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شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

راهنمای دارنده محصول

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

پیشگفتار
خریدار گرامی

ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو ،تبریک ما را به جهت این حسن سلیقه پذیرا باشید .امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد.
این راهنما حاوی مطالبي در خصوص ساختار ،مشخصات ،عملکرد و موارد مربوط به حفظ و نگهداري خودروي مذکور ميباشد .مطالعه دقیق کتابچه راهنمای حاضر ضامن ايمني شماست و در جهت
استفاده بهينه از خودرو و نيز حفظ و نگهداري از آن بسيار مثمر ثمرخواهد بود.
نکته مهم :امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است .به همین خاطر ممکن است بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد .برای کسب
اطمینان میتوانید با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس بگیرید.

توجه  :در این کتابچه اطالعات مربوط به گونه های دیگر این محصول نیز درج شده و با عالمت (*) مشخص گردیده است.
عالئم تصویری موجود در این دفترچه راهنما به درک بهتر شما از مفاهیم کمک کرده و باید به عنوان راهنمای کلی در نظر گرفته شوند چرا که برخی جزییات با توجه به مدل خودروی که خریداری
میکنید ممکن است متفاوت باشند.
این دفترچه راهنما در واقع بخش مهمي از اطالعات ضميمه محسوب ميشود .هنگام انتقال خودرو به فرد ديگر ،لطفاً اين دفترچه راهنما همراه با خودرو به مالک جديد تحويل داده شود.
هرگز شخصاً به تعمير خودرو اقدام ننماييد .چرا که اين امر بر عملکرد کل خودرو به خصوص از لحاظ ايمني و پايداري تأثير ميگذارد و حتي احتمال نقض قوانين ملي را نيز به دنبال خواهد داشت.
بروز اختالل در عملکرد خودرو در اثر دستکاری و تعمیر توسط مالک یا تعمیرگاههای غیر مجاز ،خودرو را از پوشش گارانتی خارج خواهد کرد.
حق هرگونه توقف در استفاده یا تغییر اطالعات فني در جهت بهينهسازي مستمر و به روزآوري محصوالت براي شرکت ایران خودرو محفوظ ميباشد.
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو ،در سراسر کشور منحصراً ،ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را بر عهده دارد.
در ضمن مواد مصرفی از نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو تأمین گردد( .از برندهای مورد تأیید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد ،استفاده شود).

هشدار

عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای هشداردهنده همراه با این عالمت درج شده ،ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سالمت راننده و یا سرنشینان خودرو شود.

احتیاط

عدم توجه به دستوراتی که در کادرهای هشداردهنده همراه با این عالمت درج شده است ،احتمال تصادف یا آسیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.

توجه :جهت اطالع از نحوه نگهداری خودرو ،ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویسهای دورهای ،به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه نمائید.
توجه :در صورت عدم توجه به توصیههای ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمه توجه آورده شده است ،احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.
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نشانههایگرافیکی
برخی از نشانههای رایج که در جدول زیر فهرست شد هاند به منظور نشان دادن اطالعات هشدار و وضعیت عملکردها بر روی خودرو شما استفاده میشوند.
نشانه
تعریف نشانه

چراغ اخطار سيستم
ايموباليزر

نشانگر چراغهای
نور باال

نشانگر چراغهای نور
پایین

نشانگر چراغهای بغل

نشانگر چراغهای
مهشکن جلو

نشانگر چراغهای
مهشکن عقب

نشانگر سیستم تنظیم
ارتفاع چراغهای جلو

نشانه
تعریف نشانه

نشانگر چراغهای
راهنما

نشانه

A/C

تعریف نشانه

سوييچ خاموش /
روشن کردن
کمپرسور تهويه هوا

نشانگر چراغ خطر

چراغ اخطار
کیسههای هوا

نشانگر برف پاککن نشانگر شيشه باالبر
و شیشه جلو
برقي

چراغ اخطار کم
بودن میزان سوخت

چراغ اخطار شارژ
باتری

نشانگر گرمکن و
بخارزدای شیشه عقب

چراغ اخطار دمای
مایع خنککننده
موتور

چراغ اخطار سيستم
عيبياب خودکار موتور

نشانگر بوق

نشانگر فندک

چراغ اخطار باز
بودن در موتور

نشانه

تعریف نشانه

چراغ اخطار باز بودن چراغ اخطار بستن
در صندوق عقب کمربند ایمنی راننده

چراغ اخطار فشار
روغن موتور

چراغ اخطار سیستم
ترمز ضد قفل

چراغ اخطار بروز
اختالل در سیستم
موتور

چراغ اخطار باز بودن
درها

نشانگر گردش هوای
داخلی
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نشانههایگرافیکی
نشانه

تعریف نشانه

چراغ اخطار ترمز

نشانگر غیرفعال
نشانگر تنظیم
نشانگر تنظیم توزیع
نشانگر سیستم
نشانگر تنظیم توزیع جریان هوا از سمت نشانگر تنظیم توزیع توزیع جریان هوا از بودن سیستم کنترل
کنترل پایداری
جریان هوا از سمت
جریان هوا از سمت سمت کف خودرو و پایداری الکترونیکی
داشبورد و کف
الکترونیکی خودرو
خودرو
کف
داشبورد
خودرو
گرمکن شیشه جلو
خودرو
()ESC
)(ESC OFF

نشانه

تعریف نشانه
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چراغ اخطار کنترل
فشار الستیک

چراغ اخطار در

عملکرد Keyless

نشانگر کنترل
سرعت هوشمند

چراغ نشانگر حالت
برف ESP -

نشانگر شیشهشوی نشانگر برف پاککن
و شيشهشوي عقب
عقب

نشانگر
غيرفعالسازي
شيشه باالبر برقي

نشانههایگرافیکی
نشانههای زیر فقط در خودروهای سواری سری  S5مدل  HMA7151GC4Wکه مجهز به گیربکس اتوماتیک میباشند ،نمایش داده میشود:
نشانه

P

R

N

D

S

+

-

تعریف نشانه

نشانگر وضعيت توقف يا
پارک خودرو گيربکس
اتوماتيک

نشانگر وضعيت دنده عقب
گيربکس اتوماتيک

نشانگر وضعيت خالص
گيربکس اتوماتيک

نشانگر وضعيت رانندگي
گيربکس اتوماتيک

نشانگرحالت اسپورت
گيربکس اتوماتيک

نشانگر تعويض دنده به
باال در حالت دستي

نشانگر تعويض دنده به
پايين در حالت دستي

نشانه

1

2

3

4

5

6

تعریف نشانه

نشانگر اولين دنده در
حالت دستي

نشانگر دومين دنده در
حالت دستي

چراغ اخطار سيستم
نشانگر سومين دنده در نشانگر چهارمين دنده در نشانگر پنجمين دنده در نشانگر ششمين دنده در
انتقال قدرت يا جعبه
حالت دستي
حالت دستي
حالت دستي
حالت دستي
دنده ()CVT
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مالحظات ایمنی:
به قوانین رانندگی مهم زیر که به ایمنی شما و سرنشینان در طی سفرتان کمک میکنند ،احترام بگذارید!
 .1هرگز پس از مصرف مشروبات الکلی یا دارو رانندگی نکنید.
 .2عالئم محدوده سرعت را رعایت کنید و از سرعت خود بکاهید.
 .3همیشه کمربند ایمنی و سیستم ایمنی کودک مناسب را ببندید و کودکان را فقط در صندلی عقب بنشانید.
 .4مطمئن شوید که همه سرنشینان خودرو از اطالعات صحیح از سیستم ایمنی درون خودرو آگاه هستند.
 .5برای اطالعات ایمنی مهم مکررا ً به این کتابچه راهنما مراجعه کنید.
نصب لوازم يا تعميرات غير مجاز خودرو
نصب لوازم يا تعميرات غير مجاز خودرو ممنوع اســت .اينگونه اقدامات به عملکرد ،ایمنی ،یا دوام خودرو آســیب میزند و ناقض قوانین و مقررات خواهد بود .به عالوه ،آسیبها یا
مشکالت عملکرد ناشی از اقدامات مذکور تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
خواندن مطالب موردنیاز برای ایمنی رانندگی:
این کتابچه راهنما را پیش از راندن خودرو با دقت بخوانید .با خواندن اين کتابچه اين اطمينان در شما حاصل خواهد شد که درک بهتري در مورد الزامات کنترل و نگهداري اين
خودرو داشته باشيد و به کنترل ايمني خودروتان کمک ميکند.
و واژه همراه آن "هشدار" برای نشان دادن خطراتی به کار میروند که احتماالً منجر به مرگ یا صدمات فردی شدید میشود .برای از بین بردن
در این کتابچه راهنما ،نشانه
یا به حداقل رساندن خطرات ،حتما اقدامات احتیاطی را رعایت کنید.
و واژه همراه آن "احتیاط" برای نشــان دادن خطراتی به کار میرود که احتماالً منجر به صدمات فردی جزئی یا متوسط یا آسیب به خودرو
در این کتابچه راهنما ،نشــانه
ً
میشوند .برای از بین بردن یا به حداقل رساندن این خطرات ،حتما اقدامات احتیاطی را رعایت کنید.
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فهرست مطالب
فصل ۱
سیستم ایمنی ۱۱..............................................................................................
 .1سيستم قفل و باز کردن درهاي خودرو ۱۲......................................................................
 .۱.۱کلید و کلید کنترل از راه دور ۱۲............................................................................
 .2سیستم ضدسرقت ۲۱...........................................................................................................
 .۲.۱سیستم ضدسرقت موتور ۲۱......................................................................................
 .۲.۲سیستم ضدسرقت مکانیکی ۲۱.................................................................................
 .۳صندلیها و سیستم کمربند ایمنی ۲۲...........................................................................
 .۳.۱تنظیم صندلیهای جلو ۲۲.........................................................................................
 .۳.۲استفاده از صندلی عقب ۲۵........................................................................................
 .۳.۳استفاده از کمربند ایمنی ۲۶ ...................................................................................
 .۳.۴روش ثابت کردن صندلی کودک ۳۳ ...................................................................
 .۴سیستم کیسه هوای جلو ۳۴................................................................................................
 .۴.۱اجزاء سیستم کیسه هوای جلو ۳۴ .........................................................................
 .۴.۲سیستم تشخیص حضور سرنشین جلو ۳۵ ...........................................................
 .۴.۳شرایط باز شدن کیسه هوای جلو ۳۶ .....................................................................
 .۵کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پردهای* ۳۸ ............................................................
 .۵.۱سیستم کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پردهای جانبی ۳۸ .........................
 .۵.۲اصول کار کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پردهای جانبی ۳۸ .....................
 .۵.۳شرایط باز شدن کیسه هوا و کیسه هوای پردهای جانبی ۳۸ ..........................
 .۶اقدامات احتیاطی برای باز شدن کیسه هوا ۳۹ .............................................................
فصل ۲
تجهيزات و عملکرد آنها ۴۳ ................................................................................
 .1انواع تجهیزات ۴۴....................................................................................................................
 .۱.۱تجهیزات استاندارد ۴۴.................................................................................................
 .۱.۲تجهیزات انتخابی ۴۴....................................................................................................
 .2صفحه نمایش جلو آمپر ۴۴..................................................................................................

 .۲.۱چراغ نشانگر گردش به چپ ۴۴................................................................................
 .۲.۲چراغ نشانگر گردش به راست ۴۴..............................................................................
 .۲.۳چراغ نشانگر نور باال ۴۴................................................................................................
 .۲.۴چراغ نشانگر چراغ موقعیت ۴۴..................................................................................
 .۲.۵چراغ نشانگر چراغ مهشکن عقب ۴۴................................................................
 .۲.۶چراغ نشانگر چراغ مهشکن جلو ۴۴........................................................................
 .۲.۷چراغ نشانگر ۴۴.............................................................................. * ESC OFF
 .۲.۸چراغ هشدار ترمز ۴۴....................................................................................................
 .۲.۹چراغ هشدار سیستم ۴۵................................................................................. ABS
 .۲.۱۰چراغ هشدار کیسه هوا ۴۵.......................................................................................
 .۲.۱۱چراغ هشدار خرابی سیستم کنترل آالیندگی ۴۵ ...........................................
 .۲.۱۲چراغ نشانگر فعال بودن ۴۵................................................... * Start/Stop
 .۲.۱۳چراغ نشانگر خرابی موتور ۴۵..................................................................................
 .۲.۱۴چراغ هشدار فشار روغن موتور ۴۵.........................................................................
 .۲.۱۵چراغ هشدار خرابی ۴۵................................................................. * Keyless
 .۲.۱۶چراغ نشانگر وضعیت ۴۵........................................................................ * ESC
 .۲.۱۷چراغ هشدار خرابی فرمان برقي* ۴۵...................................................................
 .۲.۱۸چراغ هشدار کمربند ایمنی ۴۵...............................................................................
 .۲.۱۹چراغ هشدار خرابی سيستم نظارت بر فشار باد الستیک* ۴۵......................
 .۲.۲۰چراغ هشدار خرابی گیربکس* ۴۶.......................................................................
 .۲.۲۱چراغ هشدار شارژ باتری ۴۶.....................................................................................
 .۲.۲۲چراغ هشدار سیستم ضد سرقت ۴۶.....................................................................
 .۲.۲۳چراغ نشانگر هشدار دمای آب ۴۶..........................................................................
 .۲.۲۴چراغ نشانگر هشدار سطح پایین بنزین ۴۶.........................................................
 .۲.۲۵چراغ نشانگر کروز کنترل* ۴۶...............................................................................
 .۲.۲۶چراغ نشانگر حالت برف ۴۶................................................................... * ESC
* در صورت نصب در خودروی شما
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فهرست مطالب
 .۲.۲۷صفحه نمایش رایانه سفری ۴۶...............................................................................
 .۲.۲۸دورسنج موتور ۴۸.......................................................................................................
 .۲.۲۹سرعتسنج ۴۸............................................................................................................
 .۲.۳۰شرح هشدارهای صوتی ۴۹......................................................................................
 .3غربیلک فرمان ۴۹ .................................................................................................................
 .۳.۱غربیلک ۴۹......................................................................................................................
 .۳.۲غربیلک فرمان چند منظوره ۴۹.................................................................................
 .4مجموعه سوئیچها  /کلیدها ۵۱............................................................................................
 .۴.۱چراغ هشدار خطر ۵۱...................................................................................................
 .۴.۲چراغ داخل در ۵۱.........................................................................................................
 .۴.۳چراغ سوراخ کلید ۵۱....................................................................................................
 .۴.۴چراغ نشانگر قفل کنترل مرکزي ۵۱........................................................................
 .۴.۵چراغ سقفی ۵۱..............................................................................................................
 .۴.۶کنترل چراغهای مطالعه ۵۲.......................................................................................
 .۴.۷کنترل سوئیچ استارت ۵۲...........................................................................................
 .۴.۸همراهی تا در منزل * ۵۲...........................................................................................
 .۴.۹چراغ جلوی اتوماتیک * ۵۲.......................................................................................
 .۵دسته راهنما ۵۳.......................................................................................................................
 .۵.۱دسته راهنمای سمت چپ ۵۳...................................................................................
 .۵.۲دسته راهنماي سمت راست (برف پاککن) ۵۴....................................................
 .۶سیستم صوتی ۵۶....................................................................................................................
 .۶.۱انواع سیستم صوتی (۵۶................................................................................... )CD
 .۶.۲انواع سیستم صوتی (۶۵................................................................... * )CD+BT
 .۶.۳انواع سیستم صوتی (۶۶.......................................................................... * )DVD
 .۷سیستم ( A/Cتهویه مطبوع) 75........................................................................................
 .۷.۱نحوه کار با سیستم تهویه مطبوع ۷۵.......................................................................
* در صورت نصب در خودروی شما
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 .۷.۲قابلیتهای سیستم تهویه مطبوع ۷۹.......................................................................
 .۸سایر پیکربندیها و قابلیتها ۸۸........................................................................................
 .۸.۱دستگیره بیرونی در ۸۸................................................................................................
 .۸.۲آینه برقی جانبی ۸۸.....................................................................................................
 .۸.۳شیشههای برقی ۸۹.......................................................................................................
 .۸.۴مجموعه کلید تنظیم نور ،آینه ،صندوقپران۹۲.............................. ... ، ESC ،
 .۸.۵مجموعه کلید در موتور و در مخزن بنزین ۹۳......................................................
 .۸.۶دستگیره سقفی ۹۴.......................................................................................................
 .۸.۷طاقچه عقب ۹۴..............................................................................................................
 .۸.۸پارکابی داخل در * ۹۵................................................................................................
 .۸.۹آفتابگیر ۹۵...................................................................................................................
 .۸.۱۰سانروف * ۹۵..............................................................................................................
 .۸.۱۱آینه عقب داخلی ۹۶..................................................................................................
 .۸.۱۲جا عینکی * ۹۷..........................................................................................................
 .۸.۱۳جعبه داشبورد ۹۷.......................................................................................................
 .۸.۱۴جعبه کوچک سمت راننده سمت چپ پایین داشبورد ۹۷.............................
 .۸.۱۵جعبه میانی کوچک ۹۸.............................................................................................
 .۸.۱۶فندک ۹۸......................................................................................................................
 .۸.۱۷منبع تغذیه کمکی ۹۸...............................................................................................
 .۸.۱۸زیرسیگاری ۹۹............................................................................................................
 .۸.۱۹جعبه مرکزی سمت راننده و دسته صندلی ۹۹..................................................
 .۸.۲۰ابزار راننده ۱۰۰...........................................................................................................
 .۸.۲۱درپوش مخزن بنزین ۱۰۱........................................................................................
 .۸.۲۲قالبهای بکسل جلو /عقب ۱۰۲............................................................................
 .۸.۲۳سیستم حسگر پارک خودرو ۱۰۲..........................................................................
 .۸.۲۴دوربین پانوراما (تمام نما)  360درجه * ۱۰۳....................................................
 .۸.۲۵دکمۀ استارت فشاری۱۰۵........................................................................................

فهرست مطالب
فصل ۳
رانندگی ۱۰۷ . .........................................................................................................
 .۱قبل از رانندگی ۱۰۸..............................................................................................................
 .2عملکردهای سوئیچ استارت ۱۰۸.......................................................................................
۱۰۸................................................................................................................. LOCK .۲.۱
۱۰۸..................................................................................................................... ACC .۲.۲
۱۰۹......................................................................................................................... ON .۲.۳
۱۰۹............................................................................................................... START .۲.۴
 .3استارت موتور ۱۰۹.................................................................................................................
 .۳.۱بررسيهاي پیش از استارت ۱۰۹..............................................................................
 .۳.۲عملکردهای استارت ۱۰۹............................................................................................
 .۳.۳گاز اگزور (مونوکسید کربن) ۱۱۰.............................................................................
 .۳.۴مبدل کاتالیستی سه طرفه ۱۱۰...............................................................................
 .4عملکرد گیربکس دستی (۱۱۱................................................................................ )MT
 .۴.۱گیربکس  5دنده دستی ( ۵سرعته) ۱۱۱...............................................................
 .۴.۲گیربکس  ۶دنده دستی ( 6سرعته) ۱۱۱...............................................................
 .۵عملکردهای گیربکس اتوماتیک (۱۱۲........................................................... * )CVT
 .۵.۱دنده پارک (۱۱۲.................................................................................................... )P
 .۵.۲دنده عقب (۱۱۲..................................................................................................... )R
 .۵.۳دنده خالص (۱۱۲................................................................................................. )N
 .۵.۴دنده حرکت به جلو (۱۱۲................................................................................... )D
 .۵.۵حالت اسپورت ۱۱۲......................................................................................................
 .۵.۶حالت دستی ۱۱۳..........................................................................................................
 .۵.۷باز کردن دستی قفل دسته دنده ۱۱۳.....................................................................
 .۵.۸قابلیت حفاظت از دمای روغن ۱۱۴.........................................................................
 .۵.۹احتیاط الزم در دورة آببندی ۱۱۴.........................................................................
 .۶عملکردهای سیستم ترمز اصلی ۱۱۵................................................................................

 .۶.۱اطالعات کلی ۱۱۵.........................................................................................................
 .۶.۲عوامل تأثیرگذار بر ترمزگیری ۱۱۵...........................................................................
 .۶.۳قابلیت بوستر خالء ۱۱۶...............................................................................................
 .۶.۴سیستم ترمز ضدقفل (۱۱۶.......................................................................... )ABS
 .۶.۵کنترل پایداری الکترونیکی (۱۱۶.......................................................... * )ESC
 .۷عملکرد سیستم ترمز دستی ۱۱۸.......................................................................................
 .۷.۱ترمز دستی ۱۱۸............................................................................................................
 .۷.۲رها کردن ترمز دستی ۱۱۸.........................................................................................
 .۸عملکرد سیستم فرمان ۱۱۹.................................................................................................
 .۸.۱سیستم فرمان ۱۱۹.......................................................................................................
 .۸.۲سیستم فرمان الکتریکی ۱۱۹.....................................................................................
 .۸.۳ستون فرمان تاشو ۱۱۹................................................................................................
 .۸.۴غربیلک فرمان با قابلیت تنظیم زاویه ۱۱۹.............................................................
 .۹کنترل و نگهداری خودرو در فصل زمستان ۱۱۹...........................................................
 .۱۰رانندگی در جادههای برفی و یخبندان ۱۲۰................................................................
فصل ۴
نگهداری ۱۲۱ ..........................................................................................................
 .۱توصیف دورههای تعمیر و نگهداری ۱۲۲..........................................................................
 .۲برنامه تعمیر و نگهداری دورهای ۱۲۳................................................................................
 .۳کنترل میزان روغن ۱۲۸.......................................................................................................
 .۳.۱کنترل روغن موتور ۱۲۸..............................................................................................
 .۳.۲کنترل مایع خنککننده رادیاتور ۱۲۹.....................................................................
 .۳.۳کنترل روغن ترمز ۱۲۹................................................................................................
 .۳.۴کنترل مایع شیشهشو ۱۳۰.........................................................................................
 .۴تعمير ،نگهداري و تعويض قطعات ۱۳۰............................................................................
 .۴.۱تعمير ،نگهداری و شارژ باتري ۱۳۰..........................................................................

* در صورت نصب در خودروی شما

9

فهرست مطالب
 .۴.۲نگهداري فیلتر هوا ۱۳۲...............................................................................................
 .۴.۳تعمیر و نگهداری فیلتر روغن موتور ۱۳۲...............................................................
 .۴.۴تعویض فیلتر بنزین ۱۳۲.............................................................................................
 .۴.۵تعمیر و نگهداری شمعها ۱۳۲...................................................................................
 .۴.۶تعمیر و نگهداری تصفیهکننده هوای کولر * ۱۳۲...............................................
 .۴.۷نگهداری تیغههای برف پاککن ۱۳۳.......................................................................
 .۵تعویض چراغها ۱۳۴...............................................................................................................
 .۵.۱تعویض مجموعه چراغهای جلو ۱۳۴.......................................................................
 .۵.۲تعویض چراغ راهنمای جلو ۱۳۵...............................................................................
 .۵.۳تعویض مجموعه چراغهای عقب ۱۳۵.....................................................................
 .۵.۴تعویض چراغ مهشکن جلو ۱۳۵................................................................................
 .۵.۵تعویض چراغ مهشکن عقب ۱۳۶..............................................................................
 .۵.۶تعویض چراغ قاب تزیینی عقب ۱۳۶.......................................................................
 .۵.۷تعویض چراغ داخل در ۱۳۶.......................................................................................
 .۶نگهداری کمربند ۱۳۷............................................................................................................
 .۷نگهداری تزیینات داخلی ۱۳۷.............................................................................................
 .۷.۱نگهداری لوازم ۱۳۷.......................................................................................................
 .۷.۲نگهداری از کفپوش ۱۳۷.............................................................................................
 .۷.۳نگهداری مواد پالستیکی ۱۳۸....................................................................................
 .۷.۴تمیز کردن شیشهها ۱۳۸............................................................................................
 .۸تمیز کردن و نگهداری از خودرو ۱۳۸...............................................................................
 .۹نگهداريهاي سایر موارد ۱۳۹..............................................................................................
 .۹.۱پوشش بدنه ۱۳۹...........................................................................................................
 .۹.۲نگهداری رنگ ۱۴۰.......................................................................................................
 .۹.۳حفاظت از زنگزدگي خودرو ۱۴۰............................................................................
 .۹.۴تعويض چرخها ۱۴۰......................................................................................................
* در صورت نصب در خودروی شما

10

 .۹.۵پارک خودرو ۱۴۱..........................................................................................................
فصل ۵
معایب و عیبیابی ۱۴۳ . .......................................................................................
 .۱استفاده از مثلث اخطار ۱۴۴.................................................................................................
 .۲گرم شدن بیش از حد موتور ۱۴۴......................................................................................
 .۳خرابی استارت موتور ۱۴۵.....................................................................................................
 .۴استارت موتور با باتری کمکی ۱۴۶....................................................................................
 .۵روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور ۱۴۷......................................................................
 .۶روشن شدن چراغ هشدار خرابی سیستم کنترل آالیندگی ۱۴۷...............................
 .۷روشن شدن چرغ نشانگر فشار روغن موتور ۱۴۷...........................................................
 .۸روشن شدن چراغ نشانگر شارژ ۱۴۸..................................................................................
 .۹کنترل و تعویض فیوزها ۱۴۸...............................................................................................
 .۹.۱محفظه فیوز اتاق خودرو ۱۴۸....................................................................................
 .۹.۲محفظه فیوز قطعات موتور ۱۵۰................................................................................
 .۱۰روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز ۱۵۳................................................................
 .۱۰.۱هشدار ترمز دستی ۱۵۳............................................................................................
 .۱۰.۲هشدار سطح روغن ترمز ۱۵۳.................................................................................
 .۱۰.۳هشدار ۱۵۳..................................................................................................... ABS
 .۱۱تعویض چرخها ۱۵۳............................................................................................................
 .۱۲تصادفات رانندگی ۱۵۷.......................................................................................................
 .۱۳بکسل کردن ۱۵۸.................................................................................................................
فصل ۶
مشخصات فنی ۱۵۹ ..............................................................................................
مشخصات فنی ۱۶۰ ........................................................................................................................
محل شماره موتور VIN ،و پالک مشخصات 166 ..................................................................

سیستم ایمنی

۱

1

11

سیستم ایمنی

1

 .1سيستم قفل و باز کردن درهاي خودرو
 ۱.۱کلید و کلید کنترل از راه دور
همانطور که در شــکل نشــان داده شــده هر خودرو
سواری مجهز به یک کلید و یک کلید کنترل از راه دور
است که به صورت مجموعه تحویل مشتری میشوند.
کلیدها بــرای همه قفلهــای خودرو قابل اســتفاده
هستند ،از جمله قفل سوئیچ استارت و قفل در.
اگر خودرو مجهز به  Keylessنباشد ،دکمه قفل روي
کنترل از راه دور میتواند برای قفل استارت و قفل در
مورد استفاده قرار گیرد.
پس از ارائه کليدهاي خودرو به شــما ،یک برچســب
شناســایی کلیــد ارائــه میشــود که کد شناســايي
کلیدهاســت .در زمان ســاخت کليدهاي جديد براي
خودرو (به عنوان مثال در زمان مفقود شــدن کليد و
یا نياز به ســاخت کليد جديد) ،این برچسب شناسایی
کلید مورد استفاده قرار میگیرد.
برچسب شناسایی کلید خودرو را در یک مکان مطمئن
و خارج از خودرو نگهداری نمایید.
از این برچسب یک نسخه پشتیبان تهیه نمایید.
در صورت مفقود شــدن کلید ،برچسب شناسایی کلید
را به نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خودرو جهت
ساخت کلید اصلی ارائه نمایید.
کلید کنترل از راه دور میتواند برای بازکردن/بستن قفل
همه درها و در صندوق عقب استفاده شود.
12

برچسب شناسایی کلید

سيستم قفل و باز کردن درهاي خودرو
براي قفل و باز کردن درها يا روشن کردن خودرو با کليد
کنترل از راه دور ،دکمه  1روي کليد را فشــار دهيد تا
کليد از حالت تاشو خارج شود .
سپس براي بازگشــت کليد به حالت تاشو ،دکمه  1را
مجددا ً فشار دهيد.

توجه
از کلیدها و برچســب شناسایی کلیدتان به دقت
نگهداری کنید.

وضعیت قفل باز
 ۱.۱.۱استفاده از کلیدها
قفل در جلوی ســمت راننده میتواند با کلید از بیرون
خودرو باز و بسته شود.
وقتی همه درها کام ً
ال بسته هستند ،کلید را در سوراخ
قفل در جلوی سمت راننده وارد کنید و آن را در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا قفل چهار در باز شود و
برخالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا چهار در
قفل شوند.
دکمۀ قفلی روی قسمت باالي دستگيره داخلي هر در
وجود دارد که برای کنترل قفل در عمل میکند .وقتی
چهار در کامال بسته هستند ،زبانه قفل در سمت راننده
را فشــار دهید تا همه درها قفل شوند و زبانه قفل در
ســمت راننده را فشار دهيد تا قفل همه درها باز شود.
دکمه قفل روی درهای دیگر میتواند فقط قفل همان
در را باز و بسته کند.
اگر چرخاندن کلید در قفل در دشوار است ،دندانههای
کلید را بررسی کنید تا شکسته نباشد و آن را به شکل

سیستم ایمنی
◆◆کلید هوشمند *

وضعیت قفل شده
دورهای با برس تمیز کنید.
زبانه قفل را فشــار دهید ،دسته بیرونی در را بکشید و
سپس در را ببندید تا درهای جلو از بیرون قفل شوند.
زبانه قفل را فشــار دهید و در را ببندید (بدون کشیدن
دســتگیره بیرونی در) تا درهــای عقب از بیرون خودرو
قفل شوند.
در راننده میتواند با کلید از بیرون خودرو قفل شــود.
هنــگام قفل کردن در راننده با کلید ،وقتی که چهار در
کامال بســته هستند ،سیستم به طور خودکار همه درها
را قفل میکند.
هنگام باز کردن قفل در راننده با کلید ،قفل همه درها به
طور خودکار باز میشود.
توجه
هرگــز کلید را هنگام پیاده شــدن در خودرو جا
نگذارید.

برچســب شناســایی کلید همراه با کلیدها در اختیار
مشــتری قرار میگیرد .کد شناسایی کلید را یادداشت
کنید و جهت ســهولت در تکثیر این کلیدها در صورت
لزوم ،برچسب شناســایی کلید را به جای نگه داشتن
درون خودرو ،در جایی امن نگه دارید.
کلیدهــا میتوانند فقط با اســتفاده از کلیدهای اصلی
یا برچســب شناســایی کلید اصلی تکثیر شــوند .کد
شناسایی کلید فقط هنگامی الزم است که همه کلیدها
گم شده باشند و تکثیر با استفاده از کلید اصلی ممکن
نباشد .اگر کلیدی گم شده یا کلید اضافهای نیاز باشد،
کلید اصلی یا برچســب شناســایی کلید را در اختیار
نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو بگذارید.

 .1کلید اصلی
 .2کلید مکانیکی (داخل کلید هوشمند)
 .3برچسب شناسایی کلید

کلید هوشمند همیشــه از طریق امواج رادیو با خودرو
ارتباط برقرار میکند .سیســتم کلید هوشــمند ،موج
رادیویی ضعیفی ارســال میکنــد .عملکردهای عادی
سیســتم کلید هوشمند احتماالً تحت تأثیر محیطها یا
شرایط عملیاتی زیر خواهد بود.
•هر نوع ژنراتور موج رادیویی قوی مانند برج تلویزیونی،
ژنراتور برق و ایستگاه رادیو نزدیک به محدوده عملکرد
کلید هوشمند
•دستگاههای بدون سیم مانند تجهزات رادیویی ،تلفن
همراه ،فرستنده-گیرنده و رادیو
•تماس یا پوشیده شدن دکمهها توسط فلزات
•استفاده همزمان از کنترل از راه دور راديويي ديگر در
نزديکي کليد هوشمند
•قرار گرفتن کلید هوشــمند نزدیک وسایل الکتریکی
مانند رایانه شخصی
•با توجه به شــرایط فوق ،عوامــل نامطلوب را پیش از
اســتفاده از قابلیتهــای کلید هوشــمند ،از محیط
عملیاتی دور کنيد یا از کلید مکانیکی استفاده کنید.
•بســته به شــرایط عملکردی ،طول عمر باتری کلید
هوشــمند به طور کلی تقریباً  2سال است .اگر باتری
خالی شــود ،آن را با یک باتری با همان مشــخصات
تعویض کنید .کلید هوشــمند مهمتر از کلید معمولی
است و آسیبپذیر ميباشد .جداسازی کلید هوشمند
نیازمند اســتفاده از ابزارهای حرفهای اســت .توصیه
* در صورت نصب در خودروی شما
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میشود که باتری توسط نمایندگی مجاز ایرانخودرو
تعویض شود.
کلید هوشمند دائماً امواج رادیویی دریافت میکند .اگر
کلید به یک دستگاه فرستنده موج رادیویی قوی مانند
ســیگنالهای تلویزیونی و رایانههای شخصی نزدیک
شود ،عمر باتری کوتاه خواهد شد.
خــودرو میتواند با  2کلید هوشــمند تطبیق شــود.
اگر کلیدهای هوشــمند بیشــتری موردنیاز اســت ،با
نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو تماس بگیرید.
توجه
اطمینان حاصل کنید که کلید هوشمند را هنگام
رانندگی همراه دارید.
هنگام قفــل کردن خــودرو با کلید هوشــمند،
اطمینان حاصل کنید که کلیــد را درون خودرو
جا نگذاشتهاید.

هشدار
موج رادیویی ســبب تأثیر نامطلوب بر تجهیزات
پزشــکی الکترونيکي میشــود .پیش از استفاده،
افرادی که از دستگاه تنظيم ضربان قلب استفاده
میکنند باید با مراکز تجهیزات پزشکی الکترونیکی
تماس بگیرند تا درباره اثرات آن پرس و جو کنند.
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توجه
کلید هوشمند شامل قطعات الکترونیکی است .آن
را از نفوذ آب دور نگ ه دارید ،در غیر این صورت بر
قابلیتهای سیستم اثر میگذارد.
هرگز کلید هوشمند را روی زمین نیاندازید.هرگز با کلید هوشــمند به هیچ شــیئی ضربهنزنید.
هرگز کلید هوشمند را تغيير نداده و دستکارينکنيد.
هرگز کلید هوشــمند را در جایی با دمای باالتراز  60درجه ســانتیگراد به مدت طوالنی قرار
ندهید.
هرگــز کلید هوشــمند را به جاکلیــدی دارایآهنربا آویزان نکنید.
هرگز کلیــد هوشــمند را نزدیــک تجهیزاتتولیدکننده میــدان الکترومغناطیســی مانند
تلویزیــون ،تجهیزات صوتی ،و رایانه شــخصی
نگذارید.

کلید مکانیکی وابسته

◆◆کلید مکانیکی
کلید مکانیکی در داخل کلید هوشمند گنجانده میشود.
کلید مکانیکی را پیش از استفاده بردارید.
پس از هر بار اســتفاده ،اطمینان حاصل کنید که کلید
مکانیکی در شــکاف کلید هوشــمند به طور کامل جا
گرفته باشد.

سیستم ایمنی
تاکید به صدا در میآید .برای اطالعات بیشتر به قسمت
"عملکردهاي چراغ هشــدار خطر و شــرح هشدارهای
صوتی" مراجعه کنید.

◆◆سیستم کنترل از راه دور کلید هوشمند
• .1چراغ نشانگر LED
 .2دکمه قفل کردن
 .3دکمه باز کردن قفل
 .4دکمه باز کردن قفل صندوق عقب
سیستم کنترل از راه دور میتواند قفل همه درها و قفل
صندوق عقب را به کار بیاندازد .همچنین میتواند زنگ
هشــدار اضطراری را به صدا دربیــاورد .محدوده فاصله
عملکرد بستگی به شرایط اطراف خودرو دارد.
سیستم کنترل از راه دور تحت شرایط زیر عمل
نميکند
•سیستم هوشمند در محدوده عملیات نباشد.
•سوئیچ استارت در موقعیت  OFFنباشد.
•باتری کلید هوشمند خالی باشد.
هنــگام قفل و باز کردن درها یــا صندوق عقب ،چراغ
هشــدار خطر چشمک میزند و هشــدار صوتی جهت

قفل کردن درها
•سوئیچ اســتارت را در وضعیت " "OFFقرار دهید و
کلید هوشمند را همراه خود داشته باشید.
•همه درها را ببندید.
•دکمه ( LOCKقفل) ( ) روی کلید هوشــمند را
فشار دهید.
•همه درها قفل خواهند شــد .با کشیدن دستگیرهی
يکي از درها مطمئن شوید که همه درها قفل شدهاند.

باز کردن درها
•دکمــه باز کردن قفل (
فشار دهید.
•قفل همه درها باز خواهد شد.
اگر هیچ یک از عملیات زیر طی  30ثانیه پس از فشردن
دکمه باز کردن قفل ( ) انجام نشــوند ،مجددا ً همه
درها به طور خودکار قفل خواهند شد.
•باز کردن يکي از درها
•فشردن دکمه استارت
اگر دکمه باز کردن قفل ( ) کلید هوشمند در زمان
ذکر شده در باال ،مجددا ً فشار داده شود ،همه درها پس از
 30ثانیه بعدی قفل خواهند شد.
) روی کلید هوشــمند را

باز کردن صندوق عقب
) روی کلید
دکمــه ( TRUNKصندوق عقب) (
هوشمند را فشار دهید و بیش از  2ثانیه نگه دارید.
سپس دکمه روی صندوق عقب را فشار دهید تا صندوق
عقب باز شود.
قابلیت موقعیتیابی خودرو
•دکمه ( LOCKقفل) ( ) روی کلید را فشار دهید
و بیش از  2ثانیه نگه دارید.
•چراغ هشــدار خطر  10بار چشمک میزند و هشدار
صوتی دوبار به صدا درمیآید.
•روشن شدن چراغ هشدار خطر و هشدار صوتی به شما
کمک ميکند تا از موقعيت مکاني خودرو خود مطلع
شويد.
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1

سیستم ایمنی

1

•صدای هشدار صوتی در هر یک از شرایط زیر متوقف
میشود:
•چراغ هشدار خطر  10بار چشمک بزند.
•هر دکمه روی کلید فشار داده شود.
هنــگام قفل و باز کردن درها یــا صندوق عقب ،چراغ
هشــدار خطر چشمک میزند و هشــدار صوتی جهت
تاکید به صدا درمیآید.
توضیحات زیر چگونگی کارکرد چراغ هشــدار خطر را
حین باز و بســته شدن قفل درها یا صندوق عقب شرح
میدهد.
•اگر همه درها به درستي قفل شوند ،چراغ هشدار خطر
یک بار چشمک خواهد زد.
•اگر درها قفل نشوند ،چراغ هشدار خطر دوبار چشمک
میزند و هشدار صوتی یک بار به صدا در میآید.
•اگر همه یا برخی از درها باز شوند ،چراغ هشدار خطر
دوبار چشمک میزند.
•اگر قفل درها باز نشــود ،چراغ هشدار خطر چشمک
نخواهد زد.
•اگر یک کلید هوشمند معتبر درون خودرو باشد ،درها
قفل نخواهند شــد و هشــدار صوتی یک بار به صدا
درمیآید.
•اگر یک کلید هوشمند معتبر درون و يکي ديگر بیرون
خودرو باشــد ،درها به طور موفق قفل میشوند ،چراغ
یزند و در این هنگام
هشــدار خطر یک بار چشمک م 
هشــدار صوتی یک بار به صــدا درمیآید تا به راننده
یادآوری کند کلید هوشمند داخل خودرو است.
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◆◆باز و بسته کردن قفل درها با کلید هوشمند
کلید هوشــمند تنها وقتی قابلاستفاده است که فاصله
بین کلیــد هوشــمند و دکمه دســتگيره در محدوده
مشخص شده باشد (در حدود  ۱/۵متر).
اگر باتری کلید هوشمند خالی شود یا موج رادیویی قوی
در محل اســتفاده وجود داشــته باشد ،دامنه عملکرد
سیســتم کلید هوشــمند محدود خواهد شــد و کلید
هوشمند احتماالً غیرقابل استفاده خواهد بود.
فاصله مؤثر عملکرد کلید هوشمند در حدود  ۱/۵متری
از دستگیره میباشد.
اگر کلید هوشــمند به شیشــه پنجرهها ،دستگيرهها یا
سپر عقب خیلی نزدیک باشد ،دکمه دستگيرهها احتماالً
غیرقابل استفاده خواهد بود.
وقتی کلید هوشمند در فاصله موثر باشد ،هر فردی حتی
فردی که کلید هوشــمند نداشته باشد ،میتواند دکمه
دستگيره را فشــار دهد تا درها را باز و بسته و صندوق
عقب را باز کند.

قفل کردن درها
•سوئیچ اســتارت را به موقعیت " "OFFبچرخانید و
کلید هوشمند را همراه داشته باشید.
•همه درها را ببندید.
•دکمه دستگيره روی دسته در (سمت راننده) را فشار
دهید.
•همه درها قفل خواهند شد.
•با کشــیدن دستگیره یکی از درها مطمئن شوید همه
درها به طور امن قفل شدهاند.

توجه
پس از قفــل کردن درهــا با اســتفاده از دکمه
دســتگيره ،با کشیدن دســتگیرهی يکي از درها
مطمئن شوید همه درها به طور امن قفل شدهاند.
پيــش از قفل کــردن درها با اســتفاده از دکمه
دستگيره مطمئن شوید که کلید هوشمند درحال
حاضر همراهتان اســت تا کلید هوشمند را درون
خودرو جا نگذارید.
دکمه دستگيره فقط هنگامی قابل استفاده است
که کلید هوشــمند با سیســتم کلید هوشــمند
شناسایی شود.

سیستم ایمنی
باز کردن قفل درها
کلید هوشمند را با خود همراه داشته باشید.
دکمه دســتگیره روی کلید در (طرف راننده) را فشار
دهید.
قفل همه درها باز خواهد شد.
اگــر هیچ یک از عملیات زیر طــی  3۰ثانیه پس از باز
کردن قفل درها انجام نشود ،همه درها به طور خودکار
قفل خواهند شد:
باز کردن یکي از درها
فشردن دکمه استارت
باز کردن صندوق عقب
کلید هوشمند را همراه داشته باشید.
دکمه را فشار دهید و بیش از  1ثانیه نگه دارید.
قفل صندوق عقب باز خواهد شد.

* در صورت نصب در خودروی شما

۱

◆ سیستم استارت کلید هوشمند *

استفاده از سیستم کلید هوشــمند میتواند با استفاده
از دکمه اســتارت و بدون بیــرون آوردن کلید از جیب
یا کیفتان به کار بیاندازد .عملکردهای سیســتم کلید
هوشمند تحت تاثیر محیط و شرایط کاربرد آن هستند.
محدوده عملکرد
کلید هوشــمند فقط در صورتي ميتواند براي روشــن
کردن موتور مورد اســتفاده قرار گیــرد که در محدوده
مشخص شده در تصویر قرار داشته باشد( .ناحیه هاشور
زده شده).
وقتی باتری کلید هوشــمند تقریبا خالی شــود یا موج
رادیویی قوی نزدیک محل اســتفاده وجود داشته باشد،
دامنه عملکرد سیستم کلید هوشمند محدود یا احتماالً
غیرقابل استفاده خواهد شد.
اگر کلید هوشمند در فاصله مؤثر باشد ،هر فردی (حتی
فردی بدون کلید هوشــمند) میتواند دکمه استارت را
برای روشن کردن موتور فشار دهد.

◆ قفل کودک در عقب
قفل کودک در عقب فعال میشود تا از باز شدن تصادفی
در توسط کودکی که در صندلی عقب نشسته ،جلوگیری
کند .این قفل کودک هنگامــی که کودکی در صندلی
عقب نشسته باشد ،استفاده میشود.
وقتی قفل کودک به وضعیت "قفل" (“ )”LOCKتغییر
یابد ،در نمیتواند از داخل باز شود ،فرقی نمیکند دکمه
قفــل در ،در چه موقعیتی قرار گرفته باشــد .در فقط با
دستگیره بیرونی از بیرون خودرو میتواند باز شود.

هشدار
باز کردن در حین حرکت خودرو بسیار خطرناک
اســت .اگر کودکی در صندلی عقب نشسته است،
حتما از قفل کودک استفاده کنید.
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سیستم ایمنی

1

 ۱.۱.۲اســتفاده از کلید کنترل از راه دور و دکمه
کنترل مرکزی
هنگام اســتفاده از کلید کنترل از راه دور دکمه ها را به
آرامی و درستی فشار دهید.
◆◆خرابی کلید کنترل از راه دور
دستگاه کنترل از راه دور احتماالً خیلی از خودرو دور
است.
خودرویی دیگر یا مانعی احتماالً سد راه سیگنال شده
باشد.
ً
احتماال با دیگر سیگنالهای رادیویی خارجی تداخل
پیدا کرده باشد.
باتری کنترل از راه دور خالی یا کم شده باشد.
به دليل وارد کردن کليد در سوييچ استارت ،کنترل از راه
دور غير فعال شده باشد.
◆◆قفل کردن با کلید کنترل از راه دور
دکمه کلید کنترل از راه دور را فشار دهید تا همه
درها قفل شوند .در چنین حالتی ،چراغهای راهنمای
یزنند.
چپ و راست یک بار چشمک م 
◆◆باز کردن قفل با کلید کنترل از راه دور
دکمه کلید کنترل از راه دور را فشار دهید تا قفل
همه درها باز شوند .در چنین حالتی ،چراغهای راهنمای
چپ و راست دو بار چشمک میزنند.
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◆◆اختالل در قفل کردن با کلید کنترل از راه دور
کلید کنترل از راه دور هنگام باز بودن
اگر دکمه
درها یا در صندوق عقب فشار داده شود ،چهار در قفل
میشوند و سپس فورا قفلشان باز میشود .در این
صورت ،چراغهای راهنما سه بار چشمک میزنند و بوق
یک بار به صدا درمیآید.
◆◆قفل کردن ثانویه
اگر طی  30ثانیه پس از فشار دادن دکمه روی کلید
کنترل از راه دور هیچ اتفاقی رخ ندهد ،درها برای دومین
بار قفل میشوند و چراغ راهنما یک بار چشمک میزند.
◆◆قابلیت موقعیتیابی خودرو
وقتی خودرو قفل باشد و کلید سوئیچ استارت در
قفل استارت نباشد ،دکمه کلید کنترل از راه دور
را بیش از  2ثانیه فشار دهید تا قابلیت موقعیتیابی
خودرو روشن شود .طی موقعیتیابی خودرو ،دکمه
کلید کنترل از راه دور را برای غیرفعال کردن قابلیت
موقعیتیابی خودرو فشار دهید.
احتیاط
پیش از توقف کامل خودرو دکمه باز شــدن قفل
کلید کنترل از راه دور را فشار ندهید تا از باز شدن
قفل درها که ســبب تصادف میگردد جلوگیری
شود.

◆◆باز کردن در صندوق عقب
برای باز کردن در صندوق عقب از داخل خودرو ،دکمه
در روی سوئیچ سمت راننده را فشار دهید.
برای باز کردن در صندوق عقب از بیرون خودرو ،دکمه
کلید کنترل از راه دور را فشار دهید و به مدت 3
ثانیه نگه دارید یا دکمه باز کردن در صندوق عقب زیر
پالک را فشار دهید.
وقتی خودرو خاموش باشد ،میتوان با باز کردن در
صندوق عقب از طریق سوئیچ مکانیکی داخلی از خودرو
خارج شد.
◆◆سوئیچ مکانیکی
قفل صندوقپران در قسمت پایینی وسط رودری تزیینی
در صندوق عقب واقع است .صفحه روکش اضطراری
را با اهرم باز کنید و دسته باز کردن قفل در
صندوق عقب را بکشید تا صندوقپران باز شود.

هشدار

پیش از راندن خودرو ،مطمئن شوید که صندوق عقب
به طور امن بسته است تا از باز شدن آن حین رانندگی
جلوگیری شود.
بــا صندوق عقب باز رانندگی نکنید ،در غیر این صورت
منجر به مکــش گاز اگزور خطرناک بــه درون خودرو
میشود.

سیستم ایمنی
◆◆حفاظت از کنترل از راه دور مرکزی
اگر دکمه و کلید کنترل از راه دور طی  30ثانیه
 10بار فشــار داده شود ،عملیات مخرب در نظر گرفته
شــده و ســامانه حفاظت از کنترل از راه دور مرکزی
فعال میشود.
در این حالت ،فقــط قابلیت موقعیتیابی خودرو هنوز
قابلاجرا است .سوئیچ اســتارت را در موقعیت ""ON
قــرار دهید یا  60ثانیه صبر کنید تا حفاظت از کنترل
از راه دور مرکزی غیرفعال شود.
◆◆باز کردن قفل در حالت خاموشــی ســوئیچ
استارت
وقتی موتور خاموش شود ،ســرعت خودرو کمتر از 5
کیلومتر در ســاعت باشــد ،همه درها در وضعیت قفل
شــده باشند و کلید از وضعیت  ONبه  OFFبچرخد،
با فشردن يک بار دکمه قفل کنترل مرکزي ،قفلها باز
خواهند شد.

نکته

استفاده صحیح از کلید کنترل از راه دور نه تنها موجب
سهولت در عملکرد کنترل از راه دور ميشود بلکه عمر
آن را نيز افزايش ميدهد .مطمئن شــوید که از آن به
طور مناسب و درست استفاده و محافظت میکنید.

مجددا ً خودرو به راه افتاده و سرعت آن از  20کيلومتر
در ساعت عبور کند ،درها مجددا ً به طور اتوماتيک قفل
خواهد شد.

قفل مرکزی
◆◆کنترل قفل مرکزی
ســوئیچ قفل مرکزی را فشار دهید تا درها قفل يا باز
شوند .اگر هر یک از درها هنگام قفل کردن هنوز کامال
بســته نشده باشند ،قفل چهار در یک بار قفل و سپس
باز میشود.
◆◆قفل وابسته به سرعت خودرو *
ايــن عملکــرد ،در حالت پيــش فــرض غيرفعال يا
 OFFاســت .جهت فعالســازي اين قفل ميتوانيد با
مراجعه به نمايندگيهــاي مجاز ايران خودرو وضعيت
 ON/OFFرا انتخاب نماييد.
وقتی قابلیت قفل وابســته به سرعت خودرو فعال شود
و چنانچه چهار در به طور کامل بســته باشند و سرعت
خودرو حیــن حرکت بیش از  20کیلومتر بر ســاعت
باشد ،چهار در به طور خودکار قفل میشوند.
اگر خودرو در حالت موتور روشن متوقف شود چنانچه
با استفاده از دکمه قفل مرکزي ،قفل درها را بازکنيم و

◆◆استفاده مناسب از کلید کنترل از راه دور
کلید کنتــرل از راه دور میتواند به طور موثر فقط در
شعاع  10متری خودرو عمل کند .با این وجود ،قابلیت
کنترل از راه دور متناســب با محیط خارجی خودرو و
زاویه عملیات تغییر میکند.
از فشــار دادن مکرر دکمههای قفــل و باز کردن قفل
خودداری کنید.
وقتی چراغ نشــانگر  LEDخاموش شــود یا محدوده
عملکرد کنترل از راه دور به تدریج کم شــود ،این امر
حاکی از آن اســت که برق باتری کافی نیست و باید با
یک باتری جدید تعویض شود.
احتیاط

فرکانــس رادیویی مورد اســتفاده کلید کنتــرل از راه
دور احتمــاالً در معرض تداخل قرار میگیرد درســت
همچون دیگر فرســتندههای رادیویی کوتاه بُرد (مانند
پخشکنندههای رادیویی آماتور ،دستگاههای پزشکی،
آوابَرهای رادیویی ،و دیگر دستگاههای کنترل از راه دور
و سیستمهای هشــداردهنده) که سبب نقص در قفل
کردن و باز کردن قفل توســط کلیــد کنترل از راه دور
یا نقص در تنظیم زنگ هشــدار میشوند .با این وجود،
خودرو میتواند هنوز با کلید قفل یا باز شود.
* در صورت نصب در خودروی شما
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◆◆تعویض باتری (برای کلید کنترل از راه دور)
باتری کلید کنترل از راه دور میتواند توســط شــرکت
ایــران خــودرو یا توســط کاربر تعویض شــود .هنگام
تعویض ،دو باتری لیتیوم جدید آماده کنید (مشخصات:
پاناسونیک .)CR1632

•درپوشهای باالیی و پایینی نیمه پایینی را جدا کنید،
بُرد مدار را جدا کنید ،و باتری اســتفاده شده را بیرون
بیاورید.

هشدار

مراقب باشــید که کودکان باتری یا هر قطعه جداشده
را نبلعند.
دفع نامناسب باتری دورانداخته شده ،به محیط زیست
آسیب میزند .باتری دور انداخته شده را مطابق قوانین
و مقررات محلی دفع کنید.

•کلید تاشو را باز کنید و نیمههای باالیی و پایینی را با
فشار زیاد جدا کنید.
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• نیمههای باالیی و پایینی کلید کنترل از راه دور را با
فشار بهم قفل کنید تا تعویض کامل شود.
•باتریهای جدید را در بُرد مدار نصب کنید ،به طوری
که قطب مثبت به طرف پایین باشد و در محفظه نیمه
پایینی قرار دهید.

سیستم ایمنی

 .۲سیستم ضدسرقت
 ۲.۱سیستم ضدسرقت موتور
سیســتم ضدســرقت تضمین میکند کــه موتور فقط
میتواند با کلید مجاز سیستم روشن شود.
هشدار

 هرگونه تغییر و دستکاری در سیستم ضد سرقت بدونکسب اجازه از جانب نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
بیشک باعث خارج شدن سیستم ضد سرقت از پوشش
گارانتی میشود.
 هرگز قبل از توقف کامل خودرو کلید را بیرون نکشیدچرا که بر اثر قفل شــدن فرمان ،کنتــرل خودرو را از
دست خواهید داد.

