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شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)

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.

راهنماي استفاده از خودروي ون وانا
راننده گرامي
گروه صنعتی ايران خودرو ،به حسن سليقه شما در انتخاب اين محصول صميمانه تبريك عرض مینماید.
اين شركت در راستاي برآورده سازي نيازها و انتظارات شما و آشنايي با نحوه عملكرد و سرويس و نگهداري خودرو به منظور بهره وري بيشتر ،اقدام به تهيه كتابچه راهنماي دارنده خودرو
نموده است.
مطالعه اين راهنما کمک شايان توجهي به تسهيل در آشنايي و استفاده صحيح از خودرو و همچنين ايمني و افزايش عمر مفيد خودروي شما خواهد نمود ،که در نتيجه براي مدت طوالني
از کيفيت خـودرو رضايت مطلوب را خواهيد داشت.
گروه صنعتی ايران خودرو در راستاي رعايت موازين ملي و قانوني و استانداردهاي توليدي و زيست محيطي مكلف به افزايش سطح كيفي محصول و ايجاد نوآوري در خلق ارزش براي مشتريان
است ،از اين رو حق اعمال هرگونه تغيير در طراحي تجهيزات و خصوصيات فني را براي خود محفوظ مي داند.
يادآوري میشود که شبکه نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش شرکت گـواه در سراسرکشـور آماده ي ارائه خدمات و انجام سرويس هاي مورد نياز و همواره در دسترس شما میباشند.
براي اطالع از نزديکترين نمايندگي به دفترچه راهنماي شرايط خدمات پس از فروش محصوالت گروه صنعتی ايران خودرو مراجعه فرماييد.
 اقالم و تجهيزاتي که در اين راهنما درج شده ،احتمال دارد با آنچه بر روي خودروي شما نصب است متفاوت باشند.
گروه صنعتی ايران خودرو همواره سالمتي و بهروزي را براي شما آرزومند است.
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راهنماي استفاده از خودروي ون وانا
مقدمه
راهنمای عالیم
هشدار
نكات هشدار دهنده شما را در مقابل خطراتي كه باعث تهديد و به خطر انداختن سالمتي شما يا ديگران يا خودروي شما ميشوند ،آگاه ميسازند.
نكات مربوط به محيط زيست
نكات مربوط به محيطزيست ،اطالعات و آگاهيهايي درباره واكنشهاي محيطزيست و چگونگي از بين رفتن آن ،براي شما فراهم ميسازد.



دستورالعملهاي مفيد يا اطالعات بيشتری است كه ميتواند براي شما مفيد واقع شود.

محافظت از محيط زيست
نكات مربوط به محيط زيست
گروه صنعتی ايران خودرو در راستاي سياستهاي پيشگيري از آلودگي و حافظت از محيطزيست اقدام به استقرار سيستم مديريت يكپارچه  HSEمبتني بر استانداردهاي مربوطه
نموده و متعهد به رعايت و اجراي آن و بهبود مســتمر در عملكرد ســازمان در اين خصوص ميباشد .تالش مستمر در جهت بهينهسازي مصرف انرژي و منابع طبيعي و به حداقل
رساندن ضايعات ،ترويج آموزشهاي زيست محيطي به كاركنان و نيز شناسايي ،اندازهگیری و كنترل خطرات و عوامل زيان آور از نظر جنبههاي زيست محيطي ،خط مشي گروه
صنعتی ايران خودرو در زمينه حفاظت از محيط زيست ميباشد.
شما با آگاهي صحيح از عملكرد خودروي خود باعث محافظت از محيط زيست ميشوید.
مصرف سوخت ،عملكرد موتور ،گيربكس ،ترمز و سايش الستيكها به موارد زير بستگي دارند:
شرايط عملكرد خودروي شما
نوع رانندگي شخص شما
شما میتوانید با حفظ کردن و رعایت موارد زیر روی هر دو عامل یاد شده تأثیرگذار باشید:
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راهنماي استفاده از خودروي ون وانا
شرايط عملكرد
از جابه جایيهاي با مسافت كوتاه خودداري کنید؛ زيرا باعث افزايش مصرف سوخت ميشود.
از تنظیم بودن فشار باد الستيكها اطمينان حاصل کنید.
بار اضافي (بيش از استاندارد) حمل نكنيد.
با انجام مرتب سرويسهاي دورهاي و انجام فرآيند سرويس و نگهداري در نمايندگيهاي مجاز از محيطزيست خود محافظت کنید.
نوع رانندگي
هنگام استارت زدن خودرو پدال گاز را فشار ندهيد.
از درجا كاركردن خودرو به منظور گرم كردن موتور خودداري نماييد.
فاصله ايمني مناسب را با خودرو جلويي رعایت کرده و با دقت رانندگي کنید.
از سرعتگيريهاي مكرر و زياد ،دوري کنید.
در زمان مناسب دنده را تعويض کرده و هر دنده را تا  70درصد دور موتور مجاز آن استفاده کنید.
موتور را به هنگام توقف يا ترافيكهاي سنگين ،خاموش کنید.
مصرف سوخت خودروي خود را زيرنظر داشته باشيد.
تجهيزات خودرو
اين دفترچه راهنما بهطوركلي تمام تجهيزات اســتاندارد و سفارشــي همه مدلهای خودرو را بيان میکند؛ به ياد داشــته باشيد كه ممكن است خودروي شما مجهز به همة اين
تجهيزات نباشد و حتي ممكن است تجهيزات روي خودروي شما در برخي موارد با اطالعات نشان داده شده در اين دفترچه متفاوت باشد؛ بنابراین در صورت بروز مشكل و ايجاد
سؤال ،با شركت ايران خودرو ديزل تماس حاصل فرماييد.
استفاده از قطعات اصلی
اگر از قطعات و مجموعههايي كه مورد تأييد ايران خودرو ديزل و شــركت ســازنده نیســت استفاده کنید ،عملكرد مطمئن و ايمن خودرو به خطر خواهد افتاد .سيستمهاي ايمني
مربوطه بهعنوان مثال ،سيستم ترمز ،درست عمل نميكنند؛ بنابراین فقط از قطعات اصلي و يا قطعاتي كه داراي كيفيت مشابه و مورد تأييد شركت ميباشد ،استفاده کنید .زيرا
اين قطعات از نظر ايمني ،مرغوبيت و كارآيي ،مورد آزمايش قرار گرفتهاند.
يگردد.
استفاده از قطعات غير استاندارد و تأييد نشده به داليل ايمني و آسيبرساني به خودرو هيچگاه توصيه نم 
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راهنماي استفاده از خودروي ون وانا
ايمني عملكرد خودرو
هرگونه تغيير در اجزاء سيستمهاي الكترونيكی و دسته سيمهاي مربوطه باعث اختالل در عملكرد سيستمهاي خودرو شده و نيز گارانتي خودرو را با مشكل مواجه خواهد ساخت.
هشدار
تغييرات اجزاء الكترونيكی و دسته سيمهاي مربوطه بر روي عملكرد و نقش آنها و يا قطعات ديگر شبكه تأثير خواهد گذاشت كه اين امر بهویژه دربارة سيستمهاي مربوط به
ايمني خودرو بسيار اهميت دارد و ممكن است باعث از بين رفتن عملكرد صحيح آنها و نيز به خطر انداختن ايمني خودرو و در نهايت افزایش احتمال بروز تصادفهاشود.
تغيير خروجي يا راندمان موتور
تغيير در جهت افزايش قدرت موتور باعث وقوع موارد زير میشود:
w wتغيير در مقدار آاليندگي
w wبدكار كردن موتور
w wبروز ايرادهاي حاصله از اين موضوع
در هيچ يك از موارد گفته شده عملكرد مطمئن خودرو ،تضمين نميشود.
هرگونه تغییردر سيستمهاي مديريتي موتور برای افزايش قدرت خروجي آن ،باعث باطل شدن گارانتي خودرو ميشود.
برچسبها و عالئم نماي خودرو
اگر شما برچسبهاي هشداردهنده موجود را جدا کنید ،ممكن است شما يا ديگران از اين خطرات آگاه نشويد كه در نتيجه باعث مصدومیت شما يا ديگران شود.
بر روي خودروي شما برچسبهاي ايمني هشداردهنده زيادي وجود دارد كه شما را نسبت به خطرهای مختلف آگاه ميسازند.
عالئم موجود در نماي محصول براي خودرو با تجهيزات اضافي توسط قانون و مقررات ،اجباري شده است .شما بهعنوان يك راننده باید برای حفظ و نگهداري از آنها كوشا باشيد.
در صورت آسيب ديدن يا جدا شدن ،برای تعويض آنها به تعمیرگاههاي مجاز مراجعه کنید.
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مراكز و تعميرگاههاي مجاز
يك تعمیرگاه مجاز ،باید دانش و تخصص ويژه ،ابزار مخصوص ،قطعات اصلي و صالحيت انجام تعميرات استاندارد بر روي خودرو را دارا باشد ،بنابراین در هنگام تعميرات برای ايمني
بيشــتر به نمايندگيهاي مجاز شــركت گواه به عنوان نماينده ارايه دهنده خدمات پس از فروش شركت ايران خودرو ديزل مراجعه نماييد .ليست نمايندگيهاي مجاز در كتابچه
"راهنماي شرايط خدمات پس از فروش" كه به طور جداگانه به شما تحويل شده ،درج گرديده است.
شما هميشه باید تعميرات و موارد زير را در تعميرگاههاي مجاز انجام دهيد:
• •امور مربوط به ايمني خودرو
• •امور مربوط به سرويس و نگهداري خودرو
• •امور مربوط به تعميرات خودرو
• •هرگونه تغييرات اصالحي يا نصب تجهيزات
• •امور مربوط به سيستمها و قطعات الكترونيكي
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ون وانا در یک نگاه

1

1

داشبورد ۱۴...........................................................................................
صفحه آمپر ۱۷ .....................................................................................
دستههای راهنما ۱۸ ............................................................................
نگینیها ۱۹ . ........................................................................................
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1

داشبورد
عملکرد

شماره
۱

خروجي گرمكن شيشه جلو

۲

تهويه داشبورد

۳

آمپر مركب

۴

چراغ اتاق جلو

۵

جعبه داشبورد

۶

نگهدارنده فنجان

۷

دسته دنده

۸

اهرم ترمز دستي

۹

اهرم آزادسازي قفل كاپوت موتور

۱۰

كليد باالبر شيشه

۱۱

كليد قفل شيشه

۱۲

كليد قفل درب
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1

داشبورد
عملکرد

شماره
۱

كليد چراغ مه شكن عقب

۲

كليد چراغ جلو /چراغ راهنما/چراغ مه شكن
جلو

۳

كليد تنظيم نور داشبورد

۴

اهرم برف پاك كن  /شيشه شور

۵

كليد چراغ هشدار /فالشر

۶

كليد تنظيم نور چراغ جلو

۷

سيستم صوتي

۸

كنترل سيستم تهويه مطبوع

۹

فندك

۱۰

كليد گرمكن عقب

۱۱

كليد گرمكن آينه
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1

داشبورد
عملکرد

شماره
12

كليد جلويي تهويه عقب

13

زيرسيگاري

14

كليد عيب ياب

15

كليد چراغ سقف

16

محل استارت موتور

17

اهرم تنظيم كننده غربيلك فرمان
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1

صفحه آمپر
عملکرد

شماره
1

كيلومتر شمار و سرعت سنج

2

نمايشگر سطح سوخت

3

نمايشگر دماي آب

4

دور سنج موتور

5

صفحه نمايشگر LCD

6

دكمه كنترل چند وضعيتي

7

نشانگرها ،چراغها و چراغهاي هشدار
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1

دسته راهنما
عملکرد

شماره
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1

چراغ كوچك

2

چراغ نور پايين

3

چراغ مهشكن جلو

4

چراغ مهشكن عقب

5

چراغ نور باال

6

كليد چراغهاي اصلي

7

وضعيت خاموش چراغهاي اصلي

8

وضعيت خاموش چراغهاي جلو

9

چراغهاي راهنما
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1

نگينيها

نماد

SVS

عملکرد

عملکرد

نماد

عدم شارژ باتري

راهنماي گردش به چپ

خطا در عملكردكنترل الكترونيكي موتور

راهنماي گردش به راست

كاهش فشار روغن

چراغ نور باال

خطا در عملكرد سيستم ترمز ABS

نقص در سيستم كيسه هوا

خطا در EBD

نقص در سيستم ترمز

مه شكن عقب

باز بودن دربها

مه شكن جلو

كاهش سطح سوخت

موتور نياز به سرويس ويژه دارد

افزايش دماي مايع خنككاري موتور

نور پايين

باز بودن كمربند ايمني

كم بودن مايع خنك كاري
عملكرد ترمز دستي
خالء كم
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كليد خودرو
براي روشن كردن تجهيزات الكتريكي ،موتور و همچنين
براي باز و بسته كردن دربها از كليد استفاده ميشود.
از خيس شــدن كليد و قرار دادن آن در جاي مرطوب
خودداري نماييد.
كنترل ريموت
 -1دكمه بيرون آوردن كليد
 -2كليد قفل
 -3كليد باز كردن
 -4چراغ نشانگر وضعيت
كنترل ريمــوت براي قفل و باز كــردن تمام دربهاي
خودرو و پخش كردن صداي هشدار از فاصله  10متري
خودرو طراحي شده است.
بــراي عملكرد هر كليد به آرامي و محكم آن را فشــار
دهيد .سپس چراغ نشانگر به طور مداوم چشمك ميزند.
كنترل ريموت يك دســتگاه الكترونيكي ميباشد .لطفاً
جهــت جلوگيري از صدمه رســيدن به فرســتنده آن
دستورالعملهاي زير را انجام دهيد:
• •كنترل ريموت را روي اشياء گرم مانند داشبورد قرار
ندهيد.
• •كنترل ريموت را تعويض نكنيد.
• •زماني كه روي شيئي قرار دارد به آن ضربهي سخت
نزييد و روي زمين پرتاب نكنيد.
• •در آب نياندازيد.
• •اگر فرســتنده كنترل ريموت عمــل نمیکند يا در
22

فاصله عادي بي اثر هســت و يا چراغ نشانگر آن كم
نور يا خاموش اســت ،لطفاً مراحل زير را براي به كار
انداختن  آن انجام دهيد:
w wممكن است ايستگاههاي راديويي و فرستندههاي
راديويي فرودگاههاي اطراف باعث به هم ريختگي
فرستنده شده باشند .لطفاً جهت عملكرد فرستنده
كنترل ريموت آن را بررسي نماييد.
w wممكن اســت باتري آن به كلي مصرف شده باشد.
لطفاً باتري فرستنده را بررسي نماييد.
در صورتــي كه كنترل ريموت شــما گم شــد ،هرچه
سريعتر جهت ممانعت از ســرقت و يا حوادث ديگر ،با
نمايندگيهاي مجاز شركت گواه تماس حاصل نماييد.
تعويض باتري ريموت كنترل

	
  

در هنگام تعويض باتري نياز است كه از باتري ليتيومي
استفاده نماييد (.)PANASONIC CR1632 3V
هشدار
• •از دست زدن كودكان به باتري تعويض شده
و هر كدام از اجزاي كنترل ريموت خودداري
نماييد.
• •در هنــگام تعويــض باتري كنتــرل ريموت
خودرو مراقب باشيد ،كه به اجزا ديگر كنترل
آسيبي نرسد.
• •از همان باتري كه توســط شــركت سازنده
خودرو توصيه شده استفاده نماييد.
• •باتريهاي تخليه شده را طبق مقرارت زيست
محيطي دور بريزيد.
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جهت تعويض باتري به روش زير عمل نماييد:
• •نيمــه باال و پايين كنترل ريموت را در جهت فلش از
همديگر جدا كنيد.
• •براي باز كردن كاور پشتي كليد كنترل ريموت از يك
پيچ گوشتي سر تخت كه نوار چسب پالستيكي را مي
پيچاند ،استفاده نماييد.
• •باتري را از  كليد كنترل ريموت برداريد.
• •باتري جديد را جايگزين كنيد و ســپس كاور پشتي
كنترل ريموت را محكم ببنديد.
بعــد از تعويض باتــري ميبايســت از عملكرد صحيح
آن اطمينــان حاصــل نماييد .در صورتــي كه كنترل
ريموت به طــور عادي كار نمیکند ،جهت رفع عيب به
نمايندگيهاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد.

دربها
جهت قفل كردن درب از سمت راننده ،كليد قفل را در
خالف جهت عقربههاي ساعت و براي باز كردن ،كليد را
در جهت عقربههاي ســاعت بچرخانيد .بعد از باز شدن
قفل درب ،جهت باز كردن درب از بيرون ،دســتگيره را
بچرخانيد.
بعد از اينكه كليد قفل درب را از داخل خودرو در موقعيت
باز قرار داديد ،شما ميتوانيد با كشيدن دستگيره داخلي
از داخــل خودرو ،درب را بــاز نماييد .با قرار دادن كليد
قفل درب در موقعيت قفل ،شما ميتوانيد از داخل درب
را قفل نماييد.
درب خــودرو مجهز بــه قفل امنيت كودك ميباشــد.
درصورتــي كه كليد قفل درب در موقعيت باز باشــد و
قفل امنيت كودك هم در حالت باز باشد ،شما ميتوانيد
با كشيدن دستگيره داخلي درب را باز نماييد .در صورتي
كــه قفل امنيت كودك در حالت قفل باشــد ،اين عمل
امكانپذير نيست.

2

هشدار
• •زماني كه خودرو در حال حركت ميباشــد از
باز كردن درب خودرو جدا ً خودداري نماييد.
• •حركت با خودروي كــه درب آن نيمه باز يا
اندكي باز باشــد ،خيلي خطرناك است .اگر
درب خودرو باز باشــد يا كامال بســته نشده
باشد چراغ هشــدار باز بودن درب خودرو بر
روي داشــبورد روشن ميشــود .لطفاً جهت
اطمينان از بســته بودن دربها چراغ هشدار
باز بودن درب را بررسي نماييد.
• •اطمينــان حاصل نماييــد زماني كه خارج از
خودرو هستيد از كليد براي قفل كردن درب
اســتفاده كرده ايد .زماني كه كليد قفل درب
از داخل خودرو در موقعيت قفل تنظيم شده
باشد از بســتن درب خودرو توسط دستگيره
بيروني جدا ً خودداري نماييد.
23

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

2

قفل و باز كردن دربها
براي قفــل و باز كردن دربها كليــد آن را به آرامي و
محكم فشــار دهيد .براي قفل كردن درب با استفاده از
فرستنده كنترل ريموت ،سيستم هشدار نوري -صوتي
را روي خــودرو نصب نماييد .بــراي بازكردن درب اين
سيســتم را برداريد .لطفاً جهت توضيحات بيشــتر به
قسمت سيستم هشدار نوري -صوتي مراجعه نماييد.
بعد از بسته بودن دربها ،با فشار دادن كليد ،قفل تمام
دربها به طور هم زمان قفل میشــوند .ســپس چراغ
راهنما يكبار فــاش میزند .اگر زماني كه كليد خودرو
داخل ســوئيچ باشــد ،كليد قفل روي كنترل ريموت را
فشــار دهيد ،تجهيزات قفل كردن درب عمل نخواهند
كرد.
با فشــردن كليد باز روي كنتــرل ريموت ،تمام دربها
بــه طور همزمان باز خواهند شــد و چراغ راهنما دو بار
چشمك خواهد زد.
بعــد از بازكردن قفل دربها توســط كنتــرل ريموت،
درصورتي كــه هيچكــدام از درب ها باز نباشــند ،در
ظرف  30ثانيه تمام دربها به طور خودكار دوباره قفل
میشــوند .اگر كاپوت ماشين و يا هر درب ديگر خودرو
به طور كامل بسته نشده باشد ،تمام دربها يكبار بسته
خواهند شــد و بار ديگر ظرف  0/5ثانيه باز میشــوند.
چراغ راهنما ســه بار روشــن و خاموش میشود و بعد
از اينكه كليد قفل را بر روي فرســتنده كنترل ريموت
فشــار دهيد ،بوق خودرو سه بار به صدا درخواهد آمد و
درنتيجه خودرو به سيستم هشدار نوري -صوتي مجهز
نخواهد شد.
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عملكرد باز و بسته كردن قفل درب (باز كردن با
كليد ،باز كردن و بستن با كليد قفل)
زماني كه كليد اســتارت در وضعيت  OFFباشد ،شما
میتوانید با اســتفاده از كليد يا فشردن كليد قفل و باز
كــردن درب بر روي كليد اصلي درب ،درب را قفل و باز
نماييد .درصورتي كه يكي از دربها نيمه باز باشــد ،اگر
دربها را قفل نماييد دوباره بالفاصله باز میشوند.
عملكرد بازشدن قفل دربها درهنگام تصادف
زماني كه كليد استارت در وضعيت  ONباشد و سيگنال
كيســه هوا در اثر برخورد فعال شــود ،قفل درب ها باز
میشود.
عملكرد قفل شدن درب ها با كنترل سرعت
درصورتي كه كليد اســتارت در وضعيت  ONباشــد و
دربها به خوبي بســته شده باشــند ،زماني كه سرعت
خودرو از  10كيلومتر در ساعت تجاوز نمايد ،دربها به
طور خودكار قفل میشوند.
زماني كه كليد اســتارت را از وضعيت  ONبه وضعيت
 OFFبچرخانيــد ،قفــل دربها به طور خــودكار باز
میشوند.
سيستم هشدار نوري  -صوتي (درصورت مجهز
بودن خودروي شما)
سيستم هشــدار نوري  -صوتي بــراي جلوگيري از
سرقت خودرو طراحي شده است.
بعد از فعال كردن سيستم هشدار نوري -صوتي ،زماني
كه هر كدام از دربها و كاپوت ماشــين باز باشند ،اين
سيســتم پيغامي را ارســال كرده و در اين هنگام چراغ
راهنمــا به آرامي و براي  30ثانيــه فالش ميزند و هم

زمــان با آن بوق خودرو هم به صدا در ميآيد .درصورت
راهاندازي دوباره ،سيستم زنگ هشدار ديگري را  به صدا
در خواهد آورد.
درحين يك زنگ هشدار ،بعد از اينكه سيستم دوباره راه
اندازي شــد ،زنگ هشدار ديگر ،زماني به صدا درخواهد
آمد كه باتري خاموش باشد و دوباره روشن شود.
از فرســتنده كنترل ريموت و كليد مكانيكي میتوانید
جهت نصب و برداشتن سيستم و همچنين متوقف كردن
صداي هشدار استفاده نماييد.
براي برداشتن سيستم ،كليد باز كردن قفل روي كنترل
ريمــوت را فشــار دهيد يا از كليد بــراي بازكردن قفل
استفاده نماييد.
تكرار صداي زنگ هشدار
اگر بر روي يك بار تنظيم شــده باشــد ،بعد از متوقف
شدن صدا ،سيستم به طور خودكار صداي زنگ هشدار
را تنظيــم كرده و صداي زنگ هشــدار دوباره به همان
موقعيت برميگردد .براي كســب اطالعات بيشــتر به
دستورالعمل اخطار و فعال سازي سيستم هشدار نوري-
صوتي مراجعه نماييد(درصورتي كه خودروي شما مجهز
به اين سيستم باشد).
خاموش كردن صداي زنگ هشدار
خاموش كردن صداي زنگ هشــدار با يكي از دو روش
زير صورت میگیرد:
• •كليد بازكردن قفل روي كنترل ريموت را فشار دهيد.
• •كليد مكانيكي را در قفل درب سمت راننده جهت باز
كردن قفل درب وارد كنيد.
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بــراي پايين آوردن خودكار شيشــه ،زمانــي كه كليد
استارت در وضعيت  ONقرار دارد ،كليد تنظيم كننده
الكتريكي شيشه در ســمت چپ كليد اصلي درب را تا
انتها فشــار دهيد ،در اين حالت حتــي اگر كليد را رها
كنيد شيشه خودرو به طور خودكار پايين میآید .زماني
كه كليد را فشار دهيد و رها كنيد ،تنظيم كننده شيشه
متوقف میشود.

شيشهها
شيشه باالبرالكتريكي
مجموعه كليد اصلي درب
باال و پايين آوردن الكتريكي شيشــهها (( )LHباالبردن
دستي ،پايين آوردن دستي ،پايين آوردن خودكار)
بــراي باال آوردن دســتي شیشــهها ،زمانــي كه كليد
استارت در وضعيت   ONقرار دارد ،كليد تنظيم كننده  
الكتريكي شيشه ( )LHدر سمت چپ كليد اصلي درب
را  تا نصفه به ســمت باال بكشيد ،در اين حالت شيشه
خودرو بــاال میآید ،زماني كه كليد را رها كنيد ،تنظيم
كننده شيشه متوقف میشود.
براي پايين آوردن دســتي شیشــهها ،زماني كه كليد
استارت در وضعيت  ONقرار دارد ،كليد تنظيم كننده
الكتريكي شيشه در ســمت چپ كليد اصلي درب را تا
نصفه فشــار دهيد .در اين حالت شيشه خودرو  پايين
میآید .زماني كه كليد را رها كنيد ،تنظيم كننده شيشه
متوقف میشود.
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مجموعه كليد كنترل شيشه كناري كمك راننده
باال و پايين آوردن الكتريكي شيشه()RH
براي باال آوردن دستي شیشهها ،زماني كه كليد استارت
در وضعيت  ONقرار دارد ،كليد تنظيم كننده الكتريكي
شيشه ( )RHدر سمت راست كليد اصلي درب يا كليد
كنترل شيشه كناري كمك راننده را باال بكشيد .در اين
حالت شيشــه خودرو باال میآید .زماني كه كليد را رها
كنيد تنظيم كننده شيشه متوقف میشود.
براي پايين آوردن دســتي شیشــهها ،زماني كه كليد
استارت در وضعيت  ONقرار دارد ،كليد تنظيم كننده
الكتريكي شيشه(  )RHدر سمت راست كليد اصلي درب
يا كليد كنترل شيشه كناري كمك راننده را فشار دهيد.
در اين حالت شيشه خودرو پايين میآید .زماني كه كليد
را رها كنيد ،تنظيم كننده شيشه متوقف میشود.
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بسته شدن خودكار شيشــهها (درصورت مجهز
بودن خودروي شما)
زماني كه درب را با كليد قفل نماييد و كليد استارت در
وضعيت  OFFباشــد و همه درب ها بسته شده باشند،
شيشه الكتريكي  RHو  LHبه طور خودكار باال ميآيند.
قفل كودك
زماني كه كليد استارت در وضعيت  ONقرار دارد و كليد
قفل كودك بر روي كليد اصلي درب باز باشد ،ميتوانيد
با استفاده از كليد كنترل شيشــه كناري كمك راننده
شيشــه ها را باال و پايين ببريد .اگر قفل كودك بســته
باشد ،باال و پايين بردن شيشهها غير ممكن است.
صندلي
قبل از حركت خودرو تمام سرنشــينان بايد صندليها
را تنظيم نموده و به عقب تكيه كرده و ســپس كمربند
ايمني را به درستي محكم نمايند.
جهت تنظيم صندلي راننده به موارد زير توجه نماييد:
هنگامي كه كيســه هوا  SRSراننده باز ميشــود يك
نيروي برخورد بســيار شديدي كه ممكن است مرگ و
صدمات جدي را براي راننده ايجاد كند ،ايجاد ميشود،
مخصوصاً زماني كه راننده خيلي نزديك به كيســه هوا
باشد.
چنانچه بخش خطرناك كيسه هوا راننده كه بين - 75
 50ميليمتر اســت از گشتاوري كه كيسه هوا شروع به
باد شــدن میکند تجاوز نمايد ،ميبايست براي امنيت
خودتان يك فاصله  250ميليمتري را از كيسه هوا راننده
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حفظ كنيد .اين مقدار ،از فاصله بين مركز فرمان تا قفسه
ســينه راننده اندازه گيري ميشــود .اگر شما در فاصله
كمتر از  250ميليمتري به كيســه هوا راننده نشســته
باشيد ،شــما ميتوانيد به طرق زير موقعيتتان را تغيير
دهيد:
• •صندلــي خود را تا جايي كه ممكن اســت به  عقب
ببريــد .اما آنقــدر عقب نبريد كــه نتوانيد به خوبي
پدالها را فشار دهيد.
• •كمي پشــتي صندلــي را خم كنيد .بــا وجود اينكه
طراحــي خودروها هركدام با يكديگر فرق دارد ،هنوز
تعدادي از رانندگان ميتواننــد فاصله باالتر از 250
ميليمتر را حفظ كنند ،حتي زماني كه صندلي راننده
تا جايي كه امكان دارد به ســمت جلو تنظيم شــده
باشد .كاري كه شــما بايد انجام دهيد اين است كه
فقط پشتي صندلي خود را يكبار ديگر به حالت اوليه
برگردانيد.
• •اگر بعد از خم كردن پشــتي صندلي به سختي جاده
را ميبينيد ،ميتوانيد از يك بالشتك براي باال آوردن
خودتان استفاده نماييد يا صندلي خود را به سادگي
باال بياوريد (اگر خودروي شما مجهز به اين عملكرد
باشد).
• •اگر زاويه انحراف فرمان قابل تنظيم اســت آن را به
ســمت پايين كج كنيد .به اين طريق كيســه هوا به
جاي ســر و گردن شما سينه شما را هدف ميگيرد.
شــما بايد موقعيت صندلي خــود را به روش توصيه
شــده تنظيم نماييد .اما ميبايست از كنترل پدالها
و فرمــان اطمينان حاصل نماييد و اينكه كاهش ديد

نداشته باشيد.
صندلي مسافر جلو
كيســه هوا مسافر جلو هم با نيروي زياد باز خواهد شد.
بنابراين اين عمل ممكن اســت منجر به صدمات جدي
حتي مرگ شــود .مخصوصاً زماني كه مسافر جلو خيلي
نزديك به كيسه هوا نشسته باشد .تا جاي ممكن صندلي
مسافر جلو را به وسيله تنظيم پشتي صندلي آن دورتر از
كيسه هوا نگه داريد .جهت تنظيم صندلي جلو به موراد
زير عمل نماييد:
هشدار
• •زماني كه مســافران به طــور كامل بر روي
صندلي ننشسته اند ،حركت نكنيد.
• •هيچ مســافري حق نــدارد بر روي پشــتي
صندلي كه تا شــده اســت يا در قسمت بار
خودرو بنشيند .در هنگام ترمزهاي اضطراري
يا يك تصادف ،مســافري كه به درســتي بر
روي صندلــي ننشســته و يــا كمربندش را
محكم نبســته باشد ،ممكن اســت منجر به
مرگ وي شده و يا آسيب جدي ببيند.
• •هيچ مســافري حق نــدارد در زمان حركت
خودرو بين صندليها بايستد يا راه برودن در
غير اين صورت ممكن است باعث خطر مرگ
يا صدمات جدي به خودش بشود.
• •عملكرد كيسه هوا ،مشروط به بستن كمربند
ايمني صندلي اســت ،لذا حتماً ميبايســت
كمربند ايمني را ببنديد.
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• •راننده بايد قبل از حركت خودرو صندلي را به درستي
تنظيم نمايــد .در زمان حركت خــودرو صندلي را
تنظيم نكنيد .در غير اين صورت ممكن است صندلي
به طور ناگهاني حركت كرده و بدين ترتيب باعث شود
كه راننده كنترل خودرو را از دست بدهد.
• •قبل از تنظيم صندلي ،در صورت وجود اشياء ،چمدان
و اشــخاص ،جهت جلوگيري از آسيب ديدگي آنها را
بررسي نماييد.
• •بعــد از اينكه موقعيت صندلي را تنظيم كرديد ،اهرم
كنترل را آزاد نماييد ،صندلي به ســمت عقب و جلو
ميلغزد ،بنابراين از قفل شدن صندلي در جاي خود
اطمينان حاصل نماييد.
• •بعد از تنظيم پشتي صندلي ،به صندلي تكيه كنيد و
از قفل شــدن صندلي در جاي خود اطمينان حاصل
نماييد.
• •هيچ شــيئي را زير صندلي قــرار ندهيد .در غير اين
صورت ممكن اســت در مكانيسم قفل شدن صندلي
مانعي ايجاد شود يا اينكه سبب آزاد شدن اهرم تنظيم
صندلي شده كه در نتيجه آن صندلي به طور ناگهاني
حركت كرده و راننده كنترل خودرو را از دست بدهد.
• •درهنگام تنظيم صندلي دســت خود را در زير آن يا
نزديك هيچ يك از قسمت¬هاي متحرك خودرو قرار
ندهيد .درغير اين صورت ممكن است ،آسيب ببينيد.
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نحوه تنظيم صندلي جلو(صندلي يك نفره)
 -1اهرم تنظيم موقعيت طولي صندلي :اهرم شــماره 1
را نگه داشته و به سمت باال بكشيد .سپس با ماليمت با
بدنتــان صندلي را هل بدهيد تا اينكه قبل از آزاد كردن
اهرم در موقعيت دلخواه قرار بگيرد.
 -2اهرم تنظيم زاويه تكيه گاه صندلي :اهرم شــماره 2
را نگه داشته و به سمت باال بكشيد .به آرامي به صندلي
تكيه كرده تا در زاويه دلخواه قرار بگيرد ،سپس اهرم را
آزاد نماييد.

هشدار
از كــج كــردن زياد پشــتي صندلــي اجتناب
نماييد .هنگامي كه راننده و مســافر جلو عمود
نشستهاند ،پشــتي صندلي را تنظيم نماييد ،در
شــرايطي كه خودرو تصادف رو به جلو يا عقب
داشته باشــد ،كمربند ايمني بهترين محافظت
را براي آنهــا فراهم خواهد كــرد .زماني كه به
سمت عقب تكيه ميكنيد ،كمربند ممكن است
روي استخوان خاصره شما بلغزد و به شكم شما
نيروي زيادي واردكند و همچنين ممكن اســت
كمربند روي كتف شما ،گردن شما را هم درگير
كند .درصورتي كه پشــتي صندلي شما زياد از
حد كج شــده باشــد در تصادفــات روبه جلو و
عقب احتمال وقوع خطر مرگ و صدمات جدي
افزايش مييابد.
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2

پشت سري صندلي
لطفاً براي راحتي و امنيت خودتان پشت سري صندلي
را تنظيم نماييد.
• •براي باال بردن ،پشــت سري صندلي را به سمت باال
بكشيد.
• •براي پايين آوردن ،با فشردن دكمه آزاد سازي قفل،
پشت سري را به سمت پايين فشار دهيد.
هشدار
• •وسط پشت ســري را تنظيم نماييد تا اينكه
نزديك به سرتان قرار بگيرد.
• •اگر پشــت سري به سر شــما نزديكتر باشد،
محافظت بهتري را براي شما فراهم میکند.
بنابرايــن توصيه ميشــود كه از بالشــتك
استفاده نكنيد.
• •بعد از تنظيم پشــت سري ،از قفل شدن آن
مطمئن شويد.
• •زماني كه پشت سري را برداشتهايد ،رانندگي
نكنيد.
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صندلي كودك

بنا بر ســن و ســال و قد كودك بهتر است
كه  صندليكه	
  
كودك شــيرخوار و صندلي كودك زير هفت ســال
توســط كمربند ايمني محكم میشود را بر روي خودرو
خود نصب نماييد.

نحوه نصب صندلي كودك
صندلي كودك را ميبايســت طوري استفاده نماييد كه
صورت كودك رو به عقب خودرو باشد.
سيستم نگهداري كودك را روي صندلي رديف دوم قرار
ندهيد ،زيرا ممكن است مكانيسم قفل صندلي جلويي را
به هم بزند .در اين صورت ميتواند در اثر ترمز اضطراري
يا يك تصادف باعث مرگ و آسيب ديدگي شديد كودك 
و مسافر جلو بشود.
براي نصب صندلي كودك به روش زير عمل نماييد:
ســر كمربند را از وسط صندلي عبور داده و اجازه دهيد
يك دور به دور صندلي بپيچد ،ســپس زبانه كمربند را
داخل سگك آن قرار دهيد .مراقب باشيد كه سر كمربند
پيچ نخورد.
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صندلي كودك را به ســمت بالشتك فشار داده و محكم
بــه صندلي تكيه دهيد تا زمانيكــه انتهاي آزاد كمربند
براي محكم كردن سركمربند كشيده شود .بدين ترتيب
صندلي كودك محكم ميشود.
براي برداشــتن صندلي كودك ،كليد آزاد سازي سگك
را فشار دهيد.
نحوه نصب صندلي كودكان زير هفت سال
بسته به سن و اندازه كودكان ميتوان طوري صندلي را
به كاربرد كه سر كودك هم به سمت جلو و هم به سمت
عقب خودرو  باشد(بستگي به سن و اندازه كودك دارد).
براي نصب صندلي كودكان زير هفت سال به روش زير
عمل نماييد:
طبق دستورالعملهاي شركت سازنده ،سر كمربند را از
وســط صندلي عبور داده و اجازه دهيد يك دور به دور
صندلي بپيچد ،ســپس زبانه كمربند را داخل سگك آن
قرار دهيد .مراقب باشيد كه سر كمربند پيچ نخورد.

صندلي كودك را به ســمت بالشتك فشار داده و محكم
بــه صندلي تكيه دهيد تا زمانيكــه انتهاي آزاد كمربند
براي  محكم كردن سركمربند كشيده شود .بدين ترتيب
صندلي كودك محكم ميشود.
براي برداشــتن صندلي كودك ،كليد آزاد سازي سگك
را فشار دهيد.

	
  

	
  

29

2

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

2

کمربند ايمنـي
راننده و سرنشــينان خودرو ميبايست كمربند ايمني را
ببندند (اگر خودرو مجهز به اين سيســتم باشد .).قصور
در اين امر احتمال صدمات و خطر مرگ را در تصادفات
افزايش مي دهــد .كمربند ايمني نصب شــده بر روي
خودروي شما متناسب با اندازه و سايز بزرگساالن طراحي
شــده است .بنابراين اســتفاده از آن بدون رنج و سختي
ميباشد.
كمربند ايمني را درست اســتفاده نماييد .كمربندها را
محكم ببنديد و در هنگام بســتن كمربند از تاخوردن و
پيچ خوردن آن اجتناب نماييد .توجه داشته باشيد كه هر
كمربند ميبايست توسط يك نفر استفاده شود .مخصوصاً
كمربند را از دور صندلي كودكي كه در كنار مسافر قرار
دارد عبور ندهيد.
توجه داشته باشيد كه به هيچ نحوي نبايد كمربند ايمني
را تغيير يا تعمير نماييد .زيرا اين تغييرات ممكن اســت
باعث بي اثر شدن تاثير كمربند بشود.
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هشدار
• •اســتفاده از كمربند ايمني بــراي خانم هاي
بــاردار به منظــور كمتر شــدن جراحات در
تصادفات ســفارش شده است .هنگامي كه از
كمربند ايمني اســتفاده ميشود ،بايد حتي
المكان در پايين ترين قســمت پهلو ها و در
جاي مناســب قرار گرفته و روي شــكم قرار
نگيــرد .جهت سفارشــات ويژه با پزشــكان
مشورت شود.
• •هنگامي كه شــخص آســيب ديدهاي حمل
ميشــود بايد از كمربند ايمني استفاده شود.
در صورت نياز با پزشك مشورت شود.
• •تمام سرنشــينان خودرو  ميبايست تا زماني
كه خــودرو در حال حركت اســت ،كمربند
ايمني خود را ببندند .در غيراينصورت آسيب
هاي جدي و خطر مرگ را در حين تصادفات
و ترمزهاي اضطراري براي خود رقم خواهند
زد .لطفــاً هنگامــي كــه از كمربنــد ايمني
استفاده مينماييد به نكات زير توجه كنيد:
ü üهر كمربند ايمني تنها براي يك نفر ميباشد.
بنابرايــن دو نفــر (كه شــامل بچــه ها نيز
ميشــود) هرگز نبايد با هــم از يك كمربند
استفاده نمايند .درغيراينصورت باعث افزايش
صدمات وارده در تصادفات خواهيد شد.
ü üاز خــم كردن زياد پشــتي صندلي خودداري
نماييــد .ايــن عمــل خطر مرگ و شــدت
جراحات را افزايش ميدهد.
ü üتســمه كمربند ايمني را بررســي كرده و از
تسمه هاي كه نازك شدن اســتفاده نكنيد.
عملكرد سيســتم كمربند ايمنــي را كنترل

نمــوده و از لحــاظ بريدگي  ،پوســيدگي و
خرابي بررسي كنيد  .
ü üقسمتهاي آســيب ديده ميبايست تعويض
شود .هرگز سيستم را تغيير يا تعمير نكنيد.
ü üكمربندهــا بايد تميز و خشــك نگهداشــته
شــوند .آنها را ميتوان با اســتفاده از محلول
آب گرم و صابون تميز نمود .وايتكس (سفيد
كننده) ،رنگ ،محلولهاي شستشــوي قوي
نبايد اســتفاده شود زيرا باعث صدمه ديدن و
پوسيده شدن تسمه كمربند ميشود.
ü üمجموعه كامل كمربند بعد از تصادف خودرو
بايد تعويض شــود .حتــي در صورت صدمه
جزئي نيز ميبايست تعويض گردد.
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اگر ميخواهيد رانندگي راحتي داشته باشيد ،كمربند زير
شــكم را در پايين ترين جاي ممكن قرار داده و كمربند
روي شانه را از وسط قفسه سينه عبور دهيد.

