به نام خدا

دفترچه راهنمای استفاده از
خودروی سواری
MVM315

عنوان و نام پديدآور

:

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرستنويسی
يادداشت
موضوع
شناسه افزوده
ردهبندی کنگره
ردهبندی ديويی
شماره کتابشناسی ملی

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

دفترچه راهنمای استفاده از خودروی سواری / MVM315
ترجمه واحد روابط عمومی صنايع خودروسازی مديران.
تهران :سوگند.۱۳۹2 ،
2۰۸ص :.مصور ،جدول.
 ۸۰۰۰۰ريال 978-964-7532-77-8 :
فیپا
عنوان اصلیA13 user manual. :
اتومبیل ام .وی .ام ۳۱۵
شرکت صنايع خودروسازی مديران .روابط عمومی
۷ ۱۳۹۰د۷۸۵الفTL2۱۵ /
۶2۹/2222
2۵۹۳۱۸۰

دفترچه راهنمای استفاده از خودروی سواری
MVM315

تاریخ چاپ :بهار  ، 1392تیراژ  10000جلد
نوبت چاپ :سوم  /قیمت  80000 :ریال
آمادهسازی و تولید :انتشارات سوگند 88401525
شابک978-964-7532-77-8 :
کلیه حقوق محفوظ است.

پیشگفتار

مشتری گرامی از حسن انتخاب شما متشکریم .از مالکان محترم خودروهای این شرکت تقاضا میشود جهت کسب اطالعات کامل از مشخصات ،تواناییها و
آگاهی از دستورالعملها جهت حفظ و نگهداری خودرو ،این راهنما را به طور کامل مطالعه نمایند.
مطالب به صورت مجموعهای از اصول و مقررات با هدف ایجاد ایمنی ،رانندگی مطمئن و کسب رضایت و خرسندی مشتریان تدوین شده است .لطفا پس از
مطالعه از راهنما به عنوان مرجع اطالعات خودرو ،به دقت نگهداری فرمایید و در صورت فروش خودرو ،آن را در اختیار مالک بعدی قرار دهید.
نمایندگان شرکت دورههای آموزشی مورد نیاز را گذراندهاند و آماده ارایه خدمات به مشتریان میباشند .همواره جهت هرگونه تعمیرات به نمایندگیهای مجاز
این شرکت مراجعه فرمایید.
شرکت مدیران خودرو حق انجام هرگونه تغییر ،بدون اطالعرسانی قبلی را به عنوان رویه دایمی شرکت در بهبود و بهسازی تولید برای خود محفوظ میدارد.
برای کسب اطالعات کاملتر در زمینه تغییرات احتمالی و لیست نمایندگان مجاز فروش و خدمات پس از فروش لطفا به سایت رسمی شرکت www.mvmco.ir
مراجعه نمایید.
شرکت مدیران خودرو حق هر گونه ترجمه و تولید مطالب مربوط به خودروها را برای خود محفوظ میدارد ،این راهنما به طور کلی یا بخشی از آن ،نباید اقتباس،
کپی و یا ترجمه شود.

مشتری گرامی
از آن جایی که تجهیزات معرفی شده در دفترچه راهنما برای کلیه مدلهای خودروهای شرکت اعم از خودروهای تولیدی فعلی و آتی بوده و شامل تمام تجهیزات
اضافی اختیاری است (آپشن) ،لذا احتمال دارد که کلیه تجهیزات خودروی تحویلی مطابق تجهیزات معرفی شده در کتابچه راهنما نباشد .بدیهی است خودرو
تحویلی مالک میباشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

مقدمه

مقدمه
دستورالعملها

هشدارها و نکات ایمنی
نمادهای مربوط به خودرو
ویژگیهای خودرو

گواهینامه ثبت برای مالک (*)
بررسی اولیه خودرو
کارت خدمات مشاورهای فردی (*)
کارت خدمات مشاورهای حضوری (*)
تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد
نکات مهم ایمنی
چگونگی استفاده درست و بهینه از کمربند ایمنی
خطر کیسههای هوا
کنترل سرعت رانندگی
دستورالعملهای بستن کمربند ایمنی

اهمیت بستن کمربندهای ایمنی
اجزای سیستم کمربند ایمنی
کمربندهای ایمنی سه قطعهای

شماره صفحه

11
12
12
12
13
14
15
16
18
19
21
22
22
22
22
23
23
24
24

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
دستورالعمل استفاده از کیسههای هوا

بخشهای مختلف کیسه هوا
اصول عملی کیسههای هوا
شرایط عملی راهنمای کیسه هوا
بازبینی کیسههای هوا
نکاتی راجع به کیسههای هوا

حفاظت از جان راننده و سرنشین

بستن درست درها
نحوه نشستن درست
تنظیم صندلیهای جلو و تنظیم موقعیت صندلیهای جلو
تنظیم بخش پشتسری (زیرسری) صندلی جلو
بستن درست کمربندهای ایمنی
توصیههایی برای زنان باردار
تنظیم ارتفاع رل (فرمان)
حفاظت جان کودکان

انتخاب وسایل محافظتی (ایمنی) برای کودک
چگونگی نصب وسایل حفاظتی کودک
نصب وسیله حفاظتی کودک
حفاظت جان کودکان ـ نوزادان

شماره صفحه

28
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
35
36
37
38
38
39
39
39

فهرست مطالب

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

حفاظت از کودکان
بازدید ایمنی

برچسبهای ایمنی

ابزار و وسایل و کنترلها
صفحه داشبورد و نحوه چیدمان کلی کنترلها
صفحه داشبورد
صفحه جانبی داشبورد
نمایشگر داشبورد
داشبورد و صفحه نمایش LCD
کیلومتر شمار
دور موتور
درجه (آمپر) بنزین
صفحه نمایشگر درجه آب رادیاتور
صفحه نمایشگر )*( LCD
قفل و کلید
کلید کنترل ریموت
کنترل ریموت
نکاتی راجع به کلید کنترل ریموت
چراغ سویچ احتراق