توجه

◆ اقدامات احتیاطی برای سیستم ضدسرقت
سیســتم ضدسرقت موتور احتماالً با مشکالت زیر حین
استفاده روبرو خواهد شد:
 سیگنال ایستگاه رادیویی ،ایستگاه تلویزیون ،فرستندهو گیرنده رادیویی ،یا تلفن همراه احتماالً با سیســتم
ضدسرقت تداخل پیدا میکند.
 اگر موتور نتواند روشن شود و چراغ هشدار ضدسرقتبه سرعت چشمک بزند ،کلید را بیرون بیاورید ،حداقل
 2ثانیــه صبر کنید ،کلید را مجددا ً وارد کرده و موتور
را دوباره روشــن نمایید .اگر موتور نتواند پس از  3بار
تالش روشن شود ،با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
تماس بگیرید.
 اگر چراغ هشدار سیستم ضدسرقت به طور مداوم حینحرکت خودرو چشــمک بزند ،به جای خاموش کردن
موتور ،خودرو را مستقیماً به نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو برده و اجازه دهید متخصصان خودرو را بررسی
و رفع نقص کنند.
 در صورت گم کردن کلید ،نمایندگیهای مجاز ایرانخودرو مجددا ً رمز عبور را برای سیســتم ضدســرقت
و کلیدهای باقــی مانده تنظیم میکند و یا کلیدهای
جدید را مطابقت میدهد.

۱

 ۲.۲سیستم ضدسرقت مکانیکی
پــس از پارک خودرو ،ســوئیچ اســتارت را به موقعیت
"قفــل" )" ("LOCKبچرخایند (برای مدل جعبه دنده
اتوماتیک ،دســته دنده باید در دنده پارک باشد) و کلید
را بیرون بیاورید .سپس فرمان را به سمت چپ و راست
بچرخانید ،تا زمانی که فرمان قفل شود.
وقتی سوئیچ استارت به موقعیت " "ONچرخانده شد،
قفل فرمان باز میشــود و میتوانــد آزادانه بچرخد .به
عالوه ،برای مدل جعبه دنده اتوماتیک میتوان دنده را
تعویض کرد.
در صورتی که کلید سوئیچ استارت نتواند بچرخد ،هنگام
چرخاندن کلید ،فرمان را تکان دهید تا زمانی که سوئیچ
استارت در موقعیت  ONقرار گیرد.

سیســتم ضدسرقت موتور یک دستگاه ضدسرقت مؤثر است و
هرگونه مشکالت ناشی از آن باید مورد توجه قرار گیرد.

21

سیستم ایمنی

۱

 .۳صندلیها و سیستم کمربند ایمنی
 ۳.۱تنظیم صندلیهای جلو

هشدار
بــرای تمرکز بر راندن خــودرو ،صندلی راننده را
حین رانندگی تنظیم نکنید.
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هشدار
برای راحتی حین رانندگی پشتی صندلی را بیش
از حد خــم نکنید زیرا واقعاً خطرناک اســت .در
چنین حالتی ،کمربند ایمنی نمیتواند درست به
بدنتان بچسبد.
در صورت تصادف ،شما و دیگر سرنشینان ممکن
است با کمربندهای ایمنی برخوردکنید که منجر
به آسیب به گردن یا سایر اعضای بدن میشود.
در همین حال ،شــما و دیگر سرنشــینان ممکن
اســت در زیر کمربند ایمنی ُسر بخورید که سبب
آسیبهای جدی میشود.
برای دستیابی به مؤثرترین حفاظت حین رانندگی،
پشتی صندلی باید مستقیماً به صورت عمودی نگه
داشته شود .همیشه پشتتان را به پشتی صندلی
بچســبانید و کمربند ایمنــی را تنظیم کنید (به
قسمت "کمربند ایمنی" مراجعه کنید).

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

هشدار
در صندلیهای دســتی ،پس از تنظیم درســت
صندلی ،صندلی را کمــی تکان دهید تا مطمئن
شوید درست قفل شده است .اگر صندلی درست
قفل نشــده باشــد احتماالً به طور ناگهانی تکان
میخورد و ســبب از کنترل خارج شــدن خودرو
میشود.
اگر راننده خیلی نزدیک به فرمان نشسته باشد ،احتماالً
در معرض برخورد با فرمان قرار میگیرد یا کیسههوای
جلویی در صورت ضربه خودرو باز میشود ،که منجر به
صدمات فردی میگردد.
برای کاهش احتمال آسیب ،راننده باید کمربند ایمنی را
درست ببندد و به پشتی صندلی بچسبد .جهت تضمین
عملکرد سیســتم ایمني خودرو ،راننده باید از فرمان تا
آنجا که الزم است دور شود.
سرنشــین جلو باید صندلی را تا آنجا که ممکن اســت
به ســمت عقب حرکــت دهد ولی مطمئن باشــد که
سرنشینان عقب راحت هستند.

سیستم ایمنی

1

 ۳.۱.۱تنظیم طولی صندلی
◆◆تنظیم طولی صندلی به صورت دستی
جهــت تنظیم طولــی صندلی ،اهرم تنظیــم را در لبه
جلویــی صندلی به ســمت باال بکشــید ،صندلی را به
موقعیت دلخواه بکشید ،و سپس اهرم را آزاد کنید .پس
از آن ،ســعی کنید صندلی را با نیرو به ســمت جلو و
عقب بکشید ،تا از قفل ایمنی قطعات قابلتنظیم مطمئن
شوید.

◆◆تنظیم طولی صندلی به صورت برقی
برای تنظیم طولی صندلی ،دکمه روی درپوش محافظ
بیرونــی صندلــی را به صورت طولی حرکــت دهید تا
صندلی در موقعیت مطلوب قرار گیرد.

دکمه تنظیم طولی

اهرم پایینی ســمت چپ صندلی را برای تنظیم ارتفاع
جلوی صندلی ،حرکت دهید.
◆◆تنظیم برقی ارتفاع صندلی
دکمههای ســمت چپ صندلی را بــرای تنظیم ارتفاع
جلوی صندلی حرکت دهیــد( .تنظیم ارتفاع یا تنظیم
طولی با جهات عملیاتی متفــاوت ،هر دو از یک دکمه
استفاده میکنند).

دکمه تنظیم عمودی

توجه
حین رانندگی ،تا آنجا که ممکن اســت از کیسه
هوای جلو دور بمانید و به پشتی صندلی بچسبید.

 ۳.۱.۲تنظیم ارتفاع صندلــی (فقط برای صندلی
راننده)
◆◆تنظیم دستی ارتفاع صندلی:
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1

 ۳.۱.۳تنظیم زاویه پشتی صندلی
پیش از حرکت ،پشــتی صندلــی را در موقعیت تقریبا
عمودی تنظیم کنید و به پشتی صندلی بچسبید .پشتی
صندلی راننده را در موقعیت عمودی و راحت قرار دهید
و از فاصله کافی بین سینه و کیس ه هوا اطمینان حاصل
کنید .اگر موقعیت نشستن خیلی نزدیک به فرمان باشد،
کیســه هوای مســتقر احتماالً باعث صدمات فردی در
هنگام تصادف خواهد شد.
سرنشین جلو باید پشتی صندلی را در موقعیت عمودی
و راحت تنظیم کند و تا آنجا که ممکن است از داشبورد
فاصله بگیرد .اگر موقعیت نشســتن به جلو آمپر خیلی
نزدیک باشــد ،در صورت تصادف کیســههوای باز شده
احتماالً سبب صدمات فردی میشود.
اگر پشــتی صندلی بــه صورتی خم شــود که کمربند
ایمنی نتواند با ســینه سرنشین درتماس باشد ،قابلیت
محافظتی کمربند ایمنی را تضعیف میکند .در صورت
تصادف خودرو ،سرنشــین احتماالً از زیر کمربند ایمنی
ُسر میخورد و سبب آسیب میشود.
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◆◆تنظیم دستی پشتی صندلی
جهت تنظیم زاویه پشــتی صندلی ،اهرم تنظیم سمت
چپ صندلی را باال بکشــید و کمی به ســمت جلو خم
شــوید .سپس به سمت عقب خم شوید ،پشتی صندلی
را به موقعیت دلخواه تنظیم کنید ،و ســپس اهرم را رها
کنید .برای اتمام تنظیم ،سعی کنید صندلی را با نیرو به
سمت جلو و عقب بکشید.

توجه
در صورت تصادف ،اگر پشــتی صندلی خیلی خم
شده باشد سبب آســیبهای شدید به سرنشین
میگردد.

◆◆تنظیم برقی پشتی صندلی
جهت تنظیم پشتی صندلی ،دکمه عمودی سمت چپ
صندلی را حرکت داده و به ســمت جلو فشــار دهيد تا
پشتی صندلی به سمت جلو خم شود و یا به عقب فشار
دهيد تا پشتی صندلی به عقب خم شود.

توجه
در صندلی قابلتنظیم دستی ،جهت تنظیم پشتی
صندلی که به عقب خم شده به موقعیت عمودی،
پشتی صندلی را با دست نگه دارید تا به آرامی به
جای خود بازگردد ،به طوری که بازگشت ناگهانی
پشتی صندلی به بدن سرنشین ضربه نزند.

سیستم ایمنی

1

 ۳.۱.۴تنظیم پشت سری
پشــت ســری میتواند رانندگی و ســواری را راحتتر
و امنتر کند .در صورت تصادف ،پشــت ســری درست
تنظیم شــده میتواند سرنشینان را از آسیبهای گردن
حفظ کند .هنگام حرکــت خودرو ،تنظیم خیلی پایین
پشت سری یا جدا کردن آن بسیار خطرناک است .بدون
پشتیبانی ســر از سمت عقب ،در صورت تصادف گردن
شخص احتماالً در معرض صدمات شدید قرار میگیرد.
بنابراین مطمئن شــوید که پیش از حرکت خودرو همه
سرنشینان سرها را به پشت سری چسبانده باشند.
هنگام تنظیم پشــت ســری ،مطمئن شــوید که مرکز
پشت سری با مرکز گوشهای راننده/سرنشین همسطح
باشد ،همانطور که در شکل نشان داده شده است.

برای افزایش ارتفاع پشــت ســری ،پشت ســری را به
موقعیــت دلخواه بــاال بکشــید .برای کاهــش ارتفاع
را فشار دهید و پشت سری
پشت سری ،دکمه توقف 
را به موقعیت دلخواه پایین بکشید.
هنگام تنظیم پشــت ســری ،اطمینان حاصل کنید که
گیرههــای قفل میتوانند به طــور امن چفتهای روی
میلههای پشــت ســری را محکم نگه دارند .پایینترین
موقعیت پشت ســری به این صورت است که میلههای
پشت سری کامال ناپیدا باشند.
هشدار

اگر پشت ســری خودرویی برداشته شــده باشد سوار
آن خودرو نشــوید ،در غیر این صورت بسیار خطرناک
خواهد بود .پشت ســری را درست تنظیم کنید .پشت
سری میتواند در صورت تصادف محافظتکننده باشد.
هرگاه شــخص دیگری روی صندلی بنشــیند ،ارتفاع
پشت سری را تنظیم کنید.

 ۳.۲استفاده از صندلی عقب
 ۳.۲.۱قابلیت تاشویی صندلی عقب
برای افزایش فضای ذخیرهسازی صندوق عقب ،قابلیت
تاشویی به پشتی صندلی عقب اضافه شده است.
اگر الزم باشد پشــتی صندلی را به پایین تا کنید ،ابتدا
دکمــه باز کردن قفل روی دو طرف پشــتی صندلی را
به پایین فشــار دهید .پشتی صندلی پس از فشار دادن
دکمه باز کردن قفل ،قابلحرکت میشود .سپس پشتی
صندلی را به پایین تا کنید.
برای برگرداندن صندلی در موقعیت نشســتن ،پشــتی
صندلی را باال بیاورید و آن را به موقعیت عمودی بکشید
تا پشتی صندلی قفل شود.
توجه

برای اعمال بهترین عملکرد حفاظتی پشــت سری در
صورت تصادف خودرو ،قسمت مرکزی پشت سری را با
پشت سر سرنشین همتراز کنید.
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هنگام بازگرداندن پشتی صندلی ،حتما کانکتور کمربند
ایمنی میانی عقب را وصل کنید .اطمینان حاصل کنید
که پشــتی صندلی کامال در موقعیت قفل ثابت شده و
کمربند ایمنی میانی عقب کامال قفل شده باشد.
کانکتور کمربند ایمنی میانی عقب را شل نکنید ،به جز
هنگامی که صندلی عقب به سمت پایین تا شده باشد.
اگر کانکتور کمربند ایمنی میانی عقب و پشتی صندلی
در موقعیت درســت قفل نشده باشــند ،احتماالً سبب
صدمات شدید هنگام تصادف یا ترمز اضطراری میشود.
هشدار
وقتی پشــتی صندلی عقب در وضعیت تاشــده
اســت ،نشســتن روی جای بارها یا صندلی عقب
ممنوع است .بدون حفاظت درست کمربند ایمنی،
نشستن در آنجا در صورت تصادف یا ترمز ناگهانی
موجب صدمات شدید میشود.
وقتی سرنشــین یا باری روی صندلی عقب باشد،
صندلی عقب را تا نکنید.
همه بارهــا را جهت جلوگیری از ُســر خوردن و
حرکت ثابــت کنید .اطمینان حاصــل کنید که
ارتفاع بار بیشتر از پشتی صندلی نباشد.
هنگام بازگرداندن پشــتی صندلــی به موقعیت
عمودی ،اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی
کامال در موقعیت قفل ثابت شده است .اگر پشتی
صندلی کامال در موقعیت مناسب قفل نشده باشد،
سرنشین در صورت تصادف یا ترمز ناگهانی آسیب
خواهد دید.
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 ۳.۲.۲استفاده از زیر آرنجی
اگر تعداد سرنشین کمي در صندلی عقب نشسته باشند
ميتوانيد با تا کردن زيرآرنجي وســط صندلي ،از حالت
استراحت آن استفاده نماييد.
 ۳.۳اســتفاده از کمربنــد ایمنــی (همچنین
قابلاســتفاده برای کمربند ایمنی با پیشکشنده
دوتایی)
برای ایمنی راننده و سرنشینان ،همه صندلیهای خودرو
مجهز به کمربند ایمنی هستند .کمربند ایمنی در صورت
انواع ضربه به خودرو ،به بهترین نحو از سرنشينان خودرو
محافظت میکند.
کمربند ایمنی میتواند در صورت تصادف یا ترمز ناگهانی
به کاهش احتمال آسیب راننده و سرنشین داخل خودرو
کمک کند و سطح آسیب را کاهش دهد.
برای دســتيابي به بهترین عملکــرد حفاظتی کمربند
ایمنی ،راننده و سرنشــینان باید حالت صحیح نشستن
را حفظ کنند و همیشه کمربند ایمنی را درست ببندند.

 ۳.۳.۱عملکرد حفاظتی کمربند ایمنی
◆◆کمربند ایمنی برای حفاظت از راننده/سرنشین عمل
میکند.
◆◆کمربند ایمنی میتواند قابلیت حفاظتی را در صورت
بروز انواع تصادفات ،تحقق بخشد از جمله ضربه از جلو،
ضربه کناری ،ضربه از عقب ،و انواع غلتیدن.
◆◆کمربند ایمنــی به جلوگیری از ضربــه به تجهيزات
داخلی و سرنشینان ،در صورت کاهش سرعت ناگهانی
خودرو کمک میکند.
◆◆کمربند ایمنی مانع پرت شــدن راننده/سرنشــین به
بیــرون از خودرو در صورت ضربــه یا غلتیدن خودرو
میشود.
◆◆به راننده/سرنشین کمک میکند تا وضعیت نشستن
مناســب را هنگام باز شــدن کیســه هوا حفظ کند،
همچنین صدمات ناشــی از باز شــدن کیســ ه هوا را
کاهش دهد و بهترین حفاظت کیســ ه هوا را بدست
آورد.

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

سیستم ایمنی
 ۳.۳.۲ساختار سیستم کمربند ایمنی
کمربند ایمنی سهنقطهای با پیشکشنده برای صندلی
جلو انتخاب میشود .در وضعیت عادی ،کمربند ایمنی
باید به راحتی کش بیاید و به عقب جمع شود و راننده/
سرنشــینان باید بتوانند کمربند ایمنی را خیلی راحت
ببندند.
در صــورت ضربه یا ترمز ناگهانی خودرو ،کمربند ایمنی
فورا قفل میشود و راننده/سرنشینان را روی صندلی نگه
میدارد.
کمربند ایمنی قفلدار اضطراری  3نقطهای برای صندلی
عقب نیز انتخاب شده است.
سیستم کمربند ایمنی شامل چراغ نشانگر روی جلو
آمپر اســت .وقتی سوئیچ استارت در موقعیت  ONقرار
گیرد ،اگر صندلی راننده بســته نشــده باشد ،این چراغ
هشدار روشن میماند ،تا زمانی که کمربند ایمنی بسته
شود .اگر راننده نتواند کمربند ایمنی را ببندد و سرعت
حرکت خودرو بیشــتر از  25کیلومتر بر ســاعت باشد،
سیســتم زنگ هشــدار را به صدا درمیآورد و تا زمانی
که کمربند ایمنی بسته شــود .اگر سرنشین بزرگسالی
در صندلی سرنشین جلو نشسته باشد* و کمربند ایمنی
( ONروشن) باقی
بسته نشده باشد ،چراغ هشدار
میماند ،تا زمانی که کمربندی ایمنی بســته شود .اگر
سرنشــین جلو نتواند کمربند ایمنی را ببندد و سرعت
حرکت خودرو بیشــتر از  25کیلومتر بر ســاعت باشد،
سیســتم زنگ هشدار را به صدا در میآورد تا زمانی که
کمربند ایمنی بسته شود.

 ۳.۳.۳پیشکشنده کمربند ایمنی جلو
به منظــور ارائه بهتریــن محافظت ،صندلــی راننده و
صندلی سرنشــین جلو ،به سیستم پیشکشنده مجهز
شدهاند .در صورت وقوع تصادف سطح متوسط یا سطح
بــاال در جلو یا نزدیک به حالت تصادف از جلو ،کیســه
هوا و پیشکشنده کمربند ایمنی همزمان عمل میکنند.
پیشکشنده کمربند ایمنی پس از باز شدن کیسههوا ،به
تدریج رها میشود.
پیشکشنده فقط در صورت ضربه سطح متوسط یا باال
از سمت جلوی راننده/سرنشینان میتواند به کار بيافتد
(همانند کیســ ه هوا) و در صورت ضربه در جهات دیگر
عمل نمیکند.
پیشکشنده کمربند ایمنی هنگام عمل کردن ،مقداری
دود (گاز غیرســمی) ایجاد میکند .چنین گازی تأثیر
مضر بر سرنشــینان نمیگذارد و شــاید موجب خارش
خفیف برای سرنشــینانی شــود که حساسیت پوستی
دارند.
اگر پســماند تولید شده توسط کیســههوا باز شده یا
پیشکشنده صندلی جلو روی پوست یا در چشم بیافتد،
فورا محل را با آب بشویید.
پیشکشــنده کمربند ایمنی میتواند فقط برای یک بار
استفاده شود.
پیشکشــنده کمربند ایمنی را نمیتوان مورد استفاده
مجدد قرار داد .حتی اگر هیچ سرنشینی آن موقع روی
صندلی ننشسته باشد ،پیشکشــنده صندلی باید فورا
تعویض شود.

هشدار
سیستم پیشکشنده را بدون مجوز تغییر ندهید.
تغییر قطعات ،مدارها ،و وســایل الکتریکی درون
سیستم پیشکشنده ،عملکرد عادی کمربند ایمنی
را مختل میکند.

* در صورت نصب در خودروی شما
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هشدار
کمربند ایمنی باید روی اســکلت بدنتان بســته
شود ،در جلو یا روی لگن پایینی ،و در جلو سینه و
روی شانه .بستن کمربند ایمنی روی شکم ممنوع
است .اســتفاده نادرست از کمربند ایمنی احتماالً
منجر به صدمات شدید میشود.
کمربنــد ایمنی کمری باید بــه جای دور کمر ،تا
حد ممکن به پایین لگن بچســبد .موقعیت باالی
کمربند ایمنی کمری ،خطــر صدمات داخلی در
صورت تصادف را افزایش میدهد.
اســتفاده چند سرنشــین از یک کمربند ایمنی
ممنوع است ،و یک کمربند ایمنی را فقط یک نفر
میتواند استفاده کند .بستن کمربند ایمنی برای
کودکی که روی پاهای سرنشــین نشسته ،بسیار
خطرناک است.
تعداد راننده/سرنشینان درون خودرو نباید از تعداد
کمربندهای ایمنی بیشتر باشد.
هنگام استفاده از کمربند ایمنی ،کمربند ایمنی را
نپیچید .پیچاندن کمربند ایمنی دور بدنتان ،اثر
حفاظتی کمربند ایمنی را دچار اختالل میکند.
کمربند ایمنی باید تا حــد ممکن محکم تنظیم
شــود ،به شــرطی که راحتی فرد کاهش نیابد ،تا
عملکــرد حفاظتی طراحی را فعــال کند .محکم

نبســتن کمربند ایمنی عملکرد حفاظتی را برای
سرنشین کاهش میدهد.
راننده و همه سرنشینان درون خودرو باید همیشه
کمربنــد ایمنی خود را ببندند .کــودکان باید در
صندلی عقب نگه داشــته شوند .در صورت امکان،
سیستم ایمنی کودک باید استفاده شود.
حتماً کمربند شــانه را از روی شانه و سینه خود
عبور دهید و آن را ببندید .آن را از پشــت یا زیر
دســتانتان عبور ندهید .کمربنــد ایمنی را دور از
صورت و گردنتان نگه دارید ،اما از روی شــانهتان
پایین نزنید .استفاده نادرســت از کمربند ایمنی
احتماالً موجب صدمات شدید میشود.
کمربند ایمنی را تعمیــر و نصب مجدد نکنید یا
کمربند ایمنی دیگــری اضافه نکنید ،در غیر این
صورت مانــع تنظیمکننده کمربنــد ایمنی برای
بازگرداندن کمربند شل میشــود یا مانع تنظیم
کمربند ایمنی برای باز کردن کمربند شل میشود.
از کمربنــد در برابر آلودگی روغــن ،بتونه و مواد
شــیمیایی ،به ویــژه آلودگــی الکترولیت باتری
محافظت کنید.
از صابون قلیایی برای تمیز کردن اســتفاده کنید.
اگر پارچــه کمربند ایمنی پاره یا آلوده شــود یا
آسیب ببیند ،آن را تعویض کنید.
پــس از ضربــه به خــودرو ،همــه مجموعههای

کمربنــد ایمنــی از جمله پیشکشــنده و همه
کانکتورهای فلزی ،باید توســط نمایندگی مجاز
ایران خودرو بررســی شوند .بسیار توصیه میشود
کــه کمربندهای ایمنی پــس از ضربه به خودرو
تعویض شوند ،مگر اینکه شــدت ضربه کم باشد
و کمربندهای ایمنی آســیب ندیده باشند و هنوز
قابل استفاده باشند .مجموعههای کمربند ایمنی
که هنگام ضربه به خودرو مورد اســتفاده نبودند
را نیز بررسی کنید .در صورت تشخیص مجموعه
کمربند ایمنی آسیبدیده یا غیرقابل استفاده ،آن
را تعویض کنید.
پس از ضربه شدید به خودرو ،کمربندهای ایمنی
را با کمربندهای جدیــد تعویض کنید ،حتی اگر
هیچ آســیبی روی کمربندهای ایمنی مشــاهده
نشود.
کمربندهای ایمنی پیشکشنده وقتی يک بار عمل
کنند دیگر قابل اســتفاده نیستند و بايد تعويض
گردند.
جداســازی و نصب قطعات سیســتم کمربندی
ایمنی پیشکشــنده باید توسط نمایندگی مجاز
ایران خودرو انجام شود.

29

1

سیستم ایمنی

1

گردنبند ثابت کننده باالیی

کمربند ایمنی شانه

زبانه

کمربند کمری

 ۳.۳.۴روش بستن کمربند ایمنی  3نقطهای
صندلیهای جلو این خــودرو ،مجهز به کمربند ایمنی
 3نقطهای با پیشکشنده نیروی محدودکننده هستند.
کمربند ایمنی قفــل اضطراری  3نقطهای برای صندلی
جلو انتخاب شــده است .کمربند ایمنی  3نقطهای روی
شانه ،سینه و لگن کشیده میشود.
برای بستن کمربند ایمنی ،به صورت زیر عمل کنید:
◆◆تنظیم صندلیها
(به بخش "تنظیم صندلیها" در باال مراجعه کنید)
◆◆سگک و زبانه قفل را نگه دارید.
◆◆کمربند کمر/شانه را به آرامی بیرون بکشید.
◆◆زبانه را درون ســگک وارد کنید ،تا زمانی که صدای
"کلیک" به گوش برسد.
◆◆اطمینان حاصل کنید که کمربند روی شــانه به بدن
چسبیده باشد.
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سگک

هشدار
راننده و همه سرنشــینان بایــد کمربند ایمنی را
به طور دائم ببندند.

هشدار
کمربند ایمنی هنگامی بیشترین تأثیر را دارد که
پشتتان در مقابل پشتی صندلی باشد .بنابراین،
پشتی صندلی را برای راحتی ،بیش از حد به عقب
خم نکنید.

هنگام بستن کمربند ایمنی ،قسمت کمری کمربند ایمنی
روی لگن تا آنجا که ممکن اســت به پایین کشیده شود.
قسمت شانه کمربند ایمنی را باال بکشید تا مطمئن شوید
قسمت کمری کمربند ایمنی به بدنتان چسبیده باشد .در
این صورت ،لگــن قوی میتواند نیروی ضربه را در صورت
ضربه به خودرو تحمل کند ،تا احتمال صدمات داخلی بدن
کاهش یابد.
هرگاه الزم اســت ،کمربند ایمنی را باال بکشــید ،تا شلی
کمربند ایمنــی از بین رود .بررســی کنید حتما کمربند
ایمنی روی سینه و شانه محکم کشیده شده باشد .در این
صورت ،نیروی ضربه روی کل قســمت فوقانی بدن پخش
میشود.
اگر کمربند ایمنی به جای شانه ،با گردن یا فقط دستها
در تماس باشد ،ارتفاع کمربند شانه را درست تنظیم کنید.
تنظیمکننده را به سمت باال بکشید تا ارتفاع کمربند ایمنی
را افزایــش دهید .تنظیمکننده را پایین بکشــید تا ارتفاع
کمربند ایمنی را کاهــش دهید .با اتمام تنظیم ،اطمینان
حاصل کنید که تنظیم کننده قفل شده باشد.
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هشدار
تنظیمکننده ارتفاع کمربند ایمنی شــانه را برای
تنظیم کمربند ایمنی در مناســبترین موقعیت
قرار دهید .در غیر این صورت ،احتماالً عملکرد کل
سیستم ایمنی را مختل میکند یا شدت صدمه را
در صورت تصادف افزایش میدهد.
کمربند شانه باید در میانه شانه باشد .کمربند شانه
را دور از گردن نگه دارید.
اطمینان حاصــل کنید که کمربنــد ایمنی پیچ
نخورده باشد.
پس از تنظیم ،تنظیمکننده ارتفاع کمربند شانه را
به طور عمودی حرکــت دهید و اطمینان حاصل
کنید که تنظیمکننده ارتفاع کمربند شــانه قفل
باشد.

هشدار
برای تضمین یک رانندگی ایمن ،راننده باید همواره
کمربند ایمنی را زمانی که خودرو بیحرکت است
تنظیم نماید.

 ۳.۳.۶ایمنی کودکان
کودکان نیازمند کمک و محافظت از طرف بزرگساالن
هســتند .بزرگســاالن باید از کــودکان مراقبت کنند.
وسلیه ایمنی مناســب کودک برای اندازههای متفاوت
بدن کودکان انتخاب کنید.

 ۳.۳.۵باز کردن و تنظیم کمربند ایمنی  3نقطهای
برای باز کردن کمربند ایمنی ،دکمه قرمز روی ســگک
را به پایین فشار دهید و همزمان زبانه را بیرون بکشید.
روش بســتن و روش باز کردن کمربند ایمنی 3نقطهای
برای صندلی عقب همانند صندلیهای جلو است.

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

نوزادان
توصیه میشــود نوزادان را حین رانندگی در وســیله
ایمنی کودک قرار دهید .سیستم ایمنی کودک مناسب
با خودرو و کودک خود انتخاب کنید و همیشه وسیله
را بر طبق دستورالعمل سازنده نصب و راهاندازی کنید.

هشدار
حفاظت ویژه برای کودکان الزم است .کمربندهای
ایمنی خودرو ممکن اســت برای آنها مناســب
نباشند .کمربند شانه احتماالً به صورت و گردنشان
خیلی نزدیک میشــود .کمربند کمری برای لگن
کوچک آنها مناسب نیست.
در صورت تصادف ،کمربند ایمنی نامناسب منجر به
صدمات شدید یا مرگبار میشود.
همیشــه از سیستم ایمنی مناسب کودک استفاده
کنید.
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۱

کودکان بزرگتر
وقتی اســتفاده از سیســتم ایمنی کودک برای کودکی
با انــدازه بدن بزرگتر غیرممکن باشــد ،کودک را روی
صندلی بنشــانید .کمربند ایمنی خودرو را ببندید .اگر
صندلی کودک مجهز به کمربند ایمنی شــانه باشــد و
دقیقا با صورت و گردن کودک همسطح باشد ،میتوان از
ضربهگیر کمکی (موجود در بازار) استفاده کرد .ضربهگیر
کمکی میتواند ارتفاع صندلی کودک را افزایش دهد به
طوری که کمربند شانه دقیقا از روی قسمت فوقانی و یا
میانی شــانه کودک عبور کند و کمربند کمری نسبتا تا
لگن کودک پایین بیاید .همچنین ضربهگیر کمکی باید
با صندلیهای خودرو ســازگار باشد .وقتی کودک رشد
میکند به طوری که کمربند شانه دیگر نزدیک صورت
و گردن کودک نیســت ،ضربهگیر کمکــی دیگر مورد
اســتفاده قرار نمیگیرد .به عالوه ،برای کودکان بزرگتر،
انواع مختلف سیســتمهای ایمنی کــودک وجود دارد.
این سیســتمها باید برای دستیابی به بهترین محافظت
استفاده شوند.
هشدار
به کودکان اجازه ندهید روی صندلی بایستند یا زانو
بزنند.
هرگز به کودکان اجازه ندهیــد حین رانندگی در
صندوق عقب بمانند .کودکان در صورت تصادف یا
ترمز اضطراری آسیب خواهند دید.
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زنان باردار
توصیه میشــود که از کمربند ایمنی بــرای زنان باردار
حین رانندگی استفاده شــود .کمربند ایمنی را نزدیک
بــدن آنها ببندید و کمربند کمــری را نه از روی کمر
بلکه تا حد ممکن از پایین لگن آنها عبور دهید .کمربند
شانه را از روی سینه عبور دهید و به شانه ببندید .هرگز
کمربند کمری و شانه را از روی شکم عبور ندهید .برای
توصیههای پزشکی با پزشک تماس بگیرید.
سرنشینان معلول
توصیه میشود کمربند ایمنی را برای سرنشینان معلول
حیــن رانندگی ببندیــد .برای توصیههای پزشــکی با
پزشکتان تماس بگیرید.
 ۳.۳.۷کمربند ایمنی میانی عقب
کمربند ایمنی میانی عقــب با اتصال مربوطه و زبانه
نصب میشــود .محل اتصال کمربند

کمربند ایمنی 
و زبانه کمربند باید با اطمینان قفل شــده باشــند تا از
عملکرد عادی کمربند ایمنی مطمئن شوید.
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هشدار
اطمینــان حاصل کنید که محــل اتصال کمربند
و زبانه کمربنــد را همانطور که در ادامه میبینید
بسته باشــید .هنگام اســتفاده از کمربند ایمنی،
حتمــا محل اتصال کمربند و زبانه کمربند را قفل
کنید .از کمربند ایمنی فقط با اتصال زبانه کمربند
استفاده نکنید .این کار در صورت تصادف یا ترمز
اضطراری احتماالً موجب صدمات شدید میشود.

اطمینان حاصل کنید که محــل اتصال کمربند ایمنی
میانی عقب با ســگک بسته شده باشد و فقط در صورت
به جلو تا کردن صندلی عقب ،رها شود.
برای اتصال سگک ،همانند روش زیر عمل کنید:
 .1محل اتصال کمربند  و زبانه کمربند  را از پایه
پیشکشنده بیرون بیاورید؛
 .2کمربند ایمنی را بکشید تا سگک محل اتصال  و
سگک محل اتصال  بسته شوند.
هنــگام به جلو تا کردن صندلی عقــب ،کمربند ایمنی
میانی عقب میتواند به موقعیت حفاظتی برگردد:
 .1محل اتصال کمربند را بگیرید؛ وقتی زبانه از ســگک
محل اتصال رها شود ،کمربند ایمنی به طور ناگهانی باز
نمیگردد .دکمههای ( و ) روی ســگک را فشــار
دهید تا زبانه محل اتصال رها شود.
 .2زبانه کمربند را در پایه پیش کشــنده نگه دارید؛
زبانه محل اتصال را در پایه پیش کشنده  نگه دارید.
هشدار

هنگام اتصال کمربند میانی عقب ،مطمئن شــوید که
پشــتی صندلی کامال در موقعیت قفل ثابت شده باشد
و کمربند میانی عقب کامال قفل شده باشد.
قفل کردن محل اتصال کمربند ایمنی را کامل کنید.
محل اتصال کمربند ایمنی میانی عقب را به جز هنگام
به جلو تا کردن صندلی عقب ،شل نکنید.
اگر محل اتصال کمربند میانی عقب در موقعیت درست
قفل نشــده باشــد ،درصورت تصادف یا ترمز اضطراری
احتماالً موجب صدمات شدید میشود.

1

نقطه اتصال پایینی
صندلی کودک

 ۳.۴روش ثابت کردن صندلی کودک
کمربند عقــب این خودرو به نقاط اتصــال ثابتکننده
برای صندلی کودک مجهز شــده است .در حال حاضر،
صندلی کودک داراي زبانه  ISO FIXمناسب میتواند
در صندلی عقب سمت چپ یا راست نصب شود.
هنگام اســتفاده ،ابتدا پایههای پایینی صندلی کودک را
بــا نقاط اتصال ثابتکننده تراز کنید و آنها را به داخل
قالبهای ثابتکننــده در موقعیــت پایینی ضربهگیر
صندلی وارد کنید .سپس روکش صندوق عقب را برای
ثابت کردن نقطه باالیی صندلی کودک ،با اهرم باز کنید.
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1
نقطه اتصال باالیی
صندلی کودک

 .4سیستم کیسههوای جلو
مجموعه کیس ه هوای جلو شامل کیس ه هوای راننده و
کیس ه هوای سرنشین جلو است (از این پس ،کیس ه هوا
به سیستم ایمنی کیس ه هوا اشاره دارد).
◆◆کیسههوای راننده
کیسههوای راننده میتواند در برخی شرایط تصادف از
جلو باز شود تا نیروی ضربه روی سر و سینه راننده را
کم کند.
◆◆کیسههوای سرنشین جلو
کیسه هوای سرنشین جلو میتواند در برخی شرایط
تصادف از جلو ،نیروی ضربه روی سر و گردن سرنشین
جلو را کم کند.
زمانی که سوئیچ استارت در موقعیت “ ”ONقرار
میگیرد کیس ه هوا همیشه در حالت آماده به کار است.

توجه
بــه طور عــادی ،صندلی کودک بایــد فقط روی
صندلی چپ یا راست ردیف عقب نصب شود.
برای اســتفاده درست از سیســتم ایمنی کودک،
حتما آن را برطبق دســتورالعمل ســازنده نصب
کنید.
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توجه
انواع کیسههای هوا در خودرو ،وسیله حفاظتی
مکمل کمربند ایمنی است.

 ۴.۱اجزاء سیستم کیسههوای جلو
مجموعه کیس ه هوای جلو خودرو شامل چهار قطعه زیر
است:
◆ ◆واحد کنترل کیس ه هوا
◆ ◆چراغ هشدار کیسههوا
◆ ◆سنسور ضربه به جلو
◆ ◆مجموعه کیسههوا
واحد کنترل کیسه هوا ،مرکز کنترل سیستم کیسه
هوا است و بر اساس دریافت سیگنال ورودی از سنسور
ضربه عمل میکند ،لزوم باز شدن کیسههوا را تشخیص
میدهد ،و خودعیبیابی سیستم را انجام میدهد.
سنسور ضربه به جلو ،وسیله اصلی ورودی سیگنال
کنترل در سیستم کیسه هوا است و برای تشخیص
قدرت ضربه به خودرو عمل میکند ،آن را به سیگنال
تبدیل میکند ،و به میکرو پرسسور واحد کنترل کیسه
هوا میفرستد.
چراغ هشدار کیسه هوا نشان میدهد که آیا سیستم
کیسههوا در حالت عملکرد عادی است یا خیر.
مجموعه کیسههوا شامل کیسههوا و قطعه باروتی است.
توجه
در صورت تصادف شدید در جلو خودرو ،سیستم
کیس ه هوا میتواند حفاظت مکملی برای سر و
سینه سرنشینان جلو فراهم کند .بنابراين ،کيسه
هوا جز مهمي از سيستم ايمني است که در حالت
عادي غيرفعال است.
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نکته
سیســتم کیســههوا میتواند بهتریــن عملکرد
محافظتیاش را تنها وقتی اعمال کند که کمربند
ایمنی بسته باشد .جهت رعایت ایمنی ،سرنشینان
جلو باید کمربند ایمنــی را حین حرکت خودرو
ببندند.

 ۴.۱.۱اصول کار کیسههوای جلو
در لحظه ضربه به خودرو ،در صورت مقدار مشخص قدرت
ضربه ،واحد کنترل کیسه هوا به سرعت به سیگنال صادر
شده توسط سنسور ضربه به جلو پاسخ میدهد ،و ژنراتور
گاز را روشن میکند ،که با استفاده از اصل گسترش سریع
هوای گرم ،به سرعت کیسههوا را در مدت کوتاهی پس
از ضربه باد میکند تا ضربهگیر هوا در جلوی راننده/
سرنشین ایجاد شود و از سر و سینه راننده/سرنشین تا
حدی محافظت میکند.
 پس از آزاد شدن کیسههای هوا ،حرارت در محيط اطرافکيسه هوا بسیار باال خواهد بود  .بنابراین در این شرایط
باید احتیاط الزم برای جلوگیری از سوختگیهای سطحی
انجام پذیرد.
 کیسه هوای خودرو فقط یک بار قابل استفاده است و درصورت رهاسازی ،باید توسط کارشناسان مربوطه بررسی و
برای تعویض این قطعات اقدامات الزم انجام پذیرد .فرایند
تعویض کیسههای هوا نیز فقط بایدتوسط نمايندگيهاي
مجاز ايران خودرو انجام شود.

 ۴.۱.۲چراغ هشدار کیسههوا
هنگامی که ســوییچ خــودرو در حالت  ONقرار بگیرد
و یا موتور اســتارت زده شــود ،نشانگر هشدار کیسهی
هوا روشــن و پس از  ۳ثانیه به طور اتوماتیک خاموش
میشــود .این روشــن و خاموش شــدن در بازه زمانی
مذکور نشاندهندهی عملکرد عادی سیستم کیسهی هوا
میباشد.
در صورت بروز هریک از موارد زیر در خصوص نشــانگر
هشدار کیســهی هوا ،در اســرع وقت مراتب را جهت
بازبینی و بررسیهای الزم به اطالع نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو برســانید .پس از برطرف شدن خرابی به
طور معمول از خودرو خود استفاده نمایید.
 هنگامی که ســوییچ در حالت " "ONباشد وچراغ هشدار روشن نشود.
 نشانگر اخطار پس از گذشت  ۳ثانیه از استارتموتور همچنان روشن باقی بماند.
 نشانگر هشــدار در حین حرکت خودرو روشنبماند یا روشن خاموش شود.

نکته
وقوع شــرایط باال نشان میدهد که کیس ه هوا در
حالت عادی نیســت .در این صورت ،کیســههوا
نمیتواند در هنگام ضربه تصادف از جلو به درستی
عمل نماید.
هشدار
انجام هرگونــه تعمیر یا تغییر بر روی سیســتم
ایمنی خودرو ممنوع اســت .چرا که این اقدامات
منجر به فعال شــدن ناگهانی یــا بروز اختالل در
عملکرد سیســتم کیســه هوا میشود و صدمات
جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشــت .تعمیر
و تغییر سیســتم ایمنی خودرو فقط باید توسط
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو انجام پذیرد.
 ۴.۲سیستم تشخیص حضور سرنشین جلو
خودرو به سیستم تشخیص حضور سرنشین مجهز است.
اگر سرنشــین بدون بســتن کمربند ایمنی در صندلی
سرنشــین جلو نشسته باشد ،وقتی سرعت خودرو باالی
 25کیلومتر بر ســاعت است ،سیســتم هشدار صوتی
نشانگر بسته نشدن کمربند ایمنی را فعال میکند.
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 ۴.۳شرایط باز شدن کیسههوای جلو
در حیــن رانندگی ،اگر خــودرو با ســرعت باالی 25
کیلومتر بر ســاعت ،با ضربهای از جلو به دیوار محکمی
برخورد کند (مثال دیوار بتنی) که منجر به تغییر شکل
شدید همه قطعات جلو شــود (مانند میله طولی جلو)،
آستانه کاهش سرعت در محل نصب سنسور ضربه عموماً
از حد بحرانی موجود در واحد کنترل کیســه هوا بیشتر
بوده و سیستم کیسههوا باز میشود.
اگر خودرو از جلو به جای دیوار محکم (مانند دیوار بتنی)
به جسم متحرک یا اشیاء تغییر شکلپذیر (مانند وسیله
نقلیه و گاردریل) برخورد کند ،ســرعت ضربه (سرعت
خودرو) برای باز شدن کیسه هوا افزایش خواهد یافت.
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 ۴.۳.۱باز شدن کیسههوای جلو
◆◆کیسههوا با سرعت بسیار باال باز میشود ،که احتماالً
منجر به خراش یا صدمات ضربهای به راننده/سرنشین
میگردد.
◆◆هنگام باز شــدن کیسههوا ،سیســتم صدای بلندی
ایجاد میکند ،و هنگام تخلیه هوای کیسههوا ،مقدار
کمی دود بیرون میدهد که منجر به صدمات فردی
نمیشود .برای افرادی که دچار بیماریهای تنفسی
هستند یا پوســتی با مقاومت ضعیف در برابر ضربه
دارند ،موجب تحریک موقت گلو یا پوســت میشود.
در صورت آلودگی پسماندها (مانند گاز) روی پوست،
در اسرع وقت با آب تمیز بشویید.
◆◆پس از باز شــدن کیس ه هوا ،زیرمجموعه کیسههوا و
اطراف آن تحت دمای باال هستند .به آن دست نزنید
وگرنه موجب سوختگی میشود.
◆◆کیسههوا میتواند یک بار استفاده شود .وقتی باز شد،
کیسههوا باید تعویض شــود .کیسههوا باید توسط
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تعویض گردد.
 ۴.۳.۲شرایط باز نشدن کیسههوای جلو
نخستین شرط برای باز نشدن کیسههوا
سيســتم کيســه هوا در صورت برخوردهــاي زيرفعال
نميشــود .اين نوع برخوردها در دستهبندي تصادفات
جلو قرار نميگيرد.

◆◆ضربه از عقب توسط خودرو دیگر

◆◆غلتیدن به پهلو

◆◆لغزش به کنار یا ضربه از کنار

سیستم ایمنی
شرط دوم برای باز نشدن کیسههوا
در صورت برخوردهاي زیــر حین رانندگی ،هرچند که
جلو خودرو تحت تغییر شکل زیاد قرار میگیرد ،و خودرو
شدیدا آسیب میبیند ،به علت عملکرد ضربهگیری بدنه
خودرو ،ضربه به راننده/سرنشین نسبتا کم خواهد بود و
سیستم کیس ه هوا باز نخواهد شد.
به طور مشابه ،این موارد نشان میدهد که وقتی شرایط
پیشفرض برای ضربه به جلو برآورده نمیشــوند کیسه
هوا باز نخواهد شــد ،حتی اگر ضربــه موجب صدمات
فردی شود ،و خودرو با ضربه به جلو مواجه گردد.

1
◆◆خودرو با شانه جاده ،پله ،یا دیگر اشیا محکم
کوتاه برخورد کند.

◆◆جلو خودرو با ضربه انحرافی مواجه شود.

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

◆◆قســمت میانی جلویی خودرو بــا درخت یا
میلهای برخورد کند.

◆◆قسمت باالیی جلو خودرو با انتهای خودروهاي
مشابه تصوير ،برخورد کند.

◆◆خودرو با شدت به زمین سقوط کند یا هنگام
عبور از پله سقوطکند.
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 .۵کیسههوای جانبی و کیسههوای پردهای*
برخی مدلها (برای جزییات به جدول ســاختار مراجعه
کنید) مجهز به کیسههوای جانبی و کیسههوای پردهای
جانبی ( )SRSهســتند .این کیسههوا برای حفاظت
تکمیلی از ســر و سینه سرنشــینان در صورت برخورد
کناری متوسط یا شدید ،عمل میکند.
◆◆کیسههوای جانبی راننده در صندلی راننده واقع است
تا از راننده محافظت کند.
◆◆کیسههوای جانبی سرنشین جلو در صندلی سرنشین
جلو واقع است تا از سرنشین جلو محافظت کند.
◆◆کیس ه هوای پردهای جانبی راننده در قسمت پایینی
سمت چپ ســقف واقع است تا از راننده و سرنشین
عقب سمت چپ محافظت کند.
◆◆کیســههوای پردهای جانبی سرنشــین در قسمت
پایینی ســمت راست سقف واقع است تا از سرنشين
جلو و سرنشین عقب سمت راست محافظت کند.
وقتی سوئیچ اســتارت در وضعیت " "ONاست ،کیسه
هوای جانبی و کیســههوای پردهای جانبی همیشه در
حالت آماده هستند.
 ۵.۱سیســتم کیســه هوای جانبی و کیسه هوا
پردهای جانبی
سیستم کیسههوای جانبی و کیسههوای پردهای جانبی
خودرو شامل اجزاء زیر هستند:
◆◆واحد کنترل کیس ه هوا
◆◆چراغ هشدار کیسههوا
* درصورت نصب در خودروی شما
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◆◆کیس ه هوا و زیر مجموعه کیسههوای پردهای
◆◆سنسور ضربه کناری
واحد کنترل کيسه هوا ،مرکز کنترل سیستم کیسههوا
است و برای دریافت سیگنال ورودی از سنسور ضربهای
عمل میکند ،لزوم باز شــدن کیســههوا و کیسههوای
پردهای کناری را تشخیص میدهد ،و عیبیابی سیستم
را انجام میدهد.
سنســور ضربهای کناری روی انتهــای پایینی صفحه
داخلی ستون مياني بدنه نصب میشود .به عنوان وسیله
اصلی ورودی ســیگنال کنترل در سیســتم کیس ه هوا،
برای تشخیص قدرت ضربه خودرو ،تبدیل به سیگنال ،و
ارسال به میکرو پروسسور واحد کنترل کيسه هوا عمل
میکند.
روشن شــدن چراغ هشدار کيسه هوا نشان میدهد که
آیا سیستم کیســههوا در وضعیت عملکرد عادی است
یا خیر.
مجموعه کیسههوا شامل کیس ه هوا و قطعه باروتی است.
 ۵.۲اصول کار کیسه هوای جانبی و کیسه هوای
پردهای جانبی
در همــان لحظه برخورد خودرو ،در صورت قدرت ضربه
مشــخص ،واحد کنترل کیسههوا به سرعت به سیگنال
صادر شده توسط سنسور پاســخ میدهد و ژنراتور گاز
را روشــن میکند ،که با استفاده از اصل گسترش سریع
هوای گرم ،به سرعت کیسههوا را در مدت کمی پس از
ضربه خوردن باد میکند ،تا ضربهگیر هوا در کنار راننده/
سرنشــین ایجاد شود ،و از سر و ســینه و شکم راننده/
سرنشین تا حدودی محافظت کند.

 ۵.۳شرایط باز شدن کیســههوا و کیسههوای
پردهای جانبی
اگــر خودرو در حین حرکت بــا مانعی که قابل تخریب
باشــد برخورد نموده و شــدت این برخــورد حاصل از
سرعتی برابر یا بیش از  25km/hباشد (که معموالً این
شدت برخورد باعث تغییر شکل کامل قطعات جانبی از
جمله ســتون وسط میشود) آستانه کاهش سرعت در
محل نصب سنســور ضربه عموماً از حد بحرانی موجود
در واحد کنترلی کيسه هوا بیشتر بوده و موجب خواهد
شد که سیستم کیسه هوا فعال گردد.

سیستم ایمنی
 .۶اقدامات احتیاطی برای باز شدن کیسههوا
هشدار
به طور کلی ،کیسههوای جلویی در صورت ضربه
بــه کنار ،ضربه به عقب ،غلتیدن و یا ضربه جزیی
به جلو باز نمیشــود .حتما کمربند ایمنی را برای
کاهش صدمات ناشی از تصادف ببندید.
وقتی مســتقیماً روی صندلی در مقابل پشــتی
صندلی نشستهاید ،کمربند ایمنی و کیسه هوای
جلو بیشــترین تأثیر را دارند .نیروی ضربه کیسه
هوای جلو بسیار باال است .اگر شما و سرنشینانتان
کمربند ایمنی را نبندید ،به جلو خم شوید ،نزدیک
به کیســه هوا بنشــینید یا خارج از صندلی قرار
بگيريد ،در صورت تصادف احتماالً صدمه یا مرگ
را برای شما و سرنشینانتان به همراه خواهد داشت.
اگر به کیســ ه هوا خیلی نزدیک باشید ،باز شدن
کیسههوا در صورت ضربه به جلو ،موجب صدمات
شدید یا مرگبار میگردد .بنابراین ،حتماً کمربند
ایمنی را درست ببندید ،مستقیماً در مقابل پشتی
صندلی بنشینید ،و فاصله خاصی را از فرمان و جلو
آمپر حفظ کنید.
اجازه ندهید کودکان بــدون محافظت در خودرو
بنشــینند یا دست و سرشــان را از خودرو خارج
کنند .کودکان را روی پاهایتان ننشــانید یا آنها
را در آغــوش نگیرید .برخی حالتهای نشســتن
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خطرناک در صفحه  ۵۲و  ۵۳شرح داده شدند.
اگر کودکان به درستی محافظت نشده باشند ،در
صورت باز شدن کیســههوای جلو ،کیسههوای
جانبی و کیســ ه هوای پردهای جانبــی ،احتماالً
منجر به صدمات شدید یا مرگ میشود.
هرگــز صندلي کودک به ســمت عقــب را روی
صندلی سرنشــین جلو نصب نکنید .در غیر این
صورت ،باز شدن کیسههوای جلو احتماالً موجب
صدمات شدید یا حتی مرگ کودکان میشود.
عموماً ،کیسههوای جانبی و کیس ه هوای پردهای
جانبی در صورت ضربه جلو ،ضربه عقب ،غلتیدن،
یا ضربه جانبی خفیف ،باز نمیشوند .حتماً کمربند
ایمنی را برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات،
ببندید.
ً
هنگامی که مســتقیما روی صندلــی در مقابل
پشــتی صندلی نشسته باشــید ،کمربند ایمنی،
کیسههوای کناری و کیسههوای پردهای کناری
بیشترین تأثیر را خواهند داشت.
باز شدن کیسههوای جانبی و کیسههوای پردهای
جانبی ،نیروی ضربهای بسیار زیادی ایجاد میکند.
اگر شــما و سرنشــینانتان کمربند ایمنی خود را
نبندید ،به جلو خم شــوید، ،نزدیک به کیسه هوا
بنشینید ،یا خارج از صندلی قرار بگيريد ،احتماالً
در صورت برخورد ،صدمات یا حتی مرگ را برای
شما و سرنشینانتان به همراه میآورد .به هیچکس
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اجازه ندهید دســت ،پا ،یا صــورت خود را روی
کیســههوای جلوی جانبی در سمت چپ پشت
صندلی یا روی لوازم جانبی کیسه هوا پردهای در
طرف سقف ،فشــار دهد .مراقب باشید سرنشین
ت خود را از
جلو یا سرنشینهای بیرونی عقب دس 
پنجره بیرون نبرند یا به درها تکیه ندهند .برخی
حالتهای خطرناک نشستن در صفحه  ۵۲و ۵۳
نشان داده شدند.
هنگام نشســتن روی صندلیهای عقب ،پشــتی
صندلی جلو را با دست نگیرید.
در غیر این صورت ،باز شــدن کیسههوا جانبی یا
کیسههوای پردهای جانبی احتماالً موجب صدمات
شدید به شما میشــود .خصوصا ،صندلی کودک
باید برای کودکان استفاده شود.
هیچ شــیئی روی فرمان یا جلــو آمپر یا نزدیک
رودری تزیینی یا صندلیهای جلو قرار ندهید .در
غیر این صورت ،هنگام باز شــدن کیس ه هوا ،شی
پرتاب میشود و موجب صدمه میگردد.
بســیاری قطعات سیستمهای کیســه هوا پس
از باز شــدن ،بسیار داغ میشــوند .به آن قطعات
دست نزنید ،در غیر این صورت موجب سوختگی
میشوند.
برای جلوگیری از باز شــدن تصادفی کیســههوا
یا آسیب سیستم کیســههوا ،هیچ قطعه یا مدار
سیستم کیسههوا را بدون مجوز تغییر ندهید.

