ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ
ﻧﻮﻉ

ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ

ﻣﻮﺗﻮﺭ  2300ﺳﻰ ﺳﻰ

 7/5ﻟﻴﺘﺮ

ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﻣﻮﺗﻮﺭ  2300ﺳﻰ ﺳﻰ

 10/5ﺗﺎ  11ﻟﻴﺘﺮ

ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ

 9/5ﻟﻴﺘﺮ

-

 1/4ﻟﻴﺘﺮ

ﺩﺭﺟﻪ ﻛﻴﻔﻰ  :ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
 MB Sheet 1/229ﻳﺎ  229/3ﻳﺎ 229/31
ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ
ﺿﺪ ﻳﺦ SYC - 1025 :
ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺁﺏ ﻭ ﺿﺪ ﻳﺦ 50 : 50 :
ﺍﺯ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻯ ﺁﻟﻰ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ
ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ
 Shell ATF134ﻳﺎ Fuchs ATF 134
ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ

ATF DEXTRON III

ﺟﻠﻮ

 1/4ﻟﻴﺘﺮ

)(SAE 80 W/90, API GL - 5

ﺭﻭﻏﻦ ﻭﺍﺳﻜﺎﺯﻳﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ

ﺭﻭﻏﻦ ﻭﺍﺳﻜﺎﺯﻳﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ

ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺭﻭﻏﻦ ﻛﻤﻚ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ )ﺗﺮﻧﺴﻔﺮﻛﻴﺲ(

ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ )ﺍﻛﺴﻞ ﻫﺎ(
ﻋﻘﺐ

 2/0ﻟﻴﺘﺮ

ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﻛﻼچ

-

ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

)(SAE 80 W/90, API GL - 5
ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ )(DOT4

ﺭﻭﻏﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻓﺮﻣﺎﻥ

-

 1ﻟﻴﺘﺮ

ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺍﺯ  TOTAL FLUIDDAﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺸﺪﺍﺭ
 ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻣﻚ ﻳﺪﻙ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ. -ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳﻴﺎﻻﺕ ،ﺳﻄﺢ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ.

ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻧﻴﻮ ﺍﻛﺘﻴﻮﻥ

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ

ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩ .ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﻭ
ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺠﺪﺍﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،1954ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺧﺎﺹ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ  ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻄﻒ ،ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﻛﻼﻥ
ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻠﻖ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﺎﺹ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻣﺤﺮﻙ ﺩﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ  80ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﮔﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺳﺎﻧﮓ
ﻳﺎﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﺪﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺳﻮ ﻭ ﻛﻮﺭﺍﻧﺪﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺩﻫﻪ  80ﻣﻴﻼﺩﻯ ،ﺗﺤﻮﻟﻰ ژﺭﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ  90ﻣﻴﻼﺩﻯ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ،
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻼﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﻓﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺒﻚ )ﺳﺎﻝ  ،(1991ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﺰﻝ )ﺳﺎﻝ ،(1993
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻟﻮﻛﺲ )ﺳﺎﻝ  (1993ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ )ﺳﺎﻝ  (1993ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ
ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪ  ،ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺍﺯ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻛﺴﺘﻮﻥ ) ،(Rextonﻛﺎﻳــﺮﻭﻥ ) ، (Kyronﺍﻛﺘﻴــﻮﻥ ) (Actyonﻭ ﺍﻛﺘﻴﻮﻥ ﺍﺳﭙــﺮﺕ ) (Actyon Sportﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ  2000ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻤﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭼﻴﺮﻣﻦ  Chairman Wﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ،ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﺪﺍﻥ ﻓﻮﻕ ﻟﻮﻛﺲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ  5000ﺳﻰ ﺳﻰ ﻭ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺍﺗـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
 7ﺳﺮﻋﺘـﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﺬﺏ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﻭ ﺳﺪﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳـﻦ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧـﻮﺩﺭﻭﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻛﻮﺭﺍﻧﺪﻭ ) (Korando Cﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  4ﻧﺴﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺩﺭﺝ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺩﺭ ﻛﺘـﺎﺏ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﻴﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺗﻴﻮﻭﻟﻰ ) (Tivoliﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﻭ ﻛﻼﺱ  Bﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪCrossover
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻣﻮﺗﻮﺭ  1600ﺳﻰ ﺳﻰ ﺗﻴﻮﻭﻟﻰ  ،ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ  Mini SUVﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰ
ﺳﺎﺯﺩ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ  Mini SUVﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻯ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ  1250ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  96ﻛﺸﻮﺭ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ،ﺑﺎﺯﻩ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﺰﻝ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻳﻮﺭﻭ  5ﻭ ﻳﻮﺭﻭ  6ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﻗﺒﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺎﺳﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻗﻮﺍﻯ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺧﻄﻰ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﭼﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻰ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ) (Off roadﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﻼﺵ ﺟﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺷﺎﺳﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻬﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺗﻰ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍﻣﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺩﺭﻭﺩ،
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﺖ ﻭ ﺧﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﻃﻰ ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻫﻪ
 40ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺧﻴﺎﻣﻰ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ،ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻰ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺁﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﺳﺘﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍﻣﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻣﺪﺭﻥ ،ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻣﻚ ﻳﺪﻙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍﻣﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ  ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﻬﺰ ﻭ ﻣﺠﺮﺏ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ
ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺭﺍﻣﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﮔﺮﺩﺩ .ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ،ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳﺎﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻣﻚ ﻳﺪﻙ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﺎﻡ ﻋﺰﺕ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ
ﺳﻴﺪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻏﻔﻮﺭﻳﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻣﻚ ﻳﺪﻙ

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻛﺘﻴﻮﻥ ) ، (Actyonﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻛﺘﻴﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ً
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺬﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ  ،ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺣﺘﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺁﭘﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﭼﺮﺍ
ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ،ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻛﻴﺪﺍ ً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺍﻣﻚ ﻳﺪﻙ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺟﺪﺍ ً ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷﻤﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻌﺪﻯ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻣﻚ ﻳﺪﻙ
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ابعاد خودروی اکتیون

واحد  :میلیمتر
نمای روبرو

نمای باال

نمای عقب

نمای جانبی

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اطالعات عمومى

0-1

( )1مشخصات خودروی اکتیون G23D

[ ] :خودروهای 2WD
شرح

اطالعات عمومی

موتور G23D

طولی کلی (میلیمتر)
عرض کلی (میلیمتر)
ارتفاع کلی (میلیمتر)

وزن ناخالص خودرو (کیلوگرم)
وزن کل خودرو با سوخت و تجهیزات
سوخت

4455
]1880[1920
]1740[1765
گیربکس اتوماتیک

ظرفیت باک سوخت (لیتر)

حداقل شعاع چرخش (متر)

تعداد سیلندرها -نسبت تراکم
حجم موتور (سي سي)

0-2

]1936 [1826
بنزین

75
5/6

 4سیلندر10.4:1 -
 2295سی سی

DOHC
150 ps /5500 rpm
 214نیوتن متر  3500~4600 /دور بر دقیقه

دور آرام موتور ( حالت درجا )

 50 ± 700دور بر دقیقه

سیستم خنک کننده

آب خنک  /گردشی

ظرفیت مایع خنک کننده ( لیتر)

 11 ~ 10/5لیتر
پمپ دنده ای /گردشی

حداکثر ظرفیت روغن هنگام حمل (لیتر)

7/9

نوع روانکاری

اطالعات عمومى

2520

نحوه قرارگيري ميل سوپاپ
حداكثر توان
حداكثر گشتاور

موتور

( )  :آپشن

[ ] :خودروهای 2WD

( )2مشخصات خودروی اکتیون G23D
بخش

گیربکساتوماتیک

کمک گیربکس ()T/C

( )  :آپشن

شرح
1
2
3
4
5
6
عقب

ضریب دنده

مدل
نوع
ضریب دنده

0
1

3/536

2

2/143
1/478

3

0/866

4

1/156
0/677

5

3/094
Part-Time / 2WD
چرخ دنده سیاره ای

سبک )(4H

1:1

سنگین )(4L

2.483 : 1

6
7
8
9
10
11
12
13
14

اطالعات عمومى

0-3

( )3مشخصات خودروی اکتیون G23D

[ ] :خودروهای 2WD
موتور  2300سی سی

شرح

رک و پینیون

نوع
سیستم فرمان

داخلی
خارجی

زاویه فرمان
نوع پلوس

محور (اکسل) جلو
نوع پلوس
محور عقب

نوع پوسته محور
سیستم تعلیق با محور یکپارچه

نوع پوسته محور
نوع سیلندر اصلی ترمز

ترمز
تعلیق
تهویه مطبوع
بخش برقی خودرو

0-4

اطالعات عمومى

عقب

ترمز دستی
جلو

تقویت شده
نیمه معلق

تقویت شده
دو کاناله

نوع بوستر
چرخ های جلو
چرخ های عقب

نوع ترمز

36/2°
32/4°
مفصلی

سیستم تعلیق با محور یکپارچه

خالیی
دیسکی
دیسکی و کاسه ای
سیمی ( نوع پایی)
دو جناغی +فنر لول
پنج اتصالی +فنرلول

مبرد گاز کولر(ظرفیت)

)R-134(650±30 gr

نوع باتری/ظرفیت (ولت-آمپر ساعت)

MF/ 12-90

ظرفیت استارتر (ولت -کیلو وات)

2/2-12

ظرفیت دینام(ولت-آمپر)

115-12

( )  :آپشن

اطالعات شناسایی خودرو
شماره شاسی

0
1

شماره موتور

2
3
4
شماره شاسی بر روی شاسی پشت تایر جلو سمت
راست حک شده است.

شماره موتور بر روی قسمت فوقانی بلوک
سیلندر در قسمت سمت چپ عقب آن حک
شده است.

5
6
7
8

برچسب گواهی خودرو

9

برچسب VIN

10
11
12
13

این برچسب بر روی پنل درب راننده
نصب شده است.

14
اطالعات عمومى
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کلیدها و امکانات داخل خودرو

کلید چراغ سقفی
کلید سانروف (در صورت تجهیز)

کلید شیشه شوی و برف پاک کن

کلید چراغ خودرو

کلید کنترل سیستم صوتی
کلید چهار چرخ محرک(در صورت تجهیز)

کروز کنترل (در صورت تجهیز)

کلید گرم کن صندلی راننده(در صورت تجهیز)
کلید قفل درب

کلید گرم کن صندلی کمک راننده(در صورت تجهیز)
کلید تنظیم سطح چراغ جلو (در صورت تجهیز)
کلید حالت رانندگی استاندارد /اسپرت (در صورت تجهیز)
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اطالعات عمومى

شیشه باالبر خودرو
کلید قفل درب

متعلقات موتور
0

موتور بنزینی  2300سی سی ()G23D

1

مخزن روغن ترمز

2
3
4

مخزن مایع خنک کننده

5

جعبه فیوز و رلهها

مخزن روغن ترمز

6

درب سر ریز روغن موتور

باطری

7

فیلتر هوا

8

مخزن روغن هیدرولیک فرمان

9

مخزن مایع شیشه شوی

10

گیج روغن موتور

11

گیج روغن موتور

12
13
14
اطالعات عمومى
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تذکرات مهم
لطفاً این کتابچه را مطالعه فرمایید و از دستورالعمل های آن به دقت پیروی نمایید.
کلمات اخطاری همچون "هشدار"  “ ،احتیاط" و "توجه “ حاوی معانی خاصی در
این کتابچه می باشد.

هشدار

هشدار
این عبارت نشاندهنده یک موقعیت خطرناک بالقوه است که عدم توجه به آن
می تواند به صدمات جانی شدید و یا حتی مرگ سرنشین خودرو منجر شود.

احتیاط

احتياط
این عبارت نشاندهنده یک موقعیت خطرناک بالقوه است که عدم توجه به آن
ممکن است به صدماتی کمتر و یا خسارات مالی منجر شود

توجه

توجه
•این عبارت حاوی اطالعاتی در خصوص سرویس و نگهداری خودرو و دستورات
مرتبط با این موضوع می باشد.

تغییرات در طراحی محصوالت  :به منظور حصول باالترین سطوح ایمنی و کیفی،
شرکت سانگ یانگ به واسطه فعالیت های مستمری که در حوزه های تحقیق و توسعه
انجام می دهد نوآوری و تغییراتی را در خودروهای خود ایجاد می نماید .در نتیجه
مشخصات خودروی تحویلی به مشتری  ،متناسب با تغییرات صورت پذیرفته در
خودرو و با هدف بهبود در محصوالت این شرکت می باشد .لذا ممکن است برخی
از موارد مندرج در این کتابچه ،با خودروی شما منطبق نباشد ،که الزم به ذکر است
شرکت رامک یدک هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تغییرات صورت پذیرفته در خودرو
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اطالعات عمومى

برعهدهنخواهدداشت.
کلیه اطالعات ،تصاویر و مشخصات قید شده در این دستورالعمل با مشخصاتمحصول در زمان انتشار این کتابچه انطباق داشته است .لذا شرکت رامک یدک در
خصوص تغییرات صورت پذیرفته در طرح و مشخصات فنی اولیه خودرو مسئولیتی
نخواهد داشت.
 این کتابچه آپشن ها و قطعات تزئینی خودرو را در زمان چاپ این مطلب تشریح میکند .بنابراین ممکن است تعدادی از موارد تحت پوشش در خودروی شما فاقد کاربری
باشد .در صورت مواجه شدن با هر گونه سوالی در خصوص آپشن ها و قطعات تزئینی
خودرو  ،لطفاً با عاملیت های مجاز رامک یدک تماس حاصل فرمایید.
*  :عالمت ستاره در این کتابچه مختص برخی از تجهیزات و آپشن هایی است که
در همه خودروها نصب نشده اند و به تناسب تنوع مدل خودرو  ،نوع موتور ،تجهیزات
و آپشن های انتخابی  ،در برخی از خودروها نصب شده است.
الزم به ذکر است قطعات و لوازم یدکی غیر اصلی که توسط رامک یدک ارائه نمی شوند
مورد تایید این شرکت نمی باشد .و با توجه به وجود چنین محصوالتی در بازار  ،شرکت
رامک یدک هیچ مسوولیتی را در قبال مشکالت احتمالی ناشی ازکاربرد چنین قطعاتی
و خسارات ناشی از آنها بر عهده نخواهد گرفت.

حفظ محیط زیست
توصیه هایی برای حفظ محیط زیست

در طراحی خودروهای سانگ یانگ از آخرین استانداردهای زیست محیطی تبعیت شده
است .به این روش می توان منابع طبیعی را حفظ نمود و انسان هماهنگ با طبیعت
به حیات خود ادامه می دهد .شما می توانید با نحوه صحیح رانندگی در حفظ محیط
زیست مشارکت نمایید.
میزان مصرف بنزین  ،دور موتور ،نحوه استفاده از گیربکس،نحوه ترمزگیری و فرسایش
تایرها با عوامل زیر می باشند:
 نحوه و شرایط رانندگی عادت های رانندگیشما می توانید با رعایت دستورات زیر در حفظ محیط زیست خود مشارکت نمایید.

0

شرايط رانندگي:

•رانندگی با سرعت کم
•اجتناب از سفرهایی با مسافت کوتاه
•تنظیم فشار باد تایرها در میزان تعیین شده
•خارج کردن کاالهای غیر ضروری از محفظه بار خودرو
•مصرف بنزین را همواره چک نمایید.
•خودرو خود را به طور منظم سزویس و نگهداری نمایید.
•برای انجام تعمیرات و یا امور سرویس و نگهداری خودرو به عاملیت های مجاز
رامک یدک مراجعه نمایید.

عادت های رانندگي:

1

2
3
4
5
6
7

•وقتی خودرو را روشن می کنید  ،پدال گاز را فشار ندهید.
•فاصله ایمن را با خودروی جلویی حفظ کنید.
•از شتابگیری مکرر و ناگهانی اجتناب نمایید.
•وقتی خودرو را برای مدتی طوالنی متوقف می کنید ،خودرو را خاموش کنید.

8
9
10
11
12
13
14

اطالعات عمومى

0-9

یاداشت

0
1

فهرست مطالب

2

بررســی خودرو پیش از سفر 1-2 ...........................................
روشن کردن موتور و راندن خودرو 1-4 ..................................
اقدامات احتیاطی و ایمنــی 1-5 ...............................................
تذکراتی در خصوص تغییرات و یا جایگزینیهای غیر مجاز
در خودرو 1-10 ...................................................................................

3
4
5
6
7
8

اقدامات احتیاطی و ایمنی
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اقدامات احتیاطی و ایمنی

بررسی خودرو پیش از سفر
بررسي بیرون خودرو

بررسی داخل خودرو

 .1میزان فشار باد و فرسایش تایرها را بررسی نمایید.
 .2سطح روغن موتور،سیاالت و روغنهای دیگر موجود در محفظه موتور را بررسی
نمایید.
 .3شیشههای عقب و جلو ،آینههای جانبی و آین ه اتاق را پاک نمایید.
 .4از بسته بودن کامل درب موتور و درب صندوق عقب اطمینان حاصل نمایید.
 .5مطمئن شویدکه در اطراف خودرو مانعی وجود نداشته باشد.

 .1از بسته بودن کلیه دربهای خودرو از جمله درب صندوق عقب اطمینان حاصل
نمایید.
 .2صندلی راننده را در وضعیتی مناسب برای رانندگی تنظیم نمایید.
 .3آینه های جانبی و آین ه دید عقب داخلی را تنظیم نمایید.
 .4کمربند ایمنی را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی را به
طور صحیح بسته باشند.
 .5از عملکرد صحیح و بی نقص ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.
 .6چک کنید در زمانی که سوییچ در حالت باز قرار دارد ،کلید چـراغهای هشدار
به درستی کار می کنند.
 .7از عملکرد صحیح پدالهای گاز و ترمز اطمینان کامل حاصل نمایید.
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اقدامات احتیاطی و ایمنی

بررسی خودرو پیش از سفر
توصیههایی در مورد نوع سوخت خودرو

کیفیت سوخت مصرفی تأثیر مستقیمی بر توان خروجی ،کارکرد و طول عمر موتور
خودرو دارد.
افزودنیهای موجود در سوخت دارای نقش مهمی می باشند.
بنابراین استفاده از سوختهای با کیفیت باال ضروری است.

موتور بنزینی

ت با عدد اکتان بسیار پایین باعث احتراق پیش رس در موتور خودرو
سوخ 
میشود.
ک یدک هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده از سوخت
رام 
های بی کیفیت نخواهد داشت.
احتياط
در صورت انجام موارد ذیـل ،موتور و سیستم اگزوز آسیب خواهند دید
و این خسارات تحت پوشش گارانتـی خودرو نخواهد بود.
•استفاده از بنزین سرب دار
•استفاده از سوختهایی با عدد اکتـان نامنطبق با شرایط کارکرد موتور خودرو

0

متانول را به عنوان سوخت مصرف نکنید.

سوخت های حاوی متانول (الکل چوب) نباید به عنوان سوخت در خودرو استفاده شوند.
این گونه سوختها کارایی خودرو را می کاهند و به بخشهای مختلف سیستم
سوخترسانی آسیب وارد می کنند.
توجه
خسارات وارده به سیـستم سوخترسانی خودرو و یا اخالل در عملکرد خودرو
که ناشی از مصرف متانول و یا سوختهای شامل متانول باشد ،تحت پوشش
گارانتی قرار نخواهد گرفت.

استفاده از خودرو در کشورهای دیگر

1

2
3
4
5
6

اگر قصد استفاده از خودروی خود در دیگر کشورها را دارید به موارد ذیل توجه فرمایید 7 :
•در دسترس بودن سوخت منطبق با خودروی شما
•مطابـقت مشخصات خودرو با قوانین و مقررات کشور مقصد از جمله شماره گذاری 8
و بیمه
9

سوخت گیری از بشکه و دیگر مخـازن نگهداری سوخت
بهمنظور رعایت نکات ایمنی( ،خصوصاً در مواقع استـفاده از سیـستمهای سوختگیری 10
غیرمعمول) ،مخازن سوخت ،پمپها و لولههای سوخـترسانی بایـد به طور صحیح به 11
زمین متصل باشند.

تحت شرایط خاص از فشار جو و جریان سوخت ،اگر شلنگ هایی را که به زمین متصل 12

نمی باشند(به ویژه نوع پالستیکی) به پمپ توزیع بنزین وصل شوند ،الکتریسیته ساکن 13

تولید خواهد شد .بنـابراین توصیـه میشود از پمپها ،لول ه و مخـزنی که کامال به زمین
متصل هستند ،استفاده کنید.

اقدامات احتیاطی و ایمنی
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14

روشن کردن موتور و راندن خودرو

 .1از ترمز دستی استفاده نمایید.
 .2مطمئن شوید که در نزدیکی خودرو هیچ مانع یا شخصی وجود نداشته باشد.
احتياط
در موتورهای مجـهز به گیربکس اتوماتیک  ،خودرو تنها زمانی میتـواند
استـارت زد ه شود که اهرم دنده در حالت  Pیا  Nباشد.
زمانی که موتـور خـودرو روشن است کلید استارت را به حالت START
بر نگردانید .این کار می تواند موجب بروز خسارات جدی به موتـور استارت
خودرو شود.
 .3اهرم دنده را در حالت  Pقرار داده و پدال ترمز را فشار دهید.
هشدار
پدال ترمز را زمانـی فشـار دهیـد که اهرم دنـده در موقعیت Pقرار دارد .هیچ
گاه در این حالت پدال گاز را فشار ندهید.
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اقدامات احتیاطی و ایمنی

 .4سوییچ را درحالت باز ( )ONقرار دهید و از کارکرد کامل چـراغهای خطر اطمینان
حاصلنمایید.
 . 5زمانی که موتور روشن شد ،کلید استـارت را رها نمایید.
 .6اجازه دهید موتور خودرو با توجه به دمای محیط گرم شود .
 .7مطمئن شوید که در نزدیـکی خودرو هیـچ مانـع و یا شخصی وجود نداشته باشد.
 .8ترمز دستی را آزاد نمایید.
 .9خودروهای مجهز به جعبه گیربکس اتوماتیک
پدال ترمز را فشار داده و اهرم دنـده را در حالت  Dقرار دهید ومطمئن شویدکه چراغ
نشانـگر موقعیت  Dروشن شده است .سپس به آرامی پدال ترمز را رها نمایید تا خودرو
شروع به حرکت نماید.

اقدامات احتیاطی و ایمنی

0

نکات ایمنی ()1
کلید استارت  /کلید کنترل از راه دور

 .1هرگز از کلیدهای مشابـه و یا متفرقه که ساخت شرکت سانگ یانگ نیستنـد
استفاده نکنید .این کـار میتوانـد بدلیـل بارگذاری بیش از اندازه بر روی
مدارهای الکترونیکی موجب آتش سوزی در خودرو گردد.
 .2در صورت مفـقود شدن کلیـد خودرو  ،بهتر است برای جلوگیری از سرقت
احتمالی ،مجموعه کلید و مغزی آن به طور کامل تعویض گردد.
 .3از ضربـه زدن و یا خیـس کردن فرستنـده امواج که در داخل کلیـد کنتـرل از
راه دور قرار دارد ،اجتناب نمایید.
 .4برای تعویض وجایگزین کردن باطری کلید کنترل از راه دور از باطریهایی با
همان مشخصات باطری اولیه استفاده نمایید و جهت قطبهای باطری را تغییر
ندهید.

1

کیس ه هوا

 .1از وارد کردن فشار و یا ضربه زدن بوسیله دست یا ابزار دیگر به ملحقات کیسه
هوا اجتناب نمایید.
 .2کیـس ه هوا تنـها یک مکمل برای کمربند ایمنـی می باشـد ،بنابر این حتی اگر
سیستم ایمنی کیس ه هوا بر روی خودرو نصب شده باشد همواره از بسته بودن
کمربنـد ایمنی تمام سرنشینان خودرو اطمیـنان حاصل نمایید.
.3هیـچگاهاجسامرادرمحلبازشدنکیـس ههواقرارندهید،زیراممـکناستهنـگـام
بازشدنکیـسههایهواایناجسامبهسرنشینـانخودروآسیبواردنماید.
 .4انجام تعمیرات بر روی کیسههای هوای خودرو فقط باید توسط عاملیت های
مجاز شرکت رامک یدک انجام شود.
 .5سیستم کیسه هوا باید پس از  10سال حتـی با وجود شرایط ظـاهری مناسب
تحت بازدید قرار گیرد.
 .6در صورت بروز عیب یا روشن شدن چراغ کیسه هوا به عاملیت های مجاز رامک
یدک مراجعه نمایید و از هر گونه دستکاری و یا تعمیر شخصی اجزایی همچون
غربیلک فرمان ،دسته سيم مربوطه و  . . .اكيدا ً خودداري نماييد.
 .7از قرار دادن صندلی نوزاد بر روی صندلی جلو خودداری نمایید .زیرا کودکان در
برخورد با کیسه های هوا بسیار آسیب پذیر هستند.
 .8کیس ه هوای باز شده و ملحقات آن باید با مجموعه کیس ه هوای جدید جایگزین شود.
 .9زمانی کـه کیسه هوا باز می شود اجزای مرتبـط با آن بسیـار داغ هستنـد،
بنابراین تا سرد شدن کامل از لمس کردن آنها خودداری نمایید.
 .10افراد با قد کوتـاه تر از140سانتیمتر باید روی صندلی عقب بنشیننـد.

اقدامات احتیاطی و ایمنی
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نکات ایمنی ()2
مواد خطرناک

مواد قابل اشتعال و اجسامی از قبـیل فندکهای یکبـار مصرف را در داخل خودرو
مانند داشبورد و مکانهای دیگر قرار ندهید.
این قبیل مواد در هوای گرم ممکن است موجب بروز آتش سوزی و یا انفجار شوند.

قطعات اصلی

برای تعویـض و جایگـزین کردن قطعات خودرو همیـشه از قطعات اصلی سانگ
یانگ استفاده نمایید.
شرکت رامک یدک مسئولیتـی در قبـال خسارات ناشـی ازنصب قطعات غیـر اصلی
شرکت برعهده نخواهد گرفت.

تایرها

 .1مطمئـن شوید که در تمـام چرخها از تایـرهای هم اندازه  ،از یک نوع و ساخت
یک سازنـده استفاده شدهاست .در غیراینصورت احتـمال آسیب دیدن سیستم
انتقال قدرت وجود خواهد داشت.
 .2حد تعیین شده برای فشار باد تایرها رعایت شود.
 .3اطمینان حاصل کنید که الستیک زاپاس برای استفاده در مواقع لزوم آماده است.
از الستیک زاپاس در فواصل طوالنی استـفاده نکنید .به منظور جایگزین کردن
الستیک زاپاس با یک تایر عادی به نزدیکترین عاملیت رامک یدک مراجعه نمایید.
 .4همیـشه قبـل از شروع حرکـت ،سطح تایـرها را بررسـی نموده تـا در صورت
وجود آسیب و یا فرسایشهای نامنظم ،نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.
 .5استـفاده از تایـرهـایی با مشخصات متـفاوت موجـب افزایـش مصرف سوخت،
افزایش مسافت توقف در هنگـام ترمز ،لرزش بدنه خودرو ،سفت شدن فرمان و
اختالل در عملکرد ترمز  ABSمی شود.
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شیشه باالبر برقی

 .1هنگامی که قصد بستن پنجرههای عقب خودرو از طریق کلید سمت راننده را
دارید ،مطمئن شوید که هیچ یک از اعضای بدن سرنشینان بیـن قاب پنجره و
شیـشه قرار نگیرد.
 .2هنگامی که در صندلی عقب خودرو سرنشین کودک نشسته است ،کلید قفل
شیشه های عقب را فشار دهید تا کلیدهای درب های عقب غیر فعال شوند.
 .3در مورد کودکان دقت کنید تا اعضای بدنشان (دست یا سر) را از پنجره بیرون
نیاورند.،
 .4قبل از بستن پنجره ها از شرایط ایمنی اطمینان حاصل کنید.

مراقبت از شیشه ها

 .1هنـگام تمیز کردن شیـشه عقب مراقب باشیـد که به سیـمهای گرمایشی شیشه
عقب و آنتن صدمه نزنید.
 .2از نصب هر گونه برچسب دودی بر روی شیش ه جلو و عقب خودداری نمایید.
این کار میتواند تاثیر مخربی بر سیم های گرمایشی شیشه عقب خودرو داشته
باشد.
 .3سنسورهای باران و نور اتوماتیـک در قسمت وسط و باالی شیـشهجلوی خودرو
نصب شده اند  .در صورت آلوده شدن این سنسورها ،آنها به خوبی عمل نخواهند
کرد.

0

نکات ایمنی ()3
صندلی کودک

درهنگامجابجایینوزادانوکودکانخردسالهموارهبایدازصندلیکودکجهتنگهداری
آنان استفاده کرد که باید متناسب با قد و وزن کودک و اندازه صندلی خودرو باشد.
آمار تصادفات نشان میدهد که در صورت نشستن صحیح کودکان در صنـدلی
مخـصوص ،صنـدلی عقب مکان ایمن تری از صنـدلی جلو میباشد.
هشدار
• نوزادان و کودکان خردسال همیشه باید در صندلی کودک بر روی صندلی
عقب خودرو نگهداری شوند.
• هرگزصندلیکودکرارویصندلیجلوکهمجهزبهکیس ههوامیباشد،قرارندهيد.
• کودکان در هنگام باز شدن کیس ه هوا میتوانند به شدت آسیب ببینند بنابراین
توصیه می شود صندلی کودک را بر روی صندلی عقب خودرو قرار دهید.
• صندلی کودک هر زمان که ممکن است باید روی صندلی عقب خودرو قرار
گرفته و محکم شود .
درصورتیکهرویصندلیجلونصبمیشودبایدصندلیرادرعقبترینحالتقرارداد.
• درهنگامنصبصندلیکودکدستورالعملشرکتسازندهرابدقتمطالعهنمایید.
• زمانیـکه از صندلی کودک استـفاده نمی کنید آن را بوسیـل ه کمربند ایمنی
ثابت نگهدارید و یا آن را باز کرده و از خودرو خارج کنید.
• در هنگام رانندگی ،کودکان را در آغوش خود نگیرید.
• هرگز به کودکان اجازه ندهید که روی صندلیها ایستاده و یا زانو بزنند.
• در هنگام حرکت خودرو به کودکان اجازه ورود به قسمت بار را ندهید.

1

2

هشدار
• کودکانی که برای نشستن بر روی صندلی کودک ،بزرگ هستند باید بر روی
صنـدلی عقب قرار داده شوند و با بستـن کمربند ایمنی محافظت شوند.
اگر در محل قرار گرفتن کودک ،کمربند ایمنی به گردن و یا صورت کودک
نزدیک است کودک را به سمت نقاط مرکزیتر صندلی خودرو منتقل نمایید
یا به قسمت فاقد کمربند سه نقطه ای جا به جا نمایید.
• توجه نمایید که کـمربنـد ایمنی سه نقطهای برای افـراد بلنـدتر از 140
سانتیمتر طراحی شده است.
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نکات ایمنی ()4
روشن کردن موتور خودرو

 .1سوییچ را در حالت باز ( )ONقرار دهید و کمی صبر کنید ،بعد سوئیچ را بچرخانید
و در حالت استارت ( )Startنگه دارید تا اینکه موتور خودرو روشن شود.
 .2حتی در صورتی که موتور روشن نمیشود سوييچ را به مدت بیش از  10ثانیه در
وضعیت  STARTنگه ندارید.
 .3اگر موتور روشن نمیشود 10 ،ثانیه صبر کرده و سپس دوبـاره استارت بزنید.
 .4اگر باز هم موتور روشن نشد کلید استارت را به حالت  LOCKباز گردانید و 10
ثانیه صبر کنید.
 .5زمانی که موتور روشن است سوييچ را مجددا ً به سمت موقعیت START
نچرخانید.
 .6در موتورهایی که مجهز به گيربكس اتوماتیک هستند استارت زدن و روشن
کردن موتور تنها زمانی که اهرم دنده در حالت  Pیا  Nقرار داشته باشد
امکانپذیر است.
 .7زمانی که موتور خاموش است سوييچ را در موقعیت  ONو یا  ACCرها نكنيد،
این کار باعث خالی شدن شارژ باطری میشود.
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گرم کردن موتور

 .1پیـش از گرم شدن کامل موتـور اقـدام به رانندگی با خودرو نكنيد .راندن خودرو
بمحض روشن شدن موتـور ممکن است موجب کاهش عمر مفید موتور خودرو
گردد .صبر کنید تا دمای موتور به دمای محیط برسد.
 .2گرم کردن بیش از انـدازه موتور باعث هدر رفتـن سوخت و نیز آلودگـی هوا
میشود.
* هنگام گرم کردن موتور پدال گاز را فشار ندهید.

راندن خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

 .1پدال ترمز را بطور کامل فشار داده و دنده را در حالت  Dقرار دهید .مطمئن
شوید که چراغ  Dبر روی صفح ه نمایشگر روشن شدهاست .سپس به آرامی
پدال ترمز را رهـا کرده تا خودرو حرکت کند.
 .2برای پیشگیـری از هرگونه آسیب احتـمالی به گیربکس اتوماتیـک ،از به حرکت
درآوردن خوردو و یا شتـابگیری ناگهانی به محض اینـکه دنـده را در حالت D
قرار دادهاید اجتنـاب نمایید .در مناطق کوهستـانی و شیبـدار دنـده را در حالت
 Dقرار داده  ،پدال ترمز را پایین نگـه داشته و چند ثانیـه صبـر کنیـد تا چراغ
نشانگر  Dروی صفح ه نمایشگر روشن شود.
 .3ممکن است در شیبهای تند با وجود اینکه دنده در حالت  Dدرگیر است خودرو
کمی به سمت عقب حرکت کند ،بنابراین همیشه در مواقع توقف در شیبهای
تند پدال ترمز را کامال بفشارید.

0

نکات ایمنی ()5
موارد احتیاطی در هنگام رانندگی

 .1هیچ گاه در هنگام حرکت ،موتور خودرو را خاموش نکنید .زیرا در این حالت عملکرد
سیستم هیدرولیک فرمان و همچنین عملکرد ترمزها مختل شده و یا بطور کامل از
کارمیافتند.
 .2در حین راننـدگی از تنظیم صندلی راننده ،ارتفاع فرمان و یا تنظیم آینهها
اجتناب نمایید .این قبیل تنظیمات باید قبل از حرکت خودرو صورت پذیرند.
 .3در هنگام رانندگی از فشردن پدال ترمز در حالی که پدال گاز پایین است اجتناب
نمایید .در غیر این صورت در مدت زمان الزم برای عملکرد پدال گاز تأخیر
بوجود میآید .این حالت به منظور محافظت از سیستم رانش خودرو طراحی
شده است .در صورتـی که یکبـار پدال گاز را فشار داده و رها نمایید ( در حالی
که پـدال ترمز آزاد باشد) این حالت از بین می رود.
 .4هیچ گاه فرمان خودرو را بطور ناگهانـی به گردش در نیاورید .این عمل موجب
بهم خوردن تعـادل خـودرو و در نهایـت بـروز تصادف می شود.

استارت زدن ،شتاب گیری و توقف ناگهانی

ف و شتاب گیریهای ناگهانی اجتناب كنيد .این گونه اعمال
 .1از استارت زدن ،توق 
موجب باال رفتن میزان مصرف سوخت و در مواردی باعث بروز تصادفات می گردد.
 .2به آرامی شتاب گرفته و به آرامی از سرعت خودرو بکاهید.

خالی شدن ترمزها

زمانی که در مسیرهای شیب دار بیش از اندازه از ترمز خودرو استفاده شود،
حبابهایی در سیلندر ترمز و یا در لولههای سیستـم ترمز ایجاد خواهد شد  .در این
حالت نیروی هیدرولیکی ترمزها به اجزای ترمز منتقل نمیشود ،هر چند که پدال
ترمز به طور کامل فشرده شده باشد.

1

بکارگیری قابلیت ترمزی موتور خودرو

2

زمانیکهدرسراشیبیهایطوالنیدرحالحرکتهستیدمیتوانیدباسنگینترکردن
مرحله به مرحل ه دنده خودرو از اثر ترمزی موتور به عنوان ترمز کمکی بهره ببرید.
استفاده بیش از اندازه از سیستم ترمز خودرو باعث ایجاد حباب در سیستم ترمز و یا
چوب شدن ترمز ها میشودکه در این حالت به اصطالح ترمز خالی میشود.

3
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توقف و پارک کردن خودرو

5

 .1هرگز کودکان و نوزادان را تنها درون خودرو رها نکنید .کودکان ممکن است بطور
غیرمنتظره خودرو را به حرکت درآورده و یا بر اثرگرم شدن هوای داخل خودرو
دچار خفگی گردند.
 .2هنگام توقف در مناطق کوهستانی ضمن استفاده از ترمز دستی زیر چرخ های
خودرو مانع قرار دهید .به یاد داشته باشید که در خودرو های مجهز به گيربكس
اتوماتیک ،دنده را در حالت  Pقرار دهید.
 .3در صورت امکان از توقف و پارک کردن خودرو در شیب های تند اجتناب نمایید.
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کپسول اطفاء حریق

10

مطمئن شوید که از طرز کار صحیح کپسول اطفاء حریق کامال اطالع دارید و آن را
در محل مناسبی برای استفاده در مواقع اضطراری قرار داده اید .برای اطالعات بیشتر
به برچسب روی کپسول مراجعه نمایید.

11

خشک شدن و یا چوب شدن ترمز ها

12

این حالت در اثر باال رفتـن تدریـجی دما در سیستم ترمز بدلیـل استفاده مکرر و یا
طوالنی مدت از ترمزها بوجـود می آید که باعث کاهش و در نهایت از بیـن رفتن
نیروی ترمزی خودرو میشود.

اقدامات احتیاطی و ایمنی
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تذکراتی در خصوص تغییرات و یا جایگزینی های غیر مجـاز در خودرو ( ) 1

از ایجاد تغییرات در خودرو اجتناب نمایید.

در صورت ایجاد تغییرات و یا جایگزینی های غیر مجاز بر روی خودرو ،شرکت
رامک یدک حتی در طول مدت دوره گارانتی مسئولیتی در قبال این قطعات
نخواهد داشت .مشکالتی که به واسط ه این تغییرات در خودرو ایجاد شود ،مشمول
دریافت خدمات گارانتی خودرو نخواهد بود .و در صورتی که این تغییرات باعث بروز
مشکالت خاص در خودرو شود ،گارانتی خودرو باطل خواهد شد.
اين خودرو شامل تعداد زیادی از قطعات بسیار دقیـق می باشد که بر روي هریک
از آنها آزمایـشات و تستهای متـعددی از سوی سازنده خودرو انجام شده است.
این اجـزا به صورت بسیار دقیـق و هدفمنـد در کنار یکدیـگر قرار گرفتهاند .بنابراین
تغییـر و یا جایگزینی غیر مجـاز هر یک از بخشها ،موجب خسارت و یا نقص در
عملکرد شده و باعث افزایش احتمال آسیبهای جدی به خودرو و سرنشینان آن
می شود.

از ایجاد تغییرات غیـر مجاز در موتور خودرو ،به منظـور افزایش
کارایی و زیبـاتر کردن خودرو ،جدا خودداری نمایید.
•تغییرات غیرمجاز در موتور و یا بخشهایی از اگزوز ،سیستـمهای از جمله
سیستم های سوخت رسانی ،الکترونیـکی  ،ورودیها و یا بخش اگزوز خودرو ،
تغییر و یا اضافه کردن قطعات غیر مجاز به خودرو غیرقانونی بوده و موجب بروز
مشکالت جدی در ارتباط با طول عمر و دوام خودرو می شود.
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خصوصا تبـدیل خودرو به خودروی گاز سوز ( )LPGموجب
وارد شدن صدمات جدی بر عملکردو طول عمر خودرو میشود.
درصورت ایجاد چنین تغییراتی در خودرو نه تنها موتور بلکه
گیربکس و تنظیم چرخها نیز از شرایط گارانتی خارج می شوند.
در صورت نصب گلگیر بر روی چرخها  ،حرارت ایجاد شده توسط اصطکاک در حین
ترمزگیری ممکن است باعث بروز مشکالت جدي در عملکرد ترمزها و در نهایت به
خالی شدن ترمزها و یا خشک شدن (چوب شدن) ترمزهاشود.
از ایجاد تغییرات در سیستم صوتی خودرو و نصب وسایل الکترونیکی اضافی همچون
تجهیزات ارتباط بی سیم ،دوربین دید عقب ،نمایشگرهای  LCDو یا دستگاه های
کنترل از راه دور ( خارج از شبکه عاملیت های مجاز رامک یدک ) خودداری نمایید.
سیستم برقی این خودرو دارای مدارها و فیوزهای الکترونیکی برای نصب دستگاه
ها و تجهیزات استاندارد میباشد .در صورت اضافه کردن دستگاه و یا مدارهای
جدید به آن و به کارگیری همزمان چندین دستگاه  ،باعث بارگذاری بیش از حد
بر روی مدارها خواهد شد که ممکن است باعث وارد شدن خسارت به دستگاههای
الکترونیکی و حتی بروز آتش سوزی درآنها شود .عالوه بر این ،ایجاد سوراخ بر
روی خودرو به منظور نصب دستگاه هایی از قبیل آنتن ،بدنه خودرو را در معرض
پوسیدگی و خوردگی قرار خواهد داد.
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از نصب چرخ ها ،تایرها و دیگر اجزای غیر استاندارد بر روی
خودرو خودداری نمایید.

نصب تایرهای غیراستانـدارد بر روی خودرو ماننـد تایرهای پهنتر از اندازه توصیه
شده ممکن است موجب استـهالک سیـستم انتقال قدرت و یا فرسایش ناشی از
اصطکاک در اجزاء مرتبـط با آنها شود .در ضمن این امر موجب بروز مشکالتی
ماننـد افزایش میـزان مصرف سوخت ،افزایش فاصله توقـف خودرو در زمان ترمز،
ارتعاش و لرزش ناخواسته خودرو و کاهش فرمانپذیری و در نهايت کاهش عملکرد
بهینه خودرو خواهد شد .عالوه بر ایـن از دقت سرعت شمار و کیلومتر شمـار خودرو
نیز کاستـه میشود .در خودروهای مجهز به گيربكس اتوماتیک ممکن است هنگام
تغییر سرعت تکانهایی در خودرو ایجاد شود.

از کار برد کلیدهای اضافی غیر اصلی اجتناب نمایید.

این نوع کلیدها میتوانند باعث اختالل در عملکـرد مغزی استارت شوند و از
بازگشت موتـور استـارت به حالت اولیه جلوگیـری کننـد .در این صورت مدارهای
الکتـرونیـکی خودرو آسیب دیده و حتی ممکن است در اثر چرخش مداوم ،موتور
استارت مشتعل شود.

از نصب برچسب های دودي يا رنگی بر روی شیشه و سانروف به
طور سرخود اجتناب نمایید.

در صورت نصب سانروف از طریق بریدن سقـف خـودرو ،در قسمتهای برش
خـورده ،خـوردگی ایجاد شده و نیـز در مواقع بارنـدگی ،آب به درون کابیـن راه پیدا
میکند .نصب شیـشههای رنگی به منظـور جلوگیـری از نفوذ اشعه ماوراء بنفش و
زیبایی خودرو ممکن است موجـب نفوذ آب به داخل کابین و مشکالت دیگر شود.

ازنصب گارد (خارج از شبکه عاملیت های مجاز رامک یدک) بر
روی سپر خودرو خودداری نمایید.
نصب گاردهای موجود در بازار ،ممکن است موجب بروز مواردی از قبیل مشکل در
پارک کردن به دلیل بیشتر شدن طول خودرو ،افزایش میزان مصرف سوخت به
دلیل افزایش وزن خودرو و یا بروز خوردگی در محل سوراخ های ایجاد شده برای
نصب بر روي سپرها شود .بعالوه این گاردها به علت مجهز نبودن به ضربه گیر در
مقایسه با سپرهای اصلی خودرو در تصادفاتی حتی در سرعتهای کم موجب وارد
شدن خسارات بیشتری به خودرو میشوند.

از جايگزيني و تعویض صندلیها و یا کف پوشهای خودرو
خودداری نمایید.
•در مواردی که کفپوشهای خودرو با کاغذهای چندالیه تعویض شوند:

برخی از رانندگان به منظور سهولت در نظافت خودرو و باال بردن میزان راحتی
بالشتکها ،پس از برداشتـن صندلـیها اقدام به جایـگزین کردن کفپـوشها
با کاغذهای چندالیه میکنند .این کار به سیمکشی اجزای مختلف سیستم
الکترونیکی خودرو آسیـب میرساند .بعالوه می تواند موجب اختـالل در عملکـرد
ل صندلی ها شود .این ریلها جابجایی صندلی را به سمت عقب و جلو امکان
ری 
پذیر میکنند .در این مواقع ممکن است سیستم قفل صندلی ها که موجب ثابت
ماندن موقعیت صندلی میشود از کار افتاده و یا در عملکرد آن اختالل ایجاد شود.
این نقص در خودرو ممکن است در هنگام باال رفتن از سرباالیی ها و یا پایین آمدن
از سراشیبی ها بدلیل آزاد شدن صندلی و حرکت آن به سمت عقب یا جلو موجب
بروز تصادفات شدید شود.

اقدامات احتیاطی و ایمنی
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•زمانی که صندلیها را تعویض کرده و یا از روکشهای جداگانه برای صندلیها
استفادهمیکنید.
برای هر نوع خودرو انواع متنوعی از روکشهای صندلی با کارکردهای متفاوتي وجود
دارد .از آنجاکه هر صندلی دارای یک نقش ه سیمکشی با اتصاالت الکترونیکی متعدد
است ،تعویض صندلیها ممکن است موجب تغییر سیستم سیم کشی خودرو ویا
بارگذاری بیش از اندازه بر روی سیمها شود .این امر باعث آسیب دیدن سیم کشی
خودرو و تجهیزات مرتبط با آن میشود و در مواردی ممکن است به علت بارگذاری
بیش از حد مجاز ،موجب آتشسوزی گردد .عالوه بر این تعویض روکشهای صندلی
ممکن است باعث قطعشدن و یا تحت فشار قرار گرفتن سیم ها و درنتیجه آسیب
رسیدن به تجهیزات الکترونیکی خودرو شود .در این حالت ممکن است اشکاالتی در
تهوی ه هوا رخ دهد یا سروصدای خودرو زیـاد شود و یا در مواقعی موجب آتشسوزی
شود.

از نصب لوازم جانبی و یا دستگاه های کمکی جداگانه بر روی
قسمت های عملیاتی خودرو اجتناب نمایید.
تغییر دادن طول اهرم تعویض دنده (دسته دنده) و یا نصب الیی بر روی پدال گاز و
ترمز شرایط را برای بروز اشتباه از سوی راننده در هنگام رانندگی مساعد می نماید.
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از نصب وسایلی که موجب کاهش مقاومت هوا در برابر حرکت
خودرو میشود ،مانند زیرسپرجلو ،باربند و  ...خودداری نمایید.

چسب های مورد استفاده برای نصب بال و دیگر لوازم مشابه ممکن است به سطح
روکشدار بدن ه خودرو آسیب برساند .سوراخ های ایجاد شده به منظور نصب اینگونه
وسایل ،بدنه را مستعد خوردگی می نماید و ممکن است در هنگام حرکت خودرو
صداهای ناهنجاری تولید شود .بخصوص در مواردی که قطعات نصب شده به خوبی
سر جای خود محکم نشده باشند که این میتواند موجب آسیب رسیدن به خودرو
و یا حتی بروز تصادفات مرگبار شود.

در هنـگام استفاده از سیـستم صوتی خودرو از نسخـه های
کپی شده  CDو یا  DVDاستفاده ننمایید .چنین دیسک هایی
می توانند موجب بروز اختالل در عملکرد بخش هایی از سیستم
صوتی شوند.

لطفا در هنگام نصب قطعات اضافی و یا ایجاد تغییراتی در خودرو که در متن به
بخشی از آنها اشاره شد ،به یاد داشته باشید که قطعات تغییر یافته و مشکالت بوجود
آمده ناشی از نصب آنها تحت پوشش گارانتی خودرو قرار نمی گیرند و چه بسا در
صورت تشخیص تیم فنی شرکت رامک یدک و همچنین میزان خسارات وارده به
سایر بخش ها در اثر تغییرات ،گارانتی خودرو به طورکامل باطل خواهد شد.
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کلید کنترل از راه دور و سوئیچ (کلید)
دکم ه باز کردن قفل دربها  * /دکم ه آژیر خطر

 .1باز کردن قفل درب ها ( دکمه را فشار داده و نگه دارید)
در صورتی که این دکمه را فشار داده و برای مدت زمان معینی در همان حالت نگه
دارید قفل تمامی دربها از جمله درب صندوق عقب باز شده و سیستم ضد سرقت
خودرو غیرفعال میگردد.
احتياط
در صورتی که درب ها باز بوده و یا بصورت کامل بسته نشده باشند ،با استفاده
از کلید کنترل از راه دور قادر به قفل کردن دربها نمیباشید.
در صورتیکه یکی از کلیدهای خودرو مفقود شود ،برای جلوگیری از سرقت
خودرو باید مجموعه کلیدها تعویض شوند.

 .2دکم ه آژیر توجه ( تنها زمانی عمل میکند که کلید در مغزی
سوییچ قرار گرفته باشد).
آژیر خطر به صورت متناوب و به مدت  27ثانیه به صدا در میآید.

زمانی که کلید کنترل از راه دور مفقود شده باشد

زمانی که یکی از کلیدهای کنترل از راه دور خودرو مفقود شد و یک کلید جدید
خریداری نمودید،کلید یدک قدیمی را به یکی از نزدیک ترین عاملیتهای شرکت
رامک یدک ببرید تا تعریف کد کلید بر روی آن انجام شود.
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قفل کردن درب ها
قفل کردن

در صورتیکه این دکمه را یکبار فشار دهید تمام درب ها از جمله درب صندق
عقب قفل شده و سیستم ضد سرقت خودرو فعال می شود.

روشن شدن همزمان چراغهای داخل کابین

زمانی که دکمه بازکردن قفل دربها که بر روی کلید کنترل از راه دور قرار دارد چند
لحظه فشار داده شود ،چراغ وسط و جلوی داخل کابین روشن شده و به مدت  30ثانیه
روشن خواهد ماند.
این چراغها به محض فشردن دکم ه قفل دربها که بر روی کلید کنترل از راه دور قرار
دارد ،خاموش میشوند.

قفل شدن اتوماتیک دربها

پس از باز کردن قفل دربها بوسیل ه کلید کنترل از راه دور ،در صورتی که به مدت
 30ثانیه هیچ یک از درب ها بازنشوند تمامی درب ها بطور اتوماتیک قفل میگردند.

0
1

کارکردهای سیستم ضد سرقت خودرو (ایموبیالیزر)
عملکردسیستم ضد سرقت خودرو

این سیـستم با تشخیص کلیـدهای مجاز برای روشن کردن خودرو ،امکان سرقت
خودرو را کاهش میدهد .یک کد یکسان بر روی ترانسپـوندر داخل کـلید و کد
دیگر در روی واحد کنترل الکترونیکی خودرو ( )ECUقرار دارد که رمزگذاری
شد ه است .زمانی که کلید در مغزی سوییچ در حالت  ONقرار داده میشود،
 ،ECUکد را بررسی کرده و در صورت انطباق این دو کد با یکدیگر ،به موتور
مجوز داده می شود تا روشن شود.
احتياط
• کـلید و سیـستم ضد سرقت خودرو بایـد از هر گـونه دستـگـاه مغناطیسی و یا
الکترونیکی که احتـمال تداخل با ترانسپـوندر را داشته باشد ،دور نگه داشته شوند.
در غیر این صورت ممکن است عملکرد سیستم ضد سرقت خودرو با اختالل
مواجه شود.
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توجه
• در خودروهای فاقد آپشن،کلید های خودرو فاقد سیستم کنترل از راه دور می باشند.
•در کلیدهای کنتـرل از راه دور ،کـلید به همراه باطری و سیستم ضد سرقت
خودرو در قالب یک پکیج به شما ارائه خواهد شد.
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عملکرد کلید کنترل از راه دور
* دکم ه آژیر توجه
 )1عملکرد آژیر توجه

•در صورتی که درون خودرو هستید در حالی که کلید نیز در مغزی سوییچ قرار دارد و
نیازمند جلب توجه دیگران میباشید ،میتوانید آژیر توجه را فعال نمایید .در صورت
فشردن این دکمه ،آژیر توجه تقربیا به مدت  27ثانیه به صدا در خواهد آمد.
•در صورت فشردن هریک از دکمههای روی کلید کنترل از راه دور ،آژیر توجه
غیرفعال خواهد شد.

توجه
•آژیر توجه تنها زمانی که کلید در داخل مغزی سوییچ قرار دارد ،می تواند به
صدا دربیاید.

احتياط
• در صورتی که درب ها کامال بسته نباشند کلید کنترل از راه دور قادر به قفل
کردن دربها نخواهد بود.
•اجزای الکترونیکی داخل کلید کنترل از راه دور نسبت به حرارت و رطوبت بسیـار
حساس هستـند .لطفا از قرار دادن آن در معرض حرارت و رطوبت خودداری
نمایید.
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دکمه باز /بستن قفل درب ها
 .1قفل کردن دربها (دکمه تنها یکبار فشار داده شود)

•در صورت فشردن این دکمه تمام دربهای خودرو قفل شده و سیستم ضد سرقت
خودرو فعال می شود.
•زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو فعال می شود چـراغهای خطر خودرو دوبار
روشن و خاموش می شوند.

 .2باز کردن قفل درب ها (دکمه را فشار داده و نگه دارید)
•در صورتی که این دکمه را فشرده و در حدود  1ثانیه نگاه دارید قفل تمامی دربها باز
شده و سیستم ضد سرقت خودرو غیرفعال می شود.
•زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو غیرفعال می شود چـراغهای خطر خودرو یک بار
روشن و خاموش می گردند.
•زمانی که قفل دربهای خودرو بوسیـل ه کلید کنترل از راه دور باز می شوند چراغهای
وسط و جلوی کابین همزمان به مدت  30ثانیه روشن می گردند.

تعویض باطری کلید کنترل از راه دور

زمانی که کلید کنترل از راه دور تنها از فواصل نزدیک به خودرو عمل نماید و یا در
مواردی کلید عمل ننماید ،باطری کـلید کنترل از راه دور را تعویض نمایید.
مشخصات باطری
( CR 2032برای کلیدهای دارای ریموت کنترل)
مدل
( V 625Uبرای کلیدهای بدون ریموت کنترل)
تعداد

0

تعویض باطری در کلیدهای ریموت دار

1

 .1دو پیچ روی درپوش پشت کلید را باز نمایید.

2
3
4
5

 1عدد

احتياط
•همیشه از باطریهایی با مشخصات ذکر شده استفاده نمایید.
•مطمئن شوید که باطری در جهت صحیح قرار دارد.
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 .2با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسوی کوچک ،در پوش را جدا نمایید.
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تعویض باطری در کلیدهای فاقد ریموت
درپوش را باز کرده و باطری را تعویض نمایید.
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 .3باطری قدیمی را برداشته و باطری جدید را جایگزین نمایید.
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کارکرد های مختلف سوییچ (کلید استارت)
حالت ( ONسوییچ باز)

•در این حالت موتور خودرو روشن بوده و تمامی
دستـگاه های برقی خودرو قابل استفاده می باشند.
•در این حالت قفل فرمان غیرفعال می گردد.
حالت START

•در این حالت موتـور استارت خورده و
روشن می گردد و کـلید پس از رها
شدن بصورت اتوماتیک به وضعیت ON
باز می گردد.
چراغ مغزی سوییچ
گردش از حالت  ACCبه حالت LOCK

•کلید را به سمت داخل فشار داده و در همین حین آن
را از حالت  ACCبه حالت  LOCKبگردانید.

حالت ACC
• در این حالت زمانی که موتور خاموش است امکان استفاده از
برخی وسایل الکترونیکی خودرو برای راننده فراهم می شود.
•قفل فـرمان غیــر فعــال شــده و کلیـد را
نمی توان جدا نمود.

حالت ( LOCKقفل)

•تنها در این حالت می توانید کلید را از مغزی
سوییچ خارج کرده و یا آن را در مغزی سوییچ
قرار دهید.
• می توانید فرمان خودرو را قفل کنید.

غیرفعال کردن قفل فرمان

به منـظور غیرفـعال کردن قـفـل فرمان  ،کلید را در مغزی سوییچ قرار داده
و آن را به آرامی به حالت  ACCیا  ONبچرخانید و در همین حیـن فرمان
را کمی به سمت چپ و راست حرکت دهید.