شماره صفحه

41
42
44
47
48
49
50
51
56
57
57
57
57
58
59
59
60
61
65

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

قفل در برای محافظت از کودک
سیستم روشنایی خارجی
چراغ نور پایین
چراغ سقف خودرو
چراغ مطالعه
چراغهای بخش بار
چراغهای روی در
تنظیم وضوح و روشنی چراغ داشبورد
دید بهتر
برف پاککن شیشه جلو
حالت INT
حالت MIST
برف پاککن شیشه عقب
آبپاش شیشه جلو
آبپاش شیشه عقب
آینه وسط
آینه بغل
آینههای بیرونی
شیشهها

شماره صفحه

67
68
68
72
72
72
73
73
73
73
74
74
75
75
75
76
76
77
77

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315
فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

دکمه ایمنی شیشه
قطعات ذخیرهسازی
محفظه داشبورد
کیسههای ذخیره صندلیها
بخش بار
قالب کت ،دستگیره
فندک سیگار /زیرسیگاری
آفتابگیرها
آینه آفتابگیر
راهنمای ضد سرقت
حفظ و صرفهجویی باتری
سیستم تهویه مطبوع
عملکردهای کنترلی
سیستم عملیاتی تهویه
عملکردهای فصلی
سیستم صوتی (*)
عملکرد رادیو
اجرای CD / MP3
عملکرد دستگاه USB

شماره صفحه

78
79
79
80
80
81
82
83
83
84
84
85
86
90
92
93
95
96
98

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

ورودی صوتی ()Aux
تنظیم صوتی
عملکرد صامت ()Mute
شرایط اجرای صوتی ()Loud
انتخاب موج
تنظیم ساعت
قوانین قبل از رانندگی
آببندی خودروی جدید

آببندی موتور
آببندی ترمزها
آببندی الستیک و چرخها
رعایت نکات ایمنی بعد از دوره آببندی
کنترل و بررسی روغن

باز کردن در موتور
کنترل و بررسی روغن موتور
بررسی و کنترل آب رادیاتور (خنککن)
سوخت

انتخاب و نوع سوخت
پر کردن باک بنزین

شماره صفحه

99
100
101
101
101
102
103
104
104
104
104
104
105
105
106
107
108
108
108

فهرست مطالب

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

صرفهجویی در سوخت

پرکردن محفظه صندوق

پر کردن بار در صندلی همراه
نکاتی در مورد تا کردن صندلی پشتی
تغییر قطعات خودرو
مبدل کاتالیزوری

رانندگی

بررسي خودرو قبل از روشن شدن
روشن کردن موتور
جعبه دنده
پارك کردن خودرو

نکات مربوط به پارک

ترمزها

طراحي سیستم ترمز
شرح سیستم ترمز
نکاتی راجع بهABS
سیستم ABS
راهاندازی ABS
اهرم ترمز دستي

شماره صفحه

109
110
110
112
113
113
115
116
116
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
فرمان
رانندگي تحت شرایط بد آب و هوایی
شرایط بد آب و هوایی

نگهداری مناسب
روغن موتور
خنککننده موتور
روغن گیربکس
روغن ترمز
مایع شیشهشور
روغن فرمان هیدرولیکي
باتري
ژنراتور
قالب نگهدارنده در موتور
تسمه
رادیاتور /کندانسور
الستیكها

فشار الستیک
بررسي آج
تمیز کردن الستیک

شماره صفحه

123
123
123
131
133
134
135
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
139
139

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

شاخص فرسودگي آج الستیک
تعویض الستیک
تعویض الستیکها و رینگ
الستیک زمستانی
زنجیرهاي یخشکن

چراغها

نظافت چراغها
تعویض حباب روی چراغها

نگهداري تجهیزات خارجي

تیغه برف پاککن
تمیز کردن خودرو
نگهداري داخلي

فرش
سطوح چرمی
کمربند ایمني
پنجرهها

جلوگیري ازخوردگی
پارك کردن خودرو

شماره صفحه

139
140
140
141
141
142
142
142
146
146
147
149
149
149
149
149
150
150

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

واکنش در برابر تصادف

استفاده از مثلث هشدار
تعویض الستیك پنچر
موتور روشن نمیشود:
چراغ فشار روغن
چراغ سیستم شارژ
چراغ خرابي موتور

چراغ سیستم ترمز

فیوزها

تعویض فیوزها

باتري

توصیههای ایمني
پیاده و سوار کردن

یدكکشي اضطراري

حالت درست یدککشي
قالب کشش
حالت نادرست یدککشي
تذکرات
فرار اضطراري

شماره صفحه

151
152
152
156
158
158
158
159
159
163
164
164
164
165
165
166
167
167
168

فهرست مطالب

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315

اطالعات فنی

کد شناسایي
مشخصات خودرو هاچ بك

برنامههای تعمیر و نگهداری
برنامههاي سرویس و نگهداري

بررسي روزانه
پر کردن روغن
بررسي ماهیانه
تغییر روغن
مراقبت دورهاي و نگهداري

سیستم حفاظت ایمني

راهنمای مشتریان (*)

خدمات مربوط به خودرو

دوره گارانتی خودرو
نماینده مجاز مدیران خودرو
اداره بینالمللي خدمات پس از فروش مدیران خودرو
(*) در برخی مدلها

شماره صفحه

169
170
171
179
180
180
180
180
180
180
193
197
198
198
198
199

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

مقدمه

مقدمه

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

مقدمه

با تشکر از حسن انتخاب شما جهت خرید
خودروی  ،MVM315از شما میخواهیم جهت
نگهداری صحیح از خودرو ،مطالب مندرج در این
راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
این کتابچه راهنما شامل دستورالعملهای مهمی
از اصول نگهداری و شیوه رانندگی میباشد .آشنایی
با این اصول نه تنها ایمنی راننده و مسافران را در
پی دارد ،بلکه باعث عملکرد اقتصادی و مقرون به
صرفه نیز میشود.
از مالک محترم خودرو موکدا درخواست میشود
در زمان مقرر جهت انجام سرویسهای خودرو
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش مراجعه
فرمایند.
هر گونه آسیبی که به دلیل انجام تعمیرات ،در
تعمیرگاههای متفرقه رخ دهد ،باعث لغو گارانتی
خودرو خواهد شد.