سیستم الکتریکی ،سیستم تعلیق ،ساختار جلو و
عقب ،یا ســقف جانبی این خودرو را بدون مجوز
تغییر ندهید ،در غیر این صورت منجر به نقص در
کارکرد سیستم کیسههوا میشود.
دســتکاری سیستم کیســههوا احتماالً منجر به
صدمات فردی شدید میشود .دستکاریها شامل
قرار دادن اشیا روی یا اطراف فرمان یا جلو آمپر و
نصب دیگر تزیینات اطراف کیس ه هوا است.
نگهداری سیســتم کیسه هوا و قطعات اطراف آن
باید توســط نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران
خودرو انجام شــود .مدار کيسه هوا را تعویض یا
قطع نکنید .تجهیزات آزمایش الکتریکی غیرمجاز
و دســتگاه تشــخیص برای سیســتم کیسههوا
استفاده نشوند.
برای سهولت در شناســایی ،کانکتور دسته سیم
کيسه هوا زرد و یا نارنجی است.
پس از باز شدن کیسههوا ،کیس ه هوا قابلاستفاده
نخواهد بود ،و باید تعویض شــود .کیسههوا باید
توســط نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو
تعویض شود .کیسههوای باز شده غیرقابل تعمیر
است.
در صــورت هرگونــه آســیب به جلو خــودرو،
سیستم کیسه هوا ،کیســه هوای پردهای کناری
و وسایل حفاظتی مکمل کمربند ایمنی را توسط
نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خودرو مورد

سیستم ایمنی

۱

بررسی قرار دهید.
اگر دور انداختن کیسه هوا یا اسقاط کردن خودرو
الزم باشــد ،با نمایندگیهای مجاز شرکت ایران
خودرو تماس بگیرید .روند صحیح اسقاط کردن
در کتابچه راهنمای نگهداری شرکت ایران خودرو
ارائه شده است .روش غلط اسقاط کردن منجر به
صدمات فردی میشود.
قرار دادن اشیا در جلوی صندلی بسیار خطرناک
است ،فرقی ندارد که سمت بیرونی صندلی به هر
وسیله پوشانده شده باشد .در صورت تصادف ،شی
مانع باد شدن کیسه هوای جانبی از سمت بیرونی
صندلیهای جلو میشود و بنابراین مانع محافظت
سیستم کیســه هوا جانبی یا تغییر کیسه هوا در
جهتی خطرناک میشــود .به عالوه ،احتمال دارد
کیسه هوا با گاز اسپری بریده شود.
لــوازم و تجهیزات اضافــی را به صندلیهای جلو
آویزان نکنید .از روکش صندلی روی صندلیهای
جلو استفاده نکنید .همیشه اطمینان حاصل کنید
که کیسههوای جانبی در صندلیهای طرف شما
میتوانند در صورت ضربــه کناری ،به راحتی باز
شوند.
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۱
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2

 .1انواع تجهیزات
تجهیــزات خودرو به طور کلی بــه دو بخش تجهیزات
استاندارد و تجهیزات انتخابی تقسیم میشوند.

 ۲.۵چراغ نشانگر چراغ مهشکن عقب
ایــن چراغ نشــانگر وقتی چراغ مهشــکن عقب
روشن است ،ظاهر ميشود.

 ۱.۱تجهیزات استاندارد
تجهیزات اصلی خودرو به تجهیزاتی اطالق میشود که
بر روی تمام خودروهای تحویلی ارائه میشــود و هیچ
توضیح ویژهای برای این تجهیــزات در دفترچه راهنما
درج نمیگردد.

 ۲.6چراغ نشانگر چراغ مهشکن جلو
این چراغ نشــانگر همزمان با چراغ مهشکن جلو
روشن میشود.

 ۱.۲تجهیزات انتخابی
تجهیــزات انتخابی بــه آن دســته از تجهیزاتی اطالق
میشود که بسته به تنظیمات مختلف خودروها بر روی
آنها نصب یا جایگزیــن میگردد و در دفترچه راهنما با
عالمت * مشخص میشوند.
 .2صفحه نمایش جلو آمپر
صفحــه نمایش جلو آمپر شــامل نشــانگر دور موتور،
نشانگر ســرعت خودرو ،صفحه نمایش رایانه سفری و
همه انواع چراغهای نشانگر و چراغهای هشدار است.
صفحه نمایش رایانه ســفری میتواند نشــانگر ميزان
بنزین ،نشانگر دمای آب ،مســافت پیموده شده کلی،
مســافت پیموده شده سفر  ،Aمصرف بنزین لحظهای،
مسافت باقیمانده ،هشدار سرعت ،هشدار باز بودن در،
گیربکس اتوماتیک ،فشار الســتیک و کروز کنترل را
نمایــش دهد .رابطهای صفحه نمایش با فشــار دادن
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دکمه  INFOعوض میشوند.
 ۲.۱چراغ نشانگر گردش به چپ
این چراغ نشــانگر وقتی چــراغ راهنمای چپ
روشن میشــود ،همزمان چشمک میزند .تکرار
چشــمک زدن  75دور/دقیقه در شرایط عادی و
 150دور/دقیقه در شرایط غیرعادی است.
 ۲.2چراغ نشانگر گردش به راست
این چراغ نشــانگر وقتی چراغ راهنمای راســت
روشن اســت ،همزمان چشــمک میزند .تکرار
چشــمک زدن  75دور/دقیقه در شرایط عادی و
 150دور/دقیقه در شرایط غیرعادی است.
 ۲.۳چراغ نشانگر نور باال
این چراغ نشــانگر هنگامی که نور باال روشــن
است ،روشن میشود.
 ۲.۴چراغ نشانگر چراغ موقعیت
این چراغ نشانگر همزمان وقتی چراغ موقعیت
روشن است ،ظاهر میشود.

 ۲.۷چراغ نشانگر * ESC OFF

این چراغ نشــانگر وقتی سیستم کنترل پایداری
الکترونیکی خودرو ( )ESCغیرفعال میشــود،
ظاهر ميشود.

 ۲.۸چراغ هشدار ترمز
این چراغ در هر یک از شرایط زیر روشن میشود:
 •اهرم ترمز دستی باال کشیده شود یا کامال آزاد
نشده باشد.
 •سطح روغن ترمز خیلی پایین باشد.
 •سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیک ()EBD
درست کار نکند.
عملکرد زنگ هشــدار پمپ خــاء به مدلهای
 1.5Tاضافه شــده اســت .در صورت نبود فشار
خالء کافی پمپ خالء ،این چراغ نشــانگر همراه
با صدای هشــدار ،چشمک میزند .صدای هشدار
پس از  3بار متوقف میشــود و چراغ نشــانگر تا
* درصورت نصب در خودروی شما
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زمانی که عیب رفع شود چشمک میزند.
 ۲.۹چراغ هشدار سیستم ABS
وقتی سیستم  ABSدرســت کار نمیکند این

چراغ هشــدار روشــن میشــود .در این موارد،
سیستم ترمز خودرو هنوز کار میکند.

 ۲.۱۰چراغ هشدار کیسه هوا
این چراغ چند ثانیه روشــن میشــود و سپس
هنگامی که سوئیچ استارت در موقعیت  ONقرار
میگیرد خاموش میشود .اگر سیستم کیس ه هوا
حیــن کار موتور درســت کار نکنــد ،این چراغ
هشدار روشن میشود.
 ۲.۱۱چــراغ هشــدار خرابی سیســتم کنترل
آالیندگی
اگر این چراغ حین کار موتور دائماً روشن شود،
حاکی از آن اســت که سیســتم کنترل موتور
تشــخیص داده که سیســتم کنتــرل برخی
آالیندههــای خــودرو احتمــاالً درســت کار
نمیکند.
 ۲.۱۲چراغ نشانگر فعال بودن *Start/Stop

وقتــی قابلیت هوشــمند  Start/Stopفعال
شــود ،چراغ نشانگر سبز روشن میشود .چراغ

نشــانگر زرد رنگ هنگامی که ســوئیچ اصلی Start/
 Stopخاموش شــود یا قابلیت  Start/Stopدرست

کار نکنــد هرچند فعال باشــد و در موتور باز باشــد،
یخزدای عقب روشن باشد ،فشار خالء ترمز کافی نباشد
و در راننده باز باشد ،چشمک میزند.

 ۲.۱۳چراغ نشانگر خرابی موتور
اگر این چراغ حین کار موتور روشــن شــود،
حاکی از آن است که سیســتم کنترل موتور،
اختالل در سیســتم قدرت را تشــخیص داده
است.
 ۲.۱۴چراغ هشدار فشار روغن موتور
دالیل زیر برای روشن شدن این چراغ هشدار
وجود دارد:
•فشار پایین روغن موتور
•روغن ناکافی در خط روغن روانکاری
•دمای بسیار باالی روغن روانکاری

هشدار
از بــه کار انداختــن موتور با فشــار پایین روغن
خودداری کنید ،در غیراین صورت شدیدا به موتور
آسیب میزند.

 ۲.۱۵چراغ هشدار خرابی * Keyless

این چراغ نشــانگر هنگامی روشن میشود که
 Keylessیا قفل الکترونیکی ســتون فرمان
درست کار نکنند.

 ۲.۱۶چراغ نشانگر وضعیت * ESC

این چراغ نشانگر هنگامی که  ESCبه طور عادی
کار میکند در فرکانس  2هرتز چشمک میزند،
هنگامی که  ESCدرســت کار نمیکند روشن
میشود و روشن باقی میماند.

 ۲.۱۷چراغ هشدار خرابی فرمان برقي*
این چراغ نشــانگر هنگامی روشن میشود که
سیستم فرمان الکتریکی درست کار نکند.
 ۲.۱۸چراغ هشدار کمربند ایمنی
وقتی سوئیچ استارت در موقعیت  ONقرار دارد،
چنانچه هر یــک از کمربندهای ایمنی راننده و
سرنشــین جلو بسته نباشــد ،این چراغ هشدار
روشن میشود.
 ۲.۱۹چراغ هشدار خرابی سیستم نظارت بر فشار
باد الستیک*
این چراغ نشــانگر هنگامی روشن میشود که
سیستم نظارت بر فشار باد الستیک درست کار
نکند.
* درصورت نصب در خودروی شما
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وقتی گیربکس درســت کار نکند این چراغ دائما
روشن میشود.

 ۲.۲۱چراغ هشدار شارژ باتری
هشدار شــارژ هنگامی که ســوئیچ استارت به
موقعیــت  ONمیچرخد روشــن میشــود و
هنگامی که موتور روشــن میشــود ،خاموش
میگردد و حاکی از آن اســت که سیستم شارژ
به طور عادی کار میکند.
این چراغ هشــدار هنگامی روشــن میشود که باتری
نتواند به طور عادی شارژ شود .دالیل ممکن به صورت
زیر هستند:
•خرابی مدار شارژ.
•شل شدن ترمینالهای باتری یا استارتر
•پاره شدن یا شل شدن تسمه آلترناتور
•خرابی آلترناتور

 ۲.۲۲چراغ هشدار سیستم ضدسرقت
اين چراغ نشانگر در زماني که خودرو روشن
است و وجود سيستم ضد سرقت هنوز مورد
تأیيد واقع نشــده اســت با تکرار  5ثانيهاي
چشــمک ميزند و اگر سيســتم ضد سرقت
بطور کلي تأیيد نشده و معتبر نباشد ،با تکرار
 ۰/۵ثانيهاي چشــمک ميزند و اگر سيستم
ضد ســرقت مورد تأیيد قرار گرفته و معتبر
باشد خاموش ميشود.
 ۲.۲۳چراغ نشانگر هشدار دمای آب
این چراغ هشــدار هنگامی روشــن میشود که
دمای آب بســیار باال باشــد و دماســنج آب در
منطقه هشدار قرار گرفته باشد.
 ۲.۲۴چراغ نشانگر هشدار سطح پایین بنزین
این چراغ هشدار در هنگامی روشن میشود که
بنزین در مخزن در حال تمام شدن باشد.
 ۲.۲۵چراغ نشانگر کروز کنترل*

هشدار
در صورت شــل شــدن ،پارگی ،یا افتادن تسمه
آلترناتور ،رانندگی را ادامه ندهید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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این چراغ نشــانگر هنگامی که سیســتم کروز
کنترل در وضعیت آماده به کار قرار میگیرد با
نور زرد رنگ روشــن میشــود و هنگامی که
سیســتم کــروز کنترل در وضعیــت کروز در
سرعت مورد نظر قرار میگیرد با نور سبزروشن
میشود.

 ۲.۲۶چراغ نشانگر حالت برف * ESC

این عالمت نشــانگر هنگامــی که حالت برف
 ESCفعال میشود ،روشن میگردد.

 ۲.۲۷صفحه نمایش رایانه سفری
در این صفحه نشانگرهای دماسنج آب ،نشانگر بنزین،
مسافت پیموده شــده کلی ،مسافت پیموده شده سفر
 ،Aمصرف ســوخت لحظهای ،مســافت باقــی مانده
رانندگی ،زنگ هشدار ســرعت ،زنگ هشدار باز بودن
در ،دنده جعبه دنده اتوماتیک ،فشــار الستیک و کروز
کنترل نشان داده میشوند.
دکمــه  INFOرا (کمتــر از  2ثانیه) فشــار دهید تا
نشــانگرها و هشــدارها (اگر موجود باشــد) به ترتیب
تعویض شوند.

تجهیزات و عملکرد آنها
 ۲.۲۷.۱دماسنج آب
ایــن نشــانگر میــزان دمــای فعلی آب در سیســتم
خنککاری موتور را نشان میدهد .وقتی دما بسیار باال
است و به منطقه هشدار میرسد و چراغ نشانگر دمای
باالی آب روشن میشــود ،الزم است موتور خودرو را
خاموش کنید.
توجه
اگــر دماســنج آب نشــان دهد که دمــای مایع
خنککننــده موتور در محدوده عادی اســت ،اما
نزدیک منطقه دمای باال اســت ،سرعت خودرو را
ع خنککننده موتور کاهش
کم کنید تا دمای مای 
یابد .اگر عقربه دماســنج آب در منطقه دمای باال
باشد ،در اسرع وقت خودرو را آرام متوقف کنید.
وقتی دمای موتور بسیار باال رفته ،راندن خودرو به
موتور آسیب شدید میزند.
 ۲.۲۷.۲نشانگر بنزین
این نشــانگر مقــدار بنزین در مخزن بنزین را نشــان
میدهد .توصیه میشود سطح بنزین را باالی  1/4نگه
دارید.
با رسیدن نشــانگر به منطقه هشــدار یا روشن شدن
چراغ ،در اسرع وقت دوباره بنزین بزنید.

هشدار
ت حالت خالی را نشان
پیش از آنکه نشانگر سوخ 
دهد ،بنزین اضافه کنید.
 ۲.۲۷.۳مسافت پیموده شده سفر
دکمه “ ”INFOرا فشــار داده و نگه دارید تا مســافت
پیموده شده سفر صفر شود .مسافت پیموده شده سفر
به طور خودکار پس از مجموع  999.9کیلومتر مجددا
تنظیممیشود.

 ۲.۲۷.۶مسافت پیموده شده باقی مانده
هنگامی که مســافت رانندگی باقیمانــده کمتر از 50
کیلومتر باشد نمایشــگر ،این مسافت را بدین صورت،
“ ”km---نشان میدهد.
درغير اينصورت بصورت زير نمايش خواهد داد:

مسافت رانندگی باقی مانده

 ۲.۲۷.۴مسافت پیموده شده کلی
مســافت پیموده شــده کلی نمیتواند مجددا ً تنظیم و
یا صفر شود.
ODO 666635 km
 ۲.۲۷.۵مصرف بنزین لحظهای
نمايشگر  ،مصرف بنزین لحظهاي را در حالت دور آرام
يــا در جا و بدون گاز ،بصــورت " "....L/100Kmو
مقدار واقعي در شرايط رانندگي را بصورت زير نمايش
مي دهد
7.8 L/100km
مصرف بنزین لحظهای

توجه
محــدوده رانندگی بــر اســاس میانگین مصرف
بنزیــن در دوره اخیر و مقــدار بنزین باقیمانده
محاسبه میشــود ،بنابراین به شرایط کار مختلف
(مانند شرایط شهری ،شرایط کوهستانی ،شرایط
روســتایی ،و شــرایط بزرگراه) و عادات رانندگی
بستگی دارد.
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 ۲.۲۷.۷حالت هشدار سرعت
تنظیم هشدار سرعت
 ON/OFFو محدوده حالت هشدار سرعت میتوانند
با دکمه “ ”INFOروی صفحه نمایشــگر تنظیم شوند.
دکمه را برای تنظیم نمایشــگر هشــدار سرعت فشار
دهید و دکمه را برای ورود به تنظیم نمایشــگر فشــار
داده و نگه دارید.
دکمه را به طور مداوم فشــار دهید تا به ترتیب مقادیر
OFF-60-70-80-90-100-110-120-OFF
نمایان شــوند .پس از دســتیابی به محدوده ســرعت
مطلوب ،عملیات را متوقف کنید تا تنظیم کامل شود.
 ۲.۲۷.۸هشدار باز بودن در

اگر هر یک از درها بســته نباشد ،نشانه همان در روی
صفحه نمایشگر روشن خواهد شد .وقتی سرعت خودرو
به باالتر از مقدار پیشفرض ( )10km/hبرسد ،صدای
زنگ نیز به گوش میرسد.
 ۲.۲۷.۹صفحه نمایش دنده گیربکس اتوماتیک*

در مدلهــای گیربکس اتوماتیک ،دنــده روی صفحه
نمایشگر به صورت زیر نشان داده میشود:
 Pدنده پارک
 Rدنده عقب
 Nدنده خالص
 Dدنده حرکت
 Sحالت اسپورت
حالت دستی نمايش اعداد

 ۲.۲۷.۱۰نشانگر دنده برای مدلهای مختلف *MT

نشــانگر دنده برای خودروهای  MTشامل ،4 ،3 ،2 ،1
 ،5و  Rاست.
قابلیت یــادآوری تعویض دنــده در خودروهای MT
وجود دارد .پس از دریافت ســیگنالهای مرتبط ،جلو
آمپر همان دنده و دنده باال/پایین را نشان میدهد.
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 ۲.۲۷.۱۱صفحه نمایش فشار باد الستیک*

فشار لحظهاي برای همه الستیکها نشان داده میشود.
در صورت فشــار غیرعادی برای هر الســتیکی ،مقدار
فشــار همان الستیک چشــمک میزند .چراغ هشدار
اصلی روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

 ۲.۲۸دورسنج موتور
دورســنج موتــور ،دور موتــور را در واحــد
 1,000× r/minنشــان میدهد .دور موتــور را دور از
منطقه قرمز نگه دارید.
 ۲.۲۹سرعتسنج
این سرعتســنج نشــان میدهد که ســرعت حرکت
لحظهای خودرو در واحد ( km/hکیلومتر بر ســاعت)
چقدر است.

تجهیزات و عملکرد آنها
 ۲.۳۰شرح هشدارهای صوتی
وقتــی در پس از توقف موتور باز باشــد و کلید بیرون
آورده نشــده باشــد ،زنگ هشــدار جلو آمپر صداهای
متناوبی صادر میکند.
هنگامی کــه موتور خاموش شــده ،کلید به موقعیت
 OFFچرخانده شــده ،در جلو ســمت چپ باز باشد
و چراغ نشانه روشن باشــد ،زنگ هشدار در جلو آمپر
صداهایی صادر میکند.
وقتی ســوئیچ اســتارت در موقعیت  ONقرار دارد و
کمربند ایمنی بســته نباشد ،زنگ هشدار در جلو آمپر
 10بار صداهایی صادر میکند
وقتی خودرو ساکن نباشد و ترمزدستی هنوز باال باشد،
زنگ هشدار در جلو آمپر به طور مداوم هشدار میدهد.
اگر سرعت خودرو باالتر از  10کیلومتر بر ساعت باشد
و هر یک از درها کامال بسته نباشد ،زنگ هشدار در به
طور مداوم هشدار میدهد.
وقتی سرعت حرکت خودرو باالتر از تنظیم سرعت در
هشــدار سرعت باشد ،زنگ هشدار در جلو آمپر به طور
مداوم هشدار میدهد.
اگر کمربند ایمنی راننده یا سرنشین جلو حین حرکت
خودرو بسته نباشند ،زنگ هشدار در جلو آمپر صداهای
متناوبی صادر میکند.
برای خودروهای مجهز به  ،Keylessاگر هیچ کلیدی
با ســوئیچ اســتارت در وضعیت  ONشناسایی نشود،
زنگ هشدار صداهای متناوبی صادر میکند.

 .۳غربیلک فرمان
 ۳.۱غربیلک
این نوع غربیلک فرمان ،هیچ دکمهای روی طرف چپ
و راست ندارد.
 ۳.۲غربیلک فرمان چند منظوره
دو نــوع غربیلک فرمان چند منظــوره وجود دارد ،که
در اولین نوع دکمههایی در ســمت چپ دارد ،همانند
تصویر زیر:

دکمههــای چند منظوره میتوانند بلوتوث و دســتگاه
پخش سیدی و رادیو را کنترل کند.
دو دکمه میانی دکمههای تنظیم صدا هســتند ،دکمه
ســمت چپ میانی  VOL-و دکمه سمت راست میانی
 VOL+است .دو دکمه پایینی دو دکمه مرکب هستند.
دکمه چپ :اولین قابلیت جســت و جو به سمت باالی
فرکانــس در حالت رادیو ،آهنگ قبلی حالت  ،USBیا
آهنگ قبلی حالت ســی دی اســت و دومین قابلیت،
قابلیت پاسخ تماس است.
دکمه سمت راست :اولین قابلیت ،جست و جو به پایین
فرکانس در حالت رادیو ،آهنگ بعدی حالت  ،USBیا
آهنگ بعدی حالت سی دی است و قابلیت دوم ،قابلیت
پایان تماس است.
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در نوع دوم دکمههایی در ســمت چپ و راست دارد و
دکمههای ســمت چپ همانند نوع اول غربیلک فرمان
هستند ،مانند شکل زیر:
دکمههای راست:
 :ON/OFFســوئیچ اصلی کــروز .هنگامی که ON/
 OFFروشن است ،کروز کنترل قابل دسترسی است.
در چنین مواردی ،ســرعت کروز میتواند با استفاده از
دیگر دکمههای کروز تنظیم شود.
 :CANCELکــروز کنترل به طور موقــت غیرفعال
میشــود .وقتی خودرو تحت حالت کروز کنترل است،
این دکمه را فشار دهید تا به وضعیت آماده به کار کروز
کنترل وارد شوید.
 :SET/دکمه تنظیم/کاهش ســرعت کــروز .وقتیسرعت خودرو باالتر از  30کیلومتر بر ساعت است ،این
دکمه را فشار دهید تا ســرعت فعلی خودرو به عنوان
ســرعت کروز تنظیم شــود .وقتی خودرو تحت حالت
کروز کنترل اســت ،این دکمه را فشار دهید تا سرعت
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کروز مورد نظر  2کیلومتر بر ساعت کاهش یابد ،و این
دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا ســرعت کروز مورد
نظر تا مقدار دلخواه کاهش یابد.
 :RES/+دکمه ادامه/افزایش ســرعت کروز .هنگامی
که سرعت خودرو باالتر از  25کیلومتر در ساعت است،
این دکمه را فشــار دهید تا سرعت کروز قبلی را ادامه
دهد .وقتی خودرو تحت حالت کروز کنترل است ،این
دکمه را فشــار دهید تا ســرعت کروز مورد نظر تا 2
کیلومتر در ســاعت افزایش یابد و این دکمه را فشــار
داده و نگه دارید تا ســرعت کروز مــورد نظر تا مقدار
دلخواه افزایش یابد.
توجه

در جادههای با شیب به طرف باال چنانچه سرعت خودرو
از سرعت تنظیم شده کروز کمتر شود دسته دنده را به
جــای  Dبر روی  Sقرار داده و تا انتهای شــیب تغییر
ندهید .الزم به ذکر اســت در جادههای با شیب بسیار
تند اگر باز هم ســرعت کاهش یافــت ،کروز کنترل را
غیر فعال کرده و پس از عبور از شــیب مجدد ســرعت
را تنظیم کنید.
در جادههای با شــیب به طرف پایین جهت جلوگیری
از افزایش ســرعت خودرو از میزان تعیین شده ،سرعت
هشدار خودرو را (توضیحات صفحه  )48با سرعت تنظیم
شده کروز یا کمتر از آن تنظیم کنید تا در صورت عبور
از آن صدای هشــدار جلو آمپردرآمده و راننده را جهت
ترمز و تنظیم مجدد سرعت آگاه سازد.

در زمان فعال بودن کروز کنترل ،وضعیت کار به صورت
زیر است:
•اگر پدال ترمز فشــار داده شود (کیفیت سوئیچ ترمز
باید تضمین شــود) ،سیســتم کروز کنترل به طور
موقــت از حالت کروز کنترل خارج میشــود و وارد
حالت آماده به کار میشود.
•اگر پدال گاز فشــار داده شود و سرعت واقعی خودرو
باالتر از ســرعت کروز کنترل باشــد ،سیستم کروز
کنتــرل به طور موقت از حالت کــروز کنترل خارج
میشود و وارد حالت آماده به کار میگردد .اگر پدال
گاز رها شــود سیســتم کروز کنترل به حالت کروز
کنترل قبلی اش باز میگردد.
•اگر وضعيت دنده ،به دنــده اي غير از  Dتغيير يابد،
سیســتم کروز کنترل به طورموقــت از حالت کروز
خارج میشود و وارد حالت آماده به کار میگردد.
•اگر دکمه کنسل کروز ( )CANCELفشار داده شود،
سیســتم کروز به طور موقــت از حالت کروز کنترل
خارج میشود و وارد حالت آماده به کار میگردد.
•اگر ســوئیچ اصلی کروز  ON/OFFفشار داده شود،
سیســتم کروز از حالت کروز کنترل خارج شــده و
سرعت ذخیره شده پاک خواهد شد.
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 .۴مجموعه سوييچها/کليدها
 ۴.۱چراغ هشدار خطر
وقتی این دکمه فشار داده میشود  ،چراغهای گردش
به راســت و چپ همزمان چشمک میزنند .همچنین
این دکمه هنگامی که ســوئیچ اســتارت در موقعیت
 OFFقرار دارد قابل استفاده میباشد.
 ۴.۲چراغ داخل در
اين چــراغ پايين رودري روي دو در جلو واقع اســت.
چراغ داخل در وقتی روشــن میشود که در باز باشد و
وقتی خاموش میشود که در بسته باشد.

 ۴.۳چراغ سوراخ کلید
وقتی کلید وارد قفل اســتارت نشده ،چراغ زیر سوراخ
کلید روشن میشود اگر یکی از درها باز باشد.
این چراغ به مدت  5دقیقه روشــن میشود سپس به
طور خودکار خاموش میگردد.
این چراغ پس از وارد کردن کلید به قفل استارت ،فورا ً
روشــن میشــود و به مدت  30ثانیه روشن میماند و
ســپس به طور خودکار پس از بسته شدن همه درها،
خاموش میشود.
 ۴.۴چراغ نشانگر قفل کنترل مرکزی
چراغ نشانگر قفل کنترل مرکزی وقتی خودرو از بیرون
یا داخل قفل شود ،روشن شده و زمانی که قفل خودرو
از بیرون یا داخل باز شود ،خاموش میشود .وقتی چراغ
نشانگر قفل کنترل مرکزی روشن است ،اگر هر یک از
درها باز شــود چراغ نشــانگر قفل کنترل مرکزی فورا
خاموش میشود.

 ۴.۵چراغ سقفی
اين چراغ ،يک سوئیچ سه موقعیتی دارد .وقتی سوئیچ
چراغ ســقفی در موقعیت  OFFقرار دارد ،چراغ سقف
خاموش است .وقتی ســوئیچ چراغ سقفی در موقعیت
 ONقرار دارد ،اين چراغ روشن خواهد ماند.
 DOORقرار

وقتی چراغ ســقفی در موقعیت
دارد:
اگر قفل خودرو با کنترل از راه دور باز شــده یا کلید از
قفل استارت بیرون آورده شده ،چراغ سقفی فورا روشن
میشــود و ســپس به تدریج پس از وقفه  15ثانیهای
خاموش میگردد (که  3تا  5ثانیه طول میکشد) .اگر
خودرو طی  20ثانیه (ذکر شده در باال) با کنترل از راه
دور قفل شود ،چراغ سقفی به تدریج خاموش میشود.
طی این  20ثانیه ،باز یا بســته شدن درها هیچ تاثیری
بر چراغ ســقفی ندارد .در ایــن  20ثانیه ،اگر کلید به
موقعیت  ONچرخانده شــود ،چراغ سقفی به تدریج
خاموش میشــود .پس از خاموش شدن چراغ سقفی،
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اگر در یا صندوق عقب باز باشــد ،اين چراغ فورا ً روشن
شــده و پس از بسته شدن همه درها و صندوق عقب
خاموش میشود.
وقتی ســوئیچ تغییر وضعیت چراغ سقفی در موقعیت
 ONقــرار دارد ،هیــچ فرقی نمیکند ســوئیچ آن در
چه موقعیتی اســت ،اين چراغ دائماً روشــن میشود.
وقتی سوئیچ تغییر وضعیت در موقعیت  OFFباشد و
ســوييچ چپ /راست فشار داده شود ،چراغ سقف چپ/
راست روشن يا خاموش مي شود.
 ۴.۶کنترل چراغهای مطالعه
چراغهای مطالعه شــامل چراغ مطالعه جلویی و چراغ
مطالعه عقب است.
چراغ مطالعه جلو روی کنترل پنل باالی سر قرار دارد.
چراغ مطالعه عقب در تودوزی سقف قرار دارد .سوئیچ
چراغ مطالعه را فشــار دهید تا چــراغ مطالعه متناظر
روشن یا خاموش شود.
اگر سوئیچ چراغ مطالعه در موقعیت  DOORباشد،
چراغ مطالعه هنگام باز شدن قفل خودرو و باز شدن در
یا صندوق عقب ،روشــن میشود ،و هنگام بسته شدن
همه درها و صندوق عقب ،خاموش میگردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 ۴.۷کنترل سوئیچ استارت
وقتی همه درها تحت وضعیت قفل باشــند ،اگر سوئیچ
استارت از موقعیت “ ”ONبه موقعیت “ ”ACCتغییر
کند ،همه قفل درها به طور خودکار باز خواهد شد.
 ۴.۸همراهی تا در منزل*

 ۴.۸.۱فعالسازی همراهی تا در منزل
وقتی ســوئیچ اســتارت خاموش باشــد ،همه درها و
صندوق عقب بسته باشند ،سویچ ترکیبی روشنایی در
موقعیت  OFFیا  AUTOباشد و سنسور نور تاریکی
را تشــخیص دهد ،دکمه روی کلید کنترل از راه دور
را فشار دهید تا قابلیت همراهی تا در منزل فعال شود.
 ۴.۸.۲غیر فعالسازی همراهی تا در منزل
دســته چراغ راهنما را دو بار به سمت داخل بکشید و
رها نمایید و ســپس دکمه قفــل ( ) بر روی کلید
کنترل از راه دور را بفشــارید تا قابلیت “همراهی تا در
منزل” غیر فعال شود.

توجه
برای اطمینان از عملکــرد قابلیت همراهی تا در
منزل ،سنسور نور را با هیچ شیئی نپوشانید.

 ۴.۹چراغ جلوی اتوماتیک*
چراغ جلوی اتوماتیک هنگامی فعال میشود که سوئیچ
استارت در موقعیت  ONباشد ،سوئیچ دسته راهنما در
موقعیت  AUTOاســت و سنسور نور میزان کم بودن
روشنایی محیط را تشخیص میدهد.
چراغ جلو اتوماتیک وقتی غیرفعال میشود که سنسور
نــور میزان باالی نــور محیط را حیــن کار چراغ جلو
اتوماتیک تشخیص میدهد.

تجهیزات و عملکرد آنها

2
 .۵دسته راهنما
دســته راهنماي چنــد منظوره روی قســمت پایینی
غربیلک فرمان واقع هســتند ،از جمله دسته راهنمای
چپ و دسته برف پاککن راست.
 ۵.۱دسته راهنمای سمت چپ
 ۵.۱.۱کنترل چراغهای جلو با کلید
ولوم انتهایی دسته راهنمای چپ را برای کنترل چراغ
جلو ،بچرخانید .ولوم را به موقعیت
بچرخانید تا
چــراغ جلو ،نور زمینه جلو آمپــر ،چراغ عقب ،و چراغ
پالک عقب روشــن شــوند .کلید را به موقعیت
بچرخانیــد تا چراغ جلو ،چراغ موقعیت جلو ،نور زمینه
جلو آمپر ،چــراغ موقعیت عقب و چــراغ پالک عقب
روشن شوند.
موقعیت  : * AUTOوقتی دســته راهنما به موقعیت
 AUTOچرخانــده شــود ،چنانچه میزان روشــنایی
محیط کم باشد چراغ موقعیت و نور پایین روشن شده
و اگر میزان نور محیط بیشتر شود ،خاموش میشوند.

 ۵.۱.۲کنترل نورباال/نور پایین با دسته راهنما
دسته راهنما سمت چپ را به طرف خود بکشيد تا نور
باال روشن شود .همزمان ،نشانگر نورباال روی جلو آمپر
روشن میشود (نور آبی) .دسته راهنما سمت چپ را به
سمت عقب فشار دهید تا نور پایین روشن شود.
برای چشــمک زدن نورباال ،دسته راهنما سمت چپ را
تا انتها به سمت عقب فشار دهید (در این صورت ،الزم
نیســت سوئیچ چراغ جلو روشن شــود) .دسته راهنما
سمت چپ به طور خودکار بعد از رها شدن به موقعیت
خود باز میگردد.

توجه
برای پیشــگیری از تخلیه باتری ،پس از خاموش
شدن موتور ،چراغها را خاموش کنید.

 ۵.۱.۳کنترل چراغهای راهنما با دسته راهنما
هنگام گردش به چپ ،دســته راهنمای چپ را تا انتها
پایین ببریــد .هنگام گردش به راســت ،آن را تا انتها
باال ببرید .هنگام گردش ،چراغ نشانگر در همان سمت
همزمان چشمک میزند .با اتمام گردش ،چراغ نشانگر
به طور خودکار خاموش میشود و دسته راهنما به طور
خودکار به موقعیت اصلی باز میگردد.
اگر یکی از چراغهای راهنما (چراغهای راهنمای جلو و
عقب ،نه چراغهای راهنمای جانبی) درست کار نکند،
چراغهــای راهنمای گردش در همان ســمت دو برابر
معمول چشمک میزنند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 ۵.۱.۶کنترل چراغ روز
چراغ روز افراد را قادر میســازد تا به راحتی خودروی
شــما را در طول روز ببینند .چراغ روز هنگامی روشن
میشــود که چراغ موقعیت خاموش باشــد و موتور در
حال کار باشد .چراغ روز هنگامی خاموش میشود که
چراغ موقعیت روشن باشد یا موتور خاموش شده باشد.

2
 ۵.۱.۴کلید چراغ مهشکن عقب
یا
وقتی دسته راهنما به موقعیت
چرخانده
بچرخانید تا چراغ
میشــود ،ولوم را به موقعیــت
مهشکن عقب روشن شــود .همزمان ،ولوم به موقعیت
بچرخانید یا
بــاز میگردد .آن را به موقعیت
بچرخانید تا چراغ
دسته چراغ جلو را به موقعیت
مهشکن عقب خاموش شود.
 ۵.۱.۵کلید چراغ مهشکن جلو
یا
وقتی ولوم دســته راهنما به موقعیت
بچرخانید تا
چرخانده شــده ،آن را به موقعیــت
چراغ مهشــکن جلو روشن شود و ســپس به موقعیت
دسته
دســته چراغ مهشــکن یا موقعیت
چراغ جلــو بچرخانید تا چراغ مهشــکن جلو خاموش
شود.
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 ۵.۲دسته راهنمای سمت راست (برف پاککن)
 ۵.۲.۱کنترل برفپاککن جلو به وســیله دسته
برف پاککن
ایــن اهــرم بــرای کنتــرل عملکــرد برفپاککن و
شیشهشوی کاربرد دارد.
برای به کار انداختن برفپاککن ،سوئیچ استارت باید
در موقعیت  ONباشد.

برف پاککن پنج موقعیت کنترل دارد:
موقعیت  – MISTحالت پاککن یک باره
موقعیت  – OFFبرف پاککن خاموش
موقعیــت  – INTحرکــت تناوبــی بــرف پاککــن
(اتوماتیک)
موقعیت  – LOحرکت با سرعت کم
موقعیت  – HIحرکت با سرعت زیاد
دسته راهنمای راست را به باال و پایین حرکت دهید تا
موقعیت کنترل برف پاککن را انتخاب کنید.
دسته برف پاککن را به باال به موقعیت  MISTحرکت
دهید و ســپس رها کنید تا پاک کردن یک باره فعال
شود.
چهار ســرعت بــرای عملیات متناوب پــاک کردن را
میتوان با چرخاندن دسته تنظیم ،کنترل کرد .فاصله
در انتهای  Aطوالنیتر و در انتهای  Bکوتاهتر است.
توجه
موتــور برف پاک کن مجهز به يک محافظ داخلي
است که برف پاککن را در برابر شکستن محافظت
ميکند .زماني که برف پاککن به سختي حرکت
ميکند يا دما بســيار باالســت ،برف پاککن به
طورخــودکار به مدت  10تا  40ثانيه (بســته به
شــرايط محيطي مانند دما) متوقف ميشــود و
سپس مجددا شروع به کار ميکند.

تجهیزات و عملکرد آنها
شیشهشو (خودتنظیم شونده) OFF

برف پاککن
شیشهشو (خودتنظیم شونده)

 ۵.۲.۲کنترل شیشهشــوی جلو با دســته برف
پاککن
دســته برف پاککن را به عقب بکشید تا مایع شستشو
را بپاشد .وقتی زمان پاشــیدن آب بیشتر از  ۰/۵ثانیه
شود ،برف پاککن سه بار حرکت میکند.
اگر پاشش شیشهشــو کار نکند ،سطح مایع را بررسی
کنید .در صورت عدم کارکرد شیشهشــوی با ســطح
نرمــال مایع شستشــو ،با نمایندگیهــای مجاز ایران
خودرو تماس بگیرید.

 ۵.۲.۳کنترل برف پاککن و شیشهشوی عقب با
استفاده از دسته برف پاککن
دسته برف پاککن را به موقعیت
بچرخانید .وقتی
زمان پاشــیدن آب بالغ بر  ۰/۵ثانیه شود ،شیشهشوی
عقب مایع شستشو را میپاشد .پس از رها کردن دسته
انتهــا به طور خودکار به موقعیت  OFFباز میگردد و
برف پاککن  3بار حرکت میکند و باز میگردد .دسته
انتهایی را بــه موقعیت  ONبچرخانید تا برف پاککن
عقب به کار بیافتد .شیشهشــوی عقــب را به موقعیت
بچرخانید تا مایع شستشــو را بپاشد .پس از رها
کردن دســته انتها ،به طور خــودکار به موقعیت ON
بازمیگردد و برف پاککن به پاک کردن ادامه میدهد.
وقتی دســته به موقعیت  OFFچرخانده شــود ،برف
پاککن عقب به طور خودکار بازمیگردد.

توجه
پیــش از به کار انداختــن برفپاککن ،به میزان
آلودگی سطح شیشه توجه کنید و همراه با اسپری
شیشهشــوی سطح شيشــه را پاک کنید و مدت
زمان طوالنی درحالت خشــک ،از برف پاک کن
اســتفاده نکنيد ،در غیر این صورت عمر تیغههای
برف پاککن کم خواهد شد.

توجه
شیشهشــوی موقعیتهای کنترل باالیی و پایینی
دارد .وقتی شیشهشوی در موقعیت کنترل پایین
است ،برف پاککن کار نمیکند.
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2
 .۶سیستم صوتی
 ۶.۱انواع سیستم صوتی (سیدی)
این ســری خودروها مجهز به سیستم صوتی سیدی/
امپی ) CD/MP3( 3اســت .پیش از استفاده مطالب
این بخش از کتابچه را مطالعه نمایید.

نکته
در این بخش" ،فشــار دهید" به معنی زمان فشار
دادن کمتر از  2ثانیه اســت و "فشــار داده و نگه
دارید" به معنی زمان فشار بیش از  2ثانیه است.
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نکاتی درخصوص عملکردهاي سيستم صوتي
کاربرد رادیو حین رانندگی
امروزه مقررات ترافیک جادهای ،کلیه افراد در ترافیک
را ملزم میدارد تمرکز و دقت داشــته باشــند .رادیوی
خودرویی مــدرن دارای تجهیــزات و الزامات پیچیده
است ،که شامل همه انواع اطالعات ترافیکی و جادهای
به عالوه برنامههای ســرگرمی بسیار است .با این حال،
تنها وقتی از قابلیتهای مختلف رادیو اســتفاده کنید
که شرایط ترافیک واقعا اجازه دهد .برای مثال ،تعویض
سیدی MP3/یا خواندن برچسب سیدی MP3/حین
رانندگی اغلب منجر به پیامدهای جدی میشود .میزان
صدای رادیو در صورتی مناســب است که سیگنالهای
صوتی بیرون همیشه شنیده شوند.
این سیستم فقط میتواند دیسکهای عادی با قطر ۱۲
ســانتیمتر را بخواند .هیچ گونه دیسک غیرمعمولی را
که در زیر شرح داده نشده استفاده نکنید ،در غیر این
صورت احتماالً منجر به مشــکل بیرون نیامدن دیسک
یا آسیب به سیستم صوتی میشود.
سیســتم ســرگرمی و جهتیابی این خودرو میتواند
دیسکهای CD-DA، CD-ROM، CD-R، CD-
 RWو  MP3را اجــرا کند .فرمتهای MP3/WMP
پشتیبانی میشوند.
دیســکها را با هر مادهای (مثل مواد شوینده تجاری و
اسپری ضداستاتیک) پاک نکنید.
محیــط داخلی خودرو و دیســکها را تمیز نگه دارید

و مانع آلوده شدن چشــم لیزری با گرد و غبار شوید،
در غیــر این صــورت منجر به خراب شــدن ظرفیت
پخشکننده برای خواندن دیســک و در نهایت موجب
کوتاه شدن طول عمر چشم لیزری میشود.
رانندگی در جــادهای ناهموار و تکان شــدید احتماالً
موجب پرش صدا میشود.
اگر دمای اطراف سیســتم صوتی خیلی باال باشد ،پیام
“( ”TOO HOTخیلی گرم) روی صفحه نشــان داده
میشود.
 ۶.۱.۱سیستم فایل CD/MP3/USB

این سیســتم از  254پوشــه 1023 ،فایــل  +آهنگ،
پوشــههای  32سطحی و  512آهنگ تحت یک پوشه
پشتیبانی میکند.

تجهیزات و عملکرد آنها
 ۶.۱.۲معرفی دکمههای پنل سیستم صوتی
 .1دکمه روشن/دکمه کنترل میزان صدا
 .2دکمه حرکت سریع به جلو
 .3شکاف کارت حافظه SD
 .4دکمه پخش تکرار ()RPT
 .5دکمه پخش تصادفی ()RDM
 .6دکمه بیرون آمدن ()EJECT
 .7دکمه ذخیره اتوماتیک ()AST
 .8دکمه تنظیمات ()SET
 .9دکمه جستجوی پوشه
 .10دکمه پایان تماس بلوتوثی
.11دکمه پاسخ به تماس بلوتوثی
 .12دکمه جهتیابی ()NAV
 .13دکمه انتخاب منبع صوتی ()SRC
 .14دکمه انتخاب موج رادیویی ()BAND
 .15دکمه قطع صدا
 .16دکمه جستجو و پخش (اسکن) ()SCN
 .17دکمه قابلیــت پانوراما (( )BVSبا قابلیت دوربین
پانوراما)
 .18دکمه حرکت سریع به عقب
 .۱۹شکاف دیسک

2
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◆◆دکمه روشن/خاموش  -میزان صدا باال/پایین
در حالت خاموش ،این دکمه را فشــار دهید تا سیستم
صوتی روشن شود.
در حالت روشــن ،این دکمه را فشار دهید و نگه دارید
تا سیستم صوتی خاموش شود.
در جهت حرکت عقربههای ســاعت بچرخانید تا صدا
بیشــتر شــود و در خــاف جهت عقربههای ســاعت
بچرخانید تا صدا کم شود.
در محیط منوی  ،SETآن را به ســمت چپ و راست
بچرخانید تــا بتوانید آهنگ مورد نظرتــان را انتخاب
کنید.
◆◆دکمه قطع صدا
در حالت روشــن ،این دکمه را فشــار دهید تا سیستم
صوتی بیصدا شود ،فشردن این دکمه ،پخش در حالت
 CD/MP3/USBرا متوقف میکند و سیستم صوتی
در حالت رادیو بیصدا میشود.
◆◆دکمه بیرون آمدن
در حالت روشــن ،این دکمه را فشــار دهید تا دیسک
بیرون بیاید .اگر دیســکی موجود نباشــد ،متن “NO
 ”CDروی صفحه نشان داده میشود.
◆◆دکمه انتخاب رادیو
در حالــت غیــر از رادیو ،این دکمه را فشــار دهید تا
ایســتگاه رادیویی که قب ً
ال درحــال پخش بوده ،پخش
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شود (ایستگاه رادیویی ذخیره شده).
در حالت رادیو ،به طور مکرر این دکمه را فشــار دهید
تــا موج رادیو به ترتیب از  AMبــه  FMو یا بالعکس
تغییر کند.
◆◆دکمه انتخاب منبع صوتی
در حالت روشــن ،اگر دیسک  USBوصل شده باشد،
ایــن دکمه را مکرر فشــار دهید تا بــه ترتیب حالت
 USB→CDتغییر کند .اگــر منبع صوتی فعلی در
دسترس نباشد ،سیستم به طور خودکار به منبع صوتی
بعدی تغییر میکند.
◆◆دکمه ذخیره اتوماتیک
در حالت رادیو ،این دکمه را فشار دهید تا ایستگاههای
رادیویی با موج  FM/AMرا جست و جو کند.
در حالت رادیو ،این دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا
ایستگاههای رادیویی را به طور خودکار ذخیره کند6 .
فرکانس با قویترین ســیگنالها در موج  FM/AMبه
طور خودکار انتخاب خواهند شد و در  FM3و AM2
ذخیره میشــوند و ایســتگاههای رادیویی که در ابتدا
تحت  FM3و  AM2ذخیره شدند ،لغو خواهند شد.
نکته
همواره تمرکزتان بر روی رانندگی باشد.

◆◆دکمه تنظیم منو
را فشار دهید تا به منوی
در حالت روشن ،دکمه
را برای
یا
 SETUPدسترسی پیدا کنید.
تنظیم منوی فرعی انتخاب کنید و دکمه را به ســمت
چپ و راســت بچرخانید تا تنظیمات پارامتر خاصی را
در منوی فرعی انتخاب کنید (همانطور که در زیر نشان
را فشار
داده شده) .پس از اتمام انتخاب ،دکمه
دهید تا خارج شوید.
تنظیــم صدای مرجع  :اگر میزان صدا وقتی سیســتم
خاموش است  0تا  5باشد ،میزان صدای سیستم وقتی
دوباره روشــن شــود  5خواهد بود .اگر میزان صدا در
حالت خاموش  REF~5باشــد ،وقتی دوباره روشــن
شــود میزان صدا همین میزان خواهد بود .اگر میزان
صــدا در حالت خاموش باالتر از  REFباشــد ،میزان
صدای سیســتم وقتی دوباره روشن شود همان صدای
مرجع " "REFانتخاب شده خواهد بود.
◆◆دکمههای پیشفرض  5 ،4 ،3 ،2 ،1و 6
در حالــت رادیو ،دکمــه ای را برای ذخیره ایســتگاه
رادیویی در حال پخش فشــار داده و نگه دارید و برای
پخش ایستگاه رادیویی ذخیره شده بر روی یک دکمه،
کافی است فقط آن دکمه فشار داده شود.
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شماره

منوی فرعی

 ۱نوع اکوالیزر

۲
۳

( BASSتنظیمات
صدای بم)
( TREDتنظیمات صدای
زیر)

پارامتر
راک ،پاپ ،کالسیک ،جاز،
آوازی ،تنظیم دلخواه
+7~-7
+7~-7

( BAL ۴تعادل)

+7~-7

( FAD ۵فیدر)

+7~-7

 ۶صداي بلند

خاموش  /روشن

CLK

خاموش  /روشن

۷

 ۸تنظيم صداي مرجع
 ۹حالت زمان

24~5
24H/12H

 ۱۰تنظیمات زمان

برای مثال08:30 :

 ۱۱تنظمیات منطقهای

آسیا و اقیانوسیه ،اروپا،
آمریکای التین و آفریقا

◆◆دکمه پیشفرض /1تکرار ()Repeat/1
در حالــت رادیو ،دکمــه ای را برای ذخیره ایســتگاه
رادیویی در حال پخش فشــار داده و نگه دارید و برای
پخش ایستگاه رادیویی ذخیره شده بر روی حافظه یک
دکمه ،کافی اســت فقط آن دکمه فشار داده شود .در

حالت  ،CD/MP3/USBاین دکمه را فشــار دهید تا
حالت تکرار آهنگ و حالت تکرار پوشه انتخاب شوند.
◆◆دکمــه پیشفــرض  /2( All Random/2تمــام
تصادفی)
در حالــت رادیو ،دکمــهای را برای ذخیره ایســتگاه
رادیویی در حال پخش فشــار داده و نگه دارید و برای
پخش ایستگاه رادیویی ذخیره شده بر روی حافظه یک
دکمه ،کافی است فقط آن دکمه فشار داده شود.
در حالت  ،CD/MP3/USBاین دکمه را فشار دهید
تا حالــت تصادفی همه آهنگها و یــا حالت تصادفی
پوشه انتخاب شود.
◆◆دکمه آهنگ قبلی
در حالت رادیــو ،این دکمه را فشــار دهید تا به طور
خودکار فرکانس پایین را جســتجو کنــد .وقتی یک
ایستگاه رادیویی یافت شود ،سیستم جستجو را متوقف
میکند و شروع به پخش میکند.
◆◆دکمه آهنگ بعدی
در حالت رادیــو ،این دکمه را فشــار دهید تا به طور
خــودکار فرکانس باالتر را جســتجو کنــد .وقتی یک
ایستگاه رادیویی یافت شود ،سیستم جستجو را متوقف
میکند و شروع به پخش مینماید.
در حالت پخش  ،CD/MP3/USBاین دکمه را فشار

دهید تا به آهنگ بعدی برود .در حالت پخش دیســک
 ،MP3وقتــی به آخرین آهنگ پوشــه درحال پخش
برسد ،این دکمه را فشار دهید تا به پوشه بعدی برود.
◆◆دکمه عقب
در حالت رادیو ،این دکمه را برای جســتجوی ایستگاه
رادیویی به سمت فرکانس پایین فشار دهید .این دکمه
را فشــار داده و نگه دارید تا به طور مداوم فرکانس را
به سمت فرکانس پایینتر ادامه دهد .پس از رها شدن،
سیستم در فرکانس درحال پخش متوقف میشود.
درحالــت پخــش  ،CD/MP3/USBایــن دکمه را
فشــار داده و نگه دارید تا بــه عقب برگردد .این دکمه
را فشــار داده و نگه دارید تا به عقب برگشــتن را آغاز
کند .هنگامی که به ابتدای آهنگ فعلی رسید ،به عقب
برگشتن به طور خودکار کنسل میشود و آهنگ فعلی
به طور عادی پخش میشود .وقتی این دکمه حین به
عقب برگشتن رها شود ،آهنگ فعلی از زمان رها شدن
پخش میشود.
◆◆دکمه حرکت به جلو سریع
در حالت رادیو ،این دکمه را برای جســتجوی ایستگاه
رادیویی با فرکانس باالتر فشار دهید .این دکمه را فشار
داده و نگه دارید تا به سمت فرکانس باالتر پرش کند.
وقتی دکمه را رها نمایید ،سیســتم در فرکانس پرش
شده فعلی متوقف میشود.
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در حالت پخش  ،CD/MP3/USBاین دکمه را فشار
داده و نگه دارید تا حرکت به جلو ســریع آغاز شــود.
اگــر آهنگ فعلی تا انتها به طــور مداوم تحت حرکت
به جلو ســریع باشد ،سیستم به آهنگ بعدی میرود و
حرکت به جلوی سریع کنسل میشود و به طور عادی
آهنگ بعدی پخش میشــود .اگر کلید طی حرکت به
جلو ســریع رها شــود ،آهنگ فعلی از زمان رها شدن
کلید پخش میشود.
 ۶.۱.۳تنظیمهای رادیو
رادیــو با روشهــای زیــر تنظیم میگردد :دســتی،
اتوماتیک ،ایســتگاههای رادیویی پیشفرض و حافظه
تنظیمشده اتوماتیک.
سادهترین روش استفاده از رادیو ،ایستگاههای رادیویی
پیشفرض است.
◆◆انتخاب موج
را برای دســتیابی بــه منوی رادیو
دکمه
را مکررا
فشار دهید .در این صورت ،دکمه
فشار دهید تا موج را به ترتیب FM1→FM2→FM
 AST→AM1→AM AST→FM1تغییر دهد.
مــوج انتخابی توســط سیســتم نشــان داده خواهد
شــد .در مــوج فرکانــس  : AISAدامنــه مــوج
 FM 87.5-108MHzو دامنــه مــوج
 AM 531-1629KHzاست.
60

◆◆تنظیم دستی
را فشــار دهیــد تا به طور
و
دکمههــای
دســتی فرکانس رادیو به ســمت فرکانسهای باالتر و
پایینتر تنظیم شــود .این دکمهها را فشــار دهید تا
فرکانس  KHz 50در موج  FMو فرکانس  KHz 1در
موج  AMپرش کند.