بستن كمربند ايمني سه نقطه اتكا
به صــورت عمود روي صندلي نشســته و به آن تكيه و
صندلي خود را به صورت دلخواه تنظيم كنيد .براي بستن
كمربند ،آن را از محل مخصوص بكشــيد و در قفل آن
قرار دهيد .هنگام قفل شــدن كمربنــد صداي ()click
ميشنويد .طول اين كمربند به طور اتوماتيك بر حسب
سايز و موقعيت شما قابل تنظيم ميباشد.
درصورت خم شــدن سريع به ســمت جلو يا در هنگام
تصادف و گرفتن ترمز به صورت ســريع ،قالب كمربند
ايمني باعث قفل شــدن آن میشود .اما اگر حركات آرام
و كندي به سمت جلو داشته باشيد ،كمربند ايمني آزاد
بوده و به شــما اجازه حركت ميدهد .زماني كه كمربند
روي شانه شما كام ً
ال باز شود ،در آن موقعيت قفل خواهد
شــد و اگر كمي جمع شــود ،هرگز نميتوانيد آن را باز
كنيــد .اين عملكرد براي محكم كردن امنيت سيســتم
محافظت كودك به كار ميرود.

براي اســتفاده از كمربنــد ايمني ابتدا كامــ ً
ا كمربند
ايمني را جمع كرده و ســپس به ســمت بيرون بكشيد.
اگر نتوانستيد كمربند را از قالب بيرون بكشيد ،كمربند
ايمني را كشــيده و آزاد كنيد .در نتيجه ميتوانيد بدون
هيچ مشكلي كمربند را از قالب آن بيرون بياوريد.
هشدار

• •بعــد از اينكه زبانه كمربنــد را وارد كرديد از قفل
شدن و تاب نخوردن تســمه آن اطمينان حاصل
نماييد.
• •داخل شيار قفل كمربند ايمني سكه ،گيره و مانند
اينها را قرار ندهيد ،براي اينكه مانع قفل شــدن
درست كمربند ميشود.
• •اگر كمربند ايمني به طــور عادي كار نمیکند ،با
نمايندگيهاي مجاز شــركت گواه جهت رفع عيب
تماس بگيريــد و تا زمان برطرف شــدن عيب از
خودرو اســتفاده نكنيد .در غيــر اينصورت ممكن
اســت صدمــات و تلفات جدي براي سرنشــينان
خودرو و كودكان به وجود بيايد.

هشدار

• •اگر موقعيت كمربند زير شــكم خيلي باال باشــد
و يا خيلي شــل باشــد ،در حوادث غير مترقبه و
تصادفات ،كمربند زير شكم باعث مرگ يا صدمات
جدي خواهد شــد .شما بايد ســعي كنيد كمربند
زير شــكم را در پايين ترين نقطه باالتنه خود قرار
دهيد.
• •كمربند روي شانه را از زير بازو عبور ندهيد.
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نحوه آزاد كردن كمربند ايمني
براي باز و جمع شدن كمربند ايمني كليد آزاد سازي قفل
آن را فشار دهيد.
اگر كمربند ايمني به طور روان و صاف جمع نشــد ،بايد
آن را بيرون بكشيد و بررسي نماييد كه گره و پيچ نخورده
باشد .در هنگام جمع شدن از پيچ نخوردن آن اطمينان
حاصل نماييد.

2

كمربندهاي ايمني با قابليت نگهدارنده
موقعيت نگهدارنده كمربند ايمني را متناسب با اندازه و
قد خودتان تنظيم نماييد.
جهت باال آوردن كمربند ،تنظيم كننده را به ســمت باال
حركت دهيد.
جهت پايين آوردن كمربند ،كليد قفل را فشــار دهيد و
تنظيم كننده را پايين بياوريد.
بعد از تنظيمات مطمئن شويد كه نگهدارنده در موقعيت
مناسب قفل شده است.
هشدار
حتماً كمربند ايمني روي شانه را از وسط قفسه
سينه عبور دهيد .ميبايســت كمربند ايمني را
از گردن كودكان دور نگه داشــت .قصور در اين
امر نه تنها درصد امنيت شما را كاهش میدهد
بلكه ممكن اســت باعث خطــر مرگ و صدمات
جدي در حين تصادف شود.
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سيستم قفل كمربند ايمني
سيســتم قفل كمربند ايمني راننده و مســافران طوري
طراحي شــده اســت كه بتواند در تصادفات رو به جلو
خودرو به درستي عمل نمايد.
بر روي خودروي كه به سيستم كيسه هوا مجهز ميباشد،
در زمان واژگوني خودرو نيز سيستم قفل كمربند ايمني
فعال ميشود .اگر كمربند ايمني پيچ بخورد ،سيستم قفل
كمربند ايمني ممكن است بدون هيچ عملي فعال شود.
حتي اگر هيچ شخصي يا شيئي بر روي صندلي نباشد.
ساختار تركيبي سيستم كمربند ايمني
سيستم كمربند ايمني از اجزاء زير تشكيل شده است:
• •چراغ هشدار SRS
• •مجموعه قفل كمربند ايمني
• •كليد آزادسازي قالب كمربند ايمني مسافر جلو
• • ECUكيسه هوا
• •مجموعه سنسور كيسه هوا
سيســتم كمربند ايمني توسط كيسه هوا  ECUكنترل
ميشود .مجموعه سنسور كيسه هوا شامل سنسور امنيت
و سنسور كيسه هوا  است.
زماني كه وسيله قفل كننده كمربند ايمني فعال ميشود،
يك صدايي ممكن است شنيده شده و همچنين مقداري

گاز غيرسمي هم در هوا منتشــر گردد و اين بدان معنا
نيســت كه آتش سوزي ممكن است اتفاق بيافتد .وقتي
كه وســيله قفل كننده كمربند ايمني فعال شده باشد،
ضامن بازگشت كمربند ايمني در موقعيت قفل نگه داشته
ميشود.
هشدار
• •از تغييــر دادن ،تعويض كردن ،ضربه زدن و
بازكردن مجموعه سيستم قفل كمربند ايمني
و سنسور كيسه هوا و متعلقات آن خودداري
نماييد .قصور در انجام اين امر ممكن اســت
عملكرد صحيح سيســتم قفل كمربند ايمني
را هنــگام تصادفات كاهــش داده و منجر به
خطر مرگ و آسيب ديدگي شديد شود.
• •لطفاً جهت كســب اطالعات بيشــتر درباره
ســرويس و نگهداري خــودرو بــه مراكز و
نمايندگيهاي مجاز شــركت گــواه مراجعه
نماييد.
• •لطفاً قبــل از مراجعه به نمايندگيهاي مجاز
شــركت گواه تغييرات زيــر را انجام ندهيد.
اغلب اين تغييرات ممكن اســت باعث خرابي
در عملكرد عادي سيستم قفل كمربند ايمني
شود:
ü üنصب تجهيــزات الكتريكــي مانند ضبط
صوت و سي دي
ü üتعمير مجموعه قفل كمربند ايمني جلو يا
سرويس مربوط به آن
ü üتغيير ساختار جلوي خودرو
ü üنصــب تجهيزاتي مانند محافظ مشــبك،
سپر ،برف گير و بكسل شدن از جلو
• •ســرويسهاي مربوط به گلگير جلو و كاپوت
جلو را انجام دهيد.

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
كيسه هوا ( SRSدر صورتي مجهز بودن خودرو)
اجزاي تشكيل دهنده سيستم كيسه هوا  SRSبه طور
عمده به شرح زير ميباشد:
 -1مدول كيسه هوا (كيسه هوا راننده و كيسه هوا كمك
راننده)
 -2چراغ هشدار SRS
 -3تنظيم كننده (كنترولر) كيسه هوا
دستورالعمل عملكرد كيسه هوا SRS
سنسور كيسه هوا (درداخل كنترولر كيسه هوا قرار گرفته
است) شتاب منفي رو به جلو خودرو را به طور مداوم
نشان ميدهد .اگر شتاب منفي رو به جلو خودرو در
نتيجه شدت تصادف از سطح حساس طراحي شده تجاوز
كند ،كيسه هوا عمل مينمايد .دراين زمان يك واكنش
شيميايي با سرعت خيلي زياد براي اينكه داخل كيسه
هوا را از گازهاي غيرسمي پركند ،در كيسه هوا باز شده
اتفاق ميافتد تا اينكه از حركت خودرو جلوگيري نمايد.
سپس براي تامين ديد راننده به سرعت ،باد داخل كيسه
هوا تخليه ميشود تا راننده بتواند در صورت ضرورت به
رانندگي خود ادامه دهد.
درهنگام باد كردن كيسه هوا صداي بلندي ايجاد ميشود.
همچنين مخلوطي از دود و مه به همراه گازهاي غيرسمي
به بيرون ريخته میشود .اين بدان معني نيست كه آتش
سوزي ممكن است اتفاق بيافتد .با وجود اينكه اين دود
بيخطر هست ولي ممكن است تحريك كوچكي بر روي
چشمها ،پوست و مجراي تنفسي شما ايجاد نمايد .لطفاً
براي جلوگيري از هر تحريك پوستي تا حد امكان به

سرعت باقيمانده دوده و گازهاي غيرسمي را با آب و
صابون پاك نماييد.
كيسه هوا فورا ً پهن ميشود .بنابراين در حين بادكردن
كام ً
ال قدرت دارد.
اين سيستم طوري طراحي شده است كه صدمات انساني
جدي را كاهش دهد(عمدتاً صدمات وارده به سر و سينه).
همچنين اين سيستم ممكن است باعث صدمات جزئي
به صورت ،سينه ،بازوها ودستهاي شما بشود.
اين صدمات در اصل سوختگي ،خراشيدگي و تورم خفيف
ميباشد ،اما نيرويي كه باعث باز شدن كيسه هوا ميشود،
ممكن است منجر به صدمات انساني جدي ديگري بشود.
مخصوصاً زماني كه دستها ،بازوها ،سينه و سر راننده
نزديك به قسمت اصلي كيسه هوا باز شده باشد .به همين
دليل خيلي مهم است كه هر راننده درصورت استفاده از
كيسه هوا به موارد زير توجه نمايد:
• •از قراردادن هرگونه اشياء يا اندامتان مابين خودتان و
قسمت اصلي كيسه هوا اجتناب نماييد.
• •كمربند ايمني را به خوبي ببنديد و در زمان كنترل
خودرو تا جايي كه امكان دارد دورتر از قسمت اصلي
كيسه هوا بنشيند.

نحوه عملكرد كيسه هوا SRS
عالوه بر امنيت اوليه كمربند ايمني ،كيسه هوا SRS

امنيت بيشتري را براي راننده و كمك راننده فراهم
میکند.
در تصادفات جدي كه از جلو خودرو صورت ميگيرد،
كيسه هوا  SRSو كمربند ايمني توام با يكديگر جهت
كاهش صدمات انساني عمل ميكنند.
كيسه هوا  SRSدراصل ميتواند به كاهش صدماتي كه
به سر و سينه راننده و مسافران به دليل برخورد مستقيم
با قسمت هاي داخلي خودرو صورت ميگيرد ،كمك
نمايد.

هشدار
• •به مدت چند دقيقه بعد از باز شــدن كيسه
هوا ،قســمت اصلي آن (قســمت برجســته
غربيلك فرمان ،كاور كيســه هوا و قسمت باز
شده كيســه هوا) بسيار داغ است .بنابراين از
دست زدن به آن خودداري نماييد.
• •كيسه هوا فقط يك بار ميتواند باز شود.
• •براثر شدت نيروي باز شدن كيسه هوا ،شيشه
جلو خودرو ممكن است صدمه ببيند.
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هشدار
• •بــر روي صندلــي جلوي خــودرو كه داراي
كيســه هوا ميباشــد ،از صندلي كودك به
صورتي كه روي كودك به سمت عقب خودرو
باشد اســتفاده نكنيد .در غير اين صورت در
صورت باز شــدن كيســه هوا ،كودك آسيب
ميبيند .مخصوصاً زماني كه سركودك خيلي
نزديك به كيسه هوا باشد.
• •در صورت عدم منع قانوني ،ميتوانيد كودك 
را در صندلي جلو به وســيله صندلي كودك 
به طوري كه صورت كودك به ســمت جلوي
خودرو باشد ،استفاده نماييد .ولي هميشه تا
جايي كه امكان دارد صندلي جلو را به عقب
بكشيد.
• •بهتر اين اســت كــه صندلي كــودك را در
صندليهاي عقب نصب نماييد.
• •سيســتم كيســه هوا  SRSبه عنوان يك
سيستم تكميلي براي سيستم كمربند ايمني
طراحي شــده است تا بتواند حفاظت اوليهاي
را براي راننده و مسافران فراهم نمايد.
• •اگر راننده و مســافران كمربنــد ايمني را به
درســتي محكم نكرده باشــند ،در حين باز
شــدن كيسه هوا دچار خطر مرگ يا صدمات
جدي خواهند شد.
• •هنگامي كه ترمزهاي اضطراري قبل از وقوع
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تصادف اتفــاق ميافتد ،راننده و مســافران
بدون محافظ به ســمت جلو پرت شده و به
كيســه هوا كه بر اثر تصادف بازشده برخورد
كرده يا نزديك ميشوند.
• •جهت بهرهمندي از بهترين حفاظت در برابر
تصادفات رانندگي ،راننده و تمام مســافران
ميبايست كمربند ايمني را به درستي محكم
نمايند.
• •اگر شــما كمربندتان را به درســتي محكم
كرده باشــيد ،خطر مــرگ ،صدمات جدي و
پرتاب شدن شما به بيرون از خودرو در زمان
تصادف كاهش مييابد.

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
شرايط باز شدن كيسه هوا SRS
كيسه هوا  SRSطوري طراحي شده است كه وقتي در
حين تصادف جدي ،در صورتي كه دامنه شتاب منفي رو
به جلو خودرو از دامنه بحراني و حساســي كه براي آن
مشخص شده تجاوز نمايد ،باز شود.
اگر شدت يك تصادفي كه اتفاق ميافتد از سطح بحراني و
حساس مشخص شده تجاوز نمايد ،كيسه هوا باز ميشود.
در تصادفات برابر ،در شــرايطي كه خودرو با سرعت 25
كيلومتر در ساعت ،مستقيماً به مانع ساكني برخورد كند
هيچ حركت و تغيیر شكلي صورت نخواهد گرفت.
بــه طور كلي در تصادفات رو به عقب و كناره ها و زماني
كه خودرو واژگون ميشــود يا در شرايطي كه تصادف با
سرعت پايين رخ ميدهد كيسه هوا  SRSباز نميشود .با
اين وجود هرنوع تصادفي ،تا زماني كه باعث ايجاد شتاب
منفي رو به جلو خودرو شود ،مي تواند منجر به باز شدن
كيسه هوا  SRSشود.
اگر كف خودرو با يك نيروي شــديد جدي مواجه بشود
مانند رفتن بر روي جــدول و افتادن داخل گودال يا به
شــدت بر روي زمين پرتاب شــود ،در اين شرايط  نيز
ممكن است كيسه هوا  SRSباز شود.
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دستورالعمل نحوه استفاده از كيسه هوا SRS
• •اگر خودروي شما به سيستم كيسه هوا جلو مجهز
باشد ،راننده و مسافر جلو ميتوانند به طور موثرتري
حفاظت شوند.
• •زماني كه خودروي شما با يك مانع ،از جلو برخورد
میکند ،كيسه هوا فورا ً باز شده و با گرفتن ضربات و
دفع شدت نيروي تصادف ،از جان راننده و مسافران
درحين تصادف حفاظت میکند.
• •كيسه هوا هنگام باز شدن دود خفيفي را توليد میکند
و اين امر عاديست و باعث آتشسوزي نمیشود.
• •باد كيسه هوا همانند شكل فورا ً بعد از تصادف خالي
ميشود .زمان بين تصادف و خالي شدن باد كيسه
هوا كسري از  يك ثانيه ميباشد و در عملكرد خودرو
تاثيري نخواهد داشت.
• •كيسه هوا ميتواند عملكرد حفاظتي كمربند ايمني و
همچنين حفاظت از سر و سينه راننده و مسافران از
برخورد با قسمتهاي داخلي خودرو را بيشتر فراهم

نمايد .اما كيسه هوا نقش دوم حفاظتي را برعهده دارد
و نميتواند نقش كمربند ايمني را در حفاظت از جان
راننده و مسافران ايفا كند.
• •شكل مقابل نحوه باز شدن كيسه هوا را نشان ميدهد.
كيسه هوا ميتواند در زمان باز شدن انرژي كافي را
جهت حفاظت توليد كند .با وجود اين انرژي زياد ،باز
هم ميبايست راننده و مسافران جلو هميشه كمربند
ايمني مربوط به خود را ببندند و در هنگام حركت
خودرو  فاصله كافي با غربيلك فرمان و داشبورد داشته
باشند .زماني كه راننده و مسافران رديف جلو كمربند
ايمني را محكم نبسته باشند ،بازشدن كيسه هوا
صدمات جدي به آنها وارد خواهد كرد .حتي جراحت
و صدمات را بدتر خواهد كرد .مخصوصاً هنگامي كه
برخورد خودرو منجر به انفجار شود .با اين وجود
درصورتي كه كمربند ايمني به درستي محكم شده
35
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باشد ،كيسه هوا در حين تصادف خودرو حفاظت و
امنيت خوبي را فراهم مينمايد.
• •كيسه هوا براي تصادفات رو به جلو خودرو طراحي
شده است و به كار افتادن كيسه هوا مستقل از بستن
كمربند ايمني ميباشد.
• •بستن كمربند ايمني پيش نياز اساسي تامين امنيت
ميباشد.
• •كيسه هوا يك وسيله كمكي براي كمربند ايمني است
و نميتواند جايگزين كمربند ايمني شود و براي اينكه
حفاظت بيشتري را عالوه بر حفاظت امنيتي كمربند
ايمني فراهم كند ،طراحي شده است .زماني شما
ميتوانيد حفاظت و امنيت بهتري را براي خودتان
فراهم نماييد كه از كيسه هوا و كمربند ايمني با
همديگر استفاده نماييد.
• •كيسه هوا در همه تصادفات عمل نمیکند .تنها زماني
36

	
  

	
  

كه تصادف رو به جلوي شديدي رخ دهد كه صدمات
جاني را به دنبال داشته باشد ،عمل خواهد كرد.
• •مواردي كه كيسه هوا عمل میکند به شرح زير است:
w wزماني كه خودرو از جلو با يك جسم سخت
و محكم و غيرقابل تغيير مانند ديوار سيماني با
سرعت باالي  25كيلومتر در ساعت برخورد كند.
w wزماني كه خودرو با يك جسم سخت ،غيرقابل
تغيير و بدون حركت مانند ستون بتني با سرعت
باالي  35كيلومتر در ساعت از جلو برخورد كند.
w wمواردي كه امكان دارد كيسه هوا عمل نكند.
w wزماني كه خودرو از جلو با يك جسم ضعيف ،قابل
تغيير و متحرك مانند درخت با سرعت باالي 35
كيلومتر  در ساعت برخورد كند.
w wزماني كه خودرو با شدت به داخل گودال و حفره
عميقي ميافتد.

	
  

w wزماني كه خودرو از جلو با عقب يك كاميون
برخورد میکند.
w wزماني كه جلو خودرو از ناحيهاي كه با خطوط
شيب دار نشان داده شده برخورد شديدي داشته
باشد كه ممكن است باعث صدمات سخت به
سرنشينان خودرو شود.
w wزماني كه خودرو در حين حركت برخورد شديدي
با يك پله و غيره دارد.
w wزماني كه خودرو از جلو با يك خودروي ساكن ،هم
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وزن و هم سطح خود با سرعتي تقريباً باالي 50
كيلومتر در ساعت برخورد میکند.
w wبرخورد پهلو به پهلو ،برخورد عقب به عقب ،واژگون
شدن خودرو و برخورد خفيف رو در رو.
w wزماني كه جهت و محل برخورد با مركز خودرو
فاصله دارد.

هشدار
• •اگر صندلــي راننده خيلي نزديك به غربيلك
فرمان باشــد ،ممكن اســت خطر مرگ و يا
صدمــات جدي بــراي راننــده در هنگام باز
شدن كيســه هوا به وجود بيايد .بنابراين به
نكات زير توجه نماييد:
ü üراننده ميبايســت صندلي خود را تا اندازه
ممكن دورتر از غربيلك فرمان تنظيم نمايد
تــا زماني كه ميخواهد خــودرو را كنترل
كند ،بتواند از خودش محافظت نمايد.
ü üتمــام سرنشــينان خــودرو ميبايســت
كمربندهــاي ايمني مربوط بــه خود را به
درستي محكم نمايند.
ü üهيچ وسيله يا اعضاء بدنتان را روي فرمان
كه مجهــز به كيســه هوا ميباشــد ،قرار
ندهيد .اين كار ممكن اســت مانع باز شدن
كيســه هوا بشــود .همچنين ممكن است
خطر مرگ يا صدمات جدي از پرتاب شدن
به عقب در حين باز شــدن كيســه هوا به
وجود بيايد .هيچ مانع يا شــيئي نبايد روي
بازو يا اطراف راننده وجود داشــته باشــد.
در جايــي كه كيســه هوا نصب ميباشــد
وسيلهاي ديگري را نصب نكنيد و به كسي
اجازه ندهيد تا روي كنســول كه به كيسه
هوا مجهز ميباشد ،خم شود.

ü üهيچكدام از لوازم را تعويض و به روز نكنيد.
شما مجاز نيســتيد كه هيچ چيز مانند پد
فرمــان ،فرمــان ،كاور فرمان يــا كنترولر
كيســه هوا را تعويض ،به روز ،بســته و يا
باز نماييد .در غير اين صورت مانع عملكرد
عادي سيســتم كيســه هوا خواهيد شــد.
زيرا سيستم ممكن اســت به طور ناگهاني
راهاندازي بشود يا عيبي در استارت بوجود
بيايد .بديــن ترتيب باعث صدمات جدي و
خطر مرگ بشود.
• •اگر تغييراتي كه ميخواهيــد انجام دهيد با
عملكرد عادي كيســه هــوا  SRSدر بعضي
موارد مغايرت دارد بــه نمايندگيهاي مجاز
شــركت گواه مراجعه نماييــد .هيچ كدام از
تغييرات زير نبايد توسط نمايندگيهاي غير
مجاز انجام شود:
ü üنصب تجهيــزات الكتريكي ماننــد راديو،
ضبط صوت يا سي دي
ü üبه روز كردن سيستم تعليق
ü üبه روز كردن ساختار عقب و جلو خودرو
ü üنصب تجهيزات مورد دلخواه ديگر درعقب
و جلو خودرو
ü üانجام تعميراتي بر روي سپر جلو ،فرم جلو
وعقب ،سگدست و فرمان
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قصور در مشاهده موارد باال ممكن است باعث ايجاد خطر
مرگ يا صدمات جبران ناپذيري بشود.
جهت به روزكردن و تعمير هركدام از قسمتهاي خودرو،
ميبايست به نمایندگیهای مجاز شركت گواه مراجعه
نماييد.
چراغ هشدار كيسه هوا SRS
زماني كه كليد استارت را بر روي موقعيت  ONبچرخانيد،
چراغ هشدار كيسه هوا  SRSبرروي صفحه نمايش ظاهر
خواهد شد و بعد از حدود  5/5ثانيه خاموش ميشود و
اين نشان ميدهد كه كيسه هوا  SRSبه درستي عمل
میکند.
سيستم چراغ هشدار براي نشان دادن مدول سنسور
كيسه هوا ،سنسور كيسه هوا جلو ،بادكن ،سيم ها و منبع
تغذيه به كار ميرود .اگر هركدام از موقعيتهاي زير اتفاق
بيافتد ،نشان دهنده اين است كه نقصي در كيسه هوا
وجود دارد .لذا هرچه سريعتر با يكي از نمايندگيهاي
مجاز شركت گواه جهت رفع عيب تماس بگيريد:
هنگامي كه كليد استارت را بر روي موقعيت ON
بچرخانيد و چراغ هشدار كيسه هوا  SRSبر روي صفحه
نمايش ظاهر نشود و يا بيشتر از  5/5ثانيه روشن باقي
بماند.
• •چراغ در زمان رانندگي روشن بماند.
كيسه هوا  SRSراننده ،باد شده باشد.
• •يك تصادف رو به جلوي خودرو كه به اندازه كافي
شدت ندارد باعث باد شدن كيسه هوا راننده شود.
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فرمان
تنظيم غربيلك فرمان
شما ميتوانيد به دلخواه خودتان غربيلك فرمان را تنظيم
نماييد.
فرمان را نگه داشته و اهرم تنظيم كننده را پايين بكشيد.
سپس بعد از تنظيم كردن فرمان در موقعيت دلخواه،
براي محكم شدن فرمان ،اهرم را به سمت باال بكشيد.

	
  

	
  
هشدار
• •در هنگام رانندگي فرمان را تنظيم نكنيد .در
غير اين صورت ممكن اســت راننده به علت
بد عمل كردن منجر به تصادف و خطر مرگ
و صدمات جدي بشود.
• •بعد از تنظيم سيســتم فرمان آن را به سمت
بــاال و پايين تكان دهيد تــا از قفل و محكم
شــدن آن اطمينان حاصــل نماييد .در غير
اين صورت ممكن است ناگهان فرمان جابجا
شده و باعث تصادف و منجر به خطر مرگ و
آسيبهاي شديد بشود.

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
قرار دهيد .بعد از روشن شدن موتور درصورتي كه كليد
آزاد باشد به طور خودكار به وضعيت  ONبر ميگردد.

2

كليد بوق
كليد بوق روي غربيلك فرمان را فشار دهيد ،بوق به صدا
در خواهد آمد.

	
  

سوئيچ خودرو /قفل فرمان
سوئيچ خودرو شامل  4وضعيت بر روي قفل فرمان
ميباشد.

آمپرها و نمايشگرها
سرعت سنج و كيلومتر شمار
واحد سرعت سنج ،كيلومتر در ساعت ميباشد .زماني كه
سرعت خودرو از  120كيلومتر در ساعت تجاوز میکند،
يك صداي آالرم از سمت داشبورد شنيده خواهد شد.

LOCK

دراين وضعيت فرمان قفل ميباشد.
بعد از خاموش كردن كليد استارت ،فرمان را بچرخانيد
تا قفل شود .فرمان در چند وضعيت قفل ميشود .اما
تنها زماني ميتوانيد كليد استارت را بيرون بكشيد كه در
موقعيت قفل باشد.
اگر قصد داريد قفل فرمان را بازكنيد ،بايد كليد استارت و
همزمان با آن فرمان را به آرامي بچرخانيد.
ACC

در اين وضعيت تمام تجهيزات الكتريكي كار ميكنند.

ON

براي رانندگي كليد را در اين وضعيت قرار دهيد.

START

براي روشن كردن موتور ،كليد استارت را در اين وضعيت

هشدار
در صورت دســتي بــودن دنده هــا ،زماني كه
خودرو درحال حركت ميباشــد ،كليد را بيرون
نكشيد .در غير اين صورت فرمان قفل و كنترل
خودرو از دست شما خارج خواهد شد.
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اهرم كنترل چند وضعيتي

زماني كه صفحه نمايشگر در حالت ODOR/CLOCK

2

	
  

دور سنج موتور
دورسنج دور موتور را نشان ميدهد .براي موتورهاي
بنزيني محدوده سرعت از  0الي  7000و محدوده قرمز
رنگ بين  5000تا  7000دور در دقيقه ميباشد.

هشدار
براي جلوگيري از خرابي موتور و قســمتهاي
آن ،ميبايست ســرعت موتور خارج از محدوده
قرمز رنگ باشــد .هنگام رانندگي در سراشيبي
مراقب باشيد ســرعت موتور وارد محدوده قرمز
رنگ نشود.
40

	
  

صفحه نمايشگر LCD
درقسمت چپ صفحه نمايشگر براي خودروهاي كه
گيربكس اتوماتيك دارند ،اطالعات مربوط به گيربكس
نشان داده میشود .در صورتي كه گيربكس اتوماتيك
نباشد در اين قسمت چيزي نشان داده نمیشود.
در قسمت باالي سمت راست صفحه نمايشگر ،ساعت و
زمان مسافرت نشان داده میشود .جهت روشن كردن
زمان مسافرت ،اهرم كنترل را در كمتر از  2ثانيه كليك
كنيد .اگر در ظرف  5ثانيه هيچ عملكردي صورت
نگيرد ،صفحه نمايشگر به حالت ساعت بر میگردد.
زمان مسافرت با  4عدد نشان داده میشود(0~999.9
كيلومتر) و زماني كه به عدد  999.9برسد ،مجددا ً از
صفر شروع میشود.
در قسمت پايين سمت راست صفحه نمايشگر،
 ODORيا ميزان مسافت كه  6رقم ميباشد نشان داده
میشود( 0~999.999كيلومتر) .مسافتي كه بر روي
صفحه نمايش نشان داده میشود را نميتوان پاك كرد.

ميباشد ،شما ميتوانيد ظرف مدت  2ثانيه زمان مسافرت
و مسافت را كليك و روشن كنيد .در غير اين صورت
ظرف مدت  5ثانيه صفحه نمايشگر به حالت ODOR/
يگردد.
 CLOCKبرم 
در حالتي كه ساعت و زمان مسافرت برروي صفحه
نمايشگر فعال است با يك كليك ،نشانگر ساعت چشمك
خواهد زد و اگر ظرف مدت كمتر از  2ثانيه روي اهرم
بازگشت كليك كنيد ،زمان تدريجاً افزايش مييابد و در
صورتي كه بيشتر از  2ثانيه روي اهرم بازگشت كليك
كنيد ،زمان به طور مداوم و مستمر افزايش مييابد .اگر
ظرف مدت  5ثانيه روي اهرم بازگشت كليك نكنيد،
نشانگر دقيقه برروي صفحه نمايشگر چشمك خواهد زد
(تنظيمات مربوط به دقيقه همانند ساعت ميباشد ).اگر
ظرف مدت  5ثانيه روي اهرم بازگشت را كليك نكنيد،
صفحه نمايشگر به حالت عادي برميگردد.
در حالتي كه مسافت سنج و زمان مسافرت بر روي
صفحه نمايشگر فعال است ،اگر ظرف مدت بيشتر از 2
ثانيه روي اهرم بازگشت كليك كنيد ،عدد زمان مسافرت
پاك ميشود.

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
راه حل خاموش كردن نگينيها
روشن شدن نگينيها بر روي
صفحه نمايش

راه حل

۱

به نمايندگيهاي مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.

۲

كمربند خود را ببنديد.

۳

تمام تجهيزات الكتريكي را قطع كرده و جهت رفع عيب سريعاً اقدام نماييد.

۴

خودرو را پارك كنيد ،موتور را خاموش و سطح روغن موتور را كنترل نماييد.

۵

به نمايندگيهاي مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.

۶

باك سوخت را پر كنيد.

۷

تمام دربهاي جلو و عقب و صندوق عقب خودرو را ببنديد.

۸

به نمایندگیهای مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.

۹

به نمایندگیهای مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.

۱۰

خودرو را پارك كنيد و بعداز خنك شدن موتور عيب را بررسي نماييد.

۱۱

زماني كه ترمز دستي را بكشيد اين چراغ روشن میشود .زمان رانندگي بايد ترمزدستي را آزاد كنيد.

۱۲

به نمایندگیهای مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.

۱۳
۱۴
۱۵

	
  

2

به نمایندگیهای مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.
مايع خنككاري اضافه نماييد يا به نمایندگیهای مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.
به نمایندگیهای مجاز شركت گواه جهت بررسي عيب مراجعه نماييد.
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2
	
  

اهرم ترکيبي سمت چپ فرمان
چراغ راهنماي گردش به چپ و راست
براي روشن كردن چراغ راهنماي گردش به چپ ،اهرم
تركيبي دسته راهنما را به سمت عقب بكشيد .براي
روشن كردن چراغ راهنماي گردش به راست اهرم
تركيبي دسته راهنما را به سمت جلو بكشيد .هنگام
گردش به راست و چپ ،اهرم تركيبي دسته راهنما را
به سمت جلو يا عقب بكشيد .در اين هنگام چراغ راهنما
روشن شده و نشانگر آن چشمك خواهد زد .زماني كه
غربيلك فرمان به حالت عادي بر ميگردد ،اهرم تركيبي
دسته راهنما هم فورا ً به موقعيت خود بر ميگردد.
چراغ نور باال
وقتي اهرم دسته راهنما را يكبار به سمت باال بكشيد،
چراغ نور باال روشن ميشود و تا زماني كه كليد استارت
خاموش شود روشن ميماند.
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نحوه عملكرد دسته راهنما
زماني كه اهرم چرخشي  Aرا يك بار به سمت جلو
در وسط قرار دهيد ،چراغ
بچرخانيد و در موقعيت
كوچك خودرو روشن میشود .زماني كه اهرم چرخشي
 	
  قرار
 Aرا يك بار ديگر بچرخانيد و در موقعيت
دهيد ،چراغ نور پايين روشن مي شود .وقتي كه اهرم
چرخشي  Aرا يك بار به سمت پايين بچرخانيد و در
قرار دهيد ،چراغ نور باال روشن میشود.
موقعيت
هنگامي كه كليد چرخشي  Bرا به جلو بچرخانيد و در
قرار دهيد ،چراغ مه شكن جلو روشن مي
وضعيت
قرار دهيد ،چراغ مه
شود و اگر آن را در موقعيت
شكن عقب روشن مي شود .تمام موارد باال زماني عمل
مي كنند كه چراغ نور پايين روشن باشد.

	
  

اهرم تركيبي سمت راست فرمان
كليد برف پاك كن
• •هنگامي كه كليد برف پاك كن را به عقب بچرخانيد،
موقعيت هاي زير را خواهيد داشت:
 :  OFFسيستم برف پاککن خاموش است.
          :برف پاککن به طور متناوب كار میکند.
 :   LOبرف پاککن با سرعت معمولي كار میکند.
 :     HIبرف پاککن با سرعت باال كار میکند.
 : MISTبرف پاککن تنها يك بار عمل میکند.
• •هنگامي كه كليد برف پاککن را به جلو بچرخانيد
و در موقعيت  MISTقرار دهيد ،دراين حالت برف
پاککن به حالت تايمردار در میآید .وقتي كه كليد
برف پاککن را به سمت باال بكشيد ،شيشه شوي
فعال میشود و برف پاککن با سرعت پايين و به طور
خودكار عمل میکند.
• •كليد چرخشي  Cرا به سمت جلو بچرخانيد و بر روي
موقعيت  ONقرار دهيد ،در اين حالت برف پاککن
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عقب خودرو به طور خودكار عمل میکند .يك بار
ديگر كليد چرخشي  Cرا بچرخانيد ،در اين حالت
شيشه شوي عقب فعال شده ،مايع شيشه شوي را
اسپري میکند و هم زمان با آن برف پاککن عقب
نيز عمل میکند.
• •كليد چرخشي  Cرا از موقعيت اوليه آن به سمت
عقب بكشيد ،در اين حالت برف پاککن عقب غير
فعال است اما شيشه شوي عقب مايع شيشه شوي را
اسپري میکند.
بخاري و تهويه
سيستم تهويه مطبوع باعث ميشود هواي داخل به
گردش در بيايد و هواي تازه وارد بشود.
زماني كه موتور روشن ميشود ،ميتوانيد برحسب دماي
هواي داخل خودرو از سيستم گرمايشي يا از سيستم
سرمايشي استفاده نماييد.
نحوه عملكرد سيستم تهويه مطبوع  در موقعيت كليد
استارت به شرح زير ميباشد:
موقعيت كليد استارت عملكرد سيستم A/C
OFF

فعال نيست

ACC

فعال نيست

ON

فعال است

START

فعال نيست

در حالت آغازين ،گردش هواي تازه سيستم  ،  A/Cبه
سمت بيرون تنظيم شده است.
كنترلگرهاي A/C
طبقه بندي كنترلگرهاي  A/Cبه شرح زير ميباشد:
• •كنترلگر سيستم گرمايشي و سرمايشي
• •كنترلگر سيستم سرمايشي
• •كنترلگر سيستم گرمايشي
 -1قبل از اينكه يكي از كنترلگرها را خاموش كنيد ،بعد
از راهاندازي دوباره آن ،كنترلگر حالت قبلي خودش را
وارد كرده و مطابق عملكرد قبلي عمل خواهد كرد.
• •كنترلگر سيستم سرمايشي /سيستم سرمايشي و
گرمايشي
هنگامي كه كليد استارت خاموش است ،حالت ON/
 OFFسيستم  ، A/Cحالت گردش دوباره هوا
به داخل /گردش هوا به بيرون و  5حالت فعال مي
باشد .در زماني كه سرعت فن برروي وضعيت OFF
میباشد ،حالت  ON/OFFسيستم  A/Cفعال
میباشد.
• •كنترلگر سيستم گرمايشي
هنگامي كه كليد استارت خاموش است ،حالت ON/
 OFFسيستم  ، A/Cحالت گردش دوباره هوا به داخل/
گردش هوا به بيرون و  5حالت فعال میباشد.
 -2در حالت آغازين شروع به كار كنترلگر سيستم
سرمايشي /سيستم گرمايشي و سرمايشي ،گردش هوا
به بيرون ،حالت  FACEو  A/Cبر روي  OFFاست.
• •حالت آغازي كنترلگر سيستم گرمايشي

گردش هوا به بيرون ،حالت  FACEو كليد ON/OFF
سرعت فن بر روي حالت  OFFمیباشد.
 -3شرايط كاركرد  ON/OFFكنترلگر سيستم

سرمايشي  /سيستم گرمايشي و سرمايشي
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وضعيت كليد استارت

كليد كنترل سرعت فن

OFF

-

عمل نمیکند.

ACC

-

عمل نمیکند.

OFF

عمل میکند.

OFF

فقط كنترل  5حالته و گردش هوا به سمت بيرون /گردش دوباره هوا به سمت داخل عمل میکند.