چراغ مغزی سوییچ

زمانـی که درب خـودرو باز می شـود این چـراغ به طور خودکار روشن
شده و پس از گذشت  10ثانـیه از بسته شدن درب ها خاموش می شود.

آالرم هشدار کلید

زمانی که کلید در داخل مغزی سوییچ و در حالت  ONو یا  ACCقـرار دارد
 ،در صورت باز شدن درب رانـنده ،بوق هشدار کلید به صدا در می آید.
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موارد ایمنی هنگـام روشن کردن موتـور
• به منظور غیرفعال کردن قفل فرمان ،کلید را درون مغزی سوییچ و در حالت
 ACCقرار دهید  ،سپس فرمان را به آرامی به سمت چپ و راست حرکت دهید.
• هیچ گاه کلید را برای مدت بیش از  10ثانیه در حالت  STARTنگه ندارید.
• در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،موتور تنها زمانی استارت خورده و
روشن می شود که اهرم دنده در حالت  Pیا  Nقرار داشته باشد.
• در زمان روشن کردن موتور ،پدال ترمز را کامال فشار دهید.
در صورتی که موتور خودرو روشن نشده و یا استارت زده نمی شود  ،پیش از اینکه
دوباره اقدام به استارت زدن نمایید کلید استارت را به حالت  LOCKبازگردانده و 10
ثانیه صبر نمایید و بعد مجددا اقدام به استارت نمایید.
ً
• پس از روشن شدن موتور اجازه دهید موتور به مدت تقریبا  2دقیقه در حالت درجا
کار کند .در هنگام گرم شدن موتور ،پدال گاز را فشار ندهید.

• زمانی که کلید در حالت  LOCKو یا  ACCقرار دارد  ،در صورت باز شدن درب
سمت رانـنده ،بوق هشدار به صدا در می آید.
• زمانی که موتور خودرو خاموش است کلید را در حالت  ONو یا  ACCرها نکنید.
این کار موجب تمام شدن شارژ باطری خودرو می گردد.
• هیچ گاه در حین استارت زدن موتور ،پدال گاز را فشار ندهید.
• هیچ گاه بیش از  10ثانیه کلید را در حالت  STARTنگه ندارید .این کار موجب
آسیب دیدن موتور استارتر می گردد.
• به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور استـارتر ،کلید را در حالت LOCK
قرار داده و  10ثانیه صبر کنید.
• از گردش کلید به حالت  LOCKو یا خارج کردن آن از مغزی سوییچ در هنگام
رانندگی خودداری نمایید .در صورت انجام چنین کاری فرمان خودرو قفل شده و
احتمال بروز تصادف وجود خواهد داشت.
• هیچ گاه از کلیدهایی که از روی کلید اصلی خارج از شبکه عاملین مجاز رامک یدک
ساختـه شده اند استـفاده نکنید .این نوع کلیدها که غالبا توسط عوامل غیرمجاز و
غیرمتخصص ساخته شده انـد مـمکن است در هنگـام روشن کردن موتور به حالت
 ONبازنگردند و یا ممکن است به دلیل بارگذاری بیش از اندازه بر روی مدارهای
الکتـرونیکی موجب آتش سوزی شوند .بعالوه خودروهایی که مجهز به سیستم ضد
سرقت خودرو هستند به وسیله این کلیدها روشن نخواهند شد.
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سیستم ایموبیالیزر
این سیستم یک سیستم ضد سرقت تکمیلی می باشد که برروی خودرو نصب شده و از روشن شدن موتور خودرو به وسیله کلیدهایی به غیـر از کـلیـد اصلی خودرو جلوگیری می
کند .ترانسپوندر کلید و بخش کنترلی موتور ( )ECUهردو دارای کد یکسانی می باشند .زمانی که کلید در حالت باز ( )ONقرار دارد ECU ،کد رمزگذاری شده بر روی ترانسپوندر
را بررسی نموده و در صورت صحیح بودن کد ،اجازه روشن شدن موتور را صادر می نماید.
چراغ نشانگر ایموبیالیزر
زمانی که کلید درحال برقراری ارتباط با ( ECUدر حین استارت زدن) است ،این چراغ
روشن شده و پس از روشن شدن موتور خاموش می گردد .در صورتی که این چراغ در
حال چشمک زدن باشد  ،نشان دهنده وجود مشکلی در سیستم ایموبیالیزر است .در
این مواقع خودرو را به منظور بررسی به یکی از عاملین مجاز رامک یدک انتقال دهید.
توجه
زمان مورد نیاز برای برقراری ارتباط بین ترانسپوندر و  ECUمتغیر است .در صورت
کوتاه بودن این زمان  ،چراغ نشانگر روشن نخواهد شد.

باطری

ترانسپوندر

صفحه فلزی کلید
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کلید مجهز به سیستم ایموبیالیزر

زمانی که کلید در حالت  ONقرار دارد ،ECU ،کـد رمزگذاری شده بر روی ترانسپوندر را
بررسی نموده و در صورت صحت آن ،اجازه روشن شدن موتور را صادر می کند.

•زمانی که ترانسپوندر آسیب ببیند

زمانی که ترانسپوندر آسیب می بیند باید آن را تعویض و یک کد جدید برروی ECU

ثبـت نمود .این کار بایـد توسط یکی از عاملین مجاز رامک یدک انجام شود ،در غیر این
صورت موتور خودرو روشن نخواهد شد.

•زمانی که کلید مفقود شده باشد

در صورت مفـقود شدن کـلید  ،کد رمزگذاری شده قدیمی باید از روی  ECUحذف
گردیده تا از سرقت احتمالی خودرو جلوگیری شود  .به منظور دریافت این خدمات به
یکی از عاملین مجاز رامک یدک مراجعه نمایید.
هشدار
•سیستم ایموبیالیزر به هیچ عنوان قابل حذف از روی خودرو نمی باشد .در صورت
اقدام به حذف و یا از کار انداختن این سیـستم و وارد شدن آسیب به آن ،موتـور
خودرو دیگر روشن نخواهد شد .بنابراین هیچ گاه اقدام به حذف و یا تغییر در
این سیستم نکنید.
•به عالوه  ،استارترهای کنترل از راه دور قابل نصب بر روی خودروهای مجهز به
سیستم ایموبیالیزر نیستند .بنابراین از نصب این گونه دستگاه ها بر روی خودرو
خودداری نمایید.
احتیاط
•زمانی که سیستم استارتر کنترل از راه دور را بر روی خودرو نصب کرده و
تغییراتی را در خودرو بوجود می آورید ،در روشن شدن موتور مشکالتی ایجاد
می شود و در مواردی ممکن است به تصادفات شدید منجر شود.

در خودروهای مجهز به سیستم ایموبیالیزر امکان دارد در موارد زیر قادر به روشن
کردن موتور نباشید.
زمانی که کلید مجهز به ترانسپوندر با کلید دیگری که مجهز به این سیستم است
تماس داشته و یا با آن برخورد کرده باشد.
زمـانی که کـلید در مجاورت دستگـاه هایی قرار بگـیرد که امـواج الکترومغناطیسی
را دریافت و یا ارسال می نماید.
زمانی که کلید در مجاورت وسایل الکـترونیکی مانند کارت ها  ،کلیدهای امنیتی
و یا تجهیزات نوری قرار گیرد.
زمانی که کلید در مجاورت اشیای فلزی ،آهن ربا و یا باطری قرار گیرد.
احتیاط
•در صورتی که چراغ نشانگر سیستم ایموبیالیزر در حالت چشمک زن باشد،
خودرو را به منظـور بررسی این سیستم به یکی از عاملین مجاز رامک یدک
انتقال دهید.
•از وارد کردن ضربه و یا تحت فشار قرار دادن ترانسپوندر خودداری نمایید  ،زیرا
احتمال آسیب دیدن آن وجود دارد .
•در صورت آسیب دیدن ترانسپوندر  ،موتور خودرو روشن نخواهد شد.
•تعمیــر ،بررســی ،جایگزینــی ،کــد گذاری مجدد و سرویـس سیستم
ایموبیالیزر همیـشه باید توسط عاملیت های مجاز رامک یدک صورت پذیرد.
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باز و بستن قفل درب ها و درب صندوق عقب به وسیله کلید

قفل کردن تمام درب ها و درب صندوق عقب
باز کردن تمام درب ها و درب صندوق عقب

قفل کردن درب ها :

با چرخاندن کـلید در جهت ( ) (به طرف جـلوی خودرو) از طریق درب سمت راننده
و یا سمت شاگرد ،تمامی درب های خودرو از جمله درب صندوق عقب قفل می شود.

بازکردن قفل درب ها :

با چرخـاندن کـلید در جهت ( ) (به طرف عقب خودرو) از طریق درب سمت راننده و یا
سمت شاگرد ،قفل تمامی درب های خودرو از جمله درب صندوق عقب باز می شود.

باز شدن اتوماتیک قفل درب ها :

زمانی که موتور خودرو خاموش شود قفل تمامی درب ها به صورت خودکار باز می شود.

در صورت چرخش کـلید در
جهت فــــلش درب صندوق
عقب باز خواهد شد.
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احتیاط
•زمانی که درب ها را توسط کلید کنترل از راه دور قفل نمایید سیستم ضد سرقت
خودرو فعال شده و در صورتی که در این حالت از کلید برای باز کردن قفل درب
ها استفاده شود ،آژیر خطر خودرو به صدا در خواهدآمد  .در این مواقع با فشردن
هرکدام از دکمههای روی کلید کنترل از راه دور ،آژیر خطر قطع می گردد.

سیستم ضد سرقت خودرو

0

فعال کردن سیستم ضد سرقت خودرو

تحت شرایط زیر سیستم ضد سرقت خودرو فعال می گردد:
•زمانی که تمام درب های خودرو توسط کلید کنترل از راه دور قفل شده باشند ،سیستم ضد سرقت خودرو فعال می گردد .در صورتی که دکمه  UNLOCKروی کلید کنترل
از راه دور فشار داده شود و اگر تـقـریبا به مدت 30ثانیه هیچکـدام از درب های خودرو باز نشود ،تمام درب ها به صورت اتوماتیک قفل شده و سیستم ضد سرقت خودرو فعال
می گردد.
•زمانی که سیستم ضدسرقت خودرو فعال می شود ،چـراغهای خطر خودرو دو مرتبه روشن و خاموش می شود.
احتیاط
•به منظور فعال کردن سیستم ضد سرقت خودرو کلید باید از مغزی سوییچ خارج شده باشد و کلید درب ها از جمله درب صندوق عقب و درب موتور باید به طور کامل
بسته شده باشد.
•فعال شدن سیستم ضد سرقت خودرو پس از دو بار روشن و خاموش شدن چراغ خطر عقب خودرو مشخص می شود.

فعال کردن سیستم ضد سرقت

در صورتی که شخصی بدون استفاده از کـلید کنـترل از راه دور ،اقـدام به باز کردن درب خـودرو  ،درب صندوق عقب و یا درب موتـور نماید ،آژیـر خـطـر به صدا در خواهد آمد.
•زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو فعال است ،در صورتی که یکی از درب های خودرو و یا درب صندوق عقب به وسیله کلید باز شود ،آژیر خطر به صدا در خواهد آمد.
•زمانی که سیستم ضد سرقت خودرو فعال است ،درصورت باز شدن درب صندوق عقب و یا درب موتور از خارج خودرو آژیر خطر به صدا در خواهد آمد.
•زمانی که آژیر خطر به صدا در می آید چـراغهای خطر در هر ثانیه یک بار روشن و خاموش می شوند و این حالت به مدت  27ثانیه ادامه خواهد یافت.
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غیرفعال کردن سیستم ضد سرقت خودرو
•قفل درب ها را بوسیله کلید کنترل از راه دور باز نمایید.
•به منظور غیرفعال کردن آژیر خطر ،قفل درب ها را به وسیله کلید کنترل از راه دور باز نمایید.
•زمانی سیستم ضد سرقت خودرو غیرفعال می شود ،چـراغهای خطر خودرو یکبار روشن و خاموش می گردند.
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اهرم ایمنی درب موتور

قفل

دستگیره باز کردن درب ها

باز  /بستن

دکمه باز کردن درب صندوق عقب

کلید سان روف

کلید پنجره ها روی درب
سمت راننده

اهرم باز کردن درب باک

اهرم باز کردن درب موتور

درب ها
توجه
• دکمه باز و بستن قفل درب كمك راننده داراي کـارکرد
یکسانی با دکمه و دستگیره سمت راننده دارد.
• دکم ه باز و بستن قفل درب های عقب خودرو تنـها ميتوانند
قفل درب مربوطه را باز و بسته كنند.
• درب زماني كه اهرم باز كردن آن را ميكشيد ميتواند باز شود،
هر چند كه درب راننده قفل باشد.

0

دکمه باز و بستن قفل درب ها

با تغییر دادن موقعیت این دکمه و قرار دادن آن در
حالت باز و بسته ،قفل تمامی درب ها باز و بسته
خواهد شد( .این دکمه تنها بر روی دربهاي راننده و
كمك راننده تعبيه شده است).

دستگیره داخلی درب

برای باز شدن درب خودرو ،دستگیره را بکشید.

قفل

1

باز

2
3
4
5

دکمه باز و بستن قفل درب ها
دستگیره داخلی درب

6

قفل درب کودک

قفل درب كودك از باز شدن تصادفی و ناخواسته
دربها ،خصوصاً زمانی که کودکان در داخل خودرو
هستند جلوگیری میکند .زمانی که اهرم ایمنی کودک
در حالت  LOCKقرار دارد  ،درب های عقب خودرو از
داخل باز نخواهند شد و باز کردن درب ها تنها از خارج
خودرو مقدور می باشد.

7
باز

8
9

قفل

10

دکمه قفل مرکزی درب ها

11
12

هشدار
کودکـانی که برروی صنـدلی عقب خـودرو قرار دارند ممکن است درب های عقب
خودرو را در حین حرکت خودرو باز نمایند ،بنـابراین اهرم ایمنی کودک را در حالت
 LOCKقرار دهید.

13
14
باز  /بستن
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دکمه قفل مرکزی درب كمك راننده  /راننده
زمانی که تمامی درب های خودرو از جمله درب صندوق عقب قفل سمت کمک راننده

شده اند ،با فشار دادن دکمه قفل مرکزی ،قفل تمامی درب ها باز
خواهد شد .در صورت فشردن مجدد این دکـمه تمام درب ها قفل
می شود.
در صورتی که هر یک از درب ها بطور کامل بسته نشده باشد و
سیـستم ضد سرقت خـودرو فعال باشد این دکمه عمل نخواهد کرد.

قفل شدن خودکار درب ها

زمانی که خودرو با سرعتی بیش از  30کیلومتر در ساعت در حرکت باشد ،تمامی
درب های خودرو بصورت خودکار قفل خواهند شد.
احتیاط
زمانی که خودرو با سرعت  30کیلومتر در ساعت و یا بیشتر در حرکت است ،و با
استفاده از دکمه باز /بستـن قفل درب ها اقدام به باز کردن قـفل درب ها کنید ،درب
ها مجددا ً به صورت خودکار قفل خواهند شد.

عملکرد دوگانه چراغ درون کابین

همزمان با باز و بسته شدن درب های خودرو ،چراغ مرکزی درون کابین نیز خاموش و
روشن خواهد شد .در صورت باز بودن هر یک از درب های خودرو ،چراغهای درون کابین
روشن خواهند شد( .کلید اصلی چراغ جلوی کابین باید فشرده شود)
زمانی که کلیه درب ها بسته شوند چراغ ها خاموش می شوند.
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سمت راننده

باز شدن خودکار قفل درب ها

زمانی که درب های خودرو از طریق سیستم اتوماتیک قفل شده باشند ،در صورت باز
شدن کیسه های ایمنی هوا ،قفل کلیه درب ها به صورت خودکار باز می شود.
هشدار
در صورتی که براثر تصادف ،یکی از درب ها و یا بدنه خودرو آسیب ببيند ،این امکان
وجود دارد که سیستم باز شدن خودکار قفل درب ها عمل نكند.
توجه
•در صورت باز بودن هریک از درب های خودرو  ،قفل کـردن درب ها با استفاده
از دکمه باز/بستن ،دکمه قفل مرکزی درب ها و یا کلید کنترل از راه دور مقدور
نخواهد بود.
•زمانی که موتور خودرو خاموش شود ،قفل تمامی درب ها باز خواهد شد.

پنجرهها
كليد قفل پنجره ها

در صورتی که کلید قفل پنجره به سمت پایین فشار داده شود ،تنها دکمه
پنجره سمت راننده عمل خواهد کرد .در این حالت دکمه پنجره های
عقب وسمت سرنشین عمل نخواهند كرد.
هشدار
زمانی که کودکان در روی صندلی عقب خودرو نشستهاند ،دکمه
قفل پنجره ها را فشار دهید تا دکمه های پنجره های عقب خودرو
غیر فعال شوند .به کودکـان اجـازه بازی کـردن با دکمه های پنجره
های عقب خودرو را ندهید.
احتیاط
پیش از بستن پنجره های عقب وكمك راننده با استفاده از دکمه
های روی درب راننده ،شرایط ایمنی را بررسی نمایید .امکان دارد
اعضای بدن مسافران بین پنجره و قاب قرار داشته باشد.

دکمه قفل مرکزی درب ها

کلید پنجره درب سمت راننده

•زمانی که قسمت جلویی این کلید به آرامی به سمت پایین
فشار داده شود شیشه درب سمت راننده به آرامی پایین
خواهد آمد و تا زمانی که کلید فشار داده شود شیشه به
حرکت خود ادامه خواهد داد.
•در صورت فشـردن کلید تا آخرین ميزان ،شیـشه به صورت
خودکار به طور كامل باز می شود .در صورتی که در هنگام
پایین آمدن شیشه قصد دارید آن را متوقف نماییدکلید را
به آرامی به سمت پایین فشار داده و یا به سمت باال بکشید.

هنگام بستن پنجره ها

•زمانی که کلید را به آرامي به سمت باال ميكشيد ،شیشه به
سمت باال به حرکت در می آید و تا زمانی که کلید به سمت
باال کشیده شده باشد به حرکت خود ادامه خواهد داد.
•در صورتی که کلید تا آخرین ميزان آن به سمت باال
کشیده شده باشد ،شیشه به صورت خودکار بسته خواهد
شد (* عملکرد اتوماتیک شیشه ها) .در صورتی که کلید را
مجددا ً به سمت باال کشیده و یا به سمت پایین فشار دهید
حرکت خودکار شیشه متوقف خواهد شد.
کلید پنجره درب عقب سمت چپ
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تأخیر در عملکرد پنجره ها

12

سیستم باالبر برقی شـیشه ها به مدت  30ثانیه پس از چرخاندن
کلید استارت از حالت  ONبه حالت های دیگر فعال خواهد بود .کلید پنجره درب
به محض باز شدن هریک از درب های جلویی خودرو عملکرد
كمك راننده
کلید پنجره درب عقب سمت راست
شیشه ها متوقف می گردد.

13
14
باز  /بستن
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سیستم ایمنی تشخيص مانع( )Anti-Trapبرای پنجره سمت راننده

این سیستم این امکان را برای پنجره راننده فراهم می آورد که در هنگام باال آمدن شيشه،
از بسته شدن آن در صورت وجود مانع جلوگيري كند .در صورتی که سنسور وجود مانعی
را در هنگام بسته شدن پنجره تشخیص دهد ،پنجره بالفاصله به سمت پایین حرکت
خواهد نمود.
احتیاط
• سيستمايمنيتشخيصمانعفقطدرحالتيكهشيشهرانندهمجهزبهباالبرخودكار
باشد،عملخواهدكرد..
• سیستم ایمنی تشخيص مانع هنگامي كه شيشه در حالت انتهايي بسته شدن قرار
دارد ،عمل نخواهد كرد.

دکمه پنجره های عقب و سمت كمك راننده
دکمه باز/بستن درب

سمت كمك راننده

کلیدپنجره
به منظور باال و پایین بردن شیشه
ها کلید مربوطه را فشار داده و یا
به سمت باال بکشید.

درب عقب

هشدار
•پیش از باال بردن شیشه ها مطمئن شوید هیچ یک از اعضای بدن (مانند دست ها،
انگشتان و یا سر) از پنجره بیرون نباشد.
• در هنگام حرکت مطمئن شوید که مسافران اعضای بدن خود را از پنجره بیرون نبرده
باشند.
•به کودکان اجازه بازی با دکمه ها  ،دستگیره درب و یا اهرم تعویض دنده را ندهید.
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* سانروف

به منظور حفظ امنیت سرنشینان خودرو زمانی که خودرو در حرکت است از باز و بسته کردن سانروف خودداری نمایید.

0

چگونگی عملکرد سانروف

1

باز شدن  :باز شدن دو مرحله ای

وقتيکهسانروفبستهاست،درصورتیکهکلیدباز/بـستنسـانروفبهسـمتحـالتOPEN

(درجهتعقربهساعت)چرخاندهشـوددوسومازسانروفبـازخـواهدشـد.درصورتیکهکلید
را مجددا ًبه سمت حالت OPENبچرخانید سانروف به طور کامل بازخواهد شد.
زمانی که سانروف درحال باز و بسته شدن است ،در صورت استفاده از کلید تنظیم آن،
حرکت سانروف متوقف خواهد شد.
بسته شدن
زمانی که سانروف باز است برای بستـن آن دکـمه را به سـمـت حالـت CLOSE
(خالف جهت عقربه ساعت) بچرخانید تا سانروف به طور کامل بسته شود .زمانی که
سانروف در حال بسته شدن است به منظـور متوقف نمودن آن می توانید از کلید باز /
بستن سانروف استفاده كنيد.

بازکردن جهت دار سانروف

باز کردن جهت دار سانروف به سمت باال
زمانی که سانروف بسته باشد با چرخاندن کلید به سمــت حالت ( CLOSEخالف
جهت عقربه ساعت) شیشه سانروف به سمت باال به طور جهت دار باز می شود.
بستن سانروف
زمانی که قسمت عقب سانروف به سمت باال به طور جهت دار باز شده است ،با چرخاندن
کلید به سمت حالت ( OPENدر جهت عقربه های ساعت) سانروف بسته خواهد شد.

ضربه باد

در صورتی که در هنگام حرکت خودرو پنجره ها و یا سانروف باز باشند در موارد خاصی
ممکن است راننده فشاری را در گوش های خود احساس کرده و یا صدایی شبیه به
صدای هلیکوپتر بشنود .این حالت به علت ورود هوا از طریق پنجره ها و سانروف به درون
خودرو و ايجاد حالت تشدید یا رزونانس به وجود می آید.
در صورت به وجود آمدن چنین حالتی ،می توانید با تنظیم مجدد پنجره ها و سانروف
این حالت را از بین ببرید.

2
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4

آژیر هشدار باز بودن سانروف

در صورتی که کلید را از مغزی سوییچ بیرون آورده و سانروف باز باشد  ،به محض باز شدن
درب راننده ،آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد تا راننده را از باز بودن سانروف مطلع نماید.
زمانی که درب خودرو بسته شود آژیر هشدار به طور خودکار خاموش خواهد شد .پس از آن
حتی در صورت باز شدن مجدد درب خودرو نيز ،اين آژیر به صدا در نخواهد آمد.

سیستم ایمنی تشخيص مانع سانروف

این سیستم به منظور جلوگیری از گیر كردن اعضای بدن سرنشینان خودرو بین سانروف و
قاب  ،زمانی که جسمی مانع بسته شدن سانروف شود به صورت اتوماتیک آن را باز می نماید.
احتیاط
• سیستم تشخيص مانع فقط در هنگام بسته شدن سانروف فعال می شود.
• سیستمتشخيصمانعدر آخرینلحظاتبستهشدنسانروفغیرفعالمیگردد.
•در صورتی که سیستم تشخيص مانع سه مرتبه به صورت متوالی عمل نماید ،
سانروف از حالت خودکار خارج می گردد.
هشدار
• پیش از استفاده از سانروف شرایط ایمنی را بررسی نمایید .مطمئن شوید که
اعضای بدن مسافران بین سانروف و قاب آن قرار نداشته باشد.

باز  /بستن
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خالي شدن شارژ باطری يا مشكل برقي در هنگام عملكرد سانروف

در صورتی که به علت خالي شدن شارژ باطری و یا مشكل برقي خودرو سانروف در هنگام
باز يا بسته شدن متوقف شود باید آن را دوباره باز کرده و یا ببندید تا سانروف دوباره
تنظیم گردد .به عالوه در موارد زیر سانروف نياز به تنظیم مجدد خواهد داشت.
در صورتی که سانروف با استقاده از کلید تنظیم ،در یک مرحله به طور کامل باز و
بسته نشود.
در صورتی که سانروف پس از بسته شدن متوقف نشده و به سمت باال باز شده باشد.
در صورتی که در هنگام باز شدن سانروف و یا باز شدن سانروف به سمت باال ،مقدار
فضای باز سانروف بسیار کم شده باشد.
در صورتی که عملکرد کلید تنظیم سانروف مختل شده و یا کام ً
ال از کار افتاده باشد.

تنظیم مجدد سانروف

دکمه تنظیم سانروف را به سمت حالت  CLOSEبچرخانید تا سانروف به طور
کامل(به صورت کشویی) بسته شود .
زمانی که سانروف متوقف شد و قسمت انتهايي آن هنوز مقداری باز است ،باید کلید
تنظیم سانروف را به سمت حالت  CLOSEبچرخانید تا کام ً
ال به سانروف شیب
داده شود.

توجه
در صورتی که با استفاده از کلید تنظیم سانروف ،شيشه آن به طور کامل باز شده باشد
و کلید تنظیم بیش از  5ثانیه در حالت  OPENنگه داشته شود ،سانروف دیگر با یکبار
چرخاندن کلید تنظیم بهطور کامل باز و یا بسته نخواهد شد و تنـها زمانی به حرکت در
خواهد آمد که کلید را چرخانده و آن را نگه دارید .در این مواقع به منظور فعال کردن
مجدد کلید تنظیم ،باید سانروف تنظیم شود.
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احتیاط
• با وجود این زمانی که موتور خودرو خاموش بوده و کلید در حالت  ONقرار دارد (در
زمان خاموش بودن موتور) سانروف فعال بوده و قابل استفاده می باشد .استفاده مکرر
از سانروف در حالی که موتور خودرو خاموش است باعث خالي شدن شارژ باطری
خودرو می گردد .بنابراین توصیه میشود در هنگام روشن بودن موتور ،از سانروف
استفادهنمایید.
• زمانی که عملیات مورد نظر انجام شد ،کلید تنظیم سانروف را رها نمایید .در صورت
نگه داشتن بیش از اندازه کلید سانروف ،در عملکرد سانروف اختالل ایجاد خواهد
شد .در صورتی که اطراف محدوده عملکرد و حرکت سانروف یخ زده باشد (مخصوصاً
در فصل زمستان) ،از باز و بستن آن خودداری نموده و منتظر بمانید تا یخ ها به طور
کامل آب شوند.
• در هنگام ترک خودرو از بسته بودن سانروف اطمینان حاصل نمایید ،در غیر اینصورت
احتمال سرقت و دستبرد زدن به خودرو وجود خواهد داشت یا در صورت بارش برف
وباران ،داخل خودرو خیس می گردد.
• زمانی که سانروف به طور کـامل باز باشد امکان بروز ضربه باد وجود خواهد داشت.
در این مواقع با استفاده از حالت اول کلید تنظیم سانروف ،تنها دو سوم از سانروف را
بازنمایید.

درب صندوق عقب

0

باز کردن درب صندوق عقب با استفاده از کلید

1

2

باز کردن درب صندوق

کلید استـارت را در جهـت  OPENبچرخانید.
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باز /بستن درب صندوق عقب

6
7

دکم ه باز کردن درب
صندوق عقب
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پس از باز کردن قفل درب صندوق عقب با استفاده از دکمه باز وبستن درب صندوق عقب و یا کـلیـد ،درب صندوق را به
سمت باال بکـشید تا کام ً
ال باز شود .به منظور بستن درب صندوق عقب ،دستگیره درب صندوق عقب را به سمت پایین
کشیـده و درب را پاییـن بیاورید و سپس درب را محکم فشار داده تا کام ً
ال بسته شود.
هشدار
پیش از بستن درب صندوق عقب مطمئن شوید که عضوی از بدنتان در بین درب و بدنه خودرو نباشد  .به دلیل
سنگین بودن  ،درب صندوق عقب ممکن است به طور غیر منتظره پایین آمده و بسته شود .بنابراین به منظور
جلوگیری از ايجاد جراحات ،درب صندوق عقب را با احتیاط ببندید.

11

زمانی که خودرو به طور کـامل متوقـف شده و قـفل درب
های خودرو باز شده است  ،دکمه باز کردن درب صندوق عقب
را فشار دهید و برای مدت کوتاهی نگه دارید تا درب صندوق
عقب باز شود .زمـانی که دکـمه بـاز و بستن قـفـل درب ها در
حالت LOCKقـرار دارد درب صنـدوق عقب باز نخواهد شد.

باز  /بستن
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درب موتور
 .1به منظور باز کردن درب موتور ،اهرم آن را در داخل خودرو
بكشيد تا قفل ضامن درب موتور باز شود .این اهرم زیر غربیلک
فرمان سمت چپ قرار دارد.
 .2درب موتور را کمی به سمت باال کشیده و بوسیله انگشتان خود
ضامن ایمنی را به سمت باال فشار دهید .سپس درب موتور را
به طور کامل باز كنيد.
 .3پس از باز کردن کامل درب موتور  ،میله حائل (نگهدارنده) درب
موتور را در جاي خود محکم نمایید .طرف آزاد میله حائل را
در شکاف کوچکی که بر روی درب موتـور تعبـیه شده است
قرار دهيد تا از بسته شدن ناگهانی درب موتور جلوگیری كنيد.
هشدار
•در هنـگام روشن بودن موتـور برای جلوگیری از بروز
جراحات توسط اجزای در حال حرکت درون موتور ،با
احتیاط بیشتری درب موتور را باز نمایید.
•پیش از شروع حرکت قسمت جلویی درب موتور را به
سمت باال بکشید تا از بسته بودن کامل آن اطمینان حاصل
نمایید.
•در هنگام وزش باد باید بیشتر احتیاط نمایید ،زیرا در ایـن
مواقع امکان دارد در اثر وزش باد میله حائل آزاد شده و
درب موتور رها شود.

3-10

باز  /بستن

درب باک

0

 .1با کشیدن اهرم باز کردن درب باک که در زیر فرمان و
سمت چپ قرار گرفته است درب باک ( )Aباز خواهد شد.
 .2درپوش باک ( )Bرا در خالف جهت عقربه های ساعت
چرخانده و باز نمایید.
 .3پس از انجام سوختگیری ،درپوش باک را در جهت عقربه
های ساعت بچرخانید تا صدای جا افتادن آن شنیده شود.
سپس درب باک ( )Aرا ببندید.
هشدار
•در هنگام سوخت گیری ،خودرو را خاموش نموده و از
سوخت های مشخص شده در کتابچه راهنما استفاده
نمایید.
در هنگام سوخت گیری :
• از کشیدن سیگار خودداری نمایید.
• ازبکار بردن ابزاری که دارای شعله می باشند ( فندک و
کبریت)خوددارینمایید.
• ازبکاربردنابزاریکهتولیدجرقهمیکندخوددارینمایید.
• استفاده از سوخت ها و مکمل های نامناسب در
خودرو ،موجب بروز آسیب های جدی به موتور و
مبدل کاتالیست (كاتاليست كانورتور) می گردد.

1

2
3
4
5
6
7

باز

8
9

بسته

10

احتیاط
• ريزش بنزین بر روی قسمت های رنگ شده خودرو،
موجب آسيبديدگي سطح رنگ شده میگردد .در
صورت ریختن رنگ بر روی بدنه خودرو و دیگر سطوح
رنگ شده فورا ً محل را با آب سرد بشویید.
• در هنگام پایین بودن دمای هوا ،ممکن است درب باک
به راحتی باز نشود ،در این مواقع به آرامی به درب باک
ضربه بزنید تا درب باک باز شود.

11
12
13
14
باز  /بستن
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هشدار
بخارهای بنزین به شدت قابل اشتعال هستند .این بخارها به سرعت مشتعل شده و
باعث سوختگی های شدید می شوند.
در هنگام سوخت گیری:
•موتور خودرو را خاموش کنید.
•از کشیدن سیگار خودداری كنيد.
•ازكاربرد ابزاري که مشتعل كننده ميباشند ،خودداری نمایید.
•از بکار بردن وسایلی که تولید جرقه میکنند خودداری نمایید.

موارد ایمنی هنـگام باز وبستـن درب ها

احتیاط
بنزین به قطعات رنگ شده خودرو آسیب وارد می كند.
در صورت ریختن بنزین بر روی قسمت های رنگ شده خودرو  ،آن قسمت را بالفاصله با
آب سرد بشویید.
احتیاط
در صورت عدم توجه به موارد زیر ،امکان آسیب دیدن موتور و سیستم اگزوز خودرو وجود
خواهد داشت.
• در خودروهایی که با بنزین بدون سرب کار می کنند از بنزین سرب دار استفاده نکنید.
• از سوخت هایی با عدد اکتان تعیین شده توسط شرکت رامک یدک و یا از سوخت
هایی با عدد اکتان باالتر استفاده نمایید.

•به کودکان اجازه بازی با دستگیره داخلی درب ها  ،دکمه ها و یا اهرم دنده را ندهید.
•پیش از بستن پنجره ها  ،درب ها ،سانروف  ،درب صندوق عقب و درب باک مطمئن شوید عضوی از بدن در مسیر بسته شدن آنها قرار نگرفته باشند.
•پیش از شروع حرکت از بسته بودن کامل درب ها ،سانروف  ،درب صندوق عقب و درب باک اطمینان حاصل نمایید.
•از بیرون بردن اعضای بدن مانند دست ،سر و  . . .از پنجره ها و سانروف خودداری نمایید.
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یاداشت
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یاداشت

باز  /بستن
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دکمه های داخل خودرو

كليدهاي داخلی خودرو

کلید سانروف
کلید چراغ ها
کلید های تنظیم صدای سيستم صوتی
کلید برف پاک کن و آب پاش

کلید قفل /باز کردن
درب خودرو

کلید تنظیم چهار چرخ محرك
دکمه گرمکن صندلی سمت راننده
دکمه گرمکن صندلی سمت کمک راننده
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کلید حالت حرکت در زمستان/حداکثر قدرت
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دکمههای داخل خودرو

کروز کنترل سرعت

دکمههای شیشه باالبر برقی

کلید قفل /باز کردن درب خودرو

0

دکمه تاشوی برقی آینه های جانبی

1

2
3

دکمه تنظیم آینه های جانبی خودرو

4

دکمه چراغ های مه شکن عقب خودرو

5

دکمه انتخاب آینه های جانبی خودرو

6
* دکم ه ESPOFF

7

*دکمه HDC

8
9

دکمه گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی خودرو
دکمه گرمکن شیشه جلوی

10
11

دکمه فالشر

12
13

دکمه ( TRIP/RESETکیلومتر سفر)

14
دکمه های داخل خودرو
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اهرم چراغ (دسته راهنما)
اهرم چراغ (دسته راهنما)

چراغهای اتوماتیک*(سنسور اتوماتیک)

کلید چراغ مه شکن
جلوی خودرو

زمانی که اهرم چراغ در حالت AUTO

قرار داشته باشد ،سنسور نور با اندازه
گیری شدت نور محیط ،زمان روشن و
خاموش شدن چـراغهای جلو و عقب
خودرو را تنظیم می کند.
چراغ سوم ترمز

چراغ راهنما
چراغ دنده عقب
چراغ مه شکن عقب
چراغ پالک
چراغ عقب /ترمز
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دکمههای داخل خودرو

دکمه چراغ مه شکن عقب خودرو

با استفاده از اهرم چراغ می توانید چـراغهای
جلو ،عقب ،کوچک ،پالک ،راهنماها و مه شکن
ها را در وضعیت روشن /خاموش قرار دهید

زمانی که چراغ مه شکن جلوی خودرو روشن است دکمه چراغ
مه شکن عقب را فشار دهید تا این چراغ ها روشن شوند.
چراغ جلو
چراغراهنما
چراغ مه شکن جلو

*چراغ اتوماتیک

0

حالت AUTO

1

2
3
زمانی که اهرم چراغ در حالت “ ”AUTOقرار دارد ،سنسورنور با اندازه گیری میزان نور

4

محیط ،زمان روشن و خاموش شدن چـراغهای جلو و عقب خودرو را تعیین خواهد کرد5 .

*سنسور باران

این سنسوربا اندازه گـیری شدت بارش باران ،برف پاک کن را به طور خودکار فعال
می کـند( .برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه عملکرد برف پاک کن ،به قسمت
کلید شیشه شوی و برف پاک کن مراجعه نمایید)
احتیاط
از وارد کردن ضربه و فشار به سنسورها خودداری کنید تا عملکرد آنان با اختالل مواجه
نشود.

احتیاط
برای تمیزکردن سنسورها از مواد شوینده و واکس های براق کننده استفاده نکنید.
در روزهای برفی  ،بارانی ،ابری و یا مه آلود ،سیستم چراغ ها را در حالت دستی
قرار دهید .زمان خاموش /روشن شدن چراغ ها در حالت خودکار به شرایط آب
وهوایی ،فصل و دیگر شرایط محیطی بستگی دارد.
استفاده از نوارهای رنگی تزئینی و اسپری ها می تواند موجب اختالل در عملکرد
سیستم نور خودرو شود.
در اکثر مواقع چـراغهای جلو وعقب خودرو را به صورت دستی خاموش و روشن نمایید.
شرکت رامک یدک توصیه می کند در هنگام طلوع و غروب خورشید از حالت
اتوماتیک چراغ ها استفاده نشود.
هنگام عبور از مکان های تاریک مانند تونل ها  ،چـراغهای جلوی خودرو را روشن نمایید.
در محیط های تاریک چـراغهای جلو و عقب خودرو را بصورت دستی روشن و یا
خاموش کنید و به عملکرد خودکار چراغ ها اکتفا نکنید.
زمانی که دکمه چراغ ها را در حالت خودکار قرار می دهید ،چراغهای جلو ،داخل،
کوچک و عقب خودرو برای مدت کوتاهی چشمک خواهند زد .این یک حالت
عادی بوده و نشان دهنده فعال شدن سیستم خودکار چراغ ها می باشد.

دکمه های داخل خودرو
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تنظیم نور چراغ های جلو

ذخیره کننده باطری (چراغ ها ی خودرو را به طوراتوماتیک خاموش می کند).
•در صورت درآوردن کلید از مغزی سوییچ  ،در حالی که چـراغهای عقب خودرو همچنان روشن است ،به محض اينكه درب
راننده باز شود ،آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد تا راننده از روشن بودن چراغ ها مطلع شده تا از خالي شدن شارژ باطری
جلوگیری گردد .زمانی که کلیه درب ها بسته شوند چراغ عقب خودرو نیـز به طور خودکار خاموش خواهد شد( .در صورتی
که کـلید از مغزی سوییچ خارج شده باشد و کلیه درب ها بسته باشد و دکمه چراغ ها در حالت “ ”ONقرار داشته باشد،
سیستم ذخیره کننده باطری فعال شده و چـراغهای خودرو خاموش خواهد شد .در صورتی که درب خودرو را باز کرده و
دکمه چراغ ها را در وضعیت “ ”OFFقرار داده و مجددا ً آن را به وضعیت “ ”ONباز گردانید حتی پس از بسته شدن درب
های خودرو ،چراغ ها روشن خواهد ماند.
•به منظور روشن کردن مجدد چـراغهای عقب باید کلید را در مغزی سوییچ قرار داده و یا دکمه روی اهرم چراغ را در
وضعیت“ ”OFFقرار دهید و مجددا ً آن را به وضعیت “ ”ONباز گردانید.

زمانی که نور چـراغهای جلوی خودرو در وضعیت
نور پایین قرار دارد ،می توانید با توجه به میزان بار
(وزن) خودرو زاویه تابش نور چـراغهای جلوی
خودرو را تنظیم نمایید.
به منظور تغییر زاویه تابش نور چراغ ها به
سمت پایین ،کلید را درخالف جهت حرکت
عقربه های ساعت بچرخانید.
به منظورتغییر زاویه تابش نور چراغ ها به
سمت باال کلید را در جهت حرکت عقربه های
ساعتبچرخانید.
(چـراغ اتوماتیـک وضعیـت روشن )
بر اساس ارزیابی سنسورها از میزان نور خورشید ،چـراغهای جلو
توجه
و عقب خـودرو به طور خودکار روشن  /خاموش می شوند.
زاویه تابش نور چـراغهای جلوی خودرو را با در
نظرگرفتن میزان بار خودرو تنظیم نمایید

( چراغ ها وضعیت خاموش )
تمام چراغ ها خاموش می شوند.
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دکمههای داخل خودرو

دکمه چراغ ها
(چـراغهای جلو وضعیت روشن)

چـراغهای جلو ،عقب،جانبی،
پالک ،مه شکن جلو ،عقب و چراغ صفحه
نمایشـگر روشن می شوند.

(چـراغهایعـقبوضعیـتروشن)

چـراغهای عقب  ،کنار ،پالک و صفحه نمایشگر روشن می شوند.

دکمه چراغ راهنمای سمت راست خودرو

توجه
زمانی که چراغ راهنمای خودرو روشن می شود ،نشانگر چراغ راهنما بر روی
صفحه نمایشگرچشمک می زند.

کلید چراغ های مه شکن جلو

زمانی که چراغ های جلو و عقب خودرو روشن هستند ،به منظور روشن کردن
چراغ های مه شکن جلوی خودرو ،این کلید را بچرخانید.

( )DRLسیستم روشنایی چراغ ها در روز :
(تنها در مناطقی که قانون  DRLبرقرار می باشد)

در خودروهای مجهز به سیستم  DRLزمانی که کلید از حالت  ACCبه
حالت  ONقرار می گیرد چراغ های عـقب خودرو به طور اتوماتیک روشن
می شوند .هنگامی که موتور روشن می شود چراغ های جلوی خودرو روشن
می شوند .هنگامی که چراغ های جلوی خودرو به طور اتوماتیک روشن شده
اند در صورتیکه دکمه چراغ ها را از حالت OFFبه حالت  ONقرار دهید،
چراغ های جلو خاموش شده ولی چراغ های عقب خودرو همچنان روشن
باقی می ماند  .در صورتیکه کلید چراغ ها را بالفاصله به حالت اول خود باز
گردانید سیستم  DRLغیر فعال خواهد شد.

0

نور باالی چراغ های خودرو

به منظور روشن کردن نور باالی چراغ های 1
جلوی خودرو ،زمـانی که چراغ های جلو روشن
است باید اهرم چراغ را در جهت نشان داده شده 2
(به سمت صفحه نمایشگر) فشار دهید .زمانی که
بر روی 3
چراغ های جلو روشن است نشانگر
صـفـحه نـمایـشـگر روشـن می گردد.
4
5
6
7

نور باالی موقتی

دکمهی چراغ های راهنمای
سمت چپ

دکم ه چراغ مه شکن عقب خودرو
به منظور روشن کردن چراغ مه شکن عقب خودرو ،هنگامی که چراغ های مه شکن جلوی خودرو
روشن است دکمه چراغ های مه شکن عقب را فشار دهید .برای خاموش کردن چراغ های مه شکن
عقب این دکمه را دوباره فشار دهید .در صورتی که چراغ های مه شکن جلو و یا چراغ های جلوی
خودرو خاموش شوند ،چراغ های مه شکن عقب خودرو به صورت اتوماتیک خاموش خواهندشد.
بنابراین به منظور روشن کردن چراغ های مه شکن عقب ،پس از روشن کردن چراغ های جلو و
چراغ های مه شکن جلو ،دکم ه چراغ های مه شکن عقب خودرو را فشار دهید.

با نگه داشتن این کلید به سمت فرمان ،چراغهای
جلوی خودرو مستقل از وضعیت کلید چراغ ها ،در
حالت نور باال قرار گرفته و نشانگر نور باالی چراغ ها
بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود .به محض
رها شدن این کلید ،نور چراغ ها به حالت پیشین خود
باز می گردند.
هشدار
تنها در جاده های بسیار تاریک از نور باالی چراغ
ها استفاده نمایید .زیرا نور باالی چراغ ها دید
راننده خودروی مقابل را مختل کرده و ممکن
است ایمنی رانندگی را به مخاطره بیاندازد..

دکمه های داخل خودرو
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8
9
10
11
12
13
14

کلید برف پاک کن و شیشه شوی
کلید برف پاک کن جلو
زمانی که کلید را به سمت حالت  MISTحرکت داده و نگه دارید،
برف پاک کن های شیشه جلو به حرکت در خواهند آمد و به
محض رها شدن کلید ،برف پاک کن خاموش خواهد شد.

در این حالت برف پاک کن ها غیر فعال می شوند.

در این حالت برف پاک کن ها با توجه به سرعت خودرو و میزان
شدت بارش باران به طور خودکار عمل خواهند کرد.

کلید کنترل اتوماتیک سرعت برف پاک کن های جلو

زمانی که کلید برف پاک کن در حالت  AUTOقرار دارد ،با چرخاندن این کلید
به سمت باال و یا پایین می توانید زمان حرکت تیغه های برف پاک کن به طرف
باال و پایین را تنظیم کنید.
 : FASTحرکت برف پاک کن ها سریعتر می شود.
 : SLOWحرکت برف پاک کن ها کندتر می شود.
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در این حالت برف پاک کن ها به طور مداوم و کند کار می کنند.

در این حالت برف پاک کن ها به صورت مداوم و تندکار می کنند.

دکمه شیشه شوی خودکار جلو

با فشردن این دکمه در زمانی که برف پاک کن های جلو خاموش هستند جریان آب بر
روی شیشه جلو پاشیده شده و برف پاک کن ها به صورت خودکار چهار مرتبه (به صورت
رفت و برگشت) به حرکت در می آیند .سپس جریان آب مجددا ً پاشش شده و این بار برف
پاک کنها سه مرتبه به طور خودکار به حرکت در می آیند.

کلید برف پاک کن عقب

0
1

هنگامی که این کلید به طور کامل چرخانده شود ،جریان آب شیشه شوی بر روی 2

شیشه عقب پاشیده شده و در عین حال برف پاک کن عقب نیز به حرکت در

خواهد آمد .پس از رها شدن کلید ،جریان آب بر روی شیشه عقب قطع شده و تنها 3
برف پاک کن عقب به کار خود ادامه می دهد.
4
5
6
عملکرد برف پاک کن عقب 7
8

عملکرد همزمان برف پاک کن و شیشه شوی

کلید را به سمت فرمان بکشید ( برای کمتر از  6ثانیه ) :
جریان آب بر روی شیشه پاشیده شده و برف پاک کن ها یک سیکل رفت و برگشت را
طی می کنند.
کلید را به سمت فرمان کشیده و برای مدت بیش از  6ثانیه در همان حالت نگه دارید.
جریان آب بر روی شیشه پاشیده شده و برف پاک کن ها سه سیکل رفت و برگشت را
طی می کنند.
تا زمانی که کلید در این حالت نگاه داشته شود ،عملکرد برف پاک کن ها و جریان آب
ادامه خواهد داشت.

توقف عملکرد برف پاک کن عقب

9
10
11

هنگامی که این کلید به طور کامل چرخانده شود ،جریان آب شیشه شوی بر روی 12

شیشه عقب پاشیده شده و در عین حال برف پاک کن عقب نیز به حرکت در
خواهد آمد .پس از رها شدن ،کلید به حالت “ ”OFFبازگشته ،جریان آب قطع 13
شده و حرکت برف پاک کن متوقف می شود.

14

دکمه های داخل خودرو
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* برف پاک کن های مجهز به سنسور باران

زمانی که دکمه برف پاک کن در حالت “ ”AUTOقرار دارد  ،سنسورباران شدت بارش باران را تشخیص داده و در صورت لزوم برف پاک کن ها را به حرکت در خواهد آورد و میزان سرعت
حرکت آنها را نیز تنظیم می کند.
سنسور باران و سنسور نور اتوماتیک
حالت اتوماتیک برف پاک کن
AUTO

توجه
•هنگامی که دکمه چراغ ها و برف پاک کن در حالت
“ ”AUTOقرار دارند ،در صورتی که سنسورباران،
بارش باران را تشخیص دهد ،چراغ های جلوی خودرو
به طور خودکار روشن شده و تا  3دقیقه پس از قطع
بارش باران ،روشن خواهند ماند.
•زمانی که هوا به اندازه ای تاریک شود که روشن شدن
چراغ ها ضروری باشد ،سرعت حرکت برف پاک کن
ها کمی بیشتر خواهند شد.
•زمانی که کلید در حالت باز ( )ONقرار دارد  ،در
صورت تغییر حالت کلید برف پاک کن از “ ”OFFبه
حالت “ ،”AUTOبرف پاک کن ها یکبار به حرکت در
می آیند .در صورتیکه دکمه برف پاک کن مجددا ً
از حالت“”OFFبه حالت“”AUTOتغییر داده شود ،به
منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به شیشه خودرو،
این بار دیگر برف پاک کن ها به حرکت در نمی آیند.
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این سنسورسرعت حرکت برف پاک کن ها را با
توجه به شدت بارش باران تنظیم می کند.

هشدار
•هنگامی که کلید برف پاک کن در حالت “ ”AUTOقرار دارد ،با استارت زدن خودرو برف پاک کن ها به کار افتاده و
یک سیکل حرکتی را طی می نمایند .این حرکت ممکن است باعث فرسوده شدن زود هنگام تیغه های برف پاک کن
شود(مخصوصا در فصل زمستان) ،بنابراین به استثنای روزهای بارانی ،کلید برف پاک کن ها را در حالت “ ”OFFقرار
دهید .در فصلهای سرد مطمئن شوید که تیغه های برف پاک کن یخ نزده باشد و یا به شیشه خودرو نچسبیده باشد .در
غیر این صورت احتمال آسیب دیدن موتور برف پاک کن وجود خواهد داشت.
•هنگامی که سطح شیشه ها خشک است استفاده از برف پاک کن موجب ایجاد خراش بر روی سطح شیشه ها و فرسوده
شدن زود هنگام تیغه های برف پاک کن خواهد شد  .بنابراین هنگامی که سطح شیشه ها خشک است برف پاک کن را
همراه با آب پاش استفاده نمایید.
•هنگام بردن خودرو به کارواش ،دکمه برف پاک کن ها را در حالت “ ”OFFقرار دهید تا از به کار افتادن ناخواسته آنها
جلوگیری شود.
•زمانی که باران نمی بارد دکمه برف پاک کن ها را در حالت “ ”OFFقرار دهید.
هشدار
در هنگام تمیز کردن شیشه جلوی خوردو به وسیله دستمال مرطوب ،در صورت مالیده شدن سنسورها توسط دستمال
امکان دارد تیغه های برف پاک کن به صورت ناگهانی شروع به حرکت کند که می تواند باعث جراحات شدید شود .بنابراین
پیش از تمیز کردن شیشه ها  ،کلید و دکمه برف پاک کن را در حالت “ ”OFFقرار دهید.

کلیدتثبیت سرعت (کروز کنترل)
کروز کنترل

0

توجه
با توجه به شرایط مسیر امکان دارد سرعت خودرو مقداری تغییر کند.

1

2
3
4
5
6
سیستم تثبیت سرعت (کروز کنترل) ،یک سیستم کنترل اتوماتیک سرعت می باشد
که سرعت خودرو را بدون نیاز به فشردن پدال گاز در حد تعیین شده حفظ می کند.
به منظور فعال کردن این سیستم سرعت خودرو باید بیش از  36کیلومتر در ساعت باشد.
این سیستم برای استفاده در بزرگراه ها بسیار مناسب است.
هشدار
•استفاده نادرست از سیستم تثبیت سرعت (کروز کنترل) می تواند بسیار
خطرناک باشد.
•در جاده هایی که وزش باد شدید است از کاربرد این سیستم خودداری نمایید.
•در صورت شلوغ بودن مسیر و یا وجود ترافیک از کاربرد این سیستم
خودداری نمایید.
•در جاده های خیس و لغزنده از به کارگیری از این سیستم خودداری نمایید.
عدم رعایت موارد فوق می تواند موجب از دست دادن کنترل خودرو ،تصادف و بروز
صدمات شدید شود.

7
8

تنظیم سرعت مورد نظر
 .1به منظور فعال کردن کروز کنترل ،ابتدا باید سرعت خودرو را به حد مورد نظر برسانید9 .

این سرعت باید بیشتر از  36کیلومتر در ساعت و کمتر از  150کیلومتر در ساعت
باشد.
 .2هنگامی که سرعت خودرو به حد مورد نظررسید دکمه  ACCELروی اهرم تثبیت
سرعت را به سمت باال کشیده یا دکمه  DECELرا به سمت پایین فشار دهید11 ،
یک بار به مدت  1ثانیه و سپس پدال گاز را به آرامی رها کنید.
 .3خودرو با سرعت تنظیم شده به حرکت خود ادامه خواهد داد.
12
 .4به منظور تنظیم مجدد سرعت خودرو باید زمانی که کروز کنترل فعال است از پدال
گاز استفاده کرده و سپس همان مراحل قبلی را انجام دهید.
13

10

14
دکمه های داخل خودرو
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شتابگیری به وسیله کروز کنترل
• هنگامی که کروز کنترل فعال است
 .1بدون فشردن پدال گاز ،دکمه  ACCELروی اهرم تنظیم سرعت را به سمت باال
فشار دهید و در همان حالت نگه دارید تا سرعت خودرو به میزان مورد نظر برسد.
 .2زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید ،کلید را رها کنید.
• هنگامی که کروز کنترل غیر فعال است.
 .1با فشردن پدال گاز ،سرعت خودرو را به بیشتر از  36کیلومتر در ساعت برسانید.
 .2دکمه  ACCELروی کروز کنترل را به سمت باال فشار دهید و در همان حالت نگه
دارید.
 .3سپس پدال گاز را به آرامی رها کنید.
 .4زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید ،کلید را رها کنید.
هنگامی که کروز کنترل فعال است کلید را به حالت ضربه ای به سمت باال فشار دهید.
 .1هنگامی که کروز کنترل فعال است ،دکمه  ACCELروی کلید کروز کنترل را در
هر بار فشردن دکمه به مدت کمتر از  0/5ثانیه نگه دارید .به این کار فشردن ضربه
ای دکمه (به سمت باال) گفته می شود.
 .2با فشردن این دکمه به سمت باال به صورت ضربه ای ،سرعت خودرو پس از رسیدن
به مقدار تعیین شده پیشین با سرعت  1/3کیلومتر در ساعت باالتر از سرعت
تنظیمی قبل به حرکت خود ادامه می دهد.
 .3در صورتی که بخواهید با سرعتی معادل  13کیلومتر در ساعت حرکت کنید باید
بدون شتاب گیری توسط کروز کنترل 10 ،مرتبه دکمه را به صورت ضربه ای به
سمت باال فشار دهید.
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کاهش شتـاب خودرو به وسیـله کروز کنترل
•هنگامی که کروز کنترل فعال است

 .1بدون اینکه از پدال ترمز استفاده کنید دکمه  DECELروی کلید تثبیت سرعت را
به سمت پایین فشرده و در همان حالت نگه داشته تا سرعت خـودرو به میزان مورد
نظــر کاهش یابد .کروز کنترل در سرعت های کمتر از  34کیلومتر در ساعت ،قادر به
باقی ماندن در عملکرد تثبیت سرعت نمی باشد.
 .2زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید ،کلید را رها کنید.
•هنگامی که کروز کنترل غیر فعال است
 .1دکمه  DECELروی کلید تثبیت سرعت را به سمت پایین فشرده و در همان حالت
نگه دارید.
 .2سپس پدال گاز را به آرامی رها کنید.
 .3زمانی که سرعت خودرو به میزان مورد نظر رسید ،کلید را رها کنید .توجه داشته
باشیدکه کروز کنترل درسرعت های کمتر از  35کیلومتر در ساعت از حالت فعال خارج
خواهد شد.
• هنگامی که کروز کنترل فعال است دکمه را به حالت ضربه ای به سمت پایین فشار دهید.
 .1هنگامی که کروز کنترل فعال است دکمه  DECELروی کلید تثبیت سرعت را به
سمت پایین فشرده و هربار به مدت کمتر از  0/5ثانیه در آن حالت نگه دارید .به این
عمل فشردن دکمه به حالت ضربه ای به سمت پایین گفته می شود.
 .2هنگامی که دکمه را به صورت ضربه ای به سمت پایین فشار دهید ،سرعت خودرو با
سرعتی معادل یک کیلومتر در ساعت شروع به کم شدن می کند.
 .3در صورتی که بخواهید سرعت خودرو با سرعتی معادل  10کیلومتر در ساعت کم شود،
باید بدون استفاده از پدال ترمز دکمه  DECELرا  10مرتبه بصورت ضربه ای به
سمت پایین فشار دهید.

