادن 
پدال گاز، پدال ترمز را فشــار دهید تــا خودرو را ثابت 

نگه دارد.

۶. عملیات های سرویس 
 سیستم ترمز

۱.۶ اطالعات اساسی
سایش صفحه اصطکاک ترمز وابســته به شرایط عمل 
و روش رانندگی در دامنه دنده می باشــد، بخصوص در 
خودرویی که بــه کرات در ترافیک شــهری و ترافیک 
مســافت کوتاه حرکت می کند یــا خودرویی که تحت 
حالت اسپورت رانندگی می شود. هنگام ساییدگی صفحه 
اصطــکاک ترمز در دامنه زمانی معین، صفحه نشــانگر 
سایش تو کار آن در تماس با دیسک ترمز قرار می گیرد. 
لطفاًً هر چه ســریع تر با مرکز خدمــات و فروش ایران 

خوردو تماس حاصل نمایید.

هشدار
مهم نیســت که پدال ترمز تا اخر فشارداده شده 
یــا نه، صدای تیزی که در طول رانندگی به گوش 
می رســد اعالن می نماید که صفحــه اصطکاک 
خودرو ســاییده شده و باید تعویض شود. لطفاًً هر 
چه سریع تر به محض شــنیدن این صدا با مرکز 
خدمــات و فروش شــرکت ایران خــودرو تماس 

حاصل نمایید.

دریچه وارسی

دریچه وارسی

از طریق دریچه وارسی ،کفشکهای ترمز کاسه ای، صفحه 
اصطکاک را مورد مشــاهده قرار می دهند. اگر ضخامت 
باقیمانــده آن کمتــر از 1.5 میلی متر باشــد، صفحه 

اصطکاک را تعویض نمایید.

توجه
هیچ شیئ خارجی در نزدیک پدال قرار ندهید.در 
اینصورت، سبب اشکال در زمان فشار دادن پدال 
ترمز می شــود و در نتیجه منجر به بروز تصادفات 

جدی می شود.
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ضد قفل مشــخص کننده قابلیت خئ کنترلی می باشد.
در زمان وقوع عیب در سیستم ای بی اس، چراغ هشدار 
ای بی اس بر روی جلو آمپر روشــن می شود. در چنین 
وضعیتی، سیســتم ترمز کارکزد عــادی دارد اما بدون 

عملکرد ضد قفل می باشد.

توجه
هنگام رانندگی در شــیب تند با شیب باال، بموقع 
دنــده را کم کنید تا از قابلیــت ترمزگیری موتور 
استفاده شــود. اگر استفاده از ترمز ضروری باشد، 

به روشی دوره ای ترمز را بکار بندید.

توجه
سیســتم ترمز ضد قفل می توانــد بهترین اجرای 
ترمزگیری را برای خودرو مهیا نماید. اما، با وجود 
مجهز بودن به سیســتم ترمزضد قفل، مســافت 
ترمزگیــری برروی جاده لغزنده طوالنی تر از جاده 

خشک می باشد.
به منظور ایمنی خودتان و سرنشینان، لطفاًً با دقت 

عمل کنید و با سرعت پایین رانندگی نمایید.
اگر چراغ هشــدار ای بی اس روشن شود، هر چه 
ســریع تر برای تعمیر خودرو بــه مرکز فروش و 

خدمات شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

۲.۶ عوامل تأثیرگذار بر ترمز گیری
 در فصل زمستان هنگام حرکت خودرو  بعد از شستشو 
یا در هنگام بارندگی، ترمز یخ می زند و یا هنگام حرکت 

خودرو در جاده نمکی، کارکرد ترمز بدتر می شود.
در چنین موردی، با ســرعت پایین رانندگی کنید و به 
کرات از ترمزگیری استفاده نمایید. بعد از اینکه عملکرد 
ترمز کامــال بازگردانده می شــود، با ســرعت معمولی 

رانندگی نمایید.
تــا زمانی که نیاز به ترمز کــردن ندارید، پایتان را روی 
پدال ترمز قرار ندهیــد. در غیر اینصورت، ترمز به علت 
وضعیــت مکرر نیــم ترمز بیش از حد گرم می شــود و 

سایش ترمز تسریع می گردد.

۳.۶ قابلیت بوستر خال 
بوستر خال سیستم ترمز از فشار خال تولید شده توسط 
سیســتم ورودی هوا موتور برای کمک به سیستم ترمز 

استفاده می کند.

بنابراین ، هنگام توقف موتور ، خودرو را حرکت ندهید.
هنگام خرابی بوســتر خال )برای مثــال ، خودرویی که 
بوکســل شده یا آسیب دیدگی بوســتر خال ( اطمینان 
حاصل کنید که پدال ترمز با نیروی بیشــتری در زمان 
نیاز به ترمزگیری فشــار داده می شود تا قابلیت عملکرد 

بوستر از دست رفته جبران شود.
بوستر خال S5 متناسب با قابلیت BA می باشد.هنگام 
فشــار زورکی به پدال ترمز؛ قابلیت BA جهت کاهش 

فشار پای راننده فعال می شود.

۴.۶ سیستم ترمز ضدقفل )ای بی اس(
سیستم ترمز ضد قفل، ترمز هر چرخ را کنترل می نماید. 
هنگام وقوع ترمز اضطراری یا ترمزگیری در جاده لغزنده، 
چرخ ها قفل نمی شــوند تا حداکثر نیروی ترمزگیری و 
کنترل فرمان تضمین گردد و از انحراف و لغزش برروی 

جاده لغزنده پیشگیری گردد.
زمانی که ســرعت خودرو زیر 8km/h  ، سیستم  ترمز 

ضد قفل عمل نمی کند.
در طول ترمزگیری، وقتی چرخ ها اندکی قفل می شوند، 
نیروی اضافی از پدال ترمز به پا برگردانده می شــود و بر 
روی عملگر موجود در قطعات موتور صدای کلیکی وجود 
دارد که نشان دهنده این موضوع است که سیستم ترمز 
ضد قفل عمل می کند و در وضعیت عادی می باشــد. از 
سوی دیگر، نشــان می دهد که وضعیت جاده خطرناک 
است و باید در طول رانندگی احتیاط نمود. سیستم ترمز 
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۵.۶ کنترل ثبات الکتریکی )ESC( )اختیاری(
سیستم کنترل ثبات الکتریکی )ESC( شامل سه مدول 
 ،)ABS( می باشد که عبارتند از سیستم ترمز ضد قفل
سیستم کنترل باالبری )TCS(، و کنترل ثبات الکتریکی 
)ESC . )ESC نه تنها به اجرای ترمزگیری ای بی اس 
کمک می کند بلکه شامل قابلیت ضد لغزشی در حرکت 
خــودرو و قابلیت ثبات خــودرو در برابر لغزش خارج از 

کنترل خودرو می باشد.
سیســتم ESC بطور اتوماتیک بعد از اســتارت موتور 
فعال می شود و از طریق دکمه دستی غیرفعال می شود. 
اما قابلیت ای بی اس که در ESC بکار برده می شــود 
نمی تواند غیرفعال شــود و بطور ثابــت در طول راندن 
 ESC خودرو غیرفعال می شود. نمادی از چراغ نشانگر
 ESC به شکل برروی جلو آمپر و بعد از غیرفعال سازی
وجود دارد. وقتی قابلیت ESC در طول رانندگی به کار 
می افتد، چراغ نشانگر ESC چشمک خواهد زد. بعالوه، 
حالت زمستانی ESC نیز پیکربندی می شود که توسط 

دکمه دسته راهنما چپ تغییر وضعیت می یابد.
سیستم ESC به قابلیت خود عیب یابی کمک می کند.

 ESC چراغ هشدار ، ESC به محض عیب یابی قابلیت
برروی داشبورد روشــن می شود. هنگامی که خودرو به 
سرعت 30km/h  می رسد صدای "وزوز" کوتاهی صادر 
می کند که صدای استارت موتور پمپ برگشتی در طول 

خود کنترلی ESC می باشد و نشانه ای عادی می باشد.
در صورتی که چراغ هشدار ESC روشن شود اما چراغ 

هشــدار ای بی اس خاموش باشــد، فقط ESC از کار 
می افتد و مدول ای بی اس بطور عادی به کارکردن ادامه 

می دهد.
هنگامی که چراغ های هشــدار ESC و ABS روشــن 
می شود، نشــان دهنده آن است که ESC و ABS کار 

نمی کنند.
قابلیت کمک استارت تپه  ESC : هنگام استارت خودرو 
در سراشــیبی، پدال کالج را تا انتها فشــار دهید، دنده 
رانش را تعویض نمایید، به ســرعت پای راســتتان را از 
پدال ترمز به پدال گاز ببرید، پدال گاز را فشــار دهید و 
کالج را رها کنید تا خودرو شــروع به حرکت نماید. در 
طول این روند، ESC بطور فعــال از نیروی ترمز برای 
جلوگیری از لغزش رو به پایین شــیب خودرو استفاده 
می کند. زمانی که دســتگیره ترمز دســتی باال باشــد 
قابلیت کمک اســتارت تپه بــکار نمی آید. وقتی خودرو 
در باالی ســرازیری پارک کرده باشــد و جعبه دنده به 
دنده D تعویض شــده باشد، قابلیت کمک استارت تپه 
فعال می شــود. )بمدت 1.5 ثانیه بطور پیوسته( تا خط 
روغن سیستم ترمز بســته شود، سیلندر اصلی ترمز در 
خال قرار گیرد و صدای آرام کوبش در لحظه آزادســازی 
پدال ترمز وجود داشته باشد. بطور مشابه، وقتی خودرو 
در شــیب رو به پایین پارک شده است و جعبه دنده به 
دنده R تعویض داده می شود، قابلیت کمک استارت تپه 
ESC فعال می شــود و نشانه فوق الذکر رخ خواهد داد. 

این نشانه، عادی می باشد.

توجه
برنامه ثبات الکترونیکی )ESC( ابزاری پیشرفته 
در طــول رانندگی جهت بهبود اجــرای با ثبات 
خودرو تا جای ممکن می باشد.اما با وجود مجهز 
بــودن به ESC ، ظرفیت ثبــات کنترل بر روی 
خــودرو محدود بــه جاده های مرطــوب و لیز و 

شرایط جاده ای خاص است.
بــه منظور تضمین امنیت خودتان و سرنشــینان 

،لطفاً با سرعت پایین رانندگی نمایید.
 ABS یا چراغ هشدار ESC اگر چراغ هشــدار
بطور ثابت روشــن شــود ،لطفاً هرچه سریعتر  به 
مرکز خدمات شرکت ایران خودرو  مراجعه نمایید.
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۷. عملیات های سیستم ترمز دستی
 در فصل زمستان هنگام حرکت خودرو  بعد از شستشو 
یا در هنگام بارندگی، ترمز یخ می زند و یا هنگام حرکت 

خودرو در جاده نمکی، کارکرد ترمز بدتر می شود.
در چنین موردی، با ســرعت پایین رانندگی کنید و به 
کرات از ترمزگیری استفاده نمایید. بعد از اینکه عملکرد 
ترمز کامــال بازگردانده می شــود، با ســرعت معمولی 

رانندگی نمایید.
تــا زمانی که نیاز به ترمز کــردن ندارید، پایتان را روی 
پدال ترمز قرار ندهیــد. در غیر اینصورت، ترمز به علت 
وضعیــت مکرر نیــم ترمز بیش از حد گرم می شــود و 

سایش ترمز تسریع می گردد.

قابلیت بوستر خال 
بوستر خال سیستم ترمز از فشار خال تولید شده توسط 
سیســتم ورودی هوا موتور برای کمک به سیستم ترمز 

استفاده می کند.

هشدار
جهت پیشگیری از آتش سوزی، خودرو را بر روی 
مواد اشــتعال پذیر مثل علف، کاغذ باطله و لباس 

کهنه پارک نکنید.
با توجه به رویه پارک ایمن از ترمز دستی استفاده 
نمایید و در مدل های CVT اهرم تعویض دنده را 
در دنده پارک و در مدل های MT در دنده مناسب 

قرار دهید.
در غیر اینصــورت منجر به حرکــت تصادفی یا 

غلتش خودرو می شود و حوادثی رخ می دهد.
هنگام پارک خودرو، از تعویض دنده اهرم به دنده 
P مطمئن باشــید. تعویض دنده از دنده P بدون 

فشار دادن پدال ترمز غیر ممکن است.
خودرو را درحال روشــن و بدون سرنشــین رها 

نکنید.
هرگز کودک یا بزرگسالی که نیاز به حضور فردی 
در خودرو دارد را به تنهایی در خودرو رها نکنید. 
هرگز حیوان خانگی تــان را در خودرو رها نکنید. 
ممکن اســت آنها با کلید یــا کنترلر تماس پیدا 
کنند و ســبب بروز صدمات جدی و مرگ شوند. 
در شرایط آب و هوایی گرم و آفتابی، دمای داخل 
خودرو به سرعت افزایش می یابد  منجر به صدمات 

مهلک یا جدی برای افراد و حیوانات می شود.

توجه
دامنــه مناســب برای حرکــت آزاد پــدال ترمز 
10mm~5 می باشد. در زمان وقوع دامنه حرکت 
بیــش از حد، لطفاًً هرچه ســریع تر جهت کنترل 
خــودرو  به مرکز فروش و خدمات شــرکت ایران 

خودرو مراجعه نمایید.
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۸. عملیات های سیستم فرمان 
۱.۸ سیستم فرمان 

سیســتم فرمان، قابلیت مهم تشــخیص کنترل خودرو 
را اجرا می نمایــد. به منظور ایمنــی در برابر تصادفات 
برخوردی، این سیستم با ستون فرمان تاشو هیدرولیکی 

و چرخ فرمان تنظیم پذیر زاویه دار سازگار است.

۱.۷ ترمز دستی 
اهرم ترمز دستی در سمت راست راننده واقع می باشد.

قابلیت ترمز دســتی با باال کشــیدن اهرم ترمز دستی 
مشــخص می شــود. بعد از توقف کامل خودرو به فشار 
دادن و نگه داشتن پدال ترمز ادامه دهید و همزمان اهرم 
ترمز دستی را جهت استفاده از ترمز دستی باال بکشید.

سپس پدال ترمز را رها کنید.

۲.۷ ترمز دستی را رها کنید
ابتدا پدال ترمز را فشــار دهید. ســپس، دستگیره ترمز 
دستی را اندکی باال بکشید و  دکمه را به پایین فشار 
دهید و  ســپس دستگیره ترمز دســتی را به سمت 
پایین رها کنید.  بعد از اطمینان از ایمنی، ترمز دستی 

را رها کنید.
قبل از رانندگی؛ مطمئن باشــید که چراغ هشدار ترمز 

خاموش است.

توجه
قبل از اســتارت خودرو، از پایین کشــیده شدن 
کامل اهرم ترمز دســتی اطمینان حاصل نمایید. 
درغیر اینصورت منجر به استارت دشوار و تسریع 

در سایش ترمز می شود.

توجه
ممکن اســت خودرو بعد از کارکرد طوالني دچار 
ایراداتي در سیستم فرمان، مانند کشیدگي فرمان 
شــود، در این صورت جهت تنظیم چهار چرخ به 
خدمات پس از فروش ایران خودرو مراجعه نمایید.