2

ON
START

-

عملكرد كنترلگر A/C

عمل نمیکند.

 -4شرايط كاركرد  ON/OFFكنترلگر سيستم گرمايشي
وضعيت كليد استارت

كليد كنترل سرعت فن

OFF

كليد  ONسرعت فن ،كليد كنترل سرعت فن در هر موقعيت /كليد  OFFسرعت فن

عمل نمیکند.

ACC

كليد  ONسرعت فن ،كليد كنترل سرعت فن در هر موقعيت /كليد  OFFسرعت فن

عمل نمیکند.

كليد  ONسرعت فن ،كليد كنترل سرعت فن در هر موقعيت

عمل میکند.

ON

44

كليد   OFFسرعت فن

عملكرد كنترلگر A/C

فقط كنترل  5حالت و گردش هوا به سمت بيرون /گردش
دوباره هوا به سمت داخل عمل میکند.

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
پانل كليدهاي كنترلگر سيستم گرمايشي و سرمايشي

2

عملكرد

شماره

شماره

	
  

عملكرد

۱

جهت وزش باد به طرف صورت

۱۱

كليد گردش هوا به سمت داخل

۲

نشانگر جهت وزش باد به طرف صورت

۱۲

نشانگر گردش هوا به سمت داخل

۳

جهت وزش باد به طرف صورت و پاها

۱۳

كليد گردش هوا به سمت بيرون

۴

نشانگر جهت وزش باد به طرف صورت و پاها

۱۴

نشانگر گردش هوا به سمت بيرون

۵

جهت وزش باد به طرف پاها

۱۵

جهت وزش باد به طرف شيشه جلو

۶

نشانگر جهت وزش باد به طرف پاها

۱۶

نشانگر جهت وزش باد به طرف شيشه جلو

۷

جهت وزش باد به طرف پاها و شيشه جلو

۱۷

نشانگر تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن

۸

نشانگر جهت وزش باد به طرف پاها و شيشه جلو

۱۸

تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن

۹

كليد A/C

۱۹

نشانگر تنظيم كننده گردان كنترل سيستم گرمايشي و سرمايشي

۱۰

نشانگر A/C

۲۰

تنظيم كننده گردان كنترل سيستم گرمايشي و سرمايشي
45

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
پانل كليدهاي كنترلگر سيستم گرمايشي

2

عملكرد

شماره
۲۱

تنظيم كننده گردان كنترل سيستم گرمايشي

۲۲

نشانگر  تنظيم كننده گردان كنترل سيستم گرمايشي

پانل كليدهاي كنترلگر سيستم سرمايشي
شماره

46

عملكرد

23

كليد AC

24

نشانگر AC

25

تنظيمكننده گردان كنترل سيستم سرمايشي ( -8موقعيت -8 /سرعت)

26

نشانگر   تنظيمكننده گردان كنترل سيستم سرمايشي ( -8موقعيت-8 /
سرعت)

27

تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن

28

نشانگر  دكمه  گردان كنترل سرعت فن

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
اطالعات روي كنترلگر سيستم سرمايش و گرمايشي /كنترلگر سرمايشي تهويه مطبوع
عملكرد

شماره
1

نمايش موقعيت سرعت فن

2

نمايش وضعيت گردش هواي داخلي  /وضعيت گردش هواي بيروني

3

نمايش حالت جريان هوا

4

نمايش روشن بودن A/C

اطالعات روي كنترلگر سيستم گرمايش تهويه مطبوع
شماره
۱

2
	
  

عملكرد
نمايش موقعيت سرعت فن
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معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
دستورالعمل کليدها و تنظيمکنندههاي گردان و اطالعات صفحه نمايش

2

شماره

48

كاركرد

نحوه عملكرد

1

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد جهت وزش باد به طرف صورت (به رنگ زرد) روشن ميشود و جهت وزش باد به طرف
انتخاب جهت وزش باد به طرف صورت خواهد بود .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،هيچ پاسخي دريافت نمیکنید .زماني كه سرعت فن در هر موقعيتي
غير از  OFFباشد ،نشانگر آن برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .هنگامي كه سرعت فن بر روي موقعيت  OFFباشد ،صفحه
صورت
نمايش اطالعات تهويه مطبوع را نشان نمیدهد.

۳

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد جهت وزش باد به طرف پاها و صورت (به رنگ زرد) روشن میشود و جهت وزش باد
انتخاب جهت وزش باد به طرف به طرف پاها و صورت خواهد بود .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،هيچ پاسخي دريافت نمیکنید .زماني كه سرعت فن
پاها و صورت
در هر موقعيتي غير از  OFFباشد ،نشانگر آن برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .هنگامي كه سرعت فن بر روي موقعيت OFF
باشد ،صفحه نمايش اطالعات تهويه مطبوع را نشان نميدهد.

۵

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد جهت وزش باد به طرف پاها (به رنگ زرد) روشن میشود و جهت وزش باد به طرف
انتخاب جهت وزش باد به طرف پاها خواهد بود .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،هيچ پاسخي دريافت نمیکنید .زماني كه سرعت فن در هر موقعيتي غير
از  OFFباشد ،نشانگر آن برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .هنگامي كه سرعت فن بر روي موقعيت  OFFباشد ،صفحه نمايش
پاها
اطالعات تهويه مطبوع را نشان نمیدهد.

۷

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد جهت وزش باد به طرف پاها و شيشه جلو(به رنگ زرد) روشن میشود و جهت وزش باد به طرف
انتخاب جهت وزش باد به طرف پاها و شيشه جلو خواهد بود .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،هيچ پاسخي دريافت نمیکنید .زماني كه سرعت فن در هر موقعيتي غير
از  OFFباشد ،نشانگر آن برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .هنگامي كه سرعت فن بر روي موقعيت  OFFباشد ،صفحه نمايش اطالعات
پاها و شيشه جلو
تهويه مطبوع را نشان نمیدهد.

۹

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد ( A/Cبه رنگ قرمز) روشن میشود و صفحه نمايش آيكن دانه برف(سيستم خنك
خاموش /روشن بودن سيستم
كننده) را نشان خواهد داد و سيستم سرمايش روشن میشود .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد  A/Cاز روي
خنك سازي
صفحه نمايشگر محو میشود و آيكن سيستم خنك كننده و سيستم سرمايش خاموش میشود.

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
شماره

نحوه عملكرد

كاركرد

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد گردش هوا به سمت داخل (به رنگ زرد) روشن میشود و هواي داخل قابل استفاده

۱۱

انتخاب وضعيت گردش هوا به است .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،هيج پاسخي دريافت نمیکنید .زماني كه سرعت فن در هر موقعيتي غير از OFF
باشد ،نشانگر آن برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .هنگامي كه سرعت فن بر روي موقعيت  OFFباشد ،صفحه نمايش اطالعات
سمت داخل

تهويه مطبوع را نشان نمیدهد.

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد گردش هوا به سمت بيرون (به رنگ زرد) روشن میشود و هواي تازه بيرون قابل استفاده

۱۳

انتخاب وضعيت گردش هوا به است .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،هيج پاسخي دريافت نمیکنید .زماني كه سرعت فن در هر موقعيتي غير از OFF
سمت بيرون
باشد ،نشانگر آن برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .هنگامي كه سرعت فن بر روي موقعيت  OFFباشد ،صفحه نمايش اطالعات

۱۵

وقتي اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد جهت وزش باد به طرف شيشه جلو (به رنگ زرد) روشن میشود و جهت وزش باد به
انتخاب جهت وزش باد به طرف طرف شيشه جلو خواهد بود .زماني كه دوباره اين كليد را فشار دهيد ،هيج پاسخي دريافت نمیکنید .زماني كه سرعت فن در هر
موقعيتي غير از  OFFباشد ،نشانگر آن برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .هنگامي كه سرعت فن بر روي موقعيت  OFFباشد،
شيشه جلو
صفحه نمايش اطالعات تهويه مطبوع را نشان نمیدهد.

۱۸

در مجموع با  OFFشامل  8موقعيت میباشد .زماني كه تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن در هر موقعيتي غيراز  OFFباشد،
تنظيم سرعت فن ( 8موقعيت ،نشانگر آن (به رنگ زرد) برروي صفحه نمايش ظاهر میشود .براي افزايش سرعت فن آن را درجهت عقربههاي ساعت و براي
 7سرعت)
كاهش سرعت ،آن را برخالف جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد .صفحه نمايشگر آيكن ستوني كه شمارهاش مطابق با موقعيت
است را نشان میدهد.

۲۰

در مجموع با موقعيت وسط شامل  17موقعيت میباشد .زماني كه تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن در هر موقعيتي غير از
 OFFباشد ،نشانگر كنترل سيستم گرمايش و سرمايش (به رنگ زرد) بر روي صفحه نمايش ظاهر میشود .براي داشتن ماكزيمم
سرما تنظيم كننده گردان را تا آخرين درجه به سمت چپ و براي داشتن ماكزيمم گرما را تا آخرين درجه به سمت راست
تنظيم سيستم گرمايش و
بچرخانيد .زماني كه تنظيم كننده گردان را از موقعيت وسط در جهت خالف عقربههاي ساعت بچرخانيد ،خروج هواي گرم كاهش
سرمايش
و خروج هواي خنك افزايش يافته تا اينكه فقط هواي خنك درگردش میباشد .هنگامي كه تنظيم كننده گردان را از موقعيت
وسط در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد ،خروج هواي سرد كاهش و خروج هواي گرم افزايش يافته تا اينكه فقط هواي گرم در
گردش میباشد.

تهويه مطبوع را نشان نمیدهد.
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2

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
شماره

2

كاركرد

نحوه عملكرد

۲۱

تنظيم سيستم گرمايش

در مجموع شامل  17موقعيت است .زماني كه كليد  ON/OFFسرعت فن فعال باشد ،نشانگر كنترل سيستم گرمايش (به رنگ
زرد) بر روي صفحه نمايش ظاهر میشود .براي كاهش گرما دكمه سيستم گرمايش را تا انتها به سمت چپ و براي افزايش گرما
آن را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

۲۳

كليد  ON/OFFفن

زماني كه اين كليد را فشار دهيد ،نشانگر كليد  ON/OFFسرعت فن ( به رنگ زرد) ظاهر میشود .فن روشن خواهد شد و سرعت
آن توسط تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن تنظيم میشود .با فشردن دوباره كليد ،نشانگر آن از روي صفحه نمايش محو
شده و فن خاموش میشود.

۲۵

در مجموع شامل  8موقعيت است .هنگامي كه كليد  ON/OFFسرعت فن فعال باشد ،نشانگر تنظيم كننده گردان كنترل سرعت
فن (به رنگ زرد) بر روي صفحه نمايش ظاهر میشود .براي افزايش سرعت فن آن را در جهت عقربههاي ساعت و براي كاهش
تنظيم سرعت فن ( 8موقعيت ،سرعت فن آن را در خالف جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد .آيكن فن برروي تكمه گردان با موقعيت  1مطابق است و صفحه
 8سرعت)
نمايش يك آيكن فن را نشان میدهد .وقتي موقعيت سرعت فن بين  8~2است ،صفحه نمايش آيكن فن و آيكن ستوني را نشان
میدهد .در موقعيت  ،1آيكن فن  1 +آيكن ستوني نشان داده میشود .در موقعيت  ،3آيكن فن  2 +آيكن ستوني نشان داده
میشود و غيره.

۲۷

در مجموع شامل  17موقعيت است .زماني كه تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن در هر موقعيتي غير از  OFFباشد ،نشانگر
تنظيم كننده گردان كنترل سرعت فن (به رنگ زرد) بر روي صفحه نمايش ظاهر میشود .براي كاهش سرما تنظيم كننده گردان
كنترل سيستم سرمايش را تا انتها به سمت چپ و براي افزايش سرما آن را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
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تنظيم سيستم سرمايش

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو
عملكرد سيستم سرمايش
براي داشتن سرماي مطلوب و بهتر به توصيهها و
عملكردهاي زير توجه نماييد:
• •پنجره ها را ببنديد.
• •تنظيمكننده گردان كنترل سيستم گرمايش و
سرمايش /تنظيمكننده گردان كنترل سيستم
سرمايش را در موقعيت  MAXقرار دهيد و براي
روشن كردن سيستم خنككاري كليد  A/Cرا فشار
دهيد.
• •تنظيمكننده گردان كنترل سرعت فن را در جهت
عقربههاي ساعت چرخانده و در موقعيت  MAXقرار
دهيد.
• •با فشردن گردش دوباره هوا به داخل ،شما ميتوانيد
كليد  A/Cرا فعال كنيد و جهت مهزدايي شيشه
جلو تنظيم كننده گردان كنترل سيستم گرمايش و
سرمايش را در موقعيت وسط قرار دهيد.
• •جهت انتخاب جهت وزش باد به سمت صورت ،كليد
آن( )FACEرا فشار دهيد.
• •بعد از اينكه درجه حرارت داخل تا سطح مشخص
پايين آمد ،ميتوانيد سرعت فن و حالت جريان هوا را
مطابق با نيازتان تنظيم نماييد.
• •بعد از اينكه درجه حرارت داخل تا سطح مشخص باال
آمد ،ميتوانيد براي استفاده از گردش دوباره هوا به
سمت داخل كليد فن را تنظيم نماييد.

عملكرد سيستم گرمايش
براي داشتن گرماي مطلوب و بهتر به توصيهها و
عملكردهاي زير توجه نماييد:
• •پنجره ها را ببنديد.
• •كنترل سرعت سيستم سرمايش و گرمايش و حالت
جريان هوا را مطابق با نياز خودتان بچرخانيد.
• •تنظيمكننده گردان كنترل سيستم گرمايش را تا
موقعيت   MAXبچرخانيد.
• •تنظيمكننده گردان كنترل سرعت فن را در جهت
عقربههاي ساعت تا موقعيت  MAXبچرخانيد.
• •براي استفاده از گردش دوباره هوا به سمت داخل،
كليد آن را فشار دهيد.
• •براي انتخاب جهت وزش باد به سمت پاها ،كليد
آن( )FOOTرا فشار دهيد.
• •در صورتي كه شيشهها مهآلود يا يخ زده شدهاند ،در
صورت امكان بهتر است حالت وزش باد به سمت
شيشه جلو را انتخاب نماييد تا گردش هوا به سمت
بيرون به طور خودكار روشن شود.
عملكرد مهزدایی  /یخزدايي
• •براي ورود به وضعيت مهزدایی ،كليد مربوط به آن را
فشار دهيد .در همين زمان ،سيستم گردش هوا به
سمت بيرون به طور خودكار روشن میشود .راننده
میتواند برحسب نياز به صورت دستي سيستم گردش
دوباره هوا به سمت داخل را روشن نمايد .زماني كه
شيشه جلو مهآلود شد ،كليد  A/Cرا روشن كنيد
و جهت مهزدایی شيشه جلو ،تنظيم كننده گردان

كنترل سيستم گرمايش و سرمايش را در موقعيت
وسط قرار دهيد .براي مهزدایی و یخزدايي بهتر از
برف پاککن نيز براي پاك كردن شيشه جلو استفاده
نماييد.
• •تنظيم كننده گردان كنترل سيستم گرمايش و
سرمايش يا تنظيم كننده گردان سيستم سرمايش يا
تنظيم كننده گردان سيستم گرمايش را در جهت يا
خالف جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد و مطابق با
نيازتان در موقعيت مناسب قرار دهيد.
عملكرد سيستم روشنايي
• •زماني كه چراغهاي كوچك را روشن میکنید ،چراغ
پس زمينه آيكنهاي كليدها و تنظيم كننده گردان بر
روي پانل  A/Cروشن میشود.
• •چراغ پس زمينه آيكن تنظيم كننده گردان كنترل
سرعت فن به رنگ سفيد است.
• •چراغ پس زمينه سيستم  ، A/Cپنج وضعيتها و
آيكنهاي گردش هواي بيروني و داخلي به رنگ سفيد
ميباشد .زماني كه وضعيت  DEFرا انتخاب میکنید،
چراغ پس زمينه آيكن  DEFاز رنگ سفيد به رنگ
زرد تبديل میشود.
• •زماني كه سيستم گرمايش و سرمايش در ناحيه
آبي رنگ قرار دارد ،چراغ پس زمينه آن به رنگ آبي
ميباشد و در صورتي كه در ناحيه قرمز رنگ قرار
داشته باشد ،چراغ پس زمينه آن به رنگ قرمز خواهد
بود.
• •چراغ پس زمينه تنظيم كننده گردان سيستم
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سرمايش به رنگ آبي ميباشد.
• •چراغ پس زمينه تنظيمكننده گردان سيستم گرمايش
به رنگ قرمز ميباشد.
هشدار
• •سيســتم  A/Cممكن است در روزهاي سرد
عمل نكند(درجه حــرارت محيط بيرون زير
صفر درجه سانتيگراد باشد) .اما نشانگر كليد
و نمايــش آيكن  A/Cكه فقــط میتوان به
طور عادي روشن يا خاموش كرد ،بستگي به
عملكرد كليد شما دارد.
• •زماني كه چراغهاي كوچك روشن میشوند،
نور پس زمينه كليدها و تنظيم كننده گردان
روشن خواهند شد و نور صفحه   LCDبراي
جلوگيري از نور خيلي زيادي كه ممكن است
رانندگــي ايمن را تحت تاثيــر قرار بدهد ،به
طور خودكار تيره و كم میشود.
• •در روزهاي ســرد و نمناك ،زماني كه حالت
ورودي هــوا بــر روي حالت گــردش هواي
داخلي تنظيم شــده باشد ،شيشــه جلو مه
آلود میشــود .براي مه زدايي شيشــه جلو،
میبایســت حالت   DEFرا تنظيم نموده و
سرعت فن را زياد كنيد .جهت مه آلود نشدن
دوباره شيشــه جلو حالت ورودي را بر روي
حالت گردش هواي بيروني تنظيم نماييد.
• •هنگامي كه درجادههاي خاك آلود رانندگي
میکنید ،توصيه میشــود جهت جلوگيري از
ورود گرد و خاك به داخل خودرو ،شیشههارا
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ببنديــد و حالت ورودي هوا را بر روي حالت
گردش هواي داخلي تنظيم نماييد.
• •هواي راكد داخلــي میتواند به راحتي منجر
به خستگي و آشفتگي راننده شده و درنتيجه
آن ســبب تصادف شــود .بنابراين سيســتم
 A/Cرا خامــوش نكنيد يــا حالت گردش
هواي داخلي را براي مــدت زماني كه باعث
شــده هواي تازه نتواند داخل خودرو شــود
فعال كنيد.
• •وقتي خودرويتــان را زير نــور آفتاب پارك 
میکنید ،اجازه دهيد درجــه حرارت داخل
خودرو به ســرعت كم شــود .براي اين كار
میتوانید در هنگام رانندگي براي چند دقيقه
شیشههارا باز گذاشــته و اجازه دهيد درجه
حرارت داخل خودرو خارج شود.

عملكرد گرمكن عقب (در صورت 	
  
مجهز بودن
خودروي شما)
زماني كه تهويه عقب را از كليد جلوي داشبورد روشن
نموده و بچرخانيد ،گرمكن عقب روشن خواهد شد تا
وقتي كه وضعيت  نشان داده شده بر روي  OFFنباشد.
گرمكن بخاري را ميتوانيد در موقعيت ( LOسرعت كم)  
و ( HIسرعت زياد) به دلخواه تنظيم نماييد.
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عملكرد تهويه عقب (در صورت مجهز بودن
خودروي شما)
زماني كه تهويه عقب را از كليد جلوي داشبورد روشن
نماييد و بچرخانيد ،گرمكن عقب روشن خواهد شد تا
وقتي كه وضعيت نشان داده شده بر روي  OFFنباشد.
سرعت فن تهويه مطبوع عقب را ميتوانيد در موقعيت
( LOسرعت كم) و ( HIسرعت زياد) به دلخواه تنظيم
كنيد و عالوه بر اين مي-توانيد به طور دستي جهت
شبكه ورودي هوا را به دلخواه تنظيم نماييد.
انتخابگر جهت جريان هوا
• •براي خنك كردن داخل خودرويي كه در زير نور
آفتاب پارك  شده است ،چند دقيقه با پنجره باز
رانندگي نماييد .اين عمل ميتواند هواي گرم را خارج
كرده و به وسيله تهويه هوا باعث سريعتر خنك شدن
داخل خودرو شود .توصيه ميشود كه از گردش هواي
داخلي استفاده كرده و حالت جريان وزش باد را در

موقعيت  FACEقرار دهيد.
• •اطمينان حاصل نماييد كه شبكه هاي ورودي هوا در
جلوي داشبورد به وسيله برگها و خاك و شن مسدود
نشده باشند.
• •در روزهاي نمناك ،جهت وزش باد خنك را به سمت
شيشه جلو قرار ندهيد .در غير اينصوت به دليل
اختالف دماي هواي بيرون و داخل خودرو ،شيشه جلو
خودرو مه آلود ميشود.
• •براي اينكه هوا بتواند در تمام نقاط خودرو جريان
داشته باشد ،زير صندلي هاي جلو خودرو را تميز نگه
داريد.
• •اگر در روزهاي بادي با تراكم گرد و غبار يا در
جادههاي خاك آلود و پشت سر خودروهاي ديگر در
حال رانندگي ميباشيد ،توصيه ميشود حالت ورودي
هوا را موقتاً در حالت گردش هوا به سمت داخل قرار
دهيد و براي جلوگيري از ورود گرد و خاك به داخل
خودرو تمام كانالهاي خروجي را  ببنيديد.
• •زماني كه خودروي شما در يك محيط با درجه حرارت
زير صفر درجه باشد ،سيستم خنك كننده بي اثر
خواهد بود .سيستم خنك كننده در محيطي با درجه
حرارت  5درجه سانتيگراد عمل مينمايد.

2
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دريچه رو به صورت مياني

ﺩدﺭرﻳﯾﭽﻪ ﻫﻮﺍاﻱﯼیي ﻳﯾﺦ ﺯزﺩدﺍاﻳﯾﻲﯽ ﻛﮐﻨﺎﺭرﻫﺎ

براي تنظيم خروجي هواي  ،A/Cبا باال و پايين كردن
گيره تنظيم شماره ( )1ميتوانيد جهت وزش باد و
سرعت فن تهويه مطبوع را تنظيم نماييد .با باال بردن
گيره تنظيم باز شدن شبكههاي خروجي هوا افزايش
يافته درنتيجه خروج هوا بيشتر ميشود .با پايين آوردن
گيره تنظيم باز شدن شبكههاي خروجي هوا كاسته شده
در نتيجه خروج هوا كمتر ميشود .براي تنظيم جهت
وزش باد تهويه مطبوع ،دكمه مدور شماره ( )2را به
سمت چپ يا راست بچرخانيد.

1	
  
	
  

دريچه رو به صورت كناري
براي تنظيم خروجي هواي  ،A/Cبا باال و پايين كردن
گيره تنظيم شماره ( )1ميتوانيد جهت وزش باد و
سرعت فن تهويه مطبوع را تنظيم نماييد .با باال بردن
گيره تنظيم ،باز شدن شبكههاي خروجي هوا افزايش
يافته درنتيجه خروج هوا بيشتر ميشود .با پايين آوردن
گيره تنظيم ،باز شدن شبكههاي خروجي هوا كاسته شده
در نتيجه خروج هوا كمتر ميشود .براي تنظيم جهت
وزش باد تهويه مطبوع ،دكمه مدور شماره ( )2را به
سمت چپ يا راست بچرخانيد.
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صافي ونتيالتور(دمنده) سيستم A/C
محل و عملكرد صافي ونتيالتور سيستم A/C
صافي ونتيالتور سيستم  A/Cدر پشت جعبه داشبورد

	
  

نصب شده است .صافي ونتيالتور ميتواند از ورود گرد
و خاك بيرون از طريق دريچههاي گردش هواي بيروني/
گردش هواي دروني تهويه مطبوع به داخل خودرو
جلوگيري نمايد.

نحوه كنترل و تعويض صافي ونتيالتور سيستم

A/C

صافي ونتيالتور ممكن است بعد از كاركرد طوالني مسدود
شود .درصورتي كه متوجه شديد عملكرد موثر سيستم
گرمايش و تهويه مطبوع كاهش يافته يا در حالت گردش
هواي بيروني شيشه ها به راحتي مه آلود ميشوند ،ممكن
است به تعويض صافي ونتيالتور نياز داشته باشيد.

جهت تعويض صافي ونتيالتور سيستم  A/Cمراحل زير
را انجام دهيد:
• •جعبه داشبورد را باز كرده و براي درآوردن صافي دو
طرف آن را فشار داده و نگه داريد.
• •كاور صافي ونتيالتور را برداريد.
• •صافي ونتيالتور را از جعبهاش بيرون كشيده و سطح
آن را بررسي كنيد و در صورتي كه خيلي كثيف باشد،
ميبايست آن را تعويض نماييد.
• •صافي ونتيالتور ميبايست در حالتي كه جهت فلش به
سمت پايين است نصب شود.

	
  

هشدار
صافي ونتيالتور ميبايســت كام ً
ال ثابت و محكم
نصب شــود .درصورتي كه صافــي ونتيالتور در
جايش محكم نصب نشــده باشــد ،ممكن است
باعــث كاهش خاصيت نفوذ ناپذيري گرد و غبار
آن بشــود و برروي عملكرد تهويه مطبوع  تاثير
بگذارد.
55

معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

2

آينهها
آينه بيروني
براي اينكه بتوانيد به خوبي اطراف خودرو را ببينيد،
آينهها را تنظيم نماييد .از آنجا كه آينه خودرو از نوع
محدب ميباشد .لذا بايستي در هنگام تخمين زدن اندازه
و فاصله خودروي كه از داخل آينه بيروني ميبينيد دقت
نماييد .آينه محدب اندازه اشياء و خودروهاي اطراف
را كوچكتر و فاصله آنها را بزرگتر از حد واقعي نشان
ميدهد .در بعضي از مدلها وقتي شما كليد مه شكن
عقب را فشار دهيد ،صفحه گرم كن روي آينه بيروني،
سطح آن را به سرعت تميز خواهد كرد.
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هشدار
• •زماني كه خودرو در حال حركت ميباشــد از
تنظيم كردن آينهها خودداري نماييد .قبل از
شروع رانندگي آينهها را تنظيم كنيد .تنظيم
آينهها در حين حركت خودرو ممكن اســت
ســبب وقوع تصادف ،در نتيجه آسيب ديدن
خودرو و منجر بــه مرگ و صدمات جدي به
راننده و ديگران شود.
• •در بعضي مدلها ،زماني كه كليد مه شكن را
روشــن كنيد ،درجه حرارت روي آينهها باال
ميرود .بنابراين از لمس كردن آن خودداري
نماييد.

كنترل الكتريكي آينه
 -1پانل تنظيم آينه
 -2تنظيم آينه سمت چپ
 -3حالت ثابت آينه ها
 -4تنظيم آينه سمت راست
به وسيله كليد اصلي ،آينهاي را كه ميخواهيد تنظيم
كنيد ،انتخاب نماييد .كليد را به سمت چپ يا راست
بچرخانيد.
براي تنظيم آينهها در جهت دلخواه كليد كنترل را
بچرخانيد.
زماني ميتوانيد آينه ها را تنظيم نماييد كه كليد استارت
در وضعيت  ACCيا  ONباشد .بعضي از مدلها داراي
سيستم تاشوي الكتريكي آينه ميباشند .اين سيستم
زماني عمل میکند كه كليد تاشوي الكتريكي آينه را به
كار بياندازيد در غير اين صورت عمل نخواهد كرد.
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آفتابگير
براي جلوگيري از تابيدن نور از جلوي خودرو آفتاب گير
را به سمت پايين بكشيد .بر روي آفتابگير يك آينه نصب
شده است .براي استفاده از آن ،آفتابگير را به سمت پايين
بكشيد.

خم كردن آينهها
هنگامي كه خودرو را در مكانهاي شلوغ پارك ميكنيد،
آينهها را به سمت بدنه خودرو تا كنيد .براي اين كار آن
را به سمت عقب فشار دهيد.

هشدار
درصورتــي كه يخ زدگي باعث چســبيدن آينه
شده ،از پاك كردن سطح آينه و به كار انداختن
كليد كنتــرل الكتريكي آن خــودداري نماييد.
به جاي آن توســط اســپري ضد يخ آينهها را
يخزدايي كنيد.

	
  

	
  

آينه داخلي (مجهز به سيستم كاهنده نور)
براي اينكه بتوانيد عقب خودرو خود را به خوبي ببينيد،
آينه داخلي را تنظيم نماييد.
براي كاهش شدت نورهاي عقب خودرو در هنگام
رانندگي در شب از كليد كاهنده شدت نور كه در زير
آينه نصب شده است ،استفاده نماييد .در هنگام رانندگي
در روز ،ميبايست كليد را در موقعيت ( )2قرار دهيد و
براي رانندگي در شب آن را در موقعيت ( )1قرار دهيد.

هشدار
زماني كه آينههاي خودرو تا شــدهاند ،رانندگي
نكنيد .قبل از رانندگــي آينهها را به جاي خود
برگردانيد و به خوبي تنظيم كرده و بعد شــروع
به رانندگي نماييد.

چراغ ها
چراغ داخل خودرو
عملكرد كليد روشنايي داخل خودرو به شرح زير ميباشد:
 : 	
  چراغ روشن است.

 : 	
  چراغ خاموش است.

 :در صورت باز بودن دربها چراغ روشن ميشود.

هشدار
زماني كــه خودرو در حال حركت ميباشــد از
تنظيم كردن آينه خودداري نماييد .تنظيم آينه
در حين حركت خودرو  ممكن است سبب وقوع
تصادف ،در نتيجه آســيب ديدن خودرو و منجر
بــه مرگ و صدمات جدي بــه راننده و ديگران
شود.
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چراغهاي جلو خودرو
 -1چراغ راهنما
 -2چراغ كوچك ،نور باال و پايين
 -3چراغ مه شكن
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چراغهاي عقب خودرو
 -1چراغ خطر  و ترمز
 -2چراغ راهنما
 -3چراغ دنده عقب
 -4چراغ مه شكن عقب

	
  

پريز برق
جهت استفاده از پريز برق به موارد زير توجه نماييد:
• •پريز برق داراي ولتاژ  12ولتي و ماكزيمم جريان
عملكرد آن 10آمپر ميباشد.
• •از وارد كردن فندك در بوش بيروني پريز برق اجتناب
نماييد.
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سيستم صوتي
 -1كليد روشن و خاموش
 -2صفحه نمايشگر LCD
 -3ورودي CD
 -4كليد خروج CD
 -5كليد انتخاب عملياتي و كليد صدا
 -6كليد وضعيت
 -7خاموش كردن صدا
 -8شروع جستجو طول موج راديو از باال به پايين /انتخاب
فايل صوتي بعد /كليد جستجو سريع                                   
 -9كليد تنظيم راديو / 1-6كليد به كار انداختن فايل
صوتي
 -10جستجوي دستي راديو /كليد انتخاب سريع فايل
صوتي  /پيش تنظيم خواندن ايستگاه قبلي /كليد
جستجوي خودكار

 -11انتخاب باند
 -12انتخاب حال پايدار يا اكو
 -13شروع جستجو طول موج راديو از پايين به باال/
انتخاب فايل صوتي قبل /كليد جستجو سريع    
 -14محل ورود سوكت ( AUXهدفون)
 -15اتصال USB

تاخوگراف
اين خودرو داراي تاخوگراف مدل  1324ميباشد .لطفاً
جهت كار با تاخوگراف به كتابچه راهنماي آن مراجعه
نماييد.
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فندك سيگار
جهت استفاده از فندك به روش زير عمل نماييد:
• •دستگيره فندك را فشار دهيد تا پايه الكتريكي آن
كام ً
ال به تيغه فنري ترموستات گير كند .سپس براي
شروع عملكرد فندك اتصال الكتريكي بسته ميشود.
• •بعد از  14 ± 4ثانيه ،مجموعه بوش داخلي فندك داغ
شده و به سمت باال ميپرد.
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هشدار
• •فندك در حين اســتفاده داراي ولتاژ  ۱۲ولتي و ماكزيمم جريان عملكرد آن  ۱۰آمپر ميباشــد .فندك 
شامل يك عملكرد حفاظتي در هنگام باال رفتن شدت گرما ،ميباشد(زمان حفاظت آن باالتر از  ۹۰ثانيه
اســت) .در حقيقت زماني كه بوش داخلي فندك بعد از  ۹۰ثانيه به ســمت باال نپرد ،گرم شــدن ادامه
مييابد ،قطبهاي مثبت و منفي فندك به طور خودكار براي ذوب كردن فيوز دســتگاه كوتاه ميشــود.
بنابراين منبع تغذيه اين مدار قطع ميشــود .در نتيجه قســمت تجهيزات الكتريكي غيرفعال ميشــوند.
بنابراين ميبايست فيوز را تعويض نماييد.
• •هنگام استفاده از فندك هيج باري بر روي آن نگذاريد .در غير اين صورت باعث خواهد شد كه مجموعه
بوش داخلي بعد از داغ شــدن به بيرون پرتاب نشــود و به گرم شــدن ادامه دهد .به همين علت ممكن
اســت فندك از بيرون آتش گرفته و باعث آتش سوزي داشبورد شود.
• •جز مجموعه بوش داخلي هرگز هيچ قطعي ديگري (مانند دوشــاخه برق) را وارد مجموعه بوش بيروني
فندك نكنيد .از فندك نميتوان به عنوان پريز برق اســتفاده كرد.
• •بعد از روشــن شــدن فندك ،مجموعه بوش داخلي خيلي داغ ميشود .بنابراين در هنگام استفاده از آن
مراقب باشــيد .جهت اجتناب از سوختن ،سطح فلزي آن را به طور مستقيم لمس نكنيد.
• •براي اينكه از ســوختن وســايل ديگر خودرو جلوگيري نماييد ،بعد از استفاده از فندك آن را در داخل
بــوش بيروني خود قرار دهيد و آن را در جاي ديگري قرار ندهيد.
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جعبه داشبورد
جعبه داشبورد مياني

جعبه داشبورد كناري
	
  

	
  

نگه دارنده فنجان
نگه دارنده فنجان براي سالم نگه داشتن ليوان آب يا
ظروف نوشيدني ديگر طراحي شده است.
هشدار

هشدار
• •بــراي كاهــش احتمال صدمات انســاني در
هنگام بروز تصادف يــا ترمزهاي اضطراري،
لطفاً در حين رانندگي درب جعبه داشــبورد
مياني را ببنديد.
• •از گذاشتن ابزار تيز در داخل جعبه داشبورد
بپرهيزيد .زيرا ممكن است باعث خراشيدگي
يا آسيب ديدگي سطح داخلي آن شود.

هشدار
براي كاهش احتمال صدمات انســاني در هنگام
بروز تصادف يــا ترمزهاي اضطــراري ،لطفاً در
حيــن رانندگي درب جعبه داشــبورد كناري را
ببنديد.

• •در هنگام رانندگي فنجان آب را داخل نگه دارنده
فنجان قرار ندهيد ،زيرا ممكن است مانع عملكرد
قسمت هاي ديگر خودرو شود.
• •هيچ اشياء ديگري غير از يك عدد فنجان يا ظرف
نوشيدني در داخل نگه دارنده فنجان قرار ندهيد،
در غيــر اين صورت ممكن اســت در صورت بروز
تصادف يا ترمزهاي اضطراري اين اشياء به بيرون
پرت شده و منجر به آسيبديدگي مسافران شود.
• •هنگام اســتفاده از نگه دارنده فنجان ،درب فنجان
را بگذاريــد ،در غير اين صــورت زماني كه درب
را باز و بســته ميكنيد ،ممكن است نوشيدني از
داخل فنجان به بيرون بريزد.
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رانندگي صحيح با خودرو
آب بندي نمودن خودرو
در مدت زمان آببندي و سرويسهاي اوليه ،بايستي به
آرامي رانندگي و حركت كرد و از رانندگي با شتاب زياد
و سرعتهاي باال خودداري نمود.
در فاصله پيمايــش  1000كيلومتر اول ،مــوارد زير را
پيگيري و رديابي نموده تــا بتوانيد طول عمر خودرو را
افزايش و در نهايت در مصرف سوخت صرفهجوئي نماييد:
• •در آستانه حركت و در طول مدت رانندگي ،از رانندگي
در حالت تخته گاز خودداري نماييد.
• •ســعي كنيد كه موتور خودرو زيــاد در حالت درجا و
موارد غير ضروري ،روشن نماند.
• •تا قبل از  300كيلومتــر اول پيمايش ،از ترمزگيري
ناگهاني خودداري نماييد.
• •در خودروهاي با گيربكس دستي ،هنگام رانندگي در
دنده ســبك (باال) هيچ موقع با سرعت پائين حركت
نكنيد.
• •با يك دنده ثابت (سنگين يا سبك) ،به مدت طوالني
حركت نكنيد.
• •تــا قبل از  800كيلومتــر اول پيمايش ،هيچ موقع با
خودرو خود ،تريلر و يا كانتينر را بكسل نكنيد.
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آماده شدن براي سفر
نكات ايمني قبل از رانندگي و حركت
انجــام معاينه فنــي قبل از حركت ،عادت بســيار نيكو
و پسنديدهاي اســت .به منظور كسب اطمينان از يك
مســافرت ايمن و خوب ،تنها كافي است مقداري از وقت
خود را صرف بررسي و بازرسي خودرو خود نماييد .بعضي
اوقات فقط يك ســري اعمال ساده و بازرسي چشمي و
دقيق ،مورد نياز است .البته ميتوان انجام بازرسي مذكور
را به يكي از ايســتگاه و تعميرگاههاي مجاز واگذار نمود.
آنها از خدمت به شما ،خوشحال خواهند شد.
قبل از روشــن كردن موتور موارد زير را بازرسي
نماييد:
• •فشــار باد الستيك را توسط درجه باد بررسي كرده و
تايرها را از نظر بريدگي ،خرابي و يا ســايش بيش از
حد ،بررسي نماييد.
• •از سالم بودن و شُ ل نبودن مهره مطمئن شويد.
• •بعد از پارك خودرو در يك محل براي يك مدت زمان،
زير خودرو را براي اطمينان از عدم نشــتي سوخت،
روغن موتور ،روغن ترمز يا آب ،بررســي كنيد( .البته
چكيــدن قطرات آب بعد از خاموش كردن سيســتم
تهويه و كولر  ،طبيعي است)
• •چراغهــاي اصلي جلو ،چراغهــاي ترمز و چراغ خطر
عقب ،المپهاي چراغ راهنما و ديگر المپهاي موجود
را جهت سالم بودن بررسي كنيد .ميزان بُرد چراغ جلو
را نيز بررسي كنيد.
• •از وجود جك و آچار چرخ در خودرو خود ،هميشــه

اطمينان حاصل نماييد.
• •عملكــرد كمربند ايمني و قالب كردن ســگك آن را
حتماً بررسي كنيد .مطمئن شــويد كه پوسيده و يا
خراب نباشد.
• •چراغهاي اخطار ،المپهاي داشبورد و نيز گرمكنهاي
يخشكن را جهت سالم بودن و عملكرد مناسب ،به طور
ويژه بررسي كنيد.
• •از مناســب بودن ميزان خالصي پدال ترمز ،اطمينان
حاصل نماييد.
• •حتماً از وجود فيوزهاي يدك و اضافه ،به همراه خودرو
مطمئن شــويد .مشــخصه هر كدام از فيوزها ،شامل
ميــزان جريان مجاز آن ،بــرروي درپوش جعبه فيوز
حك شده است.
• •مايع خنككننده موتور بايستي در حد طبيعي باشد.
• •ســطح آب باتري را در هر كدام از ســلولهاي باتري
بررسي كرده ،اتصاالت سر باتري را از جهت خوردگي
(ســولفاته كردن) و محكم بــودن ،و نيز محكم بودن
باتري در جاي خود را بررســي و مطمئن باشــيد كه
كابلهاي باتري در وضعيت مناسبي هستند.
• •سيمكشي و كابلهاي دسته ســيم را از جهت سالم
بودن ســيم و روكش ،شــل بودن و يا از جا در آمدن
سوكت بررسي كنيد.
• •لولههاي روغن را از جهت نشتي و شل شدن اتصاالت
مربوطه بررسي كنيد.
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بعد از روشــن كردن موتور موارد زير را بازرسي
نماييد:
• •صداي اگزوز را جهت شــنيدن صداي اضافي و وجود
نشتي در لوله اگزوز بررسي كنيد .چنانچه سوراخي در
آن وجود داشته باشد ،به نمايندگيهاي مجاز شركت
گواه مراجعه نماييد.
• •خودرو را در يك ســطح صاف متوقف نموده ،موتور را
خاموش و سطح روغن موتور را با گيج مربوطه بررسي
نماييد.
درحين رانندگي موارد زير را بررسي نماييد:
از عملكرد صحيح ســرعت ســنج و ديگر آمپرهاي پانل
داشبورد ،مطمئن شويد.
در يك ســطح صــاف و ايمن ،از عملكــرد صحيح ترمز
مطمئن شويد .به طوري كه در حين ترمز ،كشيدگي به
طرف چپ و يا راست خودرو نبايد اتفاق بيافتد .چنانچه
همه چيز در سيستم ترمز درست عمل كند ،ميتوان از
رانندگي خود لذت برد.