دستورالعملها
مندرجات
برای کسب اطالعات جامعتر به مندرجات این
کتابچه مراجعه کنید.
هشدارها و نکات ایمنی
این کتابچه شامل اطالعات عملی و نگهداری
میباشد .لطفا کلیه موارد ایمنی و هشداردهنده را
به دقت مطالعه کنید .در غیر این صورت ،امکان
دارد به خودروی شما آسیب وارد شود.
نمادهای مربوط به خودرو
لطفا جدول کامل نمادها را (در صفحه بعد)
مالحظه کنید و تعاریف مربوط به هر کدام را به
دقت مطالعه و در دستورالعملها به کار ببرید.
این نمادها در این راهنما به دفعات ذکر شدهاند و
برخی از آنها صرفا در خودرو به کار میروند.
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مقدمه

گرمکن (بخارزدا)
شیشه عقب /آینه بغل

جریان داخلی هوا

جریان خارجی هوا

نشت سوخت

قفل نمیباشد
قفل است

بوق

فندک سیگار

عالمت هشداردهنده

نماد کیسه هوا

چراغ جلو نور
پایین

سویچ برق سیستم
صوتی

کمربند عقب

کمربند جلو

دریچه پایین و
شیشه جلو

دریچه باال و پایین

دریچه پایین

دریچه باال

دریچه هوای
شیشه جلو

مهشکن عقب

مهشکن جلو

راهنمای نور باال

راهنمای توقف

سویچ تنظیم چراغ
جلو

تنظیم نور عقب

سویچ ترکیبی
چراغ جلو

راهنمای تعمیرات
خودرو

چراغ هشداردهنده
میزان سوخت

هشدار تعمیر
موتور

باتری

راهنمای فشار
روغن

راهنمای خرابی
موتور

حرارت باالی آب

راهنمای سیستم
ترمز

ترمز دستی

کیسه هوا

راهنمای کمربند
صندلی عقب

سیستم صوتی
عقب

راهنمای دزدگیر تنظیم سیگنال و چراغ
خطر (چهارچراغه)

در نیمه باز

چراغ راهنمای
وضعیت باز بودن در

راهنمای سیستم ABS

(در صورت وجود)
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ویژگیهای خودرو

بسیار مهم :این کتابچه راهنما شامل یک سری از
اطالعات برای خودروی مدل  MVM315میباشد
که مشتمل بر مجموعهای از دستورالعملها مبنی
بر تازهترین اطالعات در زمان چاپ میباشد.
بنابراین ،با توجه به تجهیزات و نوع وسایل ،برخی
از توضیحات و تصاویر امکان دارد بر حسب نوع و
مدل خودرویتان متفاوت باشد.
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مقدمه

گواهینامه ثبت برای مالک (*)
نمایندگی:

نام مالک:

(تمبر)

نشانی:

نام نمایندگی:
امضا:

آدرس ایمیل:
شماره تلفن:
خصوصی:

مدل:

تجاری:

تاریخ ارسال:

موارد ذیل تامین و توصیف شدهاند:

( – )VINشماره شناسایی خودرو
مدل موتور:
شماره گیربکس:
شماره ثبت خودرو:

کتابچه راهنمای عملی
خودرو
بازرسی قبل از تحویل
امضای مالک:
امضای نمایندگی (فروشنده):
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بررسی اولیه خودرو
طبقهبندی

عملکرد
کلی

ردیف

تایید عملکردی

واحد

1

موتور

بله

¨

خیر

¨

2
3

روغن موتور ،روغن ترمز ،روغن فرمان هیدرولیکی ،کولر ،مایع شوینده شیشه جلو

بله

¨

خیر

¨

پالک راهنما ،شماره موتور ،شماره جعبه دنده ،شماره هویت (شناسایی) خودرو (.)VIN

بله

¨

خیر

¨

4

ریموت کلید کنترل

بله

¨

خیر

¨

5

چراغهای جلو ،چراغهای راهنما ،چراغهای مهشکن ،چراغهای ترمز ،چراغ راهنمای عقب،
چراغ توقف /موقعیت ،چراغهای روی در ،چراغهای پشت داشبورد ،چراغهای مطالعه ،سقف و
صندوق عقب.

بله

¨

خیر

¨

6

سطوح شیشه جلو و نقاشی شده

بله

¨

خیر

¨

7

سرعتسنج ،کیلومترشمار (مسافتسنج) و دورسنج

بله

¨

خیر

¨

8

الستیک زاپاس ،جعبه ابزار خودرو و دفترچه راهنمای مالک

بله

¨

خیر

¨

9

صندلی ،کمربندهای صندلی ،فندک سیگار ،جعبه داشبورد و آفتابگیر.