0

بازیابی سرعت تنظیم شده

غیر فعال نمودن عادی کروز کنترل

زمانی که سرعت خودرو بیش از  40کیـلومتر در ساعت باشد حتی در صورت غیر فعال
بودن سیستم تثبیت سرعت ،با فشردن کلید تثبیت سرعت به صورتی که نشان داده شده
است بدون نیاز به استفاده از پدال گاز ،سرعت تنظیم شده قبلی خودرو قابل دستیابی
می باشد .اما در صورتی که کلید در حالت خاموش قرار گرفته باشد (در حالت ،)LOCK
سرعت تنظیم شده پیشین از حافظه خودرو پاک شده و دیگر قابل دستیابی نخواهد بود.

در شرایط زیر کروز کنترل غیر فعال خواهد شد.
 .1هنگامی که از پدال ترمز استفاده شود .
 .2هنگامی که سرعت خودرو به کمتر از  35کیلومتر در ساعت کاهش یابد.
9
 .3هنگامی که با کشیدن کلید کروز کنترل در جهت نشان داده شده در عکس فوق،
10
دکم ه  OFFفعال شود.
شود.
فعال
ESP
 .4در صورتی که سیستم
11
 .5در صورت استفاده از ترمز دستی در هنگام رانندگی کروز کنترل در هنگام حرکت
12
می تواند مجددا ً فعال شود.

1

2
3
4
5
6
7

احتیاط
تنها زمانی که از سرعت تنظیم شده پیشین آگاه هستید و قصد ادامه رانندگی با
همان سرعت را دارید از این سیستم استفاده نمایید.

8

احتیاط
هنگامی که از کروز کنترل استقاده نمی کنید ،کلید آن را در موقعیت اولیه خودقرار
دهید.

دکمه های داخل خودرو
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موارد غیر عادی لغوکروز کنترل

 .1در هنگام کاهش شتاب ناگهانی خودرو بدون ترمز گرفتن
 .2در هنگام افزایش شتاب ناگهانی خودرو بدون دخالت پدال گاز
 .3در صورتی که کلیدکروز کنترل خراب شود و یا از کار بیفتد.
 .4در صورت غیر عادی بودن سیگنال ورودی فشنگی پدال ترمز و ترمز.
در حین رانندگی امکان فعال کردن مجدد کروز کنترل وجود نخواهد داشت .در این
مواقع باید خودرو را متوقف کرده ،موتور را خاموش نموده و سپس آن را مجددا ً روشن
کنید .حال می توانید دوباره از کروز کنترل استفاده نمایید .در صورتی که در این حالت
کروز کنترل فعال نشود ،باید به منظور عیب یابی این سیستم با یکی از عاملیت های
مجاز رامک یدک تماس بگیرید.
احتیاط
تعویض غیر عادی دنده موجب صدمه دیدن موتور خواهد شد .زمانی که خودرو با
سرعت تنظیم شده در حرکت است اهرم تعویض دنده را در حالت  Nقرار ندهید ،این
کار منجر به صدمه دیدن گیربکس اتوماتیک خودرو خواهد شد.
احتیاط
•سرعت تعیین شده در کروز کنترل ممکن است به تناسب جاده های سرباالیی
یاسرپایینیتغییرکند.
•در سرباالیی های شدید ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده کمتر
شود .در این مواقع به منظور ثابت ماندن سرعت خودرو ،باید از پدال گاز استفاده
نمایید.
•در سراشیبی ها ممکن است سرعت خودرو از حد تعیین شده فراتر رود ،درصورت
افزایش بیش از حد سرعت خودرو ،کروز کنترل را غیر فعال نمایید.
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استفاده از کروز کنترل در مناطق کوهستانی

کیفیت عملکردکروز کنترل در جاده های شیب دار ،به سرعت حرکت خودرو ،میزان بار و
شیب جاده بستگی دارد.
در هنگام باال رفتن از سرباالیی های تند ،ممکن است به منظور ثابت نگه داشتن سرعت
خودرو مجبور به استفاده از پدال گاز شوید و در هنگام پایین آمدن از سراشیبی های تند
ممکن است به منظور پایین نگاه داشتن سرعت خودرو مجبور به استفاده از پدال ترمز و یا
تعویض دنده خودرو به دنده سنگین تر شوید.
استفاده از ترمز موجب غیرفعال شدن کروز کنترل خواهد شد.

دکمه تنظیم آینه های جانبی خودرو و دکمه چراغ مه شکن عقب
تنظیم آینه های جانبی خودرو

 .1به وسیـل ه دکـم ه انتخــاب آینه ها  ،آینه سمت راننده
( )Lو يا آينه سمت کمک راننده ( )Rرا انتخاب نمایید.
 .2آینه های جانبی را با فشردن لبه دکمه درجهت مورد
نظر تنظیم نمایید.

0

دکمه تنظیم آینه های جانبی خودرو

به منظور بستن آینه های جانبی خودرو به سمت داخل ،دکمه
را یک بار فشار دهید و برای باز کردن آنها ،دکمه را دوباره فشار
دهید.

دکمه انتخاب آینه ها

 : Lآینه سمت راننده
 : Rآینه سمت كمك راننده

2
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4
5

دکمه جهت دهی آینه ها

به منظور تنظیم آینه های جانبی و داشتن دید مطلوب،
لبه های سمت راست ،چپ ،باال و پایین دکمه را به
منظور تغییر موقعیت آینه ،فشار دهید.

6
7

دکمه چراغ مه شکن عقب

8

هنگامی که چراغ های مه شکن جلوی خودرو روشن هستند  ،در
صورت فشردن این دکمه چراغ های مه شکن عقب و نشانگر چراغ
های مه شکن عقب روشن خواهند شد و در صورت فشردن مجدد
این دکمه چراغهای مه شکن عقب و نشانگر آن خاموش خواهد شد.
هشدار
•جمع شدن آینه ها به سمت داخل و یا باز شدن آنها تا  30ثانیه پس از خاموش
شدن خودرو صورت می پذیرد( .گرچه در صورت خاموش شدن خودرو به محض
باز شدن درب راننده ،عملیات متوقف خواهد شد).
•هیچ گاه به صورت دستی اقدام به بستن /باز کردن آینه ها به سمت داخل و یا بیرون
نکنید .این کار موجب آسیب دیدن سیستم تنظیم الکترونیکی آینه ها خواهد شد.
•در صورت پاشش آب با فشار زیاد و به صورت مستقیم به سمت آینه های جانبی
خودرو ،ممکن است سیستم تنظیم الکترونیکی آینه ها آسیب ببیند.

1

9
10
11
هشدار
از چسباندن برچسب های دودي در شیشه های درب جلو خودداری نمایید .این
کار موجب کاهش دید راننده در حین رانندگی می گردد.

دکمه های داخل خودرو
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* سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو ( )ESPو دکمه

ESP OFF

چراغ هشدار سیستم ESP
چشمک زن  :نشان دهنده فعال بودن سیستم  ESPمی باشد.
روشن  :نشان دهنده غیر فعال بودن سیستم  ESPمی باشد ( .با فشردن دکمه)

زمانی که سیستم  ESPدچار اشکال می شود.
زمانی که سیستم  ESPفعال می شود چراغ هشدار مربوطه بر روی صفحه نمایشگر خودرو
چشمک زده و بوق هشدار به صدا در می آید .در صورتی که با وجود فعال بودن سیستم
 ،ESPچراغ هشدار روشن بماند  ،نشانه وجود مشکلی در این سیستم است.

غیرفعال کردن سیستم

 ESPتوسط دکمه ESP OFF

زمانی که چرخ های محرک خودرو در جاده های برفی یا یخ زده دچار لغزش شود ،ممکن
است با وجود فشردن پدال گاز دور موتور خودرو باال نرود و شما قادر به حرکت دادن خودرو
نباشید .در این مواقع با فشردن دکمه  ESPOFFسیستم  ESPخودرو را غیرفعال نمایید .دکمه ESP OFF
زمانی که این دکمه را فشار دهید سیستم  ESPغیرفعال شده و خودرو بدون در نظر گرفتن با فشار دادن دکمه ESPOFFعملکرد
خروجی سنسورها به طور مستقل عمل می کند.
سیستم  ESPمتوقف شده و چراغ هشدار
آن در صفحه نشانگر روشن می شود .با
فعال کردن مجددسیستم  ESPتوسط دکمه ESP OFF
فشار دادن مـجدد ایـن دکـمه عملـکرد
در صورت فشردن این دکمه ،سیستم  ESPغیرفعال خواهد شد و چراغ هشدار سیستم  ESPمجددا باز گشته و چراغ هشدار در
 ESPبرروی صفحه نمایشگر روشن می شود .با فشردن مجدد این دکمه فعالیت سیستم صفحه نشانگر خاموش می گردد.
 ESPاز سر گرفته می شود و چراغ هشدار سیستم  ESPروی صفحه نمایشگر خاموش
خواهد شد.
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سیستم ( ESPسیستم کنترل پایداری الکترونیکی )

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو ( )ESPیک سیستم مکمل ایمنی خودرو
می باشد که به منظور تثبیت پایداری خودرو در موقعیت های خاص مانند هنگام عبور
از پیچ های تند که ممکن است تعادل خودرو از کنترل خارج شود بر روی خودرو نصب
شده است .این سیستم قدرت ترمزی خودرو را در هر چرخ تنظیم کرده و یا میزان
گشتاور موتور را تنظیم می نماید .سیستم  ESPتنها در شرایطی که تعادل خودرو
ناپایدار می شود به صورت اتوماتیک بکار می افتد در شرایط عادی رانندگی این سیستم
غیر فعال می باشد  .زمانی که سیستم  ESPوارد عمل می شود چراغ هشدار  ESPبر
روی صفحه نمایشگر روشن و خاموش شده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد.

(BASسیستم ترمز کمکی)

برخی از رانندگان مانند بانوان و یاافراد سالخورده و یا افرادی که ناتوانی های جسمی خاص
دارند ،ممکن است قدرت کافی برای فشردن کامل پدال ترمز در موقعیت های خاص را
نداشته باشند  .بنابراین هنگامی که سیستم  ESPموقعیت اضطراری را تشخیص دهد
که در آن لحظه ترمز باید به شدت فشرده شود ،این سیستم به طور خودکارفشار ترمزی
بیشتری را به چرخ ها اعمال خواهد کرد.

عملکرد سیستم ( ARPضد واژگونی خودرو)

این سیستم بخشی از سیستم  ESPمی باشد و هنگامی که خودرو ناپایدار می شود
این سیستم کمک خواهد کرد تا تعادل خودرو به حالت پایدار بازگردد.
احتیاط
سیستم  ARPبا قدرت بسیار بیشتری از سیستم  ،ESPموتور و چرخ ها را کنترل
می کند .بنابراین زمانی که سیستم  ARPوارد عمل می شود سرعت خودرو به طور
ناگهانی کاهش یافته و نیروی ترمزی زیادی به چرخ ها وارد می شود که فرمان پذیری
خودرو را مشکل تر خواهد کرد .

احتیاط
•روشن شدن چراغ هشدار سیستم  ESPنشان دهنده وجود مشکل در سیستم
 ESPمی باشد .در این مواقع به منظور بررسی سیستم  ESPخودرو را به
نزدیکترین عاملیت مجاز شرکت رامک یدک برسانید.
•سیستم  ESPدر هنگام استفاده از دنده عقب کارنمی کند.
•سیستم  ESPدر مواقعی که تعادل خودرو ناپایدار می شود فعال می شود.
هنگامی که چراغ هشدار سیستم  ESPروشن شده و بوق هشدار به صدا در
می آید ،سرعت خودرو را کاهش داده و با دقت بیشتری به رانندگی ادامه دهید.
•سیستم  ESPتنها یک سیستم مکمل ایمنی برای خودرو محسوب می شود و
در صورتی که خودرو از محدوده فیزیکی مشخصی تجاوز کند دیگر قابل کنترل
نخواهد بود .بنابراین بیش از اندازه به این سیستم اتکا نکرده و با احتیاط برانید.
•هنگامی که سیستم  ESPفعال می شود ممکن است متوجه صدا و یا لرزش
پدال ترمز و دیگر سیستم های مرتبط با آن شوید .این موارد به دلیل تغییر فشار
اجزای مرتبط با سیستم به وجود می آید.

0
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• تأثیر عملکرد سیستم  ESPبر روی خودرو
هنگامی که سیستم  ESPدر موقعیت های خاصی مانند عبور از پیچ های تند فعال 9

می شود ( ،چراغ هشدار سیستم  ESPچشمک زده و بوق هشدار به صدا در خواهد
10
آمد ) ممکن است راننده احساس کند که سیستم  ESPهر چرخ را کنترل کرده و
نیروی ترمزی متفاوتی به هر یک از چرخ ها وارد می شود .همچنین ممکن است صداها 11
و ارتعاشاتی در پدال ترمز و دیگر سیستم های مرتبط احساس شود .بعالوه ممکن است
12
با وجود فشردن پدال گاز متوجه کاهش توان خروجی موتور شوید.

13
14
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پنل مرکزی دکمه ها
* دکمه ( HDCسیستم تنظیم سرعت خودرو در
سراشیبی)
با فشردن این دکمه نشانـگر سبز رنگ روی صفحـه نمایشگر
روشن خواهد شد.
* دکمه گرمایــش شیش ه عقب و آینههای جانبی
با فشردن این دکمه سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه های
جانبی فعال شده و نشانگر گرمکن شیشه ها روشن می شود.
* دکمه گرمکن شیشه های جلوی خودرو
با فشردن این دکمه سیستم گرمکن شیشه جلو
فعال شده و نشانگر گرمکن شیـشه جلو روشن
می شود

4-18

دکمههای داخل خودرو

دکمه TRIP
• تبدیــل کـیلومتـر شمــار به
مسافت پیموده شده در یک
سفر و بالعکس
• صفر کردن مسافت پیموده
شده
دکمه چراغ های خطر چشمک زن (فالشر)
برای روشن کردن چراغ های خطر چشمک زن ،این دکمه را
فشار ،دهید .هـمـزمـان با چـراغ های خطر تـمام چراغ های
راهنما به حالت چشمک زن در می آیند.

ه  TRIPو RESET
دکم 

0
1

دکمه TRIP / RESET
این دکمه برای نشانگـر های مختلف به کــار
مــی رود :مسافت پیموده شده  ، Aمسافت
پیموده شده  Bو کل مسافت پیموده شده

2
3
4
5
6
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 .1تغییر حالت نمایش مسافت پیموده شده
به منظور انتخاب حالت مورد نظر نمایشگر از این دکمه استفاده نمایید  .ترتیب تغییر
حالت های مختلف با فشردن دکمه به این صورت می باشد:
(ODO،TRIP A،TRIP B ، ODOکل مسافت پیموده شده )

8
9
10

 .2نحوه تنظیم مجدد  TRIP Bو TRIP A
در نمایشگر TRIP A/Bدر صورتیکه مسافت پیموده شده از  999/9کیلومتر تجاوز
کند ،عدد کیلومتر شمار صفر شده و مسافت پیموده شده مجددا ً از صفر محاسبه
خواهد شد.
در صورت فشردن دکمه  RESETو نگه داشتن این دکمه برای مدت بیش از یک
ثانیه ،عدد نشان داده شده بر روی نمایشگر  TRIP A/Bصفر خواهد شد.

11
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* دکمه HDC

(سیستم تنظیم سرعت خودرو در سراشیبی )

 : HDCدر هنگام رانندگی در سرازیری ،این سیستم شرایطی را فراهم می آورد تا بدون نیاز به استفاده از پدال ترمز ،خودرو با سرعت کم و کنترل شده ای به حرکت ادامه دهد .این
سیستم تنها به منظور پایین آمدن از سطوح شیب دار طراحی شده است ،بنابراین در دیگر موارد از این سیستم استفاده نکنید.
دکمه HDC
با یک بار فشردن این دکمه ،سیستم  HDCبرای
استفاده آماده خواهد شد و چراغ نشانگر سبز رنگ
 HDCروی صفحه نمایشگر روشن می شود در
صورت فشردن مجدد این دکمه ،سیستم HDC
غیر فعال خواهد شد و چراغ نشانگر HDC
خاموش می گردد.

فشردن پدال گاز یا ترمز هنگام فعال بودن سیستم HDC
به محض فشرده شدن پدال گاز یا ترمز عملکرد سیستم  HDCمتوقف خواهد شد و
در نتیجه نیروی رانش و یا ترمزی بیشتری وجود خواهد داشت.
هشدار
در هنگام رانندگی در سراشیبی های بسیار تند و خطرناک ،با وجود فشردن
پدال گاز و یا ترمز سیستم  HDCهمچنان فعال می ماند.
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چراغ نشانگر HDC

روشن شدن چراغ سبز رنگ  :در این حالت سیستم  HDCبرای استفاده آماده است( .
با فشردن دکمه ) HDC
چشمک زدن چراغ سبز رنگ  :سیستم  HDCدر حال استفاده می باشد.
روشن شدن چراغ قرمز رنگ  :دمای سیستم  HDCبیش از حد باال رفته و یا در عملکرد
آن اختالل ایجاد شده است.
هنگامی که سیستم  HDCمورد استفاده قرار می گیرد چراغ سبز رنگ چشمک می زند.
هنگامی که چراغ نشانگر قرمز رنگ روشن می شود سیستم  HDCعمل نخواهد کرد.

شرایط کارکرد سیستم HDC
 .1دکمه سیستم  HDCباید در حالت  ONقرار داشته باشد( .چراغ نشانگر سبز رنگ
 HDCروی صفحه نمایشگر روشن می شود).
 .2مسیر رانندگی با شیب معین باشد.
 .3رانندگی در حالت دو چرخ محرک سبک ( )2Hو چهار چرخ محرک سبک ( )4Hبا
سرعتي بين  7تا 50کیلومتر بر ساعت یا رانندگی با  4چرخ محرک سنگین ( )4Lبا
سرعتی بین  3تا  25کیلومتر بر ساعت.
 .4اهرم دنده اتوماتیک باید در موقعیت های  Dیا  Rویا  Nقرار داشته باشد .
 .5پدال گاز یا ترمز نباید فشرده شوند.
 .6سیستم  ESPکه شامل سیستم  BASهم می شود باید غیرفعال باشد.
شرایط غیرفعال شدن سیستم HDC
 .1دکمه  HDCخاموش باشد ( در این حالت چراغ سبز رنگ  HDCدر روی صفحه
نمایشگر خاموش می شود )
 .2در صورتی که شیب جاده کمتر از حد مورد نیاز باشد.
 .3در صورتی که سرعت خودرو خارج از محدوده عملکردی سیستم  HDCقرار داشته
باشد.
 .4در صورت فشردن پدال گاز یا ترمز .
 .5در صورتی که از سیستم  ESPاستفاده شود.
 .6در صورتیکه به دلیل استفاده طوالنی مدت از سیستم  ، HDCدمای سیستم بیش از
حد باال رفته باشد ( .در این حالت چراغ نشانگر قرمز رنگ  HDCروشن می شود).

0

نحوه عملکرد سیستم HDC
هنگامی که تمام شرایط برای استفاده از سیستم  HDCفراهم باشد ،سیستم  HDCبکار
افتاده و چراغ نشانگر سبز رنگ  HDCشروع به چشمک زدن خواهد کرد .سیستم 1 HDC
به صورت اتومانیک سرعت خودرو را در حالت دو چرخ محرک سبك ( )2Hو یا چهار چرخ
محرک سبك ( )4Hبه  7کیلومتر در ساعت کاهش خواهد داد .در صورتی که سرعت 2
خودرو به کمتر از  7کیلومتر در ساعت برسد و یا شیب جاده کمتر شود ،عملکرد سیستم
 HDCبه صورت خودکار متوقف خواهد شد .در هنگام به کار گرفتن سیستم 3 ، HDC
به وجود آمدن صدا و ارتعاشات نسبتاً شدید در سیستم ترمز خودرو امری طبیعی است.

احتیاط
•سیستم  HDCبه منظور رانندگی در جاده های ناهموار طراحی شده است.
•استفاده بی مورد از سیستم  HDCمی تواند موجب بروز اختالل در عملکرد
سیستم  ESPو ترمز ها شود  .بنابراین در هنگام رانندگی در جاده های معمولی
از این سیستم استفاده نکنید.
•در هنگام رانندگی در جاده های هموار در صورتیکه سیستم  HDCروشن و در
حالت آماده قرار داشته باشد ،ممکن است در هنگام عبور از روی سرعت گیرها و
یا در هنگام دور زدن در پیچ های تند جاده به کار بیفتد .بنابراین از فعال کردن
سیستم  HDCدر هنگام رانندگی در جاده های هموار خودداری نمایید.
•روشن شدن چراغ قرمز رنگ  ، HDCنشان دهنده باال رفتن بیش از حد دمای
سیستم و یا وجود اختالل در عملکرد آن می باشد .در صورتی که حتی پس از
سرد شدن موتور خودرو این چراغ قرمز رنگ همچنان روشن بماند ،باید خودرو
را جهت انجام بررسی های الزم برروی سیستم  HDCبه نزدیک ترین عاملیت
مجاز شرکت رامک یدک برسانید
•هنگام بکارگیری سیستم  HDCوجود صدا و ارتعاشات در سیستم ترمز خودرو
امری عادی محسوب می شود.
•در خودرو های مـجهز به جعبه دنـده دستی ،اهرم دنده باید در حالت دنده 1
و یا دنده عقب قرار داشته باشد  .در صورت بکارگیری سیستم  HDCهنگامی
که اهرم دنده در موقعیت دنده  2قرار دارد احتمال خاموش شدن موتور خودرو
وجود خواهد داشت.

دکمه های داخل خودرو
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دکمه گرمایش شیشه
کلیدگرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی

کلید گرمکن شیشه جلوی خودرو

• به منظور فعال شدن سیستم گرمایش(گرمکن) شیشه جلوی خودرو این دکمه
را فشار دهید .این سیستم به مدت  12دقیقه فعال خواهد بود.
• به منظور غیرفعال کردن سیستم ،این کلیدرا مجددا ً فشار دهید.
• از این سیستم به منظور جلوگیری از یخ زدن تیغه های برف پاک کن استفاده
نمایید.
• پس از فشردن مجدد کلید گرمکن شیشه جلو بعد از  10دقیقه از کارکرد کامل
آن که مدت آن  12دقیقه می باشد ،گرمکن شیشه به مدت  6دقیقه دیگر عمل
خواهد نمود.
• هنگامی که گرمکن شیشه ها فعال است  ،چراغ نشانگر روی کلید روشن خواهد
شد.
گرمکن شیشه عقب
گرمکن آینه های جانبی
خودرو
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•به منظور فعال کردن گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی ،این
کلید را فشار دهید.گرمکن شیشه عقب و آینه ها تقریباً به مدت 12
دقیقه روشن خواهد بود.
•به منظور غیرفعال کردن  ،این کلیدرا مجددا ً فشار دهید.
•این سیستم به منظور ازبین بردن یخ های روی شیشه و یا بخار مه
مانندی که برروی شیشه عقب و آینه های جانبی بوجود می آید،
طراحی شده است.
•در صورت فشردن مجدد این دکمه در فاصله زمانی  10دقیقه پس
از اتمام اولین سری عملکرد گرمکن شیشه ها  ،سیستم برای دومین
بار به مدت  6دقیقه فعال خواهد شد.
•هنگامی که گرمکن شیشه ها فعال است  ،چراغ نشانگر روی دکمه
روشن خواهد شد.

گرمکن شیشه جلوی
خودرو

دکمه های کنترل سیستم صوتی خودرو روی فرمان
0

کنترل سیستم صوتی خودرو ،با استفاده از دکمه های ریموت کنترل روی فرمان امکان پذیر است.
دکم ه تعویض دنده
( افزایش و یا سبک کردن دنده )

دکم ه تعویض دنده
(کم کردن یا سنگین کردن دنده )

با فشردن این دکمه تنظیمات و
حالت های مختلف سیستم صوتی
انتخاب می شود

 دکمه را یک بار فشار دهید  :پخش مجدد موزیک قبلی  /بعدی -دکمه را فشرده و نگه دارید  :موزیک در حال پخش را جلو  /عقب می برد.

2
3
4

کاهش /افزایش صدا

5
6

روشــن  /خاموش کردن سیستم
صوتی

با فشــردن این دکمـــه صـدای
خروجــی سیـستم صوتـــی قطع
میشود .به منظور بازیابی صدای
سیستم صوتی دکمه را مجددا ًفشار
دهید.

•حالت استفاده از (: CD/(DVD

1

7
8
9
10
11

•حالت رادیو

 دکـمه را یک بار فـشار دهید  :جستـجوی دستی به منـظور پیـدا کردن ایستگاههای رادیویی .انتخاب ایستگاه های ذخیره شده.
 -دکمهرافشردهونگهدارید:جستجویاتوماتیکبهمنظورپیداکردنایستگاههایرادیویی

دکمه های داخل خودرو
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* سیستم چهارچرخ محرک و دکمه آن
سیستم چهار چرخ محرک ( )4WD
سیستم چهار چرخ محرک به صورت خودکارو با استفاده از کنترل های پیچیده ،گشتاور موتور را به گونه ای بین هر چهار چرخ خودرو تقسیم می کند که پایداری خودرو نسبت به
سیستم دو چرخ محرک بیشتر شود.
سیستم چهار چرخ محرک در جاده های ناهموار  ،برفی و لغزنده که خودرو نیاز به نیروی کششی بیشتری دارد استفاده می شود .بنابراین به منظور فراهم آوردن بیشترین نیروی
کششی حالت ‘ ’4Lدر دسترس راننده قرار گرفته است.
حالت های مختلف رانندگی

 : 4Lچهار چرخ محرک  -سنگین
از این حالت در مواقعی که حداکثر نیروی کششی نیاز
است استفاده می شود.
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 : 4Hچهار چرخ محرک  -سبک
از این حالت برای رانندگی در جاده های پوشیده شده
از برف ،شن و یا گل استفاده می شود.

 : 2Hدو چرخ محرک  -سبک
در این حالت چرخ های عقب خودرو محرک خواهند
بود .از این حالت برای رانندگی در مسیر های هموار و
رانندگی با سرعت زیاد در بزرگراه ها استفاده می شود.

تغییر حالت رانش

دکمه چهار چرخ محرک

0
1

در هنگام رانندگي در سرعت  70كيلومتر در ساعت يا سرعتهاي كمتر از
آن  ،امكان تغيير این دو حالت به یکدیگر وجود خواهد داشت .

2
3

• هنگامی که حالت رانندگی را به ‘ ’4Hتغییر دهید،
این نشانگر روشن خواهد شد.
• هنگامی که حالت رانندگی را از ‘ ’4Lبه ‘ ’4Hتغییر
دهید ،در هنگام این تغییر ،چراغ نشانگر چشمک
خواهد زد و پس از تكميل تغییر حالت ،این چراغ
روشن میماند .
• در خودرو های مجهز به جعبه دنده اتوماتیک ،ابتدا خودرو را روی یک
سطح هموار متوقف کرده و سپس اهرم دنده را در حالت ‘ ’Nو دکمه را
در حالت رانندگی مورد نظر قرار دهید.

4
5
6
7

با توجه به شرایط جاده حالت مناسب را انتخاب نمایید.
احتیاط
•در حالت  4Hاز راندن خودرو با سرعت بیش از 80کیلومتر در ساعت
خودداری نمایید.

 : 2Hدو چرخ محرک -سبک

تغییر حالت کامل به ‘ ’4Lاین چراغ را روشن می کند،
چراغ در حین تغییر وضعیت به ‘ ’4Lچشمک می زند.

در این حالت چرخ های عقب خودرو محرک خواهند بود .از این حالت برای رانندگی
در مسیر های هموار و رانندگی با سرعت زیاد در بزرگراه ها استفاده می شود.
 : 4Hچهار چرخ محرک -سبک
از این حالت برای رانندگی در جاده های پوشیده شده از برف ،شن و یا گِلی استفاده
می شود.
 : 4Lچهار چرخ محرک -سنگین
از این حالت در مواقعی که حداکثر نیروی کششی نیاز باشد ،استفاده می شود.

دکمه های داخل خودرو
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نشانگر چهار چرخ محرک سبک
در هنگام تغییرحالت رانندگی از  2Hبه  4Hاین نشانگر
روشن خواهد شد.

نشانگر چهار چرخ محرک سنگین
• هنگام تغییر حالت رانندگی به حالت ‘ ’4Lاین چراغ شروع
به چشمک زدن می کند و هنگامی که مراحل تغییر حالت
رانندگی تکمیل شد این چراغ روشن می شود.
• چشمک زدن این نشانگر نشان دهنده تغییر حالت رانندگی
به ‘ ’4Lمی باشد.
نشانگر هشدار کنترل 4WD
هنگامی که کلید در حالت باز( )ONقرارگیرد ،این نشانگر
روشن خواهد شد و در صورت عادی بودن شرایط ،باید
خاموش شود .در صورتی که این نشانگر روشن بماند  ،باید
خودرو را به منـظور انـجام بررسی های الزم به نزدیکترین
عاملیت های مجاز رامک یدک برسانید.
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عبور از پیچ های تند

در هنگام عبور از پیچ های تند در صورتی که خودرو در حالت چهار چرخ محرک قرار
داشته باشد ممکن است تکان ها و مقاومت هایی را در سیستم انتقال قدرت خودرو حس
کنید .در هنگام کارکرد خودرو در حالت چهار چرخ محرک این موارد عادی محسوب می
شوند .که به دلیل وجود مقاومت های داخلی در سیستم انتقال قدرت محورها رخ می دهد.
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم انتقال قدرت به محورها ،از راندن خودرو با سرعت
زیاد در جاده های با پیچ تند خودداری نمایید.

موارد ایمنی ( احتیاطی ) در هنگام استفاده
از حالت چهار چرخ محرك
•در هنگام تغییر حالت رانندگی ممكن است كه صدا و یا تکان هایی در خودرو ايجاد
شود .این موارد در هنگام تغییر حالت رانندگی طبیعی می باشند.
• در مسیر های هـموار و معمولی همیشه از حالت رانندگی  2Hاستفاده نمایید .در
این گونه مسیرها از بکار بردن حالت رانش  4Hخودداری شود .در صورت رعایت
نکردن این موارد سیستم انتقال قدرت خودرو آسیب خواهد دید.
•بکار بردن حالت چهار چرخ محرک در سطوح هموار موجب ایجاد سر وصدای زیاد
و فرسودگی زودهنگام تایرها و افزایش میزان مصرف سوخت خواهد شد .
•در صورتی که نشانگر هشدار“”4WD CHECKروشن بماند  ،باید خودرو را به
منظور انجام بررسی های الزم به نزدیکترین عاملیت مجاز رامک یدک برسانید.
•در هنگام رانندگی در جاده هایی با پیچ تند ،در صورتی که خودرو در حالت چهار
چرخ محرک قرار داشته باشد ممکن است تکان ها و مقاومت هایی را در سیستم
انتقال قدرت خودرو حس کنید ،در حالت چهار چرخ محرک این موارد عادی
محسوب می شوندکه به دلیل وجود مقاومت های داخلی در سیستم انتقال قدرت
محورها رخ می دهد .برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم انتقال قدرت به
محورها ،از رانندگی خودرو با سرعت زیاد در جاده های با پیچ تند خودداری نمایید.

دکمه های پنل روی سقف خودرو
دکمه چراغ اتاق

0

در صورت فشردن این دکمه  ،المپهای سقفی جلو و وسط با موقعیت دربها پیوسته
خواهد شد( .المپ سقفی وسط هنگامی متناسب با موقعیت درب ها که دکمه المپ
سقفی فشرده شده باشد) .با فـشردن مجدد این دکمه ،المپهای سقف خاموش خواهد شد.
در صورتی که دکمه المپ سقفی در حالت  ONباشد ،با فشردن دکمه ،المپها خاموش
نخواهد شد .در این حالت برای خاموش کردن المپ ها باید از دکمه های مربوط به هر
المپ استفاده نمایید.
*هنگامی که هر یک از درب های خودرو باز شود ،المپهای سقفی وسط و جلوی خودرو
روشن شده و راننده با استفاده از دکمه اصلی المپ ها قادر به خاموش کردن آنها نخواهد
بود .المپها پس از بسته شدن درب ها به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

المپ سقفی جلو (سمت کمک راننده)

با فشردن این دکمه ،المپ سقفی جلو (سمت کمک راننده) روشن خواهد شد.
احتیاط
روشن ماندن المپ های سقفی پس از ترک خودرو موجب خالی شدن شارژ
باطری خودرو خواهد شد.

المپ محفظه بار

با فشردن حالت  ONچراغ روشن
شده و با فشردن حالت  OFFچراغ
خاموش می شود.

1

دکمه المپ سقفی سمت راننده

با فشردن این دکمه ،المپ سقفی سمت راننده
روشن خواهد شد.

2
3
4
5
6

دکمه سانروف

با چرخـش این دکـمه در جهت حرکت
عقربه های ساعت و یا در خالف جهت
عقربه های ساعت ،سانروف باز یا بسته
المپ سقفی وسط
خواهد شد .برای اطالعات بیشتر به
وسط
سقفی
المپ
،
ON
حالت
با فشردن دکمه به
بخش  2مراجعه نمایید.
روشن خواهد شد .در صورتی که دکمه در حالت وابسته
به موقعیت درب ها قرار گیرد ،چراغ خاموش خواهد
شد .در این حالت با باز شدن هریک از درب ها المپ
سقفی وسط روشن می شود و هنگامی که تمام درب
ها بسته شوند این المپ خاموش خواهد شد( .البته این
المپ هنگامی در حالت وابسته به موقعیت درب ها قرار
می گیرد که دکمه اصلی المپ سقفی جلو فشرده
شده باشد).
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* دیفرانسیل ضدلغزش ()LSD
 LSDسیستمی مربوط به دیفرانسیل خودرو میباشد .درصورتیکه یکی از چرخها بر
روی سطح لغزندهای مانند سطوح برفی ،یخی و یا گلآلود قرار داشته باشد ،این سیستم
با محدود کردن و تنظیم اختالف سرعت بین دو محور خروجی از لغزش چرخها برروی
سطح تا حد زیادی جلوگیری کرده و به حرکت خودرو کمک خواهد کرد .این سیستم
برروی محور عقب خودرو تعبیه شده است .لطفاً هشدارهای ایمنی زیر را جدی بگیرید.
توجه
به منظور کنترل سیستم  LSDهیچگونه دکمه و یا وسیله دیگری در خودرو وجود
ندارد .این سیستم بر روی محور عقب خودرو تعبیه شده و هرگاه یک چرخ برروی
سطح جاده بلغزد بصورت خودکار عمل خواهد کرد.

4-28

دکمههای داخل خودرو

احتياط
درصورتیکه برای بیرون کشیدن خودرو از مکانهای گلآلود ،پدال گاز را بیش
از حد فشار دهید چرخها با سرعت زیادی حرکت خواهند کرد و ممکن است
سیستم بصورت نامطلوبی تحت تأثیر قرار گیرد .با در نظر گرفتن شرایط برای
بیرون کشیدن خودرو از مکانهای لغزنده از وسایلی همچون بلوکهای چوبی
و غیره استفاده نمایید.
هشدار
سیستم  LSDبرروی محور عقب خودرو تعبیه شده است و هنگامی که اصطکاک
در یک چرخ کمتر از چرخ دیگر باشد ،این سیستم بصورت اتوماتیک بکار خواهد
افتاد .بنابراین هنگامیکه هریک از چرخها بوسیله جک از سطح زمین بلند
شده است ،هرگز خودرو را استارت نزنید .خصوصا هنگامیکه یکی از چرخهای
عقب بوسیله جک از سطح زمین بلند شده باشد .درصورت روشن کردن موتور
چرخی که برروی زمین قرار دارد بدلیل بکار افتادن سیستم  LSDبه حرکت
درآمده و خودرو ناگهان حرکت خواهد کرد که می تواند موجب بروز خسارات
و جراحات شدیدی شود.

* دیفرانسیل ضدلغزش ()LD
رانندگی با خودروهای مجهز به قفل دیفرانسیل ()LD
قفل دیفرانسیل ( )LDاز لغزش جداگانه چرخهای خودرو جلوگیری کرده و فرمانپذیری
خودرو را بهبود میبخشد ..هنگامی که یکی از چرخها دچار لغزششود ،سیستم LD
با بکار انداختن خودکار گاو ِرنر دیفرانسیل ،کالچ چند صفحهای را فعال کرده و نیروی
رانشی بیشتری را به چرخهای طرف مقابل وارد میکند.
هنگامیکه بین سرعت چرخش چرخهای دوطرف یک محور اختالف وجود داشته باشد،
سیستم  LDفعال میشود و هنگامیکه اختالفی در سرعت چرخش چرخها وجود
نداشته باشد ،خودروی مجهز به سیستم  LDبه مانند خودروهایی که به این سیستم
مجهز نیستند عمل خواهد کرد.
کارکردهایاصلی
• جلوگیری از لغزش جداگانه چرخها و بهبود نیروی رانشی خودرو در مسیرهای برفی.
• تثبیت پایداری خودرو در هنگام عبور از پیچها و یا حرکت در خالف جهت وزش باد.
• تثبیت پایداری خودرو در شروع حرکت و شتابگیری ناگهانی
• بهبود فرمانپذیری خودرو در مسیرهای لغزنده

موارد ایمنی هنگام رانندگی
هنگام بیرون کشیدن خودرو از چالههای برفی و گلآلود از افزایش سرعت چرخش
چرخها از طریق فشردن پدال گاز و یا هرزگردی چرخها بهمدت طوالنی خودداری
نمایید.
• درصورت هرزگردی چرخها بصورت متوالی دریک بازه زمانی ،سیستم  LDآسیب
خواهد دید.

0

• بدلیل وجود اصطکاک متفاوت در چرخهای خودرو ،درصورت فشردن پدال گاز
خودرو و شتابگیری ناگهانی ،احتمال منحرف شدن خودرو از مسیر وجود خواهد
داشت.
2
• هنگامیکه چرخهای واقع در سمت چپ و راست محور ،سرعتهای چرخشی
3
متفاوتی داشته باشند ،سیستم  LDفعال خواهد شد.
درصورتیکه یکی از چرخهای جلوی خودرو بوسیله جک از روی زمین بلند شده است،
4
از روشن کردن موتور خودداری کنید.
• درصورت درگیر شدن دنده در هنگام روشن شدن موتور ،چرخی که برروی زمین 5
قرار دارد شروع به چرخیدن میکند .این کار ب ه دلیل حرکت ناگهانی خودرو بسیار
خطرناک خواهد بود.
6

1

احتياط
• در هنگام بیرون کشیدن خودرو از چالههای برفی و گلآلود ،سرعت را
بصورت ناگهانی افزایش ندهید و یا به مدت طوالنی و بی وقفه چرخها را
بطور هرز به گردش در نیاورید.
• درصورتیکه چرخها بمدت طوالنی بطور هرز چرخش داشته باشند و یا
چاله بزرگتر و عمیقتر شود ،برای بیرون آوردن خودرو باید از یدککش
استفاده نمایید.

هشدار
در صورت تجهیز خودرو به سیستم  ، LDهرگز خودرو را در حالتی که توسط
جک از روی زمین بلند شده است حرکت ندهید.

7
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صفحه کیلومترشمار
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صفحه کیلومتر شمار (پشت آمپر)

صفحه نمایشگر

 .1نشانگر دور موتور
 .2سرعت سنج
 .3نشانگر چراغ راهنمای سمت چپ
 .4نشانگر چراغ راهنمای سمت راست
 .5نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور
 .6نشانگر میزان سوخت
 .7چراغ هشدار دمای بیش از حد مجاز موتور
 .8نشانگر چراغ مه شکن
 .9نشانگر چراغ نور باالی جلو
 .10چراغ هشدار باز بودن درب ها
 .11چراغ هشدار ترمز
 .12چراغ هشدار سطح پایین سوخت
 .13نشانگر حالت  4WDسنگین
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 .14چراغ هشدار سیستم ESP
 .15نشانگر حالت  4WDسبک

 .16چراغ هشدار شارژ باطری
 .17چراغ هشدار کیسه هوا
 .18نشانگر HDC
 .19نشانگر سیستم ضد سرقت IMMOBILIZER
 .20عدم کاربرد در خودرو
 .21چراغ هشدار کمربند ایمنی ( صندلی راننده)
 .22چراغ هشدار چک سیستم 4WD
 .23نشانگر حالت دنده اتوماتیک
(در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک)
 .24کیلومتر شمار  /مسافت سنج ()odo Meter
 .25نشانگر حالت زمستانی

صفحه کیلومتر شمار (پشت آمپر)

 .26چراغ هشدار ABS
 .27چراغ هشدار EBD
 .28عدم کاربرد در خودرو

 .29چراغ هشدار باز بودن درب موتور
 .30چراغ هشدار چک موتور
 .31چراغ هشدار فشار روغن موتور
 .32نشانگر سیستم تثبیت سرعت (کروز کنترل)
 .33چراغ هشدار کمربند ایمنی (صندلی سرنشین
جلو)
 .34عدم کاربرد در خودرو

0
سرعت سنج

1

دور سنج

2
3
4

دورسنج نشان دهنده سرعت چرخش موتور بر حسب دور بر دقیقه می باشد .ازضرب

سرعت سنج سرعت خودرو را بر حسب کیلومتر بر ساعت (  ) Km/hنشان می دهد.

5

عدد  1000در عدد نشان داده شده ،بر روی صفحه دورسنج موتور ،تعداد دوران موتور 6
در هر لحظه حاصل می گردد.

7

مشخصات دور موتور در حالت درجا بر حسب دور بر دقیقه ()rpm
دور در جا

8
9

750 ± 50 rpm

10

هشدار
مراقب باشید تا عقربه نشانگر دور موتور از محدوده قرمز رنگ تجاوز ننماید.

11
12
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14

صفحه کیلومتر شمار (پشت آمپر)
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صفحه نمایشگر
نشانگر میزان سوخت

این درجه نشانگر میزان سوخت باقیمانده در باک خودرو می باشد .پیش از آنکه عقربه
به نقطه  Eبرسد سوخت گیری باید انجام شود.
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نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

این درجه ،دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد.
احتیاط
در صورتی که موتور جوش آورده است :
•نشانگر به محدوده قرمز رنگ رسید ،خودرو را متوقف نمایید.
•اجازه دهید موتور خنک شود.
اگر دمای موتور از حد مجاز فراتر رود و راننده به حرکت خود ادامه دهد  ،موتور خودرو
به شدت آسیب خواهد دید.

0

نمایشگر

کیلومتر شمار اصلی  /مدیریت پیمایش خودرو

1

هربار که دکمه  TRIP/ RESETبرروی پنل مرکزی دکمه ها فشار
داده شود ،نشانگرهای کیلومتر شمار تغییر می کنند .جهت صفر کردن
مسافت سنج ،دکمه  TRIP / RESETرا فشرده و نگاه دارید.

2
3
4
5
6
7

نشانگر وضعیت دنده ( برای خودروهای مجهز به جعبه دنده
اتوماتیک )

8

این نشانگر وضعیت فعلی دنده را نشان می دهد.

9

 : Pحالت پارک
 : Rدنده عقب
 : Nحالت خالص
: Dحالت حرکت یا دنده اتوماتیک

10

 : 6تعویض دنده از  1تا 6
 : 5تعویض دنده از  1تا 5
 : 4تعویض دنده از  1تا 4
 : 3تعویض دنده از  1تا 3
 : 2تعویض دنده از  1تا 2
 : 1دنده 1

صفحه کیلومتر شمار (پشت آمپر)

11
12
13
14
5-5

چراغ هشدار ESP

در صورت فشردن دکمه  ESPOFFسیستم  ESPغیر
فعال شده و چراغ نشانگر  ESPروی صفحه نمایشگر
روشن می شود .در صورت فعال شدن سیستم ،ESP
نشانگر  ESPچشمک می زند .در صورتی که بدون
فشردن دکمه  ESPOFFو غیرفعال کردن سیستم  ، ESPچراغ نشانگر  ESPروشن
شود ،این امر نشانگر وجود نقصی در سیستم  ESPمی باشد و باید خودرو را به منظور
بررسی فنی در یکی از عاملیت های مجاز رامک یدک پذیرش نمایید.

نشانگر HDC

هنگامی که یک بار دکمه  HDCرا فشار دهید ،سیستم
 HDCآماده کاربری خواهد شد و نشانگر سبز رنگ
 HDCروی صفحه نمایشگر روشن خواهد شد .در
صورت فشردن مـجدد دکمه  ،HDCاین سیستم غیر
فعال شده و نشانگر  HDCخاموش خواهد شد .هنگامی
که این سیستم فعال شود  ،نشانگر سبز رنگ  HDCچشمک می زند  .هنگامی که
نشانگر قرمز رنگ روشن شود نشان دهنده گرم شدن بیش از حد و یا وجود نقص در
عملکرد این سیستم می باشد .به منظور آگاهی از عملکرد  ،HDCلطفا به بخش 4-20
از فصل  4مراجعه فرمایید.
احتیاط
در صورت روشن شدن نشانگر قرمز  ، HDCاین سیستم بیش از اندازه گرم شده و یا
نقصی در عملکرد آن بوجود آمده است  .در صورتی که حتی پس از سرد شدن سیستم
 HDCچراغ نشانگر قرمز روشن بماند خودرو را جهت بررسی به نزدیک ترین عاملیت
مجاز شرکت رامک یدک برسانید.
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چراغ هشدار شارژ باطری

زمانی که کلید در حالت باز ( )ONقرار دارد ،این چراغ روشن
شده و پس از روشن شدن موتور خاموش می گردد .در
صورتی که پس از روشن شدن موتور چراغ خاموش نشود یا
در حین رانندگی ناگهان روشن شود ،نشان دهنده وجود نقص
در سیستم می باشد .در این مواقع به منظور انجام بررسی های الزم ،به یکی از عاملیت های
مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار کیسه هوا

زمانی که کلید در حالت باز ( )ONقرار می گیرد ،این چراغ
روشن شده و سپس باید خاموش شود تا عملکرد صحیح
سیستم کیسه های هوا را نشان دهد.
درصورتی که چراغ روشن نشده و یا پس از مدتی خاموش
نشود ،شروع به چشمک زدن کند و یا در هنگام رانندگی روشن بماند ،نشان دهنده وجود
نقص در این سیستم می باشد .در این مواقع بدون هیچ گونه تعللی به منظور بررسی فنی به
یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
توجه
به منظور کسب اطالعات بیشتر ،به فصل  ،8بخش «کیسه های هوا  ،کمربند ایمنی»
مراجعهنمایید.

نشانگرهای حالت 4WD

نشانگر سیستم ضد سرقت

نشانگر  4WDسبک

هنگامی که تغییر حالت حرکت خودرو به طور کامل
حالت ( 4Hسبک) انجام شود ،این چراغ روشن خواهد
شد.

نشانگر  4WDسنگین

پس از تغییر کامل حالت حرکت به حالت ( 4Lسنگین)،
این چراغ روشن خواهد شد.

چراغ هشدار چک سیستم

0

4WD

هنگامی که کلید در حالت باز ( )ONقرار بگیرد ،این
نشانگر روشن خواهد شد و در صورت عادی بودن شرایط،
مجددا باید خاموش شود .در صورتی که این نشانگر روشن
بماند ،خودرو را به منظور انجام بررسی های فنی الزم به
نزدیکترین عاملیت مجاز شرکت رامک یدک برسانید.
احتیاط

•درصورتی که چراغ هشدار “ ”4WD CHECKروشن بماند  ،سیستم 4WD

نیاز به بررسی دارد
•هنگامی که خودرو در حالت  4Hقرار دارد  ،خودرو را با سرعت بیشتر از 80
کیلومتر در ساعت حرکت ندهید.

هنگامی که کلید در هنگام استارت زدن موتور در حال
برقراری ارتبـاط با بخش کنتـرلی موتـور است ،این
2
نشانگر به مدت  0/5ثانیه روشن می شود .زمان مورد نیاز
به منظور برقراری ارتباط بین ترانسپوندر و بخش کنترلی
3
موتور ( )ECUمتغیر است .در صورت کوتاه بودن این زمان  ،چراغ نشانگر روشن نخواهد
شد.
4

1

احتیاط
•در صورتی که چراغ نشانـگر سیـستـم ایموبالیزر به چشمک زدن ادامه دهد،
نشان دهنده وجود اشکالی در عملکرد سیستم می باشد .به منظور بررسی فنی
سیستم ایموبالیزر ،به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه
نمایید.

چراغ هشدار کمربند ایمنی

هنگامی که کلید در حالت باز ( )ONقرار داشته باشد و
کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد ،این چراغ روشن
خواهد شد و بوق هشدار به مدت  6ثانیه به صدا در خواهد
آمد .هنگامی که راننده کمربند ایمنی را ببندد این هشدار
دهنده ها غیرفعال خواهند شد.
این عالئم هشدار دهنده برای صندلی سرنشین جلو نیز به همین صورت عمل خواهند
کرد.
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نشانگر چراغهای نور باالی جلو

هنگامی که چراغهای نور باال روشن باشد این نشانگر
روشن می شود.

هشدار
تنها در مواقعی که جاده بسیار تاریک می باشد و دیدن اطراف بسیار مشکل است ،از
چراغهای نور باال استفاده کنید .چرا که چراغهای نور باال دید راننده خودروی مقابل
را مختل کرده و ایمنی رانندگی را به مخاطره خواهد انداخت.

چراغ هشدار باز بودن درب

هنگامی که یکی از درب های خودرو باز باشد و یا کامال
بسته نباشد ،این چراغ روشن خواهد شد.
هشدار
رانندگی در حالتی که یکی از درب ها باز باشد می تواند موجب بروز جراحات و یا
صدماتی به سرنشینان و یا عابرین شود.
•قبل از شروع حرکت ،تمامی درب ها را ببندید و چک کنید که چراغ هشدار
درب ها خاموش باشد.
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چراغ هشدار حالت جوش موتور

هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور به طور نامتعارفی
افزایش یابد ،چراغ هشدار دمای موتور شروع به چشمک
زدن کرده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد .در این مواقع
خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید تا موتور خنک شود.
برای کسب اطالعات بیشتر به فصل  ،12بخش «هنگامی که موتور جوش می آورد»
مراجعهنمایید.
احتیاط
چنانچه به رانندگی در حالتی که چراغ و بوق هشدارهای موتور روشن است ادامه دهید،
موتور دچار صدمه خواهد شد .پس از خنک شدن کامل خودرو ،جهت بررسی وضعیت
فنی موتور به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

نشانگر چراغهای مه شکن جلو

هنگامی که چراغهای جلو و عقب خودرو روشن می باشد
و دکمه چراغ مه شکن جلودر حالت  ONقرار گیرد ،این
چراغ ها روشن شده و نشانگر چراغ مه شکن جلو روشن
خواهد شد.

نشانگر حالت زمستانی

درصورت فشردن دکمه ( )Wکه در کنار اهرم تعویض
دنده قرار دارد نشانگر حالت زمستانی روشن خواهد شد.
از این حالت برای رانندگی مالیم و آرام در مسیرهای یخی
و لغزنده استفاده نمایید.

چراغ هشدار سوخت

این چراغ هشدار نشان می دهد که سوخت خودرو به
زودی به پـایـان خواهد رسیـد .زمـان الزم برای روشن
شدن این چراغ برحسب شرایط جاده و چگونگی
کارکرد خودرو متفاوت است .برای سوختگیری مجدد
منتظر روشن شدن این چراغ نشوید .توصیه می شود به محض روشن شدن این چراغ
سوختگیری انجام شود.

0

چراغ هشدار ترمز

1

در صورت استفاده از ترمز دستی و یا پایین تر بودن سطح
روغن ترمز از حد مجاز تعیین شده ،این چراغ روشن خواهد
شد.

2
3

احتیاط
در صورتی که خودرو در هنکام درگیر بودن ترمز دستی به مدت بیش از  2ثانیه و
با سرعت بیشتر از  10کیلومتر بر ساعت رانده شود ،چراغ هشدار ترمز روشن شده
و زنگ هشدار به صدا در خواهد آمد  .در این مواقع فورا ً خودرو را متوقف نمایید و
ترمز دستی را آزاد کنید.
هشدار
هنگامی که چراغ هشدار روغن ترمز روشن است رانندگی با خودرو بسیار خطرناک
می باشد.
در صورتی که چراغ هشدار ترمز دستی روشن مانده است ،هرچه سریع تر برای
انجام بررسی ها و تعمیرات مورد نیاز به یکی ازعاملیت های مجاز شرکت رامک
یدک مراجعه نمایید.

4
5
6
7
8
9
10
11

احتیاط
درصورت پایین بودن سطح سوخت در هنگام رانندگی در مسیرهای شیبدار و
جاده های ناهموار  ،امکان دارد چراغ هشدار سوخت روشن شود.
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چراغ هشدار ABS

هنگامی که کلید در حالت باز ( )ONقرارگیرد این چراغ
روشـــن شده و در صورت عادی بودن شرایط سیستم
مجددا ً خاموش خواهد شد.
هشدار
•در صورتی که با توجه به قرار دادن کلید در حالت باز ،این چراغ روشن نشود و یا
روشن شده و دیگر خاموش نشود ،باید به منظور بررسی سیستم  ABSبه یکی
از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید .روشن شدن این چراغ
در حین راندن خودرو  ،نشان دهنده وجود نقص در سیستم ترمزهای ABS
خودرو می باشد .در این مواقع ترمز خودرو بصورت معمولی و بدون استفاده از
سیستم ( ABSترمز ضد قفل ) کار می کند .در صورت بروز این مشکل به یکی
از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
•سیستم  ABSاز قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمزگیری جلوگیری میکند و
فرمان پذیری خودرو را در این هنگام بهبود می بخشد سیستم ترمز ، ABS
مسافت مورد نیاز برای توقف خودرو در هنگام ترمز گیری را کاهش نمی دهد.
احتیاط

هنگامی که موتور خودرو روشن شده و خودرو به حرکت در می آید ،سیستم ABS

فشار هیدرولیکی را به اجزای ترمز منتقل می کند .این عمل ممکن است صدا و
ارتعاشاتی را در سیستم ترمز خودرو ایجاد کند .این عالئم نشان دهنده کارکرد
صحیح سیستم ترمز  ABSمی باشند.

5-10

صفحه کیلومتر شمار (پشت آمپر)

چراغ هشدار EBD

هنگامی که کلید در حالت باز ( )ONقرار می گیرد ،این
چراغ روشن شده و در صورت عادی بودن شرایط سیستم
مجددا ً خاموش خواهد شد .در صورت غیرعادی بودن
شرایط سیستم  ،EBDچراغ هشدار روشن خواهد ماند.
هشدار
در صورت روشن ماندن چراغ هشدار  ،EBDبه منظور بررسی سیستم  EBDبه یکی
از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار بررسی موتور

روشن ماندن این چراغ و یا روشن شدن آن در هنگام
رانندگی ،نشان دهنده معیوب بودن برخی از بخش های
کنترلی از جمله سنسورها و دیگر اجزاء می باشد.
هشدار
در صورتی که خودرو به علت اتمام سوخت متوقف شود و چراغ هشدار چک موتور
روشن شده و حتی پس از سوختگیری مجدد نیز روشن بماند ،ممکن است درطول
یک بازه مسافتی (حدودا ً  30کیلومتر) توان خروجی موتور کاهش یابد.
احتیاط
هنگامی که چراغ هشدار چک موتور روشن می شود ،خودرو برای جلوگیری از آسیب
دیدن سیستم ها و فراهم آوردن حداقل شرایط مورد نیاز برای ادامه حرکت خود،
در حالت ایمن به کار خود ادامه می دهد .در این حالت ممکن است توان خروجی
موتور کاهش یابد و یا موتور خودرو از کار بیافتد .در چنین مواردی به منظور انجام
بررسی های فنی بیشتر بر روی موتور به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک
یدک مراجعه نمایید.

نشانگر تثبیت سرعت خودرو
( کروز کنترل )

0

چراغ هشدار درب موتور

1

هنگامی که درب موتور باز شود این چراغ روشن خواهد
شد.

