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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 خودروی 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 میتوانید 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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1

جلو داشبورد
 -1محل عبور هوا به سمت درهای جانبی جلو
 -2محل بلندگو
 -3دستگیره آزاد کردن در موتور
 -4جعبه فیوز
 -5دریچه قابل تنظیم تهویه جانبی
 -6بوق و کلید چراغ جلو و دسته راهنما
 -7دریچه هوا برای رفع یخ زدگی و بخار گرفتگی شیشه جلو
 -8کلید برف پاککن و شیشهشوی
 -9دریچه قابل تنظیم تهویه میانی
 -10سیستم صوتی
 -11زیرسیگاری
 -12اهرم تنظیم کننده زاویه فرمان
 -13کيسه هواي سرنشين
 -14سوئيچ غيرفعالسازي کيسه هواي سرنشين
 -15جعبه داشبورد
 -16محفظه خالي جلو داشبورد

* درصورت نصب در خودروی شما
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خودروی شما در یک نگاه
تنظیم آینه برقی
-1پس از باز کردن ســوئیچ ،آینه در راست یا چپ را با
فشار کلید شماره  1انتخاب کنید.
-2با فشردن کلید شماره  2در جهات چهارگانه ،آینه را به
طرف باال ،پایین ،چپ یا راست تنظیم کنید.

قفل و بازکردن درها
درهای جانبی -درصندوق عقب -دریچة باک
 با استفاده از کلید :برای بازکردن در ،دستگیره بیرونیرا باال بکشید.
از داخل :دکمة قفل کن داخلی را فشــاردهید ،در قفل
میشود؛ برای بازکردن قفل ،دکمه را باال بکشید و برای
گشودن در ،دستگیره را بکشید.
 با استفاده از کلید(سوئیچ) و قفل مرکزیکلیة درها ،در صندوق عقب دریچة باک را میتوان همزمان
به وســیلة کلید(سوئیچ) از بیرون خودرو و یا با استفاده از
دکمة قفلکن درهای جلو از داخل ،قفل یا باز کرد.
 به وسیله کنترل از راه دورکلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید:
 دکمة 1را برای باز کردن فشار دهید. دکمة 2را برای قفل کردن فشار دهید. دکمة( 3ضامن سوئیچ تاشو یا )Jack Knifeتیغة سوئیچ در جهت حرکت عقربههای ساعت باز خواهد شد.

شیشه باالبر برقی
-1عملکرد خودکار – با یک فشار مختصر روی یکی از
لبههای طرفین دکمة شیشــه باالبر سمت راننده ،شیشه
همان در بهطور خودکار تا انتها باال یا پایین میرود.
-2عملکرد برقی – شیشة راننده :شیشه را میتوان با
وارد کردن فشــار دکمه ،باال یا پایین برد .وقتی شیشه به
محل دلخواه رسید ،دکمه را رها کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما

آینه تاشوی برقی*
آینههای تاشــوی برقی ،بدون نیاز به استفاده از نیروی
دست و همزمان با باز و بســته کردن درهای خودرو از
طریق  Remote controlبه صــورت اتوماتیک باز و
بسته میشوند.
توجه:
فشاردادن متوالی دکمهها با فاصله زمانی کوتاه باعث
میشود عملکرد آنها به مدت  20ثانیه متوقف شود.

اخطار
از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دســترس
کودکان به شدت پرهیز نمایید ،زیرا بلعیدن باتری
میتوانــد منجر به مرگ شــود .در صورت بلعیده
شدن ،سریعاً به مراکز درمانی مراجعه فرمایید.
7
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1

چراغ راهنمای چپ و راست
وضعیت  :1،2قبل از گردش به چپ ،اهرم را به طرف پایین
و قبل از گردش به راست اهرم را به طرف باال حرکت دهید.
نمایش جلو
(چراغ هشــدار دهندة ســبز روی صفحــه
ِ
داشبورد در جهت گردش چشمک خواهد زد).
(در صــورت زدن يک ضربه بــر روي راهنمای چپ يا
راســت ،راهنما فعال شده و پس از  4بار چشمک زدن
خاموش ميشــود .تعداد فالشــرها با دستگاه عيبياب
قابل تنظيم ميباشد)*.
بوق
وضعیت :3برای بوق زدن ،کلید انتهای دســتة راهنما
را بفشارید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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نور پایین و باال
ً
برای تغیییر نور پایین و باال ،اهرم را کامال به طرف فرمان
آبی نور باال روشن میشود).
بکشید (در این حالت نشانگر ِ
برای عالمت دادن با چراغهای اصلی (چراغ زدن) ،اهرم
را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید.
تنظیم نور چراغهاي جلو :ارتفاع نور چراغهاي جلو را
توان با توجه به میزان بار خودرو تنظیم کرد.

کلید چراغها
وضعیت :1همه چراغها خاموش
وضعیت :2چراغهای کوچک ،عقب و صفحه نمایش جلو
داشبورد
وضعیت :3چراغهای جلو روشن
ســوت اخطار :راننده را هنگام خارج شــدن از خودرو،
متوجه روشــن بودن چراغهای جلو میکند و در صورتی
به صدا در میآید که در راننده باز بوده و سوئیچ بسته باشد.

اخطار
قبل از شــروع به رانندگی در شــب :از عملکرد 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 پوشیده شده
نباشند( .کثیفی ،گل ،برف و یا هرگونه شئ روی آنها را نپوشانده باشد).

خودروی شما در یک نگاه

1

چراغهای مهشکن جلو*
برای روشن کردن چراغهای مه شکن جلو ،بخش میانی
دستة راهنما را یک مرحله به طرف باال بچرخانید .هنگامی
که چراغهای مه شکن روشن هستند ،همزمان نشانگری
روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن میشود.
این چراغها تنها هنگامی روشن میشوند که چراغهای
اصلی جلو یا چراغهای کوچک روشن باشند.

چراغهای مه شکن عقب
برای روشن کردن چراغهای مه شکن عقب ،بخش میانی
دستة راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانید ،هنگامی
که چراغهای مه شکن روشن هستند همزمان نشانگری
روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن میشود.
این چراغها روشن میشوند به شرطی که:
 چراغهای اصلی جلو یا کوچک روشن باشند. چراغهای جانبی و چراغهای مهشکن جلو (در صورتوجود) روشن باشند.

تنظيم نور چراغهاي جلو :ارتفاع نور چراغهاي جلو را
ميتوان با توجه به ميزان بار خودرو تنظيم كرد.
تنظيم از داخل محفظه موتور:
وضعيت  :1هنگامي كه صندليهاي جلو اشغال باشند.
وضعيت  :2هنگامي كه صندليهاي جلو و عقب اشغال
بوده و صندوق عقب محتوي بار ميباشد.
وضعيت  :3هنگامي كه صندلي راننده اشغال بوده و
صندوق عقب نيز محتوي بار مي باشد.

توجه داشته باشــید از چراغ مه شکن فقط در مواردی
اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشد زیرا در شرایط
دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر میشود.
* درصورت نصب در خودروی شما
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1

 -6برف پاك كن :در هر يــك از وضعيتهاي  1و  2و
 3و  4و  5با چرخاندن دســته برف پاك كن به اندازه يك
هشــتم دور به طرف جلو ،برف پاك كن شيشه عقب كار
خواهد كرد.
 -7شيشه شوي عقب :با چرخاندن مجدد دسته به اندازه
يك هشتم دور به طرف جلو  ،شيشه شوي به كار ميافتد.

شيشه جلو
وضعيتهاي دسته برف پاك كن:
 -1سرعت معمولي (تا زماني كه دسته برف پاك كن تحت
فشار دست در همين وضعيت باقي بماند)
 -2خاموش
 -3حركت متناوب برف پاك كن
 -4سرعت معمولي
 -5سرعت زياد
شيشه شوي جلو :دسته برف پاك كن را به طرف فرمان
بكشيد.
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کلید چراغ ها ،دسته راهنما و بوق*
 -1چراغهای کوچک ،عقب و صفحه نمایش جلو داشبورد
 -2چراغ جلو نور پایین  /باال
 -3چراغ جلو نور باال (کشیدن اهرم به سمت راننده)
 -4چراغهای مه شکن جلو
 -5چراغهای مهشکن جلو  /عقب

 -6بوق
 -7چراغ راهنمای سمت راست
 -8چراغ راهنمای سمت چپ

برف پاککن ها و شیشهشوی*
 -1خاموش
 -2برف پاککن زمانی اتوماتیک (متناسب با سرعت خودرو
تنظیممیشود)
 -3برف پاک کن کند
 -4برف پاک کن سریع
 -5حرکت تکی برف پاککن
 -6شیشه شوی (کشیدن دستة کنترلی به سمت راننده)

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلیها
تنظیم صندلیهای جلو به صورت دستی:
 -1جلو و عقب بردن صندلي
 اهرم را به طرف باال بكشيد. صندلي را (با فشار بدن) به حالت مطلوب ببريد. اهــرم را رها كنيد تا قفل شــود .قبــل از رانندگيمطمئن شويد صندلي در وضعيت خود محكم است.
 -2تنظيم پشتي صندلي
پيــچ تنظيــم پائين صندلــي را براي تنظيم پشــتي
بچرخانيد* (در برخي از مدل ها تنظيم پشتي صندلي
به وسيله اهرم صورت مي گيرد).
 -3پشت سري صندلي
براي تنظيم ارتقاع پشتي سر آن را به طرف باال بكشيد
تا هم سطح پشت سر شود .براي كاهش ارتفاع آن را به
طرف پائين بكشيد.

3

1
2

* درصورت نصب در خودروی شما
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خودروی شما در یک نگاه

1
3

ادوات کنترل
 -1دریچة هوا رو به صورت
 -۲دکمة گرمکن شیشة عقب
 -۳دکمة چراغ اعالم خطر(فالشر)
 -۴اهرم توزیع هوا
 -۵اهرم تنظیم درجة حرارت
 -۶دکمة گردش هوای داخل خودرو
 -۷اهرم تنظیم مقدار وزش(سرعت) پنکه
 -۸دکمة روشن و خاموش کردن کولر
 -۹کلید تبدیل نوع سوخت
 -۱۰کلید بازکننده در صندوق

1

2

4

-1دکمة چراغ اعالم خطر(فالشر)
-2دکمة باز کننده در صندوق عقب
-3دکمة گرمکن شیشة عقب
 -4کلید تبدیل نوع سوخت

اخطار
گرمكن شيشه عقب :به علت مصرف زياد برق شديدا َ تأ كيد ميگردد در صورت نياز فقط هنگامي كه موتور
روشــن است از گرمكن شيشــه عقب استفاده شود و به محض پاك شدن بخار يا يخ روي شيشه ،آن راخاموش
كنيد .هرگز سطح داخلي شيشه عقب را با جسم سخت نتراشيد.
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خودروی شما در یک نگاه

1

سوئیچ قفل فرمان
فرمان را به آرامی قدری حرکت داده تا قفل آن باز شود
و کلید را داخل سوئیچ بچرخانید.
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تنظیم غربیلک فرمان
برای تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان:
-1دستگیره را فشار دهید تا از حالت قفل خارج شود.
 -2غربیلــک را به مقدار دلخواه به طــرف باال یا پایین
حرکت دهید.
 -3پس از تنظیم ،دستگیره را بکشید تا قفل شود.

خودروی شما در یک نگاه

1

کیسة هوا )(AIRBAG
در صورت تجهیز خودرو شــما به کیســة هوا ،عالوه بر
استفاده از کمربند ایمنی طرح جدید این سیستم دارای
مدول کیسة هوا برای راننده و سرنشین میباشد.
هنگامی که سوئیچ اســتارت در وضعیت  ONقرار دارد،
چراغ نشانگر کیسة هوا روی صفحة جلو آمپر روشن
شــده و پس از  6بار چشمک زدن  ،خاموش میگردد .در
غیر اینصــورت (مانند موارد زیر) ،حاکی از وجود ایراد در
سیســتم کیسه هوا و کمربند بوده که باید در اسرع وقت
به نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه و رفع عیب شود.
 روشن ماندن چراغ کیسه هوا پس از  6بار چشمک زدن روشــن نشــدن و چشــمک نزدن چراغ کیسه هوا درلحظهای که سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار گیرد.

جهــت کنترل چشــمک زدن چراغ نشــانگر Air bag

میبایســت بین هر دوبار متوالی قرارگرفتن ســوئیچ در
وضعیت  ،ONحداقل سه ثانیه سوئیچ در وضعیت بسته
( )OFFقرار گیرد.

کیسة هوای سرنشین جلو
سوئیچ غیرفعالســازی کیســة هوا در قسمت جانبی
داشبورد قرار دارد.
 -1با اســتفاده از کلید میتوانید سوئیچ غیرفعالسازی
را در جهت عقربههای ساعت بچرخانیم تا کیسة هوای
سرنشین غیرفعال گردد.
 -2در صورتیکه ســوئیچ فعال ) (ONباشد از قرار دادن
صندلی کودک (پشت به رو) در روی صندلی جلو اکیدا ً
خودداری نمایید.
 -3در صورت عمل کردن کیســة هوا سرنشین در این

حالت احتمال مرگ یا صدمات جدی برای طفل که روی
صندلی قرار دارد بسیار زیاد است.

اخطار
 اگر کیســة هوا یک بار عمل کند ،بایستی کلیةاجزا و قطعات آن در اسرع وقت توسط نمایندگی
مجاز ایران خودرو تعویض گردد.
 جهت دستیابی به ایمنی بیشتر همواره کمربندایمنی ردیف جلو خودرو را بســته نگه دارید تا در
هنگام عملکرد ،ایربگ بهترین کارایی را داشته باشد.
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خودروی شما در یک نگاه

1

قفل و باز کردن درها
در موتور:
 -1از داخل دســتگیره داخلی زیر داشبورد را بکشید تا
چفت آن رها شود.
 -2از بیرون ضامن زیر در موتور را به سمت خود بکشید تا
زبانة ایمنی قفل خالص شود و سپس در موتور را باال ببرید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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باز و بستن درها

2

قفل و بازکردن درها
درهای جانبی -درصندوق عقب -دریچة باک
 -1با اســتفاده از کلید :برای بازکردن در ،دستگیرة
بیرونی را باال بکشید.
از داخل :کلید قفلکن داخلی را فشار دهید ،درها قفل
میشوند؛ برای باز کردن قفل ،کلید را باال بکشید و برای
گشودن در ،دستگیره را بکشید.
 -2با استفاده از کلید(سوئیچ) و قفل مرکزی:
کلیة درها ،درصندوق عقب و دریچة باک را میتوان همزمان
به وسیله کلید(ســوئیچ) از بیرون خودرو و یا با استفاده از
کلید قفلکن درهای جلو از داخل ،قفل یا باز کرد.

18

سواری :پس از قفل کردن درها به وسیلة قفل مرکزی،
درصندوق عقب را میتوان با استفاده از کلید و چرخانیدن
آن به سمت چپ(از Aبه  )Bباز کرد.

 -3به وسیلة کنترل از راه دور:
کلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید.
 دکمة 1را برای بازکردن فشار دهید. دکمة2را برای قفل کردن فشار دهید.-4قفل ایمنی کودکان
برای جلوگیری از باز شدن درهای عقب از داخل ،ضامن
قفل ایمنی را به پایین فشار دهید.

توجه :فشــاردادن متوالی دکمهها با فاصله زمانی
کوتاه ،باعث میشود عملکرد آنها به مدت  20ثانیه
متوقف شود.

باز و بستن درها

2

قفل و باز کردن درها
در موتور:

از داخل دستگیرة داخلی زیر داشبورد را بکشید تا چفت آن
رها شود.

برای باز نگهداشتن در موتور از میلة اتکا استفاده کنید .برای
بســتن ،میلة اتکا را پایین بیاورید و در را از فاصله تقریباً 30
سانتیمتری رها کنید ،مطمئن شوید که در موتور کام ً
ال قفل
شدهباشد.

از بیرون ضامن زیر در موتور را به سمت خود بکشید تا زبانة
ایمنیقفلخالصشود.

د ِر باک
 -3برای باز کردن د ِر باک ،لبة جلویی دریچة باک را فشار دهید.
برای جلوگیری از مفقود شــدن د ِر باک ،محلی روی جداره
داخلی دریچه برای قرار دادن آن در نظرگرفته شده است.
(قبل از برداشتن کامل درپوش مخزن بنزین چند لحظه
تأمل کنید تا گازهای داخل مخزن خارج شود).
(بــرای جلوگیری از مفقود شــدن درپوش مخزن بنزین،
درپوش به وسیلة بندی به در باک متصل گردیده است).

* درصورت نصب در خودروی شما
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باز و بستن درها

2

تعویض باتری سوئیچ کنترل از راه دور
اگر المپ نشــانگر روی سوئیچ چشــمک نزند یا کلید
درست عمل نکند ،الزم است باتری را عوض کنید.
 -1قسمت 1و 2را از روی خط مشخص شده در تصویر
(الف) به کمک فشار دست جدا نمایید.
 -2ســپس بخش فوقانی و تحتانی قسمت 2را از روی خط
مشخص شده در تصویر (ب) به کمک فشار دست جدا نمایید.
 -3باتــری خالی را بردارید و باتــری جدید را جایگزین
کنید .مطمئن شــوید که باتری به درستی در جای خود
قرار گرفته است.
از باتری  CR 2032استفاده کنید.
 -4بخش فوقانی و تحتانی را روی یکدیگر قرار داده و با
فشار دست جا بزنید.
 -5قســمت  1و  2را بر روی هم قرار دهید و با فشــار
دست جا بزنید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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اخطار
هرگز نباید باتری های مســتعمل را در طبیعت
رها نمود ،آنهــا را در اختیار ســازمان هایی که
مسئولیت جمع آوری و بازیافت اینگونه باتری ها
را دارند قرار دهید.

اخطار:
از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس
کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری
میتواند منجر به مرگ گــردد .در صورت بلعیده
شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

بازکردن دریچة باک در مواقع اضطراری
چنانچه سیســتم قفل مرکزی از کار افتاده باشد میتوان
دریچة باک را از داخل صندوق عقب باز کرد.
 موکت روکش جدارة ســمت راست داخل صندوق راکناربزنید (سواری) یا د ِر عقب (استیشن) را باز کنید.
 -زبانة قفل د ِر باک را به عقب بکشید.

صندلیها

2

صندلیها
تنظیم صندلیهای جلو به صورت دستی:
 -1جلو و عقب بردن صندلی :دســتگیره قفلکن را به باال
بکشــید و صندلی را حرکت دهید تا در محل دلخواه قرار
بگیرد ،سپس دستگیره را رها کنید تا در همان جا قفل شود.
 -2تنظیم زاویه پشتی صندلی :فلکه پایینی را تا رسیدن
پشتی به نقطه دلخواه بچرخانید.
 -3پشت سری صندلی :برای تنظیم ارتفاع به باال بکشید.
اخطار

دقت کنید هنگام حرکت ،سرنشــینان جلویی خودرو ،با پشتی
صندلی خوایبده سفر نکنند .کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت
کامل خود را دارند که زاویه پشــتی نسبت به خط عمود حدود
 25درجه باشد.
با توجه به اینکه پشتی سر یک وسیله ایمنی است ،از وجود آن
و صحیح قرار گرفتن آن در جای خود اطمینان حاصل نمایید.
در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.

صندلیهای عقب:
 صندلی عقب یک پارچه میباشــد ،برای باز کردن آنوسط لبه جلو تشک را کمی باال بکشید تا زبانه قالبهای
طرفین تشک از محل خود بیرون بیایند ،سپس تشک را
از زیر پشتی بیرون بیاورید.
برای باز کردن پشــتی ،از داخــل صندوق عقب موکت
پشــت را کنار زده با قالب مخصوصــی زبانههای قالب
پشــتی را از محل خود خارج کنید و همزمان پشتی را
باال بکشید تا قالبهای باالیی آن نیز آزاد شوند.
اخطار

 درصورت نصب روکش دوم صندليها دقت نمایید کهبندهاي نگهدارنده روکش مانع حرکت میلههاي تنظیم
موقعیت صندلي راننده نگردند ،جهت نصب روکش دوم
به نمایندگيهاي مجاز مراجعه نمایید.
 باز و بستن صندلي ميبایست مطابق پروسه انجام گرددو نکات ایمني رعایت شود لذا درصورت نیاز به باز و بستن
صندليها حتماً به نمایندگيهاي مجاز مراجعه نمایید.

اخطار

جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو،
الزم اســت تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت سر نسبت به
پشتی سر ،مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.

21

کمربندهای ایمنی
تنظیم کمربند ایمنی
-1برای تنظیم ارتفاع کمربندهای جلو ،ضامن تنظیم را
کمی بیرون بکشید و قالب باالی کمربند را از داخل ریل
کشــویی مربوطه حرکت داده ،در محل دلخواه ضامن را
رها کنید تا قفل شود.

2

کمربندهای ایمنی
توصیههای ایمنی
 بهطور منظم وضعیت قالبهای کمربند را کنترل کنید. بعد از هر تصادف نقاط اتکا و اتصال آنها را مورد بررسیقرار دهید.
 اگر کمربندها باید تعویض شــوند حتماً از نوع یدکیاستاندارد از همان سازنده استفاده کنید.
 هیچگونه تغییری در محل نصب آنها نباید داده شود. کمربندهای ایمنی را میتوان برای کودکان کمتر از 6ســال که روی صندلی بلند ویژه کودکان نشسته باشند
تنظیم کرد.
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بستن کمربند ایمنی
-2کمربندهای قرقرهای :کمربند را به آرامی بکشید
بهطوری که قرقره آن قفل نشــود ،ســپس سگک آن را
داخل قالب جا بیندازید.
هنگام ترمز شــدید یا ســرعت ناگهانی ،در سراشیبی و
پیچهای تند ،کمربند قفل میشود.
 -3باز کردن کمربند :دکمة قرمز رنگ را فشار دهید.

اخطار
 کمربندهــا تنها زمانی مفید و امن هســتند کهصندلی در حالت نزدیک به عمود قرار داشته باشد.
اجازه ندهید هنگام حرکت ،سرنشینان جلویی خودرو
از صندلیهای با پشتی خوابیده استفاده کنند با انجام
این عمل در کمربندهای ایمنی در ســمت راننده،
چراغ هشدار دهنده روی صفحه نمایش جلو داشبورد
دیجیتال خاموش خواهد شد.
 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 چسبندهبه داخل قفل که باعث درســت عمل نکردن قفل
کمربند میشوند ،جلوگیری کنید.

ایمنیکودکان
توجه :افراد زیر  7یا  8سال به دلیل تفاوت نسبت وزن
سر به بدن ،کودک محسوب میشوند.
در کاهش ناگهانی ســرعت خودرو ،وزن سر با توجه به
ضعف نســبی عضالت گردن کودکان میتواند صدمات
جدی به ســتون مهرهها وارد سازد .تنها در مواقعی که
سن سرنشینان حدود  10سال و یا قد آنها بیش از 135
سانتیمتر باشد ،میتوان آنان را نوجوان محسوب کرد.
به همین دلیل در اغلب کشــورها جهت مســافرت ،و
اســتفاده از وســایل ایمنی مناســب کودکان قوانینی
پیشبینی شده است.

اخطار
هیچ وســیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلو
طرف راننده) وجود داشته باشد :زیرا در حال ترمز
شدید ،این وســایل میتوانند به زیر پدال بلغزند و
مانع استفاده از پدالها شوند.

2

صندلی مخصوص اطفال تا ســن  9ماهگی (وزن تا 10
کیلوگرم) را به صورت رو به پشت از سه نقطه به تسمه
کمربند (کمربند با قرقره قفل شونده) محکم کنید.

صندلــی مخصوص اطفال  9ماهه تا  3ســاله (وزن تا 18
کیلوگــرم) را به صورت رو به جلو ،در صندلی عقب خودرو
مستقر و از  2یا  3نقطه به کمربند (کمربند ساده یا با قرقره
قفل شونده) محکم کنید.