بله

¨

خیر

¨

10

شیشهها (پنجرهها) :آینه عقب ،برف پاککن ،تمیزکنندههای شیشه جلو ،بوق ،حسگر و
سیستم صوتی

بله

¨

خیر

¨
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مقدمه

طبقهبندی

اطالعات
عمومی از
عملکرد
خودرو

امضای مشتری:

ردیف

تایید عملکردی

واحد

1

سوخت

بله

¨

خیر

¨

2
3

نکات و اصول عملی برای دوره آببندی موتور
عملکرد چراغهای داخلی و خارجی

بله
بله

¨
¨

خیر
خیر

¨
¨

4

عملکرد کلیه چراغهای راهنما

بله

¨

خیر

¨

5

برنامهها /کیلومترشمار

6

تعمیر خودرو در زمستان /تابستان

بله
بله

¨
¨

خیر
خیر

¨
¨

7

طریقه استفاده از کولر و سیستم خنککننده به بهترین نحو

بله

¨

خیر

¨

8

عملیات درست A/C

بله

¨

خیر

¨

9

نحوه استارت خودرو

بله

¨

خیر

¨

10

عملیات سیستم صوتی

بله

¨

خیر

¨

تاریخ:

امضای فروشنده:
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تاریخ:

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

کارت خدمات مشاورهای فردی (*)

نام مشتری :
فروشنده :
 VINخودرو:

تاریخ خرید :
نوع خودرو:

موارد زیر باید توسط مشتری پر و تکمیل شوند:
 -1تحویل وسیله نقلیه و بازرسی (در موارد مثبت √ و در مواد منفی × بگذارید)
□ آیا عملیات اصلی خودرو را بررسی نمودهاید و بررسی زمان تحویل را کامل کردهاید؟
□ آیا سیاست و اصول الزمه گارانتی را بررسی کردهاید؟
□ آیا موارد و مقررات احتیاطی در رانندگی را بررسی کردهاید؟
□ آیا از اهمیت مقررات بایسته مهندسی و نگهداری خودرو تحت نظارت نمایندگی
مجاز مدیران خودرو و برنامههای متناوب مهندسی به همان صورت که توسط PSA
ارایه شده است ،مطلع میباشید؟
□ آیا کتابچه راهنمای مشتری دریافت کردهاید؟
□ آیا شماره مستقیم تماس مشتریان را دریافت کردهاید؟ و از نحوه دسترسی به
اطالعات ضروری خدمات پس از فروش کارخانه مدیران خودرو مطلع میباشید؟
 -2ارزیابی توسط مشتریان (از عالمت «√» برای پاسخ «مثبت» و از عالمت «×» برای
دیگر موارد (پاسخ منفی) استفاده کنید).
□ آیا مشاوران خدماتی قادر به پاسخگویی به کلیه سواالت و موارد میباشند؟
□ آیا خدمات فردی برای هر مشتری در نظر گرفته شده است؟
□ چنانچه مشتری از این خدمات رضایت نداشته باشد ،میتواند نوع دیگری از
خدمات را برگزیند.
(*) فعال موجود نیست.
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 -3برای تایید خدمات مشاورهای در دسترس (از عالمت «√» برای پاسخ مثبت و از
عالمت «×» برای پاسخ منفی استفاده کنید).
□ پذیرش مناسب در زمان خدماتدهی پس از فروش
□ اسناد صحیح برای شکایات مشتریان
□ تایید مشتریان از نیازهای مقرر نگهداری و مهندسی خودرو
□ تایید مشتریان از نیازهای بازرسی ساالنه
□ برنامههای خدماتی پیشنهادی مقرر برای مشتریان
□ پیشنهادات تایید شده مشتریان در مورد مهندسی ،نگهداری و خدمات
□ دیگر نیازهای مشتریان
 -4کارت مشورت و مشاوره خدمات

کارت بازرگانی خدمات مشاورهای
امضای مشتری  /تاریخ

امضای مشاور خدماتی  /تاریخ

مقدمه

کارت خدمات مشاورهای حضوری (*)
نام مشتری :

تاریخ خرید :

نمایندگی فروش /خدمات:
 VINخودرو:

نوع خودرو:

موارد زیر باید توسط مشتری پر و تکمیل شوند:
 -1تحویل و بازبینی خودرو (از عالمت «√» و عالمت «×» برای پاسخ منفی استفاده
نمایید).
□ آیا اصول اصلی بازبینی خودرو را بررسی کردهاید و بازبینی تحویل را تکمیل
نمودهاید؟
□ آیا اصول کلی گارانتی (ضمانتنامه) را بررسی کردهاید؟
□ آیا موارد و نکات احتیاطی ضروری را بررسی کردهاید؟
□ آیا به اهمیت مقررات و اصول تاییدی نگهداری از خودرو که توسط عامل فروش یا
فروشنده خودروی  MVM315ارایه شده است ،پی بردهاید؟ و از دورههای متناوب
که توسط  PSAتوضیح داده شده است ،مطلع میباشید؟
□ آیا کتابچه راهنمای مالک را از  PSAدریافت کردهاید؟
□ آیا شماره مستقیم تماس مشتریان را دریافت نمودهاید؟ و از نحوه دسترسی به
اطالعات ضروری خدمات پس از فروش کارخانه مدیران خودرو مطلع میباشید؟
 -2ارزیابی توسط مشتریان (از عالمت «√» برای پاسخ مثبت و از عالمت «×» برای
پاسخ منفی استفاده کنید).
□ آیا مشاوران خدماتی قادر به پاسخگویی به کلیه سواالت و موارد میباشند؟

□ آیا خدمات فردی  PSAبرای هر مشتری در نظر گرفته شده است؟
□ چنانچه مشتری از این خدمات رضایت نداشته باشد ،میتواند نوع دیگری از
خدمات را برگزیند.
 -3برای تایید خدمات مشاورهای در دسترس (از عالمت «√» برای پاسخ مثبت و از
عالمت «×» برای پاسخ منفی استفاده کنید).
□ پذیرش مناسب در زمان خدماتدهی پس از فروش.
□ اسناد صحیح و دقیق برای شکایات مشتریان.
□ تایید مشتریان از نیازهای مقرر نگهداری و مهندسی خودرو
□ تایید مشتری از نیازهای بازرسی ساالنه
□ برنامههای پیشنهادی خدماتی تایید شده برای مشتریان
□ پیشنهادات تایید شده مشتریان برای مهندسی ،نگهداری و خدمات
□ دیگر نیازهای مشتریان

کارت بازرگانی خدمات مشاورهای
امضای مشتری  /تاریخ

امضای مشاور خدماتی  /تاریخ

(*) فعال موجود نیست.
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تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