هشدار

• •اگــر در زماني كه بادهاي ســنگين در حال وزيدن
هســتند ،رانندگي ميكنيد ،بايستي سرعت خود را
جهت كنترل بهتر خودرو كاهش دهيد.
• •هنگام رانندگي در شانه خاكي جاده ،با سرعت پائين
حركت كرده و زاويه صحيح و مناســب را در حين
رانندگي حفظ نماييد.
• •از حركت روي جدولهاي بلند كنار جاده با لبههاي
تيز ،و يا موانع به كار رفته شده هنگام ساخت جادهها
پرهيــز كنيد .از طرف ديگر ،خطرات جدي همچون
تركيدن تاير نيز ممكن است اتفاق بيافتد.
• •در زمان تردد از روي سرعتگير و يا جادههاي پر از
دستانداز ،آهسته حركت كنيد .در غير اين صورت،
امكان برخوردهاي شــديد چرخ يا تاير با اتاق ،وجود
دارد.
• •هنگامــي كه خودرو را در ســطح شــيبدار پارك 
ميكنيــد ،فرمان را تا انتها به داخل بچرخانيد تا در
صورت لغزش خودرو ،از انحراف آن جلوگيري كنيد.
ترمز دستي را فعال نموده و دنده را در حالت "پارك"
براي خودروهاي با گيربكــس اتوماتيك ( )TAو يا
دنده  1براي خودروهاي گيربكس دستي ( )TMقرار
دهيد .در جاهاي با شيب زياد نيز بايستي گوه (دنده
پنج) مقابل چرخها قرار دهيد.
• •در زمان شستشــو خــودرو و يا حيــن رانندگي در
جادههاي خيــس ،ترمزها خيس خواهند شــد .به
منظور بررسي كردن اينكه ترمزها خيس شدهاند يا
نه ،بايستي محلي را يافت كه خودروئي در آن تردد
نمیکند و در حين حركت ،محكم پدال ترمز را فشار
دهيد .چنانچه حس كرديد كه ترمزها مناسب عمل
نميكنند ،نشــان دهنده اين است كه ممكن است
ترمزها خيس شدهاند.
• •براي خشــك كردن ترمز ،ابتدا با ســرعت مطمئنه

حركت ،ترمز دســتي را فعال و پدال ترمز را فشــار
دهيد .اگر ترمز هنوز كار نمیکند ،لطفاً خودرو را با
يدككش به يكي از نمايندگيهاي مجاز شركت گواه
منتقل و از آنها كمك بخواهيد.
• •قبل از اينكه با خودرو شروع به حركت نماييد ،لطفاً
مطمئن شــويد كه ترمز دستي كام ً
ال خالص شده و
چراغ آن خاموش شده است.
• •هيچگاه خودرو را با موتور روشن ،ترك ننماييد.
• •هنگام حركت خودرو ،هيچ وقت بدون اين كه نياز به
كم كردن سرعت داشــته باشيد ،پدال ترمز را فشار
ندهيد .چرا كه باعث گرم شدن ترمز ،سايش ديسك
ترمز و اتالف سوخت خواهد شد.
• •هنگام حركت در سراشيبي ،لطفاً سرعت را كاهش و
با دنده سنگين حركت نماييد .بخاطر داشته باشيد
كــه ترمزها در اين شــرايط گرم شــده ،لذا هنگام
ترمزگيري شــديد ،قادر به عملكرد صحيح و كامل
نميباشد.
• •هنگام شــتابگيري ناگهاني ،حركت در سرباالئي،
سراشــيبي و يا ترمز در جادههاي لغزنده ،دقت الزم
را بكار ببريد .شتابگيري ناگهاني و يا زمان استفاده
از ترمز موتور و ترمز اضطراري باعث خواهد شد كه
خودرو به اطراف منحرف شده و يا در جاده بلغزد.
• •از ادامه رانندگي در صورت چرب و يا خيس شــدن
لنت ترمز ،خودداري نماييــد .چرا كه ترمزكردن با
لنت خيس ،نه تنها به طول مسافت بيشتري جهت
توقف نياز دارد و باعث انحراف خودرو خواهد شــد.
بلكه ترمز دســتي نيز قادر به توقــف كامل خودرو
نخواهد بود.
• •وقتي كــه در جادههاي خيــس رانندگي ميكنيد،
از عبور از مناطقي كه كام ً
ال پوشــيده از آب اســت،
خــودداري نماييد .پس از ورود مقادير زيادي آب به
داخل محفظه موتور ،ممكن اســت موتور ،تجهيزات
الكتريكي و قطعات جانبي آن ،خسارت جدي ببيند.
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روشن كردن خودرو
قبل از استارت خودرو موارد زير را بررسي كنيد:
• •اطراف خودرو را قبل از اين كه وارد آن شويد ،بازبيني
نماييد.
• •وضعيت ،زاويه پشــتي ،ارتفاع ،بلندي پشــت سري
صندلي و زاويه تلسكوپي فرمان را تنظيم كنيد.
• •آينههاي داخلي و خارجي را تنظيم نماييد.
• •تمام َدرها را قفل كنيد.
• •زانو زده و زير خودرو را بررسي و نگاه كنيد.
• •ترمز پارك را فعال كنيد.
• •چراغ ،المپهاي غيرضروري و ديگر وســايل برقي را
خاموش نماييد.
• •در خودرو با گيربكس دستي پدال كالچ را تا ته فشار
داده ،دنده را در حالت خالص قرار دهيد .سپس پدال
كالچ را مجددا ً فشار داده و تا زمان روشن شدن موتور
آن را نگه داريد.
• •در خودرو بــا گيربكس اتوماتيك دســته دنده را در
حالت " "Pقــرار دهيد .در توقفهــاي كوتاه مدت،
ميتوان دنده را روي " "Nگذاشــت .تجهيزات كنترل
ايمني استارت خودرو در صورتي كه دسته دنده روي
حالتهاي حركت باشــد ،اجازه اســتارت به موتور را
نميدهد .سپس پدال ترمز را تا ته فشار داده و تا زمان
روشن شدن موتور آن را نگه داريد.
روشن كردن موتور (موتورهاي بنزيني)
قبل از روشن كردن موتور ،لطفاً از انجام كليه اقدامات ياد
شده در بخش مربوطه اطمينان حاصل نماييد.
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فرآيند عمومي روشن كردن موتور
وقتي شــما موتور را روشــن ميكنيد ،سيستم پاشش
سوخت نســبت هوا به سوخت مناسب را جهت استارت
موتور به صورت اتوماتيك و خودكار تنظيم میکند.
فرآيند زير را براي اســتارت موتور (در آب و هواي سرد و
گرم به تفكيك) اجرا نماييد.
• •دســته دنده را در حالت خالص قرار داده و به منظور
كاهش بار استارت ،پدال كالچ را هنگام روشن كردن
موتور نگه داريد.
• •حداقل به مدت   2تا  3ثانيه بعد از چرخاندن سوئيچ
صبــر كرده و كليه چراغهاي آالرم داشــبورد را براي
وضعيت عادي بررســي كرده ECU ،فعال شــده و
سپس استارت بزنيد .استارت زدن مستقيم به موتور
در حالتي كه سوئيچ در حالت خاموش قرار دارد ،مجاز
نيست.
• •زماني كه يكي از چراغهاي خطا روشــن شــود ،در
اســرع وقت خــودرو را متوقف و بايســتي به يكي از
نمايندگيهاي مجاز شــركت گــواه مراجعه و ايراد را
برطرف و خطاي مربوطه را رفع كنيد.
• •پدال گاز را هيچگاه فشــار ندهيد .سوئيچ را در حالت
استارت قرار داده و پس از اينكه موتور روشن شد ،آن
را رها نماييد.
• •چنانچه موتور روشن نشد ،بايستي سوئيچ را به حالت
خاموش برگردانيد و پس از اين كه موتور از حركت باز
ايستاد ،مجددا ً استارت بزنيد.
• •ضمناً بعد از اين كه موتور روشــن شد ،فشار روغن را
بررسي كرده به اين معني كه فشار روغن نبايستي از
 0.1MPaكمتر باشــد .و چنانچه صداي غيرعادي و
لرزش از توربوشارژر به گوش ميرسد ،حركت نكنيد.

فرآيند روشن كردن موتور در درجه حرارتهاي
پائين )-5 ~ -۲5( °C
• •زماني كه دماي مايع خنككننده موتور پايين است،
چراغ عملگر پيشگرم موتور كه روي پانل داشــبورد
قرار دارد ،روشن خواهد شد .و نشاندهنده اين است
كه سيســتم پيشگرمكن موتور فعال اســت .چراغ
مربوطه زماني كه مايع خنككننده موتور گرم شود،
خاموش خواهد شــد و تا اتمام زمان آن ،موتور روشن
نخواهد شد.
• •اگر درست پس از گرم شدن مايع خنك كننده موتور،
روشــن كردن موتور به تأخير بيافتد ،فرآيند پيشگرم
موتور مجددا ً بايســتي تكرار گردد .به اين صورت كه
ســوئيچ را بايد به حالت خاموش برگردانده و دوباره
فرآيند فوقالذكر را پس از تقريباً  20ثانيه انجام داد.
• •بعد از گرم شدن موتور ،بايستي مراحل عمومي روشن
كردن موتور را دنبال نماييد.
• •اگر روشن كردن موتور  به تأخير بيافتد در اين صورت
بايستي مراحل يادشده در بخش عمومي استارت زدن،
مجددا ً تكرار گردد.

هشدار

• •طول مدت زمان اســتارت زدن نبايستي از  ۳۰ثانيه
تجاوز نمايد .وگرنه ،امكان گرم شدن استارت و مدار
برق مربوطه وجود دارد.
• •با موتور ســرد ،هيچ وقت در ســرعت باال رانندگي
نكنيد.
• •اگر موتور به سختي روشن ميشود و يا مرتباً خاموش
ميشود ،فورا ً خودرو را بررسي كنيد.
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نكات قابل توجه براي خودروهاي مجهز به موتور
توربوشارژردار
براي خودروهايي با موتور توبوشارژردار ،انجام اعمال زير
ممنوع بوده و در غير اين صورت به سيستم توربوشارژ،
خسارت وارد خواهد شد:
• •بعد از روشن شــدن موتور ،به مدت  1الي  3دقيقه،
خودرو در حالت درجا كار كند .بالفاصله پس از روشن
شــدن موتور ،افزايش ســرعت و يا حركت در حالت
تخته گاز ،اكيدا ً مجاز نميباشد.
• •بعد از روشن شدن موتور ،بايستي ميزان فشار روغن
در صفحه آمپر ،بررســي شــود .در صورت مشاهده
هرگونه مورد غير عادي ،بايســتي موتور را در اسرع
وقت جهت بازديد ،خاموش كرد.
• •قبل از خاموش كردن خودرو ،موتور بايستي براي 1
تا  3ثانيه در حالت درجا كار كند .اما كاركرد بيش از
آن ،مجاز نيست .خاموش كردن موتور در سرعتهاي
بــاال اكيدا ً ممنوع اســت .مگر در حالــت و وضعيت
اضطراري.
• •سيستم توربوشارژ ،تجهيزاتي است كه با دقت خاصي
توليد شــده و حذف آن ،بــدون اخذ مجوز از مراجع
قانونــي ،به هيچ وجه مجاز نيســت .زماني كه از كار
افتاد ،بايستي به يكي از نمايندگيهاي مجاز شركت
گواه مراجعه و آن را تعمير و سرويس نماييد.
• •گاز دادن بــه موتــور در حالت درجا ،اكيــدا ً مجاز
نميباشد.

راندن خودرو و تعویض دنده
تعويض دستي دنده ها
• •هنگام تعويض دنده پدال كالچ را تا انتها فشــار دهيد
و ســپس دنده را عوض كنيد و بعد پدال را به آرامي
رها كنيد.
• •زماني كه نميخواهيد دنده را عوض كنيد ،پاهايتان را
روي پدال كالچ قرار ندهيد .در غير اين صورت سطح
كالچ سائيده و خورده ميشود.
• •زمانــي كه خودرو را در سراشــيبي پارك ميكنيد از
پدال كالچ براي نگه داشــتن آن استفاده نكنيد .براي
پارك كردن از ترمز دستي استفاده نماييد.
• •تعويــض خيلي ســريع دنده و تعويــض خيلي كند
دنده معكوس ممكن اســت منجر به پايين كشيدن و
درگيري دندهها شــود .اگر هميشه براي تعويض هر
دنده از ماكزيمم سرعت استفاده كنيد ،در اين صورت
سبب فرسودگي ســريع موتور و مصرف زياد سوخت
خواهيد شد.

هشدار
• •زماني كه خودرو در حال حركت است ،تعويض
دنده ميبايست بر روي سطح صاف انجام شود.
تغيير دنده در پيچهاي تند ســبب ميشود كه
خودرو بلغزد.
• •تنها زماني كه خودرو كام ً
ال متوقف بوده باشد،
ميتوانيد دنده معكوس را درگير نماييد .زماني
كه موتور كار میکند ،به طور كامل پدال كالچ
را فشــار دهيد و اندكي صبر نماييد تا اين كه
صدايي در هنگام تعويض دنده ايجاد نشود.
• •زماني كــه خودرو بر روي سراشــيبي حركت
میکند ،دنــده را خالص نكنيــد .در غير اين
صورت ممكن است منجر به تصادف شويد.
• •زماني كه خودرو به سمت جلو در حركت است
ناگهان دنده معكــوس را درگير نكنيد .در غير
اين صورت ممكن اســت منجر بــه تصادف و
آسيب ديدگي تجهيزات خودرو شويد.
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ترمز دستي
براي اينكــه از حركت ناگهاني خودرو جلوگيري نماييد،
ميبايســت هنگام پارك كردن خودرو ترمز دســتي را
محكم بكشيد .براي بهتر انجام دادن اين عمل موارد زير
را انجام دهيد:
• •پدال ترمز را فشار داده و نگه داريد.
• •ترمز دستي را محكم بكشيد.
• •بــراي اطمينان از اســتقرار خــودرو و جلوگيري از
سرخوردن آن ،به آرامي پدال ترمز را رها كنيد.
هنگام آزاد كردن ترمز دستي مراحل زير را انجام دهيد:
• •كمي ترمز دستي را باال بكشيد.
• •كليد روي ترمز دستي را فشار داده و نگه داريد.
• •ترمز دستي را پايين بكشيد.
• •درصورتي كه ترمز دســتي را كشــيده باشيد ،چراغ
نشانگر آن بر روي داشــبورد نشان داده ميشود و تا
زماني كه ترمز دستي را آزاد نكنيد ،روشن باقي خواهد
ماند.

هشدار
قبل از رانندگي مطمئن شــويد كه ترمز دســتي
كام ً
ال آزاد شده باشــد و چراغ نشانگر آن بر روي
صفحه داشبورد خاموش باشد.
68

سيستم ترمز
سيســتم ترمز خودرو ،متشــكل از يك سيســتم ترمز
هيدروليك دو مداره اســت كه هر كدام از اين مدارها ،به
طور مستقل از هم به صورت هم زمان با هم كار ميكنند.
يعنــي وقتي هر يك از مدارهــاي ترمز دچار نقص فني
شود ،مدار ديگر ميتواند عمل ترمزگيري را به طور عادي
تا زمان كاهش سرعت و توقف خودرو انجام دهد.
هشدار
در زمانــي كه تنهــا يكي از مــدارات ترمز عمل
میکند ،هيچوقــت با خــودرو رانندگي نكنيد و
بايســتي جهت تعمير سيستم ترمز در اسرع وقت
به نمايندگيهاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد.
سيستم بوستر ترمز(تقويتكننده خالء)
در موتورهــاي مــدل  4G69سيســتم بوســتر ترمز
(تقويتكننده خالء) ،نيروي الزم را از اختالف فشار بين
پمپ خالء موتور و فشــار اتمسفر تأمين كرده ،لذا فشار
بيشتر را سيســتم ايجاد میکند .فشار ايجاد شده عامل
چسبيدن و يا تماس كفشكهاي ترمز به ديسك ترمز شده
و درنتيجه سبب ترمزگيري ميشود.

هشدار
• •هيچگاه در زماني كه موتور خاموش است ،بطور
پلهاي و متناوب روي پــدال ترمز ضربه نزنيد.
چرا كه قســمتي از فشار خالء ذخيره شده در
هر بار ضربه زدن ،مصرف خواهد شد.
• •در صورتي كه بوستر ترمز خراب باشد ،سيستم
ترمز بطور عادي در ازاي فشــار و نيروي پدال
ترمز ،كار خود را انجام خواهد داد.
سيستم ترمز ضدقفل()ABS
سيســتم ترمز ضدقفل ،وسيلهاي اســت كه به منظور
جلوگيري از قفل شدن چرخ در زمان ترمزهاي ناگهاني،
ترمز كردن روي سطوح خيس و لغزان مورد استفاده قرار
ميگيرد .در زمانهاي فوقالذكر ،عملكرد سيستم ترمز
ضد قفل به راننده جهت كنترل ،پايداري و فرمانپذيري
خودرو كمك میکند.
يك راه مؤثر جهت اســتفاده از سيســتم ترمز
ضدقفل
در زمان ترمزگيري هنگامي كه سيســتم ضدقفل ترمز
فعال است ،ممكن اســت راننده احساس لرزش پدال و
نيز صدايي را بشــنود كه نشان دهنده ،كاركرد سيستم
اســت .در چنين حالتي ،راننده بايســتي پدال ترمز را با
نيروي زياد فشار داده تا سيستم شروع به فعاليت نموده و
عملكرد خود را حفظ كند.
در حين ترمزهاي ناگهاني ،لطفاً پا را به طور مداوم از ترمز
بــر نداريد .چرا كه باعث افت تأثير نيروي ترمزي خواهد
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شــد .در ســرعتهاي باالي  ،10Km/hrدر زمانهاي
ترمز ناگهاي سيستم ترمز ضدقفل عمل خواهد كرد .در
ســرعتهاي زير  ،5Km/hrسيستم به طور اتوماتيك از
مدار خارج شــده و اجازه قفل شدن چرخ را در اين زمان
ميدهد.
در روزهاي باراني ،زمان ترمزگيري روي سطوح خيس و
لغزان همانند صفحات فلزي كه روي گودالها ،پليتهاي
ســاختماني و يا حدفاصل بين پلها ،سيستم به درستي
فعال خواهد شد .درست در زمان قبل از استارت موتور و
يا حركت خودرو ،ممكن است صدايي شبيه صداي كليك
و يا صداي موتور (در حد   2تا  3ثانيه) از محفظه موتور
شنيده شود .اين پديده عادي بوده و نشانگر اين است كه
سيستم ضدقفل در حال اجراي فرآيند خودكنترلي است.
عالئــم و اثرات زير در زمان عملكرد سيســتم ضدقفل،
ممكن اســت اتفاق بيافتد .ولي به اين معني نيست كه
سيستم از مدار خارج شده است:
• •ممكن است صداي فعال بودن سيستم شنيده شود،
حــس كنيد كه پدال ترمز زير پا خالي ميشــود و يا
غربيلك فرمان به طرفيــن بچرخد .و يا صداي پمپ
هيدروليك  ABSدر محفظه موتور حتي پس از توقف
كامل خودرو شنيده شود.
• •زماني كه سيســتم ضدقفل در حال غيرفعال شــدن
است ،پدال ترمز اندكي به سمت پائين حركت میکند.

هشدار
• •انتظار زياد و نامحدودي از سيســتم ضد قفل
نداشته باشيد .اگرچه سيستم ض دقفل ترمز به
كنترل ،ثبات و پايداري خودرو كمك میکند،
ولي همچنان به منظور رانندگي ايمن ،به دقت
عمل بيشتر ،تثبيت ســرعت مناسب و رعايت
فاصله مناســب با خودرو جلويي نياز خواهيد
داشت .چرا كه پايداري و فرمانپذيري خودرو
حتي در صورتي كه سيستم ضدقفل به درستي
عمل كند ،بســيار محدود و به ســختي قابل
دسترسي است.
• •سيســتم ضدقفل در زماني كه خودرو بر روي
ســطوح خيس و لغزان به نيروي كشش چرخ
اضافي نياز داشته باشد ،و يا هنگامي كه خودرو
بــر روي جادههاي پوشــيده با آب با ســرعت
باال حركــت میکند ،نميتواند به راننده جهت
كنترل مؤثر خودرو كمك كند.
• •سيستم ضدقفل در فواصل كوتاه ترمز ،نميتواند
استفاده شود.
• •در زمان به كارگيري سيستم ضدقفل ،بايستي
ســرعت ميانگين خودرو و فاصلــه مطمئنه با
خودرو جلوئي رعايت گردد.

در هــر يك از حاالت زير ،ممكن اســت طول مســافت
ترمزگيري در خودرو داراي سيســتم ضد قفل(،)ABS
در مقايســه با يك خــودرو ديگر بدون سيســتم ضد
قفل( )ABSبيشتر باشد:
• •بر روي سطوح يا جادههاي برفي ،شن ،سنگريزه و يا
تپهها با پستي و بلندي
• •وقتي كه خودرو به زنجير چرخ مجهز شده باشد.
• •زماني كه خودرو بر روي سطوح سنگفرش يا پلهاي
حركت میکند.
• •در جادههاي داراي پستي و بلندي يا چالهدار.
• •چهار حلقه الستيك با سايز مناسب و فشار باد صحيح
بر روي خودرو سوار كنيد.
سيســتم ترمز ضدقفل( )ABSبه منظور تعيين سرعت
خودرو ،از سنســورهايي كه سرعت دوراني هر چرخ را به
تفكيك اندازهگیری میکند ،استفاده میکند.
• •چنانچه تاير با سايز مناسب استفاده نشود ،تشخيص
دقيق سرعت خطي خودرو از روي سرعت دوراني چرخ
انجام نشــده و براي محاسبه دقيق فاصله ترمزگيري
مشكل ايجاد خواهد نمود.
چراغ هشدار ABS
• •چراغ هشدار  ABSزماني كه سوئيچ استارت در حالت
 ONقرار بگيرد ،روشن خواهد شد .اين چراغ در زماني
كه سيستم ترمز ضدقفل به درستي كار كند ،پس از
 2تا  3ثانيه خاموش خواهد شد .چراغ در صورت بروز
اشكال در سيستم ،روشن خواهد ماند.
• •وقتي كه چراغ هشــدار سيســتم روشن بماند ،نشان
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دهنده اين اســت كه سيســتم ضد قفل ترمز عمل
نمیکند.
• •ممكن است ترمز بگيريد و چرخ قفل كند ،ولي با اين
وجود سيستم ترمز ضد قفل هنوز به صورت طبيعي
عمل میکند.
• •اگر در حالتهاي زير چراغ هشدار سيستم روشن شد،
نشاندهنده وجود خطا در  ABSاست:
• •چراغ هشدار  ABSزماني كه سوئيچ استارت در حالت
 ONقرار بگيرد ،روشن نشود.
• •چراغ هشدار  ABSدر زمان حركت ،روشن بماند.
چراغ تمام شدن لنت ترمز
• •در زماني كه لنت ترمز تمام و نياز به تعويض داشــته
باشد ،صداي هشــدار سايش لنت روي ديسك ترمز،
منتشــر خواهد شــد .اگــر هنگام رانندگــي صداي
خراشــيدگي و يا فشار شــنيده ميشود ،ســريعاً به
نزديكترين نمايندگيهاي مجاز شركت گواه مراجعه
تا خودرو بررســي و لنتهاي ترمــز در صورت لزوم،
تعويض گردند.
• •در صورت شنيدن صداي هشدار ،لطفاً از ادامه رانندگي
خودداري نماييد .چرا كه ادامه رانندگي بدون تعويض
لنتهاي ترمز ،طول مسافت ترمزگيري افزايش پيدا
كرده و حتي باعث خرابي ديسك ترمز و بروز حادثه و
تصادف خواهد شد.
••
• •پمپ خالء برقي (درصورت مجهز بودن خودروي شما)
• •وظيفه اصلي پمــپ خالء برقي (كه از اين پس تحت
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عنوان پمپ خــاء ياد خواهدشــد) تأمين و تقويت
نيــروي ترمزي در خودروهايي اســت كه سيســتم
ترمــز آنها با پمپ خالء عمل میکند .بر اين اســاس
و الگوريتم طراحي شده در خودرو ،عملكرد پمپ ياد
شده به صورت متناوب بوده و دائمي نيست .عمليات
سرويس و نگهداري پمپ خالء بايستي توسط كساني
از قســمت  ،OEMسايت مونتاژ و يا سرويس كاراني
كه با اين محصول آشــنا هستند ،انجام شود .طراحي
پمپ خالء به گونهاي است كه ظرفيت پمپ را بيشتر
از حــد مورد نياز آن در خــودرو در نظر ميگيرند .به
طوري كه راننده اين اطمينان را داشــته باشد پس از
شنيدن صداي هشدار  بتواند خودرو را تا تعميرگاه و
يا محل امداد منتقل كند .با اين استدالل تعميركاران،
مجاز به سرويس پمپ خالء نيستند .اگرچه عملكرد
نادرست آن باعث افت راندمان و يا حتي نقص در كار
وســيله بشود .ممكن اســت صدايي از پمپ خالء در
حين كاركرد شنيده شود ،كه اين طبيعي است.
مبدل كاتاليستي سه كاره (در موتورهاي بنزيني)
مبدل كاتاليســتي سه كاره يك وســيله كنترل انتشار
آلودگي است كه در سيتم اگزوز خودرو نصب شده است.
و براي كاهش آلودگي هوا ناشــي از گاز خروجي اگزوز،
استفاده ميشود.

نحوه استفاده صحيح از خودرو

هشدار
• •هنگام كاركرد موتور ،افراد و مواد قابل اشــتعال را از نزديكي با مبدل كاتاليســتي ســه کاره دور نگه داريد .در صورت اجبار به كارهاي تعميراتي در زماني كه تازه موتور را
خاموش کردهاید ،بايستي از دستكش استفاده نماييد.
• •وقتي موتور بنزيني كار میکند ،به هيچ وجه جدا كردن وايرشــمعها از كويل براي اطمينان از صحت عملكرد كويل ،موتور و يا مشــاهده جرقه مجاز نبوده و عالوه بر اين،
مبدل كاتاليستي سه كاره نيز آسيب خواهد ديد.
• •وقتي خودرو روي علفهاي خشــك قرار دارد و يا در محيطهايي كه مواد آتشزا از قبيل برگ درختان ،كاغذ و يا تكه پارچه وجود دارد ،موتور را در حالت كاركرد درجا
روشن نكنيد و آن را در محلهاي ياد شده پارك نكنيد.
• •اگر سوخت به محفظه مبدل كاتاليستي سه كاره ،جريان پيدا كند ،در آنجا شعلهور شده و در داخل قطعه شروع به سوختن ميكند و منجر به گرماي بيش از حد و باعث
خرابي آن خواهد شد .به منظور پيشگيري از وقوع آتشسوزي و يا ديگر خطرات اين چنيني ،بايستي مرتب موارد ايمني زير را رعايت كنيد:
ü üاز بنزين سربدار استفاده نكنيد .عالوه بر اين اگر ظرفيت ناخالصيها (مانند گوگرد و فسفر) در بنزين يا روغن افزايش يابد ،مسموميت كاتاليزور نيز اتفاق خواهد افتاد.
ü üسطح روغن موتور نبايستي باالتر از خط بااليي گيج باشد .استفاده از هر گونه افزودني به روغن موتور نيز غيرمجاز است.
ü üدر صورتي كه سطح بنزين داخل باك ،كمتر از حد پائيني گيج سوخت باشد ،نبايستي خودرو را جابجا نمود .چرا كه كمبود سوخت باعث خاموش شدن ناگهاني موتور
شده و به مبدل كاتاليستي سه کاره ،فشار مضاعف وارد خواهد شد.
ü üقبل از اين كه موتور را خاموش كنيد ،بايستي براي مدت زمان كوتاهي موتور درجا كار كند تا دماي مايع خنككننده در حالت خنك تثبيت شده و از وارد شدن شوك 
حرارتي به موتور جلوگيري گردد .اين عمل براي افزايش راندمان عملكرد و طول عمر مبدل كاتاليستي سه کاره مناسب است.
ü üموتور را با هل دادن و يا كشيدن ،روشن نكنيد .استارت زدن و روشن كردن موتور وقتي كه واير و يا شمعها خراب است ،مجاز نميباشد.
ü üوقتي كه خوردو در حال حركت است ،سوئيچ موتور را خاموش نكنيد.
ü üخراب بودن موتور و يا هر گونه سوراخ و نشتي در سيستم اگزوز باعث خرابي مبدل كاتاليستي سه کاره خواهد شد .و به ناچار مجبور خواهيد شد كه خودرو را به يكي
از نزديكترين نمايندگيهاي مجاز شركت گواه جهت تعمير سريع آن ،منتقل نماييد.
ü üجهت اطمينان از صحت عملكرد مبدل كاتاليســتي ســه کاره و كليه تجهيزات كنترل انتشار آاليندگي اگزوز ،شــما بايستي سرويسهاي دورهاي خودرو را بر اساس
دورههاي زماني يادشده در دفترچه راهنما انجام دهيد.
• •عدم كارايي صحيح مبدل كاتاليستي سه کاره و يا عملكرد نامناسب تجهيزات ديگر ،كه بر اثر خرابي قطعات ايجاد شود و اين خرابي ناشي از رعايت نكردن الزامات پيشين
باشد ،خارج از محدوده انتظارات مشتري و تعهد ما خواهد بود.
• •چنانچه در داخل خودرو دود و يا گاز اگزوز به مشام ميرسد ،مطمئناً در اسرع وقت با نزديكترين نمايندگي مجاز شركت گواه تماس و خوردو را جهت بازديد ،انتقال دهيد.
• •ادامه رانندگي با چنين وضعيتي مجاز نميباشد.
• •مسير عبور هواي ورودي به اتاق را بايستي از تكههاي يخ و برف در فصل زمستان ،برگ درختان و ديگر اجرام خارجي تميز نمود ،به نحوي كه از انجام عمل تهويه صحيح
اتاق ،اطمينان حاصل كرد.
• •هيچگاه موتور را در فضاي بسته و يا گاراژ روشن نگه نداريد.
• •در زماني كه خودرو خود را در فضاي باز پارك كرده و براي مدت زمان طوالني موتور به صورت درجا روشن است ،بايستي پنجرههاي كناري را باز نموده و يا سيستم تهويه
خودرو را فعال كرده تا هواي تازه در داخل اتاق جريان داشته باشد.
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در هر يك از حاالت زير ،سيســتم اگزوز را لطفاً بررسي
نموده و از عملكرد سيســتم تهويه اتاق خودرو ،مطمئن
شويد:
• •زماني كه خــودرو براي مدت زمــان طوالني جهت
تعمير ،متوقف ميماند.
• •زماني كه صداي اگزوز تغيير ميكند.
• •زماني كه خودرو در اثــر تصادف و يا برخورد ،صدمه
ديده و خراب شود.
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چرخ زاپاس و جك
پنچر شدن الستيك
در صورت پنچر شــدن الستيك ،خودرو را پارك كرده و
آماده تعويض الستيك شويد:
• •به آرامي و كم كم سرعت خودرو را كم كرده و خودرو
را به كنار جاده و جاي امن برده و در سطح صاف پارك 
نماييد .براي جلوگيري از ترافيك ،هرگز خودرو را در
وسط جاده پارك نكنيد.
• •موتــور را خاموش كرده و چراغ هشــدار اضطراري را
روشن كنيد.
• •ترمز دستي را بكشيد و دنده را در حالت دنده معكوس
قرار دهيد.
• •از تمام سرنشينان بخواهيد كه از خودرو پياده شده و
در كنارجاده بايستند.
• •هنــگام باال بردن خودرو به وســيله جك حتماً براي
جلوگيري از آسيبهاي احتمالي به نكات هشدار زير
توجه نماييد.

هشدار
• •براي خوب جك زدن خودرو ،دستورالعملهاي
عملياتي آن را دنبال كنيد.
• •هيــچ يك از اعضاي بدنتان را در زير خودرويي
كه جك زده شده است قرار ندهيد .در غيراين
صورت ممكن است به خطر بيافتيد.
• •زماني كه خودروي شــما با جك باال برده شده
موتور را روشن نكنيد .خودرو را در سطح صاف
جاده متوقف كرده و ترمز دســتي را بكشيد و
دنده را در حالت دنده معكوس قرار دهيد.
• •در صــورت لزوم ،چــرخ مخالــف چرخي كه
ميخواهيد پنچرگيري نماييد به وســيله يك
گوه به طور مورب مسدود كنيد و از قرارگرفتن
جك در جايش اطمينان حاصل نماييد.
• •در صورتي كه جك به درســتي در جايش قرار
نگرفته باشد ممكن اســت باعث صدمه ديدن
خودرو يا افتادن خودرو و منجر به آســيبهاي
جاني بشود.
• •هرگز زير خودرويي كــه تنها با جك باال برده
شده قرار نگيريد.
• •زماني كه كسي داخل خودرو است آن را با جك
باال نبريد و از گذاشــتن هر شيئي در زير جك
خودداري نماييد.
• •فقط براي باال بــردن خودرويتان براي تعويض
چرخ از جك اســتفاده نماييد .خودرو را فقط
تا جايي كه براي تعويض چرخ مناســب است
باال ببريد.
• •با الستيك پنجر رانندگي نكنيد .حتي رانندگي
در يك فاصله زمانــي كوتاه هم باعث صدمات
جدي به الستيك خواهد شد.

نحوه استفاده صحيح از خودرو
آماده كردن چرخ زاپاس و ابزار الزم و ضروري
ابزار مورد نياز شامل جك و جعبه  ابزار ميباشد .براي اين
كه خودتان را بــراي موقعيتهاي اضطراري آماده كرده
باشــيد ،ميبايست با نحوه كار جك و جعبه ابزار و مكان
قرارگيري آنها آشنا شويد.
جك را به خوبي ســرجايش قــرار دهيد و خوب محكم
نماييد تا در هنگام تصادفات و ترمزهاي شــديد جابجا و
پرتاب نشود.

3
 -۱آچارمهره چرخ   -۲پيچ ترمينال   -۳چارچوب چرخ زاپاس

نحوه بيرون آوردن چرخ زاپاس
• •پيچ ترمينال چرخ زاپاس را با آچار مهره چرخ شــل
كنيد تا جايي كه بتوانيد قــاب را از چارچوب چرخ
جابجا نماييد.
• •قبل از باالبردن خــودرو ،اول تمام مهرههاي چرخ را
شل كنيد .براي شــل كردن مهرهها آنها را در خالف
جهــت عقربههاي ســاعت بچرخانيد .بــراي اينكه
گشتاورها ماكزيمم پيچش را داشته باشند ،ميبايست
دســتگيره آچار را در سمت راست مهرهها قرار دهيد.
براي باالبردن دستگيره آچار ،انتهاي آن را نگه داريد.
مراقب باشــيد كه آچار بــر روي مهره نلغزد .تا نصفه
مهرهها را شل نماييد ولي آنها را كام ً
ال خارج نكنيد.

• •جك را در جاي مشخص خودش و بر روي سطح صاف
و سفت قرار دهيد .بعد از اين كه مطمئن شديد كسي
در داخل خودرو نيست خودرو را با جك باال ببريد و در
اين حين دوباره از قرار گرفتن درست جك در جايش
اطمينان حاصل نماييد .هرگــز در زير خودرويي كه
فقط با جك باال برده شده قرار نگيريد.
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بلوكه كردن چرخ
چرخ مخالف چرخ پنچر شده را به طور مورب بلوكه كنيد
تا از حركت خودرو درهنگام جك زدن جلوگيري نماييد.
هنگام بلوكه كردن چرخ يك گوه از جلو براي چرخهاي
جلو و از عقب براي چرخهاي عقب قرار دهيد.

تعويض چرخ
خودرو را بــا جك باال ببريد ،مهرههــا را بيرون آورده و
الستيك را تعويض نماييد.
چــرخ زاپاس را در جاي ســواركردن چــرخ بغلتانيد و
سوراخهاي چرخ را با پيچها همتراز نماييد .سپس چرخ
را باال ببريــد و پيچ بااليي را در ســوراخش بياندازيد و
بعــد از آن چرخ را چرخانده و پیچهــاي ديگر را هم در
سوراخهايشان قرار دهيد.
قبل از گذاشــتن چرخ ،لطفاً اول سطح سوار كردن چرخ
را با يك وسيله (برس سيمي و مانند آن) از گرد و خاك 
پاك نماييد.
جازدن چرخها بدون تماس خوب فلز به فلز در ســطح
ســوار كردن چرخ ،ميتواند باعث شــل شدن مهرههاي
چرخ شــده و درنتيجــه باعث درآمدن چــرخ در حين
رانندگي بشود.
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جا زدن دوباره مهرههاي چرخ
تمام مهرههاي چرخ را دوباره با دست جا بزنيد و سپس
آنها را محكم نماييد .چرخ را به عقب فشــار دهيد و در
صورت لزوم بار ديگر آنها را سفت كنيد.

هشدار
• •هرگز روغن موتور يا روغنهاي روانكاري را براي
پيچها و مهرهها به كار نبريد .در غير اينصورت
ممكن است پيچها به علت محكم بسته شدن
مهرهها آســيب ديده و شل شــوند و درنتيجه
باعث درآمدن چرخ در حين رانندگي شــده و
منجر به تصادف شود.
• •اگر پيچها و مهرهها به روغن موتور يا روغنهاي
روانكاري آغشته شدند ،آنها را تعويض نماييد.

