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راهنمای دارنده محصول

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی،
عملکردی و نگهداری است.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

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

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

توجه :در صورت عدم توجه به توصیههای ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمة توجه آورده شده است ،احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.
نکتة مهم :امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت اســت .به همین خاطر ممکن اســت بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد .برای
کسب اطمینان می توانید با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
یادآوری :در این کتابچه اطالعات مربوط به گونههای دیگر این محصول نیز درج شده و با عالمت ستاره (*) مشخص گردیده است.
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اجزاء خودرو
 -1اهرم راهنما ،بوق و تعویض نور باال و پایین چراغهای
بزرگ جلو
 -2شبکة تهویه هوا
 -3صفحة درجات و عالئم
 -4سوئیچ اصلی
 -5کلید فالشر
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 -6کلید انتخاب نوع سوخت
 -7کلید بخاری
 -8دنده
 -9زیرسیگاری
 -10شبکة خروجی هوای بخاری
 -11د ِر داشبورد
 -12شبکة تهویه هوا
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اجزاء خودرو
 -1زیرسیگاری
 -2محل نصب رادیو یا رادیوپخش
 -3اهرمهای تنظیم گرما
 -4اهرمهای تنظیم جریان هوا
 -5کلید انتخاب نوع سوخت

 -6جعبه محافظ واحد کنترل الکترونیک

 -7واحد کنترل الکترونیک ()ECU

 -8رله دوبل

اخطار
جاســیگاریها از نظر آتشسوزی پرخطر هستند.
از ریختــن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتشزا در آنها
خودداری کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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کلیدها
دو دسته کلید تحویل خریدار میشود.
درها
دربها را میتوان به دو طریق باز و بسته کرد:
الف -از خارج توسط کلید (شکل )1
روش قفل کردن :کلید را به اندازة یک چهارم دور در
جهت جلوی خودرو بچرخانید( .در هر دو سمت)
روش باز کردن :کلید را به انــدازة یک چهارم دور در
جهت عقب خودرو بچرخانید( .در هر دو سمت)

صندلی
صندلی سمت راننده به اهرم کنترل خاصی مجهز میباشد
که فاصله صندلی را نسبت به قد شخص تنظیم میکند.
برای تنظیم اهرم (شــکل  )1را به ســمت در کشیده و
در همان حال که روی صندلی نشستهاید ،صندلی را به
دلخواه به جلو و عقب هدایت ،سپس اهرم را رها کنید.

ریلی کشویی
فقط برای صندلی راننده وجود دارد.
صندلی شاگرد بعلت قرار دادن زاپاس چرخ در آن سمت،
فاقد ریلی کشویی است.
پشتی و دو صندلی فاقد حرکت دورانی میباشد.

ب -از داخل با هدایت زبانه (شکل )2
با هدایت زبانه به طرف عقب خودرو قفل در بســته ،و به
طرف جلو باز میشود.
9
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معرفی قطعات *CNG
برای گازســوز شدن خودروی شــما ،دو مجموعه اصلی
اضافه شدهاند که عبارتند از:
الف .کیت
ب .مخزن و متعلقات آن
کیت مجموعهای از قطعات مختلف برقی و مکانیکی است
که در محفظة موتور ،نصب شده است و مخزن و اتصاالت
مربوطه در قسمت باربند در خودروی وانت ،قرار دارد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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روشن کردن و رانندگی با استفاده از سوخت *CNG
تغییر نوع سوخت مصرفی با استفاده از کلید انتخاب نوع
سوخت که روی کنســول جلو و به جای کلید پنل قرار
دارد (کلید پنل با کلید چراغ نور پایین یکی شده است)،
انجام میشود و انتخاب سوخت  CNGدر موقعیتهای
ذیل امکانپذیر است:
الف) قبل از شروع حرکت (ابتدا خودرو روی بنزین روشن
شده و سپس بر روی گاز سوئیچ گردد).
ب) در حین رانندگی
ج) روشن کردن خودرو بر روی گاز به طور مستقیم**.

هشدار
** این حالت فقط در موارد اضطراری نظیر عدم وجود
بنزین به کار گرفته میشود و در شرایط عادی استفاده
از ایــن روش به دلیل وجود احتمال آســیبدیدگی
قطعات گازسوز ،به هیچ وجه توصیه نمیشود.

خودروی شما در یک نگاه

1

معرفی قطعات  CNGمستقر در قسمت بار*
 .1مخزن گاز

 .2شیر سر مخزن گاز:
 )1-2سوپاپ فشاری
 )2-2سوپاپ حرارتی
 )2-3شیر کنترل دبی

 .4پرکن

 .3لولة انتقال و سیستم تهویه گاز

* درصورت نصب در خودروی شما
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معرفی قطعات مستقر در محفظة موتور*
 -1رگوالتور
 -2شیر دستی یا شیر سرویس
 -3لوله فشار قوی انتقال گاز از مخزن به شیر سرویس
 -4فیلتر گاز
 -5ریل سوخت
 -6واحد پردازش الکتریکی ()ECU

* درصورت نصب در خودروی شما
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1

در موتور
روش باز کردن:
دســتگیرة مخصوص در موتور را (شــکل  )1که در زیر
داشــبورد سمت راننده قرار دارد به طرف خود بکشید .با
این عمل در از چفت آزاد میشود.

برای گشودن کامل در موتور ،ضامن چفت را با انگشت به
سمت چپ هدایت ،سپس در موتور را بلند کنید(.شکل)2

برای ثابت نگهداشتن در به صورت باز از دیرک مخصوص
(شکل  )3استفاده کنید.
روش بستن:
در موتور با فشار دست بر روی آن قفل میشود.

اخطار
برای جلوگیری از وقوع حادثه حین رانندگی ،اطمینان
حاصل کنید که در موتور بطور کامل بسته باشد.
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سوئیچ اصلی
در نقطة  ،Οفرمان قفل و سوئیچ بسته است.
در نقطة  ،Iاز لوازم برقی خودرو میتوان اســتفاده کرد.
ضمناً در این نقطه قفل فرمان باز است.
در نقطــة  ،IIلوازم برقی و برق موتور بکار میافتد ،المپ
عیبیاب روشن میشود .در غیر این صورت واحد کنترل
الکتریکی ایراد دارد.
در نقطة  ،IIIاستارت موتور بکار میافتد.
توجه داشــته باشید که کلید فقط در وضعیت  Οداخل
یا خارج میگردد.
توجه
جهت سهولت در روشن شدن خودرو ،در وضعیت
بنزین سوز استارت زده شود.
14

باز کردن قفل فرمان
کلیــد را در وضعیت  Iقرار دهید .در صورت نیاز فرمان را
قدری به سمت راست یا چپ حرکت دهید.
استارت زدن
با گردش کلید به ســمت وضعیت  ،IIIاستارت شروع به
گردش میکند به محض روشن شدن موتور کلید را رها
کنید تا در وضعیت  IIقرار گیرد.

اخطار
هرگز با موتور خاموش در سراشیبی رانندگی نکنید
(بوستر ترمز از کار میافتد) هرگز در حین رانندگی
سوئیچ را خارج نکنید (فرمان قفل میشود).

هشدار
 هرگز با موتور سرد حرکت نکنید. هرگز در فضای بسته موتور را روشن نکنید. هیچ گونــه تغییری در سیســتم قفل فرمانایجاد ننمایید.

اخطار
هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید.
این عمل فوقالعاده خطرناک است.

خودروی شما در یک نگاه
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دستگاه انتقال حرکت
جعبه دنده یا گیربکس
دسته دنده :دسته دنده در قسمت برآمدگی کف خودرو
نصب شــده و روی سر دسته دنده وضعیت دندهها نشان
داده شده است.
دستگاه سنکرونیزاسیون
این دستگاه برای هر چهار دنده جلو نصب و تعبیه گردیده
است و بدین طریق تعویض دندهها به راحتی و بدون صدا
انجام میپذیرد؛ مشــروط بر اینکه پدال کالچ را تا انتها
فشار دهید.

شیشهشوی
با کشیدن اهرم به سمت فرمان و نگهداشتن آن ،مایع داخل
مخزن شیشه شوی بر روی شیشه جلو پاشیده میشود.
برف پاککن
با چرخاندن چند پلهای اهرم ،برف پاک کن شروع به حرکت
با سرعتهای متفاوت مینماید.

مخزن شیشهشوی
هرچند یک بار سطح مایع مخزن شیشه شوی را باز کنید.
(داخل محفظة موتور)
در زمستان از مایع مخصوص حاوی ضدیخ استفاده شود.
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گرمایش
اهرم سمت چپ در وضعیت (شکل )1
الف :حداکثر گرما
ب :حداکثر سرما
با حرکــت اهرم در فاصله الــف و ب میتوانید به دمای
دلخواه دست یابید.
اهرم سمت راست در وضعیت (شکل )1
ج :قطع هواکشها
د :جریان هوا به سمت باال
هـ  :جریان هوا به سمت پایین
تنظیم شبکة توزیع هوای ورودی (شکل )2
اهرم الف :تنظیم کنندة مقدار جریان هوای ورودی
اهرم ب :تنظیم کنندة جهت جریان هوای ورودی
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1

عالئم اخطار
 -1بوق :انتهای دسته راهنما را به داخل فشار دهید.
 -2عالمت دادن با نور باال :دســته راهنما را به طرف
فرمان بکشید.
 -3چراغهای راهنما:
سمت راست :دسته راهنما را به طرف باال فشار دهید.
سمت چپ :دسته راهنما را به طرف پایین فشار دهید.
موقع سبقت گرفتن یا تغییر مسیر دادن :دسته راهنما را
قدری در جهت مورد نظر حرکت دهید.
تغییر مسیر کامل :برای گردش کامل ،دسته راهنما را تا
انتها به سمت مورد نظر فشار دهید.
در اثر برگشت فرمان ،دســته راهنما به طور خودکار به
حالت اولیه برمیگردد.

ایمنی کودکان
ایران خودرو کلیة موارد ایمنی را هنگام ســاخت رعایت
کرده است ،لکن زمانی که با کودکان مسافرت میکنید،
نگهداری از آنها مســتلزم مراقبتهای خاصی است .به
منظور جلوگیری از وقــوع حوادث احتمالی نکات زیر را
به خاطر بسپارید:
 -1قبل از بســتن در خودرو ،مطمئن شوید که انگشت
کسی الی در نماند.
 -2اطفال خود را در داخل خودرویی که شیشههای آن
باال است و زیر آفتاب پارک شده رها نکنید.
 -3کودکان تا سن  10سال را تنها در خودرو رها نکنید.
 -4هرگز به کودکان اجازه ندهید که بین صندلی بنشینند.
 -5قبل از باز کردن در مطمئن شوید که این عمل از لحاظ
ایمنی بالمانع است.
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درها

2

کلیدها
دو دسته کلید تحویل خریدار میشود.
درها
درها را میتوان به دو طریق باز و بسته کرد:
الف -از خارج توسط کلید (شکل )1
روش قفل کردن :کلید را به اندازه یک چهارم دور در
جهت جلوی خودرو بچرخانید( .در هر دو سمت)
روش باز کردن :کلید را به انــدازه یک چهارم دور در
جهت عقب خودرو بچرخانید( .در هر دو سمت)
ب -از داخل با هدایت زبانه (شکل )2
قفل در بســته و به
با هدایت زبانه به طرف عقب خودروِ ،
طرف جلو باز میشود.

هشدار
هیچوقت به منظــور قفل کردن درها در حالی که
زبانه داخلی به عقب کشیده شده باشد روی دکمة
دستگیره خارجی اتومبیل فشار وارد نکنید ،زیرا
این عمل موجب خرابی قفل و زبانه میشود.
19

درها

2

در موتور
روش باز کردن:
دســتگیرة مخصوص در موتور را (شــکل  )1که در زیر
داشبورد سمت راننده قرار دارد ،به طرف خود بکشید.

اخطار
برای جلوگیری از وقوع حادثه حین رانندگی ،اطمینان
حاصل کنید که در موتور بطور کامل بسته باشد.

20

با این عمل در از چفت آزاد میشود .برای گشودن کامل
در موتور ،ضامن چفت را با انگشت به سمت چپ هدایت،
سپس در موتور را بلند کنید( .شکل )2

برای ثابت نگهداشتن در به صورت باز از دیرک مخصوص
(شکل  )3استفاده کنید.
روش قفل کردن:
در موتور با فشار دست بر روی آن قفل میشود.

صندلیها

2

صندلی
صندلی سمت راننده به اهرم کنترل خاصی مجهز میباشد
که فاصله صندلی را نسبت به قد شخص تنظیم میکند.
برای تنظیم اهرم (شــکل  )1را به ســمت در کشیده و
در همان حال که روی صندلی نشستهاید ،صندلی را به
دلخواه به جلو و عقب هدایت ،سپس اهرم را رها کنید.

ریلی کشویی:
فقط برای صندلی راننده وجود دارد.
صندلی شــاگرد به علت قرار دادن زاپــاس چرخ در آن
سمت فاقد ریلی کشویی است.
پشتی و دو صندلی فاقد حرکت دورانی میباشد.

اخطار
 هیچ وسیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلو طرف راننده) وجود داشته باشد؛ زیرا در حالت ترمز شدید ،این وسایل میتوانند به زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدالها شوند. با توجه به اینکه پشتی سر یک وسیلة ایمنی است ،از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای خود اطمینان حاصل نمایید.ً
 جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو ،الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت سر نسبت به پشتی سر ،مطابق تصاویر ذیل حتما رعایت گردد. در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.21

کمربندهایایمنی

2

کمربندهای ایمنی
کمربند ایمنی خود را ببندید ،این کار طبق مقررات
الزامی است و برای ایمنی شما نیز اهمیت دارد.
کمربند ایمنی در زمان وقوع تصادف (هرچند جزئی) شما
را با متصل کردن به قسمت محکمی از خودرو ،از خطر
مصون خواهد داشت.
صندلی خود را تنظیم کنید.
مراقب باشید که کمربند تاب نخورده و با لبه تیزی تماس
نداشته باشد.
سگککمربندرادرقالبخودجابیندازیدودقتکنیدکه:
قسمت باالی کمربند باید بین شانه و گردن قرار گیرد.
(شکل  1صفحه بعد)
قسمت پایین کمربند باید از روی رانها عبور کند.
برای باز کردن کمربند دکمة قرمز را فشار دهید.
(شکل  2صفحه بعد)

کمربندهای قرقرهای یا خودکار
برای وارسی و اطمینان از اینکه چیزی مانع عملکرد
خودکار کمربند نمیشود ،آن را در حالی که اتومبیل
در سطح همواری قرار دارد به آرامی بکشید طوری که
کمربند قفل نکند.

کمربند در حاالت زیر قفل میشود:
 شتاب گرفتن یا توقف ناگهانی (ترمز شدید یا تصادف) -در سراشیبیهای شدید و یا پیچهای تند

اخطار
 برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود ،کمربند را بر روی شانه خود نصب کنید .اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلیها در محل مناسب و صحیح قرار گرفته باشد. از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده به داخل قفل که باعث درست عمل نکردن قفل کمربند میشوند ،جلوگیری کنید. کمربند ایمنی برای کودکان زیر  6سال مناسب نیست مگر در صورتیکه از صندلی بلند ویژه کودکان استفاده شود. از کمربند به هیچ عنوان نباید برای نگهداشتن همزمان بیشتر از یک نفر استفاده کرد .کمربندهایی که در تصادف در معرض کشش و تنش قرار گرفتهاند باید تعویض شده وقالبهای آنها بازدید شود.
 هیچگونه تغییری نباید در سیستم کمربندها و یا قالب آن داده شود. دربارة نظافت و نگهداری کمربندها به بخش نگهداری تزئینات خودرو رجوع شود.22

مراقبت های ایمنی

2

ایمنی کودکان
ایران خودرو کلیة موارد ایمنی را هنگام ســاخت رعایت
کرده است ،لکن زمانی که با کودکان مسافرت میکنید
نگهداری از آنها مســتلزم مراقبتهای خاصی است .به
منظور جلوگیری از وقــوع حوادث احتمالی نکات زیر را
بخاطر بسپارید:
 -1قبل از بســتن در خودرو ،مطمئن شوید که انگشت
کسی الی در نماند.
 -2اطفال خود را در داخل خودرویی که شیشههای آن
باال است و زیر آفتاب پارک شده رها نکنید.
 -3کودکان تا سن  10سال را تنها در خودرو رها نکنید.
 -4هرگز به کودکان اجازه ندهید که بین صندلی بنشینند.
 -5قبل از باز کردن در مطمئن شوید که این عمل از لحاظ
ایمنی بالمانع است.