نکات مهم ایمنی

این بخش شامل یک سری از بررسی
دستورالعملهای رانندگی ،رعایت نکات ایمنی
و دیگر اطالعات مهم است .این کتابچه راهنما
همچنین اطالعات جامعی را تهیه نموده است و
پیشنهادات و راهنماییهایی برای رانندگی ایمن
در نظر گرفته است .برخی از این پیشنهادات مهم
ایمنی در زیر فهرست شدهاند:
چگونگی استفاده درست و بهینه از کمربند
ایمنی
کمربند ایمنی ،یکی از مهمترین وسایل حفاظتی
در خودرو میباشد که میتواند حفاظت و ایمنی
سرنشینان را در داخل خودرو به هنگام بروز
تصادف یا ترمزهای اضطراری تامین نماید .گر چه
کیسههای هوا نیز دارای عملکردی مشابه برای
حفاظت جان سرنشینان میباشند ،اما آنها صرفا
برای مواقع اضطراری در تصادفات معمولی و شدید
برنامهریزی شدهاند .بنابراین ،توصیه میشود برای

اطمینان خاطر افراد در داخل خودرو ،حتما از
کمربندهای ایمنی استفاده کنید.
خطر کیسههای هوا
هر چند کیسههای هوا دارای عملکرد حفاظتی
میباشند اگر کمربند ایمنی خود را نبندید
و خودرو دچار تصادف شود کیسه هوا به طور
خودکار فعال شده و سبب جراحت شدید یا حتی
مرگ میشود.
کنترل سرعت رانندگی
رانندگی در سرعتهای باال ،دلیل اصلی تصادفات
ترافیکی است .بنابراین ،لطفا همیشه از سرعت
مجاز استفاده نمایید و موقعیت جاده و شرایط
آب و هوایی را در نظر بگیرید.
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تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

دستورالعملهایبستنکمربندایمنی

به منظور رعایت اصول ایمنی برای هر فردی،
لطفا این اطالعات و نکات هشداردهنده را به دقت
مطالعه کنید و آنها را قبل و در حین رانندگی
به کار ببرید.
اهمیت بستن کمربندهای ایمنی

در حوادثی مانند تصادف یا ترمزهای اضطراری،
سرنشینانی که کمربندهای ایمنی خود را به
درستی نمیبندند ،به شدت به سمت جلو پرتاب

میشوند ،زیرا توقفهای ناگهانی یا ترمزهای
اضطراری خودرو امکان دارد سبب جراحت یا
حتی مرگ راننده و سرنشینان شود.

در جریان تصادف یا ترمز اضطراری ،حتی در
سرعت پایین نیز نیروی وارده بر بدن بسیار
عظیم میباشد ،به طوری که راننده یا مسافران
(سرنشینان) جلو امکان دارد نتوانند خود را کنترل
کنند و یا سرنشینانی که کمربند ایمنی خود را به
درستی نبستهاند به شدت به جلو پرتاب میشوند
23

و اگر با شیء سختی برخورد نمایند ،امکان دارد
به شدت مجروح شوند و یا کشته شوند.

به همین ترتیب ،سرنشینان عقب باید کمربندهای
ایمنی خود را به درستی ببندند .در غیر این
صورت ،نتایجی یکسان در جریان تصادف یا
ترمزهای اضطراری رخ میدهد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

آسیبها و یا برخورد با اشیا ،و یا حتی پرتاب
شدن به خارج از خودرو در امان میمانند.
اجزای سیستم کمربند ایمنی
سیستم کمربند ایمنی در خودرویتان شامل دو
قطعه سهتایی برای صندلی جلو و صندلیهای
عقب میباشد .کمربندهای ایمنی دوگانه در عقب
در وسط صندلی تعبیه شده است .کمربندهای
ایمنی جلو دارای باالترین عملکرد تنظیمی است.
بستن کمربند ایمنی به دقت تاثیر بهسزایی در
کاهش احتمال یا بروز حوادث و رویدادهایی مانند
جراحات و یا آسیبهای بدنی برای سرنشینان
خودرو خواهد شد که در اثر تصادف یا ترمزهای
اضطراری و شدید پدید میآید.
بستن صحیح کمربند ایمنی باعث نجات جان
سرنشینان خواهد شد .در تصادفات در جلوی
خودرو ،طرفین و یا حتی عقب خودرو ،و یا
به هنگام چرخیدن ،سرنشینان از جراحات و
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کمربندهای ایمنی سه قطعهای
به هنگام بستن کمربند ایمنی ،به آرامی و مالیمت
آن را به طرف خود بکشید و سپس صفحه چفت
کمربند را در محفظه مورد نظر با اندکی فشار وارد
کنید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید .کمربند را
اندکی بکشید تا مطمئن شوید که به خوبی بسته
شده است.
توجه :چنانچه فشار بیش از حد به کمربند وارد
کنید و یا سرعت بسیار زیاد در مسیرهای شیبدار
داشته باشید ،کمربند ایمنی قفل خواهد شد.

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

به هنگام بستن کمربند ایمنی ،مطمئن شوید که
کمربند از قسمت کمر از پایین شما عبور کرده و
کامال به بدن شما چسبیده است .این کار باعث
وارد شدن مقدار کمی فشار بر محدوده کمر
خواهد شد و از احتمال بروز جراحات میکاهد.
در همین اثنا ،امتحان کنید که آیا کمربندتان
به خوبی از بخش سینه به روی شانهتان محکم
میباشد؟ و در آن احساس امنیت و راحتی
میکنید یا خیر .این کار سبب وارد شدن اندکی
فشار در قسمت فوقانی بدن مینماید.

