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از حسن سلیقه شما در انتخاب خودروی سواری لیفان  X50تشكر نموده و از حمایت و اطمینان شما به محصوالت كرمان موتور قدردانی میكنیم.
این کتابچه راهنما مدلهای گوناگونی از خودروی شما را پوشش میدهد .بنابراین ممکن است برخی اطالعات و تجهیزات توضیحی در این كتابچه در مورد
خودروی شما صادق نباشد .بدیهی است مطالب حاضر بر اساس امکانات خودرو در زمان نگارش این کتابچه تدوین شده و شرکت حق اعمال تغییرات و
اصالحات را بدون اعالم قبلی برای خود محفوظ میداند .کارشناسان مجرب ما در نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور كه در سراسر كشور گسترش
یافته اند،مفتخرند هرگونه سرویس و خدمات را به بهترین وجه برای شما و خودرویتان فراهم آورند .بنابراین در صورت بروز هرگونه مشکل به نزدیکترین
نمایندگی مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کرده و از خدمات ما بهرهمند شوید.
لطف ًا پیش از استفاده از خودرو ،این کتابچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید و با رعایت دستورالعملهای مربوطه ،رانندگی ایمن و لذتبخشی را تجربه
کرده و عمر عملکردی خودروی خود را افزایش دهید .این دفترچه به عنوان ابزاری برای بهره برداری از خدمات گارانتی و ثبت سرویسهای دورهای و
نگهداری خودرو در شرایط مناسب می باشد .لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نمایید و هنگام فروش خودرو آن را به مالك بعدی تحویل نمایید تا در جریان
سرویسهای انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.
شركت كرمان موتور
تابستان 94

مشخصات خودرو

راهنمای خودروی لیفان X50

نوع خودرو:

رنگ:

مدل:

شماره شاسی:
شماره موتور:

تاریخ تحویل خودرو:

❝❝

هرگونه خطر احتمالی ،به این توصیهها با دقت عمل نمایید.

عالمت اخطار :عدم توجه به این هشدار ممکن است به مرگ راننده یا

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو:

سرنشینان خودرو بیانجامد .با رعایت باید و نبایدهای ارائه شده در این هشدار،
خطر آسیبهای احتمالی به خود و دیگران را کاهش خواهید داد.

عالمت ایمنی :این عالمت به معنی»این کار را انجام ندهید» و همچنین
«اجازه ندهید چنین موردی اتفاق بیفتد» میباشد.

مشخصات مالک

مالک اصلی

مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

آدرس:

آدرس:

کد ملی:

شماره تلفن:
کد پستی:

عالمت هشدار :عدم توجه به این هشدار ممکن است موجب بروز جراحات

و صدماتی به راننده یا سرنشینان خودرو گردد .با رعایت باید و نبایدهای ارائه شده

کد ملی:

تاریخ خرید:

در این هشدار ،خطر آسیبهای احتمالی به خود و دیگران را کاهش خواهید داد.

شماره تلفن:
کد پستی:

تاریخ خرید:

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

			
تاریخ:

به جهات نشاندادهشده با فلش توجه نمایید
ایــن عالمــت نشــاندهنده عملکــرد مــورد نظــر و جهــت اعمــال آن میباشــد
(بــه عنــوان مثــال :بــاال کشــیدن ،پاییــن آوردن ،چرخانــدن بــه چــپ ،بــه
راســت حرکــت دادن ،جلــو و عقــب بــردن).

امضاء:

عالمت توجه :عدم توجه به این هشدار ممکن است به خودرو یا اجزای آن

آسیب جبرانناپذیر وارد نماید .با رعایت باید و نبایدهای ارائه شده در این هشدار،
خطر آسیبهای احتمالی به خودرو و اجزای آن را کاهش خواهید داد.

اطالعاتی پیرامون حفاظت از محیطزیست
بخشهایــی از متــن کــه بــا ایــن عالمــت مشــخص شــدهاند شــامل اطالعاتــی
پیرامــون حفاظــت از محیطزیســت میباشــند.
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❝❝
در این کتابچه با مجموعهای از توصیههای ایمنی که به منظور محافظت از خودرو و سرنشینان آن طراحی شده ،مواجه خواهید شد .برای پیشگیری از
توصیههای ایمنی
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 ۸تعمیرات و نگهداری
 ۸اطالعات مربوط به کلیدها

۱۸
۲۲

۸

کلیدها

۹

قفل و باز کردن دربها (با استفاده از کلید کنترل از راه دور) ۲ ۱

۹

کلید کنترل از راه دور

 ۱۰باز کردن و بستن دربها

۱۰

درب

۱۲

درب صندوق عقب

۱۱

قفل ایمنی کودک

 ۱۳شیشه باالبرها و سانروف

۱۳
۱۴

شیشه باالبرهای برقی
سانروف (اختیاری)

 ۱۵تنظیم صندلیها

۱۵

صندلیهای جلو

۱۸

پشت سری

۱۷
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 ۱ ۸استفاده از کمربند ایمنی

صندلیهای عقب

نحوه استفاده صحیح از کمربند ایمنی
سیستم پیشکشنده کمربندهای ایمنی

 ۲۰تنظیم غربیلک فرمان و آینههای دید عقب

۲۲
۲۲

غربیلک فرمان

آینه دید عقب جانبی (بغل)

آینه دید عقب داخلی

 ۲۳باز کردن و بستن درب محفظه موتور و❝
مخزن سوخت

۲۳
۲۳

درب محفظه موتور

درب باک بنزین

پیش از
رانندگی

❝❝
لطفاً

هنگام خرید خودرو
از کامل بودن
سوابق فنی آن اطمینان
حاصل کنید.

1

راهنمای خودروی لیفان X50

لطف ًا با مراجعه به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور ،از خدمات تعمیر و نگهداری خودرو
مربوط به دوره آببندی یا سرویسهای معمول مطابق
با برنامه زمانبندی ارائه شده در دفترچه گارانتی
استفاده كنید .عدم پیگیری شما در این مورد به منزله
انصراف از دریافت خدمات گارانتی خواهد بود.
کلیه حقوق و تعهدات متقابل شرکت کرمانموتور
و مالکین خودرو در زمینه گارانتی ،خدمات پس از
فروش و همچنین مواردی که به لغو این تعهدات
میانجامند ،در کتابچه راهنمای استفاده،گارانتی
و ثبت سرویسهای ادواری خودروی لیفان x50
آورده شده است .پیشنهاد میکنیم با صرف زمانی
اندک برای آشنایی بیشتر با خودروی خود ،این
کتابچه را به دقت مطالعه نمایید .در صورتی که
به هنگام استفاده از خودرو یا انجام تعمیرات
و سرویس به توصیههای ذکر شده در دفترچه
عمل نکرده و یا اجزایی را به دلخواه خود تغییر
داده یا پیاده نمایید ،آسیبهای جبرانناپذیری به
خودروی شما وارد میگردد .درچنین مواردی،
شرکت کرمانموتور هیچگونه مسئولیتی را در
قبال خودرو نپذیرفته و درخواست شما برای
برخورداری از خدمات گارانتی پذیرفته نخواهد شد.

❝❝
❝❝

اطالعات مربوط به کلیدها
کلیدها

 .1کلید کنترل از راه دور
 .2پالک شماره کلید
به همراه این خودرو ،دو کلید کنترل از راه دور به
مالک تحویل داده میشود.

› ›پالک شماره کلید

پالک شماره کلید را در محلی امن خارج از خودرو
نگهداری کنید.
به یاد داشته باشید در صورت فروش خودرو،
پالک شماره کلید را به مالک جدید تحویل دهید.
در صورت گم شدن کلیدها ،فقط با ارائه پالک
شماره کلید به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور ،امکان ساخت کلید جدید وجود
خواهد داشت.

› ›هنگام حضور در هواپیما

۱

2

 .2دکمه باز کردن

 .3دکمه باز کردن درب صندوق عقب

تـــا جـــای ممکـــن از بـــردن کلیـــد کنتـــرل از راه
دور بـــه داخـــل هواپیمـــا خـــودداری کنیـــد .در
صورت ــی ک ــه ب ــه ناچ ــار ای ــن کلی ــد را ب ــا خ ــود ب ــه
داخـــل هواپیمـــا بردیـــد ،دقـــت کنیـــد کـــه تصادفـــ ًا
دکمههـــای کلیـــد را فشـــار ندهیـــد .امـــواج صـــادر
شـــده از کلیـــد موجـــب اختـــال کار هواپیمـــا
خواهنـــد شـــد.

۱
2
3

❝❝

قفل کردن و باز کردن دربها با استفاده از کلید
کنترل از راه دور

دکمه باز کردن را فشار دهید تا قفل تمام دربها باز
شود.دراینهنگامچراغراهنمادوبارچشمکمیزند.
چنانچه تا  30ثانیه پس از باز کردن قفلها با
کلید کنترل از راه دور ،یکی از دربهای خودرو
باز نشود ،تمامی دربها به طور خودکار قفل
خواهندشد و چراغ راهنما یک بار چشمک خواهد زد.

جلوگیری نمایید:

کلید را در معرض حرارت زیاد قرار ندهید.

از انداختن کلید یا ضربه زدن به آن اجتناب کنید.
هیچکس جز تعمیرکاران متخصص اجازه ندارد
اجزای کلید کنترل از راه دور را جدا کرده یا آنها

را لمس نماید .در غیر اینصورت ممکن است در

عملکرد عادی کلید اختالل ایجاد شود.

هرگز با دست خیس ،مرطوب یا آغشته به روغن
باتری را لمس نکنید .این کار به خوردگی و عدم

اتصال صحیح باتری با مدار فرستنده منجر
خواهد شد.

هرگــز کلیــد کنتــرل از راه دور را در کنــار مــواد
الکترومغناطیــس یــا مــوادی کــه دافــع امــواج

الکترومغناطیــس هســتند قــرار ندهیــد.

› ›قفل کردن

دکمه قفل کردن را فشار دهید تا تمام دربها به
طور همزمان قفل شوند .در این هنگام چراغ راهنما
یک بار چشمک میزند.

اگر کلید کنترل از راه دور در محدوده عملکردی
خود کار نکرده یا چراغ نشانگر آن کمنور است،
وجود ایستگاهها و فرستندههای رادیویی (از قبیل

فرستندههای رادیویی فرودگاهها و غیره) را در آن

منطقه بررسی نمایید .در صورت عدم وجود موارد
اینچنینی ،ممکن است باتری فرستنده خالیشده

باشد .در اولین فرصت وضعیت باتری را کنترلکرده

کلید کنترل از راه دور یک قطعه الکترونیکی است.

و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.

پیش از رانندگی
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❝❝

تعمیرات و نگهداری

هرگز اجزای خودرو را به دلخواه خود تغییر نداده
یا پیاده نکنید .این کار عملکرد خودرو را تحت تاثیر
قرار داده و به طور خاص ایمنی و عمر آن را کاهش
خواهد داد .همچنین ممکن است تغییرات اعمال شده
مغایر قوانین محلی باشند .هرگونه نقص یا ضعف
عملکرد خودرو که به دنبال این تغییرات بهوجود آید
شامل گارانتی شرکت کرمانموتور نخواهد بود.
برای حفظ ایمنی خود ،از قطعات اصلی مورد
تایید شرکت کرمانموتور استفاده کنید .شرکت
کرمانموتور هیچگونه مسئولیتی را در قبال
آسیبهایی که براثر استفاده از قطعات غیراصلی
به وجود آیند نخواهد پذیرفت.

این مدل خودرو به کلیدهای زیر مجهز میباشد:

❝❝
 .1دکمه قفل کردن

کلید کنترل از راه دور

› ›باز کردن

با رعایت موارد زیر از خرابی کلید و اجزای آن

9

› ›تعویض باتری کلید کنترل از راه دور

راهنمای خودروی لیفان X50

CR2032
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کار نکردن کلید ،به نمایندگیهای مجاز شرکت

کرمانموتور مراجعه نمایید.

باتریهای مصرفشده را همراه زبالههای خانگی

دور نریخته و آنها را طبق قوانین محلی به چرخه
بازیافت وارد نمایید.

 .1مطابق شکل ،کلید کنترل از راه دور را از کلید
مکانیکی جدا کنید.

 .2با کمک یک پیچگوشتی سرتخت که سر آن با

نوارچسب پوشانده شده ،فرستنده را باز کرده

و باتری خالی را از آن خارج کنید.

 .3باتری جدید را مطابق شکل در فرستنده جا زده
و درپوش فرستنده را ببندید.
 .4کلید کنترل از راه دور و کلید مکانیکی را دوباره
به هم متصل کنید.

 دقت کنید هنگام تعویض باتری به الکترودها
آسیبی نرسد .همچنین مراقب باشید گرد و غبار یا
روغن وارد قاب فرستنده نشود.
برای جلوگیری از کاهش عمر باتری ،از تماس
مستقیم آن با دستهایتان اجتناب نمایید.
از خیــــس شـــــدن کلیـــــد کنتـــــرل از راه دور
جلوگیـری کنید.

بعد از تعویض باتری از کارکرد عادی کلید کنترل

❝❝
درب
❝❝

باز کردن و بستن دربها

wwقفل کردن درب سمت راست :کلید را در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
wwباز کردن قفل درب سمت راست :کلید را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
1
2

۱

› ›سیستم قفل مرکزی دربها

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت روشن
( )ONقرار دارد ،قفل کردن یا باز کردن قفل

دربها با استفاده از کلید کنترل از راه دور

› ›قفل کردن یا باز کردن قفل دربها از داخل خودرو
wwدکمه قفل را جابجا کنید.

تصویر ( :)1باز کردن قفل درب

› ›قفل کردن و باز کردن قفل دربها با استفاده از
سوییچ
wwسوییچ را در سیلندر قفل جا زده و بچرخانید.

wwقفل کردن درب سمت چپ :کلید را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

تصویر ( :)2قفل کردن درب

wwبا استفاده از قفل دستگیره درب راننده میتوان
قفل تمام دربهای خودرو را باز یا بسته نمود.
قفل دستگیره سایر دربها فقط برای باز کردن
یا بستن همان درب به کار میرود.

امکانپذیر نیست.

تصویر ( :)1قفل کردن دربها

حالت ( :)1قفل ایمنی کودک غیرفعال است.

حالت ( :)2قفل ایمنی کودک فعال است.

هنگام فعال بودن سیستم قفل ایمنی کودک،
دربهای عقب را نمیتوان با استفاده از دستگیره
داخلی باز کرد .در این مواقع برای باز کردن درب
باید از دستگیره خارجی آن استفاده نمایید.

تصویر ( :)2باز کردن قفل دربها

هنگامی که دربها قفل هستند ،با یک بار فشردن

کلید «باز کردن» ،قفل تمام دربها همزمان باز
میشود .هنگامی که سرعت خودرو بیش از 20

کیلومتر بر ساعت است ،فرمان باز کردن قفل
دربها اجرا نخواهد شد .مگر به هنگام تصادف که

فرمان باز کردن خودکار دربها صادر میشود.

11

پیش از رانندگی

10

از راه دور اطمینان حاصل کنید .در صورت

wwباز کردن قفل درب سمت چپ :کلید را در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.

2

❝❝

قفل ایمنی کودک

به کودکان هشدار بدهید که با درب خودرو بازی نکنند.
در غیر این صورت ممکن است دستها یا بخشهای

دیگر بدنشان در میان درب مانده و آسیب ببیند.

در صورت حضور کودکان در صندلیهای عقب
خودرو ،حتما ً از سیستم قفل ایمنی کودک استفاده

نمایید .در غیر این صورت ممکن است اشتباها ً

راهنمای خودروی لیفان X50

به آسیب جسمی شدید یا حتی مرگ ایشان بیانجامد.

هرگز هنگامی که خودرو در حال حرکت است قفل
دربها را باز نکنید.

❝❝

درب صندوق عقب

با استفاده از کلید باز کردن قفل صندوق عقب که
روی کنسول وسط تعبیه شده نیز میتوان قفل
درب صندوق را باز نمود .از زمان باز شدن قفل
به مدت یک دقیقه فرصت دارید تا با فشار دکمه
تعبیه شده روی درب صندوق عقب و باال بردن
درب صندوق ،آن را باز نمایید.
باز کردن قفل درب صندوق عقب با کلید کنترل از
راه دور

بـا فشـار کلیـد بـاز کـردن قفـل درب صنـدوق عقـب
روی فرسـتنده کنتـرل از راه دور ،قفـل صنـدوق
عقـب بـاز میشـود .از زمان باز شـدن قفـل به مدت
یـک دقیقـه فرصـت داریـد تـا بـا فشـار دکمـه تعبیـه
شـده روی درب صنـدوق عقـب و بـاال بـردن درب
صنـدوق ،آن را بـاز نماییـد.

درب صندوق عقب را ببندید

درب صندوق عقب را پایین آورده ،ببندید و از قفل
شدن آن اطمینان حاصل کنید.

 هرگز اجازه ندهید کسی در صندوق عقب بنشیند.
پیش از استفاده از صندوق عقب از باز شدن کامل
درب صندوق اطمینان حاصل کنید .در غیر این
صورت ممکن است درب ناگهان بسته شده و به
آسیب جسمی شدید یا حتی مرگ بیانجامد.

هنگام رانندگی درب صندوق عقب را ببندید .ورود
گازهای آالینده اگزوز به داخل خودرو میتواند
موجب مسمومیت ناشی از کربن مونوکسید شده
و منجر به آسیب جسمی شدید یا حتی مرگ شود.
پیش از رانندگی با خودرو از بسته بودن کامل درب
صندوق عقب اطمینان حاصل کنید .در غیر این
صورت ممکن است بارهای داخل صندوق به بیرون
پرتاب شده و موجب بروز سانحه گردند.

هنگام بستن درب صندوق احتیاط کنید دستهایتان
میان درب نمانده و آسیب نبیند.
هرگز اجازه ندهید کودکان درب صندوق را باز
کرده یا ببندند .در غیر این صورت ممکن است

› ›کار با شیشهباالبر برقی سمت راننده

پس از اینکه کارتان با صندوق عقب تمام شد،
هرچه سریعتر درب آن را ببندید .باز ماندن درب
صندوق موجب روشن ماندن چراغ صندوق عقب و
به دنبال آن اتالف باتری میگردد.
برای بستن درب صندوق عقب نیروی بیش از حد
اعمال نکنید .در غیر این صورت درب آسیب میبیند.
به هنگام وزش باد شدید در باز کردن و بستن درب
صندوق بیشتر احتیاط کنید.

❝❝
❝❝

با شیشهباالبر برقی درب راننده میتوان شیشهباالبر
تمام دربها را کنترل نمود.
کلید ( :)1شیشهباالبر درب راننده

کلید ( :)2شیشهباالبر درب سرنشین جلو

کلید ( :)3شیشهباالبر درب عقب سمت چپ

کلید ( :)4شیشهباالبر درب عقب سمت راست

کلید ( :)5کلید قفل شیشهباالبرها

برای باال یا پایین بردن هر یک از شیشهها ،کلید
مربوط به آن را باال یا پایین داده و نگه دارید تا
شیشه در موقعیت دلخواه شما قرار گیرد .با رها
کردن کلید ،حرکت شیشه متوقف میشود.
کلید شیشهباالبر درب راننده به تکنولوژی باز کردن
خودکار شیشه ( )Autoمجهز است .برای باز شدن
کامل شیشه سمت راننده ،کافیست کلید مربوطه را
به آرامی فشار داده و رها کنید .شیشه بطور خودکار
پایین رفته و به طور کامل باز میشود.

شیشه باالبرها و سانروف

شیشه باالبرهای برقی

2

۱

4

3

5

کار با شیش ه باالبر دربهای سرنشینان خودرو

بـرای کنتـرل شیشـهباالبر دربهـای سرنشـینان
خـودرو میتوانیـد از کلیـد تعبیـه شـده بـر روی
همـان درب و همچنیـن کلیـد شیشـهباالبر درب
راننـده اسـتفاده کنیـد.

پیش از رانندگی
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دربها را باز کرده و به بیرون پرتاب شوند و این امر

بــاز کــردن قفــل درب صنــدوق عقــب بــا اســتفاده از
کلیــد داخلــی (اختیاری)

دستها ،سر یا سایر اعضای بدنشان در میان
درب مانده و آسیب ببیند.

برای استفاده از شیشهباالبرهای برقی ،سوییچ
باید در وضعیت روشن ( )ONو یا تجهیزات
جانبی ( )ACCقرار داشته باشد.

کارکرد عادی

13

متوقــف میشــود.

کلید ،حرکت شیشه بالفاصله متوقف میشود.

مربوطه را به سمت پایین بکشید .فشار مجدد

شیشه به موقعیت دلخواهتان برسد .با رها کردن

در صورت فشار دادن کلید قفل شیشهباالبر درب
راننده ،شیشهباالبر سرنشینان غیرفعال شده و
فقط کلید شیشهباالبر سمت راننده کار میکند.

❝❝

برای باز شدن کامل سانروف ،بخش جلویی کلید
4 mm-2
00 mm
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را به سمت باال یا پایین فشار داده و نگه دارید تا

کلید در هنگام باز شدن خودکار سانروف ،حرکت

آن را متوقف میکند .سایبان شیشهای سانروف
را میتوانید به صورت دستی باز یا بسته کنید.

سانروف (اختیاری)

› ›سیستم ایمنی سانروف

سانروف خودروی شما به یک سیستم ایمنی مجهز

است تا از ماندن دستها ،سر یا سایر اعضای
بدن میان سانروف جلوگیری کند .این سیستم در
محدوده  4الی  200میلیمتر پیش از بسته شدن
کامل سانروف عمل مینماید.

› ›بستن سانروف

بــرای اســتفاده از ســانروف ،ســوییچ خــودرو

برای بستن سانروف ،بخش عقبی کلید آن را به

جانبــی ( )ACCباشــد.

حرکت سانروف متوقف میشود .برای بسته شدن

بایــد در وضعیــت روشــن ( )ONیــا تجهیــزات

اگــر میخواهیــد ســانروف بــه طــور خــودکار
همــراه بــا ســایبان بــاز شــود ،بخــش جلویــی
کلیــد ســانروف را بــه ســمت پاییــن کشــیده و نگــه

سمت پایین کشیده و نگه دارید .با رها کردن کلید،
کامل سانروف ،بخش عقبی کلید مربوطه را به سمت
پایین بکشید .فشار مجدد این کلید در هنگام بسته

شدن خودکار سانروف ،حرکت آن را متوقف میکند.

در هنگام بسته بودن سانروف ،برای باز شدن آن
به صورت لوالیی ،بخش جلویی کلید سانروف را
به سمت پایین کشیده و نگه دارید .با رها کردن
کلید ،حرکت سانروف متوقف میشود.
برای باز یا بسته شدن کامل سانروف به صورت
لوالیی ،بخش جلویی کلید را به سمت پایین بکشید.
اگر در هنگام باز یا بسته شدن ،مجدد ًا کلید را
فشار دهید ،حرکت سانروف متوقف میشود.
اقدامات احتیاطی:

wwسانروف را هنگام باران باز نکنید.

wwدر مواقعی که سرعت خودرو بیش از 120
کیلومتر بر ساعت است ،از باز کردن سانروف
اجتناب کنید.
wwآب جمع شده روی شیشه سانروف را پیش از باز
کردن سانروف پاک کنید تا آب وارد خودرو نشود.
wwشیشه سانروف و نوارهای آببندی آن را
با شیشهپاککن پاک کرده و از شویندههای
چسبناک استفاده نکنید.
wwمجموعه سانروف را تمیز نگه دارید .ریلهای
سانروف پس از مدتی استفاده خاک میگیرند.
در صورتی که به طور مرتب آنها را تمیز نکنید
قطعات مربوطه خیلی زود مستهلک شده و سایبان

wwدر بازههای زمانی مشخص ،کمی پودر تالک به
نوارهای آببندی شیشه بپاشید تا از استهالک
آنها و نشت آب به داخل خودرو پیشگیری شود.

❝❝
صندلیهای جلو
❝❝
پیش از شروع رانندگی ،پشتی صندلی را در
تنظیم صندلیها

هنگام حرکت خودرو دست یا سایر اعضای بدن
خود را از سانروف خارج نکنید .در غیر این صورت

ممکن است در اثر برخورد با شاخ و برگ درختان
و دیگر اشیا بیرون از خودرو و یا بر اثر ترمز
اضطراری صدمه ببینید.

هنگام رانندگی با سرعت باال ،اگر سانروف باز
است از بستن سایبان خودداری کنید.

هنگام تجمع یخ بر روی سانروف آن را باز نکنید.
در غیر این صورت اجزای سانروف آسیب میبینند.

هنگام تجمع آب بر روی شیشه سانروف (به
عنوان مثال پس از بارش باران) پیش از باز کردن

موقعیت دلخواه تنظیم کرده و کمربند ایمنی را به
طور صحیح ببندید.
راننده باید به شیوه درست در صندلی جای گرفته
و آن را به گونهای تنظیم کند که با خم کردن اندک
دستها غربیلک فرمان را نگه داشته و با حرکت اندک
پا بتواند پدالها را تا حداکثر ظرفیت ممکن فشار دهد.

پیش از شروع رانندگی دقت کنید تمام سرنشینان به
شکل صحیح روی صندلیها نشسته و کمربندهای
ایمنی خود را بسته باشند.
هنگام رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.
در غیر این صورت ممکن است کنترل خودرو را از

پیش از رانندگی
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برای باال یا پایین بردن شیشه ،کلید شیشهباالبر

داریــد .بــا رهــا کــردن کلیــد ،حرکــت ســانروف

› ›کارکرد سانروف به صورت لوالیی (کج)

سانروف به سختی باز میشود .هر دو ماه یک بار
ریلهای سایبان و سانروف را روغنکاری کنید.

سانروف مدتی رانندگی کنید تا شیشه سانروف
خشک شده و آب وارد خودرو نگردد.
پیش از بستن سانروف دقت کنید چیزی در مسیر
آن قرار نگرفته باشد .در غیر این صورت گیر کرده
و به قطعات سانروف آسیب میزند.

15
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بخش میانی اهرم تنظیم صندلی را نگه داشته و باال
بکشید .با فشار اندک پا صندلی را به جلو و عقب
حرکت داده و به موقعیت دلخواه خود ببرید .سپس
اهرم را رها کنید تا صندلی در موقعیت جدید قفل شود.

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت باال
بکشید و پشتی را در زاویه مناسب تنظیم کنید.
سپس اهرم را رها کنید تا پشتی صندلی در
موقعیت جدید قفل شود.وجه

غیر این صورت ممکن است این اشیا هنگام رانندگی
با اهرم تنظیم صندلی برخورد کرده ،آن را حرکت
دهند و این مسئله موجب حرکت ناگهانی صندلی

شده و به از دست رفتن کنترل خودرو بیانجامد.

هنگام تنظیم صندلی دستهای خود را زیر صندلی

یا نزدیک بخشهای متحرک آن قرار ندهید .در غیر

در هنگام رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.
در غیر این صورت ممکن است کنترل خودرو را از
دست داده و باعث تصادف شوید.

تنظیم ارتفاع صندلی جلو
اهرم تنظیم ارتفاع صندلی را به سمت جلو یا عقب
فشار دهید تا صندلی در ارتفاع مطلوب قرار گیرد.
سپس اهرم را رها کنید.

هنگام تنظیم صندلی مراقب باشید صندلی با
سرنشینان یا اشیا داخل خودرو برخورد نکند.

این صورت ممکن است دست یا انگشتان شما

اگر کمربند ایمنی صندلی وسط ردیف عقب بسته
است ،برای جلوگیری از صدمه دیدن کمربند ،آن

را باز کنید.

پیش از تا کردن صندلی ،قفل کمربندها را در
موقعیتی امن قرار دهید تا آسیب نبینند.

آسیب ببیند.

❝❝

پیش از رانندگی
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دست داده و موجب تصادف گردید.
از ایستادن یا جابجا شدن سرنشینان بین
صندلیها هنگام رانندگی جلوگیری کنید .در غیر
این صورت ممکن است بر اثر ترمز ناگهانی یا
تصادف دچار آسیب جدی شوند.
هنگام تنظیم ارتفاع صندلی دقت کنید که سرنشینان
عقب آسیب نبینند.
از عقب بردن بیش از حد پشتی صندلی خودداری
کنید .به هنگام تصادف از جلو یا برخورد از پشت
سر ،تنها در صورتی که شما و سرنشینان صاف
روی صندلی خود نشسته و پشتی صندلی زاویهای
حدود  25درجه نسبت به وضعیت قائم داشته باشد،
کمربند ایمنی میتواند حداکثر حفاظت را ارائه کند.
اگر صندلی خود را بیش از حد بخوابانید ،خطر آسیب
جدی یا حتی مرگ به هنگام تصادفات افزایش مییابد.

› ›تنظیم موقعیت صندلی جلو

تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو

از قرار دادن اشیا در زیر صندلی خودداری کنید .در
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 .3پشتی صندلی عقب را به سمت جلو کشیده و تا کنید.
هشدار

صندلیهای عقب
هرگز هنگام رانندگی صندلی ها را تنظیم نکنید.

بخش باالیی پشتی صندلی را به جلو و عقب

 .2دکمههای آزادکننده قفل که در دو طرف
پشتیهای صندلی عقب قرار گرفته را فشار دهید.

بعد از تنظیم موقعیت صندلی ،با نیروی پاهای خود

کمی آن را به جلو یا عقب حرکت داده و از قفل شدن
صندلی در موقعیت جدید اطمینان حاصل کنید.

بعد از تنظیم پشتی صندلی ،بدن خود را به پشتی

تکیه داده و کمی نیرو وارد کنید تا از قفل شدن
پشتی در موقعیت جدید مطمئن شوید.

حرکت داده و از قفل شدن آن اطمینان حاصل
کنید .در غیر این صورت به هنگام تصادف یا ترمز
ناگهانی پشتی صندلی حرکت کرده و کمربند ایمنی

نمیتواند حفاظت الزم را ارائه کند.

از پیچ نخوردن یا گیر نکردن کمربند ایمنی در

تا کردن صندلیهای عقب

 .1پشتسری را تا جای ممکن پایین بیاورید.وجه

پشتی صندلی اطمینان حاصل کرده ،بررسی کنید

کمربند در وضعیت مناسب و آماده استفاده باشد.

پشت سری

نحوه استفاده صحیح از کمربند ایمنی

راهنمای خودروی لیفان X50

wwبخش روی شانه کمربند باید به طور کامل بر

پــس از بســتن کمربنــد از قفــل شــدن زبانــه در قفــل

روی شانه قرار گیرد .دقت کنید تسمه با گردن

اطمینــان حاصــل کــرده و بررســی کنیــد تســمه

تماس پیدا نکرده یا از روی شانه نلغزد.

گــره نخــورده باشــد.

wwبخش روی پای کمربند را تا جای ممکن پایین

از فــرو کــردن ســکه ،گیــره کاغذ و اشــیا مشــابه در

داده و روی ران قرار دهید.

پشت سری صندلی عقب
پشت سری صندلی جلو
wwباال بردن

پشت سری را تا موقعیت دلخواه باال بکشید.
wwپایین آوردن

دکمه ضامن قفل را نگه داشته و پشت سری را به
سمت پایین فشار دهید تا در موقعیت دلخواه قرار

گیرد .سپس دکمه ضامن قفل را رها کنید.

پشت سری را به نحوی تنظیم کنید که به موازات

سرتان قرار گیرد.

نحوه تنظیم پشت سری صندلی عقب مشابه پشت
سری صندلی جلو میباشد.

❝❝

استفاده از کمربند ایمنی

wwپشتی صندلی را به نحو مناسب تنظیم کنید.
صاف بنشینید و به پشتی صندلی تکیه دهید.
wwاز گره خوردن کمربند جلوگیری کنید.

wwبا قرار گرفتن سوییچ در وضعیت روشن
( ،)ONچراغ نشانگر کمربند ایمنی روشن شده

و بستن کمربند را به شما یادآوری می کند.

قفــل کمربنــد اجتنــاب کنیــد .در غیــر ایــن صــورت

› ›بستن کمربند ایمنی

صندلی را در وضعیت مناسب تنظیم کرده ،تسمه

کمربند را از جمعکننده بیرون بکشید و زبانه را در
قفل جا بزنید .با قرار گرفتن صحیح زبانه در قفل،

صدای کلیک شنیده میشود.

wwطول کمربند به طور خودکار بر اساس جثه

 اگر بخش روی پای کمربند ایمنی بیش از حد باال

قرار گرفته یا شل بسته شود ،ممکن است در اثر
تصادف یا ترمز ناگهانی سرنشین از زیر کمربند

لغزیده و دچار جراحات جدی گردد.

هرگز بخش روی شانه کمربند را از زیر بازوی خود
عبور ندهید.

سرنشین و موقعیت صندلی تنظیم میشود.

wwبه هنگام تصادف یا توقف ناگهانی ،جمعکننده
به صورت خودکار کمربند را قفل میکند.

کارکــرد عــادی کمربنــد دچــار اختــال میشــود.

در صــورت فعالیــت غیرعــادی هــر یــک از
کمربندهــا ،بالفاصلــه بــه نمایندگــی مجــاز شــرکت

کرمــان موتــور مراجعــه کنیــد .پیــش از تعمیــر
کمربنــد از صندلــی مربــوط بــه آن اســتفاده نکنیــد.

در غیــر ایــن صــورت بــه هنــگام تصــادف کمربنــد
نمیتوانــد اثــر حفاظتــی الزم را ارائــه کنــد.

› ›آزاد کردن کمربند

دکمه ضامن روی قفل را فشار دهید تا کمربند آزاد
شده و به درون جمعکننده برگردد.
اگر کمربند به سختی جمع میشود ،مجدد ًا تسمه
را از جمعکننده بیرون کشیده و عدم وجود گره یا
پیچخوردگی را بررسی کنید.هشدار

wwحرکت آرام بدن ،طول تسمه کمربند را افزایش
داده و اجازه میدهد در صندلی حرکت آزادانه
بیشتری داشته باشید.

هنگام آزاد کردن کمربند ،با یک دست زبانه را نگه

پیش از رانندگی
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❝❝

❝❝

› ›تنظیم موقعیت کمربند

بخش روی پای کمربند را تا جای ممکن پایین
داده و روی ران خود قرار دهید .سپس بخش
روی شانه را باال کشیده و در موقعیت صحیح بر
روی شانه تنظیم کنید.

19

داشته و با دست دیگر ضامن قفل را فشار دهید

راهنمای خودروی لیفان X50

و سپس تسمه را به آرامی به داخل جمع کننده
هدایتکنید .رها شدن ناگهانی تسمه کمربند میتواند
به آسیب جسمی شدید بیانجامد.

› ›تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی

راننده و سرنشینان باید همواره کمربند ایمنی خود

را بسته نگه دارند .در غیر اینصورت خطر آسیبهای
شدید جسمی به هنگام تصادفات افزایش خواهد یافت.

تنظیمکننده ارتفاع در موقعیت جدید قفل شده است.