اخطار
هیچگاه خودرویی را که در آن کودک (یا حیوانی) قرار دارد و کارت کلید نیز درون آن میباشــد ،ترک نکنید ،در
واقع کودک (یا حیوان) میتواند شیشه باالبرهای برقی را فعال کنند و باعث گیر کردن بخشی از بدن (گردن ،بازو،
دست و )...بین شیشه شود و این امر میتواند منجر به وارد آمدن جراحات جدی گردد .در صورت گیر کردن توسط
شیشه ،بالفاصله با فشردن کلید در جهت مخالف مشکل را حل کنید.
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ایمنیکودکان

2

کودکان  3ســال به باال (وزن بیــش از  15کیلوگرم) را
میتــوان با یــک محافظ مخصــوص ،در صندلی عقب
خودرو ،رو به جلو به گونهای نشاند که کمربند (کمربند
ساده یا کمربند با قرقره قفل شونده) در دو یا سه نقطه
به محافظ محکم شود (این روش بخصوص برای کودکان
بین  3تا  6سال مناسب است).

اخطار
اطفــال و کودکان بــه هیچ وجه نبایــد روی پای
سرنشینانخودروبنشینند.
مخصوصــاً هنگامیکــه فرزند شــما روی پایتان
نشسته ،خطر جراحات جدی وجود دارد .هیچگاه
از یک کمربند برای بستن دو نفر بهطور همزمان
استفاده نکنید.
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همچنین کودکان درشت اندام  3سال به باال را میتوان با
یک تشک کمکی ،در صندلی عقب خودرو و رو به جلو به
گونهای نشاند که کمربند (کمربند ساده یا کمربند با قرقره
قفل شــونده) در دو یا سه نقطه به تشک کمکی محکم
شــود (این روش بخصوص برای کودکان بین  3تا  6سال
مناسب است).

ایمنی خودرو
ایمنی خودرو
پالک شماره کلید خودروی خود را از کلید جدا کرده ،در
جای مطمئنی نگهداری کنید .پس از خارج کردن کلید،
فرمان را قدری بچرخانید تا قفل شود.
ایمنی راه
کمربند ایمنی
اســتفاده از کمربنــد ایمنی طبق مقررات الزامی اســت.
هیچگونه تغییری نباید در وضعیت نصب آن داده شود.

تایرها
فشــار باد تایرها را مرتب بازدید کنید .اختالف فشار باد
تایرها میتواند در برگشت فرمان خودرو تأثیر بگذارد.
چراغ جلو ،چراغهای راهنما و چراغ ترمز
مراقب باشــید که چراغهای جلــو و راهنما همواره در
شــرایط کاری مطلوبی بوده و تمیز باشند و نور آنها در
ارتفاع درست و مناسب تنظیم شده باشد.

ترمز
هرگز در ســرازیری با موتور خامــوش رانندگی نکنید،
بوستر ترمز در این حالت عمل نمیکند.
در جادههای خیس عدم چسبندگی چرخها روی جاده و
همچنین تأخیر در عملکرد ترمز به علت رطوبت ،موجب
لغزندگی خودرو و افزایش طول مســافت ترمز میشود.
سطح روغن ترمز را مرتباً بازدید نمایید.

بازدید و تنظیمهای قبل از مسافرت
پیش از روشن کردن موتور:
وضعیت صندلی را بازدید و تنظیم کنید.
آینههای بیرونی و داخلی را تنظیم کنید .دسته دنده را
در وضعیت خالص قرار دهید.
کمربند ایمنی را ببندید.
فشار باد تایرها را بازدید کنید.
عملکرد چراغها و بوق را بازرسی نمائید.
از تنظیم بودن کابل کالچ اطمینان حاصل نمائید.
ســطح مواد و مایعات را بازدید کرده و در صورت
نیاز مقدار کسری آنها را تکمیل نمائید:
 روغن موتور مایع سیستم خنککننده روغن ترمز مایع مخزن شیشه شوی روغن پمپ فرمان هیدرولیک -سوخت

هشدار
 از پارک کردن خودرو در مکانهای خلوت خودداری کنید. خودرو را در مکان های تاریک پارک نکنید. هرگز اسناد و مدارک خودرو یا کلیدهای یدکی را در داخل خودرو جا نگذارید. اگر پارکینگ دارید ،از آن استفاده کنید و حتماً سوئیچ را بردارید.25
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آینهها
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آینهها
آینة داخلی
 -1آینــة داخلی برای دو حالــت ،رانندگی هنگام روز و
هنگام شب قابل تنظیم میباشد.
پــس از تنظيم صندلي و فرمان ،آينــه را تنظيم كنيد.
بــراي رهایي از بازتاب نور بــاالي خودروهاي عقبي ،با
فشــار دکمه زير آينه ،آن را به حالت شــب درآوريد .با
كشــيدن دكمه به طرف خود ميتوانيد اينه را به حالت
اول برگردانيد.
توجه  :قرار دادن آينه در حالت شب باعث كاهش بازتاب
نور خودروهاي عقبي ميشود اما گاهي تصوير آينه در
حالت شــب راننده را در تشخيص موقعيت خودروهاي
عقبي اشتباه مياندازد.
آینه آرایش:
آفتابگیر را برای استفاده از آینه آرایش به پایین بچرخانید.
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آینههای جانبی
قبل از تنظیم ،آینه را با دست از بیرون به حالت معمول
قرار دهید.
 -2تنظیم آینه به صورت برقی:
با اســتفاده از دکمة مربوطه که در هر چهار جهت قابل
حرکت میباشــد ،آینه را در محل دلخواه تنظیم کنید
سپس دکمه را به حالت وسط بازگردانید.
تنظیم آینه برقی
 -1پس از باز کردن ســوئیچ ،آینه در راست یا چپ را با
فشار کلید شماره  1به سمت چپ یا راست انتخاب کنید.
 -2با فشردن کلید شماره  2در جهات چهارگانه ،آینه را به
طرف باال ،پایین ،چپ یا راست تنظیم کنید.
آینه تاشوی برقی
آینه های تاشــوی برقی ،بدون نیاز به استفاده از نیروی
دســت همزمان با قفل و باز کــردن درهای خودرو از
طریــق  Remote controlبه صورت اتوماتیک باز و
بسته میشوند.

تنظیم غربیلک فرمان
 -1اهــرم تنظيم زاويه فرمان را به پائين بفشــاريد و از
حالت قفل خارج كنيد.
 -2ســپس ارتفاع فرما ن را تنظيم كنيد و اهرم تنظيم
را كامال باال بكشيد تا در وضعيت مورد نظر قفل شود.
اخطار
 هرگــز فرمان خودرو را هنــگام رانندگی تنظیمنکنید ،این عمل فوقالعاده خطرناک است.

اخطار

تصویر اجسام در آینه دورتر از فاصله واقعی آنها به نظر
میرسد.

گرمایشوتهویه
تهویه – بخاری
سیستم تهویه
 -1رفع یخ زدگی و بخار گرفتگی شیشهها
 -2دریچههای تهویه جانبی
 -3دریچههای تهویه میانی
 -4دریچههای تهویه زیر پای سرنشین جلو
بخار زدایی
الف) زمانیکه هوا سرد است و برای آب کردن بهتر یخ شیشهها:
 در صفحه تنظیم ،حالت شیشه جلو را انتخاب کنید. کلید تنظیم دما را در بخش قرمز قرار دهید. کلید سرعت دمنده را در حالت حداکثر قرار دهید.بــا این کار دمای شیشــه را افزایش میدهید و از ایجاد
بخار بر روی آن جلوگیری میکنید.
ب) درصورتیکه هوا مطلوب است ولی رطوبت هوا باال است:
 کلید تنظیم دما را در ناحیه آبی قرار دهید. سیستم تهویه را در حالت گردش داخلی هوا قرار دهید. کلید کولر را فشار دهید. سرعت دمنده را در حالت حداقل قرار دهید .با این کاررطوبت هوای داخل را کاهش میدهید و از ایجاد بخار بر
روی شیشه جلوگیری میکنید.
اســتفاده از هر یــک از دو روش فوق و یــا ترکیب آنها
بستگی به راحتی شما در حین رانندگی دارد .در بعضی
از موارد باز گذاشتن یکی از شیشههای جانبی به اندازه
 2سانتیمتر مفید خواهد بود.

2

اخطار
 برای جلوگیری از رسوب گرفتگی بخاری ،از آب مقطر(در رادیاتور) استفاده نمائید. کولر خودرو را هر  15روز یکبار حداقل بمدت  10دقیقه روشن نمائید( .حتی در زمستان) برای خاموش کردن کولر خودرو ،ابتدا دکمة  A/Cرا خاموش کرده و پس از چند ثانیه موتور را خاموش نمائید. -مدار سیال خنککننده را باز نکنید ،این سیال برای چشم و پوست خطرناک است.
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گرمایشوتهویه

2

تهویه – بخاری
توزیع هوا

 -1اهرم تنظیم توزیع هوا
 -2به طرف وسط طرفین داخل خودرو
 -3به طرف زیر پای سرنشین
 -4به طرف شیشههای جلو و جانبی (یخ زدایی و بخارزدایی شیشه)
برای پاک کردن ســریع بخار و یخ زدگی روی شیشههای جانبی ،کلید
ســرعت پنکه و درجه حرارت را روی وضعیــت حداکثر قرار دهید .به
منظور برخورداری از هوای تازه در داخل اتاق خودرو و توزیع مناســب
آن ،مراقب باشــید که مانعی در مسیر شبکههای بیرونی ورود هوا واقع
در پایین شیشه جلو و همچنین دریچههای تهویه زیر صندلیهای جلو،
وجود نداشته باشد.

 -5اهرم تنظیم ورود هوا

تنظیم کننده ورود هوا را برای دستیابی به مقدار مطلوب وزیدن پنکه ،به
حرکت درآورید .این میزان از  1تا  4قابل تنظیم است.

عملکرد کلید در هوای تازه

را فشار دهید تا چراغ خاموش گردد ،دریچه هوای بیرون
 -6کلید
باز شده و هوا از بیرون به داخل خودرو میآید .موارد استفاده:
 -در هوای ســرد زمستان و هنگام استفاده از بخاری جهت تهویه بهتر
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هنگامیکه دود و غبار وجود ندارد.
 بخار زدایی شیشه در فصول سرد و بارانی -در صورت نیاز به هوای تازه

چرخش هوای داخل خودرو

 -7کلید مربوط را فشار دهید (چراغ روشن میشود) ،دریچه ورود هوای
بیرون مسدود گردیده و فقط هوای درون خودرو به گردش درمیآید.
این وضعیت فقط در حالتهای زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
 جلوگیری از هوای نامطلوب بیرون (گرد و خاک ،بوی نامطبوع و غیره) -گرم شدن و سرد شدن سریع داخل اتاق

دمای هوا

 -8تنظیم دما:
 آبی :سرد قرمز :گرمبرای متعادل نگهداشــتن درجه حرارت داخل اتــاق خودرو ،زمانی که
دمای هوای بیرون بین  -5تا  +5درجه سانتیگراد میباشد اقدامات زیر
را انجام دهید:
 تنظیم کننده هوا ( )8را در وسط ناحیه قرمز قرار دهید. توزیع کننده هوا ( )1را بین وضعیت تهویه شیشه جلو و وضعیت تهویهطرفین و میانی قرار دهید.

سیستم گرمایش و تهویه:

 -1دکمة باز کننده در صندوق عقب
 -2گرمکن شیشه عقب
 -3صفحه تنظیم گرمایش و تهویه
 -4محل نصب سیستم صوتی
 -5دکمة چراغ اعالم خطر (فالشر)
 -6دکمة تبدیل نوع سوخت

گرمایشوتهویه
توجه:
 چنانچه کولر قدرت خنک کردن را از دست دادهاست نباید مورد استفاده قرار بگیرد.
 برای حفظ کارآیی کولر ضروری است دستگاه را درغیر فصل گرما نیز هر ماه یک یا دو بار روشن کنید
تا به مدت  5الی  10دقیقه کار کند.
مجدد کولر ،باید
 در فصل بهار ،قبل از راه انداختن ّمقدار گاز و سطح مایع خنککننده توسط نمایندگی
مجاز ایران خودرو وارسی گردد.
کولر
 -1دکمة روشن و خاموش کردن کولر:
دمای هوا
 -2مقدار دمای هوای داخل خودرو را میتوان به میزان
مورد نیاز تنظیم کرد.
 -3تنظیم کننده ورود را تا دســتیابی به مقدار مطلوب
وزیدن پنکه ،به حرکت درآورید.

چرخش هوای داخل خودرو
 -4دکمة مربوط را فشار دهید (چراغ روشن میشود) .دریچه
ورودی هوای بیرون مسدود گردیده و فقط هوای درون خودرو
به گردش درمیآید.
این وضعیت فقط در حالتهای زیر مورد اســتفاده قرار
خواهدگرفت:
 جلوگیــری از هوای نامطلوب بیرون (گرد و خاک ،بوینامطبوع و غیره)
 گرم شدن و سرد شدن سریع داخل اتاق -عملکرد بهتر سیستم کولر.

هشدار
كولر اين خودرو مجهز به گاز  R-134aميباشد.
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تجهیزاتداخلی
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تجهیزات داخلی
 -1چراغ سقف جلو و عقب :در سه وضعیت قرار میگیرد:
 به طرف جلو :روشن دائمی وضعیت وسط :چراغ هنگام باز کردن و بستن درهایجلو روشن یا خاموش میشود.
 به طرف عقب :خاموش -2آینة آرایش :روی آفتابگیر سمت راست ،آینة آرایش
نصب شده است.
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تجهیزات داخلی
 -1زیرسیگاری جلو و فندک
دکمه را فشــار دهید تا دریچه باز شــود .برای تخلیه،
زیرسیگاری را بیرون بکشید.

 -2زیرسیگاری عقب:
لبه باالی زیرسیگاری را فشــار دهید تا باز شود و برای
تخلیه آن را بیرون بیاورید.

اخطار
جاسیگاریها از نظر آتش سوزی پر خطر هستند.
از ریختــن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتشزا در آنها
خودداری کنید.

سیستم سوخت CNG
آشنایی با قطعات گازسوز
برای گازسوز شدن خودروی شــما ،دو مجموعه اصلی
افزوده شده است که عبارتند از:
الف .کیت ب .مخزن

2

مجموعه قطعات گازسوز در محفظه موتور*
 -1رگوالتور :فشــا ِر گاز را از حداکثر 200بار به فشــار
حدود2بار کاهش میدهد.
 -2شلنگ انتقال گاز به فیلترگاز:
گاز طبیعی با فشــا ِرکاهش یافته را از رگوالتور به فیلتر
سوخت منتقل میکند.
-3شلنگ انتقال گاز به ریل سوخت:
گاز طبیعی با فشــا ِر کاهش یافته را از رگوالتور به ریل
سوخت منتقل می کند.
 -4ریل سوخت:
گاز ورودی به منیفولد وارد ریل ســوخت میشود و در
زمانهای مشــخص با باز شــدن انژکتورهای گاز وارد
منیفولد میشود.
 -5سنسور دما و فشا ِر گاز:
این سنسور که بر روی ریل سوخت نصب میباشد ،فشار
و دمای گاز داخل ریل را به اطالع  ECUگاز میرساند.

 -6شلنگهای انتقال گاز از ریل سوخت به نازلها:
گاز وارد شده در زمانهای مختلف پاشش را وارد منیفولد
هوای ورودی میسازد.

 -۸واحد پردازش الکتریکی گاز ):(ECU
زمان و مدت پاشش انژکتور و زمان جرقه را در حالتهای
مختلف موتور تنظیم میکند.

-7فیلترگاز:
از ورود ذرات خارجی و ناخالصیهای گاز مصرفی به ریل
سوخت جلوگیری میکند.

 -۹شلنگهای رفت و برگشت آب گرم به رگوالتور:
آب بخاری را بــرای گرم کردن و جلوگیری از یخ زدگی
رگوالتــور حین کار در حالت گاز وارد رگوالتور و یا از آن
خارج میکند.
 -10شيردستي يا شيرسرويس:
به وســيله آن مســير عبور گاز ورودي به محفظه موتور
(براي انجام سرويس) باز و بسته مي شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 -1رگوالتور :فشار گاز را از حداکثر  200بار به فشار حدود( 2بار)
کاهشمیدهد.
 -2شــلنگ انتقال گاز به فیلتر گاز :گاز طبیعی فشرده ،با
فشار کاهش یافته را از رگوالتور به فیلتر سوخت منتقل میکند.
-3شلنگخالءرگوالتور:خالءموتوررابهرگوالتورانتقالمیدهد.
 -4شلنگ انتقال گاز به ریل سوخت :گاز طبیعی با فشار
کاهش یافته را از فیلتر به ریل سوخت منتقل میکند.
 -5ریل سوخت :که  4عدد انژکتور را در خود جای داده با
برق دار شدن انژکتورها در زمانهای مشخص ،اجازه ورود گاز
به منیفولد ورودی را میدهد.
**  -6شلنگ سنسور فشار گاز ورودی به ریل سوخت:
فشــار گاز ورودی به ریل ســوخت را به سنســور فشار و خأل
منتقل میکند.
**  -7سنسور فشار و خأل :اختالف فشار گاز ورودی به ریل
سوخت و فشار هوای منیفولد را به اطالع  ECUگاز میرساند.
 -8دسته سیم واحد پردازش الکتریکی( :)ECUانتقال
اطالعات و ســیگنالها از سنســورها و عملگرها به  ECUرا
انجام میدهد.
 -9گیج فشار گاز :فشار گاز داخل مخزن را نشان میدهد.
 -10شیر دستی یا شیر سرویس :به وسیله آن مسیر عبور گاز
ورودی به محفظه موتور(برای انجام سرویس) باز و بسته میشود.

 -11فیلتــر گاز :از ورود ذرات خارجــی و ناخالصیهای گاز
مصرفی به ریل سوخت جلوگیری میکند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 -12شلنگهای انتقال گاز از ریل سوخت به نازلها :گاز
را از ریل سوخت به نازلهای سوخت انتقال میدهد.

 -13شلنگهای رفت و برگشت آب گرم به رگوالتور :آب
بخاری را برای گرم کردن رگوالتور و جلوگیری از یخ زدگی رگوالتور

حین کار در حالت گاز ،وارد رگوالتور و یا از آن خارج میکند.

معرفی قطعات  CNGمستقر در صندوق عقب
 -1مخزن :گاز طبیعی فشرده با حداکثر فشار  200بار در آن
توضیح:
رگوالتور فشار گاز را از حداکثر  200بار به فشار حدود
 2بار کاهش میدهد.

ذخیره میشود.
 -2شیر سر مخزن :مســیر گاز بعــد از مخزن را باز یا بسته
مینماید و شــامل تجهیزاتی است که در صورت افزایش فشار
و دمــای گاز بیش از حد مجــاز ،گاز مخزن را تخلیه میکند.
همچنین در صورت بریده شــدن لوله ،خروج گاز را از مخزن
محدود میسازد.
شــیر ســر مخزن عالوه بر روش برقی ،به صورت دستی نیز
کنترل میشود( .زمان خروج گاز از مخزن به طرف موتور ،هر
دو شیر برقی و دستی باز هستند).
 -3لوله انتقال و سیستم تهویه گاز :در صورت بروز نشتی
در اتصاالت ،سیســتم تهویــه گاز را به بیرون از صندوق عقب
هدایت میکند.
 -4پرکن :قطعهای اســت نصب شــده روی خــودرو برای
ســوختگیری مخزن گاز که در جایگاه ســوخت گیری ،نازل
سوخت گیری به آن وصل میشود.

راهنمای استفاده از سیستم صوتی
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 -1فشردن کوتاه :روشن کردن

 فشردن ممتد بیش از  2ثانیه :خاموش کردن پیچاندن ولوم :تنظیم صدا -2در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :حافظه شماره 3 فشردن ممتد :ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 3در حالت :CD/USB/SD

2

5

15

20 19 18 17 16

فشردن کوتاه :انتخاب پوشه قبل در فایلهای MP3/WMA
فشردن ممتد :انتخاب  10فایل قبل تر در داخل پوشه جاری

 -3در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :حافظه شماره 2 فشردن ممتد :ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 2در حالت :CD/USB/SD
 -پخش آهنگ ها به طور تصادفی

 -4در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :حافظه شماره 1 فشردن ممتد :ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 1در حالت :CD/USB/SD
 -تکرار فایل  /پوشه در حال پخش
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 -5قطع خروجی صدا ()MUTE

2

 -6ورودی دیسک
 -7صفحه نمایشگر
 -8دکمه خروج دیسک
 -9در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :حافظه شماره 4 فشردن ممتد :ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 4در حالت :CD/USB/SD
 معرفی فایل های صوتی (پخش  10ثانیه ای) -10در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :حافظه شماره 5 فشردن ممتد :ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 5در حالت :CD/USB/SD
 نمایش اطالعات فایل صوتی با فرمت MP3/WMA -11در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :حافظه شماره 6 فشردن ممتد :ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 6در حالت :CD/USB/SD
 فشردن کوتاه :انتخاب پوشه بعد در فایلهای MP3/WMA -فشردن ممتد :انتخاب  10فایل بعدتر در داخل پوشه جاری
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 -12فشردن کوتاه :انتخاب تنظیمات صوتی
 فشردن ممتد :ورود به تنظیمات سیستم پیچاندن :در حالت رادیو :تنظیم فرکانس دستیدر حالت  :CD/USB/SDانتخاب آهنگ قبل  /بعد
جستجو و ذخيره اتوماتيک

 -18در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :جستجوي اتوماتيک ايستگاههاي راديويي درجهت کاهش فرکانس
در حالت :CD/USB/SD
 فشردن کوتاه :انتخاب آهنگ قبل -فشردن ممتد :پیمایش رو به عقب سریع آهنگ در حال پخش

 -13فشردن کوتاه:
ايستگاههاي راديويي
-فشردنممتد:دکمهمعرفيايستگاههايرادیویی(پخش 10ثانیهای)

 -19تعویض باند رادیو

 -14فشردن کوتاه :فعال  /غیرفعال کردن TA

 -20انتخاب پخش کننده ()CD/USB/SD/AUX IN

 -فشردن ممتد :فعال  /غیرفعال کردن AF

 -15در حالت رادیو:
 فشردن کوتاه :جستجوي اتوماتيک ايستگاههاي راديويي درجهت افزايش فرکانس
در حالت :CD/USB/SD
 فشردن کوتاه :انتخاب آهنگ بعد فشردن ممتد :پیمایش رو به جلو سریع آهنگ در حال پخش -16فشردن کوتاه :پخش  /توقف آهنگ
 فشردن ممتد :انتخاب تراک اول -17درپوش USB/SD/AUX
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سیستم ضد سرقت سیستم صوتی
وارد کردن کد رمز
براي ايمني بيشتر دستگاه شــما مجهز به کد رمز چهار
رقمي ميباشد .هرگاه اتصال برق دستگاه بنا به هر دليلي
قطع گردد ،پس از اتصال مجدد با روشــن کردن دستگاه
نمايشگر عبارت "  " **** PWDرا نمايش ميدهد .جهت
روشن کردن دستگاه بايستي کد رمز چها رقمي صحيح
توسط دکمههاي  1الي  4پانل وارد گردد.
براي وارد کردن اولين عدد از سمت چپ ()**** PWD
دکمه شــماره  1راديو را پــي در پي تا زمان نمايش عدد
صحيح بزنيد( .به عنوان مثال :برای انتخاب عدد 5؛ دکمه
شــماره  1را پنج بار فشار دهید) بعد از اينکه عدد اول را
روي مقــدار صحيح تنظيم کرديد ،براي وارد کردن عدد
دوم ( )**** PWDدکمه شــماره  2راديو را پي در پي تا
زمان نمايش عدد صحيح بزنيد .براي وارد کردن عدد سوم
دکمه شماره  3و براي وارد کردن عدد چهارم دکمه شماره
 4را به همين ترتيب بزنيد .جهت تائيد کد وارد شده دکمه
 SETUP/AUDIOرا بزنيد  .در صورتي که کد وارد شده
صحيح باشــد دستگاه روشنميشود .در غير اين صورت
دستگاه بســته به تعداد اشتباه وارد حالت خطا ()Error
میگردد .بعد از طي شــدن زمان وقفه ،سيســتم مجددا ٌ
درخواســت کد مينمايد و با وارد کردن کد رمز صحيح
دستگاه روشن ميشود .در صورت وارد نمودن رمز اشتباه
به تعداد شــش بار ،كد خطای  ERR20نمایش مییابد
كه به منزله قفل شــدن سیستم خواهد بود .در اینصورت

بایستی به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
توجه :کد پيش فرض كارخانه ای دستگاه عدد  1111است.