به هنگام بستن کمربند ایمنی ،آن را بر روی شکم
خود نچسبانید.
توجه :قبل از این که صدای بسته شدن کمربند
ایمنی را در محفظه مخصوص آن بشنوید ،دقت
کنید که کمربند تا نخورده باشد .کمربندهای تا
خورده امکان دارد باعث ایجاد جراحات شدید یا
مهلک شوند (در صورتی که تصادفی رخ دهد).
چنانچه کمر تا خورده باشد یا پیچیده شود ،لطفا
بالفاصله آن را درست و سپس قفل نمایید.
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چنانچه کمربند ایمنی جلو به درستی از شانهتان
عبور نمینماید ،ارتفاع کمربند ایمنی جلو را در
حلقه کمربند باید تنظیم نمایید .به منظور تنظیم،
به سهولت دکمه تنظیم حلقه کمربند را فشار
داده و حلقه را در موقعیت مورد نیاز داخل کنید
و سپس دکمه را رها کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

کمربند ایمنی سه قطعهای در صندلیهای
عقب (در صورت تعبیه)

سرنشینی که در وسط صندلی عقب مینشیند،
باید کمربند ایمنی را به درستی استفاده کند.

کمربند دو قطعهای (درصورت وجود)

سرنشینی که در وسط صندلی عقب مینشیند،
باید کمربند ایمنی را به درستی به کار برد.
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کمربندهای دو قطعهای دارای طول کافی برای تنظیم
نمیباشند .به هنگام استفاده ،صفحه چفتدار کمربند
را با اندکی فشار به داخل محفظه مورد نظر وارد کنید
تا صدای بسته شدن آن به گوش برسد .سپس کمربند
را اندکی بیرون بکشید تا مطمئن شوید که به خوبی
بسته شده است .در نهایت طول آن را با دست تنظیم
نمایید تا کامال به بدن بچسبد و متناسب با باسنتان
باشد .کمربندهای ایمنی از قسمت پایین باسن عبور
میکنند و این کار باعث میشود تا اندکی فشار به
بخش کمر و باسن وارد شود و در نتیجه از احتمال
بروز جراحت یا آسیب به اندامهای داخلی بکاهد.

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

به هنگام کوتاه کردن کمربندهای ایمنی
دوقسمتی ،به سهولت بخش آزاد آن را به آرامی
بکشید تا طول مورد نظر به دست آید.

در زمانی که کمربندهای ایمنی دوقسمتی را
میکشید ،در ابتدا زاویه بین صفحه چفتدار و
کمربند ایمنی را حفظ کنید و سپس کمربند
ایمنی را به اندازه (طول) مورد نظر تنظیم
نمایید.
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نحوه نگهداری کمربندهای ایمنی
به هنگام کشیدن کمربندهای ایمنی دوبخشی،
در ابتدا زاویهای بین صفحه چفتدار و کمربند
ایمنی را ایجاد کنید و سپس کمربند را بکشید و
طول مورد نظر را به دست آورید.
توجه :قبل از شنیدن صدای بسته شدن کمربند ایمنی
و قرار گرفتن (قفل شدن) آن در محفظه مذکور ،در
ابتدا مطمئن شوید که کمربند تا نخورده باشد و یا
پیچیده نشده باشد .کمربندهای تاخورده یا پیچیده
سبب بروز جراحات جدی و مهلک در صورت تصادف
خواهند شد .اگر کمربند ایمنی تاخورده یا پیچیده
است ،لطفا بالفاصله آن را درست و صاف کنید.
لطفا کمربندهای ایمنی را به طور مقرر کنترل
نمایید و هر گونه مشکل احتمالی آن را برطرف
سازید .اگر این کار را به صورت مقرر و مرتب
انجام ندهید ،کمربندهای ایمنی قادر به مراقبت از
سرنشینان به شکل مطلوب نخواهند بود و امکان
دارد در طی تصادف ،جراحاتی رخ دهد.
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خطر!
سیستم کمربند ایمنیای که در تصادفات
آسیب دیده است را باید به طور کامل
تعویض نمایید ،حتی اگر آسیب مورد نظر
اندک و جزیی باشد.
مواد کمربندهای ایمنی نباید در معرض
خطر مواد پولیش ،روغنی و یا مواد شیمیایی
بهخصوص الکترولیت و غیره باشد .چنانچه
این مواد دچار لکه یا پارگی باشند ،کل
کمربند ایمنی را باید تعویض نمایید.

دستورالعمل استفاده از کیسههای
هوا (در صورت وجود)

هر خودرویی توسط کیسههای هوا تجهیز شده
است .کیسههای هوا در ترکیب با کمربندهای
ایمنی ،میتواند حفاظت جان سرنشینان را در
صورت تصادف از جلوی خودرو تامین نماید.

کیسه هوا در بخش جلوی خودرو در داخل
داشبورد ،تعبیه شده است.
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این کیسه هوا به منظور تامین ایمنی و حفاظت از
جان سرنشینان برنامهریزی شده است و در تصادفات
جزیی فعال نمیشود .بنابراین ،کلیه سرنشینان باید
کمربند ایمنی خود را به طریقهای صحیح ببندند،
حتی اگر خودروی مذکور مجهز به کیسههای هوا
باشد .کیسههای هوا خطرناک هستند و امکان
دارد در سرعت باال به هنگام فعال شدن پر از باد
شوند .کیسههای هوا حتی اگر کمربند ایمنی بسته
نشده باشد ،در تصادفات فعال میشوند و باعث به
خطر افتادن جان شما میشوند ،لذا همواره باید از
کمربند ایمنی استفاده کنید.