هشدار
فقط زمانی که خودرو کامال متوقف شــده اســت 
از ترمز دستی اســتفاده نمایید. فقط هنگام وقوع 
رویدادی اضطــراری که احتمال آســیب دیدگی 
خودرو وجود دارد از ترمز دســتی هنگام روشــن 

بودن خودرو استفاده نمایید.
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۲.۸ سیستم فرمان  الکتریکی
سیســتم فرمان مجهز به قابلیــت کمک هیدرولیکی یا 
قابلیت کمک الکترونیکی )اختیاری( می  باشد که سهولت 
عملیات را تضمین می نماید. این قابلیت در زمان روشن 

بودن موتور در دسترس می باشد.
جعبه فرمان و قابلیت هــای حرکت خطی بعد از توقف 
موتور بکار می آیند مشــروط بر اینکــه نیروی عملیات 

بیشتری مورد نیاز باشد.

۳.۸ ستون فرمان تا شو 
ستون فرمان، قابلیت تاشوندگی را مشخص می نماید. در 
زمان وقوع برخورد رودرو با مانع، ســتون فرمان وابسته 
به اندازه نیروی برخوردی بطور اتوماتیک تا می شــود تا 

ایمنی راننده مهیا گردد.

قفل )کشیدن به باال(
باز شدن )کشیدن به پایین(

۴.۸ چرخ فرمان تنظیم پذیر زاویه ای
راننــده، زاویه چــرخ فرمان را با توجه بــه اندازه بدن و 
عــادات رانندگی خود تنظیم می نماید. در زمان تنظیم، 
ابتدا اهرم زیر ستون فرمان را آزاد کنید، چرخ فرمان را 
در وضعیت مورد نظر تنظیم نمایید و اهرم را با بســتن 

قفل نمایید.

۹. کنترل و نگهداری خودرو در فصل زمستان 
در مناطق شمالی دما  واقعا کم می باشد. نزدیک به این 

فصل، کنترل و نگهداری های الزم را اجرا نمایید.
ترکیب ضد یخ در رادیاتور را از نظر مناســب بودنش  ◆

برای فصل زمستان کنترل نمایید.
مایع شستشو را با مایع شستشویی که حاوی افزودنی  ◆

ضد یخ است تعویض نمایید.
برای داشــتن یک عملکرد عادی، باتــری را کنترل  ◆

نمایید. در شــرایط هوایی با دمــای پایین، ظرفیت 
ذخیره انرژی باتری بطور معناداری افت می کند.

از روغن موتوری با ویسکوزیته پایین استفاده نمایید. ◆

۱۰. رانندگی در جاده های برفی و یخبندان
هنــگام رانندگــی در جاده هــای برفی و یخــی، بعلت 
چسبندگی اندک بین الســتیک ها و جاده، خودرو را با 

سرعت پایین، ترمزگیری آرام و چرخش اندک برانید.
الزامات خاص به قرار زیر می باشد:

با احتیــاط رانندگی نمایید و فاصلــه خود با خودرو  ◆
جلویی را حفظ نماییــد تا به علت فاصله ترمزگیری 

ناکافی از برخورد با عقب خودرو خودداری شود.
از سرعت گیری و کاهش سرعت عجوالنه  خودداری  ◆

نمایید.
از ترمزگیری اضطراری خودداری نمایید مشــروط بر  ◆

اینکه ایمنی رانندگی تضمین شود.
از هدایت فرمان با ســرعت باال و زاویه باال خودداری  ◆

نمایید.
رانندگی با دنده پایین وابسته به شرایط واقعی مجاز  ◆

می باشد. در زمان تعویض دنده، با دقت عمل کنید تا 
از تغییر ناگهانی سرعت خودرو پیشگیری شود.

از وقوع عیب در رانندگی بــه علت لغزش چرخ های  ◆
جلو، ضربه گیری چرخ های جلو با شــن، نمک زبر یا 
پوشش چمنی یا کف پوش پنبه ای خودداری نمایید.
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خودرو همانند ســایر  ماشــین آالت نیاز بــه نگهداری 
دارد. برنامه هــای دوره ای نگهداری، کلیه اقالم ضروری 
نگهداری را نام می برد تا همیشــه خودرو تحت بهترین 
وضعیت و با طوالنی ترین عمر خدماتی باشــد. کارهای 
نگهداری خودرو توســط تکنســین ها اجرا می شود که 
آموزش های حرفه ای را گذرانده اند و در عملیات ها مطابق 
با اســتانداردها و مشخصات شرکت ایران خودرو مهارت 
دارند. فقط مراکز خدمات و فروش شرکت ایران خودرو 

صالحیت رفع این الزامات را دارند.

۱. توصیف دوره های تعمیرات و نگهداری 
هنگام ســرویس خودرو تحت شــرایط ذیل، دوره های 
تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور را کاهش دهید 
)کوتاه تر از دوره های خــاص در برنامه دوره ای تعمیر و 

نگهداری(:
رانندگی تحت شرایط گرد و غبار شدید 

رانندگی با ســرعت کم یا یک جا روشن ماندن طوالنی 
مدت 

اگر خودرو به کرات در جاده های بسیار غبارآلود یا خاکی 
رانده شود، فاصله های زمانی تمیزکاری، کنترل و تعویض 

را برای هواکش کاهش دهید.
ترمز خودرویی که به کــرات در جاده ناهموار و مناطق 
کوهستانی رانده می شــود به کرات بکاربرده می شود و 
در خودرویی که بکرات درشــرایط آب و هوایی رطوبت 
و  دمای باال مورد اســتفاده قرار می گیرد، روغن ترمز به 
سهولت خراب می شــود. با توجه به دو مورد فوق الذکر، 

یکبار در سال روغن ترمز را تعویض نمایید.
کلیه قابلیت های سیســتم الکتریکی )از قبیل چراغ ها، 
بــرف پاک کن و شیشــه های برقی( به کــرات کنترل 

خواهند شد.

توجه
نگهداری هایــی که تحت برنامه تعمیر و نگهداری 
اعمال می شــود باعث حفظ خــودرو در بهترین 

وضعیت می شود.

هشدار
به منظور تضمین نمودن سالمتي و ایمني مسافران 
و همچنین به منظور نگهداري مطبوب خودرو در 
شرایط ســخت رانندگي خودرو را بسیار با سلیقه 

نگهداشته و با دقت بیشتري رانندگي کنید.
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۲. برنامه تعمیر و نگهداری دوره ای 
I- کنترل و در صورت نیاز تمیزکردن، تعمیر، تنطیم یا تعویض.

R - تعویض     T - محکم کردن با گشتاور تعیین شده    L  - روغنکاری    M  - نگهداری

دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماه های طی شده تعیین می شود )هر کدام زودتر واقع شوند(. نگهداری

17 16 15 14 13 12 11 1۰ 9 ۸ 7 6 5 4 3 2 1 توالی نگهداری آیتم ها

96 9۰ ۸4 7۸ 72 66 6۰ 54 4۸ 42 36 3۰ 24 1۸ 12 6 2 ماه
دوره نگهداری

۸2/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5 7/5 2/5 1۰۰۰×  کیلومتر

ب ب ب ب ب ب ب ب ب موتور گازولین لقی سوپاپ موتور
عمر خدماتی مشابه با موتور تسمه تایمینگ موتور *1

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تسمه دینام *2

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت روغن موتور *3

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت فیلتر روغن موتور *3

ب ب ب ب ب ب ب ب ب سیستم خنک کننده  )از جمله تنظیم سطح خنکی(
تعویض یکبار در هر دو سال مایع خنک کننده موتور

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تست
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دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماه های طی شده تعیین می شود )هر کدام زودتر واقع شوند(.

17 16 15 14 13 12 11 1۰ 9 ۸ 7 6 5 4 3 2 1 توالی نگهداری بخش نگهداری دوره نگهداری

96 9۰ ۸4 7۸ 72 66 6۰ 54 4۸ 42 36 3۰ 24 1۸ 12 6 2 ماه
دوره نگهداری

۸2/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5 7/5 2/5 1۰۰۰×  کیلومتر

ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب هواکش *4
هر 1۰.۰۰۰ کیلومتر یا سالی یکبار تعویض شود تهویه مطبوع هواکش *4

هر 4۰.۰۰۰ کیلومتر یا هر دو سال یکبار تعویض شود فیلتر سوخت

ب ب ب ب ب ب ب ب لوله ها و شیلنگ های سوخت

ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ب شمع

ب ب ب ب ب ب ب ب سیستم بخارات سوخت

E.G.R سیستم

ب ب ب ب ب ب ب ب کنترل عملکرد موتور

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب کالج و ترمز

ب ب ب ب ب ب ب ب کانکتورها، شیلنگ ها و لوله های ترمز

ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ب روغن ترمز *5
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دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماه های طی شده تعیین می شود )هر کدام زودتر واقع شوند(.

17 16 15 14 13 12 11 1۰ 9 ۸ 7 6 5 4 3 2 1 توالی نگهداری بخش نگهداری دوره نگهداری

96 9۰ ۸4 7۸ 72 66 6۰ 54 4۸ 42 36 3۰ 24 1۸ 12 6 2 ماه
دوره نگهداری

۸2/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5 7/5 2/5 1۰۰۰×  کیلومتر

ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ترمز دستی

ب ب ب ب ب ب ب ب کمک ترمز و شیلنگ ها

ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ترمز دیسکی

ب ب ب ب ب ب ب ب ترمز کاسه ای

ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب لوله و سیال جعبه فرمان الکتریکی

ب ب ب ب ب ب ب ب عملکردهای فرمان

ب ب ب ب ب ب ب ب میله اتصال فرمان و سیبک توپی جانبی

ت ب ت ب ت ب ت ب ت روغن جعبه دنده دستی

ب ب ب ب ب ب ب ب سطح مایع جعبه دنده اتوماتیک

هر 3۰ ماه یا هر 45۰۰۰ کیلومتر مایع جعبه دنده اتوماتیک

ب ب ب ب شفت دینام

ب ب ب ب ب ب ب ب تعلیق های جلو و عقب و سیبک ها

آ آ آ آ آ آ آ آ آ پیچ مهره ها

ب ب ب ب ب ب ب ب محافظ گرمای سیستم اگزوز

آ آ آ آ آ آ آ آ آ پیچ و مهره های شاسی و بدنه
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دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماه های طی شده تعیین می شود )هر کدام زودتر واقع شوند(.

17 16 15 14 13 12 11 1۰ 9 ۸ 7 6 5 4 3 2 1 توالی نگهداری آیتم نگهداری دوره نگهداری

96 9۰ ۸4 7۸ 72 66 6۰ 54 4۸ 42 36 3۰ 24 1۸ 12 6 2 ماه
دوره نگهداری

۸2/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5 7/5 2/5 1۰۰۰×  کیلومتر

ب ب ب ب ب ب ب ب سیستم الکتریکی سراسری *6

ب ب ب ب ب ب ب کالیبراسیون چراغ های جلو

یکبار در سال کنترل شود وضعیت بدنه )زنگ زدگی، فرسودگی و سوراخ شدگی(

ب ب ب ب ب ب ب فشار الستیک ها )ازجمله زاپاس( تنظیم شوند

ر ر ر ر ر ر ر ر چفت و لوالها

ب ب ب ب ب ب ب پایین بدنه

ب ب ب ب ب ب ب ب تست جاده ای

ن ن ن ن ن ن ن ن ن *۸ حفاظت موتور *7

ن ن ن ن ن ن ن ن تمیز کردن موتور *7

ن ن ن ن ن ن ن ن تمیز کردن انژکتور سوخت *7

ن ن ن ن ن ن ن ن تمیز کردن محفظه احتراق/ سیستم مکش هوا *7

ن ن ن ن ن ن ن ن نگهداری سیستم تهویه مطبوع *7

ن ن ن ن نگهداری سیستم ترمز *7

ن ن ن ن نگهداری سیستم فرمان هیدرولیکی *7

ن ن ن ن نگهداری سیستم خنک کننده *7

ن ن ن ن 7* )MT( حفاظت از جعبه دنده دستی

حفاظت از جعبه دنده اتوماتیک )CVT( *7 هر 45۰۰۰ کیلومتر یا هر 3۰ ماه
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*1: تسمه تایم تحت عمر سرویس مشابه با موتور است.
*2: اگر خودرو مجهز به سیستم فرمان الکتریکی یا سیستم تهویه مطبوع باشد، تسمه دینام این دو سیستم را نیز کنترل نمایید.

*3: در صورتی که خودرویی تحت شرایط ذیل بکاربرده شود، فواصل تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتوررا کوتاه تر نمایید:
1( رانندگی تحت شرایط پر غبار   2( درجا روشن ماندن بلند مدت یا رانندگی با سرعت کم 

*4 : اگر خودرو به کرات در جاده های پرغبار یا خاکی رانده شود، فواصل کنترل، تمیزکردن و تعویض هواکش را کوتاه نمایید.
*5 : در خودروهایی که از ترمز به کرات استفاده می شود )از قبیل رانندگی پیوسته خشن یا رانندگی در منطقه کوهستانی (یا خودروهایی که در زوبت شدید بکار برده می شوند، 

روغن ترمز باید یکبار در سال تعویض شود.
*6 : کلیه قابلیت های سیستم الکتریکی از جمله چراغ ها، سیستم برف پاک کن و شیشه های برقی.

*7 : در موارد توصیه شده، استفاده از تجهیزات نگهداری و تعمیر حرفه ای و اقالم بطور خاص توسعه یافته بخصوص برای شرکت ایران خودرو توصیه می گردد تا تعمیر و نگهداری 
دقیق و عمیق برای خودرو را مهیا نمایید و خودرو را همیشه تحت وضعیت خوب نگهدارید.

*۸ : این مورد توسط شرکت ایران خودرو در اولین نگهداری رایگان نگنجانده شده است.
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)کنترل میزان روغن(
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۳. کنترل میزان روغن
۱.۳ کنترل روغن موتور

خودرو را پارک کنید ، موتوررا متوقف کنید و 5 دقیقه  ◆
صبر کنید تا روغن موتور به کارتل برگردد.

گیج روغن موتور را بردارید، پاک کنید و مجدداً گیج  ◆
روغن را در جایش بگذارید. سپس مجددا گیج روغن 
را بردارید و سطح روغن موتور را کنترل نمایید. سطح 
 )F( و حداکثر )L( روغــن موتور بین عالئم حداقــل
گیج روغن می باشــد. این اختالف بــا تقریب روغن 
 )F( و حداکثر )L( موتــور 1 لیتری بیــن حداقــل
می باشد. در صورتی که سطح روغن نزدیک یا کمتر 
از عالمت حداقل )L( باشــد، روغن موتور را از طریق 
 )F( پــورت پرکن اضافه کنید تا بــه عالمت حداکثر

برسید یا نزدیک شوید.

بعــد از افزودن یا تعویض روغــن موتور، چند دقیقه  ◆
موتور را بکار اندازیــد. بعد از اینکه موتور به مدت 5 
دقیقه متوقف می شــود، مجددا سطح روغن موتور را 

کنترل نمایید.

توجه
بعد از اینکه روغن موتور اضافه می شــود، ســطح 
 )F(روغن موتور نباید بیش از عالمت مقدارحداکثر
باشــد در اینصورت باعث اختالل در عمل و عمر 

سرویس موتور می شود.
روغنی که دارای مشخصات متفاوت از روغن موتور 
موجود در موتور است را به موتور نیافزایید. روغن 
موتور افزوده شده به موتور، روغن معدنی می باشد 

و دوره تعویض در هر 5۰۰۰ کیلومتر می باشد.