❝❝

سیستم پیشکشنده کمربندهای ایمنی

در صورت تصادف شدید از جلو ،جمعکننده
کمربند ایمنی به سرعت کمربندها را کشیده و به

این ترتیب حرکت سرنشین در صندلی را تا حد

زیادی محدود میکند.

هر یک از کمربندهای ایمنی برای استفاده یک نفر

پشتی صندلی را بیش از حد نخوابانید .خواباندن
بیش از حد پشتی صندلی خطر آسیب جسمی شدید

یا حتی مرگ را به هنگام تصادفات افزایش میدهد.

به طور مرتب وضعیت کمربندهای ایمنی را بررسی

ممکن است در برخی تصادفها با زاویه و سرعت

مجازشرکتکرمانموتورمراجعهنمایید.هرگزشخصا ً

همزمان عمل نکنند .خطر

ظاهر نقصی مشاهده نمیشود.

برای تعویض اجزا یا مجموعه کمربند به نمایندگیهای

اقدام به پیاده کردن یا تعمیر کمربند نکنید.

اقدامــات احتیاطــی بــرای اســتفاده افــراد زخمــی از

به هنگام تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،استفاده

افراد زخمی باید برای اطالع از نحوه بستن کمربند

شدید یا حتی مرگ مادر و جنین بیانجامد.

کمربنــد ایمنــی

ایمنی ،با پزشک معالج خود مشورت کنند.

از یک نفر استفاده نکنید .حتی اگر نفر دوم کودک باشد.

حتی در صورت خالی بودن صندلی سرنشین جلو،

مشخص ،ایربگ و پیشکشنده کمربند به صورت

و از بکارگیری رنگ ،سفیدکننده و پاککنندههای

طراحی شده .هرگز از یک کمربند برای استفاده بیش

کنید .در صورت وجود پوسیدگی ،بریدگی یا شل شدن،

سیستم پیشکشنده مربوط به آن عمل میکند.

دارد ،از آب گرم و صابون خنثی استفاده کرده
بعد از تصادف شدید ،کل مجموعه کمربند ایمنی
اعم از قف ل کمربندها را تعویض کنید .حتی اگر در

کشیده و آن را به سمت باال یا پایین حرکت دهید تا در
کنید .شنیده شدن صدای کلیک به این معناست که

دارید .در صورتی که کمربند نیاز به شستشو
ساینده اجتناب کنید.

ضامن قفل تنظیم کننده ارتفاع کمربند را بیرون

موقعیت دلخواهتان قرار گیرد .سپس ضامن را رها

همواره کمربندهای ایمنی را تمیز و خشک نگه

کودکانی که در صندلی عقب نشستهاند از کودکانی

که در صندلی جلو نشستهاند آسیب کمتری دیدهاند.

اقدامــات احتیاطــی در مــورد اســتفاده کــودکان از

کمربنــد ایمنــی

تــا زمانــی کــه جثــه کــودک بــرای اســتفاده از
کمربنــد ایمنــی بــه میــزان کافــی بــزرگ شــود،
بایــد از صندلــی مخصــوص کــودک اســتفاده

گــردد .بــرای اطــاع از جزئیــات بیشــتر بــه بخــش
«صندلــی ایمنــی کــودک» مراجعــه کنیــد.

اگر جثه کودک به اندازهای بزرگ است که امکان
نشستن در صندلی کودک وجود ندارد ،باید او را در

اقدامات احتیاطی در مورد استفاده زنان باردار از

کمربند ایمنی

نادرست از کمربند ایمنی میتواند به آسیب جسمی

❝❝
غربیلک فرمان
❝❝

تنظیم غربیلک فرمان و آینههای دید عقب

ستون غربیلک فرمان را به سمت پایین فشار دهید.

 .2غربیلک فرمان را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.

 .3بعد از تنظیم ،دستگیره ضامن را به سمت باال

فشار داده و از قفل شدن غربیلک فرمان در
موقعیت جدید اطمینان حاصل کنید .دار

هرگز هنگام رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم
نکنید .در غیر این صورت ممکن است کنترل
خودرو را از دست داده و موجب تصادف گردید
که این امر خطر آسیب جسمی شدید و حتی مرگ
را به دنبال خواهد داشت.
بعد از تنظیم غربیلک فرمان از قفل شدن آن در
موقعیت جدید اطمینان حاصل کنید .در غیر این
صورت ممکن است به هنگام رانندگی به طور
ناگهانی حرکت کرده و موجب وقوع تصادف و
آسیب جسمی شدید گردد.
غربیلک فرمان را مقابل صورت خود تنظیم
نکنید .در غیر این صورت به هنگام تصادف،
ایربگ نمیتواند اثر حفاظتی الزم را ارائه کند .به
هنگام تنظیم دقت کنید غربیلک فرمان دقیقا ً مقابل
سینه شما قرار گیرد.

پیش از رانندگی
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صندلی عقب نشانده و کمربند ایمنی را به طور صحیح

ببندید .طبق آمار به دست آمده ،به هنگام تصادفات،

توصیههای پزشکی را رعایت کرده و کمربند را به
نحو صحیح ببندید.
زنان باردار باید تا جای ممکن بخش روی پای
ن قرار
کمربند را به سمت پایین هل داده و روی را 
دهند .تا جای ممکن باید از تماس تسمه کمربند با
شکم جلوگیری شود.

 .1غربیلک فرمان را نگه داشته و دستگیره ضامن روی
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آینه دید عقب جانبی (بغل)
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کلید ( :)1آینه به سمت باال زاویه میگیرد.

کلید ( :)2آینه به سمت پایین زاویه میگیرد.

آینه دید عقب داخلی

کلید ( :)3آینه به سمت چپ زاویه میگیرد.

به شما آسیب برساند.

❝❝

کلید ( :)4آینه به سمت راست زاویه میگیرد.

2

1

2

برای انتخاب هر یک از آینههای جانبی جهت

با استفاده از اهرم تنظیم که در بخش زیرین آینه

تنظیم ،ابتدا باید کلید مربوط به آن را فشار دهید.

دید عقب داخلی قرار گرفته میتوانید انعکاس نور

کلید ( :)1تنظیم آینه بغل سمت چپ

کلید ( :)2تنظیم آینه بغل سمت راست

4

1
2

3

بعد از انتخاب آینه بغل مورد نظر برای تنظیم ،با

استفاده از کلیدهای نشان داده شده در تصویر

1

غ ماشینهای پشت سر در آینه را کاهش دهید.
چرا 

› ›تا کردن آینه جانبی به صورت دستی

آینه را به سمت داخل خودرو هل دهید تا جمع شود.

وضعیت ( :)1حالت عادی

وضعیت ( :)2حالت ضدانعکاس

از تنظیم آینه جانبی به هنگام رانندگی خودداری کنید.

از تنظیم آینه دید عقب داخلی به هنگام رانندگی

دست داده و دچار سانحه شوید.

کنترل خودرو را از دست داده و دچار سانحه شوید.

در غیر این صورت ممکن است کنترل خودرو را از

 .1ضامن درب محفظه موتور که در گوشه پایین
سمت چپ کنسول راننده قرار دارد را به سمت
بیرون بکشید .قفل اول آزاد شده و درب محفظه
موتور اندکی به باال میپرد.

خودداری کنید .در غیر این صورت ممکن است

 .3درب موتور را بلند کرده و میله نگهدارنده را طبق
شکل در سوراخی که برای آن تعبیه شده جا بزنید.
از قرارگیری صحیح میله در سوراخ و حمایت کامل
میله از درب محفظه موتور اطمینان حاصل کنید.
 .4برای بستن درب محفظه موتور ،میله نگهدارنده
را در محل مخصوص خود جا زده ،درب را تا
 20سانتیمتری محل قفل شدن آن پایین آورده
و به آرامی رها کنید .از قفل شدن کامل درب
محفظه موتور اطمینان حاصل نمایید.

پس از جا زدن میله نگهدارنده درون سوراخ تعبیه

 .2ضامن قفل ثانویه که بین درب موتور و سپر
واقع شده را با دست باال بکشید.

شده روی درب محفظه موتور ،از قرارگیری صحیح

میله درون سوراخ اطمینان حاصل کرده و دقت کنید
میله به خوبی درب را نگه داشته باشد .در غیر این

درب باک بنزین

 .1ضامن درب باک که کنار صندلی راننده قرار دارد را
باال بکشید تا درب بیرونی مخزن سوخت باز شود.

پیش از رانندگی
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❝❝

میتوانید آینه را در زاویه مناسب تنظیم نمایید.

❝❝

❝❝
درب محفظه موتور
❝❝

باز کردن و بستن درب محفظه موتور و سوخت

صورت ممکن است درب موتور ناگهان سقوط کرده و
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 .2درپوش پیچی مخزن سوخت را به آرامی در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا باز

شود .سپس آن را خارج کنید.

 .3پس از سوختگیری ،درپوش پیچی را جا زده و در
جهتعقربههایساعتبهآرامیبچرخانیدتاصدایی

شبیه کلیک شنیده شود .این صدا به این معناست

که درپوش به میزان کافی محکم بسته شده است.

 .4درب مخزن سوخت را ببندید.شدار

 ۲۶نشستن به شیوه صحیح
 ۲۶ایربگ

۲۶
۲۸

هنگام سوختگیری موتور را خاموش کنید.

از استعمال دخانیات به هنگام سوختگیری
خودداری نمایید.
از افروختن آتش یا ایجاد جرقه به هنگام سوختگیری
اجتناب کنید تا موجب آتشسوزی نگردید.

درپوش مخزن سوخت را به آرامی باز کنید .در غیر
اینصورت ممکن است بنزین تحت فشار به طور
ناگهانی بیرون پاشیده و به شما آسیب بزند.

برای جلوگیری از بیرون پاشیدن سوخت به هنگام
تصادف ،پس از سوختگیری از بسته شدن کامل
درپوش مخزن سوخت اطمینان حاصل کنید.

نحوه کار ایربگ

فعال شدن ایربگ

 ۳۱صندلی محافظ کودک

۳۲

نحوه نصب صندلی مخصوص کودک

۳۵

نصب صندلی محافظ کودک به وسیله ضامن قفل

۳۵

قالبهای نگهدارنده ISOFIX
()LATCH

اطالعات
ایمنی

❝❝

۲
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❝❝
در تصادفــات شــدید از روبــرو کــه خطــر آســیب
ایربگ

راحتی از تمام امکانات خودرو استفاده کرده ،دید

› ›چگونه درست بنشینیم؟

را کنترل نمایید .بعالوه نشستن صحیح به شما

 .2صندلی را به سمت جلو یا عقب به نحوی تنظیم

ایربگهــا گشــوده میشــوند .ایربگهــا در کنــار

 .3پشتی صندلی را به نحوی تنظیم کنید که به راحتی به

سرنشــینان خــودرو بــه عمــل میآورنــد.

 .4غربیلک فرمان را به صورتی تنظیم کنید که محل

❝❝
سنسور ایربگ به طور دائم برخوردهای از روبرو

با باالی گوش شما همراستا باشد .سپس آن را

که شدت برخورد از آستانهی پیشبینی شده

خوبی نسبت به جاده داشته و به درستی خودرو
کمک میکند رانندگیای ایمن ،صحیح ،منعطف و

درازمدت داشته باشید.

نشستن به شیوه صحیح همچنین باعث میشود

راننده در هنگام رانندگی احساس خستگی نکند.

 .1صاف نشسته و به پشتی صندلی تکیه دهید.

کنید که به راحتی بتوانید پدالها را فشار دهید.

تمامکلیدهایجلوداشبورددسترسیداشتهباشید.
باز شدن ایربگ درست مقابل سینه شما باشد.

 .5پشت سری را به نحوی تنظیم کنید که وسط آن

5

4

در موقعیت صحیح قفل کنید.

3
1

 .6کمربند ایمنی را ببندید.

6

جســمی و حتــی مــرگ سرنشــینان وجــود دارد،

کمربندهــای ایمنــی حفاظــت حداکثــری را از

نحوه کار ایربگ

و با زاویه مشخص را بررسی میکند .در صورتی
برای سنسور باالتر باشد ،بادکننده ایربگ فعال
میشود .سپس چند واکنش شیمیایی با سرعت

باال درون بادکننده انجام شده و گازی غیرسمی
گ را پر میکند .در نتیجه حرکت رو به جلوی
ایرب 

2

در هنگام رانندگی صندلی را تنظیم نکنید.

بین کمر خود و پشتی صندلی بالش ،کوسن
و ...قرار ندهید.

به هیچ عنوان وسایل خود را در زیر صندلیها
قرار ندهید.

اطالعات ایمنی
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❝❝

نشستن به شیوه صحیح

در صورت نشستن به شیوه صحیح میتوانید به

27

راننده و سرنشین جلو محدود شده و خطر آسیب

شدید به سر و سینه کاهش مییابد .بعد از باد
شدن ،در کسری از ثانیه ایربگها تخلیه میگردند
تا مانع دید راننده نشوند و راننده بتواند به

راحتی خودرو را کنترل کند.

در هنگام باز شدن ایربگ سر و صدای زیادی ایجاد شده ،کمی دود و بخارات غیرسمی داخل اتاق

خودرو منتشر میشود که عادی بوده و نشانه آتشسوزی نیست .دود ایجاد شده بیخطر بوده اما

در صورتی که کمربند ایمنی به درستی بسته نشود،

ممکن است چشمها ،پوست و سیستم تنفسی را آزرده کند .برای پیشگیری از ناراحتیهای پوستی،

فرد به دنبال تصادف با نیروی زیادی به ایربگ باز

ایربگها برای کاهش خطر آسیبهای شدید به سر و سینه طراحی شدهاند اما ممکن است به هنگام باز

که حداکثر حفاظت را ارائه کرده و در تصادفات

هرچه سریعتر این ذرات گرد و غبار را با آب و صابون از بدن خود پاک کنید.

شدن جراحات خفیفی همچون ضربدیدگی و کبودی به سر ،سینه ،دستها و بازوها وارد کنند .در

صورتی که به هنگام باز شدن ایربگ بیش از حد به آن نزدیک باشید ،این جراحات جدیتر خواهند بود.

شده برخورد میکند .بستن کمربند ایمنی از آنجا

شدید سرنشینان را از آسیبهای جدی و حتی مرگ

مصون نگاه میدارد ،امری مهم و حیاتی است.

فعال شدن ایربگهای جانبی

راهنمای خودروی لیفان X50

در صورتی که خودروی شما به ایربگ مجهز است:
بین ایربگ و سرنشین هیچ وسیلهای قرار ندهید.
صاف نشسته و به پشتی صندلی تکیه دهید.
کمربند ایمنی را به شکل صحیح بسته و تا جایی
که در کنترل خودرو خللی ایجاد نمیشود از محل
باز شدن ایربگ فاصله بگیرید.

30°

رود ،به طور مثال خودرویی با وزن  1500کیلوگرم
و با سرعت  20تا  30کیلومتر بر ساعت از کنار به

صورت عمود با خودرو برخورد کند ،ایربگهای
جانبی فعال میشوند.

ایربگهای جلو در شرایط زیر فعال میشوند:

❝❝

فعال شدن ایربگ

30°

wwهنگامی که خودرو از روبرو و با سرعت بیش
از  22کیلومتر بر ساعت با یک دیوار سخت
برخورد کند.

فعال شدن ایربگهای جلویی

در تصادفـــات جـــدی کـــه شـــدت برخـــورد از
مقاب ــل بیش ــتر از آس ــتانه پیشبین ــی ش ــده ب ــرای
سنســـور ایربـــگ میباشـــد (و یـــا در تصادفـــات
بـــا زاویـــه تـــا  30درجـــه از روبـــرو) ایربگهـــای
جلـــو فعـــال میشـــوند.
بـــاز شـــدن ایربـــگ بـــه انـــرژی وارد آمـــده از
برخـــورد بســـتگی دارد و در صورتـــی کـــه ایـــن
انـــرژی از حـــد مشـــخص شـــده بـــرای سنســـور
پایینتـــر باشـــد ،ایربگهـــا بـــاز نمیشـــوند.
حتـــی اگـــر خســـارت وارد آمـــده بـــه خـــودرو بـــه
ظاهـــر زیـــاد باشـــد.

اطالعات ایمنی
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در صورتی که شدت یک برخورد از حد مجاز فراتر

29

wwاگر برخورد از روبرو با زاویه  30درجه اتفاق بیفتد.

ایربگهای جلو در شرایط زیر فعال نمیشوند:

ایربگهای جلو معمو ًال در تصادفات از کنار،
برخورد به پشت خودروی دیگر ،چپ کردن،
برخورد از روبرو با شدت کم ،فعال نمیشوند.

wwاگر خودرو درون یک چاله عمیق بیفتد.
wwبرخورد از کنار

ایربگهای جانبی در شرایط زیر فعال نمیشوند:

wwمعمو ًال در مواقعی که خودروی مقابل به صورت
اریب و با زاویه مشخص با کنار خودرو برخورد
میکند ،همچنین در صورتی که خودروی مقابل
با هر نقطهای غیر از دربهای جلوبرخورد کند،
ایربگهای جانبی فعال نمیشوند.

wwواژگونی

اگر زیر خودرو با شدت به جایی برخورد کند.
wwتصــادف بــا جــداول حاشــیه خیابــان ،پلههــا،
پیــادهرو و ســطوح ســخت.

wwبرخورد با پشت خودروی دیگر

wwبرخورد با مانع تغییر شکل پذیر

wwبرخــورد از کنــار بــه صــورت اریــب و بــا زاویــه
مشــخص
wwبرخورد به هر نقطهای غیر از دربهای جلو
wwبرخورد با پشت خودروی دیگر
wwچپ کردن

راهنمای خودروی لیفان X50

کرمانموتور تماس بگیرید.

لطف ًا در صورت فعال شدن هر یک از ایربگها،

در اولین فرصت به نمایندگی مجاز شرکت

کرمانموتور مراجعه نمایید.

wwتصادف از روبرو و با شدت باال که باعث تغییر
شکل جلوبندی خودرو شده به وقوع پیوسته اما
ایربگ فعال نشده است.

wwبرخورد از کنار و با شدت باال که باعث تغییر
شکل درب جلو شده به وقوع پیوسته اما ایربگ
جانبی فعال نشده است.

wwداشبورد در نزدیکی محل باز شدن ایربگها
دچار ترک یا شکستگی شده.

پوشش خارجی ایربگهای جانبی دچار ترک یا

شکستگی شده.

› ›نکاتی در مورد ایربگ

wwدر تصادفات شدید از روبرو ،ایربگها فعال
میشوند تا با کاستن از شدت ضربه ،از راننده
و سرنشینان خودرو حفاظت کنند.

wwدود منتشر شده ناشی از باز شدن ایربگ عادی
بوده و نشانه آتشسوزی نمیباشد.

تخلیه میشوند تا مانع دید راننده و کنترل

خودرو نگردند.

wwایربگها در کنار کمربند ایمنی حفاظت

حداکثری را از راننده و سرنشینان خودرو به

عمل آورده و از سر و سینه آنها در برابر آسیب
شدید محافظت میکنند .با این حال هرگز نباید

ایربگ را جایگزین کمربند ایمنی دانست.

wwانرژی آزاد شده به هنگام فعال شدن ایربگ به
اندازهای زیاد است که به هنگام تصادف از راننده
و سرنشین محافظت میکند .اما در صورتی که
کمربند ایمنی را نبسته و فاصله مناسبی نسبت

به غربیلک فرمان و داشبورد نداشته باشید،
ایربگ میتواند به شما آسیب بزند .ایربگ تنها

زمانی تاثیر مثبت حفاظتی خواهد داشت که به
همراه کمربند ایمنی به کار گرفته شود.

ایربگها نه در همه تصادفات ،بلکه تنها زمانی فعال

میشوند که شدت تصادف از روبرو به حدی باشد

که جان راننده و سرنشین خودرو را به خطر اندازد.

wwاگر راننده بیش از حد نزدیک به غربیلک فرمان
نشسته باشد ،باز شدن ایربگ میتواند به آسیب
جسمی شدید یا حتی مرگ وی بیانجامد.
wwراننده باید تا جایی که خللی در کنترل خودرو
ایجاد نمیشود از غربیلک فرمان فاصله بگیرد.
wwهمه سرنشینان باید به شکل صحیح کمربند
ایمنی خود را ببندند.

wwاز قرار دادن هرگونه شیء یا عضوی از بدن
خود بر روی ایربگ یا در نزدیکی آن اجتناب
کنید .در غیر این صورت مانع باز شدن عادی
ایربگ شده یا حتی ممکن است با فعال شدن
ایربگ به شدت به سمت شما پرتاب شده و به
آسیب جسمی شدید یا حتی مرگ بیانجامد.
wwاز ضربه زدن ،باز کردن ،دستکاری یا پیاده
کردن اجزای مربوط به ایربگ همچون غربیلک
فرمان ،پوشش غربیلک فرمان ،روکش ستون
غربیلک فرمان یا کنترلکننده ایربگ خودداری
کنید .این کار مانع فعالیت عادی ایربگ خواهد
شد .برای مثال ممکن است ایربگ به صورت
اتفاقی فعال شده و یا به هنگام تصادف باز
نشود و موجب آسیب شدید جسمی یا حتی مرگ
راننده و سرنشین خودرو گردد.

و حتی مرگ میانجامد .لطفاً برای انجام اصالحات
یا تعمیر سیستم ایربگ به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور مراجعه نمایید.

انجام تعمیرات و اصالحات زیر بهصورت

خودسرانه و بدون اطالع نمایندگیهای مجاز شرکت

کرمانموتور ،غیرمجاز میباشد .این تغییرات

میتواند موجب اخالل در فعالیت عادی ایربگ شده و

آسیب جدی و حتی مرگ راننده و سرنشین خودرو را
به دنبال داشته باشد.

نصب تجهیزات الکترونیکی همچون فرستندهها و
گیرندههای متحرک بیسیم و رادیو

دستکاری سیستم تعلیق

دستکاری جلوبندی خودرو

نصب تجهیزات جانبی در جلوبندی خودرو

انجام تعمیرات در قاب جلوی خودرو ،سپر جلو،
ستون فرمان و غربیلک فرمان

توصیههایی پیرامون ایربگ

از نشستن بر لبه صندلی و همچنین نشستن پشت
به داشبورد خودداری کنید.

هرگز اجازه ندهید کودک در مقابل هر یک از
ایربگهای جلو بایستد .همچنین از نشاندن کودک

wwنشانگر ایربگ به طور مداوم چشمک میزند.

از قرار دادن هر وسیلهای روی پای سرنشین جلو

wwهنگام استارت زدن خودرو ،نشانگر ایربگ
روشن نمیشود.

روی پای سرنشین جلو اجتناب کنید.
اجتناب کنید.

از تکیه دادن به دربها ،ستون جانبی خودرو و
لبههای سقف خودداری کنید.

از زانو زدن بر روی صندلیها رو به درب خودرو
و خارج کردن دستها یا سر از شیشهها اجتناب
کنید.

از قرار دادن اشیا روی داشبورد خودداری کنید.

› ›نگهداری و عمر مفید ایربگ

در صورتی که نقصی در سیستم ایربگ مشاهده
نمیشود ،به بررسی و کنترل آن نیازی نمیباشد
(کنترل خودکار ایربگ با هر بار روشن شدن
خودرو انجام میشود) .سیستم ایربگ به شکلی
طراحی شده که تا  10سال پس از نصب قابل

wwنشانگر ایربگ به طور مداوم روشن میماند.
wwایربگها (یا یکی از آنها) فعال شدهاند.

❝❝
در صورت حضور کودکان در خودرو ،شرکت
صندلی محافظ کودک

کرمانموتور بطور جدی استفاده از صندلی
مخصوص کودک را توصیه میکند .بهتر است
صندلی مخصوص کودک در صندلیهای ردیف
عقب نصب گردد.
wwاز صندلــی محافــظ کــودک مناســب ایــن خــودرو
کــه بــا ســن و جثــه کــودک متناســب باشــد
اســتفاده نماییــد.
wwبرای جزئیات بیشتر به بخش «راهنمای صندلی
محافظ کودک» مراجعه کنید.

اطالعات ایمنی
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در شرایط زیر با نمایندگیهای مجاز شرکت

wwایربگها در چند دهم ثانیه پس از فعال شدن

› ›توصیههایی در مورد رانندگی

عدم رعایت توصیههای باال به آسیب جسمی شدید

استفاده باشد .بعد از  10سال ،کل مجموعه ایربگ
باید توسط تعمیرکاران متخصص با یک ایربگ نو
تعویض شود.
لطف ًا در صورت وقوع موارد زیر ،در اولین
فرصت خودرو را به نمایندگی مجاز شرکت
کرمانموتور منتقل کنید:
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و همچنین تصادفات نمیتواند حفاظت کافی را به

صندلی نوجوانتوجه

این خودرو قابلیت استفاده از سیستم قالبهای

صندلی نوزاد

صندلی کودک (قابل تبدیل)

نگهدارنده  ISOFIXرا دارد.

 استفاده صحیح از کمربند ایمنی یا صندلی محافظ
کودک میتواند به هنگام تصادفات یا ترمزهای
ناگهانی از کودک محافظت کند .در بغل گرفتن
کودک نمیتواند جایگزین مناسبی برای صندلی
محافظ باشد .در این صورت ممکن است به هنگام
تصادف ،کودک با شیشه برخورد کرده یا بین شما
و اجزای خودرو بماند و آسیب ببیند.
شرکت کرمانموتور قویا ً توصیه میکند صندلی
محافظ کودک در صندلیهای عقب خودرو نصب
گردد .طبق آمار بدست آمده ،کودکانی که در
صندلی عقب خودرو نشستهاند به هنگام تصادفات
ایمنی بیشتری دارند.

مرگ کودک خواهد شد.

اجازه ندهید کودک با سیستم صندلی محافظ بازی

کند .در صورتی که تسمه کمربند دور گلوی کودک
پیچید ،برای بیرون کشیدن تسمه تالش نکنید زیرا

ممکن است به خفگی کودک بیانجامد .در این مواقع
به سرعت با یک جسم تیز تسمه کمربند را ببرید.

صندلی مخصوص کودک و صندلی مخصوص
نوزاد باید به وسیله کمربند ایمنی با سه نقطه اتکا
روی صندلی نصب شوند .نصب صندلی باید

همیشـــه از صندلـــی محافـــظ کـــودک مناســـب
اســـتفاده کنیـــد.

تا زمانی که امکان استفاده از کمربند ایمنی برای
کودک وجود ندارد ،باید از صندلی مخصوص
کودک استفاده شود .اما در صورتی که جثه وی
برای استفاده از کمربند به اندازه کافی بزرگ
است ،باید در صندلی عقب نشسته و کمربند را به
طور ایمن ببندد.

عمل آورده و موجب آسیب شدید جسمی یا حتی

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده انجام گیرد.

هرگز صندلی مخصوص کودک رو به عقب را روی
صندلی جلو نصب نکنید .در غیر اینصورت ضربه

ناشی از باز شدن ایربگ میتواند به آسیب جسمی

شدید یا مرگ کودک بیانجامد.
لطفا ً نصب صندلی مخصوص کودک را مطابق
دستورالعمل شرکت سازنده انجام دهید .در غیر

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده نصب
شود .برخی دستورالعملها که رعایت آن در عموم
صندلیهای مخصوص کودک ضرورت دارد در
تصاویر زیر آورده شده:

جهت دستیابی به حداکثر کارایی صندلی محافظ

کودک ،به هنگام نصب و استفاده طبق دستورالعمل

شرکت سازنده عمل نمایید.
حتی در صورتی که موقتا ً از صندلی محافظ کودک
استفاده نمیکنید ،ان را به صورت ایمن به یکی از
صندلیها نصب کرده و روی صندلی عقب رها نکنید.

نصب صندلی مخصوص نوزاد

› ›محل نصب صندلی مخصوص نوزاد

صندلی مخصوص نوزاد باید رو به عقب نصب گردد.

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده صندلی
مخصوص نوزاد ،کمربند ایمنی با سه نقطه اتکا را از
میان صندلی یا پیرامون آن عبور داده ،زبانه کمربند
را درون قفل آن جا بزنید .از پیچاندن تسمه کمربند
اجتناب کرده و تا جای ممکن آن را محکم کنید.شدار

اگر کمربند بطور صحیح کار نکند نمیتواند حفاظت
کافی را از نوزادان و کودکان به عمل آورد .در صورت
بروز هرگونه نقص در کمربندهای ایمنی ،برای رفع
عیب به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه

اطالعات ایمنی
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wwاگــر مقــررات خاصــی پیرامــون صندلــی ایمنــی
کــودک در کشــور یــا محــل زندگــی شــما وجــود
دارد ،بــا نمایندگــی مجــاز شــرکت کرمانموتــور
تمــاس حاصــل نماییــد.
صندلــی محافــظ کــودک بــر اســاس ســن و جثــه
اســتفادهکننده ،به سه دســته زیر تقسیم میشود:

این صورت به هنگام ترمزها و پیچهای ناگهانی

❝❝
صندلی مخصوص کودک باید به شیوه صحیح
نحوه نصب صندلی مخصوص کودک

در صورتی که نصب صندلی مخصوص نوزاد در
کار سیستم قفل صندلی جلو خللی ایجاد میکند،
نصب صندلی محافظ مجاز نمیباشد .در غیر
اینصورت به هنگام تصادف امکان بروز آسیب
جسمی شدید یا حتی مرگ نوزاد وجود دارد.
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› ›محل نصب صندلی محافظ کودک

به هنگام جا زدن زبانه کمربند در قفل ،صندلی
محافظ را با تمان توان به پشتی و نشیمنگاه صندلی
بفشارید تا خوب در جای خود محکم شود .پس از
نصب صندلی در جهات مختلف به آن نیرو وارد کنید
و از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل نمایید.
پیاده کردن صندلی نوزاد

مطابق با سن و جثه کودک ،یک صندلی ایمنی رو
به عقب یا رو به جلو انتخاب نمایید.
نحوه نصب صندلی محافظ کودک

مخصوص کودک ،کمربند ایمنی با سه نقطه اتکا را از

شدید یا حتی مرگ نوجوان گردد.

میان صندلی یا پیرامون آن عبور داده ،زبانه کمربند

هرگز اجازه ندهید نوجوان بخش روی شانه کمربند

اجتناب کرده و تا جای ممکن آن را محکم کنید.

پیاده کردن صندلی نوجوان

ایمنی را از زیر بازویش رد کند.

را درون قفل آن جا بزنید .از پیچاندن تسمه کمربند

ضامن قفل کمربند را فشار داده و اجازه دهید
تسمه کمربند به طور کامل به درون جمعکننده
برگردد .کمربند آماده استفاده افراد بزرگسال و

میان صندلی یا پیرامون آن عبور داده ،زبانه کمربند را

› ›محل نصب صندلی مخصوص نوجوان

کرده و تا جای ممکن آن را محکم کنید.

کودکان با جثه بزرگ میباشد.
سر آزاد کمربند را کشیده و روی کمر محکم کنید
و همزمان صندلی کودک را به سمت پشتی و
نشیمنگاه صندلی بفشارید تا در جای خود محکم
شود .پس از نصب صندلی در جهات مختلف به آن
نیرو وارد کنید و از محکم بسته شدن آن اطمینان
حاصل نمایید.

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده صندلی

مخصوص نوجوان ،کمربند ایمنی با سه نقطه اتکا را از

درونقفلآنجابزنید.ازپیچاندنتسمهکمربنداجتناب
بخش روی شانه کمربند ایمنی باید ازروی شانه

نوجوان عبور کرده و بخش روی پا باید پایینتر از
لگن و روی ران قرار گیرد.طر

بخش روی شانه کمربند باید دقیقا ً از روی شانه

صندلی مخصوص نوجوان باید رو به جلو قرار گیرد.

نوجوان عبور کرده و با گردن وی تماس پیدا نکند.
در غیر این صورت ممکن است به هنگام ترمزها

ضامن قفل کمربند را فشار داده و اجازه دهید
تسمه کمربند به طور کامل به درون جمعکننده
برگردد .کمربند آماده استفاده افراد بزرگسال و
کودکان با جثه بزرگ میباشد.

❝❝

قالبهای نگهدارنده ISOFIX

صندلی محافظ کودک را میتوان بوسیله قالبهای
نگهدارنده  ISOFIXنیز نصب نمود .در این صورت
برای نصب صندلی محافظ نیازی به استفاده از
کمربندهای ایمنی نمیباشد.

اطالعات ایمنی
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کنید .هرگز صندلی مخصوص کودک را روی
صندلیای که کمربند آن معیوب است نصب نکنید.

ضامن قفل کمربند را فشار داده و اجازه دهید
تسمه کمربند به طور کامل به درون جمعکننده
برگردد .کمربند آماده استفاده افراد بزرگسال و
کودکان با جثه بزرگ میباشد.

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده صندلی

پیاده کردن صندلی کودک

نصب صندلی مخصوص نوجوان

و پیچهای ناگهانی و یا تصادف ،باعث جراحات
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قالبهــای نگهدارنــده در پشــت پشــتی صندلــی
و در شــکاف میــان نشــیمنگاه و پشــتی صندلــی
تعبیــه شــدهاند.

❝❝

نصب صندلی محافظ کودک به وسیله ضامن
قفل ()LATCH
به هنگام استفاده از سیستمهای نگهدارنده صندلی

محافظ دقت کنید در اطراف اجزای نگهدارنده ،اشیا

نامعمول و غیرضروری قرار نداشته باشد.

برای اطمینان از محکم شدن صندلی محافظ ،بعد

برای تهیه صندلی ایمنی مناسب برای خودروی خود،

از نصب در جهات مختلف به آن نیرو وارد کنید.

با شرکت سازنده صندلی مشورت نمایید.

نصب صندلی ایمنی کودک با قالبهای نگهدارنده
ISOFIX

 .1فاصله بین تشک و پشتی صندلی را با دست
زیاد کرده و قالبهای نگهدارنده را در کنار دکمه
روی پشتی صندلی بیابید.
 .2صندلیهــای جلــو را بــه نحــوی تنظیــم کنیــد
کــه فاصلــه کافــی بیــن صندلــی محافــظ کــودک
و صندلیهــای جلــو وجــود داشــته و در نصــب
صندلــی محافــظ یــا قفــل صندلــی جلــو خللــی
ایجــاد نشــود.
 .3زبانه قفل کمربند را درون قالب جا بزنید.

هنگام نصب صندلی محافظ به وسیله سیستمهای

 .1درپوش را باز کرده ،قالب را در محل اتصال
نصب کرده و تسمه باالیی را محکم کنید.

نگهدارنده ،تا جای ممکن صندلی کودک را به
پشتی صندلی تکیه دهید و تالش کنید فاصلهای بین

صندلی کودک و پشتی صندلی باقی نماند.