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

بخشهای مختلف کیسه هوا (درصورت وجود)
• هر خودرویی مجهز به کیسههای هواست .کیسه
هوای راننده در مرکز فرمان قرار دارد و کیسه
هوای سرنشین جلو در داشبورد تعبیه شده است،
و هر دوی آنها با عالمت ”“SRS AIRBAG
نشان داده شدهاند.
• راهنمای کیسه هوا :این راهنما در صفحه داشبورد
قرار دارد و هر گاه کیسه هوا دچار خرابی یا نقص
باشد ،چراغ هشدار آن را آشکار خواهد کرد.
• سیستم کنترل الکترونیکی کیسه هوا :زمانی
که سویچ احتراق در وضعیت ”( “ONروشن)
قرار داشته باشد ،سیستم کنترل الکترونیکی
میتواند آن را در صفحه مانیتور نشان دهد و
کلیه اطالعات را از سنسورها دریافت نماید ،در
نتیجه بررسی کنترلها و ژنراتور گاز کیسهها را بر
عهده داشته باشد.
• برق اضطراری :چنانچه سیستم الکتریکی دچار
نقص شده باشد (در طی تصادف) ،برق اضطراری
به طور خودکار فعال میشود تا مطمئن شویم که

کیسههای هوا به طور طبیعی عمل میکنند.
توجه :برق اضطراری نمیتواند  100درصد
مطمئن باشد ،زیرا امکان دارد در طی تصادف
دچار آسیب شود.
اصول عملی کیسههای هوا

در صورت بروز تصادف در جلوی خودرو،
قسمتهای کنترل ،سیگنالهای مناسبی را ارسال
خواهند کرد و ژنراتور گاز کیسه هوا بالفاصله فعال
خواهد شد و کیسههای هوا را پر باد خواهد کرد.
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تخلیه کیسههای هوا بالفاصله بعد از باد شدن،
تاثیری بر دید و عملکرد راننده و یا فرمان و یا
قسمتهای دیگر خودرو نخواهد داشت.
بعد از اینکه کیسه هوا فعال شد ،امکان دارد
مقداری از این هوای درون کیسهها به داخل
خودرو نفوذ نماید .گر چه این گازها سمی
نمیباشند ،اما امکان دارد که باعث اذیت و آزار
موقت سرنشینان خودرو که دچار اختالل تنفسی
هستند ،بشود .در صورت بروز چنین واقعهای،
لطفا بالفاصله خودرو را ترک نمایید.
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شرایط عملی راهنمای کیسه هوا
هنگامی که سویچ احتراق بر روی کلمه
”“ONمیباشد ،راهنمای کیسه هوا
در منوی داشبورد برای چند ثانیه روشن میشود و
سپس خاموش میشود .چنانچه سویچ احتراق بر
روی دکمه ” “ONباشد ،و چراغ راهنما روشن نشود
و یا به طور متناوب و یا منقطع در طی رانندگی
روشن شود ،این بدان معنی است که کیسههای
هوا دچار اختالل شدهاند .به منظور رعایت نکات
ایمنی و برطرف کردن ایراد ،لطفا جهت رفع عیب
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش مدیران
خودرو مراجعه نمایید.

بازبینی کیسههای هوا
کیسههای هوا باید توسط افراد متخصص بازبینی
شوند .در موارد ذیل لطفا به نمایندگیهای مجاز
شرکت مدیران خودرو مراجعه نمایید:
• کیسههای هوا هنوز هم پر باد باشند .در این
صورت کیسههای متورم و کلیه قسمتهای دیگر
باید تعویض شوند.
• راهنمای کیسه هوا به خوبی عمل نمینماید.

نکاتی راجع به کیسههای هوا

• کیسههای هوا برای عکسالعمل در تصادفات
شدید از جلو برنامهریزی شدهاند.
• کیسههای هوا نمیتوانند جایگزین مناسبی
برای کمربندهای باشند .کیسه هوا صرفا برای
کمک و حمایت از کمربندهای ایمنی به منظور
تامین حفاظت بیشتر از جان سرنشینان میباشد.
لذا سرنشینان باید حتما کمربندهای ایمنی را
به دقت ببندند و در موقعیتی درست و مناسب
بنشینند و کامال به صندلی تکیه کنند و دور از
فرمان خودرو یا صفحه داشبورد باشند.

خطر!
به ایرادات روشن شدن راهنمای کیسه
هوا بیتوجه نباشید .چنانچه کیسههای
هوا به خوبی عمل ننمایند ،قادر به حفظ
جان سرنشینان به طور موثر در صورت بروز
تصادف نخواهند بود.
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تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

• هرگز سعی نکنند تا کیسه هوا را شخصا تعمیر
کنید .در غیر این صورت ،شرکت خودروسازی
مدیران خودرو هیچگونه مسوولیتی را در قبال
مشکالت احتمالی بر عهده نخواهد گرفت.
• هیچ چیزی را بر روی بخش دارای عالمت
” “SRS AIRBAGنچسبانید یا قرار ندهید،
زیرا امکان دارد باعث ایجاد جراحات شدید در
سرنشینان به هنگام پر از باد شدن کیسههای هوا
شود.
• با قطعات کیسه هوا بازی نکنید یا آن را
دستکاری ننمایید .زیرا اگر کیسههای هوا ناگهان
فعال شوند این کار باعث بروز آسیبهای شدید
در سرنشینان خواهد شد.

حفاظت از جان راننده و سرنشین

بستن درست درها
قبل از آغاز رانندگی ،همیشه مطمئن شوید که
کلیه درها به خوبی بسته شده باشند.
نحوه نشستن درست

به هنگام رانندگی ،لطفا سعی کنید تا در موقعیت
صاف نشستن قرار داشته باشید و زاویه کمر و
پشت شما به هنگام تکیه کردن بیش از  25درجه
نباشد.
خطر!
صندلی جلو را به حدی نزدیک با فرمان
یا صفحه داشبورد قرار ندهید .به هنگام
رانندگی ،دستان شما باید به حدی خمیده
باشند که بتوانید فرمان را به خوبی در دست
بگیرید و پاهایتان تا اندازهای خم شده باشند
که قادر به فشار بر روی پدالهای گاز و ترمز
باشید.

درست نشستن در خودرو نه تنها باعث کاهش
خوابآلودگی میشود ،بلکه از امکان بروز
آسیبهای شدید یا مهلک که در تصادفات رخ
میدهد نیز میکاهد.
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تنظیم صندلیهای جلو و تنظیم موقعیت
صندلیهای جلو

به هنگام رانندگی ،لطفا به طرف جلو خم نشوید
و مطمئن شوید که فضای مناسبی بین بدن شما
و کیسه هوا وجود دارد.