۲.۳ کنترل مایع خنک کننده رادیاتور
هنگام کنترل سطح مایع خنک کننده در مجموعه مخزن 

آب کمکی، بایستی موتور خنک باشد.
بطور عادی، ســطح موجــود در مجموعه مخزن آب  ◆

کمکــی بین عالمتهــای MAX و MIN اســت. در 
صورتی که این ســطح پایین باشــد، به آرامی مایع 
خنک کننده موتور مناسبی را از طریق درب محموعه 
مخــزن آب کمکی پر کنید تا این ســطح به عالمت 

MAX برسد.
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۴.۳ کنترل مایع شیشه شو
ســطح مایع شیشه شــوی موحود در مخزن مایع را  ◆

کنترل کنید و در صورت لزوم مایع شیشه شو اضافه 
کنید.

توجه
از عملکــرد ترمز خودرو اطمینان حاصل نمایید و 
مطمئن باشید که از روغن موتور با مارک مشخص 

استفاده نمودید .

توجه
هنگام گرم بــودن موتور، مایع خنــک کننده را 
کنترل یا اضافــه نکنید ایــن کار منجر به وقوع 

سوختگی می شود.
هنــگام گرم بــودن موتور، درپــوش مخزن مایع 
خنک کننــده موتــور )درپــوش مجموعه مخزن 
انبســاط( را بــاز نکنیــد در این صــورت مایع 
خنک کننده فشار باال به بیرون پاشیده می شود و 

سبب سوختگی جدی می شود.
قبل از بازکردن، صبرکنید تا موتور و رادیاتور سرد 

شود.
مایع خنک کننده موتور یک ماده سمی می باشد.

مایــع خنک کننده را در ظرفی مشــخص دور از 
دســترس اطفال و حیوانات خانگــی قرار دهید.

مراقــب پوســتتان هنگام تماس مســتقیم مایع 
خنک کننــده با بدنتان باشــید. در صورت تماس 
پوســت با این مایع هر چه ســریع تر آن را با آب 
و صابون یا صابون مایع تمیز کنید. هنگام افزودن 
یا تعویض مایع خنک کننده مطمئن باشید که از 
مایع خنک کننده اصــل ایران خودرو یا محصولی 
با کیفیت برابر و نســبت ترکیب مناسب استفاده 

می نمایید.

)کنترل روغتن ترمز(

۳.۳ کنترل روغن ترمز
سیســتم ترمز و سیســتم کالج هــردو یک مخزن  ◆

مشترک دارند.
ســطح روغن مخزن را بطور دوره ای کنترل نمایید.   ◆

درصورتی که ســطح آن پایین باشــد، روغن موتور 
اضافه کنید تا سطح روغن به عالمت MAX برسد.

قبل از افزودن روغن موتــور، منطقه اطراف درپوش  ◆
مخــزن را تمیز کنید تــا از ورود ناخالصی به مخزن 

پیشگیری شود.
بدنبال افزایش مسافت طی شده، سطح روغن موتور  ◆

به علت ساییدگی بوش و صفحه کالج پایین می آید. 
در صورتی که سطح روغن ترمز به کرات پایین باشد، 
سیســتم ترمز  سیستم کالج را کنترل کنید و روغن 
موتور رادر مرکز خدمات و فروش شرکت ایران خودرو 

اضافه کنید.

)کنترل مایع شیشه شو(
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۴. تعمیر، نگهداری و تعویض قطعات
۱.۴ تعمیر، نگهداری و شارژ باتری توجه

قبل از رانندگی ، کلیه مخزنهایی که نیاز به افزودن 
مایع دارند را کنترل نمایید.در صورت لزوم مایعات 
مورد نیاز را بیافزایید تا از وقوع مشــکل در جاده 

پیشگیری شود.

توجه
درصورت کافی نبودن الکترولیت باتری، خودرو را 
روشن نکنید. ناکافی بودن الکترولیت باتری باعث 
افزایش بار باتری، ســبب گرمایش باتری، کاهش 
عمر باتری و در برخی مواقع حتی منجربه انفجار 

می شود.

توجه
قبل از نگهداری یا شــارژ باتــری، کلیه ابزارهای 
برقــی را خاموش کنید و موتــور را متوقف کنید. 
در صورتی که خودرو برای مدتی در شرایط آب و 
هوایی سرد بالاستفاده رها شود، لطفاًً باتری را باز 
کنید و آن را در محلی گرم قرار دهید تا از انجماد 

الکترولیت پیشگیری شود.

هشدار
هرگــز از مایــع خنک کننده رادیاتــور به عنوان 
مایع شیشه شــوی اســتفاده نکنید. مصرف مایع 
خنک کننده بــه عنوان مایع شیشه شــوی باعث 
آلودگی شیشه جلو اتومبیل می شود در دید خلل 
ایجــاد می کند و احتماالً منجر به وقوع تصادفاتی 
می شود. بنابراین از مایع شیشه شوی برای افزودن 

به مخزن شیشه شویی استفاده نمایید.

هشدار
مایــع موجود در باتری، ماده ای ســمی و خورنده 
اســت. مایع را دور از تماس با چشم و پوست قرار 
دهید. باتری را دور از آتش و سایر منابع احتمالی 
آتش ســوزی قــرار دهید چرا کــه احتمال خطر 

آتش سوزی و انفجار وجود دارد.
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هشدار  عالئم احتیاط باتری

کشیدن سیگار ممنوع
آتش روشن کردن ممنوع

جرقه زنی ممنوع

از کشیدن سیگار در مجاورت باتری خودداری نمایید.
هرگز باتری را در مجاورت آتش یا جرقه الکتریکی قرار ندهید.

باتری را با احتیاط جابجا کنید. برای حفاظت دربرابر انفجار باتری ، عینک محافظ بزنید.عینک محافظ بزنید

از جابجایی باتری توسط کودکان خودداری نمایید. دور از دسترس اطفال قرار دهید.دور از دسترس اطفال قراردهید

الکترولیت باتری

پوست و چشمانتان ، پارچه ها و سطوح رنگی را دور از الکترولیت باتری نگه دارید. بعد از جابجایی باتری 
یا کاور باتری ، فورا دستانتان را بشویید.هنگام آلودگی چشمها ، پوست یا لباستان با الکترولیت باتری 
با فشار به مدت 15 دقیقه با آب بشویید و درمان پزشکی را انجام دهید.الکترولیت باتری از جمله مواد 
اسیدی می باشد .آلودگی چشمها یا پوستتان با  الکترولیت باتری سبب سوختگی و نابینا شدن می شود.

قبل از جابجایی باتری، به دقت دستورالعمل های بیان شده در دفترچه را بخوانید تا از جابجایی ایمن و رعایت احتیاط
درست آن مطمئن شوید.

هیدروژن تولید شده توسط الکترولیت باتری  ماده ای می باشد که به سهولت قابل اشتعال است.گاز قابل انفجار

باتری )که نیاز به تعمیرو نگهداری ندارد( مجهز به نشانگر شارژ است. مکرر رنگ نشانگر باتری را کنترل نمایید. ◆
نشــانگر باتری به رنگ تیره با منطقه مرکزی ســبز است. اگر نشانگر شارژ رنگ روشن داشته باشد یا به رنگ تیره بدون منطقه مرکزی سبز باشد نشان دهنده خالی بودن باتری  ◆

می باشد و باید فوراً شارژ شود. اگر شارژ باتری بطور عادی غیر ممکن باشد، لطفاًً با مرکز خدمات و فروش شرکت ایران خودرو با مسئولیت محدود تماس حاصل نمایید.
اگر باتری به علتی معین به سرعت خالی شود )برای مثال : خاموش بودن طوالنی مدت چراغ های خودرو با توقف موتور( شارژ سرعت پایین مطابق با مشخصات باتری و ظرفیت  ◆

شارژ اجرا می شود. اگر باتری به علت بار الکتریکی بسیار باال در خودرو تخلیه آرام داشته باشد، نسبت به مشخصات باتری و ظرفیت باتری شارژ نمایید.
اگر خودرو مدتی طوالنی بال استفاده رها شود، کابل های باتری را بازکنید و باتری را حداقل یکبار در هر 6 هفته شارژ نمایید. ◆



17۰

4

نگهداری

۲.۴ نگهداری هوا کش
 نســبت به برنامه تعمیرو نگهداری، عنصر هواکش را  ◆

کنتــرل یا تعویض نماییــد. در صورتی که خودرو به 
کرات در شــرایط پرغبار یا محیط بســیار آلوده قرار 

گیرد، دوره های نگهداری و کنترل را کوتاه نمایید.
درپوش هواکش را باز کنید و بخش هوا کش را جهت  ◆

کنترل و تعویض جدا نمایید.

توجه
بخش هواکش را با آب تمیز نکنید در این صورت 
هواکش آسیب می بیند و منجربه سایش سریع تر 

موتور می گردد.
با بکار انداختن موتــوری که فیلتر هوای آن جدا 
شــده، منجر به ســوختگی خودتان و ســایرین 
می شــوید. فیلتر هوا نه تنها هوای ورودی را فیلتر 
می نماید بلکه هنگام آتش گرفتن موتور، شعله را 
خاموش می کند. در صورتــی که فیلتر هوا نصب 
نشــود، هنگام آتش ســوزی موتور منجر به بروز 
ســوختگی می شــود. خودرو را بــدون فیلتر هوا 
نرانید.در صورتی که فیلتر هوا جدا شود، در هنگام 
کنتــرل و تعمیر و نگهداری موتور احتیاطات الزم 

را رعایت فرمایید.

۳.۴ تعمیر و نگهداری فیلتر روغن موتور
بــا توجه به برنامــه نگهداری، فیلتر روغــن موتوررا  ◆

تعویض نمایید.
در شــرایط کاری خشن، مدت تعویض آن را کوتاه تر  ◆

نمایید.

هشدار
سطح روغن موتور را بطور دوره ای کنترل نمایید.

ناکافی بــودن روغن موتور در طــول رانندگی به 
موتور صدمه می زند که این آسیب دیدگی در دامنه 

ضمانت قرار نگرفته است.
بایســتی روغن موتور یکار برده شــده را در جای 
مناســب قرار دهید. هرگز روی زمیــن یا چاه یا 

رودخانه  نریزید.
روغن مصرف شده را در محل مناسب ضایعات قرار 
دهید. توصیه می شود که روغن موتور را در مراکز 

خدمات پس از فروش تعویض نمایید.
جهت پیشــگیری از سوختگی، احتیاطات الزم را 
مبــذول فرمایید چرا که روغن موتــور واقعاً گرم 

می باشد.
تماس طوالنی مدت مکرر با روغن موتور بکار برده 
شــده منجر به سرطان پوست می شود. پوست تان 
را در برابر تماس مستقیم با روغن موتور بکار برده 

شده حفاظت نمایید.
درصورت تماس با روغن موتور بکار برده شده فوراً 
با آب و صابون یا مایع شوینده و مقدار زیادی آب 

شسشتشو را انجام دهید.
روغن موتــور را در ظــرف عالمــت داری دور از 

دسترس اطفال قرار دهید.
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توجه
بــا توجه بــه دوره های خــاص برنامــه تعمیر و 
نگهداری، شــمع ها را جایگزین نمایید. اطمینان 
داشته باشــید که از انواع مشخص شمع استفاده 
نمودید. در صورتی که نسبت حرارتی شمع کمتر 
از مقدار مورد نیاز باشد، عمر خدمات مورد انتظار 
تضمین نمی شود و عملکردها و عملیات های موتور 

مختل خواهد شد.

۴.۴ تعویض فیلتر سوخت
فیلتر سوخت برروی پمپ سوخت قرار گرفته است و  ◆

در مخزن سوخت جای داده شده است. 
با توجه به برنامه نگهداری فیلتر ســوخت را در مرکز  ◆

خدمات و فروش ایران خودرو تعویض نمایید.

۵.۴ نگهداری و تعمیر شمع ها

هشدار
از توقــف خودرو اطمینان حاصل نمایید، ســویچ 

استارت خاموش باشد و ترمز پارک تنظیم شود.
تمیزی و سالم بودن شمع ها از اهمیت باالیی برای 

نگهداری نشانگرهای برق و انتشار موتور دارد.
ظاهر شــمع ها را کنترل نمایید، شــدت جرقه را 
اندازه گیری نمایید و وجود نشــتی الکتریکی در 
مرکز فروش و خدمات ایران خودرو را اندازه گیری 

نمایید.

۶.۴ نگهداری هواکش تهویه مطبوع )اختیاری(
هواکــش تهویه مطبوع قادر به خــارج نمودن گردو  ◆

غبارهای وارد شــده به سیستم هوا و سیستم تهویه 
مطبوع از هوای خارجی می باشد.

تحت شرایط عادی، از تعویض هواکش در هر 1۰۰۰۰  ◆
کیلومتر اطمینان حاصل نمایید. اگر خودرو به کرات 
در منطقه پرغبار یا منطقه ای پردود رفت وآمد داشته 
باشد، در هر 5۰۰۰ کیلومتر یکبار هواکش را تعویض 
نمایید. نباید در تعویض هواکش ســهل انگاری شود 
چرا که به قابلیت های سیســتم و ســالمت راننده و 

سرنشینان ربط دارد.
اگر جریان هوا خروجی از طریق سیستم تهویه هوا و  ◆

گرمایش با مانع برخورد نماید، هرچه سریع تر هواکش 
را تعویض نمایید.

روش تعویض ◆
هواکش در جلو آمپر قرارگرفته اســت که پشت جعبه 
داشبورد واقع می باشد. جهت تعویض هواکش، قالب های 
ســمت راست جعبه داشبورد را از پایین جعبه داشبورد 
به پایین فشار دهید تا هواکش را از جعبه داشبورد جدا 
کنید. هواکش استفاده شده را بردارید و هواکش جدیدی 

به جای آن بگذارید.
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۷.۴ نگهداری تیغه های برف پاک کن
اگــر تیغه برف پا کن یا شیشــه جلو به مواد خارجی  ◆

آلــوده باشــد در عملکرد برف پاک کــن خلل ایجاد 
می شود. کلیه مواد خارجی را پاک کنید. معمول ترین 
مواد خارجی شامل حشرات و برگ درختان هستند.

تیغه های برف پاک کن را با ماده شــوینده بی رنگ و  ◆
بی اثر یا مایع شستشــوی بی رنگ تمیز کنید. بعد از 

تمیزکردن کامل آن را با آب تمیز بشویید.

قفل پالستیکی

توجه
تیغه های برف پاک کن را با گازولین، نفت، تینر یا 
سایر مواد شوینده تمیز نکنید چرا که به تیغه های 

برف پاک کن آسیب می رساند.

بعد از تعویض تیغه بــرف پاک کن، لطفاًً بازویی برف  ◆
پاک کــن را به وضعیــت اصلی برگردانیــد. در غیر 
اینصورت، وقتــی  درب موتور باز می شــود، بازویی 
برف پاک کن یا درب موتور خراشیده می شود و سبب 

آسیب دیدگی می شود.
تیغه برف پاک کن ساییده شده به شیشه جلو آسیب  ◆

می رساند و در میدان دید راننده خلل ایجاد می کند.
اگر تیغه های برف پاک کن بعد از تمیز شــدن نتوانند  ◆

شیشــه جلو را تمیز کنند نشان دهنده این است که 
تیغه برف پاک کن فرســوده یا پاره شده است و باید 

تعویض شود.
جهت تعویض تیغه برف پاک کن، بازویی برف پاک کن  ◆

را بردارید و تیغه بــرف پاک کن را بچرخانید تا قفل 
پالستیکی باز شود. قفل پالستیکی را نگه دارید و به 
سمت پایین حرکت دهید و سپس تیغه برف پاک کن 
را بلند کنیــد تا تیغه برف پاک کــن از بازویی برف 

پاک کن جدا شود.