۳۴
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۰
۴۰

آماده شدن برای رانندگی
رانندگی

زمان آب بندی

سوییچ استارت

گیربکس معمولی
گیربکس CVT

ترمز پارک (ترمز دستی)

بوق

پدالها

کانورتر کاتالیستی سهمنظوره

 ۴۱جلو داشبورد

بعد از نصب صندلی کودک ،از تغییر زاویه پشتی

 .2تسمه اتصال و تنظیم زیر صندلی کودک را در
قالبهایی که در شکاف بین پشتی و نشیمنگاه
صندلی قرار دارد جا زده و سفت کنید.
 .3به صندلی در جهات مختلف نیرو وارد کرده و
از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

صندلی خودداری کنید.
اگر نصب صندلی محافظ کودک خللی در سیستم
قفل صندلیهای جلو ایجاد میکند ،از نصب
آن روی صندلی عقب خودداری کنید .در غیر
اینصورت ممکن است به هنگام تصادف یا ترمز
ناگهانی موجب آسیب جسمی شدید یا مرگ کودک
و سرنشین جلو گردد.

۴۱

مجموعه صفحه نشانگرها

۴۲

دورسنج

۴۲
۴۲
۴۲

سرعت سنج

نشانگر سوخت

نشانگر دمای مایع خنککننده موتور

۴۳
۴۳

نمایشگر چند منظوره

چراغهای هشدار /نشانگر

 ۴۷چراغها و برف پاک کنها

۴۷

چراغها

۵۱

برف پاک کن و شیشهشوی عقب

۵۰

شیشهشوی و برف پاک کن جلو

 ۵۱تجهیزات کمکی

۵۱
۵۳

سیستم هشدار مانع دنده عقب

سیستم ترمز

 ۵۴رانندگی در شرایط خاص

۵۴

رانندگی به شیوه اقتصادی

۵۶

رانندگی در باران

۵۵
۵۶
۵۷
۵۸

رانندگی در مه

رانندگی در تابستان
رانندگی در زمستان

زنجیر چرخ

رانندگی
با خودرو

❝❝
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همیشه پیش از رانندگی بررسیها و تنظیمات زیر
را انجام دهید.
 .1از تمیز بودن کلیه شیشهها و چراغهای خودرو
اطمینان حاصل کرده و در صورت وجود برفک،
بخار یا برف ،آن را پاک نمایید.
 .2بررسی کنید درب محفظه موتور کام ًال بسته باشد.
 .3بررسی کنید درب صندوق عقب کام ًال بسته باشد.
 .4به صورت چشمی وضعیت چرخها را بررسی
کنید .اگر هر یک از چرخها به نظر کمباد میرسد،
به وسیله نشانگر فشار آن را کنترل نمایید.
 .5بررســی کنیــد بارهــای درون صنــدوق بــه
درســتی چیــده شــده و در جــای خــود محکــم
قــرار گرفتــه باشــند.
 .6بررسی کنید صندلیها در وضعیت مناسب
تنظیم شده باشد.
 .7بررسی کنید صندلیها در موقعیت مناسب
تنظیم شده باشد.
 .8از بســـته بـــودن کامـــل دربهـــا اطمینـــان
حاصـــل کنیـــد.
 .9کمربنــد ایمنــی خــود را ببندیــد و بررســی کنیــد
س ــایر سرنش ــینان ه ــم کمربن ــد ایمن ــی خ ــود را
بس ــته باش ــند.
 .10هنگام روشن کردن موتور ،وضعیت نشانگرها
و کنترلگرهای صفحه نمایشگر را بررسی کنید.

رعایت گردد:

› ›استارت موتور

برای اطالع از جزئیات بیشتر به بخش «استارت
موتور» مراجعه نمایید.

› ›رانندگی

خودروهای گیربکس اتوماتیک

 .1پا را بر روی پدال ترمز گذاشته ،دستهدنده را
در وضعیت  Dقرار دهید (به بخش «گیربکس
اتوماتیک» مراجعه نمایید).
 .2ترمز پارک را آزاد کنید (به بخش «ترمز پارک»
مراجعه نمایید).
 .3به آرامی پا را از روی پدال ترمز برداشته و پدال
گاز را فشار دهید تا خودرو حرکت کند.

خودروهای گیربکس معمولی

 .1در حالیکه پدال کالچ را میفشارید ،دسته
دنده را در وضعیت دنده  1قرار دهید (به بخش
«گیربکس معمولی» مراجعه کنید).
 .2ترمز پارک (ترمز دستی) را آزاد کنید( .به بخش
«ترمز پارک» مراجعه نمایید).

› ›توقف خودرو

خودروهای گیربکس اتوماتیک

 .1در حالیکه دسته دنده در وضعیت  Dقرار دارد،
پدال ترمز را فشار دهید.
 .2در صورت لزوم ،ترمز پارک را درگیر نمایید.
در صورتی که قرار است خودرو به مدت طوالنی پارک
باشد ،دستهدنده را در وضعیت Pیا Nقرار دهید.
خودروهای گیربکس معمولی

 .1در حالیکه پدال کالچ را میفشارید ،پدال ترمز
را فشار دهید.
 .2در صورت لزوم ،ترمز پارک (ترمز دستی) را
درگیر نمایید.
اگر قرار است خودرو به مدت طوالنی پارک باشد،
دستهدنده را در وضعیت  Nقرار دهید.

› ›پارک خودرو

خودروهای گیربکس اتوماتیک

 .1در حالیکه دسته دنده در وضعیت  Dقرار دارد،
پدال ترمز را فشار دهید.
 .2ترمز پارک را درگیر کنید.
 .3دستهدنده را در وضعیت  Pیا Nقرار دهید.

خودروهای گیربکس معمولی

 .1در حالیکه پدال کالچ را میفشارید ،پدال ترمز
را فشار دهید.
 .2ترمز پارک را درگیر کنید.
 .3دسته دنده را در وضعیت ( Nخالص) قرار
دهید (هنگام پارک خودرو در سراشیبیها دسته
دنده را در وضعیت دنده یک یا دنده ( Rدنده
عقب) قرار دهید و در صورت نیاز در جلوی
چرخها بلوک مانع قرار دهید).
 .4سوییچ خودرو را در وضعیت  LOCKقرار
دهید تا موتور خاموش شود .سپس سوییچ را
از سیلندر خارج نمایید.
 .5دربها را قفل کنید.

› ›روشن کردن خودرو در جاده با شیب تند

خودروهای گیربکس اتوماتیک

 .1ترمز پارک را درگیر کرده و دسته دنده را در
وضعیت  Dقرار دهید.

 .3ترمز پارک را آزاد کنید.

خودروهای گیربکس معمولی

 .1ترمز پارک را درگیر کرده ،پدال کالچ را تا انتها
فشار داده و سپس دستهدنده را در وضعیت
دنده یک قرار دهید.
 .2به تدریج پا را از روی پدال کالچ برداشته و
همزمان به آرامی پدال گاز را فشار دهید.
 .3ترمز پارک را آزاد کنید.

هنگام استارت خودرو (با گیربکس اتوماتیک):

در مواقعی که بطور موقت در جایی توقف کرده اید
اما قصد ندارید موتور را خاموش کنید ،پای خود را
از روی پدال ترمز برندارید .در غیر اینصورت ممکن

است خودرو کمی به جلو حرکت کند.

در هنگام رانندگی:

اگر به موقعیت پدال های ترمز و گاز آشنایی ندارید ،از
رانندگی خودداری کنید .در غیر این صورت ممکن است

پدال ها را به اشتباه فشرده و موجب تصادف گردید که
خطر آسیب جسمی شدید یا حتی مرگ را به همراه دارد.

زیر را رعایت نمایید:
در  300کیلومتر اول :از ترمزگیری ناگهانی
خودداری کنید.
در  2000کیلومتر اول :از رانندگی با سرعت خیلی باال
و پیچ های ناگهانی خودداری کنید .به مدت طوالنی با
سرعت کم و با دور موتور باال رانندگی نکنید.
حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی در هر دنده در
دوره آب بندی:
دنده

سرعت
(کیلومتر بر ساعت)

2

30

1

15

3

45

4
5

70

100

حداکثر دور موتور مجاز برای  800کیلومتر اول
 3000دور بر دقیقه و برای  800تا  2000کیلومتر
اول  4500دور بر دقیقه می باشد.
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❝❝

آماده شدن برای رانندگی

❝❝
برای اطمینان از رانندگی ایمن ،روند زیر باید
رانندگی

 .3به آرامی پا را از روی پدال کالچ برداشته و پدال
گاز را بفشارید تا خودرو حرکت کند.

(به هنگام پارک خودرو در سراشیبیها ،در صورت
نیاز در مقابل چرخها بلوک مانع قرار دهید).
 .4سوییچ استارت را در وضعیت  LOCKقرار
دهید تا موتور خاموش شود.
 .5دربها را قفل کرده و دقت کنید کلید الکترونیکی
را در خودرو جا نگذارید.

 .2پدال گاز را به آرامی فشار دهید.

❝❝
به منظور افزایش طول عمر خودرو ،توصیه های
زمان آب بندی
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در طول دوره آب بندی ،از تمام ظرفیت بارگیری
خودرو استفاده نکنید .در  800کیلومتر اول
استفاده از خودرو ،باید از کمتر از  50درصد
ظرفیت بارگیری خودرو استفاده شود .در  800تا
 2000کیلومتر اول ،می توانید از  70درصد ظرفیت
بارگیری خودرو استفاده کنید .در غیر اینصورت
بخشهای تحت فشار خودرو آسیب می بینند.

› ›از رانندگی در مسافتهای طوالنی خودداری کنید.

در دوره آب بندی از رانندگی در مسافت های طوالنی
خودداری کنید .در غیر اینصورت اجزای موتور
سریع تر از زمان معمول مستهلک می شوند.
از ترمزگیری ناگهانی اجتناب کنید.

تا جای ممکن از ترمزگیری ناگهانی خودداری
کنید .در غیر این صورت به سیستم ترمز فشار
آمده و موتور انرژی ضربه ای زیادی از شاسی
دریافت می کند .سعی کنید در  300کیلومتر اول
هیچ ترمزگیری ناگهانی نداشته باشید.
از بکسل کردن خودرو خودداری کنید.

اگر خودرو دچار مشکلی شد و نیاز به بکسل کردن
داشت ،باید از کامیونتهای تخت مخصوص این
کار استفاده شود .بکسل کردن با کابل یا طناب به
خودرو آسیب می زند.

بعد از  2500تا  3000کیلومتر اول رانندگی با
خودرو ،باید سرویس اولیه انجام شده و شرایط
خودرو پس از دوره آب بندی بررسی گردد .این
خدمات در نمایندگی های مجاز شرکت کرمان
موتور به طور کامل انجام خواهد شد.

برای اطمینان از نتایج سرویس اولیه و دستیابی به
حداکثر کارایی ،تعمیرات و نگهداری اولیه باید در

نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.

❝❝

سوییچ استارت

هنگامی که موتور در حال حرکت نیست ،سوییچ را به
مدت طوالنی در وضعیت  ONقرار ندهید .در غیر این
صورت ممکن است باتری خالی شود.

موتور در هوای سرد سختتر استارت میخورد.
سبکی هوا در ارتفاعات باالی  2400متر این مشکل
را دوچندان میکند.
اگر دمای هوای بیرون کمتر از صفر درجه
سانتیگراد بوده یا خودرو به مدت چند روز در پارک
بوده و استارت نخورده است ،پیش از رانندگی با
خودرو اجازه دهید موتور برای چند دقیقه درجا کار
کند .صبر کنید تا مایع خنککننده موتور به دمای
عادی برسد ،سپس حرکت کنید.

❝❝

گیربکس معمولی

هنگام ترک خودرو سوییچ استارت را بردارید .در غیر
این صورت ممکن است سرنشینان خودرو به اشتباه

خودرو را روشن کرده یا اجزای الکتریکی همچون

شیشهباالبرهارادستکاریکنندهوبهخودآسیببزنند.
بچهها و افراد ناتوان جسمی را در خودرو تنها
نگذارید .در صورت قفل شدن دربها با کلید کنترل از
راه دور ،ممکن است سرنشینان در خودرو گیر افتاده

 1به 2
 2به 3
 3به 4
 4به 5

15
30
45
70

با سرعت مجاز رانندگی کنید.

› ›روشن کردن موتور

 .1ترمز دستی را کنترل کنید.
 .2دسته دنده را در وضعیت دنده خالص (در
خودروهای گیربکس معمولی) یا ( Nدر خودروهای
گیربکس اتوماتیک) قرار دهید.
 .3پدال کالچ را فشار دهید (در خودروهای با
گیربکس معمولی).
 .4سوییچ را به وضعیت  STARTبرده و موتور
را روشن کنید.

تعویض دنده

حداکثر سرعت
(کیلومتر بر ساعت)

طرح تعویض دنده بر روی دسته دنده حک شده
است .قبل از تعویض دنده پا را بر روی پدال کالچ
گذاشته و تا انتها فشار دهید .بعد از تعویض دنده،
پا را به تدریج از روی پدال بردارید.

از ترمز گرفتن یا گاز دادن ناگهانی در جادههای
لغزنده خودداری کنید .در غیر این صورت ممکن
است خودرو لیز خورده و کنترل آن از دست شما
خارج شود و تصادفی رخ دهد.

رانندگی با خودرو
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خودرو را بیش از حد سنگین نکنید.

› ›تعمیر و نگهداری اولیه

با قرار دادن سوییچ در موقعیت  ،STARTموتور
را روشن نمایید .به محض روشن شدن موتور
کلید را رها کنید ،سوییچ به طور خودکار به
موقعیت  ONبرمی گردد.
 :LOCKموقعیتی که سوییچ استارت وارد شده
یا بیرون آورده می شود .غربیلک فرمان قفل بوده
و منبع تغذیه خودرو خاموش است.
( ACCتجهیزات جانبی) :بعضی تجهیزات
الکتریکی همچون سیستم صوتی ،فن ایرکاندیشن،
فندک و غیره کار میکنند.
( ONروشن) :تمام تجهیزات الکتریکی همچون
چراغهای نشانگر و مدارهای استارت روشن
میشوند .بخشهای مختلف خودرو به طور
خودکار کنترل میگردند.
 :STARTموتور روشن میشود.

و نتوانند از آن خارج شوند .در شرایط آب و هوایی
بسیار گرم یا بسیار سرد ،چنین حادثهای میتواند
به آسیب شدید جسمی یا مرگ سرنشین بیانجامد.
هرگز پیش از توقف کامل سوییچ را خارج نکنید .در
غیر این صورت غربیلک فرمان قفل شده و کنترل
خودرو غیرممکن خواهد بود.
بعد از توقف کامل ،ترمز پارک را درگیر کنید تا
خودرو به طور اتفاقی حرکت نکند.

رانندگی با دنده صحیح باعث کارکرد نرم و روان
موتور میشود .همچنین با این کار در مصرف
سوخت صرفهجویی شده و تولید گازهای آالینده
کاهش مییابد .پیشنهاد میکنیم در تعویض دنده
از الگوی زیر تبعیت کنید.
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به هنگام استارت زدن موتور ،به نکات زیر در مورد
عملکرد کالچ توجه کنید:

ابتدا به سرعت و سپس به آرامی پدال کالچ را
فشار داده و رها کنید .سپس به درگیر شدن کالچ
دقت نمایید .پای خود را به سرعت روی پدال کالج
بگذارید .پس از آنکه کالچ درگیر شد (صدای موتور

تغییر کرد) اجازه دهید پدال کالچ به آرامی باال
بیاید .در پروسه شروع درگیر شدن کالچ تا تکمیل

این فرآیند ،پای خود را به آرامی از روی پدال کالچ

بردارید .با رها کردن پدال کالچ ،پدال گاز را فشار
دهید تا خودرو حرکت کند.

جز در موقع استارت خودرو ،تغییر دنده و ترمزگیری

در هنگام حرکت خودرو از تعویض دنده به دنده
عقب خودداری کنید .پیش از تعویض به دنده عقب،
خودرو باید کامال ً متوقف شود.

با تعویض دنده به دنده پایینتر میتوانید از توان
موتور برای ترمزگیری بهتر استفاده کنید .با این

کار سرعت خودرو پایینتر آمده و به هنگام پایین

آمدن از جادههای شیبدار ترمز کمتر داغ میکند.

❝❝

گیربکس CVT

در سرعتهای پایین ،پای خود را بر روی پدال کالچ
قرار ندهید .در غیر این صورت عمر عملکردی

کالچ کم شده و مصرف سوخت افزایش مییابد.

طرح تعویض دنده گیربکس اتوماتیک بر روی قاب
زیرین دسته دنده نشان داده شده است .در شرایطی
که سوییچ خودرو در وضعیت ONقرار دارد ،پدال
ترمز را فشار داده و دسته دنده را حرکت دهید.

 :Rدنده عقب
پس از توقف کامل ،دسته دنده را در وضعیت  Rقرار
دهید .تعویض به این دنده در شرایطی که خودرو در
حال حرکت است به گیربکس آسیب میزند.

 :Nدنده خالص
به هنگام استارت زدن موتور یا توقفهای
کوتاهمدت میتوان از این دنده استفاده کرد.
اگرچه همزمان باید پدال ترمز هم فشار داده شود.
هرگز به هنگام حرکت در سراشیبیها دنده را در
وضعیت خالص قرار ندهید .در غیر اینصورت
گیربکس آسیب میبیند .همچنین در صورت نیاز
به ترمزگیری اضطراری ،نمیتوان از توان موتور
برای این کار استفاده کرد.
 :Dدنده رو به جلو
برای حرکت رو به جلوی خودرو از این دنده
استفاده کنید .گیربکس اتوماتیک با توجه به توان
شتابگیری و سرعت حرکت خودرو،دنده مناسب
را انتخاب میکند.

هنگام باال رفتن یا پایین آمدن از جادههای با شیب
تند و بیرون آمدن از چاله ،ماسه و گل و الی از این
دنده استفاده کنید.

۲

1

 .1دکمه تعویض دنده
هنگام تعویض دنده این دکمه را نگه دارید .در
زمان تعویض دنده از  Pبه  N، Rبه  Rو  Rبه P
باید این دکمه را نگه دارید .همچنین پیش از تعویض
دنده از  Pبه  Rابتدا باید پدال ترمز را فشار داده و
سپس این دکمه را نگه دارید.

 .2دکمه آزاد کردن دنده پارک ()P
در مواقعی که خودرو استارت نمیخورد ،نشانگرها
خاموش هستند و سیستم الکترومغناطیس گیربکس
غیرفعال است ،با فشار دادن پدال ترمز و گرفتن
دکمه تعویض دنده ،دستهدنده از وضعیت P
خارج نمیشود .در این مواقع برای تعویض
دنده از موقعیت  ،Pباید دکمه آزاد کردن دنده
پارک و دکمه تعویض دنده را با هم فشار دهید.

در هنگام حرکت خودرو ،از تعویض دنده به P
خودداری کنید.
هنگامی که پایتان روی پدال گاز است ،از تعویض
دنده خودداری نمایید.
در هنگام رانندگی از فشار دادن همزمان پدال گاز
و پدال ترمز اجتناب کنید.
به هنگام پارک خودرو در جاده شیبدار از فشار
دادن همزمان پدال گاز و پدال ترمز اجتناب کنید.

❝❝

ترمز پارک (ترمز دستی)

هنگام پارک خودرو حتم ًا از ترمز دستی استفاده
نمایید .پارک کردن در جادههای شیبدار بدون
درگیر کردن ترمز دستی ممکن است به حرکت
خودرو بیانجامد.

پیش از ترک خودرو از خاموش بودن تمامی
تجهیزات برقی و چراغها و بسته بودن شیشهها
اطمینان حاصل کنید.
از بســته و قفــل بــودن تمامــی دربهــا اطمینــان
حاصــل کنیــد.
خودرو را بر روی برگهای خشک ،علف و دیگر
مواد قابل اشتعال پارک نکنید.
هنگام پارک خودرو در جادههای شیبدار اگر
خودرو رو به باالی جاده پارک شده ،دسته دنده
را در دنده یک (گیربکس معمولی) یا ( Pگیربکس
اتوماتیک) قرار دهید.اگر خودرو را رو به پایین
جاده پارک کردهاید ،دسته دنده را در وضعیت دنده
عقب قرار دهید.
پیش از رانندگی از آزاد بودن ترمز دستی اطمینان
حاصل نمایید.
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 :Pدنده پارک
پس از توقف کامل ،دسته دنده را در وضعیت P
قرار داده و ترمز دستی را درگیر کنید تا خودرو
حرکت نکند .به هنگام استارت موتور ،دسته دنده
باید در وضعیت  Pیا Nباشد .در غیر این صورت
موتور روشن نمیشود.

 :Sحالت رانندگی اسپرت

درگیــر کــردن :بــرای درگیــر کــردن ترمــز دســتی،
دســته ترمــز را تــا جــای ممکــن بــاال بکشــید .بــرای
اطمینــان بیشــتر ،پیــش از بــاال کشــیدن دســته
ترمــز ،پــای خــود را بــر روی پــدال ترمــز گذاشــته
و تــا زمــان بــاال کشــیدن کامــل دســته ترمــز ،پــا را
از روی پــدال برنداریــد.
آزاد کردن :پا را بر روی پدال ترمز گذاشته ،دسته ترمز
دستی را باال بکشید ،دکمه روی دسته ترمز را فشار
داده و سپس به آرامی دسته ترمز را پایین بیاورید.

راهنمای خودروی لیفان X50

دکمه بوق روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
بوق به صدا درمیآید.

❝❝

پدالها

گازهـای آالینـده میباشـد کـه جهـت کاهـش
ترکیبـات آلودگـیزای موجـود در گاز اگزوز به کار
مـیرود.

3

2

› ›گیربکس معمولی

 .2پدال ترمز

 .1پدال کالچ

برای استفاده از بوق به نکات زیر توجه کنید:

در زمان نزدیک شدن به پیچهای تند ،باالی
سرباالییها و موقعیتهای مشابه که دید کافی

۲

ندارید و همچنین هنگام سبقت گرفتن یا در مواقع

اضطراری سرعت خود را کم کرده و از بوق
استفاده کنید تا خطر تصادف کاهش یابد.

در مواقعی که ترافیک سنگین بوده و خودروهای
مقابل به آرامی حرکت میکنند از بوق زدن بی مورد
خودداری نمایید.

1

› ›گیربکس اتوماتیک
 .1پدال ترمز

 .2پدال گاز

1
 .3پدال گاز

در زمـان روشـن بـودن موتـور ،گاز بسـیار داغ از

اگـزوز خـارج میشـود .افـراد و مـواد قابـل اشـتعال
بایـد از لولـه اگـزوز فاصلـه داشـته باشـند.

در صـورت ورود حجـم بـاالی گاز سـوخته نشـده
به درون کانورتر کاتالیسـتی سـهمنظوره ،کانورتر
داغ شـده و ممکـن اسـت آتـش بگیـرد .بـرای هرچه
کمتـر کـردن خطـرات احتمالـی ،رعایـت نـکات زیـر
ضروری اسـت:
wwفقـط از بنزیـن بـدون سـرب بـا عـدد اکتـان
مشـخص شـده بـرای ایـن خـودرو اسـتفاده
نما ییـد .
wwدر صورتـی کـه حجـم سـوخت موجـود در بـاک
بسـیار کـم و رو بـه اتمـام اسـت ،از رانندگـی

wwبـه مـدت طوالنـی بـا دور موتـور بـاال یـا پاییـن
رانندگـی نکنیـد.
wwاز بـــاال بـــردن بیـــش از حـــد دور موتـــور
خـــودداری کنیـــد.
wwب ــرای روش ــن ک ــردن خ ــودرو آن را ه ــل ن ــداده
و نکش ــید.
wwدر هنگام رانندگی موتور را خاموش نکنید.

wwموتـور را در وضعیـت مناسـب نگهـداری
کنیـد .بـروز عیـب در سیسـتم الکتریکـی موتـور،
سیسـتم اسـتارت یـا سیسـتم سـوخت باعـث
داغ کـردن بیـش از حـد کانورتر کاتالیسـتی سـه
منظـوره میشـود.

❝❝
مجموعه صفحه نشانگرها
❝❝

رانندگی با خودرو
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❝❝

بوق

❝❝
کانورتـر کاتالیسـتی سـه منظـوره سیسـتم کنتـرل
کانورتر کاتالیستی سهمنظوره

خـودداری نماییـد .در غیـر ایـن صـورت بـه
کانورتـر فشـار زیـادی وارد میشـود.
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جلو داشبورد

۳

۲

1

wwاگـر موتـور سـخت اسـتارت میخـورد یـا گاه
بـه گاه خامـوش میشـود ،هرچـه سـریعتر آن را
کنتـرل نماییـد.
wwبـرای اطمینـان از کارکـرد عـادی کانورتـر
کاتالیسـتی سـه منظوره و سـایر اجزای سیستم
کنتـرل گازهـای آالینـده ،تعمیـرات و سـرویس
خـودرو را مطابـق برنامـه زمانبندی ارائه شـده
در دفترچـه سـرویس و گارانتـی انجـام دهیـد.

۴

۵

 .۱نشانگر سوخت .۲ ،دورسنج .۳ ،نشانگر دمای مایع خنککننده .۴ ،نمایشگر چندمنظوره .۵ ،سرعتسنج
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در هنگام رانندگی به عقربه دورسنج دقت کنید که

وارد محدوده خطر نشود .در غیر اینصورت موتور و
اجزای آن آسیب میبینند.

سرعتسنج سرعت خودرو را بر حسب کیلومتر بر
ساعت نمایش میدهد .حداکثر سرعت ممکن برای
این خودرو  200کیلومتر بر ساعت میباشد.

❝❝

❝❝

نشانگر دمای مایع خنککننده موتور

❝❝

نشانگر سوخت

دورسنج دور موتور لحظهای را بر حسب ( rpmدور
بر دقیقه) نمایش میدهد .دور موتور میتواند از صفر

4

۲3

5

دورسنج

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
دارد ،این نشانگر میزان سوخت موجود در باک
را نمایش میدهد.
از عالمت ( Eخالی) تا ( Fپر) ،نشانگر به شش
درجه تقسیم شده .هنگامی که میزان سوخت

❝❝

نمایشگر چند منظوره

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONاین
نشانگر دمای مایع خنککننده موتور را نمایش
میدهد .از عالمت ( Cسرد) تا ( Hداغ) نشانگر
به شش درجه تقسیم شده .هنگامی که دمای
مایع خنککننده به باالترین درجه در محدوده
 Hمیرسد ،چراغ هشدار دمای مایع خنککننده
روشن میشود .در این مواقع باید موتور را
خاموش کرده و اجازه دهید خنک شود .سپس
حجم مایع خنککننده را بررسی کنید.

1

 .1مسافتسنج سفری A
 .2مسافتسنج سفری B
 .3میانگین مصرف سوخت
 .4مدت زمان حرکت خودرو
 .5کیلومترشمار
کیلومتر شمار کل مسافتی که خودرو طی کرده
را نمایش میدهد .با فشار دادن لحظهای دکمه
کیلومترشمار ،میتوانید انتخاب کنید کدام یک از
این پنج گزینه نمایش داده شود.
در تنظیمات اولیه ،عدد مربوط به کیلومترشمار
نمایش داده میشود .با یک بار فشار دادن دکمه ،عدد
مربوط به مسافتسنج سفری Aظاهر خواهدشد.

❝❝

چراغهای هشدار /نشانگر
چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

نشانگر چراغ نور باال

چراغ هشدار باال رفتن دمای مایع
خنککننده موتور

نشانگر چراغ نور پایین

چراغ هشدار شارژ باتری

نشانگر چراغ مهشکن عقب

چراغ هشدار فشار روغن

نشانگر چراغ موقعیت

چراغ هشدار نقص سیستم ABS

نشانگر برفکزدا/بخارزدای شیشه عقب

چراغ هشدار نقص سیستم ترمز

چراغ هشدار نقص سیستم  OBDموتور

نشانگر درگیر بودن ترمز دستی

چراغ هشدار نقص سیستم ایربگ

نشانگر چراغهای راهنما
(جداگانه چشمک میزنند)

چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت

نشانگر چراغ اعالم خطر
(همزمان چشمک میزنند)

چراغ هشدار نقص سیستم EPS

رانندگی با خودرو
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❝❝

سرعتسنج

تا  8000دور بر دقیقه متغیر باشد .دور موتور 7000
تا  8000دور بر دقیقه ،محدوده خطر میباشد.

موجود در مخزن سوخت به درجه اول نشانگر در
محدوده  Eمیرسد ،چراغ هشدار سوخت روشن
شده و سوختگیری را به راننده یادآوری میکند.
 :Fمخزن سوخت پر است.
 :Eمخزن سوخت خالی است.

 :Hداغ (دمای باال)
 :Cسرد (دمای پایین)

با فشار مجدد دکمه ،مسافتسنج سفری  ،Bسپس میانگین مصرف سوخت و در آخر مدت زمان حرکت
خودرو نمایش داده میشوند.
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چراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم ESP

› ›

چراغ هشدار سیستم CVT
چراغ هشدار نقص موتور
چراغ هشدار عبور از سرعت 120
کیلومتر بر ساعت
چراغ نشانگر باز بودن درب صندوق عقب
چراغ هشدار رادار دنده عقب
چراغ نشانگر باز بودن دربها
چراغ نشانگر باز بودن درب محفظه موتور
در اولین فرصت خودرو را سرویس نمایید.

› ›   چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

هنگامی که سطح سوخت داخل باک بسیار پایین

  چراغ هشدار دمای مایع خنککننده موتور

با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت  ،ONاین
چراغ هشدار به مدت سه ثانیه روشن شده و سپس
خاموش میشود .این به این معناست که حسگر
دمای مایع خنککننده موتور عملکرد عادی دارد.
اگر هنگام رانندگی دمای مایع خنککننده موتور
خیلی باال برود ،این چراغ هشدار چشمک زده یا
بطور ممتد روشن میماند .در این مواقع باید خودرو
را در محلی امن متوقف کرده ،اجازه دهید موتور کمی
درجا کار کند تا خنک شود .سپس موتور را خاموش
کنید و حجم مایع خنککننده را بررسی نمایید .در
صورت لزوم ،مایع خنککننده اضافه نمایید.

› ›

  چراغ هشدار شارژ باتری

با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت ،ON
چراغ نشانگر سیستم شارژ باتری روشن شده و
با روشن شدن موتور ،این چراغ خاموش میشود.
اگر با روشن شدن موتور چراغ همچنان روشن بماند،
نشانه وجود نقص در سیستم باتری میباشد .در
این مواقع باید تجهیزات برقی غیرضروری همچون
سیستم صوتی را خاموش کرده و در اولین فرصت
با تعمیرگاه مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت ،ON
چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن روشن شده و
با روشن شدن موتور ،این چراغ خاموش میشود.
روشن ماندن یا چشمک زدن چراغ پس از روشن
شدن موتور به معنی فشار بسیار پایین روغن و یا
نقص در سیستم روغنکاری میباشد .در این مواقع
خودرو را متوقف کرده و روغن اضافه کنید .اگر با
وجود اضافه کردن روغن ،چراغ بیش از ده ثانیه
روشن ماند ،موتور را خاموش کرده و با تعمیرگاه
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

در صورت پایین بودن فشار روغن ،هرگز به رانندگی
ادامه ندهید .در غیر این صورت اجزای موتور آسیب
جدی میبینند.

› ›

  چراغ هشدار نقص سیستم ABS

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONچراغ نقص
سیستم  ABSبرای سه ثانیه روشن شده ،کنترل
خودکار سیستم را انجام میدهد و سپس خاموش
میشود .روشن شدن چراغ در هنگام رانندگی

› ›

  چراغ هشدار نقص سیستم ترمز

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONاین چراغ به
مدت چند ثانیه روشن شده و کنترل خودکار سیستم
انجاممیگردد.پسازچندثانیهچراغخاموشمیشود.
اگر حجم روغن ترمز پایینتر از حد مجاز بوده یا
نقصی در سیستم ترمز وجود داشته باشد ،پس از قرار
گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONچراغ هشدار نقص
سیستم ترمز روشن میماند .با افزودن روغن ترمز به
میزان یا رفع عیب سیستم ،چراغ خاموش میشود.

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ،ONاین چراغ روشن
و پس از روشن شدن موتور ،خاموش میگردد.
اگر هنگام رانندگی این چراغ روشن شد ،خودرو
را به آرامی در محلی امن متوقف کرده ،موتور را
خاموش و مجدد ًا روشن کنید .اگر چراغ همچنان
روشن بماند ،یعنی نقصی در سیستم کنترل
گازهای آالینده وجود دارد.
ممکن است در کارکرد ظاهری خودرو نقصی
مشاهده نشود ،اما در عمل مصرف سوخت و
میزان گازهای آالینده خروجی افزایش مییابند.
در این مواقع به رانندگی ادامه نداده و هرچه سریعتر با
تعمیرگاههایمجازشرکتکرمانموتورتماسبگیرید.

› ›

اگر حجم روغن ترمز از میزان مجاز پایینتر است،
به رانندگی ادامه ندهید.

› ›

  چراغ نشانگر ترمز دستی

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ،ONاگر ترمزدستی
درگیر باشد این چراغ روشن میشود .با آزاد شدن
ترمزدستی ،چراغ خاموش میگردد .اگر ترمزدستی
بطور کامل آزاد نشود ،چراغ روشن میماند.

  چراغ هشدار نقص سیستم ایربگ

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONاین چراغ
به مدت چند ثانیه روشن شده و کنترل خودکار
سیستم ایربگ انجام میگیرد .پس از چند ثانیه
چراغ خاموش میشود.
در صورتی که چراغ اص ًال روشن نشود یا پس از کنترل
خودکار خاموش نگردد ،نقصی در سیستم ایربگ یا
پیشکشنده کمربندهای ایمنی وجود دارد .در این مواقع
هرچه سریعتر برای رفع عیب به تعمیرگاههای مجاز
شرکتکرمانموتورمراجعهکنید.

با روشن شدن چراغهای راهنما ،نشانگر چراغ راهنما

روشن شده و صدایی به طور متناوب از جلوداشبورد
شنیده میشود .با خاموش شدن چراغ راهنما ،نشانگر
مربوطه خاموش شده و صدا قطع میشود.

› ›

  نشانگر چراغ اعالم خطر

با فشار کلید اعالم خطر ،چراغهای راهنما و
نشانگر چراغهای راهنما شروع به چشمک زدن

کرده و صدایی به طور متناوب از جلوداشبورد
شنیده میشود .با فشار مجدد کلید اعالم خطر،

چراغهای راهنما و نشانگر مربوط به آنها خاموش

شده و صدا قطع میشود.

› ›

  نشانگر چراغ نور باال

هنگام قرار داشتن سوییچ در وضعیت  ،ONاگر

چراغهای نور باال روشن شوند ،این چراغ نشانگر

نیز روشن میگردد.

› ›

  نشانگر چراغ نور پایین

هنگام قرار داشتن سوییچ در وضعیت  ،ONاگر

چراغهای نور پایین روشن شوند ،این چراغ

نشانگر نیز روشن میگردد.