2

هشدار
هرگز پیش از بستن کامل درب موتور ،خودرو را به حرکت در نیاورید .در غیراین
صورت ممکن است با وزش یک باد قوی بلند شده و جلوی دید راننده را بگیرد که
موجب تصادف خواهد شد.

3
4
5
6
7

چراغ هشدار فشار روغن موتور

هنگامی که کلید در حالت باز قرار داشته باشد ،این چراغ
روشن شده و پس از استارت زدن خودرو ،این چراغ
خاموش خواهد شد.

8

احتیاط
در صورتی که این چراغ پس از روشن شدن موتور خاموش نشود و یا در هنگام
رانندگی روشن شود ،نشان دهنده وجود نقص در سیستم است .در چنین شرایطی
راندن خودرو موجب آسیب دیدن موتور خواهد شد .و باید برای بررسی سیستم روان
کاری موتور به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

هنگامی که کروز کنترل فعال شود این چراغ روشن
خواهد شد.
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سیستم گیربکس و ترمز

توصیه هایی برای رانندگی با خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
روشن کردن و راندن خودرو

.1

.2
.3
.4

همیشه در هنگام روشن کردن موتور ،باید اهرم دنده را در وضعیت  Pقرار داد و پدال
ترمز را کام ً
ال فشرد .برای ایمنی بیشتر از روشن کردن خودرو آن هم زمانی که دنده
در وضعیت  Nقرار دارد اجتناب نمایید.
دقت کنید که دور موتور در حالت عادی قرار داشته باشد (کمتر از . ) rpm 1000
پدال ترمز را فشار دهید و دنده را در وضعیت  Dو یا  Rقرار دهید.
پس از تغییر دنده به وضعیت  ،Dبه سرعت اقدام به رانندگی و یا شتابگیری خودرو
نکنید .پیش از شروع حرکت ،به مدت چند ثانیه پدال ترمز را بفشارید.
برای به حرکت درآوردن خودرو ،پدال ترمز را رها کرده و به تدریج پدال گاز را فشار
دهید.

حالت ایمن ( )saftey Modeدرگیربکس اتوماتیک
هنگامی که گیربکس اتوماتیک دچار نقص الکترونیکی یا مکانیکی شود ،جعبه دنده
در حالت ایمن شروع به کار می کند تا در عین فراهم آوردن حداقل شرایط برای ادامه
حرکت خودرو ،از آسیب دیدن گیربکس جلوگیری شود.
در صورتی که جعبه دنده در حالت ایمن کار کند ،با توجه به نوع نقص ایجاد شده  ،ممکن
است در وضعیت دنده  4و دیگر دنده ها گیر کند.
احتیاط
در صورتی که دنده در حالت دنده  4و یا دیگر دنده ها گیر کرده است ،به منظور
بررسی های فنی الزم به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه
نماييد.
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سیستم گیربکس و ترمز

پدیده خزش
هنگامی که اهرم دنده در حالتی غیر از وضعیت  Nیا  Pقرار داشته باشد ،خودرو بدون
نیاز به فشردن پدال گاز به آرامی به حرکت خود ادامه خواهد داد .به این حالت خزش
گفته می شود .راننده می تواند تنها با استفاده از پدال ترمز خودرو را در جاده های
باریک و یا در ترافیک سنگین کنترل کند.
احتیاط
•درباال رفتن از مسیرهایی با شیب تند ممکن است خودرو در این حالت در خالف
جهت شیب جاده شروع به حرکت کند .بنابراین در هنگام توقف در شیب های تند
همیشه پدال ترمز را بطور کامل فشار دهید.
•هنگامی که دور موتور خودرو باال می باشد درصورت رها کردن ترمز دستی ،خودرو
ناگهان شروع به حرکت خواهد کرد .بنابراین کمی صبر کنید تا دور موتور به مقدار
نسبتاً پایداری برسد .هرگز در حین حرکت ،دنده را در وضعیت  Nقرار ندهید زیرا
به علت افت فشار روغن احتمال آسیب دیدن جعبه دنده وجود دارد.
•چنانچه در هنگام روشن کردن خودرو ،پدال گاز فشرده شده باشد خودرو ناگهان
حرکت خواهد کرد و ممکن است موجب تصادف شود.
•دور موتور باالی خودرو می تواند موجب حرکت ناگهانی خودرو از حالت توقف
گردد .برای جلوگیری از این وضعیت باید کمی منتظر بمانید تا دور موتور به حالت
پایدار برسد.
•هرگز پس از قرار گرفتن دنده در وضعیت  Dبه طور ناگهانی خودرو را به حرکت در
نیاورده و یا بسرعت شتاب نگیرید .زیرا با این کار گیربکس خودرو آسیب خواهد
دید .هنگامی که پس از توقف و پارک کردن خودرو در مسیرهای پرشیب قصد
حرکت دادن خودرو را دارید  ،پس از روشن کردن موتور خودرو ،چند ثانیه پدال
ترمز را فشرده و صبر کنید تا نشانگر  Dدر صفحه نمایشگر روشن شود.

عملکرد سبقت () KICKDOWN

در صورتی که قصد دارید خودرو را به سرعت برانید و شتاب بگیرید ،پدال گاز را بطور
کامل فشار دهید  ،سپس یک یا دو دنده به سرعت و به طور اتوماتیک درگیر خواهند
شد که به این حالت عملكرد سبقت  KICKDOWNگفته می شود.
احتياط
• در هنگام رانندگی در جاده های لغزنده و یا جاده های با شیب تند از عملکرد
سبقت استفاده نکنید.
• در صورت استفاده مکرر از عملکرد سبقت ،دوام خودرو کاهش یافته و میزان
مصرف سوخت افرایش خواهد یافت.
• در هنگام پایین رفتن از شیب های تند ،بیش از اندازه از ترمزها استفاده نکنید.
در صورتی که دمای سیستم ترمز خودرو بیش از حد باال رود باعث قفل گازی
در اجزای ترمز و یا خشک شدن (چوب شدن) ترمزها می شود که در این حالت
نیروی ترمزی خودرو کاهش یافته و یا کام ً
ال از بین خواهد رفت.

احتیاط

عملکرد ترمزی موتور
درصورتی که درهنگام حرکت خودرو پدال گاز را رها کنید ،سرعت موتور کاهش
خواهد یافت .این کاهش در سرعت موتور نیروی ترمزی مضاعفی را بوجود خواهد
آورد .در هنگام حرکت به سمت پایین شیب جاده با قرار دادن دنده خودرو در دنده
های پایین تر ،سرعت موتور کاهش یافته و در نهایت موجب کاهش سرعت خودرو
خواهد شد .با بکارگیری قابلیت ترمزی موتور می توانید بدون استفاده بیش از اندازه از
پدال ترمز ،سرعت خودرو را کاهش دهید .هرچه دنده سنگین تر باشد نیروی ترمزی
موتور بیشتر خواهد بود.
احتياط
•استفاده مکرر از پدال ترمز در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها ممکن است
موجب خشک شدن ترمزها و یا قفل گازی در اجزای ترمز شده که موجب
کاهش عملکرد سیستم ترمز خودرو خواهد شد.
•دقت کنـید در صورتی که دنـده در وضعیـت  Nقرار داشته باشد نمی توانید از
عملکرد ترمزی موتور استفاده کنید.
•در صورت استفاده ناگهانی از عملکرد ترمزی موتور در جاده های لغزنده ،احتمال
لغزش تایرها وجود خواهد داشت.

•درهنگام پایین آمدن از سراشیبی ها هرگز اهرم دنده را در وضعیت  Nقرار ندهید .در صورت تغییر دنده از وضعیت  Nبه  ، Dدرگیر شدن ناگهانی چرخ دنده ها با یکدیگر
می تواند به سیستم انتقال نیروی محورها صدمه بزند.
•اگرچه روشن کردن موتور خودرو هنگامی که اهرم دنده در وضعیت  Pیا  Nقرار دارد مقدور است  ،ولی برای ایمنی بیشتر همیشه موتور خودرو را در حالی که اهرم دنده
در وضعیت  Pقرار دارد روشن کنید.
•به منظور جلوگیری از هرگونه تصادف و یا وارد شدن خسارت مکانیکی  ،هنگامی که خودرو در حال حرکت است هرگز اهرم دنده را در وضعیت  Pیا  Nقرار ندهید.
•هنگامی که خودرو در حال حرکت است اهرم دنده را در وضعیت  Rقرار ندهید.
•در هنگام رانندگی در سرعت های باال ،هرگونه تالش برای تغییر دنده به دنده های پایین تر سبب میشود خسارت شدید به گیربکس خودرو وارد شود .بعالوه ،ممکن است
پایداری خودرو را مختل نماید و شرایط خطرناکی را ایجاد کند.

سیستم گیربکس و ترمز

6-3

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اهرم تعویض دنده در گیربکس اتوماتیک –  6سرعته
دکمه تعویض دنده دستی

هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت  Mقرار
دارد به وسیله این دکمه می توانید دنده را به
صورت دستی تغییر دهید.

هنگام گیرکردن دنده در وضعیت ، P
ضامن آزاد کننده اهرم دنده را فشار
دهید.

در صورتی که نمی توانید اهرم دنده را از وضعیت P

خارج کنید ،در حالی که این ضامن را فشار می دهید
سعی کنید اهرم دنده را حرکت دهید .پیش از انجام
این کار برای ایمنی بیشتر موتور خودرو را خاموش
کرده و پدال ترمز را فشار دهید.
بیرون آوردن دنده از حالت P

به منظور تغییر دنده از وضعیت  Pبه وضعیت
های دیگر ،پس از توقف خودرو بايد پدال ترمز
را در حالی که کلید در حالت باز ( )ONقرار
دارد فشار دهید.
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وضعیت دنده

 : Pپارک (توقف)
اهرم  :دنده
R
عقبقفل دنده
آزادسازی
 : Nخالص
 : Dاتوماتیک

کلید تغییر وضعیت

 : Wوضعیت زمستانی
 : Sوضعیت استاندارد
در شرایط عادی از وضعیت استاندارد
استفادهنمایید.

تغییر دنده از وضعیت اتوماتیک
به دستی یا بالعکس

 : Dتعویض دنده به صورت اتوماتیک با
توجه به موقعیت حرکت
 : Mتعویض دنده به صورت دستی

حالت های تعویض دنده  6 -سرعته

0

 : Pوضعیت پارک

ضامن آزاد کننده اهرم دنده

در هنگام توقف خودرو ،روشن کردن موتور ،گرم کردن موتور و یا توقف در مدت زمان
طوالنى ،از این وضعیت دنده استفاده نمایید .برای تعویض دنده در حالی که کلید در
وضعیت  ONقرار دارد پدال ترمز را به طور کامل فشار دهید.

برای تعویض دنده از وضعیت  Pبه وضعیتهای دیگر کلید باید در ًوضعیت  ONقرار 8

1

2
3
4
5
6
7

هشدار
•هرگز در هنگام حرکت خودرو ،دنده را به وضعیت  Pتغییر ندهید .در صورت
انجام این کار جعبه دنده خودرو آسیب خواهد دید .پیش از قرار دادن اهرم دنده
در وضعیت  ،Pخودرو را کام ً
ال متوقف نمایید.
•برای تعویض دنده از وضعیت  Pبه وضعیتهای دیگر ،کلید باید در وضعیت ON
قرار گیرد و پدال ترمز به طور کامل فشرده شود .پیش از دو مرحله فوق ،هرگونه
وارد آوردن فشار بر اهرم تعویض دنده می تواند موجب وارد شدن خسارت به اهرم
تعویض دنده و جعبه دنده خودرو شود.

گیرد .در صورتی که کلید در وضعیت  ONقرار داشت و پدال ترمز کامال فشرده شده بود
و قادر به خارج کردن اهرم دنده از وضعیت  Pنبودید ،آنگاه :
9
 .1کلید را در وضعیت  OFFقرار داده و ترمز دستی را باال بکشید.
 .2ضامن آزاد کننده اهرم دنده را با استفاده از یک شی تیز مانند نوک خودکار به سمت
10
پایین فشار دهید سپس اهرم دنده را در وضعیت  Nقرار دهید.
 .3موتور خودرو را روشن کرده و ترمز دستی را آزاد کنید و اهرم دنده را در وضعیت D
11
قرار داده و خودرو را به حرکت درآورید.
هشدار
در صورتی که اهرم دنده در وضعیت  Pقفل شده است ،با استفاده از دستوالعمل باال
آن را از وضعیت  Pبیرون آورده و خودرو را به منظور انجام تعمیرات الزم به نزدیکترین
عاملیت مجاز شرکت رامک یدک انتقال دهید.
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 : Rوضعیت دنده عقب

 : Nوضعیت خالص

از این دنده به منظور راندن خودرو به سمت عقب استفاده نمایید.
برای تغییر دنده از وضعیت  Pو یا  Nبه وضعیت دنده عقب ( ،)Rابتدا خودرو را به طور
کامل متوقف کرده و پدال ترمز را فشار دهید و سپس دنده را در وضعیت  Rقرار دهید.
در صورت مجهز بودن خودرو به سیستم کمکی پارک ،این سیستم فعال خواهد شد.

در این وضعیت هیچ نیرویی به چرخ ها منتقل نمی شود.
در این وضعیت موتور هیچ نیرویی را به چرخها منتقل نمیکند و خودرو در مسیر مسطح
بیحرکت باقیمیماند .هنگامی که خودرو در موقعیتهای خاص قرار دارد برای ایمنی
بیشتر همیشه از ترمز استفاده نمایید.
برای تعویض دنده از وضعیت  Nبه وضعیت  Rیا  Dپس از توقف خودرو باید پدال ترمز
را فشار دهید.

هشدار
• هرگز در هنگام حرکت خودرو ،دنده را به وضعیت  Rتغییر ندهید.
• دقت کنید هنگامی که اهرم دنده در وضعیت  Rقرار دارد ممکن است خودرو به
آرامی به سمت عقب حرکت کند.
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هشدار
• در صورتی که قصد توقف در مسیرهای شیبدار را دارید و میخواهید از وضعیت N
استفاده نمایید ،پدال ترمز را کام ً
ال فشار دهید.
• هرگز در حین حرکت ،دنده را به وضعیت  Nتغییر ندهید.
• هرگز در حین حرکت ،دنده را از وضعیت  Nبه وضعیت  Dو یا بالعکس تغییر ندهید.

 : Dوضعیت اتوماتیک

 : Mتعویض دنده به صورت دستی

0
1

2
3
4
5
6
ازاینوضعیتبرایرانندگیدرشرایطعادیاستفادهنمایید.دراینوضعیتگیربکسبهصورتاتوماتیک
دنده ها را با توجه به میزان فشرده شدن پدال گاز و سرعت خودرو از دنده 1تا دنده  6تغییر خواهد داد.

هشدار

• هرگز پس از قرار گرفتن دنده در حالت  Dخودرو را به طور ناگهانی به حرکت در نیاورده و یا
به سرعت شتاب نگیرید .زیرا با این کار گیربکس خودرو آسیب خواهد دید .هنگامی که پس
بدار قصد دارید که خودرو را به حرکت بیاندازید ،پس از
از توقف خودرو در مسیرهای شی 
روشن کردن موتور خودرو ،چند ثانیه پدال ترمز را فشرده و صبر کنید تا نشانگر Dدر صفحه
نمایشگرروشنشود.
• در شیبهای تند حتی زمانی که دنده در حالت  Dقرار دارد ممکن است خودرو به تناسب
شیبجادهدرسرباالییبهسمتعقبحرکتکند.بنابراینهمیشهبایدپدالترمزرافشاردهید.

در صورت قرار گرفتن دنده در این وضعیت میتوانید با استفاده از دکمه تعویض دستی 7
دنده یا دکمه های واقع بر روی غربیلک ،وضعیت دنده ها را به صورت دستی تغییر دهید.
هشدار
• در صورتی که در حین رانندگی اهرم دنده به طور اتفاقی در وضعیت  Mقرار گیرد.
ممکن است دنده خودرو به دنده دیگری تعویض شود که این امر امنیت رانندگی را به
مخاطرهخواهدانداخت(بالخصدرفصلزمستان)

8
9
10
11
12
13

احتیاط

• دقت داشته باشید که در سطوح هموار ممکن است زمانی که اهرم دنده در وضعیت  Dقرار
داشته باشد ،خودرو به آرامی به سمت جلو حرکت کند.

14
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تعویض دنده به صورت دستی ()Manual
قرار دادن گیربکس در وضعیت دستی
پس از قرار دادن اهرم تعویض دنده از وضعیت  Dبه وضعیت  ،Mبا استفاده از دکمه
تعویض دنده دستی ،می توانید دندهها را به صورت دستی تعویض نمایید.
وضعیت  Mرا انتخاب کنید.
در صورتی که اهرم تعویض دنده در وضعیت
 Mقرار بگیرد ،دنده خودرو به یک دنده کمتر
از وضعیت قبلی کاهش خواهد یافت.

توجه
به منظور جلوگیری از تکانهای ناشی از تعویض دنده و همچنین حفاظت از
سیستمهای خودرو ممکن است زمانی که اهرم تعویض دنده را در وضعیت  Mقرار
میدهید ،دنده خودرو کاهش پیدا نکند.
استفاده از عملکرد ترمزی موتور
به منظور استفاده از قابلیت ترمزی موتور ،ابتدا اهرم تعویض دنده را در وضعیت  Mقرار
داده و سپس با استفاده از دکمه تعویض دستی ،دنده را سنگین تر کنید.

دکمههای تعویض دنده دستی بر روی غربیلک فرمان
تعویض دنده به
دنده پایین

تعویض دنده
به دنده باال

دکمه تعویض دنده دستی واقع بر روی اهرم تعویض دنده
افزایش دنده

هشدار

•در هنگام استفاده از دکمه تعویض دنده دستی ،در هر بار تنها یک مرتبه دکمه را فشار
دهید .در صورتی که دکمه را فشار داده و نگه دارید ،امکان دارد دنده خودرو به صورت
متوالی در چند مرحله تعویض شود.
•استفاده ناگهانی از عملکرد ترمزی موتور می تواند موجب اختالل در پایداری خودرو
شود .هیچگاه به صورت ناگهانی از عملکرد ترمزی موتورخصوصاً در جاده های برفی و
یخ زده استفاده نکنید.
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کاهش دنده

وضعیت نمایش تعویض دنده دستی در پنل جلو

0

وضعیت دنده در حالت دستی

1

•وضعیت دنده  1را بر روی صفحه نمایشگر در حالت تعویض دنده
دستی نشان میدهد .در این حالت عملکرد ترمزی موتور نیز قابل
استفاده خواهد بود.
•وضعیت دنده  2را بر روی صفحه نمایشگر در حالت تعویض دنده
دستی نشان میدهد .تعویض دنده از  2به  1با  Kick-downبه
صورت اتوماتیک در دسترس خواهد بود .در حالت دنده  2نیز قادر
به استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.
•وضعیت دنده  3را بر روی صفحه نمایشگر در وضعیت تعویض دنده
دستی نشان میدهد .تعویض دنده از  3به  1و  Kick-down 2به
صورت اتوماتیک در دسترس خواهد بود .در حالت دنده  3نیز قادر
به استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.
•وضعیت دنده  4را بر روی صفحه نمایشگر در وضعیت دنده دستی
نشان میدهد .تعویض دنده از  4به  3و  2با  Kick-downبه طور
اتوماتیک در دسترس خواهد بود .در حالت دنده  4نیز قادر به
استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.
•وضعیت دنده  5بر روی صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد .تغییر
دنده از  5به  4و  3با  Kick-downبه صورت اتوماتیک در دسترس
خواهد بود .در حالت دنده  5نیز قادر به استفاده از عملکرد ترمزی
موتور خواهید بود.
•وضعیت دنده  6را بر روی صفحه نمایشگر در وضعیت تعویض دنده
دستی نشان میدهد .تغییر دنده از  6به  5و  4با  Kick-downبه
طور اتوماتیک در دسترس خواهد بود .در حالت دنده  6نیز قادر به
استفاده از عملکرد ترمزی موتور خواهید بود.

2
3
4
5
هشدار
• هنگامی که خودرو با سرعت زیاد در حرکت است به طور ناگهانی دنده را سنگین
نکنید.اینکارموجبواردشدنخسارتشدید،بهخودروخواهدشد.همچنینامکان
لرزش خودرو و بروز تصادف (مخصوصاً در جادههای لغزنده) وجود خواهد داشت.
•در صورتی که در هنگام سنگین بودن دنده ،سرعت خودرو از حد معینی فراتر رود
امکان آسیب دیدن گیربکس خودرو وجود خواهد داشت.
احتياط
•در صورت فشردن و نگه داشتن دکمه  ، TIPیکباره چندین دنده به صورت متوالی
تغییر خواهند کرد.
•دقت کنید هنگامی که با دنده  3 ، 2 ، 1و یا  4در حرکت هستید ،احتمال زیاد
شدن دنده به صورت اتوماتیک وجود خواهد داشت.
•در صورتی که هنگام کاربرد دکمه  TIPنیروی زیادی به آن وارد نمایید ممکن است
سیستم به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب به اجزای خودرو و تعویض شدن
دنده جلوگیری کند .بنابراین توصیه میشود دکمه را به آرامی فشار دهید.
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استاندارد ( / )Sوضعیت زمستانی ( 6 - )Wسرعته
کلید تغییر وضغیت

کلید تغییر وضعیت

وضعیت زمستانی

در این حالت خودرو برای حرکت به جلو از دنده  2شروع به حرکت میکند .از این
حالت به منظور شروع و حرکت در جادههای لغزنده استفاده نمایید تا لغزش تایرها
بر روی سطح جاده به حداقل برسد.

( )Wوضعیت زمستانی
•به منظور انتخاب وضعیت زمستانی ،قسمت ( )Wرا بر روی کلید فشار دهید.
در این وضعیت نشانگر  WINTERبر روی صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.
•در این حالت خودرو برای حرکت به جلو از دنده  2شروع به حرکت میکند.
•این حالت برای توقف خودرو در سراشیبیها مناسب است .زیرا در چنین
وضعیتی خودرو خود به خود در جهت شیب جاده حرکت نخواهد کرد.

در شرایط عادی رانندگی ،از وضعیت
استاندارد و هنگام رانندگی در جادههای
لغزنده از وضعیت زمستانی استفاده
نمایید.

( )Sحالت استاندارد
•هنگام رانندگی در شرایط عادی از این وضعیت استفاده نمایید.

چگونگی به حرکت درآوردن خودرو با دنده  2جلو  /دنده یک عقب
 .1قسمت ( )Wرا بر روی کلید تغییر وضعیت فشار دهید تا وضعیت زمستانی فعال شود.
 .2اهرم تعویض دنده را در وضعیت  Dقرار دهید و مطمئن شوید که نشانگر  Dروشن شده
باشد.
 .3حال میتوانید خودرو را با استفاده از دنده  2به حرکت درآورید.
 .4اهرم تعویض دنده را در موقعیت  Rقرار داده و خودرو را با دنده عقب به حرکت درآورید.
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احتياط
حتی زمانی که دنده در حالت  Dقرار دارد ممکن است که خودرو در سرباالیی ها
به عقب حرکت کند .بنابراین در این مواقع باید پدال ترمز را فشار دهید.

حالت ایمن گیربکس اتوماتیک ()SAFTY MODE
نشانه های عیب فنی

هنگامی که گیربکس اتوماتیک دچار نقص الکترونیکی و یا مکانیکی شود ،گیربکس در
حالت ایمن شروع به کار می کند تا در حین فراهم آوردن حداقل شرایط برای ادامه
حرکت خودرو ،از آسیب دیدن گیربکس نیز جلوگیری شود.
در صورت معیوب شدن گیربکس اتوماتیک نشانه های زیر مشاهده خواهند شد كه
عبارتند از :
•تکان های شدید در هنگام تعویض دنده
•کاهش نیروی رانش خودرو در هنگام رانندگی با سرعت زیاد
•ثابت ماندن دنده خودرو در هنگام رانندگی (خودرو قادر به شتاب گیری
نمی باشد).

0

باال رفتن دما ( در گیربکس اتوماتیک  6سرعته )

•دمای بیشتر از  110درجه سلسیوس  -در این دما فن الکترونیکی رادیاتور عمل
خواهد کرد.
•دمای بیشتر از  130درجه سلسیوس  -در این دما گشتاور خروجی موتور کاهش
یافته و نشانگر  WINTERبرروی صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد
کرد.
•دمای بیشتر از  145درجه سلسیوس  -به عنوان آخرین اقدام برای محافظت از
خودرو ،گیربکس خودرو از کار خواهد افتاد تا زمانی که دمای سیال به کمتر از 120
درجه سلسیوس برسد.

کروزکنترل

هنگامی که سیستم کروز کنترل فعال باشد ،ممکن است  ECUبه منظور افزایش
قدرت ترمزی موتور ،اقدام به سنگین تر کردن دنده خودرو کند.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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سیستم کمکی پارک خودرو
هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت  Rقرار گیرد سیستم کمکی پارک خودرو فعال
شده و حسگرهای تعبیه شده در سپرعقب خودرو فاصله خودرو تا مانع را تشخیص
خواهند داد .راننده می تواند فاصله خودرو تا مانع را با توجه به صدای بوق هشدار
تشخیص دهد .هرقدر خودرو به مانع نزدیکتر شود ،بوق هشدار سریع تر خواهد زد.

سنسور تشخیص مانع عقب خودرو

هنگامی که اهرم دنده در حالت  Rقرار گیرد  ،صدای بوق هشدار با توجه به فاصله
خودرو از مانع خارجی به صدا در خواهد آمد.

احتياط
•هنگامی که فاصله بین سنسور و مانع کمتر از  25سانتیمتر باشد ،بوق هشدار به
صدا در نخواهد آمد .مگر در صورتی که سنسورها وجود مانع را تشخیص دهند بوق
هشدار فعال خواهد ماند.
• هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت  Rقرار دارد ،برای حرکت به سوی عقب تنها
به سیستم کمکی پارک اکتفا نکنید و از آینه ها برای دیدن عقب خودرو کمک بگیرید.
•در صورتی که در هنگام قرار دادن اهرم تعویض دنده در حالت  Rبوق هشدار به
طور غیرمعمول به صدا در آمده و یا برای بیش از  3ثانیه به طور پیوسته به صدا
درآید ،نشان دهنده وجود نقص در سیستم کمکی پارک خودرو می باشد .در این
مواقع خودرو را برای انجام بررسی های بیشتر به یکی از عاملیت های مجاز شرکت
رامک یدک منتقل کنید.
فاصله زمانی هر بار به صدا درآمدن
زنگ هشدار
زنگ هشدار به صدا در نمی آید.
حدودا ً
 0/26ثانیه
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فاصله
سنسور وسط

سنسورهای
جانبی

بیشتر از  1/2متر

بیشتر از  1متر

 80الی 120
سانتیمتر

 80الی 100
سانتیمتر

حدودا ً 0/13
ثانیه

 50الی  80سانتیمتر

زنگ هشدار به طور
پیوسته به صدا در
خواهدآمد.

 25الی  50سانتیمتر

احتیاط
با توجه به اقدامات ایمنی متداول  ،راننده در هنگام رانندگی به سمت عقب باید از
آینه های خودرو استفاده کرده و سر خود را کام ً
ال به سمت عقب بچرخاند تا بتواند
عقب خودرو را ببیند.
•سیستم کمکی پارک خودرو تنها یک سیستم مکمل به منظور سهولت بیشتر در
هنگام پارک کردن خودرو می باشد .بنابراین این سیستم قادر نخواهدبود تا به عنوان
جایگزینی برای دقت راننده عمل کند.
•در هنگام شستن خودرو از وارد کردن ضربه به سنسورها و یا قرار دادن آنها در
معرض فشار باالی جریان آب خروجی از شلنگ خودداری نمایید .این کار می تواند
موجب آسیب دیدن سنسورها شود.
•به طور معمول هنگامی که کلید در وضعیت  ONقرار دارد با قرار دادن اهرم
تعویض دنده در وضعیت  ، Rبوق هشدار یکبار به صدا در می آید.
•درصورتی که در هنگام روشن بودن موتور خودرو و یا هنگامی که کلید در
وضعیت  ONقرار دارد  ،با قرار دادن اهرم تعویض دنده در وضعیت  Rبوق
هشدار به مدت  3ثانیه و یا بیشتر به صدا درآید  ،نشان دهنده وجود نقص فنی
در سیستم کمکی پارک خودرو می باشد .در این مواقع برای انجام بررسی های
بیشتر به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید .این صدا را
با صدای بوق هشدار که در هنگام وجود مانعی در شعاع  50سانتیمتری خودرو
به صدا در می آید اشتباه نگیرید.
همانطور که در شکل نشان داده شده  ،در بعضی
پارکینگ ها ممکن است پیش از فعال شدن
سنسورها قسمت عقب سقف خودرو با سقف
پارکینگ برخورد کند .بنابراین در هنگام پارک
کردن خودرو از آینه ها برای دیدن فضای پشت
خودرو استفاده کنید و یا سرخودرا کام ً
ال بچرخانید
تا بتوانید فضای پشت خودرو را ببینید.

0
هنگامی که خودرو به مانع نزدیکتر می شود بوق هشدار تندتر به صدا در خواهد آمد.

| موانعی که سنسورها قادر به تشخیص آنها نیستند
•اجسام باریک و نازک مانند سیم  ،طناب و زنجیر
•اجسامی همچون پنبه  ،اسفنج  ،پارچه  ،برف و دیگر اجسامی که امواج
اولتراسونیک را جذب می کنند.
•موانعی که پایین تر از سپر قرار دارند.
| مواقعی که سنسورها عمل نمی کنند
•هنگامی که سنسورها یخ زده باشند.
•هنگامی که سنسورها با آب باران  ،برف و یا گل پوشیده شده باشند.

2
3
4
5
6

| مواقعی که سنسورها تشخیص ضعیف دارند
•هنگامی که بخشی از سنسورها با برف و یا گل پوشیده شده باشند.
•هنگامی که دمای محیط بسیار باال و یا بسیار پایین باشد.

7

| مواقعی که سنسورها بخوبی کار نمی کنند
•در هنگام رانندگی در جاده های ناهموار ،کوهستانی و یا پوشیده شده از شن
یا برف
•هنگامی که امواج اولتراسونیک دیگری توسط سنسورها دریافت شوند
( مثل صدای برخورد اجسام آهنی و یا شکافتن هوا توسط خودرو های دیگر )
•هنگامی که رادیویی با امواج قوی روشن باشد.
•در هنگام بارش شدید باران
•هنگامـــی که سطح سنسورها با لوازم جانبی که به طور نادرست برروی خودرو
نصب شده است ،پوشیده شده باشد.
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سیستم های ترمز پارک خودرو

چراغ هشدار EBD

چراغ هشدار  ABSچراغ هشدار ترمز دستی

نشانگر HDC

چراغ هشدار ESP

دکمه HDC

دکمه ESPOFF

اهرم ترمز دستی
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پدال ترمز

پدال ترمز ( ترمز پایی )

پدال ترمز به منظور کاهش سرعت خودرو و متوقف کردن خودرو طراحی شده است .در
هنگام پایین رفتن از مسیرهای سراشیبی بیش از حد از ترمزها استفاده نکنید .درصورت
استفاده بیش از اندازه از ترمزها ،سیستم ترمز داغ شده و موجب بوجود آمدن قفل گازی
و یا خشک شدن ( چوب شدن ) ترمزها خواهد شد و در نتیجه ترمزها عمل نخواهند
کرد .با انتخاب دنده مناسب ،به موازات استفاده از ترمزها از عملکرد ترمزی موتور نیز
استفادهنمایید.
احتياط
در جاده های لغزنده به طور ناگهانی از عملکرد ترمزی موتور استفاده نکنید .این کار
موجب لغزش تایرها برروی سطح جاده خواهد شد.

عملکرد ترمزی موتور

این سیستم به راننده امکان می دهد تا بدون استفاده از سیستم ترمز متداول در
خودرو ها ،سرعت خودرو را کاهش دهد .راننده باید هنگام پایین رفتن از سراشیبی
ها با کم کردن دنده و استفاده از قدرت ترمزی موتور ،سرعت خودرو را کاهش دهد.

خشک شدن ( چوب شدن) ترمزها

کاهش اصطکاک بین دیسک چرخ و لنت های ترمز ،نیروی ترمزها کاهش یافته و یا
کام ً
ال از بین خواهد رفت.

گازگرفتگی در ترمزها

0

چراغ هشدار ترمز دستی

1

2

روشن شدن چراغ هشدار ترمز

3

چشمک زدن چراغ هشدار ترمز

5

این چراغ هنگامی روشن می شود که ترمز دستی باال باشد و یا سطح روغن ترمز از میزان
مشخص شده پایین تر باشد.
4
چنانچه اهرم ترمز دستی باال باشد و به مدت بیش از  2ثانیه با سرعت  10کیلومتر در

ساعت و یا بیشتر خودرو را به حرکت در آورید ،چراغ هشدار ترمز شروع به چشمک زدن 6

کرده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد .در این موقع فورا ً خودرو را متوقف کنید و اهرم
ترمز دستی را رها کنید.

7

عملکرد ایمن سیستم رانش خودرو

8

در هنگام رانندگی از فشردن پدال ترمز در حالی که پدال گاز فشرده شده است اجتناب
کنید .در غیر این صورت در عملکرد پدال گاز تأخیر بوجود می آید .این حالت به منظور 9
محافظت از سیستم رانش خودرو بوجود می آید .در صورتی که یک بار پدال گاز را فشار
10
داده و رها کنید ( در حالی که پدال ترمز آزاد باشد) این حالت از بین می رود.

11

هنگامی که دمای سیستم ترمز بیش از حد افزایش یابد ،روغن موجود در مجاری سیستم
ترمز به جوش آمده و حباب هایی تولید می کند .هنگامی که پدال ترمز فشرده می شود،
حباب ها نیز فشرده شده و از انتقال نیروی ترمزی به لنت ها جلوگیری می شود و موجب
عدم عملکرد صحیح ترمزها و کاهش قدرت آن خواهد شد.

12
13
14
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* دکمه ESP OFF

توقف عملکرد سيستمESP
در سرخوردن چرخهاي محرک خودرو در روي سطح
جادههاي يخي يا برفي ،ممکن است با وجود فشردن
پدال گاز ،دور موتور خودرو باال نرود و شما قادر به
حرکت دادن خودرو نباشيد .در اين مواقع با فشردن
دکمه  ESP OFFسيستم  ESPخودرو را غيرفعال
نماييد .زمانيکه اين دکمه را فشار دهيد ،سيستم
 ESPغيرفعال شده و خودرو بدون در نظر گرفتن
خروجي سنسورها بطور مستقل عمل خواهد کرد.

از سرگيري عملکرد سيستم ESP
هنگاميکه چراغ هشدار  ESPروشن است ،با فشردن مجدد دکمه  ESP OFFسيستم
 ESPمجددا فعال خواهد شد ( .چراغ هشدار سيستم  ESPروشن است) و چراغ هشدار
سيستم  ESPروي صفحه نمايشگر نيز به نشانه فعال شدن سيستم  ESPخاموش
خواهد شد.
سيستم ESP

سيستم  ESPعبارت است از سيستم کنترل پايداري الکترونيکي خودرو که يک
سيستم ايمني و مکمل است و از طريق کنترل عملکرد ترمز برروي چرخها يا
کنترل گشتاور موتور ،پايداري را در شرايط بسيار ناپايداري همچون پيچهاي تند،
افزايش خواهد داد.
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چراغ هشدار ESP

روشن شدن چراغ هشدار ESP

در صورت فشردن اين دکمه سيستم  ESPغيرفعال خواهد شد و چراغ
نشانگر سيستم ESPبرروي صفحه نمايشگر روشن ميشود .با فشردن
مجدد اين دکمه ،سيستم  ESPبه طور مجدد فعال ميشود و چراغ
نشانگر سيستم ESPروي صفحه نمايشگر خاموش خواهد شد.

چشمک زدن چراغ هشدار ESP
درصورتي که در هنگام رانندگي سيستم  ESPفعال شود ،چراغ نشانگر  ESPچشمک زده
و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد.
هشدار
روشن شدن چراغ هشدار سيستم  ESPنشان دهنده وجود نقص فني در سيستم
 ESPميباشد .در اين مواقع بهمنظور بررسي سيستم  ،ESPبه نزديکترين
عامليت مجاز شرکت رامک يدک مراجعه کنيد.
احتياط
خودروهايي که مجهز به سيستم  ABSيا  ESPهستند ،هنگامي که موتور
خودرو روشن ميشود و خودرو به حرکت درميآيد ،سيستم بصورت اتوماتيک
اشکاالت و اختالالت عملکردي سيستم را تشخيص ميدهد .در هنگام انجام
عمليات عيبيابي توسط سيستم ،لرزش و صداي ايجاد شده در پدال ترمز که
بدليل تخليه فشار هيدروليکي موجود برروي دستگاههاي هيدروليکي داخلي
خودرو و توسط موتور هيدروليکي صورت ميگيرد ،ممکن است کامال مشهود
باشد .اين حالت نمايانگر عملکرد صحيح سيستم  ABSيا  ESPميباشد.

* دکمه HDC

با يکبار فشردن اين دکمه ،سيستم  HDCبراي
استفاده آماده خواهد شد و چراغ نشانگر سبزرنگ
 HDCروي صفحه نمايشگر روشن ميشود.
درصورت فشردن مجدد اين دکمه ،سيستم HDC
غيرفعال شده و چراغ نشانگر  HDCخاموش ميشود.

نحوه کار سيستم HDC
هنگامي که سيستم  HDCفعال ميشود و تمام شرايط براي عملکرد سيستم مهيا باشد،
سيستم  HDCبه کار ميافتد و چراغ نشانگر سبزرنگ  HDCچشمک ميزندHDC .
بصورت اتوماتيک سرعت خودرو را به  7کيلومتر در ساعت کاهش ميدهد .عملکرد HDC
در سرعتهاي کمتر از  7کيلومتر در ساعت بصورت اتوماتيک غيرفعال ميشود .در هنگام
فعال شدن  ،HDCايجاد لرزش و صدا در سيستم ترمزها ،عادي ميباشد.

* نشانگر HDC

1

روشن شدن چراغ سبز :با فشردن اين دکمه ،سيستم
 HDCبراي استفاده آماده ميباشد.
2
چشمک زدن چراغ سبز :سيستم  HDCدر حال استفاده است.
روشن شدن چراغ قرمز :دماي سيستم  HDCبيش از حد باال رفته و يا در 3
عملکرد آن اختاللي ايجاد شده است.
4
•
•

•

توجه

براي کسب اطالعات بيشتر در مورد عملکرد و شرايط غيرفعال شدن سيستم HDC
و نحوه کار پدال گاز و ترمز به فصل  ( 4دکمه  ) HDCمراجعه نماييد.

0

•
•

احتياط

استفادهبيموردازسيستم HDCميتواندموجببروزاختاللدرعملکردسيستم ESPياترمزها
شود.بنابراين در هنگام رانندگي در شيبهاي معمولي جاده از اين سيستم استفاده نکنيد..
در هنگام رانندگي در جادههاي هموار درصورتي که سيستم  HDCروشن و براي فعاليت
آماده باشد ،ممکن است سيستم  HDCدر هنگام عبور از روي سرعتگيرها و يا در هنگام
دور زدن در پيچهاي تند جاده به کار بيافتد .بنابراين از فعال کردن سيستم  HDCدر
هنگام رانندگي در جادههاي هموار خودداري نماييد.
روشن شدن چراغ قرمز  HDCنشان دهنده باال رفتن بيش از حد دماي سيستم و يا وجود
اختالل در عملکرد آن ميباشد .در صورتي که حتي پس از سرد شدن موتور خودرو ،چراغ
نشانگر قرمزرنگ همچنان روشن بماند ،بايد جهت انجام بررسيهاي الزم برروي سيستم
 HDCخودرو را به نزديکترين عامليتهاي مجاز شرکت رامک يدک منتقل کنيد.
هنگام بکارگيري سيستم  HDCوجود صدا و ارتعاشات شديد در سيستم ترمز خودرو
امري عادي محسوب ميشود.
در هنگام راندن خودرو به سمت پايين سراشيبيهاي تند ،با وجود فشردن پدال گاز و يا
ترمز ،سيستم  HDCهمچنان فعال خواهد ماند.

( HDCکنترل خودرو در سراشيبي)
در هنگام راندن خودرو به سمت پايين شيب ،اين سيستم شرايطي را فراهم ميآورد تا بدون
نياز به استفاده از پدال ترمز ،خودرو با سرعت کم و کنترل شدهاي به حرکت ادامه دهد .اين
سيستم تنها به منظور پايين آمدن از سطوح شيبدار طراحي شده است .بنابراين توصيه
ميشود در موارد ديگر از اين سيستم استفاده نگردد.

سیستم گیربکس و ترمز
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*چراغ هشدار ABS

هنگاميکه کليد در حالت  ONقرار دارد ،اين چراغ روشن شده
و در صورت عادي بودن شرايط سيستم ،مجددا خاموش خواهد
شد.
هشدار
•اگر پس از قرار دادن کليد در حالت  ،ONاين چراغ روشن نشد و يا روشن
شد و ديگر خاموش نشد ،خودرو را به منظور بررسي سيستم  ABSبه يکي از
عامليتهاي مجاز شرکت رامک يدک منتقل کنيد.
•سيستم  ABSاز قفل شدن چرخها در هنگام ترمز گرفتن جلوگيري ميکند تا
فرمان پذيري در هنگام ترمز گرفتن ،امکانپذير باشد .سيستم ترمز  ABSمسافت
مورد نياز براي توقف خودرو در هنگام ترمزگيري را کاهش نميدهد.
•دقت کنيد هرچند که خودروي شما مجهز به ترمز  ABSباشد ،ممکن است
مسافت مورد نياز براي توقف آن معادل با خودرويي باشد که فاقد اين سيستم
است .اين مسافت ميتواند به تناسب وضعيت جاده نيز بيشتر باشد .بنابراين
فاصله ايمني را از خودروي جلويي حفظ کنيد.
احتياط
هنگاميکه موتور خودرو روشن ميشود و خودرو به حرکت در ميآيد ،سيستم
 ABSبا انتقال فشار هيدروليکي به اجزاي ترمز به عيبيابي خودش ميپردازد.
اين عمل ممکن است موجب ايجاد صدا و ارتعاشاتي در سيستم ترمز بشود.
اين عالئم نشاندهنده کارکرد صحيح سيستم ترمز  ABSميباشد.

 ( ABSسيستم ترمز ضد قفل )

در هنگام ترمز گرفتنهاي شديد و يا ترمز کردن در جادههاي لغزنده ،چرخها قفل شده
و در حاليکه چرخها نميچرخند خودرو به حرکت به سمت جلو ادامه خواهد داد .در اين
حالت تعادل خودرو از بين رفته و امکان چرخش خودرو و بروز تصادف وجود خواهد
داشت ..سيستم ABSبه کنترل و حفظ تعادل بيشتر خودرو کمک ميکند.
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* چراغ هشدار EBD

هنگاميکه کليد در حالت  ONقرار دارد ،اين چراغ روشن شده و در
صورت عادي بودن شرايط سيستم ،مجددا خاموش خواهد شد.
هشدار
در صورت روشن ماندن چراغ هشدار  ،EBDبه منظور بررسي سيستم  EBDبه يکي از
عامليتهاي مجاز شرکت رامک يدک مراجعه کنيد.
( EBDسيستم توزيع الکترونيکي نيروي ترمز)
هنگامي که پدال ترمز فشرده ميشود ،اين سيستم بصورت الکترونيکي توزيع فشار ترمزها
برروي چرخهاي جلو و عقب خودرو را کنترل ميکند .هنگامي که تفاوت سرعت بين
سريعترين چرخ جلو و چرخ عقب به بيش از  1کيلومتر در ساعت برسد ،اين سيستم به
کار خواهد افتاد .درصورتي که سيستم ABSفعال باشد ،اين سيستم غيرفعال خواهد شد.

عملکرد ترمز دستي

0

چراغ و بوق هشدار ترمز دستي در حين حرکت خودرو و
درگير بودن ترمز دستی
درصورت حرکت خودرو با ترمز دستي فعال و افزايش سرعت تا
سرعت  10کيلومتر بر ساعت به مدت  2ثانيه ،چراغ هشدار ترمز
دستي روشن شده و بوق هشدار به صدا درخواهد آمد .در اين
حالت فورا ً خودرو را متوقف کرده و ترمز دستي را کام ً
ال رها کنيد.

کارکرد ترمز دستي
خودرو را در محلي امن متوقف کنيد و اهرم ترمز دستي را به سمت باال بکشيد .در
اين حالت چراغ هشدار ترمز دستي روشن خواهد شد.

1

2
3

احتياط
• پيش از حرکت خودرو از خاموش بودن چراغ هشدار ترمز دستي اطمينان حاصل
نماييد.
• راندن خودرو در هنگام درگير بودن ترمز دستي موجب آسيب ديدن سيستم
ترمز چرخهاي عقب خودرو خواهد شد .بنابراين پيش از حرکت ،ترمز دستي را
به طور کامل رها کنيد.
•در صورتی که پس از رها کردن ترمز دستی چراغ هشدار ترمز دستی خاموش
نشد ،به منظور بررسی بیشتر فنی به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک
یدک مراجعه کنید.

4
5
6
7
8
9
10

رها کردن ترمز دستي
اهرم ترمز دستي را کمي به سمت باال کشيده و دکمه واقع در نوک اهرم را فشار
دهيد و سپس اهرم را به سمت پايين رها کنيد.
پس از رها کردن ترمز دستي از خاموش بودن چراغ هشدار ترمز دستي اطمينان
حاصل نماييد.

11
12
13
14
سیستم گیربکس و ترمز
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باال رفتن از شيبها براي خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک A/T

 .1پدال ترمز را فشار دهيد و خودرو را روشن کنيد .سپس اهرم دنده را در وضعيت D

قرار دهيد.
 .2پس از اين مرحله کمي منتظر بمانيد .سپس پدال ترمز را رها کرده و پدال گاز را فشار
د هيد تا خودرو حرکت کند.

افزايش دور موتور براساس
ميزان فشردن پدال گاز

با قرار دادن اهرم تعويض دنده در حالت  Dيا ( Rهنگامي که پدال ترمز را
فشردهايد) با رها کردن پدال ترمز ،خودرو به دليل افزايش دور موتور به آرامي
حرکت خواهد کرد .اگرچه در صورت زياد بودن شيب جاده امکان دارد خودرو در
جهت مخالف شروع به حرکت کند .بنابراين بهمنظور ايمني بيشتر از ترمز دستي
استفاده کنيد.

رها کردن پدال ترمز

عملکرد ترمز دستي در هنگام باال رفتن از شيبها
در هنگام رانندگي در شيبهاي تند ،بهتر است براي ايمني بيشتر از ترمز دستي به صورت زير استفاده نماييد:
ترمز دستي را فعال کرده و مراحل ذکر شده را انجام دهيد( .در خودروهاي  A/Tمراحل  1و  )2و هنگامي که خودرو شروع به حرکت کرد ،ترمز دستي را رها کنيد.
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* صندلی راننده ( با قابلیت تنظیم برقی)
تنظیم موقعیت پشت سری صندلی
راننده

هشدار
در هنگام رانندگی اقدام به تنظیم صندلی راننده نکنید.
امکان دارد با این کار کنترل خودرو را از دست بدهید.

به منظور باال بردن پشت سری صندلی  ،بدون
فشردن دکمه شماره  ،1پشت سری را به سمت
باال بکشید و برای پایین آوردن آن ابتدا دکمه
شماره  1را که در قسمت باالیی تکیه گاه صندلی
قرار دارد،فشرده و سپس پشت سری را به سمت
پایین فشار دهید.
هشدار
تنظیم نامناسب و یا جداکردن این قسمت از صندلی در هنگام تصادفات و برخوردهای
شدید می تواند موجب بروزجراحات جدی در قسمت گردن و یا سر راننده شود.

تنظیم موقعیت پشتی صندلی

7-2

صندلی ها

تنظیمنشیمنگاهصندلی

تنظیم ارتفاع صندلی

حرکت به جلو و عقب

0

محفـظه تعبـیه شده در
پشت صندلی

1

2
3
4

در پشــت صنــدلی محفظه ای به
منظور قرار دادن اشیاء کوچک تعبیه
شده است.

* سیستم گرمایش صندلی (گرمکن صندلی)

5
6
7

تکیه گاه ناحیه کمر
( صندلی راننده )

8

با فشردن دکمه گرمکن صندلی ،پشتی و نشیمنگاه صندلی
گرم خواهند شد.

9
10
11
12

به منظور افزایش برجستگی تکیه گاه
کمر ،اهرم را به سمت جلو بچرخانید .
به منظور کاهش برجستگی تکیه گاه
کمر ،اهرم را به سمت عقب بچرخانید.

صندلی ها

13
14
7-3

صندلی سرنشین جلو
* صندلی برقی
* گرمکن صندلی

تنظیم موقعیت
تکیه گاه صندلی
حرکت صندلی به عقب و جلو
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صندلی ها

صندليهای عقب
تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی

0

صندلی های عقب ( )ACTYON

1

2
3
4
5

به منظور باال بردن پشت سری صندلی ،بدون فشردن دکمه  ،Bپشت سری را به
سمت باال بکشید .برای کم کردن ارتفاع پشت سري صندلي  ،دکمه  Bرا فشرده
و سپس پشت سری صندلي را به سمت پایین فشار دهید.

6
7

هشدار
تنظیم نامناسب و یا جداکردن پشت سری در هنگام تصادفات می تواند موجب
بروز جراحات شدید در ناحیه گردن و سر سرنشینان شود.
برای تنظیم زاویه تکیه گاه ،اهرم  Aرا به سمت عقب خودرو فشار دهید تا ضامن تکیه
گاه صندلی آزاد شود .این اهرم در کنار صندلی قرار دارد.

8
9
تنظیم زاویه تکیه گاه صندلی عقب

10
11

هشدار
رها شدن ضامن به شما اجازه می دهد تا به راحتی تکیه گاه صندلی را خم کنید.
هنگام تغییر حالت صندلی مطمئن شوید که هیچ یک از اعضای بدنتان در مسیر
حرکت صندلی قرار نداشته باشد.

12
13
14
صندلی ها
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خم کردن کامل صندلی

 .1در حالی که اهرم  Aرا فشار می دهید تکیه گاه صندلی را کمی به سمت عقب
حرکت دهید.

 .2پس از آزاد شدن ضامن صندلی ها  ،آنها را به سمت جلوی خودرو خم کنید و مطمئن
شوید که تکیه گاه صندلی عقب خودرو کام ً
ال خم شده و ضامن آن نیز قفل شده باشد.
 .3برای باز کردن صندلی ها اهرم  Aرا به سمت عقب خودرو فشرده و قسمت تکیه گاه
صندلی را بلند کنید.
هشدار
•قرار دادن اشیاء سنگین و یا نوک تیز بر روی پشتی صندلی ها (هنگامی که
صندلی ها تا شده اند ).ممکن است به قسمت پشت صندلی ها و یا حتی خود
صندلی ها آسیب برساند.
•در صورتی که بدون کم کردن ارتفاع بالشتک صندلی های عقب و یا در حالی که
صندلی های جلو بیش از اندازه به سمت عقب خم شده باشند ،اقدام به تا کردن
صندلی های عقب نکنید ،امکان آسیب دیدن کنسول مرکزی و یا پشت سری
صندلی عقب وجود خواهد داشت.
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* سیستم گرمایش صندلی ها

0

گرم شدن قسمت تکیه گاه و نشیمنگاه صندلی باعث از بین رفتن سرمای سطح صندلی ها و ایجادشرایط
مطلوب و لذت بخش برای راننده خواهد بود.

1

2
3
4
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هشدار
•در صورتی که در بین سرنشینان خودرو کودکان ،نوزادان ،افراد سالمند ،افرادی
دارای پوست حساس ،افراد معلول و یا افرادی حضور دارند که الکل و یا داروهای
خواب آور مصرف کرده اند ،وجود دارند از استفاده مداوم وطوالنی مدت سیستم
گرمایش صندلی ها خودداری نمایید .زیرا در این شرایط امکان بروز سوختگی های
جزئی وجود دارد.
•در صورت تماس طوالنی مدت پوست بدن با سیستم گرمایش صندلی ها احتمال
ایجادسوختگی های جزئی وجود خواهد داشت.
•از قرار دادن اجسامی که می توانند به صورت عایق حرارتی عمل کنند مانند پتو،
بالش و یا روکش های صندلی برروی صندلی ها خودداری نمایید.
•در صورتی که دما به صورت مداوم افزایش پیدا کند باید فورا ً سیستم گرمایش
صندلی را خاموش کرده و باید به منظور انجام بررسی های بیشتر بر روی سیستم
گرمایشی به یکی از عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.
•در صورت استفاده بیش از اندازه راننده از سیستم گرمایش صندلی ها ،ممکن است
راننده در اثر گرمای ایجاد شده ،دچار خواب آلودگی شود و تمرکز خود را در هنگام
رانندگی از دست بدهد.
•از قرار دادن اشیاء نوک تیز برروی صندلی ها خودداری نمایید .این اشیاء ممکن
است به سیستم گرمکن صندلی ها آسیب برسانند.

6
7

دکمه گرمکن صندلی راننده

8

دکمه گرمکن صندلی سرنشین جلو
برای گرم شدن صندلی یک بار این دکمه
را فشرده و برای غیرفعال کردن سیستم
گرمایش صندلی مجددا ً این دکمه را فشار
دهید.
در هنگام گرم شدن صندلی چراغ دکمه
سیستم گرمایش روشن خواهد شد.
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صندلی ها
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احتیاط و هشدار
احتیاط و هشدار
هشدار
•تمام تنظیمات صندلی راننده باید پیش از آغازحرکت خودرو صورت پذیرد.
•پس از انجام تنظیمات مطمئن شوید صندلی کام ً
ال قفل شده است.
•صندلی های جلو مجهز به سیستم گرمایشی هستند .در صورتی که در
بین سرنشینان خودرو کودکان ،نوزادان ،افراد سالمند ،افرادی دارای پوست
حساس ،افراد معلول و یا افرادی حضور دارند که الکل و یا داروهای خواب آور
(مانند قرص سرما خوردگی و قرص های خواب آور ) مصرف کرده اند ،توصیه
می گردد تا در هنگام روشن بودن گرمکن صندلی ها ،به مدت طوالنی بر روی
صندلی ها ننشینند چرا که بروز سوختگی های سطحی در پوست این افراد
وجود محتمل می باشد.
•از قرار دادن اشیائی همچون پتو ،بالش و یا روکشهای صندلی بر روی صندلی
ها که می توانند به صورت عایق حرارتی عمل کنند ،خودداری نمایید.
•تنظیم نامناسب و یا جداکردن پشت سری صندلی در هنگام بروز تصادفات
و برخوردها می تواند موجب بروز جراحات شدیدی گردد .بنابراین پیش از
شروع حرکت از قرار دادن پشت سری صندلی ها در محل مناسب اطمینان
حاصلنمایید.
•هنگامی که خودرو در حال حرکت است پشتی صندلی را بیش از حد به سمت
عقب خم نکنید .کمربند ایمنی هنگامی بهترین کارکرد را خواهد داشت که
سرنشین خودرو در حالت عمودی بر روی صندلی نشسته وکام ً
ال تکیه داده
باشد .در صورتی که صندلی بیش از حد به سمت عقب خم شده باشد ،در
هنگام وقوع تصادف احتمال سرخوردن از زیرکمربند ایمنی و بروز جراحات
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صندلی ها

هشدار
•زمانی که کلید در حالت بسته ( )OFFقرار دارد امکان استفاده از تنظیم برقی
صندلی ها نيز وجود خواهد داشت .هر چند كه بهتر است به منظور جلوگیری از
خالی شدن شارژ باطری ،تنظیمات صندلی در هنگامی که موتور خودرو روشن
است ،انجام شود.
•هیچ گاه در یک لحظه از دو یا چند دکمه به طور همزمان برای تنظیم صندلی
استفاده نکنید .این کار موجب آسیب دیدن موتور برقی تنظیم صندلی ها خواهد
شد .از دکمه ها یک به یک برای تنظیم صندلی استفاده نمایید.
•هنگام تمیز کردن چرم صندلی ها از محلول هایی که دارای پایه روغنی مانند
بنزین ،الکل ،بنزن و تینر هستند استفاده نکنید .این مواد رنگ چرم ها را از بین
خواهند برد.
•در صورتی که صندلی با جسم دیگری در تماس باشد و تنظیم آن یا مشکل
مواجه می باشد ،از فشار آوردن به دکمه ها با شدت بیشتر خودداری نمایید.
•درصورت خرابی صندلی های برقی ،وضعیت صندلی ها باید بررسی شوند و باید
پیش از رانندگی تعمیر شوند.
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كمربند ايمني و كيسههوا
به منظور محافظت از تمام سرنشینان خودرو در هنگام وقوع تصادف ،استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو اکیدا ً توصیه می شود.