پیشبینیهای الزم برای کودکان
هرگز (به هر دلیل) :اجازه ندهید که کودکان روی زانوی
سرنشین صندلی جلو بنشینند.
(خطر برخورد آنها به داشبورد جلو در هنگام تصادف)
آسایش کودکان
کودکان در سفر طوالنی بدخلق میشوند .جهت آرام کردن
آنها باید محیط داخل خودرو را دوست داشتنی نمود.
چندین بار برای استراحت و رفع حاجت آنها خودرو را
متوقف کنید.
برای آنها تنوع الزم فراهم کنید ،تنوعی که در آن حالت
خستگیآور ،کسل کننده و رقابت وجود نداشته باشد.
(خواندن کتاب ،شنیدن موسیقی و)...

اخطار
اطفال و کودکان به هیچ وجه نباید روی پای سرنشینان
خودرو بنشینند.
مخصوصاً هنگامیکه فرزند شما روی پایتان نشسته،
خطر جراحات شدید وجود دارد.
هیچگاه از یک کمربند برای بســتن دو نفر به طور
همزمان استفاده نکنید.

23

گرمایش

2

اهرم سمت چپ در وضعیت (شکل )1
الف :حداکثر گرما
ب :حداکثر سرما
با حرکــت اهرم در فاصله الــف و ب میتوانید به دمای
دلخواه دست یابید.
اهرم سمت راست در وضعیت (شکل )1
ج :قطع هواکشها
د :جریان هوا به سمت باال
هـ  :جریان هوا به سمت پایین
تنظیم شبکه توزیع هوای ورودی (شکل )2
اهرم الف :تنظیم کنندة مقدار جریان هوای ورودی
اهرم ب :تنظیم کنندة جهت جریان هوای ورودی
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ویژگی خودروهای دوگانه سوز
ویژگی خودروهای دوگانهسوز*
یکــی از زمینههای مــورد توجــه پژوهشگران صنعت
خودرو و محیط زیســت ،جایگزینی ســوختهای رایج
با سوختهای جدید اســت که ویژگیهایی نظیر حفظ
راندمان خودرو و آالیندگی اندک ،صرفه اقتصادی و تأمین
آسان را داشته باشند.
گازطبیعیفشرده (Compremed Natural Gas)CNG
به دلیل وجود منابع عظیم گاز طبیعی ،قیمت پایینتر و
آالیندگی کمتر و نیز شبکه توزیع گسترده ،گزینه بسیار
مناسبی برای این جایگزینی در ایران است.
گروه صنعتی ایران خودرو در راســتای دستیابی به بازار
جهانی و پیشگامی در بازار داخلی پس از انجام مطالعات
گســترده تولید خودروهای دو سوخته گاز -بنزین را در
اولویت کاری خود قرار داده است.
خودروهای وانت دوگانهســوز شما از محصوالتی هستند
که برای تحقق این مهم تولید شده است.

معرفی قطعات *CNG
برای گازســوز شدن خودروی شــما ،دو مجموعه اصلی
اضافه شدهاند که عبارتند از:
الف .کیت
ب .مخزن و متعلقات آن
کیت مجموعهای از قطعات مختلف برقی و مکانیکی است
که در محفظة موتور نصب شده است و مخزن و اتصاالت
مربوطه در قسمت باربند خودروی وانت قرار دارد.

2

* درصورت نصب در خودروی شما
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ویژگیخودرو دوگانه سوز

2

معرفی قطعات مستقر در محفظة موتور*
 -1رگوالتور
 -2شیر دستی یا شیر سرویس
 -3لوله فشار قوی انتقال گاز از مخزن به شیر سرویس
 -4فیلتر گاز
 -5ریل سوخت
 -6واحد پردازش الکتریکی ()ECU

* درصورت نصب در خودروی شما
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ویژگیخودرو دوگانه سوز
معرفی قطعات مستقر در محفظة موتور*
 .1رگوالتور:
برای سیستم انژکتوری یورو  ،4فشار گاز را از  200بار به
 2بار کاهش میدهد.

2

 .2شیر دستی:
به وســیله آن جریان گاز ورودی به رگوالتور را میتوان
باز و بسته کرد.
 .3لوله فشار قوی گاز:
گاز را از شير دستي به رگالتور انتقال ميدهد.
 .4فیلتر گاز:
از ورود ذرات خارجی و ناخالصیهای گاز مصرفی به ریل
سوخت جلوگیری میکند.
 .5ریل سوخت:
توزیع کننده ســوخت در خودروهای گازســوز با موتور
 OHVG2با سیستم گاز انژکتوری.
.6واحد پردازش الکتریکی گاز (:)ECU
با توجه به سیگنالهای ورودی ،عملکرد موتور را در حالت
گاز ،از طریق ارسال سیگنال به عملگرها ،کنترل مینماید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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ویژگی خودروهای دوگانه سوز

2

معرفی قطعات  CNGمستقر در قسمت بار*
 .1مخزن گاز :گاز طبیعی فشــرده با حداکثر فشار 200
بار در آن ذخیره میشود.

 .2شیر سر مخزن گاز :شیر گاز بعد از مخزن را باز یا
بسته مینماید و شامل تجهیزاتی است که جهت ایمنی
سیستم به کار گرفته میشود که عبارتند از:
 )1-2سوپاپ فشاری :در صورت افزایش فشار گاز بیش
از حد مجاز ،گاز مخزن را تخلیه میکند.
 )2-2ســوپاپ حرارتی :در صورت افزایش دمای گاز
بیش از حد مجاز ،گاز مخزن را تخلیه میکند.
 )2-3شــیر کنترل دبی :در صورت بریده شدن لوله
فشار باال ،خروج گاز را از مخزن محدود مینماید.

 .4پرکن :قطعهایست برای سوختگیری مخزن گاز ،که در
جایگاه سوختگیری ،نازل سوختگیری به آن وصل میشود.

 .3لوله انتقال و سیستم تهویة گاز :در صورت بروز
نشتی در اتصاالت ،سیستم تهویه ،گاز را به بیرون از اتاق
کابین هدایت میکند.
* درصورت نصب در خودروی شما
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ویژگی خودروهای دوگانه سوز

هشدار
 هرگونه دستکاری (یا تغییرات) بر روی مدار الکتریکی باید توسط یکی از نمایندگیهای مجاز که قطعات الزمرا در اختیار دارند صورت پذیرد ،زیرا یک اتصال غلط ممکن است منجر به خرابی کل سیستم الکتریکی (سیم
کشی ،اجزا و خصوصاً دینام) شود.
 هرگونه دســتکاری و یا تغییر سیستمهای تغذیه سوخت (واحد کنترل الکترونیکی ،سیمکشی ،مدار سوخت،انژکتور ،سرپوش محافظ و )...به دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند ،اکیدا ً ممنوع است( .مگر توسط
متخصصین شبکه خدمات پس از فروش).

اخطار
 هرگونه تعمیرات در مخزن نظیر تعویض یا تعمیر شــیر سر مخزن و یا تعمیر و سرویس کلی رگوالتور ،صرفاًتوسط فرد آموزش دیده و مورد تأیید شرکت سازنده و در نمایندگی مجاز صورت میگیرد.
 همچنین از آنجایی که مخزن ،متعلقات مخزن و رگوالتور جزء قطعات قابل ردیابی میباشند ،هرگونه تعمیر وتعویض در آنها میبایست در شناسنامه تعمیراتی مربوطه ثبت گردد.

هشدار
 نصب تجهیزات اضافیبرای اطمینان از عملکــرد صحیح خودرو و برای
اجتناب از پایین آمدن سطح ایمنی خودرو ،به شما
توصیه میکنیم از تجهیزات مورد تأیید سازنده که
با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن
نیز میباشد ،استفاده نمایید.
 تجهیزات الکتریکی و الکترونیکیهرگونه دســتکاری بر روی مــدار الکتریکی خودرو
میبایست فقط توسط نمایندگیهای مجاز صورت
پذیــرد چرا که یک اتصال غلــط میتواند منجر به
خرابی کلی اتصاالت الکتریکی یا وسایلی که به آن
وصل هستند شــود .هنگام نصب تجهیزات بعدی
الکتریکی اطمینان حاصل نمایید که وســیلة نصب
شده به وســیله فیوز محافظت شده است .از محل
قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید.
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کنترلها
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کنترلها

3

 -1المپ اخطار آب (نور قرمز)
چنانچه درجة آب داخل موتور بین  102الی  105درجه
سانتیگراد باشد ،این المپ روشــن میگردد و الزم است
خودرو متوقف گردد؛ اما نبایســتی موتور را خاموش کرد.
ضمناً میتوان با ریختن آب روی رادیاتور ،به خنک شدن
سریع موتور کمک کرد( .د ِر رادیاتور به هیچ وجه باز نشود)
 -2المپ اخطار فشار روغن (نور قرمز)
در صورت روشــن شدن ،موتور را خاموش ،به
رفع عیب اقدام نمائید.
-3المپاخطارنورپایینوچراغهایکوچک
(نورسبز)
این المپ با روشن شدن چراغهای نور پایین یا کوچک
روشن میشود.
 -4المپ اخطار عیبیاب
این چراغ در هنگام بروز اشــکال در سیستم
انژکتور روشن خواهد شد.
 بروز اشکال در سیستم انژکتور بروز اشکال در سیستم جرقهزنی -5المپ اخطار نور باال (نور آبی)
با روشن شدن چراغهای نور باال روشن میشود.
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 -6المپ اخطار شارژ دینام (نور قرمز)
بالفاصله با بکار افتادن استارت ،روشن و پس از
رسیدن به دور کامل موتور ،خاموش میشود.
چنانچه المپ با وجود کافی بودن دور موتور و یا در زمان
خاموش کردن موتور ،ناگهان روشن شود ،نشانه عیب در
مدار شارژ یا پاره شدن تسمه دینام است .در اسرع وقت
بــه رفع عیب بپردازید (خطر خالی شــدن باتری ـ گرم
شدن بیش از اندازة آب موتور).
 -7المپ اخطار کاهش بنزین باک (نور زرد)
در صورتی که حجم بنزیــن موجود در باک خودرو از 8
لیتر کمتر باشد ،این چراغ روشن میگردد.

قرار گرفتن عقربه در ســمت چپ حرارت ســنج نمودار
ســردی آب و قرار گرفتن آن در ســمت راست نمایندة
گرم بودن آن است .در حال عادی وقتی که موتور به نحو
متعادل کار کند ،عقربة حرارت سنج حدودا ً در وسط قرار
میگیرد و در فصل گرما اندکی به ســمت راست نقطه
وسط متمایل میگردد.
باید توجه داشت که در ترافیک سنگین خصوصاً در فصل
تابستان عقربة حرارتسنج از نقطه وسط بیشتر بطرف
راست متمایل میگردد ،ولی باید خاطرنشان ساخت که
عقربه هیچ گاه نباید در منتهیالیه ســمت راســت قرار
گیرد زیرا در آن صورت ممکن است از لحاظ فنی ایرادی
داشته باشد.

 -8المپ اخطــار راهنما (نور
سبز)
هنگام استفاده از چراغهای راهنما روشن میشود.
 -9درجه حرارت آب (شــاخص دمای سیســتم
خنک کننده)
اندکی پس از روشن شــدن موتور ،درجة آب شروع به کار
نموده و میزان حرارت آب داخل موتور را نشــان میدهد.
(بدیهی اســت اگر موتور سرد باشد عقربه حرکتی نخواهد
کرد تا وقتی که موتور حرارتی که قابل نشــان دادن باشد
را کسب کند).

اخطار
در صــورت قــرار گرفتن عقربــه در ناحیه قرمز،
بالفاصلــه موتور را خاموش نموده و به نزدیکترین
تعمیرگاه مجاز ایران خودرو مراجعه فرمایید.

کنترلها
 -10سرعتسنج
صفحه سرعت سنج ميزان سرعت خودرو را در هر لحظه
نمايش مي دهد.
 -11صفرکن کیلومتر
برای صفرکردن عدد مسافت شمار ،دکمة صفرکن را برای
مدت  5ثانیه فشار دهید.
 -12دورسنج موتور
دور موتور را بر حسب ( RPMدور در دقیقه) نشان میدهد.
 -13درجة بنزین
مقدار بنزین داخل باک را نشان میدهد و پس از باز شدن
سوئیچ موتور شروع به کار میکند.
 -14چراغ اخطار درگیر بودن ترمز دستی
در صورت درگیر بودن ترمز دســتی این چراغ
روشن میشود.
 -15چراغ اخطار باز بودن درها
در صــورت باز بودن یکی از درهای جلو این چراغ
روشنمیشود.

-16چراغ اخطار ترمز ضد قفل ()ABS

این نشــانگر هنگام روشن کردن خودرو مدت
چند ثانیه روشــن و ســپس خاموش میگردد .چنانچه
نشانگر اخطار هنگام روشــن کردن خودرو روشن نشود
و یا پس از روشن شدن موتور بصورت روشن باقی بماند،
این حالت نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل
اســت .در چنین شــرایطی خودرو را در اسرع وقت و با
رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز جهت بررســی و
برطرف نمودن عیب منتقل نمایید.
 -17چراغ مهشکن عقب
هنگام اســتفاده از چراغ مهشکن عقب این
نشانگر روشن میشود.

 -18کیلومتر شمار
کل مسافت پیموده شــده و نیز مسافتی را که در هر بار
رانندگی پیموده می شود را به طور جداگانه ثبت مینماید.
 -19نشانگر میزان سوخت گاز*
مقدار گاز داخل سيلندر را نشان ميدهد.
 -20نشانگر فعال بودن سيستم گازسوز*
با تغيير ســوخت از حالت بنزين به گاز ،چراغ
سبز رنگ روشن ميگردد.

اخطار
هرگز عقربه به ناحیه خطــر (باالی  5500دور در
دقیقه) وارد نشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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3

کنترلها

3
عالئم اخطار
 -1بوق :انتهای دسته راهنما را به داخل فشار دهید.
 -2عالمت دادن با نور باال :دســته راهنما را به طرف
فرمان بکشید.
 -3چراغهای راهنما:
سمت راست :دسته راهنما را به طرف باال فشار دهید.
سمت چپ :دسته راهنما را به طرف پایین فشار دهید.
موقع سبقت گرفتن یا تغییر مسیر دادن :دسته راهنما را
قدری در جهت مورد نظر حرکت دهید.
تغییر مسیر کامل :برای گردش کامل ،دسته راهنما را تا
انتها به سمت مورد نظر فشار دهید.
در اثر برگشت فرمان ،دســته راهنما به طور خودکار به
حالت اولیه برمیگردد.
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روشن کردن چراغها*
 -4با چرخاندن اهرم راهنما ،چراغها روشن و خاموش میشود.
 -5نور پایین چراغهای جلو :با کشــیدن اهرم راهنما به
سمت فرمان چراغها در وضعیت نور پایین فعال میباشد.
 -6نــور باالی چراغهای جلو :دســته راهنما را به طرف
فرمان بکشید.
برای بازگرداندن به نور پایین ،دسته راهنما را مجددا ً به
طرف فرمان بکشید.
 -7با چرخاندن اهرم راهنما چراغ مه شکن عقب سمت
چپ روشن و خاموش میگردد.

* برحسب مدل

کنترلها

3
چراغهای جلو
چراغهای جلو از یک عــدد المپ دو کنتاکت  40و 45
وات و یک عدد المپ  5وات و کاســه چراغ (رفلکتور) با
حباب شیشهای تشکیل شدهاند.

تنظیم نور چراغهای جلو (شکل )1
با پیچاندن پیچ در جهت گردش عقربه ساعت ،نور چراغ
به طرف پایین و در جهت عکس گردش عقربه ساعت به
طرف باال قابل تنظیم است.
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کنترلها

3
کنترل چراغهای نور باال ،راهنما و بوق
چراغهای نور باال ،راهنما و بوق توسط اهرمی که سمت چپ
غربیلک تعبیه شده است کنترل میشوند (مطابق شکل).
چراغهای نور باال
از نور باال به دو طریق میتوان استفاده نمود:
الف -با استفاده از اهرم راهنما
با کشیدن اهرم راهنما به سمت فرمان نور باال روشن و با
رها کردن آن ،نور باال قطع میشود.
ب -نحوه تعویض نور باال
چنانچه کلید اصلی چراغهای بزرگ روشن باشد با فشار
دادن اهرم راهنما به سمت جلو (به طرف پدالها) تعویض
نور باال و پایین صورت میگیرد.
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چراغهای راهنما
برای گردش به راست ،اهرم را به سمت باال هدایت کنید.
برای گردش به چپ ،اهرم را به سمت پایین هدایت کنید.
در هر دو حالت همزمان با چشمکزدن چراغهای راهنما،
چراغ سبز صفحه درجات و عالئم نیز شروع به چشمک
زدن میکند.
چنانچه چراغ راهنمای درجات و عالئم چشمک نزد (فقط
روشــن شــود) ،علت آن از کار افتادن یکی از چراغهای
جانبی است .یا اینکه اتوماتیک راهنما از کار افتاده است.