◆◆ذخیره دستی ایستگاههای رادیویی
هر باند میتواند تا  6ایستگاه رادیویی پیشفرض را در
دکمههای  1تا  6ذخیره کند.
پیش از ذخیره یک ایستگاه رادیویی ،ایستگاه رادیویی
مورد نظر را جستجو و بیابید و سپس دکمه پیشفرض
ایســتگاه رادیویی را فشــار داده و تا زمانی که صدایی
از سیســتم به گوش برســد ،نگه داریــد .تعداد دکمه
پیشفرض ایستگاه رادیویی و فرکانس رادیویی انتخابی
نشان داده خواهد شد .در این صورت ،ایستگاه رادیویی
در دکمه پیشفرض ذخیره میشــود .روند باال را تکرار
کنید تا دیگر ایستگاههای رادیویی ذخیره شوند.

◆◆تنظیم اتوماتیک
را فشار دهید تا به طور
یا
دکمه جســتجوی
خــودکار فرکانس را تنظیم کند .دکمه
را فشــار
دهید تا ایســتگاههای رادیویی به سمت فرکانسهای
را فشــار دهید تا
پایینتــر را تنظیم کند و دکمه
ایستگاههای رادیویی به ســمت فرکانسهای باالتر را
تنظیم کند .وقتی ایستگاه رادیویی یافت شود ،جستجو
بــه طور خــودکار متوقف میگردد .برای جســتجوی
ایســتگاه رادیویی دیگر ،همان دکمه را دوباره فشــار
دهید.

◆◆پخش ایستگاه رادیویی ذخیره شده
ابتــدا موج مورد نظــر را انتخاب کرده و ســپس یک
دکمه پیشفرض ( 1تا  )6فشــار دهید .سیستم تعداد
ایستگاههای ذخیره شده و فرکانس هر ایستگاه رادیویی
ذخیره شده را نمایش میدهد.

◆◆ذخیره اتوماتیک ایستگاههای رادیویی
در موجهــای  FM1، FM2و یــا  ،AM1دکمــه
را فشار داده و نگه دارید تا قابلیت ذخیره
اتوماتیک فعال شود .ایستگاههای رادیویی قوی دریافت
شــده در  6دکمه پیشفرض (دکمــه های  1تا  )6در
موج  FM3یا  AM2ذخیره خواهند شد.

◆◆تنظیم درجه صدا
در حالت رادیــو ،کاربر میتواند دکمــه را بچرخاند تا
درجه صدا تنظیم شــود .در جهــت حرکت عقربههای
ســاعت بچرخانید تا درجه صدا افزایش یابد ،و اگر آن
را برخالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،صدا کم
میشود.
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◆◆تنظیمات زمان
نمایش  ON/OFFســاعت؛ زمان (ســاعت ،دقیقه و
سیستم  12ساعته 24/ساعته) (مثال .)008:30
◆◆تنظیمات زبان
تنظیمات زبان :انگلیسی
چینی
نکته
هنگام ذخیره ایســتگاه رادیویی ،ایستگاه رادیویی
که قب ً
ال روی دکمه پیشفرض ذخیره شــده ،پاک
میشود .اگر تعداد ایستگاههای ذخیره شده کمتر
از  5باشد ،ایســتگاههای رادیویی ذخیره شده در
دکمههای باقی مانده پاک نمیشوند.

 ۶.۱.۴عملکرد سیستم دیسک CD/MP3
◆◆پخش دیسک CD/MP3
یک دیســک  CD/MP3را درون شــکاف دیسک وارد

کنید (بطوری که برچســب آن به ســمت باال باشــد).
بارگذار اتوماتیک دیســک  CD/MP3را تنظیم کرده و
پخش را آغاز میکند .سیستم همزمان تعداد آهنگها و
زمان پخش را نشان میدهد.
اگــر دیســکی درون پخشکننــده  CD/MP3وجود

را فشار دهید تا CD-MP3

داشته باشد ،دکمه
به عنوان منبع صوتی انتخاب شــود و پخش آغاز گردد.
را به طور مداوم فشــار دهید تا به ترتیب
دکمه
 CD-MP3→USBپخش شود.

◆◆تکرار پخش
را فشــار دهید تا قابلیــت تکرار پخش
دکمــه
خاموش و روشــن شــود .حالتهای تکرار شامل موارد
زیر اســت :تکرار آهنگ  >--تکرار پوشه (برای دیسک
.)MP3 --> OFFدر حالت تکرار پخش ،آهنگ فعلی
یاآهنگها در پوشه فعلی تکرار خواهند شد.
◆◆پخش تصادفی
را فشــار دهید تا قابلیت پخش تصادفی،
دکمه
خاموش و روشــن شود .این حالتها شــامل موارد زیر
است:
کام ً
ال تصادفی  >--پوشه تصادفی (برای دیسک MP3
.)--> OFF
◆◆انتخاب آهنگ
را فشار دهید تا آهنگ قبلی یا بعدی
یا
دکمه
انتخاب شوند .آهنگ موردنظر را انتخاب کنید و پخش را
از آهنگ انتخابی آغاز کنید.
◆◆باز پخش و جستجوی آهنگها

این دکمه را فشار دهید تا قابلیت بازپخش جستجو فعال
شود .هر آهنگ به مدت  10ثانیه از آغاز پخش میشود
و سپس آهنگ بعدی جست جو (اسکن) میشود .وقتی
آهنگ دلخواه شناسایی شد ،این دکمه را فشار دهید تا
جستجو (اسکن) متوقف شود و آهنگ فعلی پخش شود.
◆◆حرکت به جلو/عقب سریع
را فشــار داده و نگه دارید تا قابلیت
و
دکمه
حرکت به جلو/عقب ســریع فعال شود .اگر با حرکت به
عقــب به ابتدای آهنگ رســید یا با حرکــت به جلو به
انتهای آهنگ رسید ،قابلیت حرکت به جلو/عقب سریع
به طور خودکار لغو میشــود و پخــش به طور عادی از
آهنــگ فعلی/آهنگ بعدی آغاز میگــردد .وقتی دکمه
حین بازگشت به عقب رها شــود ،آهنگ فعلی از زمان
رها شدن دکمه پخش میشود.
◆◆دکمه بیرون آمدن دیسک CD/MP3
دکمــه بیرون آمــدن CD/MP3
آمدن دیسک  CD/MP3فشار دهید.

را برای بیرون

◆◆تنظیم صدا
کاربــر میتوانــد دکمه را بــرای تنظیم میــزان صدا
بچرخاند .در جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید
تا صدا افزایش یابد و بر خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا صدا کاهش یابد.
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◆◆دستورالعمل برای دیسکهای CD/MP3
اگر دمای داخلی خودرو خیلی کم باشد ،از این سیستم
بالفاصله پس از روشن شدن بخاری استفاده نکنید ،در
غیر این صورت ســبب تشــکیل مه روی چشمی نوری
دیســکها و یا پخش کننده میشود و موجب نقص در
عملکرد پخشکننده دیسک میشود .مه و آبی که روی
دیســک  CD/MP3یا چشــمی نوری (منشور و لنز)
پخشکننده  CD/MP3تشــکیل میشود را چگالش
میگوینــد .در این صورت ،سیســتم به طــور خودکار
دیسک  CD/MP3را بیرون میآورد.
دیســک  CD/MP3که روی آن مه تشکیل شده را با
پارچه نرم و خشــکی پاک کنید .چشمی نوری که روی
آن مه تشکیل شده باشد به طور طبیعی طی یک ساعت
خشــک میشــود .از رادیو پس از بازگشت سیستم به
حالت عادی ،استفاده کنید.

نکته
حفاظت مناســب و کاربرد صحیــح میتواند عمر
دستگاه را افزایش دهد.
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◆◆استفاده از دیسکهای CD/MP3
در هنگام استفاده از دیسکهای  ،CD/MP3به مسائل
زیر توجه نمایید:
ســوراخ یا لبه دیسک  CD/MP3ممکن است ناهموار
باشــد .اســتفاده از چنین دیسکی ســبب قرارگیری
نامناســب دیسک میشــود به طوری که پخشکننده
 CD/MP3نمیتوانــد آن را به طور عادی پخش کند.
ســوراخ یا لبــه دیســک  CD/MP3را از قبل با یک
خودکار یا مداد بســابید تا لبهها و گوشههای ناهموار
از بین بروند.
وجــود چنین ناهمواریهایی موجب قطع صدا یا پرش
هنگام رانندگی در جادهای ناهموار میشود.
ایــن پخشکننــده  CD/MP3میتوانــد فقــط از
دیســکهای  CD/MP3با عالمت مشــخصه مختص
موجود بر روی آنها اســتفاده کند .از دیسکهای دیگر
استفاده نکنید.
هنگام در دســت داشتن دیســکهای  ،CD/MP3به
سطح ســیگنال دیسکها دســت نزنید .لبه بیرونی یا
سوراخ دیسک را هنگام تعویض دیسک نگه دارید.
روی ســطح دیسک کاغذ یا نوار چســب اضافه نکنید
تا از خش روی ســطح پشتی (ســطح بدون برچسب)
جلوگیری کنید.
غبار ،اثر انگشــت یــا لکه میتواند بازتاب نور ســطح
ســیگنال را خراب کند و به اثر پخش سیســتم صوتی
آسیب برســاند .اگر روی ســطح دیسک CD/MP3

لکههایی وجود داشته باشد ،از یک پارچه نرم برای پاک
کردن از داخل به سمت بیرون دیسک استفاده کنید.
هنگام پــاک کردن لکهها ،از اســپری مــو ،عامل ضد
استاتیک یا مواد شوینده خانگی یا عامل شیمیایی فرار
(مانند بنزین سبک یا تینر) استفاده نکنید ،در غیر این
صورت به سطح دیســک  CD/MP3آسیب میرسد.
لکههای دیســک  CD/MP3را با هر شیئی که موجب
آسیب ،خم شــدن و یا تشکیل غبار روی دیسک CD/
 MP3میشود ،پاک نکنید.
ط صوتهای قدیمی ،دیســکهای CD/
همانند ضبــ 
 MP3از پالستیک ســاخته شدهاند .برای جلوگیری از
تماس مستقیم با نور خورشید ،دیسکهای CD/MP3
را به موقع درون جلد قرار دهید.
چنانچه دیسک برعکس قرار داده شده باشد ،پخشکننده
 CD/MP3به طور خودکار دیسک را بیرون میدهد و
اگر دیســک حاوی لکه بوده یا معیوب باشد سیستم به
طور خودکار دیسک  CD/MP3را بیرون میدهد.
این پخشکننده  CD/MP3فقط از دیســکهای 12
سانتیمتری استفاده میکند .از هر دیسک غیرمعمولی
استفاده نکنید.
 ۶.۱.۵عملکرد در حالت USB
پخش موسیقی بوسیله  USBفقط از فایلهای صوتی با
فرمت  MP3و  WMAپشتیبانی میکند.
این نوع CDها از حالت ذخیرهسازی پارتیشن FAT32
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پشتیبانی میکند.

سرعتهای نمونه پشتیبانی شــده شامل 8k ، 16k ،
32k ، 11.025k ، 22.05k ، 44.1k ، 12k ، 24k
و  48kHzاست.
سرعت بیت پشتیبانی شده  8k~320kbpsاست.
◆◆انتخاب پخش USB
یــک دیســک  USBحــاوی فایلهای موزیــک را به

را فشــار
پخشکننده صوتی وصل کنید و دکمه
دهید تــا  USBبه عنوان منبع صوتی برای آغاز پخش
فایلهــای موزیک در دیســک  USBانتخاب شــود.
ایــن دکمه را به طور مکرر فشــار دهید تــا به ترتیب
 USB→CDپخش شود.
◆◆تکرار پخش
را فشار دهید تا قابلیت تکرار پخش روشن
دکمه
یا خاموش شود .حالتهای تکرار شامل موارد زیر است:
تکرار آهنگ  >--تکرار پوشه  .OFF >--در حالت تکرار
پخش ،آهنگ فعلی تکرار خواهد شد.
◆◆پخش تصادفی
را فشــار دهید تا پخش تصادفی روشــن
دکمه
یــا خاموش شــود .حالتها شــامل موارد زیر اســت:
کام ً
ال تصادفی  >--پوشه تصادفی .OFF >--

◆◆انتخاب آهنگ
را فشار دهید تا آهنگ قبلی یا بعدی
یا
دکمه
را انتخاب کنید .آهنگ موردنظر را انتخاب کنید و پخش
را از آهنگ انتخابی آغاز کنید.
را فشــار دهید تا برای خواندن
یا
دکمه
آهنگها به پوشه قبلی یا بعدی بروید.

◆◆تنظیم میزان صدا
دکمه را بچرخانید تا میزان صدا تنظیم شود .دکمه را در
جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا میزان صدا افزایش
یابد و آن را برخالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید
تا میزان صدا کاهش یابد.

◆◆جستجو و پخش (اسکن)
را فشــار دهید تا قابلیت جســتجو و
دکمه
پخش (اســکن) فعال شود .هر آهنگ به مدت  10ثانیه
یشــود و سپس آهنگ بعدی جستجو و
از آغاز پخش م 
پخش (اسکن) خواهد شد .وقتی آهنگ دلخواه شناسایی
شد ،این دکمه را فشار دهید تا جستجو و پخش (اسکن)
متوقف شده و آهنگ فعلی پخش شود.
◆◆حرکت به جلو/عقب سریع
را فشــار داده و نگه دارید تا قابلیت
و
دکمه
حرکت به جلو/عقب فعال شود .اگر با حرکت به عقب به
آغاز آهنگ رســیدید یا با حرکت به جلو به پایان آهنگ
رسیدید ،قابلیت حرکت به جلو/عقب به طور خودکار لغو
میشــود و پخش به طور عادی از آهنگ فعلی یا بعدی
آغاز میشود .وقتی دکمه حین حرکت به عقب رها شود،
آهنگ فعلی از زمان رها شدن دکمه ،پخش خواهد شد.
پخش عادی هنگامــی ادامه مییابد که آهنگ فعلی به
آغاز برگردد یا تا پایان آهنگ به جلو برود.

توجه
هنگام پخش آهنگها در دیســک  ،USBآن را
به زور جــدا نکنید ،در غیر این صورت احتماالً به
فایلهایتان آسیب خواهید رساند.
چون کابل آداپتور  USBبا کیفیت پایین نمیتواند
نیازهای باالی پروتکل  USBرا در طول ،مقاومت،
و تاخیر ســیگنال کابل برآورده کند ،اســتفاده از
چنین کابلی احتماالً منجــر به نقص در خواندن
دیسک  USBمیشود.
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 ۶.۱.۶بررسی پیش از تعمیر
اگر احتمال نقص در برخی قابلیتهای سیستم صوتی
وجود داشته باشــد ،پیش از فرستادن سیستم صوتی
بــرای تعمیر ،با دقت این بخــش را بخوانید و همانند
دســتورالعمل زیر بررسی کنید ،که به رفع نقص کمک
میکند.
عالئم یا علل احتمالی و عیبیابی
◆◆عمومی
•کار نکردن یا عدم نمایش واحد اصلی:
واحــد اصلی را از داشــبورد جــدا کنیــد و فیوزها و
کانکتورهای واحد اصلی و خودرو را بررسی کنید.
•واحد اصلی در حال کار است اما صدا ندارد یا صدای
بسیار کمی دارد:
صدا را زیاد کنید و تنظیمات صدای بلندگوها را بررسی
کنید.
•بدنه کمی گرم شده:
گرمای طبیعی در طول کارکرد طبیعی بدنه است.
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◆◆رادیو
•ضعف در ایستگاههای رادیویی:
بررسی کنید که آنتن به اندازه کافی کشیده شده باشد،
اتصال درست باشد و قطب منفی به زمین متصل باشد.
آسیب به تشــدیدکننده آنتن داخلی را بررسی کنید.
چنانچه سیگنال رادیویی مورد نظر بسیار ضعیف است،
از تنظیم دستی استفاده کنید.
◆◆پخش دیسک USB

•برخی فایلهای صوتی نمیتوانند پخش شوند:
اطمینــان حاصل کنید که فایلهــای صوتی با فرمت
 MP3یا  WMAباشــند .این دستگاه فایلهای صوتی
با فرمتهایــی غیر از  MP3و  WMAرا پشــتیبانی
نمیکند .این سیســتم از آهنگهایی بــا فرمتهایی
غیــر از ( CD/MP3مانند فرمتهــای صوتی VCD
و  )DVDپشــتیبانی نمیکند .این سیستم از دیسک
با فرمت  ISO9660:1999پشــتیبانی نمیکند .در
چنین مواردی ،توضیحات مربوطه روی صفحه نمایش
نشان داده میشوند و دیسک بیرون میآید.
•بلندی صدای مختلف آهنگهای  MP3حین پخش:
آهنگهای  ،MP3استاندارد یکپارچهای ندارند و منابع
گســتردهای دارند ،این امر به دلیــل تنظیمات صدای
مختلف حین فشردهسازی آهنگهای  MP3میباشد.
•مکث متناوب موسیقی در هنگام پخش:
احتماالً دلیلش فرمتهای مختلف حین فشردهســازی

آهنگها است.
•مشکل در خواندن آهنگها از دستگاه ذخیرهسازی:
بــا بررســی روی رایانه مطمئن شــوید که دســتگاه
ذخیرهســازی در فرمت پارتیشــن  FAT32است .اگر
چنین نیســت ،فرمت پارتیشن دستگاه ذخیرهسازی را
با معیار موردنیاز تنظیم کنید.
•مشکل در خواندن آهنگهای  MP3از مبدل USB
که بنام ( All-in-oneهمه در يکي) معروف است:
این مــدل فقط مبدلهایــی با پورت تــک  USBرا
پشتیبانی میکنند.
•صدای پارازیت/نویز
احتماالً این نویز توســط دســتگاه ایجاد شده است یا
درحیــن ضبط فایلهای اصلــی  MP3این نویز ایجاد
شــده است .بررسی کنید که آیا این مدل با استفاده از
سایر پخش کنندههای صوتی نيز ايجاد نويز نموده و به
درستي کار نميکند.
◆◆پخش CD/MP3
“( ”CD Errorخطای سی دی) همراه با صدای "بیب"

روی صفحه نمایش نشان داده میشود.
دیسک  CDبرعکس وارد شده ،آسیب دیده و یا کثیف
است و یا دیسک  CDاز نوع نادرست است.
باال و پایین رفتن صدا هنگام پخش
دیسک آسیب دیده یا کثیف است.

تجهیزات و عملکرد آنها
اگــر نتوان نقص را رفع کرد ،ایــن مدل را برای تعمیر
به ایستگاه خدماتی بفرســتید .دستگاه را برای تعمیر
جداسازی نکنید.
 ۶.۲انواع سیستم صوتی (* )CD+BT

این ســری از خودروها مجهز به سیستم صوتی CD/
 MP3هستند .پیش از استفاده ،به توضیحات مربوطه

در این کتابچه مراجعه فرمایید.

این نوع سیســتم صوتی ( )CD+BTمجهز به قابلیت
بلوتوث است .این بخش ( )6.2جزئیات عملکرد بلوتوث
را شــرح می دهد .برای دیگــر قابلیتها به بخش 6.1
فصل  6مراجعه کنید.
 ۶.۲.۱عملکردهای بلوتوث ()BT

◆◆فعالسازی بلوتوث
را فشــار داده و نگه
در حالــت روشــن ،دکمه
دارید .وقتی نشــانه بلوتوث روی صفحه نمایش شروع
به چشــمک زدن کند ،نشان میدهد که بلوتوث واحد
صوتی فعال است.

◆◆اشتراکگذاری تلفن همراه از طریق بلوتوث
در چنین موردی ،شما بلوتوث واحد اصلی را با بلوتوث
تلفن همراه جســتجو میکنید .مشخصه بلوتوث واحد
اصلی “ ”Haima SCOO CDاســت .وقتی به تلفن

همراه متصل شد ،نشــانه بلوتوث واحد صوتی به طور
مداوم روشن میماند.
◆◆تماس تلفنی با بلوتوث
شــماره را با صفحه کلید تلفن همراه تان شماره گیری
نمایید .در این حالت ،متــن “ ”out call:روی صفحه
نمایــش واحد صوتی نشــان داده میشــود .همزمان
بلوتوث را روی صفحه نمایش تلفن همراهتان انتخاب
کنیــد .وقتی تمــاس تلفنی وصل شــد ،میتوانید به
راحتی از طریــق مایکروفون ( )MICپنل واحد صوتی
ارتباط برقرار کنید.
◆◆پاسخ به تماس با بلوتوث
وقتی بلوتوث تلفن همراهتــان به واحد صوتی متصل
شــد ،در صورت داشــتن تماس ورودی ،شماره تماس
گیرنــده روی صفحه نمایش سیســتم صوتی نشــان
روی پنل صوتی یا دکمه
داده میشــود .دکمه
پاســخ تلفن همراه را برای پاسخ به تماس فشار دهید.
هنگام تمــاس ،متــن “( ”Talkingدر حال صحبت)
روی صفحه نمایش سیستم صوتی نشان داده میشود.
را فشــار داده و نگه دارید
هنگام تماس ،دکمه
تا بــه حالت خصوصی تغییر وضعیــت دهد .در حالت
خصوصی ،دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا به حالت
هندزفری برسید.

◆◆پایان تماس با بلوتوث
روی پنل
پــس از اتمام تماس با بلوتوث ،دکمه
صوتی یا دکمه پایان تماس تلفن همراه را فشــار دهید
تا تمــاس پایان بیابد .در این صــورت ،صفحه نمایش
سیستم صوتی به نمایشگر قبلی باز میگردد.

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

هشدار
تنهــا پس از پارک کردن خودرو در محلی امن ،از
تلفن همراه استفاده کنید.
اگر الزم اســت هنــگام رانندگــی از تلفن همراه
اســتفاده کنید ،حتماً اقدامــات احتیاطی ویژه را
انجام دهید و تمرکزتان را بر رانندگی حفظ کنید.
اگــر ضبط مکالمات تلفنی هنــگام رانندگی الزم
اســت ،پیش از ضبط کردن از جاده بیرون بروید
و خودرو را در محلی امن پارک کنید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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◆◆قطع اتصال بلوتوث
برای قطع اتصال بلوتوث سازگار شده بین تلفن همراه
و واحد صوتی ،مستقیما بلوتوث تلفن همراه را خاموش
کنید .پــس از قطع بلوتوث ،بلوتــوث واحد صوتی در
حالت غیــر فعال اســت .برای وصل مجــدد بلوتوث،
بلوتوث را یک بار دیگر روشن کنید.
◆◆پخش موزیک با بلوتوث
پــس از متصل شــدن تلفن همراه بــه واحد صوتی از
طریق بلوتوث ،فایلهای صوتی تلفن همراه میتوانند از
طریق بلوتوث واحد صوتی پخش شــوند .دکمه SRC
را فشار دهید تا برای پخش موزیک از طریق بلوتوث به
 BT AUDIOبرسید .آهنگ را از طریق دکمه انتخاب
آهنگ انتخاب کنید تا موزیک از طریق بلوتوث پخش
شود.
◆◆شرح فناوري بلوتوث
فناوری بلوتوث ،یک قابلیت ارتباطی و پردازنده نرمافزار
بیسیم است که برای پشتیبانی اتصال ارتباطی خاص
مطابــق با مقررات ،نیاز به واحــد صوتی و تلفن همراه
دارد .قطع اتصال در هر قسمت منجر به تماس متناوب
یا پخش موسیقی از واحد صوتی میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 ۶.۳انواع سیستم صوتی (* )DVD
توجه
کاربر گرامی:
قابلیتهای بلوتوث پشــتیبانی شــده توسط این
سیســتم شــامل تماس تلفنی با بلوتوث و پخش
موزیک با بلوتوث است .قابلیت بلوتوث این سیستم
دارای گواهینامه صالحیت بلوتوث ( )BQBاست،
و بــا تلفنهای همــراه موجود در بازار ســازگار
میباشــد .در صورت انحراف بیــن تلفن همراه و
سیســتم ناوبری یا در صــورت عملکرد غیرعادی
پس از متصل شدن ،بررسی کنید که تلفن همراه
الزامات طراحی معیارهــای بینالمللی بلوتوث را
رعایت کرده باشــد .عملکرد غیرعادی بلوتوث که
ناشــی از متصل شدن تلفن همراهی که مطابق با
معیارهای طراحی بینالمللی بلوتوث نمیباشد با
خودروســاز نیست ،الزم است آن را با تلفن همراه
واجد شرایط تعویض کنید و دوباره متصل شوید.
متشکریم.

این ســری خودرو مجهز به سیستمهای صوتی DVD
و جهتیابی اســت .پیش از اســتفاده به قسمتهای

مربوطه در این دفترچه راهنما مراجعه کنید.

 ۶.۳.۱پنل صوتی ()DVD
این محصول از رادیو ،پخش دیســک (،DVD، VCD
و  ،)CDپخش ویدیو چندرســانه ای دستگاه ،USB
دوربین پانوراما ،تمــاس بلوتوثی ،کنترلهای غربیلک
فرمــان ،و سیســتم جهتیابی  GPSبــا جهتیابی
اینرسی پشتیبانی میکند.
عملکردهای اصلی سیستم صوتی
سیستم صوتی وقتی قابل اجرا است که سوئیچ استارت
در موقعیت “ ”ACCیا “ ”ONباشد.
◆◆دکمه POWER
برای روشن کردن سیســتم صوتی ،دکمه POWER

را فشار دهید.
سیستم از حالت قبلی (خاموشی) مجددا ً روشن میشود
و در یکی از حاالت کارکرد (یعنی یکی از حاالت رادیو،
 CDو یا  )USBشروع به کار میکند.
ایــن دکمه را در جهت عقربههای ســاعت بچرخانید تا
میزان صدا افزایش یابد ،یــا بر خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید تا صدا کاهش یابد.
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در منوی مرور پوشه ،دکمه را به راست و چپ بچرخانید
تا آهنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در حالت پخش  ،CD/MP3/USB/DVDاین دکمه را
فشار دهید تا آهنگها به صورت تصادفی پخش شوند.

◆◆دکمه حرکت سریع به جلو
در حالــت رادیو ،این دکمه را فشــار دهیــد تا به طور
خــودکار به ســمت فرکانس باالتر جســت و جو کند.
وقتی ایســتگاه رادیویی یافت شد ،سیستم جست و جو
را متوقف میکند و پخش آغاز میگردد .در حالت پخش
 ،CD/MP3/USB/DVDاین دکمه را فشــار دهید تا
به آهنگ قبلی برود.

◆◆دکمه بیرون آمدن
در حالت روشــن ،این دکمه را فشــار دهید تا دیسک
بیرون بیاید .اگر دیســکی موجود نباشــد ،متن “NO
 ”DISCروی صفحه نشان داده میشود.

◆◆شیار کارت حافظه SD
شــیار کارت حافظــه  SDمیتوانــد کارت حافظــه
 Micro-SDرا بارگــذاری کنــد .ایــن کارت میتواند
دادههای نقشه باشد .اگر کارت دادههای نقشه با کارتی
حــاوی فایلهای موزیــک  MP3/WMAیا فایلهای
ویدئویی  MPG/WMVتعویض شود ،دکمه  SCRرا
فشار دهید تا وارد قابلیت پخش موزیک یا ویدئوی کارت
حافظه  SDشوید.
◆◆دکمه RPT
در حالت پخش  ،CD/MP3/USB/DVDاین دکمه را
فشار دهید تا همه آهنگها تکرار شوند.
◆◆دکمه RDM

ایستگاه رادیویی را به سمت فرکانس پایینتر به صورت
صعودی ،جست و جو کند .در حالت پخش CD/MP3/
 ،DVDاین دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا به عقب
برگردد .وقتی دکمه رها شــود ،پخش از زمان رها شدن
آغاز میشود.
◆◆دکمه پایان تماس با بلوتوث
در پایان تماس ،این دکمه را فشار دهید.

◆◆دکمه ذخیره اتوماتیک ()AST
در حالت رادیو ،این دکمه را فشار دهید تا ایستگاههای
رادیویی به طــور خودکار ذخیره شــوند 30 .فرکانس
قوی تــر در موج  FM/AMانتخاب خواهند شــد و به
طور خودکار ذخیره میشــوند (در صورت سیگنالهای
ضعیف ،تعداد ایستگاههای ذخیره شده به  30نمیرسد).

◆◆دکمه پاسخ تماس با بلوتوث
وقتی بلوتوث روشن است ،این دکمه را فشار داده و نگه
دارید تا به نمایشگر ســازگار کردن بلوتوث وارد شوید.
همچنین دکمه پاســخ تماس در حالت تماس ورودی
است.

◆◆دکمه تنظیمات ()SET
در وضعیــت روشــن ،این دکمه را فشــار دهید تا وارد
نمایشگر تنظیمات شوید.

◆◆دکمه جهتیابی NAV
در حالت روشن ،این دکمه را فشار دهید تا وارد نمایشگر
جهتیابی شوید.

◆◆دکمه مرور پوشه

از دکمه مربوطه برای مرور پوشه در حالت MP3/USB

استفاده کنید.

◆◆دکمه حرکت سریع به عقب
در حالت رادیو ،این دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا

◆◆دکمه انتخاب منبع صوتی ()SRC
در حالت روشــن ،این دکمه را مکررا فشــار دهید تا به
ترتیب حالت )SD -> Disc (CD/MP3 and DVD
 -> USDبرسید.
◆◆دکمه انتخاب موج رادیو ()BAND
در دیگر حالتها ،این دکمه را فشــار دهید تا ایســتگاه
67
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رادیویی قبلی پخش شــود (ایســتگاه رادیویی ذخیره
شده) .در حالت رادیو ،این دکمه را فشار دهید تا موجها
به ترتیب  FM-> AM->FMتغییر کنند.
◆◆دکمه قطع صدا
در حالت روشــن ،این دکمه را فشــار دهید تا سیستم
صوتی بیصدا شود (دکمه قطع صدا { }Muteرا فشار
دهید تا پخش در حالت  CD/MP3/USB/DVDرا
متوقف کند و سیســتم صوتی را در حالت رادیو بیصدا
کند).
◆◆دکمه جست و جو و پخش ()SCN
در حالــت رادیو ،این دکمه را فشــار دهیــد تا به طور
خودکار یک ایســتگاه رادیویی را جســتجو نماید و 10
ثانیه آن را پخش کند .وقتی ایستگاه رادیویی دلخواه یا
آهنگ  CD/MP3دلخواه یافت شد ،این دکمه را دوباره
فشــار دهید تا حالت جســت و جو و پخش لغو شود و
ایستگاه رادیویی فعلی یا آهنگ فعلی پخش شود.
◆◆قابلیت دوربین پانوراما (( )BVSدکمه )MENU
در حالت روشن ،این دکمه را فشار دهید تا وارد نمایشگر
پانوراما شــوید .در نمایشگر دوربین پانوراما وقتی جعبه
دنده در دنده خالص نیســت ،این دکمه را فشار دهید
و بیــش از  90ثانیه نگه دارید تا قابلیت دوربین پانوراما
خاموش شود (با قابلیت دوربین پانوراما).
در حالت روشن ،این دکمه را فشار دهید تا از هر نمایشگر
دیگری بازگشته و به نمایش منوی اصلی وارد شود.
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◆◆حالت رادیو
دکمه  FM/AMروی پنل صوتی را فشار دهید یا دکمه
زیر نمایشگر اصلی را فشــار دهید تا وارد حالت
رادیو شوید.

◆◆جست و جوی ایستگاههای رادیویی
در حالــت پخش رادیو ،دکمه را جابجا کنید تا فرکانس
تنظیم شود.
زیر نمایشگر را
و
در حالت پخش رادیو ،دکمه
فشار دهید تا ایستگاههای رادیویی را جست و جو کند.
روی پنل صوتی
و
در حالت رادیو ،دکمــه
را فشار دهید تا ایستگاههای رادیویی را به طور خودکار
جســت و جو کند .این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا
از روی فرکانس پرش کند .اگر دکمه را فشــار داده و به
مدت  1ثانیه نگهدارید ،سیستم ایستگاههای رادیویی را
به طور مداوم جست و جو مینماید.
خط عمــودی و دیجیتالی نمایش فرکانس روی صفحه

نمایش را بکشــید تا ایستگاه رادیویی دلخواهتان روشن
شود.
در حالت رادیو ،دکمه “∧” و “∨” روی غربیلک فرمان را
فشار دهید تا ایستگاههای رادیویی را جست و جو نماید.
◆◆حالت ذخیرهی اتوماتیک ایستگاههای رادیویی
روی صفحه نمایش را فشار
یا نشانه
نشانه
دهید تا ذخیره اتوماتیک آغاز شود .فهرست سمت راست
ی است که به صورت
صفحه ،فهرست ایستگاههای رادیوی 
خودکار ذخیره شــدهاند .تا  30ایستگاه میتوان ذخیره
کرد.
◆◆ذخیره دستی ایستگاههای رادیویی
در ســمت چپ نمایشــگر رادیو را فشار
دکمه
دهید تا ایستگاه رادیویی فعلی در فهرست ایستگاههای
رادیویی ذخیره شــود .اگر ایســتگاه رادیویی از قبل در
موقعیت فعلی ذخیره شده باشد ،این دکمه را فشار داده
و نگه دارید تا ایستگاه رادیویی اصلی را لغو کند.
◆◆قابلیت جست و جو
روی صفحه نمایش را فشار
یا نشانه
دکمه
دهید تا ایستگاههای رادیویی فرکانس فعلی را جست و
جو کند ،هر ایستگاه جست و جو شده را 10ثانیه پخش
کند و برای جســتجوی ایســتگاههای دیگر ادامه دهد.
هنگام جســت و جو و پخش ،اگر ایستگاه دلخواه یافت
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روی صفحه نمایش را
یا نشانه
شد ،دکمه
فشار دهید تا یک بار دیگر قابلیت پخش جست و جوی
را لغو کند و ایستگاه رادیویی یافت شده را پخش نماید.
 ۶.۳.۲دیسک CD/MP3
را فشار دهید تا به حالت پخش دیسک وارد
دکمه
زیر نمایشگر اصلی را فشار دهید
شــوید یا دکمه
تا به حالت پخش دیسک وارد شوید .وقتی دیسک را در
شکاف دیسک  CDمیگذارید ،سیستم به طور خودکار
به حالت پخش دیسک وارد میشود.
اگر دکمه
زیر نمایشگر اصلی را فشار دهید وقتی
دیسکی در سیســتم صوتی موجود نباشد ،متن “NO
 ”DISCروی صفحه نمایش نشان داده میشود.

◆ وارد کردن دیسک
وقتی در داخل سیستم صوتی دیسک وجود دارد ،دکمه
را فشــار دهید تا دیســک از شکاف دیسک بیرون
بیاید .وقتی دیسکی در سیستم صوتی وجود ندارد ،اگر
را فشــار دهید متن “ ”NO DISCنشــان
دکمه
داده میشود.

◆ قابلیتهای دکمههای روی صفحه نمایش
بازگشت به منوی اصلی

۲

عقب
پخش تصادفی
پخش غیر تصادفی
جست و جو و پخش
لغو جست و جو
تکرار آهنگ
پخش/توقف
آهنگ قبلی/بعدی

فهرست پخش آهنگ
 .هنگام پخش
دکمه انتخاب حالت افکت صوتی
آهنگهــا ،حالت افکت صوتی را بســته به اولویتهای
فردی تنظیم کنید.
◆ به جلو رفتن سریع و به عقب رفتن سریع هنگام
پخش
را فشار دهید تا به آهنگ
یا
دکمه ســخت
را
یا
قبلی/آهنــگ بعدی بروید .دکمــه
هنگام پخش فشار دهید تا آهنگ به بعدی/آهنگ قبلی
بروید.
◆ توقف/پخش هنگام پخش
را هنگام پخش فشار دهید تا پخش متوقف
دکمه
روی نمایشگر
شود .وقتی پخش متوقف شود ،دکمه
ظاهر میشــود .این دکمه را فشــار دهید تا پخش آغاز
روی پنل صوتی را فشار دهید تا پخش
شود .دکمه
متوقف شــود و یک بار دیگر فشار دهید تا پخش ادامه
یابد.
6۹
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◆◆پخش تصادفی
روی پنل صوتی را فشــار
هنــگام پخش ،دکمه
را فشــار دهید تــا بین پخش
دهیــد یا دکمه
تصادفی و پخش غیرتصادفی تعویض کنید.
◆◆جست و جو و پخش
را روی
یا دکمــه
هنگام پخــش ،دکمه
صفحه نمایش را فشــار دهید تا جســت و جو و پخش
را انتخاب کنید .سیســتم از آهنگ فعلی جســت و جو
میکند 10 ،ثانیه برای هر آهنگ پخش میکند ،و سپس
برای جستجوی آهنگ بعدی جست و جو میکند .هنگام
پخش جست و جو ،اگر آهنگ دلخواه جست و جو شد،
روی صفحــه نمایش را یک بار
یا
دکمه
دیگر فشار دهید تا قابلیت جست و جو و پخش متوقف
شود و آهنگ یافت شده پخش شود.
◆◆انتخاب آهنگ
را فشار دهید تا صفحه آهنگ
هنگام پخش ،دکمه
یا پوشــه باال آید .دکمه میانی روی پنل را بچرخانید تا
آهنگ دلخواه در منو را انتخــاب کنید .وقتی مکاننما
بیش از  2ثانیه روی آهنگ توقف کند ،سیســتم پخش
آهنگ انتخابی را آغاز میکند.
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◆◆قابلیت DVD
زیر نمایشگر اصلی را فشار
یا دکمه
دکمه
دهید تا وارد حالت پخش دیســک شوید .وقتی دیسک
وارد شــکاف دیسک  CDشود ،سیستم به طور خودکار
را
حالت پخش دیســک را نمایش میدهد .دکمه
فشار دهید تا پنجره زیر باال آید.

◆◆تنظیمات نمایش

◆◆تنظیمات افکت صوتی
را فشــار دهید تا
 ،دکمه
زیــر دکمــه
آهنگهای پشتیبانی شده دیسک را تنظیم کنید.
◆◆تنظیمات زیرنویس
را فشار
در زیر نمایشــگر تنظیمات منو ،دکمه
دهید تا زیرنویسهای پشــتیبانی شده دیسک تنظیم
شود.
◆◆انتخاب فصل
فصــل را انتخاب کنید تا از طریق این نمایشــگر پخش
شود.

◆◆قابلیت پخش
روی پنل صوتی را فشار داده و نگه
یا
دکمه
روی صفحه نمایش را
یــا
داریــد یا دکمه
فشار دهید تا سریع به جلو یا عقب حرکت کند.
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 ۶.۳.۳قابلیت USB
را فشــار دهید تا وارد حالت پخش USB
دکمه
شوید ”USB“ .را زیر نمایشــگر اصلی فشار دهید .اگر
دســتگاه  USBاز قبل وصل شــده باشد ،دکمه
را فشــار دهید و  USBرا به عنوان منبع صوتی انتخاب
کنید تا پخش آغاز شود .اگر هیچ دستگاه  USBوصل
نشده باشد ،حالت پخش  USBغیرفعال است.

◆◆پخش موزیک
روی پنل را فشــار دهید تا
یا دکمه
دکمه
وارد پوشه شوید و دکمه میانی فهرست پخش آهنگ را
بچرخانید تا یک آهنگ را انتخاب کنید .وقتی مکاننما
بیــش از  2ثانیه روی یک آهنگ توقف کند ،سیســتم
درنظر میگیرد که این آهنگ به طور پیش فرض انتخاب
شود و پخش را از این آهنگ آغاز میکند.

◆◆مرور تصویر USB
هنگام مــرور تصویر ،قابلیتهای تصویــر قبلی ،تصویر
بعدی ،پخش ،پخش ســریع ،مقیاس ،و مرور پوشــه از
طریق منو پایین به کار انداخته میشود.

2

تصویر قبلی
تصویر بعدی
/

پخش/توقف اتوماتیک

افزایش مقیاس (رنگ خاکستری نشان میدهد که
غیرعملیاتی است)
کاهش مقیاس (رنگ خاکســتری نشــان میدهد
غیرعملیاتی است)
مرور جزئیات عکسها
فهرست فایل
سرعت کم ،ســرعت متوسط و سرعت

◆◆پخش ویدئو USB

روی پنل را
یا
هنگام پخش ،دکمه ســخت
روی صفحه نمایش را
یا
فشار دهید یا دکمه
فشار دهید تا به ویدئو قبلی یا ویدئو بعدی برود.
هنگام پخش ،خط عمودی دیجیتالی را به ســمت جلو
و عقب بکشــید تا سریع به جلو و عقب حرکت کند .در
یا
این صورت ،با فشــار دادن و نگه داشتن دکمه
روی پنل ،حرکت ســریع رو به جلو یا حرکت به
عقب وجود ندارد.

زیاد را به ترتیب نشــان میدهند (رنگ ســفید نشانه
سرعت انتخابی است)
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 ۶.۳.۴قابلیت بلوتوث
◆◆بلوتوث ON/OFF
زیر نمایشــگر تنظیمات دکمه را فشــار دهید .زیر
نمایشــگر تنظیمات بلوتوث ON/OFF ،بلوتوث ،پاسخ
اتوماتیک و ســازگار شــدن اتوماتیک میتوانند تنظیم
شوند.

2
◆◆خواندن کتاب الکترونیکی USB
هنــگام خواندن کتاب الکترونیکی ،صفحه قبلی ،صفحه
بعدی ،عوض کــردن صفحه/توقــف اتوماتیک صفحه،
سرعت عوض کردن اتوماتیک صفحه و مرور پوشه را از
طریق منوی پایین به کار بیاندازید.
و
دکمه
را به طور دســتی فشار دهید تا به
صفحــه قبل یا بعد برود و ســرعت ورق زدن اتوماتیک
صفحه را انتخاب کند.
را
هنــگام عوض کردن اتوماتیــک صفحه ،دکمه
فشار دهید تا پخش را متوقف کنید .وقتی پخش متوقف
ظاهر میشود .این دکمه را فشار دهید
شود ،دکمه
تا عوض کردن اتوماتیک صفحه آغاز شود.
ســرعتهای پخش اتوماتیک شــامل
و سرعت زیاد
 ،سرعت متوسط
سرعت کم
است (رنگ سفید نشانه سرعت انتخاب است).
را بکشــید
هنگام خواندن ،خط عمودی دیجیتال
تا قابلیت عوض کردن سریع صفحه انجام شود و دکمه
را فشــار دهید تا پوشــه را مــرور کنید و کتاب
الکترونیکی دیگری برای خواندن انتخاب کنید.
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◆◆سازگار شدن بلوتوث
مطمئن شــوید که واحد رادیو و بلوتــوث تلفن همراه
روی پنل جهتیابی را
روشــن هســتند و دکمه
فشار داده و نگه دارید یا دکمه زیر نمایشگر اصلی را
فشار دهید تا وارد نمایشگر سازگار شدن بلوتوث شوید.
اگر قابلیت بلوتوث واحد اصلی طی انجام عملیات مربوط
به آن روشن نشود ،سیســتم نشان میدهد که بلوتوث
روشن نیست.
زیر نمایشگر فهرست دستگاه متصل شده ،منبع بلوتوث
را فشار دهید
جســتجو شده را انتخاب کنید و
تا سازگاری انجام شود.
برای قطع دســتگاه بلوتوث ،دکمه لمسی را پس از نام
دســتگاه متناظر در نمایشگر فهرســت دستگاه سازگار
شــده فشار دهید و ســپس دکمه لمسی سمت راست
“ ”Deleteرا فشار دهید.

◆◆شمارهگیری بلوتوثی
زیر نمایشگر بلوتوث را فشار دهید یا دکمه
دکمه
را روی پنل صوتی فشــار دهید تا وارد نمایشــگر
شمارهگیری بلوتوث شوید.
را فشار دهید تا وارد
هنگام تماس ،دکمه لمســی
حالت تماس خصوصی شــوید و منبــع صدا را به تلفن
برگردانید .با تعویض به دنــده عقب هنگام رانندگی به
طور خودکار وارد تماس خصوصی میشوید و منبع صدا
به تلفن همراه بازمیگردد.
هنگام تماس ،دکمه را یک بار دیگر فشــار دهید تا
تماس را به حالت هندزفری بلوتوث برگردانید.
◆◆مخاطبین
دکمــه مخاطبیــن ( )Contactsرا فشــار دهیــد تا
مخاطبین را از تلفن همراه دانلود کنید.
•تماسهای اخیر
وقتی تماس پایان یابد و هیچ شماره گیری انجام نشود،
را فشار دهید تا وارد نمایشگر فهرست
دکمه لمسی
تماس شوید و شماره تلفن متناظر را برای شمارهگیری
مستقیم فشار دهید.
•موزیک بلوتوثی
پس از متصل شــدن بلوتوث بین واحــد اصلی و تلفن
همراه ،پخش کننده تلفن همراه را برای پخش موزیک
باز کنید و سپس دکمه زیر نمایشگر بلوتوث را فشار
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دهید تا وارد نمایشگر پخش موزیک بلوتوثی شوید .فقط
آهنــگ قبلی ،آهنگ بعدی ،توقف/پخش میتواند تحت
حالت پخش موزیک بلوتوثی به کار انداخته شود.

◆◆تنظیمات کلی
تنظیمــات کارخانه ،دکمه صــدای  ON/OFFو زبان
میتوانند در نمایشگر تنظیمات کلی تنظیم شوند.

◆◆تنظیمات سازگار شدن
را فشار دهید
زیر نمایشــگر قابلیت بلوتوث ،دکمه
تــا تلفن همراه را از واحد اصلی جهتیابی قطع کنید یا
دستگاه متصل شــده را از واحد اصلی جهتیابی حذف
کنید.

◆◆تنظیمات نمایش
خاموش شدن اتوماتیک صفحه نمایش و همچنین زمان
اتوماتیک خاموش شــدن صفحه نمایــش قابل تنظیم
میباشد.

◆◆تنظیمات سیستم
یــا دکمه “”SET
زیر نمایشــگر اصلی ،دکمه
روی پنل صوتی را فشــار دهید تا وارد نمایشگر منوی
تنظمیات شوید و منوی تنظیمات اصلی شامل تنظیمات
کلی ،تنظیمات نمایــش ،تنظیمات بلوتوث و تنظیمات
سیستم است.

◆◆تنطیمات بلوتوث
خاموش و روشن کردن بلوتوث ،پاسخ تماس اتوماتیک و
اتصال اتوماتیک میتوانند در نمایشگر تنظیمات بلوتوث
تنظیم شوند.
◆◆تنظیمات زمان
وارد نمایشــگر تنظیمات تاریخ و زمان شــوید تا تاریخ
و زمــان را تنظیم کنید و زمان  GPSرا همگامســازی
کنید .اگر همگامســازی زمــان GPSدر وضعیت ON
باشد ،وقتی سیســتم جهتیابی به ماهوارههای GPS
وصل شود ،زمان به طور خودکار به روز رسانی میشود
و نمیتواند به طور دستی تنظیم شود .اگر همگامسازی
زمان  GPSدر وضعیت  OFFباشد ،زمان را میتوان به
طور دستی تنظیم کرد.
◆◆اطالعات سیستم
اطالعات شامل نســخه نرمافزار ،نســخه نقشه ،نسخه
سیستم عامل ،رمز ماشین و نسخه سختافزار میتوانند

در نمایشگر سیستم مورد بررسی قرار گیرند.
◆◆تنظیمات افکت صوتی
را فشار دهید تا حالت
زیر نمایشگر اصلی ،دکمه
افکت صوتی ،زمینه صدا و تنظیمات میزان بلندی صدا
تنظیم شوند .حالتهای افکت صوتی برای انتخاب شامل
جاز ،کالسیک ،فلت ،آوازی (وکال) ،راک ،پاپ و شخصی
هستند .صدای زیر ،میانی و بم میتوانند فقط در حالت
شخصی تنظیم شوند و تنظیمات صدای زیر ،میانی و بم
برای همه حالتهای دیگر ثابت هستند.
◆◆تنظیمات زمینه صدا
در نمایشگر تنظیمات زمینه صدا ،دارنده خودرو میتواند
بهترین موقعیت ســرگرمی خروجیهــای بلندگو را با
حرکت دادن دایره گوشــی در چهار جهت تنظیم کند.
دایره نشان داده شده ،بهترین موقعیت سرگرمی را نشان
میدهد.
◆◆تنظیم میزان صدا
میزان صــدای آغاز ،میزان صــدای جهتیابی /دکمه و
میزان صدای وابســته به ســرعت خودرو میتوانند در
نمایشــگر تنظیمات میزان صدا تنظیم شوند .تنظیمات
میزان صدای وابســته به ســرعت خودرو  0تا  ،3ســه
منحنی میزان صدا نســبت به صدای اصلی را همراه با
افزایش سرعت خودرو نشان میدهد .صفر نشانه وضعیت
 OFFاست که در قابلیت میزان صدای وابسته به سرعت
خودرو تعریف شده است.
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 ۶.۳.۵سیستم جهتیابی
برای آشنایی با مشخصات سیستم جهتیابی به
دفترچه راهنمای سیستم جهت یابی همراه SD
کارت مراجعه نمائید.
 ۶.۳.۶تعمیر و بررسی
اگر احتمال نقص در برخی قابلیتهای سیســتم صوتی
وجود داشته باشد ،پیش از فرستادن سیستم صوتی برای
تعمیر ،با دقتتوضیحات زیر را مطالعه و بررسی کنید تا
به رفع نقص کمک کند.
عالئم یا علل احتمالی و عیبیابی
◆◆عمومی
•عدم عملکرد یا عدم نمایش سیستم اصلی
سیســتم اصلی را از داشــبورد جدا کنید و فیوزها و
کانکتورهای سیستم اصلی و خودرو را بررسی کنید.
•سیستم اصلی در حال کار است اما صدا ندارد یا صدای
بسیار کمی دارد.
میزان صــدا را زیاد کنید و تنظیمــات زمینه صدای
بلندگوها را بررسی کنید.
•بدنه کمی گرم شده
در طول کارکرد ،گرمای کم بدنه طبیعی میباشد.
◆◆رادیو
•دریافت ضعیف رادیو
بررسی کنید که آنتن به اندازه کافی کشیده شده باشد،
اتصال درست باشد و قطب منفی به زمین متصل باشد.
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آســیب احتمالی تقویتکننده آنتن داخلی را بررسی
کنید .چنانچه سیگنال رادیویی مورد نظر بسیار ضعیف
است ،از تنظیم دستی استفاده کنید.

 MP3اصلی ایجاد شــده است .بررسی کنید که این
مورد با اســتفاده از ســایر پخــش کنندههای صوتی
درست کار میکند یا خیر.

◆◆پخش USB/SD
•برخی فایلهای صوتی نمیتوانند پخش شوند.
اطمینان حاصل کنید کــه فایلهای صوتی با فرمت
 MP3یــا  WMAو یا ویدئویی بــا فرمت  WMVو
 MPGباشند.
•میزان صدای مختلفآهنگهای  MP3حین پخش.
آهنگهای  MP3استاندارد یکپارچهای ندارند و منابع
گســتردهای دارند ،این امر به دلیل تنظیمات میزان
صدای مختلف حین فشردهســازی آهنگهای MP3
است.
•مکث متناوب موسیقی در هنگام پخش
احتماالً دلیلش فرمتهای مختلف حین فشردهسازی
آهنگها است.
•مشکل در خواندن آهنگها از USB/SD
با بررســی روی رایانه مطمئن شوید که USB/SD
در فرمت پارتیشــن  FAT32است .اگر نیست ،فرمت
پارتیشــن  USB/SDرا با معیار موردنیاز این واحد
تنظیم کنید.
مشکل در خواندن آهنگهای  MP3از مبدل USB
ایــن مدل فقــط مبدلهایی با پورت تــک  USBرا
پشتیبانی میکنند.
•صدای تلق تلق /نویز
احتماالً توسط دســتگاه یا نویز حین ضبط فایلهای

◆◆پخش CD/MP3
•“( ”NO CDبدون ســی دی) همراه با صدای "بیب"

روی صفحه نمایش نشان داده میشود.
سی دی وارد نشد ه است.
•“( ”CD Errorخطــای ســی دی) همــراه با صدای
"بیب" روی صفحه نمایش نشان داده میشود.
•دیسک  CDبرعکس وارد شده ،آسیب دیده ،یا کثیف
است یا نوع نامناسب دیسک  CDاست.
•باال و پایین رفتن صدا هنگام پخش
دیسک آسیب دیده یا کثیف است.
اگر نتوان نقــص را رفع کرد ،این مــدل را برای تعمیر
به ایســتگاه خدماتی بفرستید .دســتگاه را برای تعمیر
جداسازی نکنید.

نکته
سی دی لیزری را به زور در شکاف وارد نکنید در
غیر این صورت به دستگاه پخش آسیب میزنید.
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 .۷سیستم ( A/Cتهویه مطبوع)
 ۷.۱نحوه کار با سیستم تهویه مطبوع
 ۷.۱.۱عملکرد سیستم کنترل هوا
سیســتم  A/Cرا هنگام روشــن بودن موتــور به کار
بیاندازید.
توجه
برای جلوگیری از خالی شــدن شارژ باتری ،فن را
برای مدت طوالنی روشــن نگذارید علیالخصوص
وقتی موتور خاموش اســت و سوئیج استارت در
وضعیت  ONاست.
 ۷.۱.۲تمیز کردن ورودی هوا
همه موانع (مانند برگ ،برف و یا یخ) را از ورودیی هوای
موتور و شبکه جلو بردارید تا کارایی سیستم ارتقا یابد.
 ۷.۱.۳تشکیل مه روی شیشهها
مه به راحتی روی شیشــهها در هوای مرطوب تشکیل
میشود .از سیســتم  A/Cبرای زدودن مه از شیشهها
استفاده کنید.
برای زدودن مه از شیشــهها ،سیســتم  A/Cرا به کار
بیاندازید تا هوا را خشــک کند .سیســتم  A/Cو هیتر
(گرمکن) میتوانند با هم برای رطوبتزدایی اســتفاده
شوند.