کیسه های هوای جلو
کمربندایمنی
سه نقطه ای

کمربندایمنی
سه نقطه ای

کیسه هوای پرده ای
کمربندایمنی
سه نقطه ای
نوار افقی کمربند ایمنی
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کمربندایمنی
سه نقطه ای

0

تجهیزات ایمنی خودرو شامل موارد زیرمی باشد:
•کیسه های هوا
•کمربندهایایمنی
•پیش کشنده های کمربند ایمنی صندلی های جلو

1

2
3

هریک از این سیستم ها به صورت مستقل و به عنوان مکمل یکدیگر برای حفظ ایمنی سرنشینان عمل می کنند.

4
5

بستن کمربند ایمنی

درصورت بستن نادرست کمربند ایمنی ،نه تنها کمربند ایمنی نمی تواند وظیفه خود را به درستی ایفا کند بلکه ممکن است
موجب آسیب دیدگی سرنشینان خودرو شود .همچنين در هنگام بسته بودن کمربند ایمنی ،کیسه های هوا نیز می توانند امنیت
مسافران را تأمین نمایند.

6
7
8

احتياط
• پیش از حرکت ،کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود را ببندند .در غیر اینصورت در هنگام برخوردها و یا تکان های شدید
خودرو امکان آسیب دیدن سرنشینان وجود خواهد داشت.
•هر کمربند ایمنی باید تنها برای یک نفر استفاده شود.
•کمربندهای ایمنی و کیسه های هوا در هنگام تصادف می توانند جراحات را به حداقل ممکن کاهش دهند اما در تصادفات
شدید و مرگبار ،شاید این تجهیزات قادر نباشد به طور کامل از مسافران محافظت کنند.
•نگهداری نامناسب و یا اعمال تغییرات غیراستاندارد در تجهیرات ایمنی خودرو می تواند موجب بروز آسیب های جدی
به سرنشینان خودرو شود.بررسی و تعمیر کمربندها و تجهیزات ایمنی خودرو تنها باید توسط عاملیت های مجاز شرکت
رامک یدک صورت پذیرد.
•نوزادان و کودکان باید همیشه در صندلی کودک قرار گیرند.

9
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14
كمربند ايمني و كيسههوا
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كمربند ايمني
کمربند ایمنی صندلی جلو
تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی

• به منظور افزایش ارتفاع کمربند ایمنی قسمت مربوط به
تنظیم ارتفاع کمربند که در روی ستون وسط خودرو در کنار
صندلی قرار دارد را بصورت ریلی به سمت باال حرکت دهید.
•به منظور کاهش ارتفاع کمربند ایمنی با فشردن دکمه A
می توانید این قسمت را به سمت پایین حرکت دهید و
ارتفاع را کم کنید.
هشدار
•پیش از شروع حرکت ،ارتفاع کمربند را تنظیم کنید.
•کمربند ایمنی باید از روی شانه سرنشین خودرو عبور کند و هیچگاه نباید
از روی گردن فرد عبور کرده و یا با آن در تماس باشد.

سیستم پیش کشنده کمربند صندلی های جلو

در هنگام وقوع تصادف و برخورد جلوی خودرو ،سیستم پیش کشنده کمربند
به منظور نگه داشتن سرنشین بر روی صندلی ،کمربند ایمنی را به سمت
داخل جمع کرده و با کوتاه کردن طول کمربند و محکم کردن آن به عملکرد
بهتر کمربندهای ایمنی و کیسه های هوا کمک می کند.
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بستن کمربند ایمنی

•قالب فلزی کمربند ایمنی را
درون قفل کمربند ایمنی قرار
داده و فشار دهید تا ضامن آن
قفل شود.
•برای باز کردن کمربند ایمنی
دکمه  Bرا فشار دهید.

نحوه بستن كمربند ايمني سه نقطهاي

0
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4
5
 .1قالب فلزی کمربند ایمنی را گرفته و به آرامی بکشید
تا طول کمربند بیشتر شود .در صورتی که در هنگام
کشیدن کمربند ،سیستم کمربند ایمنی قفل شده و
طول کمربند بیشتر نشود ،باید کمربند را کمی رها
کنید تا مقداری جمع شده و سپس مجددا ً آن را به
آرامی بکشید تا به طول مورد نظر برسد.
هشدار
برخی اوقات باید کمربند را با قدرت بیرون بکشید.

	.2کمربند را از روی شانه خود بگذرانید و تا جایی که
ممکن است آن را پایین و به سمت پهلوی خود
بیاورید و داخل قفل کمربند قرار دهید و به آن فشار
بیاورید تا قفل شود.
 .3ارتفاع کمربند را طبق نیاز خود تنظیم کنید.
احتیاط

تکیه گاه صندلی را در حالت عمودی تنظیم کرده
و کام ً
ال به آن تکیه دهید و سپس کمربند ایمنی را
ببندید.
هشدار
دقت کنید که نوار کمربند ایمنی پیچیده نشده باشد.

	.4کمربند را بکشید تا از بسته بودن کامل آن اطمینان 6

حاصل نمایید .شل بودن کمربند ایمنی به شدت
7
قابلیت بازدارندگی کمربند راکاهش می دهد
 .5به منظور باز کردن کمربند دکمه قرمز روی قفل را
8
فشار دهید.
هشدار
• بستن نادرست کمربند ایمنی می تواند به جراحات
شدیدویاحتیمرگرانندهویاسرنشینانمنجرشود.
•قسمت پایینی کمربند که به صورت افقی از
زیر کمر عبور می کند را در پایین ترین حالت
ممکن قرار دهید .هیچگاه این قسمت را بر روی
کمر خود نبندید .در غیر این صورت در هنـگام
وقوع تصادف ،کمربند به شکم فشار وارد کرده و
موجب جراحات و خونریزی داخلی خواهد شد.
•کمربند باید از روی شانه سرنشین عبور کند.
بنـابراین دقت کنید کمربند به گردن نزدیک
نباشدو یا از روی گردن عبور نکند.

كمربند ايمني و كيسههوا
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نحوه بستن كمربند ايمني صندلی عقب
کمربند ایمنی دو نقطهای

 .1ازسمت راست صندلی قالب فلزی کمربند ایمنی
را گرفته و بکشید تا طول کمربند به مقدار مورد
نیاز برسد.
هشدار
کمربند باید زیر شکم و پهلوها قرار گیرد .از عبور
دادن کمربند بر روی کمر خود اجتناب کنید .در
هنگام وقوع تصادف کمربند به شکم فشار وارد کرده
و موجب جراحات و خونریزی داخلی خواهد شد.

جهت افزایش طول کمربنـد قـالب فلزی را با زاویه
نشان داده شده نگه دارید و کمربند را به سمت راست
بکـشید و برای کـوتاه کردن طول کمربند ،انتهای آزاد
آن را به سمت قالب و با زاویه نشـان داده شده بکشید.
سپس گیره تنظیم کمربنـد را نگه دارید تا به اندازه
دلخواه برسد.

 .2قالب را درون قفل کمربند ایمنی قرار داده و فشاردهید تا جا افتادن ضامن و قفل شدن آن را احساس کنید.
قسمت پایینی کمربند را در پایین ترین حالت ممکن زیر پهلوها و شکم قرار دهید.
 .3در صورت شل و یا تنگ بودن کمربند در اطراف پهلوها ،طول کمربند را
مجددا ًتنظیم کنید.
 .4برای باز کردن کمربند ،دکمه قرمز رنگ روی قفل کمربند را فشار دهید.

8-6

كمربند ايمني و كيسههوا

کمربند ایمنی سه نقطه ای صندلی عقب

0

 .1قالب آهنی کوچکتر  Bکه در قسمت باالی صندلی روی قرقره جمع کننده کمربند
ایمنی ( )1قرار دارد را بگیرید و به آرامی بکشید.
 .2قالب کوچک را در قفل سیاه رنگ ( )3قرار دهید و آن را فشار دهید تا قفل شود.
2
 .3قالب فلزی بزرگتر  Aرا گرفته و بکشید تا کمربند از روی شانه ،سینه و پهلو عبور کند.
 .4قالب فلزی بزرگتر  Aرا در قفل کمربند ( )2قرار دهید و فشار دهید تا قفل شود.
3

1

هشدار
• از بسته شدن کمربند ایمنی طبق مراحل فوق اطمینان حاصل نمایید تا کمربند،
عملکرد صحیح و ایمن خود را به خوبی انجام دهد.
• به منظور جلوگیری از برخورد قالب فلزی کمربند با شیشه عقب خودرو ،هنگام باز
کردن کمربند آن را با دست بگیرید.
• این کمربند برای فردی که در ردیف وسط صندلی عقب نشسته است طراحی شده
است.
• کمربند را با قدرت بکشید تا از قفل بودن آن اطمینان حاصل کنید.
• دقت کنید که نوار کمربند پیچیده نشده باشد.
• بستـن صحیح کمربند ایمنی احتمال بروز جراحات و مرگ را در هنگام وقوع تصادف
بیشترمیکند.
• کمربند ایمنی را از گردن و شکم خود دور نگه دارید.
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هشدار

هنگامی که از کمربند ایمنی استفاده نمی کنید آن را جمع کنید.
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توصیه هایی در خصوص صندلی کودک و بانوان باردار
بانوان باردار

توصیه می شود بانوان در طول دوره بارداری از کمربند ایمنی استفاده
کنند .حفاظت از جان مادر بهترین راه برای حفاظت از جان کودک است.
هشدار
• بانوان باردار باید تا جایی که ممکن است نوار افقی کمربند را از روی
ران ها و از زیر پهلوها عبور دهند.
• نوار افقی کمربند را در زیر شکم قرار دهید تا در هنگام وقوع تصادف،
استخوان های پهلو نیروی وارده را تحمل کنند.
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صندلی کودک

در هنگام جابجایی نوزادان و کودکان خردسال ،همیشه باید از صندلی کودک مناسب برای مهار کودک
استفاده کرد .این صندلی باید متناسب با قد و وزن کودک و اندازه صندلی خودرو باشد .آمار تصادفات نشان
می دهد که برای کودکان ،صندلی عقب مکان امن تری نسبت به صندلی جلو می باشد.
هشدار
• نوزادان و کودکان خردسال همیشه باید روی صندلی خود در عقب خودرو قرار گیرند.
• هرگز صندلی کودک را بر روی صندلی جلو که مجهز به کیسه هوا می باشد نصب نکنید.کودکان در
هنگام باز شدن کیسه هوا ممکن است به شدت آسیب ببینند بنابراین کودکان را روی صندلی عقب
خودرو قرار دهید.
• صندلی کودک همیشه باید بر روی صندلی عقب خودرو قرار گیردو محکم بسته شود .در صورتی
که صندلی کودک بر روی صندلی جلو نصب می شود ،صندلی خودرو باید در عقب ترین حالت قرار
داده شود.
• در هنگام نصب صندلی کودک دستورالعمل شرکت سازنده را به دقت مطالعه نمایید.
• زمانی که از صندلی کودک استفاده نمی کنید آن را توسط کمربند ایمنی محکم ببندید و یا آن را
جدا کرده و بردارید.
• در هنگام رانندگی ،کودکان را در آغوش خود نگه ندارید.
• در هنگام تصادف ،یک نوزاد کوچک با سرعت زیاد از داخل خودرو به سمت جلوی آن پرتاب می شود
و نیروی مورد نیاز برای نگه داشتن کودکی که برروی پاها و یا در آغوش شما قرار دارد به اندازه ای زیاد
خواهد بود که دستان شما قادر به کنترل آن نخواهند بود.
• هنگامی که خودرو در حال حرکت است به کودکان اجازه ورود به محفظه بار خودرو را ندهید.
• در صورتی که کمربند ایمنی با صورت و یا گردن کودک در تماس است ،کودک را به قسمت های
مرکزی خودرو انتقال دهید .هرگز به کودکان اجازه ندهید که کمربند ایمنی را از زیر دستان خود
عبور دهند و یا قسمتی از کمربند را که باید از روی شانه و سینه اش عبور داده شود از پشت کمر
خود عبور دهد.
• دقت کنید که کمربند ایمنی سه نقطه ای برای افراد بلندتر از  140سانتیمتر طراحی شده است.

ایمنی کودکان و نوزادان
صندلی کودک

0
1

کودکانی که برای استفاده از کمربند ایمنی به اندازه کافی بزرگ نیستند باید در صندلی کودک قرار گیرند.

2

هشدار

3

•از قرار دادن صندلی نوزاد بر روی صندلی جلو خودداری نمایید .زیرا کودکان در برخورد با کیسه های هوا بسیار آسیب پذیر هستند.

4

•همیشه از صندلی کودک استاندارد استفاده کنید و برای نصب صندلی کودک و استفاده صحیح از آن از دستورالعمل های شرکت سازنده پیروی نمایید.
•در هنگام حرکت خودرو ،کودکان را بر روی پای خود قرار ندهید .زیرا در هنگام وقوع تصادف قادر به تحمل فشار حاصل از نیروی برخورد نخواهید بود و کودک میان بدن
شما و تجهیزات داخل خودرو گیر خواهد کرد.
•دقت داشته باشید رها کردن طوالنی مدت صندلی کودک در روزهای گرم در داخل خودرو ،موجب داغ شدن صندلی کودک خواهد شد .بنابراین پیش از قرار دادن کودک
در روی صندلی ،آن را لمس کنید تا بیش از حد گرم نباشد.
•هنگامی که از صندلی کودک استفاده نمی کنید آن را داخل صندوق عقب قرار دهید و یا با استفاده از کمربند ایمنی آن را محکم ببندید تا در هنگام وقوع تصادف از پرتاب
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شدن آن به اطراف جلوگیری شود.
•هیچگاه کودکان و افراد سالمند را داخل خودرو تنها رها نکنید  ،زیرا در صورت باال رفتن دمای محیط ممکن است جان این افراد در معرض خطر قرار گیرد.
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•در هنگام نصب صندلی کودک ،دقت کنید که کمربند از روی گردن کودک عبور نکرده باشد.
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توصیه هایی در خصوص کمربند ایمنی
•همیشه کمربند را از روی شانه و از طرفین قفسه سینه خود عبور دهید .هیچ گاه کمربند را از روی گردن خود عبور ندهید.
•انتهای کمربند را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید تا از روی ران شما بگذرد .هرگز کمربند را از روی ناحیه کمر خود عبور ندهید ،چرا که در یک تصادف امکان دارد که
کمربند ایمنی به ناحیه شکم شما فشار زیادی را وارد نماید.
•کمربند ایمنی را از زیر بازوی خود عبور ندهید ،چرا که در این حالت ،میزان خطر افزایش می یابد و می تواند به صدمات شدید و یاحتی مرگ سرنشین منجر شود  .همچنین در
صورت رد شدن کمربند از روی قفسه سینه که به اندازه شانه راننده یا سرنشینان خودرو قوی نمی باشد ممکن است به بدنه سرنشینان صدمه وارد شود.
•کمربند را به کمک گیره مهار و یا قفل نکنید .اگر کمربند دچار لقی زیادی گردد  ،ممکن است در هنگام تصادفات به صدمات شدید و یا حتی مرگ سرنشین منجر شود.
• پیش از رانندگی ،کلیه سرنشینان باید کمربندهای ایمنی را ببندند .در غیر اینصورت در تصادفات و یا مانورهای سریع ممکن است سرنشینان دچار آسیب گردند .در بسیاری از
کشورها قوانین و مقرراتی در خصوص استفاده از کمربند ایمنی وضع شده است .لطفاً همواره در حین رانندگی کمربند ایمنی را بسته نگهدارید.
•تحت هیچ عنوان ،دو یا تعداد بیشتری از سرنشینان خودرو از یک کمربند ایمنی استفاده نکنند.
• هیچ گاه کمربند ایمنی را از روی یک جسم سخت و یا شکستنی که در داخل جیب لباس قرار دارد ،عبور ندهید.
•کودکان زیر  7سال و یا بچه هایی که دارای جثه کوچکی می باشند باید در جای خود توسط صندلی کودک مهار شوند .دقت کنید که کمربند ایمنی سه نقطه ای برای اشخاصی
که دارای قدی بیش از  140سانتی متر می باشند ،طراحی شده است.
•صحت عملکرد کمربند ایمنی و سایر اجزای آن را در فواصل زمانی معین بررسی کنید .کمربند ایمنی خراب ،می تواند صدمات شدیدی را به سرنشین وارد کند.
•کمربند ایمنی صدمه دیده را فورا ً در عاملیت های مجاز رامک یدک تعمیر و یا تعویض کنید.
•پس از استارت زدن موتورخودرو  ،چراغ هشدار کمربند ایمنی روشن می شود .وقتی که کمربند ایمنی راننده بسته می شود  ،چراغ هشدار کمربند خاموش می شود.در صورت
خاموش نشدن چراغ هشدار پس از بستن کمربند ایمنی ،این بدان معناست که سیستم کمربند دچار مشکل فنی می باشد .سیستم کمربند ایمنی خودرو را در عاملیت های مجاز
رامک یدک مورد بررسی قرار دهید.
•نصب اکسسوری و یا لوازم جانبی بر روی کمربند ایمنی ممکن است عملکرد آن را با مشکل مواجه نماید .هیچ گونه ابزار تنظیم کننده ای را که کارکرد کمربند را محدود می کند
به آن نیافزایید.
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•کلیه قطعات کمربند را در فواصل زمانی معین بررسی و قطعات و اجزای معیوب آن را تعویض نمایید .کمربندی را که در یک تصادف دچار کشیدگی غیرعادی شده است باید
تعویض نمایید .توصیه می گردد پس از وقوع یک تصادف ،کلیه قطعات و اجزای کمربند تعویض شود  .در صورتی که در تصادفات جزیی و پس از بررسی های فنی مشخص
گردیدکه در سیستم کمربند ایمنی و کارکرد صحیح آن خللی ایجاد نشده است  ،آنگاه نیازی به تعویض اجزای کمربند ایمنی نمی باشد .اجزایی از کمربند که در حین تصادف
نیز عمل نکرده اند باید مورد بررسی قرار بگیرند و در صورتی که نشانه هایی از خرابی و یا عدم کارکرد صحیح دارند باید تعویض گردند.
•هیچ تغییر و یا اضافاتی نباید از سوی مالک در خودرو لحاظ گردد که در عملکرد اجزا و یا مجموعه کمربند اختالل ایجاد کند.
•صندلی کودک را در وسط صندلی های عقب قرار ندهید .آن را باید در سمت چپ و یا راست صندلی های عقب قرار دهید .در یک تصادف رانندگی ممکن است که ملحقات
صندلی کودک در صورت نصب در وسط صندلی های ردیف عقب  ،فاقد نیروی الزم برای نگهداری از کودک باشد و ممکن است که بشکند و به صدمات جدی و یا حتی مرگ
کودک منجر شود.
•صندلی کودک را در جایگاه مناسب در صندلی های ردیف عقب خودرو قرار دهید.
•همواره از دستورالعمل های نصب و کارکرد ارائه شده از سوی سازنده صندلی کودک تبعیت نمایید.
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کیسه هوا

سیستم کیسه هوای تکمیلی ( )SRSدر هنگام وقوع تصادف ،نقش مهمی را در محافظت از جان راننده و دیگر سرنشینان خودرو ایفا می کند.

چراغ هشدار کیسه هوا

در صورتی که پس از روشن شدن موتور این چراغ خاموش نشود و یا در هنگام رانندگی این
چراغ ناگهان روشن شود ،نشان دهنده وجود نقصی در سیستم کیسه های هوا می باشد .در
این مواقع فورا ً برای بررسی سیستم کیسه هوا به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک
یدک مراجعه نمایید.

کیسه های هوای جانبی پرده ای

کیسه های هوای جانبی دقیقاً در قسمت فوقانی درب های جلو ،عقب و انتهای سقف
خودرو قرار گرفته است.
این کیسه هوا به منظور محافظت از جان سرنشینان خودرو در هنگام وقوع تصادفاتی که
از نواحی جانبی خودرو رخ می دهد ،طراحی شده است.

کیسه هوای سرنشین جلو

کیـسه هوای سرنشین جلو بر روی
داشبورد خودرو قرار گرفته است.
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کیسه هوای راننده

کیسه هوای راننده در فرمان خودرو
واقع شده است.

كمربند ايمني و كيسههوا

0
سیــستم پیـش کشنـده کمربنـد
(صندلی های جلو )
در هنگام وقوع تصادف و برخورد از ناحیه جلوی
خودرو ،سیستم پیش کشنده کمربند به منظور
نگه داشتن سرنشین بر روی صندلی،کمربند
ایمنی را به سمت داخل جمع کرده و با کوتاه
کردن طول کمربند و محـکم کـردن آن به
عـملـکرد موثـر کمربندهای ایمنی و کیسه های
هوا کمک می کند.

فعال سازی سیستم پیش کشنده
این سیستم در هنگام برخورد و وارد شدن
نیرو به سمت جلو ،کمربند ایمنی سرنشین
جلو و راننده را کمی جمع می کند تا
کمربند محکم شود.

1

فعال سازی سیستم محدود
کننده فشار
2
در هنـگام تصـادف برای جلوگیری از بروز 3

جراحات ناشی از فشار وارد شده به سرنشین
از ناحیه کمربند ایمنی ،این سیستم دقیقاً 4
پـس از برخورد فعال شده و کمربند ایمنی 5
را کمی شل می کند.
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کیسه هوای SRS
سیستم کیسه هوای تکمیلی ( )SRSبه عنوان سیستم مکمل کمربند ایمنی
طراحی شده است و در هنگام وقوع برخوردها از آسیب رسیدن به سر ،سینه و
دیگر اعضای بدن سرنشینان جلوی خودرو جلوگیری خواهد کرد .به منظور فراهم
کردن بیشترین حد ایمنی ،تمامی سرنشینان خودرو باید همیشه کمربند ایمنی
را بسته نگه دارند .به خاطر داشته باشیدکه سیستم  SRSبه عنوان جایگزینی
برای کمربند ایمنی محسوب نمی شود و تنها یک سیستم مکمل برای کمربند
ایمنی می باشد.

برچسب های هشدار کیسه هوا

هشدار
• کیسه هوا به عنوان یک سیستم تکمیلی برای کمربند ایمنی می باشد .بنابراین
حتی در صورت تجهیز خودرو به کیسه هوا ،از بسته بودن کمربند ایمنی تمام
سرنشینانخودرواطمینانحاصلنمایید.
• به تناسب شدت و زاویه برخورد ممکن است تعدادی از کیسه های هوا باز نشوند.
•کیسه هوای راننده و کیسه هوای سرنشین جلو به طور همزمان و با هم باز
می شوند.
هشدار
• در مکان های خاصی در داخل خودرو عالمت ( )SRSقرار داده شده که نشانه
نصب کیسه هوا در زیر آن قسمت می باشد .پس هرگز به این قسمت ها ضربه وارد
نکنید و اشیاء و لوازم خود را برروی آنها قرار ندهید .
بررسی سیستم کیسه هوا

سیستم کیسه هوا باید پس از  10سال حتی با وجود شرایط ظاهری مناسب مورد
بازبینی کامل قرار گیرد.

8-14

كمربند ايمني و كيسههوا

هشدار
به منظور یادآوری وجود خطر احتمالی باز شدن کیسه هوا ،برچسب های هشدار برروی
آفتابگیر سمت راننده و سرنشین جلو نصب شده اند.

0

عملکرد کیسه های هوا

کیسههای هوای سرنشین جلو و راننده

| مواقعی که کیسه های هوا باز می شوند :

•در برخورد های شدید در ناحیه جلوی خودرو،کیسه های هوای راننده و سرنشین
جلو به منظور تکمیل عملکرد کمربند ایمنی و همچنین جلوگیری از جراحات
احتمالی و کاهش آن به طور همزمان باز خواهند شد.

|موارد احتمالی باز شدن کیسه هوا :
•در هنگام عبور از سرعت گیرها با سرعت زیاد  ،برخورد کف خودرو با سطح جاده و
یا پرش خودرو و پایین آمدن با زاویه زیاد بر روی سطح جاده.

|در چه مواقعی کیسه های هوا باز نخواهند شد:
•در هنگام واژگونی خودرو  ،برخورد از کنار و یا عقب خودرو
•در مواقعی که شدت برخورد زیاد نباشد.
|موارد احتمالی عدم باز شدن کیسه هوا :
•در هنگام واژگونی و غلتش خودرو.
•تصادفات جزئی با شدت کم که سنسورها قادر به تشخیص آنها نباشند( .طبق
کیسه هوای سرنشین جلو

کیسه هوای راننده

کیسه هوای سرنشین جلو بر روی کیسه هوای راننده در قسمت مرکزی
فرمان خودرو واقع شده است.
داشبورد خودرو نصب شده است.

سیستم پیش کشنده صندلی های جلو

همزمان با باز شدن کیسه های هوا ،سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی عمل
خواهد کرد.

معیارهای عملکرد کیسه هوا )
•برخورد با اجسام باریک مانند درخت و تیر چراغ برق
•افتادن خودرو در چاله ها
•برخورد خودرو با خودرویی که ارتفاع برخورد ( ارتفاع سپر از زمین ) زیادی دارد.
مانندکامیونت
•هنگامی که چراغ هشدار کیسه هوا روشن شده باشد.
•هنگامی که برخورد نسبتاً شدید با قسمت جانبی و میانی خودرو صورت پذیرد .در
این مواقع تنها کیسه های هوای جانبی پرده ای باز خواهند شد.
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عملکرد کیسه هوای پرده ای

* کیسه هوای پرده ای

|در چه مواقعی کیسه های هوا باز می شوند :

• در هنگام وقوع برخوردهای شدید و نسبتاً شدید به قسمت مرکزی بدنه خودرو

|موارد احتمالی باز شدن کیسه هوا :
•واژگون شدن خودرو بر روی یکی از سطوح جانبی آن که موجب وارد شدن آسیب
شدید به خودرو شود.

کیسه هوای پرده ای

کیسه های هوای پرده ای دقیقاً در قسمت فوقانی
بین درب های عقب و جلو و انتهای سقف خودرو
قرار گرفته است.
کیسه های هوای پرده ای به منظور حفظ جان
سرنشینان خودرو در تصادفات به وقوع پیوسته در
نواحی جانبی خودرو طراحی شده است.

|در چه مواقعی کیسه های هوا باز نخواهند شد:
•در هنگام برخورد از قسمت جلوی خودرو ،هنگامی که خودرو متوقف بوده و یا با
سنسور کیسه هوای
پرده ای

این سنسور در قسمت
پایینی ستون قرار دارد.

هشدار
• از وارد کردن ضربه و فشار به سنسور کیسه هوای پرده ای خودداری کنید .زیرا
ممکن است با این کار موجب باز شدن کیسه هوا شوید.
• به تناسب شدت و زاویه تصادف ممکن است کیسه هوای پرده ای باز شود.
• از بستن درب های خودرو با شدت زیاد خودداری نمایید .این کار ممکن است
موجب بروز اختالل در عملکرد کیسه های هوا شود.
• اگر چه کیسه هوای جلوی خودرو و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی به طور
همزمان عمل می کنـند ،اما کیسه های هوای جانبی فقط در هنـگام برخوردهای
شدید و یا نسبتاً شدید در بخش های کناری خودرو باز می شوند.
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سرعت کم در حال حرکت باشد.
•در هنگام برخورد از قسمت عقب خودرو
•در مواقعی که شدت برخورد قابل مالحظه نباشد.

|موارد احتمالی عدم باز شدن کیسه هوا :
•در برخوردهای مایل
•برخورد از جلو یا عقب خودرو
•در صورت واژگون شدن خودرو در حالتی که ضربه وارده به خودرو شدید نباشد.
•هنگام روشن بودن چراغ هشدار کیسه های هوا
بررسی سیستم کیسه هوا

سیستم کیسه هوا باید پس از  10سال حتی با وجود شرایط ظاهری مناسب مورد
بازبینی کامل قرار گیرد

موارد احتمالی عدم باز شدن کیسه های هوا

0

تصادف با سرعت کم

تصادف از ناحیه عقب خودرو

در برخوردهای معمولی ،عملکرد کمربند ایمنی خودرو برای محافظت از جان سرنشینان
کفایت می کند و کیسه های هوا باز نخواهند شد .در برخی موارد باز شدن کیسه های هوا
در برخوردهایی با سرعت های کم ،ممکن است تأثیـرات ثانویهای بر سرنشینان خودرو
نظیر خراشیدگی ،بریدگی و سوختگی های سطحی و غیره مشاهده گردد.

در برخوردهایی که از ناحیه عقب خودرو صورت می پذیرد ،کیسـه های هوا باز نخواهند
شد ،زیرا در این مواقع سرنشینان خودرو بر اثر نیروی حاصل از برخورد به ناحیه عقب
خودرو پرتاب خواهند شد که در این موارد کیسه های هوا نقش ایمنی خاصی را ایفا
نمی کند.
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تصادف از ناحیه کنار خودرو

تصادف از گوشه خودرو

در برخوردهایی که در نواحی جانبی خودرو صورت می پذیرند،معموالً کیسه های هوای
جلوی خودرو باز نخواهند شد .زیرا در این مواقع سرنشینان خودرو در جهت برخورد
پرتاب می شوند و در این حالت ،باز شدن کیسه های هوای جلوی خودرو نقش ایمنی
خاصی نخواهند داشت.
اگرچه در صورتی که خودرو مجهز به کیسه های هوای پرده ای باشد ،به تناسب میزان
شدت  ،سرعت و زاویه تصادف ،ممکن است که کیسه های هوای پرده ای باز شوند.

در برخوردهایی که به طور مایل به خودرو وارد می شود ،نیروی وارد شده به سرنشینان به
مراتب کمتر از نیروی وارد شده در برخوردهای جلو می باشد .بنابراین در این مواقع کیسه
های هوا باز نخواهد شد.
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برخورد با شدت کم

0

غلتش خودرو
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در لحظه وقوع تصادف رانندگان به شدت پدال ترمز را فشار می دهند .در این مواقع براثر
نیروی ترمز زیادی که به چرخ ها و خودرو وارد می شود ،قسمت جلوی خودرو به سمت
پایین متمایل شده و در صورت برخورد ممکن است خودرو در زیر خودرویی که دارای
ارتفاع بیشتری می باشد ،قرار بگیرد .در این مواقع به دلیل اینکه نیروی برخورد با شدت
کمتری به اتاق خودرو منتقل می شود (در برخی موارد تقریباً منتقل نمی شود) ،کیسه
های هوا نیز باز نخواهند شد.

در مواقعی که خودرو دچار غلتش می شود ممکن است کیسه های هوای پرده ای به 9
تناسب زاویه و میزان ضربه وارد شده باز نشوند.
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جراحات احتمالی ناشی از باد شدن کیسه هوا

در برخورد خودرو با موانعی همچون درخت و یا تیر چراغ برق  ،از آنجایی که برخورد در
یک ناحیه متمرکز می باشد و تمام نیروی برخورد به سنسورها منتقل نمی شود ،کیسه
های هوا احتماالً باز نخواهند شد.
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در صورت تشخیص ضربه تصادف از سوی واحد کنترل کیسه هوا ،سیگنالی به منظور
عملکرد و باز شدن کیسه هوا از سوی آن ارسال میگردد .در اثر ارسال این سیگنال،
کیسه هوا در کسری از زمان باز میشود تا بدین طریق از سرنشینان محافظت کند .در
زمان باز شدن کیسههای هوا ،صدای مهیبی به همراه دود ایجاد میشود .ممکن است در
اثر ضربه و گرمای کیسه هوای باز شده ،سرنشینان دچار سوزش و آسیبهای سطحی
ثانویهای شوند که از باز شدن کیسه های هوا و یا شیشههای شکسته خودرو نشات
گرفته باشد.

هشدارهایی درباره کیسه هوا

0

هشدار های ایمنی کیسه هوا ()I
•برای عیب یابی مدار کیسه هوا از دستگاه های عیب یاب مدار استفاده نکنید .از
تعمیر و یا اعمال تغییرات در اجزای سیستم برقی کیسه های هوا اجتناب کنید.
•بررسی نادرست و بدون دقت سیستم کیسه هوا می تواند بسیار خطرناک باشد و
موجب بروز جراحات شدید شود .بررسی و تعمیر سیستم کیسه های هوا تنها باید
توسط عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک صورت پذیرد.
•برای تعویض غربیلک فرمان خودرو همیشه از قطعات اصلی تامين شده از سوی
شرکت رامک یدک استفاده نمایید.
•هنگامی که موتور خودرو روشن است ،چراغ هشدار کیسه های هوا به منظور
بررسی سیستم کیسه های هوا روشن شده و در صورت عادی بودن شرایط پس
از  6ثانیه خاموش خواهد شد .در صورتی که چراغ هشدار کیسه هوا روشن بماند
نشان دهنده نقص فنی سیستم کیسه هوا می باشد و خودرو رابه منظور بررسی
سیستم کیسه هوا ،باید به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک منتقل
کنید.
•کودکان و نوزادن را هرگز برروی صندلی جلوی خودرو قرار ندهيد و یا آنها را روی
صندلی جلو در آغوش نگیرید .زیرا در صورت باز شدن کیسه های هوا ،کودکان و
نوزادان به شدت دچار آسیب خواهند شد.
•صندلی کودک باید همیشه روی صندلی عقب خودرو نصب شود.
هیچ گاه نباید صندلی کودک روی صندلی جلوی خودرو قرار گیرد ،زیرا در صورت
باز شدن شدن کیسه های هوا ،کودکان و نوزادان به شدت آسیب خواهند دید.
•بهترین راندمان کیسه های هوا و کمربند ایمنی زمانی است که به طور صحیح و
عمودی بر روی صندلی نشسته اید.

•صندلی خودرو را بیش از حد به فرمان و داشبورد نزدیک نکنید .زیرا در هنگام باز
شدن کیسه های هوا چنانچه سر خود را به پایین بیاورید امکان آسیب و حتی در
مواردی مرگ وجود خواهد داشت.
•هرگز به اجزای سیستم کیسه هوا که شامل غربیلک فرمان ،محل نصب کیسه هوا
و سیم کشی آن می شود ،با دست و یا ابزار ديگر فشار وارد نکنید ،زیرا با باز شدن
ناگهانی کیسه هوا امکان آسیب دیدن شما وجود خواهد داشت.
•سیستم کیسه هوا حاوی مقداری مواد منفجره می باشد ،بنابراین به منظور تعمیر
و یا تعویض آن به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
•پس از باز شدن کیسه هوا اجزای آن دارای حرارت زیادی می باشند ،بنابراین از
لمس کردن آنها خودداری کنید.
•در صورت رها شدن کیسه هوا ،مجموعه کیسه هوا باید تعویض شود.
•از کاربرد خوشبوکننده های هوا ،کاغذهای یادداشت چسبی و یا نگهدارنده های
تلفن همراه برروی داشبورد و غربیلک فرمان اجتناب کنید.
•از شیشه خودرو به سمت بیرون خم نشوید و دست و یا سر خودرا از شیشه بیرون
نیاورید .زیرا در صورت باز شدن کیسه های هوای پرده ای ،به شدت دچار آسیب
خواهید شد.
•از قرار دادن اشیائی بین سرنشینان خودرو و کیسه های هوای پرده ای خودداری
کنید .این اجسام ممکن است از باز شدن کیسه های هوا جلوگیری کرده و یا به
سمت سرنشینان خودرو پرتاب شوند.
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هشدار های ایمنی کیسه هوا ()II
•از بستن درب های خودرو با شدت زیاد خودداری نمایید .این کار ممکن است
موجب بروز اختالل در عملکرد کیسه های هوا شود.
•در هنگام نصب صندلی کودک برروی صندلی عقب خودرویی که به کیسه هوای
پرده ای مجهز است ،صندلی کودک را تا جایی که امکان دارد از درب ها دور کنید.
در غیر اینصورت در صورت باز شدن و برخورد کیسه های هوا با صندلی ،امکان
آسیب و یا حتی مرگ کودک وجود خواهد داشت.
•در هنگام رانندگی ،دور غربیلک فرمان خودرو را در دستان خود بگیرید تا کیسه
هوا بتواند در مواقع مورد نیاز بدون هیچ مانعی باز شود.
•در هنگام رانندگی غربیلک فرمان را به صورت ضربدری در دستان خود نگیرید،
زیرا در هنگام باز شدن کیسه های هوا ممکن است به شدت آسیب ببینید.
•سینه و صورت خود را در نزدیکی غربیلک فرمان و داشبورد خودرو نگه ندارید و به
سرنشینان خودرو اجازه ندهید که صورت ،دست و یا پای خود را برروی داشبورد
قرار دهند .زیرا در این صورت کیسه های هوا بخوبی عمل نخواهند کرد.
•هنگامی که کیسه هوا باز شود صدا و دود زیادی تولید خواهد شد .البته این دود
غیر سمی است( .گاز نیتروژن )
•با باز شدن کیسه هوا گازی غیر سمی آزاد خواهد شد .ممکن است این گاز موجب
تحریک پوست ،چشم ها و یا بینی شما شود .در این مواقع عضو آسیب دیده را با
آب سرد بشویید و در صورت عدم بهبود ،به پزشک مراجعه نمایید.
•در هنگام باز شدن کیسه هوای سرنشین جلو ،امکان شکستن شیشه جلوی
خودرو وجود خواهد داشت.
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• در صورتی که غربیلک فرمان خودرو نیاز به تعمیر داشته باشد و یا پس از وقوع تصادف
کیسه های هوا عمل نکرده باشند ،باید به منظور بررسی وضعیت فنی کیسه های هوا
به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.
•ممکن است در اثر باز شدن کیسه هوا جراحتي در سرنشینان خودرو ایجاد شود
(کبودی  ،سوختگی و جراحات ناشی ازشکستن شیشه جلوی خودرو)  .با باز شدن
کیسه هوا گازی غیرسمی آزاد می شود.
•درصورتی که شدت برخورد قابل مالحظه نباشد و عملکرد کمربند ایمنی برای
محافظت از سرنشینان خودرو کافی باشد ،کیسه های هوا باز نخواهند شد تا از بروز
جراحات سطحی که ممکن است ناشی از باز شدن کیسه های هوا برای سرنشینان
باشد جلوگیری گردد.
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دریچه هوای مرکزی جلو

دریچه هوای ورودی جانبی جلو

بسته

اهرم تنظیم جهت جریان هوای ورودی
با حرکت دادن اهرم روی دریچه هوا درجهت عمودی و افقی می توانید جهت جریان
هوای ورودی را تغییر دهید.

1

باز

باز

باز
بسته

0

بسته
صـفحــ همتحرک
تنظیممیزان
جریان هوا
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4
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اهرم تنظیم جهت
جــریــانهـوای
ورودی

6
7
8

با حرکت دادن اهرم کوچک روی دریچه درجهت عمودی و افقی می توانید جهت جریان 9

هوای ورودی را تغییر دهید .همچنین می توانید با چرخاندن صفحه متحرک در جهت
ساعتگرد و پادساعتگرد حجم هوای ورودی را تنظیم کنید.
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هشدارها و موارد ایمنی
نوع و اندازه مبرد کولر
مشخصات
ظرفیت مبرد مورد نیاز برای شارژ گاز
کولر

R134a
650±30 gr

هشدار
• در صورتی که در هنگام روشن بودن کولر و یا بخاری شیشه های خودرو بسته باشند
و شما در خودرو خوابیده باشید ،خطر خفگی و مرگ شما را تهدید خواهد کرد.
• استفاده مداوم و طوالنی مدت از سیستم گردش هوای داخل خودرو موجب پوشیده
شدن شیشه ها از بخار و مشکل شدن تنفس در داخل خودرو خواهد شد .این حالت
را برای مدت زمانی طوالنی به کار نبرید.
• در صورت ورود گازهای خروجی اگزوز به داخل خودرو احتمال مسمومیت توسط
مونوکسیدکربن وجود خواهد داشت .هنگام رانندگی در مناطقی که مملو از دود و
گاز های سمی است ،فقط باید برای مدت زمان کوتاهی سیستم گردش هوای درون
کابین خودرو را به کار ببرید و پس از خروج از آن منطقه ،سیستم را در حالت ورود
هوای تازه از بیرون قرار دهید.
• در صورتی که در هنگام روشن بودن کولر و یا بخاری شیشه های خودرو بسته باشند
و شما در خودرو خوابیده باشید ممکن است به دلیل فقدان تهویه هوا دچارحالت
تنگی نفس و خفگی شوید .بنابراین در هنگام استفاده از بخاری یا کولر درون خودرو
از تهویه هوای بیرون استفاده نمایید.
• در هوای بسیار سرد و یا گرم ،هنگامی که درون خودرو کولر و یا بخاری روشن است،
کودکان و یا افراد معلول را در خودرو تنها رها نکنید .کودکان و افراد معلول ممکن
است به دلیل گرما و یا کمبود اکسیژن در داخل خودرو به شدت آسیب ببینند.
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هشدار
• در صورتی که خودرو را در زیر نور مستقیم خورشید پارک کرده اید ،پیش از روشن
کردن کولر ( )ACتمام شیشه ها را باز کنید تا گرمای داخل خودرو خارج شود.
• هنگامی که خودرو متوقف شده است ،استفاده مداوم و طوالنی مدت از کولر ( )ACمی
تواند موجب باال رفتن دمای موتور شود.
• درهنگامباالرفتنازسرباالییهایطوالنیهر 3الی 5دقیقهکولرراخاموشوروشنکنید.
• هنگامی که موتور خودرو خاموش است  ،برای مدت طوالنی از فن تهویه خودرو
استفاده نکنید .زیرا این کار می تواند موجب خالی شدن شارژ باطری خودرو شود.
• به منظور روغن کاری مناسب کمپرسور و اجزای دیگر کولر و همچنین فراهم کردن
شرایط بهینه برای سیستم  ،بهتر است حداقل یک بار در هفته کولر را روشن کنید و
اجازه دهید تا مدتی با سرعت کم کار کند.
• هنگامی که کولر روشن است موتور خودرو را خاموش نکنید .زیرا این کار موجب می
شود تا بوی نامطبوعی از داخل مجاری کولر به داخل خودرو وارد شود .بنابراین پیش
از خاموش کردن موتور خودرو ،فن تهویه را خاموش کرده و سیستم را در حالت ورود
هوای تازه بیرون قرار دهید و چند دقیقه منتظر بمانید.
• در صورتی که در هنگام روشن بودن کولر اقدام به روشن کردن موتور خودرو کنید ،
ممکن است موتور به راحتی روشن نشود و موتور در حالت در جا به خوبی کار نکند و
لرزش و ارتعاشاتی در خودرو ایجاد شود .بنابراین پیش از روشن کردن موتور خودرو،
از خاموش بودن سیستم های برقی مانند فن تهویه خودرو اطمینان حاصل نمایید.
• در صورتی که به مدت طوالنی از سیستم کولر خودرو استفاده نشده است ،با روشن
کردن کولر بوی نامطبوعی به داخل کابین وارد خواهد شد .در این مواقع برای از بین
بردن این بو می توانید در حالی که شیشه ها باز است سیستم کولر را به مدت 20تا30
دقیقهروشنبگذارید.
• در فصل زمستان که از کولر خودرو استفاده نمی کنید کولر را ماهی یک یا دو بار به
مدت  5الی  10دقیقه روشن کنید.
• در صورتی که به طور منظم از سیستم کولر استفاده نشود،روانکار درون کمپرسور به
گردش در نیامده و موجب اختالل در عملکرد سیستم کولر خواهد شد .بنابراین از
روشن بودن کولر با دور پایین فن تهویه اطمینان حاصل نمایید.
• چنانچه هنگام روشن بودن کولر اقدام به شتاب گیری سریع خودرو نمایید ،ممکن
است از کالچ مغناطیسی کمپرسور صدایی به گوش برسد .این حالت یک عملکرد
عادی به منظور کاهش فشار کمپرسور و محافظت از سیستم کولر است.

سیستم بخاری و تهویه مطبوع اتوماتیک
در صورتی که دکمه  AUTOفشرده شده باشد ،دمای کابین مسافران به صورت خودکار در دمای تنظیم شده ثابت خواهد ماند .در صورت فشردن مجدد دکمه اتوماتیک کولر،
میتوانید به صورت دستی نیز نحوه عملکرد کولر ،جهت جریان هوا ،سرعت (چرخش) فن و منبع تامین هوای کولر را انتخاب کنید .برای خاموش کردن کولر و بخاری دکمه OFF
را فشار دهید .با چرخاندن دکمه کنترل دما ،می توانید دمای داخل کابین را تنظیم کنید.
روشن بودن کولر

نشانگر وضعیت ورود هوای تازه
نشانگر سیستم گرمکن شیشه

6
دکمه  AUTOو تنظیم کننده دمای
اتاق

دکمه سیستم گرمکن شیشه

نشانگر گردش هوای داخل اتاق

عملکرد اتوماتیک
هنگامی که دکمه  AUTOرا فشار دهید .نشانگر  AUTOبر روی صفحه نمایشگر روشن
شده و دمای کابین مسافران به صورت اتوماتیک در دمای تنظیم شده ثابت خواهد ماند.
چنانچه هنگام عملکرد سیستم در حالت دستی ،دکمه  AUTOرا فشار دهید سیستم به
حالت «عملکرد اتوماتیک» تغییر خواهد کرد.

5

نشانگر دمای بیرون

دکمه تنظیم سرعت گردش فن
و دمای بیرونی

دکمه ورود هوای تازه از بیرون

2
4

نشانگر دماهای محیط و تنظیم شده برای اتاق

نشانگر جهت جریان هوا
نشانگر سرعت گردش فن

1

3

نشانگر وضعیت اتوماتیک

نشانگر گردش هوای داخل اتاق

0

دکمه کولر

7

سنسور دما و میزان رطوبت داخل اتاق

8

دکمه OFF

9
10

دکمه تغییر جهت جریان هوا

عملکرد دستی
چنانچه هنگام عملکرد سیستم در حالت اتوماتیک از دکمه تنظیم سرعت فن،
دکمه کولر ،دکمه چرخش هوای درون اتاق و یا دکمه تغییر حالت ()MODE
استفاده کنید ،چراغ نشانگر  AUTOبر روی صفحه نمایشگر خاموش شده و
سیستم تهویه مطبوع به حالت «عملکرد دستی» تغییر خواهد کرد.

سیستم گرمایش  ،سرمایش و تهویه مطبوع
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11
12
13
14

دکمه تنظیم سرعت فن تهویه
به منظور تنظیم سرعت فن تهویه ،این دکمه را فشار دهید .هنگامی که سیستم تهویه در
حالت اتوماتیک قرار دارد ،با چرخش این دکمه ،نشانگر  AUTOخاموش شده و سیستم
تهویه به حالت دستی تغییر می یابد.

دکمه تنظیم دما
به منظور تنظیم دمای داخل کابین این دکمه را به مقدار مورد نیاز بچرخانید.

احتياط
چنانچه در هنگام روشن بودن فن تهویه ،دکمه کولر در حالت  OFFباشد ،با
وجود وزش هوا به درون اتاق ،کولر همچنان خاموش خواهد بود.
زیاد کردن سرعت فن

کم کردن سرعت فن

گرم

سرد

دکمه AUTO

دکمه نشانگر دمای بیرونی
با فشردن این دکمه ،نشانگر  AMBروشن شده و دمای بیرون بر روی
صفحه نشانگر به مدت  5ثانیه روشن می ماند.
احتياط
به دلیل تاثیر دمای موتور و دمای زمین ،ممکن است دمای
نشان داده شده بر روی صفحه نمایشگر ،دمای واقعی بیرون
خودرو نباشد.
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دکمه OFF

به منظور غیرفعال نمودن کولر/
بخاری این دکمه را فشار دهید.

دکمه AUTO
هنگامی که دکمه  AUTOرا فشار دهید،
نمایشگر  AUTOبر روی صفحه نمایشگر روشن
شده و دمای داخل خودرو را به صورت اتوماتیک
در دمای تنظیم شده ثابت نگه می دارد.
چنانچه هنگام عملکرد سیستم به حالت دستی،
دکمه  AUTOرا فشار دهید سیستم به حالت
«عملکرد اتوماتیک» تغییر خواهد کرد.

دکمه سیستم گرمکن شیشه ها

از این دکمه برای گرم کردن سریع شیشه ها استفاده می شود.
در صورت فشردن این دکمه ،جهت جریان هوا به سمت شیشه های جلو و شیشه های
درب های خودرو تغییر می کند و کولر به صورت اتوماتیک عمل کرده و هوای بیرون
به داخل کابین خودرو راه می یابد.
) روشن خواهند شد.
در این حالت نشانگرهای کولر  ،گرم کن شیشه ها و (
چنانچه در هنگام عملکرد این سیستم دکمه مربوطه را دوباره فشار دهید ،نشانگر
 AUTOخاموش می شود .پس از ذوب شدن یخ های روی شیشه و یا از بین رفتن
بخارهای روی شیشه ها ،دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد سیستم به حالت عادی
باز گردد.

0

دکمه کولر

1

در صورت فشردن این دکمه چراغ نشانگر  A/Cروشن شده و با روشن شدن کولر،
چراغ  AUTOخاموش خواهد شد .با فشردن مجدد این دکمه ،کولر خاموش شده و
نشانگر  A/Cنیز خاموش خواهدشد.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

دکمه تغییر جهت جریان هوا
با هربار فشردن این دکمه ،جریان هوای ورودی به اتاق به حالت دیگری که 11

برروی صفحه نمایشگر نشان داده می شود تغییر خواهد کرد.
هنگامی که نشانگر حالت  AUTOروشن است و سیستم تهویه در حالت
اتوماتیک قرار دارد ،با فشردن این دکمه سیستم تهویه به حالت دستی 13
تغییر می کند و نشانگر  AUTOخاموش می شود.

12

وزش هـــوا بــه
سمتشیشههاو پا

وزش هــوا بـــه
سمت پا

وزش هوا در دو
جهت صورت و پا

وزش مستقیم هوا
به صورت

14

سیستم گرمایش  ،سرمایش و تهویه مطبوع

9-7

دکمه چرخش هوای داخل اتاق

با فشردن این دکمه نشانگر گردش هوای داخل اتاق روشن شده و سیستم تهویه به حالت
گردش هوای داخل اتاق تغییر حالت خواهد داد.
هشدار
• استفاده طوالنی مدت ازگردش هوای داخل اتاق می تواند موجب حالت هایی همچون
سردرد ،تنگی نفس و خواب آلودگی برای سرنشینان و یا بخار گرفتگی شیشه های
خودرو گردد.
• درصورت ورود گازهای خروجی از اگزوز به داخل خودرو  ،احتمال مسمومیت با گاز
مونوکسیدکربن وجود خواهد داشت .در این مواقع پس از عبور از منطقه غبار آلود و یا
آلوده می توانید سیستم تهویه را در حالت ورود هوای تازه قرار دهید.

دکمه ورود هوای تازه به اتاق

با فشار دادن این دکمه ،نشانگر ورود هوای تازه روشن شده و سیستم تهویه در
حالت ورود هوای تازه از بیرون به درون اتاق قرار خواهد گرفت.
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انتخاب حالت ورود هوای تازه و چرخش هوای داخل اتاق به صورت
اتوماتیک

هنگامی که دکمه سیستم گرمکن شیشه ها (یخ زدایی) فشرده شود ،هوای بیرون به داخل
خودرو وارد می شود و هنگامی که مجددا ً این دکمه فشرده شود سیستم به حالت قبلی ذخیره
شده باز خواهد گشت.

سیستم بخاری و تهویه مطبوع دستی

با چرخش دستی اهرم تنظیم در سیستم بخاری /تهویه مطبوع ،می توانید دمای داخل اتاق را در یک محدوده مناسب تنظیم نمایید .همچنین میزان سرعت فن سیستم
از  1تا  4متغیر خواهد بود و دمای هوا و جهت وزش هوا نیز قابل تنظیم خواهد بود.
گرم

0
1

2

قابلیت تنظیم سرعت گردش فن در چهار حالت مختلف
سرد

3
4

دکمه انتخاب حالت گردش هوا

دکمه روشن  /خاموش
تهویه مطبوع

گرمکن شیشه جلو

6
7

دکمه کنترل دما
دمای وزش هوا را با چرخش اهرم در
جهت های چپ و راست تنظیم نمایید.
هوای گرم  :جهت قرمز
هوای سرد  :جهت آبی

وزش هوا به سمت
شیشه ها و پا

5

8

دکمه تغییر جهت وزش هوا

وزش هوا به سمت پا

وزش هوا در دو جهت
صورت و پا

وزش هوا به صورت

دکمه کنترل فن
با چرخش دکمه در جهت ساعتگرد ،سرعت فن
سیستمافزایشمیبایدودرجهتپادساعتگرد،
سرعت فن سیستم کاهش می یابد .وقتی که
دکمه در حالت « »0قرار می گیرد ،حرکت فن
متوقفمیشود.
توجه
وقتی که دکمه سیستم تهویه مطبوع
خاموش باشد ،حتی اگر دکمه فن در حالت
فعال قرار داشته باشد ،سیستم تهویه کار
نخواهدکردوفقطهواجریانخواهدداشت.
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9
10
11
12
13
14

دکمه خاموش /روشن تهویه مطبوع

برای روشن کردن سیستم تهویه مطبوع ،این دکمه را وقتی که سرعت فن
تهویه در هر موقعیتی به جز «صفر» قرار دارد ،فشار دهید .سپس نشانگر روی
دکمه روشن خواهد شد .برای خاموش کردن تهویه مطبوع  ،دویاره دکمه را
فشار دهید.

 )2نشانگر وضعیت گردش
هوای اتاق

 )3نشانگر وضعیت روشن بودن
تهویه

دکمه انتخاب حالت گردش هوای اتاق

هشدار
• استفاده طوالنی مدت از گردش هوای داخل اتاق می تواند عوارضی همچون سردرد،
تنگی نفس و خواب آلودگی را در سرنشینان ایجاد نماید و یا باعث بخار گرفتگی
شیشه های خودرو شود.
• در صورت ورود گازهای خروجی از اگزوز به داخل خودرو ،احتمال مسمومیت با گاز
مونوکسیدکربن وجود خواهد داشت .در این مواقع پس از عبور از منطقه غبارآلود
و یا آلوده می توانید سیستم تهویه را در حالت ورود هوای تازه به اتاق قرار دهید.
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با فشردن این دکمه ،دو حالت هوای تازه ورودی و گردش هوای داخل اتاق قابل
تغییر به یکدیگر می باشند و می توان هر یک را جایگزین حالت دیگر نمود.
وقتی که حالت گردش هوای داخل اتاق انتخاب می شود،نشانگر روی این دکمه
روشن می شود .در زمانی که هوا مرطوب و یا بارانی می باشد ،حالت هوای تازه
ورودی را انتخاب و جهت وزش هوا را به شیشه ها تنظیم نمایید تا بخار شیشه
جلو از بین برود.

یخ زدایی و مه زدایی
سطح داخلی شیشه جلو
.1
.2
.3
.4

دکمه یخ زدا را فشار دهید.
با استفاده از دکمه تنظیم سرعت فن ،سرعت مناسب را برای چرخش فن
تنظیم کنید.
برای از بین بردن هر چه سریعتر مه یا بخاری که سطح شیشهها را پوشانده
است ،سرعت چرخش فن را در بیشترین حالت ،تنظیم کنید.
برای جلوگیری از تشکیل بخار و مه بر روی شیشهها ،حالت ورود هوای تازه از
بیرون را برای سیستم تهویه انتخاب کنید.

سطح خارجی شیشه جلو
 .1دکمه یخ زدا را فشار دهید.
 .2با استفاده از دکمه تنظیم سرعت فن ،سرعت مناسب را برای چرخش فن
تنظیم کنید.
 .3برای از بین بردن سریع بخار روی شیشه ها ،سرعت چرخش فن را در بیشترین
حالت تنظیم کنید.
 .4دکمه تنظیم دمای جریان هوای ورودی به داخل کابین را به سمت هوای گرم
بچرخانید.

هشدار
• هنگام بارش باران و هنگامی که هوای بیرون خودرو بسیار مرطوب است ،ممکن
است سطح شیشه ها از بخار پوشیده شود .در این حالت دید راننده محدود شده
و موقعیت خطرناکی را برای سرنشینان ایجاد خواهد کرد .برای جلوگیری ازبروز
چنین حالتی ،سیستم تهویه خودرو را در حالت ورودی هوای تازه از بیرون قرار
دهید.