چراغها
چراغهای عقب
اجزاء مختلف چراغ عقب (شکل )1
الف -چراغ راهنمای عقب
ب -چراغ ترمز و چراغ خطر
ج -چراغ دنده عقب

گیربکس

3
دستگاه انتقال حرکت
جعبه دنده یا گیربکس
دسته دنده :دسته دنده در قسمت برآمدگی کف خودرو
نصب شــده و روی سر دسته دنده وضعیت دندهها نشان
داده شده است.
دستگاه سنکرونیزاسیون
این دســتگاه برای هــر چهار دنده جلــو نصب و تعبیه
گردیده اســت و بدین طریق تعویض دندهها به راحتی و
بدون صدا انجام میپذیرد .مشروط بر اینکه پدال کالچ را
تا انتها فشار دهید.

در غیر این صورت کالچ ساییده و زود خراب خواهد شد،
برای انتقال به دنده عقب کف دست را بر روی سر دسته
دنده جمع کرده و آن را با فشــار مختصر به طرف راست
(شکل  )23حرکت دهید تا فنر نگهدارنده باز شود .سپس
از این حالت به اندازه نیم دایره به طرف راســت و پایین
فشار دهید.
منظور از گذاشــتن فنر بازدارنده در انتهای سمت راست
دنده این است که در موقع تعویض دنده از سه به چهار با
دنده عقب مخلوط نگردد.

موقعیت جدید اهرم ترمزدستی
موقعیت اهرم ترمزدستی جهت راحتی راننده از قسمت
کناری اتاق به قسمت میانی اتاق (فاصله بین دو صندلی)
منتقل گردیده است.

همیشه برای حرکت خودرو از حالت توقف از دنده
یک استفاده نمائید.
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ترمز ضدقفل ()ABS

3

ترمز ضد قفل )ABS (Anti Lock Braking System
ترمز ضد قفل یکی از سیستمهای کنترلی خودرو است
که از قفل شــدن چرخهــا هنگام ترمزگیــری بر روی
جادههای لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید جلوگیری
نموده و به این ترتیب باعث کاهش فاصلة توقف ،افزایش
فرمانپذیری ،بهبود پایداری و به طور کلی افزایش ایمنی
خودرو میگردد.
در صورتیکه در حین عمــل ترمزگیری ،چرخها دچار
لغزش شوند ،عالوه بر افزایش مسافت ترمزگیری ،کنترل
و هدایت خودرو نیز به مخاطره میافتد .در چنین حالتی
لزوم بکارگیری ترمز ضد قفل  ABSمشــخص میشود.
این سیســتم با جلوگیری از قفل شدن کامل چرخها به
راننده امکان میدهد تا هنگام ترمزگیری ناگهانی و شدید
بتواند وسیلة نقلیة خود را هدایت نماید .این سیستم در
هنگام ترمزگیری نقش بســزایی در افزایش ایمنی دارد
چــرا که در مواقع الزم فشــار ترمزگیــری را به صورت
الکترونیکــی کنترل و تنظیم نموده و خود را با تغییرات
سطح جاده تطبیق مینماید.
در ترمزهای هیدرولیکی مرسوم ،با افزایش اعمال نیرو به
پدال ترمز ،فشــار ترمزی با گذشت زمان بر روی چرخها
افزایش مییابد و این باعث قفلشدگی چرخها در حین
ترمزگیری میشود.

38

سیستمهای هدایت و پایداری جدید مانند  ABSاز قفل
شدگی چرخها در این وضعیت و ایجاد شرایط بحرانی و
وخیم رانندگی جلوگیری بعمل میآورد ABS .در واقع
هر یک از چرخها را تحت نظر داشــته و میتواند فشــار
ترمــز را چنان تنظیم کند که هر چرخ از حداکثر نیروی
ممکن ترمز برخوردار شود بدون آنکه چرخ در حین کار
قفل کند و این میتواند بدون قفل شدنهای مکرر و سر
خوردن تایرها بهترین شرایط ترمزگیری با حفظ پایداری
و قابلیتهای هدایت برای خودرو بخصوص در جادههای
لغزنده را به ارمغان آورد.
هنگام فعال شــدن سيســتم  ،ABSهمانند ترمزگيري
معمولي با افزايش فشار پا  ،نيروي ترمزي افزايش مي يابد.
به طور خالصه میتوان مزایای ترمز ضد قفل()ABS

را اینگونه بیان کرد:
 -1قابلیت هدایت و حفظ پایداری خودرو به هنگام ترمزگیری
(در مسیرهای مستقیم و سرپیچها)
 -2حفظ فرمانپذیری به هنگام ترمزگیری (در مسیرهای
مستقیم و سرپیچها)
 -3کاهش بار مسئولیت از دوش راننده
 -4جلوگیری از فرسایش تایرها به سبب ممانعت از قفل
شدنهای مکرر و سرخوردن تایرها

اخطار
این سیســتم هیچگاه نباید عاملی برای تشویق به
شتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت
بیشتر محسوب شود.
بنابراین نمیتواند جایگزین دقت ،احتیاط و مسئولیت
هنگام رانندگی شود.
این عملکرد یک سیســتم کمکی است که هنگام
رانندگی در وضعیت بحرانی ،رفتار خود را متناسب
با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل مینماید.

ترمز ضدقفل ()ABS

هنگام اســتفاده از خودرو مجهز به ترمز ضد قفل
همواره به موارد ذیل توجه داشته باشید:
 از آنجایی که ترمــز ضد قفل تنها یک متعادل کنندهنیروی ترمزی میباشــد لذا هنــگام ترمزگیری به اندازه
کافی به پدال ترمز فشــار وارد نمــوده و همواره اصول
ایمنی را رعایت نمایید.
 احســاس لرزش پدال ترمز در زیر پا هنگام ترمزگیریبــر روی جادههای لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید
طبیعی بوده و ناشی از فعالیت ترمز ضد قفل میباشد.
 شنیده شدن صدا هنگام ترمزگیری بر روی جادههایلغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید از ناحیه چرخهای
جلــو و چرخهای عقب طبیعی بوده و ناشــی از فعالیت
ترمــز ضد قفل مجهز به عیبیاب خودکار اســت که در
را
صورت بروز اشکال ،نشانگر اخطار ترمز ضد قفل
در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن مینماید.
 هنگام روشن شدن خودرو نشانگر اخطار ترمز ضد قفلدر صفحه نمایش جلو داشبورد روشن شده و پس
از چند ثانیه خاموش میگردد.

چنانچه نشــانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن
نشود و یا به صورت روشن باقی بماند ،این حالت نشانه وجود
اشکال در ترمز ضد قفل است ،در چنین شرایطی خودرو را
با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.
 چنانچه هنگام پایین بودن کامل ترمزدســتی نشانگرو نشــانگر اخطار ترمز ضد قفل
ترمزدستی
متفقاً در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن باشند خودرو
را به رعایت اصول ایمنی متوقف نموده و با تعمیرگاه مجاز
تماس بگیرید.

اخطار
در هنگام رانندگی بر روی سطوح لغزنده ،توجه داشته
باشید که مسافت توقف شما بیشتر خواهد بود .پس
از عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت شســت
و شــوی خودرو که منجر به خیس شدن مجموعه
دیسک و لنتها میشود ،اقدام به ترمزگیری نمایید
تا شرایط ترمزها به حالت نرمال درآید.

هشدار
عملکرد ترمز  ABSمســتقل از فشار وارده بر پدال
ترمز عمل مینماید .بدین ترتیب ،در وضعیت بحرانی،
توصیه میشود که یک فشار قوی و مداوم را بر روی
پدال ترمز وارد نمایید .لزومی ندارد که فشارهای پی
در پی وارد کنید (پر کردن پمپ ترمز)
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روشن کردن و رانندگی با استفاده از سوخت * CNG
تغییر نوع سوخت مصرفی با استفاده از کلید انتخاب نوع
سوخت که روی کنســول جلو و به جای کلید پنل قرار
دارد (کلید پنل با کلید چراغ نور پایین یکی شده است)،
انجام میشود و انتخاب سوخت  CNGدر موقعیتهای
ذیل امکانپذیر است.
الف) قبل از شروع حرکت (ابتدا خودرو روی بنزین روشن
شده و سپس بر روی گاز سوئیچ گردد).
ب) در حین رانندگی.
ج) روشن کردن خودرو بر روی گاز به طور مستقیم**.

هشدار
** ایــن حالت فقط در موارد اضطراری نظیر عدم
وجود بنزین ،به کار گرفته میشــود و در شرایط
عادی ،اســتفاده از این روش به دلیل آسیب دیدن
قطعات گازسوز ،به هیچ وجه توصیه نمیشود.

اخطار
خــودروی خــود را در حال روشــن بــودن در
مکانهایی که امکان تماس با مواد و اجسام قابل
اشــتعال مانند علف و یا برگ با اگزوز داغ خودرو
وجود دارد ،پارک نکنید.

هشدار
با توجه به اینکــه پمپ بنزین حتی در زمان کارکرد
در موتــور بــر روی  ،CNGدر حال کار کردن بوده و
همچنین جهت خنک کاری پمپ بنزین ضروری است
همواره مقداری بنزین حداقل 5لیتر در باک باقی بماند.

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

* درصورت نصب در خودروی شما
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3
الف) انتخاب سوخت  CNGقبل از شروع حرکت*
موتور را روی بنزین روشن کرده و سپس کلید انتخاب
سوخت را روی حالت گاز قرار داده ،در این حالت عالوه
بر روشن بودن چراغ زرد سمت راست ،چراغ سبز سمت
چپ و چراغ قرمز ذخیره گاز سمت چپ کلید تبدیل ،به
صورت چشمک زن سریع قرار میگیرند.
چشمک زدن چراغهای مذکور بیانگر این است که هنوز
تبدیل سوخت از بنزین به گاز صورت نگرفته است.
سپس با سپری شدن زمان الزم و با فشار دادن پدال گاز،
تبدیل سوخت انجام میگیرد و چراغ سمت چپ کلید
انتخاب سوخت به صورت دائم روشن مانده و چراغهای
قرمز ذخیره گاز و زرد سمت راست ،خاموش میشود.
زمانی که موتور بر روی گاز روشن باشد ،چهار چراغ سبز
کلید انتخاب متناسب با میزان فشار گاز داخل مخزن
روشن خواهد بود.

ب) انتخاب سوخت  CNGدر حین حرکت*
در این حالت کافی است که کلید انتخاب سوخت را
روی حالت گاز (سمت چپ) قرار داده ،و بالفاصله تبدیل
سوخت انجام خواهد شد.

* درصورت نصب در خودروی شما

ج) روشن کردن موتور بر روی CNGبه طور مستقیم*
یادآوری میشود که روش فوق فقط در موارد خاص از
قبیل عدم وجود بنزین قابل استفاده بوده و در شرایط
عادی به هیچ وجه توصیه نمیشود.
در این روش ابتدا سوئیچ را باز کرده و سپس کلید انتخاب
سوخت را در حالت گاز قرار داده و سپس استارت زده
میشود .در صورتی که مشکل فنی در سیستم گاز نباشد،
موتور بر روی سوخت  CNGروشن خواهد شد.
د) بازگشت از حالت گاز به بنزین*
سوئیچ کردن بر روی بنزین در هر حالتی با سهولت و
فقط با قرار دادن کلید انتخاب سوخت بر روی حالت
گاز و بالفاصله انجام خواهد شد .زمانی که موتور بر روی
بنزین روشن باشد ،چراغ سمت راست کلید تبدیل (زرد
رنگ) روشن خواهد بود.
41

وضعیت چراغهای کلید انتخاب نوع سوخت

3
وضعیت چراغ های کلید انتخاب نوع سوخت *
وضعیتچراغهایکلیدانتخاب،باتوجهبهنوعسوختمصرفی
و مقدار سوخت  CNGدر مخزن به شرح زیر میباشد:
کلید انتخاب نوع سوخت *
کلید انتخاب نوع سوخت روی کنسول جلو و به جای
کلید پنل قرار دارد.
روشن بودن چراغ زرد سمت راست نشان دهنده استفاده
از بنزین میباشد.

کلید در حالت انتخاب بنزین به گاز*
در ابتدا چراغ زرد سمت راست روشن بوده و چراغ سبز
سمت چپ و چراغ قرمز ذخیره گاز ،در حالت چشمک
زن قرار میگیرد( .چشمک زدن چراغهای فوق بیانگر این
است که تبدیل سوخت از بنزین به گاز ،هنوز صورت نگرفته
است) .سپس پس از انجام تبدیل ،چراغ سمت چپ کلید
انتخاب سوخت روشن مانده و چراغهای قرمز و زرد رنگ
خاموش میشوند .چهار چراغ سبز باالی کلید انتخاب،
متناسب با میزان فشار گاز داخل مخزن روشن میشوند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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هشدار
در صورتی که برای روشن کردن خودرو در حالت
گاز با مشکل مواجه شدید ،کلید انتخاب را بر روی
بنزین قرار داده و موتور را روشن نمایید.
درحالیکه موفق به روشــن کردن موتور نشــوید،
مراتب را به نزدیکترین نمایندگی مجاز اطالع دهید.

3

وضعیت کلید انتخاب در حالت تمام شدن گاز*
وقتی گاز داخل مخزن رو به اتمام باشد ،چهار چراغ سبز
باالی کلید انتخاب سوخت خاموش میشوند و تنها چراغ
قرمز باالی کلید انتخاب روشــن میشود که بیانگر رو به
اتمام بودن گاز درون مخزن میباشد.
با تمام شــدن گاز مخزن ،چراغ ســبز سمت چپ کلید
انتخاب شروع به چشمک زدن سریع میکند که در این
حالت خودرو را باید در وضعیت بنزین قرار داد.
چشمک زدن آهسته چراغ سبز سمت چپ کلید تبدیل به
معنای اتمام سوخت نبوده ،بلکه بیانگر وجود ایراد در سیستم
گاز بوده که باعث میگردد موتور بر روی ســوخت CNG
روشن نمانده و میبایستی به حالت بنزین بازگشت نمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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سوئیچ اصلی

اخطار
هرگز با موتور خاموش در سراشیبی رانندگی نکنید
(بوستر ترمز از کار میافتد)
هرگــز در حین رانندگی ســوئیچ را خارج نکنید
(فرمان قفل میشود).
 هرگــز فرمان خودرو را هنــگام رانندگی تنظیمنکنید ،این عمل فوقالعاده خطرناک است.

3
سوئیچ اصلی
در نقطة  ،Οفرمان قفل و سوئیچ بسته است.
در نقطة  ،Iاز لوازم برقی خودرو میتوان اســتفاده کرد.
ضمناً در این نقطه قفل فرمان باز است.
در نقطــة  ،IIلوازم برقی و برق موتور بکار میافتد ،المپ
عیب یاب روشن میشود در غیر این صورت واحد کنترل
الکتریکی ایراد دارد.
در نقطة  ،IIIاستارت موتور بکار میافتد.
توجه داشــته باشید که کلید فقط در وضعیت  Οداخل
یا خارج میگردد.
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باز کردن قفل فرمان
کلیــد را در وضعیت  Iقرار دهید .در صورت نیاز فرمان را
قدری به سمت راست یا چپ حرکت دهید.
استارت زدن
با گردش کلید به ســمت وضعیت  ، IIIاستارت شروع به
گردش میکند به محض روشن شدن موتور کلید را رها
کنید تا در وضعیت  IIقرار گیرد.

هشدار
جهت سهولت در روشن شدن خودرو ،در وضعیت
بنزینسوز استارت زده شود.

مراحل سوختگیری CNG

3
مراحل سوختگیری *CNG
 )1قبــل از مراجعه به جایگاه و تا زمان حضور در جایگاه
سوختگیری از اســتعمال دخانیات و استفاده از تلفن
همراه ،جدا ً خودداری نمایید.
 )2پس از مراجعه به جایگاه سوختگیری ،1راننده خودرو
را خاموش کرده و از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل
شود (ترمزدستی کشیده شود) تا در حالتی که نازل پرکن
جایگاه به خودرو متصل است ،خودرو حرکت ننماید.
 )3اپراتور جایگاه ،بعد از کنترل برچسب مجوز سوختگیری
خودرو ،عملیات سوختگیری را انجام میدهد.