نحوه استفاده صحيح از خودرو

پايين آوردن جك و محكم كردن مهرههاي چرخ
چرخ را كام ً
ال پاييــن بياوريد و مهرهها را محكم نماييد.
با چرخاندن ســر و بازوي اهرم جــك در خالف جهت
عقربههاي ســاعت ،جك را به طور كامل پايين بياوريد و
از محكم شدن سر و بازوي اهرم اطمينان حاصل نماييد.
فقــط از آچار مهره چرخ اســتفاده نماييد و براي محكم
كردن مهرهها آن را در جهت عقربه ســاعت بچرخانيد.
براي ايــن كار از ابزار يــا نيروي اضافــه ديگري مانند
چكش ،لوله آهني يا پاهايتان اســتفاده نكنيد .اطمينان
داشته باشيد كه آچار براي درگير كردن مهرهها محكم و
مطمئن ميباشد.
هركــدام از مهرهها را به طور مــورب و همزمان محكم
نماييد .فرايند باال را ادامه دهيد تا زماني كه تمام مهرهها
سفت و محكم شوند.

كنترل فشار باد الستيك تعويض شده
فشار باد الستيكها را مطابق جدول مشخصات فشار باد
تايرها در قســمت سرويس و نگهداري تايرها و رينگها
تنظيم نماييد .در صورتي كه فشــار باد الستيكها كم
بود به يكي از نمايندگيهاي مجاز شــركت گواه جهت
پنچرگيري و تنظيم فشار باد مراجعه نماييد.
فراموش نكنيد كه كالهك ســوپاپ الســتيك را دوباره
بگذاريد .در غيــر اين صورت گرد و خاك و رطوبت وارد
هسته سوپاپ شده و باعث نشتي هوا ميشود .در صورت
مفقود شــدن كالهك هرچه سريعتر يك كالهك جديد
جايگزين نماييد.
الستيك پنچر شده را بايد تا حد امكان سريعاً پنچرگيري
كرده و همچنين چرخ زاپاس و الســتيك پنچر شده را
بايد با هم تعويض كنيد .الستيكهاي تازه و كهنه را هم
زمان تعويض نماييد.

3

هشدار
• •هنگام پايين آوردن جك خودرو مطمئن شويد
كه تمام اجــزاي بدنتــان از جاهاي خطرناك 
خودرو دور باشد.
• •بعد از تعويض چرخ ميبايست مهرههاي آن را
با گشتاور مربوطه تا جاي ممكن سريعاً محكم
نماييد .در غير اين صورت ممكن اســت سبب
شل شــدن مهرهها و بيرون آمدن چرخ شده و
درنتيجه منجر به تصادف شود.
75

3

76

سرويس و نگهداری خودرو

کلیات سرویس و نگهداری ۷۸ ................................................................
سرویس اولیه ۷۸ .......................................................................................
سرويس و نگهداري دورهاي ۷۸ ..........................................................
استفاده از خودرو تحت شرایط سخت ۷۸ .............................................
جدول تعويض و بازديد روغنها و فيلترها (جدول ۷۹ . .................. )1
شرح سرويسهاي دورهاي (جدول ۸۰ ............................................... )2
جدول مشخصات سياالت و روانكارها (جدول ۸۵ .......................... )3
سرويس و نگهداري موتور ۸۸ .................................................................
سرويس و نگهداري گيربكس ۹۶ .............................................................
سرويس و نگهداري محورها ۹۶ ...............................................................
سرويس و نگهداري سيستم فرمان ۹۷ . .................................................
سرويس و نگهداري كالچ ۹۷ . ..................................................................

۴

سرويس و نگهداري سيستم ترمز ۹۷ . ...................................................
سرويس و نگهداري تهويه مطبوع ۹۹ .....................................................
سرويس و نگهداري رادياتور ،كندانسور و اينتركولر ۱۰۰ ...................
سرويس و نگهداري تايرها و رينگها ۱۰۰ ...........................................
سرويس و نگهداري سيستمهاي الكتريكي ۱۰۴ ................................
سرويس و نگهداري شاسي ۱۰۸ ..........................................................
سيستم و نگهداري سيستم اگزوز ۱۰۸ ...............................................
سرويس و نگهداري سيستم تعليق ۱۰۹ .............................................
سرويس و نگهداري كيسه هوا ۱۰۹ .....................................................
سرويس و نگهداري برف پاككن و تجهيزات شستشو ۱۱۰ ...............
سرويس و نگهداري كمربند ايمني ۱۱۱ ................................................
بررسي ناوداني شيشه جلو ۱۱۱ ............................................................

77

سرويس و نگهداری خودرو

4

كليات سرويس و نگهداري
شــرط الزم براي افزايش عمر مفيــد و بهبود عملكرد و
بازدهي باالي خودرو ،سرويسهاي منظم ميباشد .اثرات
بهينه اقتصادي تنها زماني حاصل ميشود كه برنامههاي
نگهداري طبق موارد اشــاره شــده در ايــن بخش اجرا
گــردد .راننده خودرو بايد تعميرات و نگهداري را مطابق
با موضوعات ســرويس و نگهداري و مسافتهاي مطرح
شده در اين بخش اجرا نمايد.
نكات مربوط به سرويس و نگهداي
نكات مربوط به محيط زيست
اگر در برخي شــرايط ،خودتان مجبور به انجام سرويس
و نگهداري خودرو شديد ،باید نكات مربوط به محافظت
محيط زيســت را رعايت كنيــد .هنــگام از بين بردن
محصوالت ســرويس باید بر طبق قوانيــن عمل كنيد.
همچنين درخصــوص قطعات نيز چنين اســت ،مانند
فيلترهــا كه با محصوالت ســرويس از قبيــل روغن در
تماس هســتند .از بين بردن قوطيهــا و ظروف خالي،
دســتمالهاي تميزكاري و محصوالت مراقبتي ،از نظر
زيست محيطي يك رفتار پر مسئوليت است .اجازه ندهيد
موتور بيش از اندازه نياز درجا كار كند.
اگر ميخواهيد زير خودرو كار كنيد ،باید خودرو را روي
جايگاههاي ويژه (استند) با ظرفيت بار كافي برده ،براي
تعميرات زير خــودرو هرگز از جك به جاي جايگاه ويژه
(استند) استفاده نكنيد .جك فقط براي باالبردن خودرو
براي مدت كوتاه برنامهريزي شــده اســت و براي انجام
تعميرات زير خودرو به هيچ عنوان مناسب نیست.
ماننــد همه تجهيزات و قطعات فني ،خودرو نيز نيازمند
سرويس و نگهداري و مراقبت است .امكان انجام و تعداد
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دفعات ســرويس و نگهداري اصوالً بســتگي به شرايط
كاركرد خودرو دارد كه بســيار متفاوت است .اين فصل
از كتابچه دارنده خودرو ،شامل اطالعات محدوده و تعداد
دفعات سرويس نگهداري و نكات مربوط به آن ميباشد.
انجام سرويسهاي خودرو را به پرسنل مجرب و با مهارت
و آموزش ديــده در نمایندگیهای مجاز شــركت گواه
بسپاريد.
محصوالت سرويس
محصوالت سرويس شامل:
• •مايع شيشه شوي جلو
• •سوختها
• •ســيالها و روانكارها (براي مثال ،روغن موتور ،روغن
گيربكس ،سيال هيدروليك ،گريس)
• •ضديخ ،مايع خنك كننده ميباشد.
محصوالت تأييد شده ســرويس ،باالترين حد كيفيتي
اســتاندارد را دارند و نيز داراي مدارك و مستندات مورد
تأييد شركت ايران خودرو ديزل هستند .به همين دليل،
براي خودروي خود فقط از محصوالت مورد تأييد استفاده
كنيد .اطالعات مربوط به محصوالت مورد تأييد سرويس
در اين راهنما در قســمت جدول مشخصات سياالت و
روانكارها (جدول )3ارايه شده است.
سرويس اوليه
سرويس اوليه در   ۱۰۰۰كيلومتر كاركرد یا حداكثر یک 
ماه پس از تحويل خودرو انجام ميشود .اين سرويس يكي
از شرايط مهم گارانتي خودرو ميباشد ،كه درصورت عدم
انجام آن ،خودرو از گارانتي خارج خواهد شد.

سرويس و نگهداري دورهاي
پس از آببندي خودرو ،بــه منظور رانندگي مطمئن و
مقرون به صرفه ،لطفاً هر  5000كيلومتر كاركرد بر اساس
فواصل و موارد ذكر شده در جدول زير به نمايندگيهاي
مجاز شــركت گواه مراجعه فرماييد .انجام سرويسهاي
دورهاي از الزامات دوره گارانتي خودرو ميباشد.
استفاده از خودرو تحت شرايط سخت
در صورتی که خودرو بیشتر تحت یکی از شرایط زیر که
به آن «شرایط سخت» اطالق میشود مورد استفاده قرار
میگیرد ،برخی از قطعات نیاز به سرویس و مراقبتهاي
ويژهاي دارند كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد .شرايط
سخت بســته به نوع جاده و نحوه رانندگي به شرح زير
ميباشد.

سرويس و نگهداری خودرو
جدول تعويض و بازديد روغنها و فيلترها (جدول )1
نوع سرويس
تعويض روغن و فيلتر موتور

تعويض فيلتر سوخت
تعويض فيلتر هوا

تعويض روغن گيربكس

شرايط كاركرد خودرو
كاركرد در شرايط سخت

كاركرد در شرايط عادي

براي بار اول در  5000كيلومتر و سپس هر  5000كيلومتر يا هر  3ماه يكبار
براي بار اول در  5000كيلومتر و سپس هر  5000كيلومتر يا هر  3ماه يكبار

هر  20000كيلومتر يا  هر  12ماه يكبار

هر  40000كيلومتر كاركرد يا هر  24ماه يكبار

تعويض روغن ديفرانسيل

هر  40000كيلومتر كاركرد يا هر  24ماه يكبار

تعويض روغن كالچ و ترمز

هر  40000كيلومتر كاركرد يا هر  24ماه يكبار

تعويض روغن فرمان

تعويض مايع خنك كننده

4

در فاصله زماني هر  5000كيلو متر و يا  هر  3ماه (هر كدام زودتر فرارسد) بازديد گردد و در صورت نياز تعويض شود.
هر  40000كيلومتر يا هر  24ماه يكبار

 نوع و ظرفيت سياالت و روانكارهاي مورد استفاده در خودرو در جدول ( )3اشاره شده است.
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شرح سرويسهاي دورهاي (جدول )2
موارد سرويس

برحسب ماه

سرویس
برحسب كيلومتر اولیه

×1000

4

سرويسهاي دورهاي بر طبق كيلومتر و يا ماه (هر كدام زودتر فرا برسد)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

تعویض روغن و فيلتر موتور

تعویض مطابق جدول ()1
*

*

*

تعويض تسمه تايمينگ موتور

تعويض شمع

بررسي سيستم تهويه كارتر از لحاظ
داشتن عملكرد عادي (شامل فيلتر هوا
تهويه)

بررسي شيلنگ رادياتور از نظر آسيب
ديدگي و داشتن اتصاالت صحيح
بررسي سطح مايع خنككننده موتور

بررسي دور آرام موتور

بررسي شيلنگ تهويه كارتر

تعويض فيلتر هوا
80

*

*

*

*

*

*

هر  80000كيلومتر كاركرد يا هر سه سال يكبار

بررسي تسمه تايم موتور

تعويض مايع خنككننده موتور

60

65

70

75

80

تعویض مطابق جدول ()1

تعويض فيلتر سوخت

بررسي تسمه از نظر داشتن ترك،
براده يا سايش و تنظيم كشش آن

36

39

42

45

48

*

هر  10000كيلومتر كاركرد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تعویض مطابق جدول ()1
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تعویض مطابق جدول ()1

*

*

*
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موارد سرويس

برحسب ماه

سرویس
برحسب كيلومتر اولیه

×1000

بررسي فيلتر هوا از نظر گرفتگي و
آسيب ديدگي

بررسي پدال ترمز و ترمز دستي

بررسي لنت ترمز و كاسه ترمز

*

بررسي لوله ترمز و شيلنگ ترمز

*

بررسي سطح روغن ترمز و كالچ

*

تعويض روغن ترمز و كالچ

تعويض روغن گيربكس

سرويسهاي دورهاي بر طبق كيلومتر و يا ماه (هر كدام زودتر فرا برسد)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

بررسي سطح روغن گيربكس

*

*

*

بررسي سطح روغن ديفرانسيل

*

*

*

تعويض روغن ديفرانسيل

بررسي سطح روغن فرمان

تعويض روغن فرمان

بررسي غربيلك فرمان ،ميل فرمان و
جعبه فرمان

بررسي سيبك و گردگير  

بررسي سيستم تعليق جلو و عقب

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تعویض مطابق جدول ()1
*

*

*

تعویض مطابق جدول ()1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

تعویض مطابق جدول ()1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

تعویض مطابق جدول ()1

*

60

65

70

75

80

*

*

*

36

39

42

45

48

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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موارد سرويس
تنظيم چهار چرخ

برحسب ماه

سرویس
برحسب كيلومتر اولیه

×1000

بررسي تاير و فشار باد تاير

4

گريسكاري دوشاخه كشويي ميل
گاردان (محور محرك)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
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بررسي گريس بلبرينگ چرخ و پين
سرگرد

بررسي لوله اگزوز و صدا خفه كن

بررسي عملكرد چراغها و بوق

*

بررسي باتري

بررسي  SSRSكيسه هوا

بررسي سفت بودن مهرههاي چرخ
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گريس كاري بلبرينگ چرخ و پين
سرگرد

بررسي عملكرد پدال كالچ

*

*

بررسي قطعات اتصال ميل گاردان
(محور محرك)

بررسي عملكرد سيستم تهويه مطبوع
و مبرد

سرويسهاي دورهاي بر طبق كيلومتر و يا ماه (هر كدام زودتر فرا برسد)

*

*
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*
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*
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بازرسي اول  120ماه بعد از مجوز و  سپس هر  24ماه يكبار
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*

*
*

هر  5000كيلومتر يا  1000كيلومتر كاركرد (سفت كردن براساس گشتاور مربوطه)
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*
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*
*

*

*

سرويس و نگهداری خودرو

موارد سرويس

برحسب ماه

سرویس
برحسب كيلومتر اولیه

×1000

بررسي لنت ترمز و كاسه ترمز

سرويسهاي دورهاي بر طبق كيلومتر و يا ماه (هر كدام زودتر فرا برسد)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

هر  10000كيلومتر كاركرد يا هر  6ماه

بررسي كفشك ترمز و ديسك ترمز

بررسي غربيلك فرمان ،ميل فرمان،
روغن جعبه فرمان

هر  5000كيلومتر كاركرد يا هر  3ماه

تعويض گريس بلبرينگ چرخ

بررسي سيستم تعليق جلو و عقب

محكم كردن پيچ و مهره-هاي اتصال
بدنه و شاسي

بررسي فيلتر هوا

بررسي لنت ترمز و كاسه ترمز

بررسي كفشك ترمز و ديسك ترمز

60

65

70

75

80

رانندگي در جادههاي ناهموار -گلآلود و يا پوشيده از برف

هر  5000كيلومتر كاركرد يا هر  3ماه

بررسي شيلنگ و لوله ترمز

36

39

42

45

48

4

ابتدا در  1000كيلومتر كاركرد سپس هر  10000كيلومتر كاركرد يا هر  6ماه

هر 20000كيلومتر كاركرد يا هر  12ماه
هر  10000كيلومتر كاركرد يا هر  6ماه

هر  10000كيلومتر كاركرد يا هر  6ماه
رانندگي در جادههاي خاكي

هر  5000كيلومتر يا هر  3ماه

هر  10000كيلومتر يا هر  6ماه
هر  5000كيلومتر يا هر  3ماه

رانندگي در فواصل طوالني با دور آرام يا سرعت كم براي مدت طوالني مانند ( ماشين پليس ،تاكسي و ماشين تحويل)

بررسي لنت ترمز و كاسه ترمز

بررسي كفشك ترمز يا ديسك ترمز

هر  10000كيلومتر كاركرد يا هر  6ماه

هر  5000كيلومتر كاركرد يا هر  3ماه
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موارد سرويس

برحسب ماه

سرویس
برحسب كيلومتر اولیه

×1000

4

تعويض روغن ديفرانسيل
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سرويسهاي دورهاي بر طبق كيلومتر و يا ماه (هر كدام زودتر فرا برسد)
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غالب ًا رانندگي بيش از  2ساعت (رانندگي با  80درصد حداكثر سرعت)

هر  20000كيلومتر كاركرد يا هر  12ماه
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سرويس و نگهداری خودرو
)3 جدول مشخصات سياالت و روانكارها (جدول
.به منظور جلوگيري از آسيبهاي وارده به خودرو و نيز جهت افزايش عمر مجموعهها و قطعات خودرو فقط از روغنها و سياالت معرفي شده در جدول زير استفاده نماييد

4

ظرفیت

نام تجاري سيال

شركتهاي مورد تأیید

 ليتر۴/۳

Behran Motor Super Oil BMB
Behran Super Pishtaz 10W40
Castrol GTX 3
Speedy

Behran
Behran
Castrol

  ليتر۲/۴

Behran Samand MB
Total Gear oil CALTEX
Castrol syntrax universal 80W-90

  ليتر۲/۵

 ليتر1/2

 کیلوگرم۰/۳۸
 ليتر1/۵
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 ويژهBehran Samand
Mobilube HD-A
Castrol EPX
Titan Gear HYP
Behran Automatic ATF III
Pars Enteghal Automatic
Total Fluid ATX
Castrol TQ
Titan 3000
Behran Yaghoot NLGI2
Pars Mahan EP 2
Shell Alvania Ep2
Fuchs Renolit MP

شيشه شوي

سطح كيفي

)SAE( ويسكوزيته

نام سيال

SL

5W-30 :تابستان
5W-40 :زمستان
10W-40
15W-40

روغن موتور
)(با فيلتر روغن

GL-4

80W-90
85W-90

روغن گيربكس

GL-5

80 W-90
85 W-90

روغن محور عقب

ATF III

-

روغن جعبه فرمان

DIN 51818

NLGI 2

گريس چند منظوره

-

-

مايع شيشه شوي

نفت سپاهان
Behran
Total
Castrol
Behran
Exxon Mobil
Castrol
Fuchs
Behran
Pars Oil
Total
Castrol
Fuchs
Behran
Pars Oil
Shell
Fuchs Petrolup AG

راميار شيمي

سرويس و نگهداری خودرو

4

نام سيال

ويسكوزيته ()SAE

سطح كيفي

شركتهاي مورد تأیید

نام تجاري سيال

ظرفیت

ضد يخ

-

ASTM 3306

بهران
نفت سپاهان
مهرتاش سپاهان
فومن شيمي

 ۶/7ليتر

گاز كولر

-

R-134a

رهام گاز
بشير
پارسيان گاز

بهران زاگرس II
 SPDضد يخ
ريتال
كاسپين
Honeywell
Juhua
PER134

 ۰/۸۵کیلوگرم

سيال ترمز  و کالچ

-

) آبي(DOT4
)زرد(DOT3

فومن شيمي

کاسپین

 ۰/۸۸لیتر

روغن كمپرسور كولر

PAG 46

SP-100

Wurth

Wurth Oil

 0/002ليتر

*اختالط روغنهای ترمز  DOT4و   DOT3در زمان تولید و سرویسهاي دورهای به هیچ عنوان مجاز نمیباشد.
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هشدار
• •تعمير و نگهداري ناقص يا نادرست باعث ايجاد نقص در عملكرد خواهد شد .موارد انجام تعمير و نگهداري كه توسط خود راننده انجام میشود ،محدود میباشد .به هرحال
بسياري از موارد تعمير و نگهداري بايستي توسط افراد فني واجد شرايط به وسيله ابزار مخصوص انجام شود .مراقبتهاي ويژه در طول تعمير و نگهداري جهت جلوگيري
از حادثه میباشد.
• •موارد زير نياز به مراقبتهاي ويژه دارد و بايد دقيقاً رعايت شوند:
ü üدست ،لباس يا ابزار نبايد با فن در حال كار يا تسمه پروانه موتور در حال انجام كار تماس پيدا نمايد( .حلقه ،ساعت و  ...خود را باز نماييد).
ü üموتور ،مخزن مايع خنك كننده ،اگزوز دود و گردگير شمع پس از عملكرد خودرو بسيار گرم هستند .از دست زدن به آنها خودداري نماييد .دماي روغن موتور ،سيال
و شمع بسيار باال است.
ü üبراي جلوگيري از سوختگي ،درب مايع خنککننده يا پيچ تخليه را به هنگام گرم بودن موتور باز ننماييد.
ü üدر نزديكي ماده اشتعالزا و باتري سيگار نكشيده و يا جرقه و شعله ايجاد ننماييد.
ü üهنگام جابجايي باتري مراقبتهاي ويژه نماييد .زيرا اسيد سولفوريك  موجود در آن سمي و خورنده است.
ü üهنگامي كه تنها پايه خودرو جك میباشد ،هرگز زير شاسي نرويد .مگر اين كه خودرو توسط يك بدنه مهار بندي شده باشد.
ü üاطمينان حاصل نماييد به هنگام كار كردن در نزديكي فن مايع خنککننده يا مخزن مايع خنککننده ،سوئيچ خاموش باشد.
ü üبه خاطر اين كه اگر ســوئيچ روشــن يا سيستم تهويه در حال كار كردن باشد ،دماي مايع خنك كننده باال میرود و در اين حالت فن خنککننده به صورت خودكار
شروع به كار میکند.
ü üبه هنگام استفاده از ماده پخش شدني براي جلوگيري از پاشيدن آن به چشم در صورت كار كردن در زير شاسي از عينك ايمني استفاده نماييد.
ü üروغن موتوري كه استفاده میشود داراي مواد مضري میباشد كه موجب آسيبهاي پوستي ماننده سرطان پوست مي-شود .بنابراين الزم است مراقب باشيد كه پوست
شما براي مدت طوالني آغشته به روغن موتور نباشد .براي شستن روغن از روي پوست ،از محلول آب و صابون استفاده نماييد.
ü üروغن موتور و فيلتر روغن بايستي در جاي امن و محل قانوني دور انداخته شود .آنها را در سطل زباله ،فاضالب و يا روي زمين پرتاب نكنيد.
ü üدر هنگام پر كردن روغن ترمز مراقب باشيد به چشم خود و رنگ بدنه آسيب نرسانيد .اگر روغن ترمز به چشمتان پاشيده شد ،بالفاصله آن را با آب تميز بشوييد.
ü üبه ياد داشته باشيد سيم برق باتري و واير جريان يا ولتاژ بااليي دارند ،از ايجاد اتصال كوتاه به طور تصادفي جلوگيري نماييد.
ü üگليکول مايع خنك كننده را به تنهايي به مخزن مايع خنك كننده اضافه نماييد .عالوه براين ،به هنگام تخليه مايع خنککننده ،قسمتي از بدنه خودرو كه با آن تماس
دارد را با آب بشوييد ،چون به آن آسيب ميرساند.
ü üشمع پس از تميز كردن يا تنظيم فاصله قابل استفاده نيست.
ü üبيش از حد روغن گيربكس و فرمان هيدورليك اضافه ننماييد ،در غير اين صورت سيستم انتقال قدرت و فرمان آسيب ميبيند.
ü üبراي جلوگيري از آسيب ديدن قطعات و رنگ بدنه ،محل سرريز روغن ترمز را با آب تميز ،پاك نماييد.
ü üهنگام برداشــتن فيلتر هوا ،خودرو را روشــن و يا به حركت درنياوريد ،در غير اين صورت باعث سايش سريع موتور میشود .عالوه بر اين ،برگشت شعله ممكن است
باعث احتراق محفظه موتور شود.
ü üاجازه ندهيد قاب برف پاككن سطح شيشه را زبر نمايد.
ü üبررسي نماييد قبل از بسته شدن كاپوت ،هيچ ابزار يا پارچهاي در محفظه موتور نباشد.
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4

سرويس و نگهداري موتور
تعویض روغن موتور
روغن موتور را مطابق مشــخصات اشاره شده در جدول
( )3تعويض نماييد.
دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن و فيلترها بر اساس
جدول ( )1ميبايست صورت پذيرد.
جهت تعويض روغن به صورت زير عمل نماييد:
• •موتور را روشــن نماييد و مطمئن شــويد دماي مايع
خنككننده موتور بين  80الي  90درجه سانتيگراد
باشد.
• •سوئيچ را در وضعيت  OFFقرار دهيد و به مدت 10
دقيقه صبر نماييد.
• •پوشش محفظه موتور را  را به صورت زير باز نماييد:
• •گيره صندلي راننده را شل نماييد.
• •صندلي راننده را برگردانيد و پوشــش محفظه موتور
را باز نماييد.
• •در پوش روغن را باز نماييد.
88

• •خودرو را باال برده و روي يك نگهدارنده قرار دهيد.
• •پيچ تخليه روغن را باز نماييد و روغن موتور را تخليه
نماييد.
هشدار
• •روغن موتور احتماالً گرم است ،دقت كنيد كه
آسيب نبينيد.
• •تماسهاي مكرر و طوالني مدت با روغن موتور
ميتواند سبب چربي پوســت شود .نتيجه آن
خشكي پوســت ،آلرژي و اماس پوست است.
عــاوه براين اســتفاده روغن مذكور شــامل
آاليندههــاي به طور بالقوه مضري اســت كه
ممكن اســت منجر به ســرطان پوست شود.
بنابراين پوست بايد با روشهاي مناسب و تميز
كردن با تجهيزات ،محافظ شود.
• •اســتفاده از يك ظرف مخصوص جهت جمع
آوري يا دور ريختن روغن مورد اســتفاده مورد
نياز است.

• •واشر پيچ تخليه تعويض و پيچ تخليه را سفت نماييد.
• •خودرو را پايين بياوريد.
• •روغن موتور را پر نماييد.
• •در پوش روغن را نصب نماييد.
• •خودرو را در ســطح صاف پــارك نماييد و موتور را تا
هنگام گرم شــدن روشــن نگه داريد .بررسي كنيد و
مطمئن شويد كه نشتي روغن وجود ندارد.
• •ســوئيچ را در حالت  OFFقرار دهيد و به مدت 10
دقيقه صبر كنيد.
• •سطح روغن را بررسي نماييد.
• •گيج روغن را بيرون بكشيد و آن را تميز نماييد.

هشدار
از روغنهاي معرفي شــده توســط شركت ايران
خودرو ديزل استفاده نماييد.

سرويس و نگهداری خودرو
• •روغن را درجاي خود قرار دهيد و دوباره بيرون بكشيد
و مطمئن شويد كه سطح روغن در محدوده مشخص
شده در شكل مقابل ميباشد.
• •صندلي راننده را پايين بياوريد و آن را قفل كنيد.
تعويض فيلتر روغن موتور
• •موتور را روشن نماييد و مطمئن شويد كه دماي مايع
خنك كننده موتور بين  80الي  90درجه سانتي گراد
است.
• •پوشش محفظه موتور را  را به صورت زير باز نماييد:
• •گيره صندلي راننده را شل نماييد.
• •صندلي راننده را برگردانيد و پوشــش محفظه موتور
را باز نماييد.
• •در پوش روغن را باز كنيد.
• •خودرو را باال برده و روي يك نگهدارنده قرار دهيد.
• •روغن موتور را تخليه نماييد.
• •با اســتفاده از ابزار مخصوص ،فيلتــر روغن را بيرون
بكشيد.
• •ســطح تماس فيلتر روغن و پايه فيلتر روغن را تميز
نماييد.
• •اورينگ فيلتر روغن جديد را چرب كنيد.
• •فيلتر روغن را تا هنگامي كه اورينگ با پايه فيلتر روغن
تماس پيدا كند با دســت محكم نماييد .از يك ابزار
مناسب جهت سفت كردن فيلتر روغن استفاده كنيد.
• •پيچ تخليه را محكم كنيد.
• •خودرو را پايين بياوريد.
• •درب روغــن را بــاز كرده و روغن موتور را تا ســطح

4

مشخص پر نماييد.
• •درب روغن را ببنديد.
• •خودرو را در ســطح صاف پارك كنيــد و موتور را تا
فرمان گرم شدن روشن نماييد.
• •بررسي نماييد و مطمئن شويد كه نشتي روغن وجود
ندارد.
• •سوئيچ را در وضعيت  OFFقرار دهيد و به مدت 10
دقيقه صبر كنيد.
• •گيج روغن را بيرون بكشيد و مطمئن شويد كه سطح
روغن بين  maxو   minباشد.

هشدار
بدون شــرايط خاص ،فيلتر روغــن بايد با روغن
موتور جهت جلوگيري از آلودگي و نگه داشــتن
عملكرد طبيعي موتور ،تعويض شود.
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بررسي كردن سطح روغن موتور
• •جهت بررســي سطح روغن موتور مراحل زير را انجام
دهيد:
• •خودرو را درسطح صاف پارك نماييد.
• •موتور را براي رســيدن به دماي عملكرد عادي پيش
گرم كنيد.
• •سوئيچ را در وضعيت  OFFقرار دهيد.
• •به مدت  3دقيقه صبر كنيد.
• •دريچه موتور را باز نماييد.
• •گيج روغن را را به آرامي بيرون بياوريد.
• •ســطح روغن را بررسي نماييد ،ســطح روغن بايد در
محدوده نشان داده شده روي گيج روغن باشد.
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• •روغن موتور را بررســي نماييد ،اگــر روغن كثيف يا
رقيق باشد ،اشكال را برطرف و روغن موتور را تعويض
نماييد.
• •گيج روغن را درجاي خود قرار دهيد.
• •دريچه موتور را ببنديد.
اگر سطح روغن كمي پايينتر از حد كمتر بود به آن روغن
موتور مشابه روغن موتور مورد استفاده اضافه نماييد.
پوشش فيلتر روغن را بردارید و گيج روغن را در هر زمان
پس از پركردن روغن ،بررســي نماييد .جهت پر كردن
روغن استفاده از قيف توصيه ميشود.
هنگام پركردن روغن ،بيش از حد بااليي مشخص شده،
روغن اضافه ننماييد.
هشدار
منيفولد گاز خروجي را لمس ننماييد.

هشدار
• •اجازه ندهيد روغن موتور برروي قطعات خودرو
ريخته شود.
• •بيش از اندازه روغن نريزيد ،در غير اين صورت
باعث صدمه رسيدن به موتور ميشود.
• •پس از پر كردن روغن ،ســطح روغن را توسط
گيج روغن بررسي نماييد.
• •روغن بــا درجه بندي مختلف را با هم مخلوط
ننماييد.

سيستم سوخترساني
تعويض مجموعه فيلتر سوخت
دوره زماني و كيلومتري تعويض فيلتر ســوخت براساس
جدول ( )1ميبايست صورت پذيرد.
جهت تعويض فيلتر سوخت به صورت زير عمل نماييد:
• •فشار سوخت را خارج كنيد.
• •خودرو را باال برده و روي يك نگهدارنده قرار دهيد.
• •فيلتر سوخت را باز كنيد.
• •اتصاالت سريع دوطرف فيلتر سوخت را جدا نماييد.
هشدار

• •خار (زبانه) اتصاالت ســريع دو طرف را فشار دهيد،
به آهستگي اتصال دهنده به صورت كشويي بيرون
بكشــيد .براي جلوگيري از آســيب ديدن اتصاالت
سريع ،آن را بيش از حد نكشيد.
• •قســمت اتصال را تميز نگه داريد و از ايجاد آســيب
ديدگي و وجود مواد خارجي جلوگيري كنيد.
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• •پيچ نگهدارنده تســمه نصب فيلتر ســوخت را شل
نماييد.
• •فيلتر سوخت را بيرون بياوريد.
• •فيلتر سوخت جديد را نصب نماييد.
• •خودرو را پايين بياوريد.
• •لولههاي سوخت را بررسي نماييد.
w wهنگامي كه ســوئيچ روشن اســت ،پمپ سوخت،
ســوخت را با فشــار به لوله هاي ســوخت ارسال
ميكند .اتصاالت لوله را از نظر عدم وجود نشــتي
بررسي نماييد.
w wموتور را روشــن كنيد و دور موتــور را باال ببريد و
لولهها و شيلنگ سوخت را از نظر عدم وجود نشتي
بررسي نماييد.

تعويض شمع
جهت تعويض شمع به صورت زير عمل نماييد:
• •سوئيچ را در وضعیت   OFFقرار دهيد.
• •گيره صندلي راننده را شل كنيد.
• •صندلي راننده را برگردانيد و پوشــش محفظه موتور
را باز نماييد.
• •شيلنگ ورودي هوا را جدا كنيد.
• •واير شمع را با ابزار مناسب بيرون آوريد.
• •شمع را با ابزار مناسب بيرون بياوريد.
• •شمع را نصب كنيد.
w wجهت سفت كردن شــمع ،از ابزار مناسب استفاده
كنيد.
هشدار

• •شمع را با گشتاور در نظر گرفته شده توسط شركت
ايران خودرو ديزل سفت نماييد .پيچ را نه زياد شل
و نه زياد سفت نماييد .اين كار باعث نشتي يا صدمه
رساندن به شمع و محلهاي شمع ميشود.

• •واير شمع را نصب نماييد.
w wمحل واير شمع را مطابق با ترتيب جرقه زني پيدا
كرده و جا بزنيد.
w wواير شمع را نصب كنيد.
هشدار
• •به موارد زير پيرامون فيلتر ســوخت در هنگام
نصب ،توجه كنيد:
ü üفيلتر ســوخت را نصب كنيد و پيچ تسمه را
سفت نماييد.
ü üاتصاالت سريع دو طرف را متصل كنيد.
• •اتصاالت سريع لوله سوخت هنگامي كه صداي
كليك شــنيديد وصل اســت ،سپس اتصاالت
ســريع را جهت بررسي اين كه محكم هستند،
بكشيد.
• •جهت تعويض فيلتر سوخت به نمايندگيهاي
مجاز شركت گواه مراجعه نماييد.
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• •شيلنگ ورودي هوا را نصب كنيد.
• •صندلي راننده را پايين بياوريد و آن را قفل كنيد.
• •موتور را روشن كنيد و تاييد كنيد كه در شرايط خوب
است.
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هشدار
• •فيلتر هوا از مواد كاغذي ســاخته شده است،
درصورت لزوم شما ميتوانيد جهت تميز كردن
فيلتر هوا از هواي فشار باال استفاده نماييد .هوا
از داخل به خارج دميده شود.
• •فيلتر هوا را با آب شستشو ننماييد.

هشدار
• •بــه منظور تائيد نصب صحيح واير شــمع يك
صداي تيك به گوش ميرسد.
• •جهت انجام تعويض شــمع به نمايندگيهاي
مجاز شركت گواه مراجعه نماييد.

فيلتر هوا (فيلتر خشك)
تعويض فيلتر هوا
دوره زماني و كيلومتري تعويض فيلتر هوا براساس جدول
( )1ميبايست صورت پذيرد.
جهت تعويض فيلتر هوا كه در قســمت جلو زير خودرو
سمت كمك راننده ميباشد ،مراحل زير را انجام دهيد:
• •تعويض فيلتر هوا
w wچهار قالب ثابت فيلتر هــوا را از پايين خودرو باز
نماييد.
w wپوشــش پاييني فيلتر هوا را بــاز كرده و فيلتر هوا
را برداريد.
w wفيلتر هوا را تميز يا تعويض نماييد.
• •نصب پوشش پاييني فيلتر هوا و محكم كردن قالب
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هشدار
هنگام نصب پوشــش پاييني فيلتر هوا ،مطمئن
شويد فيلتر هوا درســت نصب شده باشد ،سپس
قالب را محكم نماييد.
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• •مايع خنك كننده موتور را بررسي نماييد.
w wمايــع خنككننــده موتــور را از نظرآاليندههايي
همچــون زنگ ،خورندگي يا رنگ زدايي بررســي
كنيد.
• •سيســتم خنك كننده موتور را تا روي شــاخص پر
نماييد.
w wپيچ تخليه رادياتور را نصب و سفت نماييد.
w wرادياتور و مخزن را با آب پر كنيد و درب مخزن را
مجدد نصب كنيد.
w wموتور را خاموش كرده و منتظر باشيد تا خنك شود.
w wآب را از سيستم خنك كننده تخليه كنيد.
w wاين روش را تا هنگامي كه آب تميز شروع به تخليه
از رادياتور كند تكرار كنيد.
سيستم خنککاري
ضديخ مــورد تاييد در تمــام مناطق ايــران و ظرفيت
آن مطابــق جدول ( )3بوده و  همچنيــن دوره زماني و
كيلومتري تعويض مايع خنك كننده بر اســاس جدول
( )1ميبايست صورت پذيرد.
جهــت تعويض مايع خنك كننده بــه صورت زير عمل
نماييد:
• •موتور سرد را به دماي عادي داخلي برسانيد.
• •درب مخزن را جهت خارج شدن فشار ،خالف جهت
گردش ساعت بچرخانيد.
• •خودرو را باال برده و روي يك نگهدارنده قرار دهيد.
• •پيــچ تخليه رادياتور را جهت تخليــه آب رادياتور باز
نماييد.

هشدار
• •درب مخزن را هنگامي كه موتور گرم است باز
ننماييد .دماي مايع خنك كننده بايستي تا زير
 ۵۰درجه ســانتيگراد ( ۱۲۰درجه فارنهايت)
كاهش يابد ســپس درب رادياتور را باز نماييد.
در غير اين صــورت مايع خنك كننده يا بخار
خارج شــده منجر به صدمه رســاندن به شما
ميشود.
• •از يك ظرف مخصوص جهت نگه داشتن مايع
خنك كننده اســتفاده كنيد .اگر مايع خنك
كننده مورد اســتفاده قرار نگرفــت مطابق با
مقرارت زيست محيطي دور بريزيد.

• •مايع خنك كننده موتور را اضافه كنيد.
w wپيچ تخليه رادياتور را نصب كنيد.
w wبــه آرامي رادياتور را با خنك كننده معرفي شــده
توسط شركت ايران خودرو ديزل پركنيد.
w wشيلنگ ورودي  /خروجي رادياتور را چند بار فشار
دهيد ،ســطح خنك كننده را بررسي نماييد .اگر
مايع خنك كننده در سطح پايين قرارداشته باشد.
مايع خنك كننده را پر كنيد.
w wدرب رادياتــور و درب مخزن مايع خنك كننده را
ببنديد.
w wموتور را روشن كرده و بگذاريد تا رسيدن فن خنك
كننده به سرعت باال ،گرم شود.
w wموتور را خاموش كرده و ســطح مايع خنككننده
را بررسي كنيد.
w wسطح مايع خنك را در مخزن بررسي كنيد .اگر نياز
بود مايع خنك كننده را تا ســطح شاخص اضافه
نماييد.
هشدار
• •هميشــه پيچ تخليه را تميــز نماييد و ارينگ
( )O-ringآن را تعويض نماييد.

هشدار
هوا در داخل سيســتم خنك كننــده ميتواند به
صورت خودكار هواگيري شود.
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به نمايندگيهاي مجاز شركت مراجعه نماييد.
مراحل زير را جهت بررســي كردن ســطح مايع خنك
كننده موتور انجام دهيد:
• •سوييچ را در وضعيت  OFFقرار دهيد.
• •صبر نماييد تا دماي مايع خنك كننده موتور به دماي
محل برسد.
• •دريچه موتور را باز نماييد.
• •سطح مايع خنك كننده را بررسي كنيد ،سطح مايع
بايد بين  minو  maxباشد.
• •دريچه موتور راببنديد.
بررسي سطح مايع خنك كننده موتور

اگر ســطح مايع خنك كننده در محدوده  maxو min

باشد ،نشانگر حالت عادي سطح ميباشد .اگر سطح مايع
خنككننده بيش از حد پايين بــود ،مايع خنككننده
مشــابه درون آن اضافه نماييد .سطح مايع خنككننده
در منبع انبســاط (مخزن مايع خنككننده اضطراري)
در هر دماي موتور ،متفاوت است .اگر سطح مايع خنك
كننده پايين تر از  minباشــد ،به آن مايع خنككننده
اضافه نماييد تا به ســطح  maxبرســد .براي محافظت
از قطعــات آلياژي آلومينيوم در برابــر خوردگي ،تنها از
مايع خنككننده گليکول اســتفاده نماييد .هنگامي كه
سطح مايع خنككننده سريع پس از پر كردن آن خالي
ميشود ،اين نشان دهنده وجود نشت در آن است .مخزن
مايع خنككننده ،شــيلنگ ،منبع انبساط(مخزن مايع
خنككننده اضطراري) ،درب مخزن(درب فشاري) ،پيچ
تخليه و پمپ را از نظر عدم وجود نشتي بررسي نماييد.
اگر هيچ نشتي مشاهده نكرديد ،جهت بررسيهاي الزم
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هشدار
• •بــراي جلوگيري از ســوختن ،منبع انبســاط
(مخزن مايع خنككننــده اضطراري) يا درب
مخزن را در حالت موتور گرم برنداريد.
• •فقط از سيال مايع خنك كننده پيشنهاد شده
توســط شــركت ايران خودرو ديزل استفاده
نماييد.