۵. تعویض چراغ ها 
۱.۵ تعویض المپ چراغ سقفی 

بــا توجه به دســتورالعمل ذیل المپ نــور باال/پایین را 
تعویض نمایید:

هنگام تعویض، چراغ سقفی را خاموش کنید و درب  ◆
موتور را نصب کنید.

درپوش عقب چراغ سقفی را بازکنید. ◆
غالف دســته سیم را نگه دارید تا غالف از المپ جدا  ◆

شــود. غبارگیر را جدا کنید تا فنر ثابت نگهدار المپ 
باز شود.

المپ چراغ ســقفی را مستقیماً رو به عقب به بیرون  ◆
بکشید و سپس المپ چراغ ســقفی را از نگهدارنده 

المپ جدا کنید.
با المپ آماده شده تعویض کنید. ◆
با ترتیب عکس دستورالعمل پیاده سازی، عمل نصب  ◆

را انجام دهید.
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چراغ بدنه1

المپ )H1 برای نور باال/پایین(2

درپوش عقب3

چراغ سقفی4

بطور همزمان، المپ چراغ موقعیت نیز تعویض می شود. 
المپ نور باال/پایین H1 می باشد.

چراغ بدنه 1

المپ چراغ موقعیت2

نگهدارنده المپ3

درپوش عقب4

توجه
در تعویض المپ، احتیاط و دقت کافی را نمایید و 

با عجله یا زور زیاد این کار را انجام ندهید.
در طــول جابجایی المپ چراغ ها، با شیشــه در 

تماس نباشید.
لطفاًً در تعویض المپ از المپی با مشخصات و مدل 

مشابه به المپ اصلی استفاده نمایید.
المپ چراغ ســقفی را به مدت طوالنی بیرون نگه 
نداریــد چرا که ورود گــرد و غبارو رطوبت و مواد 
خارجی در چراغ ســقفی بر عملکرد چراغ سقفی 

تأثیر می گذارد.

توجه
ترکیــدن المپ هالوژنی چراغ ســقفی خطرناک 
می باشــد. این المپ شامل هوای فشرده می باشد. 
ترکیدن این المپ منجر به انفحار و گرمایش بیش 
از حد المپ در زمان روشــن شدن المپ می شود. 
بنابرایــن هنگام تعویض المپ هالوژنی بایســتی 
اپراتور و کارکنان حاضر در نزدیکی از دســتکش 

ایمنی استفاده نمایند.
اگر بخش شیشه ای المپ مســتقیماً با دست در 
تماس باشــد، روغن بدن در اتصال به المپ منجر 
به گرمایش بیش از حــد و ترکیدن المپ هنگام 
روشن شدن می شــود. پس، در طول انجام کار از 

دستکش استفاده نمایید.
تشکیل بخار بر روی چراغ سقفی و ناپدید شدن آن 

طی 3۰ دقیقه در طول استفاده، عادی می باشد.
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۲.۵ تعویض چراغ راهنما جلو
جهت تعویض چراغ راهنما جلو، با توجه به دستورالعمل 

ذیل عمل کنید:
هنگام تعویــض، چراغ راهنما جلو را خاموش کنید و   ◆

درب موتور را نصب کنید.
کانکتور دسته سیم را قطع نمایید. ◆
با دستکش پیچ المپ را بازکنید. ◆
با المپ آماده شده تعویض نمایید. ◆
با ترتیب عکس رویه پیاده سازی، رویه نصب را انجام  ◆

دهید.

نگهدارنده المپ1

المپ چراغ راهنما جلو2

بدنه المپ چراغ راهنما3

۳.۵ تعویض مجموعه چراغ های عقب 
قابلیت هــای چرخیدن،  مجموعــه چراغ های عقــب، 
ترمزگیری و موقعیت را یکجا در کنار هم دارد. به منظور 
تعویض مجموعه چراغ های عقب، طبق رویه ذیل عمل 

کنید:
مجموعه چراغ های عقب را باز کنید. ◆
نگهدارنده چراغ را خالف عقربه ســاعت بچرخانید تا  ◆

باز شود.
پیچ المپ را درحالی که دســتکش در دســت دارید  ◆

باز کنید.
المپ قبلی را با المپ آماده شده تعویض نمایید. ◆
با ترتیب عکس رویه پیاده سازی، رویه نصب را انجام  ◆

دهید.

هشدار
عملکرد عــادی چراغ های راهنما مرتبط با ایمنی 
راننده خودرو می باشد. بایستی چراغ راهنما آسیب 

دیده فوراً تعویض شود.

المپ چراغ راهنما عقب1

المپ فیالمنت دوبل موقعیت/ترمز2

بدنه چراغ3

المپ نگهدار4

۴.۵ تعویض المپ چراغ مه شکن 
طبق دســتورالعمل ذیل المپ چراغ مه شکن را تعویض 

نمایید:
در زمان تعویض، چراغ مه شکن جلو را خاموش کنید  ◆

و  درب موتور را بگذارید.
پیچ نگهدارنده چراغ مه شکن را بازکنید. ◆
با دستکش پیچ المپ را بازکنید. ◆
المپ قبلی را با المپ آماده شده تعویض نمایید. ◆
با ترتیب عکس رویه پیاده سازی، رویه نصب را انجام  ◆

دهید.
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المپ نگهدار1

المپ چراغ مه شکن2

بدنه چراغ3

۵.۵ تعویض المپ چراغ مه شکن عقب
المپ چراغ مه شکن را تعویض نمایید، طبق دستورالعمل 

ذیل عمل کنید:
هنگام تعویض، چراغ مه شکن جلو را بازکنید. ◆
پیچ نگهدارنده چراغ مه شکن جلو را بازکنید. ◆
درحالیکه دســتکش در دســت دارید، پیچ المپ را  ◆

بازکنید.
المپ قبلی را با المپ آماده شده تعویض نمایید. ◆
با ترتیب عکس رویه پیاده سازی، رویه نصب را انجام  ◆

دهید.

نگهدارنده المپ 1

المپ چراغ مه شکن عقب2

بدنه چراغ3

۶.۵ تعویض المپ چراغ قاب تزیینی عقب
با توجه به دســتورالعمل ذیل المپ چراغ قاب تزیینی 

عقب را تعویض نمایید:
هنگام تعویض، چراغ قــاب تزیینی عقب را خاموش  ◆

نمایید و از درب صندوق عقب محافظت نمایید.
پیچ نگهدارنده چراغ قاب تزیینی عقب را بازکنید. ◆
درحالی که دستکش در دســت دارید، پیچ المپ را  ◆

بازکنید.
المپ قبلی را با المپ آماده شده تعویض نمایید. ◆
با ترتیب عکس رویه پیاده سازی، رویه نصب را انجام  ◆

دهید.

بدنه چراغ1

المپ در قاب تزیینی عقب2

نگهدارنده المپ 3

۷.۵ تعویض المپ چراغ داخل درب 
با توجه به دستورالعمل ذیل المپ چراغ داخل درب  ◆

را تعویض نمایید:
در طول تعویض، قطب منفــی باتری را جدا کنید و  ◆

درب جلو را بازکنید.
با دقت کاور چراغ داخل درب را با پیچ گوشتی راست  ◆

باز کنید.
درحالی که دستکش در دســت دارید، پیچ المپ را  ◆

بازکنید.
المپ قبلی را با المپ آماده شده تعویض نمایید. ◆
با ترتیب عکس دستورالعمل پیاده سازی، دستورالعمل  ◆

نصب را انجام دهید.
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درب چراغ داخل درب1

المپ چراغ داخل درب2

نگهدارنده المپ 3

توجه
هنــگام خرابی چراغ پــالک LED ، چراغ داخل 
چراغ روز و چراغ صندوق عقب یا خرابی چراغ های 
چراغ LED ، کل چراغ  را در مراکز خدمات پس 
از فروش مراجعه و تعویض نمایید. جهت کســب 
اطالعات در مــورد دســتورالعمل های نگهداری 
چراغ های مربوطه به دفترچه راهنما خودرو هایما 

مراجعه نمایید.

۶. نگهداری کمربند 
جهــت حصول اطمینان از ایمنــی خودتان وضعیت  ◆

کمربند را بطور دوره ای کنترل نمایید.
در زمان کنترل، هرکدام از کمربندها را کامال به بیرون  ◆

بکشید و وجود خراش، شکاف، سوختگی و فرسودگی 
را مــورد مالحظه قرار دهید. جهــت عملکرد عادی، 
ســگک کمربند را کنترل نمایید و به منظور انقباض 

آرام سه درجه کمربند را کنترل کنید.
کمربندی که در وضعیت نامناســب یا در وضعیتی با  ◆

کارکرد غیرعادی می باشد نمی تواند محافظت مناسب 
از سرنشــین را به انجام رساند و باید هرچه سریع تر 

تعویض شود.
زمانــی که خودرو بــا برخورد رودرو جــدی مواجه  ◆

می شود، بایســتی بدون توجه به اینکه آیا کمربندها 
آسیب دیدند یا خیر، آنها را تعویض نمود.

هشدار
به منظور حفط ایمنی راننــده، راننده حق تغییر 
یا اصالح کمربند را بدون اجازه از شــرکت ندارد.

بایستی کمربند توسط افراد حرفه ای مرکز فروش 
و خدمات شرکت ایران خودرو با مسئولیت محدود، 
جابجا شود و فقط از کمربند با برند مشخص شده 

استفاده شود.

یکباربکاربرده  ◆ فقــط  ایمنی،  پیش کشــنده کمربند 
می شود. پیش کشنده کمربند ایمنی نمی تواند مجدداً  

کشیده شود.
از بخش پارچه ای کمربند در برابر آلودگی عامل لعابی،  ◆

روغن موتور و مواد شــیمیایی بخصوص الکترولیت 
حفاظت کنید.

در صورتــی که کمربند ایمنی کثیف شــود، با برس  ◆
نرمی که آغشــته به آب گرم صابون دار است آنجا را 
پاک کنید. با پودر، رنگ یا حالل تمیزکننده، کمربند 
ایمنی را تمیز نکنید. استفاده از این مواد باعث بی دوام 

شدن کمربند می شود.

۷. نگهداری تزیینات داخلی

توجه
عدم کنترل یا نگهداری کمربند منجر به عدم عمل 
نمودن کمربند در مواقع مورد نیاز می شــود و در 

نتیجه منجربه بروز آسیب های جدی می شود.
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مناســب استفاده نمایید و با توجه به دفترچه راهنما 
شوینده عمل کنید.

۳.۷ نگهداری مواد پالستیکی
ســطوح پالســتیکی را با آب تمیز یــا آب بی رنگ  ◆

صابــون دار تمیزکنید تا این قطعات با ســلیقه نگه 
داشته شوند.

از تمــاس حالل های خورنده با داشــبورد جلوگیری  ◆
نمایید.این مواد باعث آســیب دیدگی ســطوح یا از 
بین رفتن رنگ سطوح می شوند. حالل هایی که باعث 

آلودگی داشبورد می شوند را فوراً تمیز نمایید.

۱.۷ نگهداری لوازم
به کرات آلودگی های انباشــت شــده )از قبیل گرد و  ◆

خاک و تکه های کاغذ( بر روی لوازم را با برس یا پاک 
کننده بزدایید.

کثیفی ســطح را با آب گــرم صابونی  تمیز نمایید و  ◆
سپس در هوا خشک نمایید.

آلودگی های مقاومی که بر روی سطوح لوازم تشکیل  ◆
یافته است را با استفاده از شوینده لوازم، تمیز کنید و 
با توجه به الزامات دفترچه راهنما شوینده عمل کنید.

۲.۷ نگهداری از کف پوش 
آلودگی های )چرک ها( انباشت شده برروی کف پوش  ◆

را مکــرر با برس نرم یا پــا کننده  رفع نمایید و کف 
پوش را خشک نگه دارید.

چرک های مقاوم را بزدایید، لطفاًً از شوینده کف پوش  ◆

نکته
برخی از مواد شوینده باعث خورندگی بسیار قوی 
در چرم، پارچه، پالســتیک و الستیک می شوند. 
قبل از مصرف آنها، دفترچه راهنما شــوینده را به 
دقت بخوانید و با توجه به این الزامات عمل نمایید.

ماده شــوینده را دور از تماس با سایر سطوح قرار 
دهید.

توجه
کف پوش را خشــک نگه دارید. رطوبت به آسانی 

منجر به پوسیدگی کف خودرو می شود.

توجه
خوشــبوکننده هوا یا بوزدایی که بر روی داشبورد 
قرار می گیرد را بطور مناسب نگهدارید و از پاشیدن 

آنها در طول حرکت خودداری نمایید.

۴.۷ تمیزکردن شیشه ها 
گرد و غبــار و چرک روی شیشــه ها را با آب یا آب  ◆

صابون دار تمیز نمایید.
روغن و گریس های آلوده کننده شیشه ها را با شیشه  ◆

پاک کن ها تمیز نمایید.
شیشــه ها را با پارچه نرم یا دســتمال کاغذی تمیز  ◆

خشک کنید.

توجه
سمت داخلی شیشــه عقب را در جهت جانبی با 
نیروی اندک خشک کنید تا از آسیب دیدگی یخ زدا 

تو کار شیشه عقب پیشگیری شود.
با ابزار تیغه ای، ابزار سمباده ای یا ضد عفونی کننده 
کلــردار شیشــه را پــاک نکنید. ایــن کار باعث 
آسیب دیدگی سیم های بخش های الکتریکی مثل 

یخ زدا شیشه عقب می شود.
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جهت زدودن گرد و غبارهای شــناور از خودرو، آن را  ◆
بطور کامل با آب سرد بشویید. گل و الی چسبیده به 
قطعات بدنه را با آب بشویید و سپس مایع شستشوی 
مخصوص خودرو را در یک ســطل آب ســرد بریزید 
سپس خودرو را با پارچه ای نرم یا اسفنج و برس نرمی 
که در آب محتوای شوینده فرو برده شده است تمیز 
نمایید. خودرو را مکرر از باال به پایین پاک کنید. در 

نهایت، با آب تمیز ماده شوینده را بشویید.

۸. تمیزکردن و نگهداری خودرو 
گــردو غبارهای جاده و ذرات موجــود در هوا دارای اثر 
خورندگی بر ســطوح و اجــزا فلزی خودرو هســتند. 
بنابراین، تمیــز کردن و نگهداری خــودرو برای حفظ 
سلیقه داخلی و تمیزسازی داخلی خودرو مورد مالحظه 
می باشــد و به جلوگیری از بروز زود هنگام آســیب ها و 
پوسیدگی ها کمک می کند. در صورتی که  خودرو مدتی 
طوالنی بیرون پارک شــده باشد، بهتر است خودرو را با 

چادر بپوشانید تا تمیز بماند.

تمیز کردن خودرو 
به منظور تمیز نگه داشتن و با سلیقه ماندن سطوح رنگی 
خودرو، به تمیزکردن دوره ای و پولیش زدن بدنه خودرو 
عادت نماییــد. فاصله زمانی بــرای تمیزکردن دوره ای 

وابسته به شرایط کاری و محیط خودرو می  باشد.
در طول تمیز کردن خودرو به موارد احتیاطی مذکوردر 

ذیل توجه نمایید:

هشدار
به منظور حفظ سالمت راننده و سرنشینان، مواد 
مصرفی برای تمیزســازی تزیینــات داخلی باید 
مطابق با الزامات دستورالعمل های کنترل آلودگی 

باشد.