 )4پس از هر بار سوختگیری از بستن مجدد سرپوش شیر
پرکن گاز ،اطمینان حاصل شود( .جهت جلوگیری از ورود
گرد و غبار به تبع آن اشکال در سیستم گاز ،ضروری است)
 )5حداکثر فشــار مجاز سوختگیری  200بار میباشد،
که میزان فشار داخل مخزن را از گیج فشار داخل محفظة
موتور ،قابل مشاهده میباشد.

هشدار
از سوختگیری در جایگاههای سوخت  CNGمربوط
به اتوبوسها و خودروهای سنگین ،جدا ً خودداری
نماییــد ،زیرا احتمال خرابی شــیر ســر مخزن و
متعلقات آن با توجه بــه باالتر بودن دبی خروجی
جایگاه ،وجود دارد.

* درصورت نصب در خودروی شما

 -1جهت کســب اطالع از آخرین وضعیت استقرار جایگاههای سوخت  CNGفعال ،به آدرس اینترنتی www.ifco.ir

مربوط به سازمان بهینهسازی مصرف سوخت ،مراجعه و یا با شماره تلفنهای  88604760-5تماس بگیرید.
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3
عوامل مؤثر در صرفهجویی مصرف سوخت وضعیت
مکانیکی موتور:
تنظیم نبودن و بد کار کردن موتور بر میزان مصرف سوخت
میافزاید.

سیستم سوخترسانی:
سیستم سوخترسانی شــامل انژکتورها ،ریل سوخت،
لولههای سوخت پمپ بنزین و فیلتر بنزین را از نظر عدم
نشتی بررسی نمایید.

سیستم جرقه زنی:
فاصلة دهانة شمع بازدید و در صورت لزوم تنظیم گردد.

بنزین:
کیفیت بنزین نه تنها در میزان مصرف سوخت مؤثر است،
بلکه در دراز مدت بر شرایط مکانیکی و عملکردی موتور
نیز مؤثر خواهد بود.

هشدار
کیلومتر تعویض بر اســاس سرویسها هر 8000
کیلومتر میباشد.
46
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3
صفحة محافظ حرارتی مانیفولد اگزوز
به منظور حذف اثرات تشعشع حرارتی مانیفولد اگزوز به
دریچــة گاز و مجموعة مانیفولد هوا ،یک صفحة محافظ
بین مانیفولد هوا و اگزوز تعبیه شده است.
مصرف سوخت
مصرف سوخت فقط بستگی به طراحی خودرو ندارد؛ بلکه
به روش رانندگی و نگهداری خودرو نیز بستگی دارد .در
صورت رعایت نکات زیر مصرف ســوخت را میتوانید به
حد قابل مالحظهای کاهش دهید.

الف -نگهداری خودرو
سرویس و نگهداری خودرو در فواصل توصیه شده و تعویض
بموقع مواد مصرفی (روغن و )...و نیز کنترل مرتب قطعاتی
که در مصرف سوخت تأثیر دارند.
 تنظیم موتور طبق توصیههای سازنده خودرو فیلترگیری صحیح شمعها تعویض فیلتر هوا در فواصل زمانی معین شده در بخشسرویس و نگهداری.
 رعایت فشار باد الستیکها (با کم بودن باد الستیکهاســطح اصطکاک آن با جاده افزایش یافته ،باعث ازدیاد
مصرف سوخت میگردد).
 -استفاده از الستیکهای توصیه شده استاندارد.

هشدار
فیلتر هوای مسدود شده از توان موتور میکاهد ،چنانچه
خودرو در جادههای خاکی مورد استفاده قرار میگیرد،
فاصلهتعویضفیلترراکوتاهترکنید.
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3
ب -نحوة رانندگی
با پیشبینی ســرعت ترافیــک ،از ترمزهــای ناگهانی
خودداری کنید.
دنده را به آرامی عوض کنید و این تعویض را هنگام رسیدن
به سرعت متعادل موتور صورت دهید (سرعت خودرو نباید
از  2/ 3سرعت مجاز موتور تجاوز کند).
با ســرعت زیاد رانندگی نکنید .بهترین مصرف سوخت
را در دنده چهار با ســرعت  80کیلومتر در ساعت کسب
خواهید کرد.
با افزایش سرعت ،مصرف ســوخت نیز افزایش مییابد.
(میزان مصرف سوخت در مسافت  100کیلومتر با سرعت
 90کیلومتر در ساعت ،در حدود  8/3لیتر میباشد).
پس از باال آمدن دمای آب از حد نرمال ،به آرامی حرکت
کنید و از دادن گاز اضافی بپرهیزید.
48

موتــور را در چند کیلومتر اولیه ،با رانندگی در ســرعت
متعادل ،به تدریج گرم کنید.
رانندگی بصورت مسابقهای مصرف سوخت را باال میبرد
بهتر است به آرامی رانندگی کنید.
در دندة ســنگین (یــک و دو) ،از ســرعت گرفتن زیاد
اجتناب ورزید.
از باالتریــن دنــده ممکن ،بدون فشــار آوردن به موتور
استفاده کنید.
با حفظ فاصلة مناسب از خودروی جلویی ،استفاده از ترمز
را به حداقل ممکن برسانید.
بــا پیشبینی تغییرات ترافیک ،میتوان با رها کردن گاز
و بدون اســتفاده از ترمز ،ســرعت خودرو را با ترافیک
هماهنگ نمود.

تجهیــزات الکتریکی را زمانی که واقعــاً به آنها نیازی
نیست ،خاموش کنید.
ترجیحاً به جای پایین کشــیدن شیشهها از دریچههای
تهویه استفاده کنید.
با برنامهریزی مسافرت کنید.
حتیاالمکان در سفرهای کوتاه از خودرو استفاده نکنید.
رانندگی در شهر بیشترین مصرف سوخت را دارد.
در مسافرت از جادههای کمربندی استفاده کنید و از ورود
به شهرها و در نتیجه برخورد با ترافیک خودداری کنید.

صرفه جویی در مصرف سوخت
در دفترچة سرویس و گارانتی برنامه سرویسهای نوبتی به
طور واضح و روشن گنجانده شده است .به منظور برخوردار
شدن به تضمین معمول شرکت ایران خودرو که مفاد آن
در این کتاب ذکر شده است انجام سرویسهای مورد بحث
تــا  10000کیلومتر کارکرد اولیه در مدت اعتبار گارانتی
اجباری و اجتناب ناپذیر است زیرا در غیر این صورت بروز
هرگونه عیب ،معمول عدم رسیدگی به خودرو و بیتوجهی
راننده تشخیص داده شده و این امر طبعاً و به خودی خود
تعهدات کارخانه سازنده را لغو مینماید.
فواصل سرویسهای نوبتی در برنامه مذکور مشخص شده
است و اجرت این سرویسها بستگی به کمیت کار داشته
و مواد و لوازم مصرفی از آن مستثنی میباشد.
در صورت استفاده از خودرو در شرایط سخت و همچنین
رانندگــی در محیطهای آلوده و پر گرد و خاک ،تعویض
روغن موتور ،فیلتر روغن ،صافی هوا ،پمپ بنزین و دیگر
قسمتهایی که تحت تأثیر شرایط و محیط نامساعد قرار
میگیرند باید در فواصلــی کوتاهتر از آنچه که در برنامه
سرویسها تعیین شده صورت گیرد .برای تعیین فواصل
این نوع بازدیدها توصیه میشود که با یکی از تعمیرگاههای
مجاز ایران خودرو مشورت کنید .سرویسهای نوبتی باید
بال اســتثناء در یکی از تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو
انجام شده و محل مخصوص هر سرویس در دفترچه به
مهر آن تعمیرگاه ممهور شود.

مصرف سوخت گاز خودرو*

در  100کیلومتر بر اســاس اســتاندارد ECER83/03

مطابق جدول زیر میباشد.

شرایط رانندگی

3

میزان مصرف سوخت
با فشار  200بار

داخل شهر

 45لیتر

خارج شهر

 28/3لیتر

داخلوخارجشهر(سیکل ترکیبی)

 34/14لیتر

* درصورت نصب در خودروی شما
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شیشه شوی و برف پاک کن

3
شیشهشوی
با کشیدن اهرم به سمت فرمان و نگهداشتن آن ،مایع داخل
مخزن شیشه شوی بر روی شیشه جلو پاشیده میشود.
برف پاککن
با چرخاندن چنــد پلهای اهرم ،برف پاک کن شــروع به
حرکت با سرعتهای متفاوت مینماید.
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مخزن شیشهشوی
هرچند یکبار سطح مایع مخزن شیش ه شوی را باز کنید.
(داخل محفظة موتور)
در زمستان از مایع مخصوص حاوی ضدیخ استفاده شود.

هشدار
هرگــز از مخلــوط ضدیــخ و آب بــرای مخزن
شیشهشوی استفاده نکنید .این کار به رنگ خودرو
آسیب میرساند.

شیشه شوی و برف پاک کن

اخطار
قبل از شروع به رانندگی در شب:
از عملکــرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید و چراغهای خودرو را تنظیم نمایید( .در صورت
حمل بار بیش از حد معمول) .بطور کلی ،دقت کنید که چراغها پوشــیده شــده نباشند( .کثیفی ،گل ،برف و یا
هرگونه شئ روی آنها را نپوشانده باشد).

3

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

51

4

نگهداریخودرو
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نگهداری
ترمزدستی
برای خالص کردن ترمزدســتی آن را کمی به طرف باال
کشیده و با فشار انگشت شست بر روی دکمه ،اطمینان
حاصل کنید که اهرم ترمزدستی را تا آخرین حد ممکن
به پایین بردهاید.
به کار انداختن خودرو
روشــن کردن موتور :هیچ وقت موتور خود را در محیط
بسته روشن نکنید زیرا دودی که از اگزوز خارج میشود دارای
گاز کشنده مونواکسید کربن است .قبل از استارت زدن ،دسته
دنده را به حالت خالص درآورده و ترمزدستی را بکشید.
ســوئیچ را بچرخانید دقت کنید که حتماً دو چراغ خطر
روغن و باتری روشن شده باشند.
سپس اســتارت بزنید و پس از روشن شدن موتور بهتر
است در همان وضعیت خودرو را در دنده یک به حرکت
درآورده و برای مدت کمی از دنده سنگین استفاده کنید.

پدال گاز
فشار بر روی پدال گاز به آرامی و یکنواخت باشد ،حرکات
تند و فشار ناگهانی بر روی پدال گاز باعث خرابی موتور و
باال رفتن میزان مصرف بنزین خواهد گردید.
ترمز
ترمز خودروی وانت در دو مدل مورد استفاده قرار میگیرد:
 -1ترمز دو مداره تکالنتوس که در این سیستم از کالچ
هیدرولیک اســتفاده شــده و مخزن روغــن و کالچ آن
مشترک میباشد.
 -2ترمــز دو مداره آذین تنه که در این سیســتم کالچ
کابلی استفاده شده و کابل کالچ قابل رگالژ میباشد.

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

اخطار
 هیچوقت با دنده خالص در ســرازیری حرکتنکنید ،چه موتور خاموش باشــد چه روشن ،چون
در این حالت بوستر ترمز عملکرد الزم را ندارد.
 از قرار دادن کفپوش اضافی و ضخیم در زیر پایراننده خودداری کنید .زیرا کفپوش غیراستاندارد
مانع از طی شدن کامل کورس پدالها میگردد.
 هنگامی کــه خودرو در حال حرکت اســت ازخاموش کــردن خودرو یا بیرون آوردن ســوئیچ
خــودداری کنید ،زیرا فرمان خودرو قفل شــده و
هدایت آن غیرممکن میشود.
 از اســتارت زدن و روشــن نگه داشــتن موتورخودرو به مدت طوالنی در مکانهای سرپوشیده
جدا ً خودداری شود.
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نگهداری

4

روان شدن (آببندی) موتور و جعبه دنده
روان شدن تدریجی یک موتور نو و دستگاه انتقال حرکت
(جعبه دنده و دیفرانسیل) در خودرو اهمیت زیادی دارد
کــه کام ً
ال باید تحت مراقبت راننده قرار گیرد چرا که در
این صورت میتوان مطمئن بود که اجزا مختلف خودرو
در یک مدت طوالنی و با حداقل هزینه بیشــترین بازده
را خواهند داشــت .باید اضافه شود که عمل روان شدن
قســمتها نه تنها در مورد موتور و دستگاه دندهها مورد
نظر است بلکه در اجزاء دیگر شاسی از قبیل بلبرینگهای
چرخها و قســمتهای متحرک دیگر یک خودرو دارای
اهمیت خاصی میباشد.
ایــن عمل باید با مراقبت کامــل و به تدریج طی 3000
کیلومتر اول رانندگی انجام پذیرد .باید در نظر داشت که
در مدت روان شدن نباید به موتور فشار اضافی وارد شود.
مث ً
ال در حرکت سرباالئی ،در دنده چهار با سرعت کم ،در
چنین مواردی باید از دندههای کم ســرعت (سنگینتر)
استفاده شــود .مدارا کردن با خودروی نو در دوران روان
شــدن (آب بندی) چه در ضمن حرکت و چه در حالت
کار کردن در جا اهمیت بسزائی دارد.
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در  800کیلومتر اول رانندگی ،حداکثر سرعت به
شرح زیر باید رعایت شود:
دنده یک
دنده دو
دنده سه
دنده چهار
دنده پنج

 15کیلومتر در ساعت
 30کیلومتر در ساعت
 50کیلومتر در ساعت
 65کیلومتر در ساعت
 80کیلومتر در ساعت

از  800کیلومتر تا  1600کیلومتر اول ،سرعت خودرو
نبایــد از حد ارقام زیر تجــاوز نماید و پس از آن
میتوان به تدریج سرعت را افزایش داد:
دنده یک
دنده دو
دنده سه
دنده چهار
دنده پنج

 20کیلومتر در ساعت
 40کیلومتر در ساعت
 60کیلومتر در ساعت
 80کیلومتر در ساعت
 90کیلومتر در ساعت

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

نگهداری
پدال ترمز
از ترمز کردن ناگهانی و شدید خودداری نمایید و هنگام
پایین آمدن از ســرازیریهای تند از دندههای یک و دو
استفاده کنید تا ناچار به ترمزهای پیدرپی و مداوم نباشد.
در تولیــدات اخیر با اســتفاده از کلید (اســتوپ) ترمز
مکانیکی ایمنی ترمزها افزایش مییابد.
ممکن اســت الزم شــود پس از عبــور از خیابانها و یا
جادههای پر آب ترمزها را با فشــار آرام روی پدال ترمز
در حال حرکت خشک کرد تا مجددا ً قدرت کامل خود را
برای متوقف ساختن چرخها به دست آورند.
این عمل در موقع رانندگی و یا پس از رانندگی طوالنی
در هوای بارانی و در شرایطی که ممکن است ترمز مدتی
مورد اســتفاده پیدا نکند مانند رانندگی در اتوبانها نیز
توصیه میشــود .در مــواردی که رانندگی با اســتفاده
پیدرپی از ترمز انجام میشــود بایــد به فاصلههای کم
ترمزها بازدید و تعمیر الزم انجام شود.
بــه منظور ایمنی بیشــتر خــودرو سرنشــین در تمام
خودروهای تولیــدی از ترمز دو مداره (مطابق شــکل)
استفاده شده تا در صورت نشــتی یا از کار افتادن یکی
از مدارهای ترمز ،مدار قادر به نگهداشتن خودرو باشد.

4

پدال کالچ
ً
هنگام گرفتن باید پدال کامال تا پایین فشــار داده شود
تا بار اضافی به مکانیســم سنکرونیزه (دندههای برنجی)
جعبــه دنده تحمیل نگردد .هیچگاه در مواقعی که پدال
کالچ مورد استفاده نیست پا را بر روی آن نگه ندارید.
هنگام پایین رفتن از ســرازیری کالچ نگیرید زیرا باعث
ساییدگی و فرســودگی صفحه کالچ و خرابی مکانیسم
کالچ میگردد.