توجه
• با فشردن دکمهیخ زدا ،سیستم تهویه به حالت اتوماتیک تغییر کرده و سیستم به
صورت خودکار  ،حالت ورود هوای تازه را انتخاب خواهد کرد.

0
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سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

دکمهیخ زدایی
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سیستم تهویه مطبوع دستی
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احتیاط
•استفاده طوالنی مدت از حالت وزش جریان هوا در دو جهت ( به سمت پا
و صورت ) و یا حالت یخ زدا ممکن است با توجه به اختالف دمای زیاد بین
داخل و خارج شیشه ها باعث بخارگرفتگی سطح خارجی شیشه ها شود .در
این مواقع حالت ورود هوای تازه از بیرون را انتخاب کرده و سرعت چرخش
فن را در کمترین حالت قرار دهید.
•برای جلوگیری از بخار گرفتگی شیشه ها ،برف و یا برگ درختان و هر
مانع دیگری را که ممکن است جلوی مجاری ورودی هوا باشند را بردارید.
(بخصوص در فصل زمستان و تابستان)

تعویض فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع

0

مواقعی که فیلتر هوای اتاق باید تعویض شود :
•در صورت عدم استفاده از تهویه مطبوع برای مدت زمانی طوالنی ،بوی نامطبوعی پس از روشن شدن کولر به مشام می رسد.
•در صورت کاهش خنک کنندگی و وزش سیستم تهویه مطبوع
احتیاط
• در هنگام باز کردن درب داشبورد از وارد کردن فشار بیش از اندازه به اهرم دستگیره
و زبانه قفل درب خودداری نمایید .در صورت وارد کردن فشار زیاد به این بخش
ممکن است زبانه تغییر شکل بدهد و درب داشبورد به طور کامل بسته نشود.
• هردو فیلتر را همزمان با هم تعویض کنید و به جهت قرار گرفتن آنها توجه نمایید.

تعویض فیلتر هوا داخل اتاق

1

احتیاط
• فیلتر سیستم تهویه را پس از پیمودن مسافت  15000کیلومتر تعویض نمایید.
گرچه در صورت استفاده از خودرو در شرایط آب وهوایی سخت مانند رانندگی در
محیط های غبار آلود ،جاده های شوسه و غیرآسفالت و یا استفاده بیش از اندازه از
بخاری و کولر ،باید فیلتر هوای اتاق را زودتر تعویض کنید.
• در صورت کثیف شدن فیلتر هوا  ،ظرفیت گرمایشی و سرمایشی سیستم کاهش
یافته و بوی نامطبوعی تولید خواهد شد.
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 .1درب داشبورد را باز کنید.

 .2با حرکت دادن قسمت سمت چپ گیره در جهت
فلش نشان داده شده در شکل  ،داشبورد را جدا
کنید.

 .3سمت راست داشبورد را در جهت فلش نشان داده
شده به سمت پایین فشار دهید.
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سیستم گرمایش  ،سرمایش و تهویه مطبوع
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بخش نشان داده شده در عکس فوق ،قسمت تحتانی فیلتر
هوا را نشان می دهد.

 .4درپوش فیلتر هوا را باز کنید.

 .5فیلتر اولی را بیرون بیاورید.

 .6فیلتر دومی را کمی به سمت چپ بکشید و آن
را بیرون آورید.
 .7برای نصب فیلترها مراحل ذکر شده را از آخر به
اول انجام دهید.
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سیستم گرمایش  ،سرمایش و تهویه مطبوع
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امکانات رفاهی

تجهیزات رفاهی و محفظه های نگهداری
آفتابگیر سرنشین جلو

محفظه عینک

آفتابگیر راننده

آینه دید عقب

(* تنظیم اتوماتیک ضد انعکاس نور)

ساعت دیجیتال

قالب نگهدارنده کیف دستی

داشبورد
محل نگهدارنده نقشه
منبع تغذیه (پریز برق)
محل نگهداری نقشه
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امکانات رفاهی

کنسول وسط

فندک

هشدار
•رانندگی با خودرو در حالی که درب برخی از محفظه های داخل خودرو باز می باشد  ،می تواند بسیار خطرناک باشد و در هنگام وقوع تصادف و یا توقف های ناگهانی موجب
بروز جراحاتی برای سرنشینان خودرو خواهد شد .بنابراین پیش از شروع حرکت از بسته بودن درب تمامی محفظه ها مطمئن شوید.
•از قرار دادن فندک های یکبار مصرف و مواد قابل اشتعال در محفظه های داخل خودرو اجتناب کنید .ممکن است این اشیاء در زمان گرم شدن هوا منفجر شوند و آتش
سوزی ایجاد نمایند.
•در صورت قرار دادن فنجان حاوی چای و یا قهوه و غیره در جافنجانی جلوی خودرو ممکن است مایع محتوی درون فنجان بیرون بریزد و به خودرو آسیب وارد کند و در
صورت داغ بودن نیز می تواند موجب سوختگی شود .بنابراین از قرار دادن ظروف حاوی مایعات داغ درون جافنجانی خودرو اجتناب کنید.
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منبع تغذیه عقب خودرو

جیب پشت صندلی سرنشین جلو

9
جیب پشت صندلی راننده

10
11

کنسول وسط
محفظه قرار گرفتن جک و
متعلقات آن

محفظه جعبه ابزار و
آچار چرخ

12
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14
امکانات رفاهی
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غربیلک فرمان قابل تنظیم و بوق
بوق

برای به صدا در آوردن بوق ،صفحه وسط فرمان را
فشار دهید.

تنظیم غربیلک فرمان

احتیاط
•صدای بوق ممکن است موجب ترس عابران
پیاده شود .بنابراین فقط در مواقع ضروری از
بوق استفاده کنید.

برای تنظیم غربیلک فرمان ،این اهرم را به سمت راست و فرمان را به
سمت باال یا پایین حرکت دهید تا فرمان در موقعیت مورد نظر قرار
گیرد و سپس اهرم را رها کنید تا در محل قفل شده و ثابت بماند.
هشدار
•در هنــگام حرکت خــودرو از تنظیـم موقعیت فرمان
خودداری نمایید زیرا با این کار کنترل خودرو را از دست
خواهید داد.
•پیش از شروع حرکت  ،از قفل بودن موقعیت فرمان اطمینان
حاصل کنید.
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آینه دید عقب داخل اتاق

این آینه به منظور فراهم کردن بهترین میدان دید برای راننده دارای قابلیت تنظیم در جهت های باال  ،پایین  ،چپ و راست می باشد.

* ( ECMتنظیم اتوماتیک ضد انعکاس نور)

دکم ه تنظیم اتوماتیک ضد انعکاس نور
سنسور تشخیص
شدت نور

نشانگر

شما می توانید با فشردن دکمه تنظیم اتوماتیک ،میزان انعکاس نور چراغ خودروی
پشت سر را درون آینه به صورت اتوماتیک تنظیم کنید .با فشردن این دکمه نشانگر
حالت تنظیم اتوماتیک آینه روشن خواهد شد و با فشردن مجدد آن ،نشانگر خاموش
شده و عملکرد اتوماتیک آینه غیرفعال خواهد شد.

احتیاط
تحت شرایط زیر ممکن است سیستم تنظیم اتوماتیک آینه به خوبی عمل نکند :
•هنگامی که نور چراغ خودروی پشت سر بطور مستقیم به سنسور آینه تابش
نکند.
•درصورتی که شیشه عقب کدر ویا به رنگ دودی باشد.
•هنگامی که اهرم دنده در حالت ( Rدنده عقب ) قرار داشته باشد ،سیستم تنظیم
اتوماتیک ضد انعکاس نور در آینه غیر فعال می شود تا دید بهتری را برای راننده
فراهم کند.
•برای ایمنی بیشتر هرگز در هنگام حرکت خودرو اقدام به تنظیم آینه نکنید
هشدار
•ممکن است با شکستن آینه ،مایع الکترولیت موجود درون آینه بیرون بریزد .از
تماس این مایع با پوست بدن و یا چشمان خود جلوگیری کنید و در صورت
تماس تصادفی این مایع با چشم و دیگر اعضای بدن ،فورا ً آن قسمت را با آب سرد
بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.
•برای ایمنی بیشتر پیش از شروع حرکت ،آینه را تنظیم کنید.
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امکانات رفاهی

10-5

کنسول وسط ،جالیوانی جلو  /زیر سیگاری
جالیوانی و زیر سیگاری

کنسول وسط

این محل به منظور قرار گرفتن لیوان و یا زیر سیگاری تعبیه شده است پیش از
استفاده باید درپوش را به سمت باال بکشید.

دکمه را فشاردهید و درب کنسول را باز کنید تا بتوانید اشیاء کوچک را درون کنسول
قرار دهید .این کنسول می تواند به عنوان تکیه گاهی برای قرار گرفتن آرنج دست راننده
و سرنشین جلو نیز استفاده شود.

احتیاط
•درصورتی که خودرو به طور ناگهانی شروع به حرکت کند و یا ترمز کند مایع
درون لیوان بیرون خواهد ریخت.
•لیوان حاوی نوشیدنی های داغ را درون این قسمت قرار ندهید زیرا امکان
سوختگی اعضای بدن وجود دارد.
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احتیاط
از قرار دادن فندک های یک بار مصرف و مواد قابل اشتعال درون کنسول وسط و
دیگرمحفظه های داخل خودرو اجتناب کنید .زیرا با باال رفتن دمای محیط امکان
مشتعل شدن این مواد و بروز آتش سوزی وجود خواهد داشت.

جا عینکی /کنسول جلو

0

محفظه نگهداری (جلو)

جا عینکی

محفظه دیگری در قسمت پایینی پنل مرکزی داشبورد تعبیه شده است.

دکمه را فشاردهید تا درب جاعینکی باز شود و سپس عینک را درون آن قرار دهید.
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احتیاط
از قرار دادن اجسامی در این محفظه که مانع حرکت اهرم دنده می شود اجتناب
کنیدو اجازه دهید تا به راحتی اهرم دنده جابجا شود.

احتیاط
•عینک را در جا عینکی محکم کنید زیرا در صورتی که عینک به سمت پایین
پرتاب شود امکان آسیب دیدن آن وجود خواهد داشت.
•درصورت باز بودن درب جاعینکی ،دید آینه عقب داخل خودرو مختل شده و
همچنین باز بودن این درب در هنگام وقوع تصادف و توقف های ناگهانی می تواند
به راننده آسیب وارد کند .بنابراین پیش از شروع حرکت درب جاعینکی را ببندید.
•اجسامی که در صورت باال رفتن دما ممکن است تغییر شکل داده و شکل اصلی
خود را از دست بدهند را در جاعینکی قرار ندهید.
•از قرار دادن اجسام سنگین در داخل جاعینکی خودداری نمایید .زیرا در صورت
بیرون افتادن این اشیاء از جاعینکی امکان آسیب دیدن سرنشینان جلوی خودرو
وجود خواهد داشت.

امکانات رفاهی
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جاکارتی  /آفتابگیرها و چراغ آینه آرایشی
جا کارتی

* آفتابگیرها و چراغ آینه آرایشی

در این محل می توانید کارتها و بلیط های خود را نگهداری نمایید..

آفتابگیرها

درصورت لزوم آفتابگیر را به سمت پایین ،چپ یا راست حرکت دهید.

آینه آرایشی

برای استفاده از آینه آرایشی ،آفتابگیر را بچرخانید و درپوش روی آینه را باز کنید.

* چراغ آینه آرایشی

پس از باز کردن درپوش آینه آرایشی ،چراغ آینه روشن خواهد شد.
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ساعت دیجیتال  /داشبورد
ساعت دیجیتال

0

داشبورد

1

2
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4
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دکمه تنظیم
دکمه تنظیم دقیقه

دکمه تنظیمات
ساعت

( Hساعت )  :دکمه تنظیم ساعت
( Mدقیقه )  :دکمه تنظیم دقیقه
 ( Sتنظیم )  :دکمه تنظیم
برای تنظیم ساعت دکمه “ ”Sرا فشار دهید.
•با فشردن این دکمه ،در صورتی که عدد دقیقه شمار ساعت عددی بین صفر تا 29
را نشان دهد ،به عدد دو صفر ( )00تغییر خواهد کرد.
•با فشردن این دکمه ،در صورتی که عدد دقیقه شمار عددی بین  30تا  59را
نشان دهد ،به عدد دو صفر ( )00تغییر خواهد کرد و یک عدد به نشانگر ساعت
اضافه خواهد شد.
توجه
در صورت جدا کردن سر باطری خودرو یا تعویض فیوزها ،ساعت خودرو باید دوباره
تنظیم شود.

6
برای باز شدن درب داشبورد باید اهرم روی درب را به سمت باال بکشید .در صورتی که 7

چراغهای خودرو روشن باشند و درب داشبورد نیز باز باشد ،چراغ داخل داشبورد نیز
8
روشن خواهد شد.
احتیاط
•راندن خودرو در صورتی که درب داشبورد باز است می تواند در هنگام وقوع
تصادف و یا توقف های ناگهانی  ،موجب آسیب به سرنشینان جلوی خودرو شود.
بنابراین پیش از شروع حرکت ،درب داشبورد را ببندید.
•از قرار دادن فندک و یا مواد قابل اشتعال درون داشبورد و کنسول های خودرو
اجتناب کنید .زیرا با باال رفتن دمای محیط امکان مشتعل شدن این مواد و بروز
آتش سوزی وجود خواهد داشت.
توجه
در هنگام باز شدن درب داشبورد ،تنها زمانی چراغ درون داشبورد روشن خواهد
شد که چراغ ترمزدستی و یا چراغهای جلوی خودرو روشن باشند.

امکانات رفاهی
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فندک  /زیر سیگاری متحرک
فندک

احتیاط
•برای تمیز کردن فندک به آن ضربه وارد نکنید .زیرا این کار موجب صدمه دیدن
سیم پیچ درون آن خواهد شد.

زیر سیگاری متحرک

برای استفاده از فندک ابتدا آن را بطور کامل به سمت پایین فشار دهید و هنگامی
که فندک به اندازه کافی داغ شد بطور اتوماتیک به سمت باال پرتاب می شود و برای
استفاده آماده خواهد بود.
هشدار
•در صورتی که پس از  30ثانیه فندک به صورت اتوماتیک به سمت بیرون پرتاب
نشود ،خطر داغ شدن بیش از حد آن وجود دارد  .در این مواقع فندک را بیرون
کشیده و به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.
•در صورتی که انگشت خود را به محفظه فندک واردکنید ،ممکن است دچار
سوختگی و یا شوک الکتریکی شوید.
•هنگامی که فندک به طور کامل برای استفاده آماده شد قسمت تحتانی آن
بسیار داغ بوده و تماس آن با پوست بدن موجب بروز سوختگی در بدن خواهد
شد .همچنین افتادن فندک داغ در داخل خودرو می تواند موجب آسیب دیدن
صندلی ها و حتی بروز آتش سوزی در خودرو شود.
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در صورتی که در هنگام شب و یا در محیط های تاریک درب زیر سیگاری را باز کنید چراغ
درون زیر سیگاری روشن خواهد شد.

نوع باطری CR2032 :

احتیاط
به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی ،از ریختن مواد قابل اشتعال مانند ته سیگار
و یا زباله های کاغذی درون زیر سیگاری خودداری نمایید و همیشه از خاموش شدن
کامل سیگار مطمئن شوید.

منبع تغذیه (پریز برق )
منبع تغذیه عقب خودرو

0

منبع تغذیه جلوی خودرو
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هشدار
• برای استفاده از وسایل برقی اضافی می توانید از این منبع تغذیه استفاده کنید.
تغییر در سیم کشی خودرو ممکن است باعث بروزحوادثی مانند آتش سوزی شود.
•ظرفیت اسمی این منبع تغذیه  120وات می باشد.
•از وارد کردن انگشت خود به درون منبع تغذیه خودداری نمایید .این کار ممکن
است موجود وارد شدن شوک الکتریکی به شما شود.
• هنگامی که موتور خودرو خاموش است استفاده بیش از حد از منبع تغذیه می تواند
موجب خالی شدن شارژ باطری خودرو شود.

در جلوی خودرو یک منبع تغذیه کمکی برای نصب دستگاه های برقی اضـافی در خودرو

8

تعبـیه شده است .این منبع تغذیـه هنگامی می تواند برق مورد نیاز را تأمین کند که 9

کلید در حالت “ ”ACCو یا “ ”ONقرار گرفته باشد.

احتیاط
در صورتی که از منبع تغذیه استفاده نمی کنید درپوش آن را ببندید .چنانچه اشیاء
ریز و یا آب به درون پریز راه یابند موجب بروز مشکالت برقی خواهد شد .بعالوه
ممکن است باعث ایجاد شوک الکتریکی به سرنشینان خودرو شود.
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10-11

زیرآرنجی صندلی عقب  /دستگیره سقفی و قالب جا لباسی
زیرآرنجی صندلی عقب

دستگیره سقفی و قالب جا لباسی

این تکیه گاه در وسط صندلی عقب قرار گرفته است.
این تکیه گاه را برای استفاده به سمت پایین بکشید و هنگامی که از آن استفاده نمی کنید
آن را جمع کنید.

یک قالب جالباسی در روی دستگیره سقفی عقب خودرو سمت راننده تعبیه شده
است( .دستگیره سقفی در طرف راننده تعبیه نشده است).

قالب جا لباسی
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چراغهای داخل اتاق

چراغ قسمت بار

در صورت فشردن قسمت  ،ONچراغ روشن
خواهد شد و در صورت فشار دادن قسمت ، OFF
چراغ خاموش خواهد شد.

0
در صورت فشردن این دکمه  ،روشن و خاموش
شدن چراغهای جلو و وسط اتاق به موقعیت
درب ها مرتبط خواهد شد( .چراغ وسط اتاق
هنگامی در حالت مرتبط با موقعیت درب ها
قرار می گیرد که دکمه اصلی چراغ جلوی اتاق
فشرده شده باشد) با فشردن مجدد این دکمه،
چراغهای داخل خودرو خاموش خواهند شد.
در صورتی که دکمه چراغهای داخل در حالت
 ONقرار داشته باشد با فشردن دکمه اصلی،
چراغ ها خاموش نخواهند شد .در این حالت برای
خاموش کردن چراغهای اتاق باید از دکمه های
مربوط به هر چراغ استفاده نمایید.
•هنگامی که هریک از درب های خودرو باز
شود ،چراغهای وسط و جلو روشن شده و
راننده با استفاده از دکمه اصلی چراغ ها قادر
به خاموش کردن آنها نخواهد بود .چراغ ها
پس از بسته شدن درب ها به طور اتوماتیک
خاموش خواهند شد.

1

چراغ جلوی داخل اتاق
کلید اصلی

2
3
4

کلید چراغ
مطالعه

5
6

چراغ وسط داخل اتاق

7

چراغ وسط اتاق

8
9
10
11

هنگامی که دکمه به سمت عقب خودرو فشرده شود ،المپ وسط روشن می شود و در صورتی که دکمه در جهت مخالف
فشرده شود چراغ خاموش خواهد شد .درصورتی که درب خودرو باز شود چراغ وسط روشن شده و روشن خواهد ماند.
( البته زمانی روشن و خاموش شدن این چراغ هماهنگ با باز وبسته شدن درب ها می باشد که دکمه اصلی چراغ جلوی
اتاق فشرده شده باشد ).با بسته شدن درب های خودرو ،چراغ داخل اتاق خاموش خواهد شد.

امکانات رفاهی
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محفظه عقب  /جیب پشتی صندلی ها  /محفظه کنار درب ها
محفظه عقب

جیب پشتی صندلی

یک محفظه برای قرار گرفتن اشیاء کوچک در قسمت پایینی پشت کنسول وسط
تعبیه شده است.

در قسمت پشت صندلی های جلوی خودرو جیب هایی برای قرار دادن اشیاء کوچک
تعبیه شده است.
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0

محفظه کنار درب ها (محل نگهداری نقشه )

1

2

درب جلو

3
4
5
6
7

درب عقب

8

این محفظه برروی درب های جلوی خودرو تعبیه شده است و از این محفظه می توانید
برای نگهداری نقشه ،روزنامه ،مجله و غیره استفاده نمایید.

9
10
11
12
13
14
امکانات رفاهی
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قالب و تور نگهدارنده چمدان ها و بارها
قالب نگهدارنده

تور نگهدارنده

این خودرو دارای  6قالب برای نگهداری چمدان ها در قسمت بار می باشد..

هر وسیله ای را که ممکن است در هنگام حرکت خودرو به اطراف پرتاب شود می توانید
در این تور قرار دهید.
این تور به قسمت فوقانی بخش بار وصل می شود.

هشدار
قالبهای نگهدارنده درون قسمت بار باید به همراه تسمهها برای نگهداری بار و
چمدانها در قسمت بار بکار روند.
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* طاقچه بخش بار و قالب نگهدارنده کیف دستی
*طاقچه محفظه بار

0

قالب نگهدارنده کیف دستی

1

2
3
4
5
6
7
8
باز کردن طاقچه محفظه بار

دستگیره وسط طاقچه بار را بکشید و آن را در شیارهایی که در سمت چپ و راست پنل
داخلی و در یک چهارم باالیی آن وجود دارند  ،قرار دهید.

جمع کردن طاقچه محفظه بار

با کشیدن دستگیره طاقچه بار ،آن را از درون شیارها آزاد نمایید و به غلطک اجازه دهید
تا به آرامی طاقچه جمع شود.

جدا کردن طاقچه محفظه بار

پس از جدا کردن لبه های طاقچه از پشتی صندلی های عقب ،و با باال زدن طاقچه از
شیارهای نگهدارنده آن ،طاقچه را جدا کنید.

از این قالب برای آویزان کردن و ثابت نگه داشتن کیف دستی و یا کیسه خرید استفاده 9

می شود.

10

توجه
از طاقچه بار در قسمتی جداگانه نگهداری کنید تا فضای بیشتری برای قرار گرفتن 11
بارها و دیگر وسایل وجود داشته باشد.

12

احتیاط
هیچگونه بار و یا اشیائی را برروی طاقچه بار قرار ندهید.

امکانات رفاهی

13
14
10-17

آنتن و سیستم گرمکن شیشه های عقب
آنتن رادیو

شبکه سیم های گرمکن

شبکه سیم های گرمکن در وسط شیشه عقب خودرو قرار دارند.
در هنگام تمیز کردن بخش داخلی شیشه عقب مراقب باشید تا به آنتن و شبکه سیم های
گرمکن شیشه عقب صدمه ای وارد نشود.
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احتیاط
از پوشاندن شیشه های عقب و درب ها بوسیله برچسب های دودی و نوارهای رنگی
و ضد انعکاس نور خودداری نمایید .در صورت استفاده از این وسایل ،حساسیت آنتن و
شبکه سیم های گرمکن کاهش خواهد یافت.

* باربند

0
1

2
3
4
5
6
درصورتی که خودرو مجهز به باربند باشد ،می توانید بارها را بر روی سقف خودرو قرار
دهید.
در هنگام قرار دادن بارها برروی باربند  ،باید دقت کنید تا به خودرو آسیبی وارد نشود و
مانعی برای عملکرد سانروف ایجاد نشود.
با در نظر گرفتن موارد ایمنی خودرو می توانید از هرگونه وسیله کمکی مانند دستگاه
باالبر( )CARRIERبرای قرار دادن بارها برروی باربند استفاده نمایید.
توجه
توصیه می شود برای محافظت از سقف خودرو و بارها ،بین آنها از بالشتک ،ملحفه
و یا پارچه استفاده شود.

احتیاط
•در صورتی که خودرو مجهز به سانروف می باشد ،بارها را طوری قرار ندهید که
در عملکرد آن اختالل ایجاد شود.
حداکثر وزن مجاز برای بارها و چمدان ها برروی سقف خودرو:
باربند45 :کیلوگرم (100پوند) که بصورت یکنواخت در تمام سطح سقف خودرو
پخش شده باشد.
•قرار دادن میـزان باری که وزن آن از حد توصیـه شده بیشتر باشد می تواند
موجب صدمه دیدن خودرو شود .در هنگام حمل اشیاء بزرگ هرگز اجازه ندهید
که بار از عقب و یا کناره های خودرو آویزان شود.
•برای جلوگیری از صدمه دیدن بار و یا پرتاب شدن آن از روی باربند ،بارها را
بصورت مداوم بررسی کنید تا از بسته بودن کامل و ایمن آنها مطمئن شوید.
•در هنگام حمل بار همیشه خودرو را با سرعت متوسط برانید.
•قرار دادن بار بیش از حد توصیه شده برروی باربند می تواند باعث نامتعادل شدن
خودرو شود.

امکانات رفاهی
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اقدامات الزم در شرایط اضطراری

روشن کردن موتور باکابل های رابط
درصورت ضعیف و یا خالی شدن شارژ باطری می توانید برای روشن کردن موتور  ،از باطری خودروی دیگری به کمک کابل های رابط استفاده کنید.

باطری کمکی

کابل ( )+به قطب مثبت
کابل ( ) -به قطب منفی
از اتصال کابل ها طبق ترتیب ذکر شده اطمینان حاصل نمایید.
احتیاط
•پس از اتصال کابـل ها ،چنانچه از خودرویی دیگر برای این منظور استفاده می شود،
ابتدا موتور خودرو را روشن کنید.
•دقت کنید که کابل رابط توسط فن خنک کننده موتور قطع نشود.

باطری دشارژ شده
ترتیب اتصال کابل ها :

( )1قطب مثبت ( )+باطری خالی
( )2قطب مثبت ( )+باطری کمکی
( )3قطب منفی ( ) -باطری کمکی
( )4یک طرف کابل رابط را به خودرویی که شارژ باطری آن خالی شده است متصل کنید.
کابل را می توانید به اجزایی مانند بلوک سیلندر و یا قالب مخصوص بکسل جلوی
خودرو متصل کنید.
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 .1یک جفت کابل رابط فراهم کنید.
 .2خودروی دیگری که دارای جریان برق  12ولت است را نزدیک خودرویی که باطری
آن دشارژ شده است قرار دهید.
 .3تمام دستگاه های برقی خودرویی که باطری آن دشارژ شده است را خاموش کنید.
 .4اهرم ترمز دستی را باال کشیده و اهرم تعویض دنده را در حالت ( Pدر خودروهای
مجهز به گیربکس اتوماتیک ) قرار دهید.
 .5کابل های رابط را طبق تصویر متصل کنید.
 .6هنگامی که موتور خودروی امدادرسان روشن است و با فشردن پدال گاز دور موتور را
باال برده اید اقدام به استارت زدن خودروی دشارژ شده دیگر کنید.
 .7تالش کنید خودرویی که شارژ باطری آن خالی شده بود را روشن کنید.
 .8پس از روشن شدن موتور ،با احتیاط کابل های رابط را با انجام مراحل ذکر شده در
جهت معکوس مراحل نصب آنها ،جدا نمایید.

هشدار
•اتصال کابل رابط به قطب منفی باطری دشارژ شده ممکن است موجب قوس
الکتریکی و احتماالً انفجار باطری شود ،که این نیز می تواند موجب وارد شدن
صدمات شدید به فرد و خودرو شود.
•از اتصال کامل گیره های کابل رابط اطمینان حاصل نمایید .زیرا در صورت جدا
شدن ناگهانی اتصاالت به دلیل ارتعاشات ایجاد شده در هنگام استارت زدن و
روشن کردن موتور خودرو ،ممکن است موجب شوک الكتريكي گرددکه می تواند
خسارات شدیدی به اجزای برقی خودرو وارد کند.
•ولتاژ باطری تقویت کننده باید با ولتاز باطری دشارژ شده یکسان باشد.
•در هنگام اتصال کابل ها مطمئن شوید که کابل های مثبت و منفی در هیچ
نقطه ای با یکدیگر تماس نداشته باشند .در غیر این صورت ممکن است
جرقه ایجاد شده موجب انفجار باطری شود.
•باطری خودرو دارای اسیدی است که می تواند موجب سوختگی شود  ،بنابراین
از تماس اسید باطری با پوست ،چشمها و یا سطوح رنگ شده خودرو جلوگیری
کنید .در صورتی که بطور اتفاقی این اسید با چشم یا پوست بدن شما تماس پیدا
کند باید فورا ً آن ناحیه را با آب سرد بشویید و به پزشک مراجعه نمایید .در صورت
ورود مقداری از اسید باطری به دهان  ،باید مقدار زیادی آب یا شیر نوشیده و فورا ً
به پزشک مراجعه نمایید.
•در هنگام انتقال به بیمارستان ،ناحیه آسیب دیده را با آب ،دستمال مرطوب و
یا اسفنج تمیز کنید.
احتیاط
•برای روشن کردن خودرو با کابل های رابط ،ابتدا موتور خودروی امدادگر را
خاموش کرده و سپس کابل های رابط را متصل نمایید.
•پیش از استارت زدن موتور مطمئن شوید که کابل های رابط از فن خنک کننده
موتور فاصله داشته باشند.

اقدامات الزم در شرایط اضطراری
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احتیاط های الزم در هنگام پنچر شدن الستیک ها
چنانچه در هنگام حرکت یکی از الستیک ها پنچر شود ،باید فرمان را با هر دو دست
محکم بگيريد و پای خودرا از روی پدال گاز بردارید .بتدریج سرعت خودرو را کاهش دهید
و خودرو را در مکانی امن پارک کنید و الستیک پنچر را با الستیک زاپاس تعویض نمایید.
برای آگاهی بیشتر از چگونگی تعویض الستیک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

هشدار
•در این مواقـع وحشت زده نشوید! در این مواقـع حرکت دادن نامناسب فرمان و
یا ترمز گرفتن ناگهانی ممکن است موجب تصادف شود .خودرو را در مکانی امن
پارک کرده و چراغ های خطر چشمک زن (فالشر) را روشن کنید و سپس اهرم
ترمز دستی را باال بکشید.
•هنگامی که یکی از الستیک های خودرو پنچر شده است از رانندگی با خودرو
حتی در مسافت های کوتاه اجتناب کنید .درغیر اینصورت عالوه برآسیبی که به
الستیک وارد خواهد شد ،شرایط نامتعادلی برای خودرو در حین رانندگی ایجاد
خواهد شدکه بسیار خطرناک خواهد بود.
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هشدار
•خودرو را متوقف کرده و عالئم هشدار دهنده مانند مثلث خطر را در پشت خودرو
قرار دهید.
(فاصله قرار گرفتن عالئم از خودرو در بزرگراه ها و در هنگام شب  200 :متر و در
هنگام روز  100 :متر )
•با قرار دادن موانع در جلو و عقب چرخی که در امتداد قطری چرخ پنچر شده قرار
دارد ،آنرا مهار کنید.
•تمامی سرنشینان باید از خودرو پیاده شوند و در مکانی امن قرار گیرند.

ابزار پنچرگیری

0

جک و آچار جک

1

جک

2
آچار جک

3
4
5

جک و آچار جک در محفظه سمت راست قسمت بار قرار دارند.
درپوش این محفظه را مشابه تصویر فوق کشیده و باز کنید.
احتیاط
در صورت باز کردن درپوش بدون باال آوردن ضامن آن ممکن است قفل درپوش بشکند.

الستیک زاپاس
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جعبه ابزار
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با باال کشیدن ضامن در جهت نشان داده شده درپوش را بازکنید.

13

این جعبه حاوی آچار چرخ و آچار تخت
می باشد
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تعویض الستیک پنچر
الستیک زاپاس

الستیک زاپاس تنها برای استفاده در شرایط اضطراری می باشد ،بنابراین از این الستیک
در حالت عادی و برای رانندگی در مسافت های طوالنی استفاده نکنید .پس از نصب
الستیک زاپاس برروی خودرو به یک پنچرگیری مراجعه نمایید تا الستیک زاپاس با
الستیک جایگزین دیگری تعویض گردد.
احتیاط
•قرار گرفتن فرد در زیر خودرویی که بوسیله جک از روی زمین بلند شده است،
بسیار خطرناک می باشد چرا که در اثر ضربه و یا تکان های وارده ،خودرو از
روی جک رها شده و به پایین سقوط می کند که اين امر مي تواند به مرگ یا
صدمات جانی منجر شود.
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بیرون آوردن الستیک زاپاس
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 .1جعبه ابزار را باز کنید و آچار چرخ را بیرون آورید.

 .2بوسیله آچار چرخ ،مهره نگهدارنده الستیک را
شل کنید.

احتیاط
•هنگامی که یکی از الستیک های عقب پنچر می شود ،ممکن است برای بیرون
آوردن الستیک زاپاس از محفظه مربوطه فضای کافی وجود نداشته باشد .در این
مواقع با استفاده از جک ،خودرو را کمی از روی زمین بلند کنید.
•هنگامی که خودرو به وسیله جک از روی زمین بلند شده است  ،از وارد کردن
فشار و یا ضربه به خودرو اجتناب کنید .در غیر این صورت امکان رها شدن خودرو
از روی جک و آسیب دیدن افراد وجود خواهد داشت.
•در هنگام بیرون آوردن الستیک زاپاس دقت کنید که به بدنه اتومبیل آسیب
وارد نشود.
•در زمان نصب مجدد تایر به نگهدارنده مربوطه ،مطمئن شوید که حتما تایر
توسط نگهدارنده به خوبی مهار شود.

 .3الستیک زاپاس را خارج کنید و جک را بیرون آورید.

6
7
8

احتیاط

الستیک زاپاس تنها برای استفاده در موقع اضطراری می باشد ،بنابراین از این
الستیک در حالت عادی و برای رانندگی در مسافت های طوالنی استفاده نکنید .پس
از نصب الستیک زاپاس برروی خودرو ،به یک پنچرگیری مراجعه نمایید تا الستیک
زاپاس با یک الستیک جایگزین تعویض گردد.
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تعویض الستیک زاپاس

 .1درپوش روی رینگ چرخ را به کمک یک پیچ گوشتی دوسو باز کنید.
هشدار
• در هنگام تعویض الستیک باید از ترمز دستی استفاده کنید.
• موانع را در جلو و عقب چرخی که به طور اریب یا (ضربدری) چرخ پنچر شده قرار
دارد ،بگذارید.
احتیاط
• در هنگام نصب مجدد درپوش روی رینگ ،از قرار گرفتن صحیح آن بر روی چرخ
اطمینانحاصلنمایید.
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 .2مهره های چرخ را با استفاده از آچار چرخ و با یک یا دو دورچرخاندن آنها در خالف
جهت حرکت عقربه های ساعت شل کنید
هشدار
• مهره ها را بطور کامل باز نکنید .در صورت باز کردن کامل مهره ها امکان دارد چرخ
از جا در آمده و بدنه خودرو برروی زمین بیافتد که می تواند موجب آسیب رسیدن
به شما و افراد دیگر شود.
• برای شل کردن مهره ها آنها را فقط یک یا دو دور بچرخانید.
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 .3مطابق تصاویر فوق ،جک را به طور مستقیم در محل های قرار گیری جک قرار دهید.
هشدار
•در صورت عدم قرارگرفتن کامل جک در محل مخصوص جک ،اقدام به باال بردن
خودرو نکنید .همچنین در سطوح نرم و شیب دار از جک استفاده نکنید .مطمئن
شوید که جک کام ً
ال با زمین و نقطه مشخص شده در شکل برای قرار گرفتن
جک بر روی خودرو در تماس باشد .در غیراین صورت ممکن است موجب آسیب
رسیدن به خودرو و افراد نزدیک به خودرو شود.
احتیاط
•جک را در نقاطی غیر از نقاط تعیین شده در زیر خودرو قرار ندهید .در صورت
استفاده از جک در محل های دیگر خودرو ممکن است بدنه خودرو دچار آسیب
یا فرورفتگی شود .بخش فوقانی جک باید در نقطه مخصوص قرار گیری جک که
در شکل نشان داده شده است قرار گیرد.

6
7
هنگام بیرون آوردن جک از محفظه آن ابتدا جک را کمی
جمع کنید تا به راحتی از داخل محفظه بیرون آید و در
هنگام قرار دادن جک درون محفظه باید پس از قرار دادن
جک ،کمی آن را باز کنید تا کام ً
ال در جایگاه خود محکم
شود.
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محل قرار گرفتن جک

عقب

جلو

پایه جک
 .4جک ،آچارجک و آچارچرخ را مانند شکل فوق به یکدیگر متصل نمایید سپس آچار
چرخ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا خودرو از زمین جدا شده و به انداره 3
سانتیمتر باالتر از آن قرار گیرد.
 . 5مهره های چرخ را با دست باز نموده و به طور کامل آنها را جدا نمایید.
هشدار
از قرار گیری جک در نقاط مشخص شده و خودرو در محلی مناسب اطمینان حاصل
کنید در غیر این صورت احتمال دارد فرد دچار آسیب شود.
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 . 6به منظور کاهش بروز خطرات احتمالی ناشی از در رفتن جک ،چرخ باز شده را در
زیر خودرو قرار دهید.
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جک
 .7الستیک زاپاس را نصب کرده و مهره های چرخ را بطور موقت محکم کنید .مهره ها
را تا حد امکان با دست محکم کنید.
هشدار
با تکان دادن الستـیک از سفت بودن مهـره ها اطمینـان حاصل نمایید.
 .8با چرخاندن آچار چرخ در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت ،خودرو را پایین
آورید تا الستیک روی زمین قرار گیرد سپس جک را بردارید.
هشدار
هنگامی که خودرو بر روی جک قرار دارد نباید برای بستن مهره های چرخ نیروی
زیادی بکار ببرید ،زیرا ممکن است به دلیل تکان های ایجاد شده خودرو از روی جک
رها شود و برروی زمین بیافتد و موجب آسیب دیدن شما شود.
 .9مهره ها را بصورت ضربدری در چند مرحله سفت کنید.
 .10پس از نصب الستیک زاپاس ،الستیک پنچر را که از یکی از چرخ های خودرو
بازکرده اید  ،در قسمت بار و در محفظه الستیک زاپاس قرار دهید.

احتیاط
جک را در محلهایی غیر از محل تعیین شده قرار ندهید .قرار دادن جک
در محلهای نامناسب موجب صدمه و فرورفتگی در بدنه خودرو خواهد شد.
اطمینان حاصل نمایید که بخش فوقانی جک در نقطه مشخص شده خود آن
قرار گیرد.
مجموعه جك و آچار
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درصورت سفت کردن بیش از حد مهره های چرخ ،امکان آسیب دیدن مهره ها وجود
خواهد داشت .برای سفت کردن مهره های چرخ از فشردن آچار چرخ بوسیله پا و یا وارد
کردن نیروی اضافی بوسیله اتصال لوله به انتهای آچار چرخ خودداری نمایید.

هشدار
• هنگامی که از الستیک زاپاس استفاده می کنید ،با سرعت بیش از  60کیلومتر در
ساعتحرکتنکنید.
• زاپاس تنها برای استفاده در مواقع اضطراری تعبیه شده است  ،بنابراین از این
الستیک در حالت عادی و برای رانندگی در مسافت های طوالنی استفاده نکنید.
پس از نصب الستیک زاپاس برروی خودرو،به یک پنچرگیری مراجعه نمایید تا
الستیک زاپاس را با یک الستیک معمولی تعویض کند.
• بستن نامناسب مهره های چرخ می تواند موجب شل شدن چرخ و یا باز شدن
چرخ از خودروی در حال حرکت شود .همچنین ممکن است موجب بروز مشکل
در عملکرد فرمان و ترمزها شود.
• از بسته بودن کامل مهره ها طبق مراحـل ذکـر شـده اطمینان حاصل نمایید .باز
شدن چرخ در هنگام حرکت خودرو به دلیل شل بودن مهره های چرخ ،می تواند
موجب بروز تصادف مرگبار شود.
• استفاده از الستیک های نامناسب و با اندازه های متفاوت می تواند موجب نامتعادل
شدن خودرو در هنگام رانندگی شود .بنابراین همیشه در تمامی چرخ ها از الستیک
هایی که از نظر اندازه ،نوع و شرکت سازنده با هم یکسان هستند استفاده نمایید.
هشدار
پس از تعویض الستیک و رانندگی با خودرو در حدود1000کیلومتر ،مجددا ً مهره
های چرخ را سفت کنید.
گشتاور مورد نیاز برای سفت کردن مهره های چرخ بین  120الی  140نیوتن متر
می باشد.
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اقدامات ایمنی در هنگام تعویض الستیک
اقدامات ایمنی در هنگام تعویض الستیک
|پیش از تعویض الستیک

• چراغ های خطر چشمک زن (فالشر) را روشن کـرده و خودرو را در محلی امن ،به دور از ترافیک که دارای سطحی هموار و سفت است پارک کنیـد.
• جک را در محل تعیین شده قرار دهید و هیچگاه در زیر خودرویی که بوسیله جک از روی زمین بلند شده است قرار نگیرید .هنگامی که خودرو بر روی جک قرار دارد از
استارت زدن و یا روشن کردن موتور و هر کاری که موجب تکان خوردن خودرو می شود خودداری نمایید.

|در هنگام تعویض الستیک

• مهره ها را به صورت قطری (ضربدری) و طی چند مرحله سفت کنید.
• از کاربرد روغن و گریس برروی پیچ ها و مهره های چرخ خودداری نمایید زیرا موجب می شود مهره ها بیش از حد سفت شوند.

|پس از تعویض الستیک

• پس از تعویض الستیک در مواقع اضطراری به منظور تعمیر ،بررسی و سفت کردن مناسب مهـره های چرخ تعویض شده ،به یک تعمیرگاه واجد شرایط در زمینه تعمیرات
الستیک مراجعه نمایید.
• الستیک را با دقت کامل درون محفظه خود قرار دهید .در هنگام قرار دادن الستیک در محفظه ،مطمئن شوید که قسمت بیرونی الستیک (سمتی که مهره های چرخ برروی
آن قرار می گیرند) به سمت پایین باشد و در محفظه خود محکم مهارشده باشد  .در غیر این صورت در هنگام حرکت خودرو ،الستیک از محفظه بیرون خواهد افتاد.
• همیشه پس از استفاده از جک و الستیک زاپاس مطمئن شوید که این وسایل به طور صحیح و ایمن در محفظه خود قرار گرفته باشند .زیرا این اشیاء در صورت بسته شدن
نامناسب در هنگام تصادف و یا توقف های ناگهانی با سرعت زیاد به اطراف پرتاب می شوند .پیش از حرکت ،محکم بودن مهره های چرخ و فشار هوای الستیک ها را بررسی کنید.
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جوش آوردن موتور
نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور
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چراغ هشدار افزایش دمای موتور
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در هنگام افزایش دمای موتور ممکن است بخار آب با فشار زیاد از اجزای موتور بیرون بیاید
و یا عقربه نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور حرف  Hرا نشان دهد .در صورت بروز این
نشانه ها ،چراغ نشانگر موتور روشن شده و بوق هشدار به صدا در خواهد آمد .در این مواقع
باید فورا ً خودرو را در مکان امنی متوقف کرد.
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عالئم و نشانه ها

• چراغ نشانگر دمای موتور روشن می شود (بوق هشدار به صدا در می آید)
• عقربه نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور از حد طبیعی فراتر می رود (و یا وارد
محدوده قرمز رنگ می شود )
• از اجزای موتور بخار بیرون می آید.
• توان خروجی موتور کاهش می یابد.
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هنگامی که موتور خودرو جوش می آورد

 .1خودرو را در محلی امن و به دور از ترافیک که دارای زمینی هموار و سفت باشد متوقف
کنید و اهرم ترمز دستی را باال بکشید و سپس دنده را در حالت  Pقرار دهید.
 .2در صورتی که از کولر ویا بخاری استفاده می کنید آنرا خاموش کنید .درب موتور را باز
کنید و کمی صبر کنید تا موتور خودرو خنک شود.
 .3چنانچه در روی قسمت داخلی درب موتور بخار آب وجود داشت فورا ً موتور را خاموش
کنید.
درصورتی که آثاری از بخار برروی سطح داخلی موتور دیده نمی شود ،موتور را روشن
بگذارید و اجازه دهید در حالت درجا کار کند.
 .4اگر عقربه نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور (آمپر آب) پایین نیامد ،موتور را
خاموش کنید تا کام ً
ال سرد شود.
 .5سطح مایع خنک کننده موتور را درون مخزن کمکی بررسی نمایید .در صورت پایین
بودن سطح مایع ،لوله ها و اتصاالت رادیاتور را برای یافتن نشتی احتمالی بررسی
نمایید.
 .6در صورت نیاز ،مقداری مایع به مخزن ذخیره اضافه کنید.
 .7در صورت لزوم با یک تکه پارچه درپوش مخزن ذخیره را پوشانده و آن را کمی
بچرخانید تا کمی از بخار خارج شود و فشارداخلی مخزن کاهش یابد .پس از کاهش
فشار داخلی مخزن می توانید درپوش را برداشته و مخزن را پر کنید و سپس درپوش
را در جایش قرار دهید.
 .8در صورت عادی بودن سطح مایع خنک کننده ،برای بررسی سیستم خنک کننده
موتور ،به یکی از عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

11-16

اقدامات الزم در شرایط اضطراری

احتیاط
•درصورتی که موتور خودرو به دلیل پایین بودن سطح مایع خنک کننده موتور
به جوش آمد ،فورا ً موتور را خاموش کرده و اجازه دهید تا موتور کام ً
ال سرد شود.
•باز کردن درپوش مخزن کمکی باید هنگامی که موتور خاموش است و دمای آن
کام ً
ال پایین آمده است ( موتور سرد شده است ،).صورت پذیرد.
•هرگز هنگامی که رادیاتور و موتور خودرو داغ هستند اقدام به باز کردن درپوش
مخزن کمکی نکنید .زیرا در این حالت فشار داخل مخزن باعث خروج پرفشار بخار
و مایع داخل مخزن می شود که موجب بروز سوختگی و آسیب به شما خواهد شد.
•اضافه کردن ناگهانی آب سرد به مخزن هنگامی که موتور هنوز داغ است ممکن
است موجب آسیب دیدن موتور خودرو شود.
•همیشه از ضد یخ ها و مایع خنک کننده توصیه شده توسط شرکت رامک یدک
استفادهکنید.
•در صورتی که با انجام این اقدامات ،مشکل خودرو رفع نگردید ،به منظور بررسی
سیستم خنک کننده موتور به یکی از عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک
مراجعه نمایید.

چراغ هشدار چک موتور
0
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5
روشن ماندن این چراغ و یا روشن شدن آن در هنگام رانندگی،
نشان دهنده معیوب بودن برخی از بخش های کنترلی از جمله
سنسورها و دیگر دستگاه ها می باشد .در این مواقع به یکی از
عاملیتهای مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

6

چراغ هشدار چک موتور
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احتیاط
•هنگامی که چراغ هشدار چک موتور روشن می شود ،نیروی رانشی موتور کاهش
یافته و ممکن است موتور خودرو خاموش شود.
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ضامن آزاد کننده اهرم تعویض دنده و تنظیم مجدد حالت ایمن ()safety Mode
ضامن آزاد کننده اهرم تعویض دنده

ضامن آزاد کننده
اهرم تعویض دنده

برای تعویض دنده از حالت  Pبه حالت های دیگر ،کلید باید در حالت  ONقرار داشته
باشد و پدال ترمز فشرده شده باشد .در صورتی که کلید در حالت  ONقرار دارد و پدال
ترمز کام ً
ال فشرده شده است و قادر به خارج کردن اهرم دنده از حالت  Pنیستید :
 .1کلید را در حالت  OFFقرار داده و از ترمز دستي استفاده نمایید.
 .2ضامن حفره ای شکل آزاد کننده اهرم دنده را با استفاده از یک شیء نوک تیز مانند
نوک خودکار به سمت پایین فشار دهید .سپس اهرم دنده را در حالت  Nقرار دهید.
 .3موتور خودرو را روشن کرده و ترمز دستی را آزاد کنید و اهرم دنده را در حالت  Dقرار
داده و خودرو را به حرکت در آورید.
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هشدار
•در صورتی که اهرم دنده در حالت  Pقفل شده است ،با استفاده از دستورالعمل ذکر
شده ،آن را از حالت  Pبیرون آورده و به منظور انجام تعمیرات الزم به نزدیکترین
عاملیت مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.

بکسل کردن خودرو
هشدار
•در صورت عدم تجهیز خودرو بر به کفی ،پیش از بکسل کردن خودرو ،میـل
گـاردان چرخ هایی که برروی زمین قرار دارند ،باید جدا شود.
•بدلیل غیرفعال بودن پمپ های روغن در حین بکسل کردن خودرو ،جدا نکردن
محور میل گاردان از چرخ های متحرک خودروی بکسل شونده ممکن است
موجب آسیب دیدن و سوختن گیربکس و کمک گیربکس خودرو شود.
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برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو ،بهترین روش برای حمل خودرویی که خراب شده

8

و یا از کار افتاده استفاده از تریلرهای خودروبر می باشد .توصیه می شود خودرو را طوری

9

حمل کنید که هیچ یک از چرخ های خودرو برروی زمین قرار نداشته باشد.
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هشدار
بکسل کردن خودروی چهار چرخ محرک ( )4WDبه صورتی که چرخ های
عقب و یا جلوی آن برروی زمین قرار داشته باشند می تواند موجب آسیب دیدن
سیستم انتقال قدرت خودرو شود.توصیه می شود برای حمل خودروهای معیوب از
خودروبرمساعدت گرفته شود.
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بکسل کردن در شرایط اضطراری

فاصله  5متر

• بکسل کردن خودرو بوسیله کابل :
 .1کابل را بصورت کام ً
ال ایمن به قالب بکسل ببندید .هر دو طرف کابل را تا جایی که
ممکن است محکم به قالب های بکسل ببندید.
 .2به منظور قابل رویت بودن کابل بکسل برای خودرو های دیگر ،یک پارچه سفید را
در وسط کابل ببندید.
 .3اهرم دنده را در حالت خالص قرار داده و ترمز دستی را رها کنید.
 .4چراغ های خطر چشمک زن (فالشر ) هر دو خودرو را روشن کنید.
 .5فاصله ایمن بین دو خودرو را حفظ کنید .برای فشردن پدال ترمز خودرویی که بکسل
می شود باید نیروی بیشتری به پدال ترمز وارد شود.
 .6کلید را در حالت  ONقرار دهید.
 .7مجموع طول خودروی بکسل کننده و خودروی بکسل شونده نباید بیش از  25متر
باشد .طول کابل بکسل باید کمتر از  5متر باشد و در هنگام بکسل کردن خودرو در
مسافتی در حدود  25کیلومتر  ،سرعت خودرو نباید از  5کیلومتر در ساعت تجاوز
کند.
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قالب بکسل عقب

3

قالب بکسل جلو

4
5
6

احتیاط
•درصورت عدم امکان اجرای بکسل حرفه ای  ،راننده خودرویی که بکسل می شود
باید در پشت فرمان خودرو بماند .اما در صورتی که سیستم های برقی ،فرمان و
یا ترمز خودرو دچار نقص فنی شده اند ،هیچ گاه از روش اضطراری برای بکسل
کردن خودرو استفاده نکنید.
• مطمئن شوید که فقط کشش افقی به قالب عقب و یا جلوی خودرو وارد می شود.
•اگر سیستم برقی خودرو سالم باشد در هنگام بکسل شدن ،چراغ های هشدار
چشمک زن (فالشر) را روشن نمایید.
•در صورتی که در مسیر بکسل کردن خودرو پیچ های تند و یا سطوح شیب دار
وجود دارد ،از این روش برای بکسل کردن خودرو استفاده نکنید.
•از بکسل کردن خودرویی که از خودروی شما سنگین تر است خودداری نمایید.
•کلید را در حالت  ACCیا  ONقرار دهید تا از قفل شدن فرمان خودرو
جلوگیریکنید.

هشدار
•از قالب بکسل تنها باید در مواقع اضطراری و بطور موقت و برای فواصل کوتاه
استفاده شود .از استفاده مداوم این قالب خودداری نمایید زیرا استفاده نا مناسب
از آن پیامدهای خطرناکی را در برخواهد داشت.
•در هنگام بکسل کردن خودرو ،بطور ناگهانی شروع به حرکت نکنید و بااحتیاط
کامل رانندگی کنیدزیرا در غیر این صورت ممکن است نیروی وارد شده  ،کابل
یا زنجیر را بیش از حد درون قالب بکسل سفت کند .برای جلوگیری از آسیب
رسیدن به خودروها از کشیدن ناگهانی کابل یا زنجیر بکسل اجتناب کنید.
•درصورت استفاده از قالب بکسل برای بیرون کشیدن خودرو از درون برف،گل،
شن و یا هنگامی که قدرت کششی خودرو به تنهایی برای بیرون آمدن از
موقعیتی خاص کافی نیست  ،مطمن شوید که نیروی بیش از اندازه ای به قالب
بکسل وارد نمی شود .در غیر این صورت ممکن است کابل یا زنجیر بکسل پاره
شده و یا قالب بکسل بشکند و موجب آسیب دیدن خودرو و افراد نزدیک در
اطراف خودرو شود.
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بکسل کردن کاروان
این خودرو به عنوان یک خودروی شخصی و برای جابجا کردن سرنشینان خودرو طراحی
شده است ،بنابراین در صورت یدک کشیدن و یا بکسل کردن یک کاروان ممکن است
قدرت ترمزها ،میزان فرمان پذیری و عمر مفید خودرو تحت تأثیر قرار گیرد.
ایمنی و رضایت شما بستگی به استفاده صحیح از امکانات خودرو دارد .بنابراین باید از بار
زدن بیش از حد خودرو و یا ساير اقدامات نامتعارف خودداری نمایید.
حداکثر وزن کاروانی که خودرو قادر به بکسل کردن آن می باشد بستگی به هدف شما و
همچنین تجهیزات مخصوص نصب شده برروی خودرو دارد.پیش از اقدام به بکسل کردن
هر وسیله ای از مناسب بودن تجهیزات خودرو اطمینان حاصل کنید.
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بارگیری کاروان

برای بارگیری مناسب کاروان  ،شما باید روش صحیح اندازه گیری وزن ناخالص و وزن
توپی کاروان “ ”BALL WEIGHTرا بدانید .وزن ناخالص همان وزن كاروان به عالوه
وزن بار آن می باشد.
می توانید با قرار دادن کاروان بارگیری شده برروی باسکول ،وزن ناخالص كاروان را محاسبه
کنید.
وزن توپی کاروان ،نیرویی است که در ارتفاع عادی کاروان در جهت پایین و به طور عمود
بر روی محل اتصال کاروان به خودرو وارد می شود.
وزن کاروان بارگیری شده (وزن ناخالص کاروان) نباید از مقدار مشخصی تجاوز کند.
حداکثر وزن توپی مجاز  92کیلوگرم است.
با توجه به میزان قدرت موتور ،وزن مجاز کاروان در شیب هایی از  % 6/8تا % 12/6
صدق خواهد نمود .پس از اتصال کاروان به خودرو ،وزن بار محـور عقب خودرو (با احتساب
وزن سرنشینان ) نباید از مقدار مجـاز تجاوز کند.
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نصب قالب نگهدارنده کاروان
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( واحد کیلوگرم )
حداکثر بار
استاتیکی مجاز که
حداکثر
به طور عمودی به
وزن
اجزای نقطه اتصال
کاروان
کاروان به خودرو
وارد می شود.

محدوده حد اکثر بار مجاز

نوع

ACTYON

4WD

مجهز
به ترمز
بدون ترمز

A/T

2300
92
750

مقادیر ذکر شده جدول باال تحت شرایط زیر تأیید شده اند :
تا شیب  : %12در پنج دقیقه قادر به پنج دفعه حرکت خواهد بود( .در هنگام اتصال
به کاروان)
تا شیب  : %18در پنج دقیقه قادر به پنج دفعه حرکت خواهد بود (بدون کاروان)
هشدار
ممکن است در نقاط مرتفع ،توان خروجی موتور به قدری کاهش یابد که خودرو
قادر به یدک کشیدن حداکثر بار ذکر شده نباشد( .مخصوصاً در مناطق کوهستانی )
بنابراین پس از رسیدن به ارتفاع  1000متری ،باید پس از طی نمودن هر  1000متر
ارتفاع 10 ،درصد از مقدار بار مجاز کم شود.
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هشدار
•هرگز از محدودیت بار کاروان ویا تجهیزات بکسل تجاوز نکنید .زیرا در روزهای گرم
و در هنگام باال رفتن از سرباالیی های طوالنی دمای موتور باال می رود و موتور
جوش می آورد.
هشدار
•بارگیری نامناسب موجب می شود که در هنگام وزش باد در جهت مخالف ،عبور
کامیون از کنار خودرو و یا در هنگام عبور از سرعت گیرها و نقاط ناهموار جاده،
خودرو و کاروان دچار تکان های شدید شوند که گاهی به جدا شدن کاروان از
خودرو منجر می شود.
•با توزیع مناسب بار درون کاروان وزن عمومی را تنظیم کنید.
•وزن ناخالص کاروان و وزن توپی را بررسی کنید.