انتخاب مايع خنك كننده
خنك كننده نامناســب به سيســتم خنككننده موتور
آســيب ميرســاند .براي جلوگيري از صدمه رسيدن به
قطعات آلياژي آلومينيوم در برابر خوردگي مطمئن شويد
از مايع خنك كننده گليكول استفاده مينماييد .نسبت
مخلوط ضديخ و آب بايد مطابق دســتورالعمل ســازنده
باشد .از مايع خنك كننده با نسبت بيش از  ٪70استفاده
ننماييــد .در غير اين صــورت در عملكرد طبيعي مايع
خنككننده اختالل ايجاد ميشود.
اضافه كردن محلول تميز كننده
اگر هريك از روزنههاي دهانه بي اثر باشــد ،ممكن است
مخزن مايع از محلول تميز كننده خالي باشــد .در اين
صورت ،محلول تميزكننده را اضافه نماييد .به طور كلي
از آب تميز ميتوان به عنوان محلول تميزكننده استفاده
نمود .به هرحال ،اگر دماي هوا زير نقطه انجماد باشــد،
بايستي به آن ضديخ اضافه نماييد.
هشدار
از الــكل و يــا آب تميز به عنــوان عامل ضديخ
استفاده ننماييد.

هشدار

از ســيال موتور يا ساير مواد جايگزين استفاده ننماييد،
در غير اين صورت به رنگ بدنه آسيب ميرسانيد.
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هشدار
• •آغشته شدن تســمه تايمينگ به آب و روغن
ميتوانــد عمر آن را كاهش دهد .اگر تســمه
تايمينگ به روغن و آلودگي ســنگين كه قابل
شستن نيست ،آغشته شود بايد تعويض گردد.
• •در صورتــي كه بــرروي تســمه تايمينگ اثر
آلودگي روغن وجود دارد ،بايســتي موتور را از
نظر نشتي روغن مورد بررسي قرار گيرد.
تسمه هاي موتور
بررسي كردن تسمه تايمينگ
• •سوييچ را در وضعيت  OFFقرار دهيد.
• •پيچ نگهدارنده روي درپوش باالي تسمه تايمينگ را
باز نماييد.
• •موارد زير را در تســمه تايمينگ بررسي و در صورت
لزوم آن را تعويض نماييد:
w wپشت الستيك تسمه تايمينگ را از نظر نشانههاي
كهنگي و براقي بازرسي نماييد.
w wعدم وجود تركها در پشــت الســتيك را بررسي
نماييد.
w wعدم وجود ترك سمت تسمه را بررسي نماييد.
w wتسمه تايمينگ را از نظر وجود سايش غيرطبيعي
در سمت تسمه بازرسي نماييد.
w wتســمه تايمينــگ را از نظــر عــدم از بين رفتن
دندانههاي تسمه بررسي نماييد.
• •درپوش باالي تســمه تايمينگ را قرار دهيد و پيچها
را سفت نماييد.
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بررسي كردن تسمه تجهيزات
• •سوييچ را در وضعيت  OFFقرار دهيد.
• •دريچه موتور را باز نماييد.
• •متعلقات تسمه را از نظر وجود ترك ،فرسودگي و غيره
بررسي و در صورت لزوم تعويض نماييد.
• •دريچه موتور را ببنديد.

هشدار
• •آغشته شدن تسمه به آب و روغن ميتواند عمر
آن را كاهش دهد .اگر تسمه به روغن و آلودگي
سنگين كه قابل شســتن نيست ،آغشته شود
بايد تعويض گردد.
• •در صورتي كه برروي تســمه اثر آلودگي روغن
وجود دارد ،بايستي موتور را از نظر نشتي روغن
مورد بررسي قرار گيرد.
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سرويس و نگهداري گيربكس
تعويض روغن گيربكس
روغن مــورد تاييد در تمام مناطق ايــران و ظرفيت آن
مطابق جدول ( )3ميباشد.
دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن گيربكس بر اساس
جدول ( )1صورت ميپذيرد.
جهت تعويض روغن به صورت زير عمل نماييد:
• •دريچه تخليه را بازكنيد و ســيال گيربكس را به طور
كامل تخليه نماييد.
• •دريچه تخليه را سفت كنيد.
• •درپوش را برداريد و سيال گيربكس را پر كنيد سپس
درپوش را سفت كنيد.
هشدار
• •قبل از تخليه ســيال درپــوش هواكش را آزاد
كرده و در پوش را شل كنيد.
• •به منظور تخليه كامل سيال گيربكس ،سيال را
هنگامي كه گرم است خالي كنيد.
• •از ظرف مخصوص جهت تخليه روغن گيربكس
استفاده كنيد.
هشدار
• •انواع مختلف ســيال گيربكس را با هم تركيب
ننماييد.
• •هنگام بررســي ســطح ســيال ،خودرو را در
سطح صاف پارك نماييد .سطح سيال بايستي
همسطح با پايينترين لبه پركن روغن باشد.

سرويس و نگهداري محورها
تعويض روغن محور عقب
• •روغــن مورد تاييد در تمام مناطق ايران و ظرفيت آن
مطابق جدول ( )3ميباشد.
• •زمــان بازديد و تعويض روغن محور عقب بر اســاس
جدول ( )1ميبايست صورت پذيرد.
• •جهت تخليه روغن به صورت زير عمل نماييد:
• •اقدامات احتياطي را انجام دهيد.
• •در پوش هواگيري ( )1را برداريد.
• •با استفاده از آچار ،دريچه تخليه ( )2را باز كنيد.
• •روغن ديفرانسيل را به طور كامل تخليه كنيد.
• •با استفاده از يك آچار ،دريچه تخليه را سفت نماييد.
هشدار
از يك ظــرف مخصوص جهت انجام تخليه روغن
ديفرانسيل استفاده نماييد.

سرويس و نگهداری خودرو
چرخش آزاد فرمان
حداكثــر چرخش آزاد فرمان بايد كمتر يا مســاوي 10
درجه باشد.
سرويس و نگهداري كالچ
ســيال مورد تاييد در تمام مناطــق ايران و ظرفيت آن
مطابق جدول ( )3ميباشد.
دوره زماني و كيلومتري تعويض ســيال كالچ بر اساس
جدول ( )1ميبايست صورت پذيرد.
سرويس و نگهداري سيستم فرمان
روغن مــورد تاييد در تمام مناطق ايــران و ظرفيت آن
مطابق جدول ( )3ميباشد.
دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن فرمان بر اســاس
جدول ( )1ميبايست صورت پذيرد.
بررسي سطح روغن فرمان
• •خودرو را در سطح صاف پارك نماييد.
• •سوييچ را در وضعيت  OFFقرار دهيد.
• •چرخهاي جلو را در وضعيت مستقيم قرار دهيد.
• •دريچه موتور را باز نماييد.
• •درب مخزن فرمان هيدروليك را باز نماييد.
• •بررســي نماييد كه سطح روغن ما بين  maxو min
باشد .در صورت نياز به آن روغن اضافه نماييد.
• •درب مخزن فرمان هيدروليك را سفت نماييد.
• •دريچه موتور را ببنديد.

تنظيم پدال كالچ
ميزان خالصي پدال كالچ
خالصي پدال كالچ  5الي  10ميليمتر ميباشد.
هشدار
• •ســيال ترمز باعث صدمه رســاندن به قسمت
هاي رنگ شده و باعث سوزش پوست ميشود.
اگر سيال ترمز برروي هر سطح رنگ يا پوست
ريخته شد ،بالفاصله آن را با آب بشوييد.
• •اگر ســيلندر ترمز خارج شــده باشــد يا اگر
مجموعه مخزن ســيال ترمز خالي شده باشد،
مجموعه پمپ ترمز زيرپا (ســيلندر اصلي) را
هواگيري كنيد.
• •جهــت انجــام هواگيــري سيســتم ترمز به
نمايندگيهــاي مجاز شــركت گــواه مراجعه
نماييد.

سرويس و نگهداري سيستم ترمز
ســيال مورد تاييد در تمام مناطق ايــران و ظرفيت آن
مطابق جدول ( )3ميباشد.
دوره زماني و كيلومتري تعويض ســيال ترمز بر اســاس
جدول ( )1ميبايست صورت پذيرد.
جهت تعويض روغن به صورت زير عمل نماييد:
• •سطح سيال در مخزن سيال ترمز را بررسي كنيد.
• •مخزن سيال را با سيال ترمز پر كنيد.
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بررسي سيستم ترمز
در موتور را باز نماييد.
سطح روغن مخزن ترمز را بررسي نماييد.
هنگامي كه ســاييدگي لنت ترمز به محدوده پايين خود
ميرسد ،سطح سيال ترمز بايستي پايين تر از خط مجاز
باشد.
هنگامي كه ســاييدگي لنت ترمز كم باشد ،سطح سيال
ترمز بايستي متمايل به خط بااليي باشد.
قسمتهاي زير را از نظر عدم وجود آسيب ديدگي و عدم
نشتي روغن بررسي نماييد:
• •پمپ باالي ترمز
• •بوستر ترمز
• •سيلندر ترمز ديسكي
• •لوله ترمز
تولرانس شــيلنگ ترمز و بدنه را بررسي نماييد ،بايستي
مناسب باشد .شيلنگ ترمز را از نظر عدم وجود ساييدگي
و ســطح لوله ترمز را از نظر محكــم بودن نصب و ثابت
بودن ،بررسي نماييد.
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بررسي ديسك ترمز ،كاسه ترمز و لنت ترمز
ديسك ترمز و لنت ترمز جلو را بررسي نماييد.
• •چرخ جلو را باز نماييد.
• •ضخامت صفحه لنت ترمز (بــدون صفحه نگهدارنده
لنت) و ديسك ترمز را اندازهگیری كنيد.
• •ضخامت اســتاندارد براي لنت ترمــز 15 :ميليمتر،
محدوده ضخامت 2 :ميليمتر
• •ضخامت اســتاندارد براي ديســك ترمــز28±0.1 :
ميليمتر
• •قطر ديسك  285 :ميليمتر
• •چرخهاي جلو را ببنديد.
• •ديسك ترمز و كاسه ترمز عقب را بررسي نماييد.
• •چرخ عقب را باز نماييد.
• •ضخامت صفحه لنــت ترمز ( بدون صفحه نگهدارنده
لنت) و كاسه ترمز را اندازهگیری كنيد.
• •ضخامت استاندارد براي لنت ترمز 5 :ميليمتر ،محدوده
ضخامت 1/5 :ميليمتر
• •عرض كاسه چرخ 67/۵ :ميليمتر
• •قطر كاســه چرخ 254 :ميليمتر ،محدوده ضخامت:
 254/۲ميليمتر
• •چرخ عقب را ببنديد.
هشدار
• •از روغنهاي مورد تاييد شــده توسط شركت
ايران خودرو ديزل استفاده نماييد.
• •ســيال ترمز نميتواند با ســاير مايعها تركيب
شــود ،درغير اين صورت ممكن است موجب
آسيب رسيدن به سيستم لوله ترمز و به خطر
انداختن خودرو شود.
• •تصميــم بگيريد هر ســيال را مطابق با ميزان
سايش لنت ترمز اضافه نماييد.

هشدار
اگر ضخامت ديسك ترمز ،كاسه ترمز و لنت ترمز،
كمتر از مقدار حد باشد ،بايد تعويض گردد.

سرويس و نگهداری خودرو

بررسي پدال ترمز و ترمز دستي (پارك)
• •پدال ترمز و ترمز دستي را بررسي نماييد.
• •ترمز دســتي را از لحاظ انعطاف پذير بودن ،كشــش
كشيدن اهرم و از لحاظ داشتن عملكرد عادي و كابل
را از نظر عدم فرسودگي بررسي و در صورت نياز تعمير
نماييد.
• •پدال ترمــز را از لحاظ عدم لق بــودن و عادي بودن
خالصــي پدال ترمز بررســي و در صورت نياز تعمير
نماييد.
• •خالصي پدال ترمز 5 :الي  8ميليمتر
• •در آزمون جاده ،شــرايط عملكرد ترمز دستي (پارك)
و پدال ترمز را بررسي و در صورت نياز تعمير نماييد.

سرويس و نگهداري تهويه مطبوع
تعويض فيلتر تهويه مطبوع
جهت تعويض فيلتر تهويه مطبــوع به صورت زير عمل
نماييد:
• •جعبه داشبورد را برداريد.
• •پوشش تزئيناتي فيلتر هوا را برداريد.
• •قفل موجود در هر دو طرف را فشار دهيد.
• •فيلتر تهويه مطبوع را بيرون بكشيد.
• •فيلتر تهويه مطبوع را نصب نماييد.
• •پوشش تزئيناتي فيلتر هوا را نصب نماييد و در موقعيت
صحيح خود چفت (قفل) نماييد.
• •جعبه داشبورد را نصب نماييد.

4

هشدار
نصب فيلتر تهويه مطبوع در مطابقت با دســتور
العمل مشخص فيلتر جانبي است.
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سرويس و نگهداري رادياتور ،كندانسور و اينتركولر
بررسي رادياتور ،كندانسور و اينتركولر
اگر رادياتور و كندانســور خيلي كثيف بودند يا رادياتور
و كندانسور وضعيت نامعيني داشته باشند ،راننده جهت
بازرســي خودرو به نمايندگيهاي مجاز شــركت گواه
مراجعه نمايد.

4

هشدار
• •براي جلوگيري از ايجاد سوختگي ،هنگامي كه
موتور هنوز داغ است ،به رادياتور ،كندانسور و يا
اينتركولر دست نزنيد.
• •بــراي جلوگيري از آســيب ديــدن رادياتور،
كندانسور و يا اينتركولر ،خودتان آنها را تعمير
ننماييد.
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سرويس و نگهداري تايرها و رينگها
بررسي الستيكها
الستيك در صورت داشتن آج فرسوده ،بايستي تعويض
گردد .در صورتي كه عمق آج الستيك تا  1.6ميليمتر يا
كمتر از آن ساييده و نشانگر سايش آج روشن شده باشد،
اين الستيك بايستي تعويض گردد.
در صورتي كه آج الستيك تا  4ميليمتر يا كمتر ساييده
شده باشد ،تيغه يخ شكن يا سنبه الستيك بي اثر خواهد
بود.
اگر در هنگام حركت خودرو نشــت باد از الستيك وجود
دارد ،خــودرو را به حركت درنياوريد ،در غير اين صورت
الستيك آسيب خواهد ديد و آن را نميتوان حتي براي
رانندگي در مسافتهاي كوتاه تعمير كرد .در صورتي كه
به دليل اندازه و موقعيت نتوان ترك الســتيك را تعمير
نمود ،الستيك بايستي تعويض گردد .در صورت آسيب
ديدن الســتيك از جمله ترك يا پاره شدن نخ الستيك
و اگر داخل الستيك شكم داده باشد ،اين نشان ميدهد
كه اليه داخلي الستيك آسيب ديده است و الستيك بايد
تعويض گردد.
الستيكي كه بيش از  6ســال مورد استفاده قرار گرفته
شده است ،در صورتي هم كه آسيب ديدگي نداشته باشد،
بايستي توسط يك فرد متخصص مورد بررسي قرار گيرد.
جهت بررسي الستيك به صورت زير عمل نماييد:
• •سمت غلتان الستيك و ديواره الستيك را از نظر عدم
وجود آســيبديدگي يا عدم وجود جســم خارجي و
ديواره الســتيك را از نظر شل بودن متخلخل ،ترك،
عدم وجود جسم خارجي بررسي نماييد.

• •سمت غلتان تاير را از نظر وجود ساييدگي يك طرفه
بررسي نماييد ،اگر ساييدگي يك طرفه به وجود آمده
باشد ،خطرناك است و نياز است كه چهار چرخ تنظيم
گردد.
• •عمق آج الستيك (شامل الستيك زاپاس) را بررسي
نماييد ،اطمينان حاصل نماييد عمق شــيار الستيك
نســبت به ضخامت عالمت ســايش سه گوش كناره
الستيك نبايد ساييده شده باشد.
• •فشار باد تاير را بررسي و تنظيم نماييد.

هشدار
هنگامي كه مشــاهده كرديد ساييدگي الستيك
از مقدار حد ،كمتر ميباشــد و يا آســيبديدگي
را مشــاهده كرديد كه بر روي ايمني رانندگي اثر
ميگذارد ،بايستي الستيك را تعويض نماييد.

سرويس و نگهداری خودرو
تعويض الستيك
هنگام تعويض الســتيك ،ســايز و مدل الستيك جديد
بايد همانند آن الستيكي باشد كه برروي خودرو در حال
استفاده كردن ميباشد و از نظر ظرفيت بار بايد يكسان
باشد.
در صورتي كه از تاير با ســايز و مدل متفاوت اســتفاده
نماييد ،باعث ايجاد اختالل در راحتي حركت و خواندن
سرعت سنج و كيلومترشــمار و  فاصله زمين از بدنه يا
الستيك و يا يدك كش ميشود و موارد باال موجب اين
ميشود كه رانندگي با اين خودرو به خطر بيافتد .اگر هر
يك از  الســتيك مشــترك با چرخ زاپاس تعويض شد،
الســتيكها بايد به صورت كامل تعويض گردد .بالعكس
اين امر هم صادق است.
اگر تنها يك الستيك نياز به تعويض داشته باشد ،اطمينان
حاصل نماييد كه با يك الستيك فرسوده تعويض نشود.

هشدار
• •دستورالعملهاي زير را مشاهده نماييد ،در غير
اين صورت كنترل خودرو به مخاطره ميافتد،
سبب خارج شــدن كنترل خودرو و باعث بروز
آسيب و مرگ ميگردد:
ü üاز چرخ زاپاس و چرخ مشترك در همان زمان
استفاده ننماييد.
ü üاز الســتيكهايي به غير از اندازه پيشنهادي
استفاده ننماييد.

از الستيك دست دوم استفاده ننماييد.
استفاده از الســتيك غيرمجاز بســيار خطرناك است.
موضوع توازن ديناميكي چرخها ،پس از هر زمان تعويض
تحت كنترل باشد .توازن ديناميكي مازاد بايد كمتر از 10
گرم پس از توازن ديناميكي باشد.
عدم توازن چرخ ميتواند دوام الستيك و كنترل خودرو را
تحت تاثير قرار بدهد .چرخها همچنين پس از استفاده به
مدت طوالني ،تعادلشان كم ميشود ،بنابراين الزم است
كــه به صورت دورهاي توازن چرخ تنظيم شــود .هنگام
تعويض الســتيك تيوبلس ،تعويض دريچه باد هم خوب
است.
تعويض چرخهاي الستيك
چرخهاي الســتيك آسيب ديده بايد تعويض گردند .اگر
چرخهاي آســيب ديده تعويض نشوند ،الستيك ممكن
است جدا شود و ســبب ناپايداري و خارج شدن كنترل
خودرو گردد.

انتخاب چرخ
هنــگام تعويض چرخها ،از چرخهايــي با همان ظرفيت
فشار ،قطر ،عرض طوقه و خميدگي همانند چرخ اصلي
استفاده نماييد.
تفــاوت در اندازه چرخ يا نوع آن ميتواند برروي كنترل
خودرو ،عمر سرويس بلبرينگ چرخ ،خنك كننده ترمز،
كاليبراسيون سرعت سنج/كيلومترشمار ،عملكرد ترمز،
كانون چراغ جلو ،ارتفاع سپر و فاصله از زمين و غيره تاثير
بگذارد .توصيه ميشود جهت تعويض چرخها از چرخهايي
كه براي مدت طوالني استفاده شدهاند ،استفاده ننماييد.
چون ممكن است ســبب بروز خطر در هر لحظه گردد.
عالوه بر اين ،چرخي كه صاف اســت از لحاظ ساختاري
صدمه ديده و نميتوانيد دوباره آن را استفاده نماييد.
تيوب را در داخل چرخ توخالي كه مخصوص تاير تيوبلس
طراحي شده است نصب ننماييد.
بررسي فشار تاير
فشــار تاير را بارها بررسي و در فشــار درست نگهداري
نماييد.
فشار و مدل تايرمطابق جدول زير ميباشد:
فشار باد ()KPa
چرخ
زاپاس

چرخ
عقب

چرخ
جلو

400

400

350

مشخصات تاير
195R15C106R
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فشار باد تاير را هر  2هفته يكبار يا حداقل يك بار در ماه
(شامل چرخ زاپاس) بررسي نماييد.
اگر فشــار تاير نادرســت باشــد ،باعث افزايش مصرف
ســوخت ،كاهش ايمني ،كوتاه شده عمر تايرها و كاهش
آسايش رانندگي ميشود.
اگر تاير نياز داشت به صورت مكرر باد شود ،جهت بررسي
كردن تاير به نمايندگيهاي مجاز شركت مراجعه نماييد.
در طول بازرسي الستيك موارد زير را بررسي نماييد:
• •تنها در حالت سرد فشار باد تاير را بررسي نماييد .براي
بدست آوردن فشار دقيق تاير ،خودرو را براي مدت 3
ســاعت پارك نماييد و فاصله حركت قبل از بازرسي
نبايد از  ۱/۵ساعت تجاوز نمايد.
• •با مشــاهده بصري فشــار باد تاير و يا بــا لمس آن
نميتوانيد به نتيجه درستي دست يابيد .عالوه بر اين،
حتي  12الي  20كيلوپاســكال تفاوت ميان فشار باد
واقعي و مقدار مشــخص ميتواند موجب اختالل در
كنترل و رانندگي شود.
• •در صورتي كه خودرو در حالت حركت است ،فشار باد
تاير را كاهش ندهيد .فشار باد تاير در حالت حركت با
افزايش دما ،افزايش مييابد.
• •اطمينان حاصل نماييد كه درپوش ســوزن والو نصب
شده باشــد .اگر درپوش به درستي نصب نشده باشد
خاك و رطوبت وارد آن شده و باعث نشت هوا ميشود.
اگر درپوش والو مفقود شــد ،در اســرع وقت درپوش
جديدي را نصب نماييد.
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هشدار
• •فشــار باد تاير را در فشار صحيح حفظ نماييد،
در غير اين صورت شــرايط زيــر رخ داده و در
نتيجه باعث ايجاد حوادث و بروز مرگ ميشود:
ü üفشار تاير بيش از حد پايين (زير حد مجاز)
باشد:
ü üسايش بيش از حد
ü üسايش غير يكنواخت
ü üكنترل دشوار
ü üتركيدن تاير بر اثر گرم شدن بيش از حد
ü üشكستن طوقه درزبندي تاير
ü üتغيير شكل تاير يا جدا شدن تاير
ü üآســيب ديدن آســان تايرها در جادههاي
ناهموار
• •فشار باد تاير بيش از حد باال (باالي حد مجاز)
باشد:
ü üكنترل دشوار
ü üسايش بيش از حد
ü üسايش غير يكنواخت                   
ü üآســيب ديدن آســان تايرها در جادههاي
ناهموار

جابجايي الستيكها
براي حفظ يكنواختي ســايش الستيكها و طوالني تر
كردن عمر الستيك ،بهتر است كه هر  10000كيلومتر
كاركرد ،الستيكها را جابجا نماييد .در هنگام جابجايي
الســتيك ،از نظر يكنواخت بودن ســايش و عدم وجود
آســيب ،الســتيك را بررســي نماييد .فاصله جابجايي
الستيك در شــرايط رانندگي و جاده مختلف ،متفاوت
ميباشــد .هنگام  جابجايي الستيك ،الستيك را از نظر
يكنواخت بودن ســايش و عدم وجود آســيب بررســي
نماييد .سايش غيرطبيعي الستيك ميتواند به دليل فشار
نادرست الستيك ،نادرست بودن تنظيم چهارچرخ ،عدم
توازن چرخها يا عملكرد ترمز ناگهاني باشد.
نصب تيغه يخ شكن و زنجير چرخ
زمانــي كه از تيغه يخ شــكن يا زنجير چرخ اســتفاده
مينماييد ،بهتر اســت به هنگام رانندگي در جاده يخي
از تيغه يخ شكن يا زنجير چرخ استفاده نماييد .استفاده
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از الستيكهاي مشترك هنگام رانندگي برروي جادههاي
خشــك يا خيس ،باعث ايجاد چسبندگي بهتر با زمين
ميشود.
انتخاب تيغه يخ شكن
براي اســتفاده از تيغه يخ شكن ،الستيكهايي با همان
اندازه ،ســبك و ظرفيت فشار همانند نوع اصلي انتخاب
نماييد .از الستيكهايي به غير الستيكهايي كه در باال  
گفته شده ،استفاده ننماييد.
نصب تيغه يخ شكن
تيغه يخ شــكن بايد در همان زمان برروي چرخها نصب
شود .در خودروهايي كه فقط چرخهاي جلو يا چرخهاي
عقب مجهز به تيغه يخشــكن ميباشند ،باعث ميشود
چســبندگي جــاده ،چرخهاي جلو بــا چرخهاي عقب
متفاوت باشد و منجر به اين ميشود كه خودرو از كنترل
خارج گردد .تايرها بايد در محل خشك و خنك نگهداري
شوند.
جهت جابجايي الســتيكها را مشخص كرده و مطمئن
شويد كه الستيكها در موقعيتهاي صحيح نصب شده
باشند.
هشدار
• •اگر فشار باد تيغه برف شــكن نادرست باشد،
خودرو را به حركت در نياوريد.
• •حداكثر ســرعت مجاز و حد مجاز سرعت تيغه
برف شكن را بررسي نماييد.

نصب زنجير چرخ
از زنجير چرخ با اندازه صحيح اســتفاده نماييد .استفاده
از زنجير چرخ بســتگي به شــرايط جاده و محل دارد.
نصب زنجير چرخ به چرخهاي جلو زماني ممكن اســت
كه برروي چرخهاي عقب نصب نشده باشد .زنجير چرخ
را دوباره پس از طي مســافت  0.5الي  1كيلومتر سفت
نماييد .هنگام نصب زنجير چرخ ،دســتورالعمل شركت
ســازنده زنجير چرخ را مطالعه فرماييــد .اگر از درپوش
توپي چرخ اســتفاده مينماييد ،زنجيرچرخ باعث ايجاد
خراش برروي درپوش ميشود .قبل از نصب زنجيرچرخ،
ابتدا درپوش توپي را برداريد.
هشدار
• •ســرعت خودرو نبايد از  ۵۰كيلومتر بر ساعت
يا محدوده سرعت مخصوص كه سازنده زنجير
چرخ در نظر گرفته است ،تجاوز نمايد( .كمتر از
 ۵۰كيلومتر بر ساعت)
• •با دقت رانندگــي نماييد و از برجســتگيها،
گودال يا دور زدن تيز ،خــودداري نماييد .در
غير ايــن صورت ،باعث بروز پرش در خودروي
شما ميشود.
• •زنجير چرخ موجب ايجــاد اختالل در كنترل
خودرو میشــود ،الزم است كه از دور زدن تيز
يا براي جلوگيري از قفل شدن چرخها از ترمز
كردن خودداري نماييد.
• •رانندگي با خودرويي كه مجهز به زنجير چرخ
میباشد ،بايســتي با دقت رانندگي گردد .قبل
از ورود به تونل ،سرعت خودرو را جهت خارج

نشــدن كنترل خودرو و جلوگيري از هرگونه
حادثه كه ممكن اســت اتفــاق بيافتد ،كاهش
دهيد.
• •در مــورد چرخ هاي آلومينيومــي موارد زير را
رعايت نماييد:
ü üمهرههاي چرخ را پس از طي مسافت ۱۰۰۰
كيلومتر اول از نظر ســفت بودن بررســي
نماييد.
ü üاگر الســتیکها را جابجا ،تعمير يا تعويض
كرديد ،مهرههاي چرخ را پس از طي مسافت
 ۱۰۰۰كيلومتــر اول از نظــر ســفت بودن
بررسي نماييد.
ü üدر هنگام اســتفاده از زنجيــر چرخ مراقب
باشــيد به چرخهــاي آلومينيومي آســيب
نرسانيد.
ü üاز مهرههاي چرخ و آچار مخصوص كه تنها
براي چرخهاي آلومينيومي طراحي شــده
است استفاده نماييد.
ü üهنگام تــوازن چرخها ،از ابزار توازن چرخ يا
محصوالت مشابه و چكش پالستيكي يا فقط
چكش الستيكي استفاده نماييد.
ü üچرخهــاي آلومينيومــي را از نظر آســيب
ديدگي به صــورت منظم بررســي نماييد
و بالفاصلــه آنهايي را كه آســيب ديدهاند
تعويض نماييد.
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سرويس و نگهداري سيستمهاي الكتريكي
باتري
بررسي شرايط باتري
درپوش كابل باتري را باز نماييد.
باتري را از لحاظ عدم وجود زنگ زدگي ،عدم شل بودن
سرســيم ،عدم ترك پوسته و عدم شل بودن خار ضامن
بررسي نماييد.
اگر باتري داراي زنگ زدگي باشد ،آن را با محلول آب گرم
و جوش شيرين تميز نماييد و سپس براي جلوگيري از
زنگ زدگي به سرسيمها (ترمينال) گريس بزنيد.
در مورد شل بودن سرسيمها (ترمينالها) ،مهره قفلي را
سفت نماييد اما بيش از اندازه آن را سفت ننماييد.
خار ضامن را جهــت قرار گرفتن صحيح باتري در محل
خود سفت نماييد .به هر حال ،سفت كردن بيش از اندازه
موجب صدمه رساندن به باتري ميشود.
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اگر متوجه شــديدكابل مثبت باتري محكم نيست ،ابتدا
كابــل منفي باتري را قطع كنيد .كابــل مثبت باتري را
محكم كرده ســپس كابل منفي باتــري را دوباره نصب
نماييد.
رنگ چراغ نمايش باتري را بررسي نماييد:
• •اگر رنگ آبي را نمايش دهد ،نشــان دهنده اين است
كه باتري خوب است.
• •اگر رنگ سفيد را نمايش دهد ،نشان دهنده اين است
كه شارژ باتري در ســطح پايين است و بايستي شاژ
گردد.
• •اگر رنگ قرمز را نمايش دهد ،نشان دهنده اين است
كه باتري كمبود الكتروليت دارد بايستي تعويض گردد.
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هشدار
• •كابل باتري را تميز نگه داريد .نصب محكم ،در عمر باتري و عملكرد باتري مفيد است.
• •هنگام اتصال كابل باتري ،توجه داشته باشيد كه نصب باتري به صورت صحيح و محكم باشد ،در غير اين صورت ممكن است بر روي تجهيزات و عمر باتري اثر بگذارد.
• •موارد احتياطي زير را در انجام دهيد:
ü üقبل از نصب باتري خودرو ،ولتاژ ترمينال را اندازهگیری نماييد .اگر ولتاژ ترمينال كمتر از  ۱۲/۵ولت باشد ،باتري را شارژ نماييد.
ü üجهت نصب ،باتري را با دقت جابجا نماييد .شــيب باتري بايد در هنگام جابجايي و ســرويس كمتر از  ۳۰درجه باشد .جهت نصب ايمن و محافظت در برابر شوكهاي
مكانيكي به قطبهاي باتري توجه نماييد.
ü üدر حالي كه سوئيچ يا موتور روشن ميباشند ،باتري را جدا ننماييد .در غير اين صورت ،سيستم برق يا قطعات الكترونيكي آسيب ميبينند.
ü üاز اتصال كابل دو باتري به يكديگر يا از تماس قطب مثبت باتري به بدنه خودرو خودداري نماييد ،زيرا اتصال كوتاه رخ ميدهد و ممكن است موجب ايجاد آتش سوزي
و يا سوختگي گردد.
ü üقبل از كار روي سيستم الكتريكي ،موتور و تمام دستگاههاي الكتريكي را خاموش و كابل منفي باتري را جدا نماييد.
ü üهنگام جدا كردن باتري از سيستم الكتريكي خودرو ،ابتدا كابل منفي و سپس كابل مثبت را جدا نماييد .جهت نصب و راهاندازي برعكس عمل كنيد.
ü üبراي جلوگيري از آسيب رساندن اشعه ماورا بنفش به پوشش باتري ،اجازه ندهيد كه باتري براي مدت طوالني زير آفتاب خورشيد قرار بگيرد.
ü üاگر ميخواهيد بيش از يك ماه از خودرو استفاده ننماييد ،بهتر است باتري خودرو را قطع نماييد.
ü üدر صورت استفاده از خودرو در مناطق سرد به مدت طوالني ،اقدامات الزم در خصوص محافظت باتري در برابر يخ زدن انجام دهيد.
ü üباتري يخ زده يا يخ نزده را شارژ ننماييد ،در غير اينصورت انفجار رخ خواهد داد .باتري يخ زده بايستي تعويض گردد .باتري خالي تقريباً در  0درجه سانتيگراد يخ ميزند.
ü üدر هنگام ذخيره سازي باتري ،اطمينان حاصل نماييد كه اختالف درجه حرارت قسمت باال و پايين زياد نيست ،در غير اينصورت تخليه خود به خود رخ ميدهد.
ü üهنگام قطع كردن باتري ،ابتدا قطب منفي و سپس قطب مثبت را جدا نماييد .پس از آن ،گيره صفحه باتري باز و باتري را از سيني نصب بيرون بكشيد.
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محل باتري
در زير صندلي راننده ميباشد.

4

رادار دنده عقب
بررسي عملكرد خود
سيستم رادار ميتواند هنگامي كه سيستم روشن است به
صورت خودكار سنسورها را از نظر داشتن عملكرد عادي
بررسي نمايد.
اگر همه چيز عادي بــود ،صداي بوق يك بار به صدا در
خواهد آمد .سيستم تا هنگامي كه بررسي خود را به پايان
نرساند عملكرد ندارد.
در صورتي كه يك يا دو سنســور آسيب ديده و يا داراي
ســيم كشي نادرستي باشــند ،صداي بوق  2بار به صدا
درميآيد .سنسورهايي كه آسيب ديدهاند و يا داراي سيم
كشي نادرستي ميباشند ،عملكرد ندارند در صورتي كه
باقي سنســورها عملكرد عادي دارند .اگر سيستم رادار
توسط ردياب زاويه جلو آماده شده باشد ،نمايشگر شروع
به نشــان دادن ميكند ،زماني كه دنده  Rدرگير باشد،
نمايشگر قادر به نشان دادن نميباشد .عالوه بر اين ،اگر
دنده  Rدرگير باشــد ،رادار دنده عقب دوباره ميخواهد
خود را بررسي نمايد.
كاركرد درحالت عادي
هنگامــي كه دنده  Rدرگير اســت ،رديــاب زاويه جلو/
سيستم رادار دنده عقب شروع به كار خواهد كرد.
هنگامي كه سيستم رادار با ردياب زاويه جلو آماده شده
باشد ،دنده  Rنبايد درگير باشد و سرعت خودرو كمتر از
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 15كيلومتر بر ســاعت باشد ،در اين صورت ردياب زاويه
جلو عملكرد خواهد داشــت .هنگامي كه سرعت خودرو
بيشتر از  15كيلومتر بر ســاعت باشد ردياب زاويه جلو
از كار خواهــد افتاد .هنگامي كه ســرعت خودرو از 15
كيلومتر بر ساعت يا بيشتر به زير  10كيلومتر بر ساعت
افت كند ،ردياب زاويه دوباره شروع به كار ميكند.
• •هنگامي كه خودرو در حال حركت ميباشد و سرعت
آن كمتر از  15كيلومتر بر ساعت است ،ردياب زاويه
جلو ميتواند مانع را شناســايي و صداي هشــدار را
ارسال نمايد .اگر فاصله نسبي سنسور از مانع بيشتر از
 3ثانيه باشد ،صداي هشدار متوقف خواهد شد.
• •در هنگام عملكرد عادي ،اگر سنســور سيستم رادار
هر مانعي را  در حدوده نمايش ،نشــان دهد ،دستگاه
ميتواند صداي هشدارها را با توجه به ميزان فاصله از
مانع با فركانسهاي مختلف ارسال نمايد:
w wاگر ميزان فاصله از مانع بيش از  150ســانتيمتر
باشــد ،كنترلگر رادار دنده عقب نميتواند صداي
هشداري را ارسال نمايد.
w wاگــر ميــزان فاصلــه از مانع بيــن  90الي 150
سانتيمتر باشد ،كنترلگر رادار دنده عقب با ارسال
صداي طوالني و متناوب و صداي هشدار با فركانس
 1HZواكنش نشان ميدهد.
w wاگر ميزان فاصله از مانع بين  60الي  90سانتيمتر
باشــد ،كنترلگر رادار دنده عقب با ارســال صداي
كوتاه و متناوب و صداي هشــدار با فركانس 2HZ
واكنش نشان ميدهد.
w wاگر ميزان فاصله از مانع بين  40الي  60سانتيمتر

باشــد ،كنترلگر رادار دنده عقب با ارســال صداي
سريع و متناوب و صداي هشدار با فركانس 4HZ
واكنش نشان ميدهد.
w wاگر ميزان فاصله از مانع  40±5ســانتيمتر باشد،
كنترلگر رادار دنده عقب با ارسال صداي طوالني و
صداي هشدار واكنش نشان ميدهد.
هشدار
• •سيستم كنترلگر رادار دنده عقب  6يا  4شاخك
را تشخيص و شناسايي ميكند كه در حال كار
كردن ميباشــند .اگر هر دو سنسور زاويه جلو
آسيب ديده باشند ،سيستم هنگامي كه روشن
است 4 ،شاخك در حال كار كردن را مشاهده
خواهد كرد و صداي هشدار به منظور عملكرد
عادي يك مرتبه به صدا در ميآيد.
• •وضعيــت يا موانــع زير ميتواند باعــث از كار
انداختن يا آسيب رساندن به سنسورها گردد:
ü üتور سيمي ،سيم يا اشيا همانند آن
ü üرانندگي در چمن زار يا جادههاي ناهموار
ü üپنبه يا مواد جاذب موج صدا
ü üســطح حساس سنســور آغشــته به مواد
خارجي شده باشد.
ü üصداي فلــزي و صــدا اگزوز فشــار باال و
فركانسهاي فشار باال
ü üموانعي كه بازتابگر ســريع يا داراي شــكل
مخروطي ميباشند.
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جعبه فيوز
بررسي و تعويض فيوزها
• •محفظه موتــور  :يك جعبه فيوز درون محفظه موتور
نصب شده است.
• •محفظه باتــري :داراي دو جعبه فيــوز ( جعبه فيوز
محفظه باتري و جعبه فيوز قطب مثبت)
• •ســمت چپ داشــبورد :يك جعبه فيوز سمت راننده
میباشد.
• •سمت راســت زير داشــبورد :يك جعبه فيوز سمت
كمك راننده میباشد.
اگر هريك از اجزاي الكتريكي از عملكرد خارج شد ،نشان
دهنده اين اســت كه برخي فيوزها سوختهاند .در چنين
وضعيتي ،فيوز را به صورت زير بررسي و تعويض نماييد:
• •سوئيچ را در حالت  OFFقرار دهيد.
• •پوشش جعبه فيوز را باز نماييد.
• •هرجا سيســتم بد كار كرد ،اطالعات دقيق مربوط به
نقص در فيوز را در داخل تقســيم فيوز و جريان نامي
مشاهده نماييد.
• •فيوز را با كمك ابزار بيرون بكشيد.
• •فيوز را از نظر سوخته شدن بررسي نماييد.