 ۷.۱.۴انتخاب گردش هوای خارجی/داخلی
عموما ،حالت گردش هوای خارجی را انتخاب کنید.
حالت گردش هــوای داخلی را هنگام رانندگی در جاده
بسیار خاکی یا جهت خنک کردن سریع محیط داخلی
انتخاب کنید.
 ۷.۱.۵پارک در معرض مستقیم آفتاب
اگر خودرو در معرض مستقیم آفتاب در هوای گرم پارک
شــود ،پنجرهها را برای پراکندن هوای گرم باز کنید و
سپس سیستم  A/Cرا روشن کنید.
 ۷.۱.۶عدم استفاده طوالنی مدت
سیستم  A/Cرا دســت کم ماهی یک بار روشن کنید
و  10دقیقــه به کار بیاندازید تــا قطعات داخلی روغن
کاری شوند.

توجه
سیســتم  A/Cو بخاری میتوانند برای خشــک
کردن هوا با هم کار کنند.

هشدار
سیســتم  A/Cشــامل خنککننده فشــار باال
اســت .برای جلوگیــری از آســیبهای فردی،
کلیه فعالیتهای نگهداری از  A/Cباید توســط
نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خودرو انجام
شود.

 ۷.۱.۷بررسی خنککننده در فصول هوای گرم
سیســتم  A/Cرا با فرارسیدن فصول هوای گرم بررسی
کنید .اگر کارائی الزم را نداشت به نمایندگیهای مجاز
شرکت ایران خودرو مراجعه نمائید.
سیستم  A/Cبا ( HFC134a (R134aشارژ میشود،
و خنککنندهای است که الیه اوزن را تخریب نمیکند.
اگر خنککننده در سیستم  A/Cناکافی باشد یا سیستم
 A/Cدرســت کار نکند ،با نمایندگیهای مجاز شرکت
ایران خودرو تماس بگیرید.
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 ۷.۱.۸تعویض تصفیهکننده هوای اتاقک خودرو
اگر سیستم  A/Cخودروتان مجهز به تصفیهکننده هوا
باشد ،الزم اســت که به صورت دورهای مطابق کتابچه
راهنمای نگهداری تعویض شــود .بــا متخصصان برای
تعویض تصفیهکننده هوای اتاقک خودرو تماس بگیرید.
 ۷.۱.۹محافظت از دریچه تهویه در مقابل انسداد
هوای داخلی از طریق دریچه تهویه (پشــت سپر عقب)
روی قسمت پایینی عقب بدنه ،خارج میشود.
این دریچه تهویه را عمدا ً مسدود نکنید.
 ۷.۱.۱۰قطرات آب حاصل از تبخیر
در دما و رطوبــت باالی بیرون خــودرو ،قطرات آب از
اواپراتور در زیر خودرو میچکد .وجود این عالئم طبیعی
است و نشانه نشتی نمیباشد.
 ۷.۱.۱۱تنظیم دریچه هوا
•دریچههای جانبی روی داشبورد
برای تنظیم جهت جریان هوا ،دکمه تنظیم را بچرخانید.
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دریچههای جانبی و مرکزی روی داشبورد میتوانند برای
کنترل جریان هوا تنظیم شده و باز و بسته گردند .غلتک
دریچه بچرخانید تا
را به سمت راست روی سمت
دریچه باز شود و به سمت چپ بچرخانید تا دریچه
بسته شود .دسته تغییر وضعیت را برای تنظیم جریا ن
هوا ،به سمت باال ،پایین ،چپ و راست بچرخانید.
دریچههای شیشــه جلــو ،دریچههای یــخزدای جلو و
دریچههای کف قابل تنظیم نیستند.
•تنظیم جریان هوای دریچههای مرکزی روی داشبورد

توجه
هنگام استفاده از سیستم  A/Cدر محیط مرطوب،
سیستم احتماالً هوای مرطوب را از طریق دریچهها
میدمد .این امر نشــانه نقص نیســت و ناشی از
هوای مرطوبی اســت که به صورت ناگهانی سرد
شده است.

تجهیزات و عملکرد آنها
•دریچه پنل جلو آمپر

دریچه هوای مرکزی

دریچه یخ زدای جلو

دریچه یخ زدای جانبی

دریچه یخ زدای جانبی

دریچه هوای مرکزی

2

دریچه یخ زدای جانبی

دریچه یخ زدای جانبی
کنترل پنل A/C
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تجهیزات و عملکرد آنها

2

 ۷.۱.۱۲انتخاب حاالت جریان هوا
پنج حالت جریان هوا برای انتخاب وجود دارد .بنا بر نیاز خودتان؛ سلکتور دما را برروی حالت مورد نظر خود قرار دهید.
قابلیت

حالت

جریان هوا
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هوا در کلیه دریچههای
تهویه داشبورد توزیع
میشود.

هوا در دریچههای تهویه
کف و داشبورد توزیع
میشود.

هوا در دریچههای تهویه
کف توزیع میشود.

هوا در دریچههای تهویه
هوا در دریچههای تهویه
یخزدای شیشه جلو خودرو یخزدای شیشه جلو خودرو
توزیع میشود.
و کف توزیع میشود.

تجهیزات و عملکرد آنها
 ۷.۲قابلیتهای سیستم تهویه مطبوع
 ۷.۲.۱سیستم تهویه مطبوع دستی

کلید کنترل مسیر توزیع هوا

کلید کنترل سرعت فن

دکمه گرمکن شيشه عقب

2

کليد کنترل دما

دکمه گردش داخلي

کلید فشاری تهویه مطبوع
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تجهیزات و عملکرد آنها
•کلید کنترل دما
بمنظور تنظیم دمای دریچههای هوا  ،کلید کنترل دما
را بچرخانید ،با گردش کلید در جهت خالف عقربههای
ســاعت به ســردترین وضعیت و با گــردش در جهت
عقربههای ساعت به گرمترین وضعیت میرسیم.

2
(کلید کنترل دما)

(کلید کنترل مسیر توزیع هوا)

(کلید کنترل سرعت فن)
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•کلید کنترل مسیر توزیع هوا
کلید کنترل مسیر توزیع هوا جهت تنظیم حالت تهویه
مطبوع به کاربرده میشود.
با چرخاندن کلید در جهت عقربههای ســاعت ،حالت
تهویه داشــبورد  -حالت تهویه کف  /داشبورد  -حالت
تهویه کــف  -حالت تهویه گرم کن /کف  -حالت تهویه
گرمکــن را انتخاب نمایید .وقتــی کلید کنترل بر روی
حالت تهویه کف /یخزدا یا گرمکن تنظیم شــده باشد،
سیســتم اجبــارا ً وارد حالت "یخزدای شیشــه جلو"
میشــود .در چنین حالتی سیســتم وارد وضعیت ذیل
میگردد :روشــن شدن اجباری کمپرســور (که مانند
موقعیتی اســت که دکمه تهویه مطبوع فشار داده شده
باشد) ،تغییر حالت اجباری به سمت حالت گردش هوای
خارجی و تنظیم دستی سرعت فن از طریق کاربر.
نکته
تنظیم مناســب دمــای داخل اتاق باعــث ارائه
محیطی سالم و یکنواخت برای راننده /سرنشینان
میشــود تا حالت خوشــایند و راحتی را در طول
سفر مهیا نماید.

•کلید کنترل سرعت فن
کلید کنترل سرعت فن برای تنظیم سرعت فن و روشن
شــدن تهویه مطبوع به کاربرده میشــود .وقتی کلید
کنترل ســرعت فن در وضعیت “ ”OFFقرار میگیرد،
چرخش فن متوقف میشــود و سیســتم تهویه مطبوع
خاموش میشــود (در چنین حالتی ،فقط کلید گردش
هــوای داخلی و خارجی و کلید شیشــه گرمکن عقب
فعال میباشــد) کلید کنترل فن بطــور کامل دارای 7
وضعیت کنترل (به جز وضعیت "  )"OFFمی باشــد.
گردش در جهت عقربههای ساعت باعث افزایش سرعت
فن میشود و چرخش برخالف عقربههای ساعت باعث
کاهش سرعت فن میشود.
•کلید تهویه مطبوع
به منظور روشن شدن سیستم تهویه مطبوع ،کلید تهویه
مطبوع را فشار دهید .وقتی کلید کنترل سرعت فن در
 1،2،3،4،5،6یا  7تنظیم میشــود ،چراغ نشانگر روی
کلید کنترل روشن میشود .برای خاموش شدن سیستم
تهویه مطبوع مجددا ً کلید را فشار دهید.

توجه
اگر دمای محیط نزدیک به صفر درجه سانتیگراد
باشــد این احتمــال وجود دارد کــه کلید تهویه
مطبوع کار نکند.

تجهیزات و عملکرد آنها
•کلید گردش هوای داخلی/خارجی
این کلید ،مســیر هوای خودرو را کنترل مینماید .کلید
گردش هــوای داخلی /خارجی را فشــار دهید تا جای
هــوای داخلی و هوای خارجی خــودرو را تغییر دهید.
معموالً توصیه میشــود که این کلید در حالت گردش
هوای خارجی تنظیم شــود تا همواره هــوای تازه وارد
کابین شود.
•حالت گــردش هوای خارجی (چراغ نشــانگر
خاموش است)
هوای خارجی وارد خودرو میشود .اصوال این حالت برای
تهویه و گرمایش استفاده میشود.
•حالت گردش هوای داخلی اتاق(چراغ نشــانگر
روشن است)
هوای خارج قطع میشــود .هــوای داخل به گردش در
میآید .ایــن حالت در زمان حرکت خــودرو در داخل
تونلهــا یا در منطقه ترافیک ســنگین یا هنگام نیاز به
خنک شدن سریع به کار میرود.

توجه
هنگام تشــکیل بخار بر روی شیشه ،کلید کنترل
قرار دهید.
مسیر توزیع هوا را در وضعیت

 ۷.۲.۲قابلیتهای سیستم تهویه مطبوع
•گرمایش
این قابلیت برای افزایش دمای داخل اتاق در شرایط آب
و هوایی سرد به کار برده میشود.
تنظیم نمایید.
کلید کنترل حالت را در وضعیت
دکمــه گردش هــوای داخل  /خارج اتــاق را در حالت
گردش خارجی اتاق قراردهید.
کلید کنترل دما را در وضعیت گرمایش قراردهید.
کلید کنترل فن را در سرعت مطلوب تنظیم نمایید.
در صورت نیاز به گرمایش و رطوبتزدایی ،سیستم تهویه
مطبوع را روشن نمایید.
اگــر ميزان گرمي كه به صورت شــما دميده ميشــود
مطلوب اســت ،کلید کنترل حالت را در وضعیت
قرار دهید و به منظور راحتی سرنشــینان کلید کنترل
دما را تنظیم نمایید.
هوایی که به سمت کف خودرو میدمد گرمتر از هوایی
است که به صورتتان برخورد مینماید (مگر اینکه کلید
کنترل دما در سردترین یا گرمترین وضعیت تنظیم شده
باشد).

کلید تهویه مطبوع را برای روشن نمودن تهویه مطبوع
فشار دهید.
متناسب با نیازتان ،کلید کنترل فن و کلید کنترل دما را
تنظیم نمایید تا بهترين حالت مطلوب براي شما ايجاد
شود.
کاربرد اقتصادی سیستم تهویه هوای مطبوع
در طول خنکسازی،کمپرســور با مصرف انرژی موتور،
مصرف ســوخت را افزایش میدهد و تا جایی که امکان
دارد زمان روشن بودن سيستم تهويه را کاهش دهید و
به موارد ذیل توجه نمایید:
هنگام قرار گرفتن خودرو در معرض تابش اشعه خورشید
دمای درون خودرو باال میرود .برای خارج کردن هوای
گرم ،پنجرهها و یا درها را برای مدت کوتاهی باز کنید.
هنگامی که خودرو در حال حرکت است چنانچه پنجره
یا سانروف باز باشد سیستم تهویه مطبوع را روشن نکنید.
زمانی که میتــوان دمای مورد نظــر داخل خودرو را
بدون روشن کردن سیستم تهویه مطبوع مناسب نمود،
سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید.

•تهویه مطبوع
در شــرایط آب و هوایی گرم از این قابلیت برای کاهش
دمای داخلی اتاق استفاده میشود.
تنطیم نمایید.
کلید کنترل حالت را در وضعیت
کلید کنترل دما را در وضعیت سرمایشی قرار دهید.
کلید کنترل فن را بر روی ســرعت مــورد نظر تنظیم
نمایید.
81
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هشدار
هنگامی که خودرو در مسیری با شیب طوالنی یا
در منطقهای با ترافیک ســنگین حرکت میکند،
متوجه این موضوع باشــید که آیا چراغ هشــدار
دمای آب روشن میشود یا چشمک میزند.
احتماالً سیســتم تهویه مطبوع ســبب گرمایش
بیش از حد موتور میشود .اگر چراغ هشدار روشن
شود یا چشمک بزند ،سیســتم تهویه مطبوع را
خاموش کنید.

•تهویه
•این قابلیت از طریق شــبکه بــرای وارد نمودن هوای
خارجی در خودرو به کار برده میشود.
•حالت ورود هوای پیش فرض سیســتم تهویه مطبوع
"حالت گردش هوای خارجی" میباشــد ،یعنی منبع
ورودی هوا ،هوای خارجی میباشد.
قرار
•کلید کنترل مســیر توزیع هوا را در وضعیت
دهید.
•کلید کنترل دما را در وضعیت دلخواه قرار دهید.
•کلید کنترل فن را در سرعت مورد نظر تنظیم نمایید.

•گرمایش و ضد بخار
• این قابلیت برای پیشــگیری از تشــکیل بخار برروی
شیشه جلوی خودرو در هنگام گرمایش داخل خودرو
به کار برده میشود.
•حالت ورود هوای پیش فرض (حالت گردش خارجی)
را انتخاب نمایید؛ به عبارت دیگر الزم است که سوئیچ
گردش هوا داخل  /خارج را روشن نمایید.
قرار
•کلید کنترل مسیر توزیع هوا را در وضعیت
دهید.
•کلید کنترل فن را در وضعیت مناسبی قرار دهید.
•کلید کنترل دما را به میزان ســرعت مطلوب تنظیم
نمایید.

•

توجه
زماني که بيشــترين ميزان خنککنندگي را نياز
داريــد کليد کنتــرل دما را بــر روي خنکترين
وضعيت قرار داده و دکمه گردش داخلي  /خارجي
را بر وي گردش داخلي تنظيم نمائيد .
توجه
موقعیت پیش فرض در هنگام تنظیم کلید کنترل
به این قرار است
مسیر توزیع هوا در وضعیت
که سیستم تهویه مطبوع بطور اتوماتیک روشن
خواهد شد و حالت گردش هوا داخلی  /خارجی در
وضعیت حالت گردش هوا خارجی تنظیم خواهد
شد.
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•یخزدایی و بخارزدایی
•این قابلیت برای یخزدایی و بخارزدایی از شیشــهها به
کار برده میشود.
قرار
•کلید کنترل مسیر توزیع هوا را در وضعیت
دهید.
•کلید کنترل دما را در وضعیت مناسب تنظیم نمایید.
•کلید کنترل فن را در سرعت مناسبی تنظیم نمایید.
•به منظور دمش هوای گرم به سمت کف خودرو ،کلید
قرار دهید.
کنترل مسیر توزیع هوا را در وضعیت
میتواند منجر به انتخاب
•تنظیم وضعیت بر روی
اتوماتیک "حالت گردش هوای داخلی" شــود .حالت
گردش هوای داخل/خــارج را بر روی حالت "گردش
داخلی" تنظیم ننمایید.

تجهیزات و عملکرد آنها

توجه
برای رســیدن به حداکثر تأثیــر یخزدایی ،کلید
کنترل دما را در گرم ترین وضعیت تنظیم نمایید
و کلید کنترل فن را در باالترین ســرعت تنظیم
نمایید.
•رطوبت زدایی
•این قابلیت برای کاهش رطوبت در خودرو به کاربرده
میشود .کاربرد این قابلیت در شرایط آب و هوایی سرد
به بهبود اثر بخارزدایی در شیشــههای جلو و جانبی
خودرو کمک میکند.
•کلید کنترل مســیر توزیع هوا را در وضعیت مناسب
قرار دهید.
•کلیــد گردش هــوای داخلی /خارجــی را در "حالت
گردش هوای خارجی" قرار دهید.
•کلید کنترل دما را در وضعیت دلخواه قرار دهید.
•کلید کنترل فن را در سرعت مطلوب تنظیم نمایید.
•کلید تهویه مطبوع را فشــار دهید تا سیســتم تهویه
مطبوع روشن شود.
معایب عملکردی سیستم
علــل احتمالــی خرابی هنــگام کار در بخــش تبرید
(خنکسازی) به قرار زیر است:

•دمای محیط نزدیک به صفر درجه سانتیگراد است.
•فیوز سوخته است.
•دمای خنککننده موتور به قدری باال میباشد که باعث
خاموشی اتوماتیک سیستم تهویه مطبوع میشود.
اگر راندمان خنکسازی کاهش یابد ،به منظور کنترل،
سیستم تهویه مطبوع را خاموش نمایید .با نمایندگیهای
مجاز شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.
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 ۷.۲.۳سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک*
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دارای دو حالت میباشد:
حالت دستی  :معادل با تهویه مطبوع دستی
حالت اتوماتیــک  :دمای داخلی اتــاق ،حجم خروجی
جریــان هوا ،حالــت دریچه و حالــت ورودی هوا بطور
اتوماتیک توســط بخش کنترل اتوماتیک تهویه مطبوع
و بر اساس ســرعت خودرو ،دمای محیط و دمای مایع
خنککننده و تنظیم دمای مناسب کنترل میگردد.

* در صورت نصب در خودروی شما
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معرفی کاربردی واحد کنترل
 -1کلید کنترل دما  :دمای داخل اتاق را تنطیم مینماید.
 -2صفحه نمایش
 -3کلید کنترل سرعت فن  :میزان شدت جریان هوای
خروجی سیستم تهویه مطبوع را تنطیم مینماید.
 -4دکمه  : OFFبا فشــار این دکمه سیســتم تهویه
مطبوع خاموش میشود .فقط حالت دریچه هوا بر روی
صفحه نمایش نشــان داده میشــود .حالت دریچه هوا
و حالــت گردش هوا داخلی /خارجی در وضعیت OFF
قابل تنظیم میباشــد .سیســتم تهویه مطبوع از طریق
کلید کنترل ســرعت فــن ،کلید کنترل دمــا یا دکمه
گرمکن جلویی روشن میشود.
 -5دکمه گرمکن شیشه عقب  :جهت روشن و خاموش
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نمودن گرمکن شیشه عقب این دکمه را فشار دهید.
 -6کلید تهویه مطبوع  :برای روشــن و خاموش نمودن
کمپرسور این دکمه را فشار دهید.
 -7کلید مسیر توزیع هوا  :جهت تغییر در وضعیت مسیر
توزیع هوا این دکمه را فشار دهید.
 -8دکمــه گردش هوا داخلی /خارجی  :این دکمه برای
تغییر وضعیت بین حالت گــردش داخلی و خارجی به
کاربرده میشود.
 -9دکمه گرمکن شیشــه جلو  :هنــگام بخارزدایی از
شیشه جلو خودرو این دکمه را فشار دهید.
 -10دکمه  : AUTOبا فشار این دکمه ،سیستم تهویه
مطبوع بطور اتوماتیک کار میکند.

تجهیزات و عملکرد آنها

• صفحه نمایش
 -1نمایش تنظیــم دمای مورد انتظــار داخل خودرو:
پارامترهای نمایش شامل “ ”LO”, “18~32ºCو “”HI
میباشد.
 -2نمایش حالت مســیر توزیع هوای سیســتم تهویه
مطبوع.
 -3دمای واقعی محیط بیرون را نشان میدهد.
 -4نمایش وضعیت کمپرسور به منظور نمایش وضعیت
(روشن بودن/خاموش) سیستم تهویه مطبوع.
 -5نمایش ســرعت کنونی فن :به این ترتیب که در این
قسمت  7خط بلند برای نمایش  7سرعت فن به کاربرده
میشود و حجم جریان هوای فعلی سیستم هوای مطبوع
نمایش داده میشود.

 -6نمایــش وضعیت حالــت  : AUTOوقتی AUTO

نمایش داده میشود نشــاندهنده فعال بودن سیستم
تهویه مطبوع تحت حالت تمام اتوماتیک است.

دستورالعمل کار
کلیدهای کنترل
•کلید AUTO
•جهت کنترل اتوماتیک قابلیتهای ذیل در هر تنظیم
دمایی کلید  AUTOرا فشاردهید.
دمای جریان هوا
میزان جریان هوا
انتخاب حالت دریچه هوا
انتخاب گردش هوا داخلی  /خارجی
قابلیتهای سیستم تهویه مطبوع (انتخاب تهویه مطبوع )
توجه  :چراغ نشانگر کلید AUTO
•وقتی چراغ نشــانگر روشن میشود نشــاندهنده به
کار افتادن سیســتم تهویه مطبوع در حالت اتوماتیک
میباشد.
•اگــر یکی از کلیدها یا کلیدهــای ذیل در طول فعال
بودن اتوماتیک سیســتم تهویه مطبــوع به کار افتد،
چراغ نشانگر کلید  AUTOخاموش میشود و سیستم
تهویه مطبوع از حالت تمام اتوماتیک خارج میشود.
دکمه انتخاب مسیر توزیع هوا
کلید کنترل سرعت فن
کلید گرمکن شیشه جلو خودرو
در صورتی که کلیدها یا کلیدهایی غیر از موارد فوقالذکر
به کار افتد سیستم تهویه مطبوع در حالت تمام اتوماتیک
به قوت خود باقی میماند.
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جهــت به کار افتادن مجدد سیســتم تهویه مطبوع در
حالــت تمام اتوماتیک ،دکمه  AUTOرا مجددا ً فشــار
دهید.
تمام اتوماتیک  -تحت حالت تمام اتوماتیک ،AUTO
هنگامی که دمای مطلوب تنظیم شــود ،سیستم تهویه
مطبوع دریچــه را به طور اتوماتیک کنترل خواهد کرد.
جریان هوا ،میزان جریان هوا و خنکســازی کمپرسور
نیاز به تنظیم و نگهداری دمای داخلی در دمای هدف بر
اساس دمای محیط داخلی/خارجی فعلی دارد.
حالت دســتی  -میزان جریان هوا ،حالــت دریچه و
حالت گردش هوای داخلی  /خارجی بطور دستی تنظیم
میشود و سیســتم تهویه مطبوع و خنکسازی مورد
نیازکمپرســور برای حفظ اتاق در دمای هدف ،بر اساس
دمای محیطهای داخلی و خارجی را کنترل مینماید.
•کلید OFF
با فشــار کلید  ،OFFسیســتم تهویه مطبوع خاموش
میشود.
•کلید کنترل دما
این کلید دما را کنترل مینماید .با چرخش آن در جهت
عقربههای ســاعت دما افزایش مییابد و با چرخش آن
برخالف عقربههای ساعت ،دما کاهش مییابد.
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توجه
بــا تنظیم دما در گرمترین و ســردترین وضعیت
نمیتوان سریعاً به دمای مورد نظر دست یافت.
در صورتــی که حالــت گرمایش انتخاب شــود،
سیستم با مهار جریان هوا باعث گرم شدن جریان
هوا میشــود و بدین طریق مانــع از دمش هوای
خنک ازمیان ورودی هوا میشود.
جهــت تنظیــم دمای مناســب داخــل اتــاق ،کلید
کنتــرل دمــا را تنظیــم نماییــد .دامنــه تنظیــم
“ ”LO” , “18~32ºCو “ ”HIمیباشد.

نکته
به منظور رسیدن به بهترین دمای داخلی در اتاق،
دما را نزدیک  25درجه تنظیم نمایید .در صورت
لزوم دمای مورد نظر را تغییر دهید.

•کلید کنترل فن
فن دارای  7ســرعت کنترلی میباشد .سرعت انتخاب
شــده در صفحه نمایش نشــان داده میشود .در حالت
تمام اتوماتیک ،سیســتم میتواند ســرعت فن را بطور
اتوماتیک تنظیم نماید .ممکن اســت کلید کنترل فن
را در حالت دســتی تنظیم نمایید که طبق سرعت فن
انتخابی ،جریان هوا را میدمد.
•دکمه حالت ()MODE
سیســتم تهویه مطبوع دارای  5حالت دریچه تهویه هوا
میباشد ،یعنی حالت دریچه مرکزی ،حالت دریچه کف
اتاق ،حالت دریچه دوطرفه (حالت دریچه کف /مرکزی)،
حالــت دریچه ترکیبی (حالت دریچــه کف /گرمکن) و
حالت دریچه گرمکن.
جهت به کار افتادن سیســتم تهویــه مطبوع در حالت
دســتی دکمه “ ”MODEرا فشــار دهید و برای تغییر
وضعیت بین حالــت دریچه مرکزی؛ حالت دریچه کف؛
حالت دریچه دو طرفه و حالت دریچه ترکیبی مکرر این
دکمه را فشار دهید.
جهت به کار افتادن حالت دریچه یخ زدای شیشــه جلو
دکمه یخ زدایی را بفشارید.

تجهیزات و عملکرد آنها

توجه
تنظیم
هنگامی که حالت دریچه در وضعیت
میشود و کلید کنترل دما در دمای میانی تنظیم
میشــود ،هوای گرم به ســمت پاهایتان دمیده
میشــود و هوایی با دمای نســبتا کمتر از میان
دریچههای مرکزی و جانبی جریان پیدا میکند.
•کلید تهویه مطبوع
وقتی کلید  AUTOروشن میشود ،برای خاموش شدن
سیســتم تهویه مطبوع (خنکســازی  /رطوبتزدایی)
کلید  A/Cرا فشار دهید .وقتی کلید کنترل فن روشن
میشــود ،جهت روشن و خاموش نمودن سیستم تهویه
مطبوع ،کلید  A/Cرا فشار دهید.

توجه

•در حالت  ، AUTOسیستم تهویه مطبوع کار میکند
و هنگام فشــاردادن کلید  ،A/Cفن روشن میشود،
حتی هنگامی که فن خاموش باشد.
•زمانی کــه دمای محیــط در محــدوده صفر درجه
سانتیگراد اســت ،احتماالً تهویه مطبوع کار نخواهد
کــرد( .در این حالت چراغ نشــانگر حتــی در زمان
خاموشی سیستم تهویه مطبوع روشن میباشد).

•کلید گردش هوای داخلی /خارجی
این کلیــد منبع هوای موجــود در خــودرو را کنترل
مینماید .کلید گردش هوای داخلی /خارجی منبع هوای
موجود در خودرو را کنترل مینماید .کلید گردش هوای
داخلی  /خارجی را برای جابهجایی بین حالت چرخش
هوای خارجی و حالت گردش هوای داخلی فشار دهید.
اصوالً توصیه میشــود که این کلید را در حالت گردش
هوای خارجی تنظیم نمایید.
•حالت گردش هوای خارجی (چراغ نشــانگر خاموش
اســت) در این حالت ،هــوای خارجــی وارد خودرو
میشــود .اصوالً از این حالت بــرای تهویه و گرمایش
استفاده میشود.
•حالــت گردش هوای داخلی (چراغ نشــانگر روشــن
میباشــد) هنگامی که خودرو در داخل تونل حرکت
میکند یا در ترافیک ســنگین قــرار دارد و یا نیاز به
خنکسازی ســریع میباشــد از این حالت استفاده
میشود.

•کلید یخ زدا  /بخارزدا
هنگام یخزدایی از شیشــه جلو خودرو و شیشــهها این
کلید را بفشارید.
•یخزدایی شیشه عقب
کلید یخزدا  /بخارزدا را بفشارید .در این وضعیت ،حالت
گردش هوای خارجی بطور اتوماتیک انتخاب میشــود
و سیستم تهویه مطبوع بطور اتوماتیک روشن میشود.
سیســتم تهویه مطبوع مستقیماً به وسيله هواي جاري،
شيشه جلو و شيشههاي جانبي خودرو را رطوبتزدائي
ميکند و جریان هوا افزایش داده میشود.

هشدار

در شرایط آب و هوایی سرد و بارانی ،حالت گردش هوای
داخلی را انتخاب نکنید.
انتخــاب حالت گــردش هوای داخلی در شــرایط آب
و هوایی ســرد یا بارانی منجر به تشــکیل بخار بر روی
شیشهها میشود و بسیار خطر آفرین است و باعث بروز
اختالل در میدان دیدتان میشــود و احتماالً منجر به
تصادفات جدی میگردد.

توجه
اســتفاده از کلید کنترل دما باعث افزایش سریع
دمای جریان هوا و بخار زدایی شیشه جلو خودرو
میشود.
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سنسور دما/نور خورشید:
سیســتم تهویه مطبوع ترموســتاتیک اتوماتیک شامل
عملکردهایی بــرای اندازهگیری دمــای داخل خودرو،
دمای محیط و قدرت اشعه خورشید میباشد به طوری
که سیستم میتواند دمای داخل کابین را بر این اساس
تنظیم نماید.

آینه جانبی

توجه
هیچ کدام از سنســورها را نپوشــانید .در غیر این
صورت سیســتم تهویه نمیتواند به صورت عادی
کار کند.

دکمه تا شدن آینه*

دکمه انتخاب راست/چپ

دکمه کنترل جهت

 ۸.۲آینه برقی جانبی

هنگامی که ســوئيچ استارت در وضعیت  ACCیا ON

سنسور دمای داخلی

سنسور نور خورشید
سنسور دمای محیط
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 .۸سایر پیکربندیها و قابلیتها
 ۸.۱دستگیره بیرونی در
دســتگیره خارجی در برای این ســری از خودروها ،با
کشیدن دسته در باز میشود.
پس از اینکه قفل در بواســطه کلید یا کنترل از راه دور
باز شــد دستگیره خارجی در را به سمت بیرون کشیده
و در را باز کنید.

تنظیم میشــود آینه جانبی به صــورت برقی تنظیم
میشود.
در ابتدا با کلید انتخاب ،آیینه چپ و یا راســت را برای
تنظیم انتخاب کنید و ســپس با فشــار دادن کلیدهای
کنترل جهت ،زاویه آینه جانبی تنظیم میشود .پس از
تکمیل تنظیم ،کلید انتخاب را در وضعیت خالص قرار
دهید و در چنین حالتی آینههــای جانبی در وضعیت
فعلی خود قفل میگردند.
دکمه تاکننده آینه بغل یا جانبی* برای کنترل قابلیت تا
شدن و باز شدن آینه جانبی به کاربرده میشود.
اگر آینه جانبی بــا موانع دیگری برخورد نماید ،آن را با
دســت به ســمت عقب تا کنید .در صورت مجهز بودن
به قابلیت گرمایش آینــه جانبی ،قابلیت گرمایش آینه
جانبی همزمان با قابلیت گرمایش گرمکن شیشه عقب
تنطیم میشود*.
* در صورت نصب در خودروی شما

تجهیزات و عملکرد آنها

توجه
وقتی در هنگام حرکت ،وجود یخ یا اشــیاء جامد
مانع حرکت آینه جانبی میشــود ،در این حالت
آینه را به زور تنظیم ننمایید.
اگر سطح آینه جانبی یخ زده باشد ،در هنگام تمیز
کردن احتیاط نمایید که خراش مستقیم بر روی
ســطح آن وارد نشود و از آسیب رساندن به سطح
آینه خودداری نمایید.
هشدار
موقعیت آینه برقــی جانبی را قبــل از رانندگی
تنظیم نمایید .به منظور حفظ تمرکز ،هرگز آینه
برقی جانبی را در طول رانندگی تنظیم ننمایید.
هنگام حرکــت آینه جانبی از لمس آن خودداری
نمایید ،زیرا میتواند باعث آســیب به انگشــتان
دست یا آینه جانبی شود.
بــا خودرویی که آینه جانبی آن تا شــده اســت
رانندگــی نکنید در غیر این صورت میدان دید رو
به عقب کم شده و منجر به تصادف خواهد شد.
فاصله واقعی اشــیاء نزدیکتر از تصویر نشان داده
شده در آینه جانبی میباشد.
اندازه و فاصلــه تصويرها در آینــه جانبی واقعی
نمیباشد.

 ۸.۳شيشههای برقي
این ســری از خودروها مجهز به سیســتم کنترل برقی
شیشههای جانبی میباشد.
هــر پنجره ميتوانــد با قرار گرفتن ســوئيچ خودرو در
وضعيت  ONباال يا پائين رود.
کلید کنترل برقی شیشــه باالبر روی دسته صندلی در
مربوطه واقع اســت .برای بازکردن شیشه ،کلید شیشه
مورد نظر را فشــار دهید و نگه داریــد .برای از حرکت
ایستاندن شیشه ،کلید را رها کنید .با باال کشیدن کلید،
ميتوانيد شيشه را ببنديد.

کلید قفل شیشه برقی

کلید باالبر شیشه برقی

2

 ۸.3.۱کلید اصلی شیشه باالبر برقی و کلید قفل
شیشه باالبر برقی
کلید اصلی شیشــه باالبر برقی بر روی کنســول وسط
قرار دارد .چهار دکمه کنترل شیشــه باالبر برقی طبق
قرارگیری شیشــهها ،مرتب شده اســت تا باال و پایین
آوردن شیشههای مربوطه را کنترل نماید.
هشدار
در کلیه مدلهای خودرو ،از کلید اصلی شیشــه
باالبر برقی بطور همزمان بــرای دو یا بیش از دو
شیشــه استفاده نکنید در صورت انجام این کار به
سیستم برقی آسیب وارد میشود.
در شیشههای جلو که دارای قابلیت کنترل تک لمسی
میباشد ،دکمه کنترل را به مدت بیش از  1ثانیه باال یا
پایین بکشــید و سپس آن را رها کنید تا شیشه پنجره
تا انتها باال یا پایین برود و پنجره کامال باز یا بسته شود.
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جهت توقف در نیمه راه  ،دکمه کنترل را اندکی خالف
جهت به ســمت پایین فشــار دهید و یا باال بکشــید .
هنگامی که لبه باالیي شیشه به ارتفاع
از لبه نوار آببندي میباشــد و شیشــه باالبر با مانعی
برخورد کند ،قابلیت تشــــخیص مانع فعال ميشود و
شیشــه تا  15میلیمتر پایینتر خواهد آمد .یکبار دیگر
بعد از برداشتن مواد خارجی ،شیشه پنجره را با قابلیت
تک لمســی باال برید .اگر قابلیت تشــخیص مانع  2بار
پشــت سر هم فعال شود ،شیشــه پنجره تا انتها پایین
میآید و کنترل تک لمسی و قابلیتهای تشخیص مانع
عمل نمیکند .دکمه کنترل شیشــه را جهت باالبردن
شیشــه پنجره تا آخرین حد باال بکشید تا کنترل تک
لمســی و قابلیتهای تشــخیص مانع بــه حالت اولیه
برگردانده شود.
در پنجرههایــی که بدون قابلیت کنترل تک لمســی
میباشــد ،کلید پنجره را برای باز و بسته نمودن شیشه
به سمت باال و پایین فشار دهید و جهت متوقف کردن
حرکت شیشــه دکمه را رها کنید .به منظور محافظت
از سیســتم برق خودرو ،بطور همزمان دو یا بیش از دو
شیشه را با هم به کار نیاندازید.
خودرویــی که به تازگی تولید شــده و یــا هنگام وقوع
خرابی در کلید اصلی الزم است که همگامسازی توسط
کلید اصلی پنجره برقی مجهز به کنترل تک لمســی و
قابلیتهای تشخیص مانع مجددا انجام پذیرد.
با توجه به آپشن خاصي که شما در نظر ميگيريد روش
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همگامسازی به قرار زير خواهد بود:
•در آپشن شیشه راننده با قابلیت تشخیص مانع،
روش همگامسازی به قرار زیر میباشد:
دکمه کنترل شیشه جلو ســمت چپ را تا بسته شدن
کامل شیشــه باال بکشــید و مجددا ً دکمه کنترل را باال
بکشــید بیش از  2ثانیه نگه داریــد و رها کنید ،دکمه
کنترل شیشــه جلو ســمت چپ را برای پایین آوردن
شیشه پنجره تا انتها پایین بکشید( .هیچ مکثی در نیمه
مســیر مجاز نمیباشد) سپس دکمه کنترل شیشه جلو
سمت چپ را باال بکشید تا شیشه پنجره تا انتها باال رود
و همگامسازی تکمیل شود.
به عالوه ،کاربر شیشهی راننده با قابلیت تشخیص مانع
میتواند دکمه کنترل شیشــه ســمت چــپ جلو را به
مدت بیش از  12ثانیه به پایین فشار دهد و نگه دارد تا
قابلیتهای کنترل تک لمســی و تشخیص مانع شیشه
جلو سمت چپ غیرفعال شــود .بعد از غیر فعالسازی،
قابلیتهای کنترل تک لمســی و امکان تشــخیص مانع
در شیشه جلو سمت چپ و شیشه جلوی سمت راست
فعال نمیباشد و فقط قابلیت کنترل دستی برای شیشه
جلویی ســمت چپ در دسترس میباشد .دکمه کنترل
شیشه جلو ســمت چپ را به مدت بیش از  12ثانیه به
پایین فشــار دهید تا قابلیتهای تک لمسی و تشخیص
مانع مجددا ً فعال شــود و یکبار به باال بکشید تا شیشه
جلو ســمت چپ و راست به طور اتوماتیک عملکردهای
بــاال بردن تا انتها ،پایین آوردن تا انتها و پایین آوردن تا

انتها را تکمیل نماید (در این مورد ،قابلیت تشخیص مانع
وجود ندارد).
سویچ استارت را بچرخانید و در موقعیت  OFFقراردهید
و سپس در موقعیت  ONقرار دهید تا قابلیتهای کنترل
تک لمســی و تشخیص مانع شیشه جلو سمت چپ را
به حال اول برگرداند.
بعالوه ،اگر کاربر فقط دکمهی کنترل شیشــه ســمت
راســت جلو را به مدت بیش از  12ثانیه به پایین فشار
دهد ،قابلیتهای کنترل تک لمســی و تشخیص مانع
فقط برای پنجره جلویی سمت راست غیرفعال میشود.
بعد از غیرفعالســازی قابلیتهای کنترل تک لمسی و
تشخیص مانع ،فقط قابلیت باال/پایین آوردن دستی برای
شیشه جلو سمت راست در دسترس میباشد.
به منظور غیرفعالســازی قابلیتهای تشخیص مانع و
کنترل تک لمسی ،دکمه کنترل شیشه جلو سمت چپ
را بــه مدت بیــش از  12ثانیه به پایین فشــار دهید تا
قابلیتهای تک لمسی و تشــخیص مانع مجددا ً فعال
شود و یکبار شیشه را به سمت باال بکشید تا شیشه جلو
سمت راست بطور اتوماتیک عملکردهای باالبردن تا انتها،
پاییــن آوردن تا انتها و باال بردن تا انتها را تکمیل نماید
(در این مورد ،قابلیت تشخیص مانع وجود ندارد) .سوئیچ
اســتارت را بچرخانید و در موقعیت  OFFقراردهید و
سپس در موقعیت  ONقرار دهید تا قابلیتهای کنترل
تک لمسی و تشخیص مانع شیشه جلو سمت راست را
به حالت اول برگرداند.
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هشدار
هنگامي که شیشــهای بطور کامل بسته نيست،
اگر عمل باال و پاییــن آوردن کلید بطور منفرد و
به تعــداد ≥ 8دور انجامشــود "خود حفاظی 8
دورهاي" بــه کار میافتد که در این مورد  ،قابلیت
باالبــردن تک لمســی غیرفعال میشــود و فقط
قابلیت پایین آوردن تک لمسی برای پنجره مورد
نظر هنوز در دسترس است.
روش بازگرداندن به قرار زیر است :دکمه مربوطه
را بطور دستی برای باالبردن شیشه پنجره تا انتها
به کار برید و  2ثانیــه دیگر نگه دارید .عدد دوره
خود حفاظی بعد از بسته شدن کامل شیشه پاک
میشود.
با اعضای بدنتان ،قابلیت تشــخیص مانع را تست
نکنید.

عیبیابی مشــکالت رایج شیشه باالبر برقی تک
لمسی:
•باال بردن تک لمســی عملکرد ندارد ولی پایین
آوردن تک لمسی عملکرد دارد
کلید مربوطه را به باال بکشید و به مدت بیش از  2ثانیه
نگه دارید تا قابلیتهای کنترل تک لمســی و تشخیص
مانع به حالت اولیه برگردد .اگر برگشت انجام نشود ،بار
دیگر روش همگامسازی اجرا کنید.
•عدم عملکرد باال بردن تک لمسی و پایین آوردن
تک لمسی :
دکمه مربوطــه را به مدت بیــش از  12ثانیه به پایین
فشار دهید و یکبار به باال بکشید تا شیشه مربوطه بطور
اتوماتیک عملکردهای باال بردن تا انتها ،پایین آوردن تا
انتها و باال بــردن تا انتها را تکمیل نماید (در این مورد،
قابلیت تشــخیص مانع وجود ندارد) .سوئیچ استارت را
بچرخانیــد و در موقعیت  OFFقراردهید و ســپس در
موقعیت  ONقرار دهید تا قابلیتهای کنترل تک لمسی
و تشخیص مانع شیشه جلو سمت راست را به حال اول
برگرداند.
•کلید قفل شیشه باالبرهای برقی
هنــگام باز بودن کلید قفل ،شیشــه باالبرها برقی برای
کلیه پنجرهها عملکرد نرمالــی دارند .هنگام قفل بودن
این کلید ،چراغ پس زمینه نارنجی روشــن خواهد بود.
در چنیــن موردی فقط کلید اصلی شیشــه باالبر برقی
عمل میکند.

•کلید شیشه باالبر برقی هر در
کلید شیشه باالبر برقی هر در بر روی دسته صندلی در
هر سرنشین واقع است .سوئیچ استارت باید در وضعیت
 ONباشد و کلید قفل شیشه باز باشد تا شیشه برقی کار
کند .برای باز شدن شیشه مربوطه ،کلید شیشه باالبر را
فشار داده و به باال بکشید تا شیشه مورد نظر بسته شود.

کلید شیشه برقی
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 ۸.۴مجموعه کلید تنظیم نور ،صندوقپرانESC ،

و ...
این مجموعه کلیدها در سمت چپ داشبورد قرار دارد و
شــامل دکمههای کاربردی ذیل از سمت چپ به راست
و از باال به پایین اســت :کلیــد تنظیم چراغ جلو ،کلید
صندوق پــران ،کلید  ، ESC OFFکلید اســتارت -
توقف و کليد تنظیم نور پس زمينه داشبورد و جلو آمپر
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 ۸.۴.۱کليد تنظيم ارتفاع چراغ جلو
کليد تنظيم ارتفاع چراغ جلو در سمت چپ دسته راهنما
واقع اســت .زاویه ارتفاع چراغ جلو ازطریق دســتگیره
تنظیم عمودی تنظیم میشود تا تحت شرایط جادهای
متفاوت و تعداد سرنشــینان خودرو ،نیازهای روشنایی
چراغها رفع گردد.

 ۸.۴.۲کلید صندوق پران
این کلید بــرای باز کردن در صندوق عقب به کار برده
میشود .برای بستن در صندوق عقب بایستی مستقیما
از بیرون در را بست.

تجهیزات و عملکرد آنها
جهت بســتن این در باید از بیرون خودرو مستقیماً در
مخزن بنزین را ببندید.

(کلید )ESC OFF

 ۸.۴.۳کلید *ESC OFF

این کلید به طور نرمال در وضعیت فعال میباشد .برای
غیرفعال نمودن ،این کلید آن را فشار دهید در این حالت
پیام  ESC OFFبر روی صفحه جلو آمپر نمایش داده
میشود.

(کلید تنظیم پس زمینه)

 ۸.۴.۴کلید تنظیم نور پس زمینه
با اســتفاده از این کلیــد میتوانید میزان شــدت نور
پسزمینه کلیدها و جلو آمپر را تنظیم نمائید.

 ۸.۵مجموعه کلید در موتور و در مخزن بنزین
این کلیدها در گوشــه پایین سمت چپ داشبورد واقع
میباشد.
در وضعیــت توقف خودرو ،کلید بازکردن که دارای نماد
در موتور میباشــد را به بیرون بکشید تا قفل در موتور
باز شود.
سپس ،اهرم قالب ایمنی زیر در موتور در جلو خودرو را
برای باز کردن در موتور حرکت دهید .در نهایت با میله
نگه دارنده در موتور را بصورت باز نگهدارید.
قبل از بســتن در موتور ،از بســته بودن مناســب کلیه
درهای مخزن در محفظه موتور اطمینان حاصل نمایید و
وجود مواد خارجی یا به عبارتی موانعی که باید برداشته
شــود را کنترل نمایید .بعد از بســتن در موتور ،از قفل
بودن در موتور اطمینان حاصل نمایید.
در شــرایط خاموش بودن خودرو ،کلیــد باز کردن در
مخزن سوختگیری که با نشانگر سوختگیری مشخص
شــده است را به ســمت باال فشــار دهید تا در مخزن
ســوختگیری در سمت راســت عقب خودرو باز شود.

هشدار
قبل از رانندگی ،از بســته بودن قفل ایمنی و قفل
اصلــی اطمینان حاصل نمایید تــا در موتور قفل
شود .در غیر اینصورت در طول رانندگی در موتور
باز شده و باعث وقوع حوادث خواهد شد .چنانچه
بخار یا دودی از قطعات موتور دیده شود ،در موتور
را باز نکنید تا از وقوع صدمات پیشگیری نمایید.
* در صورت نصب در خودروی شما
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 ۸.۶دستگیره سقفی
دستگیرههای سقفی در باالی سرنشینان قرار دارند .این
دســتگیرهها با فنر و دمپر برگشــتی محکم میشوند و
دستگیرههای سقفی عقب نیز با رختآویز برای استفاده
سرنشــینان عقب میباشند .در زمان استفاده ،دستگیره
ســقفی را به سمت پایین بکشــید .دستگیره سقفی به
محض رها شدن بطور اتوماتیک جمع میشود.

رخت آویز
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 ۸.۷طاقچه عقب
طاقچه عقب ،وسایل موجود در صندوق عقب را از بیرون
خودرو غیر قابل رویت میســازد .به منظور جدا کردن
طاقچه عقب ،اتصاالت انتهایی باالیی رشته طناب را باز
کنید و طاقچه را بردارید.

هشدار
هیچ شیئی را برروی طاقچه عقب قرار ندهید تا از
وارد آمدن آسیبهای فردی در زمان وقوع تصادف
یا ترمز کردن اضطراری جلوگیری شود.
پشتی صندلی عقب را در طول رانندگی نخوابانید
تا از افتادن طاقچه عقب و آسیبهای جدی وارده
جلوگیری نمایید.
وقتی از ابزار برای بستن صندلی کودک به صندلی
استفاده میشود ،احتماالً رشتههای باالیی با سایر
اشــیاء طاقچه عقب یا صندوق عقب تماس پیدا
میکنند و آســیب میبینند ،طاقچــه عقب را از
خودرو باز کنید یا محکم به صندوق عقب ببندید
و کلیه اشــیا را در صندوق عقب محکم کنید .اگر
رشــتههای باالیی آسیب ببینند سبب وارد آمدن
آســیب جدی یا مــرگ کــودکان در زمان وقوع
تصادف یا برخورد میشوند.

تجهیزات و عملکرد آنها
 ۸.۸پارکابی ( )Footboardداخل در*
پا رکابیهای داخل در ،در آستانههای در جلو و عقب قرار
گرفتهاند .هنگام باز شــدن در مربوط به پارکابی داخل
در جلو ،چراغ به طور خودکار روشــن میشود ولی در پا
رکابیهای داخل در عقب چراغی قرار داده نشده است.

آینه آرایشی آفتابگیر

در آینه آرایشی آفتابگیر

2
چراغ آفتاب گیر

برای اســتفاده از آینه آرایشــی ،در آینۀ واقع در پشت
آفتابگیــر را باز کنید .چراغ آینــۀ آرایش* هنگام باز
شدن در روشن میشود.
 ۸.۹آفتابگیر
برای استفاده از آفتابگیر ،آن را به طور مستقیم با دست
به پایین بکشید .عالوه بر این میتوان آفتابگیر را از پایه
میانی جدا کرده و به عنوان آفتابگیر جانبی اســتفاده
نمود.
نکته
برای جلوگیــری از صدمات فردی بر اثر افتادن یا
شکستن ،از قرار دادن هرگونه وسیلهای درون گیره
آفتابگیر خودداری نمایید.
* در صورت نصب در خودروی شما

 ۸.۱۰سانروف*
فقط زمانی که سوئیچ استارت در وضعیت  ONمیباشد
میتوان سانروف را باز و بســته نمود .کلیدهای کنترل
ســانروف برروی پنل چــراغ داخل اتاق خــودرو قرار
گرفتهاند .لبه در عقب سانروف به منظور افزایش مقدار
تهویه هوا به سمت باال کج میشود.
رافشار دهید
قسمت عقبی دکمه کلید کنترل
تا زاویه خمیده به عقب ســانروف باز شــود .این حالت،
حالت بازکردن تک لمســی میباشد .با حالت باز کردن
دقیــق و آرام این کلید را فشــار دهید و نگه دارید و به
منظور توقف در همان موقعیت ،کلید را رها کنید.
بخش عقب دکمه
را به پایین بکشــید یا دکمه
را برای بســتن لبه عقب سانروف فشار
کنترل
دهید و برای توقف در همان موقعیت کلید را رها کنید.
را
برای باز کردن ســانروف دکمه کلید کنترل
فشــار دهید و نگه دارید و هنگام رســیدن به وضعیت
مطلوب دکمه را رها کنید .این حالت ،حالت باز شدن با
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حرکت آرام و دقیق میباشد .برای باز کردن در با حالت
تک لمسی ،این دکمه را فشار دهید.
را برای بستن سانروف فشار داده
کلید کنترلی
و نگه دارید .کلید را برای توقف بسته شدن رها نمایید.
با یک بار فشار دادن کلید ،در حالت تک لمسی ،سانروف
به صورت آرام بسته میشود.
کلید باز و بسته شدن

باز کردن سانروف
بستن سانروف

کلید تماس با محفظه شیشهها

هنگام باز شــدن ســانروف ،آفتابگیر نیز باز میشود و
باید بعد از بسته شدن سانروف با دست بسته شود .بعد
از بسته شــدن سانروف ،میتوان آفتابگیر را با دست باز
و بسته نمود.
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توجه
بعد از پاکسازی خودرو یا در طول بارندگی ،ابتدا
ســانروف را تمیز کنید .در شرایط آب و هوایی با
دمــای زیر صفر درجه ســانتیگراد و هنگامی که
سانروف پوشیده از برف و یخ است ،سانروف را باز
نکنید در اینصورت به ریلهای ســانروف یا موتور
آن آسیب وارد میشود.

هشدار
از بیرون آوردن دســت و سر و ســایر اعضا بدن
از ســانروف خودداری نمایید ممکن است اجزای
بدن هنگام حرکت با اشیائی برخورد کند و باعث
آسیب دیدن سرنشــینان شود هنگام بسته شدن
ســانروف مراقب باشید که دســتها و سر و گردن
سرنشینان ،به ویژه کودکان از سانروف دور باشد.
نادیده گرفتن این موارد در زمان بســتن سانروف
منجربه پیامدهای جدی خطرناک میشود.

 ۸.۱۱آینه عقب داخلی
آینه عقب داخلی مجهز به قابلیت ضد تابش نور است و
دارای دو وضعیت مناسب برای شب هنگام و روز هنگام
میباشد .در طول رانندگی در روز ،دکمه ضد تابش نور
آینــه داخلی را به وضعیت روز هنــگام تغییر دهید .در
طول رانندگی در شب ،دکمه ضد تابش آینه داخلی را به
وضعیت شب تغییر دهید.
قبــل از رانندگی ،آینه داخلی را بطور مناســب تنظیم
نمایید تا تصویر نمایان از میان شیشــه عقب خودرو در
مرکز آینه پدیدار شــود .به منظــور حصول اطمینان از
ایمنی رانندگی و داشــتن تصویری واضح برای راننده،
آینه داخلی و آینههای جانبی را تمیز نگه دارید.

توجه
وضعیت کلیه آینههای دید عقب (جانبی و عقب)
را قبــل از رانندگــی تنظیم نماییــد .برای حفظ
تمرکزتان در طول رانندگی از تنظیم وضعیت آینه
خودداری نمایید.
جهت پیشگیری از بوجود نیامدن مانعی برای دید
عقب از آینه و به منظور حفظ ایمنی راننده نباید
بار و بنه یا اشــیا گوناگون را بیش از ارتفاع پشتی
صندلی عقب انباشت نمود.
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 ۸.۱۲جا عینکی*
مدلهایي که مجهز به ســانروف میباشــند دارای جا
عینکی میباشــند کــه بین صندلی راننــده و صندلی
سرنشــین جلویی قرار گرفته اســت و برای ســهولت
قرارگیری عینک ،چراغ مطالعهای در آنجا تعبیه شــده
اســت .به آرامی کلید جا عینکی را فشــار دهید تا جا
عینکی بطور اتوماتیک باز شود.
هشدار
هنگام پارک کردن خودرو در محلی که در معرض
نور مستقیم خورشید میباشد ،عینک آفتابیتان را
در جا عینکی قرار ندهید .بیش از حد گرم شــدن
باعث آسیب دیدگی عینک آفتابی میشود.
جــا عینکی را بــه زور باز و بســته نکنید در این
صورت به مکانیزم جا عینکی آسیب میرسانید.

2
(جعبه داشبورد)

 ۸.13جعبه داشبورد
جعبه داشــبورد در سمت راست قسمت پایین داشبورد
قرار دارد .دستگیره در داشبورد را به عقب کشیده تا در
جعبه داشبورد بازگردد.

(جعبه کوچک سمت راننده سمت چپ پایین داشبورد )

 ۸.14جعبه کوچک سمت راننده سمت چپ پایین
داشبورد
جعبه کوچک سمت راننده برای قرار دادن اشیاء کوچک
در قسمت پایین سمت چپ داشبورد قرار گرفته است.
قرار برای باز کردن جعبه ســمت راننده به منظور قرار
دادن و برداشــتن آســان اشیاء دســتگیره را به پایین
بکشید.