هشدار
برای تمیز کردن از پشم فالنل خانگی یا کهنه زبر 
اســتفاده نکنید. وقتی گل و الی توده ای یا سایر 
آالینده ها تمیز می شود، با دقت خشک کنید تا از 
خراشیدگی یا آسیب دیدگی رنگ پیشگیری شود.

هشدار
از تمیز نمــودن خودرو با صابــون قوی خانگی، 
شــوینده شــیمیایی قــوی، گازولین یــا حالل 

خودداری نمایید.
به جــای پــارک خــودرو در معرض مســتقیم 
نورخورشید آن را در مکان سایه دار پارک نمایید.

در صورتی که خودرو مدتــی طوالنی در معرض 
نور خورشــید قرارگرفته باشد، خودرو را به محل 
سایه داری منتقل کنید و صبر کنید تا سطح بدنه 

قبل از تمیز کاری سرد شود.

بدنــه را از نظر کثیفی )از قبیل آســفالت و چوب و  ◆
کاه و پوشــال( کنترل نمایید. چنین آلودگی هایی را 
با شوینده آسفالت یا روغن ترپانتین بزدایید و سپس 
فی الفور با آب تمیز پاک نمایید تا از آســیب دیدگی 

سطح بدنه جلوگیری شود.
بعد از تمیز کردن خــودرو؛ به دقت وضعیت هایی از  ◆

قبیل اتصاالت و لوالهای در را کنترل نمایید و بعالوه 
در صورت تمیزنشدن کامل، بطور اضافی تمیز نمایید.

بعد از اینکه ســطوح کل بدنه تمیز شد، با چرم نازک  ◆
یا حوله نرم خشک نمایید. خشک کردن طبیعی در 
هوا منجر به بی درخششی یا تشکیل لکه های آب در 

سطح خودرو می شود.
بعد از خشک شدن، خودرو را  در منطقه ای باز و تحت  ◆

باد قرار دهید تا آب باقیمانده بخار شود.

نکته
حفــظ مکرر تمیزی خودرو باعث می شــود که از 
در حالت مناســب بودن خــودرو برای رانندگی و 
سرنشــینان اطمینان حاصل نماییم و احســاس 

خشنودی واقعی از رانندگی نماییم.
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۹.  نگهداری سایر موارد 
۱.۹ پولیش بدنه 

هنگامی که قطرات آب موجود بر روی ســطوح بدنه به 
ســرعت انحراف مســیر نمی دهند، به پولیش زدن نیاز 
می باشــد.  پولیش زنی بدنه از آلودگی بــه گرد و غبار و 
مواد شیمیایی روی ســطوح رنگی جلوگیری می نماید. 
بهتر است بدنه خودرو هر سه ماه یکبار پولیش زنی شود.

توجه
ماده شــوینده باعث آلودگی در محیط می شــود. 
خودرو موجود در محل را با مجموعه شــوینده و 

ابزار پاک سازی تمیز نمایید.
سرگین پرندگان را فی الفور با آب تمیز کنید، چرا 
که ماده اسیدی موجود در آنها بطور خاصی باعث 

خوردگی قوی رنگ  می شود.

توجه
بایســتی پولیش بدنه بعد از تمیز کردن و خشک 

کردن انجام شود.
از پولیــش مایع بــا کیفیت یــا پولیش خمیری 
اســتفاده نمایید. به دســتورالعمل های موجود بر 

روی ظرف در طول استفاده اشاره نمایید.
از پولیشــی با ترکیب سمباده ای، مخلوط با آن یا 
ماده شــوینده استفاده نمایید در این صورت رنگ 

خودرو دجار آسیب می شود.
پولیش زدن بدنه، استفاده از نوعی پولیش بر روی 
سطوح رنگی بدنه جهت تضعیف در معرض گیری 
با نور خورشید است در حالی که از رنگ ها در برابر 
پوسیدگی ناشی از گازهای پرخطر و مواد اسیدی 
حفاظت می نماید. خودرو به تازگی خریداری شده 

باید پولیش زده شود.
واکس مخصوص پولیش کردن، ترکیبی از پارافین 
و ماده شوینده است که می تواند سطوح رنگی بدنه 
بدون جال یا اکسید شــده را جال دهد. اگر سطح 
رنگ بعد از اســتفاده پولیش بدنه جالی اصلی را 

نگیرد باید از پولیش پولیشینگ استفاده نمود.

۲.۹ نگهداری رنگ 
گرد و غبار و ســنگریزه به ســطوح رنــگ صدمه وارد 
می کنند  و چوب و کاه و پوشــال و سرگین پرندگان نیز 
به جال بدنه آسیب می زنند. باید نگهداری مداوم سطوح 

رنگ انجام پذیرد.
ســطوح بدنه را از نظر خوردگی رنــگ و خراش مکرر 
کنترل نمایید. پایین بدنه را از نظر آسیب وارد به پوسته 
رنگ توســط ســنگ ها، بخصوص قطعات رو به چرخ ها 
کنترل نمایید. زمانی که سطوح رنگ خراش برمی دارد، 
باید نگهداری از رنگ بطور فوری باشد تا از زنگ زدگی 

پیشگیری شود.
روش نگهداری از رنگ، کاربرد رنگ مشابه به بخش های 

آسیب دید ه است.
قبل از اســتفاده از رنگ، از تمیزی و خشــکی سطح  ◆

اطمینان حاصل نمایید.
رنگ غلیظ را بطور یکنواخت هم بزنید قلم مو را فرو  ◆

برید و به دقت در بخش های آســیب دیده بکار برید. 
بعد از بکار بردن رنگ غلیظ از اطمینان حاصل نمایید 

که قطرات رنگ پراکنده نشدند.

۳.۹ حفاطت از زنگ زدگی خودرو 
شرکت ایران خودرو از بهترین تکنولوژی های ساخت  ◆

برای حفاظت مؤثر بدنه دربرابر زنگ زدگی اســتفاده 
نموده است. اجرای موارد نگهداری دوره ای به حفاظت 

خودرو در برابر خوردگی کمک می کند.
خودرو را مکرر تمیز نمایید. در غیر این صورت بطور  ◆

همزمان سوراخ های زهکشی آب درها و پایین بدنه را 
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تمیز کنید تا از عدم انسداد اطمینان حاصل نمایید و 
از زنگ زدگی و پوسیدگی پیشگیری نمایید. شاسی 
خــودرو را حداقل یکبار در ماه تمیز کنید تا احتمال 

زنگ زدگی کاهش یابد.
ســطوح رنگی بدنه را تمیز نماییــد. هرگونه از بین  ◆

رفتن رنگ یا خراشی باید به فوریت تعمیر شود تا از 
زنگ زدگی پیشگیری گردد.

در صورتی که سطح فلز در معرض بخش از بین رفته  ◆
رنگ باشد آنرا فوراً تعمیر نمایید.

داخل اتــاق و کف را از نظر وجود آب کنترل کنید و  ◆
آنها را خشک نمایید.

در صورتی که مجبور به حمل مواد فرساینده به داخل  ◆
خودرو بودید )از قبیل مواد شــیمیایی، مواد شوینده 
و نمــک( آنها را در ظروف مناســبی قــرار دهید و 
بسته بندی نمایید. هنگام وقوع نشتی، فوراً تمیز کنید.

خودرو را در گاراژ مرطوب و بدون تهویه پارک نکنید  ◆
و بعــد از رانندگی در زمین خیــس و برفی در گاراژ 
محصور بدون خشک کن پارک نکنید در این صورت 

این کار منجر به زنگ زدگی قطعات فلزی می شود.

۴.۹ تعویض چرخ ها
چرخ های جلو و عقب کارهای متفاوتی انجام می دهند  ◆

و احتماال وابســته به نوع الســتیک، شرایط جاده و 
عادات رانندگی، دامنه های فرسودگی متفاوتی دارند.

الســتیک های جلو اندکی ســریع تر از الستیک های  ◆
عقب فرسوده می شوند.

از فرســودگی غیریکنواخــت  ◆ جهــت پیشــگیری 
الســتیک ها و افزایش عمر الســتیک ها، الستیک ها 
را در هر 1۰۰۰۰ کیلومتــر چرخش دهید و کنترل 
نمایید. بعد از چرخش الســتیک، فشار آن را تنظیم 
نمایید و از بسته شدن پیچ و مهره های چرخ اطمینان 

حاصل نمایید.

۵.۹ پارک خودرو 
درصورت نیاز به پارک طوالنی مدت خودرو )بیش از یک 
ماه( بهتر اســت در گاراژی خشک پارک نمایید و موارد 

ذیل را اجرا نمایید:
ســوخت بزنید و روغن موتور و فیلتر روغن موتور را   ◆

تعویض نمایید.
ســطوح خارجی بدنه خودرو را کامال تمیز نمایید و  ◆

خشک کنید؛ اتاق را تمیز کنید و از خشک بودن کف 
پوش و غیره اطمینان حاصل نمایید.

اهــرم ترمز دســتی را آزاد کنید، جعبــه دنده را در  ◆
موقعیت دنده عقب )طبق مدل جعبه دنده دستی( یا 
دنده پارک )برای مدا جعبه دنده اتوماتیک( قرار دهید 
و چرخ های عقب خودرو را با گوه هایی مسدود کنید.

اندکی شیشــه را باز نگه دارید تا داخل خودو تهویه  ◆
شود.

سیم های باتری را قطع کنید. ◆
تیغه های بــرف پاک  کن را با حوله تا شــده یا کهنه  ◆

ضربه گیــری نمایید و از تماس با شیشــه جلوگیری 
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نمایید.
از چســبندگی، روانکاری ســیلیکون افشــانه ای با  ◆

بخش های آب بندی درها و صندوق عقب پیشگیری 
نمایید و از پولیش بدنه برروی سطوح رنگی در تماس 
بــا نوارهای آب بندی درها و صندوق عقب اســتفاده 

نمایید.
بدنه را با پوشــش قابل تنفس ساخته شده از "مواد  ◆

متخلل" )مثل کهنه پنبه ای( بپوشانید.
اگر مدت پارک واقعاً طوالنی باشــد، بهتر است موتور  ◆

استارت شود و به مدت 15 دقیقه یکبار در ماه درجا 
روشن بماند.

در صورتی که خودرو به مدت بیش از یک سال پارک  ◆
شــود، قبل از کاربرد مجدد خودرو، بایستی خودرو 
توسط مرکز خدمات و فروش شرکت ایران خودرو با 
توجه به هر دو سال یا 4۰۰۰۰ کیلومتر مشخص شده 

در برنامه دوره ای نگهداری کنترل شود .

هشدار
نگهداری های قبل، در طــول و بعد از پارک بلند 
مــدت خودرو از جمله موضوعــات مهم مرتبط با 
وضعیت فنی و عمر خودرو می باشد و هرگز بطور 

تصادفی تحت عمل قرار نمی گیرد.
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قابلیــت اطمینان به خودروهای هایما توســط کاربران 
بطور وسیعی شناسایی شده است. معایب ضمنی به علت 
عملکرد و نگهداری باید به موقع و بطور مناســب جهت 

حصول اطمینان از کاربرد اعمال شود.
در زمان بروز عیب در خودرو، وضعیت پارک را به موقع 
انتخاب نمایید، خودرو را به درســتی پارک نمایید و از 

مثلث احتیاط و چراغ هشدار استفاده نمایید.
در طول عیب یابی، در ابتدا بر نشــانه عیب صحه گذاری 
نمایید و با توجه به این نشــانه خودتان یا مرکز فروش و 
خدمات پس از فروش ایران خودرو مشکل را رفع نمایید 
و بهتر است از طریق تلفن با مرکز فروش و خدمات پس 

از فروش شرکت ایران خودرو مشورت نمایید.

۱. استفاده از مثلث اخطار 
هنگام بــروز عیب در خودرو، خــودرو را بطور ایمن در 
سمت راست جاده پارک کنید و از مثلث احتیاط جهت 
هشــداردادن به خودروهای پشت ســر خودرو معیوب 

استفاده نمایید.
مثلث احتیاط را از قسمت پایین سمت چپ کف پوش   

صندوق عقب درآورید.
مثلث احتیاط را رو به باال بگذارید و محکم ببندید.  
چهار پایه را بازکنید و در محلی تقریبا 3۰ متر دورتر   

از خودرو معیوب قراردهید.
از چراغ هشدار استفاده نمایید.  

چراغ چشمک زن برای هشدار دادن به خودروهای پشت 
ســر و جلو بکاربرده می شــود و همراه با مثلث احتیاط 

استفاده می شود.
کلید چراغ چشمک زن را فشار دهید تا چراغ راهنماهای 
عقــب و جلو بطور همزمان چشــمک بزند. وقتی چراغ 
چشــمک زن روشن می شــود، چراغ راهنما کار نخواهد 

کرد.

۲. گرم شدن بیش از حد موتور
معموال، اشــاره گر گیج دما آب در موقعیتی زیر سطح 
میانی نگه داشــته می شود. در صورتی که اشاره گر گیج 
دمــای آب به منطقــه قرمز افزایش یابد نشــان دهنده 
گرمایش بیش از حد موتور می باشــد و رانندگی بیشتر 
منجربه آسیب جدی مؤثر می شود. خودرو را برای کنترل 

فوری متوقف نمایید.
اگر بعد از توقف خودرو بخاری از درب موتور خارج شود، 
فوراً موتور را متوقف کنیــد. بعد از اینکه دیگر بخاراتی 

خارج نشد درب موتور را برای کنترل بازکنید.

توجه
بخار بیش از حد گرم شــده کــه از قطعات موتور 
دیده می شــود سبب ســوختگی در فرد می شود.

بنابراین درب موتور را زود باز نکنید.

بعد از توقف بخار، درب موتور را بازکنید، موتو را روشن   
کنید و گیج دمای آب را بررسی کنید. در صورتی که 
گرم شدن بیش از حد به ســبب اضافه بار باشد، دما 
بطور پیوســته افت می کند. اگر دما افت نکند، موتور 
را متوقف کنید، اجازه دهید تا به آرامی خنک شــود 
و سپس علت گرم شدن بیش از حد را کنترل نمایید.

سطح مایه خنک کننده را کنترل نمایید. در صورتی که   
سطح مایع خنک کننده در مجموعه مخزن آب کمکی 
پایین باشد، لوله های آب و اتصاالت آنها، لوله های آب 
رادیاتــور و پمپ آب را از نظر وجود نشــتی های مایع 

خنک کننده کنترل نمایید.
به محض تشخیص نشتی یا آسیب، وابسته به شرایط   

واقعی عمل نمایید. ســپس موتور را استارت نمایید و 
کنترل کنید که آیا عیب حل شده است یا نه. اگر حل 
نشــده باشــد با مرکز فروش و خدمات پس از فروش 

شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.
اگر نشتی یا صدمه ای تشــخیص داده نشود یا نشتی   

و صدمــه رفع شــد، مایع خنک کننــده را با توجه به 
نیازتان به دقت اضافه نمایید. اگر مایع خنک کننده در 
دسترس نباشد، آب تصفیه شده یا آب مقطر را موقتاً 
اضافــه نمایید. اما از تخلیه کامل مایع خنک کننده و 
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تعویض آن با مایع خنک کننده جدید اطمینان خاصل 
نمایید.