2

تغيير کد رمز ورود
از آنجائيکه کد پيش فرض کليه دستگاهها قبل از تغییر رمز
توسط شرکت ایران خودرو ،عدد  1111در نظر گرفته شده،
بهتر است براي ايمني بيشتر کد رمز دستگاه را تغيير دهيد.
براي تغيير کد رمز کليد " "RADIOو کليد ""RPT/1
را به مدت  2ثانيه همزمان نگهداريد .پیام ""****PWD
كد رمز عبور تنظیم شده را فراخوان مینماید .در صورت
ورود كد رمــز چهار رقمی صحیح ،پیــام ""----PWD
جهــت ورود رمز عبور 4رقمی جدید نمایان میگردد .كد
رمـ�ز جدید را وارد نموده و دكمـ�ه ولو م �SETUP/AU
 DIOرا فشــار دهید .اكنون پیام " "----PWDمجددا ً
رمز  4رقمی جدید را جهت تطابق فراخوان مینماید .كد 4
رقمی را كه در مرحله قبل به عنوان رمز ورود جدید وارد
نموده اید ،انتخــاب و دكمه ولوم  SETUP/AUDIOرا
فشار دهید .در صورت تطابق رمزهای عبور وارد شده ،پیام
" "PWD SETبه منزله تغییر كد رمز نمایش مییابد .و
در صورتیكه دو رمز وارد شده یكسان نباشند پیام "SET
 "FAILبه منزله خطــا در تغییر رمز نمایش مییابد كه
بایستی مراحل تغییر رمز فوق را مجددا ً تكرار نمایید.
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2

دستورالعملعمومی
روشن و خاموش کردن دستگاه
دکمه  PWRرا بزنید تا دستگاه روشن شود .برای خاموش
شدن دستگاه همین کلید را فشار داده و نگه دارید.
نکته:
زمانيکه خودرو خاموش است تا  30دقيقه ،راديوپخش با
زدن دکمه " "PWRیا وارد کردن  CDقابل روشن شدن
است .به خاطر داشته باشــید با وارد کردن USB/SD/
 AUXدستگاه روشــن نخواهد شد .پس از سپري شدن
مدت زمان  30دقيقه راديوپخش خاموش ميشود و با زدن
دکمه " "PWRمیتوانید مجددا ً دستگاه را روشن کنید.
دکمه MEDIA
دکمه “ ”MEDIAرا فشــار دهيد تا دستگاه بين ديسک
(زمانيکه ديسک داخل دستگاه قرار دارد)( USB ،زمانيکه
 USBبه دستگاه وصل است) ،کارت ( SDزمانيکه کارت
SDداخل دســتگاه قــرار دارد) و  ( AUX INزمانیکه
سوکت  AUX INوصل است) تغيير حالت دهد.
دکمه MUTE
در حالتی که دســتگاه روشن است اين کلید را براي يک
لحظه بزنيد .حالت  MUTEفعال شده و صداي خروجي
قطع ميشود .براي خارج شدن از اين وضعيت مجددا" اين
کلید را بزنيد.
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تنظیم بلندی صدا
جهت تنظيم سطح صدا ،ولوم صدا را بچرخانيد تا سطح
صدا تنظيم شود .براي افزايش سطح صدا  ،ولوم را در جهت
حرکت عقربههاي ساعت (راست) و براي کاهش سطح صدا
در خالف جهت حرکت عقربههاي ساعت (چپ) بچرخانيد.
تنظیم كیفیت صدا

جهت دسترسي به مشخصات صوتي زير ولوم AUDIO

را پي در پي بزنيد.

جهــت تنظيم هر يک از اين حالتهــا ولوم  AUDIOرا
بچرخانيد.
در صورتيکه در هنگام تنظيــم ،بيش از  5ثانيه تغييري
اعمال نگردد راديوپخش به صورت خودکار به حالت قبلي
برميگردد .تنهــا در حالت  EQ OFFمقادیر  BASSو
 TREBLEقابل تنظیم هستند.

نحوه کار با راديو
تعويض باند
برای انتخاب حالت رادیو دکمه “ ”RADIOرا بزنید .در حالت
پخش راديو با فشردن پياپي دکمه “ ”RADIOميتوانيد يکي
از باندهاي راديويي را به ترتيب زير انتخاب کنيد:
AMAS

AM

FMAS

FM2

FM1

جستجوي اتوماتيک ايستگاههاي راديويي
با فشــار لحظهاي دکمههاي و ميتوانيد سيســتم
جستجوياتوماتيکرادرجهتافزایشیاکاهشفرکانسهای
رادیوییفعالنمائيد.پسازدريافتايستگاهراديوييموردنظر،
ميتوانيد ايســتگاه دريافتي را در يکي از حافظههاي 1 ~ 6
ذخيرهنمائيد.جهتذخيرهايستگاهدريافتي،شمارهموردنظر
را به مدت  2ثانيه فشرده نگ ه داريد.
جستجوي دستي ايستگاههاي راديويي
با چرخش کلید  AUDIOدر جهت عقربههای ســاعت
فرکانــس رادیویی به صورت دســتی افزایش مییابد و با
چرخش در جهــت خالف عقربههای ســاعت فرکانس
رادیویی کاهش مییابد.
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ذخیره اتوماتیک ایستگاههای رادیویی
براي انتخاب خودکار  6ايســتگاه راديويي قوي و ذخيره
سازي آنها بجاي ايستگاههاي فعلي کليد  ASTرا بزنید.
ايستگاههاي جديد ،جايگزين ايستگاههايي که قب ً
ال ذخيره
شده بودند ،ميشوند.
در باند  FMايستگاههاي دريافتي در حافظههاي 1 ~6
بانــد  FMASو در بانــد  AMدر حافظههاي  1 ~6باند
 AMASذخيره ميشوند.
نکته :با اعمال این دستور حافظههای ذخیره شده قبلی
پاک میشوند و ایستگاههای جدید جایگزین آنها میشوند.
با فشردن بیش از  2ثانیه کلید  ASTهر ایستگاه رادیویی
قابل دسترسی به مدت  10ثانیه پخش می شود و سپس
به ایستگاه بعد می رود.
ذخیره ایستگاه بر روی حافظه
جهت ذخیره ایستگاههای رادیویی جدید بر روی حافظه
رادیو پخش میبایســت پس از دریافت ایستگاه رادیویی
شــماره حافظه مورد نظــر را برای مدت زمــان  2ثانیه
نگهدارید .پس از شــنیدن صدای بوق فرکانس جاری بر
روی حافظه ذخیره میگردد.
اطالعات RDS

(PS (PROGRAM SERVICE NAME

نحوه کار با CD/USB/SD/AUX

این سرویس نام ایستگاه جاری را در صورت ارسال از طرف
فرستنده بر روی صفحه نمایش ،نمایش میدهد.

جاگذاري ديسک
در هنگام جاگذاري سطح برچسبدار ديسک بايد به سمت
باال باشد .ديســک را تا اندازهاي داخل محل مربوطه وارد
نماييد که مکانيزم داخلي راديوپخش به طور خودکار آن
را به سمت داخل بکشد .پخش ديسک به طور خودکار از
اولين فايل روي ديسک ،آغاز خواهد شد.
توجه :اين دستگاه فقط براي پخش ديسکهاي استاندارد
 5اينچ ( 12سانتيمتري) طراحي شده است .مبادرت به
استفاده از ديسکهاي  3اينچ ( 8سانتيمتري) ننماييد .قرار
دادن اين  CDها در اين دســتگاه با اســتفاده و يا بدون
اســتفاده از تطبيق دهنده (آداپتور) ،به دستگاه و يا خود
ديسک آسيب ميرساند.

با استفاده از این سرویس دستگاه به صورت اتوماتیک به
جستجو و دریافت فرکانس قوی تر ایستگاه رادیویی جاری
میپردازد .با فشردن بیش از  2ثانیه کلید  TA/AFبر روی
رادیو پخش سرویس  AFفعال/غیرفعال میشود.

دکمه PAUSE
را براي
در حالــت CD/USB/SDچنانچه دکمه
يک لحظه بزنيد حالت  PAUSEفعال شده و پخش فايل

(ALARM MESSAGES (PTY ALARM

در صورت ارسال پیغامهای هشدار فوری توسط فرستنده
این پیغامها بر روی صفحه نمایش ،نمایش داده خواهند شد.
(TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENTS

توسط این سرویس اطالعات ترافیکی مهم به اطالع راننده
رسانده خواهند شد .با فشردن کوتاه کلید  TA/AFبر روی
رادیو پخش سرویس  TAفعال/غیرفعال میشود.
(AF (Alternative Frequency

نکته :ارائه ســرویسهای فوق میبایست توسط فرستنده
مرکزی ارسال و ارائه گردند .در حال حاضر تنها سرویس
 PSدر ایران فعال میباشد.

صوتــي در حال اجرا متوقف ميشــود .با زدن مجدد اين
دکمه ،سيستم دوباره به حالت عادي پخش باز ميگردد.
به مدت 2
برای پخش اولین فايل از دیسک دکمه
ثانيه نگه داريد.

سرویسهاییکهازطریقسیستم(RDS(RadioData System

دراختیاررانندهقرارمیگیرندبهشرحزیرهستند:
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دکمه SCN
در زمان پخش  CD/USB/SDدکمه “ ”4SCNرا جهت
معرفي فايلهاي موجود بزنيد .با فشردن اين کليد از هر فايل
به مدت  10ثانيه پخش خواهد شد  .با فشردن مجدد اين
کليد  ،سيستم به حالت پخش عادي باز ميگردد.
دکمه RPT
هنگام پخــش  ،CD/USB/SDجهت تکرار فايل در حال
پخش دکمه “ ”RPT 1را براي انتخاب حالت ""RPT FILE
فشاردهيد.برايتکرارکليهفايلهاداخلپوشهفعلياينکليد
را براي انتخاب حالت " "RPT DIRمجددا فشــار دهيد.
تکرار پخش مادامي که کليد “ ”RPT 1براي انتخاب حالت
" "RPT OFFفشرده شود ،ادامه پيدا مي کند.
دکمه RDM
در زمــان پخش  CD/USB/SDدکمــه “ ”RDM 2را
جهت انتخاب پخش تصادفي فايلهــا بزنيد .جهت قطع
حالت پخش تصادفی و برگشــتن به حالت پخش عادي
مجددا ً دکمه“ ”RDM 2را فشار دهيد.

جستجوي فايل و پوشه

در حالت پخش ديسک (:)TRACK/MP3

با فشردن کليدهاي و ميتوانيد فايل بعدي يا قبلي
را انتخاب کنيد .در صورت فشردن و نگهداشتن دکمههاي
فوق ،ميتوانيد فايل در حال پخش را جلو و عقب ببريد.
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در حالت پخش فايل :MP3
و ميتوانيد پوشه بعدي يا قبلي
با فشردن کليد
را انتخاب کنيد .در صورت فشردن و نگهداشتن دکمههاي
فوق ،ميتوانيد  10فايل قبل یا بعد را انتخاب کنید.

قرار دادن Flash Memory
درپوش پورت  USB/SD/AUXرا باز نماييد.
 Flash Memoryرا به کانکتور USBدســتگاه متصل
کنيد .دســتگاه به طور خودکار اقدام به پخش موسيقي
ذخيره شده در  Flash Memoryمينمايد.

در صورتيکه ديسک داخل دستگاه باشد جهت خروج آن،
دکمه را فشار دهيد.

نکاتی در مورد فایلهای :MP3
 این دستگاه تنها توانايي نمایش کاراکترهای انگلیسی"  "-,+,A-Z,0-9را دارد.
 حداکثر  16کاراکتر جهت نمايش نام يک آلبوم يا فايلقابل استفاده ميباشد.
 در صورت ضبــط فايلهاي  MP3بر روي ديســکاطمينــان حاصل کنيد که فرمت ذخيره ســازي از نوع
داده باشد و نه از نوع فايل صوتي.
 به منظور لذت بردن از صدايي با کيفيت عالي ،توصيهميشــود فايلها به نوع  MP3با فرکانس نمونه برداري
 KHZ 44.1تبديل شوند.

دکمه خروج ديسک ()Eject

اطالعات صفحه نمايش
هنــگام پخش فایلهــای MP3و  WMAبا زدن دکمه
“ ”5DSPاطالعات فايل در حــال پخش به صورت زیر
بر روي صفحه نمايش ديده ميشود که شامل( :نام فايل)
( ،FILEنام پوشه)  FOLDERمیباشد.
هنگام نمایش نام فايل و نام پوشــه با زدن مجدد این دکمه
اطالعات برچسب ID3به صورت نوار متحرک بر روي صفحه
نمايش ديده ميشود که شامل( :عنوان فايل) ( ،TITLEنام
هنرمند) ARTISTو (نام آلبوم)  ALBUMميباشد .سپس
دستگاهبهحالتعادیبرمیگردد.
پخش فایلهای SD
درپوش پــورت  USB/SD/AUXرا باز نماييد .کارت
حافظه  SDرا داخل شــيار مربوطــه وارد نماييد .پس
از چند ثانیه دســتگاه به طور خــودکار اقدام به پخش
موسيقي ميکند.

راهنمای استفاده از سیستم صوتی
نکاتی در مورد USB / SD
 فایلهایــی با فرمت  *mp3, *MP3, *WMAقابلپخش هستند.
  Fat 16/Fat 32قابل پشتیبانی است.حداکثرحافظهقابلپشتیبانیتوسطدستگاه 32GBاست. فرکانس نمونه برداري 8KHz~ 48 KHz -نرخ بيت 8-320kbps

نکته :وقتی در حالت پخش  USBهستید USB ،را به
طور ناگهانی جدا نکنید این کار موجب آســیب رسیدن
به  USBمیشــود ،ابتدا باید  sourceرا عوض کرده و
بعد جدا کنید یا دستگاه را خاموش کرده و سپس USB
را جدا کنید.
ورودی کمکی صدا:
درپــوش پــورت  USB/SD/AUXرا باز نماييد .فیش
ورودی کمکی صدا را وصل کنید دستگاه به طور خودکار
اقدام به پخش فایل ورودی سوکت  AUX INميکند.
تنظیماتسیستم
با فشــار ولوم” “ AUDIOبه مدت بيــش از  2ثانيه ،وارد
تنظيمات سيستم به ترتيب زير خواهيد شد .سپس با هر بار
فشردن اين دکمه وارد يکي از حالتهاي زير خواهيد شد:

>S-VOL -> CLOCK -> TIME ->TIME AD -
RDS -> REG-> NEWS -> EON -> L-OUT
-> LCD

 در صورتي که قبل از خاموش کردن دستگاه ،حجم صدااز  5کمتر باشــد ،در هنگام روشن کردن مجدد دستگاه،
حجم صدا روي عدد  5تنظیم خواهد شد.

برای تغییر تنظیمات هر یک از این گزینه ها ولوم “”AUDIO
را بچرخانید .با فشار ولوم “ ”AUDIOبه مدت بيش از  2ثانيه،
میتوانید از منوی تنظیمات خارج شوید.

تنظيم (:CLOCK(RDS/MAN
در صورت انتخــاب “ ”RDSگزینه “ ”RDS clockو
در صورت انتخاب“ ”MANامکان تنظیم دستی ساعت
سیستم فراهم میشود.

نکته:
وقتی در منوی تنظیمات سیســتم هستید اگر بعد از 5
ثانیه هیچ گونه عملی انجام ندهید ،رادیو پخش به طور
اتوماتیک از منوی تنظیمات سیستم خارج میشود.
S-VOL

با انتخاب ایــن گزینه ميتوانيد حجم صــداي اوليه را
طوري تنظيم کنيد تا در هنگام روشن نمودن دستگاه،
حجم صدا از مقدار تعيين شده تجاوز نکند که مقدار آن
از  5تا  25قابل تنظیم است.
 در صورتي که قبل از خاموش کردن دستگاه ،حجم صدااز اين مقدار کمتر باشــد ،در هنگام روشن کردن مجدد
دستگاه ،حجم صدا روي همان مقدار قبلي خواهد بود.
 در صورتي که قبل از خاموش کردن دســتگاه ،حجمصدا از اين مقدار بیشــتر باشد ،در هنگام روشن کردن
مجدد دستگاه ،حجم صدا به طور خودکار بر روي مقدار
تنظیم شده قرار خواهد گرفت.

تنظیم حالت نمایش ساعت (:)TIME
در ایــن حالت میتوان نمایش ســاعت را روی یکی از
حالتهای  12ساعت یا  24ساعت تنظیم کرد.
تنظیمات زمان(:)TIME AD
در صورتیکه گزینــه  CLOCKرا روی  MANتنظیم
کرده باشــید میتوانیــد با انتخاب این گزینه ســاعت
سیستم را به صورت دستی تنظیم کنید.
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تنظيم (RDS (ON/OFF
در ایــن حالــت میتوانیــد حالــت نمایــش اطالعات
( RDS(Radio Data Systemرا فعال یا غیر فعال کنید.

تنظيم (: L-OUT (ON / OFF
در این حالت میتوانیــد خروجی  Line-outرا فعال یا
غیرفعال کنید.

تنظيم (REG (ON/AUTO/OFF
در صورت انتخاب گزینه  ONایســتگاههای منطقه ای
دریافت میشوند .در صورت انتخاب گزینه  AUTOالویت

تنظيم ( : LCD ( 0 ~ 7
با انتخاب این گزینه میتوانید میزان شــدت روشنایی
 LCDرا تغییر دهید.

در جســتجو با ایستگاههای قوی است .در صورت انتخاب
گزینه OFFاولین ایســتگاه رادیویی قابل دریافت توسط
سیستم صرفنظر از توان سیگنال ورودی ،پخش میشود.
تنها در حالــت  RDS ONگزینه  REGقابل تنظیم
هستند.
تنظيم (: NEWS (ON/OFF
در ایــن حالــت میتوانید گزینــه  NEWSرا فعال یا
غیرفعــال کنید .تنهــا در حالــت  RDS ONگزینه
 NEWSقابل تنظیم هستند.
تنظيم (:EON (DX/LO
در صورت انتخاب گزینه  LOتنها ایســتگاههای قوی
دریافت میشــوند .در صورت انتخاب گزینه DXاولین
ایســتگاه رادیویی قابل دریافت توسط سیستم صرفنظر
از توان ســیگنال ورودی ،پخش میشود .تنها در حالت
 RDS ONگزینه  REGقابل تنظیم هستند.
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روش نگهداری
 از ورود هر گونه مايعات به داخل دســتگاه جلوگيرينمائيد .در صورت مشــاهده چنين موردي سريعاً آن را
خشــک کنيد .زيرا ورود مايعات ميتواند سبب ايجاد
اختالل در عملکرد دستگاه يا شوک الکتريکي شود.
 دســتگاه را دور از گرد و غبار و آلودگی نگه دارید.ایــن عوامل میتوانند باعث بروز اشــکاالت ظاهری در
محصول شوند.
 بــه هنگام حمل و نقل دســتگاه احتياط نمائيد .واردآمــدن ضربه يا افتادن ميتواند باعث بروز آســيبهاي
احتمالي به دستگاه شود.
 درصــورت کثيف شــدن پانل يا صفحــه نمايش ،ازدستمال ابريشمي و مواد پاک کننده طبيعي جهت تميز
کردن آن استفاده نمائيد.

راهنمای استفاده از سیستم صوتی
اتصاالتالکتریکی
نقشه پایههای کانکتور رادیو پخش به شرح زیر میباشد:
کانکتور C

عملکرد

خروجی چپ LINE OUT

کانکتور A

موقعیت
C1

خروجی راستLINE OUT

C2

خروجی فرمان آمپلی فایر
ورودی کنترل از روی فرمان
زمین مدار کنترل از روی فرمان
-

C4

زمین LINE OUT

۲

C3
C5
C6
C7
C8
C9

C10
C11

C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

عملکرد
باطري
کنترل آنتن ()ANT
روشنایي ()ILL
ولتاژ ACC
زمین
کانکتور B
عملکرد
بلندگوي راست عقب +
بلندگوي راست عقب -
بلندگوي راست جلو +
بلندگو راست جلو -
بلندگو چپ جلو +
بلندگو چپ جلو -
بلندگو چپ عقب +
بلندگو چپ عقب -

موقعیت
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

موقعیت
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
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عیبیابی
ليست کنترلي زير ميتواند براي حل برخي مشکالت که ممکن است هنگام استفاده از اين دستگاه با آنها مواجه شويد ،به شما کمک کند .قبل از استفاده از آن ،تمام اتصالها و
راهنماييهاي اين کتابچه را کنترل کنيد .به هيچ وجه دستگاه را در شرايط غير عادي از جمله زمانيکه فاقد صدا است ،زمانيکه دود از آن خارج ميشود يا بوي سوختن ميدهد که
ممکن است باعث آتش گرفتن يا شوک الکتريکي گردد ،استفاده نکنيد .در اين صورت بالفاصله آن را خاموش کرده و با مراکز خدمات پس از فروش (مراجعه به كتابچه راهنمای
گارانتی) تماس بگيريد.
علت ممکن

راه حل

مشکل

سوييچ خودرو باز نيست.

سوييچ خودرو را باز کنيد.

کابلها به درستي متصل نشدهاند.

اتصاالت کابلها را کنترل کنيد.

فيوز سوخته است.

فيوز را با فيوز مشابه ،عوض کنيد.

ديسک ديگري داخل دستگاه قرار دارد.

دیسک قبلی را خارج کنید.

ديسک برعکس درون دستگاه قرار گرفته است.

ک را در جهت صحيح درون دستگاه قرار دهيد.
ديس 

ديسک ،کثيف شده يا آسيب ديده است.

ديسک را تميز کرده يا از ديسک ديگري استفاده کنيد.

دمای داخل خودرو باال است.

صبر کنید تا دمای داخل کابین پایین بیاید.

دستگاه فرمت فايل را پشتيباني نميکند.

فرمت ديسک را با فرمتهاي ذکر شده در راهنماي دستگاه چک کنيد.

ولوم صدا در حالت حداقل تنظيم شده يا عملکرد قطع صدا ( )Muteفعال است.

تنظيم سطح صدا را کنترل کنيد يا عملکرد قطع صدا را غير فعال نماييد.

کابلها به درستي متصل نشدهاند.

اتصاالت کابلها را کنترل کنيد.

بر اثر ارتعاش هنگام حرکت خودرو ،صدا
قطع و وصل مي شود

محل نصب دستگاه ،پايدار نيست.

دستگاه را با قطعات جانبي ،محکم نصب کنيد.

ايستگاه هاي راديويي را دريافت نمي کند
یا ايستگاه راديويي دريافت شده ،کيفيت
پاييني دارد

آنتن به درستي نصب نشده است.

آنتن را صحيح متصل کنيد.

آنتن کامل باز نشده يا شکسته است.

آنتنراکاملبازکنيديادرصورتشکستگيآن،بايکآنتنجديدتعويضنماييد.

دستگاه روشن نميشود
دیسک داخل نمیرود

دستگاه ،ديسک را پخش نميکند

دستگاه صدا ندارد

ايستگاههايذخيرهشدهدرحافظه،پاکشدهاند کابل باطري به درستي متصل نشده است.
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ورودي برق باطری دستگاه را به باطری خودرو متصل کنيد.