هشدار
هرگز قبل از گرم شدن موتور آن را زیر بار نبرید (با
سرعت حرکت نکنید) .اگر موتور با سوئیچ خاموش
نشد ،پدال ترمز را فشار دهید ،دنده را درگیر کنید
و پا را از روی کالچ بردارید تا موتور خاموش شود.
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نکات ضروری قبل از مسافرت

4

قبل از مسافرت قسمتهای زیر را بازدید کنید:
 -1روغن موتور
 -2آب رادیاتور
 -3روغن ترمز و کالچ
 -4مایع منبع شیشهشوی
 -5چشمهای شیشهشــوی و برف پاککنها (دو عدد
چشم شیشه شوی تعبیه شده است)
 -6بنزین
 -7میزان فشار باد الستیکها
 -8کلیه المپهای جلو و عقب
 -9میزان فشــار گاز داخل مخزن (از طریق گیج فشــار
داخل محفظة موتور)

هشدار
برای موارد ضروری ،تعــدادی فیوز و المپ همراه
داشته باشید.
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مراقبت های زمستانی
سیستم خنک کننده
خودرو هنگام تحویل دارای محلول ضدیخ تأیید شــده
اســت .این محلــول سیســتم را تا دمــای  -15درجه
ســانتیگراد (در بعضی کشورها تا  -35درجه سانتیگراد)
محافظت میکند .نظر بــه اینکه محلول ضدیخ حاوی
مواد ضد جوش و مانع زنگ زدگی (خورندگی) است ،لذا
ضرورت دارد در تمام فصول ســال سیستم خنک کننده
دارای محلول ضدیخ باشد.
مقدار ضدیخ را بازبینی و در صورت نیاز سرریز کنید.
جدول زیر نسبت ضدیخ موجود در سیستم خنک کننده
را نشان میدهد:
27درصد
ضدیخ

35درصد
ضدیخ

40درصد
ضدیخ

46درصد
ضدیخ

50درصد
ضدیخ

-15 °C

-20 °C

-25 °C

-30 °C

-35 °C

ضدیخ مورد اســتفاده در خودرو محلول اتیلن گیلیکول
میباشد*.
اخطار
محلول ضدیخ ســمی و نوشیدن آن کشنده است.
آن را دربسته و دور از دسترس کودکان نگاه دارید.
چنانچه مشــکوک به نوشیدن آن شدید ،سریعاً به
پزشــک مراجعه کنید .از تماس محلول ضدیخ با
پوست و چشــمانتان جلوگیری کنید .در صورت
وقوع ،ناحیه تماس را با آب فراوان بشویید.

الستیکهای زمستانی
از دو نوع الستیک در زمستان میتوان استفاده کرد:
 -1الستیک یخ شکن:
در چرخهای عقب به کار گرفته شوند.
 -2الستیک با زنجیر چرخ:
زنجیر چرخ باید در چرخهای عقب به کار گرفته شود.
برف پاککن شیشه جلو
قبل از بکارگیری برف پاککن ،یخ شیشــه را توســط
گرمای بخاری از بین ببرید.
برای اســتفاده از شیشه شوی کلید مربوط به آن را فشار
داده تا وقتی که فشــار انگشــت روی کلید باشد عمل
پاشیدن آب به طور خودکار انجام میگردد.
برای میزان کردن فواره شیشهشوی که روی شبکه هواکش
زیر شیشه نصب است یک شیء فلزی نوک تیز مثل سوزن
را در چشمهای شیشهشوی داخل کنید و آن را در جهتی
که مورد نظر است بچرخانید تا جهت فوران آب سوی نقاط
مورد نظر میزان شــود .بهتر است دقت شود در هر بار که
مخزن آب شیشهشوی را پر میکنید داخل آن را بشوئید تا
بر اثر جمع شدن غبار و آشغال سوراخ چشم شیش ه شوی
مسدود نشود.
جهت جلوگیری از رســوب گرفتگی سر نازلها همواره از
مایع مخصوص شیشهشوی استفاده نمائید.

هشدار
 چنانچه تیغههای برف پاککن در اثر یخ یا برف،زیاد متوقف و یا حرکت آنها کند شود باید فورا ً کلید
را به حالــت اول برگرداند و موتور مخصوص آن را
خاموش کرد تا از خرابی آن جلوگیری شود سپس
اقدام به پاک کردن یخ و برف از زیر تیغه نمود.
 در هنــگام یخ زدگی ،اطمینان حاصل کنید کهتیغههای برف پاک کن یخ نزده باشــد (خطر داغ
کردن موتور برف پاک کن).
وضعیت تیغهها را بررســی نماییــد .هنگامی که
کارایی تیغهها پایین میآید ،باید آنها را تعویض
نمود( .تقریباً هر سال)
شیشه جلوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید.
در صورتی که قبل از متوقف کردن برف پاککنها
(حالت  )Οموتور را خاموش کنید ،تیغههای برف پاک
کن در هر وضعیتی که باشند متوقف خواهند شد.
بعد از روشن کردن موتور ،کافی است برف پاککن را در
حالت Οقرار دهید تا تیغهها به حالت توقف بازگردند.
هنگام باز کــردن در موتور اطمینان حاصل کنید
که دسته برف پاککن در وضعیت ( Οتوقف) قرار
دارد .خطر ایجاد جراحت.

توجه :شيشه شــوي مورد اســتفاده در خودرو ،محلول
ايزوپروپانولميباشد

* از برندهای مورد تأیید و بســته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو
ارایه میگردد استفاده شود.
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مراقبت های زمستانی
قفل و الستیک درها
قفل درها را با روغن گرافیتدار روغنکاری کنید.
الستیک دور درها را با روغن سیلیکاتدار اسپری کنید.

4

ورودی هوا
شبکههای پایین شیشه جلو را (از خارج خودرو) برداشته
و برگها را کنار بزنید.
ترمزدستی
در هوای یخبندان از ترمزدستی برای پارک کردن خودرو
به مدت طوالنی خودداری کنید .بدین منظور خودرو را
در مدت توقف ،در وضعیت دنده یک یا عقب قرار دهید.
باتری
در زمســتان وضعیت شارژ باتری را مرتب بازبینی کنید.
کلیه چراغهای روشــنایی و راهنما را از نظر پاکیزگی و
صحیح کارکردن بازبینی کنید.
بدنه
در پایان زمســتان خودرو را کام ً
ال شســته و نسبت به
شستشوی قسمت زیر بدنه خودرو و گلگیرها توجه الزم
داشته باشید.
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الستیک ها
نقش الستیکها در حفظ ایمنی و رانندگی بهتر،
حیاتی و پراهمیت است.
 -1کم بودن باد الستیکها
رانندگی با الســتیکهای کم باد موجب افزایش مصرف
سوخت و از بین رفتن تدریجی الستیکها میشود.
عواقب :خطر جدا شدن آج و دو پوستگی الیه الستیکها که
منجر به خالی شدن ناگهانی باد و یا ترکیدن الستیک میشود.
 -2برخورد الستیک با جدول خیابان
پارک کردن بسیار نزدیک (چسباندن) به جدول خیابان،
فشار زیادی به الستیک وارد میکند .فشار وارده در نقطه
تحت تأثیر باعث ترک خوردگی الستیک میگردد.
عواقب :خسارت وارد به الستیک ممکن است هر لحظه
توسعه یافته موجب خالی شدن ناگهانی باد یا ترکیدگی
الستیک شود.
 -3ضربة ناشــی از افتادن خــودرو در گودال ،در رینگ
فرورفتگی ایجاد کرده و به الستیک خسارت وارد میکند.
اغلب خســارات وارده یــا بریدگی ،در قســمت داخلی
الســتیک رخ میدهد ،درنتیجه مشکل بتوان بریدگی را
بدون بیرون آوردن الستیک و امتحان آن از نزدیک پیدا
کرد .چنانچه بریدگی پیدا نشــود مقدار بریدگی با طی
مسافت بیشــتر توسعه یافته به بریدگی قسمت خارجی
الستیکها میانجامد.
عواقب :چنانچه ظهور ســائیدگی بر روی قسمتی از آج
الســتیکها به موقع کشف نشود به خالی شدن ناگهانی
باد یا ترکیدگی الستیکها میانجامد.

الســتیکی که در معــرض چنین ضربــهای (افتادن در
گودال) قرار گرفته باشد باید بازبینی شود.
بازبینیهای کلی:
 فشــار باد الســتیکها را به طور مرتب به ویژه قبل ازمسافرت طوالنی بازبینی کنید (در حالت سرد)
 هرگز باد الستیکهای گرم را کم نکنید ،زیرا فشار آنهامیتواند  0/3بار یا  4پاند نیرو بر اینچ مربع(
( بیشتر
از الستیکهای سرد باشد.
 از آنجا که فشار باد در الستیک یدکی مشخص نیست،هنگام استفاده از آن با سرعت کم رانندگی کنید.
 چرخها و الســتیکها باید بطور مرتــب برای تعیینوضعیــت آج و دیوارههای جانبی الســتیکها و رینگ
چرخها مورد بازبینی دقیق قرار گیرند.
هرگز الستیکهای تیوپدار را بدون تیوپ مورد استفاده
قرار ندهید.

اخطار
الستیکهای معیوب خطرناکند! از رانندگی با
الستیکهای معیوب ،ساییده و صاف ،یا الستیکهایی
که بیش از حد باد شده باشند ،خودداری کنید.

اخطار
 هرگز با الســتیکهای ســاییده شــده ،پاره وفرســوده ،یا الســتیکهایی که باد آنها تنظیم
نیست ،رانندگی نکنید.
 الستیکهای کم باد بسرعت ساییده میشوند واثرات جدی بر ایمنی و کنترل خودرو دارند.

مزایای فشار صحیح باد الستیکها
 صرفه جویی در ســوخت -کنترل بهتر خودرو در جاده

 نرمــی و دقــت فرمــان -دوام بیشــتر الستیک ها

شاخص ساییدگی
در بعضی الستیکها عالمت فرسودگی الستیک زیر آج
قرار گرفته اســت که پس از سائیدگی آج ظاهر میشود.
در این حالت باید الستیک را عوض کنید.
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باتری کمکی
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باتری کمکی
باتــری مصرفی در این خودرو از نوع  12ولت و  60آمپر
ساعت بوده و در صورت دشارژ (ضعیف بودن) میتوان با
استفاده از یک خودروی دیگر و یا یک باتری کمکی شارژ
شده ( 12ولت) اقدام به استارت زدن نمود .برای این عمل
به ترتیب زیر عمل نمائید.
 -1ســوئیچ اصلی خودروی دارای باتری ضعیف را بسته
و برای اتصال از کابلها و گیرههای قوی استفاده نمائید.
 -2خودروی کمکی بهتر است روشن باشد.
 -3قطــب مثبت باتری کمکی را بــه قطب مثبت باتری
اتومبیل و قطب منفی باتری کمکی را به بدنه خودرو (در
حد امکان دور از باتری) بوسیله گیرههای کابل متصل کنید.
 -4ســوئیچ اصلی خودرو دارای باتری ضعیف را باز نموده و
استارت بزنید .پس از روشن شدن اتومبیل بالفاصله گیرههای
کابل باتری کمکی را از روی باتری اتومبیل باز کنید.
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اخطار
 اسیدســولفوریک داخل باتری ،خورنده اســت.چنانچه این ماده با پوســت تماس پیدا کرد آنرا
فوری با آب بشوئید .باتری شارژ شده یا باتری در
حال شارژ شدن از خود ئیدروژن متصاعد میکند
که بسیار قابل اشتعال است.
هرگز شــعله آتش را به آن نزدیک نکنید
(خطر انفجار)
 مراقب باشــید که کابلها به طور صحیح اتصالداده شــوند تا از بروز خســارت به سیستم شارژ
خودرو جلوگیری شود.

سرویس و نگهداری باتری
دستورالعمل سرویس و نگهداری باتری
 -1ترمینالها (قطبهای باتری) را از نظر سولفاته شدن
بازدید نمائید برای از بین بردن ســولفاته و تمیز نمودن
ترمینالها ،آنها را با محلول جوش شــیرین و آب پاک
کنید سپس با آب خالص ترمینالها را تمیز کنید.
 -2روی ترمینالها را با گریس معدنی (نفتی) بپوشانید تا
از سولفاته شدن مجدد جلوگیری گردد.
 -3برای باز نمودن اتصال کابلها از باتری از آچار استفاده
نمائید همیشه اول کابل منفی (اتصال منفی) را باز نمایید
و هنگام بستن کابلها اول کابل مثبت را وصل کنید.
 -4در صورت نیاز ترمینالها را با برس تمیز کنید.

هشدار
 تنها روش تأیید شده برای روشن کردن خودروییکه باتری آن خالی شده است ،اتصال باتری با کابل
به یک باتری کمکی و یا باتری خودروی دیگر است.
 از هل دادن و یا بکسل کردن خودرو برای روشنکردن آن اجتناب کنید.

برای انجام دادن بهترین ســرویس به روش زیر
عمل نمایید:
 باتری را محکم در محلش ببندید. باالی باتری را تمیز و خشک نگهدارید. ترمینالها و اتصاالت آنها را تمیز ،محکم و پوشانده باگریس نگهدارید.
 در صورت ریخته شــدن و نفوذ الکترولیت (آب اسید)باتری به محلی ،آنجا را با محلول جوش شــیرین و آب
شستشو دهید.
 اگر از اتومبیل در مدت طوالنی اســتفاده نمیشــود،کابلهای باتری را باید باز کنید در این حالت هر  6هفته
یکبار باتری را شارژ نمایید.
 شعله ،ســیگار روشن و کبریت را نزدیک باتری نبرید.زیرا هیدروژن که گاز قابل اشتعال سریع میباشد .همیشه
در ســلولها وجود دارد نگذاریــد الکترولیت که دارای
اسیدسولفوریک اســت با پوست بدن یا چشمها یا رنگ
ماشین تماس پیدا کند.
باتریهای کهنه مواد مضر مخصوصاً اسیدســولفوریک و
ســرب دارند آنها را با وسایل منزل یکجا نگذارید و در
دسترس افراد نباشد.

اخطار
 در شرایط عادی ،باتریها گاز هیدروژن متصاعدمیکنند که میتواند منفجر و باعث ایجاد جراحات
جدی شــود ،لذا جرقه و یا شــعله مستقیم را از
محفظة موتور دور نگهدارید.
 در موقعی که باتری اتومبیل شما مشکوک بهیخزدگی است ،موتور را روشن نکنید.
 مطمئن شــوید که در هنگام استفاده از باتریکمکی ولتاژ هر دو باتری یکسان است ( 12ولت)
و کابلهــای رابط دارای گیرههای عایقدار و برای
استفاده در باتریهای  12ولتی مناسب هستند.
هنگام اتصال باتری به باتری هرگز کابلهای باتری
تخلیه شده را از آن جدا نکنید.
 هرگز قطب مثبت باتری را به قطب منفی وصلنکنید و اطمینان حاصل کنید که کابلهای رابط
از قطعات متحرک موتور دور بمانند.
 زمانی که در مجاورت قطعات متحرک موتور کارمیکنید مواظب باشید.
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اتصال باتری به باتری:
 همواره روش زیر را دنبال کنید: -1کابلی از قطب مثبــت باتری کمکی به قطب مثبت
باتری تخلیه شده وصل کنید.
 -2کابلی از قطب منفی باتری کمکی به یک نقطة اتصال
بدنه خودروی گیرنده (مثل دستة موتور یا هر سطح رنگ
نشــده دیگر) که از باتری و لولههــای بنزین و ترمز دور
باشد ،وصل کنید.
 -3مطمئن شوید کابلهای اتصال از قطعات متحرک هر
دو موتور دور باشد ،سپس خودرو کمکی را روشن کنید و
صبر کنید چند دقیقه کار کند.
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هشدار
چنانچه از باتری کمکی بطور غلط اســتفاده گردد.
باعث وارد آمدن خسارت به خودرو و باتری خواهد
شد .به همین منظور موارد زیر را دقیقاً رعایت کنید:
از آنجائیکه اســتارت خودرو  12ولت میباشد ،لذا
اســتفاده از یک باتری  24ولت یا دو باتری  12ولت
موجب آسیب رسیدن به سیســتمهای الکتریکی
خودرو خواهد شد .بنابراین به منظور استفاده از باتری
کمکی حتماً از باتری  12ولت استفاده نمائید.

آلترناتور  -تسمه پروانه

آلترناتور :باتری را از طریق یک آفتامات ترانزیســتوری
تمام بسته شــارژ میکند که نیاز به مراقبت ندارد و در
صورت خرابی بایستی تعویض گردد.
چــون یاتاقانهای (از نوع بلبرینگی) آلترناتور هنگام مونتاژ
بطور دائمی گریسکاری شدهاند بنابراین به روغنکاری مجدد
احتیاج ندارد .و در صورت خرابی بایستی تعویض گردند.