بررسي چراغهاي جلو
• •خودرو را جهت انجام بازرســي چراغهاي جلو آماده
سازي نماييد:
• •خودرو را در سطح صاف پارك نماييد.
• •فشار تايرها مناسب باشد.
• •ساختار داخلي چراغ جلو عادي باشد.
• •چراغهاي جلو را بررسي نماييد.
• •مجموعه چراغهاي جلو را از نظر آسيبديدگي بررسي
و در صورت لزوم تعويض نماييد.

• •عملكرد چراغ جلو را تســت نماييد .المپ ســوخته شده بايستي تعويض گردد .عملكرد تنظيم چراغ جلو را بررسي
نماييد كه داراي شرايط عادي میباشد يا نه.
• •چراغ جلو را از نظر وجود بخار آب يا هر جسم خارجي ديگر بررسي نماييد.
• •اگر نوردهي چراغ جلو از محدوده طبيعي منحرف شده باشد ،الزم است چراغ جلو تنظيم گردد.

تعويض المپ
• •قبل از تعويض المپ ،اطمينان حاصل نماييد كه سوئيچ و كليد چراغها خاموش باشند و سپس چراغها را براساس
ليست توان جدول زير تعويض نماييد.
نوع المپ

توان (وات)

طرح

چراغ نور باال

55

المپ هالوژن H1

چراغ جلو

5

المپ گرهاي

چراغ راهنما گردش به راست

21

تك المپ

چراغ راهنما گردش به چپ

21

تك المپ

چراغ ترمز/چراغ عقب

۲۱/۵

تك المپ

چراغ دنده عقب

21

تك المپ

چراغ پالك

5

المپ گرهاي

چراغ مطالعه

8

تك المپ

چراغ سقفي جلو

5

تك المپ

چراغ سقفي عقب

5

دو المپ

چراغ مه شكن جلو

55

المپ H3

چراغ مه شكن عقب

21

تك المپ

4
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هشدار
المپهــاي هالــوژن داراي گازهاي تحت فشــار
ميباشــند ،براي جلوگيــري از انفجــار يا ترك 
خوردن ،مراقب باشيد كه در هنگام حمل ،سقوط
نكرده يا به آن ضربه وارد نشود .هنگام نگه داشتن
المپ ،از قسمت پالســتيك يا فلزي برداريد و با
قسمت شيشهاي تماس نداشته باشيد.

سرويس و نگهداري شاسي
بررسي شاسي
خودرو را باال ببريد.
لولههاي سوخت ،روغن ترمز را از نظر عدم وجود نشتي
بررسي نماييد.
قالپاق چرخ ،پوشش گل سپر و ميله بغل را از نظر وجود
آسيبديدگي بررسي كنيد.
گوشواره باال بردن خط تخليه را از نظر زنگزدگي و نصب
به صورت محكم بررسي چشمي نماييد.

سيستم و نگهداري سيستم اگزوز
بررسي سيستم اگزوز
خودرو را باال ببريد.
جلــو و عقب لوله اگزوز ،منبع اگزوز و پوســته كاتاليزور
اكسايش را از نظر وجود شكستگي بررسي نماييد.
قطعات بين اتصاالت سيســتم اگزوز را از نظر عدم وجود
نشتي بررسي كنيد.
منجيدهاي اگــزوز را از نظر زنگ زدگي يا شكســتگي
بررسي كنيد.

بررسي پيچهاي شاسي براساس گشتاورهاي ارائه
شده
تمام وسايل الكتريكي و سوييچ را خاموش نماييد.
خودرو را باال ببريد.
تمام پيچ و مهرههاي بستن شاسي را از نظر سفت بودن
و خوردگي بررسي نماييد.
تمام پيچ و مهرههاي بستن شاسي را براساس گشتاورهاي
ارائه شده دوباره سفت نماييد.
هشدار
توجه داشته باشــيد هنگام نگاه كردن به شاسي،
از ريزش خاك ،ماســه و ساير مواد به داخل چشم
جلوگيري نماييد .جهت ســفت كــردن پيچهاي
شاســي ،از كاله ايمني و دستكش و ساير وسايل
ايمني استفاده نماييد.
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هشدار
مراقب باشــيد كه اگزوز موجب ســوختگي شما
نشود.

سرويس و نگهداری خودرو
بررسي سيبك طبق و گردگير سيستم تعليق
گردگير ســيبك طبق بازويي بااليي را از نظر عدم وجود
آسيبديدگي بررسي نماييد .اگر هر آسيب ديدگي وجود
داشت آن را تعويض نماييد.
گردگير سيبك طبق بازويي پاييني را از نظر عدم وجود
آسيبديدگي بررسي نماييد .اگر هر آسيب ديدگي وجود
داشت آن را تعويض نماييد.

سرويس و نگهداري سيستم تعليق
بررسي قسمتهاي سيستم تعليق
خودرو را باال ببريد.
تمام بوشهاي رابط را از نظر زنگزدگي يا آسيبديدگي
بررسي نماييد.
تمام پيچ و مهرههاي اتصال را با گشتاور مخصوص سفت
نماييد.
اتصال هر قســمت را از نظر تغيير شــكل و شكستگي
بررسي كنيد.
كمك فنر را از نظر عدم وجود نشتي روغن بررسي نماييد.
گردگير را از نظر آسيبديدگي بررسي نماييد.

سرويس و نگهداري كيسه هوا
بررسي كيسه هوا
بررسي كيسه هواي سمت راننده
محل كيسه هواي سمت راننده در قسمت مركز غربيلك
فرمان است ،با بازرسي چشمي (ظاهري) مطمئن شويد
كه پوسته پالستيك در محل خود باشد.
هشدار
• •هيچ گونه مادهاي بر روي پوســته كيســه هوا
اضافه ننماييد ،آســيب رســاندن يا قراردادن
مانع بر روي پوسته كيسه هوا ممنوع ميباشد.
اطمينان حاصل نماييد كه كيســه هوا داراي
عملكرد عادي است.
• •جهت تميز كردن محفظه كيســه هوا فقط از
يك پارچه خشــك يا كمي مرطوب اســتفاده
نماييد.

بررسي كيسه هواي سمت كمك راننده
محل كيســه هواي سمت كمك راننده در قسمت باالي
جعبه داشبورد است ،با بازرسي چشمي (ظاهري) مطمئن
شويد كه پوسته پالستيك در محل خود باشد.
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ك كن
تعويض تيغه برف پا 
دكمه قفل تيغه برف پاككن را فشــار دهيد .تيغه برف
پاككن را به سمت پايين بكشيد.
تيغه برف پاككن را نصب نماييد .بايســتي محل دكمه
قفل در موقعيت قفل باشد.
سوييچ را روشن كنيد و بازوي برف پاككن را در حالت
زمان كوتاه به حركت درآوريد ،برف پاككن شيشه جلو
را قطــع نماييد ،به صــورت اتوماتيك به موقعيت توقف
برميگردد.
ســرويس و نگهداري برف پاك كن و تجهيزات
شستشو
بررسي برف پاككن و تجهيزات شستشو
محدوده موقعيت تيغه برف پاككن را بررسي نماييد.
فاصله بين الستيك تيغه برف پاككن و پايينترين لبه
شيشه جلو ســمت راننده  30ميليمتر است .در صورت
لزوم بازوي برف پاككن را تنظيم نماييد.
فاصله بين الستيك تيغه برف پاككن و پايينترين لبه
شيشــه جلو ســمت كمك راننده  45ميليمتر است .در
صورت لزوم بازوي برف پاككن را تنظيم نماييد.

بررسي منبع شيشه شور
سطح سيال منبع شيشه شور بايد از درب منبع تقريباً 10
سانتيمتر فاصله داشته باشد .در صورت لزوم مايع شيشه
شور به آن اضافه نماييد.

هشدار
• •بررســي كنيد تيغه برف پاككن بايســتي در
حالت ســكون باشــد ،در صورت لزوم تعويض
نماييد.
• •گشتاور ســفت كردن بازوي برف پاككن 81 :
الي  12نيوتن متر
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هشدار
سيال منبع شيشه شور مايع مصرفي است .لطفاً به
صورت مرتب آن را بررسي نماييد.

سرويس و نگهداری خودرو

بررسي آب پاش برف پاككن
ميزان پاشــش مايع برف پاككن روي شيشــه جلو در
تصوير روبرو نمايش داده شده است.
اگر جهت آب پاش مايع برف پاككن روي شيشه جلو در
موقعيت صحيح نيست ،نازل آن را تنظيم نماييد.

هشدار
• •کمربنــد ایمنی را به صورت کامل بکشــید و
بررسی نمایید که تجهیزات به صورت اتوماتیک 
دوباره بر می گردد.
• •کمربند ایمنی را از لحاظ کثیف بودن بررســی
نمایید ،در صورت لزوم جهــت تمیز کردن از
مایع صابون استفاده کنید.

سرويس و نگهداري كمربند ايمني
بررسي كمربند ايمني
كمربند ايمني را از لحاظ وجود آسيبهاي زير بررسي و
در صورت لزوم تعويض نماييد:
• •وجود ساييدگي ،پارهگي و شكستگي در كمربند ايمني
• •پارهگي در تيزي لبه كمربند ايمني
• •وجود اثر سوختگي سيگار
• •يك طرفه تيزي لبه كمربند ايمني تغيير شــكل داده
يا مواج شده باشد.
• •قفل كمربند ايمني را بررسي نماييد.
• •كمربند ايمني را با نيروي خيلي سريع جهت بررسي
حساسيت قفل شدن كمربند ايمني ،به سمت پايين
بكشيد .در صورت قفل نشدن سريع ،تعويض نماييد.
• •مجموعه سگك و زبانه قفل را بررسي نماييد.
• •پوشش مجموعه سگك را از نظر تغيير شكل ،باز كردن
بررسي و در صورت نياز تعويض نماييد.
• •زبانه قفل را از نظر تغيير شكل ،باز كردن بررسي و در
صورت نياز تعويض نماييد.

• •زبانه قفل را درون مجموعه ســگك قرار دهيد ،قفل
شدن زبانه قفل را بررسي نماييد .پس از بررسي بيش
از  5بار ،زبانه قفل اگر يكبار عملكرد نادرستي داشته
باشد ،بايستي تعويض گردد.
بررسي ناوداني شيشه جلو
جلو پنجره را باز نماييد.
ناوداني شيشــه جلو را از لحاظ وجود آلودگي و مسدود
بودن بررسي نماييد.
نوار درزگير را از لحاظ وجود آسيبديدگي بررسي كنيد.
جلو پنجره را ببنديد.
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توصيههاي ايمني
حد مجاز مصرف روغن موتور
وظايف روغن موتور
وظيفــه اصلي روغن موتور روغــنكاري و خنك نمودن
قطعات داخلي موتور اســت .عالوه بــر اين ،روغن نقش
مهمي در عملكرد عادي و طبيعي موتور بازي ميكند.

5

مصرف روغن
مصرف مقدار مشخص و ناچيزي از روغن در زمان كاركرد
موتور ،امري طبيعي است .اصوالً مصرف روغن در موارد
زير ميباشد:
• •در حين روغنكاري پيستونها ،رينگهاي پيستون و
سيلندرها
در زماني كه پيستونها در داخل سيلندر به سمت پائين
حركت ميكنند ،يك غشــاي نازك از روغن روي جداره
ســيلندر باقي ميماند .و نيز بخشــي از روغن ،به واسطه
وجود مكش و خالء زياد در زمان شتاب منفي خودرو به
داخل محفظه احتراق مكيده ميشود .كه در زمان احتراق،
گازهاي داغ حاصل از احتراق ســوخت ،با اين قسمت از
روغن موتور و نيز غشاء روغنهاي باقيمانده روي جداره
سيلندر تركيب و سوخته ميشود.
• •روغــن موتــور همچنان تنه يا ســاق ســوپاپها را
روغنكاري ميكند .بخشــي از روغــن موتور كه در
منيفلــد ورودي قرار دارد ،بــه داخل محفظه احتراق
مكيده شــده و سپس به همراه ســوخت در فرآيند
احتراق ،ســوخته ميشــود .البته گازهاي داغ اگزوز
نيــز مقداري از روغن موتور كه جهت روغنكاري تنه
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سوپاپهاي دود به كار ميرود را ميسوزاند.
ميزان مصرف روغن به ويسكوزيته و يا سياليت ،كيفيت
روغن و البته به نحوه رانندگي با خودرو بســتگي كامل
دارد.
رانندگي در ســرعتهاي باال و نيز شتابگيري و شتاب
منفي مداوم و متناوب ،ميــزان مصرف روغن را افزايش
خواهد داد.
در يك موتــور نو به علــت عدم انطباق كامــل ديواره
سيلندرها با پيســتون و رينگهاي آن ،امكان سوختن
روغــن وجود دارد .لذا لطفاً در ابتدا بدون نگراني ،مراتب
ســرويس و نگهــداري خودرو را طبــق دفترچه راهنما
پيگيري و بازديدهاي الزم را انجام دهيد.
هنگام اندازهگیری ميزان مصــرف روغن ،دقت باالئي را
بــه كار ببريد .زيرا به طور معمول ،كم شــدن روغن در
حد بسيار پائيني بوده و تعيين دقيق روغن سوخته شده
بسيار مشكل خواهد بود.
اگر خودرو شما براي پيمايشهاي كم مورد استفاده قرار
ميگيرد و روغنســوزي آن در حد طبيعي باشد ،ميزان
افت سطح روغن روي گيج روغن حتي تا پيمايش 1000
كيلومتر غير قابل اندازهگیری است .اين بدين علت است
كــه عموماً روغن موتور با مخلــوط گازهاي احتراق و يا
بخار آب تركيب و رقيق شده و سطح آن روي گيج تغيير
نخواهد كرد.

اهميت بررسي سطح روغن موتور روي گيج
يكي از نكات كليدي براي تشخيص صحيح بودن برنامه
سرويس و نگهداري خودرو ،ثابت ماندن سطح روغن روي
گيج و كم نشدن آن و نشان دهنده اطمينان از عملكرد
مؤثر روغن موتور است.
بنابراين بررســي كردن سطح روغن به صورت متناوب و
منظم ،بســيار اساسي و الزم است .به طوريكه ما توصيه
ميكنيم سطح روغن را پس از هر بار سوختگيري بررسي
و اندازهگیری كنيد.
بــه منظور دســتيابي به اطالعات مرتبــط با روشهاي
اندازهگیری سطح روغن موتور ،لطفاً به قسمت سرويس و
نگهداري موتور مراجعه نماييد.

هشدار
عدم بررســي كردن متناوب و اندازهگیری سطح
روغن ،امكان ايجاد مسائل و مشكالت جدي براي
موتور را ناشــي از كم شدن روغن به وجود خواهد
آورد.

توصیههای ایمنی
سوخت گيري خودرو
انتخاب سوخت مصرفي
براي ايجاد بهترين عملكــرد از موتور خودرو خود ،لطفاً
سوخت مناسب را انتخاب نماييد .خرابي موتور حاصل از
انتخاب نادرست سوخت ،هيچ وقت تحت پوشش گارانتي
و وارانتي قرار نخواهد گرفت.
مدلهاي بنزيني
بنزين بدون سرب با عدد اكتان  93و يا باالتر را در خودرو
بايستي مصرف كرد .استفاده از بنزين با عدد اكتان پائينتر
باعث ضربات جدي و دائم به موتور شــده كه اگر خيلي
جدي باشد ،منجر به  آسيبديدگي موتور خواهد شد.
اگرضربات سنگين هنوز به صورت شديد حتي در صورت
اســتفاده از سوخت مناســب در موتور اتفاق ميافتد و يا
در هنگام رانندگي با ســرعت ثابــت در جادههاي تخت
و صاف ،صداي ضربه از موتور شــنيده ميشــود ،حتماً با
نمايندگيهاي مجاز شركت گواه تماس بگيريد.

هشدار
هيچگاه از بنزين ســربدار در خودرو به واســطه
تأثير مخرب در عملكرد مبدل كاتاليستي سهكاره
( )CCWTاســتفاده نكنيــد .عوامــل تخريــب
تجهيزات كنترل انتشار آلودگي خودرو ،موتور را به
سمت خرابي پيش برده و نيز هزينههاي تعمير و
نگهداري و سرويس را افزايش ميدهد.

ظرفيت باك سوخت
حجم باك ســوخت خودرو برابر  65ليتر اســت .كه در
خودروهاي بنزيني ،كنيســتر با حجم  1200ميليليتر با
آن متناسب است.
استفاده از خودرو در خارج از كشور
چنانچه شما مجبور به استفاده از خوردو در خارج از محل
زيســت خود هستيد ،در ابتدا بايستي از قوانين رانندگي
حاكم در آنجا تبعيت نموده و در ثاني مطمئن شويد كه
به سوخت مناسب دسترسي داريد.
از كار افتادن باتري
چنانچه باتري خودرو خالي كرده باشد ،خودرو را ميتوان
با تعويض باتري و استفاده از باتري جايگزين سالم روشن
نمود.
از كار افتادن موتور در حين رانندگي
• •به آرامي سرعت را كم كرده و در مسير مستقيم برانيد.
خــودرو را به دقت هدايت كرده و درجاي امني پارك 
كنيد.
• •چراغهاي هشدار اضطراري را روشن كنيد.
• •ســعي كنيد دوباره موتور را استارت بزنيد .در صورتي
كه اســتارت نخورد ،به يكــي از نمايندگيهاي مجاز
شركت گواه مراجعه نماييد.

حركت نكردن موتور
اگر بعد از فشار دادن پدال گاز ،موتور حركت نكرد ،ممكن
اســت عيبي در جايي از سيستم كنترل پدال گاز (براي
خودروهاي گازوئيلي) يا سيســتم كنتــرل موتور (براي
خودروهــاي ديزلي) اتفاق افتاده باشــد .بنابراين جهت
برطرف كردن عيب سريعاً به يكي از نمايندگيهاي مجاز
شركت گواه مراجعه نماييد.
گيركردن خودرو
اگر خودروي شما در گودالي گير كرد ،با عقب و جلو بردن
خودرو آن را بيرون بكشيد.

هشدار
اگر موتور از كار بيافتد ،سيســتم ترمز و بوســتر
فرمان عمل نخواهند كرد .بنابراين زماني كه قصد
داريد از سيســتم ترمز و بوســتر فرمان استفاده
كنيد ،تالش بيشــتري نسبت به شــرايط عادي
موتور نياز ميباشد.
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هشدار

5

• •اگر شــخصي يا شــيئي در نزديكي خودروي شما
ميباشــد ،خــودرو را با عقب و جلوكــردن حركت
ندهيــد .چون كه اين عمل باعث پرتاب شــدن گل
والي و ضربه خوردن اشــخاص يا اشــياء شده و در
نتيجه موجب صدمات جاني و مالي خواهد شد.
• •لطفاً هنگام بيرون آوردن خودرو از داخل گودال براي
جلوگيري از آســيب ديدگي گيربكس و قسمتهاي
ديگر خودرو به موارد زير توجه نماييد:
ü üهنگامي كه از دنده اســتفاده ميكنيد يا قبل از
انتخاب دنده جلو يا معكوس ،لطفاً پدال كالچ را
تا انتها فشار دهيد.
ü üاز باال رفتــن دور موتور و آزاد گذاشــتن چرخ
اجتناب نماييد.
ü üاگــر چند بار عمل فــوق را انجام داديد و موفق
نشديد خودرو را از گودال خارج كنيد .ميبايست
خودرو را بكسل نماييد.

بكسل نمودن
اگر نياز اســت كه خودروي شــما بكســل شود ،توصيه
ميشــود براي اين كار با يكــي از نمايندگيهاي مجاز
شــركت گواه و يا اين كه به دو روش  Aو  Bخودرويتان
را بكسل نماييد.
داشــتن تجهيزات مناسب در حين بكسل كردن خودرو
به شــما كمك خواهد كرد كــه از صدمه نديدن خودرو
اطمينان حاصل نماييد.
اگر خودروي شــما به درستي بكسل نشود ،ممكن است
صدمه ببيند .براي اجتناب از صدمه ديدن خودرو به موارد
زير توجه داشته باشيد:
• •قوانين محلي ميبايست در حين بكسل كردن رعايت
شود.
• •چرخها و اكسلها بايد برروي زمين در شرايط خوبي
باشــند .در غير اين صورت ميبايســت از يك پيش
نگهدارنده بكسل استفاده نماييد.
هشدار

• •هنگام باالبردن چرخها ،ميبايست مراقب باشيد كه
يــك فضاي خالي كافي را در انتها و مقابل خودروي
بكسل شونده تامين كنيد .در غير اين صورت سپر يا
بدنه زيرين خودروي بكســل شونده در حين بكسل
كردن صدمه خواهد ديد.
• •در زمان بكسل كردن خودرو كليد سوئيچ را برنداريد
و يــا در حالت  KCOLقرار ندهيد .زيرا مكانيســم
قفل فرمان در هنگام بكسل كردن خودرو نميتواند
چرخهاي جلو را  به سمت جلو و مستقيم نگه دارد.
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بكسل كردن با كشنده داراي باالبر چرخ
بكسل از جلو(روش )A
در ايــن روش پيش نگهدارنده بكســل در زير چرخهاي
محور قرار ميگيــرد .اگر از  پيش نگهدارنده اســتفاده
نميكنيد ،ميبايســت ترمز دستي را آزاد كنيد و دنده را
در وضعيت  Nقرار دهيد.
بكسل از عقب(روش )B
در اين روش اســتارت موتــور را در وضعيت  ACCقرار
دهيد.
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هشدار

بكسل كردن با كشنده داراي كفي
بكسل كردن با كشنده داراي قالب و ريسمان
بكسل كردن با اين شرايط ممنوع ميباشد.
استفاده از حلقه بكسل اضطراري
• •قبل از بكســل كردن كنترل نماييد كه حلقه بكسل
اضطراري نشكســته و صدمه نديده باشد و پيچهاي
نصب ،شل نشده باشند.
• •كابل بكسل را محكم كنيد و با دقت به حلقه ببنديد.
• •حلقه را ســريع تكان ندهيــد و با نيروي ثابت محكم
كنيد.
• •از صدمه زدن به حلقه اجتنــاب نماييد .از كنارهها و
زاويه عمودي نكشيد .هميشه از سمت جلو و مستقيم
بكشيد.

• •اگر از حلقه بكســل اضطراري بــراي بيرون آوردن
خودرويتــان كه در گل يا ماســه فــرو رفته و يا در
شــرايط ديگر قــرار دارد اســتفاده ميكنيد ،براي
احتياط به موارد زير توجه نماييد .در غير اين صورت
ممكن است فشار زيادي بر روي حلقه و كابل بكسل
وارد شــود و يا باعث پاره شدن زنجير و درنتيجه آن
منجر به صدمات جدي يا آسيب ديدن خودروگردد:
ü üاگر خودروي بكســل كننده به سختي حركت
ميكنــد ،به زور عمل بكســل كــردن را ادامه
ندهيد .در اين شــرايط با يكي از نمايندگيهاي
مجاز شــركت گواه جهت بكسل كردن خودرو
تماس بگيريد.
ü üتا حد امكان خودرو را به سمت جلو و مستقيم
بكسل نماييد.
ü üدر حين بكسل كردن از خودروي بكسل شونده
دور شويد.

نصب حلقه بكسل جلو
• •از يك آچار سرتخت براي برداشتن كاور حفره بكسل
جلو كه بر روي سپر جلو قرار دارد ،استفاده نماييد.
• •حلقه بكســل را وارد حفره روي سپر كنيد و آن را در
جهت عقربه ساعت بچرخانيد.
• •حلقه بكسل جلو را با آچار مهره چرخ محكم نماييد.

5

هشدار

زمان نصب حلقه بكسل بر روي خودرو ،از محكم بسته
شــدن آن اطمينان حاصل نماييد .در صورتي كه حلقه
بكســل شل باشد ،ممكن اســت در حين بكسل كردن
بيافتد و باعث صدمات جدي يا مرگ بشود.
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زماني كه خودرو در گل و ماســه و يا در شرايط ديگري
گير ميكند كه شما نميتوانيد با قدرت خود خودرو ،آن
را بيرون بياوريد ،روشهاي زير در بيرون آوردن آن مؤثر
هستند:
• •خاك و ماسه را از عقب و جلوي الستيك برداريد.
• •يك سنگ يا چوب زير الستيك قرار دهيد.

5

هشدار
• •در حين بكســل كردن از عالئم هشدار دهنده
استفاده كنيد.
• •در زمان بكسل كردن از خودروي بكسل شونده
و كابل و زنجير بكسل دور باشيد.
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حفاظت از محيط زيست
به منظور حفظ و ســامتي محيط زيست ،هرگز اجازه
ندهيد سيالهاي سرويس وارد سيستم فاضالب ،آبهاي
سطحي ،آبهاي زير زميني يا خود زمين شوند.
جوش آوردن خودرو
اگر گيج درجه حرارت مايــع خنك كاري موتور به حد
جوش رسيد يا احساس كرديد كه قدرت موتور كم شده
است و يا صداي قفل شدن بلندي را شنيديد ،اين عالئم
نشــان دهنده جوش آوردن خودرو ميباشد .بنابراين در
اين شرايط موارد زير را انجام دهيد:
• •خودرو را در حاشيه جاده ببريد .چراغ هشدار اضطراري
را روشن كرده و دنده را در موقعيت خالص ( )MTيا
قرار داده و ترمز دستي را بكشيد .اگر سيستم
تهويه مطبوع روشن است ،آن را خاموش كنيد.
• •اگــر بخار و مايعات از مخزن به باال پخش ميشــود،
لطفــاً موتور را خاموش كرده و مدتي صبر نماييد و تا
زماني كه كه بخارات پراكنده نشــدن ،سرپوش موتور
را برنداريد.
• •بررسي كنيد كه آيا فن الكتريكي كار مي كند .رادياتور،
شيلنگ و قطعات زيرين آن را كنترل نماييد.
هشدار
به خاطر حفظ ايمني ،تا وقتي كه پاشش بخارات
همانند فشار مايعات و بخارات موجود در رادياتور
خيلي باالست ،سرپوش موتور را ببنديد.

• •اگر فن الكتريكي كار نميكند ،بررسي نماييد كه فن
خاموش شده يا كابل رابط آن شل شده است .درصورتي
كه هيچ كدام رخ نداده بود ،فن را سرجاي اولش قرار
دهيد و اگــر كار نكرد به يكي از نمايندگيهاي مجاز
شركت گواه جهت رفع عيب مراجعه نماييد.
• •اگر رادياتور يا شيلنگها نشــتي دارند ،فورا ً موتور را
خاموش كنيد و با نمايندگيهاي مجاز شــركت گواه
جهت رفع عيب تماس حاصل نماييد.
• •اگر فن الكتريكي به طور عادي كار ميكند و نشتي در
شيلنگها وجود ندارد ،براي اينكه موتور سريعتر خنك
شود ،براي چند دقيقه موتور را خاموش كنيد.
• •مخزن مايع خنك كاري را بررســي كنيد .اگر مخزن
خالي باشد ،مايع خنك كاري را در حالي كه موتور كار
ميكند تا محدوده  Fپر نماييد.
هشدار
زماني كه موتــور كار مي كند ،مراقب باشــيد و
دستان و لباسهايتان را از فن و تسمه موتور دور
نگه داريد.
هشدار
سعي نكنيد كه درپوش فشار موتور و رادياتور را تا
زماني كه هنوز خيلي داغ هستند ،برداريد .در غير
اين صورت پخش ســريع بخارات و مايعات خيلي
داغ منجر به صدمات جدي خواهد شد.
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• •زماني كه مايع خنك كاري موتور خنك شد و به درجه
حرارت مشخص شده رسيد ،سطح آن را بررسي كنيد
و در صورت لزوم تا محدوده  Fپر نماييد .اگر ســطح
مايع خنك كاري به طور برجستهاي پايين آمده باشد،
نشان دهنده اين است كه در جايي از سيستم نشتي
وجــود دارد .بنابراين هرچه ســريعتر براي رفع عيب
به يكي از نمايندگيهاي مجاز شــركت گواه مراجعه
نماييد.
نكات مهم رانندگي در زمستان
• •نوع مايع خنك كننده موتور را مشخص نماييد.
• •در مايع خنــك كننده موتور بايســتي مايع ضديخ
ُ
گليكل اتيلن جهت جلوگيري از خوردگي قطعات آلياژ
آلومينيم استفاده شود.
• •موقعيــت قرارگيري باتري و كابلهاي آن را بررســي
نماييد.
• •انرژي باتريها در آب و هواي سرد افت ميكند .لذا انرژي
الكتريكي كافي و مناسب بايستي هنگام فصول سرما،
در باتري باقي بماند .از مناســب بودن ميزان روانروي
(سياليت) روغن موتور در فصول سرما ،مطمئن شويد.

هشدار
از ضديخ پايه الكلي ،هيچگاه استفاده نكنيد.

اگر مقدار زيادي از روغن تابســتان در موتور مانده باشد،
مسئله سخت روشن شدن موتور در زمستان ،روي خواهد
داد .در صورتي كه اطالعات كافي در خصوص نوع روغن
مناسب در فصول زمستان را نداريد ،لطفاً با نمايندگيهاي
مجاز شركت گواه تماس حاصل نماييد.
• •از يخ زدن دربهاي قفل شده جلوگيري نماييد.
• •اسپري كردن مقدار كمي روغن گليسيرين در سوراخ
قفــل درب ،به ممانعت از يخزدگي و قفل شــدن آن
كمــك خواهد كرد .بــراي بازكردن قفــل دربهاي
يخزده ،ميتوان ابتدا كليد را گرم كرده و سپس آنرا در
سوراخ قفل فرو كنيد.
• •از محلول شيشهشور حاوي ضديخ استفاده نماييد.
• •شــما ميتوانيد اين محصول را از نمايندگيهاي مجاز
شركت گواه و يا نمايندگان فروش قطعات يدكي مجاز
خريــداري نماييد .ليكن حتماً نســبت مخلوط را بر
اساس توصيه سازنده ،رعايت كنيد.
• •در فصول ســرما ،ترمز پارك يا ترمز دســتي را فعال
نكنيد.

هشدار
لطفاً هيچگاه محلول ضديخ موتور يا هر نوع ماده
مشابه به جاي محلول شيشهشور را استفاده نكنيد،
چرا كه باعث خرابي رنگ بدنه خودرو خواهد شد.

لطفاً در فصول ســرد ،چنانچه احتمال يخزدن مجموعه
ترمز و چرخ وجــود دارد ،ترمز دســتي را هنگام پارك 
خــودرو فعال نكنيد .در زمان پارك خــودرو ،دنده را در
حالت پارك براي خودروهاي با گيربكس اتوماتيك()AT
و يــا دنده  1و يا دنده عقــب براي خودروهاي گيربكس
دستي( )MTقرار داده و در مقابل هر دو چرخ محور جلو،
گوه (دنده پنج) قرار دهيد.
توصيه عدم استفاده از ترمز دستي به اين خاطر است كه
امكان دارد برف يا آب در اطراف مكانيزم ترمز چرخ نفوذ
كرده و يخ بزند .و در لحظه شروع حركت ،چرخ بعد از غير
فعال كردن ترمز دستي ،به سختي خالص شود.
• •از تجمع يخ و برف در پشت گِل پخش كن ،جلوگيري
كرده و هر از چند گاهي سطوح آنها را تميز كنيد.
چنانچه يخ و برف در پشــت گل پخش كن جمع شود،
باعث ايجاد گوشــههاي تيز در قطعه خواهد شد .هنگام
رانندگــي در فصل زمســتان ســرد و بارندگــي ،هر از
چندگاهي خودرو را  به طور متناوب پارك كرده و سطوح
گل پخشكنهــا را از تجمع يخ و برف بررســي و تميز
كنيد.
گرفتن وسايل جانبي و همراه خودرو
تعــدادي ابزار و وســايل و تجهيزات را كــه در زمانهاي
اضطراري مورد اســتفاده قرار ميگيرد ،به همراه داشــته
باشيد.
بهتر است كه اين وسايل به شرح زير در خودرو شما آماده
بهرهبرداري باشد:
زنجير چرخ ،تيغه شيشــه پاك كن ،كيســه شن ،چراغ
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فالشر سيار ،بيلچه كوچك ،طناب ،سيم بكسل و ...
چگونه در مصرف سوخت صرفهجوئي كرده و طول عمر
مفيد خودرو را افزايش داد؟
انجام كارهائي كه باعث ميشــود با يك ليتر ســوخت،
مســافت بيشتري را طي كرد ،مشكل نيست .البته انجام
آنها عالوه بر كاهش مصرف سوخت ،باعث افزايش طول
عمر مفيد خودرو نيز خواهد شــد .چند روش كه جهت
كاهش هزينه سوخت و تعمير و نگهداري خودرو بايستي
بلد بود و اطالع داشت ،به شرح زير توضيح داده شدهاند:
• •فشــار باد تايرها را طبق دستورالعمل سازنده ،تنظيم
كنيد ( .لطفاً به قسمت تاير و چرخها مراجعه نماييد)
كم بودن فشار باد تاير ،باعث سايش بيش از حد تاير،
افزايش اصطكاك و مصرف سوخت خواهد شد.
• •از حمل وســايل و بار غير ضــروري در داخل خودرو
خــودداري نماييد .چــرا كه حمل بــار اضافي باعث
افزايش فشــار به موتور و نيز افزايش مصرف سوخت
خواهد شد.
• •طوالني كردن زمان گرم كردن و درجا روشــن ماندن
موتور ،مجاز نميباشــد .به جاي اين كار ميتوان بعد
از روشن شــدن موتور ،با سرعت آهسته و دور موتور
پائين حركت نمود .ليكن با اين وجود ،زمان گرم كردن
موتور در ســرماي بيش از حد ،كمي بيشتر از حالت
معمولي است.
• •هنگام رانندگي در جادههاي نســبتاً صاف و در زماني
كه ترمز موتور نياز نباشد ،دنده را در وضعيت '' ''Dقرار
دهيد .و سعي كنيد كه كمتر با دنده سنگين حركت
كنيد چراكه باعث افزايش مصرف سوخت خواهد شد.
• •شتابگيري خودرو بايستي آرام و به آهستگي صورت
بگيرد و از حركت پرشــتاب خــودداري كنيد .دنده
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معكوس حتيالمقدور بايد ســريع و بدون وقفه انجام
شود.
• •از طوالنــي كار كردن موتور در حالت درجا خودداري
كنيد .چنانچه در مناطق پرترافيك رانندگي نميكنيد
و يا در صورتي كه بايستي براي كسي به مدت طوالني
منتظر بود ،بهتر اســت موتور را خاموش و بعدا ً دوباره
روشن كنيد.
• •از شتابگيري و ترمز متناوب و پشت سر هم خودداري
كنيد .رانندگي در حالت گاز -ترمز مصرف سوخت را
افزايش خواهد داد.
• •از ترمــز زدن و توقف غيرضروري خــودداري كرده و
سعي كنيد كه با سرعت ثابت حركت كنيد.
• •زمانهاي چراغ قرمز را مديريت كنيد ،به نحوي كه تا
جاي ممكن كمترين توقف نياز باشد و يا حتي بدون
توقف از چراغ سبز عبور كنيد .فاصله ايمن را با خودرو
جلوئي حفظ كــرده و از ترمزهاي ناگهاني خودداري
كنيد .كه البته اين كار باعث كمتر شدن سايش لنت
ترمز نيز خواهد شد.
• •از رانندگــي در خيابانهــاي پرترافيــك و پر تردد
خودداري كنيد.
• •هيچ وقت پاي خود را روي پدال ترمز و يا كالچ ثابت
نگه نداريد .چرا كه اين كار باعث گرم شــدن كالچ و
يا سايش لنت و افزايش مصرف سوخت خواهد شد.
• •در زمان حركت در بزرگراه ،سرعت مطمئنه را رعايت
كنيد .رانندگي با ســرعت بيشــتر از جريان ترافيك،
باعث افزايش مصرف ســوخت خواهد شد .ميتوان با
ثابت نگه داشــتن سرعت مناسب ،در مصرف سوخت
صرفهجوئي كرد.
• •چرخهاي جلو را هميشه در زاويه مناسب تنظيم كنيد.

از برخورد و حركت ســريع از روي ســرعتگيرهاي
خيابان جلوگيري كنيد و در جادههاي پر دســتانداز
با ســرعت پائين حركت نماييد .تنظيم نبودن زاويه
چرخهاي جلو نه تنها باعث افزايش الستيكســائي
خواهد شــد ،بلكه يك بار اضافي را به موتور تحميل
خواهد نمود كه در حقيقت مصرف سوخت را افزايش
ميدهد.
• •شاســي و متعلقات شاسي را تميز نگه داشته و گل و
الي را از روي آن پاك كنيد .كه نه تنها باعث كاهش
وزن خودرو خواهد شــد ،بلكه خوردگي آن را نيز كم
ميكند.
• •خودرو خود را در بهترين وضعيت هميشه حفظ كنيد.
كثيفي فيلتر هواكش ،شمع ،روغن موتور و روانسازهاي
ديگر و نيز البته تنظيم نبودن فيلر ســوپاپها ،رگالژ
لنت ترمز و  ...روي زمان سرويس خودرو تأثير داشته
و مصرف سوخت را افزايش ميدهد .براي بيشتر شدن
زمان ســرويس و نگهداري خودرو و قطعات و كمتر
شدن مصرف سوخت ،بايستي خودرو را طبق جدول
زمانبندي ســرويس و نگهداري ،بررسي كرد .البته در
صورت رانندگي در شرايط سخت ،تعمير و نگهداري
بايستي مطابق با شرايط سخت انجام گردد.
هشدار
هنگام رانندگي در سراشــيبي ،هيچگاه خودرو را
خاموش نكنيد .در صــورت خاموش بودن موتور،
جعبه فرمان و بوســتر ترمز در وضعيت عادي كار
نميكنند.

توصیههای ایمنی
روشن نشدن خودرو
قبل از انجام اقدامات اوليه ،از انجام مراحل استارت زدن
خودرو اطمينان حاصل نماييد و ســپس باك سوخت را
بررسي نماييد تا سوخت كافي داشته باشد.
موتور كار نميكند يا خيلي ضعيف عمل ميكند:
• •اتصاالت روي باتري را بررسي كنيد كه تميز و محكم
باشند.
• •اگر ترمينالهاي باتري درســت ميباشند ،چراغهاي
داخلي (پشت آمپر) را روشن نماييد.
• •اگر چراغهاي داخلي خاموش است و يا هنگام استارت
زدن نشــانگر قرمز رنگ باتري كــم رنگ يا خاموش
ميشود ،نشانه ضعيف بودن باتري خودرو ميباشد.
براي اســتارت زدن خودرو از يك باتري كمكي استفاده
كنيد .براي اطالع از جزئيات بيشــتر به قسمت استارت
زدن بــا باتري كمكي مراجعه نماييــد .اگر چراغ حالت
عادي اســت و با ايــن حال موتور اســتارت نميخورد،
ميبايست موتور خود را سرويس نماييد .براي اين كار به
نمايندگيهاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد.