* در صورت نصب در خودروی شما
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(محفظه میانی کوچک)

(فندک)

(منبع تغذیه کمکی)

 8.۱۵جعبه میانی کوچک
برای ذخیرهسازی اشیا کوچک در پشت صفحه فندک،
یک جعبه سمت راننده وجود دارد تا سکهها ،تلفن همراه
و کارتها به آسانی در آنجا جای گیرند و برداشته شوند.

 ۸.۱۶فندک
در صورت خاموش بودن موتور ،فندک زمانی کار میکند
که سوئیچ استارت در وضعیت  ACCیا  ONباشد .برای
استفاده از فندک آن را به پایین فشار دهید .بعد از گرم
شــدن به طور اتوماتیک بیرون میپرد و آماده استفاده
میباشد.

 ۸.۱۷منبع تغذیه کمکی
منبع تغذیه کمکی در پنل تزیینات ســتون  cقسمت
داخلی در قرار گرفته است و بعد از اینکه صندوق عقب
باز میشود قابل رؤیت میگردد در صورت خاموش شدن
موتور ،منبع تغذیه کمکی هنگامی که ســوئیچ استارت
در وضعیت  ACCیا  ONباشد ،کار میکند و به عنوان
منبع تغذیه تجهیزات برقی به کار برده میشود.

توجه

جهــت تمرکز بر رانندگی در طــول رانندگی از فندک
اســتفاده نکنید .فندک را حین پایین کشیدن با دست
نگه ندارید زیرا باعث گرم شــدن بیــش از حد فندک
میشود .در صورتی که فندک بعد از  30ثانیه به بیرون
نپرید ،جهت خودداری از بیش از حد گرم شدن ،فندک
را بیرون بکشید .از سوکت فندک به عنوان منبع تغذیه
ســایر تجهیزات الکتریکی (از قبیل ریش تراش برقی یا
قهوه جوش) استفاده ننمایید .زیرا سبب آسیبدیدگی
سوکت یا وقوع عیب در تجهیزات برقی میشود.
فقط از فندک اصلی متصل به خودرو استفاده نمایید .
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توجه
از تجهیزات الکتریکی با توان اســمی باالی 120
وات اســتفاده ننمایید زیرا باعث ســوختن منبع
تغذیه میشود.
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(زیر سیگاری)

(جعبه مرکزی سمت راننده و دسته صندلی)

 ۸.۱۸زیر سیگاری
زیر ســیگاری در جلوی زیرآرنجی بین دو صندلی جلو
قرار دارد .با برداشــتن در باالیی از زیر سیگاری استفاده
نماییــد .برای تمیز کردن خاکســترهای ســیگار زیر
ســیگاری ،مستقیماً آن را برداشــته و پس از تخلیه در
وضعیت اصلی قرار دهید.

 ۸.۱۹جعبه مرکزی سمت راننده و دسته صندلی
برای باز کردن جعبه کنســول وسط سمت راننده ،در را
بلند کنید .داخل جعبه کنســول مرکزی پورت USB
قرار داده شده است.

 ۸.۱۹.۱جا لیوانی روی رودری
جا لیوانی در بخش پایینی هر چهار در قرارگرفته است.

هشدار
بــرای حفظ تمرکز ،راننده نباید در حین رانندگی
نوشــیدنی را از جا لیوانی بردارد و یا در آنجا قرار
دهد.
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ابزار راننده

2
مثلث احتیاط

 ۸.۱۹.۲جا لیوانی عقب
جا لیوانی عقب در پشت جعبه مرکزی سمت راننده قرار
دارد .برای باز کردن ،در آن را به ســمت عقب بکشید و
برای بستن به سمت جلو فشار دهید.

توجه
هنگام اســتفاده از جالیوانیها از استارت یا ترمز
ناگهانی خــودرو خودداری نمایید تــا از ریختن
نوشــیدنیتان پیشــگیری شــود .طی رانندگی،
نوشــیدنی داغ را در جالیوانــی قــرار ندهید تا از
ریختن نوشــیدنی و وارد آمدن آسیب خودداری
گردد.
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الستیک زاپاس

جک

 ۸.۲۰ابزار راننده
 ۸.۲۰.۱جک
ابــزار راننده و جک در صفحــه ضربهگیر صندوق عقب
واقع در گوشــه سمت چپ زیر کف پوش صندوق عقب
قرارگرفته اســت .برای اســتفاده از آنها ،ابتدا کفپوش
صندوق عقب را بلند کنید.

(مثلث احتیاط)

 ۸.۲۰.۲مثلث احتیاط
در هنــگام وقوع نقص فنی کــه منجر به توقف خودرو
ميشــود ،از مثلث احتیاط برای هشــدار به خودروهای
پشت سر خودرو معیوب استفاده میشود .مثلث احتیاط
در صفحه ضربهگیر صندوق عقب واقع در گوشه سمت
چپ زیر کفپوش صندوق عقب قرار گرفته است .چهار
پایه آن را باز کنید و در  30متری پشت خودرو معیوب
روی زمین قرار دهید.

تجهیزات و عملکرد آنها
پیچ و بست زاپاس

توجه
در جادههای پرخطر ،مثل جادههای چالهدار توجه
کافی داشته باشید .حداقل یکبار در ماه زاپاس را
کنترل نمایید تا از فشار کافی زاپاس ()230kPa
اطمینان حاصل نمایید.
(زاپاس)

 ۸.۲۰.۳زاپاس

مشــخصات زاپاس برای این سری مدل 215/65R16
یــا  215/60R17می باشد.الســتیکهایی با این دو
مشــخصات یعنی  215/65R16یــا 215/60R17

مناسب میباشند و زاپاس دارای الستیک اندازه معمولی
میباشــد .با توجه به الزامات ذیل ،به درستی از زاپاس
استفاده نمایید:
²²صفحه ضربهگیر صندوق عقب را باز کنید.
²²پیچ و بســتهای چرخ زاپاس را با دست در جهت
خالف عقربههای ساعت بچرخانید تا پیچ و بستها
باز شــوند و در وضعیتی قرار گیرند که باعث ایجاد
مانع در پیادهسازی چرخ زاپاس نشوند .دستورالعمل
بستن زاپاس بالعکس دستورالعمل بازکردن میباشد.

(درپوش مخزن بنزین)

 ۸.۲۱درپوش مخزن بنزین
•درپوش مخزن بنزین را باز کنید.
•جهت باز نمودن درپــوش مخزن بنزین ،آن را خالف
عقربههاي ساعت بچرخانيد.
•براي بســتن درپوش آن را در جهت عقربههاي ساعت
بچرخانيد تا اينکه صداي تيک شــنيده شود که اين
صدا نشان دهنده قفل شدن در بطور کامل است.

هشدار
تحت برخی شرایط ،سوخت به آسانی قابل اشتعال
و انفجــار میباشــد .کاربرد یا عمکرد نامناســب
سبب ســوختگی یا بروز صدمات جدی میگردد.
هنــگام ســوختگیری از خاموش بــودن موتور
اطمینان حاصــل نمایید ،هرگز در مجاورت محل
سوختگیری با تلفن همراه صحبت نکنید و سیگار
نکشید ،از عدم وجود اشــتعال یا ایجاد جرقه در
حوالی خودرو اطمینان حاصل نمایید.
امــکان دارد بنزین تحت فشــار باشــد .در ابتدا
درپوش مخزن بنزین را تا نیمه بچرخانید تا صدای
هیس شنیده شــود و چند ثانیه قبل از باز کردن
کامل صبر کنید تا از پاشیدن بنزین و بروز صدمات
فردی پیشــگیری گردد ،ســپس درپوش مخزن
بنزین را باز کنید.
هنگام تعویض درپوش مخــزن بنزین ،ترجیحاً از
درپوش مختص خودرو اســتفاده شــود .درپوش
مخــزن بنزیــن اصلی مجهــز به یک ســوپاپ
ایمنی توکار برای کارکردهای درســت سیســتم
سوخترسانی و سیستم کنترل هواگیری میباشد.
درپوش مخزن بنزین بی کیفیت سبب وقوع عیب
و آسیبهای جدی میشود .هنگام پاشیدن بنزین
بر روی بدنه خودرو ،جهت پیشگیری از آسیب بر
رنگ خودرو آن را با آب تمیز نمایید.
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توجه
بــه منظور حصــول اطمینان از عملکــرد نرمال،
حســگرها در برابر پوشــش مواد آلوده ،روی سپر
خودرو را تمیز نگه دارید.

2
 ۸.۲۲قالبهای بکسل جلو /عقب
قالب براکت بکســل ســمت چپ جلوی خودرو نصب
شده اســت .به دقت درپوش قالب بکسل واقع بر روی
سمت چپ سپر جلو را برای استفاده از قالب بکسل باز
کنید و قالب بکسل پیچ دار را در سوراخ بدنه پیچ کنید.
همچنین یک قالب بکســل برروی بخش عقب خودرو
جای گرفته است .در مواقع اضطراری ،از طریق قالبهای
بکســل عقب و جلو عملیات خود امداددهی و یا امداد
متقابل سایر خودروها را انجام دهید.

هشدار
هنگام بکسل نمودن خودرو برای مسافتی طوالنی،
چرخهای جلو خودرو باید باالتر از سطح زمین قرار
گیرد.
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 ۸.۲۳سیستم حسگر پارک خودرو
هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت  ONقراردارد
و خودرو در حالت دنده عقب ( )Rقرار میگیرد یک بار
صدای صوت کوتاهی شــنیده میشود و سیستم حسگر
پارک بطور نرمال شــروع به کار میکند به گونهای که
حسگرهای واقع برروی سپر عقب جهت کمک به حرکت
به ســمت عقب و جلوگیری از برخورد با هرگونه مانعی
به کار برده میشــوند .سیستم حســگر پارک در چهار
حالت صدا برای ارائه اطالعات مسافتی استفاده میکند.
بر اساس مســافت موجود بین حسگر و مانع ،بوقها به
بــوق با فاصله زیاد ( ،)150cm~90بوق با فاصله کوتاه
( ،)90cm~60بوق منقطع ( )60cm~35و بوق ممتد
(بین  ) 35cmتقسیمبندی میشوند.

هشدار
اصل سیستم حسگر پارک ،بر اساس انتشار امواج
فراصوتــی از طریق حســگرها و ســپس دریافت
موج بازتاب شده برای شناســایی فاصله تا موانع
میباشد .این اصل باعث خواهد شد تا عدم کارآیی
این سیستم تحت شرایط ذیل یا برای موانع ذیل
شناسائی شود .
اشــیاء ظریف از قبیل طناب و تور سیمی ،حرکت
در میان جاده چمنی یا برروی جاده ناهموار ،مواد
پنبهای یا سایر مواد با سطوح جذب صدای آسان،
صداهای فراصوت با فرکانس مشــابه ،صدای گاز
اگزوز فشار باال و صدای ناشی از برخورد فلزات.
اشیاء مخروطی شــکل و اشیائی که دارای زوایای
تند و تیزی هستند به گونهای که سطوح بدنه این
اشیاء منعکس کننده نور هستند.
قبل از حرکت با دنده عقب ،پشت و اطراف منطقه
خودرو را با اطمینان کنترل نمایید.

تجهیزات و عملکرد آنها

 ۸.۲۴دوربین پانوراما (تمام نما)  360درجه *

روش عملکرد دوربین پانورامای  360درجه
دکمــه ( BVSدکمــه عملکرد دوربينهاي نمايشــگر
محيطي خودرو) را برای خاموش  /روشــن کردن فشار
دهید.
شرایط :
اگــر خودرو در حالــت دنده عقب نباشــد و همچنین
چراغهای راهنما برای عملیات گردش به راست  /چپ در
حالی که خودرو ســرعتی کمتر از < 20km/hداشته
باشد ،کار نمیکند.
دکمــه  BVSرا برای نمایش نمای جلو  +نمای پاناروما
برروی صفحه نمایش ال ســی دی فشار دهید و مکررا ً
دکمه  BVSرا جهت تغییر وضعیت به
نمای جلو  +پانوراما
نمای عقب  +پانوراما
نمای سمت چپ  +پانوراما
نمای سمت راست  +پانوراما

نمای جلو  +پانوراما
فشار دهید .اگر بعد از تغییر وضعیت طی  30ثانیه هیچ
عملیاتی اجرا نشــود AVM ،بطــور اتوماتیک خاموش
میشود و به وضعیت کار اصلی  DVDتغییر مییابد .در
صورتی که دکمه  BVSبرای نمایش پانورامای AVM
فشارداده شود و همزمان چراغ اعالن خطر روشن شود،
نمای جلــو  +پانوراما نمایش داده میشــود .بعد از 30
ثانیــه AVM ،بطــور اتوماتیک خاموش میشــود و به
وضعیت کار اصلی  DVDتغییر مییابد.
 : OFFبا فشار دکمه  BVSبمدت بیش از  1.5ثانیه،
صفحه نمایش خاموش میشود.
هشدار

سیستم دوربین پانورامای  360درجه ،اشیایی که دور از
میدان دید دوربینها یا زیر سپرها یا زیر خودرو باشند را
نمایش نمیدهد و تنها به عنوان سیستم کمک رانندگی
بــه کارمیرود به گونهای که ممکن اســت مســافت
شناسایی شده متفاوت از مسافت واقعی باشد .در طول
مسافتهای طوالنی یا در هنگام حرکت بسمت عقب (با
دنده عقب) با سرعت باال این احتمال وجود دارد که از
هر دو طرف ما خودرو بیاید ،بنابراین در حین رانندگی
به جای اتکای محض به نمایشگر دوربین ،منطقه اطراف
خودرو را به دقت مورد بررسی قرار دهید .سهل انگاری
قبل از رانندگی سبب وارد آمدن آسیب ،مرگ یا صدمه
به خودرو میشود.
قبل از رانندگــی ،از کنترل منطقه جلو ،عقب و اطراف
خودرو اطمینان حاصل نمایید.

روشن شدن اتوماتیک AVM

•قابلیت دیدن عقب خودرو
شرایط :
اگــر خــودرو در وضعیت دنده عقب باشــد و ســرعت
خودرو کمتراز  20کیلومتر در ســاعت باشــد .محتوای
صفحه نمایشــگر  AVMپانوراما  +نمای عقب با خطوط
کمکی ثابت (نیمه شفاف) میباشد .خطوط کمکی قرمز
از سپر عقب میباشد،
نشاندهنده فاصلهگذاری
از
خطوط کمکی زرد رنگ نشــاندهنده فاصله
سپر عقب میباشد و خطوط سبزرنگ نشاندهنده فاصله
از سپر عقب است .پهنای خطوط کمکی 2.4M
میباشد (یعنی فاصله بین لبههای آینههای بیرونی دید
عقب چپ و راســت) .در چنین حالتــی ،درصورتی که
دکمه  BVSفشــارداده شود محتوای صفحه نمایشگر
تغییــر وضعیت نــداده و گردش به چپ /راســت عمل
مینماید یا چراغ هشدار خطر روشن میشود.
برای خاموش کردن  AVMاز دنده عقب خارج شوید .در
صورتی که گردش به چپ  /راست به کار افتد ،محتوای
صفحه نمایشگر به وضعیت نمای چپ (یا نمای راست)
 +پانوراما تغییر مییابد .هنگام خاموش شدن چراغهای
راهنمای چپ /راست AVM ،فورا ً خاموش میشود و به
وضعیت کار اصلی  DVDبرمیگردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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•قابلیت نمای جانبی
شرایط :
اگرخودرو در وضعیت دنده عقب نباشد و سرعت خودرو
کمتراز  20کیلومتر در ساعت باشد .چراغهای راهنمای
راســت و یا چپ را برای نمایش نمــای چپ (یا نمای
راست)  +پانوراما روشــن کنيد .با خاموش کردن چراغ
راهنمای راســت  /چپ AVM ،فورا ً خاموش میشــود.
در وضعیت گردش به راســت  /چــپ ،محتوای صفحه
نمایشگر در صورت فشردن دکمه  BVSتغییرنمیکند.
هنگامی که کلید چراغ هشدار خطر فشارداده میشود،
محتوای صفحه نمایشگر به وضعیت نمای جلو  +پاناروما
تغییر مییابد و پس از  30ثانیه AVM ،بطور اتوماتیک
خاموش میشــود و یا با فشار دادن و نگه داشتن دکمه
 BVSبه مدت  ۱/۵ثانیه خاموش میشود.

توجه
در صورتی که خودرو در وضعیت دنده عقب نباشد
و عملکرد گردش به چپ  /راســت وجود نداشته
باشــد ،بعد از فشار دادن دکمه برای روشن شدن
 AVM ، AVMبه مدت  90ثانیه خاموش خواهد
شد.
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توجه

در صورتی که  DVDقبل از روشــن شدن AVM
در وضعیت روشن باشــد DVD ،پس از خاموش
شــدن  AVMبطور اتوماتیک بــه وضعیت قبلی
تغییر مییابد .در صورتی که  DVDقبل از روشن
شــدن  AVMدر وضعیت خاموش باشــد ،بعد از
خاموش شــدن  DVD ،AVMبطــور اتوماتیک

خاموش میشود.

نگهداری:
سیســتم دوربین پانوراما همانند سایر تجهیزات نیاز به
نگهداری دارد .امور مربوط به نگهداری باید کام ً
ال توسط
متخصصان اجرا شود که آموزشهای حرفهای را گذرانده
باشــند و مطابق با اســتانداردها و تعاریف شرکت ایران
خودرو در انجام عملیات مهارت داشــته باشــند .فقط
نمایندگیهــای مجاز ایران خودرو واجد شــرایط برای
اجرای این الزامات میباشند.
کاربر بایســتی بطــور دوره ای پاکیزگــی دوربینهای
جلو ،عقب ،ســمت راست و چپ ( 4قطعه ) و همچنین
شلشــدگی را در طول استفاده کنترل نماید .به محض
تشخیص شلشــدگی ،در نمایندگی مجاز ایران خودرو
اقدام به بســتن و محکــم کردن مجــدد آن نمایید و
نمایشگر را توسط پرسنل کالیبراسیون حرفهای کالیبره
نمایید.

موقعیتهای چهار دوربین به قرار زیراست:
دوربین جلو در قاب شــبکهای جلو ،دوربینهای سمت
راســت و چپ به ترتیب در زیر آینههای جانبی سمت
راست و چپ و دوربین عقب در باالی پالک خودرو جای
داده شده است.

تجهیزات و عملکرد آنها
•موتور را استارت بزنید.
توجه
به منظور پیشــگیری از نمایش نادرست تصویر،
نبایــد کاربر موقعیتهای نصب دوربینها را بدون
اجازه تغییر دهد .جهت از بین بردن تأثیر آلودگی
بر روی وضوح و شفافیت تصاویر هر از چندگاهی
دوربینها را تمیز کنید.
◆◆تعویض قطعات
در صورت تعویض قطعات دوربین پانوراما (از جمله قاب
شــبکه جلو ،آینههای جانبی راســت و چپ و صندوق
پران) بایستی تصویر توسط نمایندگی مجاز ایران خودرو
کالیبره گردد؛ در غیر این صورت خطای تکه تکه نشان
دادن در تصویر  360درجه رخ میدهد.

توجه
موتور تنها زمانی استارت میخورد که دسته دنده
به موقعیت “ ”Pیا “ ”Nتغییر وضعیت دهد.
 ۸.۲۵دکمه استارت فشاری
وقتی کلید استارت فشاری بدون فشار دادن پدال ترمز
فشار داده شود ،دکمه فشاری استارت به قرار زیر تغییر
مییابد:
•دکمه را یکبار برای قرارگیــری در وضعیت “”ACC
فشار دهید.
•دکمه را دو بار برای قرارگیری در وضعیت “ ”ONفشار
دهید.
•دکمه را ســه بار برای قرارگیری در وضعیت “”OFF
فشار دهید.
•دکمه را چهار بار برای قرارگیری در وضعیت “”ACC
فشار دهید و الی اخر.
استارت موتور
•دسته دنده را به موقعیت “ ”Pیا “ ”Nتغییر دهید .
•پدال ترمز را فشار دهید.
•دکمه استارت فشاری را بفشارید.

توقف موتور ()OFF
•سرعت حرکت صفر میباشد.
•دسته دنده در موقعیت “ ”Pمیباشد.
•دکمهی استارت فشاری را فشــار دهید .موتور توقف
خواهد کرد.
توجه
هنگام خاموش شــدن موتور ،سوئیچ استارت در
موقعیت “ ”OFFقــرار خواهد گرفت .در صورتی
که دسته دنده در موقعیت “ ”Pو یا در هر موقعیت
دیگر باشد به موقعیت “ ”ACCبرمیگردد.
در صورتی که در زمان اضطراری ،شرایط خاموش
شــدن موتور مهیا نشود ،دکمه استارت فشاری را
ســه بار طی  3ثانیه فشار دهید یا دکمه استارت
فشاری را به مدت  3ثانیه فشار داده و نگه دارید تا
موتور خاموش شود.
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رانندگی

۳
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رانندگی
 .1قبل از رانندگی

3

هشدار
بــار اضافی و توزیع آنهــا و تجهیزات اختیاری (از
قبیل یدک کش و بار بند) بطور معنادار رانندگی
با خودرو را شــدیدا ً تحت تأثیــر قرار میدهد .در
این مواقع ضمن انتخاب حالت رانندگی مناســب،
از سرعت مطمئنه اســتفاده نمائید .زمانی که بار
خاص و ســنگینی بــا خودرو حمل میشــود ،با
سرعت مناسب رانندگی نمائید.
قبل از رانندگی ،الزم اســت که خودرو را کنترل نمایید
تا از امنیت و آســایش رانندگی اطمینان حاصل نمایید
و ایــرادات بالقوه موجود را رفع نماییــد .امنیت راننده،
سرنشینان و سایرین بسیار مهم میباشد.
مواردی که بایستی کنترل شوند عبارتند از :
◆◆بررســی دیداری الســتیکها .در صورتی که فشــار
الســتیک انــدک باشــد ،از فشارســنج هــوا برای
اندازهگیری و تنظیم فشــار الستیک استفاده نموده
و همواره فشــار الستیک جلو /عقب را در فشارهای
 230kPa/210kPaحفظ نمائید.
◆◆مهره چرخها را از نظر شلشــدگی و انحراف و بسته
بودن کنترل نمایید.
◆◆منطقــه زیــر خــودرو را از نظر وجود لکــه روغن و
همچنین لولهها را از نظر نشتی کنترل نمایید.
◆◆کلیه شیشــهها ،آینههای جانبی و چراغهای عقب و
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جلو را از نظر داشــتن عملکرد نرمال کنترل نمایید
و برف انباشت شده بر روی خودرو را تمیز نمایید.
◆◆جلو آمپر ،چراغهای نشــانگر و چراغهای هشدار را از
نظر عملکرد عادی کنترل نمایید.
◆◆بسته بودن محکم در موتور و صندوق عقب را کنترل
نمایید که آیا ابزارآالت کامل است یا نه ،آیا الستیک
زاپاس تحت فشــار نرمال است یا نه و آیا بار و بنه و
اقالم داخلی بطور مناســب مرتب و مهار شده است
یا نه.
◆◆تنظیم مناســب فرمان ،صندلیها ،کمربندها و بسته
بودن دقیق درها را کنترل نمایید.
هشدار

هرگز کودک یا بزرگســالی که نیاز به حضور ســایرین
دارند را به تنهایی در خــودرو رها نکنید .هرگز حیوان
خانگیتــان را در خودرو رها نکنید .ممکن اســت آنها
تصادفاً با کلید یا کنترل کننده تماس پیدا کنند و سبب
بروز صدمات جدی و مرگ شوند .در شرایط آب و هوایی
گــرم و آفتابی ،دمای داخل خودرو به ســرعت افزایش
مییابد و منجر به صدمــات مهلک یا جدی برای افراد
و حیوانات میشود.
بــارو بنه را طوری قــرار دهید که هنــگام حرکت لیز
نخورند .مطمئن شــوید که ارتفاع وسایل داخل خودرو
بیش از پشــتی صندلی نباشــد .باری کــه محکم قرار
نگرفته باشد سبب بروز صدمات در زمان ترمز اضطراری
یا برخورد میشود.

 .2عملکردهای سوئیچ استارت
سوئیچ استارت در سمت راست ستون فرمان قرار گرفته
است .سوئیچ استارت دارای چهار وضعیت میباشد:
◆◆LOCK

◆◆( ACCاستفاده از تجهیزات)

◆◆ON
◆◆START

LOCK ۲.۱
تنها در این موقعیت است که میتوان کلید را برداشت یا
در سوئیچ قرارداد .وقتی کلید برداشته میشود ،فرمان به
خاطر ضد سرقت شدن قفل میشود.
ACC ۲.۲
وقتی ســوئیچ اســتارت در این وضعیت قرار میگیرد،
فرمان باز میشــود و تجهیزات برقی از قبیل سیســتم
تهویه مطبوع ،سیستم صوتی و فندک میتوانند روشن
شوند.

رانندگی
ON ۲.۳
بعد از اســتارت موتور ،سوئیچ استارت در حالت نرمال و
در این وضعیت میماند.
وقتی ســوئیچ اســتارت در این وضعیت میباشد ،کلیه
وسایل برقی و تجهیزات خودرو قابل دسترسی خواهند
بود.
START ۲.۴
با چرخاندن کلید و قرارگیــری در این وضعیت ،موتور
اســتارت میخورد .زمانی که کلید رها میشــود بطور
اتوماتیک به وضعیت  ONبرمیگردد.

هشدار
هنگام رانندگی کلید را از سوئیچ برندارید یا سوئیچ
اســتارت را در وضعیت “ ”LOCKقرار ندهید .در
اینصورت چرخ فرمان قفل خواهد شــد و سبب از
کنترل خارج شدن خودرو میشود و منجربه وارد
آمدن آسیبهای جدی به خودرو و صدمات فردی
میشود .فقط بعد از توقف کامل خودرو و خاموشی
موتور ،کلید را از سوئیچ بردارید.

توجه
اگر موتور روشن نشد ،کلید را در وضعیت LOCK
یــا  ACCقرار دهید و مجددا ً موتور را اســتارت
بزنید.
 .۳استارت موتور
 ۳.۱بررسی پیش از استارت
از محکم کشــیده شدن ترمز دســتی اطمینان حاصل
نمایید.
در مدل گیربکس دســتی ،دسته دنده را در حالت دنده
خالص قرار دهید .در مدل گیربکس اتوماتیک (،)CVT
دســته دنده را به دنده  Pیــا  Nتغییر دهید .موتور در
سایر دندهها نمیتواند استارت بخورد.
 ۳.۲عملکردهای استارت
پدال ترمز را فشار دهید (اما پدال گاز را رها کنید) کلید
اســتارت را در وضعیت  ONقــرار دهید و  2ثانیه نگه
دارید و سپس کلید را در وضعیت  STARTقرار دهید
تا موتور استارت بخورد .بعد از استارت موتور ،فورا ً کلید
را رها کنید تا روند استارت کامل شود.

هشدار
موتور استارتر را بطور پیوسته بیش از  10ثانیه به
کار نیندازید.
درصورتی که اولین بار موتور نتوانســت استارت
بخورد ،از قرارگیــری کلید در وضعیت  ACCیا
 LOCKقبل از ســعی مجــدد اطمینان حاصل
نماییــد .قبل از ســعی مجدد تقریبــاً  15ثانیه
صبرکنید.
در صورتی که موتور روشــن نشــود ،پدال گاز را تا انتها
فشار دهید و موتور را مجددا ً استارت بزنید.
در صورتی که موتور بعد از تکرار روند استارت فوقالذکر
کار نکند ،به بخش "خرابی اســتارت موتور" در قسمت
"معایب و اشکالیابی" مراجعه نمایید.
بعد از اینکه موتور اســتارت خورد ،به جای فشار دادن
فــوری پدال گاز ،برای مدتی موتــور را در دور آرام قرار
دهید.
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رانندگی
 ۳.۳گاز اگزوز (مونوکسید کربن)

3

هشدار
گاز اگزوز خودرو را استنشــاق ننمایید زیرا حاوی
منواکسید کربن بی بو و بی رنگ است .منواکسید
کربن برای بدن انســان مضر است .این گاز منجر
به از دســت دادن قوه چشایی یا مرگ استنشاق
کنندهها میشود.
در صورتی که مظنون به ورود گاز اگزوز به داخل
خودرو شــدید ،با پنجرههای باز رانندگی کنید و
فورا خودرو را کنترل و تعمیر نمایید.
برای مدت طوالنی موتور را در مکان بســته (مثل
گاراژ) بــه کار نیندازید .در طول رانندگی صندوق
عقــب را ببندید در غیر اینصــورت گاز اگزوز در
بخش سرنشین استنشاق خواهد شد .اگر رانندگی
با صندوق عقب باز ضروری باشد به موارد احتیاطی
ذیل توجه نمایید:
شیشهها را باز کنید.حالت گردش هــوای داخلی را خاموش کنید وسرعت فن را در بیشــترین میزان قرار دهید تا
هوا تهویه شود.
چنانچه نیاز اســت تا از طریق صندوق عقب یادرز بدنه ،ســیم یا کابلی را به درون خودرو وارد
نمایید ،برای پیشگیری از ورود منواکسید کربن
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به داخل خودرو ،از توصیههای ســازنده پیروی
نمایید.
جهت افزودن ابزار خــاص یا تجهیزات دیگر بهمنظور مهیا ســازی وســایل تفریجی یا هدفی
دیگر ،از توصیههای ســازنده پیروی کنید تا از
ورود منواکسید کربن به داخل خودرو پیشگیری
شود( .برخی از تجهیزات تفریحی از جمله اجاق،
یخچــال و هیتر باعث تولید منواکســید کربن
میشوند).
تحت شرایط ذیل ،سیستم اگزوز و بدنه خودروتوسط متخصص واجد شرایط کنترل شود:
خودرو بکسل شده باشد.مظنون به ورود گاز اگزوز در بخش سرنشــینشده باشیم.
صدای غیرعادی در سیستم اگزوز شنیده شود.سیســتم اگزوز انتهای بدنه یا انتهای خودرو درطول تصادف آسیب دیده باشد.

 ۳.۴مبدل کاتالیستی سه طرفه
مبدل کاتالیستی ســه طرفه ،ابزار کنترل گاز خروجی
مناسب برای سیستم اگزوز میباشد .گاز اگزوز در دمای
باال در مبدل کاتالیستی سه طرفه به مواد بی ضرر تبدیل
شده و به کاهش آلودگی کمک میکند.

هشدار
دمای سیستم اگزوز بسیار باال است .افراد ،حیوانات
و مواد اشتعالپذیر را دور از قطعات سیستم اگزوز
قرار دهید.
خودرو را بــر روی مواد اشــتعالپذیر مثل علف
خشک ،کاغذ باطله و لباس کهنه پارک نکنید.
در این صورت مواد اشتعالپذیر با جرقه زدن باعث
آتشسوزی میشوند.

رانندگی

توجه
از بنزین سرب دار استفاده نکنید .رسوبات حاصل
از بنزیــن ســربدار باعث تخریــب جدی مبدل
کاتالیزور سه سویه که آلودگی را کاهش میدهد،
میگردد و به مبدل کاتالیســتی سه سویه آسیب
میرساند.
از کارکرد درست موتور اطمینان حاصل نمایید.
عیب در احتراق ،عیب در تزریق ســوخت یا عیب
در سیستم برقی منجر به ورود سوخت اضافی در
مبدل کاتالیســتی سه ســویه میشود و منجر به
افزایش دمای بیش از حد میگردد.
هنگام وجود عیب در احتراق و یا عملکرد غیرعادی
موتور ،به رانندگی ادامه ندهید.
خــودرو را فورا ً در نمایندگی مجــاز ایران خودرو
کنترل نمایید.
از رانندگی با میزان ســوخت بسیار کم خودداری
نمایید .ادامه رانندگی با ســوخت ناکافی منجر به
توقف موتور و آسیبدیدگی مبدل کاتالیستی سه
سویه میشود.
در طول گرم شــدن موتور ،موتور را با سرعت باال
راهاندازی نکنید .در چنین حالتی ،ادامه رانندگی
منجر به گرم شــدن موتور و آسیبدیدگی مبدل
کاتالیستی سه سویه میشود.

 .۴عملکردهای گیربکس دستی ()MT
 ۴.۱گیربکس  5دنده دستی ( 5سرعته)
گیربکس دستی ،یک ساختار مکانیکی  5سرعته دستی
دارد ،حالت تعویض دنده در تصویر نشان داده شده است.
در زمان تعویض دنده ،از فشــار کامل پدال کالچ تا انتها
اطمینان حاصل نمایید ،دسته دنده را به دنده مورد نظر
تغییر دهید و ســپس به آرامی پدال کالچ را رها کنید.
هنگامی کــه تعویض دنده کار نمیکند ،پا را روی پدال
کالچ قرار ندهید با این کار سایش کالچ تسریع میشود.
فقط بعد از توقف کامل خودرو ،دنده عقب را تغییر دهید
و پدال کالچ را به مدت  3ثانیه فشــار دهید .تغییر دنده
عقب در زمان حرکت خودرو باعث آسیبدیدگی جعبه
دنده میشود.

 ۴.۲گیربکس  ۶دنده دستی ( ۶سرعته)
این نوع گیربکس دســتی از ساختار مکانیکی  6سرعته
استفاده میکند .حالتهای تعویض دنده در تصویر نشان
داده شده است.
در زمان تعویض دنده از فشار دادن کالچ تا انتها اطمینان
حاصل نمایید و دســته دنده را به دنده مورد نظر تغییر
دهید و ســپس به آرامی پدال کالچ را رها کنید .وقتی
تعویض دنده عمل نمیکند ،پایتان را بر روی پدال کالچ
نگه ندارید ،زیرا باعث تسریع در سایش کالچ میشود.
تنهــا بعد از توقف کامل خودرو ،از دنده عقب اســتفاده
نمائید .تعویض دنده عقب هنگام حرکت خودرو به جلو
باعث آسیبدیدگی جعبه دنده میشود.

نکته
تعویض دنده بایســتی به راحتی و به نرمی کامل
انجام شــود ،این مهم با استفاده از دنده برنجیها
مسیر شده است.
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رانندگی
خودرو قبل از انجام عملیات اطمینان حاصل نمایید.
در وضعیت  ،Pگیربکس بطور مکانیکی قفل میشــود.
بنابرایــن در طول رانندگی ،تعویض دنده به  Pمنجر به
آسیبدیدگی مکانیسم گیربکس اتوماتیک میشود.

3
 .۵عملکردهای گیربکس اتوماتیک (*)CVT
گیربکس اتوماتیک ()CVT
 ۵.۱دنده پارک ()P
وقتی دســته دنده در حالت  Pمیباشد ،گیربکس بطور
مکانیکــی قفل میشــود تا از غلتیــدن چرخهای جلو
پیشگیری نماید .گیربکس باید در این وضعیت باشد تا
موتور بطور نرمال توقف و استارت نماید.
در تعویض دنده از  Pبه دنده دیگر ،ابتدا موتور را استارت
بزنید یا کلید استارت فشاری را در وضعیت “ ”ONقرار
دهید ،پدال ترمز را با پای راســت تا انتها فشــار دهید
دکمه باز شدن دنده  Pبر روی دسته دنده را فشار دهید
و دنده انتخابی را تعویض نمایید .عدم عمل نمودن این
دســتورالعمل به دسته دنده آسیب میرساند .به منظور
پیشگیری از حرکت ناگهانی خودرو هنگام تعویض دنده
از دنده  Pدر سرعت باالی موتور  ،حداکثر دور موتور در
دنده  Pبه  3,000r/minمحدود میشود.
جهت تعویض دنده از  Pبــه دنده دیگر ،از توقف کامل
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هشدار
درصورتی که نیاز اســت خودرو برای مدتی پارک
شود (موتورروشــن باشد یا نباشــد) ،الزم است
همزمان با قــرار دادن دنده در وضعیت  ، Pترمز
دستی باال کشیده شود .سهل انگاری دراین مورد
باعث حرکت تصادفی خودرو و در نتیجه منجر به
تصادفات جدی یا تلفات مالی میشود.
 ۵.۲دنده عقب ()R
تنهــا زمانی خودرو به عقب حرکت میکند که دســته
دنده در وضعیت دنده  Rباشــد .قبــل از تعویض دنده
 Rیا خارج شدن از دنده  ،Rابتدا از توقف کامل خودرو
اطمینان حاصل نمایید.
توجه
بمنظور حفظ ایمنی در رانندگی  ،حداکثر سرعت
در حرکت با دنده عقب  20km/hبا حداکثر دور
موتور در حــدود  3,000r/minبرای مدلهای
 CVTدر نظر گرفته شده است.

 ۵.۳دنده خالص ()N
جهت استارت مجدد موتور یا در جا روشن ماندن موتور
در طول پارک موقت خــودرو ،دنده خالص به کار برده
میشود.
هشدار
موتور فقط در دنده  Pیا  Nاســتارت می خورد.
موتور نمیتواند در دنده  Dیا  Rاســتارت بخورد.
برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو در هنگام
تعویض دنده از  Nدر دور باال ،سیســتم به نحوی
برنامهریزی شده اســت که دور موتور در دنده N
باالتر از  3000دور در دقیقه نرود.
 ۵.۴دنده حرکت به جلو ()D
از این دنده در طول حرکت رو به جلو اســتفاده نمایید.
راننده میتواند با فشار بر پدال گاز ،در صورت نیاز سرعت
حرکت خودرو را کنترل نماید.
 ۵.۵حالت اسپورت
چنانچه دســته دنده را از دنده  Dبه ســمت راست در
حالت اسپورت (“ )”Sحرکت دهید  ،میتوانید رانندگی
اسپرتتری از دنده  Dرا تجربه نماید.
* در صورت نصب در خودروی شما

رانندگی
 ۵.۶حالت دستی
دســته دنده را در حالت دنده  Sبه ســمت جلو و عقب
حرکت دهیــد تا در حالت دســتی کار کند .در چنین
حالتی ،با توجه به دور موتور و شرایط جاده ،دسته دنده
را به سمت وضعیت “ ”+یا “ ”-حرکت دهید تا تعویض رو
به باال و یا رو به پایین جعبه دنده اجرا شود .تحت حالت
دســتی ،در زمان حرکت در جادههای ناهموار یا انسداد
و یا لغزش الســتیکها ،برای جلوگیری از افزایش بیش
از حد دور موتور و محافظت از گیربکس ،گیربکس بطور
اتوماتیــک به دنده  Dتغییر وضعیت میدهد و هنگامی
که شــرایط رانندگی فوق عوض شــود ،گیربکس بطور
اتوماتیک به حالت دستی برمیگردد.
وضعیت یا شماره دنده فعلی گیربکس بر روی جلو آمپر
نمایش داده میشود .سیستم کنترلی گیربکس را کنترل
میکند و سرعت رانندگی را با توجه به دور موتور کنترل
مینمایــد .هنگام کم و زیاد بودن دور موتور از ســرعت
تعیین شــده ،سیســتم کنترل با تغییر نسبت سرعت
تنظیم میشــود .در صورتی که راننده در حالت دستی
نتواند به موقع تعویض دنده نماید ،هنگام رســیدن دور
موتــور به  ، 5,500r/minبرای محافظت از گیربکس و
موتور ،گیربکس بطور اتوماتیک يک دنده باال میرود.
درصورتــی که راننده بــا دنده باال رانندگــی کند و در
شــرایطی که باید دنده را کم کنــد ،این کار را فراموش
نماید ،گیربکس وابســته به دور موتور و سرعت خودرو
بطــور اتوماتیک دنده را کم میکند .با راندن این خودرو

احساس آسایش خواهید نمود.
هشدار
برای امنیت خود و امنیت سرنشینانتان ،از تغییر
دنده قبل از شتابگیری اطمینان حاصل نمایید.
در غیر اینصورت این کار منجر به حرکت ناگهانی
رو به جلو خودرو میشود که در برخی موارد منجر
به خطرات جانی میشود.
 ۵.۷بازکردن دستی قفل دسته دنده
اگر باتری خالی شود یا واحد الکتریکی مکانیزم تعویض
دنده آسیب ببیند ،تعویض دسته دنده از دنده ( Pدنده
پــارک کردن) حتــی زمانی که پدال ترمز فشــار داده
میشود ،غیر ممکن است.
جهت بازکردن قفل دنده  ، Pمراحل ذیل را انجام دهید:
 .aاز ترمز دستی استفاده نمایید.
 .bبا ابزاری مناســب درپــوش آزاد نمودن قفل تعویض
دنده(  Aدر تصویر) را باز کنید.
 .cبا ابزاری مناسب دکمه بازکردن دستی را از محل B
در تصویر بطور عمود به پایین فشار دهید.
 .dدکمه تعویض دنده  Cرا به پایین فشار دهید و دسته
دنده را به ســمت دنده  Nببرید تا عمل باز شــدن
دستی تکمیل شود.

3

هشدار
در زمان وقوع عیب در گیربکس  CVTیا سیستم
مرتبط ،سیســتم کنترل گیربکس ،چراغ نشانگر
عیــب جعبه دنده که به شــکل دنده میباشــد
را بر روی جلو آمپر روشــن میکنــد .در چنین
حالتی ،هرچه ســریعترخودرو را به نزدیکترین
نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو ببرید.
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 ۵.۸قابلیت حفاظت از دمای روغن
دمای روغن گیربکس تحت شرایط بار سنگین و سرعت
پایین به سرعت افزایش مییابد .دمای بیش از حد باالی
روغن به قطعات داخلی گیربکس آســیب میرســاند و
ســبب خرابی کار کردن گیربکس یا وارد نمودن صدمه
به گیربکس میشــود .جهت حصول اطمینان از امنیت
راننده تحت چنین شــرایطی ،هنگامی که دمای روغن
گیربکس بــه مدت بیش از  30ثانیــه 140ºC~120
میشود ،چراغ نشــانگر عیب برای اعالن وقوع وضعیت
غیرعادی در خودرو روشن میشود.

هشدار
اگر دمای روغن گیربکس بیش از  140ºCباشد،
چراغ نشانگر عیبیابی روشــن میشود و انتقال
قدرت از موتور به گیربکس قطع خواهد شــد .در
چنین وضعیتی ،نترسید .منتظر سردشدن خودرو
بمانید و سپس برای انتقال قدرت مجدد بین موتور
و گیربکس مجددا ً استارت بزنید.
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 ۵.۹احتیاط الزم در دوره آببندی
 1000کیلومتر اول مســافت طی شده در خودروی نو،
دوره تست گیربکس اتوماتیک میباشد ،بایستی در این
دوره ،احتیاط خاصی درحالت رانندگی مبذول گردد.
رانندگی محتاطانه و دقیــق و در دوره آببندی خودرو
نو باعــث بهبود دوام خودرو و افزایش عمر مفید خودرو
میگردد.
در طول دوره آببندی به موارد ذیل توجه نمایید :
²²تا جایی که امکان دارد از اســتارت با سرعت باال و
شتاب ناگهانی خودداری نمایید.
²²از ترمز اضطراری غیر ضروری خودداری نمایید.
²²برای مدت طوالنی ،با سرعت ثابت رانندگی نکنید.
برای آببندی خوب از کلیه دندهها استفاده نمائید.

توجه
خاموش کــردن موتور در حیــن رانندگی اکیدا ً
ممنوع است.

هشدار
هرگز در جاده صاف و صیقلی بطور ناگهانی دنده را
کم نکنید زیرا باعث از کنترل خارج شدن خودرو
میشــود .میزان استهالک در جا کار کردن موتور
بدون گاز دادن در شــرایط آب و هوایی سرد ،باال
میباشــد .بنابراین قبل از گرم شدن موتور هنگام
تعویض دنده به دندهی جلو یا دنده عقب ،احتیاط
الزم را رعایت نمایید.
در وضعیــت پارک ،از تســت موتــور در دور باال
خودداری نمائید.
قبل از توقف کامل خودرو ،دسته دنده را در دنده
 Pیا  Rقرار ندهید زیرا در اینصورت منجر به بروز
صدمات جدی در گیربکس میشود.
به هنگام توقف خودرو در شیب ،به جای فشاردادن
پــدال گاز ،پدال ترمز را فشــار دهید تا خودرو را
ثابت نگه دارد.

رانندگی
 .6عملکردهای سیستم ترمز اصلی
 ۶.۱اطالعات کلی
سایش لنت ترمز به میزان زیادی وابسته به شرایط عمل
و روش رانندگی میباشــد ،بخصــوص در خودرویی که
مکررا ً در ترافیک شهری و ترافیک مسافت کوتاه حرکت
میکند یا خودرویی که تحت حالت اســپورت رانندگی
میشــود .زمانیکه اصطــکاک لنت ترمز زیاد شــده و
سائیدگی آن به اندازه خاصی رسیده باشد قسمت درونی
و فلزی لنت با دیسک برخورد میکند .در این شرایط هر
چه ســریعتر با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس
حاصل نمایید.
توجه
هیچ شیئ خارجی در نزدیک پدال قرار ندهید .در
این صورت ،سبب اشکال در زمان فشار دادن پدال
ترمز میشــود و در نتیجه منجر به بروز تصادفات
جدی خواهد شد.

دریچه وارسی

دریچه وارسی

از طریق دریچه بررسی کفشکهای ترمز کاسهای ،لنت
ترمز را مورد مشاهده قرار دهید .اگر ضخامت باقیمانده
آن کمتــر از  ۱/۵میلیمتر باشــد ،لنت ترمز را تعویض
نمایید.

هشدار
مهم نیست که پدال ترمز تا اخر فشارداده شده یا
نه ،صدای جیغی کــه در طول رانندگی به گوش
میرســد اعالن مینماید که لنــت ترمز خودرو
ساییده شده و باید تعویض شود .به محض شنیدن
این صدا با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس
حاصل نمایید.
 ۶.۲عوامل تأثیرگذار بر ترمز گیری
در فصل زمســتان هنگام رانندگی پس از شستشــوی
خودرو یا در هنگام بارندگی ،ترمز یخ میزند و یا هنگام
حرکت خودرو بر روی زمین نمک پاشیده شده ،کارایی
ترمز پایین میآید.
در چنین مواردی ،با ســرعت پایین رانندگی کنید و به
دفعات از ترمزگیری استفاده نمایید .بعد از اینکه عملکرد
ترمــز کام ً
ال بازیابی شــد ،با ســرعت معمولی رانندگی
نمایید.
تــا زمانی که نیاز به ترمز کــردن ندارید ،پایتان را روی
پدال ترمز قرار ندهیــد .در غیر اینصورت ،ترمز به علت
وضعیــت مکرر نیــم ترمز بیش از حد گرم میشــود و
سایش لنت ترمز تسریع میگردد.
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توجه
هنگام رانندگی به ســمت پایین یک سرپائینی،
بموقع دنده را کم کنید تــا از قابلیت ترمزگیری
خودرو اســتفاده شــود .اگر اســتفاده از ترمز نیز
ضروری باشــد ،بطور متناوب و نه پیوسته ترمز را
به کار گیرید.
 ۶.۳قابلیت بوستر خالء
بوستر خالء سیستم ترمز از فشار خالء تولید شده توسط
سیستم ورودی هوای موتور برای کمک به سیستم ترمز
استفاده میکند.
بنابراین ،هنگام خاموش بودن موتور  ،خودرو را حرکت
ندهید.
هنگام خرابی بوســتر خــاء (برای مثــال  ،خودرویی
که بکســل شده یا بوســتر خالء آن آسیب دیده است)
اطمینان حاصل کنید که پدال ترمز با نیروی بیشــتری
در زمان نیاز به ترمزگیری فشار داده میشود تا قابلیت
عملکرد بوستر از دست رفته جبران شود.
بوستر خالء  S5به قابلیت ترمز کمکی مجهز میباشد.
هنگامی که با نیروی زیاد پدال ترمز را فشار دهیم ،این
قابلیت ،فشار پای راننده را برای ترمزگیری بهتر تقویت
میکند.
* درصورت نصب در خودروی شما
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 ۶.۴سیستم ترمز ضدقفل ()ABS
سیستم ترمز ضد قفل ،ترمز هر چرخ را کنترل مینماید.
هنگام وقوع ترمز اضطراری یا ترمزگیری در جاده لغزنده،
چرخها قفل نمیشــوند تا حداکثر نیروی ترمزگیری و
کنترل فرمان تضمین گردد و از انحراف و لغزش برروی
جاده لغزنده پیشگیری گردد.
زمانی که ســرعت خودرو زیر  8km/hباشــد ،سیستم
ترمز ضد قفل عمل نمیکند.
در طول ترمزگیری ،وقتی چرخها تقریباً قفل میشوند،
نیــروی اضافی از پدال ترمز به پا برگردانده میشــود و
بر روی عملگر موجــود در قطعات موتور صدای کلیکی
میدهد که نشــاندهنده این موضوع است که سیستم
ترمز ضد قفل عمل میکند و در وضعیت عادی میباشد.
از سوی دیگر ،نشان میدهد که وضعیت جاده خطرناک
اســت و باید در طول رانندگی احتیاط نمود .سیســتم
ترمز ضد قفل مشــخص کننده قابلیــت خود کنترلی
میباشــد .در زمان وقوع عیب در سیستم  ،ABSچراغ
هشدار  ABSبرروی جلو آمپر روشن میشود .در چنین
وضعیتی ،سیســتم ترمز کارکرد عــادی دارد اما بدون
عملکرد ضد قفل میباشد.

توجه
سیســتم ترمز ضد قفل میتواند بهترین عملکرد
ترمزگیری را برای خودرو مهیا نماید .اما ،با وجود
مجهز بودن به سیســتم ترمزضد قفل ،مســافت
ترمزگیــری برروی جاده لغزنده طوالنیتر از جاده
خشک میباشد.
بــه منظور ایمنی خودتان و سرنشــینان ،با دقت
عمل کنید و با سرعت پایین رانندگی نمایید.
اگر چراغ هشــدار  ABSروشــن شــود ،هر چه
سریعتر برای تعمیر خودرو به نمایندگیهای مجاز
شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.
 ۶.۵کنترل پایداری الکترونیکی (* )ESC
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ( )ESCشامل سه
ماژول میباشــد که عبارتند از سیســتم ترمز ضد قفل
( ،)ABSسیســتم کنترل کششــی ( )TCSو کنترل
پایداری الکترونیکی ( ESC . (ESCنه تنها به اجرای
ترمزگیری  ABSکمک میکند بلکه شامل قابلیت ضد
لغزشــی در حرکت خودرو و قابلیت پایداری خودرو در
برابر لغزش خارج از کنترل خودرو نیز میباشد.
سیستم  ESCبطور اتوماتیک بعد از استارت موتور فعال
میشــود و از طریق دکمه دستی غیرفعال میگردد .اما
قابلیت  ABSکه در  ESCبه کار برده میشود نمیتواند
غیرفعال شــود و بطور مدام در طول راندن خودرو فعال
است .نمادی از چراغ نشانگر  ESCبه شکل بر روی
جلــو آمپر وجود دارد که بعد از غیرفعالســازی ESC

رانندگی
روشــن می شود .وقتی  ESCدر طول رانندگی به کار
چشمک خواهد زد.
میافتد ،چراغ نشــانگر ESC
عالوه بر این ،حالت زمســتانی  ESCنیز قابل انتخاب
روی مجموعه دسته راهنمای
است که توسط دکمه
چپ فعال میگردد.
سیستم  ESCدارای قابلیت خود عیبیابی میباشد .به
محض بروز ایراد در سیستم  ، ESCچراغ هشدار ESC
برروی داشبورد روشــن میشود .هنگامی که خودرو به
ســرعت  30km/hمیرســد صدای "صوت" کوتاهی
صادر میکند که صدای اســتارت برگشتی موتور پمپ
در طول خود کنترلی  ESCمیباشــد و نشانهای عادی
میباشد.
در صورتی که چراغ هشدار  ESCروشن شود اما چراغ
هشدار  ABSخاموش باشد ،فقط  ESCاز کار میافتد
و ماژول  ABSبطور عادی به کارکردن ادامه میدهد.
هنگامــی که چراغهای هشــدار  ESCو  ABSهر دو
روشــن میشوند ،نشــاندهنده آن اســت که  ESCو
 ABSهر دو کار نمیکنند.
سیستم کمکی کنترل حرکت در شیب (:)HAS
هنگام استارت خودرو در سرباالئی ،پدال کالچ را تا انتها
فشار دهید ،دنده را تعویض نمایید .به سرعت پای راست
خود را از پدال ترمز به پدال گاز ببرید ،پدال گاز را فشار
دهیــد و کالچ را رها کنید تا خودرو شــروع به حرکت
نمایــد .در طول این رونــد ESC ،بطور فعال از نیروی
ترمز برای جلوگیری از لغزش رو به پایین شیب خودرو
استفاده میکند .زمانی که ترمز دستی باال باشد قابلیت
سیستم کمکی کنترل حرکت در شیب به کار نمیافتد.
وقتی خودرو در باالی سرازیری پارک شده و دسته دنده

به دنده  Dتعویض شــده باشد ،سیستم کمکی کنترل
حرکت در شــیب فعال میشود (بمدت  ۱/۵ثانیه بطور
پیوسته) تا خط روغن سیستم ترمز بسته شود ،سیلندر
اصلی ترمز در خالء قــرار گیرد و صدای آرام کوبش در
لحظه آزادسازی پدال ترمز شــنیده شود .بطور مشابه،
وقتی خودرو در شــیب رو به پایین پارک شــده است و
دسته دنده به دنده  Rتعویض داده شود ،سیستم کمکی
کنترل حرکت در شــیب  ESCفعال میشود و نشانه
فوقالذکر رخ خواهد داد .این نشانه عادی میباشد.

توجه
دامنــه مناســب برای حرکــت آزاد پــدال ترمز
 10mm~5میباشــد .درصورت زیاد شدن این
کــورس حرکتی ،هر چه ســریعتر جهت کنترل
خــودرو بــه نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران
خودرو مراجعه نمایید.