رانندگی با خودرو
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چراغ نشانگر فعال بودن سیستم ESP

میآید ،این چراغ هشدار روشن شده و انجام
سوختگیری را به راننده یادآوری میکند.

› ›

  چراغ هشدار فشار روغن

نشانه نقص سیستم  ABSمیباشد .در این مواقع
با تعمیرگاه مجاز شرکت کرمانموتور تماس
بگیرید .خرابی سیستم  ABSتاثیری در عملکرد
ترمز معمولی خودرو ندارد.

› ›

  چراغ هشدار نقص سیستم  OBDموتور

› ›

  نشانگر چراغهای راهنما
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غ مهشکن عقب روشن شود ،این چراغ نشانگر
چرا 

نیز روشن میگردد.

› ›

  نشانگر چراغ موقعیت

هنگام قرار داشتن سوییچ در وضعیت  ،ONاگر
چراغهای موقعیت روشن شوند ،این چراغ نشانگر

نیز روشن میگردد.

› ›

  نشانگر برفکزدا /بخارزدای شیشه عقب

با روشن شدن برفکزدا /بخارزدای شیشه عقب،

چراغ نشانگر مربوط به آن روشن میشود.

› ›

  چراغ هشدار نقص موتور

در صورت بروز نقص در اجزای موتور (غیر از نقص
سیستم کنترل گازهای آالینده) این چراغ هشدار
روشن میشود .در این مواقع به منظور عیبیابیهای

آتی از یک دستگاه مخصوص برای خواندن خطای

سیستم کارکرد موتور استفاده میشود.

› ›    چراغ هشدار عبور از سرعت  120کیلومتر بر
ساعت

هنگامی که سرعت خودرو از  120کیلومتر بر

ساعت عبور میکند ،این چراغ هشدار روشن شده

› ›

  چراغ هشدار نقص سیستم EPS

در خودروهای مجهز به سیستم  ،EPSبا روشن
شدن خودرو ،این چراغ نشانگر روشن شده و
کنترل خودکار را برای اجزای مرتبط با سیستم
انجام میدهد .در صورتی که نقصی مشاهده
نشود ،چراغ به طور خودکار خاموش میگردد.
در غیر این صورت چراغ روشن میماند .در این
مواقع به نیروی بیشتری برای چرخاندن غربیلک
فرمان نیاز است .در صورت بروز این مشکل هرچه
سریعتر خودرو را در محلی امن پارک کرده و با
تعمیرگاه مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

› ›

  چراغ نشانگر باز بودن درب صندوق عقب

در صورت باز بودن درب صندوق عقب ،این
چراغ نشانگر روشن میشود .با بسته شدن درب
صندوق ،چراغ نیز خاموش خواهد شد.

› ›

  چراغ هشدار رادار دنده عقب

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
داشته و دسته دنده در دنده عقب درگیر شده ،اگر
در فاصله یک و نیم متری از عقب خودرو مانعی
مشاهده شود ،این چراغ روشن شده و بوق هشدار
به صدا درمیآید.

در صورت باز بودن هر یک از دربها این چراغ
روشن میشود و تا زمانی که همه دربها به طور
کامل بسته نشوند روشن میماند.

› ›

چراغ نشانگر باز بودن درب محفظه موتور

در صورت باز بودن درب محفظه موتور این چراغ
روشن شده و با بسته شدن آن ،چراغ خاموش میشود.

› ›

  چراغ هشدار سیستمCVT

این چراغ برای پایش سیستم  CVTبه کار میرود.
با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONاین چراغ
نشانگر روشن میشود .در صورتی که استارت
موتور بدون نقص انجام شده باشد ،چراغ بعد از
چند ثانیه خاموش میگردد .در غیر این صورت
چراغ روشن میماند .در این مواقع باید خودرو
را در محلی امن پارک کرده و با تعمیرگاه مجاز
شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

› ›

  چراغ اخطار سرویس اضطراری خودرو

در صورت بروز عیب در موتور (غیر از سیستم
 )OBDاین چراغ روشن میشود .در این مواقع به
منظور عیبیابیهای آتی از یک دستگاه مخصوص
برای خواندن خطای سیستم کارکرد موتور
استفاده میشود.

چراغها و برف پاک کنها

 .2چراغهای نور باال

3 4

6
7

 .3چراغهای موقعیت

 .4چراغهای راهنما

 .5چراغ سقفی جلو

۲
1

 .6چراغهای راهنمای جانبی
 .7چراغهای نور پایین

3 4

5

2

 .1چراغهای صندوق عقب
.2چراغهای سقفی عقب
 .3چراغهای موقعیت

 .4چراغهای ترمز

 .5چراغ سوم ترمز
 .6چراغ دنده عقب

 .7چراغ پالک راهنمایی رانندگی

 .8چراغهای مهشکن عقب

 .9چراغهای راهنمای عقب

8

7

96

1
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› ›

  نشانگر چراغ مهشکن عقب

هنگام قرار داشتن سوییچ در وضعیت  ،ONاگر

و از راننده میخواهد که سرعت را کم کند.

› ›   چراغ نشانگر باز بودن دربها

❝❝
چراغها
❝❝
 .1چراغهای رانندگی در روز

5
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با چرخاندن کلید انتهای دسته راهنما به وضعیت،

در شرایطی که چراغهای نور پایین روشن هستند،
دسته راهنما را به سمت پایین بکشید تا چراغهای
نور باال روشن شوند .برای خاموش کردن
چراغهای نور باال ،دسته راهنما را باال کشیده و
در وضعیت وسط قرار دهید.
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موقعیت اولیه خود برگردد .این کار را به طور مکرر
انجام دهید تا خودروی جلویی متوجه تصمیم شما
برای سبقتگیری شود.

› ›کلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو

بسته به تعداد سرنشینان و حجم بار خودرو ،ارتفاع
نور را به شیوهای تنظیم کنید که رانندگی مطمئن و

۱

ایمنی داشته باشید.

› ›چراغهای مهشکن عقب
چراغهای موقعیت روشن میشوند.

› ›چراغهای نور پایین

› ›سیگنال سبقت

موقعیت  ONقرار داشته باشد روشن میشوند.

 .1دسته راهنما را به سمت باال بکشید ،چراغ

راهنمای راست چشمک میزند.

جهت  :1شعاع نور به سمت پایین میتابد.
جهت  :2شعاع نور به سمت باال میتابد.

توجه

با فشار پدال ترمز ،چراغهای ترمز از جمله چراغ
سوم ترمز روشن میشود .با رها کردن پدال ترمز،
این چراغها خاموش میشوند.

› ›چراغهای دنده عقب

 .2دسته راهنما را به سمت پایین بکشید ،چراغ

تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغهای ترکیبی جلو:

با چرخاندن کلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو،

چهار وضعیت صفر 2 ،1 ،و  3قابل تنظیم است.

چراغهای نور پایین روشن میشوند.

۲
چراغهای راهنما فقط در صورتی که سوییچ در

زاویه تابش نور چراغ را کنترل کنید .این کلید در

با چرخاندن کلید انتهای دسته راهنما به موقعیت،

رانندگی با خودرو
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› ›چراغهای موقعیت

› ›چراغهای نور باال

دسته راهنما را به سمت باال بکشید تا چراغ

› ›چراغهای راهنما

نور باال روشن شود ،سپس آن را رها کنید تا به

› ›چراغهای ترمز

در شرایطی که چراغهای موقعیت یا چراغهای نور
پایین روشن هستند ،کلید مدور میانی دسته راهنما
را در موقعیت قرار دهید تا چراغهای مهشکن عقب
روشن شوند.
با قرار دادن این کلید مدور در وضعیت OFF
و همچنین با خاموش کردن چراغهای موقعیت،
چراغهای مهشکن خاموش میشوند.
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راهنمای چپ چشمک میزند.

هنگام تغییر مسیر یا پیچیدن ،دسته راهنما را به

سمت باال یا پایین بکشید تا چراغ راهنمای مربوطه

روشن شود .پس از پیچیدن خودرو و بازگشت
غربیلک فرمان به موقعیت حرکت مستقیم ،دسته

راهنما به طور خودکار به موقعیت اولیه خود
برمیگردد و چراغ راهنما خاموش میشود.

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
دارد ،با قرار دادن دستهدنده در دنده عقب ،این
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این چراغها نیز خاموش میگردند.

› ›چراغهای سقفی جلو

هر یک از چراغهای سقفی جلو را با فشار کلید

مربوط به آن روشن کنید .با فشار دوباره کلید،
چراغ خاموش میشود.

 .1خودروهای مجهز به سانروف

با قرار دادن کلید در وضعیت  ،DOORدر صورت
باز شدن هر یک از دربها ،چراغ سقفی جلو
روشن میشود .اگر تمامی دربها بسته باشند،
چراغ خاموش میشود.

 .2خودروهای بدون سانروف (وضعیت DOOR
تعریف نشده)

› ›چراغهای صندوق عقب

برای روشن کردن چراغ سقفی عقب ،کلید آن را در
وضعیت  ONو برای خاموش کردن چراغ ،کلید را
در وضعیت  OFFقرار دهید .همچنین در صورت
قرار دادن کلید در وضعیت  ،DOORبا باز شدن
هر یک از دربها چراغ سقفی عقب روشن میشود.
با بسته شدن تمام دربها ،چراغ خاموش میگردد.

› ›چراغهای رانندگی در روز

اگر دسته برفپاککن را به سمت جلو حرکت داده
و در وضعیت  MISTقرار دهید ،برفپاککنها
فقط یک بار حرکت کرده و سپس به موقعیت اولیه
برمیگردند.
این چراغها با باز شدن درب صندوق عقب روشن شده و
به محض بسته شدن درب صندوق ،خاموش میشوند.

❝❝

شیشهشوی و برفپاککن جلو

۱
۲
۳
۴

هنگامی که برفپاککن در وضعیت  INTتنظیم
شده ،با چرخاندن کلید مدور میانی فواصل حرکت
رفت و برگشتی برفپاککنها را تنظیم کنید.

برفپاککنها و شیشهشوی تنها در زمانی که

سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار داشته باشد
کار میکنند.

❝❝

برفپاککن و شیشهشوی عقب

کلید انتهای برفپاککن را در وضعیت تنظیم کنید
تا مایع شیشهشوی به شیشه عقب اسپری شود.

با کشیدن دسته برفپاککن به سمت باال،
مایع شیشهشوی به شیشه جلو اسپری شده
و برفپاککنها با سرعت کم شروع به حرکت
میکنند .با رها کردن دسته برفپاککن ،پاشش
مایع شیشهشوی متوقف میشود ،برفپاککنها
تا چند ثانیه به صورت خودکار به حرکت خود
ادامه داده و سپس از حرکت بازمیایستند.

برای فعال شدن برفپاککنهای عقب ،کلید انتهای
دسته برفپاککن را در وضعیت  ONقرار دهید.

رانندگی با خودرو
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چراغها روشن میشوند .به محض تعویض دنده،

› ›چراغهای سقفی عقب

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONاین چراغها
روشن میشوند .به محض روشن شدن چراغ نور
پایین ،این چراغها خاموش میشوند.

پنجوضعیتبرایدستهبرفپاککنتعریفشدهاست:
 :OFF .1وضعیــت اولیــه .برفپاککنهــای جلــو
غیرفعالند.
 :INT .2برفپاکها به طور متناوب کار میکنند.
 :LO .3برفپاککنها با سرعت کم کار میکنند.
 :HI .4برفپاککنها با سرعت باال کار میکنند.

5

درصورتخشکبودنشیشهازفعالکردنبرفپاککنها
خودداری کنید .در غیر این صورت شیشه خش افتاده و
تیغهبرفپاککنمستهلکمیشود.
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برای

کار

همزمان

کردن

شیشهشوی

و

برفپاککن عقب ،کلید انتهای دسته برفپاککن

را در وضعیت

❝❝
❝❝

قرار دهید.

تجهیزات کمکی
سیستم هشدار مانع دنده عقب

دامنه شناسایی موانع سیستم هشدار دنده عقب
بین  0/3تا  1/5متر میباشد .بسته به فاصله مانع
تا حسگرها ،بلندی صدای بوق هشدار تغییر میکند.

صدای فلز ،صدای تخلیه گاز با فشار باال ،صدای
بوق که در مسیر انتشار امواج سنسور واقع شوند.

انعکاسدهندههای قوی و اشیا مخروطی شکل

› ›فعال شدن

سوییچ استارت را در وضعیت  ONقرار دهید .با
تعویض دنده به دنده عقب ،سیستم هشدار مانع
به طور خودکار فعال میشود .برای اعالم فعال
بودن ،یک بوق لحظهای از سیستم پخش میگردد.

› ›غیرفعال شدن

با تعویض دنده از دنده عقب به دندههای دیگر،
سیستم غیرفعال میشود.

در موارد زیر ممکن است سیستم قادر به تشخیص

موانع نبوده یا در تشخیص فاصله این موانع
اشتباه کند .این به معنی خرابی سیستم نمیباشد:

موانع کوچک مانند سیم خاردار ،طناب ،پایه
ستون ،پرچین و...

دنده عقب گرفتن در چمنزارها یا جادههای پر
دستانداز

برف ،پنبه یا موانعی که سطوح آنها از جنسی
در صورت خرابی بعضی از سنسورها ،سنسورهای
دیگر به فعالیت عادی خود ادامه میدهند .با این حال
ممکن است دامنه شناسایی موانع کاهش یافته و این

مسئله به بروز تصادف و صدمه دیدن شما و خودرو

هشدار مانع دنده عقب نوعی سیستم رادار

› ›دامنه شناسایی موانع

بیانجامد .در نتیجه در صورت بروز نقص در سنسورها
به تعمیرگا ه مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.

است که امواج آکوستیک را به راحتی جذب میکند.

سنسورها کثیف شده یا چیزی روی سنسور

چسبیده باشد .برای اطمینان از کارکرد صحیح
سنسورها ،سطح آنها را با کمک یک دستمال

و فشار پایین آب از برف ،یخ یا هرگونه آلودگی

خارجی پاک کنید .هرگز برای این کار از آب با
فشار باال استفاده نکنید زیرا ممکن است به سنسور

هشدار مانع دنده عقب تنها یک سیستم کمکی بوده
و راننده نباید بطور کامل به آن اتکا کند .همیشه
به هنگام دنده عقب گرفتن به فضای پشت خودرو

❝❝

سیستم ترمز

در این خودرو از سیستم ترمز با دو مدار روغن
ترمز مجزا استفاده شده .در صورت بروز نقص در
هر یک از مدارها ،مدار دیگر همچنان کار ترمزگیری
را انجام میدهد اما فشار پدال ترمز سختتر بوده
و فاصله ترمزگیری افزایش پیدا میکند.

دقت کنید.

بعضی نقاط کور وجود دارند که سیستم قادر
به تشخیص موانع در آن نقاط نمیباشد .همیشه
هنگام دنده عقب گرفتن از عدم حضور کودکان یا
حیوانات در پشت خودرو اطمینان حاصل کنید.

با رسیدن سرعت خودرو به  5کیلومتر بر ساعت،
سیستم به درستی عمل نکرده و نمیتواند فاصله

دقیق موانع را تشخیص دهد.

ممکن است سیستم در تشخیص برخی موانع به
علت ویژگیهای فیزیکی ،وضعیت قرارگیری مانع،

زاویه ،ابعاد ،جنس یا پیچیده بودن شکل زمینه
پشت مانع به مشکل بخورد .این به معنی خرابی

در صورت خاموش شدن موتور ،به طور مکرر پدال
ترمز را فشار ندهید .زیرا هر بار فشار پدال ترمز
بخشی از فشار خالء را مصرف میکند.

حتی در صورتی که کل فشار خالء مصرف شود،
ترمزها همچنان کار میکنند .اما نیروی بیشتری

برای فشردن پدال ترمز مورد نیاز است و همچنین
فاصله ترمزگیری افزایش مییابد.

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

در صورتی که یکی از مدارهای ترمز از کار افتاده از

این سیستم از قفل شدن چرخها به هنگام

سریعتر برای رفع عیب به تعمیرگاه مجاز شرکت

لغزنده جلوگیری و به پایداری و فرمانپذیری

رانندگی طوالنی با خودرو خودداری کرده و هرچه
کرمانموتور مراجعه نمایید.

› ›بوستر

بوستر از طریق فشار منفی ورودی موتور به
ترمزگیری کمک میکند .اگر در هنگام رانندگی

موتور خاموش شد ،برای توقف خودرو با نیروی

ترمزگیری ناگهانی و ترمزگیری بر روی سطوح

خودرو در این شرایط کمک میکند.

استفاده موثر از ABS

هنگام فعال شدن سیستم  ،ABSراننده ممکن

است ضربان پدال ترمز را زیر پای خود حس کرده

و صدای آن را بشنود.

در این مواقع به فشار پدال ترمز با نیروی زیاد

رانندگی با خودرو

است که بر روی سپر عقب خودرو تعبیه شده.
حسگرهای سیستم موانع پشت خودرو را
شناسایی و فاصله آنها را تخمین زده و به
راننده در زمان دنده عقب گرفتن و پارک کردن
خودرو کمک میکنند .در صورت نزدیک شدن
سپر به مانع ،بوق هشدار به صدا درآمده و به
راننده در مورد برخورد احتمالی هشدار میدهد.

آسیب بزند.

صداهای اولتراسونیک با فرکانس مشابه همچون

سیستم نمیباشد.
سیستم ممکن است در تشخیص موانع به هنگام
دنده عقب گرفتن در سرباالییها یا سرپایینیها
دچار مشکل شود .در این مواقع بیشتر دقت کنید.

بیشتری پدال ترمز را فشار دهید.
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با وجود اینکه سیستم ضدقفل به ترمزگیری و

کنترل خودرو کمک میکند ،راننده باید همواره با

سرعت مطمئن و با فاصله مناسب از خودروهای
مقابل حرکت نماید .سیستم ضدقفل در پایداری

خودرو و غربیلک فرمان تاثیر محدودی دارد.

در هنگام رانندگی بر روی سطوح لغزنده و همچنین
رانندگی با سرعت باال در جادههای بارانی ،سیستم
ضدقفل کارکرد موثر ندارد.

سیستم ضدقفل برای کوتاه کردن فاصله ترمزگیری
طراحی نشده .همیشه با سرعت مطمئن برانید و

فاصله از خودروهای مقابل را رعایت کنید.

در شرایط زیر ممکن است فاصله ترمزگیری
خودروهای مجهز به سیستم ضدقفل از خودروهایی
که به این سیستم مجهز نیستند ،بیشتر باشد:
 .1رانندگی بر روی دستاندازها ،سنگریزه و
جادههای پوشیده از برف
 .2هنگام رانندگی با زنجیر چرخ
 .3هنگام عبور از دستاندازها و شکاف جادهها
.4هنگامرانندگیدرجادههایپرازچالهوسطحناصاف
از چرخهای با ابعاد استاندارد استفاده کرده و باد

❝❝
رانندگی به شیوه اقتصادی
❝❝
رانندگی به شیوه اقتصادی باعث کاهش مصرف
رانندگی در شرایط خاص

سوخت و افزایش عمر مفید خودرو میگردد.
با رعایت توصیههای زیر میتوانید در مصرف
سوخت صرفهجویی کرده و هزینههای تعمیرات و
نگهداری خودرو را پایین بیاورید:
wwفشار باد الستیکها را به میزان صحیح تنظیم
کنید .فشار باد ناکافی موجب سایش الستیکها
و افزایش مصرف سوخت میگردد.

wwاز قرار دادن بارهای غیرضروری در خودرو
اجتناب کنید .در غیر این صورت بار بیش از
حد به موتور وارد شده و مصرف سوخت نیز
افزایش مییابد.
wwابتدا اجازه دهید موتور به نرمی کار کند سپس
به آرامی حرکت کنید .گرم نمودن موتور در

wwاز رانندگی در دنده سنگین به مدت طوالنی
اجتناب کنید .در غیر این صورت سوخت بیهوده
هدر میرود.
wwآهسته و پایدار گاز بدهید.

wwاز درجا کار کردن موتور به مدت طوالنی اجتناب
کنید .در صورتی که تصمیم دارید در جایی به
مدت طوالنی منتظر بمانید ،بهتر است موتور را
خاموش کرده و در زمان حرکت روشن نمایید.
wwازافزایشیاکاهشسرعتبهطورمداومخودداری
کنید .این کار باعث هدر رفتن سوخت میگردد.

wwاز توقفهای ناگهانی غیرضروری اجتناب و با
سرعت یکنواخت رانندگی کنید .سرعت خود را
با توجه به وضعیت جاده تنظیم کنید تا در حد
امکان از توقف خودرو جلوگیری شود.
wwفاصله مناسب با خودروهای مقابل را حفظ
کنید تا مجبور به ترمزگیری ناگهانی نشوید.
کمتر کردن ترمزهای ناگهانی باعث افزایش عمر
مفید اجزای سیستم ترمز میگردد.
wwتا جای ممکن از رانندگی در مسیرهای پرترافیک
خودداری کنید.
wwدر بزرگراهها با سرعت مناسب رانندگی کنید.

wwباالنس چرخهای جلو را حفظ کنید .از روی

خوردن باالنس چرخها باعث استهالک سریعتر

چرخ شده و همچنین با اعمال بار اضافی به
موتور ،موجب افزایش مصرف سوخت میگردد.

wwهمواره شاسی خودرو را تمیز نگه داشته و
هرگونه گل و آلودگی را از سطح آن پاک کنید.
با این کار عالوه بر کاهش وزن خودرو ،از
زنگزدگی قطعات جلوگیری مینمایید.

wwخودرو را در بهترین شرایط کاری نگه دارید.
کثیف بودن فیلتر هوا ،شمعها و روغن موتور،
لقی سوپاپ نامناسب ،تنظیم نامناسب پدال

ترمز و موارد مشابه باعث بروز نقص در عملکرد
موتور شده و موجب افزایش مصرف سوخت

هرگز هنگام رانندگی موتور را خاموش نکنید .در این
شرایط ترمزگیری به سختی انجام میشود.

❝❝
هنگام رانندگی در مه چراغهای مهشکن را روشن کنید.
رانندگی در مه

با بوق زدن ،رهگذران و خودروهای مقابل را از
حضور خود آگاه کنید .در صورت شنیدن صدای
بوق خودروی دیگر ،شما هم بوق بزنید تا خودروی
مقابل از موقعیت خودروی شما مطلع شود.شدار

میگردد .برای افزایش عمر مفید قطعات و

کاهش مصرف سوخت ،تعمیرات دورهای را

به طور مرتب انجام دهید .در صورت رانندگی
مداوم در شرایط اقلیمی نامناسب ،فواصل
تعمیرات دورهای را کاهش دهید.

پیش از رانندگی از صحت اجزای مختلف خودرو
همچون چراغهای جلو و چراغهای مهشکن اطمینان
حاصل کنید .بیتوجهی به این مسئله میتواند

باعث وقوع تصادف و آسیب دیدن شما گردد.

تا جای ممکن در مه سنگین رانندگی نکنید .احتمال

وقوع تصادف و آسیب شدید جسمی در این مواقع
بسیار باالست.

رانندگی با خودرو
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ادامه دهید تا  ABSهمچنان فعال بماند .در
هنگام ترمزگیری ناگهانی از فشار دادن پیوسته
پدال ترمز اجتناب کنید .در غیر این صورت اثر
ترمزگیری کاهش مییابد.
هنگامی که سرعت خودرو از  10کیلومتر بر ساعت
تجاوز میکند ،در صورت ترمزگیری ناگهانی
سیستم ضدقفل فعال میشود .اما اگر سرعت
خودرو از  5کیلومتر بر ساعت کمتر باشد ،سیستم
ضدقفل به طور خودکار غیرفعال شده و اجازه
میدهد چرخها قفل شوند.
سیستم ضدقفل ممکن است به هنگام ترمزگیری
در شرایط بارانی وقتی خودرو از روی دریچههای
فاضالب ،صفحات فلزی به کار رفته در ساخت و
سازها ،سطح اتصال پلها و دیگر سطوح لغزنده
عبور میکند ،فعال شود.
با روشن شدن موتور یا بالفاصله پس از شروع
حرکت خودرو ،ممکن است یک صدای کلیک به طور
پیوسته (به مدت دو تا سه ثانیه) شنیده شود .این
صدا به معنی بروز عیب نیست .در این مواقع سیستم
 ABSدر حال کنترل خودکار خود میباشد.

آنها را کنترل کنید .سیستم ضدقفل برای تخمین
سرعت حرکت خودرو از سنسورهای سرعت برای
محاسبه میزان چرخش هر یک از چرخها استفاده
میکند .استفاده از چرخهای غیراستاندارد موجب
بروز خطا در محاسبه سرعت چرخها و در نتیجه
افزایش فاصله ترمزگیری میشود.

فصل زمستان به زمان بیشتری نیاز دارد.

دستاندازها با سرعت کم عبور کنید .به هم
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از پاک کردن بخار شیشه در هنگام رانندگی
خودداری کنید.

در صورتی که اختالف دمای بیرون و درون خودرو
زیاد باشد ،الیهای از بخار سطح داخلی شیشه را
میپوشاند و باعث کاهش دید راننده میگردد .در
این مواقع برای جلوگیری از بخار گرفتن شیشه
ایرکاندیشن را روشن کرده و در حالت وزش به
شیشه قرار دهید .همچنین میتوانید کمی شیشه را
پایین آورید تا اختالف دمای بیرون و درون خودرو
کمتر شود .اگر میخواهید به صورت دستی شیشه را
پاک کنید ،ابتدا خودرو را در محلی امن پارک نموده
و از پاک کردن شیشه هنگام رانندگی اجتناب کنید.

❝❝

رانندگی در باران

به هنگام باران با دقت رانندگی کنید .زیرا دید کم
شده ،شیشهها بخار گرفته و زمین لغزنده است.

در زمان بارش باران با سرعت پایین حرکت کنید.

در زمان بارندگی دید کم بوده و جاده لغزنده است.
رانندگی با سرعت باال در این شرایط میتواند به
آسیب شدید جسمی و حتی مرگ بیانجامد.

› ›توصیههایی برای رانندگی در زمان بارش باران

wwباسرعتپایینرانندگیکنیدزیراجادهلغزندهاست.

wwبه هنگام بارش باران هر چند دقیقه یک بار
آینههای بغل را پاک کنید تا دیدتان محدود نشود.

wwدر روزهای ابری و مهآلود که دید ضعیفتر است
از چراغهای مهشکن و نورپایین استفاده کنید.
wwاز گاز دادن و ترمزگیری ناگهانی اجتناب کنید.
برای کاهش سرعت ابتدا به آرامی پا را از روی
پدال گاز برداشته ،سپس به آهستگی پدال ترمز را
فشار دهید تا از لغزیدن خودرو و همچنین برخورد
خودروهای عقبی با خودرو جلوگیری شود.

wwدر صورتی که به علت شدت بارش باران و رعد
و برق قادر به ادامه رانندگی نیستید ،خودرو
را در محلی دور از جریان آب پارک کرده و
چراغهای اعالم هشدار را روشن نمایید.

❝❝

رانندگی در تابستان

گرمی هوا و دمای باال میتواند کارکرد عادی
خودرو و سالمت راننده را تحت تاثیر قرار دهد.
برای حفاظت از خود و خودرویتان ،توصیههای
زیر را رعایت فرمایید:

› ›جلوی داغ شدن موتور را بگیرید

به علت گرمای شدید هوا در فصل تابستان موتور
به راحتی داغ میکند .از این رو باید به طور مرتب
سیستم خنککننده موتور را بررسی کرده و اجزای
مختلف آن را تمیز نگه دارید .در صورت داغ کردن
موتور در هنگام رانندگی ،به سرعت اقدامات الزم
را برای خنک کردن آن انجام دهید.
پیشگیری از ترکیدن الستیک

در تابستان با افزایش دما فشار باد الستیکها
افزایش مییابد .پس از رانندگی در مسافتی
مشخص ،کمی توقف کنید تا الستیک خنک شود.
سپس دوباره به رانندگی ادامه دهید.
در صورت ترکیدن الستیک در هنگام رانندگی،
اقدامات الزم را طبق این دفترچه راهنماانجام دهید.

تابش شدید آفتاب و دمای باال در فصل تابستان

موجب گرمازدگی میشوند .با کمک ایرکاندیشن

هوای داخل خودرو را در شرایط مناسب نگه
داشته و در رانندگیهای طوالنی زمانی برای
استراحت در نظر بگیرید .خودرو را به مدت

طوالنی در معرض آفتاب قرار ندهید .از قرار دادن
مواد قابل اشتعال همچون فندک ،کاغذ ،پارچه و

غیره در نزدیکی داشبورد یا روی آن اجتناب کنید.

❝❝

رانندگی در زمستان

برای حفظ سالمت خود و سایرین ،به اقدامات

احتیاطی مربوط به رانندگی در زمستان توجه نمایید.

رانندگی در فصل زمستان از تمام فصول دیگر

خطرناکتر است .با سرعت کم رانندگی کنید تا خطر

تصادف کاهش یابد.

› ›اقدامات احتیاطی برای رانندگی در فصل زمستان

wwپیش از رانندگی از کارکرد عادی اجزای مختلف

wwدر فصل زمستان بیش از هر زمان دیگر به شرایط
رانندگیایمنتوجهکنید.بههنگامرانندگیتمرکزکافی
داشته و با سرعت پایین و نهایت دقت حرکت نمایید.

wwبارش برف باعث لغزنده شدن جاده میشود .از
افزایش و کاهش سرعت و همچنین تغییر مسیر
ناگهانی اجتناب کنید .به آرامی گاز داده و با
سرعت متوسط و پایین رانندگی کنید.
wwبه هنگام استارت و همچنین افزایش سرعت،
پدال گاز را به آرامی فشار دهید تا از لغزیدن و
چپ کردن خودرو جلوگیری شود.

اقدامات احتیاطی مربوط به پارک خودرو در برف

wwخودرو را در محلی عاری از برف و باران پارک
کنید .در غیر این صورت ممکن است آب راکد
زیر چرخها یخ زده و باعث پارگی الستیک شود.
wwدر محل قرارگیری چرخها تخته قرار دهید تا از
یخ زدن برف پیرامون آنها جلوگیری شود.
wwاز پارک کردن خودرو در زیر درختان خودداری
کنید .ممکن است برف جمع شده روی درخت به
روی خودرو ریخته و به آن آسیب بزند.

wwتیغههای برفپاککن را باال بیاورید تا روی
شیشه یخ نزند .در غیر این صورت ممکن است

تیغه برفپاککن آسیب ببیند.

wwبرف جمعشده روی چراغها را پاک کنید تا از
یخ زدن آن و ترک خوردن چراغ جلوگیری شود.

wwت ــا ج ــای ممک ــن خ ــودرو را روی س ــطح ص ــاف
پ ــارک کنی ــد.

wwهنگام پارک خودرو دربها را برای چند دقیقه
باز گذاشته و اجازه دهید دمای داخل و بیرون
خودرو با هم برابر شود .با این کار خطر یخ زدن
شیشهها کاهش مییابد.

نگهداری از خودرو در زمستان

از مایع خنککننده مورد تایید استفاده کنید .از
ضدیخهای پایه الکل استفاده ننمایید.

وضعیت باتری را بررسی کنید

در هوای سرد توان باتری کاهش مییابد .مراقب
باشید توان باتری برای استارت موتور کافی باشد.

مطمئن شوید گرانروی (ویسکوزیته) روغن موتور
برای فصل زمستان مناسب است.

در صورت استفاده از روغن موتور نامناسب
ممکن است استارت خودرو با مشکل مواجه شود.
در صورت لزوم ،روغن موتور را عوض کنید.

رانندگی با خودرو
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› › با سرعت کم رانندگی کرده و ایمن رانندگی کنید.

در جادههای مهآلود با سرعت کم رانندگی کرده
و فاصله مناسب را تا خودروی مقابل حفظ کنید.
در شرایطی که دما پایین بوده و رطوبت باالست،
مه ایجاد شده و سطح جاده نیز لغزنده میگردد.
در این شرایط باید تا جای ممکن از ترمزگیری
ناگهانی اجتناب شود.

wwپس از باران هرچه سریعتر خودرو را بشویید
تا ترکیبات اسیدی باران باعث خوردگی سطوح
زنگزده خودرو نشود.

پیشگیری از گرمازدگی

خودرو همچون غربیلک فرمان ،ترمزها ،چراغها،
بوق ،برفپاککنها و غیره اطمینان حاصل کنید.

با روشن شدن برف پاککن موتور آن بسوزد یا
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استفاده از مایع شیشهشوی حاوی ضدیخ

مایع شیشهشوی حاوی ضدیخ را میتوانید از
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور یا مراکز
فروش دیگر تهیه نمایید .نسبت ترکیب مایع را بر
اساس دستورالعمل شرکت سازنده رعایت کنید.

به هنگام پارک خودرو در هوای سرد ،ترمز دستی
را درگیر نکنید.

در دماهای بسیار پایین ممکن است آب و برف
جمع شده دور ترمز دستی یخ بزند و آزاد کردن
ترمز دستی با مشکل مواجه شود .برای پارک
خودرو در هوای خیلی سرد ،دسته دنده را در دنده
یک یا دنده عقب قرار داده و در مقابل هر دو چرخ
جلو مانع قرار دهید.
از جمع شدن برف و یخ زیر گلگیرها جلوگیری کنید

جمع شدن برف و یخ زیر گلگیرها میتواند مانع
از چرخیدن چرخها هنگام پیچیدن یا تغییر مسیر
شود .در فصل زمستان به طور مرتب زیر گلگیرها
را کنترل کرده و برف و یخ را از آنها پاک کنید.
تهیه تجهیزات کمکی

برخی تجهیزات کمکی میتوانند در مواقع
اضطراری به شما کمک کنند .بهتر است در فصل
زمستان تجهیزات زیر را در خودروی خود داشته

باشید :زنجیر چرخ ،یختراش برای شیشهها ،کیسه

شن ،چراغ قوه و کابلهای اتصال.

❝❝

زنجیر چرخ

از زنجیر چرخ متناسب با نوع و ابعاد چرخ
خودرویتان استفاده کنید .قوانین مربوط به نصب
زنجیر چرخ بسته به محل استفاده و نوع جاده
متفاوت است .پیش از نصب زنجیر چرخ مقررات
محلی را بررسی نمایید.

به هنگام نصب و جداسازی زنجیر چرخ نکات زیر
را رعایت کنید:

زنجیر چرخ را در محلی امن نصب و جدا کنید.
زنجیر چرخ را فقط بر روی چرخهای جلو نصب کنید.
پس از طی مسافت نیم تا یک کیلومتر ،توقف کرده
و زنجیر چرخ را سفت کنید.
نصب زنجیر چرخ را مطابق با دستورالعمل شرکت
سازنده انجام دهید.
برای جلوگیری از آسیب دیدن چرخها و استهالک
زودتر از موعد زنجیرچرخ ،به محض خارج شدن
از جاده برفی و عادی شدن وضعیت جاده ،زنجیر
چرخ را جدا کنید.
اگر اغلب در جادههایی پوشیده از برف و یخ
رانندگی میکنید ،پیشنهاد میکنیم از چرخهای
مخصوص این شرایط استفاده نمایید.