۳. خرابی استارت موتور
درصورتی که موتور اســتارت نکند، علت خرابی موتور 
بــا گوش دادن به صدای موتــور و هنگامی که کلید در 
وضعیت START قرار داده می شــود تشــخیص داده 

می شود.
اصوالً، علل خرابی استارت موتور به قرار زیر است:

اگر هیچ صدایی شــنیده نشــود و تنها صدای کلیک   
شنیده شــود ، نشاندهنده این است که استارتر موتور 
نمی چرخد یا با سرعت بسیار کمی می چرخد.در این 

وضعیت ، موارد ذیل را کنترل نمایید:

هشدار
وقتــی موتور واقعاً گرم اســت، هنگام برداشــتن 
درپوش مخــزن آب کمکی، مایــع خنک کننده 
درحــال جوش و بخار تحت فشــار باال پاشــیده 
می شود و ســبب صدمات جدی می شود. قبل از 
برداشتن درپوش مخزن آب کمکی و افزودن مایع 
خنک کننده، مطمئن شــوید که موتور و رادیاتور 

کامال خنک شده است.

هشدار
در مدل جعبه دنده دســتی، با کشــیدن، بکسل 
نمــودن یا ســردادن خودرو در ســرازیری موتور 
را اســتارت ننماییــد. در این صــورت به مبدل 
کاتالیزوری ســه طرفه آســیب می رسد. در مدل 
جعبه دنده اتوماتیک، روش فوق منع می شود چرا 
که منجر به آســیب دیدگی مبدل کاتالیزوری سه 

سویه و جعبه دنده اتوماتیک می گردد.

در مدل های جعبه دنده اتوماتیک، وضعیت اهرم تعویض 
دنده را کنترل نماییــد. اهرم تعویض دنده باید در دنده 
پارک )P( یا دنده خالص )N( باشــد. ســوئیچ استارت 
را در وضعیت ON قرار دهید، چراغ ســقفی را روشــن 
کنید و شــدت نور را کنترل نمایید. اگر چراغ ســقفی، 
واقعاً خاموش باشــد یا روشن نشود، نشان دهنده تخلیه 

باتری می باشد.
سوئیچ استارت را در وضعیت START قرار دهید. اگر 
چراغ سقفی روشن نشود، فیوز را کنترل نمایید. اگر فیوز 
عادی باشد، نشان دهنده این است که سوئیچ استارت یا 

مدار استارتر موتور معیوب شده است.
اگــر صدای عادی کارکردن اســتارتر موتور یا صدایی   

سریع تر از سرعت عادی شنیده شود، اما موتور استارت 
نکند یا نچرخد به علت موارد ذیل می باشد: باید کلید 
اصلی یا کلید یدکی با رمزکد درســت برای اســتارت 
موتور اســتفاده شــود وقتی موتور مجهز به سیستم 
ایموبیالیزر می باشــد. کلید اصلی یــا کلید یدکی با 
رمزکد نادرســت، موتــوررا اســتارت نمی کند. بطور 
همزمان چراغ نشانگر سیستم ایموبیالیزر برروی جلو 

آمپر چشمک می زند.
مقدار ســوخت را کنترل نمایید : ســوئیچ استارت را   

در وضعیت ON قــرار دهید، 1 دقیقه صبرکنید و به 
گیج سوخت نگاه کنید. اگر سطح سوخت بسیار پایین 

باشد، موتور روشن نمی شود.
ممکن است سیستم برقی معیوب شود مثال خرابی برق   

در پمپ سوخت. لطفاًً کلیه فیوزها را کنترل نمایید.
اگر هیچ مشکلی از طریق کنترل فوق شناسایی نشود،   

لطفاًً با مراکز فروش و خدمات پس از فروش شــرکت 
ایران خودرو تماس برقرار نمایید.

۴. استارت موتور با باتری کمکی
اگــر موتور به علت ولتاژ باتری پایین اســتارت نکند،   

تحت موارد خاص، موتور را از طریق باتری خارجی با 
ظرفیت مشابه یا باالتر استارت نمایید.

باتری کمکی باید  با توجه به روش ذیل بکار افتد.  
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هشدار
اســتارت نادرست با باتری کمکی منجر به انفجار 
باتری می شود. انفجار باتری منجربه آسیب جدی 
یا مرگ می  شــود و درضمن باعث آسیب دیدگی 
خودرو می شــود. از رعایت احتیاطات این بخش 

اطمینان حاصل نمایید.
همیشه هیدروژن انفجاری در اطراف باتری وجود 
دارد. از نگه داشــتن باتــری دور از جرقه و آتش 

مطمئن باشید.
از ابزار حفاطت چشــم اســتفاده نمایید و حلقه، 
دست بند و هرگونه زیورآالتی که در دست دارید را 
هنگام بازکردن باتری کنار گزارید در طول استارت 

با باتری کمکی هرگز به باتری تکیه ندهید.
الکترولیت باتری را دور از چشــم هایتان، پوست، 
لباس ها یا رنگ خــودرو قرار دهیــد. الکترولین 
باتری، یک محلول ســولفوریک اسید می باشد و 
منجر به سوختگی شدید می شود. در صورتی که 
محلول اســیدی در تماس با هر شیئی قرار گیرد، 

فوراً سطح را با مقدار آب فراوان بشویید.
باتری را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

ولتاژ اسمی برای باتری یدکی باید 12 ولت باشد.
استفاده از باتری با ولتاژ اسمی نادرست به خودرو 

شما آسیب می رساند.
در باتری یخ زده، سعی در استارت با باتری کمکی 
ننمایید. ممکن اســت باتری یخ زده منفجر شود و 

منجربه تصادفات جدی شود.

درب موتور را باز کنید و وضعیت واقعی باتری را مشاهده 
نمایید )به بخش نگهداری باتری مراجعه نمایید(. تحت 
شرایط آب و هوایی سرد، وضعیت الکترولیت را مشاهده 
نمایید. اگر الکترولیت تحت وضعیت چسبی یا حاوی یخ 
باشند، قبل از یخ زدایی الکترولیت، تالشی برای استارت 

با باتری کمکی نکنید.

ابزارهای برقی را خاموش کنید، جعبه دنده را در دنده   
خالص قرار دهید و اهرم ترمز دستی را باال بکشید.

ترمینال های مثبت “+” دو باتری را با کابل رابط اتصال   
دهید.

از کابل رابط دوم برای اتصال ترمینال منفی “-” باتری   
خارجی به نقطه اتصال به بدنــه موتور یا جعبه دنده 
خودرویی که استارت می شود استفاده نمایید. از اتصال 

کابل رابط به هر بخش دیگر موتور خودداری نمایید.
موتور را استارت نمایید. درصورتی که استارتر موتور به   

آرامی چرخش داشته باشد، وضعیت اتصال کابل رابط 
را کنترل نمایید و از اتصال مناســب فلزات اطمینان 

حاصل نمایید.

توجه
در صورتی که باتری طی مدتی طوالنی در شرایط 
محیطی بسیار ســرد قرارگرفته باشد، الکترولیت 
داخلی یخ خواهد زد. اســتارت باتــری یخ زده با 

باتری کمکی منجربه انفجار باتری می شود.
توجه

ترمینال های دو باتری را مستقیماً به ترمینال های 
منفی اتصال ندهید. در صورتی که باتری خارجی 
در خودرو دیگر باشــد، از تماس تصادفی قطعات 
فلزی بین این خودرو و خودرویی که دارای باتری 

با ولتاژ پایین است پیشگیری نمایید.

باتری اتومات

کابل خارجیباتری خارجی
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۶. روشن بودن چراغ هشدار عیب آالیندگی
روشن شدن چراغ هشــدار عیب آالیندگی برروی جلو 
آمپر، نشان دهنده این است که سیستم کنترل آالیندگی 
موتورمعیوب می باشد. خرابی که به رفع نیاز دارد باعث 
مختل شــدن عملکرد صرفه جویی در ســوخت خودرو 
می شود و منجر به بدتر شدن آالیندگی اگزوز می گردد و 

حتی باعث آسیب دیدگی جدی در موتور می شود.
هنگام وقوع چنین عیبی، خودرو را در محلی امن سمت 
راســت جاده پارک کنید، اهرم ترمز دستی را بکشید و 
موتــور را خاموش کنید. 5 دقیقــه صبر کنید، موتور را 
مجدداً روشــن کنید و ببینید که چراغ هشــدار روشن 
می شــود یا نه. اگر روشن شــد، لطفاًً با مراکز فروش و 
خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو تماس حاصل 

نمایید.

۵. روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور
هنگام روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور، نشان دهنده 
این است که سیستم کنترل موتور معیوب است و موتور 
تحت شــرایط کاری غیرعــادی کار می کند. تحت این 
وضعیت، فعالیت بلند مدت موتور منجر به آسیب دیدگی 

جدی موتور می شود.
وقتی چراغ نشانگر عیب موتور روشن می شود، خودرو را 
در محلی امن در ســمت راست جاده  پارک کنید، اهرم 
ترمز دســتی را بکشید و موتور را متوقف نمایید. مجدداً 
موتور را روشــن کنید و به چراغ نشانگر نگاه اندازید. در 
صورتی که چراغ نشــانگر عیب موتور هنوز روشن است، 
خودرو را کنترل کنید و هر چه سریع تر به مرکز فروش 
و خدمات پس از فروش شــرکت ایــران خودرو مراجعه 

نمایید.

هشدار
رانندگی زیاد بــا چراغ نشــانگر معیوب منجربه 
آســیب دیدگی موتور می شود. از خاموشی خودرو 
مطمئن شــوید و فوراً با مراکــز فروش و خدمات 
پس از فروش شــرکت ایران خودرو تماس حاصل 

نمایید.

هشدار
رانندگی زیاد با چراغ هشدارعیب آالیندگی منجر 
به آسیب دیدگی سیستم کنترل آالیندگی موتور 

می شود. باید احتیاطات خاصی مبذول فرمایید.

۷. روشن شدن چراغ نشانگر فشار روغن موتور 
چراغ نشانگر فشــار روغن موتور در طول کارکرد عادی 
موتور روشن نمی شود. در صورتی که چراغ نشانگر فشار 
روغن موتور در طول کار موتور چشمک زند، نشان دهنده 
این است که فشار روغن موتور غیرعادی می باشد و فوراً 
کنترل خواهد شــد. در غیراین صورت، کار تحت فشار 

روغن پایین منجر به آسیب های مکانیکی می شود.
میزان اضطرار به قرار زیر است:

خودرو را به دقت کنار جاده بکشــید، موتور را خاموش 
کنید و اهرم ترمز دســتی را بکشــید. به مدت 5 دقیقه 
صبرکنید تا موتور خنک شــود و جهت کنترل ســطح 
روغن موتور درب موتور را بازکنید. گرچه ســطح روغن 
موتور رابطه مســتقیمی با فشــار روغن موتور ندارد اگر 
ســطح روغن موتور پایین باشــد، فشــار روغن هنگام 
چرخش یا سایر عملیات های رانندگی افت می کند. لطفاًً 
روغن موتور را تا ســطح مناســب اضافه کنید. موتور را 
روشــن کنید و به چراغ نشــانگر فشار روغن موتور نگاه 
اندازید.در صورتی که چراغ نشانگر  طی 1۰ ثانیه روشن 
نشود لطفاً هرچه ســریع تر موتور را خاموش کنید و به 
مراکــز فــروش و خدمات پس از فروش شــرکت ایران 

خودرو مراجعه نمایید.

نکته
اگر موتــور ناگهانی از وضعیــت پربار به وضعیت 
تست تغییر نماید، چراغ نشانگر فشارروغن موتور 
چشمک خواهد زد. سرعت نشانگر هنگام افزایش 

اندک سرعت موتور، کم می شود.
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۸. روشن شدن چراغ نشانگر شارژ
اگر چراغ نشانگر شارژ در طول کارکرد نرمال موتور روشن 
شود نشان دهنده این است که سیستم شارژ، شارژ باتری 
را متوقف نموده اســت. این نشانه، غیرعادی می باشد.در 
چنین موردی، فوراً کلیه متعلقات برقی را خاموش کنید 
و استفاده از ســایر ابزارهای کنترل الکتریکی را متوقف 
کنید و موتور را درحــال کار نگه دارید. به توقف موتور 
توجه نکنید چرا که اســتارت مجدد موتور باعث مصرف 
انــرژی الکتریکی زیاد می شــود. در چنین وضعیتی به 
دقت خودرو را به مراکز فروش و خدمات پس از فروش 
شرکت ایران خودرو منتقل کنید یا با کمک فنی مرکز 

آنرا تعمیرکنید.

۹. کنترل و تعویض فیوزها 
کلیه مدارات الکتریکی روی خودرو مجهز به فیوز هستند 
تا از آســیب دیدگی ابزارها به علت اتصال مدار کوتاه یا 

اضافه بار پیشگیری نمایند.
فیوزهای سیســتم الکتریکی در دو محفظه فیوز نصب 

شدند :
محفطه فیوز اتاق که در ســمت چپ پایین اتاق قرار   

گرفته است )زیر داشبورد(
محفظه فیوز قطعات موتور که در زیر درب موتور واقع   

است.
اگر چراغی، وسیله ای یدکی یا ابزار کنترلی بطور عادی 
کار نکند، لطفاًً ابــزار حفاظت مدارات مربوطه را کنترل 

نمایید. در صورتی که فیوز بســوزد، سیم فلزی داخلی 
آن ذوب می شود. اگر فیوز جایگزین مجدداً بسوزد، ابزار 
الکتریکی مورد نظر دیگر بکار نمی آید. هرچه ســریع تر 
بــا مراکز فروش و خدمات پس از فروش شــرکت ایران 

خودرو تماس حاصل نمایید.

توجه
فیوز، ابزاری محافظ بــرای ابزارهای برقی خودرو 
می باشد. اگر مکرر فیوز بسوزد، نشان دهنده معیوب 
بودن ابزار حفاظتی مدار و ابزار الکتریکی می باشد. 
نباید این موضوع را نادیده گرفت. از کنترل و رفع 
مسئله توسط مراکز فروش و خدمات پس از فروش 

شرکت ایران خودرو اطمینان حاصل نمایید.

۱.۹ محفظه فیوز اتاق خودرو
اگر سیستم الکتریکی اتاق کار نکند :

ابتدا محفظه فیوز اتاق را کنترل نمایید و فیوز سوخته   
را تعویض نمایید.

سوئیچ استارت و سایر کلیدها را خاموش نمایید.  
محفظه فیوز را باز کنید و فیوز را با انبردست های فیوز   

متصل به محفظه فیوز باز کنید.
فیوزها را کنترل کنید و فیوزهای ســوخته را تعویض   

نمایید.
فیوزهای هم ظرفیت را وارد کنید و از نضب درســت   

فیوزها مطمئن شوید.
اگر هیچ فیوز پشــتیبانی در دسترس نباشد، از فیوز با   

ظرفیت مشــابه به سایر مدارات برقی استفاده کنید تا 
در عملیات های خودرو خلل ایجاد ننماید.

هشدار
از تعویض فیوز با فیوز هم ظرفیت  اطمینان حاصل 
نمایید در غیر این صورت به سیســتم الکتریکی 
آسیب وارد می شود و سبب بروز آسیب های جدی 

می شود.
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مؤلفه پشتیبانی شدهظرفیت فیوزتوصیف

سانروف20Aسانروف1

فندک15Aفندک2

3ACCT10AACC منبع برق

4P 10بدنه سوپاپ دندهAP بدنه سوپاپ دنده

CD\DVD منبع برق10Aسیستم صوتی5

6ECU5Aمنبع برق واحد کنترل موتور

چراغ داخل10Aچراغ داخل7

موتور شیشه شو جلو15Aشیشه شو عقب۸

9A/C10AA/C

موتورشیشه شو جلو20Aشیشه شو جلو1۰

یخ زدا عقب15Aیخ زدا عقب11

12AVM10AAVM  بخش اصلی

آمپر جلو10Aآمپر جلو13

موتور10Aموتور14

15DCU10AESC ECU  کیسه هوا و
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۲.۹ محفظه فیوز قطعات موتور
اگر محفظه فیوز اتاق در حالت عادی باشد اما ابزارهای برقی کارنکند، محفظه فیوز زیر درب موتور را کنترل کنید.از 

تعویض هر فیوز سوخته در صورت وجود اظمینان حاصل نمایید.
سوئیچ استارت و کلیه کلیدها را خاموش کنید.  