هشدار
براي روشــن كردن خودرو آن را هــل ندهيد يا
نكشيد .زيرا در اين حالت احتمال آسيب رسيدن
به موتور وجود دارد و همچنين احتمال تصادف در
اين حالت باال ميباشد.

موتور با ســرعت مناســب گردش ميكند اما روشــن
نميشود:
• •جهت اطمينان از محكم بودن اتصاالت آنها را بررسي
نماييد (مانند اتصاالت وايرها و كويل).
• •اگر وايرها عادي هستند ،شمعها ممكن است به علت
استارت زدن زياد مرطوب و خيس شده باشند.
• •اگر همچنان موتور روشن نميشود ،ميبايست آن را
تعمير و سرويس نماييد .براي اين كار به نمايندگيهاي
مجاز شركت گواه مراجعه نماييد.
بارگيري خودرو
موارد احتياط براي خودروهاي باري
بــراي كاربريهاي مورد اســتفاده در حمل و نقل باري
مواردي را بايد رعايت نمود.
ميله جداكننده
ميله جداكننده به منظور جداكردن محل نشيمن مسافر
از محفظه بار ميباشد.

هشدار
هرگز خودرو را بيشــتر از  ۳۰ثانيه به طور مداوم
استارت نزنيد .در غير اين صورت استارتر به علت
گرماي بيش از حد صدمه خواهد ديد.

بازكردن ميله جداكننده
نقطه اتصال بازشونده ميله جداكننده را هم زمان به طرف
باال كشــيده و ســپس آن را به عقب هل داده تا ميله از
محل جدا شود.
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جازدن ميله جداكننده
انتهاي ســمت راســت ميله را در موقعيت نصب سمت
راســت خودرو قرار داده و سپس طرف چپ را در محل
خود فشار داده تا ميله در موقعيت اصلي به صورت افقي
محكم شود .پس از بستن ميله ،مطمئن شويد كه قطعه
در جاي خود به درستي قفل شده است.
هشدار
• •از خم كردن و بارگــذاري روي ميله كه باعث
خميدگــي و تغيير فرم ميله شــود ،خودداري
نماييد.
• •لطفــاً به هنگام حمــل بار و يــا بارگذاري در
خودرو ،موارد زير را رعايت و مدنظر قرار دهيد:
ü üچمدان و يا وســايل را در قســمت بار در
انتهاي خودرو قرار داده و مطمئن شويد كه
تمام وسايل در جاي خود قرار دارد.
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ü üتوجه كنيد كه بارگذاري در خودرو بايستي
به صورت يكنواخت و متعادل انجام شــود.
لــذا بارهاي ســنگين تا حــد ممكن بايد
به قســمت جلو منتقل شــود تا بارگذاري
حتيالمقدور يكسان باشد.
ü üلطفاً چمدان و وسايل را طوري در قسمت
بار قــرار دهيد كه مطمئن باشــيد هنگام
حركت و ترمزهاي ناگهاني ،جابجا نشوند.
ü üبه منظور صرفهجويي در مصرف سوخت،
از جابجايــي و حمل وســايل غيرضروري
خودداري نماييد.
• •اجــازه ندهيد كه هيچ مســافري در محل بار
و چمدان بنشــيند .چرا كه محل موردنظر به
منظور سوارشدن مســافر طراحي نشده است.
اشخاص بايســتي روي صندلي به صورت زانو
خــم ،به طور صحيــح بنشــيند .از نظر ديگر
ممكن اســت در وضعيت يادشده ،در تصادفات
و ترمزهــاي ناگهاني ،خطر جاني آنها را تهديد
نمايد.
• •هيچ گونه وســيله و يــا بســتهاي را بر روي
داشــبورد هنگام حركت قــرار ندهيد .چراكه
ممكن است جلو ديد راننده را گرفته و يا هنگام
تغيير سرعت ناگهاني جابجا شده و يا در صورت
داشــتن قسمتهاي تيز در گوشههاي آن ،باعث
صدمه شــده و كنترل خودرو از اختيار راننده
خارج گردد .البته در صورت بروز تصادف ،امكان
ايجاد مزاحمت نيز براي مسافران وجود دارد.

گم كردن سوئيچ خودرو
اگــر به طور اتفاقي ســوئيچ خودرو را گــم كرديد براي
تعويض سيلندر قفل درب و سيلندر قفل استارت خودرو
به نمايندگيهاي مجاز شركت مراجعه نماييد.
محافظت خودرو از خوردگي
ما در اين سري از توليدات خود ،پيشرفتهترين تكنولوژي
موجود براي محافظت خودروها از خوردگي را اســتفاده
كردهايم و خودرويي با بهترين كيفيت را در اختيار شما
قرار دادهايم.
بنابراين يك برنامه تنظيم و نگهداري منظم ،ميتواند عدم
خوردگي خودرو را در طوالنيترين دوره ممكن ،حتمي
نمايد.
بيشترين عوامل مشترك در خوردگي خودرو
• •تجمع و مانــدگاري نمك ،مواد قليائــي ،گرد و غبار
و رطوبت بر روي ســطوح غير قابل دســترس در زير
خودرو
• •پريدگي رنگ و آستر زير رنگ ،بر اثر تصادفات جزئي
و يا برخورد سنگ ريزه ،شن و ماسه
• •در صورتي كه محل زندگي شما در مناطق خاص بوده
و يا خودرو تحت شرايط ويژه مشابه موارد زير رانندگي
ميشود ،مراقبت و نگهداري ،مهمترين نكته اساسي در
محافظت خودرو است:
w wدر مناطــق كنار دريا و يــا زميني كه نمك و مواد
قليائي ،گرد و غبار و مواد شيميائي در هوا موجود
هســتند .اين مواد ،ســرعت خوردگي را افزايش
خواهند داد.

توصیههای ایمنی
w wرطوبــت باال ميزان و ســرعت خوردگي را افزايش
ميدهند .خصوصاً زماني كه محدوده درجه حرارت
نيز باالتر از نقطه انجماد باشد.
w wبعضي از قطعــات خاص خودرو اگــر براي مدت
طوالنــي در محيط مرطوب و خيس قرار داشــته
باشند ،ممكن اســت باعث خوردگي كلي خودرو
شوند .ولو اينكه ديگر قطعات ،خشك و عاري از هر
گونه رطوبت باشند.
w wدرجه حرارتهــاي باالي محيــط ميتواند باعث
خوردگي بعضي از قطعاتي از خودرو شود كه عدم
تهويه صحيح ،باعث ممانعت از خشك شدن سريع
آنها شود.
نكات فوقالذكر داليل التزام محافظت و نگهداري خودرو
(به ويژه شاســي) از كثيفي و تميز بودن هرچه بيشــتر
آن اســت .چنانچه خراشيدگي و يا پريدگي رنگ در هر
نقطهاي از بدنه را پيدا كرديد ،ســريعاً آن را رفع و تعمير
نماييد.
راههاي مقابله با خوردگي
شما بايستي خودرو خود را با يك برنامه منظم شستشو
و تميز نماييد و  از خوردگي محافظت كنيد .ليكن براي
محافظت و ممانعت از ايجاد خوردگي ،نكات زير بايستي
رعايت شود:
• •چنانچه در فصل زمستان در جادههاي نمكي -قليائي
با خودرو رانندگي ميكنيد و يا محل زندگي شــما در
نزديكي سواحل دريائي است ،براي كمتر كردن ميزان
خوردگي بايســتي حداقل يك بار در ماه زير خودرو و
شاسي را با آب فشار باال بشوييد.

• •آب با فشار باال و يا بخار آب ،براي تميز كردن شاسي و
يا كاسه چرخها و قالپاق بسيار مفيد و مؤثر است .نگاه
ويژه و توجه خاص به قطعاتي از خودرو كه به سختي
در معرض ديد هســتند ،داشته باشيد كه كثيفي و يا
گل را از روي آنها پاك كنيد .تنها خيس كردن گل و
شن ،بدون پاك كردن و زدودن آنها از روي قطعات  ،
آسيب و ضرر بيشتري دارد .لبه پائيني دربها ،صفحه
زير صندلي گهوارهاي و فريم آنها ،داراي سوراخهایي
هســتند كه نبايد اجازه داد ،با خــاك و گرد و غبار
مســدود شوند .چرا كه با مســدود شدن سوراخهاي
مزبور ،آبهاي نفوذ كــرده به داخل دربها و نواحي
يادشده ،عامل خوردگي خواهند بود.
• •شاســي خودرو را پس از اتمام فصل زمســتان ،تماماً
شستشو دهيد.
• •لطفاً به بخش " شستشو و واكس زدن" جهت كسب
اطالعات بيشتر مراجعه نماييد.
• •رنــگ بدنه و تريم آن را بررســي و بازرســي كنيد.
چنانچه هرگونه خراش و رنگپريدگي بر روي سطوح
رنگشــده پيدا كرديد ،حتياالمكان ســريعاً آن را به
منظور جلوگيري از خوردگي فلز برطرف نماييد .اگر
خراشيدگي و يا صدمه به زير سطح فلز رسيده باشد،
به نمايندگيهاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد.

شستشوي خودرو و واكسن زدن
شستشوي خودرو
خودرو را براي تميز نگه داشتن ،به صورت منظم بشوييد.
وضعيتهاي زير باعث از بين رفتن ،بلندشــدن رنگ و يا
زنــگ زدن قطعات بدنه خواهد شــد .در چنين حاالتي،
خودرو را هر چه سريعتر بشوييد.
• •رانندگي در مناطق ساحلي
• •رانندگي در جادههايي كه بر روي سطوح آن محلول
ضديخ ريخته باشد.
• •چسبيدن قير ،چسب ،فضوالت پرندگان و جانوران به
سطوح بدنه.
• •رانندگي در مناطق اشــباع شــده از دود ،و با سطوح
سنگ آهك و مواد شيميائي
• •خودرو پوشيده از گل و الي و خاك باشد.
شستشوي دستي خودرو
• •خودرو را در محل سايه پارك و با تماس كف دست به
بدنه ،از خنك بودن آن قبل از شستشو مطمئن شويد.
هشدار
• •هنگام شستشــوي شاســي مراقب باشيد كه
آسيبي به دست شما نرسد.
• •گازهــاي خروجي اگــزوز باعث ميشــود كه
لوله اگزوز به شــدت داغ شود .براي مراقبت و
جلوگيري از سوختن ،قبل از خنك شدن مسير
اگزوز ،از دســت زدن به قطعات آن جلوگيري
نماييد.
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• •با آب ،گرد و خاك و غبار را از روي خودرو تميز كنيد.
• •شــن و مواد آهكي ســفيد كه روي شاسي و يا كاسه
چرخها جمع شده است را بشوييد و جدا نماييد.
• •خودرو را با يك ماده شــوينده نرم و نه چندان قوي،
بشوييد .نســبت اختالط ماده شوينده ،دقيقاً بايستي
مطابق با دســتورالعمل ســازنده آن باشــد .هنگام
شستشو ،يك تكه پارچه نرم را به ماده شوينده آغشته
كرده و به آرامي شــروع به شستن نماييد .هيچ وقت
دســتمال را با فشار زياد روي بدنه نكشيد .سپس در
آخر تمام مواد شوينده و كثيفي را با آب ،از روي بدنه
پاك كنيد.
• •قالپاق پالســتيكي روي چرخ بر اثر آلودگي و تماس
مــواد معدني ،خراب خواهد شــد .در جاهايي كه هر
گونه ماده معدني به داخل فضاي كاسه چرخ پاشيده
ميشــود ،در اسرع وقت آن را آب كشي و تميز كرده
و به منظور جلوگيري از خرابي ،آنرا بازرسي نماييد.
• •چرخهاي آلومينيومي را تنها با محلول صابون رقيق و
يا ماده پاك كننده طبيعي تميز نماييد.
• •از آنجايي كه ســطوح سپرهاي پالستيكي بسيار نرم
ميباشــد ،با دقت مضاعف آنها را شستشــو داده و از
مواد شوينده حاوي مواد زبر و ساينده ،استفاده نكنيد.
• •چراغها را به دقت و بدون اســتفاده از مواد معدني و
بدون برس زبر تميز نماييد .چرا كه سطح چراغ نيز در
اثر آن ،مات و كدر خواهد شد.
• •هنگامي كه قير روي رنگ ريخته ميشود ،حتماً آن را
با ماده ترپانتين و يا ماده شويندهاي كه براي رنگ ضرر
نداشته باشد ،تميز نماييد.
• •خودرو را آبكشي نماييد .محلول صابون پس از خشك
شــدن در هوا ،رگههايي را از خود روي بدنه به جاي
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ميگذارد .در روزهاي گرم ،نياز اســت جاهايي كه با
محلول آب صابون شســته ميشــود ،سريعاً آبكشي
گردد.
• •به منظور جلوگيري از تشكيل لكه قطرات آب ،خودرو
را با يك تكه پارچه نرم و تميز خشــك نماييد .هيچ
وقت با فشار زياد ،بدنه را خشك نكنيد ،چرا كه باعث
ايجاد خط و خش روي رنگ ميشود.

هشدار
• •هيچگاه خودرو را با مواد طبيعي (بنزين ،نفت
ســفيد و يا محلولهاي خورنده ديگر) نشوريد.
زيرا عالوه بر ايجاد مســموميت ،ممكن اســت
باعث خرابي رنگ بشود.
• •هيچ قســمتي از قطعات خودرو را با برس زبر،
تميز ننماييد ،زيرا باعث تخريب آن خواهد شد.

شستشوي خودكار خودرو
خودرو را ميتوان با تجهيزات و وسايل اتوماتيك شست .اما
امكان تخريب رنگ آن با بعضي از برسهاي كارواش ،آب
كثيف و يا فرآيندهاي خشــك كردن خودرو وجود دارد.
خراشهاي ايجاد شده روي رنگ باعث آسيب رسيدن به
دوام و درخشــندگي رنگ( ،به خصوص به رنگ دانههاي
پوشش) خواهد شد.
كاركنان عملياتي در ايســتگاههاي شستشــوي خودرو
(كارواش) روشهاي صحيحي را متناسب با رنگ خودرو،
انتخاب و پيشنهاد خواهند داد.
واكس زدن خودرو
• •براي نگهــداري و حفاظت از درخشــندگي ،توصيه
ميشــود كه خودرو را پوليش كــرده و واكس بزنيد.
چون ســطوح بدنه خودرو مقاومت خوبــي در برابر
خوردگي ندارد ،تنها در هر ماه يكبار خودرو را واكس
بزنيد.
• •بدنه خودرو را قبل از واكس زدن شســته و خشــك
نماييد .حتي اگر مواد شــوينده و محلول شستشــو
صنعتي به عنوان واكس استفاده كرده باشيد.
• •واكس با كيفيت خوب و مناسب استفاده نماييد.
هشدار
به منظور جلوگيري از تخريب  و شكســتن آنتن،
قبل از ورود خودرو به كارواش ،بررســي كنيد كه
آنتن حتماً جمع شده باشد.

توصیههای ایمنی
• •در جاهايي كه سطوح رنگ پريده زياد و خشن است،
ابتدا محلول براق كننده اســتفاده كرده و سپس فقط
واكس بزنيد .از نكات يادشده در دستورالعمل سازنده
پيروي كرده و موارد آن را رعايت كنيد .پوليش كردن
و واكس زدن براي سطوح با پوشش ُك ُرم و نيز سطوح
رنگ شده ،مورد نياز است.
• •ســطوح چراغها را كه ممكن است در اثر واكس زدن
آســيب ببيند ،واكس نزنيد .چنانچه اشــتباهاً روي
سطوحي از چراغ ،واكس زده شــد ،آن را پاك كرده
و يا آبكشي نماييد.
• •جاهايي كه هنوز براقيت كافي را پيدا نكردهاند ،مجددا ً
واكس بزنيد.
تميز كردن داخل خودرو
كفپوشهاي اتاق در خودروهاي سواري مسافري (شامل
كفپوشهاي نمدي) نبايســتي با آب شســته شوند .به
توضيحات زير كه در خصوص تميز كردن صندليهاست
دقت كنيد:

هشدار
در جايي كه دوشــاخه نازل محلــول پاك كننده
شيشــه جلو كه به برق وصل ميشود ،خراب شود،
هيچ وقــت آن را با پيــن ،ميله و يــا چيز ديگر
جايگزين نكنيد .چرا كه ممكن است باعث خرابي
نازل گردد.

كف اتاق (به همراه مواد پوششــي  )PVCبايستي با آب
شسته شوند .زمانيكه داخل خودرو را تميز ميكنيد ،فورا ً
آب جمع شــده در اتاق را جمع آوري كرده و خشــك
نماييد .اگــر چنانچه آب در اتاق باقــي بماند ،عالوه بر
زنگزدگي فلز كف اتاق و بدنه ،باعث صدمه به تجهيزات و
ادوات الكترونيكي ميشود.
سطوح چرمي تزئينات  داخل اتاق و صندليهاي چرمي،
ميتوانند با محلول صابون رقيق و يا محلول شوينده و آب
شسته و تميز شوند.
ابتــدا روي صندليها را براي جمــعآوري گرد و غبار و
تكههاي درشــت آشــغال ،جارو برقي بكشيد و سپس
قسمتهاي چرمي را با اسفنج و يا دستمال نرم كه داخل
آب صابون بوده اســت ،خيس نماييد .بــه مدت  2تا 3
دقيقه صبر كنيد تا آب و صابون كثيفي را جذب كرده و
سپس كل محلول آب صابون كثيف را با دستمال خيس
و تميز پاك كنيد .چنانچه كثيفي به طور كامل رفع نشد،
فرآيند مذكور را مجددا ً تكرار كنيد.
به صورت يك در ميان ،از مواد شوينده معمولي ميتوانيد
استفاده كنيد كه ميتواند اثر خوب و عالي داشته باشد.

هشدار
جهت شستشوي تزئينات  داخل خودرو ،هيچگاه
مواد حالل ،تينر ،بنزين و يا شيشــه پاككن را به
كار نبريد.

كمربند ايمني
كمربند ايمني را ميتوان با محلول طبيعي آب و صابون و
يا آب گرم شستشو داد .كمربند ايمني را با دستمال و يا
اسفنج تميز نماييد.
كمربند ايمني را از نظر ســائيدگي ،شكستگي لبهها و يا
بريدگي در زمان شستشو ،بررسي كنيد.
شيشههاي خودرو
كليه شيشهها ميتواند با محلول شيشه پاك كن معمولي
تميز گردد .هنگام تميزكاري ،دستمال و يا پارچه تميزي
را در آب (يــا آب گرم) فرو بــرده و كثيفي را به نرمي از
روي شيشه پاك نماييد.

هشدار
هيچ وقــت كمربند ايمني را با محلول شــوينده
صنعتي و يا مواد سفيدكننده شستشو ندهيد ،چرا
كه باعث خرابي آن خواهد شد.

هشدار
هنگام شستشوي شيشــه عقب از داخل خودرو،
مواظب باشــيد كه ســيمها و يا اتصاالت گرمكن
شيشه خراشيده و خراب نشوند.
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5

توصیههای ایمنی

5

صفحه نمايش و كنترل سيســتم تهويه ،سيستم
راديوپخش ،جلو داشبورد ،آمپرها و كليدها
صفحــه نمايــش و كنترل سيســتم تهويه ،سيســتم
راديوپخــش ،جلو داشــبورد ،آمپرها و كليدهــا بايد با
دستمال نرم و مرطوب تميز شوند .هنگام شستشو ،يك
دســتمال تميز و نرم را در آب (يــا آب گرم) فرو برده و
كثيفي را به نرمي پاك نماييد.
در زمان بروز هر گونه شــك و ترديد هنگام شستشوي
خودرو ،لطفاً با نمايندگيهاي مجاز شــركت گواه تماس
گرفته و مشاوره و راه حل كسب نماييد.

هشدار
• •هيچ گاه مواد معدني (حاللهاي مختلف ،نفت
سفيد ،الكل يا بنزين) و يا محلولهاي اسيدي
و قليايي را جهت شستشــوي جلو داشبورد و
آمپرها به كار نبريد.
• •قبل از اســتفاده از مواد شــوينده و يا حالل،
مطمئن شــويد كه آنها حاوي مواد شيميايي
فوقالذكر نباشند.
• •زماني كه از خوشــبوكنندههاي سيستم تهويه
اســتفاده مينماييد ،اجازه ندهيد كه با سطوح
داخلي تزئينات خودرو و داشبورد ،تماس پيدا
كند .چرا كه ممكن است اسپري خوشبوكننده
حاوي مواد فوق باشد .چنانچه مايع مذكور روي
سطوح داخلي ريخته شد ،به روش يادشده در
باال فورا ً آن را تميز نماييد.
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بازرسي كردن تزئينات داخل خودرو
آب و گرد و غبار ميتواند با تجمع در زير كفي اتاق ،باعث
خوردگي فلز بدنه شــود .بايستي زير كفپوشها را جهت
اطمينان از خشك بودن به صورت منظم بازرسي كنيد.
بعد از حمل مواد شــيميائي ،مواد پاككننده ،كودهاي
شــيميائي ،نمك ...حتماً و حتماً كف اتاق را بازديد و از
پاك شــدن مواد مطمئن شويد .مواد يادشده بايستي در
ظرفهاي مناســب حمل و جابجا شوند .چنانچه مواد از
ظرف مربوطه نشتي و يا ريزشي در اتاق داشتند ،در اسرع
وقت آن را تميز و كف را خشك كنيد.
ساير موارد
خــودرو را در گاراژي با سيســتم تهويه مناســب و يا
پاركينگهاي مســقف پارك نماييد .هرگز در محلهاي
مرطوب و يا جاهايي كه تهويه نامناســبي ندارند ،خودرو
را متوقف نكنيد.
چنانچه خودرو را در گاراژ و يا پاركينگ شستشو ميدهيد
و يا حتي اگر در روزهاي باراني رانندگي ميكنيد ،ممكن
است كه فضاي داخل گاراژ شما ،مرطوب و مساعد براي
ايجاد خوردگي باشد .و يا اگر سيستم گرمايش نيز داخل
گاراژ داشته باشيد ،شرايط خوردگي خودرو را در صورت
عدم وجود يك سيســتم تهويه مناسب در گاراژ ،فراهم
مينماييد.

اطالعات فنی

۶

مشخصات جعبه فيوز ۱۲۸ .........................................................................
مشخصات فنی ۱۳۳ ...................................................................................
مشخصات عملکردي خودرو ۱۳۶ ..............................................................
ليست تجهيزات اضافي خودرو ۱۴۰ ...........................................................
پالكهاي نصب شده بر روي خودرو ۱۴۱ .................................................
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اطالعات فنی
مشخصات جعبه فيوز
مشخصات جعبه فيوز محفظه موتور
جعبه فيوز محفظه موتور هنگامي كه كاپوت باز اســت،
قابل دسترســي ميباشــد .پس از تعويض فيوز ،پوشش
جعبه فيوز را با دقت ببنديد.
شماره
فيوز

6

F01

جريان
نامي

عملكرد

 30آمپر

فن دور پايين

F13

F02

 30آمپر

فن دور باال

F14

F03

-

-

F15

F04

-

-

F16

F05

-

-

F17

F06

-

-

F18

F07

 15آمپر

چراغ ترمز

F19

F08

-

-

F20

F09

-

-

F21

F10

-

-

F22

F11

 15آمپر

انژكتور (سوخت پاش) F23

F12

 15آمپر

F24
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كوئل

شماره
فيوز

جريان
نامي

عملكرد

اطالعات فنی
مشخصات جعبه فيوز محفظه باتري
جعبه فيوز محفظه باتري هنگامي كه كاپوت باز اســت،
قابل دسترســي ميباشــد .پس از تعويض فيوز ،پوشش
جعبه فيوز را با دقت ببنديد.

6
شماره فيوز

جريان نامي

عملكرد

شماره فيوز

جريان نامي

عملكرد

F01

-

-

F6

 30آمپر

  ECUموتور /فيوز اصلي

F02

 ۷/۵آمپر

استارت

F7

 10آمپر

عيب يابي

F03

 5آمپر

ABS

F8

 25آمپر

شير ABS

F04

 15آمپر

فيوز كمكي رله استارت

F9

 30آمپر

تغذيه پيش از سوئيچ ()AM2

F05

 15آمپر

پمپ روغن/فيلتر روغن ديزل

F10

 40آمپر

پمپ ABS
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اطالعات فنی
مشخصات جعبه فيوز سمت راننده
جعبه فيوز داخل اتاقك را هنگامي كه كاپوت باز است ،قابل دسترسي ميباشد .پس از تعويض فيوز ،پوشش جعبه فيوز
را با دقت ببنديد.

6

مشخصات جعبه فيوز قطب مثبت
جعبه فيوز داخل اتاقك هنگامي كه كاپوت باز است ،قابل
دسترسي ميباشــد .پس از تعويض فيوز ،پوشش جعبه
فيوز را با دقت ببنديد.
شماره
فيوز
F01

جريان نامي

عملكرد

 80آمپر

فيوز پنل جامع نشانگرها

F03

 120آمپر

F05

 80آمپر

F02

 120آمپر

فيوز شارژ

F04

 60آمپر

فيوز باتري
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فيوز پيش گرمكن
فيوز محفظه موتور

اطالعات فنی
شماره فيوز
F01

جريان نامي

F02

 15آمپر

عملكرد

شماره فيوز
F21

جريان نامي

F03

 5آمپر

ECU-IG

F22

 10آمپر

عملكرد

 15آمپر

تغذيه

F23

 20آمپر

 10آمپر

چراغ جلو

مه شكن عقب

F05

-

-

F25

 ۷/۵آمپر

كنترلگر AC

F7

 15آمپر

سقف كشويي

F27

 15آمپر

بوق

F9

 10آمپر

چراغ راهنما

F29

 20آمپر

F04

 10آمپر

F6

-

A/C

چراغ دنده عقب
-

F8

 10آمپر

F10

 15آمپر

فندك

F12

-

-

F11
F13
F14
F15

 15آمپر
-

 ۷/۵آمپر

 ۷/۵آمپر

برف پاك كن عقب

برف پاك كن جلو
-

نور پايين راست
نور پايين چپ

F16

 ۷/۵آمپر

راديو

F18

 ۷/۵آمپر

چراغ حدود نما

F20

 10آمپر

F17

 ۷/۵آمپر

F19

 ۷/۵آمپر

پنل جامع نشانگرها
روشنايي كليدها
نور باال راست

F24

 20آمپر

نور باال چپ

قفل مركزي

F26

 15آمپر

F28

 20آمپر

F30

 40آمپر

حالت  2سوئيچ ()IG2

F32

 10آمپر

راديو /آينه بغل

F31

-

F33

 10آمپر

F34
F35

 10آمپر

مه شكن جلو
تغذيه پيش از سوئيچ ()AM1
پنجره برقي
-

پنل جامع نشانگرها
چراغ اتاق

 15آمپر

فالشر

F37

-

-

F39

-

F36

-

F38

-

6

-

-

-
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اطالعات فنی
مشخصات جعبه فيوز سمت كمك راننده
جعبه فيوز داخل اتاقك هنگامي كه كاپوت باز است ،قابل دسترسي ميباشد .پس از تعويض
فيوز ،پوشش جعبه فيوز را با دقت ببنديد.

6

شماره فيوز
F8

جريان نامي

F02

F9

 15آمپر

عملكرد

شماره فيوز
F01
F03

F10

 10آمپر

F04

F11

 ۷/۵آمپر

كيسه هوا

گرمكن آينه بغل

 25آمپر

گرمكن شيشه عقب

F05

F12

-

-

30

فن جلو

F6
F7
132

جريان نامي

 30آمپر

عملكرد

 A/Cعقب

F13

بخاري عقب

اطالعات فنی
مشخصات فني
كابين و بدنه
اتصال اتاق

يكپارچه با شاسي

تعداد دربها

چهار عدد

نوع کمربند ايمني

كمربند سه نقطهاي اتكا براي راننده و مسافران

كيسه هوا

سمت راننده و كمك راننده

محل دربها

تعداد صندلي

تعداد پنجرهها

مشخصات شيشه جلو

يك عدد درب سمت رانند ،يك عدد درب سمت شاگرد ،يك عدد درب كشويي براي مسافران ،يك عدد درب بازشو در عقب خودرو

13+1

شش عدد جانبي ،يك عدد عقب
يك تكه ،لمينت

مشخصات شيشههاي جانبي

سكوريت ،تك جداره -چهار عدد بازشو

نوع سپر

سپر جلو فايبري /سپر عقب فايبري

مشخصات شيشه پشت

نوع صندلي راننده
نشانگرها
جنس پوشش كف

سكوريت ،ثابت ،تك جداره

قابل تنظيم به صورت ريلي

سرعتسنج ،دور سنج موتور ،گيج ميزان سوخت ،گيج دماي آب ،چراغ باز بودن دربها ،چراغ نبستن كمربند ايمني ،چراغ فعال بودن
كيسه هوا ،چراغ كم بودن سوخت ،چراغ ترمز دستي ،چراغ ميزان روغن ،چراغ سطح آب ،نشانگرهاي مربوط به به چراغهاي (راهنما ،مه
شكن عقب ،و جلو ،چراغ كوچك ،نور باال)

موكت پرسي

جنس پوشش ديواره

تزريقي پليمري

تعداد و نوع برف پاككن

يك عدد برف پاككن دو تيغهاي براي شيشه جلو ،يك عدد برف پاككن يك تيغهاي براي شيشه عقب

جنس پوشش سقف

6

پليمري با لمينت موهر
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اطالعات فنی
موتور
سازنده

مدل موتور

4G69

سيستم تزريق موتور

انژكتوري تزريق مستقيم

نوع سوخت

بنزيني

وضعيت استقرار
تعداد سيلندر

استاندارد آاليندگي

6

Mitsubishi

طولي در قسمت جلو خودرو
 4سيلندر خطي

يورو 4

سيستم خنك كننده موتور

مايع خنك كننده ( مخلوط آب و ضد يخ)

نوع سيستم خنك كننده

تحت فشار مدار بسته با رادياتور و منبع انبساط

فيلتر روغن كاري

تك واحدي ،كاغذي

حداكثر گشتاور

 200نيوتن متر بر  2500-3500دور بر دقيقه

نوع فيلتر هوا

فيلتر كاغذي

روش خنككاري
تعداد فن

حجم موتور

قدرت موتور
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جريان آب توسط پمپ گريز از مركز
يك عدد

 2378سي سي

 136اسب بخار بر  5250دور بر دقيقه

اطالعات فنی
محور و چرخها

گيربكس
مدل

دستي5MT ،

سايز رينگ

15

محور اول  / 2 :محور دوم2 :

نوع عملكرد دنده

مكانيكي
 5دنده جلو +يك دنده عقب

تعداد چرخها

نسبت دنده 2

۲/۱۵

نوع محور عقب

تعداد دندهها

نسبت دنده 1

۳/۹۹۲

نسبت دنده 3

۱/۳۳۴

نسبت دنده 5

۰/۷۵۷

نسبت دنده 4
نسبت دنده عقب
نوع گاردان

۱/۰۰۰
۴/۲۲

يك تكه ،دو سر چهار شاخ گاردان

كالچ
نوع صفحه کالچ

تك صفحهاي خشك ،فنر ديافراگمي

سايز تاير

نوع محور جلو

ماکزيمم فشار باد چرخ جلو

ماکزيمم فشار باد چرخ عقب

195R15C

متحرك

محرك

 350كيلو پاسكال
 400كيلو پاسكال

سيستم ترمز
نوع ترمز

ترمز دستي

هيدروليكي

نيروي فنر بر روي چرخهاي عقب

سيستم ترمز

مجهز به ABS+EBD

ترمز عقب

كاسهاي

ترمز جلو

سيستم تقويت ترمز

6

ديسكي

بوستر ترمز

سيستم فرمان
نوع سيستم فرمان

نوع جعبه فرمان

هيدروليك با مكانيزم تنظيم وضعيت غربيلك فرمان
شانهايي
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اطالعات فنی
سيستم تعليق
نوع سيستم تعليق  اكسل جلو

سيستم تهويه مطبوع
مستقل ،ميل موج گير فنري جناغي دوبل

نوع سيسام تعليق اكسل دوم
مستقل ،ميل موج گير فنري جناغي دوبل
تعداد  -نوع كمك فنرهاي اكسل جلو دو عدد ،هيدروليك تلسكوپي
تعداد  -نوع كمك فنرهاي اكسل عقب دو عدد ،هيدروليك تلسكوپي

سيستم الكتريكي
مشخصات استارت
محل نصب فيوزها

داخل اتاق

وضعيت روشنايي داخلي

چراغهاي سقفي

6

ولتاژ مورد نياز

وضعيت روشنايي جلو
وضعيت روشنايي عقب
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مولد نيروي سرمايش

كمپرسور كه حركت را از موتور ميگيرد

مولد گرمايش

بخاري جلو و عقب

محلهاي هوادهي

دريچه براي راننده و دريچه سقفي

سيستم سوخترساني
 12ولت

مشخصات باتري

نوع مولد سرمايش

سيستم كولر (عقب +جلو)

 12ولت  80 /آمپر
 12ولت

چراغهاي كوچك ،چراغهاي نور باال ،راهنما
و مهشكن

چراغهاي راهنما ،ترمز ،دنده عقب ،چراغ
پالك عقب ،مهشكن

جنس باك

فلزي

ظرفيت باك

 65ليتر

محل باك

زير شاسي سمت راننده

مشخصات عملكردي خودرو
حداكثر سرعت

حداكثر باالروي از شيب با
ماكزيمم بار

قطر دايره گردش

 145كيلومتر بر ساعت
٪30
 ۶/۲۵متر

اطالعات فنی
ابعاد

طول كلي

عرض كلي

ارتفاع كلي

فاصله دو محور

 5380ميليمتر
 1920ميليمتر
 2285ميليمتر

 3110ميليمتر

فاصله عرضي چرخهاي جلو  /عقب

 1655/1650ميليمتر

ارتفاع داخلي

 1600ميليمتر

طول داخلي

اوزان
وزن خالص

 2255كيلوگرم

بار محور جلو

 1630كيلوگرم

وزن  مجاز ناخالص ()G.V.W

 3400كيلوگرم

بار محور عقب

 1770كيلوگرم

 3540ميليمتر

فاصله مركز چرخ جلو تا سپر جلو ( اورهنگ جلو)

 1190ميليمتر

فاصله از زمين

 170ميليمتر

فاصله مركز چرخ عقب تا انتهاي شاسي ( اورهنگ عقب)  1080ميليمتر

قطر دايره چرخش (تقريبي)

 ۶/۵متر
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6

اطالعات فنی
گشتاورها
شرح

سيستم

نصب مجموعه موتور روي مجموعه شاسي كمكي
درپوش تسمه تايمينگ
موتور

پيچ تخليه روغن موتور
سفت كردن فيلتر روغن موتور
سفت كردن شمع
پيچ تسمه نصب فيلتر سوخت

6

گيربكس

گاردان

 18الي 26
 34الي 45
 13الي 15
25
 21الي 25

نصب پايه ضربه گير عقب روي گيربكس
نصب پايه ضربه گير گيربكس به زير شاسي

M 10*30 - 8.8 : 41-51

دريچه تخليه روغن گيربكس
مونتاژ مجموعه ديسك و صفحه كالچ روي فاليويل موتور

 35الي 45
 35الي 45
M 8 * 20 - 10.9 : 29 - 35

اتصال فلنج گاردان به ديفرانسيل  اكسل عقب

M 10*1*27 : 70 - 79

اتصال فلنج گاردان به ديفرانسيل  اكسل عقب

M 10*1 : 70 - 79

اتصال گاردان به شاسي
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M 10*30 : 45 - 55

M 10*1.25 – 8 : 45-55

درپوش شارژ سيال گيربكس
سيستم كالچ

گشتاور سفت کردن (نيوتن متر)

M 10*30 - 8.8 : 60 - 70

اطالعات فنی
سيستم

فرمان

شرح
نصب مجموعه ميل (شفت) فرمان

M 8 * 50 - 10.9 : 25 - 40

نصب مجموعه ميل (شفت) فرمان

M 8 * 20 - 8.8 : 9 - 11

اتصال مجموعه ستون فرمان (چهارشاخ فرمان) به مبدل (پايين) جعبه فرمان

M 8 * 30 : 29 - 35

اتصال مجموعه ستون فرمان (چهارشاخ فرمان) به  مجموعه جعبه فرمان

M 8 * 30 : 29 - 35

اتصال مجموعه ستون فرمان (چهارشاخ فرمان) به مبدل (پايين) جعبه فرمان

M 8 * 30 : 29 - 35

نصب گلويي فرمان به كف اتاق
فرمان

سيستم ترمز

گشتاور سفت کردن (نيوتن متر)

نصب چهارشاخ فرمان

M 6 * 16 - 8.8 : 9 - 11
M 8 * 30 : 29 - 35

نصب كاورهاي ستون فرمان

M 6*16 - 8.8 : 9 - 11

نصب (به گشتاور رساندن مهره مربوط) غربيلك فرمان

M 12*1.25 : 40 - 50

نصب مدار سيستم ترمز (براكت سنسور  ABSچرخ عقب)

M 8*25 - 8.8 : 21 - 25

نصب مدار سيستم ترمز (براكت سنسور  ABSچرخ جلو)

M 6*20 - 8.8 : 9 - 11

نصب مدار سيستم ترمز (سنسور  ABSچرخ جلو)

M 6*20 - 8.8 : 9 - 11

نصب شيلنگ روغن ترمز به ديسك چرخ

6

21-24

نصب رابط چهارطرفه لوله روغن به زير اتاق چپ

M 8 * 25 - 8.8 : 21 - 25

نصب پايه نگهدارنده  ABSروي بدنه

M 8 * 25 - 8.8 : 21 - 25

نصب بست نگهدارنده لوله ترمز بر روي شاسي سمت راننده

M 8 * 20 - 8.8 : 21 - 25
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اطالعات فنی
سيستم
محور عقب
محور عقب
چرخها

6

گشتاور سفت کردن (نيوتن متر)

شرح
نصب مجموعه فنر تخت عقب بر روي مجموعه محور عقب

M 14 : 100 - 120

نصب مجموعه فنر تخت عقب بر روي مجموعه محور عقب

M 10*1.25*20 - 8.8 : 50 - 55

نصب مجموعه فنر تخت عقب بر روي مجموعه محور عقب

M 12*1.25*25 - 8.8 : 55 - 65

مونتاژ تاير

M 12 *1.5 – 10 : 90 - 120

كمربند ايمني

نصب كمربند ايمني راننده

برف پا ك كن

سفت كردن بازوي برف پاككن

M 10 * 1 - 8.8 : 50 - 55

 18الي 21

ليست تجهيزات اضافي خودرو
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شرح كاال

ضريب مصرف

حوله

1

كپسول آتش نشاني  4كيلويي

1

قرآن كريم

1

كيت چهاركاره تجهيزات ايمني

1

اطالعات فنی

پالكهاي نصب شده بر روي خودرو
پالك موتور
شماره پالك موتور پشت دينام حك شده است.

شماره شاسي
شماره شاسي در پشت صندلي شاگرد حك شده است.

پالك شناسايي خودرو
پالك شناسايي خودرو در پله ركاب نصب شده است.

6

آرم تجاري خودرو
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ون وانا
ون وانا

e-code: 5407010023-00

90070510۷۸۵۳۵

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 :

تهران ،بزرگراه آزادگان
بزرگراه آیتا ...سعیدی (به سمت اسالمشهر)
بلوار شهدای ایران خودرو دیزل
صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۷۳۶ :
تلفن)021( ۵۱۲۴۰ :
نمابر)021( ۵۱۲۴۵۰۰۱ :
پست الکترونیکیinfo@ikd-co.com :
پایگاه اینترنتیwww.ikd-co.com :
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شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام)

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.