 ۶۴استفاده از ایرکاندیشن

 ۷۵تجهیزات دیگر

۶۴

کلیدهای تنظیم سیستم ایرکاندیشن

۷۵

آفتابگیر

۶۶

باد گرم

۷۶

فندک

۶۷

تهویه

 ۶۴کارکرد سیستم

۶۶
۶۷
۶۷
۶۷

A/C

گرم کن /بخارزدایی شیشه جلو

گرم کن /بخارزدایی شیشه عقب
دریچههای خروج هوا

 ۶۸استفاده از سیستم صوتی

۶۸
۷۴

پانل سیستم صوتی
کار با رادیو

 ۷۴جعبهها و فضاهای نگهداری اشیا

۷۴

جعبه داشبورد

۷۴

فضای جای دادن اشیا بر روی دربها

۷۴
۷۵
۷۵

جعبه نگهداری اشیا کوچک

فضاهای خالی دو طرف کنسول
جعبه کنسول

۷۶
۷۶
۷۷
۷۷
۷۷
۷۸

آینه آفتابگیر
جاسیگاری

دستگیرههای ایمنی
ورودی USB/AUX

پانل عقب

نمایشگر چندمنظوره

تجهیزات
داخلی

❝❝
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کلیدهای تنظیم سیستم ایرکاندیشن

 .2کلید گرم کن
 .3کلید گردش هوای داخل
 .4کلید گردش هوای خارج
 .5کلید گرمکن شیشه عقب
 .6کلید تنظیم دما

6

8

7

 .7کلید وزش به صورت
 .8کلید وزش به پاها
 .9کلید وزش به پاها و گرم کن
 .10کلید وزش به پاها و صورت
 .11کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی

5

4

وقتی کلید گردش هوای داخل فشار داده میشود،
هوای داخل خودرو گردش پیدا میکند .با فشار
کلید گردش هوای بیرون ،هوای تازه از بیرون وارد
خودرو میشود.

روشن و خاموش کردن

با فشار کلید  ،A/Cسیستم A/Cروشن میشود.

فشار مجدد این کلید ،سیستم را خاموش میکند.

11

10

2

› ›انتخاب دریچههای خروج هوا

گردشهوایتازهبیرونیاگردشهوایداخلاتاقخودرو

تنظیم شدت وزش هوای خروجی

9

را بزنید تا هوای داخل اتاق خودرو عوض شود.

3
1

چرخاندن کلید تنظیم شدت هوای خروجی در
جهت عقربههای ساعت ،شدت وزش را زیاد
میکند .چرخاندن کلید در خالف جهت عقربههای
ساعت ،شدت وزش را کم میکند.

› ›تنظیم دما

با چرخاندن کلید تنظیم دما در جهت عقربههای

وزش به صورت

به مدت طوالنی از حالت گردش هوای داخل خودرو
استفاده نکنید .در غیر این صورت ممکن است
شیشهها بخار بگیرند.

هنگام رانندگی در جادههای خاکی و مناطقی که
عملیات ساخت و ساز در آنها در جریان است،
شیشهها را باال داده و حالت گردش هوای داخل

خودرو را فعال کنید .پس از عبور از این مناطق و

وزش به صورت و پاها

تجهیزات داخلی
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❝❝
❝❝
 .1کلید A/C

استفاده از ایرکاندیشن

❝❝

کارکرد سیستم

ساعت و به سمت محدوده قرمز رنگ ،دمای هوای
خروجی افزایش مییابد (در هنگام استفاده به
عنوان بخاری).
با چرخاندن کلید تنظیم دما در خالف جهت
عقربههای ساعت و به سمت محدوده آبی رنگ،
دمای هوای خروجی کاهش مییابد (در هنگام
استفاده به عنوان کولر)

عادی شدن وضعیت جاده ،کلید گردش هوای بیرون
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وزش به پاها

گرم کن

❝❝

❝❝

A/C

باد گرم

وزش به پاها و گرم کن
در سرمای زمستان برای گرم کردن داخل خودرو
به روش زیر عمل کنید:
 .1کلید  :A/Cخاموش
 .2کلید تنظیم دما :محدوده قرمز رنگ
 .3گردش هوا :گردش هوای داخل خودرو

تجهیزات داخلی

 .4دریچه خروج هوا :وزش به پاها
 .5کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی :در درجه
دلخواه تنظیم کنید.
هنگامی که دمای داخل اتاق به اندازه کافی گرم
شد ،کلید گردش هوای داخل را خاموش کرده و
حالت ورود هوای تازه بیرون را فعال کنید.

❝❝

تهویه

❝❝

گرم کن /بخارزدایی شیشه جلو

❝❝

گرم کن /بخارزدایی شیشه عقب

در گرمای تابستان برای خنک کردن اتاق خودرو ابتدا
برای چند دقیقه تمام پنجرهها را باز کنید تا هوای گرم
خارج شود .سپس مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1کلید  :A/Cروشن
 .2کلید تنظیم دما :محدوده آبی رنگ
 .3گردش هوا :گردش هوای تازه بیرون
 .4دریچه خروج هوا :وزش به صورت
 .5کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی :در درجه
دلخواه تنظیم کنید.

در فصول معتدل ،برای داشتن تهویه مناسب
داخل اتاق خودرو طبق مراحل زیر عمل کنید:
 .1کلید  :A/Cخاموش
 .2کلید تنظیم دما :محدوده آبی رنگ
 .3گردش هوا :گردش هوای تازه بیرون
 .4دریچه خروج هوا :وزش به صورت
 .5کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی :در درجه
دلخواه تنظیم کنید.

در گرمای تابستان برای خنک کردن اتاق خودرو ابتدا
برای چند دقیقه تمام پنجرهها را باز کنید تا هوای گرم
خارج شود .سپس مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1کلید  :A/Cخاموش
 .2کلید تنظیم دما :محدوده آبی رنگ
 .3گردش هوا :گردش هوای تازه بیرون
 .4دریچه خروج هوا :گرم کن /بخارزدایی
 .5کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی :در
باالترین درجه تنظیم کنید.

کلید گرم کن شیشه عقب را فشار دهید.

❝❝
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 .2تغییر موج

 .3بلندی صدا /روشن و خاموش
( MODE .4حالت)

 .5شبکه ذخیره شده 1
 .6شبکه ذخیره شده 2

9
10
11
12
13

8
7
6
5
4

 .7شبکه ذخیره شده 3
 .8ورودی CD

 .9نمایشگرLED

 .10شبکه ذخیره شده 4
 .11شبکه ذخیره شده 5
 .12شبکه ذخیره شده 6

( SET/SCAN .15تنظیم /جستجوی خودکار

14

3

 .16موج یا آهنگ بعدی

15

2

16

1

شبکه رادیویی)

VOL

کلید روشن و خاموش .با یک بار فشار دادن دستگاه روشن میشود .بانگه داشتن انگشت روی کلید،
دستگاه خاموش میشود.
در حالت رادیو و  ،AUXINیک بار فشار کلید حالت بیصدا را فعال میکند .با فشار مجدد کلید حالت
بیصدا غیرفعال میشود.

کلیدروشن،خاموش،قطعصدا

در حالت  CDو ورودی  ،USBیک بار فشار کلید آهنگ را متوقف میکند .با فشار مجدد کلید ادامه آهنگ
پخش میشود.

کلید تنظیم بلندی صدا

چرخاندن کلید در جهت عقربههای ساعت صدا را بلند و در خالف جهت عقربههای ساعت صدا را کم میکند.

کلید EJECT

با یک بار فشار کلید اگر دیسکی داخل دستگاه باشد بیرون میآید .با نگه داشتن کلید به مدت کمتر از 6
ثانیه ،موتور درایور بازیابی میشود.

کلید ( NEXTبعدی)

( EJECT .13خروج دیسک)

( TUNE .14کلید مدور تنظیم فرکانس)

کلیدروشن،خاموش،قطعصدا

کارکرد

رادیو
CD/USB

کلید ( PREVIOUSقبلی)

رادیو
CD/USB

با فشار این کلید سیستم فرکانسهای باالتر را برای
یافتن شبکه رادیویی جستجو میکند.

به آهنگ بعد میرود .نگه داشتن کلید باعث جلو رفتن
در آهنگ فعلی میشود.
با فشار این کلید سیستم فرکانسهای پاتتنتر را
برای یافتن شبکه رادیویی جستجو میکند.

به آهنگ قبل میرود .نگه داشتن کلید باعث عقب
رفتن در آهنگ فعلی میشود.

تجهیزات داخلی
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❝❝
پانل سیستم صوتی
❝❝
 .1موج یا آهنگ قبلی

استفاده از سیستم صوتی

› ›نحوه کارکرد سیستم صوتی

عالمت

عنوان
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عنوان

شبکه ذخیره شده 1

2INT

شبکه ذخیره شده 2

3RPT

شبکه ذخیره شده / 3

4RDM

شبکه ذخیره شده / 4

تکرار پخش

پخش آهنگ تصادفی

رادیو

یک بار فشار کلید :به شبکه ذخیره شده روی این کلید میرود.
نگه داشتن کلید :شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره میکند.

CD/USB

پخش را متوقف میکند .با فشار دوباره کلید ادامه آهنگ پخش میشود.

رادیو

یک بار فشار کلید :به شبکه ذخیره شده روی این کلید میرود.
نگه داشتن کلید :شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره میکند.

CD/USB

آهنگها را برای  10ثانیه اسکن و سپس پخش میکند.

رادیو

یک بار فشار کلید :به شبکه ذخیره شده روی این کلید میرود.
نگه داشتن کلید :شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره میکند.

CD/USB
رادیو
CD/USB

شبکه ذخیره
شده  /5پوشه
قبلی

با یک بار فشار کلید ،آهنگ در حال پخش را بازپخش میکند .فشار مجدد کلید بازپخش را
غیرفعال میکند.
یک بار فشار کلید :به شبکه ذخیره شده روی این کلید میرود.
نگه داشتن کلید :شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره میکند.

با یک بار فشار کلید ،آهنگها به طور تصادفی پخش میشوند .فشار مجدد کلید این امکان
را غیرفعال میکند.

شبکه ذخیره
شده  /6پوشه
بعدی

کلید جستجوی
SET
شبکهها
)(SCAN

کارکرد

رادیو
CD/USB
رادیو
CD/USB

یک بار فشار کلید :به شبکه ذخیره شده روی این کلید میرود.
نگه داشتن کلید :شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره میکند.
به پوشه قبلی میرود
یک بار فشار کلید :به شبکه ذخیره شده روی این کلید میرود.
نگه داشتن این کلید :شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره میکند.
به پوشه بعدی میرود

ایستگاههای رادیویی را جستجو میکند .در هر ایستگاه  10ثانیه مکث میکند .بعد از بررسی تمام ایستگاه روی ایستگاه
 M1توقف میکند.

MODE

کلید تغییر
حالت

با فشار این کلید بین حاالت رادیو CD، USB ،و  AUX INتغییر وضعیت میدهد .با نگه داشتن کلید سیستم بازیابی
میشود.

BAND

کلید تغییر باند
رادیو

با فشار این کلید میتوان به ترتیب بین باندهای  AM2 ،AM1 ،FM3 ،FM2 ،FM1تغییر وضعیت داد.

تجهیزات داخلی
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عالمت

کارکرد

عالمت

عنوان
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عالمت

عنوان

SET

کلید تنظیم

(SET (SCAN

کلید جستجوی شبکهها

ایستگاههای رادیویی را جستجو میکند .در هر ایستگاه  10ثانیه مکث میکند.
بعد از بررسی تمام ایستگاه روی ایستگاه  M1توقف میکند.

MODE

کلید تغییر حالت

با فشار این کلید بین حاالت رادیو CD، USB ،و  AUX INتغییر وضعیت
میدهد .با نگه داشتن کلید سیستم بازیابی میشود.

BAND

کلید تغییر باند رادیو

با فشار این کلید میتوان به ترتیب بین باندهای ،AM1 ،FM3 ،FM2 ،FM1
 AM2تغییر وضعیت داد.

یک بار فشار کلید ،به ترتیب تغییر بین وضعیتهایVOL~BASS~TREBLE~ :

BALAN~FADER~LOUD~RADIO

رمزگذاری چرخشی ()+TUNE -، TUNE
مقادیر زیر به ترتیب تنظیم میشوند:

BAND

( VOLبلندی صدا)

عنوان

در هنگام فعال بودن رادیوبا نگه داشتن این دکمه ،رادیو ایستگاههای رادیویی را جستجو کرده و به صورت
ذخیره خودکار ایستگاههای خودکار تا  18ایستگاه فرکانس قوی را در شش کلید ذخیره ایستگاهها ،ذخیره میکند .در باند  ،FMابتدا
ایستگاههای دامنه کوتاه و سپس ایستگاههای دامنه بلند را جستجو میکند .در باند  ،AMایستگاهها را
رادیویی
به صورت دامنه بلند جستجو میکند (بسته به تفاوت سیگنالها ،تعداد ایستگاههای رادیویی ذخیره شده
ممکن است کمتر از  12تا باشد)

( BASSمیزان بمی صدا از  -7تا  +7قابل تنظیم است)

( TREBLEزیری صدا از  -7تا  +7قابل تنظیم است)
( BALANباالنس صدا)R7,L7,0 ،

RADIO

)R7,FADER (F7,0

( LOUDروشن و خاموش .حالت پیشفرض :خاموش)

رادیو

TUNE

کلید TUNE

CD/USB

با چرخاندن این کلید ایستگاههای رادیویی را به
صورت دستی پیدا میکنید .چرخاندن کلید در جهت
عقربههای ساعت ایستگاههای با فرکانس باالتر و
در خالف جهت عقربههای ساعت ،ایستگاههای با
فرکانس پایینتر را جستجو میکند.
با چرخاندن کلید در جهت عقربههای ساعت آهنگ
بعدی پخش میشود .با چرخاندن کلید در خالف جهت

عقربههای ساعت ،آهنگ قبلی پخش میشود.

با فشار کلید میتوانید حاالت مختلف را فعال کنید ()JAZZ، VOCAL، POP، CLASSIC، ROCK، USER

تجهیزات داخلی
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کارکرد

عالمت

کارکرد
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 .1دکمه  BANDرا بطور لحظهای فشار داده و
بین باندهای  AM1 ،FM3 ،FM2،FM1و AM2
تغییر وضعیت دهید .دستتان را بیش از دو
ثانیه روی دکمه  BANDنگه دارید تا رادیو به
طور خودکار باندها را جستجو و ذخیره کند.
 CD .2را درون پخشکننده  CDقرار دهید.
را فشار دهید تا آهنگهای
و
 .3دکمههای
قبلی و بعدی  CDپخش شود .همچنین میتوانید
با همین دکمهها آهنگ در حال پخش را جلو زده
یا عقب ببرید (با یک بار فشار دکمه ،آهنگ قبلی
یا بعدی پخش میشود .نگه داشتن دکمه باعث
جلو یا عقب رفتن آهنگ در حال پخش میشود).
 .4دکمـــه  1را فشـــار دهیـــد تـــا پخـــش آهنـــگ
متوقـــف شـــود .بـــا فشـــار دوبـــاره ایـــن کلیـــد،
ادامـــه آهنـــگ پخـــش میشـــود.
 .5دکمه  2INTرا فشار دهید تا برای  10ثانیه
آهنگها را جستجو و سپس پخش نماید.
 .6با فشار دکمه  ،3RPTآهنگ در حال پخش
دوباره پخش میشود .فشار مجدد کلید،
بازپخش را لغو میکند.
 .7با فشار دکمه  ،4RDMآهنگ به طور تصادفی
انتخاب و پخش میشود .فشار مجدد این دکمه،
این امکان را لغو میکند.
 .8با فشار دکمه  CDخارج میشود.

دستگاه قابلیت پخش حافظههای جانبی (فلشمموری)
را دارد .کارکرد کلیدها به هنگام نصب حافظه جانبی
مشابه وضعیت پخش با  CDمیباشد.

❝❝
❝❝

به هنگام حرکت خودرو مراقب باشید چیزی از درون
جعبهها بیرون نیفتاده و به زیر صندلی راننده نرود.

در غیر این صورت ممکن است این اشیا به زیر

پدالها بروند ،راننده نتواند پدالها را فشار دهد و در

جعبهها و فضاهای نگهداری اشیا
جعبه داشبورد

نتیجه تصادف رخ دهد.

برای استفاده از این جعبه ،دستگیره آن را رو به
بیرون بکشید.

❝❝

❝❝

فضاهای خالی دو طرف کنسول

فضای جای دادن اشیا بر روی دربها
 ،CDشکالت ،دارو و دیگر مواد حساس به گرما را

برای استفاده از جعبه داشبورد ،دستگیره آن را به
سمت بیرون بکشید.

درب جعبه داشبورد را بعد از استفاده ببندید .در
صورت ترمز ناگهانی یا تصادف ،برخورد با درب
جعبه داشبورد یا پرتاب شدن اشیا درون آن میتواند
به شما آسیب بزند.

برای باز کردن جعبه کنسول ،درب آن را به سمت
باال بکشید.ت

درون جعبه کنسول قرار ندهید.

در پایین کنسول ،سمت چپ و راست ،دو فضای خالی
برای قرار دادن وسایل با ابعاد کوچک تعبیه شده.
بر روی دربهای جلو و عقب محلی برای جای

دادن اشیا تعبیه شده است.

آفتابگیر میتواند مانع تابش آزارنده نور آفتاب به
چشمهای راننده شود .در صورت تابش نور از
کنار همچنان میتوان از آفتابگیر استفاده کرد .به
هنگام عدم استفاده از آفتابگیر ،آن را رو به سقف
فشار داده و ببندید.

تجهیزات داخلی
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کار با رادیو

❝❝

جعبه نگهداری اشیا کوچک

❝❝

جعبه کنسول

❝❝
آفتابگیر
❝❝

تجهیزات دیگر
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وضعیت تجهیزات جانبی ( )ACCقرار دهید.

برای استفاده از جاسیگاری دکمه روی آن را فشار
دهید .برای بستن آن ،درب جاسیگاری را بسته و

گرفته و رو به بیرون بکشید.

تجهیزات داخلی
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❝❝

آینه آفتابگیر

بودن موتور ،برای استفاده از فندک باید سوییچ را در

› ›جاسیگاری جلو

برای باز کردن جاسیگاری ،درب آن را از باال

❝❝

دستگیرههای ایمنی

❝❝

ورودی USB/AUX

به داخل هل دهید.

برای جلوگیری از سوختگی ،بخش فلزی فندک را
لمس نکنید.

هیچگاهفندکرابهمدتطوالنیفشارندادهومانعبیرون

برای استفاده از آینه آفتابگیر ،درب کشویی آن را
باز کنید.

❝❝

فندک

پریدن آن نشوید .در غیر این صورت امکان آتشسوزی

بر اثر داغ شدن بیش از حد فندک وجود دارد.

برای خالی کردن جاسیگاری درب آن را باز کرده ،دو

از فرو کردن اشیا خارجی به درون سوکت فندک
خودداری کنید.

❝❝

جاسیگاری

برای خالی کردن جاسیگاری درب آن را باز کرده ،دو

طرف آن را فشار دهید و جاسیگاری را بیرون بکشید.

طرفجاسیگاریرافشاردهیدسپسآنرابیرونبکشید.

› ›جاسیگاری عقب

پیش از انداختن تهسیگار درون جاسیگاری ،از
خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنید.

به منظور جلوگیری از آتشسوزی ،از انداختن

هنگام حرکت خودرو میتوانید از این دستگیرهها
برای حفظ تعادل خود استفاده کنید.

به هنگام وارد شدن یا خارج شدن از خودرو

کنسول به یک ورودی  USBو یک ورودی AUX
مجهز است.

❝❝

پانل عقب

و همچنین برای بلند شدن ،وزن خود را روی
دستگیرهها نیاندازید.

هرگونه جسم خارجی غیر از تهسیگار درون
جاسیگاری اجتناب کنید.

برای استفاده از فندک آن را به داخل فشار دهید .پس
از داغ شدن ،فندک بیرون میپرد .در صورت خاموش

اشیا سنگین را از دستگیرهها آویزان نکنید.
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پانل عقب مطابق شکل درون صندوق عقب تعبیه
شده است.
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❝❝

نمایشگر چندمنظوره

۱
۲

با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONساعت
نمایش داده میشود.
دکمه ( )1برای تنظیم ساعت:
با هر بار فشار این دکمه ،عدد مربوط به ساعت یک
رقم باال میرود .با نگه داشتن این دکمه ،عدد مربوط
به ساعت در هر  0/25ثانیه یک رقم باال میرود.
دکمه ( )2برای تنظیم دقیقه:
با هر بار فشار این دکمه ،عدد مربوط به دقیقه یک رقم
باال میرود .با نگه داشتن این دکمه ،عدد مربوط به
دقیقه در هر  0/25ثانیه یک رقم باال میرود.
در صورت قرار داشتن سوییچ در وضعیت ،ON
دمای هوای بیرون بر حسب سانتیگراد روی
صفحه نمایشگر نشان داده میشود .گستره دمایی
قابل محاسبه برای دماسنج از  -40تا  +60درجه

سانتیگراد میباشد (در صورتی که دمای بیرون
باالتر از  +60درجه باشد ،همچنان عدد  +60بر
روی نمایشگر ظاهر میشود).

❝❝

هشدار بستن کمربند ایمنی

با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت ،ON
چراغ هشدار بستن کمربند ایمنی روشن شده و
بستن کمربند را به راننده یادآوری میکند.

› ›هشـــدار بســـتن کمربنـــد ایمنـــی سرنشـــین
جلـــو (اختیـــاری)

با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت ،ON
چراغ هشدار بستن کمربند ایمنی روشن شده و
بستن کمربند را به سرنشین جلو یادآوری میکند.
این سرویس بدون سیستم تشخیص سرنشین
قابل ارائه نمیباشد.

 ۸۰نگهداری تجهیزات داخلی

۸۰

پیرایش داخلی خودرو

۸۰

کمربند ایمنی

۸۰

کفپوش

 ۸۰نگهداری بدنه و تجهیزات بیرونی

۸۰

تمیز کردن خودرو

۸۲

تیغه برف پاککن

۸۱

واکس زدن

 ۸۲نگهداری اجزای دیگر

۸۲

روغن موتور

۸۴
۸۵
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۹۰
۹۱
۹۲

مایع خنککننده موتور

روغن ترمز

مایع شیشه شوی

باتری
فیوز

فیلتر ایرکاندیشن
فیلتر هوا

الستیکها

فشار باد الستیک

نگهداری
خودرو

❝❝

۵
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› ›نگهداری از پیرایش داخلی خودرو

با استفاده از جاروی برقی ،گرد و خاک و آلودگیها
را پاک کنید .لکهها و کثیفیها را با استفاده از یک
دستمال که با آب ولرم نمدار شده از بین ببرید.
تمیز کردن بخشهای چرمی

 .1ابتدا با استفاده از یک جاروی برقی ،گرد و
خاک و مواد خارجی را پاک کنید.
 .2یک دستمال پارچهای را با محلول شوینده بسیار
رقیق (ترکیب آب با  %5ماده شوینده) نمدار کرده و
آلودگیهای باقیمانده را از بین ببرید.
 .3با کمک یک دستمال خیس ماده شوینده
بجامانده را از سطح چرم پاک کنید.
 .4با یک دستمال خشک و نرم ،رطوبت را از سطح
چرم پاک کرده و اجازه دهید در محلی با سایه و
تهویه مناسب خشک شود.طر

از ریختن آب به صورت مستقیم و با حجم زیاد برای
تمیز کردن بخشهای داخلی خودرو اجتناب کنید .در

غیراینصورتاجزایالکتریکیخودروآسیبمیبینند.

به هنگام تصادف ایربگ باز نشده و این امر موجب

آسیب شدید یا حتی مرگ سرنشینان خودرو گردد.

❝❝

کفپوش

کفهای تمیزکننده متنوعی برای نظافت کفپوش در
بازار موجود است .کف تمیزکننده را با کمک یک
اسفنج یا برس به کفپوش اعمال کرده و به صورت
دایرهای روی کفپوش بکشید تا کام ًال تمیز گردد.
سپس اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود.

تا جای ممکن کفپوش را کامال ً خشک نگه دارید.

❝❝

کمربند ایمنی

میتوانید از صابون خنثی یا آب گرم برای تمیز کردن
کمربند استفاده کنید .با استفاده از یک دستمال نرم که
با محلول ولرم آب و صابون خنثی نمدار شده ،کمربند
را پاک کنید .هر چند وقت یک بار کمربند را بررسی کرده
و دنبال آثار پوسیدگی ،بریدگی یا ساییدگی بگردید.

› ›شست و شوی خودرو توسط مالک

 .1آب را از باال تا پایین به بدنه ،چرخها و بخشهای
زیرین خودرو اعمال کنید تا هرگونه گرد و خاک
و کثیفی شسته شود.
 .2با کمک یک اسفنج یا دستمال نرم ،بدنه خودرو
را تمیز کنید.
 .3برای لکههایی که پاک نمیشوند از صابون
مخصوص استفاده کرده و با آب زیاد بشویید.
 .4آب را از بدنه خودرو پاک کنید.
 .5اگر پوشش ضدآب بدنه از بین رفته ،خودرو را
واکس بزنید.
شستشو در کارواش
پیش از ورود به کارواش آینههای بغل را تا کنید.
همیشه از سر خودرو وارد شوینده خودکار
کارواش شوید.

اجازه ندهید نازل لوله آب کارواش بیش از حد
به پنجرهها نزدیک شود .قبل از ورود به کارواش
بررسی کنید درپوش باک بنزین کام ًال بسته باشد.

چرخهای آلومینیومی

چرخهای آلومینیومی را با شویندههای خنثی تمیز

برسهای بکار رفته در کارواشها ممکن است بدنه

مراقب باشید آب وارد محفظه موتور نشود .در غیر

این صورت ممکن است بخشهای الکتریکی محفظه
موتور آسیب ببینند.

شوینده مالیم و واکسی که برای بدنه خودرو استفاده
به هنگام داغ بودن چرخها (به علت رانندگی

صورت امکان سوختگی وجود دارد.

طوالنی در هوای گرم) برای شستنشان از مواد

خنک شدن آن لوله اگزوز را لمس نکنید .در غیر این

شوینده استفاده نکنید.

بعد از شستن چرخهای آلومینیومی هر چه سریعتر

مواد شوینده را از سطح آنها پاک کنید.
سپر

استفادهنکنید.

انبار کردن آن را دارید ،ابتدا هرگونه آلودگی را از

تمیز کردن چراغهای بیرونی
مراقب باشید هنگام شستشوی خودرو ،پیش از

شده را برای چرخهای آلومینیومی نیز بکار ببرید.

دیده ،بالفاصله آن را ترمیم کنید.

برای جلوگیری از زنگ زدن چرخ در صورتی که قصد
کم نگهداری کنید.

برای این کار استفاده نکنید.

ازشویندههایشیمیاییقویاستفادهنکنید.بلکههمان

اگر رنگ خودرو به هر دلیل خراشیده شده یا آسیب

سطح آن پاک کرده ،سپس آن را در محلی با رطوبت

کرده و از برسهای سخت و پاککنندههای ساینده

برای پاک کردن سپر از تمیزکنندههای ساینده
خودرو را خراش داده و به رنگ خودرو آسیب بزنند.

خودرو پاشیده شود.

در شرایط زیر بالفاصله خودرو را بشویید:
بعد از رانندگی در نزدیکی ساحل

بعد از رانندگی در جادههای نمکپاشی شده

اگر قیر یا شیره درخت روی بدنه خودرو ریخته باشد.

بعد از رانندگی در محیط آلوده به دوده ،بخارات
روغنی ،پودر آهن یا مواد شیمیایی

از شویندههای ارگانیک و برسهای سخت برای
شستن چراغها استفاده نکنید.
هنگام واکس زدن خودرو مراقب باشید چراغها
به واکس آلوده نشوند .واکس ممکن است به لنز
چراغها آسیب بزند.

❝❝
برای حفاظت از رنگ براق بدنه خودرو ،واکس
واکس زدن

زدن توصیه میشود .همیشه پیش از واکس زدن
خودرو آن را شسته و کام ًال خشک کنید .اگر بدنه

خودرو داغ است ابتدا آن را در سایه پارک کنید تا
خنک شود ،سپس واکس را اعمال کنید.
توجه
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❝❝
پیرایش داخلی خودرو
❝❝

نگهداری تجهیزات داخلی

مراقب باشید اجزای سیستم ایربگ و سیمکشیهای

خودرو خیس نشوند .در غیر این صورت ممکن است

❝❝
تمیز کردن خودرو
❝❝

نگهداری بدنه و تجهیزات بیرونی

کارواشهای فشار باال

اگر مایعاتی همچون بنزن و یا بنزین بر روی بدنه
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برای حفاظت از رنگ خودرو:

هنگام پاک کردن بدنه خودرو ،نیروی بیش از حد
به آن اعمال نکنید.

برایتمیزکردنبدنهخودروازدستمالزبراستفادهنکنید.

برای شستن بدنه خودرو از اسکاچ و پاککنندههای
ساینده دیگر استفاده نکنید.

❝❝

تیغه برفپاککن

به منظور حفظ ایمنی در رانندگی ،همواره تیغههای
برفپاککن را در شرایط خوب کاری نگهداری کنید
تا دید راننده کامل و واضح باشد .به طور مرتب
وضعیت تیغههای برفپاککن را بررسی کرده و
آنها را با آب یا محلول آب و صابون رقیق بشویید.

چسباندن اشیا تزیینی به شیشه ممکن است باعث محدود

شدن دید راننده شده و موجب وقوع تصادف شود.

› ›

  توصیهای برای حفاظت از محیط زیست

تا جای ممکن از شویندههای سازگار با طبیعت
استفاده نمایید .زبالههای بجامانده از شویندهها
را به همراه زبالههای خانگی دور نریزید.

› ›کنترل روغن موتور

 .1خودرو را روی سطحی صاف پارک کرده،
موتور را روشن و گرم نمایید .سپس موتور را
خاموش کرده و پنج دقیقه صبر کنید .سطح
روغن موتور را کنترل کنید.

F

برای این کار به افراد متخصص مراجعه کنید.

 .1خالی

دست خود را به صورت افقی نگه دارید تا در

هنگام بلند کردن برفپاککنها از روی شیشه،

سمت سرنشین را بلند کنید .برای برگرداندن آنها به
موقعیت اصلی ،ابتدا برفپاککن سرنشین و سپس
برفپاککن راننده را روی شیشه قرار دهید.

صورتی که روغن روی دستتان ریخت در طول

بازویتان جاری نگردد.

باشید در هنگام اضافه کردن روغن موتور ،آن را

❝❝
❝❝
برای اطالع از خصوصیات روغن موتور مورد نیاز

روی بخشهای داغ موتور نریزید.

پیش از خنک شدن موتور اقدام به بررسی سطح

روغن موتور

ابتدا برفپاککن سمت راننده و سپس برفپاککن

هنگام بیرون آوردن میله اندازهگیر روغن از مخزن،

روغن موتور بسیار قابل اشتعال است .مراقب

نگهداری اجزای دیگر

برای این خودرو به بخش «حجم و نوع سوختها
و روانکارها» مراجعه کنید.
همیشهازروغنموتورمناسباینخودرواستفادهکنید.
هنگام خرید روغن موتور به خصوصیات ذکر شده
روی بستهبندی آن دقت کنید .در صورتی که این

اگر مهارت کافی برای تعویض روغن موتور ندارید،

 )4میله را بیرون کشیده و سطح روغن روی آن را
 .2پر

روغن نکنید .در غیر این صورت ممکن است
ریختن روغن روی بخشهای داغ موتور منجر به

 .2با یک دستمال ،سر میله اندازهگیر روغن را نگه
داشته و آن را بیرون بکشید.
 .3میله را کام ًال پاک کرده و تا انتها در مخزن
روغن فرو کنید.

آتشسوزی شود.

اضافه کردن روغن موتور

 .1درپوش مخزن روغن را در خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا باز شود.

غیر این صورت ممکن است در هنگام رانندگی روغن

به بیرون سرریز کرده و موجب آتشسوزی شود.

L

کنترل کنید.

درپوش مخزن روغن را تا جای ممکن سفت کنید .در

هنگام بررسی سطح روغن از عینکهای ایمنی

استفاده کنید تا در صورت پاشیدن روغن به سمت
صورت ،چشمهایتان آسیب نبیند.

از اضافه کردن هرگونه روانساز به روغن موتور
اجتناب کنید .این کار ممکن است به موتور

آسیب بزند .هرگونه نقص در موتور که به این

دلیل به وجود آمده باشد مشمول گارانتی شرکت
کرمانموتور نخواهد بود.

تخلیه روغن موتور مصرفشده نیاز به ابزار خاص و
نیرویمتخصصدارد.پیشنهادمیکنیمبرایاینکاربه

تعمیرگاههای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

میزان مصرف روغن موتور

میزان مصرف روغن موتور به ویسکوزیته روغن،
کیفیت آن و الگوی رانندگی شما بستگی دارد.
رانندگی با سرعت باال همراه با گاز دادن و ترمز
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از شویندههای خورنده برای شستن پنجرهها
استفاده نکنید.
از چسباندن اشیا تزئینی به شیشهها خودداری کنید.

خصوصیات نیازهای خودروی شما را برآورده
میکند آن را خریداری نمایید.
پیش از تحویل ،موتور خودروی شما با روغن
موتور مناسب که در فصول سرد نیز قابل استفاده
میباشد به میزان مصرف یک سال پر شده.
سطح روغن را در شرایطی که موتور خاموش و در
دمای عملکردی میباشد بررسی کنید:

1 2

 .2به آرامی روغن اضافه کرده و سطح روغن درون
مخزن را کنترل کنید تا به میزان مطلوب برسد.
 .3درپوش را در جهت عقربههای ساعت بسته و
سفت کنید.هشدار
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روغن موتور مصرفشده

روغن موتور مصرفشده شامل ترکیباتی است
که میتوانند برای پوست مضر بوده و موجب

التهاب و سرطان پوست شوند .از تماس دائم با

روغن موتور اجتناب کرده و بعد از هر بار آغشته

شدن پوست به روغن موتور ،به سرعت آن را با
آب و مواد شوینده پاک کنید.

روغن موتور مصرفشده را در دسترس کودکان
قرار ندهید.

› ›

  توصیهای برای حفاظت از محیط زیست

از تخلیه روغن موتور مصرفشده درون فاضالبها
یا ریختن آن روی زمین خودداری کنید .در دور
ریختن ظرف روغن موتور تابع قوانین محلی باشید.