ترمزهای کاروان

درصورت استفاده از ترمزهای کاروان باید تمامی دستورالعمل های شرکت سازنده را به
دقت دنبال کنید و هرگز در سیستم ترمز خودرو تغییری ایجاد نکنید.

چراغ کاروان

همیشه پیش از شروع حرکت از کارکرد صحیح و کامل چراغ های کاروان اطمینان حاصل
نمایید.

الستیک ها

همیشه پیش از حرکت از مناسب بودن فشار باد الستیک ها اطمینان حاصل کنید.

زنجیرهای ایمنی

همیشه برای بستن خودرو به کاروان از زنجیرهای ایمنی استفاده کنید .زنجیرهای
ایمنی را طوری از زیر زبانه کاروان عبور دهید تا در صورت جدا شدن پین یا پیچ اتصال
بین تریلر و خودرو ،زبانه برروی زمین نیافتد .برای نصب صحیح زنجیرهای ایمنی طبق
توصیه های شرکت سازنده عمل کنید .همیشه آن را مقداری شل ببندید تا فضای
کافی برای دور زدن کامل وجود داشته باشد و هیچگاه اجازه ندهید که زنجیرهای
ایمنی برروی زمین کشیده شوند.

روغن ترمز

در صورتی که در شرایط زیر رانندگی می کنید باید پس از هر 15000کیلومتر روغن
ترمز را تعویض نمایید.
• درصورت بکسل کردن مداوم کاروان
• درصورت رانندگی در مناطق کوهستانی و ناهموار

روغن گیربکس اتوماتیک

درصورتی که خودروی شما به طور مداوم كارواني را بکسل می کند ،خودرو به مراقبت
منظم و مداومی نیاز خواهد داشت.
توصیه هایی برای بکسل کردن
در هنگام بکسل کردن،کنترل خودرو در هنگام رانندگی در این حالت با حالت عادی
متفاوت است.

برای ایمنی بیشتر موارد زیر را رعایت نمایید :

• پیش از بکسل کردن وسیله ای دیگر در خیابان های پر ترافیک ،ابتدا بهتر است نحوه
توقف ،دور زدن و حرکت به سمت عقب را در حالت بکسل کردن تمرین کنید.
از بکسل کردن وسیله ای دیگر در خیابان های شلوغ و محل های پر تردد خودداری
نمایید .مگر آنکه از توانایی خود برای کنترل صحیح و ایمن خودرو و خودروی دیگرمطمئن
می باشید.

• پیش از شروع حرکت ،از کارکرد مناسب سیستم چراغ های خودروی دیگراطمینان
حاصلنمایید.
• در هنگام بکسل کردن ،با سرعت بیش از  90کیلومتر در ساعت رانندگی نکنید.
• از تغییر مسیرهای ناگهانی خودداری کنید و در هنگام دور زدن از وجود فضای کافی
برای دور زدن مطمئن شوید.
• از شروع حرکت ،توقف و یا شتابگیری خودرو بصورت ناگهانی اجتناب کنید.
• از دور زدن و یا تغییر مسیرهای ناگهانی در بزرگراه ها خودداری نمایید.
• همیشه در هنگام حرکت به سمت عقب از فرد دیگری کمک و راهنمایی بگیرید.
• همیشه فاصله ایمن از خودروی جلویی را در هنگام حرکت رعایت نمایید این فاصله
در هنگام بکسل کردن افزایش خواهد یافت.
• از پدال ترمز بطور مداوم و طوالنی مدت استفاده نکنید زیرا این کار موجب داغ شدن
ترمزها می شود که به کاهش نیروی ترمزگیری خودرو منجر خواهد شد.
• همیشه در هنگام پارک کردن خودرو و کاروان از ترمز دستی استفاده کنید و موانعی
را در طرفین چرخ های کاروان قرار دهید.
• پارک کردن خودرو در سطوح شیبدار توصیه نمی شود.
• هنگامی که خودرو در حال بکسل کردن کاروان می باشد نباید در سطوح شیب دار
پارک شود .زیرا در صورت بروز حوادثی مانند جدا شدن كاروان از خودرو ،ممکن
است به دیگران آسیب وارد شود و به هردو وسیله نقلیه خساراتی وارد شود.
• در هنگام برداشتن موانع از پشت چرخ ها  ،نباید در پشت کاروان قرار بگیرید  ،زیرا در
صورت رها شدن ترمز و یا لغزش کاروان به سمت عقب ،دچار آسیب خواهید شد.
همیشه در هنگام برداشتن موانع در کنار کاروان یا خودرو بایستید.
• از دستور العمل های شرکت سازنده کاروان تبعیت نمایید.
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نحوه آغاز حرکت خودرو در سطوح شیب دار

پیش از پایین رفتن از یک سراشیبی تند و طوالنی از سرعت خودرو کاسته و دنده را
سنگین کنید .در صورت سنگین نکردن دنده خودرو ،ممکن است مجبور شوید بطور
مداوم از ترمزها استفاده کنید که می تواند موجب داغ شدن ترمزها و در مواقعی از کار
افتادن آنها شود.
در هنگام باال رفتن از سطوح شیبدار  ،از سرعت خودرو کاسته و دنده را سنگین کنید تا
از داغ شدن احتمالی موتور و جعبه دنده جلوگیری شود .

 .1پدال ترمز را فشرده و تا انجام مراحل زیر ،آن را رها نکنید:
• موتور خودرو را روشن کنید.
• اهرم دنده را در دنده مورد نظر قرار دهید.
• ترمز دستي را رها کنید.
 .2پدال ترمز را به آرامی رها کنید.
 .3به آرامی شروع به حرکت کنید تا کاروان از موانع جلوی چرخ ها جدا شود.
 .4خودرو را متوقف کنید و از فرد دیگری بخواهید تا موانع را بردارد.

در سطوح شيب دار از پارک کردن خودرویی که در حال بکسل کردن کاروان است ،جدا ً
خودداری نمایید .زیرا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه به افراد و هر دو وسیله نقلیه
آسیب جدی وارد خواهد شد.
در مواقعی که ناگزیر به پارک کردن خودرو در سطوح شیب دار هستید به توصیه های
زیر عمل کنید :
 .1پدال ترمز را فشار دهید ولی هنوز دنده را در وضعیت  Pقرار ندهید.
 .2از فرد دیگری بخواهید تا موانعی را در زیرچرخ های خودرو قرار دهد.
 .3پس از قرار گرفتن موانع در زیر چرخ ها می توانید به آرامی پدال ترمز را رها کنید تا
موانع نیروی وزن خودرو را تحمل کنند.
 .4مجددا ً پدال ترمز را فشرده و اهرم ترمز دستی را باال بکشید و اهرم دنده را در وضعیت
 Pقرار دهید.
 .5پدال ترمز را رها کنید.

در صورت بکسل کردن کاروان  ،خودرو به تعمیر و نگهداری بیشتری نیاز خواهد داشت.
برای اطالعات بیشتر به جدول زمان بندی تعمیر و نگهداری خودرو مراجعه نمایید .مواردی
که در عملکرد خودرو برای حمل کاروان بسیار تأثیر گذار هستند عبارتند از  :روغن موتور،
لنت ترمز  ،دیسک چرخ و روغن گیربکس اتوماتیک که در کتابچه راهنما کلیه این موارد
بررسی شده است و برای یافتن اطالعات مورد نظر می توانید به فهرست مطالب مراجعه
کنید .در صورتی که قصد بکسل کردن کاروان را دارید بهتر است بخش های مرتبط را
مطالعهنمایید.
برای ایمنی بیشتر پین و یا پیچ و مهره های اجزای اتصال دهنده خودرو به کاروان را بطور
منظم بررسی کنید تا از سفت و ایمن بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

پارک کردن خودرو در مناطق کوهستانی
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نگهداری از خودرو در هنگام بکسل کردن کاروان

تصادف یا آتش سوزی
در صورت آتش گرفتن خودرو وحشت زده نشوید .تمام سرنشینان را از خودرو خارج و از
کپسول اطفاء حریق استفاده کنید.
هشدار
•درصورت وقوع تصادف ممکن است سوخت از خودرو نشت کند .در این مواقع
موتور خودرو را خاموش نموده و از بکار بردن هر وسیله ای که تولید جرقه و یا
شعله آتش می کند اجتناب نمایید.
•حتی در صورت بروز سوختگی های سطحی نیز به پزشک مراجعه نمایید.
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در هنگام وقوع تصادف
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در هنگام تصادف چراغ های فالشر را روشن کنیدو درصورت امکان خودرو را به محلی
امن منتقل کنید تا از بروز تصادف های احتمالی دیگر جلوگیری نمایید .درصورت آسیب
دیدن افراد با اورژانس و همچنین پلیس تماس بگیرید.
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در هنگام بروز آتش سوزی

درصورت بروز آتش سوزی فورا ً خودرو را در محلی امن متوقف کرده و موتور خودرو
را خاموش کنید و برای خاموش کردن آتش از کپسول اطفاء حریق استفاده کنید  .در
صورتی که به تنهایی قادر به خاموش کردن آتش نیستید ،با نزدیک ترین ایستگاه آتش
نشانی تماس بگیرید.
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*عالئم هشدار دهنده (مثلث خطر )
در صورت بروز مشکل جدی برای خودروی در حال حرکت

 .1چراغ های خطر چشمک زن (فالشر) را روشن نموده و خودرو را به مکانی امن و دور از
تردد خودروهای دیگر منتقل نمایید .به منظور هشدار به دیگر خودروها مثلث خطر را
در پشت خودرو قرار دهید ( .فاصله در روز  100متر و در شب  200متر )
 .2تمام سرنشینان را از خودرو خارج کرده و در مکانی به دور از تردد خودروهای دیگر قرار
دهید.و با مراکز امدادی مربوطه تماس حاصل نمایید.

پس از توقف خودرو درمکانی امن ،عالئم هشدار دهنده مانند مثلث قرمز رنـگ خـطـر را
با فاصـله مناسبی درپشت خودرو قرار دهید( .فاصله در هنگام روز 100،متر و در هنگام
شب 200،متر عقب تر از خودرو )
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هشدار
•با توجه به وضعیت ترافیک ،مثلث خطر را در محلی قرار دهید که کام ً
ال برای
خودروهای دیگر قابل رویت باشد.
•در اتوبان ها و بزرگراه ها پس از پارک کردن خودرو ،در محلی امن بایستید.
•در هنگام شب برای هشدار به خودروهای در حال عبور ،مثلث خطر را به فاصله
 200متر عقب تر از خودرو قرار دهید.
•در صورت توقف در پیچ های جاده ،باید یک عالمت هشدار دهنده را در فاصله
بیش از  200متری از عقب خودرو در دستان خود بگیرید و مداوم تکان دهید.
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بازدید روزانه از خودرو
خارج خودرو

توصیه میشود به منظور باال بردن ایمنی خودرو ،بررسیهای زیر پیش از حرکت
از خودرو انجام شود :
 .1الستیکهای خودرو را از لحاظ میزان فشار هوا ،ساییدگی ،فرسایش و
آسیبهای احتمالی بررسی نمایید.
 .2میزان سفت بودن مهرههای چرخها را بررسی نمایید.
 .3کارکرد صحیح چراغها را بررسی نمایید.
 .4از عدم نشتی روغن ،آب و یا سوخت اطمینان حاصل نمایید.

داخل خودرو

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

میزان آزادی و یا لقی غربیلک فرمان را بررسی نمایید.
کارکرد اهرم ترمز دستی را بررسی نمایید.
کارکرد صحیح بوق ،برف پاک کن و چراغهای راهنما را بررسی کنید.
کارکرد صحیح صفحه نمایشگر و نشانگر چراغهای خطر را بررسی کنید.
مقدار بنزین داخل باک را بررسی کنید.
موقعیت آینه دید عقب داخل اتاق را تنظیم نمایید.
مکانیزم قفل دربها و شیشهها را بررسی نمایید.
نحوه عملکرد صحیح پدال ترمز را بررسی نمایید.
کمربندهای ایمنی را بررسی نمایید.

احتياط
در صورتی که از کارکرد صحیح اجزای خودرو مطمئن نیستید ،به یکی از
عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه کنید.
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متعلقات موتور
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روغن موتور
بررسی سطح روغن موتور
خودرو را در سطحی هموار پارک کرده و اهرم ترمز دستی را باال بکشید .سپس
موتور خودرو را خاموش کرده و  5دقیقه یا بیشتر منتظر بمانید.
 .1گیج روغن را بیرون کشیده و به وسیله یک تکه پارچه تمیز آن را پاک کنید
و دوباره گیج را در محل قبلی قرار دهید.
 .2گیج را مجددا ً بیرون بکشید و سطح روغن را بخوانید.
 .3سطح روغن باید بین عالمت ( MAXحداکثر) و عالمت ( MINحداقل) بر
روی گیج قرار داشته باشد .پیش از رسیدن سطح روغن به پایین تر از عالمت
( MINحداقل) اول باید از عدم نشتی روغن موتور اطمینان حاصل نمود و بعد
باید سطح روغن موتور را تا حد مجاز پر کرد.
نحوه سرریز روغن موتور
 .1درصورتی که سطح روغن به عالمت ( MINحداقل) رسیده است ،درپوش
سرریز روغن را که برروی موتور قرار دارد باز کنید و مقداری کافی از روغن
مورد تایید شرکت را درون موتور بریزید و دقت نمایید که سطح روغن از
عالمت ( MAXحداکثر) فراتر نرود.
 .2پس از  5دقیقه مجددا ً سطح روغن را بررسی نمایید.
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درپوش سرریز روغن موتور
گیج روغن مـوتـور

وظایف و کارکردهای روغن موتور
کارکرد اصلی روغن موتور  ،روانکاری و خنک کردن قطعات داخلی موتور است
که شرایط را برای کارکرد مناسب موتور فراهم می کند.
میزان مصرف روغن موتور
میـزان مصـرف روغن موتـور بستگی به گرانروی  ،نـوع روغن و نحوه راندن
خودرو دارد .در شرایط زیر به روغن بیشتری نیاز خواهد بود :
 هنگامی که خودرو صفر کیلومتر باشدموتور خودروی نو معموالً میزان روغن بیشتری مصرف می کند زیرا پیستون،
رینگ پیستون و دیواره های سیلندر هنوز به شرایط بهینه کارکرد نرسیده و
مصرف روغن نیز بیشتر خواهد بود.
 کنترل سطح روغن در  5000کیلومتر اولراننده خودرو باید به طور مداوم سطح روغن موتور را بررسی و در صورت نیاز
مقداری روغن به موتور اضافه نماید .بدین منظور توصیه می گردد درطول مدت
پیمودن اولین  5000کیلومتر با خودرو ،پس از هر بار سوختگیری و یا هر بار
رانندگی در مسافت های طوالنی سطح روغن موتور را بررسی نمایید.
 هنگامی که با دور موتور باال رانندگی می کنیددر صورت رعایت موارد زیر و انجام مراقبت های الزم در روزهای اول رانندگی با
خودرو ،کارکرد مناسب خودرو برای مدتی طوالنی تضمین خواهد شد.
•به خاطر داشته باشید در صورت رانندگی در شرایط سخت (مانند سرعت
زیاد ،زمین های ناهموار یا شیب دار و غیره) فاصله زمانی برای بررسی سطح
روغن موتور و یا افزودن روغن موتور باید کوتاه ترشود.
•از رانندگی به صورت تخت گاز در شرایطی که خودرو دارای بار سنگینی
می باشد ،خودداری نمایید ،خصوصاً زمانی که خودرو در حال پیمودن اولین
 1000کیلومتر و دمای محیط نیز زیر دمای انجماد باشد.
•درصورتی که خودرو در حال پیمودن اولین  1000کیلومتر می باشد  ،از
بکسل کردن کاروان خودداری نمایید.

0

* رانندگی در شرایط سخت چیست ؟
• رانندگی با سرعت زیاد و یا رانندگی با دور موتور باال
• رانندگی با سرعت زیاد و بطور مداوم به مدت  2ساعت
• رانندگی در جاده های ناهموار و کوهستانی و سنگالخی
• رانندگی در مناطقی که مملو از نمک و یا دیگر مواد خورنده باشد.
• رفت و آمد پی در پی در مسافت های کوتاه
• روشن بودن موتور به مدتی طوالنی به صورت درجا
• حمل بار سنگین مانند کشیدن کاروان
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فواصل زمانی تعویض روغن موتور
 .روغن و فیلتر روغن موتور باید همزمان تعویض گردد
 .فقط روغن و فیلتر روغن مورد تایید شرکت رامک یدک را مصرف کنید.

مشخصات و ظرفیت روغن موتور
مشخصات

سرويس اوليه خودرو
سرویس اولیه  :به منظور انجام سرویس اولیه در کیلومتر 1500الی 2500یا
 6ماه از زمان تحویل خودرو به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک
مراجعه نمایید و در این فاصله سطح روغن موتور را بررسی نمایید .پس از
انجام سرویس اوليه ،فواصل سرویس های ادواري هر  8000كيلومتر پيمايش
خواهد بود .
فیلتر روغن موتور
نوع

فیلتر مورد تائید رامک یدک

فیلتر روغن موتور

به ازای هر بار تعویض روغن موتور (هر  8000کیلومتر)

ظرفیت

درجه کیفی :روغن موتور اصلی سانک یانگ

Approved by MB Sheet 229.31 or
229.3 or 229.1 for GSL ENG without
CDPF
گرانروی.MB Sheet No 224.1 :

 7/5لیتر

هشدار
همیشه از روغن موتورتوصيه شده رامك يدك استفاده نمایید .استفاده از محصوالتی غیراز
محصوالت توصیه شده ممکن است موجب آسیب دیدن موتور خودرو گردد وخودرو را
از پوشش گارانتي خارج كند .
هشدارها و موارد احتیاطی در هنگام بررسی سطح روغن موتور

هشدار
• گیج اندازه گیری سطح روغن موتور را با یک دستمال تمیز پاک نمایید تا از
ورود مواد خارجی به داخل موتور جلوگیری شود.
• فقط از روغن موتور مورد تایید رامک یدک استفاده نمایید.
• در صورتی که سطح روغن بیش از اندازه پایین و یا بیش از اندازه باال باشد،
رانندگی با خودرو می تواند موجب صدمه دیدن موتور خودرو شود.
احتیاط
بطور منظم و مداوم سطح روغن موتور را بررسی نموده و در صورت لزوم به مقدار
الزم روغن به آن اضافه نمایید.
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دسته بندی های میزان گرانروی SAE
روغن با گرانروی  SAEمتناسب با متوسط دمای فصلی محیط انتخاب شود.
انتخاب نوع گرانروی بر اساس دمای محیط ،مستلزم تعویض مداوم روغن می باشد.
محدودیت های دمایی برای انواع گرانروی باید به عنوان دمای مرجع در نظر گرفته
شود و دمای واقعی محیط ممکن است برای دوره های زمانی کوتاه ،بیشتر و یا کمتر
از آن محدوده دمایی باشد.

موتور
گرانروی روغن باید براساس دمای محیط انتخاب شود .در هنگام نوسانات دمایی
از روغن هایی با گرانروی متفاوت استفاده نکنید.

2
4
5

مثال :

گرانروی روغن در تابستان

1

3

* چگونگی بررسی مشخصات روغن موتور

10,20,30,40,50,60

0

6
0W,5W,10W,15W,20W,25W

7
8

گرانروی روغن در زمستان
()W: WINTER

9
10

•اعداد نشان داده شده ،مثل  ، SAE 10Wگرانروی روغن در دمای
بخصوصی را نشان می دهند و حرف  Wنشان دهنده مناسب بودن روغن
برای دمای پایین می باشد.
برای گرانروی روغن در تابستان ،اعداد بزرگتر به معنای گرانروی بیشتر می باشد.

11
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مایع خنک کننده موتور
 .2سطح مایع خنک کننده را چک کنید در صورتی که سطح مایع پایین تر از Min

مخزن مایع خنک کننده

فواصل زمانی بررسی و تعویض مایع خنک کننده موتور
• تعویض  :هر  3سال یا پس از  50000کیلومتر ،البته توصیه می گردد در صورت
نیاز به تعویض مایع خنک کننده در زمان و یا مسافتی کمتر از مقادیر اعالم شده،
این اقدام صورت پذیرد.
موتور بنزینی ()G23D

 11لیتر

درصد ضد یخ  :درصد آب= 50: 50
از مشتقات اسیدهای آلی به رنگ آبی

• سطح مایع هرروز پیش از شروع به حرکت بررسی شود.
•در صورت نیاز مقداری مایع خنک کننده به مخزن اضافه شود.
بررسی سطح مایع خنک کننده
خودرو را در مکان مسطح متوقف کنید و پس از باال کشیدن اهرم ترمز دستی،
موتور خودرو را خاموش کنید و صبر کنید تا خنک شود.
 .1سطح مایع خنک کننده باید بین  maxو  minدرج شده بر روی مخزن مایع
خنک کننده باشد.
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بود ،فورا ً به مایع درون مخزن بیافزاید.

پرکردن مجدد مخزن
برای پر کردن مخزن از محلول با نسبت ترکیب نصف آب نرم و نصف ضد یخ
( )50/50با مشخصات مورد تایید رامک یدک استفاده کنید.
 .1پس از خنک شدن موتور ،درپوش مخزن مایع خنک کننده موتور را به آرامی
باز نمایید.
 .2پس از شنیدن صدای خالی شدن بخار موجود در مخزن می توانید درپوش را
بطور کامل باز کنید.
 .3ترکیب  50/50آب رادیاتور و ضد یخ را درون مخزن بریزید( .از تماس مستقیم
این مایع با رنگ خودرو اجتناب نمایید).
 .4در صورت عادی بودن شرایط می توانید درپوش مخزن مایع خنک کننده موتور
را ببندید.
احتیاط
• از تماس مستقیم مایع خنک کننده موتور با قسمت های رنگ شده بدنه خودرو
جلوگیریکنید.

0

هشدار
هنگامی که سطح مایع خنک کننده موتور درون مخزن بیش از حد پایین باشد ،موتور
خودرو داغ خواهد کرد .در صورت باال رفتن غیر عادی عقربه نشانگر دمای مایع خنک
کننده موتور که برروی صفحه نمایشگر قرار دارد فورا ً خودرو را متوقف کرده و سطح
مایع خنک کننده را مورد بررسی قرار دهید.
همیشه از مایع ضد یخ و مایع خنک کننده اصلی مورد تایید رامک یدک استفاده نمایید.
درصورتی که برای پرکردن مخزن از انواع متفاوت و یا غیر استاندارد مایع خنک کننده
موتور استفاده شود امکان دارد بدلیل برخی واکنش های شیمیایی ،مجاری انتقال مایع
خنک کننده به اجزای موتور مسدود شده و به داغ شدن موتور و سوختن اجزای داخلی
موتورمنجرشود.

1

2
3
4
5
6
7

هشدار
• بخار و مایع داغ ممکن است با فشار زیاد از اطراف درپوش مخزن مایع خنک کننده
موتور بیرون بزند که می تواند موجب بروز جراحات و سوختگی شود .بنابراین
هنگامی که موتور و رادیاتور هنوز داغ هستند اقدام به باز کردن درپوش مخزن مایع
خنککنندهموتورنکنید.
• فقط از مایع خنک کننده موتور و مایع ضد یخ مورد تایید رامک یدک استفاده
نمایید.

8
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فيلترهواي موتور
تمیز کردن فیلترهوا
هوا را با فشار زیاد در خالف جهت معمول عبور جریان هوا از درون فیلتر هوا عبور
دهید تا بطور کامل تميز شود.
برنامه زمان بندی تعمیر و نگهداری فیلتر هوا
بنزینی

پس از هر  2500کیلومتر تمیز شود و هر  15000کیلومتر تعویض شود
( در صورت رانندگی در شرایط سخت فواصل زمانی کاهش می یابد )

هشدار
• درصورتی که فیلتر هوا به خوبی نصب نشده باشد و یا از روی خودرو باز شده باشد،
ممکن است رانندگی با خودرو موجب صدمه خوردن موتور و یا حتی آتش سوزی
شود .بنابراین در این شرایط از رانندگی با خودرو اجتناب کنید.
• در هنگام نصب فیلتر هوا و یا تمیز کردن آن از ورود اشیاء خارجی به محفظه فیلتر
جلوگیری کنید .زیرا ورود این اشیاء می تواند موجب آسیب دیدن و یا از کار افتادن
موتور شود.
احتیاط
• درصورت عبور دادن هوا با فشار زیاد و در جهت معمول عبور جریان هوا ممکن است
موتور خودرو به دلیل ورود مواد خارجی به آن صدمه ببیند.
• به جهت ورود هوای پر فشار به فیلترهوا ،طبق شکل روبرو دقت کنید.
احتیاط
درصورتی که خودرو تحت شرایط سخت زیر در حرکت است باید فیلتر هوا بطور مداوم
بررسی گردد تا در صورت لزوم ،تعویض شود.
• رانندگی در محیط هایی با هوای آلوده و یا رانندگی در جاده های غیرآسفالت و ناهموار
• رانندگی در محیط های غبارآلود و یا در جاده های شنی و ماسه ای
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فیلتر هوا

تعویض فیلتر هواي موتور
 .1پیچ های درپوش را باز کنید و درپوش را بردارید.
 .2فیلترهوا را تعویض کنید و از قرار گرفتن صحیح آن در محفظه مطمئن شوید.
 .3درپوش را بسته و پیچ های آن را محکم نمایید.
نحوه دمیدن هوای پرفشار برای تمیز کردن فیلتر هوا

روغن هیدرولیک فرمان

0
1

2
3
پس از توقف خودرو در سطحی هموار و خاموش کردن موتور ،می توانید سطح روغن
هیدرولیک فرمان را بررسی کنید .سطح روغن باید بین عالمت  MAXو  MINواقع
برروی گیج متصل به درپوش مخزن باشد .درصورتی که سطح روغن به عالمت MIN
رسیده و یا از این عالمت پایین تر آمده باشد ،باید مقداری از روغن با مشخصات درج
شده در جدول را درون مخزن بریزید .تفاوت بین عالمت های  MAXو  MINنوسانات
سطح روغن در هنگام سرد و داغ بودن روغن را نشان می دهد.
مشخصات

ظرفیت (لیتر )

4

مخزن روغن هیدرولیک فرمان

5
6
7
8

S-PSF-3

9

تقریباً  1لیتر

10

به توجه  1دقت کنید TOTAL FLUIDE DA :

(برای استفاده در شرایط آب وهوایی بسیار سرد)

11

نکته  :روغن هیدرولیک فرمان در هر 12ماه یا 15000کیلومتر بازدیدشود.
توجه  : 1روغن هیدرولیک چند منظوره با عدد گرانروی بسیار باال و نقطه سیالن
بسیار پاییـن ،به سیستم هیدرولیک فرمان اجازه می دهد تا در دمای بسیار پایین
به خوبی عمل کند .این روان ساز ویژه حتی در دمای بسیار باال و یا بسیار پایین
نیز عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

12
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فيلتر سوخت (بنزيني)

درصورت مسدود شدن فیلترسوخت ،میزان سوخت ورودی به سیستم کاهش یافته
و به دلیل ورود مواد زائد به سیستم ،اجزای اصلی دچار آسیب شده و عملکرد مبدل
کاتالیزور مختل خواهد شد.
فیلترسوخت را طبق مندرجات جدول سرویس های ادواری در صفحه 12-29
تعویض کنید.
فواصل زمانی تعمیر و نگهداری فیلترسوخت

تعویض

پس از هر  30000کیلومتر (در صورت استفاده از
سوخت هایی با کیفیت پایین ،صافی سوخت باید پس
از هر  20000کیلومتر تعویض شود)

هشدار
برای تعویض فیلترسوخت از قطعات مورد تایید رامک یدک استفاده کنید.
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شمع ها

فواصل زمانی تعمیر و نگهداری شمع ها

تعویض

مشخصات
()G23D

میزان رسوبات کربنی برروی شمع ها باید بطور منظم مورد بررسی قرار گیرد.
درصورت تجمع کربن برروی شمع ،جرقه های قوی تولید نخواهد شد .در صورت
لزوم باید با استفاده از یک برس سیمی نرم الکترود شمع ها را تمیز کرده و با
استفاده از یک سوهان کوچک ،باید کربن روی عایق شمع زدوده شده و پاک
گردد.
سپس باید شمع را در معرض جریان هوای پرفشار قرار داد تا قسمت فوقانی عایق
شمع کام ً
ال تمیز شود .در نهایت باید فاصله بین الکترودها تنظیم شود.

0
1

2

پس از هر  30000کیلومتر تعویض شود

NGK

فاصله بین الکترودها

3
4

BKR5EZ

5

0.9 - 0.1 mm

هشدار
• درهنگام تعویض شمع ها ،قطب منفی باطری را جدا کنید و کلید را در حالت
 OFFقرار دهید.
• توصیه می شود در هنگام سرد بودن موتور اقدام به تعویض شمع های موتور کنید.
(درغیر این صورت امکان بروز سوختگی وجود خواهد داشت).
• هیچگاه از شمع های متفرقه که مشخصات آنها با مشخصات توصیه شده از سوی
شرکت رامک یدک متفاوت است استفاده نکنید.
• از ورود ذرات و آلودگی های خارجی به درون حفره های شمع ها جلوگیری کنید.
هشدار
شمع ها می توانند بسیار داغ باشند ،بنابراین مراقب باشید که موجب سوختگی شما
نشوند.

سرویس و نگهداری
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روغن ترمز
مشخصات و زمان تعویض
مشخصات

 DOT 4زرد رنگ
هر  2سال

زمان تعویض

بررسی سطح روغن و پر کردن مجدد مخزن :
• سطح روغن باید بین عالمت MAXو عالمت MINموجود برروی مخزن قرار داشته باشد.
•هنگامی که خودرو برروی سطح همواری پارک شده باشد می توانید اقدام به
بررسی سطح روغن ترمز کنید .در صورتی که سطح روغن از عالمت MIN
کمتر شود ،باید مخزن را مجددا ً پر کنید .همیشه از روغن هایی با مشخصات
توصیه شده استفاده نمایید.
احتیاط
• در هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که مواد خارجی به داخل مخزن راه نیابند.
• بیش از سطح  MAXبه مخزن روغن اضافه نکنید.
• پس از اضافه کردن روغن ،درپوش مخزن را محکم ببندید.
• درصورتی که خودرو بطور متناوب نیاز به اضافه کردن روغن داشته باشد ،باید به
یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
هشدار
• همیشه از روغن ترمزتوصیه شده استفاده کنید.
• از تماس روغن ترمز با پوست و چشمان خود اجتناب کنید .در صورت تماس
روغن با پوست ،فورا ً آن ناحیه را با مقدار زیادی آب بشویید و در صورت ادامه
یافتن سوزش و یا تحریک پوست ،با پزشک مشورت کنید.
• به مرور زمان و با فرسوده شدن لنت های ترمز  ،سطح روغن ترمز نیز کاهش
می یابد .اما کاهش ناگهانی سطح روغن ترمز نشان دهنده وجود نشتی در
سیستم است .در این مواقع براي بررسی سیستم ترمز به یکی از عاملیت های
مجاز شرکت رامک یدک مراجعه نمایید.
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نکته  :روغن ترمز باید هر 12ماه یا  15000کیلومتر بازدید شود

مایع شیشه شوی
0

سطح مایع شیشه شوی را بطور منظم بررسی کنید و در صورت لزوم مقداری از
این مایع به آن بیافزایید.
در فصل زمستان از مایع مخصوص شیشه شوی مخصوص زمستان استفاده کنید
تا در مخزن شیشه شوی یخ نزند.
هشدار
• مایع شیشه شوی برای جلوگیری از یخ زدگی حاوی مقداری مواد قابل اشتعال
می باشد که در صورت تماس با شعله آتش می تواند موجب آتش سوزی شود.
بنابراین در هنگام بررسی مایع شیشه شوی از کشیدن سیگار و یا نزدیک کردن
هرگونه شعله آتش به مخزن خودداری نمایید.
• درصورتی که از ضدیخ و یا روغن به عنوان مایع شیشه شوی استفاده شود ،دید
راننده مختل شده و ممکن است موجب تصادف شود.

1

2
3

مخزن مایع شیشه شوی

4
5
6

هشدار
• درصورتی که مخزن شیشه شوی خالی بود و شما از دکمه شیشه شوی استفاده
کنید ،به علت بارگذاری نامناسب ممکن است موتور سیستم شیشه شوی آسیب
ببیند .بنابراین هنگامی که مخزن مایع شیشه شوی خالی بود از فعال کردن و یا
بکار بردن موتور شیشه شوی خودداری نمایید.
• استفاده از برف پاک کن بدون استفاده از مایع شیشه شوی در صورتیکه سطح
شیشه ها خشک باشد می تواند موجب صدمه به سطح شیشه ها شود .بنابراین
همیشه پیش از استفاده از برف پاک کن از سیستم شیشه شوی استفاده کنید تا
مقدار کافی از این مایع برروی شیشه ها اسپری شود.
• درهنگام پر کردن مخزن ،از ریختن مایع شیشه شوی برروی موتور و یا بدنه
خودرو جلوگیری کنید .درصورت تماس این مایع با دستان و یا پوست بدن ،آن
قسمت را با آب تمیز بشویید.
• برای سیستم شیشه شوی عقب  ،مخزن جداگانه ای وجود ندارد و مخزن مایع
شوینده برای هردو شیشه عقب و جلو به کار می رود.
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باطری
هنگامی که چراغ هشدار شارژ باطری برروی صفحه نمایشگر روشن شود ،نشان
دهنده وجود اشکال در شارژ شدن باطری می باشد.در صورت روشن شدن
این چراغ در هنگام حرکت خودرو ،باید تمامی دستگاه های برقي غیرضروری
خودرو را خاموش کنید و برای بررسی باطری به یکی از عاملیت های مجاز
شرکت رامک یدک مراجعه کنید.
نگهداری از باطری
• از محکم بسته شدن اتصاالت قطب های باطری اطمینان حاصل کنید.
• درصورت بروز خوردگی در قطب ها و یا زنگ زدن آنها ،باید قطب ها را با
استفاده از یک برس سیمی و یا سمباده تمیز کنید.
• جدا کردن قطب های باطری باید زمانی که کلید از مغزی سوییچ خارج شده
است انجام شود .هنگامی که کلید در حالت  ONیا  ACCقرار دارد ،جدا
کردن اتصال قطب های باطری ممکن است موجب تغییر ناگهانی ولتاژوآسیب
دیدن سیستم برقی خودرو شود.
• باطری را از لحاظ وجود نشتی ،ترک و آسیب های دیگر بررسی کنید و در
صورت نیاز آن را تعویض کنید .برای پاک کردن اسید باطری از روی بدنه
باطری باید از دستکش های الستیکی استفاده کنید و اسید باطری را با
استفاده از یک تکه پارچه مرطوب آغشته به صابون تمیز کنید.
مشخصات باتری
مشخصات

( DC 12 Vولت)

ظرفیت

 ( 90 AHآمپر ساعت)
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هشدار
• باطری حاوی ماده ای اسیدی است که می تواند موجب بروز سوختگی در
پوست شود و بخارات آن نیز قابل اشتعال و قابل انفجار می باشندکه در صورت
بی احتیاطی ممکن است موجب آسیب دیدن افراد شود .وسایلی که دارای
شعله و یا جرقه و دود هستند را از باطری دور نگه دارید.
• شل بودن اتصاالت قطب ها موجب ايجاد جرقه می شود که ممکن است موجب
مشتعل شدن گازهای متصاعد شده از باطری شود .بنابراین از محکم بودن
اتصاالتباطریاطمینانحاصلنمایید.
• برای بررسی موتور در هنگام شب و یا در محیط های تاریک ،به جای استفاده
از فندک از چراغ قوه استفاده کنید.
• ماده الکترولیت باطری ،اسیدی بسیار قوی است که می تواند موجب بروز
سوختگی در پوست شود .بنابراین از تماس مستقیم این مایع با پوست بدن و یا
بدنه خودرو جلوگیری شود .درصورت تماس مایع الکترولیت با پوست ،ناحیه
آسیب دیده را با آب بشویید و به پزشک مراجعه نمایید .در صورت تماس
الکترولیت با بدنه خودرو ،باید محل تماس را با آب سرد بشویید.
• در هنگام کار با باطری خودرو ،برای محافظت از چشمان خود از عینک ایمنی
استفاده نمایید و در صورت کار در فضای بسته از سیستم تهویه هوا استفاده
کنید.

احتیاط
• درصورت جدا کردن اتصاالت باطری در هنگام روشن بودن موتور ،سیستم های
برقی خودرو آسیب خواهند دید.
• برای جدا کردن اتصال کابل ها از باطری باید ابتدا کابل قطب منفی را جدا کنید
و در هنگام نصب کابل ها به قطب ها دقت کنید تا قطب مثبت و منفی با هم
اشتباهنشوند.
• قطبیت باطری (ترتیب اتصاالت مثبت و منفی ) نباید جابه جا شود .از اتصال
کوتاه باطری خودداری کنید.
• درصورت پایین بودن دمای محیط ،ظرفیت باطری کم شده و امکان یخ زدن آن
وجود خواهد داشت.
• تنها از باطری هایی با مشخصات توصیه شده در جدول استفاده کنید .درغیر
این صورت ممکن است باطری به علت سازگار نبودن با سیستم برقی خودرو
دچار حریق شود .کاربرد باطری هایی نامنطبق با مشخصات سیستم برقی
خودرو ،می تواند به آتش سوزی در خودرو منجر شود.
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جعبه فیوز و رله
درصورت از کار افتادن هر یک از اجزای برقی خودرو ،فیوز مرتبط با آن بخش را بررسی کنید .در صورتی که فیوز مربوطه سوخته است ،آن را با فیوز مشابه دیگری با
همان ظرفیت جایگزین کنید.
جعبه فیوز و رله داخلی
احتیاط
این جعبه فیوز در سمت راست داشبورد قرار
• هنگامی که یکی از دستگاه های برقی از کار می افتد ،ابتدا باید فیوزها را بررسی دارد .برای دسترسی به این جعبه درب سمت
کنید .درصورتی که فیوز مربوطه سوخته است ،آن را با فیوز مشابه دیگری با همان شاگـرد را باز کنید و به وسیله یک پیچ گوشتی
درپوش جعبه فیوزها را باز کنید.
ظرفیتجایگزینکنید.
• جدا کردن فیوز یک وسیله برقی در حین روشن بودن آن  ،ممکن است موجب
آسیب دیدن آن وسیله برقی شود .همیشه پیش از انجام این کار ،کلید را از مغزی
سوییچ بیرون بیاورید و کلید دستگاه های برقی را خاموش کنید.
• همیشه فیوزهای سوخته را با فیوزهای مشابه و با ظرفیت یکسان جایگزین کنید.
•درصورتی که فیوز پس از تعویض ظرف مدت کوتاهی دوباره بسوزد باید
برای بررسی بیشتر سیستم برقی به یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک
یدک مراجعه نمایید.

جعبه فیوز و رله داخلی
این جعبه فیوز در سمت چپ داشبورد قرار دارد.
برای دسترسی به این جعبه درب سمت راننده
را باز کنید و به وسیله یک پیج گوشتی درپوش
جعبه فیوزها را باز کنید.

جعبه فیوز و رله

12-18

سرویس و نگهداری

0

نحوه بررسی و تعویض فیوزها

1

2
آمپر تعیین شده
سوخته

3

آمپر باالتر

4
5

سالم

6
7

 .1تمام دستگاه های برقی خودرو را خاموش کنید و کلید را از مغزی سوییچ
خارج کنید.
 .2درپوش جعبه فیوزها را باز نمایید.
 .3محل فیوز معیوب را مشخص کنید.
 .4فیوز مربوطه را با استفاده از ابزار مخصوص بیرون بکشید.
 .5فیوز را از لحاظ ظاهری بررسی کنید تا از سالم بودن و یا معیوب بودن آن
مطمئن شوید.
 .6درصورت سالم بودن فیوز ،آن را در جای خود قرار دهید.
 .7درصورت معیوب بودن فیوز ،ظرفیت فیوز را بخوانید و آن را با فیوزی با همان
ظرفیت جایگزین کنید.

هشدار
• استفاده از هر نوع فیوزی غیراز فیوز مشخص شده می تواند موجب آسیب دیدن
سیستم برقی و حتی آتش سوزی شود.
• استفاده از انواع متفاوت فیوز با آمپراژ متفاوت می تواند موجب آسیب دیدن سیستم
برقی و حتی آتش سوزی شود بنابراین همیشه فیوز سوخته را با فیوزی مشابه و از
همان نوع جایگزینکنید.
توجه
درون جعبه فیوز داخل موتور ،تعدادی فیوز یدکی وجود دارد .درصورت استفاده از این فیوز
ها فورا ً جای خالی آنها را با فیوزهای جدید مشابه پر نمایید.آمپراژ و نوع فیوز برروی آن
مشخصشدهاست.

سرویس و نگهداری
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الستیک ها
فشار باد الستیک ها
فشار باد زیاد فشار باد مناسب

فشار باد کم

میزان فشار الستیک
30 pasi, 2.21 bar
60 pasi, 4.13 bar

احتیاط

• به منظور بهره مندی از یک سواری ایمن و راحت و همچنین عمر طوالنی الستیک
ها  ،تنظیم فشار هوای تعیین شده در الستیک ها ضروری می باشد .میزان فشار
هوای نامناسب الستیک ها موجب فرسایش الستیک ها خواهد شد و بر ایمنی
رانندگی ،فرمان پذیری خودرو ،میزان مصرف سوخت و سواری خودرو تأثیر منفی
خواهد داشت .بنابراین همیشه از مناسب بودن فشار هوای الستیک ها اطمینان
حاصلنمایید.
• پیش از شروع سفر ،فشار باد تمام الستیک ها ،از جمله الستیک زاپاس را تنظیم
کنید( .پیش از گرم شدن الستیک ها)
• فشار باد الستیک زاپاس که به طور موقت برروی خودرو نصب می شود همیشه
توجه
در هنگام بررسی  ،اندازه گیری و تنظیم فشار باد ،الستیک ها باید خنک باشند.
(فشار هوا بادالستیک ها پس از حرکت خودرو به دلیل افزایش دمای آنها افزایش
می یابد .در هنگام بررسی میزان فشار باد الستیک ها در این شرایط ،هرگز فشار باد
آنها را کاهش ندهید.
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سایز رینگ

سایزالستیک

شرح

6.5J * 16

225/75R 16

7.5J * 18

255/60R 18

سایز الستیک

5.5J * 16

175/90R 16

سایز الستیک زاپاس

توجه
میزان فشار باد الستیک ها باید پیش از گرم شدن الستیک ها و توسط گیج فشارسنج
اندازه گیری شود .پیش از انجام سفرهای طوالنی فشار باد الستیک ها را به اندازه 4
یا  psi 5از مقادیر مشخص شده در جدول بیشتر نمایید.

بررسی میزان ساییدگی الستیک ها

0

جابجا کردن الستیک ها

1

بدون الستیک زاپاس

عقب
عاج الستیک
حد مجاز
ساییدگی
در الستیک ها
الستیک های نصب شده برروی خودرو دارای نشانگرهایی برای تعیین میزان
ساییدگی الستیک ها می باشند که در بین شیارهای عاج الستیک قرار دارند .
زمانی که این نشانگرها در بین دو یا چند شیار کنار هم کام ً
ال قابل رویت باشند،
باید الستیک را تعویض کرد.
هشدار
•رانندگی با الستیک های فرسوده و یا آسیب دیده بسیار خطرناک است و
می تواند موجب تصادف شود .همچنین امکان ترکیدن الستیک در حین
حرکت خودرو نیز وجود دارد.
• الستیک ها را به طور منظم بررسی کنید تا از وجود آسیب های احتمالی
(مانند فرو رفتن اشیاء خارجی در بدنه الستیک ،بریدگی ها ،ترک و برآمدگی
در دیواره های الستیک و یا سوراخ ها) مطلع شده و در صورت لزوم الستیک
را تعویض کنید.

2

جلو

3
4

الستیک های هم جهت

عقب

5

جلو

6
7

هشدار
• برای تعویض و جابه جا کردن الستیک ها به یکی از عاملیت های مجاز شرکت
رامک یدک مراجعه کنید.
• استفاده از الستیک هایی با اندازه های متفاوت موجب می شود در هنگام رانندگی
کنترل خودرو را از دست بدهید .بنابراین توصیه می شود از الستیک هایی از یک
نوع و اندازه که در یک شرکت تولید شده باشند استفاده نمایید.
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الستیک زاپاس و الستیک یخ شکن
الستیک زاپاس
الستیک زاپاس تنها برای استفاده در مواقع اضطراری می باشد .بنابراین نباید از
آن برای رانندگی در شرایط عادی و بطور طوالنی مدت استفاده شود .در هنگام
استفاده از الستیک زاپاس با سرعت بیش از  60کیلومتر در ساعت حرکت نکنید
و باید آن را در سریعترین زمان ممکن با یک الستیک استاندارد جایگزین نمایید.
همیشه فشار بادو شرایط کلی الستیک زاپاس را بررسی کرده و آن را در دسترس
قرار دهید .برای آگاهی بیشتر از مراحل تعویض الستیک زاپاس به بخش (اقدامات
الزم در شرایط اضطراری) مراجعه نمایید.
احتیاط

• پیش از تعویض الستیک از تنظیم بودن فشار بادالستیک مطمئن شوید .در
غیر این صورت ممکن است سیستم تعلیق و سیستم انتقال قدرت خودرو دچار
آسیب شود.
• در صورت نصب موقتی الستیک زاپاس ،همواره سرعت خودرو را در کمتر از 60
کیلومتر بر ساعت نگهدارید.
الستیک زاپاس
الستیک زاپاس برای استفاده در شرایط اضطراری تعبیه شده است بنابراین برای
رانندگی در شرایط معمولی و به مدت طوالنی از آن استفاده نکنید .پس از
نصب الستیک زاپاس ،به منظور جایگزین کردن الستیک زاپاس با یک الستیک
استاندارد ،در اسرع وقت اقدام نمایید.
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الستیک یخ شکن (مخصوص زمستان )
برای رانندگی در جاده های برفی و یخ زده از این الستیک ها استفاده کنید.
برای استفاده از الستیک یخ شکن باید تمام چرخ ها به این نوع الستیک مجهز شوند.
هشدار

• در هنگام رانندگی در جاده های برفی و یخ زده با احتیاط بیشتری رانندگی کنید.

• الستیک های یخ شکن باید در جهت فلش هایی که برروی دیواره های الستیک
وجود دارند برروی خودرو نصب شوند.

• این الستیک ها در هنگام رانندگی در جاده های یخ زده و لغزنده نمی توانند به طور
کامل ایمنی شما را تضمین کنند .بنابراین با احتیاط بیشتری رانندگی کنید و از
انجام مانورها و شتاب گیری های ناگهانی خودداری کنید.
• هنگامی که دیگر نیـازی به الستیک های یخ شکن نیست ،آنها را با الستیک های
استاندارد تعویض نمایید .الستیک های یخ شکن را در مکانی خنک و بدور از رطوبت
و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کنید .از آغشته شدن الستیک ها به روغن،
گریس و یا بنزین جلوگیری کنید.
زنجیر چرخ
زنجیر های چرخ باید برروی چرخ های عقب خودرو نصب شوند.
احتیاط

در صورتی که چرخ های جلوی خودرو را به زنجیر چرخ مجهز کرده اید ،با احتیاط
بیشتری رانندگی کنید و از دور زدن های تند و ناگهانی اجتناب کنید.

0

موارد احتیاط در هنگام بررسی رینگ و الستیک ها
•استفاده از الستیک هایی با اندازه های متفاوت ،سبب می شود در هنگام رانندگی کنترل خودرو برای راننده مشکل شود .بنابراین همیشه از الستیک هایی که
از لحاظ نوع و اندازه با هم یکسان بوده و همگی توسط یک سازنده تولیدشده اند ،استفاده کنید .در صورتی که در خودرو های ( 4WDچهار چرخ متحرک)
از الستیک های متفاوت استفاده شود ،ممکن است نحوه حرکت خودرو با مشکل مواجه شود.
•پیش از شروع حرکت ،الستیک ها را از لحاظ فشار باد و همچنین از نظر وجود ترک ،بریدگی و پارگی در سطح آن ها بررسی نمایید.
•بستن نامناسب مهره های چرخ ها ممکن است موجب شل شدن و حتی جدا شدن چرخ در هنگام حرکت شود که می تواند موجب تصادف گردد ،بنابراین
پیش از شروع سفر از سفت بودن مهره های چرخ ها اطمینان حاصل نمایید.
•همیشه از الستیک ها و رینگ های توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید زیرا رینگ ها و الستیک های غیر اصلی کارکرد مناسبی ندارندو
ایمنی رانندگی را با خطر مواجه خواهند کرد .همچنین خسارات و مشکالت ناشی از استفاده از این نوع قطعات تحت پوشش خدمات گارانتی نخواهند بود.
•همیشه پیش از شروع حرکت ،چرخ ها و الستیک ها را بررسی کنید .زیرا در صورت آسیب دیدگی رینگ ،فشار بادداخل الستیک کاهش خواهد یافت که می
تواند موجب آسیب دیدن الستیک شود.
•در صورتی که در حین رانندگی ،الستیک با سنگ و یا دیگر اشیاء سخت برخورد داشته باشد ،باید الستیک ها را از لحاظ سالمت و وضعیت فنی بررسی کنید.
•استفاده از الستیک هایی با اندازه هایی غیر از اندازه های مشخص شده توسط شرکت سازنده (در جدول مربوطه در این بخش ذکر شده است ، ).می تواند
موجب عملکرد نامناسب سیستم فرمان ،افزایش مصرف سوخت ،بروز مشکل در موتور  ،گیربکس  ،سیستم ترمز و بروز لرزش و فرسایش نامناسب در الستیک
ها شود.
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تعویض تیغه برف پاک کن

 .1بازویی برف پاک کن را از روی شیشه جدا کنید.
• تعویض تیغه برف پاک کن شیشه عقب نیز به
همین صورت انجام می شود.

مشخصات تیغه برف پاک کن

برف پاک کن شیشه جلو
برف پاک کن شیشه
عقب
سمت سرنشین جلو
سمت راننده
 22اینچ

 19اینچ

 20اینچ

 .2دکمه ( ) Aرا فشار دهید.

 .3تیغه را به سمت پایین حرکت داده و آن را از بازو جدا نمایید .
 .4تیغه جدید را نصب کنید.
 .5بازویی برف پاک کن را برروی شیشه قرار دهید.

احتیاط
• در حالی که بازویی برف پاک کن را از روی سطح شیشه جدا کرده اید ،درب موتور را باز نکنید .در غیر این صورت
امکان داردبرف پاک کن ها و درب موتور دچار آسیب شوند.
• هنگامی که مخزن مایع شیشه شوی خالی است از برف پاک کن ها استفاده نکنید.
• هیچ گاه برروی شیشه ها از واکس های مایع که حاوی روغن هستند ،استفاده نکنید زیرا این کار موجب مختل
شدن .دید راننده خواهد شد .کثیف و آلوده بودن تیغه های برف پاک کن و یا شیشه ها می تواند موجب کاهش
تأثیر عملکرد برف پاک کن ها شود .بنابراین هیچ گاه برای تمیز کردن شیشه ها از دستمال های آغشته به روغن و
یا واکس استفاد نکنید.
احتیاط
• در روزهای برفی و بارانی اختالل در عملکرد برف پاک کن ها می تواند تأثیر بسیار مخربی بر ایمنی رانندگی داشته
باشد .بنابراین در صورت معیوب بودن برف پاک کن خودرو ،از رانندگی در روزهای برفی و بارانی خودداری کنید.
• به منظور جلوگیری از آسیب دیدگ احتمالی ،هنگامی که برف پاک کن ها درحال حرکت هستند ،از دست زدن
به آنها خودداری نمایید.
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کارهایی که باید خودتان انجام دهید
هنگامی که در حال انجام امور سرویس و نگهداری و بررسی خودرو هستید ،موارد ایمنی را به طور کامل رعایت نمایید تا احتمال آسیب دیدگی خود و خودرویتان
را به حداقل برسانید.

هشدارها و موارد ایمنی

هشدار
• درصورتی که موتور خودرو به تازگی خاموش شده است ،از لمس کردن قطعاتی
مانند موتور ،رادیاتور ،منیفولد دود (اگزوز) ،مبدل کاتالیست و یا انباره اگزوز که دمای
باالیی دارند ،خودداری نمایید ،زیرا این کار می تواند موجب سوختگی های شدید در
دستان شما شود .پیش از انجام تعمیرات کمی صبر کنید تا موتور کام ً
ال خنک شود.
• در هنگامی که قصد کار کردن برروی باطری و یا اجزای مرتبط با سیستم سوخت
رسانی را دارید ،موتور خودرو را خاموش کرده و از سیگار کشیدن اجتناب کنید و
هرگونه وسیله ای که دارای شعله و جرقه می باشد و یا قابلیت تولید آنها را دارد
از خودرو دور کنید.
• هنگامی که کلید در حالت  ONقرار دارد از جدا و یا وصل کردن اتصاالت باطری
خودداریکنید.
• قطب های باطری (ترتیب اتصال کابل ها به قطب مثبت و منفی ) نباید تغییر کند.
• کابل ها و سیم های باطری دارای شدت جریان زیاد و ولتاژ باالیی می باشند
بنابراین از ایجاد اتصال کوتاه در بین آنها اجتناب کنید.
• هنگامی که در محیط های بسته مث ً
ال درون پارکینگ بر روی خودرو کار می کنید،
مطمئن شوید که کلید در حالت  OFFقرار داشته باشد.
• مایع خنک کننده و روغن موتور را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
• پیش از بررسی خودرو باید موتور خودرو را خاموش کرده و سپس اهرم دنده را در
حالت  Pقرار داده و اهرم ترمز دستی را باال بکشید.
• حتی زمانی که موتور خودرو خاموش است ممکن است فن خنک کننده موتور
بطور ناگهانی و غیر منتظره به حرکت درآید ،بنابراین پیش از بررسی رادیاتور ،فن
خنک کننده موتور و قسمت های مجاور آنها ،قطب منفی باطری را جدا کنید.