3

1
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

3

44

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر*
صفحة درجات وعالئم جلو آمپر
چراغهای اخطار و شاخصها (تصویرباال)
 -1چراغ اخطار کاهش سطح سوخت
 -2شاخص مقدار سوخت
 -3چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور
 -4چراغ اخطار شارژ باتری
 -5چراغ اخطار کاهش سطح روغن ترمز یا درگیر بودن
ترمزدستی (دوچراغ)
 -6چراغ اخطار فرسایش لنت ترمز
 -۷چراغ اخطار توقف اضطراری
 -۸چراغ اخطار عیبیاب
 -۹شاخص دمای مایع سیستم خنککننده
 -۱۰چراغ اخطار باالرفتن دمای مایع سیستم خنککننده
 -۱۱نشانگر کنترل سرعت هوشمند *
 -۱۲نشانگر وضعیت سوخت * CNG
 -۱۳نمایشگر جلو داشبورد دیجیتالی موتور * CNG
 -۱۴نشانگر ترمز ABS/EBD
 -۱۵نشانگر باز بودن درها
 -۱۶نشانگرفعال بودن کیسه هوا ()Airbag
 -۱۷اخطار ترمز ABS
 -۱۸نشانگر ایموبالیزر

چراغهای نشانگر و درجات (تصویر پایین)
 -1نور پایین چراغهای جلو
 -2دور سنج موتور
 -3راهنمای سمت چپ
 -4راهنمای سمت راست
 -5نمایشگر دیجیتالی موتور
 -6سرعت سنج
 -7دکمة تغییر وضعیت و صفرکننده وتنظیم نور جلو آمپر
 -8نور باالی چراغهای جلو
 -9چراغ مهشکن جلو
 -10چراغ مهشکن عقب
 -۱۱نشانگر دزدگیر*
 -۱۲کمربند ایمنی راننده*
 -۱۳نشانگر فعال بودن گیربکس اتوماتیک *
 -۱۴نشانگر کیسه هوا ( )AIRBAGراننده
 -۱۵اخطار غیرفعال بودن کیسه هوا ( )AIRBAGسرنشین
 -۱۶نشانگر شدت نور جلو آمپر
 -۱۷نشانگر سمت سوختگیری خودرو

3

* درصورت نصب در خودروی شما
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کیسه هوا ()AIRBAG

3
کیسة هوا
خودروی شما عالوه بر تجهیز به کمربند ایمنی و محدود
کنندة نیرو دارای کیسه هوا ( )AIRBAGنیز میباشد.
هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار میگیرد،
روشن
چراغ نشانگر  AIRBAGروی صفحه جلو آمپر
شــده و پس از  6بار چشمک زدن  ،خاموش ميگردد .در
غير اينصورت (مانند مــوارد زير) حاکي از وجود ايراد در
سيستم کيسه هوا است.
 روشن ماندن کيسه چراغ کيسه هوا پس از  6بار چشمکزدن
 روشــن نشدن و چشــمک نزدن چراغ کيســه هوا درلحظهاي که سوئيچ استارت در وضعيت  ONقرار گيرد.
کیســه هوای مخصوص راننده در پشــت درپوش مرکزی
غربیلک فرمان قرار گرفته روی آن عبارت SRS AIRBAG
جهت اطالع از مجهز بودن خودرو به کیســه هوا حک شده
است.
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کیسههوایسرنشیندرزیرقسمتباالییراستداشبوردقرار
دارد و عبارت  SRS AIRBAGبر روی آن حک شده است.
کیســۀ هوا در خودرو به گونهای طراحی شــده است که
فقط در هنگام تصادف شدید از جلو عمل میکند و برای
واکنش در شرایط مواجه با ضربههای ناشی از تصادف از
پشت و پهلو و واژگون شدن خودرو و یا تصادفات خفیف
پیش بینی نشــده اســت در واقع این سیستم ایمنی به
منظور حفظ و ایمنی و کاهش صدمات به راننده خودرو
و سرنشــین جلو آن هم در تصادفات شدید طراحی شده
است .کیسۀ هوا فقط یک بار میتواند در یک تصادف عمل
کند و بقدری سریع پر و خالی میگردد که ممکن است
حتی متوجه فعال شدن آن نشوید .فعال شدن کیسۀ هوا
نه مانع دید شما میشود و نه آنقدر سفت است که نتوانید
از خودرو خارج شوید.
الزم است بدانید که هیچ سیستمی نمیتواند سرنشینان
را از تمام آسیبهای احتمالی در یک تصادف حفظ کند.

اخطار

 چنانچه به هر دلیلی چراغ هشــداردهنده ایربگ کهبر روی جلو آمپر خودرو قرار دارد ،بعد از 6بار چشــمک
زدن خاموش نشود ،و یا هنگامی که سوئیچ استارت در
وضعیت  ONقرار گیرد ،این چراغ روشن نشده و  ۶بار
چشمک نزند ،صاحب خودرو باید بالفاصله به نزدیکترین
نمایندگی ایران خودرو مراجعه کرده تا سیســتم کیسۀ
هوا تحت بررســی و کنترل قرار بگیرد .بدیهی است در
غیر این صورت مسئولیت بروز هرگونه اتفاق در اثر سهل
انگاری و تأخیر در مراجعه به نمایندگی مجاز ،بر عهده
مالک محترم خودرو میباشد.
توجه  :جهت چشــمک زدن چراغ نشانگر AIR BAG
مي بايســت بين هر دو بار متوالي قرار گرفتن سوئيچ در
وضعيت  ONحداقل سه ثانيه سوئيچ در وضعيت بسته
( )OFFقرار گيرد.

کیسة هوا ()AIRBAG

کیســه هوا زمانی حداکثر اثر حفاظتی را داراســت که
کمربند ایمنی بدن شــما را در موقعیت مناسب حفظ
کرده باشــد .بنابراین همواره صندلــی را در عقبترین
موقعیت ممکن تنظیم کنید ،به حالت مستقیم بنشینید
و به پشتی صندلی تکیه کنید.
به هیچ عنوان به فرمان و در خودرو تکیه نکنید.

سرویس و نگهداری کیسه هوا
اگر کیســۀ هوا یک بار عمل کند ،بایســتی کلیۀ اجزا و
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمایندگی مجاز ایران
خودرو تعویض گردد.
برای جلوگیری از خراب شدن و یا عمل کردن بی موقع
کیسۀ هوا ،کابل برق باتری را حداقل 90ثانیه قبل از انجام
تعمیرات برقی روی خودرو قطع نمایید و سوییچ استارت
را وضعیت  LOCKقرار دهید.
اوراق کردن خودروهایی که کیسۀ آنها تخلیه نشده باشد
کار خطرناکی است برای از بین بردن چاشنیهای فعال
کننده سیستم پیش کشنده و کیسۀ هوا به نمایندگیهای
مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

اخطار
 فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدن سرنشینمحکم شده باشد کارآیی الزم را خواهد داشت.
 جهت دستیابی به ایمنی بیشتر ،همواره کمربندایمنی ردیف جلو خودرو را بســته نگه دارید تا در
هنگام عملکرد ایربگ بهترین کارایی را داشته باشد.
 هرگز صندلی حفاظتی اطفال را در محل صندلیسرنشین جلو نصب نکنید .زیرا چنانچه کیسۀ هوای
سمت سرنشــین جلو عمل کند ،احتمال مرگ یا
صدمات جدی برای طفلی که روی صندلی (پشت
به رو) قرار دارد بســیار زیاد است .در صورت اجبار
به استفاده از صندلی جلو ،توسط غیرفعال کنندة
کیسه هوای سرنشین که در قسمت جانبی داشبورد
قرار دارد ،آن را غیرفعال نمایید که در این صورت
چراغ نشانگر غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین
بر روی صفحۀ جلو آمپر روشن خواهد شد.
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3

کیسه هوا ()AIRBAG

3
برچسب کیسه هوای سرنشین
این برچسب در قسمت جانبی داشبورد قرار دارد و مفهوم آن
این است که در صورتیکه سوئیچ غیرفعال کردن ایربگ در
حالت  ONقرار دارد ،از قرار دادن صندلی کودک بر صندلی
جلو خودداری نمایید .نشستن سرنشین بر روی صندلی جلو
در حالتی که سوئیچ  OFFمیباشد خطرناک است.
به محض برداشتن صندلی کودک از روی صندلی سرنشین
جلو ،مجددا ً کیسه هوای سرنشــین را برای محافظت از
سرنشین جلو فعال نمایید .حتماً مطمئن شوید که چراغ
هشدار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین بر روی جلو
آمپر خاموش باشد.
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اخطار
 هرگونه تعمیرات و عملیات بر روی سیستم ایمنی سرنشین (پیش کشنده ،کیسۀ هوا ،واحد کنترل الکترونیکی،سیم کشی و )...یا استفادة مجدد از این سیستم در یک خودرو دیگر ،حتی اگر مشابه باشد نیز اکیدا ً ممنوع است.
 حتماً از غربیلک فرمان استاندارد کارخانه استفاده نمائید و به هیچ وجه آن را تعویض ننمائید. پوشاندن کیسۀ هوای فرمان اکیدا ً ممنوع است. هیچگونه وسیلهای (سنجاق ،آرم ،ساعت ،پایه تلفن همراه و )...را بر روی کیسههای هوا نچسبانید. هرگونه تغییرات بر روی سیستم کیسۀ هوا ممنوع است. بعد از تصادف مجموعۀ وسایل ایمنی سرنشین را بازبینی کنید. به منظور تضمین عملکرد صحیح و اجتناب از باز شدن ناگهانی کیسۀ هوا و بوجود آمدن خسارت ،فقط پرسنلآموزش دیده نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مجاز به تعمیر و یا دستکاری سیستم کیسۀ هوا میباشند.
 فعال یا غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو میبایست در هنگام خاموش بودن صورت پذیرد. در صورت بروز ایراد در عملکرد سوئیچ فعال یا غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو نصب صندلی کودکدر حالت پشت به جاده بر روی صندلی جلو اکیدا ً ممنوع است.
 عدم استفاده از كمربندهاي ايمني توسط سرنشينان جلو در صورت عمل كردن كيسه هوا ( )Air bagموجبصدمات جانبي خواهد شد.

روشن کردن و رانندگی

نکته
در صورتی که خودروی شــما توســط ســوئیچ
کنتــرل از راه دور قفل شــده باشــد و اقدام به
بــاز کردن خودرو یا در صندوق عقب با ســوئیچ
مکانیکی نمایید دزدگیر فعال بوده و باعث فعال
شدن آژیر خواهدشد.
باز کردن قفل فرمان
فرمــان را به آرامی قدری حرکــت داده ،کلید را داخل
سوئیچ بچرخانید.
سوئیچ موتور
دارای چهار وضعیت میباشد:
 -1وضعیت  :Sسوئیچ بسته است.
 -2وضعیت  :Aتجهیزات برقی وصــل و مدار جر ّقه
قطع میباشد.
 -3وضعیت  :Mراهاندازی موتور :مدار جرقه باز است.
در این حالت چراغ های اخطار زیر روشن میشوند:
 -کاهش فشار روغن موتور

 باال رفتن دمای مایع سیستم خنککننده -شارژ باتری

 -توقف اضطراری()STOP

 کاهش سطح روغن ترمز یا درگیر بودن ترمز دستی عیبیاب -4وضعیت  :Dاستارت زدن – به محض روشن شدن
موتور ،سوئیچ را رها کنید.
وقتی موتور روشــن بشــود چراغهــای اخطار خاموش
خواهند شد.

اخطار
 هنگامی که خودرو در حال حرکت است از خاموش کردن خودرو یا بیرون آوردن سوئیچ خودداری کنید ،زیرا فرمانخودرو قفل شده و هدایت آن غیرممکن میشود.
 -از استارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو به مدت طوالنی در مکانهای سرپوشیده جدا ًخودداری کنید.

3
روشن کردن موتور
پس از استارت زدن و روشن کردن موتور
هرگز با موتور سرد با سرعت رانندگی نکنید.
هرگز در محیط بسته خودرو را روشن نگذارید.
در دمای زیر صفر ،پدال کالچ را در موقع استارت زدن کام ً
ال
فشار دهید تا موتور آسانتر روشن شود.
ترمز دستی
 -1برای پایین آوردن دســته ترمز دستی ،دکمة آن را
فشار دهید.
دسته دنده
 -2حالتهای تعویض دنده روی سر دسته دنده ترسیم
شده اســت .دنده عقب فقط باید وقتی درگیر شود که
خودرو کام ً
ال متوقف شده و موتور در دور آرام باشد.
قبل از موعد ســرویس اولیه ( 1500تا  2500کیلومتر)
باید از رانندگی با ســرعت زیاد (دور موتور بیش از حد)
اجتناب کرد.
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روشن کردن و رانندگی CNG

3

4

3

2

1

()1
روشن کردن و رانندگی با استفاده از سوخت CNG
تغییر نوع ســوخت مصرفی ،با استفاده از کلید تبدیل که روی
داشبورد و باالی جعبه فیوز قرار دارد ،انجام میشود و انتخاب
 CNGدر موقعیتهای زیر امکانپذیر است.
الف) قبل از شروع حرکت (ابتدا خودرو روی بنزین روشن شده
و سپس بر روی گاز سوئیچ میشود).
ب) در حین رانندگی.
ج) روشن کردن خودرو بر روی گاز به طور مستقیم)2(.
 -1كليد تبديل نوع سوخت
 -2دکمه باز كننده در صندوق عقب
 -3دکمه چراغ اعالم خطر (فالشر)
 -4گرمكن شيشه عقب

نکته مهم

باتوجه به اینکه پمــپ بنزین حتی در زمان کار کردن موتور
بر روی  ،CNGروشــن بوده و همچنین جهت خنک کاری
انژکتورهــای بنزین ،ضروری اســت همواره مقــداری بنزین
حداقل  5لیتر در باک باقی بماند.
* درصورت نصب در خودروی شما
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روشن کردن و رانندگی با استفاده از سوخت * CNG
تغییر نوع ســوخت مصرفی ،با استفاده از کلید تبدیل که روی
داشبورد قرار دارد ،انجام میشود و انتخاب سوخت  CNGدر
موقعیتهای زیر امکانپذیر است:
الف) قبل از شروع حرکت ( ابتدا خودرو روی بنزین روشن شده
و سپس بر روی گاز سوئیچ میشود).
ب) در حین رانندگی
ج) روشــن کردن خودرو بر روی گاز به طور مســتقیم( .فقط
در شرایط اضطراری نظیر عدم وجود بنزین به کارگرفته شود.
اســتفاده از این روش در شــرایط عادی به دلیل آسیب دیدن
قطعات گازسوز ،به هیچ وجه توصیه نمیشود).
روشن کردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز*
روشن کردن موتور بر روی گاز به طور مستقیم

یادآوری میشــود که روش فوق فقط در موارد خاص از قبیل
عدم وجود بنزین در باک ،قابل اســتفاده بوده و در این روش
ابتدا سوئیچ را باز کرده و سپس کلید تبدیل سوخت را به مدت
 5ثانیه فشــار دهید تا نشــانگر گاز (سبزرنگ) بر روی صفحه
و (در بعضی از مدلهای
نمایش جلو داشبورد روشن شود
کیت گاز ،نمایشــگر گاز بر روی کلیــد تبدیل به صورت دایم
روشن میشود) سپس اســتارت بزنید .در صورتی که مشکل
فنی در سیســتم گاز نباشــد ،موتور بر روی حالت گاز روشن
خواهد شد.

کلید تبدیل نوع سوخت

کلید تبدیــل نوع ســوخت ،زیر دریچة هوا در ســمت چپ
فرمــان قرار دارد و از آن برای تبدیل نوع ســوخت مصرفی از
حالت بنزین به گاز و بالعکس اســتفاده میشود .برای تبدیل
نوع ســوخت مصرفی میتوان با فشار دادن کلید مربوطه ،نوع
سوخت مورد نظر را انتخاب کرد.

روشن کردن موتور

موتورهمواره در حالت بنزین روشن میشود .به همین منظور
همیشــه مقداری بنزین جهت روشن کردن خودرو درون باک
الزم اســت در این موتور چنانچه مشــکلی در سیستم بنزین
بوجود آمده باشد ،هنگام روشن شدن پس از چند استارت اولیه
به صورت اتوماتیک روی گاز روشن میشود.

اخطار:
خودروی خود را در حال روشن بودن در مکانهایی که
امکان تماس با مواد و اجسام قابل اشتعال مانند علف
و یا برگ با اگزوز داغ خودرو وجود دارد ،پارک نکنید.
( )1مربوط به خودروهای دوگانه سوز
( )2ایــن حالت فقط در موارد اضطراری نظیر عــدم وجود بنزین ،به
کار گرفته میشود و در شــرایط عادی ،استفاده از این روش به دلیل
احتمال وجود آســیب دیدن قطعات گازسوز ،مانند رگوالتور ،به هیچ
وجه توصیه نمیشود.

روشن کردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز
 )3اپراتور جایگاه ،پس از کنترل برچسب مجوز سوختگیری
خودرو ،عملیات سوختگیری را انجام میدهد.
 )4پس از هربار سوختگیری از بسته بودن درپوش شیر
پرکن گاز اطمینان حاصل شود( .جهت جلوگیری از ورود
گرد و غبار و ایجاد اشکال در سیستم گاز ،ضروری است).
 )5حداکثر فشار مجاز سوختگیری 200بار میباشد که
میزان فشار داخل مخزن از گیج فشار داخل محفظه موتور،
قابل مشاهده میباشد.
مراحل سوختگیری *CNG
 )1قبــل از مراجعه به جایگاه و تا زمان حضور در جایگاه
سوختگیری ،از اســتعمال دخانیات و استفاده از تلفن
همراه ،جداًخودداری نمایید.
 )2پــس از مراجعه به جایگاه ســوختگیری**راننده
خودرو را خاموش کرده و از توقف کامل خودرو اطمینان
حاصل نمایید (ترمز دستی کشیده شود).

**جهت کســب اطالع از آخرین وضعیت استقرار
جایگاههای ســوخت  CNGفعــال ،میتوانید به
آدرس اینترنتی  www.IFCO.irمربوط به سازمان
بهینهســازی مصرف سوخت ،مراجعه و یا با شماره
تلفنهای  88604760-5تماس بگیرید.

هشدار
 حداکثر تعداد دفعات ســوختگیری مخزن 1000سیکل در سال میباشد .بطور تقریبی در هر روز بیش از 3دفعه ،شارژ مخزن صورت نپذیرد.
 از ســوختگیری در جایگاههای ســوخت  CNGمربوط به اتوبوسها و خودروهای ســنگین ،جدا ً خوددارینمایید ،زیرا احتمال خرابی شیر سرمخزن و متعلقات آن با توجه به باالتر بودن دبی خروجی جایگاه ،وجود دارد.
* درصورت نصب در خودروی شما

3
تعویض برچسب مجوز سوختگیری خودرو*
مدت اعتبار برچسب سوختگیری از زمان صدور 12ماه
میباشد و بدون مجوز سوختگیری ،اجازه سوختگیری
خودرو در جایگاههای سوخت ،داده نخواهد شد .لذا حداقل
یک ماه قبل از اتمام مهلت اعتبار برچســب ،برای انجام
بازرسی به مراکز مجاز بازرســی خودروهای دوگانه سوز،
مراجعهنمایید.
همچنين هر سی و شش ماه یک بار نیز مخزن گاز و سایر
تجهیزات مربوطه باید توسط مراکز بازرسی و بازسنجی
مورد تأیید مؤسسه استاندارد مورد بازرسی قرار گیرد.
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3
تبدیل از حالت بنزین به گاز*
هنگامیکه موتور با سوخت بنزین در حال کار میباشد ،با
فشردن کلید تبدیل سوخت و رها کردن آن ،نشانگر گاز
بر روی صفحه نمایش جلو داشــبورد شروع به چشمک
زدن میکند که بیانگر این است که هنوز تبدیل سوخت
بنزین به گاز صورت نگرفته اســت .پس از گذشت زمانی
که مدت آن تابع دمای آب موتور در هنگام فشردن کلید
تبدیل میباشــد ،نشانگر گاز از حالت چشمک زن خارج
شــده و بصورت دائم روشن میماند که بیانگر این است
که تبدیل به ســوخت گاز صورت گرفته و موتور در حال
استفاده از سوخت گاز میباشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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تبدیل از حالت گاز به بنزین*
با فشــردن کلید تبدیل ســوخت در صورت عدم وجود
مشکل فنی در سیستم بنزینی کافی در تانک ،نشانگر گاز
روی صفحه نمایش جلو داشــبورد خاموش میشود که
بیانگر این است که تبدیل از حالت سوخت گاز به بنزین
صورت گرفته است.
الزم بــه ذکر اســت در دو حالت ذیل موتــور بصورت
خودکار(بدون نیاز به فشــردن کلید تبدیل) از حالت گاز
به بنزین میرود:
 در صورت بوجود آمدن مشکل فنی درسیستم گاز در صورتیکــه در مخزن به اندازه کافی ســوخت گازوجود نداشته باشد.

نکته:
در صورتیکه هنگام فشردن کلید تبدیل ،دور موتور
باالتر از  4000دور در دقیقه باشد و خودرو در حالت
شتابگیری باشد ،نشانگر گاز بر روی صفحه نمایش
شروع به چشمک زدن کرده و تا خارج شدن از این
محدوده ،موتور در حالت گاز باقی میماند و سپس
به حالت بنزین میرود.
در صورتیکه هنگام فشردن کلید تبدیل ،دور موتور
باالتر از  4000دور در دقیقه باشد و خودرو در حالت
شتابگیری باشد ،نشانگر گاز بر روی صفحه نمایش
شروع به چشمک زدن کرده و تا خارج شدن از این
محدوده ،موتور در حالت بنزین باقی میماند و سپس
به حالت گاز میرود .الزم به ذکر است در دو حالت
فوق موتور بصورت خودکار (بدون نیاز به فشــردن
کلید تبدیل) از حالت بنزین به گاز میرود.

چراغها و نشانگرها

3
چراغ  ها – بوق*
عالئم اخطار:
 -1بوق :انتهای دسته راهنما را به داخل فشار دهید.

 3نشانگرچراغهایراهنمایچپوراست
 4نشانگر اعالم خطر – فالشر
 7نشانگر نور باالی چراغهای جلو

 -2عالمت دادن با نور باال :دسته 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 راقدری در جهت مورد نظر حرکت دهید.
 تغییر مسیر کامل :برای گردش کامل ،دسته راهنما را تاانتها به سمت مورد نظر فشار دهید.
 در اثر برگشت فرمان ،دسته راهنما بهطور خودکار بهحالت اولیه برمیگردد.
 -4چراغ اعالم خطر(فالشــر) :کلید این چراغ روی
صفحه داشبورد تعبیه شده است.

 8نشانگرنورپایینچراغهایجلو
* درصورت نصب در خودروی شما
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3
روشن کردن چراغها*
 -5وضعیت  :Oچراغ ها خاموش
در بعضی از مدلها وقتی موتور در حال روشن شدن است
نور پایین چراغهای جلو بهطور خودکار روشن میشود.
 -6چراغهای کوچک (و نــور مخصوص رانندگی
شبانه در شهر):
دسته راهنما را یک چهارم دور به طرف جلو بچرخانید.
 -7نور پایین چراغهای جلو :دسته راهنما را به اندازه
یک چهارم دیگر به طرف جلو بچرخانید.
 -8نور باالی چراغهای جلو :دسته راهنما را به طرف
فرمان بکشید.
برای بازگرداندن به نور پایین ،دسته راهنما را مجددا ً به
طرف فرمان بکشید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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روشن کردن چراغهای مه شکن*
 -9مه شکن جلو :قسمت باالی دســته راهنما را به
اندازه  45درجه بچرخانید.

 -10مه شکن عقب :قسمت باالی دسته راهنما را به اندازه
 90درجه بچرخانید( .الزم به ذکر است که مه شکنها بعد از
روشن شدن چراغهای کوچک ،قابل روشن شدن هستند).