برای پیشگیری از آسیب دیدن موتور
سطح روغن موتور را به طور مرتب بررسی کنید.
هنگام تعویض روغن موتور
مراقب باشید روغن روی اجزای مختلف محفظه
موتور نپاشد.
بیش از حد مخزن روغن را پر نکنید .در غیر این
صورت موتور آسیب میبیند.
سطح روغن موتور را بعد از هر بار سوختگیری
کنترل کنید.
از سفت بسته شدن درپوش مخزن روغن اطمینان
حاصل کنید.

❝❝

به سرعت با آب آن را بشویید.

مراقـــب باشـــید مایـــع خنککننـــده را روی
پوســـتتان نریـــزد .در صـــورت ریختـــن ،بـــه
ســـرعت آن را بـــا آب بشـــویید.

مایع خنککننده موتور
هنگام اضافه کردن مایع خنککننده

مایع خنککننده ترکیبی از آب و محلول ضدیخ
میباشد .تنها در صورتی که این دو به نسبت
مناسب با هم ترکیب شده باشند مایع خنککننده

اثر ضدخوردگی و خنککنندگی را به طور کامل
ارائه میدهد.

مایع خنککننده را روی سطح رنگشده موتور

شرکت کرمانموتور انجام شود.

کودکان قرار ندهید.

تنها از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت
کرمان موتور استفاده کنید .مایع خنککننده مناسب
را بر اساس شرایط آب و هوایی انتخاب کنید .مایع
خنک کننده نامناسب به موتور آسیب میزند.

❝❝
میزان روغن ترمز باید بین  MINو MAXمخزن باشد.
 :MAXحداکثر ظرفیت
 :MINحداقل ظرفیت
اگر میزان روغن ترمز پایینتر از خط MINیا
مساوی آن بود ،مخزن را تا خط  MAXاز روغن
ترمز پر کنید.

مایع شیشهشوی

مخزن مایع شیشهشوی را بررسی کنید .اگر مایع

شیشهشوی داخل مخزن کافی نیست ،به میزان

هنگامی که موتور داغ است درپوش رادیاتور را برندارید .در
غیر این صورت امکان سوختگی وجود دارد.

روغن ترمز باید هر دو سال یک بار تعویض شود.
توصیه میکنیم این کار در تعمیرگاههای مجاز

مایع خنککننده سمی است .آن را در دسترس

انتخاب مایع خنککننده مناسب

و از ترکیب روغن ترمزهای مختلف اجتناب کنید.

روغن ترمز را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

مراقب باشید روغن ترمز روی سطوح رنگشده
نپاشد .در صورت ریختن روغن ترمز روی بدنه

خودرو ،به سرعت آن را با آب بشویید.

الزم اضافه نمایید.
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گرفتنهای ناگهانی ،مصرف روغن را افزایش میدهد.
مصرف روغن در دوره آببندی موتور بیش از
حد معمول است.
هنگام بررسی سطح روغن موتور در نظر داشته
باشید ممکن است روغن تا حدی رقیق شده و
کنترل دقیق سطح روغن را سخت کرده باشد.

هنگام خنک بودن موتور حجم مایع خنککننده را
بررسی کنید .اگر بین  MINو MAXمخزن باشد،
میزان آن مناسب است.
 :MAXحداکثر ظرفیت
 :MINحداقل ظرفیت
اگر میزان مایع خنککننده پایینتر از خط MINیا
مساوی آن بود ،مخزن را تا خط  MAXاز مایع
خنککننده پر کنید.
اگر سطح مایع خنککننده پس از گذشت زمان
کوتاهی از پر کردن آن بسیار پایین بیاید
رادیاتورهـا ،شـلنگها ،لولههـا ،مخـزن مایـع
خنککننـده و پمـپ آب را به صورت چشـمی کنترل
کنیـد .اگـر نشـتی را پیدا نکردید بـه تعمیرگاه مجاز
شـرکت کرمانموتـور مراجعـه کنیـد.

نریزید .در صورت پاشیدن مایع روی بدنه خودرو،

❝❝

روغن ترمز

از روغن ترمز DOT4توصیه شده استفاده کرده

85

راهنمای خودروی لیفان X50

از محلول آب و صابون و همچنین ضدیخ به جای
مایع شیشهشوی استفاده نکنید .این کار باعث آسیب

به رنگ خودرو و گرفتگی نازل شیشهشوی میشود.

❝❝

باتری

3
1
2

همیشه بدنه باتری و ترمینالهای آن را کنترل کنید.
بررسی کنید باتری و ترمینالها دچار خوردگی و
اتصاالت شل نشده باشند.
 .1نمایشگر وضعیت باتری
 .2قطب مثبت
 .3قطب منفی
سبز بودن نشانگر باتری به معنی وضعیت عادی آن

کافی ندارند شارژ نکنید.

باتری شامل ترکیبات سمی و خورنده اسید

کار نکردن هر یک از اجزای الکتریکی خودرو
ممکن است به علت سوختن فیوزها باشد .در این

› ›شارژ کردن و تعویض باتری

به هنگام شارژ باتری گاز هیدروژن آزاد میشود که
قابل اشتعال و انفجار میباشد .بنابراین در زمان
شارژ باتری توصیههای زیر را رعایت کنید:
در صورتی که برای شارژ باتری آن را از خودرو پیاده
نمیکنید ،حتم ًا اتصال قطب منفی را قطع نمایید.
پیش از نصب و جدا کردن کابلهای شارژر باتری،
از خاموش بودن شارژر اطمینان حاصل کنید.

فیوز
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میباشد .سیاه بودن نشانگر به این معناست که باتری
خالی بوده و باید شارژ گردد .اگر نشانگر خرابی باتری
را نمایش داد ،فور ًا باتری را تعویض نمایید.

از نزدیک شدن کودکان به باتری جلوگیری کنید.

باتری را در پارکینگ و فضاهای بسته که تهویه

❝❝

2

صورت باید جعبه فیوز را بررسی کرده و فیوز
هشدارهایی در مورد الکترولیت باتری:

در صورت پاشیده شدن الکترولیت به درون
چشمها ،آن را با آب زیاد شسته و بالفاصله به

سوخته را تعویض نمایید .در هنگام تعویض فیوز،
سوییچ باید در وضعیت  LOCKقرار داشته باشد.

بیمارستان مراجعه کنید .در صورت امکان در

A
فیوزها را با فیوزکش بیرون آورده و کنترل کنید.

› ›تعویض فیوزهای درون اتاق خودرو

مسیر بیمارستان نیز با اسفنج یا دستمال مرطوب

تشخیص فیوز سالم از فیوز سوخته
 .1فیوز سالم

 .2فیوز سوخته

چشم را شستشو دهید.

فیوز سوخته را با یک فیوز نو با آمپراژ متناسب تعویض

از نزدیک شدن بچهها به باتری جلوگیری کرده و
الکترولیت باتری را در دسترس ایشان قرار ندهید.

کنید .آمپراژ فیوزها روی درب جعبه فیوز درج شده.

سولفوریک بوده و همچنین گاز منفجره و قابل

2

اشتعال هیدروژن آزاد میکند .بنابراین برای حفظ

ایمنی خود به هنگام حمل باتری یا کار در نزدیکی آن،
توصیههای ایمنی زیر را رعایت نمایید:

از لمس ترمینالهای باتری با ابزار خودداری
نمایید .در غیر این صورت امکان ایجاد اتصال
کوتاه و جرقه وجود دارد.

از استعمال دخانیات در نزدیکی باتری خودداری کنید.

۱

هرگز هنگام شارژ باتری موتور را روشن نکنید.

بررسی کنید تمام تجهیزات برقی خاموش باشند.

› ›تعویض فیوزهای درون محفظه موتور
درب محفظه موتور را باز کرده و آن را خوب روی
میله نگهدارنده سوار کنید .ضامن جعبه فیوز را

به داخل فشار داده و درب جعبه فیوز را باز کنید.
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فیوزها را با فیوزکش بیرون آورید.

در خودروی شما چهار نوع فیوز (نوع  C، B، Aو )D
به کار رفته است.

B

۱

2

۱
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است منجر به سوختن فیوز جدید شود .این به معنی
نقص فیوزها نمیباشد .باید هرچه سریعتر فیوز را با

روی صندلی سرنشین جلو نشسته و این کار را

انجام میدهید ،جهت تا کردن رو به سینه شما

فیلتر ایرکاندیشن باید به طور صحیح نصب شود.

استفاده از سیستم ایرکاندیشن در حالیکه فیلتر

میباشد) ،سپس آن را بیرون آورید.

فیوز آمپراژ مناسب تعویض کنید.

پیشنهاد میکنیم همیشه تعدادی فیوز زاپاس در

هوای آن برداشته شده در کارکرد ایرکاندیشن اثر

منفی گذاشته و موجب ورود گرد و غبار به داخل

خودرو همراه داشته باشید.

D

در صورتی که فیوزها با وجود آمپراژ صحیح

۱

به طور مکرر میسوزند ،ممکن است اشکالی

در سیستمهای الکتریکی خودرو وجود داشته

باشد .در این مواقع به تعمیرگاههای مجاز شرکت
کرمانموتور مراجعه کنید.

2
C
فیوز سوخته را پیدا کنید .نام هر فیوز روی پوشش
جعبه فیوز حک شده .اگر فیوز سوخته ،فورا آن را
با یک فیوز جدید عوض کنید.
تنها از فیوز با آمپراژ مشخصشده روی درب
جعبه فیوز استفاده کنید.
اگر فیوز با آمپراژ مشخصشده در دسترس نبود،
میتوانید از فیوز با آمپراژ پایینتر استفاده کنید.
اما تا جای ممکن سعی کنید آمپراژ فیوز جدید با

 .4اگر المنت فیلتر هوا کثیف است آن را تمیز کنید.
دمنده هوا را در فاصله  5سانتیمتری نگه داشته
و به مدت دو دقیقه هوای کمپرس شده (با فشار
زیر  500کیلوپاسکال) را به آن بدمید.

فیلتر از ورود گرد و غبار به داخل خودرو از طریق
دریچههای خروجی هوا جلوگیری میکند.

فیلتر ایرکاندیشن پشت جعبه داشبورد قرار گرفته.

 .2پوشش فیلتر را بردارید.

هرگز فیوز سوخته را با یک فیوز آمپراژ باالتر

تعویض نکرده و همچنین بجای فیوز از چیز دیگری

استفاده نکنید .این کار ممکن است به خودرو آسیب
زده و موجب آتشسوزی شود.

 .5یک المنت فیلتر هوای جدید نصب کنید.

› ›تعویض فیلتر ایرکاندیشن

 .1درب جعبه داشبورد را تا انتها باز کرده ،سپس

خودرو میشود.

 .3المنت فیلتر هوا را بیرون آورید.

 .6جعبه داشبورد را دوباره نصب کنید .ابتدا پین
انتهای جعبه را سوار کرده سپس آن را به سمت
داخل فشار دهید.

نگهداری خودرو
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فیوز قبلی کام ًال یکی باشد.

تعویض فیوز سوخته با فیوز با آمپراژ پایین تر ممکن
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فیلتر ایرکاندیشن

آن را با زاویه  45درجه به سمت باال تا کنید (اگر
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ممکن است در اثر استفاده طوالنی الیهای از گرد و

با خودرویی که فیلتر هوای آن برداشته شده رانندگی نکنید.

خاک درون المنت فیلتر داخلی تشکیل شود .هرگز

سعی نکنید با استفاده از آب یا روغن آن را تمیز کنید.

از قطعه تولیدشده توسط شرکت کرمانموتور

استفاده کنید.

در غیر این صورت ممکن است آب و روغن به داخل
فیلتر نفوذ کند.

فیلتر ایرکاندیشن را مطابق با برنامه تعمیرات و
نگهداری دورهای تعویض کنید .اگر در مناطق پر
گرد و غبار یا مسیرهای پر ترافیک تردد میکنید،
فواصل تعویض فیلتر را کوتاهتر کنید.
کم شدن محسوس باد خروجی از دریچهها
میتواند نشانه گرفتگی فیلتر باشد .فیلتر را کنترل
کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

در صورت نیاز به تعویض المنت فیلتر ،تنها

 .3المنت فیلتر هوا را بیرون آورید.

 .5بعد از نصب فیلتر هوای جدید ،لبههای درپوش
هوا را درون قالب محفظه فیلتر جا زده و درپوش
را به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود.

ممکن است در اثر استفاده طوالنی الیهای از گرد

از گردش هوای فیلتر نشده درون سیلندرها
جلوگیری کنید .هنگام بررسی فیلتر هوا دقت

کنید .در غیر این صورت ممکن است آب و روغن

 .1درب محفظه موتور را باز کنید.

 .2پیچهای درپوش فیلتر هوا را باز کنید .درپوش
را بردارید.

حجم زیادی از گرد و غبار روی المنت فیلتر جمع
افزایش مصرف سوخت میشود.

سعی نکنید با استفاده از آب یا روغن آن را تمیز

› ›تعویض المنت فیلتر هوا

دورهای خودرو تعویض کنید .در غیر این صورت

2

شده و باعث گرفتگی فیلتر ،فشار به موتور و

و خاک درون المنت فیلتر هوا تشکیل شود .هرگز

به داخل المنت فیلتر هوا نفوذ کند.

تمیز کردن و تعویض دورهای فیلتر:

المنت فیلتر هوا را طبق زمانبندی تمیز و نگهداری

❝❝

الستیکها

 .4اگر المنت فیلتر هوا بیش از حد کثیف است با
کمپرسور هوا به پشت آن بدمید تا مواد زائد و
گرد و غبار به طور کامل تخلیه شود.
دمنده هوا را در فاصله  5سانتیمتری نگه داشته و
به مدت دو دقیقه هوای کمپرس شده (با فشار زیر
 500کیلوپاسکال) به آن بدمید.

کنید المنت فیلتر درست در محل خود نصب شده
باشد .اگر المنت فیلتر شکسته یا تغییر شکل داده،

بالفاصله آن را تعویض کنید.

 .6پیچهای درپوش را دوباره سفت کنید.
 .7درب محفظه موتور را ببندید.

1

3

 .1الستیک نو
 .2نشانگرهای استهالک الستیک
 .3الستیک مستهلک
موقعیت نشانگرهای استهالک با عالمت
لبه کناری هر الستیک مشخص شده.

روی

نگهداری خودرو

90

❝❝

فیلتر هوا
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عمر الستیک

هر الستیکی با عمر بیش از  6سال باید در
تعمیرگاههای مجاز شرکت کرمانموتور بررسی
شود .حتی اگر به ندرت از آن استفاده شده یا هرگز به
کار گرفته نشده است و در ظاهر سالم به نظر میرسد.

› ›جابجا کردن الستیکها

توصیه میشود پس از طی مسافت  10هزار
کیلومتر الستیکها را جابجا نمایید تا نحوه سایش
در چهار الستیک متناسب بوده عمر مفید آنها
افزایش یابد .بعد از جابجا کردن الستیکها فشار
باد آنها را در حد مطلوب تنظیم کنید.
چه زمانی الستیکها را تعویض کنیم

الستیکها باید در شرایط زیر تعویض شوند:
اگر بریدگی ،شکاف یا ترک بسیار عمیق در الستیک
ایجاد شود یا آثار برآمدگی و تورم که نشانه بروز
عیوب داخلی در الستیک است در بخشهایی از آن
مشاهده گردد.
اگر الستیک به طور مکرر دچار نشتی میشود
یا تعمیر آن به علت ابعاد پارگی یا موقعیت آن
امکانپذیر نمیباشد.

هنگام کنترل و تعویض الستیکها به موارد زیر

دقت کنید .در غیر این صورت ممکن است در کنترل

خودرو دچار مشکل شده و حادثهای به بار آورید که

موجب آسیب شدید جسمی یا حتی مرگ گردد:

از ترکیب الستیکهای با سازنده ،مدل و طرح آج
متفاوت خودداری کنید.
ً
از ترکیب الستیکهایی که به طور کامال نامتناسب
ساییده شدهاند خودداری فرمایید.
از ترکیب الستیکهایی که به طور کامال ً متفاوت

ساخته شدهاند خودداری کنید.
از الستیکهای دست دوم که قبال ً در خودروی
دیگری بکار گرفته شدهاند استفاده نکنید.

اگر فشار باد هر یک از الستیکها هنگام رانندگی

کم شد ،به رانندگی ادامه ندهید .در غیر این صورت
الستیک و چرخ آسیب میبینند.

فشار باد الستیک

فشار باد الستیکها را در حد مطلوب حفظ کنید.
حداقل هر ماه یک بار باید فشار باد الستیکها را
کنترل نمایید .شرکت کرمان موتور توصیه میکند
این کار را هر دو هفته یک بار انجام دهید.
رانندگی با خودرویی که الستیکهای آن کمباد
است عواقب زیر را به دنبال دارد:
wwافزایش مصرف سوخت

wwکاهش عمر مفید الستیکها و لذت نبردن از
رانندگی
wwکاهش ایمنی رانندگی

wwآسیب به سیستم انتقال نیرو

wwفشار باد الستیک را با استفاده از نشانگر فشار
اندازهگیری کرده و به بازرسی چشمی اعتماد
نکنید .کاهش فشار باد الستیک حتی اگر اندک باشد
میتواند تعادل خودرو را با مشکل مواجه کند.
wwبعد از رانندگی فشار باد الستیک بیشتر از
حد معمول است .این موضوع طبیعی است و
در صورت مواجه شدن با آن نباید باد الستیک
را خالی کنید.

wwاز قرار داشتن درپوش سوپاپ الستیک اطمینان
حاصل کنید .بدون درپوش ممکن است گرد و
خاک یا رطوبت وارد الستیک شده و موجب
نشتی گردد .اگر درپوش سوپاپ گم شده به
سرعت درپوش جدید تهیه نمایید.

دستورالعملهاییمربوطبهکنترلفشاربادالستیک
هنگام کنترل فشار باد الستیک توصیههای زیر را
رعایت نمایید:

خطر

فشاربادالستیکتاثیربهسزاییدرنحوهعملکردچرخهادارد:

فشار باد الستیکها را همیشه در حد مطلوب نگه

دارید .در غیر این صورت ممکن است حوادث زیر رخ
داده و باعث آسیب جسمی شدید یا مرگ شما گردد:
استهالک شدید

سایش نامتناسب

اشکال در کنترل خودرو

احتمال ترکیدن الستیکها بر اثر گرم شدن بیش از حد
تغییر شکل چرخها

افزایش احتمال آسیب چرخها در خطرات جادهای

نگهداری خودرو

اگر در این مورد مطمئن نیستید به تعمیرگاههای
مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.

wwتنها در صورت خنک بودن خودرو میتوانید فشار
باد الستیک را به طور دقیق اندازهگیری کنید .اگر
خودرو بیش از سه ساعت در پارک بوده و یا کمتر
از  1/5کیلومتر با آن رانندگی کردهاید ،میتوانید
فشار باد الستیک آن را کنترل نمایید.
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در صورت گیر کردن خودرو

روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی
اگر موتور در هنگام رانندگی خاموش شد

داغ کردن خودرو

بروز نقص
در خودرو
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۶

اطالعات مهم

اگر موتور خاموش است و نیازی به روشن بودن

❝❝

در صورت بروز اشکال در خودرو و همچنین پس
از تصادف با خودروی دیگر ،چراغ اعالم خطر را
روشن نمایید .با این کار تمام چراغهای راهنما

شروع به چشمک زدن می کنند .برای خاموش

کردن چراغ اعالم هشدار ،کلید مربوطه را یک بار
دیگر فشار دهید.

هنگام بلند کردن چرخها دقت کنید سمت مخالف

چراغ اعالم هشدار نیست ،هرچه سریعتر آن را
خاموش کنید تا شارژ باتری خالی نشود.

خودرو با زمین فاصله مناسبی داشته باشد .در

غیر این صورت اجزای مختلف خودرو هنگام

برای بکسل کردن خودرو از سیستمهای زنجیر

بکسل کردن آسیب می بینند.

ایمنی استفاده کرده و قوانین محلی را رعایت نمایید.

بکسل کردن خودرو

پیشنهاد می کنیم در صورت نیاز به بکسل کردن
خودرو این کار را به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور و یا شرکت های متخصص این کار
که از کامیونت های تخت استفاده می کنند بسپارید.
اگر چرخها و اکسلهای خودرو سالم است می توانید
آن را از جلو بوسیله کامیونتهایی که چرخهای جلو را
بلند می کنند بکسل کنید .اما در صورتی که چرخها یا

هنگام بکسل خودرو از عقب سوییچ را بیرون نیاورده

پیشــنهاد مــی کنیــم هنــگام بکســل کــردن خــودرو
از عقــب بــه ایــن روش ،زیــر چرخهــای جلــو چــرخ
کمکــی قــرار دهیــد .در صــورت عــدم اســتفاده از
چــرخ کمکــی ،ســوییچ را در وضعیــت  ACCو
دســته دنــده را در دنــده  Nقــرار دهیــد.

عالئم زیر نشان دهنده بروز نقص در خودرو می
باشد .در صورت بروز این موارد ،پیش از بکسل
کردن خودرو با تعمیرگاههای مجاز شرکت کرمان
موتور تماس بگیرید:
 .1موتور روشن است ولی خودرو حرکت نمی کند.
 .2خودرو صداهای غیرعادی تولید می کند.

› ›روش های بکسل کردن

بروز نقص در خودرو
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اکسل های عقب ایراد دارد ،تنها مجاز به استفاده از
کامیونت های تخت هستید.
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و همچنین در وضعیت  LOCKقرار ندهید .در غیر
این صورت ممکن است مکانیسم قفل غربیلک فرمان

نتواند چرخها را در جهت مستقیم نگه دارد.

استفاده از کامیونت های تخت

در صورت استفاده از زنجیر یا کابل برای بستن
خودرو ،بیش از حد آن را سفت نکنید .در غیر این
صورت ممکن است خودرو آسیب ببیند.

بکسل کردن به وسیله کامیونت بلندکننده چرخها
پیشنهاد می کنیم هنگام بکسل کردن خودرو از
جلو به این روش،زیر چرخهای عقب چرخ کمکی
قرار دهید .در صورت عدم استفاده از چرخ کمکی،
باید ترمز دستی را آزاد کنید.

در هنگام بکسل کردن از استارت ناگهانی یا حرکت
دادن ناگهانی فرمان اجتناب کنید.

همیشههنگامبکسلکردنمراقبخودروهایدیگرباشید.

در بکسل کردن خودروهای گیربکس اتوماتیک،
چرخها نباید با زمین تماس داشته باشند.

 .1با کمک یک پیچ گوشتی سرتخت که سر آن با
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چسب یا پارچه پوشانده شده ،درپوش محل
قرارگیری قالب بکسل جلو که روی سپر جلو

واقع شده را باز کنید.

از محکم بسته شدن قالب اطمینان حاصل کنید.
در غیر این صورت ممکن است قالب شل شده و
حادثهای به بار آید.

خودروهای گیربکس اتوماتیک را هرگز نباید با
قالب بکسل کنید.

تنها در صورتی که چرخها ،اکسل ها ،غربیلک

فرمان و ترمزها در وضعیت خوبی باشند می توانید

خودرو را به کمک قالب بکسل نمایید.

هنگام بکسل کردن ،چراغ اعالم خطر ماشین بکسل و

از بلند کردن چرخها با زنجیر اجتناب کنید.

خودروییکهدرحالبکسلشدناستبایدروشنباشد.

هنگام بکسل کردن همیشه باید یک نفر در خودرو

بماند تا غربیلک فرمان را کنترل کرده و در صورت

نیاز ترمزگیری نماید.
بکسل کردن خودرو باید با سرعت پایین انجام شود.

 .2قالب را داخل سوراخ جا زده و با دست در جهت
عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شود.
بکسل اضطراری

در شرایط اضطراری ،در صورت عدم دسترسی به
ماشینهای مخصوص بکسل ،میتوانید خودرو را
با کابل یا زنجیری که به طور ایمن به قالب بسته شده
بکسل کنید .این کار باید تنها در جادههای صاف،
برای مسافتی کوتاه وبا سرعت پایین انجام شود.

بکسل کردن به وسیله قالب بکسل

 .3قالب را با استفاده از آچار چرخ محکم کنید.

اقدامات احتیاطی به هنگام استفاده از قالب بکسل

 .1پیش از بکسل کردن بررسی کنید قالب نشکسته
یا ترک برنداشته باشد.
 .2از وارد آوردن تکان سخت و ناگهانی به
قالب خودداری کنید .همیشه نیروی متعادل و
یکنواخت به قالب اعمال نمایید.
 .3هرگز خودرو را از جوانب بکسل نکرده و نیروی
عمودی به قالب وارد نکنید .جهت بکسل کردن
باید همیشه رو به جلو باشد.

در صورت گیر کردن خودرو در ماسه یا گل و الی و
نیاز به بکسل کردن به وسیله قالب ،توصیه های زیر
را رعایت فرمایید .در غیر این صورت ممکن است

کابل یا زنجیر به علت اعمال نیروی بیش از حد پاره

شده و به شما یا خودرویتان آسیب وارد شود.

اگر تکان دادن خودرو دشوار است بر بکسل کردن
آن اصرار نورزید و با تعمیرگاه های مجاز شرکت
کرمان موتور تماس بگیرید.

خودرو را در یک خط مستقیم بکسل کنید.

❝❝

بروز عالئم غیرعادی در خودرو

در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر با نمایندگی
های مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید .در
این مواقع خودرو نیاز به بررسی و تعمیر دارد:

› ›عالئم قابل مشاهده

wwنشتی روغن از زیر خودرو (چکیدن آب از
سیستم ایرکاندیشن عادی است)
wwصاف شدن سطح الستیکها یا سایش نا
متقارن آنها

› ›صداهای غیرعادی

wwتغییر صدای اگزوز

wwسر و صدای بیش از حد الستیک هنگام پیچیدن
wwصداهای غیرعادی از سیستم تعلیق

wwصدای غژ غژ یا صداهای دیگر از موتور

› ›کارکرد غیرعادی

wwموتور ناپایدار بوده و سنگین کار می کند.

wwتوان موتور به طرز قابل مالحظه ای پایین آمده.
wwهنگامترمزگیریخودروبهیکسمتمتمایلمیشود.

wwهنگام رانندگی در یک جاده صاف خودرو به
طرز غیرعادی به یک سمت متمایل می شود.
wwترمز کیفیت سابق را نداشته و حالت اسفنجی دارد.
پدال ترمز تقریب ًا با کف خودرو برخورد می کند.

بروز نقص در خودرو

wwباال رفتن دمای مایع خنککننده تا محدوده قرمز
نشانگر
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از توان موتور برای توقف خودرو استفاده کنید.

پدال ترمز را به نرمی فشار داده ،به آرامی سرعت را کم
کنید و خودرو را در محلی امن کنار جاده پارک نمایید.

به سرعت چراغ اعالم خطر را روشن کرده و مثلث
اعالم هشدار را در فاصله  50تا  150متر از عقب

خودرو قرار دهید تا خودروهای دیگر از پشت با
شما برخورد نکنند.

در صورت ترکیدن الستیک با رعایت اقدامات

احتیاطی زیر خودرو را در محلی امن پارک کرده و
الستیک را عوض کنید.

› ›اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ترکیدن الستیک
 .1همیشه الستیکها را چک کرده و در صورت
مشاهده هرگونه اشکال آن را برطرف نمایید.

الستیک خارج کنید .دیواره کناری الستیک را
بررسی نمایید.

فرمان را محکم نگه دارید تا کنترل خودرو از

 .3اگر به طور معمول در بزرگراه ها رانندگی می کنید،

پدال ترمز را با نیروی زیاد فشار ندهید .در غیر این

 .4از الستیکها تا زمان عمر عملکردی شان استفاده

دستتان خارج نشود.

صورت امکان از دست رفتن کنترل و چپ کردن
خودرو به علت تغییر مرکز ثقل وجود دارد.

از قرار گرفتن جک در نقطه صحیح اطمینان حاصل

کنید .قرار دادن جک در محل غلط موجب آسیب

دیدن خودرو شده و ممکن است خودرو از روی
جک بیفتد.

ابزار مورد نیاز را بیرون آورید:

مثلث اعالم هشدار را بیرون آورده و در محل
مناسب قرار دهید.

 .1جعبه ابزار .2 ،دسته جک
 .3آچار چرخ .4 ،جک
برای آماده بودن در مواقع اضطراری باید با نحوه کار
جک وابزارآشنا بودهو محل قرارگیریآنهارا بلد باشید.

هنگام باال بردن خودرو با جک هیچ کس نباید
درون خودرو باشد .از قرار دادن اشیا در زیر یا
روی جک اجتناب کنید.

جک تنها برای باال بردن خودرو هنگام تعویض
الستیک طراحی شده .فقط تا جایی که برای

تعویض الستیک نیاز دارید خودرو را باال ببرید.

 .2هرگونه سنگ یا جسم خارجی را از بین آج های
برای مشاهده هرگونه ترک یا سایش بیش از حد

اگر هنگام رانندگی متوجه ترکیدن الستیک شدید،

دور از ترافیک عبوری متوقف نمایید .از توقف در
مسیر حرکت خودروهای دیگر اجتناب نمایید.
 .2موتور را خاموش کرده و چراغ اعالم هشدار
را روشن کنید.
 .3ترمز دستی را درگیر کرده و دسته دنده را در
وضعیت دنده  Nقرار دهید.
 .4همه سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و به
محلی امن هدایت کنید .مثلث اعالم هشدار را در
پشت خودرو قرار دهید.
 .5الستیک را عوض کنید.

1

هر 10هزار کیلومتر یک بار چرخها را جا بجا نمایید.

کنید .اگر عمر الستیک تمام شده یا الستیک خیلی

ساییده شده است ،آن را تعویض نمایید.

در صورت پنچر شدن هر یک از الستیکها به رانندگی
ادامه ندهید .رانندگی با الستیک پنچر حتی اگر در
مسافتی کوتاه انجام گیرد به چرخ آسیب می رساند.

فاصله مناسب برای قرار دادن مثلث اعالم هشدار
موقعیت

روز

شب

سر پیچها

 50متر

 150متر

بزرگراه ها و
آزادراه ها

 150متر

 250متر

توصیه هایی برای استفاده از جک:

برای استفاده از جک طبق دستورالعمل های
مربوطه عمل کنید.

هنگامی که خودرو روی جک است از رفتن به زیر
آن یا قرار دادن هر یک از اعضای بدن زیر خودرو
اجتناب کنید.

هنگامی که خودرو روی جک است استارت نزنید.

بیرون آوردن الستیک زاپاس

بروز نقص در خودرو
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❝❝
ترکیدن الستیک
❝❝

اقدامات احتیاطی در شرایط اضطراری

به سرعت خودرو را در دنده پایین تر قرار داده و

❝❝
 .1به آرامی سرعت را کم کرده و خودرو را در محلی
پنچری الستیک

4

3

2
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 از آغشته کردن پیچ و مهره ها به روغن و گریس

هنگامی که خودرو روی جک قرار دارد از رفتن به زیر

اجتناب کنید.

آن اجتناب کنید.

روغن و گریس می توانند باعث سفت شدن بیش
از حد مهره ها شده و به آنها آسیب بزنند .همچین

مهره های چرخ را باز کنید

مقابل چرخها مانع قرار دهید

هنگامی که خودرو روی جک است برای جلوگیری
از به راه افتادن آن مقابل چرخ مورب الستیک
پنچر ،مانع قرار دهید.
برای ثابت کردن چرخها مانع را مقابل الستیکهای
جلو و پشت الستیکهای عقب قرار دهید.

با استفاده از آچار چرخ مهره ها را به طور
ضربدری باز کنید .ابتدا مهره ها را یک تا دو دور
در خالف جهت عقربه های ساعت شل کرده و تا
زمانی که خودرو را با جک باال نبرده اید مهره ها
را بطور کامل باز نکنید.

باال بردن خودرو با جک

جک را در محل صحیح (نقطه نشان داده شده در

تصویر) قرار دهید .جک باید روی زمین صاف و
سخت قرار گیرد.

امکان در رفتن آچار و آسیب دیدن مهره وجود دارد.

گریس اجتناب کنید .در غیر این صورت پیچ و مهره

ها شل شده و هنگام رانندگی باز می شوند.

۲

مهره ها را باز کرده ،چرخ پنچر را بیرون آورده
و کنار بگذارید.

به طور کامل در آچار جای بگیرد .در غیر این صورت

دسته جک را درون جک جا زده و در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید .خودرو را تا جایی

باال ببرید که چرخ کمی از سطح زمین فاصله بگیرد.

خودرو باز شوند و موجب تصادف گردند.

۳

الستیک را عوض کنید

هنگام باز کردن مهره ها با آچار چرخ دقت کنید مهره
از آغشته کردن پیچ و مهره های چرخ به روغن و

پیش از سوار کردن الستیک زاپاس با استفاده از
برس سیمی زنگ زدگی ها را از سطح اتصال چرخ
پاک کنید.

ممکن است مهره ها شل شده و در حال حرکت

الستیک زاپاس را سوار کرده و مهره های چرخ را
سفت ببندید .جک را پایین بیاورید تا جایی که چرخ
به آرامی روی زمین قرار گیرد .سپس مهره ها را با
آچار چرخ به طور ضربدری سفت کنید.

۱
۴

خودرو را پایین آورده و جک را از زیر آن خارج
کنید .مهره ها را بطور ضربدری مطابق با ترتیب
نشان داده شده در شکل دو تا سه مرتبه با گشتاور
مشخص سفت کنید.
گشتاور مورد نیاز 120 :نیوتون متر
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 .1کفپوش صندوق عقب را بردارید.
 .2پیچ پروانه ای روی چرخ را باز کرده و چرخ
را بیرون آورید.
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هنــگام پاییــن آوردن خــودرو مراقــب باشــید دســت
یــا دیگــر اعضــای بــدن کســی زیــر آن نمانــده و

آســیب نبینــد.

بعد از تعویض الستیک ،مهره ها را با گشتاور
مشخص شده بوسیله آچار چرخ بسته و سفت کنید.

بررسی های الزم پس از تعویض الستیکها

فشار باد الستیک جدید را کنترل کنید .اگر فشار

پیش از رانندگی بررسی کنید تمام ابزارها ،جک و
الستیک پنچر به طور ایمن در محلی که برایشان
پیش بینی شده قرار گرفته باشند .در غیر این

صورت ممکن است بر اثر ترمز ناگهانی یا تصادف،
این ابزارها به سمت سرنشینان پرتاب شده و به

آنها آسیب برسانند.

الستیک زاپاس برای رانندگی به مدت کوتاه
طراحی شده و مناسب رانندگی با سرعت باال
نمیباشد (حداکثر سرعت  90کیلومتر بر ساعت و

باد الستیک کم است ،به آرامی خودرو را به

حداکثر مسافت  50کیلومتر) .باید هرچه سریعتر

حد مطلوب افزایش دهید.

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

نزدیکترین تعمیرگاه رسانده و باد الستیک را تا

پس از باد زدن ،الستیک درپوش سوپاپ را نصب

کنید .در غیر این صورت گرد و غبار و رطوبت وارد
سوپاپ الستیک شده و موجب نشتی میگردد.