توجه
سیستم ( )ESCابزاری پیشرفته در طول رانندگی
جهت بهبود پایداری حرکت خودرو تا جای ممکن
میباشــد .اما بــا وجود مجهز بــودن به ، ESC
قابلیت کنترل پایداری در جادههای مرطوب و لیز
و شرایط جادهای خاص محدود است.
به منظور تضمین امنیت خودتان و سرنشینان ،با
سرعت پایین رانندگی نمایید.
اگر چراغ هشــدار  ESCیا چراغ هشدار ABS
بطور ثابت روشــن شود ،هرچه ســریعتر جهت
تعمیر به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه
نمایید.

117

3

رانندگی

3

هشدار
جهت پیشگیری از آتشسوزی ،خودرو را بر روی
مواد اشــتعالپذیر مثل علف ،کاغذ باطله و لباس
کهنه پارک نکنید.
جهت پارک ایمن از ترمز دستی استفاده نمایید و
در مدلهای  CVTدسته دنده را در دنده پارک و
در مدلهای  MTدر دنده مناســب قرار دهید .در
غیــر اینصورت منجر به حرکت تصادفی یا غلتش
خودرو میشود و حوادثی رخ میدهد.
هنگام پارک خــودرو ،از تعویض دنده به دنده P
مطمئن باشید .تعویض دنده از دنده  Pبدون فشار
دادن پدال ترمز غیر ممکن است.
خودرو را درحال روشــن و بدون سرنشــین رها
نکنید.
هرگز کودک یا بزرگســالی که نیــاز به همراه در
خــودرو دارد را به تنهایی در خــودرو رها نکنید.
هرگز حیوان خانگیتــان را در خودرو رها نکنید.
ممکن اســت آنها با کلید یــا کنترلر تماس پیدا
کنند و ســبب بروز صدمات جدی و مرگ شوند.
در شرایط آب و هوایی گرم و آفتابی ،دمای داخل
خودرو به سرعت افزایش مییابد منجر به صدمات
مهلک یا جدی برای افراد و حیوانات میشود.
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 .۷عملکرد سیستم ترمز دستی
 ۷.۱ترمز دستی
اهرم ترمز دستی در سمت راست راننده واقع شده است.
ترمز دســتی با باال کشــیدن اهرم ترمز دســتی فعال
میشــود .بعد از توقف کامل خودرو و فشار دادن و نگه
داشــتن پدال ترمز ،همزمان اهرم ترمز دســتی را باال
بکشید .سپس پدال ترمز را رها کنید.

هشدار
فقط زمانی که خودرو کامال متوقف شــده اســت
از ترمز دســتی اســتفاده نمایید .فقط در مواقع
اضطراری از ترمز دســتی در خــودروی در حال
حرکت اســتفاده نمائید ،در غیــر این صورت به
خودروی شما آسیب خواهد رسید.

 ۷.۲رها کردن ترمز دستی
ابتدا پدال ترمز را فشــار دهید .ســپس ،دستگیره ترمز
دستی را اندکی باال بکشید و دکمه را به داخل فشار
دهید و ســپس دستگیره ترمز دســتی را به سمت
پایین رها کنید .بعد از اطمینان از ایمنی ،پدال ترمز
را رها کنید.
قبل از رانندگی؛ مطمئن باشــید که چراغ هشدار ترمز
خاموش است.

توجه
قبل از اســتارت خودرو ،از پایین کشــیده شدن
کامل اهرم ترمز دســتی اطمینان حاصل نمایید.
درغیر اینصورت منجر به استارت دشوار و تسریع
در سایش ترمز میشود.

رانندگی
 .۸عملکرد سیستم فرمان
 ۸.۱سیستم فرمان
سیســتم فرمان ،وظیفه مهم کنترل خودرو را به عهده
دارد .بــه منظور راحتی کاربــرد فرمان و ایمنی در برابر
تصادفات ،این سیســتم به فرمان هیدرولیکی ،ســتون
فرمان تاشو و همچنین به تنظیم زاویهای غربیلک فرمان
مجهز شده است.

 ۸.۲سیستم فرمان الکتریکی
سیستم فرمان مجهز به قابلیت فقط کمک هیدرولیکی
یا قابلیت کمک الکتریکی* میباشــد که برای سهولت
کاربرد سیستم میباشد .این قابلیت فقط در زمان روشن
بودن موتور در دسترس میباشد.
عملیات فرمانپذیری و قابلیتهای حرکت خطی بعد از
خاموش شــدن موتور کارایی دارند ولی نیروی بیشتری
مورد نیاز میباشد.
 ۸.۳ستون فرمان تاشو
ســتون فرمان ،قابلیت تاشــوندگی دارد .در زمان وقوع
تصادف (برخورد رو در رو با موانع) ،ستون فرمان وابسته
به اندازه نیروی برخوردی بطور اتوماتیک تا میشــود تا
ایمنی راننده مهیا گردد.

توجه
ممکن است خودرو بعد از کارکرد طوالنی با مشکل
کشــیدگی فرمان روبرو شود .به محض تشخیص
این مشکل ،جهت تنظیم  4چرخ به نمایندگیهای
مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.
* درصورت نصب در خودروی شما

هشدار
به منظور تضمین ایمنی مســافران و خودرو ،در
شرایط جادهای نامناسب ،خودرو را با احتیاط و با
تمرکز کافی برانید.

3

قفل (کشیدن به باال)
باز شدن (کشیدن به پایین)

 ۸.۴غربیلک فرمان با قابلیت تنظیم زاویه
راننده ،زاویه غربیلــک فرمان را با توجه به اندازه بدن و
عــادات رانندگی خود تنظیم مینماید .در زمان تنظیم،
ابتدا اهرم زیر ستون فرمان را آزاد کنید ،غربیلک فرمان
را در وضعیت مورد نظر تنظیم نمایید و اهرم را با بستن
قفل نمایید.
 .۹کنترل و نگهداری خودرو در فصل زمستان
در مناطق شمالی دما واقعا کم میباشد .نزدیک به این
فصل ،کنترل و نگهداریهای الزم را اجرا نمایید.
◆◆ترکیب ضد یخ در رادیاتور را از نظر مناســب بودنش
برای فصل زمستان کنترل نمایید.
◆◆مایع شستشو را با مایع شستشویی که حاوی افزودنی
ضد یخ است تعویض نمایید.
◆◆برای داشــتن یک عملکرد عادی ،باتــری را کنترل
نمایید .در شــرایط هوایی با دمــای پایین ،ظرفیت
ذخیره انرژی باتری بطور معناداری افت میکند.
119

رانندگی

3

◆◆از روغن موتوری با گرانروی پایین استفاده نمایید.
 .۱۰رانندگی در جادههای برفی و یخبندان
هنــگام رانندگــی در جادههــای برفی و یخــی ،بعلت
چسبندگی اندک بین الســتیکها و جاده ،خودرو را با
سرعت پایین ،ترمزگیری آرام و چرخش اندک برانید.
الزامات خاص به قرار زیر میباشد:
◆◆با احتیــاط رانندگی نمایید و فاصله خود را با خودرو
جلویی حفــظ نمایید تا به علــت فاصله ترمزگیری
ناکافی از برخورد با عقب خودرو خودداری شود.
◆◆از سرعتگیری و ترمزگیری سریع خودداری نمایید.
◆◆از ترمزگیری اضطراری خودداری نمایید مشــروط بر
اینکه ایمنی رانندگی تضمین شود.
◆◆از فرمان دادن با سرعت باال و چرخش زیاد خودداری
نمایید.
◆◆رانندگی با دنده پایین وابسته به شرایط واقعی مجاز
میباشد .در زمان تعویض دنده ،با دقت عمل کنید تا
از تغییر ناگهانی سرعت خودرو پیشگیری شود.
◆◆اگر قادر به رانندگی در شــرایط زمســتانی به دلیل
یخبندان و لغزش نبودید ،چرخهای جلو را در بستری
از شن ،نمک درشــت دانه یا چمن یا فرش و موکت
کتانی قرار داده و حرکت نمائید.
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نگهداری

۴
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نگهداری

هشدار
به منظور تضمين نمودن سالمتي و ايمني مسافران
و همچنين به منظور نگهداري مطلوب خودرو در
شرايط سخت رانندگي ،خودرو را بسيار با سليقه
نگهداشته و با دقت بيشتري رانندگي کنيد.

4

خودرو همانند ســایر ماشــینآالت نیاز بــه نگهداری
دارد .برنامههای دورهای نگهداری ،شــامل اقالم ضروری
نگهداری است تا همیشه خودرو تحت بهترین وضعیت
و با طوالنیترین عمر خدماتی باشــد .کارهای نگهداری
خودرو توســط تکنسینها اجرا میشود که آموزشهای
حرفهای را گذراندهاند و در انواع عیبیابیها و تعمیرات
مطابق با اســتانداردها و مشخصات شرکت ایران خودرو
مهارت دارند .فقط نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران
خودرو صالحیت رفع این الزامات را دارند.
 .۱توصیف دورههای تعمیر و نگهداری
هنگام ســرویس خودرو تحت شــرایط ذیل ،دورههای
تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور را کاهش دهید
(کوتاهتر از دورههای خــاص در برنامه دورهای تعمیر و
نگهداری):
رانندگی تحت شرایط گرد و غبار شدید
رانندگی با ســرعت کم یا در جا روشــن ماندن طوالنی
مدت
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اگــر خودرو به کــرات در جادههای بســیار غبارآلود یا
خاکی رانده شود ،فاصلههای زمانی تمیزکاری و کنترل و
تعویض را برای فیلتر هوا کاهش دهید.
ترمز خودرویی کــه مکررا ً در جاده ناهمــوار و مناطق
کوهســتانی رانده میشــود مرتباً به کار برده میشود و
در خودرویی که مکررا ً درشــرایط آب و هوایی مرطوب
و دمای باال مورد اســتفاده قرار میگیرد ،روغن ترمز به
سهولت خراب میشــود .با توجه به دو مورد فوقالذکر،
یکبار در سال روغن ترمز را تعویض نمایید.
کلیه قابلیتهای تجهیزات برقی (از قبیل چراغها ،برف
پاککن و شیشههای برقی) مکررا ً کنترل شوند.

توجه
نگهداریهایــی که تحت برنامه تعمیر و نگهداری
اعمال میشــود باعث حفظ خــودرو در بهترین
وضعیت میشود.

نگهداری
 .۲برنامه تعمیر و نگهداری دورهای
ب  -کنترل و در صورت نیاز تمیزکردن ،تعمیر ،تنظیم یا تعویض.
ت  -تعویض آ  -محکم کردن با گشتاور تعیین شده ر  -روغنکاری ن  -نگهداری
دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماههای طی شده تعیین میشود (هر كدام زودتر واقع شوند).

نگهداری
آیتمها
دوره نگهداری
فیلرگیری

توالی نگهداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ماه

2

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

 ×1000کیلومتر

2/5

7/5

موتور بنزینی

ب

82/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

سرویس مشابه با موتور

زنجیر تایمینگ موتور*1
تسمه دینام *2

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

روغن موتور *3

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

فیلتر روغن موتور *3

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

سیستم خنک کننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده)

ب

حالت کار در جای موتور

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

تعویض یکبار در هر دو سال

مایع خنککننده موتور
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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4

نگهداری
دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماههای طی شده تعیین میشود (هر كدام زودتر واقع شوند).
بخش نگهداری دوره نگهداری
دوره نگهداری

توالی نگهداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ماه

2

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

 ×1000کیلومتر

2/5

7/5

ب

ب

فیلتر هوای موتور *۴

4

ت

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ت

ب

فیلتر هوای اتاق(۴* )AC

هر  ۱۰,000کیلومتر یا سالی یکبار تعویض شود

فیلتر بنزین

هر  40,000کیلومتر یا هر دو سال یکبار تعویض شود

لولهها و شیلنگهای بنزین
شمع

ب
ب

ب

ب

ب
ب

ت

ب
ب

ب

ب
ب

ت

ب
ب

ب

ب

ب

ب
ب

ت

ت

ب

ب
ب

ب

ب

ب
ب

ت

سیستم بخارات بنزین

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

کنترل عملکرد باتری

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

کالچ و ترمز

ب

ب

ب

ب

کانکتورها ،شیلنگها و لولههای ترمز
روغن ترمز *۵
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82/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب
ب

ب

ب

ب
ب

ت

ب

ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب

ت

نگهداری
دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماههای طی شده تعیین میشود (هر كدام زودتر واقع شوند).
توالی نگهداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

بخش نگهداری دوره نگهداری

ماه

2

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

 ×1000کیلومتر

2/5

7/5

ب

ب

ترمز دیسکی

ب

ب

شیلنگها و روغن هیدرولیک فرمان

ب

ب

دوره نگهداری
ترمز دستی
کمک ترمز و شیلنگها

82/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ترمز کاسهای

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
ب

ب
ب

ب

ب

ب

ب
ب

ب
ب

ب

ب
ب
ب

ب

ب

عملکردهای فرمان

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

میله اتصال فرمان و سیبک توپی جانبی

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ت

ب

ت

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

روغن جعبه دنده دستی

ت

سطح مایع جعبه دنده اتوماتیک

هر  ۳۰ماه یا هر  ۴۵۰۰۰کیلومتر

مایع جعبه دنده اتوماتیک
ب

گردگیر شفت پلوس
تعلیقهای جلو و عقب و سیبکها
مهرههای چرخها

ب
آ

محافظ گرمای سیستم اگزوز
پیچ و مهرههای شاسی و بدنه

آ

ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ
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4

نگهداری
دوره نگهداری بر اساس مسافت پیموده شده یا ماههای طی شده تعیین میشود (هر كدام زودتر واقع شوند).
آیتم نگهداری دوره نگهداری
دوره نگهداری

توالی نگهداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ماه

2

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

 ×1000کیلومتر

2/5

7/5

کلیه سیستمهاي الکتریکی خودرو *۶

82/5 77/5 72/5 67/5 62/5 57/5 52/5 47/5 42/5 37/5 32/5 27/5 22/5 17/5 12/5
ب

تنظیم چراغهای جلو

4

ب
ب

ب
ب

ب

وضعیت بدنه (زنگزدگی ،فرسودگی و سوراخ شدگی)

ب
ب

ب

ب
ب

ب

یکبار در سال کنترل شود

فشار الستيکها (ازجمله زاپاس) تنظيم شوند

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

چفت و لوالها

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

پایین بدنه

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

تست جادهای

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

تمیز کردن موتور *۷

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

تمیز کردن انژکتور سوخت *۷

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

تمیز کردن محفظه احتراق /سیستم مکش هوا *۷

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نگهداری سیستم تهویه مطبوع *۷

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

حفاظت موتور *۷

ن *۸

نگهداری سیستم ترمز *۷

ن

ن

ن

ن

نگهداری سیستم فرمان هیدرولیکی *۷

ن

ن

ن

ن

نگهداری سیستم خنک کننده *۷
حفاظت از جعبه دنده دستی (۷* )MT
حفاظت از جعبه دنده اتوماتیک (۷* )CVT
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هر  45000کيلومتر يا هر  30ماه

ن
ن

نگهداری
* :1سرویس دورهای تسمه تایم مشابه با سرویس دورهای موتور است.
* :2اگر خودرو مجهز به سیستم فرمان الکتریکی یا سیستم تهویه مطبوع باشد ،تسمه دینام این دو سیستم را نیز کنترل نمایید.
* :3در صورتی که خودرویی تحت شرایط ذیل به کاربرده شود ،فواصل تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتوررا کوتاهتر نمایید:
 )1رانندگی تحت شرایط پر غبار  )2درجا روشن ماندن بلند مدت یا رانندگی با سرعت کم
* : 4اگر خودرو به کرات در جادههای پرغبار یا خاکی رانده شود ،فواصل کنترل ،تمیزکردن و تعویض هواکش را کاهش دهید.
* : 5در خودروهایی که از ترمز به کرات استفاده میشود (از قبیل رانندگی پیوسته خشن یا رانندگی در منطقه کوهستانی) یا خودروهایی که در رطوبت شدید به کار برده میشوند،
روغن ترمز باید یکبار در سال تعویض شود.
* : 6کلیه قابلیتهای سیستم الکتریکی از جمله چراغها ،سیستم برف پاککن و شیشههای برقی.
* : 7در موارد توصیه شده ،استفاده از تجهیزات نگهداری و تعمیر حرفهای و کتابچه تعمیرات خاص تهیه شده در شرکت ایران خودرو توصیه میگردد تا تعمیر و نگهداری دقیق و
عمیق برای خودرو را مهیا نمایید و خودرو را همیشه تحت وضعیت خوب نگهدارید.
* : 8این مورد تحت پوشش نگهداری رایگان نمیباشد.
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4

نگهداری

 .۳کنترل میزان روغن
 ۳.۱کنترل روغن موتور
◆◆خودرو را روی سطح صاف و بدون شیب پارک کنید،
موتــوررا متوقف کنید و  5دقیقه صبر کنید تا روغن
موتور به کارتل برگردد.
◆◆گیج اندازهگیری روغــن موتور را بردارید ،پاک کنید
و مجــددا ً گیج روغن را در جایش بگذارید .ســپس
مجددا ً گیج روغن را بردارید و ســطح روغن موتور را
کنترل نمایید .سطح روغن موتور بین عالئم حداقل
( )Lو حداکثر ( )Fگیج روغن میباشــد .این اختالف
بــا تقریب روغن موتور  1لیتــری بین حداقل ( )Lو
حداکثر ( )Fمیباشــد .در صورتی که ســطح روغن
نزدیک یا کمتر از عالمت حداقل ( )Lباشــد ،روغن
موتور را از طریق دریچه مخزن روغن اضافه کنید تا
به عالمت حداکثر ( )Fبرسید یا نزدیک شوید.
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(کنترل مایع خنک کننده رادیاتور)

4

(کنترل میزان روغن)

◆◆بعــد از افزودن یا تعویض روغــن موتور ،چند دقیقه
موتور را به کار اندازید .بعــد از اینکه موتور به مدت
 5دقیقه خاموش نمودید ،مجددا سطح روغن موتور
را کنترل نمایید.

توجه
بعد از اینکه روغن موتور اضافه میشــود ،ســطح
روغن موتور نباید بیش از عالمت مقدارحداکثر()F
باشــد در این صورت باعث اختالل در عمل و عمر
سرویس موتور میشود.
روغنی که دارای مشخصات متفاوت از روغن موتور
موجود در موتور است را به موتور نیافزایید .روغن
موتور افزوده شده به موتور ،روغن معدنی میباشد
و دوره تعویض هر  5000کیلومتر میباشد.

هشدار
سطح روغن موتور را بطور دورهای کنترل نمایید.
ناکافــی بودن روغن موتور در طــول رانندگی به
موتور صدمه میزند که این آســیبدیدگی خارج
از ضمانت و گارانتی خودرو در بازه زمانی مشخص
خواهد بود.
بایســتی روغن موتور به کار برده شــده در جای
مناســب تخلیه گردد .هرگز روی زمین یا چاه یا
رودخانه نریزید.
روغن مصرف شــده را در محل مناسب ضایعات
قرار دهید .توصیه میشــود که روغن موتور را در
نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو تعویض
نمایید.
جهت پیشــگیری از ســوختگی ،احتیاطات الزم
را مبــذول فرمایید زیرا روغن موتــور واقعاً گرم
میباشد.
تمــاس طوالنی مــدت مکرر با روغــن موتور به
کار برده شــده منجر به سرطان پوست میشود.
پوستتان را در برابر تماس مستقیم با روغن موتور
به کار برده شده حفاظت نمایید.
درصورت تماس با روغن موتور به کار برده شــده
فورا ً با آب و صابون یا مایع شوینده و مقدار زیادی
آب شسشتشو را انجام دهید.
روغــن موتور را در ظــرف عالمــتداری دور از
دسترس اطفال قرار دهید.

نگهداری
 ۳.۲کنترل مایع خنک کننده رادیاتور
هنگام کنترل سطح مایع خنککننده در مجموعه مخزن
آب کمکی ،بایستی موتور خنک باشد.
◆◆بطور عادی ،ســطح موجــود در مجموعه مخزن آب
کمکــی بین عالمتهــای  MAXو  MINاســت .در
صورتی که این ســطح پایین باشــد ،به آرامی مایع
خنککننده موتور مناســبی را از طریق در مجموعه
مخــزن آب کمکی پر کنید تا این ســطح به عالمت
 MAXبرسد.

توجه
هنگام گرم بــودن موتور ،مایع خنــک کننده را
کنترل یا اضافــه نکنید ایــن کار منجر به وقوع
سوختگی میشود.
هنــگام گرم بــودن موتور ،درپــوش مخزن مایع
خنککننده موتور (درپوش منبع انبســاط) را باز
نکنید در این صورت مایع خنککننده با فشار باال
به بیرون پاشیده میشود و سبب سوختگی جدی
میشود.
قبل از بازکردن ،صبرکنید تا موتور و رادیاتور سرد
شود.
مایع خنککننده موتور یک ماده سمی میباشد.
مایــع خنککننده را در ظرفی مشــخص دور از
دســترس اطفال و حیوانات خانگــی قرار دهید.
مراقــب پوســتتان هنگام تماس مســتقیم مایع
خنککننــده با بدنتان باشــید .در صورت تماس
پوســت با این مایع هر چه ســریعتر آن را با آب
و صابون یا صابون مایع تمیز کنید .هنگام افزودن
یا تعویض مایع خنککننده مطمئن باشید که از
مایع خنککننده توصیه شــده به وسیله شرکت
ایران خودرو یا محصولی با کیفیت برابر و نســبت
ترکیب مناسب استفاده مینمایید.

(کنترل روغن ترمز)

 ۳.۳کنترل روغن ترمز
◆◆سیســتم ترمز و سیســتم کالچ هــردو یک مخزن
مشترک دارند.
◆◆ســطح روغن مخزن را بطور دورهای کنترل نمایید.
درصورتی که سطح آن پایین باشد ،روغن ترمز اضافه
کنید تا سطح روغن به عالمت  MAXبرسد.
◆◆قبــل از افزودن روغن ترمز ،محیــط اطراف درپوش
مخــزن را تمیز کنید تــا از ورود ناخالصی به مخزن
پیشگیری شود.
◆◆بدنبال افزایش مســافت طی شده ،سطح روغن ترمز
به علت ساییدگی بوش و صفحه کالچ پایین میآید.
در صورتی که سطح روغن ترمز به کرات پایین باشد،
سیســتم ترمز سیستم کالچ را کنترل کنید و روغن
ترمز را در نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خودرو
اضافه کنید.
توجه

از عملکرد ترمز خودرو اطمینان حاصل نمایید و مطمئن
شوید که از روغن ترمز با مارک معتبر استفاده نمودهاید.
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نگهداری
(کنترل مایع شیشه شو)
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 ۳.۴کنترل مایع شیشه شو
◆◆ســطح مایع شیشه شــوی موجود در مخزن مایع را
کنترل کنید و در صورت لزوم مایع شیشه شو اضافه
کنید.
توجه

قبل از رانندگی  ،کلیه مخزنهایی که نیاز به افزودن مایع
دارند را کنترل نمایید.در صورت لزوم مایعات مورد نیاز
را بیافزایید تا از وقوع مشکل در جاده پیشگیری شود.

هشدار

هرگــز از مایع خنککننــده رادیاتور به عنــوان مایع
شیشهشوی اســتفاده نکنید .مصرف مایع خنککننده
به عنوان مایع شیشهشــوی باعث آلودگی شیشه جلو
اتومبیل شــده و در دید خلل ایجــاد میکند و احتماالً
منجر بــه وقوع تصادفات میشــود .بنابرایــن از مایع
شیشهشوی برای افزودن به مخزن شیشهشویی استفاده
نمایید.
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 .۴تعمیر ،نگهداری و تعویض قطعات
 ۴.۱تعمیر ،نگهداری و شارژ باتری
◆◆باتری (که نیاز به تعمیــرو نگهداری ندارد) مجهز به
نشانگر شارژ است .دائماً رنگ نشانگر باتری را کنترل
نمایید.
◆◆نشانگر باتری به رنگ تیره با منطقه مرکزی سبز است.
اگر نشــانگر شارژ رنگ روشن و یا به رنگ تیره بدون
منطقه مرکزی سبز باشــد ،نشاندهنده خالی بودن
باتری اســت و باید فورا ً شارژ شــود .اگر شارژ باتری
بطور عادی غیر ممکن باشد ،با نمایندگیهای مجاز
شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.
◆◆اگر باتــری به علتی معین به ســرعت خالی شــود
(برای مثال  :روشــن بــودن طوالنی مدت چراغهای
خودرو با موتور خاموش) شــارژ سرعت پایین مطابق
با مشخصات باتری و ظرفیت شــارژر اجرا شود .اگر
باتری به علت بار الکتریکی بسیار باال در خودرو تخلیه
آرام داشته باشد ،نسبت به مشخصات باتری و ظرفیت
باتری آن را شارژ نمایید.
◆◆اگر خــودرو مدتی طوالنی بال اســتفاده رها شــود،
کابلهای باتری را بازکنیــد و باتری را حداقل هر 6
هفته یکبار شارژ نمایید.
◆◆برای اطالع از عالئم احتیاطی باتری به جدول صفحه
بعد مراجعه نمایید.

هشدار

مایع موجود در باتری ،مادهای ســمی و خورنده است.
مایع را دور از تماس با چشم و پوست قرار دهید .باتری
را دور از آتش و ســایر منابع احتمالی آتشسوزی قرار
دهید زیرا احتمال خطر آتشسوزی و انفجار وجود دارد.

توجه

درصورت کافی نبودن الکترولیت باتری ،خودرو را روشن
نکنیــد .ناکافی بودن الکترولیت باتری باعث افزایش بار
باتری ،ســبب گرمایش باتری ،کاهش عمر باتری و در
برخی مواقع حتی منجربه انفجار میشود.

توجه

قبل از تعمیر یا شــارژ باتری ،کلیــه تجهیزات برقی را
غیرفعال کــرده و موتور را خامــوش کنید .در صورتی
که خودرو برای مدتی در شــرایط آب و هوایی ســرد
بالاستفاده رها شود ،باتری را باز کنید و آن را در محلی
گرم قرار دهید تا از انجماد الکترولیت پیشگیری شود.

نگهداری
عالئم احتیاط باتری

هشدار

کشیدن سیگار ممنوع
آتش روشن کردن ممنوع
جرقه زنی ممنوع

از کشیدن سیگار در مجاورت باتری خودداری نمایید.
هرگز باتری را در مجاورت آتش یا جرقه الکتریکی قرار ندهید.

عینک محافظ بزنید

باتری را با احتیاط جابجا کنید .برای حفاظت در برابر پاشش الکترولیت و انفجار باتری ،عینک محافظ
بزنید.

دور از دسترس اطفال قراردهید

از جابجایی باتری توسط کودکان خودداری نمایید .دور از دسترس اطفال قرار دهید.

الکترولیت باتری

پوست و چشمانتان ،پارچهها و سطوح رنگی را دور از الکترولیت باتری نگه دارید .بعد از جابجایی باتری
یا کاور باتری ،فورا ً دستانتان را بشویید .هنگام آلودگی چشمها ،پوست یا لباستان با الکترولیت باتری به
مدت  15دقیقه با آب بشویید و سریعاً درمان پزشکی را انجام دهید .الکترولیت باتری یک ماده اسیدی
میباشد و آلودگی چشمها یا پوستتان با الکترولیت باتری احتماالً باعث سوختگی و نابینا شدن چشمها
خواهد شد.

رعایت احتیاط

قبل از جابجایی باتری ،به دقت دستورالعملهای بیان شده در دفترچه را بخوانید تا از جابجایی ایمن و
درست آن مطمئن شوید.

گاز قابل انفجار

هیدروژن تولید شده توسط الکترولیت باتری مادهای می باشد که به سهولت قابل اشتعال است.
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 ۴.۲نگهداری فیلتر هوا
◆◆ فیلتر هوا را طبق برنامه موجود در جدول تعمیر و نگه
داری تعویض کنیــد .در صورتی که خودرو به کرات
در شــرایط پرغبار یا محیط بســیار آلوده قرار گیرد،
دورههای نگهداری و کنترل را کوتاه نمایید.
◆◆درپوش هواکش را باز کنید و بخش هوا کش را جهت
کنترل و تعویض جدا نمایید.

توجه
فیلتر هوا را با آب تمیز نکنید در این صورت فیلتر
هوا آســیب میبیند و منجر به ســایش سریعتر
موتور میگردد.
با بــه کار انداختن موتوری کــه فیلتر هوای آن
جدا شــده ،منجر به سوختگی خودتان و سایرین
میشوید .فیلتر هوا نه تنها هوای ورودی را فیلتر
مینمایــد بلکه هنگام احتــراق زودتر از موقع در
سیلندرها ،شعله را خاموش میکند .در صورتی که
فیلتر هوا جدا شود ،در سیکل جرقهزنی و انفجار
در سیلندر موتور منجر به بروز سوختگی میشود.
در صورتی که فیلتر هوا را جدا نمودهاید خودرو را
بدون فیلتر هوا نرانید .در هنگام کنترل و تعمیر و
نگهداری موتور احتیاطات الزم را رعایت فرمایید.
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 ۴.۳تعمیر و نگهداری فیلتر روغن موتور
◆◆بــا توجه به برنامــه نگهداری ،فیلتــر روغن موتور را
تعویض نمایید.
◆◆در شــرایط کاری خشن ،مدت تعویض آن را کوتاهتر
نمایید.
 ۴.۴تعویض فیلتر بنزین
◆◆فیلتر بنزین برروی پمپ بنزین قرار گرفته است و در
مخزن بنزین جای داده شده است.
◆◆بــا توجه بــه برنامه نگهــداری ،فیلتر بنزیــن را در
نمایندگیهای مجاز شــرکت ایــران خودرو تعویض
نمایید.
 ۴.۵تعمیر و نگهداری شمعها
هشدار
از توقف خودرو اطمینان حاصل نمایید ،ســوئیچ
استارت خاموش باشد و ترمز دستی تنظیم شود.
تمیزی و سالم بودن شمعها از اهمیت باالیی برای
نگهداری شــاخص های آالیندگی و قدرت موتور
برخوردار است.
ظاهر شــمعها را کنترل نمایید ،شــدت جرقه را
اندازهگیــری نمایید و وجود نشــتی الکتریکی را
در نمایندگیهــای مجاز شــرکت ایــران خودرو
اندازهگیری نمایید.

توجه
با توجه به دورههای خاص برنامه تعمیر و نگهداری،
شمعها را جایگزین نمایید .اطمینان حاصل نمائید
که از شمعهای معتبر استفاده نمودهاید .در صورتی
که نســبت حرارتی شمع کمتر از مقدار مورد نیاز
باشد ،عمر خدمات مورد انتظار تضمین نمیشود و
عملکرد موتور مختل خواهد شد.
 ۴.۶تعمیر و نگهداری تصفیه کننده هوای کولر*
◆◆هواکــش تهویه مطبوع قادر به خــارج نمودن گرد و
غبارهای وارد شــده به سیستم هوا و سیستم تهویه
مطبوع از هوای خارجی میباشد.
◆◆تحت شرایط عادی ،از تعویض هواکش در هر 10000
کیلومتــر اطمینان حاصل نماییــد .اگر خودرو بطور
مدام در منطقه پرغبار یا منطقهای پردود رفت وآمد
داشــته باشد ،در هر  5000کیلومتر یکبار هواکش را
تعویض نمایید .نباید در تعویض هواکش سهل انگاری
شــود زیرا به قابلیتهای سیستم و سالمت راننده و
سرنشینان ربط دارد.
◆◆اگر جریان هوای خروجی از طریق سیستم تهویه هوا
و سیستم گرمایش مسدود شده باشد ،هرچه سریعتر
هواکش را تعویض نمایید.
* درصورت نصب در خودروی شما

نگهداری

قفل پالستیکی

◆◆روش تعویض
هواکش داخل داشبورد قرارگرفته است که پشت جعبه
داشبورد واقع میباشد .جهت تعویض هواکش ،قالبهای
ســمت راست جعبه داشبورد را از پایین جعبه داشبورد
به پایین فشار دهید تا هواکش را از جعبه داشبورد جدا
کنید .هواکش مستعمل را بردارید و هواکش جدیدی به
جای آن بگذارید.

 ۴.۷نگهداری تیغههای برف پاککن
◆◆اگــر تیغه برف پا کن یا شیشــه جلو به مواد خارجی
آلوده باشــد در عملکرد برف پاککن اختالل ایجاد
میشود .کلیه مواد خارجی را پاک کنید .معمولترین
مواد خارجی شامل حشرات و برگ درختان هستند.
◆◆تیغههای برف پاککن را با ماده شویندهی بیرنگ و
بی اثر یا مایع شستشــوی بیرنگ تمیز کنید .بعد از
تمیز کردن ،آن را با آب تمیز بشویید.

◆◆بعد از تعویض تیغه برف پاککن ،بازویی برف پاککن
را به وضعیت اصلی برگردانید .در غیر اینصورت ،وقتی
در موتور باز میشود ،بازویی برف پاککن یا در موتور
خراشیده میشود و سبب آسیبدیدگی میشود.
◆◆تیغه برف پاککن ساییده شده به شیشه جلو آسیب
میرساند و در میدان دید راننده خلل ایجاد میکند.
◆◆اگر تیغههای برف پاککن بعد از تمیز شــدن نتوانند
شیشــه جلو را تمیز کنند نشاندهنده این است که
تیغه برف پاککن فرســوده یا پاره شده است و باید
تعویض شود.
◆◆جهت تعویض تیغه برف پاککن ،بازویی برف پاککن
را بردارید و تیغه بــرف پاککن را بچرخانید تا قفل
پالستیکی در معرض دید قرار گیرد .قفل پالستیکی
را نگه دارید و به سمت پایین حرکت دهید و سپس
تیغه برف پاککن را بلند کنید تا تیغه برف پاککن
از بازویی برف پاککن جدا شود.

توجه
تیغههای برف پاککن را بــا بنزین ،نفت ،تینر یا
سایر مواد شــوینده تمیز نکنید زیرا به تیغههای
برف پاککن آسیب میرساند.
133

4

نگهداری

4

 .۵تعویض چراغها
 ۵.۱تعویض مجموعه چراغهای جلو
بــا توجه به دســتورالعمل ذیل المپ نــور باال/پایین را
تعویض نمایید:
◆◆هنگام تعویض ،چراغ جلو را خاموش کنید و در موتور
را باز کنید.
◆◆درپوش عقب چراغ جلو را بازکنید.
◆◆غالف دسته سیم را نگه دارید و به سمت عقب بکشید
تا غالف از المپ جدا شــود .ســپس غبارگیر را جدا
کنید تا فنر ثابت نگهدارنده المپ باز شود.
◆◆المپ چراغ جلو را مســتقیماً رو بــه عقب به بیرون
بکشید و سپس آن را از نگهدارنده المپ جدا کنید.
◆◆حال با المپ جدید تعویض کنید.
◆◆به ترتیب عکس دستورالعمل پیادهسازی ،عمل نصب
را انجام دهید.
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۱

بدنه چراغ

۲

المپ ( H1برای نور باال/پایین)

۳

درپوش عقب

۴

چراغ جلو

بطور همزمان ،المپ چراغ موقعیت نیز تعویض میشود.
المپ نور باال/پایین  H1میباشد.

۱

بدنه چراغ

۲

حباب چراغ موقعیت

۳

نگهدارنده حباب

۴

درپوش عقب

توجه
در تعویض المپ ،احتیاط و دقت کافی را نمایید و
با عجله یا زور زیاد این کار را انجام ندهید.
در طــول جابجایی المپ چراغها ،با شیشــه در
تماس نباشید.
در تعویــض المپ از المپی با مشــخصات و مدل
مشابه به المپ اصلی استفاده نمایید.
المــپ چراغ جلو را به مــدت طوالنی بیرون نگه
ندارید زیرا ورود گرد و غبارو رطوبت و مواد خارجی
در چراغ جلو بر عملکرد آن تأثیر میگذارد.
ترکیدن المپ هالوژني چــراغ نور جلو خطرناک
میباشــد .این المپ شامل هوای فشرده میباشد.
ترکیدن این حباب منجر به انفجارخواهد شــد و
ممکن است که تکههای آن باعث صدمه جسمی
جدی شوند .بنابراین هنگام تعویض المپ هالوژنی
بایســتی اپراتور و کارکنان حاضــر در نزدیکی از
عینک ایمنی استفاده نمایند.
اگر بخش شیشهای المپ مســتقیماً با دست در
تماس باشد ،چربی بدن در اتصال به المپ منجر به
گرمایش بیش از حد و ترکیدن المپ هنگام روشن
شدن میشود .پس در طول انجام کار از دستکش
استفاده نمایید.
تشــکیل بخار بر روی چراغ جلو امری عادی است
و این بخار تقریبــاً بعد از  30ثانیه کارکرد ناپدید
خواهد شد.

نگهداری
 ۵.۲تعویض چراغ راهنما جلو
جهــت تعویــض چــراغ راهنمای جلــو ،بــا توجه به
دستورالعمل ذیل عمل کنید:
◆◆هنگام تعویــض ،چراغ راهنما جلو را خاموش کنید و
در موتور را باز کنید.
◆◆کانکتور دسته سیم را قطع نمایید.
◆◆با دستکش حباب المپ را باز کنید.
◆◆حال با المپ جدید تعویض نمایید.
◆◆به ترتیب عکس رویه پیادهسازی ،رویه نصب را انجام
دهید.

 ۵.۳تعویض مجموعه چراغهای عقب
مجموعــه چراغهای عقــب ،قابلیتهــای چرخیدن،
ترمزگیری و موقعیت را یکجا در کنار هم دارد .به منظور
تعویض مجموعه چراغهای عقب ،طبق رویه ذیل عمل
کنید:
◆◆مجموعه چراغهای عقب را باز کنید.
◆◆نگهدارنده چراغ را خالف عقربههای ساعت بچرخانید
تا باز شود.
◆◆پیچ المپ را درحالی که دســتکش در دســت دارید
باز کنید.
◆◆المپ قبلی را با المپ جدید تعویض نمایید.
◆◆به ترتیب عکس رویه پیادهسازی ،رویه نصب را انجام
دهید.

۱

نگهدارنده المپ

۱

المپ چراغ راهنما عقب

۲

المپ چراغ راهنما جلو

۲

المپ فیالمنت دوبل موقعیت/ترمز

۳

بدنه المپ چراغ راهنما

۳

بدنه چراغ

۴

سر پیچ المپ

هشدار

عملکرد عادی چراغهای راهنما به ایمنی راننده خودرو
مرتبط میباشد .بایستی چراغ راهنما آسیب دیده فورا ً
تعویض شود.

 ۵.۴تعویض چراغ مهشکن جلو
طبق دســتورالعمل ذیل المپ چراغ مهشــکن جلو را
تعویض نمایید:
◆◆در زمان تعویض ،چراغ مهشکن جلو را خاموش کنید
و در موتور را بگذارید.
◆◆پیچ نگهدارنده چراغ مهشکن را بازکنید.
◆◆با دستکش حباب المپ را بپیچانید.
◆◆المپ قبلی را با المپ جدید تعویض نمایید.
◆◆به ترتیب عکس رویه پیادهسازی ،رویه نصب را انجام
دهید.

۱

سر پیچ المپ

۲

المپ چراغ مه شکن

۳

بدنه چراغ
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 ۵.۵تعویض چراغ مهشکن عقب
برای تعویض المپ چراغ مهشــکن ،طبق دستورالعمل
ذیل عمل نمایید:
◆◆هنگام تعویض ،چراغ مهشکن عقب را خاموش کنید.
◆◆پیچ نگهدارنده چراغ مهشکن عقب را بازکنید.
◆◆در حالی که دســتکش در دست دارید ،پیچ المپ را
بازکنید.
◆◆المپ قبلی را با المپ جدید تعویض نمایید.
◆◆به ترتیب عکس رویه پیادهسازی ،رویه نصب را انجام
دهید.

 ۵.۶تعویض چراغ قاب تزیینی عقب
با توجه به دســتورالعمل ذیل المپ چراغ قاب تزیینی
عقب را تعویض نمایید:
◆◆هنگام تعویض ،چراغ قــاب تزیینی عقب را خاموش
نمایید و در صندوق عقب را باز کنید.
◆◆پیچ نگهدارنده چراغ قاب تزیینی عقب را بازکنید.
◆◆درحالی که دستکش در دســت دارید ،پیچ المپ را
بازکنید.
◆◆المپ قبلی را با المپ جدید تعویض نمایید.
◆◆به ترتیب عکس رویه پیادهسازی ،رویه نصب را انجام
دهید.

۱

نگهدارنده المپ

۲

المپ چراغ مه شکن عقب

۱

۳

بدنه چراغ

۲

المپ در قاب تزیینی عقب

۳

نگهدارنده المپ
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 ۵.۷تعویض چراغ داخل در
◆◆با توجه به دســتورالعمل ذیل المپ چراغ داخل در را
تعویض نمایید:
◆◆در طول تعویض ،قطب منفی باتری را جدا کنید و در
جلو را بازکنید.
◆◆با دقت کاور چراغ داخل در را با پیچ گوشتی سرتخت
باز کنید.
◆◆درحالی که دستکش در دســت دارید ،پیچ المپ را
بازکنید.
◆◆المپ قبلی را با المپ جدید تعویض نمایید.
◆◆به ترتیب عکس رویه پیادهسازی ،رویه نصب را انجام
دهید.

۱

در چراغ داخل در

بدنه چراغ

۲

المپ چراغ داخل در

۳

نگهدارنده المپ

نگهداری

توجه

هنگام خرابی چراغ پالک  ، LEDچراغ داخل چراغ روز
و چراغ صندوق عقب یا خرابــی چراغهای نوع LED
 ،همه را در نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خودرو
تعویض نمایید.

 .۶نگهداری کمربند
◆◆جهــت حصول اطمینان از ایمنــی خودتان وضعیت
کمربند را بطور دورهای کنترل نمایید.
◆◆در زمان کنتــرل ،هرکدام از کمربندهــا را کامال به
بیرون بکشــید و وجود خراش ،شکاف ،سوختگی و
فرسودگی را مورد بررسی قرار دهید .جهت عملکرد
عادی ،ســگک کمربند را کنترل نمایید و به منظور
انقباض آرام سه نقطه اتصال کمربند را کنترل کنید.
◆◆کمربنــدی که در وضعیت نامناســب یا در وضعیتی
بــا کارکرد غیرعادی میباشــد نمیتواند به خوبی از
سرنشین محافظت کند و باید هر چه سریعتر تعویض
شود.
◆◆زمانــی که خودرو با برخــورد رو در رو جدی مواجه
میشود ،بایســتی بدون توجه به اینکه آیا کمربندها
آسیب دیدند یا خیر ،آنها را تعویض نمود.
◆◆پیشکشــنده کمربند ایمنی ،فقــط یکباربه کاربرده
میشود .پیشکشنده کمربند ایمنی نمیتواند مجددا ً
کشــیده شود و قابلیت خود را بعد از یک بار استفاده

از دست میدهد.
◆◆از بخــش پارچهای کمربند در برابر مواد آلوده ،روغن
موتور و مواد شیمیایی بخصوص الکترولیت حفاظت
کنید.
◆◆در صورتــی که کمربند ایمنی کثیف شــود ،با برس
نرمی که آغشــته به آب گرم آغشته به صابون است
آنجا را پاک کنید .با پودر ،رنگ یا حالل تمیزکننده،
سفیدکننده کمربند ایمنی را تمیز نکنید .استفاده از
این مواد باعث بیدوام شدن کمربند میشود.

 .۷نگهداری تزیینات داخلی
 ۷.۱نگهداری لوازم
◆◆به کرات آلودگیهای انباشــته شــده (از قبیل گرد و
خاک و تکههای کاغذ) بر روی لوازم را با برس یا پاک
کننده بزدایید.
◆◆کثیفی ســطح را با آب گرم آغشــته به صابون تمیز
نمایید و سپس در هوا خشک نمایید.
◆◆آلودگیهای مقاومی که بر روی سطوح لوازم تشکیل
یافته اســت را با استفاده از شوینده لوازم ،تمیز کنید
و با توجه به الزامات دفترچه راهنمای شوینده عمل
کنید.

به منظور حفظ ایمنی راننده ،راننده بدون اجازه شرکت
ایران خودرو یا نمایندگی مجاز آن حق تغییر یا اصالح
کمربند را ندارد .بایســتی کمربند توسط افراد حرفهای
نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو جابجا شود و
فقط از کمربند با برند مشخص شده استفاده شود.

 ۷.۲نگهداری از کف پوش
◆◆آلودگیهای (چرکها) انباشــت شــده برروی کف
پوش را مکرر با برس نــرم یا پاککننده رفع نمایید
و کفپوش را خشک نگه دارید.
◆◆چرکهای مقــاوم را بزدایید ،از شــوینده کف پوش
مناسب استفاده نمایید و با توجه به دفترچه راهنمای
شوینده عمل کنید.

عدم کنتــرل یا نگهداری کمربند منجر به عمل نکردن
کمربند در مواقع مورد نیاز میشود و در نتیجه منجربه
بروز آسیبهای جدی میشود.

توجه
کفپوش را خشــک نگه دارید .رطوبت به آســانی
منجر به پوســیدگی و زنگ زدگــی کف خودرو
میشود.

هشدار

توجه
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 ۷.۳نگهداری مواد پالستیکی
◆◆سطوح پالستیکی را با آب تمیز یا آب خالص آغشته
به صابــون تمیز کنید تا این قطعات با ســلیقه نگه
داشته شوند.
◆◆از تمــاس حاللهای خورنده با داشــبورد جلوگیری
نمایید .این مواد باعث آســیب دیدگی ســطوح یا از
بین رفتن رنگ سطوح میشوند .حاللهایی که باعث
آلودگی داشبورد میشوند را فورا ً تمیز نمایید.
هشدار
به منظور حفظ سالمت راننده و سرنشینان ،مواد
مصرفی برای تمیزســازی تزیینــات داخلی باید
مطابق با الزامات دستورالعملهای کنترل آلودگی
باشد.

نکته
برخی از مواد شوینده باعث خورندگی بسیار قوی
در چرم ،پارچه ،پالســتیک و الستیک میشوند.
قبل از مصرف آنها ،دفترچه راهنمای شــوینده را
بــه دقت بخوانید و با توجه بــه این الزامات عمل
نمایید.ماده شوینده را دور از تماس با سایر سطوح
قرار دهید.
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 ۷.۴تمیزکردن شیشهها
◆◆گرد و غبــار و چرک روی شیشــهها را با آب یا آب
آغشته به صابون تمیز نمایید.
◆◆روغن و گریسهای آلودهکننده شیشهها را با شیشه
پاککنها تمیز نمایید.
◆◆شیشــهها را با پارچه نرم یا دســتمال کاغذی تمیز
خشک کنید.
توجه
سمت داخلی شیشــه عقب را با نیروی اندک و با
حرکات جانبی خشــک کنید تا از آسیبدیدگی
یخزدایی شیشه عقب پیشگیری شود.
با ابزار تیغهای ،ابزار سمبادهای یا ضد عفونیکننده
کلردار شیشه را پاک نکنید .این کار باعث آسیب
دیدگــی ســیمهای بخشهــای الکتریکی مثل
یخزدایی شیشه عقب میشود.

 .۸تمیزکردن و نگهداری از خودرو
گرد و غبارهای جــاده و ذرات موجود در هوا دارای اثر
خورندگی بر ســطوح و اجزای فلزی خودرو هســتند.
بنابرایــن ،تمیز کردن و نگهداری از خــودرو باید مورد
توجه قرار گیرد تا از آســیبها و پوسیدگیها جلوگیری
گردد .در صورتی که خودرو مدتی طوالنی بیرون پارک
شده باشد ،بهتر است خودرو را با چادر بپوشانید تا تمیز
بماند.
به منظور تمیز نگه داشتن و پاکیزه ماندن سطوح رنگی
خودرو ،به تمیزکردن دورهای و پولیش زدن بدنه خودرو
عادت نماییــد .فاصله زمانی بــرای تمیزکردن دورهای
وابســته به شــرایط کاری و محیط نگهــداری خودرو
میباشد.
در طول تمیز کردن خودرو به موارد احتیاطی ذیل توجه
نمایید:
◆◆جهت زدودن گرد و غبارهای شــناور از خودرو ،آن را
بطور کامل با آب سرد بشویید .گل و الی چسبیده به
قطعات بدنه را با آب بشویید و سپس مایع شستشوی
مخصوص خودرو را در یک ســطل آب ســرد بریزید
سپس خودرو را با پارچهای نرم یا اسفنج و برس نرمی
که در آب محتوای شوینده فرو برده شده است تمیز
نمایید .خودرو را مکرر از باال به پایین پاک کنید .در
نهایت ،با آب تمیز ماده شوینده را بشویید.
◆◆بدنه را از نظر کثیفی (از قبیل آســفالت چوب و کاه
و پوشــال) کنترل نمایید .چنیــن آلودگیهایی را با

نگهداری
شوینده آســفالت یا روغن تربانتین بزدایید و سپس
فورا ً با آب تمیز پاک نمایید تا از آسیبدیدگی سطح
بدنه جلوگیری شود.
◆◆عــاوه بر این بعــد از تمیز کردن خــودرو ،به دقت
قسمتهایی از قبیل اتصاالت و لوالهای در را کنترل
نمایید و در صورت تمیزنشــدن کامــل ،آنها را تمیز
نمایید.
◆◆بعد از اینکه ســطوح کل بدنه تمیز شد ،با چرم نازک
یا حوله نرم خشک نمایید .خشک کردن طبیعی در
هوا منجر به عدم درخشش یا تشکیل لکههای آب در
سطح خودرو میشود.
◆◆بعد از خشک شدن ،خودرو را در منطقهای باز و تحت
باد قرار دهید تا آب باقیمانده بخار شود.
هشدار

از تمیز نمودن خودرو با صابون قوی خانگی ،شــوینده
شیمیایی قوی ،بنزین یا حالل خودداری نمایید.
برای تمیز کردن از پارچه پشــمی یا کهنه زبر استفاده
نکنید .گل و الی تودهای یا ســایر آالیندهها را با دقت
تمیــز کنید تا از خراشــیدگی یا آســیبدیدگی رنگ
پیشگیری شود.
به جای پارک خودرو در معرض مستقیم نورخورشید آن
را در مکان سایهدار پارک نمایید.در صورتی که خودرو
مدتی طوالنی در معرض نور خورشید قرارگرفته باشد،
خودرو را به محل سایهداری منتقل کنید و صبر کنید تا
سطح بدنه قبل از تمیز کردن آن سرد شود.

توجه
ماده شوینده باعث آلودگی محیط زیست میشود.
خودرو موجود در محل را با مجموعه شــوینده و
ابزار پاکسازی تمیز نمایید.
فضلــه پرندگان را فورا ً با آب تمیز کنید ،زیرا ماده
اسیدی موجود در آنها بطور خاصی باعث خوردگی
قوی رنگ میشود.

نکته
حفــظ مکرر تمیزی خودرو باعث میشــود که از
مرتب بودن خودرو برای رانندگی اطمینان حاصل
نماییم و احساس رضایت از رانندگی نماییم.

توجه
خوشــبوکننده هوا یا بوزدایی که بر روی داشبورد
قرار میگیرد را بطور مناسب نگهدارید تا در طول
حرکت سر ریز نشده و به اطراف پاشیده نشوند.

 .۹نگهداری سایر موارد
 ۹.۱پولیش بدنه
هنگامی که قطرات آب موجود بر روی ســطوح بدنه به
سرعت سرازیر نمیشــود ،به پولیش زدن نیاز میباشد.
پولیشزنی بدنه از آلودگی به گرد و غبار و مواد شیمیایی
روی ســطوح رنگی جلوگیری مینماید .بهتر است بدنه
خودرو هر سه ماه یکبار پولیش زده شود.

4

توجه

بایستی پولیش بدنه بعد از تمیز کردن و خشک کردن
انجام شود.
از پولیــش مایع با کیفیت یا پولیش خمیری اســتفاده
کنید .به دستورالعملهای موجود بر روی ظرف در طول
استفاده توجه نمایید.
از پولیشی با ترکیب ســمبادهای ،مخلوط با آن یا ماده
شوینده استفاده نکنید ،در این صورت رنگ خودرو دچار
آسیب میشود.
پولیــش زدن بدنه ،اســتفاده از نوعــی پولیش بر روی
سطوح رنگی بدنه جهت حفاظت از نور مستقیم آفتاب
و پوســیدگی ناشــی از گازهای پرخطر و مواد اسیدی
میباشد .خودرو جدید بایستی پولیش زده شود.
واکس مخصوص پوليش کــردن ،ترکیبی از پارافین و
ماده شوینده است که میتواند سطوح رنگی بدنه بدون
جال یا اکســید شــده را جال دهد .اگر سطح رنگ بعد
از پولیش بدنــه جالی اصلی را نگیــرد ،باید از واکس
مخصوص استفاده نمود.
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 ۹.۲نگهداری رنگ
گرد و غبار و ســنگریزه به ســطوح رنــگ صدمه وارد
میکنند و چوب و کاه و پوشال و فضله پرندگان نیز به
جالی بدنه آسیب میزنند .باید نگهداری مداوم سطوح
رنگ انجام پذیرد.
ســطوح بدنه را از نظر خوردگی رنــگ و خراش مکرر
کنتــرل نمایید .پاییــن بدنه را از نظر آســیب وارده به
پوسته رنگ توسط سنگها ،بخصوص قطعات نزدیک به
چرخها را کنترل نمایید .زمانی که ســطوح رنگ خراش
برمیدارد ،باید نگهداری از رنگ بطور فوری انجام شود تا
از زنگ زدگی پیشگیری شود.
◆◆قبل از اســتفاده از رنگ ،از تمیزی و خشــکی سطح
اطمینان حاصل نمایید.
◆◆رنگ غلیظ را بطور یکنواخت هم زده و ســپس قلم
مو را فرو ببرید و به دقت بخشهای آســیب دیده را
رنگ نمائید .بعد از به کار بردن رنگ غلیظ ،اطمینان
حاصل نمایید که قطرات رنگ پراکنده نشدهاند.
 ۹.۳حفاظت از زنگ زدگی خودرو
◆◆شرکت ایران خودرو از بهترین تکنولوژیهای ساخت
برای حفاظت مؤثر بدنه در برابر زنگزدگی اســتفاده
نموده است .اجرای موارد نگهداری دورهای به حفاظت
خودرو در برابر خوردگی کمک میکند.
◆◆خودرو را مکرر تمیز نمایید .بطور همزمان سوراخهای
زهکشــی آب در درها و پایین بدنه را تمیز کنید تا از
عدم انسداد اطمینان حاصل نمایید و از زنگ زدگی و
پوسیدگی پیشگیری نمایید .شاسی خودرو را حداقل
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یکبار در ماه تمیز کنید تا احتمال زنگ زدگی کاهش
یابد.
◆◆سطوح رنگی بدنه را بررسی نمایید .هرگونه پریدگی
رنگ و یا خراشی باید فورا ً تعمیر شود تا از زنگزدگی
پیشگیری گردد.
◆◆در صورتی که رنگ سطح فلز از بین رفته است آن را
فورا ً تعمیر نمایید.
◆◆داخل اتــاق و کف را از نظر وجود آب کنترل کنید و
آنها را خشک نمایید.
◆◆در صورتی که مجبور به حمل مواد خورنده توســط
خودرو بودید (از قبیل مواد شــیمیایی ،مواد شوینده
و نمــک) آنها را در ظروف مناســبی قــرار دهید و
بستهبندی نمایید .هنگام وقوع نشتی ،فورا ً تمیز کنید.
◆◆خودرو را در گاراژ مرطوب و بدون تهویه پارک نکنید
و بعــد از رانندگی در زمین خیــس و برفی در گاراژ
محصور بدون خشک کردن پارک نکنید زیرا که این
کار منجر به زنگزدگی قطعات فلزی میشود.