چراغها و نشانگرها
درجة بنزین :هنگام بسته بودن سوئیچ ،عقربه برروی صفر قرار میگیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان میدهد.
هنگامی که ســطح بنزین در مخزن ســوخت پایین بیاید (حدود7لیتر) ،چراغ هشداردهندة سوخت که در کنار درجة بنزین تعبیه شده ،روشن میشود .در این صورت در اسرع وقت
سوختگیری کنید .حجم مخزن سوخت  70لیتر است.
دور سنج موتور :دور سنج موتور ،دور موتور را بر حسب دور بر دقیقه نمایش میدهد .برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور ،هرگز اجازه ندهید که عقربة دورسنج بمدت طوالنی
در محدودة قرمز باقی بماند.
سرعت سنج :نشان دهندة سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت میباشد.
دماسنج مایع خنککننده :این درجه ،دمای مایع خنککننده موتور را نشان میدهد .هنگامی که موتور به دمای کارکرد عادی میرسد عقربة نشانگر در محدودة پایین خط وسط
صفحة مدرج قرار میگیرد و تا زمانیکه موتور در شرایط عادی به کار خود ادامه دهد در همین محدوده باقی میماند .چنانچه عقربة نشانگر به محدودة قرمز برسد ،به معنی داغ شدن
بیش از حد مایع خنککننده است که موجب آسیب رسیدن به موتور میشود .در چنین وضعیتی بالفاصله و با رعایت ایمنی ،خودرو را متوقف کنید و با کمک افراد مجرب به رفع
نقص بپردازید.
دالیل ممکن:
 اشکال در فن خنککننده؛ فیوزها را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. نشتی در سیستم خنککننده؛ صبر کنید موتورخنک شود سپس سطح مایع خنککننده را بررسی کنید. اشکال در عملکرد واترپمپدکمة تغییر وضعیت و صفر کننده :برای نمایش وضعیتهای مختلف در نمایشگر دیجیتالی و صفر کردن اطالعات در وضعیت مربوطه ،مورد استفاده قرار میگیرد.
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نشانگر چراغهای راهنما -سبز
جهت چراغهای راهنما (گردش به چپ و گردش به راست) به وسیله فلش مشخص شده است .در گردش به چپ یا راست این چراغهای نشانگر با چراغهای
راهنما چشمک می زنند .چنانچه از فالشر (چراغهای هشدار در مواقع اضطراری) استفاده شود ،هر دو فلش همزمان عمل میکنند .چنانچه یکی از نشانگرها
بسیار سریع چشمک بزند ،به معنی کارنکردن یکی از المپهای همان سمت میباشد.
توجه :این حالت تنها هنگامی اتفاق میافتد که یکی از چراغهای راهنمای جلو یا عقب کار نکند ،چنانچه یکی از چراغهای چشمک زن جانبی کار نکند اثری بر سرعت چشمکزدن
نشانگرها نخواهد داشت.
توجه مهم :اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت (ترمز شدید) به وجود آید ،سیستم هشداردهنده بطور اتوماتیک فالشر را به مدت 10ثانیه روشن مینماید .این
عمل به عنوان هشدار کاهش شدید سرعت تلقی میگردد*.
نورپایین چراغهای جلو -سبز
هنگام استفاده از نور پایین این نشانگر روشن میشود.
نور باالی چراغهای جلو-آبی
هنگام استفاده از نور باال این نشانگر روشن میشود.
چراغهای مه شکن جلو – سبز
هنگام استفاده از چراغ مه شکن جلو این نشانگر روشن میشود.
چراغ مهشکن عقب – نارنجی
هنگام استفاده از چراغ مهشکن عقب این نشانگر روشن میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغهای هشدار دهنده
فرمان توقف فوری -قرمز
با روشن شدن این نشانگر ،خودرو را متوقف و خاموش کنید .فورا ً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

هشدار
اگــر چــراغ

به هر دلیلی روشــن شــود راننده نبایــد به رانندگی ادامــه دهد و در صورت ادامه مســیر هرگونه خســارت وارده بــه عهده مالک خودرو میباشــد.

عیبیاب خودکار موتور -نارنجی
هرگاه سیســتم عیبیاب موتور عیبی را تشــخیص دهد ،این نشانگر هشداردهنده روشن میشود .هنگامی که سوئیچ در موقعیت دوم (باز) باشد ،به عالمت بررسی کردن
سیستم ،این چراغ روشن میشود که پس از روشن شدن موتور ،خاموش خواهد شد .چنانچه در خالل حرکت خودرو مشکلی در موتور پیش آید ،این چراغ دوباره روشن میشود.
توجه :اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کارکند ،به نمایندگی مجاز مراجعه کنید .با این حال همچنان میتوانید رانندگی کنید.
اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کار نکند ،با سرعت باال رانندگی نکنید و بالفاصله به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
فشار روغن موتور -قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت دوم این نشانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن میشود و هنگامی که موتور روشن شد نشانگر نیز خاموش میشود .در صورتیکه چراغ
روغن پس از روشن شدن موتور روشن بماند و یا هنگام حرکت خودرو روشن شود ،موتور در معرض آسیب جدی قرار دارد و نشان دهنده کافی نبودن فشار روغن و یا کمبود آن در
سیستم روغنکاری است و باید بالفاصله با رعایت نکات ایمنی ،خودرو را متوقف و موتور را خاموش کنید .قبل از حرکت مجدد از امداد خودرو کمک بگیرید.
شارژ باتری – قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت دوم ،این نشانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن و بالفاصله پس از روشن شدن موتور خاموش میشود .چنانچه پس از روشن شدن موتور
چراغ روشن بماند و یا در حین حرکت روشن شود ،مشکلی در سیستم شارژ باتری به وجود آمده است .در اسرع وقت برای رفع عیب به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
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چراغهای هشدار دهنده
باز بودن درها -قرمز
روشــن بودن این نشــانگر عالمت این اســت که حداقل یکی از درها به درستی بسته نشده است .این نشانگر حتی در موقع خاموش بودن موتور عمل میکند .از رانندگی
هنگامی که این نشانگر روشن است خودداری کنید.

3

اخطار ترمز -قرمز
این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش میگردد و هنگام باال بودن ترمز دستی یا پایین بودن سطح روغن ترمز روشن میشود.
چنانچه نشــانگر اخطار سیســتم ترمز هنگام روشن کردن خودرو روشن نشــود و یا بصورت روشن باقی بماند و یا در صورتی که پس از پایین آوردن ترمز دستی باز هم روشن بماند
بیدرنگ مخزن روغن ترمز را پر کنید و در صورت روشن ماندن نشانگر در حالت پر بودن مخزن روغن ترمز و پایین بودن ترمز دستی ،خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی
به تعمیرگاه مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عیب منتقل نمایید.
کمربند ایمنی سمت راننده -قرمز
با قفل شــدن زبانه فلزی کمربند ایمنی ســمت راننده در قفل مخصوص و با صدای تق ،از قفل شدن آن اطمینان حاصل میکنیم .با انجام این عمل نشانگر مربوطه روی
صفحة نمایش جلو داشبورد خاموش خواهد شد.
اخطار ترمز ضد قفل ( – )ABSنارنجی
این نشــانگر هنگام روشــن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش میگردد .چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن 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 است .در چنین شرایطی خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی
به تعمیرگاه مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عیب منتقل نمایید.
اخطار ایراد کیسه هوا ) (Airbagراننده -قرمز
این نشانگر با روشن کردن خودرو  6بار چشمک میزند و سپس باید خاموش گردد در غیر اینصورت (مانند موارد زیر) ،حاکی از وجود ایراد در سیستم کیسه هوا بوده و باید
به نمایندگی مجاز مراجعه شود ،در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده مالک خودرو میباشد.
 روشن ماندن چراغ کیسه هوا پس از  ۶بار چشمک زدن روشن نشدن و چشمک نزدن چراغ کیسه هوا در لحظهای که سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار گیرد.اخطار غیر فعال بودن کیسة هوای سرنشین -نارنجی
روشن شدن این چراغ نشان دهندة غیرفعال بودن کیسة هوای سرنشین است .تازمانیکه کیسة هوای سرنشین غیرفعال باشد ،این چراغ روشن می ماند ،در صورتی که
چراغ اخطار چشمک زن فعال شود ،باید با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.
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چراغهای هشدار دهنده
لنتهای ترمز -نارنجی
روشن شدن این نشانگر به این معنی است که لنتهای ترمز باید بررسی و در صورت لزوم تعویض شوند.
نشانگر اخطار کمبود سوخت  -نارنجی
در کنار درجة بنزین هشداردهندهای قرار دارد ،که روشن بودن این نشانگر به این معنی است که کمتر از  7لیتر سوخت در باک باقی مانده است .در اولین فرصت سوختگیری
کنید.
نشانگر داغ شدن مایع خنککننده  -قرمز
در کنار دماسنج مایع خنککننده ،نشانگر هشداردهندهای قرار دارد .اگر درجة سیستم خنککننده درمحدوده قرمز قرار گیرد و این نشانگر روشن شود ،بالفاصله توقف
کنید (بدون اینکه موتور خاموش شود) و از یک کارشناس مجاز کمک بگیرید.
دزدگیر – قرمز
روشن و خاموش شدن این نشانگر به این معنی است که سیستم دزدگیر خودرو فعال میباشد.
کنترل سرعت هوشمند -نارنجی*
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده فعال و یا غیرفعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند می باشد.
نشانگر وضعیت سوخت  –CNGسبز*
درحالتفعالبودنوضعیتسوخت CNGایننشانگرروشنمیشودوهنگامتبدیلوضعیتسوختازحالتبنزینبهگاز(تغییرسوخت)ایننشانگربهصورتچشمکزنعملمینماید.
نشانگر ایموبالیزر– قرمز
این نشانگر پس از خاموش کردن خودرو هریک ثانیه یک بار چشمک میزند تا نشان دهد که سیستم ایموبالیزر خودرو فعال است.

* درصورت نصب در خودروی شما
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

3

راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی:
این نمایشگر در پایین صفحه نمایش جلو آمپر (درقسمت
پایین سرعت سنج) واقع شده است به کمک دکمة فشاری
که اصطالحاً دکمة صفرکننــده ) )Resetو دکمة تغییر
وضعیت ( )Change modeنامیده میشــود ،اطالعات
ذیل را در اختیار شما قرار میدهد.
اگر بر روی اهرم دکمة تغییر وضعیت فشــار لحظهای وارد
آید باعث تغییر وضعیت ( )Change modeشــده و اگر
فشــردن دکمه حدود دو ثانیه ادامه یابد ،باعث صفر شدن
اطالعات در وضعیت مربوطه میگردد( .اطالعات قابل صفر
شدن است).
اطالعات قابل صفر شدن
 -1این وضعیت که به محض باز شدن سوئیچ خودرو به
چشــم میخورد مربوط به نمایش مسافت طی شده از
زمان تحویل خودرو (برحسب  ) kmو قابلیت صفر شدن
را دارا نمیباشد( .در صورتیکه از قبل بر روی این وضعیت
تنظیم شده باشد ،در غیر این صورت هنگام خاموش بودن
سوئیچ ،این وضعیت مشاهده میشود)
 -2این وضعیت نمایشگر مسافت طی شده از زمانی است
که به کمک کلید تنظیم آن را صفر مینمائید (بر حسب
 ،)Kmفشــردن کلید صفرکننده به مدت  2ثانیه در این
وضعیت باعث صفر شدن مقدار مسافت میشود.
* درصورت نصب در خودروی شما
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 -3این نشانگر مقدار فشار گاز مخزن داخل  LCDپیش
بینی شــده اســت و از  6عدد نوار مشکی تشکیل شده
است که در حالت فشار گاز کامل  6نوار فعال و با کاهش
فشارگاز از تعداد این نوارها کاسته میشود .اخطار کاهش
فشار مخزن گاز با چشــمک زدن نوار اول داخل LCD
مشخص میگردد و با اتمام مقدار فشار گاز نوار آخر نیز
خاموش میشود*.
 -4روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده فعال و یا
غیرفعالبودنسیستمکنترلسرعت هوشمند میباشد*.
 -5این وضعیت نمایشگر میزان سرعت متوسط از زمانی
اســت که به کمک کلید تنظیــم آن را صفر مینمائید.
فشردن کلید صفرکننده به مدت 2ثانیه در این وضعیت
باعث صفر شدن مقدار سرعت میشود*.

-6این وضعیت نشانگر شــدت نور جلوآمپر است که به
وســیله دکمة تغییر وضعیت شــدت نــور قابل تنظیم
میباشد .در این وضعیت با فشردن کلید تغییر وضعیت
به مدت  2ثانیه ،عالمت شروع به چشمک زدن میکند.
در این حالت با هر بار زدن کلید یکی از عالئم روشــن و
شــدت نور جلو آمپر بیشتر میشود .جهت خروج از این
وضعیت کلید را به مدت  2ثانیه بفشارید.
 -7نشانگر موقعیت گیربکس اتوماتیک*
 -8نشــانگر سرویس در صورت روشــن شدن هر یک از
چراغهای  ،ABSلنت ترمز و یا  ،Airbagعالمت نشانگر
روی  LCDروشن میشود.
 -9نمایش دمای بیرون

تهویه  -بخاری
سیستمتهویه
 -1رفع یخ زدگی و بخار گرفتگی شیشهها
 -2دریچههای تهویه جانبی
 -3دریچههای تهویه میانی
 -4دریچههای تهویه زیر پای سرنشین جلو
بخار زدایی
الف) زمانیکه هوا سرد است و برای آب کردن بهتر یخ شیشهها:
 در صفحه تنظیم ،حالت شیشه جلو را انتخاب کنید. کلید تنظیم دما را در بخش قرمز قرار دهید. کلید سرعت دمنده را در حالت حداکثر قرار دهید.با این کار دمای شیشــه را افزایش میدهید و از ایجاد
بخار بر روی آن جلوگیری میکنید.
ب) در صورتیکه هوا مطلوب است ولی رطوبت هوا باال است:
 کلید تنظیم دما را در ناحیه آبی قرار دهید. سیستم تهویه را در حالت گردش داخلی هوا قرار دهید. کلید کولر را فشار دهید. سرعت دمنده را در حالت حداقل قرار دهید.بــا این کار رطوبت هوای داخل را کاهش میدهید و از
ایجاد بخار بر روی شیشه جلوگیری میکنید.
اســتفاده از هریک از دو روش فوق و یــا ترکیب آنها
بستگی به راحتی شما در حین رانندگی دارد.
در بعضــی از موارد باز گذاشــتن یکی از شیشــه های
جانبی به اندازه  2سانتیمتر مفید خواهد بود.

چراغها – بوق
 -1چراغ مه شــکن عقب :این چــراغ فقط هنگامی
روشن میشــود که چراغهای بزرگ جلو (نور پایین یا
باال) روشن باشد.

3

تنظیم نور چراغهای جلو:
ارتفاع نــور چراغهای جلو را میتوان با توجه به میزان
بار خودرو تنظیم کرد.
اخطار
در هــواي صاف و بارانــي چه روز و چه شــب از
چراغهاي مه شــکن جلو و عقب اســتفاده نکنيد.
زيرا نور خيره کننده آنها باعث کاهش ديد و ايجاد
خيرگي در رانندگان ديگر مي شود و احتمال بروز
تصادف را باال مي برد .چراغ هاي مه شکن بايستي
در هواي برفي و مه آلود مورد استفاده قرار گيرند.

 -2تنظیم از داخل محفظه موتور:
 وضعیت  :1هنگامی که صندلیهای جلو اشغال باشند. وضعیــت  :2هنگامی که صندلیهــای جلو و عقباشغال بوده و صندوق عقب محتوی بار میباشد.
 وضعیت  :3هنگامی که صندلی راننده اشــغال بوده وصندوق عقب نیز محتوی بار میباشد.

اخطار
 برای جلوگیری از رسوب گرفتگی بخاری ،از آب مقطر(در رادیاتور) استفاده نمائید. کولر خودرو را هر  15روز یکبار حداقل به مدت  10دقیقه روشن نمائید( .حتی در زمستان) برای خاموش کردن کولر خودرو ،ابتدا دکمه  A/Cرا خاموش کرده و پس از چند ثانیه موتور را خاموش نمائید.61

شیشه شوی و برف پاک کن
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3
 -3گرمکن شیشــه عقب :به علت مصرف زیاد برق شدیدا ً
تکید میگردد در صورت نیاز فقط هنگامی که موتور روشــن
اســت از گرمکن شیشه عقب اســتفاده شود و به محض پاک
شدن بخار یا یخ روی شیشه ،آن را خاموش کنید .هرگز سطح
داخلی شیشه عقب را با جسم سخت نتراشید.

شیشه شوی و برف پاک کن
شیشه جلو
وضعیتهای دسته برف پاک کن:

 -1سرعت معمولی (تــا زمانی که دسته برف پاک کن
تحت فشار دست در همین وضعیت باقی بماند).

 -2خاموش

 -3حرکت متناوب برف پاک کن
 -4سرعت معمولی

 -5سرعت زیاد

شیشــه شوی جلو :دســته برف پاک کن را به طرف
فرمان بکشید.
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 -6مخزن شیشه شوی
هرچندوقتیکبارسطحمایعمخزنشیشهشویرابازدیدکنید.
در خودروهای سواری :داخل محفظه موتور
هشدار

در هنگام یخ زدگی ،اطمینان حاصل کنید که تیغههای برف پاک
کن یخ نزده باشد (خطر داغ کردن موتور برف پاک کن).
وضعیت تیغهها را بررسی نمایید .هنگامی که کارایی تیغهها پایین
میآید ،باید آنها را تعویض نمود.
(تقریباً هرسال)
شیشــه جلوی خودرو را بهطور مرتب تمیز کنید .در صورتی که
قبل از متوقف کردن برف پاک کنها (حالت  )Oموتور را خاموش
کنید ،تیغههای برف پاک کن در هر وضعیتی که باشــند متوقف
خواهند شد.
بعد از روشن کردن موتور ،کافی است برف پاک کن را در حالت
 Oقرار دهید تا تیغهها به حالت توقف بازگردند.
هنگام باز کردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دســته برف
پاک کن در وضعیت ( Oتوقف) قرار دارد( .خطر ایجاد جراحت)

ترمز

سیستم ترمز ضد قفل ABS
سیستم ترمز ضد قفل یکی از سیستمهای نوین و
پیشرفته کنترلی خودرو است که از قفل شدن چرخها
هنگام ترمزگیری بر روی جادههای لغزنده و یا هنگام
ترمزگیری شدید بر روی جادههای خشک جلوگیری
نموده و به این ترتیب باعث کاهش فاصله توقف ،افزایش
فرمانپذیری ،بهبود پایداری و بطور کلی افزایش ایمنی
خودرو میگردد .هنگام استفاده از خودرویِ مجهز به
سیستم ترمز ضد قفل همواره به موارد ذیل توجه داشته
باشید:
 از آنجایی که سیستم ترمز ضد قفل تنها یکمتعادلکننده نیروی ترمزی میباشد ،لذا هنگام
ترمزگیری به اندازه کافی به پدال ترمز فشار وارد نمایید.
 احساس لرزش پدال در زیر پا هنگام ترمزگیری برروی جادههای لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید،
طبیعی بوده و ناشی از فعالیت صحیح سیستم ترمز ضد

قفل میباشد .در این شرایط با اعتماد به نفس و اطمینان
از صحت عملکرد سیستم ترمز ،به فشردن پدال ترمز به
میزان الزم ادامه دهید.
 شنیده شدن صدای ضربان مانند از ناحیه چرخهایجلو و چرخهای عقب هنگام ترمزگیری بر روی جادههای
لغزنده و یا هنگام ترمزگیریهای شدید ،طبیعی بوده و
ناشی از فعالیت صحیح سیستم ترمز ضد قفل میباشد.
 سیستم ترمز ضد قفل مجهز به سیستم عیبیابخودکار است که در صورت برو ِز اشکال ،نشانگ ِر
اخطار سیستم ترمز ضد قفل در صفحه نمایش جلو
داشبوردروشن میگردد.
 هنگام استارت زدن و روشن کردن خودرو ،نشانگراخطار سیستم ترمز ضد قفل در صفحه نمایش جلو
داشبورد ،روشن شده و پس از چند ثانیه مجددا ً خاموش
میگردد ،چنانچه نشانگ ِر اخطار هنگام روشن کردن
خودرو ،روشن نشود و یا به صورت روشن باقی بماند،
این حالت نشانه وجو ِد اشکال در سیستم ترمز ضد قفل
است ،در چنین شرایطی خودرو را به تعمیرگاه مجاز
جهت انجام عیبیابی بوسیله دستگاه عیبیاب رایانهای
منتقل نمایید.
الزم به ذکر است که در صورت خرابی و وجو ِد اشکال در
سیستم ترمز ضد قفل ،خودرویِ شما از کلیه قابلیتهای
یک سیستم ترمز معمولی برخوردار میباشد.
بودن کامل ترمز دستی ،نشانگر
 چنانچه هنگام پایینِ
ترمز دستی و نشانگ ِر اخطار سیستم ترمز ضد قفل متفقاً
در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن باشند ،خودرو
را با رعایت اصول ایمنی متوقف نموده و با نزدیکترین

تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
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 شست و
شوی خودرو که منجر به خیس شدن مجموعه دیسک
و لنتها می شود ،اقدام به ترمزگیری نمایید تا شرایط
ترمزها به حالت نرمال درآید.

هشدار
ممکن است به هنگام ترمزگيري بر روي سطوح
ناهموار چراغ  ABSروشن گردد.
اگر اين چراغ هشدار پس از مدت کوتاهي (حدود
 1دقيقه) خاموش نگرديد و همچنان روشن باقي
بماند به نمايندگيهاي مجاز مراجعه فرمائيد.

تذکــر :از رانندگــی با ســرعت غیرمجاز در
معابر ،خصوصــاً در جاد ههای لغزنده با اتکا به
سیســتم ترمز ضد قفل جــدا ً پرهیز نموده و
همــواره اصول ایمنی را رعایت نمایید.
 برای عیبیابی و سرویس سیستم ترمز ضد قفلحتماً به تعمیرگاههای مجاز مراجعه نموده و از مراجعه
به مکانهای متفرقه جدا ً خودداری فرمایید.
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بازدیدهای منظم دورهای
 -1سطح روغن موتور
 سطح روغن موتور باید مرتباً بازدید شده و در بین فاصلهتعویض روغن ،مقدار کسری آن تکمیل شود.
میانگین مصرف روغن در هر هزار کیلومتر حدود نیم لیتر میباشد.
 روغن موتور باید حداقل سالی یک بار تعویض گردد. سطح روغن موتور ،در حالی که در سطح هموار متوقف بودهو موتور نیز سرد میباشد ،توسط میله روغن و با توجه به دو
عالمت حک شده روی آن بهطور صحیح اندازهگیری میشود:
عالمت  :aحداکثر ،عالمت  :bحداقل
روغن سوخته:
 از هرگونه تماس طوالنی روغن سوخته با پوست بدناجتناب شود.
 روغن سوخته را در مجاری آب یا روی زمین نریزید.برای اطمینان از کارکرد صحیح و طوالنی مدت موتور و
سیستم کاهش آلودگی اگزوز ،نباید هیچگونه مواد اضافی
به روغن موتور افزود.
 -2محل ریختن روغن موتور
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 -3انتخاب روغن:
روغن موتور قابل استفاده در این خودرو با درجه گرانروی
 10 W 40میباشد*.

 -4فیلتر روغن:
فیلتر روغن باید در فواصل معین تعویض شود.
 -5همواره سطح آب موجود در رادیاتور را چک کنید.
سطح آب رادیاتور همواره باید از حدی که در عکس نشان
داده شده است تجاوز ننماید.

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

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

نگهداری خودرو
موتور Xu7

4

67

نگهداری خودرو
موتور Tu5

4

68

نگهداری خودرو

بازدیدهای منظم دورهای
 -1ترمزها

 ســطح روغن ترمز هیچگاه نباید از خــط حداقل( )MINرویمخزن روغن پایینتر باشد.
 فقط روغن ترمزهای استاندارد و مورد تأیید استفاده نمایید. در صــورت ریزش و کاهش بیش از حد روغن فورا ً به نمایندگیمجاز ایران خودرو مراجعه نمایید .برای اطمینان از کارکرد صحیح
و طوالنی مدت سیســتم ترمز باید روغن ترمز را در فواصل معین
تعویض کرد.

 -2سیستم خنککننده

 همیشه از مایع خنککننده تأیید شده و مجاز استفاده کنید*.در مواقــع اضطراری چنانچه تأمین فوری آن ممکن نبود از آب خالص
و بدون امالح اســتفاده شــود و در اسرع وقت باید میزان درصد ضدیخ
محلول توسط نمایندگی مجاز بررسی شود .چنانچه موتور گرم شده باشد
دمایمایعخنککنندهباپنکهبرقیتنظیممیشود.نظربهاینکهسیستم
خنککننده نیز تحت فشار میباشــد لذا حداقل تا یک ساعت بعد از
خاموش کردن موتور از انجام هر نوع کار در محفظه موتور خودداری کنید.
 این سیستم مجهز به رادیاتور و دو فن الکتریکی میباشد که دردرجه حــرارت  97 °Cدور کند و در درجه حرارت  105 °Cدور
تند فنها فعال میگردد.
 رادیاتور و منبع انبساط این سیستم بصورت یکپارچه بوده و عملپر کردن و یا جبران کمبود آب سیستم از طریق در رادیاتور انجام
میگیرد.
 چراغ اخطار آب در درجه حرارت  118 °Cروشن میشود.توجه:
چنانچه هر قطعه ای از سیستم خنککننده (بغیر از در رادیاتور)
باز شود ،بایستی عمل هواگیری مجددا ً توسط نمایندگی مجاز
مطابق دستورالعمل انجام پذیرد.