هشدار
به منظور امکان استفاده از مصرف کنندههای برقی
بیشــتر ،آلترناتور  65آمپر روی خودرو نصب شده
اســت .لذا هنگام تعویض آن دقت کنید که حتماً
نوع  65آمپر مورد استفاده قرار گیرد.
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میزان کردن کشیدگی تسمه پروانه
میزان صحیح کشیدگی تسمه پروانه وقتی است که مقدار
کل بازی آن  16میلیمتر باشد.
برای میزان کردن کشیدگی تسمه ابتدا پیچ و مهرههای
آلترناتور را که در شــکل نشان داده شده است شل کرده
و آلترناتور را آن قدر جابهجا کنید که کشیدگی تسمه به
میزان صحیح خود برسد .سپس پیچها را سفت کنید .بعد
برای چند دقیقه موتور را بکار بیندازید تا تسمه مدتی کار
کند .سپس آنرا خاموش کرده مجددا ً میزان کشیدگی
تسمه را آزمایش کنید.
این عمل باید در هر  8000کیلومتر انجام شود.
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سیستم جرقه زنی موتور وانت
سیســتم جرقه زنی موتور وانت از نوع الکترونیکی دوبل
 Double Ignition Coilاست.
به علت آنکه ولتاژ در سیستمهای جرقهزنی الترونیکی
باالتر از سیستمهای متداول مکانیکی است ،همواره قبل
از کار با این سیستمها اطمینان حاصل نمایید که سوئیچ
اصلی بسته بوده یا کابل اتصال باتری قطع باشد.
تست اینگونه سیستمها منحصرا ًباید توسط افراد متخصص
صورت گیرد.
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سوئیچ ثقلی:
در خــودرو وانت به منظور قطــع جریان بنزین در زمان
ضربه شدید یا واژگونی خودرو از یک کلید ایمنی استفاده
شده است.
در ایــن کلید ،یک گوی وجود دارد که با اعمال ضربه یا
واژگونی خودرو ،جریان برق به پمپ بنزین قطع میگردد.
چنانچه به هر دلیل کلید فــوق از حالت تحریک خارج
شــود (قطع گردد) ،باید توسط فشاری به باالی کلید به
حالت اولیه برگردانده شود.
در غیر این صورت موتور روشن نخواهد شد( .شکل )1

سیستم خنک کننده

اخطار
از آنجا که فن (پنکه) سیستم خنک کننده ،برقی
است ،پس از خاموش کردن موتور نیز ممکن است
برای دقایقی به کار خود ادامه دهد .در هنگام کار
در محفظة موتور از پنکه در حال کار فاصله بگیرید.

4
دستگاه خنک کننده موتور (رادیاتور)
هنگامی که حرارت آب در رادیاتور باال میرود و فشار آن
بیش از فشار سوپاپ فشارشکن درپوش رادیاتور میشود.
ســوپاپ مذکور باز شــده و بخار آب از لوله فوقانی این
سوپاپ به تدریج خارج میشود.
بدیهی اســت به این ترتیب ترجیحــاً مقداری آب تلف
میشــود که باید آن را در بازدیدهای مرتب جبران کرد.
آب رادیاتور هیچوقت نباید از خط زیرین گلویی رادیاتور
تجاوز کند.
توجه داشته باشــید که درپوش رادیاتور در تمام فصول
سال باید بطور کامل بسته و الستیک آب بندی درپوش
رادیاتور سالم باشد.

خالی کردن آب رادیاتور
ابتدا باید درپوش رادیاتور را برداشت (مطابق شکل).
پس از برداشــتن درپوش رادیاتــور اهرم کنترل بخاری
را روی گرم بگذارید و آنگاه شــیر تخلیه زیر رادیاتور و
همچنین شیر تخلیه بغل موتور را باز کنید تا آب خارج
شود( .شکلهای صفحه بعد)

اخطار
از باز نمودن درب مخزن مایع خنک کننده تا یک
ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.

اخطار
چنانچــه پس از یک رانندگــی طوالنی احتیاج به
بازدید آب رادیاتور باشــد .توجه داشــته باشید که
یکباره درپوش رادیاتور را باز نکنید بلکه ابتدا آن را
 1/4دور به طرف چپ چرخانده و کمی تأمل کنید
تا بخار داخل محفظه باالی رادیاتور به تدریج خارج
شــده و از فشار آن کاسته شــود سپس درپوش را
کام ً
ال به طرف چپ چرخانده و باز کنید.
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سیستم خنک کننده

4
پر کردن مجدد رادیاتور
 -1اهرم کنترل کننده بخاری را روی گرم بگذارید.
 -2شیرهای تخلیه زیر رادیاتور و پهلوی موتور را ببندید.
(شکل  1و )2
 -3محلول را تا پر شدن ،در رادیاتور بریزید .توجه داشته
باشید که همیشه آب تمیز و در صورت امکان فاقد امالح
تهنشین شونده باشد.
 -4پس از پر کردن رادیاتور ،موتور را روشن کرده بگذارید
چند لحظهای کار کند و قســمتهای رادیاتور را بازدید
کنید که آب چکه و یا نشت نکند.
 -5بایــد موتور آنقدر در جا کار کنــد که حرارت آن به
هشتاد درجه ســانتیگراد برسد تا سوپاپ ترموستات باز
شــده و هوای محبوس شده از زیر آن خارج شود آنگاه
دوباره سطح آب را کنترل کنید تا در صورت لزوم دوباره
آب ریخته شود.
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هر دو سال یکبار باید رادیاتور را تمیز کرد.
لزوم این کار بیشتر هنگامی است که از آبهای محتوی
محلولهای تهنشین شوندهای که دارای مواد آهکی هستند
استفاده شده باشد.
برای تمیز کردن رادیاتور و مجاری آن به طریق زیر
عمل کنید.
تخلیه دستگاه:
ابتــدا آب رادیاتور را تخلیه و ســپس اگر رادیاتور خنک
اســت یک لوله آب را وارد دهانه رادیاتور کرده و با فشار
مالیم آب رسوبات آن را پاک کنید و بعد شیرهای تخلیه
را ببندید و رادیاتور را با محلولهای پاک کننده پر کنید
(این قبیل محلولها باید قابل اعتماد بوده و دارای موادی
که به فلز صدمه میزنند نباشــد ).و دســتورهایی که از
طرف سازندگان آن در مورد طرز استفاده آنها داده شده
رعایت کنید.

باید در نظر داشت که این قبیل مواد ممکن است به رنگ
اتومبیل صدمه بزنند بنابراین هنگام استفاده از آنها باید
توجه و دقت کامل کرد.
سپس محلول پاک کننده را تخلیه کرده و مجددا ً رادیاتور
را با شــلنگ آب شستشو داده و باالخره شیرهای تخلیه
را بسته دســتگاه را در تمام طول سال از محلول خنک
کننــده (ضدیخ و آب بدون امــاح ،مطابق با مندرجات
جدول صفحه  )56پر کنید.
پاک کردن قسمتهای بیرون رادیاتور
در مناطــق و شــرایطی که گرد و خاک و یا حشــرات
مختلف در هوا وجود دارد رادیاتور را باید با دمیدن هوای
فشرده از طرف داخل موتور به خارج پاک کرد و لولههای
پالســتیکی و اتصاالت مربوط به جریان آب را هر چند
وقت یکبار دقیقاً بازدید و امتحان نموده تا از فاسد شدن
و خرابی آن جلوگیری شود.

شست و شو و نگهداری از خودرو
توصیههای کیفی در فرایند شستشوی خودرو
 -1توصیه میشود شستشوی خودرو در وضعیت عادی
هوا هفتهای یکبار صورت پذیرد.
 -2حتی المقدور شستشــوی خودرو میبایست در سایه
انجام شود.
 -3توجه داشته باشید که شستشوی را حداقل بعد از نیم
ساعت از اتمام کارکرد خودرو شروع کنید.
 -4هنگام شستشوی /خشــک کردن خودرو استفاده از
لباسها یا وسایل تیز و برنده و زبر که منجر به صدمه به
رنگ خودرو میشــوند مجاز نیست .استفاده از دستکش
پالستیکی در حین شستشو توصیه میگردد .ضمناً جهت
محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو ،از آب ولرم یا
سرد استفاده گردد .آب داغ اکیدا ً استفاده نشود .همچنین
توصیه میگردد از واکسها و مواد جال دهنده که ساینده
و فرسایشی نیست استفاده گردد.
 -5در حین شستشــو /خشک کردن خودرو نمیبایست
روی رکاب اتومبیل ایستاد یا روی سقف و بدنه خودرو
فشــار وارد کرد .همچنین توصیــه میگردد جهت پاک
کردن ،برق انداختن و جلوگیری از خط و خش روی بدنه
خودرو از دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
 -6به دلیل این که غبارهای ترمز بسیار خورندهاند ،برای
شستشــوی خودرو ابتدا چرخها شسته شده و با تعویض
دســتمال و ظرف آب ،بقیه قســمت های خودرو از باال
به پایین شستشــو گردد .همچنین در صورت استفاده از
رینگهــای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی ،جهت

شستشــو میبایســت از یک پارچه نرم و تمیز آغشته به
مخلوط آب و صابون مالیم استفاده گردد .الزم به ذکر است
که ســطوح رینگها مانند سطوح رنگ شده بدنه خودرو
حســاس بوده و توصیه میگردد ،از مواد شیمیایی قوی،
شیمیایی و اسیدی و همچنین مواد فرسایشی و خورنده
سطوح مانند مواد جال دهنده کرومی استفاده نشود .مواد
جال دهنــده کرومی صرفاً جهت جالدهی صفحات فلزی
کرومی روی رینگهای آلومینیومی استفاده گردد.
 -7حداکثر دمای آب مصرفی جهت شستشــوی خودرو
 60درجه ســانتیگراد ،حداکثر فشــار  ،bar 65فاصلة
بین نازل و محل شستشــو  10سانتیمتر و زاویه پاشش
 25درجه میباشــد .این زاویه در واقع زاویهای است که
خروجی آب از نازل در دو ســوی محور طولی (در امتداد
خروج آب) میسازد .مطابق با شکل زیر

 -8ویژگی شوینده مناسب برای شستشوی خودرو:
قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد) PH =7- 9 ( .
 از روان کنندگــی خوب برای حفاظت الیه شــفاف ازخط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشد .ترجیحاً از
شویندههای مایع استفاده گردد.
 عاری از موادی باشــد که پس از خشــک شدن رویخودرو اثر میگذارند.
 حاوی عوامل براق کننده برای حفظ براقیت و خشــکشدن سریع باشد.
 -9در مــورد خودروهایی با رنگ متالیک و دو پوششــه
اســتفاده از کارواشهای اتوماتیک کــه از برسهای دوار
جهت شستشو استفاده مینمایند ،چندان توصیه نمیشود.
 -10در صــورت مشــاهده هرگونه لکــهای مانند فضله
پرندگان ،شیره درختان و ...به دلیل نفوذ آن در رنگ بدنه،
توصیه میگردد ،بالفاصله نسبت به شستشو و رفع لکه از
سطح رنگ اقدام الزم صورت گیرد.
 -11در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهای
داخلی خودرو ،آن را حتماً خشک کنید.
 -12از قراردادن و خشــک کردن زيرپايي بر روي بدنه
خودرو خودداري فرماييد.
استمرار در عمل خشک کردن زيرپايي روي بدنه خودرو
در مدت زمان طوالني ،منجر به تغيير رنگ بدنه خودرو
خواهدگرديد.
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4

شست و شو و نگهداری از خودرو
جدول نحوه شست و شوی عمومی قسمتهای مختلف خودرو

4

نوع لکه

قسمتهای چرمی و پالستیکی

قسمتهای پارچهای

گل و الی

آب صابون نیم گرم
پاک کنندههای تجارتی

پاک کنندههای تجارتی
اسیداستیک

شکالت(کاکائو)

آب صابون نیم گرم
پاک کنندههای تجارتی

حالل آمونیاک  25درصد
حالل بوراکس سپس با آب و صابون
آب صابون نیمگرم /پاک کنندههای تجارتی

مواد قندی ،شیره آب میوه

آب صابون نیم گرم
پاک کنندههای تجارتی

آب صابون نیم گرم
پاک کنندههای تجارتی

جوهر رواننویس یا خودکار

الکل صنعتی
الکل  90درجه

الکل صنعتی
الکل  90درجه

خون

آب صابون نیم گرم
پاک کنندههای تجارتی

حالل آمونیاک  25درصد
آب صابون نیم گرم

قیر یا گریس

ترپانتین /بنزین

ترپانتین

روغن موتور

بنزین /الکل صنعتی

بنزین /الکل صنعتی

شست و شوی عمومی
قسمتهای پارچهای:
از روش خشکشوئی استفاده شود.
قسمتهای مشمعی:
(داشبورد ،روکش داخلی درها و قسمت داخلی سقف) فقط
از آب صابون نیمگرم یا الکل صنعتی استفاده کنید .در صورت
بروز مشکل با نماینده مجاز ایران خودرو مشورت کنید.
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شست و شوی ویژه
کمربند ایمنی :فقط از آب صابون نیمگرم استفاده کنید
و از بکار بردن هرگونه اجسام فلزی خودداری کنید.

هشدار
 مواد پاک کننده ،ساینده یا فرآوردههای شیمیائیرا هرگز بکار نبرید.
 کمربند ایمنی نباید با مواد سفید کننده (وایتکس)شستشو شود.
 هرگونه لک را فقط با شامپو فرش و اسفنج از رویپارچه پاک کنید.

توجه و اخطار
در خودروهای مجهز به موکت یکپارچه کف ،فقط
از جارو برقی جهت نظافت موکت استفاده شود و
نبایستی از مواد شــوینده استفاده کرد این عمل
باعث پوسیدگی موکت و بدنه خواهد شد.

اخطار
نوارهای آبی روی زههای آینههای جانبی ،شیشهها،
سپرهای خودرو و ...جدا شوند.
در صورت باقی ماندن طوالنی مدت ،بروز مشــکل
خواهند کرد.

شست و شو و نگهداری از خودرو
نگهداری از بدنه
هرگز:
 در زمســتان خودروی خیس را در محیطی که بسته وبسیار گرم است (باالتر از  18درجه سانتیگراد) پارک نکنید.
 پس از رانندگی در برف و گل و الی نمکدار ،شستشویخودرو را فراموش نکنید( .بویژه زیر بدنه و زیر گلگیر).
 اجازه ندهید که زنگ زدگی از ناحیه خســارت خورده(خراشها و رنگ پریدگیها) به بدنه برسد.
 خودرو را در نور زیاد یا یخبندان شستشو ندهید. بدنه را بدون خیس کردن اولیة آن پاک نکنید. اجــازه ندهید مواد خارجی (گازوئیــل ،مواد چربی یافضوالت پرندگان بر روی خودرو انباشته شوند).
 لکههای قیر را با بنزین و یا حاللهای غیرمناسب دیگرکه باعث از بین رفتن رنگ یا قطعات پالســتیکی دیگر
میشوند پاک نکنید.
همیشه:
 به آهستگی رانندگی کنید و فاصله خود را از خودروهایدیگر بر روی جادههای ناهموار حفظ کنید (سنگریزهها
به رنگ یا قسمت زیر خودرو خسارت وارد میکنند).
 خودرو را مرتب بشــوئید .به ویژه زمانی که خودرو درجاهای نمک پاش شده مورد استفاده قرار میگیرد.
 -زیر درختان و یا محیط آلوده توقف نکنید.

4

 با استفاده از فشار زیاد آب زیر بدنه خودرو و گلگیرهارا از رســوبات نمک و گل و الی پاک کنید .این رسوبات
عامل خورندگی را فراهم میآورند.
 رنگ پریدگیهای خودرو را لکهگیری کنید. برای حل مشــکالت احتمالی بدون نگرانی با نمایندهمجاز ایران خودرو مشورت کنید.

هشدار
در بعضی از سیســتمهای شســت و شو با جریان
آب پرفشــار ،آب به آببندیهای در و پنجره نفوذ
میکند و باعث خرابی قفلها میشود.
جریان آبِ
ِ
پرفشار را مستقیماً به قسمتهای حساس نگیرید.
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لکه گیری بدنه
لکهگیری
هرگونــه صدمه وارده به رنگ خــودرو را باید به منظور
جلوگیری از شــروع خورندگی بیدرنگ لکهگیری کرد.
شــماره رنگ بدنه روی پالک مشخصات درج شده است
(رجوع شود به قسمت ابعاد)

4

وسایل الزم برای لکهگیری
 کاردک ضدزنگ قلموی لکهگیریاگر صدمه عمیق بوده و فلز بدنه نمایان است:
 -1با احتیاط ،با اســتفاده از کاردک محل صدمه دیده را
بتراشید تا لبه رنگ میزان شود.
 -2ضدزنگ را به کار برده صبر کنید تا خشــک شود و
سپس با سمباده بسیار نرم آن را بسایید.
 -3با اســتفاده از قلم مو محل را رنگ بزنید (چند بار این
عمل را تکرار کنید) .هربار اجازه دهید تا رنگ خشک شود.
 -4چنانچــه رنگ خودرو دارای ماده براق کننده اســت
پس از لکه گیری برای یکنواخت شدن رنگ از ماده براق
کننده استفاده کنید.