 ۹.۴تعویض چرخها
◆◆چرخهای جلو و عقب کارهای متفاوتی انجام میدهند
و احتماالً وابســته به نوع الســتیک ،شرایط جاده و
عادات رانندگی ،دامنههای فرسودگی متفاوتی دارند.
◆◆الســتیکهای جلو اندکی ســریعتر از الستیکهای
عقب فرسوده میشوند.
◆◆جهــت پیشــگیری از فرســودگی غیریکنواخــت
الســتیکها و افزایش عمر الستیکها ،الستیکها را
در هر  10000کیلومتر مطابق شــکل جابجا نموده
و فشــار آن را تنظیم نمایید و از بســته شدن پیچ و
مهرههای چرخ اطمینان حاصل نمایید.

نگهداری
 ۹.۵پارک خودرو
درصورت نیاز به پارک طوالنی مدت خودرو (بیش از یک
ماه) بهتر اســت در گاراژی خشک پارک نمایید و موارد
ذیل را اجرا نمایید:
◆◆بنزیــن بزنید و روغن موتور و فیلتــر روغن موتور را
تعویض نمایید.
◆◆ســطوح خارجی بدنه خودرو را کامال تمیز نمایید و
خشک کنید؛ اتاق را تمیز کنید و از خشک بودن کف
پوش و غیره اطمینان حاصل نمایید.
◆◆اهرم ترمز دستی را آزاد کنید ،گیربکس را در موقعیت
دنده عقب (طبق مدل گیربکس دستی) یا دنده پارک
(برای مدل گیربکس اتوماتیک) قرار دهید و چرخهای
عقب خودرو را با گوههایی مسدود کنید.
◆◆اندکی شیشــه را باز نگه دارید تا داخل خودرو تهویه
شود.
◆◆سیمهای باتری را قطع کنید.
◆◆تیغههای بــرف پاککن را با حوله تا شــده یا کهنه
ضربهگیــری نمایید و از تماس با شیشــه جلوگیری
نمایید.
◆◆بــرای جلوگیری از چســبندگی ،از اســپری روانکار
ســیلیکونی بر روی قسمتهایی که نیاز به آببندی
دارند مانند درها و صندوق عقب پیشگیری نمایید و
از پولیش بدنه برای قسمتهایی از رنگ که در تماس
بــا نوارهای آببندی درها و صندوق عقب هســتند،
استفاده نمایید.
◆◆بدنه را با پوشــش قابل تنفس ساخته شده از "مواد
متخلل" (مثل پارچه پنبهای) بپوشانید .پوشاندن بدنه

با پارچه غیرمتخلخل مانند پارچه پالستیکی ،باعث
انباشتگی رطوبت و آسیب به رنگ خواهد شد
◆◆اگر مدت پارک واقعاً طوالنی باشــد ،بهتر است موتور
استارت شود و به مدت  15دقیقه یکبار در ماه درجا
روشن بماند.
◆◆در صورتی که خودرو به مدت بیش از یک سال پارک
شــود ،قبل از کاربرد مجدد خودرو ،بایستی خودرو
توسط نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خودرو با
توجه به هر دو ســال یا  40000کیلومتر مشــخص
شده در برنامه دورهای نگهداری ،کنترل شود.

4

هشدار
نگهداریهای قبل ،در طــول و بعد از پارک بلند
مــدت خودرو از جمله موضوعــات مهم مرتبط با
وضعیت فنی و عمر خودرو میباشد و هرگز نباید
کم اهمیت تلقی گردد.
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قابلیت اطمینان خودروهای هایما توسط کاربران بطور
وسیعی شناخته شــده اســت .معایب موردی به علت
عملکرد و نگهداری باید به موقع و بطور مناســب جهت
حصول اطمینان از کاربرد برطرف شوند.
در زمان بروز عیب در خودرو ،وضعیت پارک را به موقع
انتخاب نمایید ،خودرو را به درســتی پارک نمایید و از
مثلث احتیاط و چراغ هشدار استفاده کنید.
در طول عیبیابی ،در ابتدا بر نشــانه عیب صحهگذاری
نماییــد و با توجه به این نشــانه خودتان و یا توســط
نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خــودرو آن را رفع
نمایید و بهتر است ابتدا از طریق تلفن با نمایندگیهای
مجاز شرکت ایران خودرو مشورت نمایید.
 .۱استفاده از مثلث اخطار
هنگام بــروز عیب در خودرو ،خــودرو را بطور ایمن در
سمت راست جاده پارک کنید و از مثلث احتیاط جهت
هشــداردادن به خودروهای پشت سر خودروی معیوب
استفاده نمایید.
•مثلث احتیاط را از قسمت پایین سمت چپ کف پوش
صندوق عقب درآورید.
•مثلث احتیاط را رو به باال بگذارید و محکم ببندید.
•چهار پایه را بازکنید و در محلی تقریبا  30متر دورتر
از خودروی معیوب قراردهید.
•از چراغ هشدار استفاده نمایید.
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توجه
بخار بیش از حد گــرم که از قطعات موتور خارج
میشود ســبب سوختگی در فرد میشود.بنابراین
در موتور را زود باز نکنید.

چراغ هشدار برای هشدار دادن به خودروهای پشت سر و
جلو به کاربرده میشود و همراه با مثلث احتیاط استفاده
میشود.
کلید چراغ هشدار خطر را فشار دهید تا چراغ راهنماهای
عقــب و جلو بطور همزمان چشــمک بزند .وقتی چراغ
هشدار خطر روشن میشــود ،چراغ راهنما کار نخواهد
کرد.
 .۲گرم شدن بیش از حد موتور
معموالً نشــانگر گیج دمای آب در موقعیتی زیر سطح
میانی نگه داشته میشــود .در صورتی که نشانگر گیج
دمای آب به منطقــه قرمز افزایش یابد ،نشــاندهنده
گرمایش بیش از حد موتور میباشــد و رانندگی بیشتر
منجر به آســیب جدی به موتور میشود .خودرو را برای
کنترل فوری متوقف نمایید.
•اگر بعد از توقف خودرو بخاری از در موتور خارج شود،
فورا ً موتور را خاموش کنید .بعد از اینکه دیگر بخاری
خارج نشد ،در موتور را برای کنترل بازکنید.

•بعد از توقف بخار ،در موتور را بازکنید ،موتور را روشن
کنید و دمای آب را بررســی کنید .در صورتی که گرم
شــدن بیش از حد به دلیل ســنگینی بار موجود در
خودرو باشد ،دما باید بطور پیوسته افت کند .چنانچه
دما افت ننمود ،موتور را خاموش کنید ،اجازه دهید تا
به آرامی خنک شود و سپس علت گرم شدن بیش از
حد را کنترل نمایید.
•ســطح مایع خنککننده را کنترل نمایید .در صورتی
که ســطح مایع خنککننده در مخــزن آب کمکی
پایین باشد ،لولههای آب و اتصاالت آنها ،لولههای آب
رادیاتــور و اتصاالت آنها ،رادیاتور و پمپ آب را از نظر
وجود نشتیهای مایع خنککننده کنترل نمایید.
•به محض تشخیص نشتی یا آسیب ،به سادگی برحسب
شــرایط موجود عمل نمایید .سپس موتور را استارت
بزنید و بررسی کنید که آیا رفع عیب شده است یا نه .
چنانچه رفع نشده باشد با نمایندگیهای مجاز شرکت
ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.
•اگر نشــتی یا صدمه ای تشخیص داده نشود یا نشتی
و صدمــه رفع شــد ،مایع خنککننــده را با توجه به
نیازتان به دقت اضافــه نمایید .اگر مایع خنککننده
در دسترس نباشــد  ،آب تصفیه شده یا آب مقطر را

معایب و عیبیابی
موقتاً اضافه کنید .اما از تخلیه کامل مایع خنککننده
و تعویض آن بــا مایع خنککننــده جدید اطمینان
حاصل نمایید.
هشدار
وقتــی موتور واقعاً گرم اســت ،هنگام برداشــتن
درپوش مخــزن آب کمکی ،مایــع خنککننده
درحــال جوش و بخار تحت فشــار باال پاشــیده
میشود و ســبب صدمات جدی میشود .قبل از
برداشتن درپوش مخزن آب کمکی و افزودن مایع
خنککننده ،مطمئن شــوید که موتور و رادیاتور
کامال خنک شده است.
 .۳خرابی استارت موتور
درصورتی که موتور اســتارت نخورد ،علت خرابی موتور
بــا گوش دادن به صدای موتــور و هنگامی که کلید در
وضعیت  STARTقرار داده میشود مشخص میشود.
اصوالً ،علل خرابی استارت موتور به قرار زیر است:
•اگر هیچ صدایی شــنیده نشــود و تنها صدای یک یا
تعدادی کلیک شــنیده شود ،نشاندهنده این است که
اســتارتر موتور نمی چرخد یا با ســرعت بسیار کمی
میچرخــد .در ایــن وضعیت  ،موارد ذیــل را کنترل
نمایید:

در مدلهای گیربکس اتوماتیک ،وضعیت دسته دنده را
کنترل کنید .دسته دنده باید در دنده پارک ( )Pیا دنده
خالص ( )Nباشد .ســوئیچ استارت را در وضعیت ON
قرار دهید ،چراغ ســقفی را روشن کنید و شدت نور را
کنترل نمایید .اگر چراغ ســقفی ،واقعاً خاموش باشد یا
روشن نشود ،نشاندهنده تخلیه باتری است.
سوئیچ استارت را در وضعیت  STARTقرار دهید .اگر
چراغ سقفی روشن نشود ،فیوز را کنترل کنید .اگر فیوز
عادی باشد ،نشاندهنده این است که سوئیچ استارت یا
مدار استارتر موتور معیوب شده است.
•اگــر صدای عادی کارکردن اســتارتر موتور یا صدایی
سریعتر از سرعت عادی شنیده شود ،اما موتور استارت
نخورد به علت موارد ذیل میباشد :باید کلید اصلی یا
کلید یدکی با رمز درست برای استارت موتور استفاده
شــود زیرا که موتور مجهز به سیستم ایموبالیزر (ضد
ســرقت) میباشد .کلید اصلی یا کلید یدکی با رمزکد
نادرست ،موتوررا روشن نمیکند .بطور همزمان چراغ
نشانگر سیســتم ایموبالیزر (ضد سرقت) بر روی جلو
آمپر چشمک میزند.
•مقدار بنزین را کنترل نمایید  :ســوئیچ استارت را در
وضعیت  ONقــرار دهید 1 ،دقیقــه صبرکنید و به
مخزن بنزین نگاه کنید .اگر سطح بنزین بسیار پایین
باشد ،موتور روشن نمیشود.
•ممکن اســت سیســتم برقی معیوب باشد مث ً
ال عدم
توانایی به کار انداختن پمپ بنزین .در چنین شرایطی
کلیه فیوزها را کنترل نمایید.
•اگر هیچ مشکلی از طریق کنترل فوق شناسایی نشد ،با

نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو تماس برقرار
نمایید.

هشدار
در مدل گیربکس دستی ،با کشیدن ،بکسل نمودن
یا ســردادن خودرو در ســرازیری موتور را روشن
ننمایید .در این صورت به مبدل کاتالیســتی سه
طرفه آسیب میرسد .در مدل گیربکس اتوماتیک
 ،CVTروش فوق مطلقاً منع میشــود زیرا منجر
به آســیبدیدگی مبدل کاتالیســتی سه طرفه و
گیربکس اتوماتیک میگردد.

توجه
در صورتی که باتری طی مدتی طوالنی در شرایط
محیطی بسیار ســرد قرارگرفته باشد ،الکترولیت
داخلی یخ خواهد زد .اســتارت باتــری یخ زده با
باتری کمکی منجربه انفجار باتری میشود.
145

5

معایب و عیبیابی
 .۴استارت موتور با باتری کمکی
•اگــر موتور به علت ولتاژ باتری پایین اســتارت نکند،
تحت موارد خاص ،موتور را از طریق باتری خارجی با
ظرفیت مشابه یا باالتر استارت بزنید.
•باتری کمکی باید طبق روش زیر به کار گرفته شود:

5

در موتور را باز کنید و وضعیت واقعی باتری را مشــاهده
نمایید (بــه بخش نگهداری باتری مراجعه کنید) .تحت
شرایط آب و هوایی سرد ،وضعیت الکترولیت را مشاهده
نمایید .اگر الکترولیت به صورت خمیر مانند یا حاوی یخ
باشد ،قبل از یخزدایی الکترولیت ،تالشی برای استارت با
باتری کمکی نکنید.
•ابزارهــای برقی را خاموش کنید ،گیربکس را در دنده
خالص یا پارک قرار دهید و اهرم ترمز دســتی را باال
بکشید.
•ترمینالهای مثبت “ ”+دو باتری را با کابل رابط اتصال
دهید.
•از کابل رابط دوم برای اتصال ترمینال منفی “ ”-باتری
خارجی به نقطــه اتصال به بدنه موتــور یا گیربکس
خودرویی که به کمک آن استارت زده میشود استفاده
نمایید .از اتصال کابــل رابط به هر بخش دیگر موتور
خودداری نمایید.
•موتور را استارت بزنید .درصورتی که استارتر موتور به
آرامی چرخش داشته باشد ،وضعیت اتصال کابل رابط
را کنترل نمایید و از اتصال مناســب فلزات اطمینان
حاصل نمایید.
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توجه
ترمینالهای دو باتری را مستقیماً به ترمینالهای
منفی اتصال ندهید .در صورتی که باتری خارجی
در خودرو دیگر باشــد ،از تماس تصادفی قطعات
فلزی بین این خودرو و خودرویی که دارای باتری
با ولتاژ پایین است جلوگیری نمایید.

هشدار
اســتارت نادرست با باتری کمکی منجر به انفجار
باتری میشود .انفجار باتری منجربه آسیب جدی
یا مرگ میشــود و درضمن باعث آسیبدیدگی
خودرو میشــود .از رعایت احتیاطات این بخش
اطمینان حاصل نمائید.
همیشــه هیدروژن قابل انفجــار در اطراف باتری
وجود دارد .از نگه داشــتن باتــری دور از جرقه و
آتش اطمینان حاصل کنید.
از ابزار حفاظت چشــم اســتفاده نمایید و حلقه،
دست بند و هرگونه زیورآالتی که در دست دارید
را هنگام باز کردن باتــری کنار بگذارید در طول
اســتارت با باتــری کمکی هرگز بــه باتری تکیه
ندهید.
الکترولیت باتری را دور از چشــمهایتان ،پوست،
لباسها یا رنگ خودرو قرار دهید .الکترولیت باتری
یک محلول اسید ســولفوریک خورنده میباشد و
منجر به سوختگی شدید میشود .در صورتی که
محلول اســیدی در تماس با هر شیئی قرار گیرد،
فورا ً سطح را با مقدار آب فراوان بشویید.
باتری را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
ولتاژ اســمی بــرای باتری یدکی بایــد  12ولت
باشد.اســتفاده از باتری با ولتاژ اسمی نادرست به
خودروی شما آسیب میرساند.
در باتری یخ زده ،سعی در استارت با باتری کمکی
ننمایید .ممکن اســت باتری یخزده منفجر شود و
منجربه حوادث جدی شود.

معایب و عیبیابی
 .۵روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور
روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور ،نشاندهنده این
اســت که سیســتم کنترل موتور معیوب است و موتور
تحت شرایط غیرعادی کار میکند .تحت این وضعیت،
فعالیت بلند مدت موتور منجر به آســیب دیدگی جدی
موتور میشود.
وقتی چراغ نشانگر عیب موتور روشن میشود ،خودرو را
در محلی امن در ســمت راست جاده پارک کنید ،اهرم
ترمز دستی را بکشید و موتور را خاموش نمایید .مجددا ً
موتور را روشــن کنید و به چراغ نشــانگر نگاه کنید .در
صورتی که چراغ نشــانگر عیب موتور هنوز روشن است،
خودرو را کنترل کنید و هر چه سریعتر به نمایندگیهای
مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

هشدار
رانندگــی زیاد با چراغ نشــانگر معیوب منجر به
آســیبدیدگی موتور میشود .یا از خاموش شدن
چراغ نشــانگر نقص ایمنی خودرو مطمئن شوید
یا فورا ً با نمایندگیهای مجاز شرکت ایران خودرو
تماس حاصل نمایید.

 .۶روشــن شدن چراغ هشــدار خرابی سیستم
کنترل آالیندگی
روشن شــدن چراغ هشدار نقص آالیندگی بر روی جلو
آمپر جلو ،نشــاندهنده این اســت که سیستم کنترل
آالیندگی موتورمعیوب میباشد .عدم موفقیت برای رفع
خرابی باعث مختل شدن عملکرد صرفهجویی در بنزین
خودرو میشــود و منجر به بدتر شدن آالیندگی اگزوز
میگــردد و حتی باعث آســیبدیدگی جدی در موتور
میشود.
هنگام وقوع چنین نقصی ،خودرو را در محلی امن سمت
راســت جاده پارک کنید ،اهرم ترمز دستی را بکشید و
موتــور را خاموش کنید 5 .دقیقــه صبر کنید ،موتور را
مجددا ً روشــن کنید و ببینید که چراغ هشــدار روشن
میشــود یا نه .اگر روشن شــد ،با نمایندگیهای مجاز
شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.
هشدار
رانندگی زیاد با چراغ هشدار نقص آالیندگی منجر
به آسیبدیدگی سیستم کنترل آالیندگی موتور
میشــود .باید احتیاطات خاصــی در این زمینه
مبذول فرمایید.
 .۷روشن شدن چراغ نشانگر فشار روغن موتور
چراغ نشانگر فشــار روغن موتور در طول کارکرد عادی
موتور روشــن نمیشــود .در صورتی که چراغ نشــانگر

فشــار روغن موتور در طول کار موتور چشــمک بزند،
نشاندهنده این است که فشــار روغن موتور غیرعادی
میباشد و فورا ً باید کنترل شود .در غیر این صورت کار
کردن موتور تحت فشار روغن پایین منجر به آسیبهای
مکانیکی می شود.
اقدامات اضطــراری که باید صورت پذیرد به قرار
زیر است:
خودرو را به دقت کنار جاده بکشــید ،موتور را خاموش
کنید و اهرم ترمز دســتی را بکشــید .به مدت  5دقیقه
صبرکنید تا موتور خنک شــود و جهت کنترل ســطح
روغن موتور در موتور را بازکنید .گرچه سطح روغن موتور
رابطه مستقیمی با فشــار روغن موتور ندارد اگر سطح
روغن موتور پایین باشــد ،فشار روغن هنگام چرخش یا
سایر عملیاتهای رانندگی افت میکند .روغن موتور را
تا ســطح مناسب اضافه کنید .موتور را روشن کنید و به
چراغ نشانگر فشار روغن موتور نگاه کنید .در صورتی که
چراغ نشانگر طی  10ثانیه خاموش نشود هرچه سریعتر
موتور را خاموش کنید و به نمایندگیهای مجاز شرکت
ایران خودرو مراجعه نمایید.
نکته
اگر موتور بطور ناگهانی از وضعیت پربار به وضعیت
عادی و عاری از هرگونه بــار اضافی تغییر نماید،
چراغ نشانگر فشار روغن موتور چشمک خواهد زد.
زمانی که دور موتور مقدار کمی افزایش پیدا کند،
از میزان سرعت چراغ نشانگر کاسته میشود.
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 .۸روشن شدن چراغ نشانگر شارژ
اگر چراغ نشانگر شارژ در طول کارکرد نرمال موتور روشن
شود نشاندهنده این است که سیستم شارژ ،شارژ باتری
را متوقف نموده اســت .این نشانه غیرعادی میباشد.در
چنین موردی ،فورا ً کلیه تجهیزات برقی را خاموش کرده
و استفاده از ســایر ابزارهای کنترل الکتریکی را متوقف
کنید و موتور را درحال کار نگه دارید .به خاموش شدن
موتور توجه نکنید زیرا استارت مجدد موتور باعث مصرف
انرژی الکتریکی زیاد میشود .در چنین وضعیتی به دقت
خودرو را به نمایندگیهای مجاز شــرکت ایران خودرو
منتقــل کنید یا جهت دریافت کمک آن را به تعمیرگاه
منتقل کنید.
 .۹کنترل و تعویض فیوزها
کلیه مدارات الکتریکی روی خودرو مجهز به فیوز هستند
تا از آســیبدیدگی ابزارها به علت اتصال مدار کوتاه یا
اضافه بار پیشگیری نمایند.
فیوزهای سیســتم الکتریکی در دو محفظه فیوز نصب
شدند :
•محفظه فیوز اتاق که در ســمت چپ پایین اتاق قرار
گرفته است (زیر داشبورد)
•محفظه فیوز قطعات موتــور که در زیر در موتور واقع
است.
چنانچه چراغی یا وســیلهای یدکی یا تجهیزات کنترلی
بطور عادی کار نکنــد ،باید ابزارهای حفاظت از مدارات
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مربوطــه را کنترل نمایید .در صورتی که فیوز بســوزد،
ســیم فلزی داخلی آن ذوب میشود .اگر فیوز جایگزین
مجددا ً بسوزد ،تجهیز الکتریکی مورد نظر بطور مناسب
کار نخواهد کرد .هرچه ســریعتر با نمایندگیهای مجاز
شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

فیوزها مطمئن شوید.
•اگر هیچ فیوز پشــتیبانی در دسترس نباشد ،از فیوز با
ظرفیت مشابه سایر مدارات برقی که در عملیاتهای
خودرو اختالل ایجاد نمینماید استفاده کنید.

توجه
فیوز ،ابــزاری محافظ برای تجهیزات برقی خودرو
میباشــد .اگر مکرر فیوز بســوزد ،نشــاندهنده
معیوب بودن ابزار حفاظتی مدار و تجهیزات برقی
میباشــد .هیچ مورد حتی جزئی هم قابل چشم
پوشی نیست و نباید این موضوع را نادیده گرفت.
از کنترل و رفع مشکل توسط نمایندگیهای مجاز
شرکت ایران خودرو اطمینان حاصل نمایید.
 ۹.۱محفظه فیوز اتاق خودرو
اگر سیستم الکتریکی اتاق کار نکند :
•ابتدا محفظه فیوز اتاق را کنترل نمایید و فیوز سوخته
را تعویض نمایید.
•سوئیچ استارت و سایر کلیدها را خاموش نمایید.
•محفظه فیوز را باز کنید و فیوز را با انبر فیوز موجود در
محفظه فیوز باز کنید.
•فیوزها را کنترل کنید و فیوزهای ســوخته را تعویض
نمایید.
•فیوزهای هم ظرفیت را وارد کنید و از نصب درســت

هشدار
از تعویض فیوز با فیوز هم ظرفیت اطمینان حاصل
نمایید در غیر این صورت به سیســتم الکتریکی
آسیب وارد میشود و سبب بروز آسیبهای جدی
میشود.
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ظرفیت فیوز (آمپر)

مؤلفه پشتیبانی شده

۱

ACCT

10

توصیف

منبع برق ACC

۲

فندک

15

فندک

۳

-

-

-

۴

سانروف

20

سانروف

10

دنده  Pماژول هیدرولیک گیربکس CVT

10

منبع برق CD/DVD

 ۵دنده  Pماژول هیدرولیک گیربکس CVT
۶

سیستم صوتی

۷

ECU

5

منبع برق واحد کنترل موتور

۸

چراغ داخلی

10

چراغ داخلی

۹

شیشهشوي عقب

15

موتور شیشهشوي عقب

۱۰

A/C

10

A/C

۱۱

شیشهشوي جلو

20

موتور شیشهشوي جلو

۱۲

-

-

-

۱۳

( AVMدوربین )۳۶۰

10

منبع برق AVM

۱۴

جلو آمپر

10

جلو آمپر

۱۵

موتور

10

موتور

۱۶

DCU

10

کیسه هوا و ESC ECU

۱۷

-

-

-

۱۸

Keyless1

15

Keyless1

۱۹

Keyless2

15

Keyless2

۲۰

Keyless3

15

Keyless3

۲۱

-

-

-

۲۲

شیشه باالبر

30

شیشه باالبر

5
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 ۹.۲محفظه فیوز قطعات موتور
اگر محفظه فیوز اتاق در حالت عادی باشد اما بعضی از
تجهیزات برقی کار نکنند ،محفظــه فیوز زیر در موتور
را کنترل کنید .از تعویض هر فیوز ســوخته (در صورت
وجود) اطمینان حاصل نمایید.
•سوئیچ استارت و کلیه کلیدها را خاموش کنید.
•صفحه قفل کنار در محفظه فیوز را بازکنید.
•فیوز ســوخته (در صورت وجود) بــا فیوز جدیدی با
همان ظرفیت میباشد ،تعویض نمایید .برای تعویض
فیوز  10Aبا توجه به دستورالعمل ذیل عمل کنید:
•سوئیچ استارت را خاموش کنید.
•کابل منفی باتری را قطع کنید.
•در محفظه فیوز را بازکنید و فیوز سوخته را با انبر فیوز
موجود در محفظه فیوز خارج کنید.
•از محــل فیوز یدکی در محفظه فیــوز ،فیوز  10Aرا
انتخاب نموده و در محل فیوز مربوطه قراردهید.

توجه
محفظه فیوز قطعــات موتور اصوال برای حفاظت
از موتور و تجهیزات برقی و کلیه چراغهای خارج
اتاق به کاربرده میشود.
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ظرفیت فیوز (آمپر)

قطعات حفاظت شده

تشریح
۱

( BTNبرق ثابت)

40

مدار اصلی

۲

فن سیستم تهویه

40

فن سیستم تهویه

۳

رله اصلی

30

رله اصلی

۴

ABS1/ESC1

25

ABS1/ESC1

۵

ABS2/ESC2

40

ABS2/ESC2

۶

فن خنک کننده

40

فن خنککننده

۷

قفل سوئیچ 1

40

قفل سوئیچ 1

۸

قفل سوئیچ 2

40

قفل سوئیچ 2

۹

BCM2

40

BCM2

۱۰

صندلی برقی

40

صندلی برقی

5
ظرفیت فیوز (آمپر)

قطعات حفاظت شده

۱۱

پمپ بنزین

15

پمپ بنزین

۱۹

کمپرسور

10

کمپرسور

۱۲

چراغ مهشکن جلو

15

چراغ مه شکن جلو

۲۰

گرمکن عقب

15

گرمکن عقب

۱۳

چراغ موقعیت

15

چراغ نشانه

۲۱

گیره فیوز

*

*

20

TCU

۲۲

فیوز یدك

5

*

۱۵

BCM1

15

BCM1

۲۳

فیوز یدك

10

*

۱۶

ترمز

15

چراغ ترمز

۲۴

فیوز یدك

15

*

۱۷

نور پایین

15

نور پایین

۲۵

فیوز یدك

20

*

۱۸

نور باال

15

نور باال

۳۹

فیوز پمپ خالء

15

 ۱۴کنترل کننده گیربکس
اتوماتیک

تشریح

پمپ خالء
* درصورت نصب در خودروی شما
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ظرفیت فیوز قطعات حفاظت شده

۲۶

رله پمپ بنزین

30

پمپ بنزین

۲۷

رله اصلی

30

منبع برق سیستم

۲۸

رله کمپرسور

30

کمپرسور

۲۹

رله سرعت باال دمنده

30

دمنده

۳۰

رله دور کند فن

30

فن سرعت پایین

۳۱

رله چراغ عقب

30

چراغ عقب

۳۲

رله پمپ بوستر خالء

30

پمپ بوستر خالء

۳۳

رله دور تند فن

80

فن سرعت باال

۳۴

رله گرمکن عقب

30

سیستم گرمکن عقب

۳۵

رله نور باال

80

چراغ نور باال

۳۶

رله نور پایین

30

چراغ نور پایین

۳۷

رله فن سیستم تهویه

80

فن سیستم تهویه

۳۸

رله چراغ موقعیت

30

چراغ موقعیت
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 .۱۰روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز
چراغ هشدار ترمز به یکی از سه دلیل زیر روشن میشود:
 ۱۰.۱هشدار ترمز دستی
وقتی ســوئیچ اســتارت در وضعیت  ONمیباشد ،بعد
از کشیده شــدن دسته ترمز دســتی این چراغ روشن
میشود .این چراغ نشــانگر بعد از رها کردن اهرم ترمز
دستی خاموش میشود.
اگر چراغ نشــانگر بعد از رهایی کامل ترمز دستی هنوز
روشــن باشد ،نشــاندهنده معیوب بودن سیستم ترمز
است و باید کنترل شود.

هشدار
سیســتم ترمز رابطه مستقیمی با امنیت رانندگی
دارد .قبل از رفع عیب به رانندگی ادامه ندهید.
 ۱۰.۲هشدار سطح روغن ترمز
اگر نیروی فشار پدال ترمز سنگین یا ضعیف باشد ،منجر
به طی نمودن مسافت طوالنی هنگام ترمزگیری میشود
و چراغ هشدار روشن خواهد شد.
•خودرو را در ســمت راســت جاده پارک نمایید ،اهرم
ترمز دستی را بکشید و موتور را خاموش کنید .سطح
روغن ترمز را کنتــرل نمایید و در صورت لزوم روغن

ترمز اضافه کنید.
•بعد از افزودن روغن ترمز ،مجددا ً چراغ هشدار سیستم
ترمز را کنترل نمایید.
•در صورتی که چراغ ترمز هنوز روشن باشد نشاندهنده
این است که سیستم ترمز ضد قفل معیوب شده است.
 ۱۰.۳هشدار ABS
•هنگام معیوب بودن سیســتم ترمز ضــد قفل ،چراغ
هشدار آن روشن میشود .معیوب بودن سیستم ترمز
ضد قفل مســتقیماً باعث اختالل در اجرای سیستم
ترمز (بخصوص در جادههای خیس و برفی) میشود و
احتماالً منجر به قفل شدن چرخها میشود .بنابراین به
جای ادامه رانندگی فورا ً به نمایندگیهای مجاز شرکت
ایران خودرو مراجعه نمایید.

 .۱۱تعویض چرخها
•خودرو را در کنار جاده پارک کنید ،اهرم ترمز دستی
را بکشید و چراغ چشــمکزن را روشن کنید .مثلث
احتیاط را بیرون آورید و در  100متری پشت خودرو
قرار دهید.
•برای بیرون آوردن مجموعه چرخ یدکی از ابزار استفاده
کنید.
•جک را بیرون آورید و زیر ســتون جانبی پایینی بدنه
قرار دهید .پیچ جک را با بازوی آچار بکس بچرخانید
تا بدنه به آرامی باال رود .قبل از جدا شــدن الستیک
از زمین ،قالپاق چرخ را باز کنید و مهرههای الستیک
پنچر را شــل کنید ،بدنه را باال ببرید و مجموعه چرخ
را باز کنید.

هندل جک
آچار بکس

153

5

معایب و عیبیابی

توجه
تســت باالنس دینامیکی برای تعویض چرخ غیر
از چرخ یدکی مورد نیاز اســت .مقدار باالنس باید
کمتــر از  5گرم باشــد و وزن کل تعادل برای هر
چرخ کمتر از  100گرم میباشد.

5

•چرخ زاپاس را جایگزین نماییــد و مهرههای چرخ را
سفت کنید.
•بوســيله زاپاس و مهرههاي مربوطــه چرخ را تعويض
نمائيد.
•جک را پایین آورده و مهرهها را محکم کنید و سپس
قالپاق چرخ را نصب نمایید.
•مجموعه چــرخ یدکی ،جک و ابــزار را در محلهای
تعیین شده در صندوق عقب قرار دهید و از قرارگیری
ایمن آن مطمئن شوید.
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هشدار
از کاربرد ایمن ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.
مطمئن شــوید که دســته دنده برای مدلهای
 CVTدر دنــده  Pو مدل دســتی در دنده R
قرار دارد.
هنگامــی که خودرو در ســرازیری یا جاده هموار
پارک شده است ،الستیک را تعویض نکنید ،واقعاً
خطرناک است.
الســتیک را درزمانی که جریان ترافیک به شــما
نزدیک است تعویض نکنید .منتظر کارکنان امداد
جادهای متخصص بمانید.

◆◆ترکیدن الستیک
هنگام ترکیدن الستیک طبق دســتورالعملهای ذیل
عمل نمایید:
توقف خودرو
 .1خــودرو را کنار جــاده و دور از جریان ترافیکی قرار
دهید.
 .2چراغ چشمکزن را روشن نمایید.
 .3خودرو را در سطح صاف پارک نمایید.
 .4از ترمز دستی استفاده نمایید.
 .5در مدلهای  ، CVTدســته دنــده را در دنده پارک
و در مدلهای  ، MTدســته دنده را در دنده خالص
قرار دهید.
 .6موتور را خاموش کنید.
 .7در صندوق عقب باز کنید.
عالمت مثلث احتیاط را پشــت خودرو برای آگاهی
دادن به خودورهایی که از پشت میآیند ،قرار دهید
(هنگام خرید مثلث احتیاط ،محصولی مطابق با GB
 19151-2003خریــداری نماییــد) ،برای کمک
گرفتن ،کارکنان امداد خودرو را خبر کنید.
 .8کلیه سرنشــینان پیاده شــده و بــه دور از ترافیک
در مکانی ایمن و قابل دید توســط ســایر خودروها
بایستند.
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بیرون آوردن ابزارها و چرخ یدکی
جک؛ ابزارها و چرخ یدکــی را از محل نگهداری بیرون
آورید.
اگر از محصور کنندهای استفاده شده است قبل از پیاده
کردن چرخ یدکی آن بخش را بازکنید.

مهار چرخها
همانطور که در تصویر فوق نشان داده میشود ،بلوکهای
مناسب را در جلو و عقب چرخ در جهت قطر
توقف
الستیک پنچر  Aقرار دهید تا از حرکت خودرو هنگام
باالبردن جلوگیری شود.

رانندگی با تایرهایی که فشار باد آنها بیش از  ۲۰درصد
مقــدار توصیه شــده کاهش یافته اســت در جادههای
ناهموار ،دستاندازها و کوهســتانی ممکن است باعث
آســیبدیدگی رینگ و دفرمگی آن شود .ضمناً ریسک
منگنه شدن شنریزهها بین رینگ و تایر افزایش یافته و
باعث تخلیه آنی باد میگردد که ممکن است حادثهساز
باشد.

هشدار
از مهار مناســب چرخها توســط متوقف کنندهها
اطمینــان حاصل نمایید در غیر اینصورت حرکت
تصادفــی خودرو باعــث بروز صدمات جســمی
میشود.

باز کردن الستیک
باز کردن قالپاق چرخ (اگر وجود داشته باشد)
برای باز کردن قالپاق چرخ اســتفاده
از اهرم جک
کنید و همانطور که در تصویر باال دیده میشــود از یک
بین چرخ و اهرم جک اســتفاده نمایید تا از
کهنه
آسیبدیدگی چرخ و قالپاق چرخ جلوگیری شود.
هشدار

اخطار

رانندگی با تایرهایی که فشار باد آنها بیش از  ۲۰درصد
مقدار توصیه شده کاهش یافته است؛ مصرف سوخت
را افزایــش داده و دینامیک خودرو را تحت تأثیر قرار
داده و افت عملکرد دور از انتظار ایجاد میکند.

هشدار
هرگز قالپاق چرخ را با دست باز نکنید در اینصورت
منجر به صدمات جسمی در خود میشوید.
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معایب و عیبیابی

 .۵پیچ و مهره هر چرخ را به ترتیب نشــان داده شده در
تصویر ،با  1تا  2چرخش برخالف عقربههای ســاعت
توسط آچار بکس کمی شل کنید.
قبل از جدا شــدن چــرخ از زمین ،مهرههای
چرخها را باز نکنید.
 .۶بــه دقت خودرو را باال ببرید تا چرخها به مقدار کافی
از زمین جدا شوند.

5

 .۱خودرو را خاموش کنید.
 .۲جک را مســتقیماً زیــر نقطه تکیهگاه قــرار دهید
همانطور که در شکل نشان داده شده است.
جک باید روی زمین صاف و محکم قرار گیرد.
 .۳بــاالی جک را با موقعیت بین دو شــکاف زیر رکاب
تنظیم نمایید.
 .۴همانطور که در شکل نشــان داده شده است ،شیار
باالی جک را در موقعیت بین شکافها نصب نمایید.
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جدا کردن الستیک
 .1مهرههای چرخ را باز کنید.
 .2الستیک آسیب دیده را جدا کنید.
نصب چرخ یدکی
 .۱هرگونه گل و الی را از ســطح بین چرخ و پوشــش
رینگ بزدایید.
 .۲چرخ یدکی را به دقت نصب کنید ،مهرهها را با دست
محکم ببندید و تماس مهرههای چرخ با ســطح رینگ

چرخ را کنترل نمایید.
 .۳با توجه به تصویر ،مهرهها را به ترتیب و یکنواخت از
طریق آچاربکس طی حداقل دو مرحله محکم کنید.
 .۴جک را به آرامی پایین بیاورید تا الســتیک با زمین
تماس پیدا کند.
 .۵با توجه به ترتیب نشان داده شده ،مهرههای چرخ را
با آچار بکس ببندید.
 .۶خودرو را کامال پایین آورید.
محکم کردن ســریع مهرههای چــرخ تا مقدار
مشخص شدهی  110N.m±10N.mبا استفاده از
آچار تنظیم گشتاور
همیشــه از محکم بودن مهرههای چرخ تا حد گشتاور
مشخص شده اطمینان حاصل نمایید .توصیه میشود در
طول نگهداری ،مهرههای چرخ را تا حد گشتاور مناسب
سفت کنید.
 .۱از چــرخ صدمه دیــده و ابزارها مراقبــت نمایید .از
الســتیک پنچر ،جک و ابزارهای اســتفاده شده در
صندوق عقب مراقبت نمایید.
 .۲پوشش کف را نصب نمایید.
 .۳صندوق عقب را ببندید.
هشدار
پــای خود را زیر چرخ (الســتیک) قــرار ندهید،
زیرا چرخ (الســتیک) خیلی سنگین است ،برای
جلوگیری از صدمات ،دستکش بپوشید.

معایب و عیبیابی

هشدار
اطمینــان حاصل نمایید که تایر ،جک و ابزارآالت
بعد از استفاده در جای خود قرار گرفته و محفوظ
گردند .در غیر این صورت این اجزا ممکن اســت
در هنگام تصادف یا ترمز اضطراری پرتاب شده و
خطر آفرین باشند.

هشدار
هرگز از هیچ مهــره چرخی غیراز مهره چرخهای
اصلی خودرو خودتان استفاده ننمایید .استفاده از
پیچ و مهرههای نامناسب چرخ و همچنین بستن
نادرست چرخها باعث شل شدگی یا افتادن چرخ
و بروز تصادف میشود.
مهرههــای چرخ را هــر  10000کیلومتر مجددا ً
محکم نمایید .نشــتی هوای الســتیکها را نیز
کنترل نمایید.
هرگز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر روی پیچ
و مهرهها اســتفاده ننمایید این کار منجر به شل
شدن پیچ و مهرههای چرخ میشود.

هشدار
به دقت دســتورالعملهای ایــن بخش را مطالعه
نمایید.
وقتی خودرو فقط روی جک قرار گرفته اســت ،از
خرک زیر خودرو استفاده کنید و زیر خودرو نروید
هرگز از هیچ جکی غیــر از جک خودرو خودتان
اســتفاده ننماییــد .برای تعویض چــرخ از جک
مخصوص به خودرو برای باال بردن خودرو استفاده
کنید .از جک خود برای بلندکردن سایر خودروها
استفاده ننمایید.
هرگز خودرو را از محلی غیر از محل مشخص شده
(مطابق شکل) باال نبرید.
خودرو را زیاد باال نبرید .از بلوک ضربهگیر در زیر
و یا بر روی جک استفاده نمایید.
وقتی خودرو روی جک قرار دارد موتور را روشــن
نکنید در اینصورت خودرو ناگهان حرکت میکند
و سبب تصادف میشود.
وقتی الستیک از زمین بلند شده است ،نباید هیچ
سرنشینی در خودرو بماند.
قبل از انجام هر کاری احتیاطات مربوط به سفت
کردن جک را بخوانید.

 .۱۲تصادفات رانندگی
تــا جایی که امکان دارد در طــول رانندگی از تصادفات
جلوگیری نمایید .هنگام تصادف ،آرام باشید و مطابق با
مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کنید.
اقدامات اضطــراری که باید صورت پذیرد به قرار
زیر است:
•هنگام تصادف ،ابتدا موتــور را خاموش نمایید ،چراغ
چشمکزن را روشن نمایید و مثلث احتیاط را در 30
متری پشت خودرو قرار دهید.
•اگر درها بسته شدند ،به جای شکستن شیشه جلو از
پنجره شکسته یا شیشه عقب فرار کنید زیرا که شیشه
جلو از پوشش لمینتی برخوردار است.
•از طریــق تلفن به راهنمایی و رانندگی خبر دهید .در
بزرگراهها از تلفن جادهای مخصوص استفاده نمایید.
•هنگام تصادف از عقب در اتوبان ،خودرو را رها کنید و
فورا ً به خارج از گاردریل بروید.
•به محض تشخیص بوی بنزین یا سایر مواد شیمیایی،
سیگار نکشید.
•هنگام آتشســوزی ،با آتش خاموش کن ،پتو و خاک
آتش را خاموش کنید .مطلقاً از به کار بردن آب برای
اطفا حریق خودداری نمایید .
مصدومین را به قرار ذیل نجات دهید:
•به لحاظ اخالقی هر کســی مسئول نجات مصدومین
است .با  115و امداد نجات تماس بگیرید.
•کمربند مصدومین را باز یا شل کنید یا ببرید.
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معایب و عیبیابی
به مصدومین غذا یا آب ندهید مگر اینکه زمان انتظار
واقعاً طوالنی باشد.
زمانی که خطر آتشســوزی ،ســیل ،سقوط از صخره
یا خطرات مشــابه پیشبینی میشود ،مصدومین را از
خــودرو خارج کنید .هنگام خروج مصدومین تا جایی
که امکان دارد چهار دست و پایش را نکشید و یا سرش
را خم نکنید.

چرخ دستی سکویی

 .۱۳بکسل کردن
وقتی خودرو قادر به حرکت نمیباشــد یا بعلت معیوب
شدن یا تصادف برای راندن نامناسب است نیاز به بکسل
نمــودن آن با خودروی دیگــر دارد به روش ذیل توجه
نمایید .جهت اطمینان حاصل نمودن از روش بکســل
صحیح و جلوگیری از آسیبدیدگی خودرو ،بهتر است از
شرکت خدمات امداد برای بکسل کردن کمک بخواهید.
در زمان بکسل نمودن ،چرخها را طبق تصویر نشان داده
شده از زمین جدا کنید.
هنگام بکســل نمودن ،از ســالم بودن سیستم فرمان
و سیســتم حرکت خودرو اطمینــان حاصل نمایید.
در صورت آســیبدیدگی ،باید از بلند نمودن خودرو
استفاده شود( .مطابق شکل)
قالب بکســلی در جلو و عقب خــودرو وجود دارد .در
حرکت مسافت کوتاه ،خودرو با طناب سیمی و توسط
خودرو دیگر میتواند بکسل شود.
قبل از بکســل نمودن ،کلید اســتارت را در وضعیت

۵

15۸

 ACCقرار دهید ،دنده را در دنده خالص قرار دهید و
ترمز دستی را رها کنید.
توجه
بکسل نمودن خودرو توسط قالبهای جلو و عقب
به جادههای نســبتاً صاف مربوط میشود .خودرو
را با ســرعت حداکثر  1۰کیلومتر در ساعت روی
یک خط صاف برانیــد .از ترمزگرفتن ناگهانی در
طول بکسل نمودن خودداری نمایید زیرا منجر به
آسیبدیدگی در قالب بکسل میشود.

هشدار

در خودرو مجهز به جعبه دنده  ، CVTبکســل نمودن
خودرو با چرخهای جلو برروی زمین منع میشــود .در
این صورت جعبه دنده به شدت آسیب میبیند.

مشخصات فنی

6
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مشخصات فنی
◆◆پارامترهای ابعادی خودرو
عنوان

6

◆◆جرم و سایر پارامترهای خودرو
واحد

HMA7151GC4W

طول کل

mm

4358

عرض کل

mm

1823

ارتفاع کل

mm

1630

فاصله بین اکسل جلو عقب

mm

2630

فاصله بین چرخهای جلو

mm

1540

فاصله بین چرخهای عقب

mm

1545

حداقل فاصله از زمین

mm

160

زاویه فرود /زاویه حرکت (بدون بار)

°

۱۹/۲۷

حداقل شعاع چرخش

m

۱۰/۹
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مدل خودرو  /گیربکس

HMA7151GC4W/CVT

وزن کل خودرو با سوخت و تجهیزات kg

1435

توزیع بار بر روی اکسل جلو kg

845

توزیع بار بر روی اکسل عقب kg

590

حداکثر وزن خالص مجاز kg

1810

حداکثر بار روی اکسل جلو kg

950

حداکثر بار روی اکسل عقب kg

860

نوع و درجه بنزین

بنزین سوپر
(با شماره اکتان  ۹۳و باالتر)

سطح آالیندگی در زمان تحویل

استاندارد يورو 4

مصرف بنزین

7.8 L /100km

مصرف سوخت
بهینهسازی مصرف سوخت
جهت کاهش مصرف ســوخت و دســتیابی به کمترین
میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید:
 -1همواره با بازدیدهــای دورهای و نگهداری خودرو بر
اســاس اطالعات دفترچههای راهنما از سالمت خودرو
اطمینان حاصل کنید.
 -2از تایر مناسب خودرو (طبق بخش مربوطه در کتابچة
راهنما) استفاده نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید.
 -3با آرامش رانندگی کنید و از شتابگیری و ترمزگیری
بیمورد هنگام رانندگی پرهیز کنید.

 -۴با توجه به تأثير باالي وزن خودرو بر مصرف سوخت،
بــار و تجهيزات اضافي و غیر ضروری را از خودرو خارج
کنید.
 -۵در توقفهــای طوالنی مدت ،وســیلة نقلیة خود را
خاموش کنید.
 -۶ســفرهای درون شــهری خود را طوری برنامهریزی
کنید که در ساعت /مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.
 -۷هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین مناسب،
(به طوری که نیاز به فشردن پدال ترمز نباشد) استفاده
کنید.

جدول مصرف سوخت
موتور

مصرف بنزین

 GN15-TFاتوماتيک پايه بنزيني

میانگین مصرف سوخت شهری
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت
برونشهری (لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت ترکیبی
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

۱۰/۲۰

۶/۴۰

۷/۸۰

6

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

◆◆مشخصات موتور
مدل خودرو
مدل موتور
تعداد سیلندرها و حالت قرارگیری
تعداد سوپاپ
قطر سیلندر × کورس سیلندر ،جابجایی
()mm

6

HMA7151GC4W
HMA GN15-TF

 4سیلندر  -خطی

نسبت دنده 1

۱۶

نسبت دنده2

2.021-1.37

نسبت دنده 3

1.37-0.983

نسبت دنده 4

0.983-0.762

نسبت دنده 5

0.762-0.618

نسبت دنده 6

0.618-0.443

74.8×85.2

حجم جابجایی کل ()ml
نسبت تراکم

9.5:1

حداکثر گشتاور /دور موتور متناظر (N.m/
)rpm

دور موتور در دور آرام ()r/min
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گیربکس

CVT
2.416-2.021

1497

حداکثر توان خالص /دور موتور متناظر (kw/
)rpm

مدل خودرو  /گیربکس

HMA7151GC4W

110/5500
)210/(1800-4000
750±50

نسبت دنده عقب

2.684

نسبت اصلی دیفرانسیل

5.76

مشخصات فنی
◆◆مارک روغن روانکاری
مارک تجاری روغن روانکاری
روغن موتور

دسته
HMAGN16-VF1
)(S5 1.6MT

 AP1 10W40با گريد کيفي  SLو باالتر

HMAGN-TF
)(S5 1.5T CVT

 AP1 10W40با گريد کيفي  SLو باالتر

روغن گيربکس دستي
روغن گيربکس اتومات CVT

روغن هيدروليک فرمان

SAE/GL-4 75W/90
)CVTF-EX1(Idemitsu
)ESSO EZL 799A (ESSO
)Tutela transmission CVT PPT (Petrnas
)ATF III H (Sinopec
)XZIC ATF3(SKZIC

روغن ترمز /کالچ

DOT-4

مایع شیشه شوی

مايع ايزوپروپانول

گاز کولر A/C

6

R134a

توجه
هرگونه افزودنــی و روغنهای روانکاری متنوع را باتوجه به مقررات بیان شــده در
دفترچه راهنما بیافزایید.
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مشخصات فنی
◆◆مشخصات استارت موتور
مدل خودرو

◆◆مشخصات آلترناتور
HMA7151GC4W

مدل استارتر موتور

QDY12002

توان اسمی ()kw

1.4

ولتاژ اسمی ()V

12

زمان اسمی ()s

30

6

مدل باتری

مدل الترناتور

JFZ192A5,JFZ1A12

ولتاژ نامی ()V

14

جریان خروجی ()A

100

دامنه دمای کار ()ºC

اتصال منفی به بدنه

پالریته

HMA7151GC4W
75D26

مدل رینگ چرخ

ولتاژ اسمی ()V

12

 5HRظرفیت ()AH

70

فشار الستیک ()kPa

)RC (min

120

فشار زاپاس ()kPa

)CCA (A

* 300یا 500

وزن ()kg

16.8±0.5

164

18000

◆◆مشخصات مجموعه چرخ

اندازه الستیک

* درصورت نصب در خودروی شما

-40~100

حداکثر سرعت مجاز ()r/min

◆◆مشخصات باتری
مدل خودرو

مدل خودرو

HMA7151GC4W

6.5J×17
6.5J×16
)چرخ آلیاژ آلومینیومی( )چرخ آلیاژ آلومینیومی(
215/65R16

215/60R17

چرخ جلو

230±5

230±5

چرخ عقب

210±5

210±5

230±5

230±5

توجه
چرخ یدکی فوالدی برای کلیه مدلها انطباق داده شده است..

مشخصات فنی
◆◆مشخصات تنظیم چرخ

◆◆ظرفیتهای تجهیزات (مقادیر تقریبی)
مدل خودرو

HMA7151GC4W

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
روغن موتور (لیتر) موتور

4.9

تعویض روغن موتور

4.6

با هیتر تهویه مطبوع

8

مایع خنککننده
(لیتر)
روغن گیربکس در حالت خشک (لیتر)

* 4.7

مخزن بنزین (لیتر)

60

روغن دنده فرمان برقی (لیتر)

1.1

زاویه انحراف Kingpin

تنظیم زاویه کستر کینگ پین
چرخ
زاویه کمبر چرخ جلو
جلو
زاويه Toe-in
تنظیم زاويه Toe-in

چرخ
عقب زاویه کمبر

10°25′±45′
4°40′±45′
-0°25′±45′
)(Angle:0°05′±2′30″)/(Distance:2±1
)(Angle 5’±5’)/( Distance 2±2
-0°45 ±30′

6

◆◆سیستم الکتریکی
مدل خودرو

HMA7151GC4W

باتری

12V-70AH

آلترناتور

14V-100A

استارتر موتور

12V-1.4kW

مدل  /سازنده شمع
لقی شمع

Zhuzhou Torch / KL7RTPP
0.90-0.1 mm

* میــزان تعویض روغن گیربکس در صورت تعویض ثقلی  ۳/۵تا  4لیتر با رعایت رویه
اجرایی تعویض روغن گیربکس ایساکو
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محل شماره موتور VIN ،و پالك مشخصات
محل نصب پالك
مشخصات

موقعیت شماره موتور

زیر صندلی عقب
صندلی سرنشین جلو

6

◆◆شماره موتور
شماره موتور در قسمت مسطح جلو بلوک سیلندر قرار
گرفته اســت و بعد از باز شــدن در موتــور قابل رویت
میباشد.
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◆◆شماره VIN
شــماره شناســه وســيله نقليه  VINدر دو ناحيه "زير
صندلي سرنشــين جلو" و " كف بدنه زير صندلي عقب
" درج ميگردد.

◆◆پالک مشخصات
پالك مشــخصات كامل خودرو در محفظه موتور روي
كاســه كمك فنر چپ نصب ميگردد كه با بازكردن در
موتور ميتوان اين پالك را مشاهده نمود.

هایما
S5

e-code: 5407010022-05

9007051092۳۳1

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

راهنمای دارنده محصول

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