احتیاط
•سطح مایعات و روغن موتور را بطور روزانه بررسی کنید .درصورتی که
سطح برخی مایعات و روغن ها پایین تر از حد مجاز باشد ،رانندگی با
خودرو می تواند موجب وارد شدن خسارت به بخش های مختلف موتور
شود .بدیهی است که این موارد تحت پوشش خدمات گارانتی خودرو
قرار نخواهند گرفت.
• همیشه از روغن های اصلی توصیه شده شرکت رامک یدک استفاده کنید.
•در هنگام بررسی و یا پر کردن مخزن مایع خنک کننده موتور و یا دیگر
روغن ها و سیاالت ،از تماس این سیاالت با سطوح رنگ شده خودرو
اجتناب کنید .در صورت تماس این سیاالت با بدن ،محل تماس را فورا ً با
مقدار زیادی آب بشویید و با پزشک خود مشورت کنید .این سیاالت به
سطوح رنگ شده خودرو نیز آسیب می رسانند.
• مخازن روغن و یا مایع خنک کننده موتور را بیش از اندازه پر نکنید ،زیرا امکان
آسیب دیدن موتور و گیربکس وجود خواهد داشت.
• قرار گرفتن روغن ها و یا مایع خنک کننده موتور در معرض گرد و غبار و رطوبت
می تواند اثر منفی بر عملکرد این مواد داشته باشد ،بنابراین در هنگام پر کردن
مخازن از تماس این مواد با گرد و غبار جلوگیری کنید.
• ممکن است حتی با استفاده کم و کوتاه مدت از خودرو سطح روغن ها و دیگر
سیاالت موتور به مرور زمان کاهش یابد .بنابراین بطور مداوم سطح روغن ها و
دیگر سیاالت موتور را بررسی کنید.
• دفع نامناسب روغن ها و دیگر سیاالت موتور موجب آلودگی محیط زیست
خواهد شد .بنابراین برای دفع این مواد طبق قوانین مربوطه عمل کنید.
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جدول سرویس های دوره ای
کیلومترx

زمان ها
عناوین 1000
ماه

ردیف
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

نام سیستم
موتور

تسمه موتور
روغن و فیلتر روغن
اتصاالت و شیلنگ های سیستم
گردش آب موتور
آب رادیاتور
فیلتر بنزین
مسیرواتصاالتسیستمسوخترسانی

1-7

فیلتر هوا

1-9

شمع ها

تست با دستگاه عیب یاب (یا در
1-8
صورت درخواست مشتری*)

بخارگیر بنزین و مسیر مربوطه
1-10
(کنییتر)

* فقط از قطعات مورد تایید شرکت رامک یدک استفاده نمایید.
مجموعه عملیات سرویس های دوره ای خودروهای سانگ یانگ

8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

106

113

120

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

دستوالعمل سرویس
تعویض

تعویض

بازدید
بازدید
تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض تعویض
-

بازدید

-

بازدید

-

بازدید

-

بازدید

-

-

بازدید

-

-

بازدید

-

-

بازدید

-

-

-

بازدید
تعویض

-

-

-

تعویض

تعویض

-

-

-

بازدید
تعویض

-

-

-

تعویض

-

-

-

-

-

-

بازدید
بازدید تعویض بازدید تعویض بازدید تعویض بازدید تعویض
-

-

-

انجام
شود

-

-

-

-

A,Ko

-

-

-

بازدید

-

-

تعویض

بازدید

-

-

انجام
شود

-

-

-

A,R,K,
Ro,Ko

-

-

بازدید

-

-

-

-

-

بازدید

بازدید
بازدید
تعویض
تعویض
تعویض
تعویض
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید

-

-

-

-

انجام
شود

-

-

-

-

A,Ko

-

بازدید

-

-

بازدید

تعویض

-

-

تعویض

-

تعویض

-

-

انجام
شود

-

-

A,R,K,
Ro,Ko

-

-

-

تعویض

•جدول فوق و صفحه بعد با پیش فرض انجام سرویس اولیه رایگان در مسافت بین  2500 -1500کیلومتر تدوبن شده است .الزم به ذکر است دوره اجرای هر سرویس تا سرویس بعدی هر  7000کیلومتر یا 6
ماه خواهد بود.
•نگهداری مناسب از خودرو و حفظ سوابق تعمیرات و سرویس خودرو به عنوان بخشی از مسئولیت های مالک خودرو می باشد .مالک خودرو باید از مدارکی که نشان دهنده تعمیر و نگهداری از خودرو بر طبق
جدول زمان بندی می باشد به خوبی نگهداری کند.
•KO : Korando / RO : Rodius / K : Kyron / R : Rexton / A : Actyon

12-26

سرویس و نگهداری

ردیف

کیلومترx

زمان ها
عناوین 1000
ماه
شاسی و بدنه

مجموعه عملیات سرویس های دوره ای خودروهای سانگ یانگ

8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

106

113

120

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6

-

-

-

لوله و اتصاالت سیستم ترمز
لقی پدال های ترمز و گاز
ترمز دستی

-

-

-

2-7

روغن دیفرانسیل

-

لوله های اگزوز و پایه ها

روغن ترمز
لنت های ترمز جلو و عقب

2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17

بازدید
بازدید

 بازدیدبازدید
بازدید
بازدید -
هر  7000کیلومتر بازدید شده و در صورت نیاز تنظیم و یا تعویض گردد.
-

بازدید
بازدید
A,R,K, -

-

-

بازدید
بازدید

-

-

-

-

-

انجام شود

بازدید

-

-

-

-

-

تعویض

-

روغن کمک گیربکس
2-8
اتوماتیک
گیربکس
روغن
2-9
خودرو
زیر
و
شاسی
های
مهره
و
پیچ
2-10
وضعیت الستیک ها و باالنس چرخ ها
( یک چرخ)
جلوبندی و آچارکشی
روغنهیدرولیکفرمانوخطوطمربوطه
سر پلوس
کمربند ایمنی و متعلقات آن
گریسکاری میل گاردان جلو و عقب
فیلتر هوای داخل اتاق (کولر)

-

بازدید

Ro,Ko

-

بازدید

-

بازدید

-

-

-

بازدید
بازدید

-

بازدید

A,R,K,
Ro,Ko

-

-

تعویض

-

-

بازدید
بازدید

بازدید
بازدید

-

تعویض

A,R,K,
Ro,Ko

تعویض

بازدید

-

-

بازدید

-

-

بازدید
بازدید

-

بازدید
تعویض

-

-

بازدید

بازدید
بازدید

-

-

-

بازدید

-

-

-

A,R,K,
Ro,Ko

-

-

-

تعویض

-

بازدید
بازدید

هر  15000کیلومتر بازدید شده و در صورت نیاز تنظیم و یا تعویض گردد.
-

-

بازدید
بازدید
A,R,K, -

-

بازدید
بازدید

A,R,K,
Ro,Ko

بازدید
بازدید
-

-

تعویض

-

-

بازدید
بازدید
بازدید

-

تعویض

-

Ro,Ko

-

انجام شود
بازدید
 بازدیدبازدید
 بازدید بازدید بازدیدبازدید
هر  15000کیلومتر یا  6ماه بازدید کرده و در صورت نیاز سرریز شود.
تعویض
تعویض
 تعویضتعویض  -تعویض
-

بازدید

انجام شود

-

-

-

تعویض

تعویض
تعویض
انجام شود
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فهرست مطالب
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بررسي عملكرد و مشخصات المپها 13-2................................
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3
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6
7

چراغها

8
9
10
11
12
13
14

چراغها

بررسي عملكرد و مشخصات المپ ها
مشخصات المپ ها
شرح

مجموعه المپ عقب
المپ دنده عقب

المپ کوچک

2

W5W

W5W

2
2

H27W/2
LED

27W
LED

المپ ترمز سوم

2

)P21W (5W

)27W (8W

المپ راهنما
EU
آسیایی

2
2
2
2
2
2
1
1

PY21W
16W
P21W
W5W
10W
10W
10W

)27W (NA
16W
W5W
10W
10W
10W

2

5W

5W

1

10W

10W

المپ مه شکن عقب
المپ صفحه پالک
المپ جلوی داخل اتاق
المپ محفظه داشبورد
المپ مرکزی داخل اتاق
المپ داخلی درب
المپ قسمت بار

13-2

المپ راهنما

2

PY21W

PY21W

نور باال

المپ مه شکن جلو
المپ چشمک زن جانبی

المپهای خارج خودرو

چراغها

2

)H4 (60W
)H4 (55W

)H4 (60W
)H4 (55W

نور پایین

المپ جلو

المپهای داخل خودرو

تعداد

استاندارد اروپا

استانداردکلی

بررسی عملکرد المپ ها

 .1از روشن و خاموش شدن كليه چراغها با فشردن دکمه های مرتبط با آنها اطمینان
حاصل کنید.
 .2در صورتی که المپ روشن نمی شود فیوز متناظر با آن المپ را بررسی کنید.
 .3درصورتی که فیوز سوخته است  ،آن را تعویض نمایید.
برای آگاهی از چگونگی مراحل تعویض فیوز به بخش « اقدامات الزم در شرايط
اضطراري» مراجعه نمایید.
 .4در صورت سالم بودن فیوز  ،المپ مورد نظر را بررسی و در صورت لزوم آن را
تعویضکنید.
 .5در صورت سالم بودن المپ  ،به منظور بررسی بیشتر به یکی از عاملیت های
مجازشرکت رامک يدك مراجعه كنيد.

احتیاط
•برای تعویض المپ چراغ ها ،تنها از المپهایی با مشخصات ذکر شده در جدول
صفحه قبل استفاده نمایید.
•پیش از تعویض المپ ،کلید را از مغزی سوییچ خارج و قطب منفی باطری را جدا
کنید.
•برای باز کردن درپوش چراغ ،فشار زیادی به آن وارد نکنید.
•پیش از تعویض المپ دقت کنید که دکمه مرتبط با المپ خاموش باشد و کلید
در حالت  OFFقرار داشته باشد.
•پس از خاموش کردن المپ از لمس کردن آن بدون دستكش اجتناب کنید.
•در صورت لمس کردن المپ بدون دستكش ،اثر انگشتان ،گرد و غبار و رطوبت به
سطح المپ چسبیده و موجب کوتاه تر شدن عمر المپ و یا حتی انفجار آن خواهد
شد .در صورتی که به طور اتفاقي المپ را لمس کردید ،بوسیله یک دستمال نرم
شیشه المپ آن را تمیز کنید.
•تنظیم زاویه نور چراغهای جلو باید در یکی از عاملیت های مجاز شرکت رامک
يدك و توسط یک متخصص صورت پذیرد..
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چراغها
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محل نصب چراغ های خارجي خودرو

چرا غ مه شکن
عقب
چراغ پالک

چراغ راهنمای جانبی

مجموعه چراغ عقب خودرو

چراغ مه شکن جلو
مجموعه چراغ جلو خودرو

چراغ خطر عقب
چراغ راهنمای عقب
چراغ خطر عقب
چراغ دنده عقب
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چراغ جلو
(نور باال /پایین)
چراغ کوچک جلو

چراغ راهنمای جلو

0

چراغ راهنمای جانبی خودرو

1

 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2در حالیکه محفظه المپ را به سمت عقب می فشارید ،آن
را بیرون بکشید.
 .3سوکت برق را جدا کنید.
چراغ راهنمای جانبی

2
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 .4المپ را تعویض کنید.
 .5به منظور نصب چراغ ،مراحل باال را به طور معکوس از
آخر به اول انجام دهید.
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چراغها
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مجموعه چراغ های عقب

 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2هر دو پیچ نصب مجموعه چراغ های عقب را باز
کنید.

مجموعه چراغ های عقب

 .3مجموعه چراغ ها را از بدنه خودرو جدا کنید.
 .4سوکت برق را از مجموعه چراغ های عقب جدا
کنید.
 .5درصورتیکه مجموعه چراغ عقب از بدنه جدا شده
است  ،محفظه المپ را بچرخانید تا از آن جدا
شود.
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 .6با کشیدن چراغ دنده عقب آن را خارج كنيد .برای
جدا کردن المپ چراغ راهنما ،آن را فشاردهید و
همزمانبچرخانید.
 .7المپ را تعویض کنید.
برای نصب چراغ ،مراحل باال را از آخر به اول و به طور
معکوس انجام دهید.

المپ
چراغ دنده عقب

المپ چراغ ترمز /
المپ چراغ راهنما

محل قرار گرفتن چراغ های خارج خودرو
چراغ مه شکن عقب

0
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 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2پیج چراغ مه شکن را باز کرده و قاب هاللی شکل را
جدا کنید.
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 .3سه پیج را باز كنيدو مجموعه چراغ مه شکن عقب را
از سپر خودرو جدا کنید.
 .4با چرخاندن محفظه المپ  ،آن را از مجموعه چراغ
مه شکن عقب جدا کنید.

6
7
8

چراغهای مه شکن عقب
 .5المپ را از محفظه جدا کنید.
 .6المپ جدید را نصب کنید.
 .7مراحل باال را از آخر به اول و به طور معکوس انجام دهید.

9
10
11
12
13
14

چراغها
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چراغ های صفحه پالک
 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2برای خارج کردن مجموعه چراغ پالک ،باید هر دو
پیج چراغ را باز کنید و چراغ را به سمت پایین
فشار دهید.
 .3با چرخاندن کانکتور ،محفظه المپ را جدا کنید.

چراغ های پالک
 .4المپ را باز کنید.
 .5المپ جدید را جایگزین کنید.
 .6مراحل باال را از آخر به اول و به طور بالعکس انجام
دهید.
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چراغ های داخلی خودرو
چراغ وسط اتاق و چراغ قسمت بار

0

چراغ جلوی اتاق

1

چراغ وسط اتاق

2
3
4
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چراغ قسمت بار
 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2نوک پیچ گوشتی را با يك پارچه بپوشانيد و نوک آن را درون شيار قاب روی المپ
سقفی جلوی اتاق قرار دهید و قاب روی المپ را باز کنید.
 .3المپ معيوب را تعویض کنید.
 .4قاب را سرجایش قرار دهید.

8

 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2نوک پیچ گوشتی را با تکه ای پارچه بپوشانید و نوک آن را درون شیار قالب روی
المپ سقفی جلوی اتاق قرار دهید و با اهرم کردن پیچ گوشتی قاب روی المپ را 10
باز کنید.
11
 .3المپ معیوب را تعویض کنید.
 .4قاب چراغ را در جای خود قرار دهید.

9

احتياط
قاب روی المپ باید از قسمت عقب آن برداشته شود (که با فلش نشان داده
شده است) در غیر اینصورت قاب المپ دچار آسیب خواهد شد.

چراغها
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13
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چراغ روی دستگیره داخلی درب

چراغ محفظه داشبورد

 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2نوک پیچ گوشتی را با تکه ای پارچه بپوشانيد و نوک آن را درون شيار قاب روی المپ
سقفی جلوی کابین قرار دهید و با پیچ گوشتی قاب روی المپ را باز کنید
 .3المپ معيوب را با المپ جدید تعويض کنید.
 .4مراحل باال را از آخر به اول و به طور بالعکس انجام دهید.

 .1کلید را از مغزی سوییچ خارج کنید.
 .2درپوش المپ را طبق شکل نشان داده شده جدا کنید.
 .3المپ معيوب را با المپ جدید تعويض کنید.
 .4مراحل باال را از آخر به اول و به طور بالعکس انجام دهید.

13-10

چراغها

0
1

فهرست مطالب
نگهداری از خودرو 14-2...............................................................
دوره آب بندی خودرو 14-3 .......................................................
مواد شوینده14-4............................................................................
نظافت و نگهداری از قسمتهای داخلی خودرو14-6..............
سطوح شیشه ها 14-4...................................................................
نظافت و نگهداری از قسمت های خارجی خودرو 14-4........
محافظت از خودرو در برابر خوردگی 14-5...............................
نگهداری از خودرو در دمای کمتر از صفر درجه سانتيگراد
(  32درجه فارنهایت ) 14-7.......................................................
نگهداری از خودرو در دمای کمتر از صفر درجه سانتيگراد
(  32درجه فارنهایت )14-7.......................................................
روشن کردن موتور و راندن خودرو در فصل زمستان 14-8..
پارک کردن خودرو در فصل زمستان14-8...............................
توصیه هایی برای نگهداری از خودرو 14-9..............................
دستورالعمل های مهم ایمنی 14-10.........................................
ممنوعیت در ایجاد تغييرات غیرمجاز در خودرو 14-17........

2
3
4
5
6
7

نگهداری از خودرو

8
9
10
11
12
13
14

نگهداری از خودرو

نگهداری از خودرو
دوره آب بندی خودرو

رویه خاصی برای آب بندی خودروی صفركيلومتر وجود ندارد .هرچند كه رعایت چند مورد
ساده هنگامی که خودرو در حال طي كردن  1000کیلومتر اول خود می باشد ،می تواند به
بهبود عملکرد خودرو ،مصرف بهینه سوخت و طول عمر خودرو کمک کند.
•پس از روشن کردن موتور اجازه دهید موتور گرم شود.
•بطور مالیم رانندگی کنید و از شتابگیری وحرکت های ناگهاني بدون گرم کردن
موتور و رانندگی با سرعت زیاد در مسافت های طوالنی اجتناب کنید.
•از باال بردن بیش از اندازه دور موتور خودداری کنید.
•با سرعت های متفاوت برانید و به خودرو فشار وارد نکنید.
•در هنگام باال رفتن از سطوح شیب دار از حمل بار زیاد اجتناب كنيد.
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مواد شوینده

در استفاده از مواد پاک کننده و دیگر مواد شوینده شیمیایی برای نظافت داخل
و خارج خودرو بر طبق توصیه های شرکت سازنده عمل کنید .برخی مواد شوینده
ممکن است قابل اشتعال ویا سمی باشند و استفاده نامناسب از آنها می تواند
موجب آسیب دیدن خودرو و حتی خود شخص شود .برای نظافت داخل و یا خارج
خودرو از مواد فراري همچون :استون ،تینر ،الک الکل  ،پاک کننده الک ناخن و
یا کاهنده های لعابی و یا مواد شوینده مانند صابون رختشویی ،مواد سفید کننده
یا مواد کاهنده (به غیر از لکه برهای پارچه) استفاده نکنید .هرگزبراي تميز كردن
خودرو از موادی مانند  :تتراکلرید کربن  ،بنزین  ،بنزن و یا نفت استفاده نکنید.
در هنگام استفاده از مواد شوینده و دیگر مواد شیمیایی در داخل خودرو  ،تمامی
درب های خودرو را باز کنید تا تهویه هوا بخوبی صورت پذيرد .قرار گرفتن بیش از
حد در معرض برخی از این بخارات ممکن است موجب عوارض و مشکالت جدی
در فرد شود و درصورت کوچک بودن فضا و نامناسب بودن تهویه هوا احتمال بروز
چنین عارضه هایی بیشتر خواهد بود.

نظافت و نگهداری از قسمت های داخلی خودرو

0

نگهداری از کمربند ایمنی

1

•کمربند ایمنی را تمیز و خشک نگه دارید.
•برای تمیز کردن کمربند ایمنی فقط از صابون نرم و آب گرم استفاده کنید.
•از رنگ کردن کمربند ایمنی اجتناب کنید زیرا این کار موجب کم شدن استحکام
3
کمربند ایمنی خواهد شد.

2

4
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7
8

امروزه به دلیل استفاده از وسایل زینتی مدرن ،انتخاب صحیح مواد شوینده و مناسب
برای نظافت بسیار مهم می باشد .عدم مالحظه این موارد در نظافت خودرو در اولین
دفعات ،می تواند موجب تشکیل لکه های سفید شود .از بین بردن این لکه ها در دفعات
بعدی نظافت خودرو بسیار مشکل خواهد بود.
گردو غباری که برروی پارچه های داخل خودرو جمع می شود بوسیله جارو برقی و یا
برس های مویی نرم از روی پارچه روکشهاي صندلی ها پاک خواهد شد و چرم های
تزئینی داخل خودرو باید بطور منظم با استفاده از دستمال مرطوب تمیز شوند .برای
پاک کردن لکه های خاک و یا لکه های چربی می توانید از مواد شوینده استفاده کنید.
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نگهداری از خودرو
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سطوح شیشه ها

سطوح شیشه ها باید بطور منظم تمیز شوند  .با استفاده از موادشوینده و یا مایع شیشه
شوی منزل می توانید الیه گردو غبار را از روی شیشه ها تمیز کنید.
از مواد شوینده ای که در شیشه خودرو سایش ایجاد می کند (مث ً
ال پودر لباس شویی) برای
تمیز کردن شیشه ها استفاده نکنید .زیرا استفاده از این مواد می تواند موجب بروز خراش
هایی برروی سطح شیشه ها شود .درصورتیکه برای تمیز کردن قسمت داخلی شیشه عقب
خودرو از این گونه شوینده ها استفاده شود  ،ممکن است به سیم های گرمکن شیشه عقب
آسیب وارد شود .از چسباندن برچسب برروی سطح داخلی شیشه عقب اجتناب کنید زیرا
ممکن است در هنگام جدا شدن این برچسب ها ،خراش هایی برروی شیشه ایجاد شود و
موجب آسیب دیدن شیشه شود.

تمیزکردن بخش خارجی شیشه جلو

درصورتیکه پس از استفاده از مایع شیشه شوی برف پاک کن جلو  ،شیشه هنوز تمیز
نشده باشد و یا تیغه های برف پاک کن در هنگام حرکت برروی سطح شیشه بلغزند،
ممکن است واکس و یا مواد روغنی برروی شیشه و یا تیغه های برف پاک کن وجود
داشته باشد  .در این مواقع باید شیشه جلو را با استفاده از پاك كنندهاي مناسب بشویید.
درصورتیکه با ریختن آب برروی شیشه ،اثرات آب برروی شیشه باقی نماند  ،نشان دهنده
تمیز بودن شیشه می باشد.
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نظافت و نگهداری از بخشهای خارجی خودرو

بدنه

رنگ بدنه عاملی در زیبایی  ،عمق رنگ ،درخشندگی و دوام بدنه خودرو میباشد.

شستشوی خودرو

بهترین راه در محافظت از رنگ بدنه خودرو  ،تمیز نگه داشتن و شستشوی منظم بدنه
خودرو می باشد.
خودرو را با آب سرد بشویید .از شستن خودرو با آب داغ و یا در زیر نور مستقیم خورشید
اجتناب کنید .برای شستن خودرو از صابون های بسیار قوی و یا مواد شوینده شیمیایی
استفادهنکنید.
تمامی مواد شوینده باید فورا ً از روی سطح خودرو شسته شوند و نباید اجازه دهید که این
مواد برروی بدنه رنگ شده خودرو خشک شوند.
خودروهای سانگ یانگ برای كاركرد در شرایط سخت جوی و آب و هوایی طراحی شده اند.
بنابراین در شرایط غیرمتعارفی همچون فشار آب زیاد در هنگام شستشوی خودرو ،ممکن
است آب به داخل خودرو وارد شود.

پولیش و واکس زدن خودرو

برای از بین بردن ناصافيهاي سطح رنگ از روی سطح بدنه خودرو توصیه می شود به
صورت دوره ای اقدام به پولیش کردن و یا واکس زدن بدنه خودرو نمایید.

محافظت از قطعات فلزی براق بدنه خودرو

قطعات فلزی براق باید بطور منظم تمیز شوند تا جالي خودرا حفظ کنند.
در هنگام نظافت بخشهاي تزئيني آلومینيومي دقت نماييد .لذا بهمنظور جلوگيري از
آسيب ديدن اين نوع تزئينات ،هيچگاه در تميز كردن آنها از پوليشهاي براق كننده ،مواد
شوينده و حاللهاي قوي استفاده نكنيد .وجود اليه اي از واكس بر روي قطعات فلزي
براق مفيد خواهدبود.

تمیز کردن رينگ هاي آلومینيومي ،آلياژي و درپوش رنگها

با تمیز نگه داشتن رينگها و درپوش آنها و همچنين عاري نمودن سطح آنها از هرگونه
آلودگي يا نمك سطح جاده ،ظاهر و زيبايي اوليه اين قطعات را حفظ كنيد .این قطعات
را بطور منظم بشویید و برای تمیز کردن آنها از فرچه  ،برس و یا مواد شوینده ساینده
استفادهنکنید.

0

محافظت از خودرو در برابر خوردگی

این خودرو به گونه اي طراحی شده است تا در برابر عوامل خوردگی قطعات مقاوم باشد.
پس از ساخت قطعات ،عملیات ویژه ای برروی اغلب قطعات خودرو انجام می شود تا
به زیبایی ،دوام و استقامت آنها کمک کند .برخی قطعات که معموالً قابل رویت نمی
باشند (مانند قطعات خاصی که در داخل موتور و یا زیر خودرو بکار رفته اند ).به گونه
ای هستند که گردو غبار بر عملکرد و ایمنی آنها تأثیری نخواهد داشت ،بنابراین نیازی
به ایجاد الیه محافظ در برابر خوردگی در اين قطعات وجود ندارد.

صدمه دیدن ورقه فلزی بدنه خودرو

درصورتیکه بدنه خودروی شما دچارآسیب شود و نیاز به تعمیر ویا تعویض بخش هایی
از بدنه خودرو باشد ،مطمئن شوید که تعمیرگاه مورد نظر در فرآيند تعمیر یا تعویض
قطعات خودرو از مواد ضد خوردگی استفاده کند.

تجمع مواد خارجی برروی سطح بدنه خودرو

کلریدکلسیم و دیگر ترکیبات نمکی  ،مواد ضد یخ  ،قیر موجود بر سطح جاده  ،گرده
درختان  ،فضوالت پرندگان  ،مواد شیمیایی خارج شده از دودکش های صنعتی و دیگر
ترکیبات خارجی در صورتیکه برروی سطح رنگ شده خودرو ریخته شود ،به رنگ
خودرو صدمه خواهد زد.
ممکن است با شستشوی معمولی خودرو  ،این مواد به طور کامل زدوده نشود و به
شوینده های دیگری نیاز داشته باشید .پیش از استفاده از شوینده های شیمیایی از قابل
استفاده بودن آنها برروی سطوح رنگ شده اطمینان حاصل نمایید.
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آسيب دیدگی رنگ خودرو

هرگونه خراش عمیق در رنگ بدنه خودرو باید فورا ً تعمیر شود .فلز بدون الیه روکش
فورا ً تحت تأثیر خوردگی قرار خواهد گرفت و در صورت افزايش خوردگی هزینه زیادی
برای تعمیر خودرو به مالک تحمیل خواهد شد .بریدگی ها و خراش های کوچک با
استفاده از پوليش رنگي قابل تعمیر می باشد و درصورت وجود ناحیه بزرگی از آسیب
دیدگی در رنگ خودرو می توانید خودرو را برای تعمیر به صافكاري و نقاشي انتقال دهید.

نگهداری از بخش های تحتانی خودرو

مواد مورد استفاده برای از بین بردن یخ و برف جاده ها ،موادی خورنده می باشد و
ممکن است در بخش زیرین خودرو انباشته شوند .با وجود اینکه قطعات زیرین خودرو
به وسیله الیه ای محافظ در برابر خوردگی محافظت می شوند ،در صورت تمیز نکردن
زیر خودرو ،روند خوردگی در قسمت های زیر خودرو مانند مجاری سوخت  ،قاب بدنه
کفی زیر خودرو و سیستم اگزوز افزايش خواهد يافت .حداقل یک بار در سال و در
فصل بهار با استفاده از آب ،این مواد را از زیر خودرو بشویید و از مکان هایی که مستعد
تجمع گل و دیگر مواد هستند نگهداری کنید.
بخش هایی از خودرو که مواد و رسوبات بر روی آن سطوح سخت و انباشته شده است،
باید پیش از شستشو از رسوبات زدوده شود.

شستشوی سپر

تمام آلودگی ها را با استفاده از یک تکه اسفنج از روی سپر پاک کنید.
در صورتیکه روغن موتور و یا روغن های دیگر برروی سپر ریخته شده است  ،برای تمیز
کردن سپر از آب و صابون استفاده نمایید و از فرچه  ،برس و یا واکس های ساینده
استفاده نکنید .در غیر اینصورت ممکن است به سپر و یا بدنه خودرو آسیب وارد شود.
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هشدار
•با شستن موتور ،تمامی پس ماندهای سوخت  ،روغن و گریس از روی موتور شسته
خواهد شد.
•روغن موتور  ،روغن ترمز  ،روغن جعبه دنده  ،باطری و یا الستیک های استفاده
شده باید پس از تعویض طبق قوانین زیست محیطی داخلي هر كشور دفع شود و
یا به عوامل و فروشندگانی که تحت نظارت مراجع ذی ربط عمل می کنند تحویل
داده شوند.
•هیچ یک از مواد ذكر شده فوق نباید در سطل زباله و یا فاضالب های شهری
ریخته شوند.
•همه باید به حفاظت از محیط زیست اهمیت دهند.
•درصورتیکه از اسیدهای قوی و چند منظوره و یا مواد شوینده قلیایی برای تمیز
کردن شیشه جلوی خودرو  ،قطعات پالستیکی یا روکش های صندلی استفاده
شود  ،ممکن است موجب تغییر ویا از بین رفتن رنگ این قطعات و یا حتی ایجاد
خوردگی در این قطعات شود.
• درصورتیکه شیشه جلوی خودرو با استفاده از حوله آغشته به واکس و یا مواد حاوی
روغن تمیز شده باشد  ،ممکن است در هنگام استفاده از برف پاک کن ها صدا و لرزش
غیر معمولی بر روی شیشه ها ايجاد شود .همچنین ممکن است موجب کاهش میدان
دید و انعکاس نور در شب شود.
• استفاده از شوینده های زبر و ساینده می تواند موحب آسيب دیدگی سطوح رنگ
شده بدنه خودرو از جمله سپرها شود .از پولیش کردن و براق کردن سطح خودرو با
استفاده از شوینده های ساینده و زبر خودداری نمایید.
• اسیدها و یا مواد شوینده قلیایی ممکن است به سطوح رنگ شده چرخ های ساخته
شده از آلومینیوم و یا دیگر آلیاژ ها صدمه بزند.
• استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن قسمت های داخلی خودرو  ،ممکن است
موجب تغییر رنگ و یا حتی تغییر شکل در برخی قطعات داخلی خودرو شود.
برای تمیز کردن اجزای داخلی خودرو از مواد شیمیایی اکسید کننده استفاده نکنید.

نگهداری از خودرو در دمای کمتر از صفر درجه سانتيگراد
نگهداری از خودرو در دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد ( 32
درجه فارنهایت )

درهنگام رانندگی در فصل زمستان بطور مداوم با شرایط نامساعد جاده روبرو خواهید
شد ،بنابراین باید بطور کامل برای مواجه شدن با شرایط اضطراری آماده باشید.
پیش از اقدام به رانندگی در مناطق روستایی  ،حومه شهر و یا رانندگی در روزهای برفی
چند کیسه شن و ماسه  ،زنجیر چرخ  ،بیلچه  ،دستکش و تعدادی لباس قدیمی در
خودرو قرار دهید.

مایع خنک کننده موتور

پیش از سرد شدن هوا  ،سطح مایع خنک کننده موتور را بررسی کنید.
مایع خنک کننده موتور معموالً از 50درصد آب و 50درصد مایع ضد یخ تشکیل می شود.
درصورتیکه فقط از آب به عنوان مایع خنک کننده موتور استفاده شده باشد  ،هنگام سرد
شدن هوا و رسیدن دما به زیر دمای انجماد  ،با یخ زدن آب صدمات شدیدی به موتور و
سیستم خنک کننده موتور وارد خواهد شد.
هشدار
•سیستم خنک کننده موتور خودروي صفر كيلومتر با مایع خنک کننده چهار
فصل پر شده است.
•پیش از اضافه کردن مایع به مخزن و یا پر کردن مخزن  ،مطمئن شوید که مایع
خنک کننده مخلوطی  50/ 50از آب و مایع ضد یخ باشد.
•فقط از مایع خنک کننده مورد تأييد شرکت رامك يدك استفاده کنید.

مایع شیشه شوی

از مایع شيشه شوي مناسب استفاده کنید تا در روزهای سرد یخ نزند.
درصورتیکه از مایع شیشه شوی توصیه شده استفاده نشود ممکن است در هوای سرد،
مایع یخ بزند که نه تنها موجب آسیب دیدن موتور برف پاک کن خواهد شد بلکه ایمنی
شما را نیز به خطر خواهد انداخت.

0

روغن موتور
مخزن روغن خودروی صفركيلومتر با روغن چهار فصل پر شده است .
الستیک ها
برای رانندگی در جاده های پوشیده از برف و یخ ،الستیک های یخ شکن مناسب تر 2
از الستيكهاي ديگر هستند .پیش از رانندگی در چنین جاده هایی ،الستیک های یخ
3
شکن را بر روی خودرو نصب کنید.

1

احتیاط
•درصورت استفاده از الستیک های یخ شکن باید با سرعتی کمتر از سرعت عادی
و همیشگی رانندگي كنيد
•زنجیـر چرخ را بطور صحیـح نصب کنید  .در غیراینـصورت زنجیر چرخ می تواند
به گلگیر ها و یا بدنه خودرو آسیب وارد کند.

سیستم تهویه هوا

4
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درصورتیکه به مدت طوالنی از سیستم تهویه خودرو استفاده نکرده باشید  ،ممکن است 8

به دلیل کارنکردن سیستم روغن کاری به مدت طوالنی ،مایع مبرد نشت كند و در
سیستم پوسيدگي ايجاد شود که در نهایت موجب اختالل در عملکرد تهویه خواهد شد9 .
توصیه می شود به منظور عملکرد بهینه سیستم  ،در همه فصول سال ،سیستم تهویه را
10
در طول هفته حداقل به مدت  5الی  20دقیقه روشن کنید.
احتیاط
درفصل زمستان که از سیستم کولر استفاده نمی کنید  ،از تخلیه کردن مایع مبرد
کولر اجتناب کنید.
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روشن کردن موتور و راندن خودرو در فصل زمستان

روشن کردن موتور در فصل زمستان

درفصل زمستان ،خودرو با مقاومت بیشتری از سوی سیستم انتقال قدرت مواجه
می باشد و قدرت باطری و موتور استارت کاهش می یاید .بنابراین در فصل زمستان
باید موتور خودرو را بطور صحیح روشن كنید.
پس از روشن شدن موتور و پیش از به حرکت در آوردن خودرو کمی به موتور فرصت
دهید تا کام ً
ال گرم شود .گرم کردن موتور به افزایش عمر موتور کمک کرده و رانندگی
ایمنی رابرای شما فراهم می کند.

رانندگی با خودرو در فصل زمستان

در هنگام رانندگی در فصل زمستان فاصله خودرو از خودروی جلویی باید حداقل به اندازه
دو برابر طول یک خودروی عادی باشد  .برای کاهش سرعت خودرو دنده را سنگین کنید
تا از نیروی ترمزی موتور نیز کمک بگیرید.
از ترمز و یا شتابگیری های ناگهانی اجتناب کنید و با سرعت زیاد رانندگی نکنید.
همچنین از حرکت دادن ناگهانی فرمان خودرو یا تغییر جهت های ناگهانی ،خودداری
کنید.
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پارک کردن خودرو در فصل زمستان

درصورت استفاده از ترمز دستي در هوای سرد ممکن است سیستم ترمز دستی یخ زده
و موجب بوجود آمدن مشکالتی در حرکت خودرو شود .در هنگام پارک کردن خودرو در
سرباالیی ها ابتدا اهرم ترمز دستي را کام ً
ال به سمت باال بکشید و اهرم دنده را در موقعیت
« »Pقرار دهید و سپس مانعی را در پشت الستيك قرار داده و ترمز دستي را آزاد کنید.
هشدار
درصورت یخ زدن ترمز دستي ،به حرکت درآوردن خودرو پیش از رفع يخزدگي ممکن
است موجب آسیب دیدن خودرو شود  .بنابراین کمی صبر کنید تا یخ ها آب شوند و
سپس به آرامی خودرو را به حرکت درآورید.

توصیه هایی برای نگهداری از خودرو

پس از رانندگی در جاده ای که پوشیده از کلرید کلسیم (نمک ) است باید برای جلوگیری
از خوردگی در خودرو  ،در اولین فرصت کف خودرو را بشویید.
در صورت پارک کردن خودرو در جاده ای که پوشیده از برف و یخ است ممکن است
سیستم ترمز شروع به یخ زدن کند که این پدیده موجب کاهش تأثیر عملکرد ترمزها
خواهد شد .در این مواقع با سرعت کم حرکت کرده و یه طور مداوم از ترمزها استفاده
کنید تا یخ ترمزها از بین برود  .پس از بازگشت ترمزها به حالت عادی  ،می توانید بطور
عادی به رانندگی خود ادامه دهید.

احتیاط
• طبق برنامه زمانی تعمیر و نگهداری درج شده در جدول سرویس های ادواری
نسبت به تعویض روغن موتور و فيلتر بنزين اقدام کنید  .روغن موتور آلوده و کثیف
قابلیت خود را از دست داده و موجب مسدود شدن صافی روغن و فيلتر بنزين می
شود که در نهایت روشن شدن موتور را با مشکل مواجه خواهد نمود.
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هشدار
•درصورتیکه تیغه های برف پاک کن یخ زده باشند  ،روشن کردن برف پاک کن
ممکن است موجب وارد شدن فشار بیش از اندازه به موتور برف پاک کن شده و
باعث آسیب دیدن آن شود  .بنابراین هنگامی که تیغه های برف پاک کن یخ
زده اند از به کارگیری برف پاک کن اجتناب کنید.
•هنگام رانندگی در جاده های پوشیده از برف ممکن است مقدار زیادی برف
در زیر گلگیرها جمع شود که در این حالت حرکت فرمان مشکل شده و فرمان
نمی تواند بطور آزادانه حرکت کند  .بنابراین بطور مداوم این برف ها را از زیر
گلگیرها خارج نمایید.
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دستورالعمل های مهم ایمنی
پیش از شروع رانندگي

پیش از شروع حرکت کلیه بخش های خودرو را بررسی کنید.
هشدار
به منظور بررسی کامل خودرو  ،خودرو را در سطحی هموار پارک کرده و بخش های
مختلف را به ترتیب زیر بررسی کنید.

بررسی قطعات مشكلدار

قطعاتي را که حس می کنید با مشکل مواجه خواهند شد ،به طور منظم بررسی کنید.

نمای ظاهری بیرون خودرو را بررسی کنید.

•فشار هوای الستیک ها و وضعیت عاج الستیک ها را بررسی کنید.
•آینه های کناری و صفحه پالک خودرو را تمیز کرده و از عملکرد صحیح آینه ها
مطمئنشوید.
•تمامی چراغ هارا از لحاظ کارکرد و تمیز بودن بررسی کنید.
•از فقدان آثار نشتی روغن برروی زمین و در زیر خودرو مطمئن شوید.
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بررسی مناسب بودن شرایط رانندگی
•تنظیم آینه دید عقب داخل اتاق
•فشردن پدال ترمز و آزاد کردن ترمز دستي
•بررسی تمام چراغ هاي هشدار و نشانگرها
•بررسی كليه چراغها
•تنظیم صندلی راننده
•از عملکرد مناسب چراغهای جلو  ،چراغ عقب ،چراغ ترمز  ،چراغ صفحه پالک ،
چراغهای دنده عقب  ،چراغهای راهنما و چراغهای خطر مطمئن شوید.

احتیاط
در هنگام بررسی چراغ ها به انعکاس نور روی دیوارها و آینه ها دقت کنید و در صورت
لزوم از فرد دیگری کمک بگیرید.

بررسی اجزای موتور

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید :
•روغن موتور
•روغن هیدرولیک فرمان
•روغن ترمز
•سیستم خنک کننده موتور
•تسمه محرک (تسمه موتور )

همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنید

كليه سرنشینان خودرو همیشه باید کمربند ایمنی خود را بسته نگه دارند.
هشدار
•کودکان  ،زنان باردار و یا بانوان سالخورده که قادر به بستن صحیح کمربند ایمنی
نیستند در هنگام وقوع تصادف ممکن است به شدت دچار آسیب شوند .بنابراین
همیشه از کمربند ایمنی بطور مناسب وصحیح استفاده کنید.
•لطفاً بخش هایی از دفترچه که مربوط به کیسه های هوا  ،کمربند ایمنی و
صندلی ها می باشد را به دقت مطالعه نمایید. .

0

هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید

درصورتیکه کودکان تنها در خودرو رها شوند ،ممکن است به طور غیر عمد موتور خودرو
را روشن کنند و خسارتی را به خودرو و یا خود وارد کنند.
هشدار
•در فصل تابستان با تابش مستقیم نور خورشید ،دمای داخل خودرو باال رفته و
کودکی که قادر به تنظیم امکانات تهویه هوای خودرو نمی باشد در معرض خفگی
قرار خواهد گرفت.
•کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.

محافظت از کودکان
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 کودکان باید برروی صندلی عقب بنشینند.
کودکان ممکن است با انجام حرکات ناخواسته و یا استفاده نامناسب از وسایل خودرو
موجب اختالل در رانندگي راننده شوند .برای جلوگیری از این موارد کودکان باید برروی
صندلی عقب خودرو بنشینند.
 به کودکان اجازه ندهید با وسایل ایمنی خودرو بازی کرده و یا آنها را تنظیم کنند
هنگامی که یک کودک سوار خودرو می شود  ،بزرگساالن باید مراقب باشند تا درب ها ،
پنجره ها  ،کمربند ایمنی و یا صندلی ها به اعضای بدن کودک آسیبي وارد نكنند.

8
9
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دستورالعمل های مهم ایمنی
در هنگام رانندگی در جاده

درصورت بروز مشکل در هنگام رانندگی در جاده
•درصورت روشن شدن هر یک از چراغهای هشدار  ،فورا ً خودرو را در مکانی امن
متوقف کرده و اقدامات ضروری و اضطراری را انجام دهید.
•درصورت وارد شدن ضربه شدید به کف خودرو  ،فورا ً خودرو را در مکانی امن متوقف
کرده و به منظور آگاهی از صدمات احتمالی به کف خودرو و یا وجود نشتی در باک
بنزين ،مخزن روغن موتور و غیره كه در قسمت زیر خودرو قرار دارند را مورد بررسی
قرار دهید.
•درصورت پنچر شدن و یا ترکیدن الستیک خودرو در هنگام رانندگی  ،آرامش خود را
حفظ کرده  ،فرمان را محکم نگاه داشته و به آرامی پدال ترمز را فشار دهيد تا سرعت
خودرو کاهش یابد و سپس خودرو را در مکانی امن متوقف کنید.
هشدار
در صورت وارد شدن ضربه شديد به الستیک ها و محور جلو ،اگر در سیستم فرمان
مشکلی احساس می کنید ( مانند لرزش فرمان به سمت باال و پایین و یا چپ و
راست) فورا ً به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت رامك يدك مراجعه نماييد و
قطعات فرمان و سیستم تعلیق را تعمیر کنید.

در هنگام رانندگی از انجام کارهای غیرضروری اجتناب کنید

•در هنگام رانندگی تحت هیچ شرایطی کلید را در حالت  OFFقرار ندهید .زیرا در
این حالت ترمزها و فرمان خودرو از کار خواهد افتاد.
•در هنگام رانندگی برای استفاده از دکمه های مختلف دست خود را از داخل فرمان
عبور ندهید .این کار ممکن است موجب اختالل در عملکرد فرمان شده و باعث بروز
تصادف شود.
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پارک کردن خودرو در مکانی امن

از پارک کردن خودرو در نزدیکی مواد قابل اشتعال مانند علف های خشک  ،برگ درختان،
کاغذ  ،کهنه و یا پارچه  ،روغن و غیره خودداری نمایید.
احتیاط
در هنگام رانندگی و یا پس از یک رانندگی طوالنی ،لوله اگزوز بسیار داغ بوده و در
صورت قرار گرفتن در نزدیکی مواد قابل اشتعال می تواند موجب بروز آتش سوزی
شود.

در هنگام خوابیدن و یا چرت زدن موتور خودرو را خاموش کنید

در این حالت ممکن است بطور تصادفی و ناخواسته دنده را تعویض کرده و یا پای خود را
برروی پدال گاز قرار دهید که موجب تصادف خواهد شد .بنابراین در این حالت باید موتور
را خاموش کنید.
احتیاط
استفاده مداوم از پدال گاز موجب داغ شدن موتور و لوله اگزوز می شود که ممکن است
به آتش سوزی منجر شود.

پیش از ترک خودرو ،موتور خودرو را خاموش کنید
•موتور را خاموش کرده و درب ها را قفل کنید .
•اشیاء قیمتی را در داخل خودرو رها نکنید .کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.

تنها پس از روشن شدن موتور ،خودرو را به حرکت در آورید
خودرو را تنها زمانی که موتور خودرو روشن است به حرکت درآورید.
هشدار

راندن خودرو به سمت پایین شیب در حالی که موتور خودرو خاموش است می تواند
منجر به تصادف شود.

پارک کردن خودرو در سراشیبی ها

اهرم ترمز دستي را باال کشیده و دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید.
احتیاط

لطفاً در این مواقع موانعی را در زیر چرخ ها قرار دهید.

پارک کردن خورو در سرباالیی ها

اهرم ترمز دستي را باال کشیده و دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید.
احتیاط

لطفاً در این مواقع موانعی را در زیر چرخ ها قرار دهید.

0

پارک کردن و یا توقف در محیط های بسته

درصورت توقف و یا پارک خودرو در مکان های بسته و یا سرپوشیده  ،موتور خودرو را 1

خاموش کنید.

هشدار
روشن نگه داشتن موتور خودرو در مکان های سرپوشیده مانند پارکینگ که در آنها
هوای آزاد جریان ندارد  ،ممکن است موجب مسمومیت با گاز مونواکسید کربن و
حتی مرگ افراد شود.

موارد احتیاطی در هنگام حرکت به سمت عقب

2
3
4
5

در هنگام حرکت به سمت عقب مطمئن شوید که کودکان و یا موانع در پشت خودرو 6
قرار نداشته باشد.

7

رانندگی در هوای بارانی

در هنگام بارش باران ،سطح جاده لغزنده بوده و اصطکاک بین الستیک خودرو و جاده
8
کاهش می یابد  ،بنابراین در این شرایط باید با دقت بیشتری رانندگی کنید.

9

احتیاط

درصورت رانندگی با سرعت زیاد در جاده های خیس یا مرطوب  ،ممکن است الستیک
ها به طور دائمی با سطح جاده در تماس نباشند .در این مواقع ممکن است الستیک ها
برروی سطح خیس جاده سر خورده و کنترل فرمان و ترمز از دست راننده خارج شود.

10
11

پس از شستن خودرو و یا عبور از چالهها ،در حالی که با سرعت کم در حرکت می باشد12 ،

چندین مرتبه پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا پیش از ورود به جاده اصلی از کارکرد 13

مناسب ترمزها اطمینان حاصل نمایید.

14
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اشیائی که در حین رانندگی اختالل ایجاد میکنند را دور نگه دارید.
هشدار
•از نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اسپری ها و یا انواع فندک درون خودرو
اجتناب کنید ،زیرا این مواد می تواند باعث آتش سوزی و یا انفجار شود.
•از قرار دادن اجسام در زیر پای راننده و یا استفاده از موکت هاي ضخيم در کف
خودرو اجتناب کنید  ،این اجسام ممکن است موجب اختالل در عملکرد مناسب
پدال گازو ترمز شوند.

استفاده از نیروی ترمزی موتور در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها
درصورت استفاده مداوم از پدال ترمز  ،ترمزهای خودرو داغ کرده و نیروی ترمزی آنها
کاهش می یابد .بنابراین در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها دنده را سنگین کرده و
همراه با پدال ترمز از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده کنید.
توجه
هنگامی که از پدال گاز استفاده نمی کنید نیروی ترمزی موتور موجب کاهش سرعت
خودرو می شود .کم کردن دنده اثر این نیروی ترمزی را بیشتر می کند.

همیشه سیگار خودرا خاموش کنید

•همیشه پیش از انداختن سیگار در زیر سیگاری از خاموش بودن کامل سیگار
مطمئنشوید.
•از قرار دادن ته سیگار و مواد دیگر که براحتی قابل اشتعال هستند در داخل زیر
سیگاری اجتناب کنید.
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احتیاط
در هنگام رانندگی برای ایمنی بیشتر از کشیدن سیگار خودداری نمایید.

لوازم جانبی خودرو

از نصب لوازم جانبی غیر ضروری و لوازم دیگر برروی شیشه ها و پنـچره های خودرو
اجتناب کنید ،زیرا این کار موجب محدود کردن و اختالل در دید راننده می شود.
نصب این گونه لوازم می تواند در روزهای آفتابی مانند ذره بین عمل کرده و موجب آتش
سوزی شوند.

در هنگام بررسی سطح مایع خنک کننده موتور دقت کنید

در هنگام داغ بودن موتور هیچ گاه درپوش مخزن مایع خنک کننده را باز نکنید.
ممکن است مخلوط بخار و مایع داغ با فشار زیاد به سمت باال پرتاب شود و موجب
سوختگی بدن و صورت افراد شود.

همیشه از قطعات اصلی رامک یدک استفاده نمایید.
•استفاده از قطعات اصلی ارائه شده از سوی رامک یدک ،ایمنی و عملکرد مناسب
خودرو را تضمین خواهد کرد.

احتیاط
•خسارات ناشی از استفاده از قطعات غیراصلی تحت پوشش خدمات گارانتی خودرو
قرار نمی گیرند.
•قطعات اصلی رامک یدک با برچسب هولوگرام سانگ یانگ كه از سوي شركت
رامك يدك تامين شدهاند ،قابل تشخیص می باشند.

رانندگی در جاده های پوشیده از برف و یخ

•دنده را در کمترین (سنگین ترین ) حالت ممکن قرار داده و به آرامی خودرو
را برانید.
• با توجه به اینکه در این شرایط مسافت مورد نیاز برای توقف خودرو افزایش می یابد،
فاصله ایمنی از خودروی جلویی را بیشتر کنید.
•با احتیاط برانید ،زیرا در صورت شتابگیری و یا ترمز کردن ناگهانی  ،خودرو بر
روی سطح جاده لغزیده و به تصادف منجر خواهد شد.
•در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها از نیروی ترمزی موتور استفاده کرده و آرام
رانندگیکنید.
احتیاط

در هنگام رانندگی در جاده های برفی و یخی  ،برای ایمنی بیشتر از الستیک های
یخ شکن استفاده نمایید.

رانندگی در جاده های پوشیده از شن و ماسه یا گل
•تاجایی که ممکن است با سرعت ثابت و آرام حرکت کنید.
•در هنگام حرکت خودرو از شتابگیری و توقف های سریع اجتناب کنید ،.زیرا
ممکن است با این کار خودرو درون شن و ماسه و یاگل گیر کند.

0

رانندگی در جاده های ناهموار و کوهستانی

1

•با سرعت ثابت و یه آرامی حرکت کنید  ،زیرا در جاده ای که پوشیده از شن و ماسه
2
و گل ولجن است خودرو به راحتی می لغزد.
•در مناطق کوهسنانی خطر سرخوردن خودرو به سمت پایین جاده وجود دارد،
3
بنابراین همیشه هوشیار باشید.
•درهنگام پایین آمدن از سراشیبی ،دنده را تغییر ندهید و با استفاده از نیروی ترمزی 4
موتور به آرامی حرکت کنید.

5

عبور از آب
•در صورت وارد شدن آب به سیستم سوخت رسانی و یا موتور خودرو  ،ممکن است 6

به خودرو آسیب های جبران ناپذیری وارد شود که قابل تعمیر نباشد .بنابراین از
وارد کردن خودرو به درون آب اجتناب کنید.
برای
محافظی
از
باید
،
باشد
ناپذیر
اجتناب
•درصورتیکه ورود به آب و یا عبور از آب
8
دهانه اگزوز استفاده کنید تا از زیر آب رفتن آن جلوگیری شود  .در هنگام عبور از
آب به آرامی و با سرعت ثابت حرکت کنید.
9
•پیش از عبور از آب ،از خودرو پیاده شده و کف رودخانه را مورد بررسی قرار دهید.
در صورتیکه بستر رودخانه شنی بوده و یا پوشیده از سنگ های بزرگ است ،از وارد 10
شدن به آن اجتناب کنید.

7

11

احتیاط
•درصورتیکه خودروی شما در برف  ،گل و یا شن و ماسه گیر کرده است و قادر
به بیرون کشیدن آن نمی باشید ،از فشردن مداوم پدال گاز خودداری نمایید و
در صورت امکان برای بیرون کشیدن خودرو از خودروی دیگری استفاده نمایید.

12
13
14
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نکاتی که باید در هنگام عبور از آب به خاطر داشته باشید

•درصورت خاموش شدن موتور خودرو در هنگام عبور از آب  ،سعی نکنید با استارت
زدن موتور را روشن کنید .در این مواقع باید خودرو را بکسل کنید.
• اجازه ندهید آب از طریق فيلتر هوای سیستم تهویه مطبوع وارد موتور خودرو شود.
•در هنگام عبور از آب با سرعت ثابت حرکت کنید.

هشدار
درصورت ورود آب به سیستم ترمز  ،قدرت بازدارندگی ترمزها کاهش می یابد .پس
از خارج شدن از آب با سرعت کم حرکت کنید و به آرامی و بطور مداوم از پدال ترمز
استفاده کنید تا گرمای حاصل از اصطکاک ترمزها موجب خشک شدن لنت ترمز و
دیسک چرخ شود.

بررسی خودرو پس از عبور از آب

•سمت چپ  ،راست  ،عقب و جلوی خودرو  ،توپی های محور  ،جعبه دنده  ،محور
میل گاردان  ،سطح روغن و دیگر سیاالت موتور و قسمت های زیرخودرو را بررسی
کنید .درصورتیکه متوجه اشکالی در خودرو شدید  ،فورا ً به یکی از عاملیت های
مجاز رامک یدک مراجعه کنید.
•کلیه چراغ ها و دستگاه های برقی خودرو را بررسی کنید  .در صورت لزوم اجزای
آسیب دیده را تعویض کرده و به یکی از عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه
کنید.
•درصورت کثیف بودن خودرو  ،برای محافظت از خودرو آن را بشویید.
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رانندگی در مناطق کوهستانی

اهرم دنده را طبق با شرایط جاده در حالت مناسب قرار دهید.
هشدار

درصورتیکه در جاده های برفی ولغزنده بطور ناگهانی از نیروی ترمزی موتور استفاده
کنید  ،خودرو برروی سطح جاده ميلغزد و ممکن است موجب بروز تصادف شود .پس
از کاهش سرعت خودرو می توانید از نیروی ترمزی موتور استفاده کنید.
• درهنگام پایین رفتن از سراشیبی های بسیار تند  ،دنده را در کمترین حالت ممکن
قرار دهید تا از بیشترین اثر نیروی ترمزی موتور بهره بگیرید.
هشدار

درصورتیکه در هنگام پایین رفتن از سراشیبی ها بطور متوالی از پدال ترمز استفاده
شود  ،ممکن است ترمزها داغ شده و نیروی نگهدارنده ترمزها کاهش یافته و موجب
بروز تصادف شود .در هنگام پایین رفتن از سراشیبی های تند و طوالنی همزمان با پدال
ترمز از اثر ترمزی موتور استفاده کنید.
احتیاط

هنگامی که خودرو با سرعت زیاد در حال حرکت است  ،استفاده ناگهانی از نیروی
ترمزی موتور می تواند موجب آسیب دیدن موتور شود .ابتدا با استفاده از پدال ترمز
سرعت خودرو را کاهش دهیدو سپس دنده را سنگین کنید.

رانندگی در بزرگراه ها

•پیش از ورود به بزرگراه ها به پیش بینی وضع هوا توجه کنید و خودرو را بطور
کامل مورد بررسی قرار دهید  .میزان سوخت خودرو  ،سیستم ترمز  ،سیستم
خنک کننده موتور و الستیک ها را بررسی کنید.
•همیشه محدودیت سرعت در جاده ها را رعایت کنید.
•فاصله ايمن را با خودروی جلویی رعایت کنید و از چرخش ناگهانی فرمان
خودداری نمایید.
•در هنگام رانندگی در شرایط آب و هوایی نامناسب و در هنگام بارش باران یا
برف باید فاصله ايمن از خودروی جلویی را دو برابر کنید و سرعت خودرو را به
نصف کاهش دهید.
احتیاط

اجازه ندهید موتورخورو به مدت طوالنی در حالت درجا کار کند .این کار موجب
اتالف سوخت و آلودگی هوا می شود.
•درصورت امکان در هنگام پیمودن  2کیلومتر اول مسیر  ،آهسته رانندگی کنید.
•خودرو را با وسایل غیر ضروری پر نکنید.
•با سرعت ثابت برانید و از شتابگیری و ترمزهای ناگهانی اجتناب کنید.
•درصورت پارک و یا توقف خودرو به مدت طوالنی  ،موتور خودرو را خاموش کنید.
•فشار هوای الستیک ها را در حد توصیه شده حفظ کنید.
•با بررسی دوره ای خودرو و انجام سرویس و نگهداری به موقع  ،خودرو را در
بهترین شرایط ممکن حفظ کنید.

0

ممنوعیت در ایجاد تغييرات غیرمجاز در خودرو

1

این خودرو دارای دستگاه های پیشرفته برقی و کنترلی می باشد .بدون تایید عاملیت
2
مجاز رامک یدک ،هرگز اقدام به تغییر این دستگاه ها نکنید.

3

تغيير در فیوزها و مدارهای برقي

همیشه از فیوزهای اصلی شرکت رامک یدک استفاده کنید و در مدارهای برقي خودرو 4
تغییري ایجاد نکنید .این کار ممکن است به آتش سوزی منجر شود.

5

استفاده از چرخ ها و الستیک های غیر استاندارد
درصورت استفاده از قطعات غیر استاندارد ،فرمان خودرو سفت شده  ،میزان مصرف 6

سوخت خودرو افزایش یافته  ،عملکرد سیستم ترمز مختل شده و ممکن است موجب 7

لرزش فرمان خودرو شود و در هنگام حرکت با سرعت زیاد موجب فرسایش الستیک
ها خواهد شد.
8

9

بررسی منظم خودرو

همیشه خودرو را طبق زمان بندی درج شده در جدول سرویس های ادواری مورد
10
بررسی قرار دهید و در صورت لزوم قطعات را تعویض کرده و آن را در دفترچه گارانتی
خودرو قید کنید.
11

12
13
14
نگهداری از خودرو

14-17

یاداشت

نگهداری از خودرو