عوامل زیر پوسیدگی را تشدید میکند:
رانندگی زیاد در جادههای نمک پاش شده در زمستان
 آلودگی -آب و هوای مرطوب و یا نزدیکی به دریا

پوســیدگی همیشــه بدنه خــودرو را تهدید میکند
لــذا میتوان با اتخاذ تمهیــدات الزم روند آنرا کند کرد.
ایران خودرو برای جلوگیری از پوسیدگی ،تدابیری نظیر
استفاده از آستر و رنگ مناسب و نیز تزریق فوم در البالی
بدنه خودرو را بکار گرفته است.

موارد زیر را روغن کاری کنید:
لوالهای در موتور
قفل در موتور
لوالهای درها
تسمههای نگهدارنده درها
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تعویض روغن
نوع روغنها
میزان و تعویض مرتب روغن قسمتهای مختلف خودرو
عامل اساسی برای ازدیاد مقاومت و عمر طوالنی آن است
و به همین دلیل فواصل توصیه شــده برای رسیدگی به
روغنها باید حتماً رعایت شود.
مسئله مهم دیگر این است که حتماً همان نوع و اندازهای
که برای هر قسمت توصیه شده مصرف شود و در غیر این
صورت ممکن اســت خرابی و خسارت زیادی به خودرو
وارد گردد.
با در نظر گرفتن شــرایط مختلف هــوا و درجه حرارت،
جدول اســتفاده از روغنهای تولید داخل کشــور برای
قسمتهای مختلف خودرو در صفحه بعد به نظر میرسد.

هشدار
 دقت شــود بین فواصل تعویــض روغن موتور وســرویسهای نوبتی حتماً در هر  400کیلومتر از
نظر اطمینان بیشــتر میزان روغن موتور بوسیله
شاخص مخصوص بازدید و اندازهگیری شود.
 اســتفاده از روغن ترمز نامناسب به قسمتهایالستیکی سیستم ترمز صدمه میرساند.
روغن ترمز رنگ خــودرو را از بین میبرد هنگام
استفاده از آن دقت کنید.

4

71

نوع روغنها *

4

نام قسمت

نوع روغن

ظرفیت

موتور

10 W 40 - 20 W 50

بدون فیلتر  3/97لیتر  -با فیلتر  4/5لیتر

گیربکس چهار سرعته ایران خودرو

85 W 90

 2لیتر

دیفرانسیل

85 W 90

 1/2لیتر

جعبه فرمان

85 W 90

 0/32لیتر

ترمز و کالچ

DOT 3 - DOT 4

 0/568لیتر

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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نوع روغنها
نام قسمت

نوع روغن

بستهای باتری

مالتی پرپوز گریس نمره ( 2گریس)

لولهها ،دستگیرهها و قفلها

روغن موتور

توپی چرخهای جلو

مالتی پرپوزگریس نمره 2

فنرهای بازگرداننده ترمزدستی

مالتی پرپوزگریس نمره 2

4

هشدار
 چنانچه خودرو بمدت طوالنی با سرعت باال حرکت کند ،سطح روغن روغن موتوررا بطور مرتب بازرسی کنید.
 هرگونــه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در ســطح مایعات خودرو یا ســایش غیریکنواخت الستیکها باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.
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بازدید و تعویض روغنها

4
تعویض روغن موتور
با توجه به کیفیت روغن معرفی شــده ،میزان کیلومتر
برای تعویــض ،هر  6000کیلومتر در شــرایط عادی و
 4000کیلومتر در شرایط سخت توصیه میشود*.

روغن گیربکس چهار سرعته ایران خودرو پس از
هر  2مرحله تعویض ،روغن موتور باید تعویض شود.
(هر  8000کیلومتر)

بازدید روغن جعبة دنده
روغنی که در موقع تحویل خودرو نو در جعبة دنده وجود
دارد باید طبق جدول ســرویس و در فواصل تعیین شده
بازدید شود.
* توقفهای کوتاه و مکرر در حین اســتفاده از خودرو ،رانندگی در ترافیک ســنگین ،بکســل تریلر ،رانندگی
طوالنی با ســرعت باال ،مســافتهای کوتاه با موتور ســرد در دمای پایین ،هوای گرم اغلب در دمای باالتر از 3
درجه ســانتیگراد ،هوای سرد اغلب در دمای پایینتر از  15درجه سانتیگراد ،در گرد و غبار ،استفاده از روغن یا
سوخت نامناسب.
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اخطار
 در هنــگام کار بر روی موتور ،موتور فن رادیاتورممکن است هر لحظه شــروع به کار نماید .خطر
ایجاد جراحت
 اضافه کردن :هنگام افزودن روغن دقت کنیدکه روغن روی قطعات موتــور نریزد زیرا احتمال
آتشســوزی وجود خواهد داشت .بستن درپوش
را فرامــوش نکنید ،زیرا خطر ایجاد آتشســوزی
به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور
وجود دارد.
 تعویض روغن موتور :اگر در حالیکه موتور داغاســت روغن آن را تعویض میکنید ،مراقب باشید
بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.
 موتور را در محیط بسته روشن نکنید:گازهای خروجی از اگزوز سمی است.

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

بازدید و تعویض روغنها

بازدید روغن دیفرانسیل
در موقع تحویل خودروی نو دیفرانســیل آن از روغن پر
شده است .در هر مرحله از سرویسهای نوبتی باید روغن
دیفرانسیل بازدید شود .برای این منظور ابتدا اتومبیل را
در سطح تراز و همواری متوقف کنید و سپس اطراف پیچ
سرریز روغن دیفرانسیل را کام ً
ال تمیز کنید و پیچ درپوش
مجرای روغن را باز کرده و ســطح روغن را بازدید کنید.
میزان صحیح روغن در دیفرانسیل وقتی است که تا رزوه
پیچ مذکور پر شده باشد( .شکل )1
بازدید روغن جعبة فرمان
بازدیــد روغن جعبة فرمان بایــد در هر  4000کیلومتر
رانندگی یک بار انجام شود .مناسبترین میزان روغن در
جعبة فرمان وقتی اســت که سطح آن اندکی پایینتر از
سوراخ مجرای پر کردن روغن باشد.

4
این مجرا به وسیله درپوش الستیکی که در باالی جعبة
فرمان تعبیه شده مسدود میگردد.
همیشه روغنهای مجاز مصرف کنید و در موقع ریختن
روغن دقت کنید که اطراف درپوش و دهانه ســوراخ آن
کام ً
ال تمیز باشــد و پس از ریختن روغن درپوش مذکور
باید کام ً
ال بسته شود (مطابق شکل).
بازدید گریس چرخهای جلو
پس از  8000کیلومتر رانندگی ،توپی چرخهای جلو باید
گریس زده شــود .برای این منظور باید کالهک توپی را
بردارید و کام ً
ال تمیز کنید ،ســپس بلبرینگها را بازدید
و با گریس پر کنید.
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بازدید و تعویض روغنها

4
بازدید روغن ترمز
روغــن ترمز در مخزنی واقــع در جلو و در داخل جایگاه
موتور نزدیک میله فرمان ریخته میشود.
ســطح روغن ترمز در مخزن را در هــر  1600کیلومتر
بازدید و در صورت لزوم آن را تا حد  MAXمیزان روغن
بین  MINو  MAXباشد).
اضافه کردن روغن باید به فاصلههای طوالنی انجام پذیرد
و چنانچه ســطح روغن در مخزن به میزان زیادی پایین
برود عالمت روغن ریزی دستگاه ترمز است که باید فورا ً
محل آن را تعیین و تعمیر کرد.
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دقت کنید که سوراخ هواکش در جعبة روغن ترمز بسته
نباشد چون مسدود شدن آن سبب مختل شدن سیستم
ترمز میشــود .روغن ترمز مورد اســتفاده در وانت باید
دارای حداقل استاندارد  SAEJ 1703fباشد.

روغن ترمز باید هر  40000کیلومتر تعویض شود.

اخطار
روغن ترمز شــدیدا ً سمی اســت و باید در ظرف
سربسته دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.
در صورت خوردن روغن ترمز ،ســریعاً به پزشک
مراجعه کنید.
 از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگیریکنید .در صورت تماس با پوســت ،محل را فورا ً با
آب فراوان بشویید و در صورت تماس با چشم پس
از شست و شو به پزشک مراجعه کنید.
 به دلیل احتمال آتشسوزی مراقب باشید ،روغنترمز روی موتور گرم نریزد.

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

بازدید و تعویض فیلترها

4
تعویض فیلتر هوا (شکل  2و )1
برای سهولت در تعویض فیلتر هوا ،محفظة فیلتر هوا بر
روی کاربراتور ثابت شده است و برای تعویض فیلتر ،کافی
است  4عدد گیره فلزی روی آن را باز کنید.

فیلتر تهویه بخار روغن و گازهای نفوذی محفظة کارتر
برگرداندن گازهــای نفوذی محفظة کارتر ،توســط یک
ســهراهی و دو مجرای پالستیکی جداگانه به لوله ورودی
هوا و به دریچة گاز و توسط یک نازل به مانیفولد هوا صورت
میگیرد( .شکل )3
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تعویض چرخها

تعویض چرخها
خودرو را در سطحی هموار قرار داده ،پس از کشیدن ترمز
دستی خودرو را در دنده یک یا عقب قرار دهید.
مثلث احتیاط در زیر صندلی قرار دارد (مطابق فاصله اعالم
شده بر روی جعبه مثلث احتیاط) تا مسائل ایمنی هنگام
تعویض چرخ رعایت شده باشد( .شکل  2صفحه قبل)
جک و آچار چرخ را خارج کنید.
ضامن نگه دارنده چرخ یدکی را باز و چرخ یدکی را بیرون
بیاورید .با اســتفاده از آچار چرخ ،قالپــاق را باز کرده و
پیچهای چرخ را شل کنید.
جک را در محل مخصوص قرار داده (شکل  )1و با چرخاندن
دستة جک در جهت عقربة ساعت آن را باال ببرید.
 مهرههای چرخ را باز و چرخ را خارج نمایید. چرخ یدکی را جا بیاندازید. مهرهها را قدری سفت کنید. -جک را پایین بیاورید.

 پیچها را (مجدداً) به طور کامل سفت کنید. قالپاق را نصب کنید. چرخ پنچر شده را در محل چرخ یدکی قرار داده ،قالبرا محکم کنید.
 الستیکها مطابق شکل  2هر  10000کیلومتر یکبارتعویض گردد.
اخطار
 چرخها باید باالنس باشند. هرگز از جک برای کار کردن در زیر اتومبیل استفاده نکنید. به منظور رعایت ایمنی ،ماهانه فشــار باد الستیکهارا در حالت سرد بازبینی کنید .این بازبینی شامل چرخ
زاپاس نیز میشود.
 همواره مکان امنی را که دور از مسیر تردد اصلی استبرای تعویض چرخ انتخاب کنید .سرنشینان را از خودرو
خارج و به محل امنی دورتر از خودرو راهنمایی کنید.

اخطار
هرگز وقتی تنها تکیهگاه خودرو جک اســت ،زیر
آن کار نکنید .جک فقط برای تعویض چرخ است.
 همیشه بالفاصله پس از تعویض چرخ ،فشار بادرا بررســی کنید و از محکم بودن مهرههای چرخ
مطمئن شوید.
درصورتپنچری،چرخرادراسرعوقتتعویضنمایید.چرخی که پنچر شــده باشــد حتمــاً باید مورد
بازبینی (و در صورت امکان تعمیر) یک متخصص
قرار گیرد.
 خودروی خود را بر روی زمین مسطح که لغزندهنبوده (مثال :از توقف بر روی ســرامیک اجتناب
کنید )...،و مقاوم باشد پارک کرده (در صورت لزوم
از یک حائل زیر کفشــک جک استفاده کنید) ،و
فالشر را نیز روشن نمائید.
ترمز دستی را بکشــید و دنده را از حالت خالص
خــارج کنیــد (دنده یک یــا دنده عقــب و یا در
موقعیت  Pبرای دنده اتوماتیک) تمام سرنشینان
را از خودرو پیاده کــرده و به محلی دورتر از تردد
خودروها ،راهنمایی نمایید.
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تعویض چرخها

5

چرخ یدکی
چرخ یدکی در زیر صندلی سمت شاگرد قرار دارد ،و در
(شکل  )1نشان داده شده ،با یک فشار باز کنید (به سمت
پایین و چرخش به ســمت راســت برای سهولت خارج
نمودن آن) .برای گذاشتن و بستن چرخ در محل خود آن
را به طریقی که در شکل نشان داده شده در محل مربوطه
قرار دهید ســپس قالب را روی قسمت نگهدارنده چرخ

قرار دهید و به طرف چرخ فشــار دهید ،با گرداندن پیچ
در جهت عقربههای ساعت (به سمت چپ) آن را سفت
کنید ولی مراقب باشید که بیش از اندازه سفت نگردد.
در زیر صندلی سمت شاگرد وسایل زیر قرار دارد:
جک و زاپاس
دستة جک و آچار چرخ
کیف ابزار و مثلث احتیاط

کیف ابزار شامل:
 -1آچار شمع
 -2آچار تخت  7/16و 3/8
 -3آچار تخت  9/16و 1/2
 -4پیچگوشتی دوسو
 -5پیچگوشتی چهارسو
 -6انبردست

هشدار
فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد و گرم شدن غیر طبیعی الستیکها میگردد و همچنین پیامدهای بسیاری در زمینه ایمنی در پی خواهد داشت:
 عملکرد بد در جاده، خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج الستیک فشار باد چرخها به وزن و سرعت خودرو بستگی دارد :فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید. توجه داشته باشید که از بین رفتن یا درست بسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ میتواند باعث کم شدن فشار باد آن شود .همیشه از درپوش سوپاپ مشابه درپوش اولیهاستفاده کنید و آنرا کام ً
ال ببندید.
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تعویض المپ ها

روش تعویض المپ چراغ جلو (شکل )2
جلو پنجره را باز کنید.
خارهای اطراف چراغ را خارج کنید.
بلوری را آزاد کنید.
فیش چراغ را از پشت المپ جداکنید.
فنر پشت المپ را آزاد کنید.
المپ را تعویض کنید.

اخطار
توصیه میشود المپ جدید را با پارچ ه برداشته و از
لمس کردن آن خودداری کنید.

تعویض المپها
پیچهای  1و  2و  3و ( 4شکل  )1را باز کرده و قاب روی
چراغ را بردارید.
المپ سوخته را به داخل فشار داده و با اندکی فشار دادن
و چرخاندن آن را بیرون بیاورید.
المپ جدید را با اندکی فشار و چرخاندن در جهت عکس
در محل خود قرار دهید.
قاب را در محل خود قرار داده ،پیچها را سفت کنید.

تعویض المپهای صفحه درجات و عالئم
کلیه المپهای مخصوص ادوات کنترل از پشت صفحه
قابل دسترســی میباشــند المپ مربــوط را از محفظة
استوانهای خارج نموده ،تعویض کنید.

اخطار
المپها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام
تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.
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تعویض المپ ها
جدول مشخصات المپ ها
محل المپ

وات

ولت

 21وات

 12ولت

المپ چراغ جلو

 40و  45وات

 12ولت

دو کنتاکت

المپ چراغ ترمز

 21وات و خطر عقب  5وات

 12ولت

دو کنتاکت

المپ نمره عقب

 5وات

 12ولت

المپ نور پس زمینه

 2/2وات

 12ولت

المپ چراغ دنده عقب

 21وات

 12ولت

المپ چراغ کوچک جلو

 5وات

 12ولت

المپ چراغ راهنما جلو و عقب

5

اخطار
عملکرد کلیة چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید.
هنگام تعویض هر المپ ،کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
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کنتاکت

فیوزها

جعبه فیوز
ده عدد فیوز در جعبه فیوز خودرو نصب شده است .این
فیوزها برای حفظ قسمتهای برقی خودرو از خرابی بوده
و در جعبه پالستیکی بغل موتور قرار دارد.
اخطار
در صورتــی که یکی از فیوزها ســوخته باشــد و پس
از تعویض دوباره بســوزد شــخصاً اقدام به تعویض و یا
گذاشتن فیوز با مقاومت بیشتر ننمائید و فورا ً به تعمیرگاه
ایران خودرو (وانت) مراجعه کنید( .خطر آتشسوزی)
هشدار
هرگونه دســتکاری (یا تغییرات) بر روی مدار الکتریکی
باید توسط یکی از نمایندگیهای مجاز که قطعات الزم را
در اختیار دارند صورت پذیرد ،زیرا یک اتصال غلط ممکن
است منجر به خرابی کل سیستم الکتریکی (سیمکشی،
اجزا و خصوصاً دینام) شود.