17BCM40ABCM

1۸PEPS115APEPS1

19PEPS215APEPS2

2۰PEPS315APEPS3

هیچکدامهیچکدامهیچکدام21

پنجره برقی 30Aپنجره برقی 22

صفحه قفل کنار صفحه قفل درب محفظه فیوز را بازکنید، درب محفظه فیوز را بازکنید و بردارید.  
فیوز ســوخته )در صورت موجود( با فیوز جدیدی با همان ظرفیت تعویض نمایید. برای تعویض فیوز 10A با توجه   

به دستورالعمل ذیل عمل کنید:
سوئیچ استارت را خاموش کنید.  
کابل منفی باتری را قطع کنید.  
درب محفظه فیوز را بازکنید و فیوز سوخته را با انبردست های فیوز متصل در محفظه فیوز خارج کنید.  
از محل فیوز یدکی در محفظه فیوز، فیوز 10A را انتخاب نمایید و در محل فیوز مربوطه قراردهید.  

توجه
محفظه فیوز قطعات موتور  اصوال برای حفاظت از 
موتور و ابزارهای برقی و کلیه چراغ های خارج اتاق 

بکاربرده می شود.
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ظرفیت تشریح
نوعقطعات حفاظت شدهفیوز

1BTN40Aدمش آهستهمدار اصلی

دمش آهستهفن40Aفن2

دمش آهستهرله اصلی30Aرله اصلی3

4ABS1/ESC130AABS1/ESC1دمش آهسته

5ABS2/ESC240AABS2/ESC2دمش آهسته

دمش آهستهفن خنک کننده40Aفن خنک کننده6

دمش آهستهقفل سوئیچ 40A1قفل سوئیچ 71

دمش آهستهقفل سوئیچ 40A2قفل سوئیچ ۸2

دمش آهستهصندلی برقی)چپ(30Aصندلی برقی)چپ(9

دمش آهستهصندلی برقی)راست(30Aصندلی برقی )راست(1۰

وقفه سریعپمپ سوخت15Aپمپ سوخت11

دمش آهستهچراغ مه شکن15Aچراغ مه شکن جلو12

دمش آهستهچراغ نشانه15Aچراغ نشانه13

14TCU20ATCUدمش آهسته

15BCM120ABCM1وقفه سریع

وقفه سریعچراغ ترمز15Aترمز16

وقفه سریعنور پایین15Aنور پایین17

وقفه سریعنور باال15Aنور باال1۸

وقفه سریعکمپرسور10Aکمپرسور19

وقفه سریعیخ زدا عقب 15Aیخ زدا عقب 2۰
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ظرفیت تشریح
نوعقطعات حفاظت شدهفیوز

آرامپمپ سوخت30Aرله پمپ سوخت1

آرامکمپرسور30Aرله کمپرسور2

آرامفن سرعت پایین30Aرله فن سرعت پایین3

آراممنبع برق سیستم توان30Aرله اصلی4

آرامفن30Aرله سرعت باال فن5

آرامچراغ عقب30Aرله چراغ عقب6

آرامفن سرعت باال80Aرله فن سرعت باال7

آرامنور باال80Aرله نور باال۸

آرامفن80Aرله فن9

آرامپمپ بوستر خل30Aرله پمپ بوستر خال1۰

سریعسیستم یخ زدا عقب30Aرله یخ زدا عقب11

سریعنور پایین30Aرله نور پایین12

سریعچراغ نشانه30Aرله چراغ نشانه13

سریعچراغ مه شکن جلو30Aرله چراغ مه شکن جلو14

15P 30رله قفل دندهAP وصل نمودنقفل دنده

15BCM120ABCM1 وقفه سریع

وقفه سریع چراغ ترمز15Aترمز16

وقفه سریع نور پایین15Aنور پایین17

وقفه سریع نور باال15Aنور باال1۸

وقفه سریع کمپرسور10Aکمپرسور19
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۱۰. روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز
چراغ هشدار ترمز به سه جنبه ذیل از قابلیتهای اخطار 

برخوردار است.

۱.۱۰ هشدار ترمز پارک
وقتی ســوئیچ اســتارت در وضعیت ON می باشد، بعد 
از کشیده شــدن دسته ترمز دســتی این چراغ روشن 
می شود. این چراغ نشــانگر بعد از رها کردن اهرم ترمز 

دستی خاموش می شود.
اگر چراغ نشــانگر بعد از رهایی کامل ترمز دستی هنوز 
روشــن باشد، نشــان دهنده معیوب بودن سیستم ترمز 

است و باید کنترل شود.

هشدار
سیســتم ترمز رابطه مستقیمی با امنیت رانندگی 

دارد. قبل از رفع عیب به رانندگی ادامه ندهید.

۲.۱۰ هشدار سطح روغن ترمز
اگر نیروی فشار پدال ترمز سنگین یا ضعیف باشد، منجر 
به مسافت طوالنی هنگام نرمز کشیدن می شود و چراغ 

هشدار روشن خواهد شد.
خودرو را در ســمت راســت جاده پارک نمایید ،اهرم   

ترمز دســتی را بکشید و موتوررا خاموش کنید.سطح 
روغــن موتور را کنترل نمایید و در صورت لزوم روغن 

موتور اضافه کنید.
بعــد از افزودن روغــن موتور، مجدداً چراغ هشــدار   

سیستم ترمز را کنترل نمایید.
در صورتی که چراغ ترمز هنوز روشن باشد نشان دهنده   

این است که سیستم ترمز ضد قفل معیوب شده است.

۳.۱۰ هشدار ای بی اس 
هنگام معیوب بودن سیســتم ترمز ضــد قفل، چراغ   

هشدار آن روشن می شود. معیوب بودن سیستم ترمز 
ضد قفل مســتقیماً باعث اختالل در اجرای سیستم 
ترمز می شود )بخصوص در جاده های خیس و برفی( و 
احتماال منجر به قفل شدن چرخ ها می شود. بنابراین به 
جای ادامه رانندگی فوراً به مراکز فروش و خدمات پس 

از فروش شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

۱۱. تعویض چرخها 
خودرو را در کنار جاده پارک کنید، اهرم ترمز دستی   

را بکشــید و چراغ چشــمک زن را روشن کنید. مثل 
احتیاط را بیرون آورید و در 1۰۰ متری پشت خودرو 

قرار دهید.
برای بیرون آوردن مجموعه چرخ یدکی از ابزار استفاده   

کنید.
جک را بیرون آورید و زیر ســتون جانبی پایینی بدنه   

قرار دهید. پیچ جک را با بازوی اســبک و آچار بکس 
بچرخانید تا بدنه به آرامی باال رود. قبل از جدا شــدن 
الســتیک از زمین، پوشش مرکزی چرخ را باز کنید و 
مهره های الستیک پنچر را شل کنید. بدنه را باال ببرید 

و مجموعه چرخ را باز کنید.

هندل جک

آچار بکس
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بوســیله زاپاس و مهره هاي مربوطــه چرخ را تعویض   
نمائید.

جک را پایین آورید و پوشــش مرکزی چرخ را نصب   
نمایید.

مجموعه چرخ یدکــی ، جک و ابــزار را در محلهای   
تعیین شده در صندوق عقب قرار دهید و از قرارگیری 

ایمن آن مطمئن شوید.

توجه
تست باالنس پویا برای تعویض چرخی غیر از چرخ 
یدکی مورد نیاز است. مقدار باالنس باید کمتر از 5 
گرم باشد و و وزن کل تعادل برای هر چرخ کمتر 

از 1۰۰ گرم می باشد.

ترکیدن الستیک  ◆
هنگام ترکیدن الستیک طبق دســتورالعمل های ذیل 

عمل نمایید:
توقف خودرو

هشدار
از کاربرد ایمن ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.

مطمئن شوید که اهرم تعویض دنده برای مدل های 
CVT  در دنده  P یا در دنده R قرار دارد.

هنگامــی که خودرو در ســرازیری یا جاده هموار 
پارک شده است، الستیک را تعویض نکنید، واقعاً 

خطرناک است. 
الســتیک را درزمانی که جریان ترافیک به شــما 
نزدیک است تعویض نکنید. منتظر کارکنان امداد 

جاده ای متخصص بمانید.

1 خــودرو را کنار جاده و دور از جریــان ترافیکی قرار 
دهید.

2 چراغ چشمک زن را روشن نمایید
3 خودرو را در سطح صاف پارک نمایید.

4 از ترمز دستی استفاده نمایید.
5 در مدل هــای CVT ، اهــرم تعویض دنده را در دنده 

پارک قراردهید.
در مدل هــای MT ، اهرم تعویض دنده را در دنده عقب 

قرار دهید.
6 موتور را خاموش کنید.
7 درب موتور را باز کنید.

عالمــت مثلــث احتیاط را بــرای آگاهــی دادن به 
خودورهایی که از پشــت می آیند پشت خودرو قرار 
دهید )هنگام خرید مثلث احتیــاط، لطفاًً محصولی 

مطابق با GB 19151-2003 خریداری نمایید(
برای کمک گرفتن،کارکنان امداد خودرو را خبر کنید.
۸ کلیه سرنشینان پیاده شوند و خودرو را در محلی دور 
از ترافیک نگهدارید که کلیه خودروها قادر به دیدن 

آن باشند.
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بیرون آوردن ابزارها و چرخ یدکی
جک؛ ابزارها و چرخ یدکــی را از محل نگهداری بیرون 

آورید.
اگر به بخشــی مجهز می  باشد قبل از پیاده کردن چرخ 

یدکی آن بخش را بازکنید.

بستن الستیک ها

هشدار
از بســته بودن مناســب چرخ ها توســط متوقف 
کننده ها اطمینان حاصل نمایید در غیر اینصورت 
حرکت تصادفی خودرو باعث بروز صدمات جسمی 

می شود.

همانطور که در تصویر فوق نشان داده می شود، بلوکهای 
توقف   مناســب را در جلو و عقب چرخ در مســیر 
قطری به سمت الستیک پنچر A قرار دهید تا از حرکت  

خودرو هنگام باالبردن جلوگیری شود.
باز کردن الستیک

باز کردن پوشش چرخ )اگر وجودداشته باشد(
از اهرم جک  برای باز کردن پوشــش چرخ استفاده 
کنیــد و همانطور کــه در تصویر باال دیده می شــود از 
یــک کهنه  بین چرخ و جک  اســتفاده نمایید تا از 

آسیب دیدگی چرخ و پوشش چرخ جلوگیری شود.

هشدار
هرگز پوشــش چرخ را با دســت بــاز نکنید در 
اینصورت منجر به صدمات جسمی در فرد می شود.
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هشدار
به دقت دســتورالعمل های ایــن بخش را مطالعه 

نمایید.
وقتی خودرو فقط با جک پشتیبانی می شود، لطفاًً 
از سکوی خودرو استفاده کنید و زیر خودرو نروید

هرگز از هیچ جکی غیــر از جک خودرو خودتان 
اســتفاده ننماییــد. برای تعویض چــرخ از جک 
مخصوص به خودرو برای باال بردن خودرو استفاده 
کنید. از جک خود برای بلندکردن سایر خودروها 

استفاده ننمایید.
هرگــز خودرو را از محلی غیر از بخش مشــخص 

شده حفاظت شده باال نبرید.
خودرو را زیاد باال نبرید. از بلوک ضربه گیر در زیر 

و یا بر روی جک استفاده نمایید.
وقتی خودرو روی جک قرا دارد موتور را روشــن 

نکنید در اینصورت خودرو ناگهان حرکت می کند 
و سبب تصادف می شود.

وقتی الستیک از زمین بلند شده است، نباید هیچ 
سرنشینی در خودرو بماند.

قبل از انجام هر کاری احتیاطات مربوط به سفت 
کردن جک را بخوانید.
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1. جک را مستقیماً زیر نقطه تکیه گاه قرار دهید همانطور 
که در شــکل نشان داده شده است بنابراین، جک در 

نقطه تکیه گاه در تماس با خودرو می باشد.
باید جک روی زمین صاف محکم قرار گیرد.

2. باالی جک را با موقعیتی بین دو شکاف خودرو جلو یا 
تکیه گاه دیگر تنظیم نمایید.

3. همانطور که در شــکل نشان داده می شد، شیاری را 
بر باالی جک در موقعیت بین شکاف ها نصب نمایید.

4. پیــچ و مهره هر چرخ را بــا 1 تا 2 چرخش برخالف 
عقربه ساعت توسط آچاربکس باز کنید.

قبل از جدا شــدن چــرخ از زمین، مهره های 
چرخ ها را باز نکنید.

5. بــه دقت خودرو را باال بریــد تا فاصله ای بین چرخ و 
زمین وجود داشته باشد.
6. موتور را خاموش کنید.

جدا کردن الستیک 
1. مهره های چرخ را باز کنید.

2. الستیک آسیب دیده را جدا کنید.

هشدار
پایتان را زیر چرخ قرار ندهید، چرا که چرخ خیلی 
سنگین است، برای جلوگیری از صدمات، دستکش 

به دست نمایید.

هشدار
مهره هــای چرخ را هــر 1۰۰۰۰ کیلومتر مجدداً 
محکم نمایید. )نشتی هوا الستیک ها را نیز کنترل 

نمایید(

نصب چرخ یدکی

1. هرگونه گل و الی را از ســطح بین چرخ و پوشــش 
رینگ بزدایید.

2. چرخ یدکی را به دقت نصب کنید، مهره ها را با دست 
محکــم ببندید و اتصال افقی مهره های چرخ با ســطح 

چرخ را کنترل نمایید.
3. بــا توجه به ترتیــب تصویر، مهره هــا را به ترتیب و 
یکنواخــت از طریق آچاربکس طــی دو مرحله  محکم 

کنید.
4. الســتیک را به آرامی پایین بیاورید تا با زمین تماس 

پیدا کند.
5. با توجه به ترتیب نشان داده شده، مهره های چرخ را 

با آچار بکس ببندید.
6. خودرو را کامال پایین آورید.

 110N.m±10N.m بستن سریع مهره های چرخ با
خاص از طریق آچار ترک

همیشــه از بســتن مهره ها ی چرخ با گشــتاور خاص 
اطمینان حاصــل نماییــد. توصیه می شــود در طول 

نگهداری مهره های چرخ را با گشتاور خاصی ببندید.
هشدار

هرگــز از هیچ چرخــی غیراز چرخ هــای اصلی 
خودرو خودتان استفاده ننمایید. استفاده از پیچ و 
مهره های نامناسب چرخ یا بستن نادرست چرخ ها 
باعث شل شــدگی یا افتادن چرخ و بروز تصادف 

می شود.
هرگز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر روی پیچ 
و مهره ها اســتفاده ننمایید این کار منجر به شل 

شدن پیچ و مهره های چرخ می شود.
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1. از چــرخ صدمه دیــده و ابزارها مراقبــت نمایید. از 
الســتیک پنچر، جک و ابزارهای اســتفاده شده در 

صندوق عقب مراقبت نمایید.
2. پوشش کف را تعویض نمایید.

3. صندوق عقب را ببندید.