4

 -3باتری

 در زمستان مراقب باشید که باتری کام ًال شارژ شده باشد.
 در تابستان(دمای بیش از  30درجه سانتیگراد) و یا در صورت استفادهزیاد از خودرو همیشه سطح مایع تمامی خانههای باتری را بازدید نموده و
در صورت نیاز کسری آن را با آب مقطر تکمیل کنید.
 برای شارژ کردن باتری از دستگاه شارژ مناسب استفاده کنید. باتریها بسیار قابل اشتعال هستند؛ لذا باید از جر ّقه یا شعله آتش دورباشند وگرنه خطر انفجار باتری وجود خواهد داشت.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو
ارایه میگردد استفاده شود.
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 -4سوئیچ ایمنی اینرسی
در اثر شدت ضربه وارده به خودرو ،سوئیچ ایمنی
غیرفعال گردیده و باعث قطع سوخت از پمپ بنزین
برقی و قطع سنسور دور موتور و نیز قطع برق کوئل
میگردد تا آتشسوزی احتمالی خودرو جلوگیری شود
و با فشار مجدد دکمه به سمت داخل ،سیستم فعال
خواهد شد.

هشدار
 هنگام رانندگی ،مراقب باشــید که ترمز دستی کام ًال
خوابیده باشــد( ،نشانگر ترمز خاموش) زیرا احتمال داغ
شدن لنتهای ترمز وجود خواهد داشت.
 روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب میکند .روغنرا ابتدا با یک پارچه تمیز جمع کنید سپس محل را با آب
و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.
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 -5مخزن روغن فرمان هیدرولیک
 سطح روغن هیچگاه نباید از عالمت حداقل( )MINدر رویمخزن پایینتر باشد؛ بلکه باید تا نزدیک حداکثر(،)MAX
در مخزن روغن وجود داشته باشد.

 -6فیلتر هوا
 فیلتر هوا را در فواصل معین تعویض کنید .چنانچه خودرودر محیط دارای گرد و غبار مورد استفاده قرار میگیرد
فواصل تعویض فیلتر را به نصف کاهش دهید.

گیربکس معمولی
 نیاز به تعویض روغن ندارد .فقط سطح روغن رابازدید کنید.
سطح روغن را بازدید کرده و در صورت نیاز ،کسری
روغن را جبران نمایید.
هشدار
 روغن هیدرولیک سطوح رنگ شده را خراب میکند.روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید سپس
محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.
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اخطار
روغن ترمز شدیدا ً سمی است و باید در ظرف سربسته دور
از دســترس کودکان نگه داشته شود .در صورت خوردن
روغن ترمز ،سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
 از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگیری کنید .درصورت تماس با پوست ،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 آتش سوزی مراقب باشید ،روغن ترمزروی موتور گرم نریزد.
 روغن فرمان هیدرولیک شــدیدا ً سمی است و باید درظرف دربسته و دور از دسترس کودکان قرار گیرد .چنانچه
اتفاقاً از آن خوردید ،سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
 محلول ضدیخ ســمی و نوشیدن آن کشنده است .آنرا دربسته و دور از دسترس کودکان نگاه دارید .چنانچه
مشکوک به نوشیدن آن شدید ،سریعاً به پزشک مراجعه
کنید .از تماس محلول ضدیخ با پوســت و چشــمانتان
جلوگیری کنید .در صورت وقوع ،ناحیه تماس را با آب
فراوان بشویید.

بررسی محلول خنککننده
ســطح مایع خنککننــده باید هفتــهای یکبــار هنگامی که
خودرو در ســطح کام ً
ال افقی پارک شده و سیستم خنککننده
ســرد است ،بازرسی شــود .ســطح مایع باید بین عالمت های
حداقل( )MINو حداکثر( )MAXنشــانهگذاری شــده بر روی
دیواره عمودی رادیاتور(ســمت در رادیاتور) باشــد .در صورت
لزوم رادیاتور را پر کنید.
پر کردن رادیاتور
در صورت داغ بودن موتور  15دقیقه صبر کنید تا حرارت موتور
به زیر  100درجه ســانتیگراد برســد .توسط تکهای پارچه برای
حفاظت از دســتان خود ،آهســته و با دقت در رادیاتور را تا پله
ایمنی آن بچرخانید ،تا فشار بخار رادیاتور افت کند.
توجه :اگر به بیش از یک لیتر مایع اضافی برای پر کردن رادیاتور
نیاز باشــد ،سیســتم خنککننده خودرو باید توسط نمایندگی
مجاز بازرسی شود .مطمئن شوید در رادیاتور تا دومین پله محکم
بسته شــده اســت .در مواقع اضطراری و تنها هنگامیکه ضدیخ
توصیه شــده در دسترس شما نیســت برای پر کردن رادیاتور از
آب تمیز استفاده کنید ،اما توجه داشته باشید که این کار باعث
کاهش خاصیت ضدیخ مایع خنککننده خواهد شد .همواره از

ضدیخهای با فرمول توصیه شــده استفاده کنید .در این مورد با
نمایندگی مجاز مشورت کنید.
نکته مهم :تخلیه و پر کردن دوباره مایع سیستم خنککننده از
عملیات ســرویس و نگهداری است که نیاز به دانش کافی دارد و
تنها باید توسط افراد مجرب و بر اساس دستورالعملهای کتابچه
راهنمای تعمیر انجام پذیرد.
تعویــض مایع سیســتم خنککننده موتور هر  4ســال یک بار
ضروری اســت و همچنین مایع سیســتم خنککننده موتور تا
دمای  -30درجه سانتیگراد در مقابل انجماد مقاوم میباشد.
ضدیخ
ضدیخ حاوی ضد خوردگی است .نه تنها در شرایط سرد بلکه در
طول سال نســبت ضدیخ به آب موجود در سیستم خنککننده
باید بین  50تا  60درصد باشد.
بــرای اطمینان از خاصیت ضد خوردگــی در مایع خنککننده،
محلول ضدیخ خودرو ســالی یکبار باید توســط نمایندگی مجاز
بازرســی و هر چهار سال یکبار بدون توجه به مسافت طی شده
کام ً
ال تعویض شود.
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تایرها
فشار باد تایرها
فشــار باد تایرها را باید هنگامی که تایر ســرد اســت
اندازهگیری کرد:
چرا که تایرهای گرم دارای فشــار باد اضافی میباشند.
هیچ گاه فشــار باد اضافی تایر گرم را خالی نکنید .برای
اطالع از میزان صحیح فشار باد تایرها به برچسب داخل
در سمت راننده مراجعه نمایید.
فشار صحیح باد تایرها نتایج زیر را در بر دارد:
 تسلط بیشتر در راندن خودرو فرمان نرمتر دقیقتر در حرکت و پیچیدن خودرو صرفهجویی در مصرف سوخت؛ کمترین تغییر در شکلتایر ،اصطکاک چرخشی در جا ّده را افزایش میدهد.
 دوام بیشتر تایر* درصورت نصب در خودروی شما
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کمبود باد تایرها بر اصطکاک چرخشــی تایر افزوده و
مقدار مصرف سوخت را باال میبرد.
* شاخص فرسودگی
در بعضی تایرها عالمت فرسودگی در زیر آج تایر قرار داده
شده است که پس از ساییدگی تایر مشهود میگردد .در این
حالت الزم است تایر تعویض شود.
تایرهای بدون تیوپ
اینگونــه تایرهــا همیشــه بایــد روی رینگهــای بدون
برآمدگی( ،)FHمجهزبهسوزنهایمخصوصنصبشوند.
نباید تحت هیچ شرایطی آنها را بدون تیوپ روی رینگهای
معمولی نصب کــرد .چنانچه تایرهای بدون تیوپ ،تعمیر یا
تعویض،شوند ،توصیهمیگرددکهسوزنآنهانیزتعویضشود.

اخطار
طرح رادیــال همنوع و
 همــواره از الســتیکهای با ِهمجنس برای چرخهای جلو و عقب خودرو اســتفاده
کنید .از الستیکهای با طرح ضربدری استفاده نکنید
و الستیک های جلو را با عقب تعویض نکنید .رینگهای
خودروی شما تیوپ خور نیســتند .از الستیکهای
تیوپدار استفاده نکنید.
 هرگز با الستیکهای ساییده شده ،پاره و فرسوده ،یاالستیکهایی که باد آنها تنظیم نیست ،رانندگی نکنید.
 الســتیکهای کم باد بسرعت ســاییده میشوند واثرات جدی بر ایمنی و کنترل خودرو دارند.
 الســتیکهای معیوب خطرناکند! از رانندگی باالستیکهای معیوب ،ساییده و صاف ،یا الستیکهایی
که بیش از حد باد شده باشند ،خودداری کنید.

اخطار
در صــورت اســتفاده از تایر بــا طــرح گل جهتدار
( )Rotationالزم به دقت است که تایر باید طوری روی
خودرو بسته شــود که به هنگام حرکت بر روی سطح
خیس ،آب از طریق شیارهای روی تایر به سمت خارج
تایر هدایت شــود تا مشکل کنترل خودرو در جادههای
خیس به حداقل برسد.
بنابرایــن اگر از جلوی خودرو به تایــر نگاه کنیم باید
جهت شیارهای تایر به صورت  Vباشد.
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اخطار:
تایر کم باد :خطر دو پوســتگی یا جدا شدن آج وجود دارد که
منجر به خالی شــدن و یا ترکیدن تایر میشود .چنانچه فشار
باد تایرها کم باشد فشار خیلی به آنها وارد آمده و بیش از حد
گرم خواهند شد.
برخورد با جدول خیابان :تغییر شکل ،بریدگی یا برآمدگی روکش
تایر وجود دارد که تدریجاً به مقدار آن افزوده شده و موجب خالی
شدن سریع باد یا ترکیدن تایر میگردد.
افتادن در گودال :خطر تغییر شــکل رینگ و یا صدمه دیدن تایر
وجود دارد .چنین ضربههایی اغلب باعث بریدگی جداره داخل تایر
میشود که از بیرون قابل رؤیت نبوده و مقدار آن با پیمودن مسافت،
توسعه یافته و منجر به پارگی روکش میگردد ،پارگی روکش باعث
ساییدگی غیرعادی آج در یک قسمت از تایر میشود و ممکن است
به خالی شدن سریع باد و یا ترکیدن الستیک بیانجامد.

اخطار
 تایرهــای معیوب خطرناکند! از رانندگی بــا تایرهای معیوب،ســاییده ،صاف و یا تایرهایی که بیش از حد باد شــده باشــند،
خودداری کنید.
 همــواره از تایرهــای با طرح رادیال همنــوع و همجنس برایچرخهای جلو و عقب خودرو اســتفاده کنید .از تایرهای با طرح
ضربدری استفاده نکنید.
رینگهای خودروی شما تیوبخور نیستند .از تایرهای تیوبدار
استفادهنکنید.
 هرگز با تایرهای ساییده شده ،پاره ،فرسوده و تایرهایی که باد آنهاتنظیم نیست رانندگی نکنید.
تایرهای کم باد بسرعت ساییده میشوند و باعث افزایش مصرف
سوخت و کاهش فرمانپذیری میشوند.

۴
نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شده دارای نشانگرهایی هستند
که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آجها قرار گرفتهاند.
هنگامی که تایرها تا اندازهای ساییده میشوند که  1 ،6میلی
متر از آج باقی میماند ،نشــانگرها نمایان میشــوند و در این
زمان تایرها باید تعویض شوند.

سایز تایرها:
سایز تایر خودروی شــما بر روی دیواره آن به صورت عبارتی
شبیه عبارت زیر حک شده است.
 185/65 R14که  185عرض تایر به میلی متر 65 ،نســبت
ارتفاع به عرض تایر R ،معرف ساختار رادیال و  15قطر رینگ
به اینچ میباشد.

فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هر ماه یکبار ،زمانی که تایرها خنک هستند
باید چک شود .کم بودن باد تایر ایجاد حرارت کرده و عمر تایر
را کاهش میدهد .باد زیاد نیز موجب اثرات منفی روی راحتی
و سواری خودرو میشود.

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای جلو دیفرانسیل ،ســایش تایرهای جلو به علت
نیروهای ترمزی ،رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از تایرهای عقب
است .لذا به منظور سایش یکنواخت تایرها توصیه میگردد که
مطابق طرح زیر بعد از هر  1۰۰۰۰کیلومتر جابجا شوند.

۷3

نگهداری خودرو
صرفهجویی در مصرف سوخت
الف) چهار عامل اصلی در مصرف سوخت:
 -1وضعیت مکانیکی موتور
تنظیــم نبودن و بد کار کردن موتور به میــزان ده درصد بر مصرف
سوخت میافزاید.
 فیلتــر هوا :فیلتر هوای کثیف و مســدود شــده از بازدهی موتورمیکاهد(.فیلتر هوا را در فواصل تعیین شده نعویض کنید).
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 -2سیستم سوخت رســانی :سیســتم انژکتوری ،پمپ بنزین و
شلنگها را از نظر عدم نشتی و ریزش نداشتن وارسی کنید.
 بنزین :کیفیت بنزین نه تنها در مصرف ســوخت تاثیر دارد ،بلکهدر دراز مدت بر شــرایط مکانیکی و عملکرد خودروی شما نیز تاثیر
خواهد داشت.
 -3وضعیت خودرو
 فشار باد تایر :کم بودن فشار باد تایر به میزان  3درصد بر مصرفسوخت میافزاید.
 حمل بار :حمل بار  100کیلوگرم در داخل شــهر  3درصد مصرفسوخت را باال میبرد.
 -4مقاومــت در برابر باد :رانندگی با خــودروی دارای باربند خالی
بــه میزان  10درصد بر مصرف ســوخت میافزاید لذا به محض اتمام
استفاده ،باربند و باد شکن روی کاروان و نیز آینههای آن را باز کنید.
هنگام رانندگی از پایین کشیدن شیشهها اجتناب کرده ،بهتر است از
شبکههای تهویه استفاده نمایید.
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ب) رانندگی
شروع حرکت :به محض روشن کردن موتور نباید با سرعت برانید.
بــه آرامی رانندگی کنید .موتــور را در حالت توقف ،گرم نکنید بلکه
چند کیلومتر اولیه را با سرعت متوسط برانید تا موتور گرم شود.
دور موتور :رانندگی بــا دور موتور خیلی باال و یــا خیلی پایین بر
مصرف سوخت میافزاید .برای اجتناب از باال رفتن بیهوده دور موتور،
سریعاً از دنده باالتر استفاده کنید .همیشه از دنده مناسب با وضعیت
جاده و شرایط رانندگی آرام استفاده نمایید .از شتاب گرفتن ناگهانی
اجتناب کنید .قبل از کم شدن سرعت در سرباالیی و پیش از سبقت
و شتاب گرفتن ،به دنده پایینتر بروید(بخصوص از دنده .)5

تجهیزاتالکتریکی :فقط در صورت نیاز از تجهیزات برقی استفاده کنید.
گرمکن شیشه عقب برای رفع بخار گرفتگی و یخ زدگی شیشهها به
میزان ده درصد بر مصرف سوخت میافزاید.
 وضعیت جاده و آب و هوامسیرهای کوتاه :ســرد بودن موتور در  5کیلومتر اولیه رانندگی به
میزان  25درصد بر مقدار مصرف سوخت خواهدافزود.
جادههــای پر پیچ و خم یا ناهموار :رانندگی در چنین جادههایی ده
درصد بر مصرف سوخت خواهد افزود.
باد :وجود باد در مواقع رانندگی مصرف ســوخت را افزایش میدهد.
در چنین مواقعی سرعت خودرو را کم کنید.
توجه:
بنزین قابل اســتفاده در موتورهای  XU7JPL3بنزین بدون
سرب سوپر با عدد اکتان  95میباشد
مصرف بهینه سوخت با سرعت  90کیلومتر در ساعت میباشد.

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.
جهت کاهش مصرف سوخت و دســتیابی به کمترین میزان مصرف
سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید.
 -1همــواره با بازدیدهــای دورهای و نگهــداری خودرو(تعویض به

موقع فیلتر هوا) بر اســاس اطالعات دفترچه راهنما از سالمت موتور
اطمینان حاصل کنید.
 -2از تایر مناســب خودرو(طبق کتابچه راهنما) اســتفاده نموده و
همواره باد تایر را تنظیم کنید.
 -3با آرامش رانندگی کنید و از شــتابگیری و ترمزگیری بیمورد
هنگام رانندگی پرهیز کنید.
 -4از رانندگی با سرعت باال در جاده پرهیز کنید .مصرف کمینه(مناسب)
سوخت در سرعت ثابت  90کیلومتر بر ساعت اتفاق میافتد.
 -5بار اضافی را از خودرو خارج کنید.
 -6در توقفهای طوالنی مدت ،وسیله نقلیه خود را خاموش کنید.
 -7ســفرهای درون شــهری خود را طوری برنامهریزی کنید که در
ساعت  /مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.
 -8خــودروی خــود را در محل مناســب در فصول مختلف ســال
(مکانهای مسقف ،سایه) پارک نمایید.
 -9هنگام رانندگی در سراشــیبی از دنده سنگین مناسب ،بدون نیاز
به فشردن پدال گاز باشد استفاده کنید.
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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 شستشــو  /خشــک کردن خودرو استفاده از
لباسها یا وســایل تیز و برنــده و زبر که منجر به صدمه
به رنگ خودرو میشوند مجاز نیست .استفاده از دستکش
پالستیکی در حین شستشو توصیه میگردد .ضمناً جهت
محافظــت 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 فشار
وارد کرد .همچنین توصیه میگردد جهت پاک کردن ،برق
انداختن و جلوگیری از خــط و خش روی بدنه خودرو از
دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
 -6به دلیل اینکه غبارهای ترمز بســیار خورندهاند ،برای
شستشــوی خودرو ابتدا چرخها شسته شده و با تعویض
دستمال و ظرف آب ،بقیه قســمتهای خودرو از باال به
پایین شستشــو گردد .همچنین در صورت اســتفاده از
رینگهــای آلومینیومی و صفحات فلــزی 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
جــا دهنده کرومی صرفاً جهت جال دهی صفحات فلزی
کرومی روی رینگهای آلومینیومی استفاده گردد.
 -7حداکثر دمای آب مصرفی جهت شستشوی خودرو 60
درجه سانتیگراد ،حداکثر فشار  ،bar 65فاصله بین نازل
و محل شستشو  10ســانتیمتر و زاویه پاشش  25درجه
میباشد .این زاویه در واقع زاویهای است که خروجی آب
از نازل در دو ســوی محور طولــی (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 باشــد .ترجیحاً از
شویندههای مایع استفاده گردد.
 عاری از موادی باشد که پس از خشک شدن روی خودرواثر 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 نشــت آب به صندوق عقب و قسمتهای
داخلی خودرو ،آن را حتماً خشک کنید.
 -12از قراردادن و خشــک کــردن زيرپايي بر روي بدنه
خودرو خودداري فرماييد.
استمرار در عمل خشک کردن زيرپايي روي بدنه خودرو
در مدت زمــان طوالني ،منجر به تغيير رنگ بدنه خودرو
خواهدگرديد.
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تدابیرزمستانی
تایرها
تایرهای زمســتانی :اگر از خودرو در شرایط سخت
زمســتانی مانند جادههای برفی و یخبندان اســتفاده
میکنید برای انتخاب تجهیــزات مورد نیاز با توجه به
شرایط ،با نمایندگی مجاز ایران خودرو مشورت نمایید.
تایرهای چهار فصل :برای اینکه در شــرایط آب و هوای
خوب ،بتوان سرعت بیشــتری داشت باید هر چهار فصل
مجهز شوند تا تعادل خودرو حفظ گردد.
زنجیر چرخ :در پژو  405ایــران ،زنجیر چرخ را باید
روی چرخهای جلو نصب کرد.
باتری :خصوصاً در زمســتان از شــارژ بــودن باتری
اطمینان حاصل کنید.
سیستم خنککننده :در سیستم خنککننده خودروی
شما از مایع خنککنندهای استفاده شده که قادر است
مقاومت در برابر یخ زدگی و یا خوردگی شیمیایی داخل
سیستم را تضمین نماید .این مایع که باید در چهار فصل
سال داخل سیستم وجود داشته باشد ،در سرمای تا 30
درجه سانتیگراد زیر صفر از سیستم محافظت مینماید.
در هر حال میتوان سیســتم را تا ســرمای  35درجه
ســانتیگراد زیر صفر محافظت نمود در این صورت باید
با نمایندگی مجاز مشورت گردد.
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ایمنی حرکت خودرو
ترمز دستی :در سرمای شدید و یخبندان از ترمز دستی
بــرای توقف طوالنی خودرو اســتفاده نکنیــد .در چنین
شــرایطی جلوی چرخها را به وسیلهای مسدود کنید و یا
خودرو را در دنده عقب(در گیربکس اتوماتیک دسته دنده
روی  Nیا  )Pقرار دهید.
چراغهــا و راهنما :چراغهای جلو و ســایر چراغها باید
همیشه تمیز باشند.
تجهیزات داخل و بیرون خودرو
قفلها و نوار الســتیکی دور درهــا :از کمی روغن
گرافیت برای روغن کاری قفلها اســتفاده کنید و نوار
الستیکی دور درها را با پارافین چرب کنید.
دریچه ورود هوا به داخل خودرو :مراقب باشــید که
شبکه بیرونی ورودی هوا(پایین شیشه جلو) توسط برف،
یخ یا برگ به هیچ وجه مسدود نشود.
برف پاک کن شیشه جلو :قبل از بکار انداختن برف
پاک کن ،یخ روی شیشه را پاک کنید.
شیشه شوی جلو :بــرای جلوگیری از یخ زدگی مایع
داخل مخزن ،مقداری ضدیخ به محلول شیشــه شوی
اضافه کنید.
بدنه :در پایان زمســتان ،خودرو را کام ً
ال بشــویید و
نســبت به شستشوی قســمت تحتانی و زیر گلگیرها
توجه بیشتری نمایید.

نگهداری تزئینات داخلی خودرو
نظافت
قسمتهای پارچهای :خشک شویی شوند.
قســمتهای مشــمعی :برای تمیز کردن روکش
داشــبورد ،روکش داخلی درها و ســقف فقط از آب و
صابون ولرم یا الکل صنعتی اســتفاده شــود و به هیچ
وجه استفاده از بنزین توصیه نمیگردد.
قسمتهای چوبی :فقط آب صابون ولرم استفاده شود
و از مصــرف هرگونه مواد تمیز کننــده حاوی الکل یا
هیدروکربور خودداری شود.
کمربندهای ایمنی :فقط از آب صابون ولرم اســتفاده
کنید و مراقب باشــید که بــا قطعات فلزی تماس پیدا
نکنــد .هیچگونه مواد پاک کننده ،یا شــیمیایی نباید
مورد استفاده قرار بگیرد.
توجه:
 برای پاک کردن قیر از روی بدنه خودرو ،لطفاًاز روغن نباتی استفاده فرمایید.
 از قرار دادن کفپوش اضافی و ضخیم در زیرپای راننده خودداری شــود ،زیرا کفپوش غیر
اســتاندارد مانع از طی شدن کامل کورس پدال
کالچ و سهولت در تعویض دنده میگردد.