در صورت گم شدن درپوش ،هرچه سریعتر یک
درپوش جدید تهیه و جایگزین کنید.

ابزارها ،مثلث اعالم هشدار ،جک و الستیک پنچر

را به جای خود در صندوق عقب خودرو برگردانید.

پس از تعویض الستیک ،الستیک پنچر را برای
تعمیر به یک تعمیرکار متخصص بسپارید.

برای تعمیر یا تعویض الستیک به تعمیرگاههای

در صورت گیر کردن خودرو

در صورت گیر کردن خودرو در ماسه ،گل و الی یا
برف ،اقدامات زیر را انجام دهید:

 .1موتور را خاموش کرده و ترمزدستی را درگیر کنید.
 .2ماسه ،گل و الی یا برف جمع شده در اطراف
چرخ را کنار بزنید.

 .3سنگ ،چوب یا اجسام دیگری زیر چرخها قرار دهید

تا اصطکاک و تماس تایرها با زمین بیشتر شود.

 .4موتور را روشن کرده و به آرامی گاز دهید تا
خودرو بیرون بیاید.

اگر قصد دارید با هل دادن خودرو به جلو یا عقب

آن را آزاد کنید ،مراقب باشید خودرو پس از حرکت
با افراد یا موانع پیرامون برخورد نکند .هنگام هل

دادن خودرو باید تا جای ممکن فضای اطراف آن
خالی باشد.

برای پیشگیری از آسیب دیدن سیستم گیربکس،

هنگام هل دادن خودرو به توصیههای زیر توجه کنید:
همزمان با گاز دادن دنده عوض نکنید.
دور موتور را بیش از حد باال نبرید.

اگر با وجود چند بار هل دادن خودرو آزاد نمیشود ،باید
آن را بکسل کنید.

❝❝
اگر با وجود انجام صحیح مراحل استارت ،موتور
روشن نشدن موتور

روشن نمیشود ،موارد زیر را کنترل کنید:
 .1در صورتی که استارتر موتور بسیار آرام کار
میکند ،المپهای داخل خودرو سوسو میزنند
و بوق صدای ضعیفی تولید کرده یا اص ًال به
صدا در نمی آید ،دالیل زیر را بررسی نمایید:
wwشارژ باتری بسیار کم شده.

wwاتصال ترمینالهای باتری شل شده و یا زنگ زده.
 .2اگر استارتر موتور به طور عادی کار میکند
اما موتور روشن نمیشود دالیل احتمالی زیر را
بررسی کنید:

wwممکن است نقصی در موتور به وجود آمده باشد.

 ســعی نکنیــد بــا هــل دادن یــا بکســل کــردن خــودرو
را روشــن کنیــد .ایــن کار بــه خــودرو آســیب زده
و همچنیــن ممکــن اســت در اثــر نداشــتن کنتــرل
کافــی بــه هنــگام هــل دادن یــا بکســل کــردن ،دچــار
تصــادف شــوید.
از استارت زدن مداوم موتور به مدت طوالنی (بیش
از  15ثانیه) خودداری کنید .در غیر این صورت
استارتر موتور آسیب دیده و سیمهای مربوط به
آن داغ میکنند.

❝❝
در صورت خالی شدن شارژ باتری میتوانید آن را
روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی

به روش زیر روشن نمایید .اگر خودرویتان مجهز
به کابلهای کمکی نمیباشد ،با تعمیرگاه مجاز
شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
اگــر خودرویتــان بــه کابلهــای کمکــی مجهــز
باشــد ،میتوانیــد از طریــق باتــری خــودرو دیگــر
آن را روشــن نماییــد.

› ›روشن کردن موتور در مواقعی که شارژ باتری
تخلیه شده   

در صورت خالی شدن شارژ باتری ،موتور با هل
دادن روشن نمیشود.

بروز نقص در خودرو
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❝❝

wwســوخت درون بــاک رو بــه اتمــام اســت.
ســوختگیری نماییــد.

 .1کابلهای کمکی را به روش زیر وصل کنید:
الف .سر کابل مثبت را به ترمینال مثبت باتری
خالی متصل کنید.
ب .سر دیگر کابل مثبت را به ترمینال مثبت باتری
کمکی وصل نمایید.
ج .سر کابل منفی را به ترمینال منفی باتری کمکی
وصل کنید.
د .سر دیگر کابل منفی را به یک بخش فلزی
سخت ،غیرمتحرک و بدون پوشش (رنگ نشده)
خودرویی که باتری آن خالی شده وصل نمایید.
 .2موتور خودروی کمکی را روشن کنید .دور موتور
را به آرامی باال برده و تا  5دقیقه به همین ترتیب
موتور را روشن نگه دارید تا باتری خالی شارژ شود.
 .3در حالیکه دور موتور خودروی کمکی را ثابت
نگه داشتهاید ،خودروی دیگر را استارت بزنید.
 .4با روشن شدن موتور ،کابلهای کمکی را در
جهت عکس مراحل نصب ،جدا کنید .در اولین
فرصت برای کنترل وضعیت باتری به تعمیرگاه
مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه نمایید.

105

› ›برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری

موضع ریختن اسید قرار دهید.

 .1پیش از خاموش کردن موتور ،چراغهای ترکیبی
و سیستم صوتی را خاموش نمایید.
 .2در مواقعی که خودرو برای مدت طوالنی با
سرعت کم در حال حرکت است (مث ًال در ترافیک
سنگین) تجهیزات الکتریکی غیرضروری را
خاموش کنید.

برای پیشگیری از مشتعل شدن گاز آزاد شده از باتری

و انفجار آن ،به اقدامات احتیاطی زیر توجه کنید:
دقت کنید کابلها به ترمینالهای صحیح وصل شوند.

۴

باتری را شارژ کنید

حتی در صورت عدم استفاده از خودرو ،الکتریسیته
ذخیره شده درون باتری به تدریج تخلیه میشود.
باتری با فعالیت موتور به طور خودکار شارژ
میگردد .بنابراین در صورت عدم استفاده از
خودرو به مدت طوالنی ،پس از مدتی شارژ باتری
تخلیه شده و موتور استارت نمیخورد.

۱

با هم تماس پیدا نکنند.

از کشیدن سیگار ،روشن کردن فندک یا نزدیک
کردن آتش مستقیم به باتری اجتناب کنید.

بوده و اجزای آن از سرب و ترکیبات سرب میباشند.

به هنگام حمل باتری موارد زیر را رعایت کنید:

هنگام کار با باتری عینک ایمنی زده و مراقب باشید

۳

از نزدیک شدن کودکان به باتری جلوگیری کنید.

مراقب باشید سرهای مثبت و منفی کابلهای کمکی

باتری حاوی الکترولیت اسیدی و بسیار خورنده

۲

همیشه پس از کار با باتری ،ترمینال ها و اجزای
دیگر آن دستها را با آب بشویید.

الکترولیت با پوست یا لباستان و همچنین با بدنه
خودرو تماس پیدا نکند.

هرگز روی باتری خم نشوید.

در صورت ریختن الکترولیت روی پوست یا درون
چشم ،به سرعت محل را با آب زیاد شسته و به
مراکز درمانی مراجعه کنید .تا زمان رسیدن به

دقت کنید باتری کمکی  12ولت باشد .اگر از ولتاژ

باتری کمکی مطمئن نیستید ،برای روشن کردن

موتور از آن استفاده نکنید.

دقت کنید کابلهای کمکی بین فنهای خنککننده،
تسمهها و دیگر اجزای متحرک موتور گیر نکنند.

❝❝

اگر موتور در هنگام رانندگی خاموش شد

 .1سرعت را به آرامی کم کرده ،به تدریج به کنار
جاده آمده و توقف کنید.
 .2چراغ اعالم خطر را روشن نمایید.
 .3استارت بزنید.

هنگام کار نکردن موتور کنترل غربیلک فرمان از حالت
عادی سختتر بوده و برای فشردن پدال ترمز نیز

نیروی بیشتری الزم است.

❝❝
اگر نشانگر دمای مایع خنککننده موتور به خط
داغ کردن خودرو

قرمز رسیده یا از آن عبور کند ،توان موتور پایین
آمده و صدای بلند ضربه از آن شنیده خواهد شد.
این عالئم نشان دهنده داغ کردن موتور است .در
این مواقع باید اقدامات زیر را انجام دهید:
 .1خودرو را به آرامی در کنار جاده متوقف کرده و
چراغ اعالم خطر را روشن نمایید .دسته دنده را
در وضعیت دنده خالص گذاشته و ترمز دستی
را درگیر کنید .ایرکاندیشن را خاموش نمایید.
.2کنترلکنیدازمحفظهموتوربخارخارجمیشودیاخیر.
در صورت خروج بخار از محفظه موتور ،اجازه
دهید خودرو برای چند دقیقه درجا کار کند تا به
تدریج خنک شده و خروج بخار قطع شود .سپس

با دقت درب محفظه موتور را باز کرده و دوباره
استارت بزنید.

بروز نقص در خودرو
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مراکز درمانی ،یک اسفنج یا دستمال خیس را روی
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اگر بخاری از محفظه موتور خارج نمیشود اجازه
دهید موتور به کارکرد عادیاش ادامه دهد و با دقت

درب محفظه موتور را باز کنید.

شدن یا بیرون آمدن کانکتور ،آن را وصل نمایید .اگر
هیچیک از روشهای باال مفید واقع نشد ،با تعمیرگاه
مجازشرکتکرمانموتورتماسبگیرید.

 .5اگر نشتی شدید در رادیاتور یا شلنگها مشاهده
کردید به سرعت موتور را خاموش کرده و با

همیشه پیش از بررسی محفظه موتور اجازه دهید

موتور خنک شود .بخار داغ با فشار باال میتواند
موجب سوختگی شود.

 .3کارکرد عادی فنهای خنککننده را کنترل کنید.
همچنین در رادیاتور و شلنگها دنبال نشتی
بگردید .چکه کردن آب از ایرکاندیشن در هنگام
روشن بودن آن عادی است.

هنگام روشن بودن موتور از نزدیک کردن دستها و
لباسهایتان به اجزای متحرک موتور همچون فنهای

خنککننده و تسمهها اجتناب کنید.

 .4در صورت کار نکردن فنها ،کنترل کنید کانکتور
فن شل نشده یا بیرون نیامده باشد .در صورت شل

تعمیرگاههایمجازشرکتکرمانموتورتماسبگیرید.

 .6اگر فنها کار میکنند و نشتی در شلنگها مشاهده

 .8پیش از کنترل سطح مایع خنککننده ،صبر کنید
دمای آن به دمای اتاق برسد .پایین آمدن سریع
سطح مایع خنککننده به معنی وجود نشتی در
سیستم میباشد .در این مواقع به سرعت خودرو را
به تعمیرگاه مجاز شرکت کرمان موتور منتقل کنید.
۱۱۰

شماره شناسایی خودرو

۱۱۸

پدال گاز

۱۱۳

ابعاد کلی

۱۱۹

ویژگیهای فنی سیستم گیربکس

نمیشود ،اجازه دهید موتور برای دقایقی به همین

۱۱۱

 .7سطح مایع خنککننده درون مخزن را بررسی

۱۱۴

صورت کار کند تا سریعتر خنک شود.

کنید .در صورت لزوم مایع خنککننده بیشتر

اضافه نمایید.

هنگام داغ بودن موتور و رادیاتور ،درب مخزن مایع
خنککننده و درپوش رادیاتور را شل نکنید .در غیر

این صورت بخار یا مایع داغ بیرون پاشیده و موجب
سوختگی شما میشود .صبر کنید موتور خنک شود،

سپس اقدامات الزم را انجام دهید.

۱۱۵
۱۱۷
۱۱۸

برچسبهای هشدار

۱۱۸

مشخصات فنی خودرو

۱۲۰

ویژگیهای فنی موتور

۱۲۲

ویژگیهای الستیک

ویژگیهای فنی کالچ

۱۲۱
۱۲۲

سیستم ترمز

مقدار و نوع سوخت و روانکارها

روغن موتور مناسب بر اساس دمای هوای محیط
طبقهبندی و حجم روغن گیربکس اتوماتیک
چراغها

مشخصات
خودرو

❝❝

7
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شماره شناسایی خودرو ( )VINشماره شناسایی

رسمی خودروی شما میباشد .در اعطای اسناد

مالکیت خودرو به این شماره استناد میگردد.

 .1این شماره در سمت چپ ،باالی پنل مقابل

۴

۳

۲

۵

راننده حک شده.

۱

 .2این شماره همچنین در پایین درب سرنشین

این شماره روی جعبه گیربکس نیز درج شده است.
VIS

جلو روی ستون  Aحک شده است.

8

 .3این شماره در سمت راست سقف نیز حک شده.
 .4این شماره همچنین بر صفحه فلزی باالی درب

نزدیک صندلیهای عقب حک شده.

.6اینشمارهدرپایینصندلیسرنشینجلونیزحکشده.
 .7این شماره در پایین ستون  Bنیز حک شده.

 .8این شماره روی پانل داخلی درب راننده نیز حک شده.

4

1 2 3

5

حروف را نشان میدهد:

۶

› ›ساختار و محتوای VIN
۷

۸

 .1منطقه جغرافیایی

 .2کشور

 .3کارخانه

 .4کد مشخصه خودرو
 .5شماره بازرسی

› ›شماره پالک کارخانه

شماره پالک کارخانه روی ستون راست خودرو
(ستون  )Bحک شده.
مدل خودرو ،تعداد سرنشینان ،مدل موتور ،کد  VINو
اطالعاتدیگررویشمارهپالککارخانهحکشدهاست.

حروف و اعداد را نشان میدهد:

عقب حک شده.

 .5این شماره همچنین در کف خودرو سمت راست

6 7

VDS

WMI

مشخصات خودرو
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شماره شناسایی خودرو

 .6سال
 .7کارخانه سوار کردن اجزا (خط تولید خودرو)
 .8شماره سری ساخت
شماره شناسایی خودرو از هفده رقم در سه بخش
تشکیل شده که به شرح زیر میباشد:
 :WMIشناسه تولیدکننده جهانی
 :VDSبخش توصیف خودرو
 :VISبخش عملکرد خودرو

111

› ›شماره موتور

شماره موتور روی دیواره سیلندر حک شده است.

❝❝

برچسبهای هشدار

› ›برچسبهای هشدار ایربگ

راهنمای خودروی لیفان X50

جلو نصب شده.

توصیههای ایمنی مربوط به ایربگها در این برچسب

آورده شده .برای پیشگیری از هرگونه آسیب
احتمالی ،سرنشینان باید به این توصیهها دقت کنند.

4

2 3

مشخصات خودرو

برچسب هشدار ایربگ روی آفتابگیر سرنشین

1

 .1برچسب هشدار مایع شوینده

 .2برچسب هشدار مایع خنککننده موتور
 .3برچسب هشدار مبرد ایرکاندیشن
 .4برچسب هشدار روغن موتور

› ›برچسب هشدار الستیک زاپاس

برچسب هشدار الستیک زاپاس روی صفحه فلزی
درون صندوق عقب چسبانده شده.

› ›برچسب هشدار قفل کودک

 ۱۴۶۵میلیمتر

برچسبهای هشدار قفل کودک روی قفل دربهای

 ۱۷۲۲میلیمتر

عقب چسبانده شده.

قفل کودک دربهای عقب میتواند در هنگام

حرکت خودرو از کودکان محافظت کند .در صورت
حضور کودکان در خودرو ،حتم ًا از این سیستم
استفاده کنید.

 ۱۵۴۰میلیمتر
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الستیک و اطالعات دیگر در این برچسب آورده شده.

❝❝

ابعاد کلی

113

› ›برچسب فشار باد الستیک

برچسب فشار باد الستیک روی ستون  Bسمت

چپ خودرو حک شده .مدل الستیک ،مقادیر فشار باد

› ›برچسب هشدار سوخت

برچسبهشدارسوختداخلدرپوشباکچسباندهشده.

۳۲/۲°

۷۱۵میلیمتر

 ۲۵۵۰میلیمتر
 ۴۱۰۰میلیمتر

۲۱°

۸۳۵میلیمتر

 ۱۴۶۰میلیمتر

مشخصات فنی خودرو

راهنمای خودروی لیفان X50

مدل

195/60 R15

طول

 4100میلیمتر

فشار باد چرخهای جلو

) 230 ) 33.36 psiکیلوپاسکال

عرض

 1722میلیمتر

فشار باد چرخهای عقب

) 230 ) 33.36 psiکیلوپاسکال

ارتفاع

 1540میلیمتر

گشتاور الزم برای بستن مهرههای چرخ

 120نیوتون متر

جلو

 1465میلیمتر

تعداد سرنشینان

 5نفر

عقب

 1460میلیمتر

مدل و نام محصول

ابعاد کلی

LF7153B/LF7351B1

فاصله عرضی چرخها
فاصله چرخهای جلو با چرخهای عقب

LF7153D

بار وارده به شفت جلو

 2550میلیمتر

وزن خودرو

 1150کیلوگرم

 1175کیلوگرم

حداکثر وزن خودرو با بار

 1525کیلوگرم

 1550کیلوگرم

حداکثر سرعت

 170کیلومتر بر ساعت

 160کیلومتر بر ساعت

فاصله محور چرخ جلو از سر خودرو

 835میلیمتر

فاصله محور چرخ عقب تا انتهای خودرو

 715میلیمتر

حداقل شعاع چرخش

 4/8متر

بار وارده به شفت عقب

بدون بار

 705کیلوگرم

بار کامل

 815کیلوگرم

بدون بار

 445کیلوگرم

بار کامل

 710کیلوگرم

حداکثر توان شیبروی

 ≤30درجه

حداکثر سطح تماس با زمین (بدون بار)

 208میلیمتر

زاویه ورود به شیب ()Approach

 21درجه

زاویه ترک از شیب ()Departure

 32/2درجه

مشخصات خودرو

114

❝❝

❝❝

ویژگیهای الستیک
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فشار عملکردی سیستم ایرکاندیشن

همترازی چرخها

زاویه فرمان

چرخهای آلومینیومی (تعادل یکطرفه  ،≥75 gعدم تعادل راست-چپ )≥10 g

نوع

 3/2 ~ 0/2مگاپاسکال

کینگپین کستر

 4/43 ± 0/75درجه

زاویه کینگپین

 10/8درجه

کمبر چرخ جلو

 0/083 ± 0/75درجه

تواین چرخ جلو

 1/5 ± 2میلیمتر

کمبر چرخهای عقب

 -0/9 ± 0/5درجه

تواین چرخهای عقب

 2/2±3درجه

مدل موتور
قطر سیلندر × کورس

LF 479 Q 2-B / LF 479 Q 2-B2
چهار سیلندر خطی ،دومیل سوپاپ ،سیستم زمانبندی متغیر سوپاپها VVT
78/7 × 77/2

حجم سیلدهای موتور

میانگین مصرف سوخت در هر  100کیلومتر
(لیتر)

(درجه)

چرخهای داخلی

بدون بار / 38 :بار کامل42 :

چرخهای بیرونی

بدون بار / 33 :بار کامل( 35/5 :درجه)

( 78/7×77میلیمتر)

/
1502

/

1498
LF7153B/LF7153B1 (MT) :6/3

LF7153D (CVT): 6/5

ضریب تراکم

10:1

حداکثر قدرت نسبی

 71کیلووات

حداکثر نسبت گشتاور به دور موتور

 133/3500~4500نیوتون متر بر دور بر دقیقه

حداکثر نسبت گشتاور به دور موتور خالص

 127/3500~4500نیوتون متر بر دور بر دقیقه

نسبت توان به دور موتور مجاز

 76/6000دور بر دقیقه

دور در جا (دور آرام موتور)

 800±50دور بر دقیقه

استاندارد آالیندگی

یورو 4

توالی استارت (ترتیب جرقه شمع)

1-3-4-2

مشخصات خودرو
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الزاماتباالنسدینامیکچرخ

چرخهای فوالدی (تعادل یکطرفه  ،≥35 gتعادل مجموع )≥75 g

❝❝

ویژگیهای فنی موتور
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راهنمای خودروی لیفان X50

عنوان

طول کل حرکت پدال کالچ

فاصله عمودی پدال کالج در حالت آزاد ازکف خودرو

فاصله عمودی پدال کالج در حالت فشرده ازکف خودرو

❝❝

پدال گاز

❝❝

سیستم ترمز

عنوان

طول کل حرکت پدال گاز

فاصله عمودی در حالت آزاد تا کف خودرو

فاصله عمودی در حالت فشرده تا کف خودرو

عنوان

مقدار

 110میلیمتر

مدل گیربکس

 30میلیمتر

وزن خالص بدون روغن (کیلوگرم)

 100میلیمتر

ابعاد کلی (طول×عرض×ارتفاع) (میلیمتر)

429/5×392×330/6

مدل گیربکس

معمولی

27/5

نسبت دنده 1

 45میلیمتر

نسبت دنده 3

1/25

 6میلیمتر

نسبت دنده 5

مقدار

 55میلیمتر

مقدار

محدوده مجاز حرکت آزاد پدال ترمز
ضخامت بحرانی لنت

 2میلیمتر

سطح آزاد ترمز

5T14A5/LD515MF-2

3/182

 87میلیمتر

ضخامت استاندارد لنت

عنوان

 12میلیمتر

 0/2میلیمتر

نسبت دنده 2
نسبت دنده 4
نسبت دنده عقب

نسبت کراون ویل پینویون

1/895
0/912
0/718
3/133
4/267

مدل و مقدار

RDC15-FB

448×417×364
61

اتوماتیک )(CVT

0/442~2/432

2/137
5/242

مشخصات خودرو
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ویژگیهای فنی پدال کالچ

❝❝

ویژگیهای فنی سیستم گیربکس
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مقدار و نوع سوخت و روانکارها

راهنمای خودروی لیفان X50

60
عنوان

حجم

مایع خنککننده

 6لیتر

مایع شیشهشوی

 3لیتر

مبرد ایرکاندیشن

 520گرم

روغن گیربکس معمولی

 2/2لیتر

روغن گیربکس اتوماتیک

 5/8لیتر

روغن ترمز
سوخت

50

40

30

20

ویژگی

0W-40

 50در صد آب  50 +در صد ضد یخ یا مایع LUCENT 100

 0/6لیتر

DOT4

 42لیتر

بنزین بدون سرب اکتان  93یا باالتر

5W-30

NFC-60

5W-40
10W-30

R134a

)75W/90 ( -40 ºC
)80W/90 ( -30 ºC
)85W/90 ( -20 ºC

20W

10W

5W

0W

10W-40

API: GL-4

15W-40

CVTF-EX1

15W-50

)ESSO EZL 799(A

20W-50
19

14.5

11

7.5

ویسکوزیته روغن موتور زیر  ۱۰۰درجه سانتیگراد

-15

-25

-30

حداقل دما برای استارت موتور

-35

مشخصات خودرو
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› ›روغن موتور مناسب را بر اساس دمای هوای محیط انتخاب کنید.
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طبقهبندی و حجم روغن گیربکس اتوماتیک

راهنمای خودروی لیفان X50

عنوان

حجم

هنگام تعمیرات و نگهداری كارتل روغن را برداشته و روغن درون خنککننده را به وسیله دمنده هوا خالی کنید

 3/7لیتر

هنگام تعویض تبدیلکننده گشتاور روغن را از پیچ تخلیه ،توربین و خنک کننده خارج کنید

 4/5لیتر

هنگام تعویض مجموعه گیربکس اتوماتیک ،روغن درون خنککننده را به وسیله دمنده هوا خالی کنید
مجموعه كارتل روغن را تعویض کنید

مجموعه بلوک سوپاپ را تعویض کنید

مجموعه شفت اکسل را تعویض کنید (روغن را از طریق پیچ تخلیه روغن خارج کنید)

خنککننده روغن را تعویض کنید (روغن را بوسیله خارج کردن لوله خنککننده خارج کنید)

❝❝

ویژگی

چراغ ترکیبی جلو

CVTF-EX1

چراغ

داخل خودرو

المپ چراغ سقفی جلو

کهربایی

LED 3.5 W

 3/7لیتر

CVTF-EX1

چراغ راهنمای عقب

 3/5لیتر

CVTF-EX1

چراغ موقعیت عقب

قرمز

 2/9لیتر

CVTF-EX1

چراغ دنده عقب

سفید

 4لیتر

 0/2لیتر

وات

المپ چراغ صندوق عقب

سفید

5W

المپ چراغ سقفی عقب

سفید

10 W

سفید

چراغ موقعیت جلو

سفید

کهربایی

CVTF-EX1

CVTF-EX1

بیرون خودرو

چراغ ترکیبی عقب

CVTF-EX1

مشخصات المپها
موقعیت

چراغ نور پایین

سفید

55 W

چراغ راهنمای جلو

چراغ سوم ترمز

رنگ

چراغ نور باال

سفید

10 W

تعداد
1
1

1

چراغ مهشکن عقب

قرمز

چراغ ترمز

قرمز
قرمز

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی

سفید

چراغ رانندگی در نور روز

سفید

چراغ راهنمای جانبی

55 W

کهربایی

LED 1.2 W
۲۱ W

LED Fixed 0.45 W

LED Moving 0.85 W
21 W
21 W

LED Fixed 1.2 W

LED Moving 2.7 W
LED 2.1 W

2
2
2

2

2

2
2

2

2
1

LED 2.5 W

2

LED 4.8 W

2

-

2

مشخصات خودرو
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چراغ

موقعیت

رنگ

وات

تعداد
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۱۲۶

خدمات گارانتی

۱۲۸

توصیه های مهم

۱۲۹

سرویسهای ادواری

راهنمای گارانتی

❝❝

۸

خدمات گارانتی

لیفان X50

 .1مدت زمان گارانتی ۲۴ :ماه بعد از تحویل خودرو یا  ۵۰/000کیلومتر کارکرد.
 .2شرایط گارانتی قطعات:
الف .قطعات تزئینی

› ›قطعات تزئینی

		
ب .قطعات مصرفی

3

4

ج .سایر قطعات

قطعاتــی ماننــد آفتابگیــر ،صندلــی ،آینههــا و رودریهــا و  ...شــامل قطعــات تزئینــی میباشــند کــه بــه هنــگام تحویــل خــودرو توســط اداره تحویــل ،کارکــرد
مناســب و همچنیــن بینقــص بــودن ظاهــری آنهــا بــه اســتحضار مشــتریان رســانیده میشــوند .لــذا پــس از تحویــل خــودرو و تاییــد ســامت ایــن قطعــات
توســط خریــدار و تکمیــل فــرم مربوطــه قطعــات فــوق مشــمول گارانتــی نخواهنــد بــود.

› ›قطعات مصرفی

بــا توجــه بــه مصرفــی بــودن ایــن گــروه از قطعــات و اســتهالک آنهــا بــه میــزان بهرهبــرداری از خــودرو ،ایــن گــروه از قطعــات نیــز مشــمول شــرایط گارانتــی
نمیشــوند.

wwلیست برخی از قطعات مصرفی به شرح زیر اعالم میگردد (جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط و ضوابط گارانتی محصوالت به وب سایت
شرکت بم خودرو به آدرس  www.bamkhodro.comمراجعه نمایید).
					
 .3تیغه برف پاککن
			
 .2خارهای تزئیناتی
			
 .1بستها
 .6فیوزها
				
 .5المپها
			
 .4تسمهها
 .9مایع خنککننده (ضد یخ)
			
 .8انواع روغنها
			
 .7فیلترها

wwلیست قطعات مصرفی که دارای شرایط خاص گارانتی میباشند:
ردیف

1

2

قطعه موردنظر

لنت ترمز

شمعها

مدت زمان گارانتی

 5000کیلومتر

 5000کیلومتر

توضیحات

5

6
۷
۸

قطعه موردنظر
دیسک ترمز

صفحه کالچ
باتری

الستیک

دیسک و بلبرینگ کالچ
سیستم صوتی

 ۲۰000کیلومتر
 5000کیلومتر

 10000کیلومتر یا  6ماه

 10000کیلومتر یا  ۲سال

 ۳0000کیلومتر

 ۱0000کیلومتر یا  ۶ماه

چنانچــه هریــک از قطعــات مصرفــی بــه علــت نقــص فنــی قطعاتــی کــه مشــمول گارانتــی هســتند دچــار ایــراد گردنــد ،تعمیــر و یــا تعویــض ایــن قطعــات نیــز

در قالــب شــرایط گارانتــی انجــام خواهــد شــد.

› ›سایر قطعات

ی مجاز و دفتر مرکزی ناشی از کیفیت قطعه باشد ،قطعه و اجرت تعویض ،مشمول گارانتی خواهد بود.
چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگ 

wwمواردی که مشمول گارانتی نمیشود:

 .1قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد شده باشند (استفاده نادرست ،تصادف و )...
 .2استفاده از قطعات متفرقه که از نمایندگیهای مجاز تأمین نشده و مورد تایید شرکت نباشد.

 .3استفاده از آپشنهایی که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو بوده و ایجاد تغییر در آنها موجب لغو گارانتی مجموعه مرتبط با این قطعات میشود.
همانند استفاده از رینگها و الستیکها ،سیستمهای پخش ،دزدگیر و  ...که باعث خارج شدن از گارانتی جلوبندی و سیستمهای برقی مرتبط و  ...خواهد شد.

 .4صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان ،تگرگ ،صاعقه ،سیل و . ...

 .5هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل کردن خودرو (بکسل کردن خودر و در شرایط خاص به تشخیص شرکت گارانتی میگردد).
 .6از کار افتادن باتری (دشارژ شدن) به علت عدم استفاده از خودرو.

راهنمای گارانتی
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ردیف

مدت زمان گارانتی

توضیحات
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 .7نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت
شستشوی موتور و داخل خودرو.
 .8شارژ گاز (در صورتی که علت تعویض قطعات
سیستم کولر نباشد)
wwموارد زیر خودرو را از گارانتی خارج میکند:

 .1دستکاری کیلومتر خودرو
س اولیه
 .2عدم انجام سروی 

 .3تعمیر خودرو در مکانهایی غیر از نمایندگیهای
مجاز و مورد تایید شرکت

 .۴مواردیکه به تشخیص شرکت نقص فنی ناشی از
عدمانجامبهموقعسرویسهایدورهایبودهاست.

الزم به ذکر است که گارانتی رنگ خودرو مطابق
دستورالعمل شرکت بازرسی و استاندارد  3سال
میباشد.

مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی کلیه

خدمات ارائه شده از طرف نمایندگان به مدت

 2ماه یا  3000کیلومتر کارکرد حتی بعد از دوران
گارانتی (مطابق شرایط اعالم شده) میبایستی

تضمین گردد.

❝❝
الف .انجام سرویسهای ادواری و کنترل کارکرد
توصیههای مهم

موتور خودرو عالوه بر اطمینان از رانندگی و
ایمنی سفر ،در کاهش آالیندههای زیست محیطی
تأثیر بسزایی خواهد داشت.
ب .قبل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول
گرم سطح روغن و دیگر مایعات را بازدیدنمایید.
پ .هیچگاه کلید  A/Cخودرو را در دورموتور باال
روشن ننمایید.
ت .برای حفظ کارکرد طوالنی پمپ بنزین و
سیستم انژکتوری خودرو بهتر است که باک
بنزین را قبل از رسیدن حجم بنزین باک به مقدار
 ٪25آن ،پر نمایید.

ج .در صورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از
 5ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از
بروز خسارتهای فنی به موتور جلوگیری گردد.

ه .همیشه به چراغ و عالئم هشدار دهنده روی
صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده
عالمتی خاص سریعا با نمایندگی مجاز تماس
حاصل نمایید.

ط .از اقــدام بــه تعمیــر و دســتکاری خــودرو توســط
اشــخاص غیرمســئول و در تعمیرگاههــای
غیرمجــاز جــدا خــودداری نماییــد.

زمان انجام سرویسهای ادواری در شرایط آب و
هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی
کوتاهتر باشد ،در چنین شرایطی توصیه میشود
که پیوسته سطح روغن ،آب و وضعیت تسمهها را
بازدید نمایید.
به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و
تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور و به دست تکنسینهای
آموزشدیده میسر است.

❝❝

خدم ــات رای ــگان س ــرویس اولی ــه بی ــن  ۲۵۰۰-۳۰۰۰کیلومت ــر کارک ــرد ،قب ــل از س ــپری ش ــدن س ــه م ــاه ازتاری ــخ تحوی ــل خ ــودرو
(هزینـــه قطعـــات بـــه عهـــده مشـــتری) میباشـــد.

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد،

تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3

4

هزینه اجرت سرویسهای ادواری فقط شامل مواردی
است که در ستون مقابل به شرح کار قید شده است و
در صورت نیاز به خدماتی که در آن ستون ذکر نشده
باشد ،اجرت مطابق قوانین و مقررات شرکت محاسبه
و از مشتری (یا گارانتی) اخذ میگردد.
هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرفشده
برای خودرو در سرویسهای ادواری به طور جداگانه
مطابق قوانین و قیمتهای شرکت محاسبه و از
مشتری (یا گارانتی) اخذ میگردد.

سرویسهای ادواری

5

6

7
8

9

10

11

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن
فیلتر هوا

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

تعویض

بازدید (در صورت نیاز تمیز گردد)

بازدید (درصورت نیازنصب صحیح صورت
پذیرد)

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی بازدید

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش
فیلتر بنزین

بازدید

شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

خالصی پدال کالچ (در خودروهای گیربکس دستی)
خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

 2500 - 3000کیلومتر
خودروی X50

مهر و تایید واحد تحویل

اقدامات

تعویض

بازدید

بــنســرویــساولــیـــه

بازدید

بازدید

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهرو امضاء نمایندگی محتـــرم

 ادامه سرویس اولیه
ردیف
13

بازدید

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

17

روغن گیربکس مدل دستی

تعویض

19

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیکها

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

14

مکانیزم فرمان

16

سیبک و گردگیرها

15

18
20
21

22

روغن گیربکس مدل اتوماتیک
آچارکشی کامل خودرو

عملکرد سیستم کولر و بخاری

23

گاز کولر و شیلنگها و اتصاالت

25

سطح مایع خنککننده موتور

24
26
27
28

بازدید

بازدید

بازدید سر ریز در صورت نیاز
کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید

بازدید

سیستم خنک کاری موتور (رله و فنها و نشتی از لولهها و رادیاتور)

بازدید

باتری خودرو

بازدید

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و)...

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1

روغن موتور

2

فیلتر روغن

4

فیلتر هوا

3

شرح

فیلتر اتاق

5

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

7

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

9

انژکتور

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید

6

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

8

شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

10

فیلتر بنزین

تعویض

11

دریچه گاز برقی

بازدید

شستشو و پاک کردن

شستشو و پاک کردن

راهنمای گارانتی
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شرح

اقدامات
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12

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

13

خالصی پدال کالچ (در خودروهای گیربکس دستی)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

15

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

17

مکانیزم فرمان

19

سیبک و گردگیرها

14

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2

16

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

3

18

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

20

روغن گیربکس

بازدید و سرریز در صورت نیاز

22

تایرها و باد الستیکها

24

باتری خودرو

بازدید

بازدید

21

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

23

مایع خنککننده موتور

25

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و )...