۱۲. تصادفات رانندگی
تــا جایی که امکان دارد در طــول رانندگی از تصادفات 
جلوگیری نمایید. هنگام تصادف، آرام باشید و مطابق با 

مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کنید.
میزان اضطرار به قرار ذیل می باشد:

هنگام تصادف، ابتدا موتــور را خاموش نمایید، چراغ   
چشمک زن را روشن نمایید و مثلث احتیاط را در 3۰ 

متری پشت خودرو قرار دهید.
اگر درها بسته شدند، به جای شکستن شیشه جلو  از   

پنجره شکسته یا شیشه عقب فرار کنید.
از طریــق تلفن به راهنمایی و رانندگی خبر دهید. در   

بزرگراه ها از تلفن جاده ای مخصوص استفاده نمایید.
هنــگام تصادف برخوردی از عقب در اتوبان، خودرو را   

رها کنید و فوراً به خارج از گاردریل بروید.
به محض تشخیص بوی سوخت یا سایر مواد شیمیایی،   

سیگار نکشید.
هنگام آتش ســوزی، با آتش خاموش کن، پتو و خاک   

آتــش را خاموش کنید. از بکار بــردن آب برای اطفا 
حریق خودداری نمایید .

مصدومین را به قرار ذیل نجات دهید:
به لحاظ اخالقی هر کســی مسئول نجات مصدومین   

است. لطفاًً با 11۰ و امداد نجات تماس بگیرید.
کمربند مصدومین را باز یا شل کنید.  
به مصدومین غذا یا آب ندهید مگر اینکه زمان انتظار   

طوالنی باشد.
زمانی که خطر آتش ســوزی، ســیل، سقوط از صخره   

یا خطرات مشــابه پیش بینی می شود، مصدومین را از 
خــودرو خارج کنید. هنگام خروج مصدومین تا جایی 
که امکان دارد چهار دست و پایش را نکشید و یا سرش 

را خم نکنید .
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۱۳. بکسل کردن
وقتی خودرو قادر به حرکت نمی باشد یا به علت معیوب 
شدن یا تصادف برای راندن نامناسب است نیاز به بکسل 
نمــودن آن با خــودرو دیگر دارم. بــه روش ذیل توجه 
نمایید. جهت اطمینان حاصل نمودن از روش بکســل 
نمودن درســت و جلوگیری از آســیب دیدگی خودرو، 
بهتر است از شرکت خدمات بکسل نمودن برای بکسل 
نمودن کمک بخواهید. در زمان بکســل نمودن، چرخ ها 
)چرخ های جلو( را طبق تصویر نشان داده شده از زمین 

جدا کنید.
هنگام بکسل نمودن، لطفاًً از سالم بودن سیستم فرمان   

و سیســتم حرکت خودرو اطمینان حاصل نمایید. در 
صورت آســیب دیدگی، باید از سکوی خودرو استفاده 

شود.
قالب بکسلی به جلو و عقب خودرو مجهز شده است.   

در حرکت مســافت کوتاه، خودرو با طناب ســیمی و 
توسط خودرو دیگر بکسل می شود.

چرخ دستی سکویی

قبل از بکســل نمودن، کلید اســتارت را در وضعیت   
ACC قرار دهید، دنده جعبه دنده را در دنده خالص 

قرار دهید و ترمز دستی را رها کنید.

هشدار
در خــودرو مجهز به جعبه دنده CVT ، بکســل 
نمودن خودرو با چرخ های جلو برروی زمین منع 
می شود. در اینصورت جعبه دنده به شدت آسیب 

می بیند.

توجه
بکسل نمودن خودرو توسط قالب های جلو و عقب 
به جاده های نســبتاً صاف مربوط می شود. خودرو 
را با ســرعت نه بیش از 1۰ کیلومتر در ســاعت 
بطور خطی برانید. از ترمزگرفتن ناگهانی در طول 
بکســل نمودن خودداری نمایید چرا که منجر به 

آسیب دیدگی در قالب بکسل می شود.
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◆ )HMA7161GA4W/HMA7151GA4W/HMA7151GC4W( پارامترهای هندسی خودرو تکمیل یافته

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wواحدعنوان 

mm435۸طول کل 

mm1۸23عرض کل

mm163۰ارتفاع کل

mm263۰فاصله بین اکسل جلو عقب

فاصله بین اکسل 
جلو عقب از موتور

mm 154۰چرخ جلو

mm1545چرخ عقب

mm16۰حداقل فاصله از زمین

19/27°زاویه فرود/ زاویه حرکت )بدون بار(

m1۰/9حداقل شعاع چرخش
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جرم ها و سایر پارامترهای خودرو تکمیل یافته ◆

HMA7161GA4W/5MTHMA7151GA4W/6MTHMA7151GC4W/CVTمدل خودرو /جعبه دنده

 kg  135۰14321435وزن کل خودرو با سوخت و تجهیزات

kg 773۸32۸45اکسل جلو

 kg   5776۰۰59۰اکسل عقب

 kg 17251۸۰71۸1۰حداکثر وزن خالص مجاز

kg ۸9۰94795۰اکسل جلو

 kg   ۸35۸6۰۸6۰اکسل عقب

گازولین شماره 93 و باالتر گازولین شماره 93 و باالتر گازولین شماره 93 و باالتر نوع و درجه سوخت

مرحله چینی -4مرحله چینی -4مرحله چینی -4سطح آالیندگی 

7.3L /100km 7.6 L /100km8.0 L /100kmمصرف سوخت خودرو کامل

مدل خریداری شده کاربر
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مشخصات موتور ◆

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wمدل خودرو

HMA GN16-VF1HMA GN15-TFHMA GN15-TFمدل موتور

)kw/rpm( 90/6000120/5500120/5500سرعت/توان اسمی

)N.m/rpm( 153/4000210سرعت /گشتاور اسمی/)4000-1800(/210)4000-1800(

4 سیلندر - خطی4 سیلندر - خطی4 سیلندر - خطیتعداد سیلندرها و حالت قرارگیری

444تعداد سوپاپ در هر سیلندر

)mm( 85.2×85.274.8×90.574.8×74.8قطر سیلندر × ضخامت

)ml( 159114971497جابجایی کل

10:19.5:19.5:1نسبت تراکم

)kw/rpm( 85/6000113/5500113/5500توان خالص/ سرعت متناظر

)N.m/rpm( 153/4000210گشتاور باال/سرعت متناظر/)4000-1800(/210)4000-1800(

)r/min( 50±50750±50750±750سرعت تست
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مشخصات جعبه دنده ◆

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wمدل خودرو /جعبه دنده

5MT6MTCVTجعبه دنده

2.021-3.4623.4622.416نسبت سرعت دنده 1

1.37-2.0481.882.021نسبت سرعت دنده2

0.983-1.2581.2811.37نسبت سرعت دنده 3

0.762-1.06060.9750.983نسبت سرعت دنده 4

0.618-0.9120.7610.762نسبت سرعت دنده 5

0.443-0.6460.618/نسبت سرعت دنده 6

3.2313.5382.684دنده عقب

4.5294.3535.76نسبت حرکت اصلی
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مارک روغن روانکاری ◆

دستهمارک تجاری روغن روانکاری

روغن موتور )سوپر تا API  با درجه روغن 
SL موتور(

HMAGN16-VF1)در مناطق سرد( API SF 5W-30 یا API SF 10W-30 باالی

HMAGN15-TF)در مناطق سرد( API SF 5W-30 یا API SF 10W-30 باالی

SAE/GL-4 75W/90روغن جعبه دنده دستی

CVTCVTF-EX1 روغن جعبه دنده

Dexron IIIروغن دنده فرمان برقی

DOT-4روغن ترمز/ کالج

NFC-60مایع شیشه شوی

A/CR134a مایع تبرید



مشخصات فنی

2۰7

6

مشخصات استارتر موتور ◆

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wمدل خودرو 

QDY1201QDY12002QDY12002مدل استارتر موتور

)kw( 1.21.41.4توان اسمی

 )V( 121212ولتاژ اسمی

 )s( 303030زمان اسمی

مشخصات باتری ◆

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wمدل خودرو 

L2 35075D2675D26مدل باتری

V 121212ولتاژ اسمی

AH 5 ظرفیتHR607070

RC min100120120

CCA A300500500

 kg  0.5±0.516.8±0.516.8±16وزن



مشخصات فنی

2۰۸

6

مشخصات آلترناتور ◆

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wمدل خودرو 

,JFZ186,JFZ1870مدل الترناتور
JFZ182A2,F000BL0680JFZ192A5,JFZ1A12JFZ192A5,JFZ1A12

)V( 141414ولتاژعددی

 )A( 85100100جریان خروجی

 )ºC( 40-~100100~40-100~40-دامنه دمای کار

اتصال منفی به بدنهاتصال منفی به بدنهاتصال منفی به بدنهپالریته
 )r/min( 180001800018000حداکثر سرعت مجاز

مشخصات مجموعه چرخ ◆

)چرخ آلیاژ آلومینیومی( 6.5J×17 )چرخ آلیاژ آلومینیومی( 6.5J×16مدل زوار چرخ 

)چرخ آلیاژ آلومینیومی( 215/60R17)چرخ آلیاژ آلومینیومی( 215/65R16اندازه الستیک

 )kPa( فشار الستیک
5±5230±230 چرخ جلو

5±5210±210چرخ عقب

 )kPa( 5±5230±230فشار زاپاس

توجه
چرخ یدکی فوالدی برای کلیه پیکربندی های مدل پذیرفته می شود.
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ظرفیت های تجهیزات )مقادیر تقریبی( ◆

HMA7161GA4WHMA7151GA4WHMA7151GC4Wمدل خودرو 

روغن موتور
3.84.94.9تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور

3.64.64.6تعویض روغن موتور

6.888با هیتر تهویه مطبوعمایع خنک کننده

1.951.9روغن جعبه دنده

606060مخزن سوخت

1.11.11.1روغن دنده فرمان برقی

سیستم الکتریکی ◆

HMA7161GA4WHMA7151GC4WHMA7151GA4Wمدل خودرو 
12V-60AH12V-70AH12V-70AHباتری

14V-85A14V-100A14V-100Aآلترناتور

12V-1.2kW12V-1.4kW12V-1.4kWاستارتر موتور

Zhuzhou Torch/K6RTMIZhuzhou Torch / KL7RTPPZhuzhou Torch / KL7RTPPمدل / سازنده شمع

mm 1.10-0.10.90-0.1 mmmm 0.90-0.1لقی شمع
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مشخصات تنظیم چرخ ◆

تنظیم چرخ جلو

Kingpin 45±′25°10زاویه انحراف′
′45±′40°4زاویه کینگ پین

′45±′25°0-زاویه کمبر چرخ جلو

(Distance:2±1)/(Angle:0°05′±2′30″)زاویه توین

تنظیم چرخ عقب
)Angle 5’±5’(/) Distance 2±2(زاویه توین

′30± 45°0-زاویه کمبر
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قطعات مهم آالیندگی  ◆

عمرخدماتسازندهمدلنام قطعهمدل خودرو

HMA7161GA4W

SA12-13-96Zکنیستر کربن
شرکت محصوالت پالستیکی ووهان 

شنلونگ با مسئولیت محدود
5 سال یا هر 1۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

N08G1008300Bمجموعه منیفلد دود
شرکت قطعات اتومبیل زیجانگ 

موتوربکز با مسئولیت محدود
3 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

SA12-20-605مجموعه مبدل کاتالیزوری سه سویه 
شرکت مبدل کاتالیزوری ووکسی 

میفولیدا با مسئولیت محدود
3 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

SA12-18-881واحد کنترل موتور
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(

شرکت سیستم های الکتریکی MA12-18-861سنسور اکسیژن بعد از کاتالیست
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

شرکت سیستم های الکتریکی MA10-18-862M1سنسور اکسیژن قبل از کاتالیست
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

شرکت سیستم های الکتریکی HC00-20-440M1شیر برقی کنیستر کربن
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

Carbon canisterSA12-13-96Z شرکت محصوالت پالستیکی ووهان
شنلونگ با مسئولیت محدود

5 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

مجموعه مبدل کاتالیزوری سه 
سویه بعداز کاتالیست 

SA12-20-50X شرکت های تکنولوژی خودرو
تیانجین کاتارک با مسئولیت محدود

3 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

مجموعه مبدل کاتالیزوری سه 
سویه 

SA22-20-605 شرکت های تکنولوژی خودرو
تیانجین کاتارک با مسئولیت محدود

3 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

شرکت سیستم های الکتریکی SA22-18-881واحد کنترل موتور
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(
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HMA7151GC4W

مجموعه  مبدل کاتالیزوری بعد از 
MA12-18-861کاتالیست

شرکت سیستم های الکتریکی 
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

مجموعه  مبدل کاتالیزوری قبل از 
MA10-18-862M1کاتالیست

شرکت سیستم های الکتریکی 
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

HC00-20-440M1شیر برقی کنیستر کربن
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(

FA1A-13-510سنسور دما و فشار هوا توربوشارژر
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(

شرکت سیستم های الکتریکی SA00-13-215M1سنسور جریان هوا
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

HMA7151GA4W

SA12-13-96Zکنیستر کربن
شرکت محصوالت پالستیکی ووهان 

شنلونگ با مسئولیت محدود
5 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

مجموعه  مبدل کاتالیزوری بعد از 
SA22-20-50Xکاتالیست

شرکت های تکنولوژی خودرو 
تیانجین کاتارک با مسئولیت محدود

3 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

SA22-20-605مجموعه مبدل کاتالیزوری سه سویه 
شرکت های تکنولوژی خودرو 

تیانجین کاتارک با مسئولیت محدود
3 سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

SA32-18-881واحد کنترل موتور
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(

MA12-18-861سنسور اکسیژن بعد از کاتالیست
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(

MA10-18-862M1سنسور اکسیژن قبل از کاتالیست
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(

HC00-20-440M1شیر برقی کنیستر کربن
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(
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HMA7151GA4W
FA1A-13-510سنسور دما و فشار هوا توربوچارتر

شرکت سیستم های الکتریکی 
خودرو یونایتد با مسئولیت محدود

1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر
)هر کدام زودتر واقع شوند(

SA00-13-215M1سنسور جریان هوا 
شرکت سیستم های الکتریکی 

خودرو یونایتد با مسئولیت محدود
1۰ سال یا 16۰۰۰۰۰ کیلومتر

)هر کدام زودتر واقع شوند(

توجه
لطفاًً گازولیــن و روغن های روانــکاری متنوع را 
باتوجه به مقررات بیان شــده در دفترچه راهنما 

بیافزایید.

محل  شماره موتور ◆
شماره موتور در ســطح پخ دار جلو بلوک سیلندر واقع 

است و بعد از بازشدن درب موتور قبل رویت می شود.
موقعیت های شماره شناسایی خودرو و شماره پالک ◆

شماره شناسایی خودرو برروی ستون عقب بدنه در زیر 
صندلی سرنشین جلو مهر شده است و برروی جلو آمپر 
در گوشــه سمت چپ پایین شیشــه جلو، روی صفحه 
نگهدارنده کمک فنر سمت چپ جلو، روی بخش فلزی 
صندوق پران و در وضعیت پایین ســتون B سمت چپ 
چسبانده شــده است . VINها برروی صفحه نگهدارنده  
کمک فنر سمت چپ پایین، روی بخش فلزی صندوق 
پران و در زیر ستون B سمت چپ بعد از باز شدن درب 
موتور و صندوق پران قابل رؤیت اســت. شماره پالک به 

بخش پایین تر ستون B سمت راست چسبیده است.

موقعیت شماره موتور
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