نگهداری خودرو
تمیز کردن لکه ها از روی تزئینات خودرو
لکههای چرک ،شکالت ،هرگونه مواد قندی و شیرینی،
شربت و آبمیوه:
بــرای پاک کردن این مواد از روی تودوزیهای پالســتیکی
یــا چرمی میتوان از آب صابون اســتفاده کرد .تودوزیهای
پارچهای را باید با آب صابون گرم بعالوه محلول آمونیاک 25
درصد یا سرکه تمیز کرد.
ّ
لکه قی یا مواد غذایی :باید ســریعاً با آب و یا بهتر است که
سرکه سفید تمیز شود.
ّ
لکه خون :فقط از آب سرد برای تمیز کردن استفاده شود.
ّ
لکه جوهر ،جوهر خودکار یا روان نویس :برای هر تودوزی
باید از الکل  90درصد و یا تری کلراتیلن مصرف شود.
ّ
لکه قیر یا چربی :برای هر نوع تــودوزی باید از ترپانتین یا
الکل سفید استفاده شود.
ّ
لکه روغن موتور :برای تمیز کردن همه نوع تودوزی میتوان
از بنزیــن ،الکل صنعتی ،الــکل  90درصد و یا الکل متیلیک
استفاده کرد.
قیر :برای پاک کردن از بنزین و یا روغن تربانتین استفاده گردد.
نگهداری بدنه خودرو
تدابیر پیشگیرانه در هنگام ساخت
 استفاده از ورق مناسب با پوشش مخصوص برای سطوحیکه بیشتر در معرض آسیب هستند.
 پوشش محافظ در زیر اسکلت بدنه خودرو غوطهور کردن بدنه خودرو در حوضچه «الکترو فروز» برایآستر اولیه

 عایق کاری مخصوص داخل گلگیرها یک الیه محافــظ در برابر پریدگیهای رنگ در روی جدارهبیرونی رکاب درها تدابیر فوق باید از طریق نگهداری خودرو
متناسب با چگونگی استفاده از آن تکمیل گردد:
زنگ زدگی:
خراشیدگیهای کوچک روی رنگ را بالفاصله برای جلوگیری
از هرگونه خوردگی ترمیم کنید.
ّ
لکه چرک:
گِل ،چربی ،فضوالت پرنده یا حشــرات و یا روغن سوخته به
رنگ صدمــه میزنند .مرتباً ل ّکهها را بدون ســاییدن ،با آب
شستشــو دهید .برای تمیز کردن ل ّکه قیر از حالل مناســب
استفاده کنید تا به رنگ یا قطعات پالستیکی صدمهای نزند.
گرما یا سرمای شدید:
خــودرو را در زیر تابش شــدید نور آفتاب یا ســرمای زیاد
شستشو ندهید .در زمســتان نباید خودرو را در محیطی که
هوای آن خوب تهویه نمیشود و یا درجه حرارت آن بیش از
 18درجه سانتیگراد باشد ،قرار داد.
شستشــو :خودرو را مرتب بشــویید بخصوص اگر آن را
زیر درختان متوقف میســازید و یــا در محیط آلوده حرکت
میدهیــد و یا اینکه در کنار دریــا ،در برف یا جا ّدهای نمک
پاشیده شده از آن استفاده میکنید.

روغنکاری:

هرچند وقت یکبار قفل و لوالهای در موتور ،درهای جانبی و
در صندوق عقب را روغن کاری کنید.

اخطار
هرگز نباید باتریهای مستعمل را در طبیعت رها نمود،
آنها را در اختیار سازمانهایی که مسئولیت جمعآوری و
بازیافت اینگونه باتریها را دارند قرار دهید.

هشدار
 هنگام یخبندان ،اطمینان حاصل نمایی که تیغههایبرف پاک کن یخ نزده باشــند تا بتوانند حرکت کنند
(امکان داغ شدن و سوختن موتور برف پاککن).
 وضعیت ایــن تیغهها را چک نماییــد .هنگامی کهکارایی آنها پاییــن میآید ،باید آنها را تعویض نمود.
(تقریباً هر سال).
 هرگز از مخلوط ضدیخ و آب برای مخزن شیشهشویاستفاده نکنید .این کار به رنگ خودرو آسیب میرساند.
 هرگونه لک را فقط با شــامپو فرش و اسفنج از رویپارچه پاک کنید.
 نوارهای آبی روی زههای آینههای جانبی ،شیشههاسپرهای خودرو و ...جدا شوند .در صورت باقی ماندن
طوالنی مدت ،بروز مشکل خواهند کرد.
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تعویض چرخ ها
اخطار
 جــک برای تعویــض چرخها به کار مــیرود .در هیچشرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری از قبیل تعمیرات
و یا دسترسی به زیر خودرو استفاده نمود.
 اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشــته است،آنرا برای بازرسی به یکی از نمایندگیهای مجاز نشان
دهیدتا از وضعیت مناسب آن برای استفاده بدون خطر

5

تعویض چرخ
خودرو را در محلی ســفت و همــوار متوقف کنید و در حالی که
ترمز دستی کشیده شده و دسته دنده را در وضعیت دنده یک یا
عقب قرار دادهاید اقدام به تعویض چرخ نمایید.
باز کردن جک
 -1سواری :مهره نگهدارنده جک را تا جدا شدن کامل بچرخانید
و سپس جک را به سمت جلو بیرون کشیده تا جک آزاد گردد.

باز کردن چرخ زاپاس

 -3با اســتفاده از آچار چرخ ،پیــچ نگهدارنده زاپاس را از داخل
صندوق عقب باز کنید.
 -4نگهدارنده زاپاس در زیر خودرو را باال بکشــید تا قالب آن به
سمت عقب آزاد شود ،سپس آن را پایین بیاورید.

اطمینان حاصل نمایید.
 هرگز وقتی تنها تکیهگاه خودرو جک اســت ،زیر آنکار نکنید .جک فقط برای تعویض چرخ است.
 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.

هشدار
فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد و گرم شدن غیرطبیعی 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 اولیه استفاده کنیدو آنرا کام ً
ال ببندید.
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باز کردن چرخ خودرو
 -5قالب سر آچار چرخ را در پشت حلقه فوالدی قالپاق
در نزدیکی والف یا سوزن باد انداخته و از جای خود
خارج کنید و سپس پیچهای چرخ را شل کنید.
 -6سر جک را در محل مخصوص جک زدن ،سمت
چرخ مورد نظر قرار داده و باال ببرید ،سپس پیچهای
چرخ را کام ً
ال باز کنید و چرخ را بیرون بیاورید.
اخطار
 ممکن اســت فشــار باد تایر زاپاس تنظیم نباشد ،بااحتیــاط و آرام رانندگی کرده و هرچه زودتر مقدار باد
آنرا بازدید نمایید .همچنین وارسی کنید که پیچهای
چرخ بطور صحیح بسته شده و کام ً
ال سفت باشند.
 خیلــی زود چرخ پنچر شــده را تعمیــر کنید تا درصورت احتیاج بتوانید روی خودرو نصب نمایید.

جازدن چرخ زاپاس
 چرخ زاپاس را جا بزنید و تا آنجا که ممکن است بادست ،پیچ های چرخ را سفت کنید.
 جک را پایین بیاورید و از زیر خودرو خارج کنید. پیچهای چرخ را با آچار چرخ کام ًال سفت کنید.
 قالپاق چرخ را طوری که سوزن باد از شکاف مربوطهبیرون بیاید روی رینگ قرار دهید.
برای جا زدن ،با کف دست به دور تا دور قالپاق محکم
ضربه بزنید تا جا زده شود.
 چرخ پنچر شده را در نگهدارنده زاپاس قرار دهید وپیچ مربوطه را سفت کنید.
 جک ،آچار چرخ و آچار قالپاق را بر روی فوم گذارده وبا کمربند زاپاس ،چرخ را ببندید.

اخطار
همیشــه بالفاصله پس از تعویض چرخ ،فشار باد
را بررســی کنید و از محکم بودن مهرههای چرخ
مطمئن شوید.
درصورتپنچری،چرخرادراسرعوقتتعویضنمایید.چرخی که پنچر شده حتماً باید مورد بازبینی(و در
صورت امکان تعمیر) یک متخصص قرار گیرد.
 خودروی خود را بر روی زمین مسطح که لغزندهنبوده(مثــال :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 نمایید .ترمز دستی را بکشید
و دنده را از حالت خالص خارج کنید(دنده یک یا
دنده عقب و یا در موقعیت  pبرای دنده اتوماتیک)
تمام سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و به محلی
دور از تردد خودروها ،راهنمایی نمایید.
توجه:
در خودروهای مجهز بــه رینگهای آلومینیومی،
چــرخ پنجم به عنــوان چرخ موقــت در خودرو
(تعویــض در مواقــع اضطراری و پنچر شــدن)،
تعریف شــده است .لذا عدم تطابق شرکت سازنده
تایر و گل تایر چرخ زاپاس با سایر تایرهای رینگ
آلومینیومی بال مانع میباشد.
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شارژ باتری
با دستگاه شارژ باتری
 برای پیاده کردن باتری ،ابتدا کابل منفی را جدا کنید. برای نصب باتری ،ابتدا کابل مثبت را وصل کنید. برای به کار انداختن دستگاه شارژ باتری ،مندرجاتراهنمای مصرف آن را مالحظه کنید.
 وارســی کنید که قطبهای باتری و بست کابلهایباتری تمیز باشــند .در صورت نیاز آنهــا را باز کرده و
سولفاته روی کابلها را کام ً
ال تمیز کنید.
 زمانی که موتور روشــن اســت نباید کابلها را از باتریجدا کرد.
 بــدون باز کردن کابلها هرگز اقدام به شــارژ باترینکنید.
 زمانــی که خــودرو برای مدت طوالنــی (یک ماه یابیشتر) مورد اســتفاده قرار نمیگیرد کابلهای باتری
را جدا کنید.
توجه:
هنگام نصب مجدد باتری دقت گردد که کابل مثبت به
قطب مثبت و کابل منفی به قطب منفی متصل شود.
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روشن کردن با باتری کمکی
برای روشن کردن خودرویی که خراب است میتوان از
یک باتری کمکی با همان ولتاژ ( 12ولت) استفاده کرد.
برای این منظور کابلهــا را به روش زیر اتصال
دهید:
 کابل قرمز به قطبهای مثبت دو باتری کابل منفی به قطبهای منفی دو باتریشارژ کردن
استارت بزنید و موتور را روشن کنید .مدتی صبر کنید تا
موتور در دور آرام قرار بگیرد؛ سپس کابلها را جدا کنید.

هشدار
 جرقه یا آتش را بــه نزدیکی باتری نبرید ،زیراهیدروژن موجود در باتری قابل اشتعال میباشد.
 هرگز باتریهای مستعمل را در خانه نگهدارینکنید .آنها را در اختیار سازمانهایی که مسئولیت
جمعآوری و بازیافت اینگونــه باتریها را دارند
قرار دهید.
 هنــگام حمل و نقل و یا زمانی که خودرو مدتطوالنی بدون اســتفاده باشد به منظور جلوگیری
از تخلیه شــدن باتری ،شانت  F34 ,F33را به
کمک انبرک از جای خود بیرون بکشید این عمل
باعث قطع ارتباط بین باتری و قسمتهای عمده
مصرف کننده جریان میگردد .بدیهی اســت به
منظور اســتفاده از خودرو شانتهای مورد نظر را
باید در محل خود قرار دهید.
 کابلشــو مثبت باتری (قرمزرنگ) باید همیشهبه قطب مثبت باتری وصل باشد .برای اجتناب از
خسارت به آلترناتور هیچگاه آلترناتور نباید بدون
اتصال به باتری کار نماید.
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اخطار
اسید موجود در باتری خورنده و سمی است ،در صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
 در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست ،بالفاصله لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیه تماس را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید. در صورت تماس با چشم بالفاصله چشم را حداقل بمدت  15دقیقه با آب تمیز بشویید و بسرعت به پزشک مراجعه کنید. اگر فورا ً اقدامات پزشکی الزم انجام نگیرد ،نوشیدن اسید باتری میتواند کشنده باشد.هیدروژن قابل انفجار متصاعد میکند ،جرقه و آتش را از محفظه موتور دور نگه دارید.
 باتریِ در حال شارژ گازِ
حین کار در محفظه موتور و به منظور امنیت خود ،دستبند و کلیه زیورآالت را از خود جدا کنید .هرگز نگذارید قطبهای باتری با ابزار و قسمتهای فلزی خودرو تماس یابند.
 باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید. در زمان شارژ باتری ،جرقه یا آتش را از آن دور کنید (باتری شارژ شده یا در حال شارژ ،هیدروژن قابل اشتعال متصاعد میکند). پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو ،یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن خارج و خطر اشتعال کم شود. در شرایط عادی ،باتریها ،گاز هیدروژن متصاعد میکنند که میتواند منفجر و باعث ایجاد جراحات جدی شود ،لذا جرقه و یا شعله مستقیم را از محفظه موتور دور نگه دارید. -زمانی که در مجاورت قطعات متحرک موتور کار میکنید مواظب باشید.

5

هشدار
 در مواقعی که باتری اتومبیل شما مشکوک به یخ زدگی است موتور را روشن نکنید. مطمئن شوید که ولتاژ هر دو باتری یکسان است ( 12ولت) و کابلهای رابط دارای گیرههای عایق دار و برای استفاده در باتریهای  12ولتی مناسب هستند. هنگام اتصال باتری به باتری هرگز کابل های باتری تخلیه شده را از آن جدا نکنید. هرگز قطب مثبت باتری به قطب منفی وصل نکنید و اطمینان حاصل کنید که کابلهای رابط از قطعات متحرک موتور دور بمانند. اضافه نمودن تجهیزات برقی غیر استاندارد موجب آسیب به سیستم الکتریکی خودرو و باتری و باطل شدن گارانتی این قسمتها میگردد. در صورتی که خودرو را با هل روشن کنید احتمال بریدن تسمه تایمر وجود دارد و صدمات جدی به سیستم الکترونیکی خودروی شما وارد مینماید. باتری را هنگامیکه به خودرو متصل است شارژ نکنید .این کار ممکن است به سیستم برق خودرو خسارت جدی وارد آورد. بهتر است هر ماه در صورتی که درهای باتری قابل باز شدن هستند سطح آب و اسید باتری تا خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن آب و اسید آب مقطر اضافه گردد. -چنانچه خودرو به مدت بیش از  6روز بال استفاده باشد ،میباید حداقل یکبار روشن شده و به مدت یک ساعت روشن بماند.

83

روش برخورد در صورت بروز نشتی گاز

5

روش برخورد در صورت بروز نشتی گاز
علیرغم اینکه در سیســتم گاز نکات ایمنی فراوانی مد
نظر قرار داشته ،با این وجود ضرورت دارد از موارد ذیل
آگاهی داشته باشید:
 هر روز خودروی خود را برای اطمینان از عدم نشتیگاز بررسی نمایید.
 هرگونه نشتی گاز در اتصاالت لوله فشار قوی ،در صندوقعقب ،از طریق لوله خرطومــی تهویه به خارج از صندوق
منتقلمیشود.
 اگر خودرو را در مکانهای بستهای که سیستم تهویهندارند ،پارک مینمایید توصیه میشــود که شــیر سر
مخزن را ببندید.
 در صورت بروز نشــتی و استشمام بوی گاز از محفظهصندوق عقب و یا داخل اتاق ،کلید تبدیل سوخت را در
حالت بنزین قرار داده و شیر سر مخزن را ببندید و جهت
رفع اشکال به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.
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نکته مهم

هرگونه دستکاری و انجام تعمیرات در سیستم گاز،
توسط افراد غیر مجاز ،باعث خدشهدار شدن شرایط
گارانتی شده و امکان بروز صدمات و خسارات را در

پی دارد .لذا کلیه تعمیرات میبایســت فقط توسط
پرسنل تعمیرگاه مجاز صورت گیرد.

نکته مهم
هرگونه تعمیرات در مخزن ،نظیر تعویض یا تعمیر
شیر سر مخزن و یا تعمیر و سرویس کلی رگوالتور،
صرفاً توسط فرد آموزش دیده و مورد تأیید شرکت
سازنده و در نمایندگی مجاز صورت میگیرد.
همچنین از آنجایی که مخزن و متعلقات مخزن
رگوالتور جــزو قطعات قابل ردیابی میباشــند،
هرگونه تعمیر و یا تعویض در آنها میبایســت در
شناسنامه تعمیراتی مربوطه ثبت گردد.

حمل خودرو

کشیدن(بکسل کردن) خودرو
 بدون بلند کردن چرخها -1از جلو :میله بکسل را به حلقه بکسل وصل کنید.

 -2از پشت :میله بکسل را به حلقه بکسل وصل کنید.
 -در صورت بلند کردن چرخهای جلو

5

 -3روش بکسل از سمت جلو خودرو

هشدار
هنگامی که خودرو از جلو بکســل میشــود و بر
روی چــرخ های عقب حرکت میکند ،از خالص
بودن ترمز دســتی که روی چرخهای عقب عمل
میکند ،مطمئن شوید.
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5

 -1روش بکسل از سمت عقب خودرو
-2خودرو با ســرعتی کمتر از  50کیلومتر در ســاعت
بکسل شود و حداکثر مسافت نباید از  50کیلومتر تجاوز
نماید (دسته دنده را در وضعیت  Nقرار دهید).
پس از خاتمه بکســل کردن ،روغن اضافی گیربکس را
تخلیه کرده ،سطح روغن را تا حد مجاز آن اصالح کنید.
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اخطار
 از خارج کردن سوئیچ استارت و یا بستن آن در زمان بکسل کردن خودرو بر روی چهار چرخ خودداری کنید ،چرا کهباعث قفل شدن فرمان می شود .توصیه میشود سوئیچ را در موقعیت  Aقرار دهید.
 به شما پیشنهاد میکنیم از یک میله محکم و ثابت جهت بکسل کردن استفاده نمایید .در صورت استفادهاز طناب و یا کابل (هنگامی که قانون آن را اجازه می دهد) ،باید خودرو بکســل شــده قابل ترمزگیری باشــد
(امکان روشن شدن موتور آن باشد)
 نباید خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد ،بکسل نمود. برای ممانعت از آسیب رسیدن به خودرو ،باید از ترمز کردن شدید و همچنین شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب نمود. در هر صورت توصیه میشود که سرعت از  25کیلومتر در ساعت باالتر نرود. خودروی بکسل کننده همواره باید سنگین تر از خودروی بکسل شونده باشد. خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد. بخاطر داشــته باشــید زمانی که موتور خاموش باشد بوستر ترمز کار نمی کند و برای ترمز کردن الزم استنیروی بیشتری به پدال وارد شود.

حمل خودرو
حمل بار و کاروان
 فقط از باربند تأیید شده مجاز استفاده کنید. اطمینان پیدا کنید که باربند مطابق با دستورالعملسازنده آن نصب شده باشد.
 حد مجاز بارگیری روی باربند را رعایت کنید (50کیلوگرم) و بار را بطور یکنواخت توزیع کنید.
 در صورت امکان بار سنگین تر را در زیر قرار دهید. بار را با تسمه یا طناب محکم ببندید و چنانچه ازاطراف خودرو بیرون می زند آن را با استفاده از عالمت
پارچه ای (بیرق) مشخص نمایید.
 در صورت حمل قایق باید از گاری مخصوص حمل قایقاستفاده کرد و سر جلو قایق را با طناب به حلقه بکسل جلو
که در زیر سپر تعبیه گردیده است وصل نمایید.
 چون در این گونه مواقع اثرات بادهای جانبی افزایشمی یابد ،لذا با احتیاط رانندگی نمایید.
 به محض اینکه حمل بار انجام شد و دیگر نیازی بهباربند نبود ،بالفاصله آنرا باز کنید.

5
حمل بار و کاروان
کاروان -تریلر
 از میله بکسل مجاز و مناسب استفاده نموده و مرتباًمفصل را گریسکاری کنید .در خاتمه بکسل مفصل را
جدا نمایید.
 در مواقع بکسل مسافت ترمز افزایش مییابد ،لذا باسرعت متوسط رانندگی کرده و در زمان مناسب از دنده
پائین تر استفاده نمایید ،به آرامی و به تدریج ترمز کرده
و از ترمز شدید اجتناب کنید.
 هنگام بکسل کردن ،مقدار مصرف سوخت افزایشمییابد ،لذا از بادشکن سقفی استفاده نمایید.

 در صورت بکسل کردن کاروان یا تریلر ،قاب جلو پنجرهرا باز کنید تا موتور سریعتر خنک شود.

توجه
قبل از حرکت:
 فشــار باد تایرها و همچنیــن عملکرد چراغ هایراهنما را در کاروان یا تریلر وارسی کنید.
 عمل حمل کاروان ،بخصــوص در حالت دندهعقب ،تمرین شود.
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5

فیوزها
جعبة فیوز
جعبة فیوز ،زیر داشبورد درقسمت چپ راننده قرار دارد
و درآن شش عدد فیوز یدکی و همچنین گیره مخصوص
تعویــض فیوز قرار داده شــده اســت .بــرای بازکردن،
درجعبةفیوز را به طرف جلو بکشید.
 10 F1 -1آمپر :تغذیه بعد از سوییچ رادیو پخش
10 F1Aآمپر :تغذیه دایم رادیو پخش
 5 F2 -2آمپر :رله قطع کمپرسور -برق بعد از سوییچ تایمر
چراغ سقف  -کلید  3کاره
15 F3 -3آمپر :تغذیه بعد از سوییچ مدوالتور - ABS
رلههای فن دور تند
 10 F4 -4آمپر :چراغ کوچک عقب راســت  -ســیگنال
روشنایی رله بازر روشن ماندن چراغها
 15 F5 -5آمپر :رله فن تهویه – تغذیه بعد از سوییچ سیستم
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تهویه هوشمند
 1۰ F6 -6آمپر :تغذیه ایربگ
 20 F7 -7آمپر :رله بوق  -مه شکن جلو  -بوق
 - F8-SHUNT -8شانت ورودی فیوزهای )F25,F15
 5 F9 -9آمپــر :چراغهــای کوچک جلو -چراغ کوچک
عقب چپ  -چراغ نمره عقب
 30 F10 -10آمپــر :شیشــه باالبر عقب  -روشــنایی
کلیدهای شیشه باال بر عقب
 30 F11 -11آمپر  MAIN FUSE :مربوط به چراغهای
جلو -نور پایین ونور باال -رله مه شــکن جلو -مه شکن
عقب
 10 F12 -12آمپر :چراغ دنده عقب  -یونیت هشــدار
دهنده موانع عقب -تغذیه بعد از سوییچ جلو آمپر  -تغذیه
بعد از سوییچ سنســور دمای هوای اتاق  -تغذیه بعد از
سوییچ دیاگ  -تغذیه بعد از سوییچ رله هشدار ABS

 30 F13-13آمپر :مصرف ندارد.
 30 F14 -14آمپر :مصرف ندارد.
 ۱۵ F15 -15آمپــر :تغذیه چراغ ســقف جلو و عقب -
تغذیه یونیت قفل مرکزی  -تغذیه یونیت آیینه تاشــو -
برق دایم تایمر چراغ ســقف  -چراغ صندوق عقب  -رله
صندوق پران
 20 F16 -16آمپر :تغذیه بعد از سوییچ فندک
      20 F16Aآمپر :تغذیه دایم فندک

هشدار
فیوزهای برق برای همة مدلهای پژو درنظرگرفته
شدهاند ولی احتمال دارد تعدادی از آنها در برخی
مدلها مورد مصرف نداشته باشد.