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن
فیلتر هوا

فیلتر اتاق (سیستم ایرکاندیشن)

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

7

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

6

8

9

10

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز
سیبک و گردگیرها

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

تعویض و هواگیری سیستم

11

تست با دستگاه عیب یاب

13

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و)...

12

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

تایرها و باد الستیکها

بازدید

اقدامات

سطح مایع خنککننده موتور

بازدید

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

راهنمای گارانتی
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برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

روغن هیدرولیک فرمان (در خودروهای مجهز به این سیستم)

تعویض

7

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

شمع های موتور

تعویض

6
8
9

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

10

انژکتور

12

فیلتر بنزین

11

بازدید

بازدید

شستشو و پاک کردن

تعویض

ردیف
13

14

15

16

17

دریچه گاز برقی

شرح

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

شستشو و پاک کردن

اقدامات

بازدید

خالصی پدال کالچ (در خودروهای گیربکس دستی)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

18

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

20

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

22

روغن گیربکس

بازدید و سرریز در صورت نیاز

24

تایرها و باد الستیکها

26

باتری خودرو

19
21

23

25

27

مکانیزم فرمان

سیبک و گردگیرها

بازدید

بازدید

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

مایع خنککننده موتور

تعویض و هواگیری سیستم

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و )...

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید

تست با دستگاه عیب یاب
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برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3

4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن
فیلتر هوا

فیلتر اتاق (سیستم ایرکاندیشن)

اقدامات

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

3

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

7

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

8

9

10

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز
سیبک و گردگیرها

بازدید

11

تایرها و باد الستیکها

13

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و)...

12

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

سطح مایع خنککننده موتور

ردیف

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

6

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
1

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

بازدید

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

2
4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

روغن هیدرولیک فرمان (در خودروهای مجهز به این سیستم)

تعویض

7

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

فیلتر بنزین

تعویض

6

8
9

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

10

انژکتور

12

دریچه گاز برقی

11

بازدید

بازدید

شستشو و پاک کردن

شستشو و پاک کردن

راهنمای گارانتی
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13

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

14

خالصی پدال کالچ (در خودروهای گیربکس دستی)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

16

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

18

مکانیزم فرمان

20

سیبک و گردگیرها

15

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

17

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

19

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

21

روغن گیربکس

23

تایرها و باد الستیکها

25

باتری خودرو

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

بازدید

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3

4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن
فیلتر هوا

فیلتر اتاق (سیستم ایرکاندیشن)

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

بازدید و سرریز در صورت نیاز

7

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

9

بازدید

22

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

24

مایع خنککننده موتور

تعویض و هواگیری سیستم

26

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و)...

بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

6

8

10

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

سیبک و گردگیرها

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

11

تایرها و باد الستیکها

13

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و)...

12

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

سطح مایع خنککننده موتور

بازدید

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

راهنمای گارانتی
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برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4

5

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

روغن هیدرولیک فرمان (در خودروهای مجهز به این سیستم)

تعویض (هر  40000کیلومتر یا دو سال)

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

بازدید

6

8

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

شمع های موتور

تعویض

9

10

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

11

انژکتور

13

فیلتر بنزین

12

14

15

روغن ترمز

7

ردیف

تعویض (هر  40000کیلومتر یا دو سال)

بازدید

شستشو و پاک کردن

تعویض

16
17

18
19

دریچه گاز برقی

شرح

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

شستشو و پاک کردن

اقدامات

بازدید

خالصی پدال کالچ (در خودروهای گیربکس دستی)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

23

روغن گیربکس (در هر دو مدل دنده دستی و اتوماتیک)

تعویض (دوسال یا هر  40000کیلومتر)

25

تایرها و باد الستیکها

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

20

مکانیزم فرمان

22

سیبک و گردگیرها

21

24

26
27
28
29

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب
مایع خنککننده موتور
تسمه تایم موتور

باتری خودرو

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و)...

بازدید

بازدید

بازدید

تعویض و هواگیری سیستم

تعویض (هر  40000کیلومتر)
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب
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لیفان X50

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3

4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن
فیلتر هوا

فیلتر اتاق (سیستم ایرکاندیشن)

اقدامات

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

3

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

7

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

8

9

10

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز
سیبک و گردگیرها

بازدید

11

تایرها و باد الستیکها

13

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و)...

12

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

سطح مایع خنککننده موتور

ردیف

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

6

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
1

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

بازدید

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

2
4

5

6

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید

بازدید

بازدید (هر  50000کیلومتر یا دو سال تعویض
گردد)

7

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

8

شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

10

فیلتر بنزین

تعویض

12

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

9

11

انژکتور

دریچه گاز برقی

شستشو و پاک کردن

شستشو و پاک کردن

بازدید

راهنمای گارانتی
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13

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

خالصی پدال کالچ (در خودروهای گیربکس دستی)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

14

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

15

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

16

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

17

مکانیزم فرمان

بازدید

2

18

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

4

19

سیبک و گردگیرها

بازدید

20

روغن گیربکس

بازدید و سرریز در صورت نیاز

21

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

22

تایرها و باد الستیکها

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

23

مایع خنککننده موتور

تعویض و هواگیری سیستم

24

آچارکشی کامل خودرو

کنترل گشتاور پیچ ها

10

25

باتری خودرو

بازدید

12

26

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و)...

تست با دستگاه عیب یاب

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
3

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن
فیلتر هوا

فیلتر اتاق (سیستم ایرکاندیشن)

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

7

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

6

8

9

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

سیبک و گردگیرها

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

11

تایرها و باد الستیکها

13

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و)...

سطح مایع خنککننده موتور

بازدید

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب
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لیفان X50

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

شلینگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

شمع های موتور

تعویض

دریچه گاز برقی

شستشو و پاک کردن

10

انژکتور

12

فیلتر بنزین

11
13

18

شیلنگها و اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

7

9

17

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

16

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

21

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

8

خالصی پدال کالچ (در خودروهای گیربکس دستی)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

سیبک و گردگیرها

بازدید

بازدید

شستشو و پاک کردن

تعویض

بازدید

15

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

19

روغن هیدرولیک فرمان (در خودروهای مجهز به این سیستم)

6

14

مکانیزم فرمان

تعویض

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

ردیف

شرح

اقدامات

20

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید
بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

22

روغن گیربکس

بازدید و سرریز در صورت نیاز

24

تایرها و باد الستیکها

بازدید

23

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

25

مایع خنککننده موتور

تعویض و هواگیری سیستم

26
27

باتری خودرو

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و)...

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید

تست با دستگاه عیب یاب
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32861143

32861140

32861136

سه راهی فرودگاه ،کیلومتر  2جاده مرند
شرکت تیزران خودرو

35512724
35516566

36379020-4

5512723
6379025

واحد فروش :فلکه باغ گلستان ،ابتدای
خیابان امام خمینی ،شرکت بانیان خودرو
خودکار
واحد خدمات پس از فروش :جاده تبریز به
تهران ،بعد از میدان بسیج ،کرکج

37276868

تلفن واحد
فروش

ردیف

لیفان X50

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

1

تبریز

شرکت تیزران
خودرو (علیپور)

فروش و
خدمات پس 41 1001
از فروش

2

تبریز

شرکت بانیان
خودرو خودکار
(خودکار)

فروش و
خدمات پس 41 1002
از فروش

3

مراغه

شرکت رصد
خودرو مراغه
(فرخنده حال)

فروش و
خدمات پس 37276868-74 41 1003
از فروش

4

سراب

داوودی

5

ارومیه

جوانمنش

کد

فروش و
خدمات پس 41 1004
از فروش

فروش و
خدمات پس 44 1101
از فروش

43234133
32722287
32720085

32720146

ردیف

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

شهر

صاحب امتیاز

6

ارومیه

جوانمنش

فروش

7

سلماس

منسوبی

8

خوی

شکاری

37276871

مراغه ،جنب میدان مادر ،شرکت رصد خورو
مراغه

9

ارومیه

غالم زاده

43234090

سراب ،ابتدای جاده اردبیل ،روبروی اداره
منابع طبیعی

10

اردبیل

فصاحتی

32720141

جاده سلماس ،بلوار بسیج ،کیلومتر 3
روبروی دانشگاه آزاد

11

اردبیل

علیزاده

فاکس

آدرس

کد

44 1103

32382001

32382000

بلوار شیخ شلتوت ،جنب بانک ملی

فروش و
خدمات پس 44 1104
از فروش

35224673

35224673

سلماس ،جاده تبریز ،جنب نیروگاه برق

فروش و
خدمات پس 44 1106
از فروش

فروش و
خدمات پس 44 1107
از فروش
فروش و
خدمات پس 45 1201
از فروش

فروش و
خدمات پس 45 1202
از فروش

36458337

خوی ،بلوار مطهری ،میدان شهید نصرالهی

36458335

32377788

32360593

32369856

خیابان شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه
پالک 602

33611305

33612532

33610129

خیابان بعثت ،نرسیده به میدان ایثار

33823579

33823580

33823578

خیابان جام جم ،جنب بانک ملت

راهنمای گارانتی
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لیست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

149

لیفان X50

ردیف

 14شهرضا

گالبی

 15اصفهان

شرکت حافظ
قطعات (یاوری)

فروش و
خدمات پس 31 1303
از فروش
فروش و
خدمات پس 31 1304
از فروش

فروش و
شرکت سریع کار
خدمات پس 31 1306
آسیا(افشاری)
از فروش

16

نایین

17

کرج

معینی و زمانی

18

کرج

صفری

فروش و
خدمات پس 26 1402
از فروش

19

کرج

باقری

26 1403

فروش و
خدمات پس 26 1401
از فروش

فروش

5328725353287414

53287415

53287254

شهرضا اول جاده شیراز ،شهرک امیرکبیر،
جنب بانک صادرات

21

33867335

خیابان امام خمینی ،شهرک صنعتی
امیرکبیر ،بلوار عطاءالملک

22

46251974

خیابان امام خمینی ،روبروی مسجدالرضا
ساختمان افشاری

23

34679360

بلوارهوشیار ،جنب بانک صادرات

34333439

باغستان غربی ،بلوار پرستار ،پالک 45

32738073

بلوار دانش آموز بین میدان مادر و هفت تیر
نرسیده به چهارراه دولت آباد ،ساختمان
سپهر

33868900
46251971

46251972

34679095
34333439
34333436

34322635
34333436

32738060

ردیف

 13اصفهان

بشتام

فروش و
خدمات پس 31 1302
از فروش

33206361

33206362

33206330

خیابان امام خمینی ،نبش چهار راه امام
رضا

 20مارلیک
کرج
کرج
ایالم

 24بوشهر

25

دیر

شاه محمدی

فروش

21 1404

باقری

فروش

26 1407

34204929

خدمات پس
26 1408
از فروش

34208986

34208986

رئیسی

فروش و
خدمات پس 84 1501
از فروش

33384026
3384026

33384026

کاردانی

فروش و
خدمات پس 77 1601
از فروش

بحرانی

فروش و
خدمات پس 77 1602
از فروش

آزموده فرد

65157979

65104721

مارلیک ،بلوار ابوعلی سینا (سه بانده)
بین نرگس و نسترن

34205708

33335260

33452876

35428608

گوهردشت ،میدان طالقانی ،اول رستاخیز،
روبروی پمپ بنزین پالک 159
گوهردشت ،بلوار انقالب ،نبش خیابان
درخشیده
بلوار آزادی ،نبش کربالی یکم

33452876

واحد فروش :بعد از پمپ بنزین مرکز شهر،
خیابان تنگستان ،روبروی ایران پیما
واحد خدمات پس از فروش :میدان آزادی،
ابتدای جاده نیروگاه ،جنب دلوار کشتی

35428608

دیر ،کیلومتر یک جاده ساحلی دیر به بوشهر

راهنمای گارانتی
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شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

151

لیفان X50

ردیف
27

تهران

شرکت هویک
پارس(هویک)

28

تهران

فتوحی

29

تهران

30

ری

31

تهران

77541772

خیابان دماوند ،بین امام علی و سبالن
روبروی بی آر تی فرودگاه

66804040

بعد از میدان شیر پاستوریزه ،جنب بازار
استیل ایران

66644126

چهارراه یافت آباد ،میدان معلم ،طبقه
همکف ،پالک 90

66002030

66004969

خیابان آزادی ،روبروی دانشگاه شریف،
خیابان حیدرتاش ،پالک 40

66270150

66270124

خیابان خلیج فارس ،روبروی بانک اقتصاد
نوین ،ساختمان قائم ،پالک 333

21 1701

44989762-44986561-3

44986560

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،بلوار
کرمان خودرو ،بلوارنخل

32

فروش و
خدمات پس 21 1703
از فروش

22523573

22512449

22537376

خیابان رسالت 16،متری اول شمالی،
روبروی مسجد حجت ،پالک 51

33

تهران

66404446

66406021

66404446

خیابان امام خمینی بین خیابان دوازده
فروردین و میدان حر پالک 534

34

تهران

44523604
44503077

44523604

44568374

میدان آزادی،کیلومتر  6جاده مخصوص
کرج،نرسیده به تهرانسر
(بلوار گلها) ،سمت چپ

35

تهران

فروش و
تعمیرگاه مرکزی
خدمات پس 21 1715
شماره ( 3زارعی)
از فروش

33766161

33766161

33742670

ری ،خیابان ابن بابویه ،میدان صفائیه
شهید عبدالملکی پالک 8

36

تهران

شرکت آوا خودرو خدمات در
محل
همراه (غالمی)

21 1716

77333410
77966561

37

تهران

خدمات پس
از فروش

21 1719

77120112-3

شرکت عمران
خودرو حامی
(تیرانداز)

38

تهران

بداخشان

خدمات در
محل

21 1720

کد

فروش و
خدمات پس 21 1706
از فروش

فروش و
شرکت اوج صنعت
خدمات پس 21 1707
غرب (مشایخ)
از فروش
سلیمانی پور

55320908

55321702

55320912

بزرگراه بعثت ،خیابان خزانه شمالی
چهارراه باغ آذری ،خیابان رسول عالی،
پالک 7

فاکس

آدرس

ردیف

26

تهران

تعمیرگاه مرکزی
شماره ( 1لیفان)

خدمات پس
از فروش

فروش و
تعمیرگاه مرکزی
خدمات پس 21 1711
شماره 2
(- JACمحمدی) از فروش

44982002

44982003-4

44984884

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،بلوار
کرمان خودرو
بلوارنخل

نوع
نمایندگی

فروش و
خدمات پس 21 1708
از فروش

تعمیرگاه مرکزی
فروش و
شماره( 4شرکت
خدمات پس 21 1709
بادران گستر
از فروش
ایرسا)

77334399

خیابان دماوند ،بعد از سه راه تهرانپارس
نرسیده به خیابان اتحاد ،پالک 1056

صاحب امتیاز

شهر
تهران

مددی مهر
هژبری هوتکی

کد

فروش و
خدمات پس 21 1714
از فروش

فروش و
خدمات پس 21 1713
از فروش

77595970
66819818

66804040

66644126
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شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

153

لیفان X50

ردیف
40

تهران

شرکت نوید هنر
آبادگان(عباسی)

خانم غالمی

فروش

21 1739

66644528

شرکت دنیز پارس
آریا (بیک زاده)

فروش

21 1742

44697631 -44671085

44671085

مقدسی

فروش

21 1746

56122212-14

56122214

اسالمشهر ،نبش خیابان آیت اله کاشانی

51

تهران

شرکت فضل یدک
جنوب (زیبایی)

فروش

21 1747

22225602-22224676

22225901

خیابان میرداماد ،میدان مادر ،خیابان
شاهنظری ،خیابان دوم ،مجتمع ارکیده،
پالک  22واحد    9

52

تهران

خدامددی

فروش

21 1748

44427936

44617431

53

تهران

مرادی

فروش

21 1751

22322448

26142433

54

تهران

رفیعی نیا

فروش

21 1752

66434312

66427910

55

تهران

زارعی

فروش

21 1753

44453612

44453614

ردیف

39

تهران

عسگری فر

تهران

خرمی

فروش

21 1736

فاکس

آدرس

فروش و
خدمات پس 21 1721
از فروش

36465711

36463245

پاکدشت ،جنب جرثقیل گلستان ،پالک 777

47

21 1722

66631129

66631134

20متری یافت آباد شرقی ،پالک  ،27طبقه
اول

48

تهران

65409201

شهریار ،میدان جهاد ،انتهای بلوار شورا

49

تهران

42

تهران

موتمنی

فروش

21 1730

77626985-7

77626988

خیابان شریعتی ،پایین تر از بهار شیراز
نبش میثاق  ،4پالک 276

43

تهران

پایدار فرد

فروش

21 1731

22840088

22840088

44

تهران

شرکت آدونیس
خودرو (یعقوبیان)

فروش

21 1732

88618650-3

88623099

45

تهران

خسروانی

فروش

21 1733

66015502

66069059

46

تهران

میرزایی

فروش

21 1734

88433684

88405948

 41شهریار

حدادی

فروش

کد

فروش و
خدمات پس 21 1723
از فروش

65409200

65411149

خیابان پاسداران،بین نگارستان ششم
وهفتم پالک ،167طبقه اول

ونک خیابان مالصدرا،شیراز شمالی،
دانشور شرقی پالک ،26طبقه هفتم واحد E7
خیابان آزادی،خیابان جیحون ،نرسیده به
چهار راه طوس سمت چپ پالک725
خیابان مطهری ،بعد از خیابان سهرودی،
نیکران خودرو ،پالک 69

 50اسالمشهر

88966966

88966965

خیابان دکتر فاطمی ،بین خیابان کاج و
پروین اعتصامی پ 135

66634953

اکباتان ،بلوار شهید نفیسی پالک 15
ساختمان آرین طبقه سوم واحد 13

چهار راه یافت آباد ،بلوار معلم ،میدان
معلم ،پالک 1

بزرگراه ستاری ،خیابان میرزابابایی پالک
190
اتوبان رسالت ،بعد از خیابان کرمان،
نرسیده به میدان رسالت ،پالک 824

خیابان آزادی ،نرسیده به بزرگراه نواب،
خیابان رودکی تقاطع خیابان کلهر
سردارجنگل ،چهارراه مخبری ،پالک 68
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شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس
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لیفان X50

ردیف
57

تهران

زارع

فروش

21 1756

44808796

58

شرکت بادران
تهران گستر ایرسا (علوی
نسب)

فروش

21 1759

33787498-33787671

33252369

فروش

21 1760

77228204-77228195

77227841

خیابان فرجام ،بین خیابان آیت و خیابان
حیدرخانی

60

تهران

نیکوکار

فروش

21 1761

22987892-3

22987880

پاسداران ،خیابان ساقدوش ،جنب تاالر
ساقدوش

61

تهران

حسینی

فروش

21 1763

55282194

55282196

62

تهران

شرکت عمران
خودرو
حامی(تیرانداز)

چهاردانگه ،میدان مصلی ،بازار بزرگ امام
رضا پالک  ،81بلوکA

فروش

21 1764

66964810

66468683

خیابان کارگر ،باالتر از میدان پاستور ،پالک
1061

63

تهران

فروش

21 1765

88318510

88318509

خیابان مطهری ،خیابان جم ،پالک 64

59

شرکت بادران
تهران گستر ایرسا (علوی
نسب)

شرکت عمران
خودرو
حامی(تیرانداز)

65

تهران

خانم زاهدی وفا

فروش

21 1768

66502584

بنایی

فروش و
خدمات پس 38 1801
از فروش

34221779

غازی زاده

فروش و
خدمات پس 56 1902
از فروش

ردیف

56

تهران

شرکت اوج صنعت
غرب (مشایخ)

فروش

21 1754

تهران

بهروزی

فروش

21 1767

فاکس

آدرس

55401213

55407654

میدان قزوین ،خیابان قزوین ،خیابان غفاری،
پالک 58

44829863

جنت آباد شمالی ،باالتر از اتوبان نیایش،
نبش  20متری گلستان غربی ،پالک 304

64

خیابان پیروزی ،نبش خیابان فارابی ،پالک
808

 66بروجن

 67بیرجند

68

69

66592067

66437080

خیابان جمالزاده شمالی ،بعد از خیابان
باقرخان ،نبش کوی شیبانی

66502584

خیابان ستارخان ،روبروی خیابان نیایش

32446509
4446509

مشهد

فروش و
تعمیرگاه مرکزی
خدمات پس 51 2001
مشهد (عاکف)
از فروش

385260093854309238591910

مشهد

فروش و
خدمات پس 51 2006
از فروش

36071070

هادی زاده

34236969

32446896

بروجن ،جاده مبارکه روبروی پمپ بنزین
ایتام
فلکه توحید ،بلوار سید جمال الدین
اسدآبادی ،جنب سالن پذیرایی سی گل

36675007

واحد فروش :میدان  15خرداد ،بعد از
خرمشهر 9
38528016 36663151واحد خدمات پس از فروش :بزرگراه آسیایی،
آزادی 117

35593553

35593552
36088780

واحد فروش :بلوار وکیل آباد بین  19و 21
نرسیده به پل هاشمیه
واحد خدمات پس از فروش :خیابان شاندیز
بین مدرس  14و 16
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شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

157

77

اهواز

شرکت خوزستان فروش و
گل ماشین(خیاط خدمات پس 61 2201
از فروش
زاده)

34479093

34479093

34439097

کوی ملت ،بین عامری و دانیال

78

اهواز

فروش و
شرکت زیبا خودرو
خدمات پس 61 2202
فرزاد (زیبایی)
از فروش

35567723-4

35567720

بزرگراه آیت الله بهبهانی ،جنب مجتمع
نمایشگاهی

دارخال

فروش و
خدمات پس 61 2205
از فروش

52836050

52836050

جاده اهواز ،میدان استیل ،نرسیده به پمپ
بنزین

خاکی پرست

فروش و
خدمات پس 24 2303
از فروش

33321329

33321326

خیابان خیام ،نرسیده به میدان فلسطین
روبروی مدرسه قائم

32240396

میدان امام رضا ،بعد از بریدگی اول ،دست
چپ ،کیلومتر یک جاده مشهد

71

قوچان

بابایی

فروش و
خدمات پس 51 2008
از فروش

4721711-2

47232914

47217113

بعد از میدان ورزش ضلع شمالی بلوار امام
رضا روبروی دانشگاه سماء

72

گناباد

نوری

فروش و
خدمات پس 57260901-3 57226951-2 51 2009
از فروش

57228907

خیابان سعدی ،نبش سعدی 21

73

مشهد

عاکف

38480433

38480434

سه راه ادبیات ،خیابان اسدالله ،نبش
اسدالله زاده هشتم

 79بهبهان

43335775-43342020
43342121

43334432

خیابان سی متری طالقانی ،حد فاصل
چهارراه کشتارگاه و چهارراه شریعتی

زنجان

52284440

52284450

تربت حیدره جاده سنتو نبش امام رضا 24

ردیف

علی آبادی

فروش و
خدمات پس 51 2007
از فروش

44293331

44449353

44293328

خیابان آیت اله دستغیب ،جنب دستغیب 28

شهر

 70سبزوار

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

فروش

کد

کد
شهر

51 2010

 74نیشابور

زرندی

فروش و
خدمات پس 51 2011
از فروش

تربت
75
حیدریه

نوری

51 2012

فروش

ردیف

لیفان X50

فروش و
خدمات پس 58 2101
از فروش

32316793

32316791

32316790

خیابان امام خمینی ،باالتر از نیروگاه برق

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

 76بجنورد

80

 81شاهرود

صاحب امتیاز
عضدی

کالته

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

فروش و
خدمات پس 32244126-7 32244126-7 23 2401
از فروش

راهنمای گارانتی

158

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

159

لیفان X50

ردیف

 83شاهرود

رضایی

 84سمنان

خسروانی

 85زاهدان

غازی زاده

86

شیراز

 87مرودشت

زارع

شیروانی

فروش و
خدمات پس 23 2403
از فروش

فروش و
خدمات پس 23 2404
از فروش
فروش و
خدمات پس 54 2501
از فروش

فروش و
خدمات پس 71 2603
از فروش

فروش و
خدمات پس 71 2605
از فروش

ردیف

 82سمنان

اربعه

فروش و
خدمات پس 23 2402
از فروش

33304982

33304986

33304981

بلوار  15خرداد ،جنب بانک ملت

88

32393002

33393003

خیابان تهران ،میدان هفت تیر ،ابتدای جاده
کارخانه قند

89

شیراز

33304444

33303344

میدان قومس ،بلوار  15خرداد ،نبش بلوار
خودکفایی

90

شیراز

33231981

33231981

3227300

میدان  15خرداد (فلکه شرکت نفت)

91

آباده

نیکو

36712154

36712154

36713191

حد فاصل دو کوهک و گویم

92

جهرم

حاجی پور

43339368

43341640

43336426

مرودشت ،کیلومتر یک جاده تخت جمشید

93

داراب

نیکخواهی

شیراز

حسینی

فروش

رستمی

71 2606

فروش و
خدمات پس 71 2607
از فروش

فروش و
تعمیرگاه مرکزی
خدمات پس 71 2608
شیراز (ساالری)
از فروش
فروش و
خدمات پس 71 2609
از فروش

فروش و
خدمات پس 71 2610
از فروش
فروش و
خدمات پس 71 2611
از فروش

32345554

خیابان هنگ ،قبل از چهار راه بنفشه

3842482838424941

3842482838425041

38424827

بلوار باهنر شمالی-بعد از ساختمان دریس

38316465

38316263

38316263

بلوار امیرکبیر ،حدفاصل چهارراه سرباز و
شرکت نفت روبروی بانک مسکن

44364405

بلوار آزادی ،کیلومتر یک جاده اصفهان

54441659

خیابان استاد مطهری ،جنب کلینیک
تخصصی هنری ،نبش کوچه 27

53549680

بلوار امام خمینی ،بلوار کرمان موتور

32345551-2

44364401-4

54441659

54342390

53549678
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ردیف
95

قم

شرکت خدماتی
نگین خودرو قم
(حسنخانی)

96

قم

صمصامی

97

سنندج

موتمنی

98

کرمان

شرکت خدمات
بازرگانی هزار
(برازوان)

99

بم

امانیان

 100رفسنجان

میرزایی

ردیف

94

فروش و
شرکت سفیر
خدمات پس 28 2701
قزوین
خودرو امین (طیبا)
از فروش

33559053

33559762

33557717

بلوار اسدآبادی ،پالک 86

101

36666441

36655442

خیابان امام خمینی ،بعد از فلکه شهید زین
الدین ،بعد از بیمارستان خرمی ،نرسیده به
پل دستغیب

38877700

38870001-2

38877700

بلوار دانش ،کوچه مدرسه سازی

33244483
33289959

33726079

فروش و
خدمات پس 36666441-2 25 2801
از فروش

فروش و
خدمات پس 25 2802
از فروش
فروش و
خدمات پس 87 2901
از فروش

فروش و
خدمات پس 34 3001
از فروش

فروش و
خدمات پس 34 3002
از فروش

فروش و
خدمات پس 34 3003
از فروش

33236665

واحد فروش :بلوار کردستان ،پالک 41
واحد خدمات پس از فروش :ابتدای جاده
کرمانشاه ،میدان جهاد

33257802

33257801

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

44313331

44317896

کمربندی مطهری ،روبروی بانک قوامین،
خیابان ابوالفضل

34283531

بلوار امام رضا ،جنب اداره صنایع

34287710

34287710-11

بم

 102کرمان

 103سیرجان

 104جیرفت

105

بم

 106کرمان

صوفی آبادی

شجاعی

صفاری

کریمی افشار

ادیب
شرکت خدمات
بازرگانی هزار
(برازوان)

فروش و
خدمات پس 34 3005
از فروش
فروش

34 3007

فروش و
خدمات پس 34 3008
از فروش

فروش و
خدمات پس 34 3009
از فروش

فروش و
خدمات پس 34 3010
از فروش
فروش

34 3011

44220753

32728744

42280100

42239007

43310197

44319778

44318687

33257802

44220754

32728744

42261197

بم ،بلوار جمهوری اسالمی نبش کوچه 4

کیلومتر 2جاده کرمان شرف آباد
ابتدای بلوار تهران روبروی گمرک جنب پمپ
بنزین 110

43310197

جیرفت چهار راه صاحب آباد خیابان سلمان
فارسی

44319778

بم ،بلوار امام خمینی ،اول خیابان جانبازان

33257801

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی
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ردیف

 108کرمانشاه

الهیاری

 109یاسوج

زارع

 110گرگان

جاللی

گنبد
111
کاووس

ولی محمدی

 112آق قال

سقر

ردیف

 107رفسنجان

یوسفی

فروش و
خدمات پس 34 3012
از فروش

34280794

بلوار امام رضا ،نبش کوچه شماره 3

113

38226130

خیابان اربابی ،باالتر از بانک مسکن
تقاطع حکیم نظامی

فروش و
شرکت احیاء موتور
خدمات پس 13 3402
 114رشت
(باقری)
از فروش

33321011

33321208

33321011

خیابان عدل ،نرسیده به میدان انقالب

 115رشت

شرکت دیار
بهمن شمال
(میرخداوندی)

32130194

32129741

32158898

انتهای بلوار جرجان ،جنب کارواش جاللی

 116الهیجان

طواف زاده

33222427

33222865

33227756
33223875

خیابان حافظ جنوبی ،چهارراه امامزاده
شرقی

 117رشت

شرکت بنیان
خودرو زرین
(قربانی)

324527404

آق قال خیابان نماز بعد از بیمارستان آل
جلیل

 118خرم آباد

ناصری

34280793

فروش و
خدمات پس 38258741-2 38213842-3 83 3101
از فروش
فروش و
خدمات پس 74 3201
از فروش
فروش و
خدمات پس 17 3302
از فروش
فروش و
خدمات پس 17 3303
از فروش
فروش

17 3305

کالله

خوجه

فروش

فاکس

آدرس

34527404

کد

17 3306

فروش و
خدمات پس 13 3403
از فروش

فروش و
خدمات پس 13 3404
از فروش
فروش و
خدمات پس 13 3406
از فروش

فروش و
خدمات پس 66 3501
از فروش

35421808

35448998

خیابان امام خمینی جنوبی ابتدای بلوار
جانبازان روبروی سندیکای اتحاد پالک 112

33850710-3

33850711

فلکه امام حسین ،بلوار مدرس ،روبروی
دادگستری کل ،جنب دفتر روزنامه اعتماد

33255355

33255356

33221231

خیابان سعدی ،روبروی بازار روز ،اول خط
ماشین

42239523

42239508
42238125

42239508

الهیجان ،جاده رشت ،باالتر از میدان
ابریشم

34491751-4
33432900
33401040

33409356

کیلومتر  3جاده رشت انزلی نمایندگی بنیان
34491751-4
خودرو زرین
33408020

بلوار بهارستان ،ماسور ،بوتان
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ردیف
120

بابل

 121تنکابن
122

آمل

 123ساری
124

بابل

 125محمودآباد

32272924

32274490

32271948

خیابان طالقانی-کیلومتر 2جاده بابل به آمل،
روبروی فروشگاه شهاب

54272424
54275000

54270101-4

54270105

جاده چالوس ،جنب منابع طبیعی

44288501

43081111

43082222

جاده محمودآباد ،ابتدای جاده سرخرود

33736852

33736849-50

33736853

جاده نکاء ،کیلومتر  ،10جنب هتل بادله

صادقی

فروش

11 3609

32252500-32252505

32253660

ابتدای جاده قائمشهر ،جنب پمپ بمزین
شهمیری

موسوی

فروش

11 3610

44735027

44735028

فقیه نصیری
آقاجانی
کاویانی
موسوی
عرب خزائلی

فروش و
خدمات پس 11 3602
از فروش

فروش و
خدمات پس 11 3603
از فروش

فروش و
خدمات پس 11 3607
از فروش
فروش و
خدمات پس 11 3608
از فروش

محمودآباد ،خیابان امام خمینی ،روبروی
پمپ بنزین بابانیا

ردیف

 119چالوس

فروش و
خدمات پس 11 3601
از فروش

52250886

52253886
52252886

52251886

بلوار امام رضا (ع) ،بعد از شرکت نفت

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

126

بابل

ابوالحسنی

فروش

127

بابل

ابوالحسنی

 128نوشهر

ابوالحسنی

 129چالوس

فقیه عبداللهی

 130ساری

غالمیان

اراک

محمدی

131

 132ساوه

نیکوکار

11 3611

فروش و
خدمات پس 11 3612
از فروش

فروش و
خدمات پس 11 3613
از فروش
فروش و
خدمات پس 11 3614
از فروش

فروش و
خدمات پس 11 3615
از فروش

فروش و
خدمات پس 86 3702
از فروش

فروش و
خدمات پس 86 3703
از فروش

32250750

32250750

جاده قائم شهر ،نبش کوچه هریکنده

32263988

32250530

بابل ،جاده قائمشهر ،کیلومتر  ،4نبش
بریدگی دوم

52043112-3
52227335

52219665

33349741-2
32773612
42460444

32777379
42460279

52044646
52226786
33349732
32768750
42460215

نوشهر ،ملکار ،روبروی سازمان جهانگردی
ایرانگردی
خیابان  17شهریور ،جنب بانک سپه
ساری ،بلوار پاسداران ،روبروی دامپزشکی،
نبش کوچه ارم
میدان بسیج
ساوه ،بلوار آزادی ،نبش آزادی 1/24
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168

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

133

اراک

محمدی

فروش

86 3704

 134بندرعباس

حاج ملک

فروش

76 3801

 135همدان

اهور

 136همدان

باب الحوائجی

137

یزد

شرکت احرار
(فرشی)

138

یزد

شرکت احرار
(فرشی)

139

میبد

شرکت احرار
(فرشی)

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

33256900

33281012

خیابان قائم مقام ،بعد از چهارراه ادبجو،
پالک 3334

33514700-33514800

33514600

بلوار پاسداران ،مابین میدان یادبود و
چهارراه  22بهمن ،خیابان مالک اشتر ،نبش
کوچه شهید سرپرست

32656565

32666717

32677555

خیابان  17شهریور ،روبروی بانک سپه

34265802

34265803

34265804

میدان کربال ،ابتدای جاده کرمانشاه

38254470

38254024-25

38253075

بلوار دانشجو ،سه راه تعاون ،جنب پارک
شادی

فروش

35 4003

35218302

35218303

یزد بلوار فقیه خراسانی نرسیده به دروازه
قرآن نبش کوچه تابان کد

فروش

35 4004

32346988

32346977

میبد ،بلوار مدرس نرسیده به میدان نماز

فروش و
خدمات پس 81 3901
از فروش

فروش و
خدمات پس 81 3902
از فروش

فروش و
خدمات پس 35 4001
از فروش