5

جدول قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز (شکل )1
قسمت های برقی مربوط به هر فیوز

شماره فیوز

نوع فیوز

F1

10A

پمپ سوخت

F2

30A

تغذیه سوئیچ استارت ،ای سی یو ،رله دوبل

F3

15A

چراغ جعبه داشبورد ،پورت دیاگ ،قفل مرکزی

F4

15A

چراغهای بزرگ جلو (نور باال)

F5

15A

چراغهای بزرگ جلو( ،نور پایین)

F6

15A

چراغهای کوچک روشنایی ،جلو آمپر ،روشنایی پانل

F7

20A

راهنمای چپ و راست ،رادیو ،بوق

F8

20A

چراغ دنده عقب ،چراغ اخطار ترمز ،بخاری ،برف پاککن ،پمپ شیشهشوی

F9

10A

ترمز  ،ABSپورت دیاگ ،ای سی یو

F10

15A

فن برقی رادیاتور

83

فیوزها
جعبه فیوز کالسکهای
F11

F12
F13

5

F14
F15

F16

شماره فیوز

نوع فیوز

قسمتهای برقی مربوط به هر فیوز

F11

30A

فالشر ،دسته راهنما

F12

30A

مدوالتور ترمز ABS

F13

شنت

---

F14

30A

کنیستر ،رله دوبل

F15

30A

مدوالتور ترمز ABS

F16

شنت

---
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روش برخورد در صورت بروز نشتی گاز

روش برخورد ،در صورت بروز نشتی گاز*
علیرغم اینکه در سیســتم گاز نکات ایمنی فراوانی مد
نظر قرار داشــته ،با این وجود ضرورت دارد از موارد زیر
آگاهی داشته باشید:
 هر روز خودروی خود را برای اطمینان از عدم نشــتیگاز بررسی نمایید.
 هرگونه نشتی گاز در اتصاالت لوله فشار قوی ،در کابینراننده یا قســمت بار ،از طریــق لوله خرطومی تهویه به
خارج از فضای کابین منتقل میشود.

 اگر خودرو را در مکانهای بســتهای که سیستم تهویهندارند ،پارک مینمایید توصیه میشود که شیر سر مخزن
را ببندید.
 در صورت بروز نشــتی و استشمام بوی گاز از محفظةصندوق عقب و یا داخل اتاق ،کلید انتخاب سوخت را در
حالت بنزین قرار داده و شیر سر مخزن را ببندید و جهت
رفع اشکال به نمایندگی مجاز ،مراجعه نمایید.

اخطار
 هرگونه دستکاری و انجام تعمیرات در سیستمگاز ،توســط افراد غیرمجاز ،باعث خدشهدار شدن
شــرایط گارانتی شــده و امکان بــروز صدمات و
خســارات را در پی دارد .لذا کلیة تعمیرات فقط
توسط پرسنل تعمیرگاه مجاز ،صورت میگیرد.
 هرگونه تعمیر در مخازن نظیر تعویض و یا تعمیرشــیر ســر مخزن و یا تعمیر و سرویس رگوالتور،
صرفاً توسط فرد آموزش دیده و مورد تأیید شرکت
سازنده و در نمایندگی مجاز صورت میگیرد.
همچنیــن از آنجایی که مخــزن و رگوالتور جزو
قطعات قابل ردیابی میباشــند ،هرگونه تعمیر و
تعویض در آنها میبایست در شناسنامه تعمیراتی
مربوطه ثبت گردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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پالک و برچسب مشخصات

پالک مشخصات خودرو
وقتی در موتور را باز کردید روی ســطح داخلی گلگیر
پالکی فلزی قرار دارد (شکل  )1که نشان دهنده شماره
موتور ،شماره بدنه ،شماره رنگ ،کد مدل و تاریخ ساخت
است و پالک کوچکی نیز روی سینی جاقفلی جلو نصب
شده است که نشان دهنده شماره بدنه ( )INاست .شماره
بدنه با  INPبرای وانت  1600شروع شده است.

در هنگام مکاتبه با ســازمان خدمــات بعد از فروش و یا
سازمانهای دیگر این مشخصات را حتماً قید کنید .ضمناً
شماره موتور هر خودرو روی پوسته سیلندر نیز حک شده
است( .شکل )2

برچسب مشخصات
برای دستیابی به برخی اطالعات ضروری و مورد نیاز در
خصوص انواع روغن ،مایعات قابل مصرف ،نوع رینگ ،تایر
و میزان فشار باد الســتیک ،مشخصات مذکور بصورت
برچســب در محلهای مشــخص شــده در (شکل  3و
شکلهای صفحه بعد) الصاق گردیده است.

87

6

روش تعویض برچسب مجوز سوختگیری

6

روش تعویض برچسب مجوز سوختگیری
مدت اعتبار برچسب ســوختگیری  12ماه میباشد و
بدون آن اجازه مدت سوختگیری خودرو در جایگاههای
 CNGداده نمیشــود ،لذا حداقل یک ماه قبل از اتمام
مهلت اعتبار برچسب ،برای انجام بازرسی ،به مراکز مجاز
خودروهای دوگانه سوز مراجعه نمایید.
جهت آشنایی با مراکز مجاز به کتابچه سرویس گارانتی
مراجعه شود.
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هشدار
به کلیة دارندگان خودروهای ســواری گازســوز،
اکیدا ً توصیه میشود از سوختگیری خودروهای
خود در جایگاههای  CNGمربوط به اتوبوسها و
خودروهای سنگین ،خودداری نمایید .زیرا احتمال
خرابی شیر مخزن و متعلقات آن ،با توجه به باالتر
بودن دبی خروجی جایگاه وجود دارد.

ابعاد و مشخصات عمومی
مصرف سوخت گاز خودرو*

وانت

در  100کیلومتر بر اساس استاندارد ECER83/03

مطابق جدول زیر میباشد.

خارج شهر

 28/3لیتر

داخلوخارجازشهر(سیکلترکیبی)

 34/14لیتر

رینگ و الستیک

داخل شهر

 45لیتر

اندازه رینگ

4/5 J x 13

اندازه الستیک

590 x 13

میزان فشار باد

شرایط رانندگی

میزان مصرف سوخت با
فشار  200بار

محل مصرف

تا دو نفر سرنشین
با سرعت زیاد و
مسافت طوالنی

جلو

عقب

جلو

عقب

نوع روغن**

ظرفیت
بدون فیلتر

موتور

10 W 40

 3/97لیتر -

20W 50

با فیلتر 4/5

*27psi 24psi

لیتر

*27psi 24psi
*31psi 28psi

گیربکس

*31psi 28psi

چهار سرعته
ایران خودرو

85 W 90

 2لیتر

مایعات /قابل مصرف در این خودرو**
نسبت محلول تا
دمای
ظرفیت
محل
سیستم
مصرف
(لیتر)

نوع مایع

-20 °C

-30 °C

رادیاتور

7/2

محلولاتیلنگیلیکول**

35درصد

46درصد

منبع
شیشهشوی

1/4

محلول ایزوپروپانول**

50درصد

58درصد

دیفرانسیل

جعبه فرمان

ترمز و کالچ

توجه :موارد فوق باید با آب بدون امالح مخلوط شود.

* مربوط به خودروی دوگانه سوز

85 W 90

85 W 90

DOT 3
DOT 4

6

 1/2لیتر

 0/32لیتر

 0/568لیتر

** از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.

89

ابعاد و مشخصات عمومی
مشخصات عمومی
وزن وانت

اوزان

بنزینی

960

نسبت دنده دیفرانسیل

3/89: 1

گازسوز

1210

نوع گیربکس -دستی

چهار سرعت  +دنده عقب

بنزینی

500

حداکثر سرعت در دنده 1

حدود 39 km/h

گازسوز

415

حداکثر سرعت در دنده 2

حدود 60 km/h

حداکثر سرعت در دنده 3

حدود 95 km/h

حداکثر سرعت در دنده 4

حدود 137 km/h

حداکثر سرعت در دنده عقب

حدود 37 km/h

بیشترین وزن قابل تحمل توسط خودرو

1625

وزن تقریبی خودرو بدون سرنشین* و بار و با مخزن 100
لیتری گاز ** و با باک پر بنزین بدون تجهیزات اضافی

1210

گیربکس

حداکثر وزن در اتاق بار وانت

مشخصات عمومی

وزن Kg

مشخصات عمومی
ترمز
فنربندی

ترمز عقب

هیدرولیک کاسهای

فنر جلو

فنر لول همراه با
کمک فنر تلسکوپی

فنر عقب

فنر شمش

کمک فنر عقب

تلسکوپی

سیستم
برق

ترمز جلو

هیدرولیک دیسک

دیفرانسیل

6

وانت

هیپوئید

نوع دیفرانسیل
نسبت دنده پینیون به کرانویل یون
نوع باتری

9/35
 12ولت  920پلیت  600آمپر ساعت

سیستم
خنک
کننده

نوع آلترناتور

لوکاس تندر رشت  65آمپر

نوع استارت

لوکاس تندر رشت m35j

نوع رادیاتور

 40پره سه لول

درجه حرارت باز شدن ترموستات
نوع پروانه

 80°-84°درجه سانتیگراد
 5پره پالستیک

* مربوط به خودروی دوگانه سوز
** اوزان با حجم مخازن دیگر متفاوت است.
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ابعاد و مشخصات عمومی
مشخصات عمومی

موتور

دستگاههای
مربوط به
احتراق بنزین
خالصی
سوپاپها

وانت باردو

نوع موتور(ظرفیت)

چهار سیلندر ،چهار زمانه ،احتراق داخلی 1598 CC

تعداد یاتاقان ثابت

5

قطر سیلندر

 87/3میلیمتر

نوع سیلندر

مجهز به بوش سیت سوپاپ

کورس پیستون

 66/7میلی متر

حداکثر گشتاور

 133 NMدر دور موتور 3000

حداکثر توان موتور

 59 Kwدر دور موتور 5000

حداکثر قدرت موتور (در حالت گازسوز)

 50/7 Kwدر دور موتور 5000

حداکثر گشتاور (در حالت گازسوز)

 114 NMدر دور موتور 3000

حداکثر توان موتور در حالت گازسوز*

 24/48اسب بخار

نسبت تراکم

7/8 1

ترتیب احتراق

1-3-4-2

فشار روغن (موتور گرم)

 3/447تا  4/136بار  60تا  50پوند بر اینچ مربع در حال حرکت با سرعت  80کیلومتر در ساعت

سیستم سوخت رسانی

انژکتوری از نوع MPFI

نوع سوخت

بنزین با اکتان  87تا 95

سیستم جرقه زنی

سیستم جرقه زنی()Full Sequential Electronic ignition

نوع کویل

Siemens 5WY2820 A

نوع شمع

 EYQUEM RFN 58LZیا مشابه آن

فاصله دهانه شمع

 0/90میلی متر

خالصی سوپاپ دود

 0/30میلی متر( 0/012اینچ)

خالصی سوپاپ بنزین

 0/15میلی متر( 0/006اینچ)

6

* مربوط به خودروی دوگانه سوز

91

ابعاد و مشخصات عمومی

6
ابعاد به میلی متر

92

طول خودرو سپر تا سپر

4232

فاصله بین دو چرخ عقب

2502

فاصله بین دو چرخ جلو

1321

فاصله بین دو چرخ عقب

1321

عرض خودرو

1620

ارتفاع خودرو بدون بار

1422

ارتفاع کف از سطح زمین

140

ظرفیتها
روغن موتور (بدون فیلتر)
فیلتر روغن
روغن گیربکس
روغن دیفرانسیل
روغن ترمز
باک بنزین
سیستم خنک کننده با بخاری
ظرفیت مخزن شیشه شوی
روغن جعبه فرمان

 3/97لیتر
 0/56لیتر
 2لیتر
 1/1لیتر
 0/568لیتر
 45/45لیتر
 7/2لیتر
 1/4لیتر
 0/32لیتر

6
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فهرست الفبایی

94

فهرست الفبایی
آ
آلترناتور و تسمه پروانه

63

الف
ابعاد و مشخصات عمومی
اجزای خودرو
استارت زدن
اطالعات فنی
انتخاب سوخت  CNGدر حین حرکت
انتخاب سوخت  CNGقبل از شروع حرکت
ایمنی کودکان

89-92
6-8
14،44
86-93
41
41
17،23

ب
باتری کمکی
بازکردن قفل فرمان
بازدید و تعویض روغنها
بازدید و تعویض فیلترها
		
بازگشت از حالت گاز به بنزین
برچسب مشخصات
به کار انداختن خودرو

60
14،44
74
77
41
87
53

پ
پدال ترمز
پدال کالچ
پدال گاز
پالک مشخصات خودرو

55
55
53
87

ت
ترمز
ترمز دستی
ترمز ضد قفل ()ABS
تعویض المپها
تعویض چرخها
توصیههای کیفی در فرآیند شستشوی خودرو
تنظیم نور چراغهای جلو

53
53
38
81
79
67
35

ج
82
جدول مشخصات المپها
جدولنحوهشستوشویعمومیقسمتهایمختلفخودرو68
83
جعبه فیوز
84
جعبه فیوز کالسکهای
40
جعبه دنده
چ
چراغ اخطار درگیر بودن ترمزدستی
چراغ اخطار باز بودن درها
چراغ اخطار ترمز ضدقفل()ABS
چراغهای راهنما
چراغهای عقب
چراغهای جلو
چرخ یدکی

33
33
33
17،34
36
35
80

خ
خودروی شما در یک نگاه

5-17

د
در موتور
درجه بنزین
درجه حرارت آب
درهــا
دستگاه انتقال حرکت
دستگاه خنک کننده موتور (رادیاتور)
دستورالعمل سرویس و نگهداری باتری
دورسنج موتور
دستگاه سنکرونیزاسیون

20
33
32
9،19
15،37
65
61
33
37

ر
30،51
رانندگی
54
روان شدن موتور و جعبه دنده
85
روش برخورد در صورت بروز نشتی گاز
88
روش تعویض برچسب مجوز سوختگیری
34
روشن کردن چراغها
روشن کردن و رانندگی با استفاده از سوخت (40 )CNG
41
روشن کردن موتور بر روی  CNGبه طور مستقیم
س
سرعت سنج
سوییچ اصلی

33
14،44
95

7

فهرست الفبایی
سوییچ ثقلی
سیستم جرقه زنی موتور وانت
سیستم خنک کننده

64
64
57

ش
شست و شوی عمومی خودرو
شست و شوی ویژه
شیشه شوی و برف پاک کن

68
68
15،50

ص
صرفه جويي در مصرف سوخت
صفحة محافظ حرارتی مانیفولد اگزوز
صفرکن کیلومتر
صندلــی

7

ظ
ظرفیتهــا

46
47
33
9،21
93

ع
عالیــم اخطــار
عوامل مؤثر در صرفهجویی مصرف سوخت

17،34
46

ف
فوریتهای فنی
فیوزها

79-85
83

96

ق
قبل از رانندگی
ک
کلید انتخاب نوع سوخت
کلید در حالت انتخاب بنزین به گاز
کلیدها
کمربندهای ایمنی
کنترل چراغهای نور باال ،راهنما و بوق
کنترل ها
کیلومترشمار
گ
گرمایــش
ل
الســتیکها
الستیکهای زمستانی
المپ اخطار آب
المپ اخطار راهنما
المپ اخطار شارژ دینام
المپ اخطار عیبیاب
المپ اخطار فشار روغن
المپ اخطار نور باال
المپ اخطار نور پایین و چراغهای کوچک

18-29
42
42
9،19
22
36
31
33
16،24
59
57
32
32
32
32
32
32
32

المپ اخطار کاهش بنزین باک
لکه گیری بدنه

32
70

م
مراقبت های زمستانی
مخزن شیشهشوی
مراحل سوختگیری CNG
مرور سریع مطالب
مصرف سوخت
مصرف سوخت گاز
معرفی قطعات CNG
معرفی قطعات  CNGمستقر در قسمت بار
معرفی قطعات مســتقر در محفظة موتور

58
15،50
45
4
47
49،89
10،26
11،28
12،27

ن
نشانگر فعال بودن سيستم گاز
نشانگر ميزان سوخت گاز
نگهداری از بدنه خودرو
نگهداری خودرو
نوع روغنها
نکات ضروری قبل از مسافرت

33
33
69
52-77
71
56

و
وضعیت چراغهای کلید انتخاب نوع سوخت
وضعیت کلید انتخاب در حالت تمام شدن گاز
ویژگیهای خودروهای دوگانه سوز

42
42
26

وانت

e-code: 5407010010-10
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9007051070236-10

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)
تهران ،کیلومتر 14جاده مخصوص کرج
صندوق پستی13895 - 111
تلفن)021( 48901 :
نمابر)021( 44934000 -1 :
مرکز پیامک30003 :
پست الکترونیکیinfo@ikco.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco.ir :

وانت
وانت دوگانه سوز
وانت باردو دوگانه سوز

راهنمای دارنده محصول

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی،
عملکردی و نگهداری است.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