فیوزها
 10 F17 -17آمپــر :برق دایم یونیت سیســتم تهویه
هوشمند  -حافظه رادیو پخش
 10 F18 -18آمپر :مه شکن عقب
 10 F19 -19آمپر :چراغ های روشنایی پنل  -روشنایی
جلو آمپر  -روشــنایی پنــل کلیدهــای رادیو پخش-
روشنایی سیستم کنترل روی فرمان ( -)MFCروشنایی
فندک  -روشنایی کلید تنظیم آیینه برقی
 ۳۰ F20 -20آمپر:صندلی برقی راننده
 ۳۰ F21 -21آمپر :فن سیستم تهویه هوشمند
 ۲۰ F22 -22آمپر :صندلی برقی شاگرد
 ۱۵ F23 -23آمپر :مصرف ندارد
 ۳۰ F24 -24آمپر :موتور برف پاک کن  -دســته برف
پــاک کن  -تغذیه یونیت برف پاک کن و پمپ شیشــه
شوی
 5 F25 -25آمپر :برق دایم جلو آمپر  -برق دایم دیاگ
 ۱۵ F26 -26آمپــر :یونیت فالشــر  -بــرق دایم پنل
کلیدهای رادیو پخش
 ۳۰ F27 -27آمپر :شیشــه گــرم کن عقب  -گرم کن
آیینههای جانبی
 ۱۵ F28 -28آمپر :چراغهای ترمز  -رله شیشــه باال بر
جلو -تغذیه بعد از سوییچ پنل کلیدهای رادیو پخش
 ۳۰ F29 -29آمپــر :شیشــه باال بر جلو  -روشــنایی
کلیدهای شیشه باالبر جلو
 ۱۵ F30 -30آمپر :چراغ نقشه خوان  -تغذیه مدار فرمان
راهنما  -رله روشن ماندن چراغها  -چراغ جعبه داشبورد  -رله
شیشه باالبر عقب  -رله قفل کن کودک شیشه باالبر عقب -
* درصورت نصب در خودروی شما

5
روشنایی شیشه باالبر عقب  -یونیت شیشه باالبر اتوماتیک
 آیینه برقی -31فیوزهای یدکی
فیوزهای داخل محفظة موتور
 ۳۰ F32 -32آمپر :فن موتور
 ۳۰ F33 -33آمپر :فن موتور
 ۳۰ F34 -34آمپر :فیوز یدکی
 ۳۰ F35 -35آمپر :فیوز یدکی
 F36 -36مدار اتصال کوتاه-تغذیه جعبه فیوز و سوئیچ
 F37 -37مدار اتصال کوتاه -تغذیه جعبه فیوز

اخطار
فیوز مورد نظر را امتحان کنید ،در صورت لزوم آنرا با یک
فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین نمایید.
استفاده از فیوز با شدت جریان قویتر میتواند باعث داغ
شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد(.خطر آتش سوزی)
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تعویض المپ
چراغهای عقب
سواری
 -1المپ چراغ راهنما 21 :وات
 -2المپ چراغ دنده عقب  21 :وات
 -3طلق انعکاس نور -المپ چراغ کوچک 5 :وات
 -4المپ چراغ مه شکن 21 :وات
 -5المپ چراغ ترمز 21 :وات -المپ چراغ کوچک 5 :وات
کلیه المپهای عقب از داخــل صندوق عقب تعویض
میشوند.
برای جدا کردن قاب المپ ،فنرهای آنرا فشاد داده و کنار
بزنید :سپس المپ سوخته را تعویض کنید.
 -6المپ چراغ نمره 5( :وات)
درپوش پالستیکی المپ را باز کنید.
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تعویض المپها

اخطار
المپها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام
تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.

اخطار

 قبل از شروع به رانندگی در شب:تعویض المپ
المپ چراغهای جلو
 -1باز کردن قاب چراغ:
برای خارج کردن المپ کوچک و بزرگ چراغ های جلو،
فنر نگه دارنده را از روی قاب کنار بزنید.
 -2المپ کوچک ( 5وات):
سر سیمها را بیرون بیاورید ،جا المپی را به اندازه یک
چهارم دور بچرخانید و خارج کنید.
المپ سوخته را تعویض کنید.
 -3المپ چراغهای بزرگ نور باال و پائین
(55 / 60 =H4وات):
بستهای فنری را با فشار کنار بزنید و المپ در
وضعیت صحیح قرار گرفته باشد.
برای نگه داشتن المپ از یک پارچه خشک استفاده کنید.

 -4چراغهای راهنما( 21وات):
فنر نگهدارنده را جدا کنید ،چراغ راهنما را بیرون بیاورید.
جا المپی را بر خالف گردش عقربه ساعت بچرخانید و
المپ را تعویض کنید.

از عملکــرد صحیح تجهیــزات 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 شده
نباشند( .کثیفی ،گل ،برف و یا هرگونه شیء روی
آنها نپوشانده باشد).
 عملکرد کلیه چراغهای بیرونی را قبل از شروعبه رانندگی بررسی کنید.
هنگاه تعویض هر المپ ،کلیــد چراغ را خاموش
کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
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5

تعویض چراغها

5

چراغهاي راهنماي روي گلگير ( 5وات)
 -1گل پخش کن را با جدا کردن پين پالســتيکي در
قســمت پائين و باز کردن پيچ موجــود (در محدوده
پشت الستيک) جدا کرده
 -2خار فاز پشــت راهنما که بصورت کشويي ميباشد
را بيرون آورده
 -3چــراغ راهنمــا را چرخانده و از محــل خود خارج
نماييد.
 -4قســمت انتهايي چراغ را در جهــت خالف عقربه
ساعت بچرخانيد تا پايه المپ خارج شود.
 -5سپس المپ را تعويض نمائيد.
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تعويض المپ چراغهاي روشــنائي داخل کابين (5
وات)
 -1چراغ روشــنائي را با آزاد کــردن خارهاي طرفين
بوسيله يک عدد پيچ گوشتي باريک بيرون آورده
 -2با چرخاندن پايه المپ به ســمت چپ پايه المپ را
بيرون آورده
 -3المپ را تعويض نمائيد.

تعويض المپ چراغ سوم ترمز (روي طاقچه عقب)
(21وات)
-1بوسيله فشــار دادن دو عدد دکمههاي کناري قاب
پشت را که کشوئي ميباشد بيرون آورده
 -2با کمي فشار دادن المپ به سمت داخل و پيچاندن
المپ به ســمت چپ المپ را بیــرون آورده و تعويض
نمائيد.

تعویض چراغها

تعويض چراغهاي راهنماي جلو (پژو ۱۲( )SLX ۴۰۵
وات)
 -1بــراي باز کردن چراغ جلو الزم اســت تا مجموعه
چراغ جلو از خودرو باز شــود ابتدا نسبت به باز کردن
ســپر جلو و جلو پنجره اقدام نموده سپس با باز کردن
پيچهاي نصب چراغ به سيني جاچراغي مجموعه چراغ
را از سيني جدا نمائيد.
 -2المپ را با آزاد کردن خار فلزي آزاد کرده پايه المپ
را چرخانده و از روي مجموعه چراغ جدا نمائيد.
 -3المپ را با کمي فشار به داخل چرخاندن به سمت
چپ از پايه جدا کرده و تعويض نمائيد.
(با توجه بــه اينکه براي تعويض المــپ چراغ راهنما
نياز بــه باز کردن تعــداد زيادي از قطعات ميباشــد
توصيــه ميگردد جهت تعويض المــپ فوق به يکي از
نمايندگيهاي مجاز مراجعه گردد.

تعويض المپ چراغ صندوق عقب ( 5وات)
 -1چراغ را با آزاد کردن خارهاي ســمت چپ بوسيله
يک عدد پيچ گوشتي باريک بيرون آورده
 -2المــپ را تعويض نمائيد (المپ کپســولي بوده و با
کشيدن به سمت بيرون آزاد ميشود.

تعويض المپهاي چراغهاي عقب (پژو )SLX 405
 -1کاور پشــت چراغ را با فشار دادن دو عدد خار روي
قطعه بيرون آوريد.
 -2با چرخاندن پايه المپ مورد نظر به سمت چپ پايه
را بيرون آوريد.
 -3المپ را تعويض نمائيد.
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5

تعویض چراغها

5

تعويض المپهاي چراغهاي عقب (پژو )SLX 405
 -1المپ چراغ ترمز  ۲۱وات  -المپ چراغ کوچک  ۵وات
 -2المپ چراغ راهنما  ۱۶وات
 -3المپ چراغ کوچک  ۵وات
 -۴المپ چراغ دنده عقب  ۱۶وات
 -۵المپ چراغ مهشکن  ۲۱وات
 -۶طلق انعکاس نور
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تصوير المپ چراغ سوم ترمز (پژو )SLX 405
 -1براگيــر را از طريق باز کــردن دو عدد مهره که در
داخل صندوق عقب موجود اســت از روي در صندوق
باز نمائيد.
 -3کانکتور مربوطه را جد نمائيد.
 -4بــا باز کردن مجموعه المپ از روي براگير مجموعه
المپ را تعويض نمائيد.

تعويض المپ مه شکن جلو (پژو )SLX 405
 -1گل پخش کن را که توســط دو عدد پيچ به ســپر
بسته شده را باز نمائيد.
 -2قاب پالستيکي محافظ المپ را با گردش به سمت
چپ باز نمائيد.
 -3با آزاد کردن خار فلزي المپ را تعويض نمائيد.
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1

اطالعات فنی

پالک مشخصات خودرو ۹۶..............................................................................
اطالعات فنی موتور۹۷......................................................................................
وزنها ۹۸..........................................................................................................
ابعاد خودرو ۹۹.................................................................................................
بهينهسازي مصرف سوخت ۹۹.........................................................................
سیستمهای کنترل آلودگی ۱۰۱........................................................................
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پالک مشخصات خودرو
-1پالک مشخصات شامل:
 شماره موتور شماره بدنه شماره رنگ مدل -2پالک شماره موتور

6

توجه:
لطفاً اطالعات ذکر شــده در پالک مشــخصات را
همراه با ســایر اطالعات مربوط بــه مالک ،تاریخ
تحویل و کیلومتر کارکرد خودرو ،در کلیه مکاتبات
خود با ایران خودرو و مؤسسات دیگر ذکر نمایید.
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اطالعات فني موتور
موتور

TU5JP4L4

XU7JPL3

سری موتور

TU5JP4L4

XU7JPL3

حجم سیلندر

) 1587 (cm

) 1761 (cm

)۷۸/5×۸۲ (mm

)83×81/4 (mm

۱۰/۵ :1

9/3 :1

حداقل اکتان سوخت

95

95

حداکثر قدرت موتور

)108 hp at 5600 (rpm

)100 hp at 6000 (rpm

حداکثر گشتاور

)142 NM at 4000 (rpm

)153 NM at 3000 (rpm

مشخصات

قطر و کورس پیستون
نسبت تراکم

نوع گیربکس معمولی
نوع گیربکس اتوماتیک

3

 5دنده  +دنده عقب

3

BE4

--

 5دنده  +دنده عقب

BE3

--

دو انژکتور بطور همزمان

دو انژکتور بطور همزمان

SEQUENTIOL INGECTION

SEQUENTIOL INGECTION

فرمان

شانه ای  -شعاع گردش خودرو(متر) 5/5

شانه ای  -شعاع گردش خودرو(متر) 5/5

ترمز

جلو (دیسکی دو جداره)  -عقب (کاسهای)

جلو (دیسکی دو جداره)  -عقب (کاسهای)

)190 (Km/h

)190 (Km/h

نوع پاشش سوخت

حداکثرسرعت سوخت

6
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وزن ها
 -5وزن خودرو و بار قابل حمل(کیلوگرم)
وزن خالص با کولر1100.........................................................................................................................
وزن خالص بدون کولر1070...................................................................................................................
وزن روی اکسل جلو700..........................................................................................................................
وزنرویاکسلعقب440........................................................................................................................
حداکثر وزن مجاز خودرو با بار1500..................................................................................................
 -6مشخصات الکتریکی
باتری 12 :ولت  66 /آمپر
استارت 12 :ولت  1/1 /کیلو وات  9 /دنده
آلترناتور 14 :ولت  80 /آمپر ساعت

6

 -7اطالعات فنی مربوط به خودروی گازسوز*
بیشترین وزن قابل تحمل توسط خودرو (با احتساب وزن خودرو)  1730...................کیلوگرم
وزن تقریبی خودرو بدون سرنشــین بــا مخزن  75لیتری و با بــاک پر بنزین بدون
تجهیزات اضافی 1250..........................................................................................................کیلوگرم
حداکثر پیمایش خودرو با مخزن 75لیتری با در نظر گرفتن سیکل ترکیبی 175 ......کیلومتر
حداکثرتوانموتوردرحالتگازسوز83...............................................................................اسببخار
-8حجمصندوقعقب(دسیمترمکعب)470............................................................
 -9تایر
ابعاد185/65 R 14 .............................................................................................................................
* فشار باد در حالت سرد بر حسبpsi bar .....................................................................................
29
چرخ جلو و عقب (در داخل شهر)2..................................................................................
چرخ جلو و عقب (در خارج شهر)30/5 2/1..................................................................................
فقط موقع سرد بودن تایر ،فشار باد آن را کنترل نمائید.
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 -10ظرفیت مواد مصرفی(به لیتر)
میزان روغن مصرفی
آیتم
بدونفیلتر4/4............................................................................................................................................
با فیلتر4/75...............................................................................................................................................
روغنگیربکسمعمولی2.........................................................................................................................
مایع سیستم خنککننده7/4...............................................................................................................
مخزن سوخت70......................................................................................................................................
مخزن شیشهشوی جلو2/7....................................................................................................................
 -11نوع روغن و مواد مصرفی*
اجزاء خودرو

نوع مواد مصرفی

سطح کیفیت

روغن موتور(بنزینی)

10 W 40

API SL - ACEA A3-98

روغن گیربکس معمولی

75 W 80

API GL5

روغن فرمان هیدرولیک

()ATF

DEXRON II-D

روغن ترمز

DOT 4

مایع شیشه شوی

محلول ایزوپروپانول

ضدیخ

محلول اتیلن گیلیکول

استاندارد ملی

 -12بنزین
ســوخت قابل اســتفاده در این خودرو ،بنزین بدون سرب سوپر با اکتان  95میباشد.
چنانچه سوختی غیر از سوخت فوق استفاده گردد ،امکان صدمه دیدن و تخریب قطعات
داخلی موتور ،به دلیل پدیده خودسوزی و ضربه ،وجود خواهد داشت.
* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.

مصرف سوخت
بهینهسازی مصرف سوخت
جهت کاهش مصرف ســوخت و دســتیابی به کمترین
میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید:
 -1همواره با بازدیدهــای دورهای و نگهداری خودرو بر
اســاس اطالعات دفترچههای راهنما از سالمت خودرو
اطمینان حاصل کنید.
جدول مصرف سوخت بنزین
مصرف بنزین

 -2از تایر مناسب خودرو (طبق بخش مربوطه در کتابچة
راهنما) استفاده نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید.
 -3با آرامش رانندگی کنید و از شتابگیری و ترمزگیری
بیمورد هنگام رانندگی پرهیز کنید.
 -۴با توجه به تأثير باالي وزن خودرو بر مصرف سوخت،
بــار و تجهيزات اضافي و غیر ضروری را از خودرو خارج
کنید.

 -۵در توقفهــای طوالنی مدت ،وســیلة نقلیة خود را
خاموش کنید.
 -۶ســفرهای درون شــهری خود را طوری برنامهریزی
کنید که در ساعت /مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.
 -۷هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین مناسب،
(به طوری که نیاز به فشردن پدال ترمز نباشد) استفاده
کنید.

میانگین مصرف سوخت شهری
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت
برونشهری (لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت ترکیبی
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

 XU7( 405پایه بنزینی)

۱۰/۲۹

۵/۹۷

۷/۵۶

 TU5( 405پایه بنزینی)

۱۰/۰۱

۵/۶۲

۷/۲۴

 XU7( 405دوگانهسوز)

۱۰/۲۹

۵/۹۷

۷/۵۶

موتور

6

جدول مصرف سوخت CNG
موتور

مصرف بنزین

 XU7( ۴۰۵دوگانهسوز)

میانگین مصرف سوخت شهری
(نرمال متر مکعب ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت برونشهری
(نرمال متر مکعب ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت ترکیبی
(نرمال متر مکعب ۱۰۰ /کیلومتر)

۱۲/۲۵

۶/۲۲

۸/۴۴

بدست آمده است .از آنجا که مطابق این استاندارد مواردی همچون مشخصات تعریف شده
توجه :اعداد جدول فوق ،بر اساس شرایط مندرج در استاندارد
محصول از سوی کارخانه (وزن ،تایر ،روغن موتور ،شمع ،فیلترها و  )...سیکل رانندگی ،تعداد سرنشین ،شرایط جاده ،نوع سوخت و غیره تأثیر به سزایی در مصرف سوخت خودرو
دارد ،لذا هرگونه تغییر در پارامترهای فوق میتواند منجر به افزایش در مصرف سوخت شود.
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ابعاد خودرو
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سیستمهای کنترل آلودگی

سیستمهای کنترل آلودگی*:
خودروي شما مجهز به سيستم كنترل آلودگي در خصوص
مواد آالينده خودرو ميباشد.
سنسوراکسیژن:
این خودرو مجهز به سنسور اکسیژن میباشد که وظیفه
آن اندازهگیری اکســیژن موجود در گازهای خروجی از
اگزوز جهت تنظیم عمل احتراق ،افزایش راندمان خروجی
موتور و کاهش تولید گازهای آالینده میباشد.

مبدلکاتالیزوری:
جهت تبدیل مواد آالینــده خروجی از موتور به گازهایی
بــا آلودگی حداقــل ،از مبدل کاتالیزوری یا کاتالیســت
استفاده میشود .از عوامل مهم در تخریب یا از کار افتادن
کاتالیست ،سرب موجود در سوخت میباشد ،لذا استفاده
از بنزین بدون سرب در این خودرو ضروری میباشد.

6
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سیستمهای کنترل آلودگی

6

سیستم کنترل انتشار بخارات بنزین:
این سیستم برای بازیافت بخارات بنزین و جلوگیری از انتشار
آن به هوا که منجر به کاهش آلودگی میشود ،بر روی خودرو
نصب میگردد ،شامل قسمتهای زیر میباشد.
 -1باک و لولههای سوخت
باک این خودرو مجهز به سیستم کنترل بخارات بنزین بوده
و جنس لولههای ســوخت جهت جلوگیری از نفوذ بنزین
تغییر کرده است .در شکل ،شیر کنترل بخارات باک نمایش
داده شده است.
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 -2قوطی جاذب
قوطی جاذب حاوی ذغال به منظور جذب بخارات بنزین
و سپس انتقال بخارات به مانیفولد هوای ورودی میباشد.

 -3شیر تخلیه
این شیر در مسیر عبور بخارات بنزین از قوطی جاذب به
مانیفولد هوا قرار میگیرد و اجازه عبور بخارات بنزین به
موتور در هنگام روشن بودن را میدهد.

7

1

فهرست الفبایی
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فهرست الفبایی
آ
آينهها 26
آينه داخلي
آينه تاشوي برقي
آشنائي با قطعات گاز سوز
الف
ادوات كنترل
ايمني كودكان
ايمني خودرو
آينه تاشوي برقي
اهرم تنظيم ورود هوا
ايمني حركت خودرو
اطالعات فني موتور
ابعاد خودرو

7

ب
برف پاك كن
بوق ۵۳
باز و بستن درها
باز کردن دريچه باک در مواقع اضطراري
بازديد و تنظيمهاي قبل از مسافرت
بخار زدائي
بستن کمر بند ايمني
برچسب كيسه هوا سرنشین
باز کردن قفل فرمان
بازديدهاي منظم دورهاي
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26
26
31
13
23
25
26
28
76
۹۷
۱۰۰
۱۱
۱۸
۲۰
۲۵
۲۷
۲۲
۴۸
۴۹
۶۶

بررسي محلول خنك كننده
بازكردن چرخ زاپاس
بازكردن جك	
باز كردن چرخ خودرو
بكسل كردن خودرو
باك و لوله سوخت
پ
پالک مشخصات خودرو
ت
تنظيم از داخل محفظه موتور
تنظيم آينه برقي
تنظيم غربيلك فرمان
تنظيم كمربند ايمني
تايرها
تنظيم آينه برقي
تنظيم غربيلك فرمان
تهويه و بخاری
توزيع هوا
تجهيزات داخلي
توصيه هاي كيفي در فرايند شستشوي خودرو
تدابير زمستاني
تعويض باتري سوئيچ کنترل

تعويض برچسب مجوز سوختگيري خودرو

تبديل از حالت بنزين به گاز
تبديل از حالت گاز به بنزين

۷۱
۸۰
۸۰
۸۱
۸۵
۱۰۱
۹۷
۶۱
۲۶
۲۶
۲۲
۷۲
۲۶
۲۶
۲۷
28
30
75
76
20
51
52
52

تميز كردن لكه ها از روي تزئينات خودرو
تعويض چرخها
تعويض المپ

77
80
90

ج
جلو داشبورد
جازدن چرخ زاپاس
جعبه فيوز

6
81
88

چ
چراغها
چرخش هواي داخل خودرو
چراغ و نشانگرها
چراغ راهنما
چراغ اعالم خطر فالشر
چراغهاي هشدار دهنده
چرخش تايرها در خودرو

53
29
55
53
۵۳
۵۷
۷۳

ح
حمل خودرو
حمل بار و کاروان

۸۵
۸۷

خ
خودروی شما در یک نگاه

5

د
دسته راهنما و بوق

۸

فهرست الفبایی
درپوش مخزن بنزين
دماي هوا

۱۹
۲۸

ر
راهنماي استفاده از سيستم صوتي
روشن کردن و رانندگي CNG
روشن كردن موتور
روشنكردنورانندگيبااستفادهازسوخت CNG
روشن كردن موتور بر روي گاز به طور مستقيم
روشن کردن و رانندگي خودرو دوگانه سوز
روشن كردن چراغها
روشن كردن چراغ مه شكن
روش برخورد در صورت نشتي گاز
روشن کردن با باتري کمکي
راهنماي صفحه نمايش ديجيتالي
روشن کردن خودرو در شرايط اضطراري

۳۳
۵۰
۴۹
۵۰
۵۰
۵۰
۵۴
۵۴
۸۴
۸۲
60
82

ز
زير سيگاري جلو و فندك	
زيرسيگاري عقب

۳۰
۳۰

س
سوئيچ قفل فرمان
سيستم تهويه
سيستم گرمايش و تهويه
سيستم ضد سرقت سيستم صوتي
سرويس و نگهداري سيستم AIR Bag

۱۴
۶۱
۲۸
۳۵
۴۷

سرويس و نگهداري کيسه هوا
سوئيچ ايمني
سيستم ترمز ضد قفل ABS
سايز تايرها
سيستم كنترل آلودگي
سنسور اكسيژن
سيستم كنترل انتشار بخارات بنزين

۴۷
۷۰
۶۳
۷۳
۱۰۱
۱۰۱
۱۰۲

ش
شيشه باالبر برقي
شيشه جلو
شيشهشوي و برف پاککن
شارژ باتري
شير تخليه

۷
۶۲
۶۲
۸۲
۱۰۲

ص
صندليها
صندليهاي عقب
صفحه درجات و عالئم
صرفه جوئي در مصرف سوخت

۲۱
۲۱
۴۵
۷۴

ع
عالئم اخطار
عالمت دادن با نور باال

۵۳
53

غ
غربيلك فرمان

۱۴

ف
فشار باد تايرها
فيوزها
فيوزهاي داخل محفظه موتور
ق
قفل در
قفل و بازكردن درها
قفل و بازكردن با كنترل از راه دور
قوطی جاذب

۷۲
۸۸
۸۹
۱۶
۱۸
۱۸
۱۰۲

ک
کليدها
كليد چراغها
کليد تبديل نوع سوخت
كمربندهاي ايمني
كولر
کيسه هواي سرنشين جلو
كيسه هوا

7
12
۵۰
۲۲
۲۹
۱۵
۴۶

گ
گرمكن شيشه عقب
گرمايش و تهويه

۶۲
۲۸

م
معرفي قطعات  CNGمستقر در محفظه موتور
مراحل انجام سوخت گيري CNG

۳۱
۵۱
105

7

فهرست الفبایی
مخزن شيشه شوي
معرفي قطعات  CNGمستقر در صندوق عقب
مبدل کاتاليزوري

۶۲
۳۲
۱۰۱

ن
نشانگرها و صفحه نمايش جلو آمپر
نگهداري خودرو
نشانگر سائيدگي تايرها
نگهداري تزئينات داخلي خودرو
نگهداري بدنه خودرو

۴۴
۶۶
۷۳
۷۶
۷۷

و
وزنها

۹۸

7
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پژو 405
پژو 405 GLX

پژو  405 GLXدوگانه سوز

e-code: 5407010004-21

9007051058131

تهران ،بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر 14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن)021( 48901 :
نمابر)021( 44934000 -1 :
مرکز پیامک30003 :
پست الکترونیکیinfo@ikco.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco.ir :

Feb. / 2019 Iran Khodro Co. All rights reserved.

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

پژو 405 SLX

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.