به هنگام رانندگی ،لطفا سر خود را بیرون از
پنجره قرار ندهید.
خطر!
با قرار گرفتن نامتناسب و یا غلط و یا حرکت
کردن در روی صندلی ،امکان افزایش خطر
در اثر تصادف وجود خواهد داشت.
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به منظور تنظیم صندلی جلو به طرف جلو و عقب،
باید اهرم واقع در لبه جلویی صندلی را بکشید تا
صندلی در موقعیت مناسب و مورد نظرتان قرار گیرد،
سپس اهرم را رها کنید .صندلی را به طرف جلو یا
عقب برانید تا مطمئن شوید که قفل شده است.
در صورتی که در موقعیت درست و مناسبی قرار
داشته باشید ،کنترل خودرو راحتتر صورت

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

میپذیرد .سعی کنید تا صندلی خود را تا حدی به
سمت عقب برانید که از فرمان خودرو تا حداکثر
امکان دورتر باشد .مطمئن شوید که سرنشین
جلو ،صندلی خود را در موقعیت مناسبی به طرف
عقب رانده باشد .این کار باعث کاهش آسیبهای
شدید در طی رانندگی و یا رها شدن کیسه هوا در
جلو برای سرنشین کنار راننده خواهد شد.
تنظیم بخش پشتسری (زیرسری) صندلی جلو

باید در ابتدا اهرم واقع در قسمت لبه خارجی
پایین صندلی را بکشید .برای حرکت دادن
زیرسری صندلی به موقعیتی مناسب ،اهرم را
نگاه دارید و سپس زیرسری را حرکت دهید و
بعد از آن اهرم را رها کنید .صندلی را به عقب
و جلو برانید تا مطمئن شوید که قفل شده است.
به هنگام تنظیم زیرسری صندلی ،لطفا مطمئن
شوید که فضای کافی بین قفسه سینه شما و
فرمان وجود دارد .اگر کیسه هوا پر از باد شود در
صورت عدم وجود فضای مناسب و کافی ،امکان
دارد جراحاتی رخ دهد ،سرنشینان جلوی خودرو
باید همواره این حدفاصل را بین زیرسری صندلی
و داشبورد حفظ نمایند .فضای ناکافی باعث بروز
آسیبهای جدی برای سرنشین جلویی میشود.

به منظور تنظیم شیب تکیهگاه زیرسری صندلی،
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تنظیم ارتفاع صندلی جلو

به منظور تنظیم ارتفاع صندلی جلو ،باید تنظیم
چرخشی را به صورت جهت عقربههای ساعت یا
خالف جهت عقربههای ساعت انجام دهیم.
ارتفاع صندلی باید همآهنگ با موقعیت راننده و
اطمینان از این که ارتفاع مورد نظر با بهترین دیدگاه
و موقعیت رانندگی برای راننده میباشد ،تنظیم شود.
صندلی را زیاد باال و یا زیاد پایین نبرید .حفظ ارتفاع
مناسب باعث میشود تا کنترل ایمنی و سریع و
راحتی از خودرو خود داشته باشید.
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تنظیم ارتفاع پشتسری

به منظور تنظیم ارتفاع پشتسری ،دکمه
تنظیم ارتفاع پشتسری صندلی را فشار دهید
و پشتسری را به طرف باال یا پایین بکشید تا
موقعیت مورد نظر را به دست آورید ،و سپس
دکمه را رها کنید .پشتسری صندلی را به طرف
باال و پایین بکشید تا مطمئن شوید که قفل شده
است.

خطر!
ارتفاع نامتناسب باعث کاهش عملکرد
پشتسری خواهد شد و امکان دارد در
صورت بروز تصادف سبب ایجاد آسیبهای
جدی و مهلک شود.

ارتفاع پشتسری باید مطابق با موقعیت سرنشین
باشد و سر او در وسط پشتسری قرار گیرد.
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تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

بستن درست کمربندهای ایمنی
به منظور حفظ جان سرنشینان ،باید کلیه
صندلیها دارای کمربند ایمنی باشند.
استفاده صحیح از کمربند ایمنی میتواند به طور
موثر از احتماالت بروز آسیبهای جدی در طی
تصادف پیشگیری نماید .لطفا مطمئن شوید که
کلیه سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را به طرز
صحیح بسته باشند.
خطر!
• قبل از آغاز رانندگی ،لطفا مطمئن شوید
که کلیه سرنشینان کمربند ایمنی خود را به
طرز صحیح بسته باشند.
• هر صندلی صرفا دارای کمربند ایمنی
برای یک سرنشین میباشد و نمیتوان از
یک کمربند به صورت شراکتی استفاده کرد.
• سرنشینان باید سعی کنند تا از پوشیدن
لباسهای فراوان خودداری کنند تا کمربند
ایمنی کامال به بدن آنها بچسبد و در نتیجه
محافظت بهتری را ارایه کند.

کمربندهای ایمنی سهقسمتی

 -1حلقه کمربند (برای سفت کردن)
 -2تسمه کمری
 -3محفظه
 -4صفحه چفتدار
 -5تسمه (نوار) کتف
به منظور محکم کردن کمربند ایمنی ،لطفا
صفحه چفتدار کمربند را در محفظه مورد نظر
قرار دهید .کمربند را بکشید و فشار دهید تا
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اطمینان یابید که صفحه چفتدار به خوبی در
محفظه قرار گرفته است.
به منظور باز کردن کمربند ایمنی ،لطفا دکمه
” “PRESSرا که بر روی محفظه قرار دارد ،فشار
دهید .این کار باعث به عقب رانده شدن خودکار
کمربند میشود.
توجه :بعد از باز کردن کمربند ایمنی ،لطفا
اطمینان یابید که کمربند کامال به سمت عقب
بازگشته است و در صورت بسته شدن درها باعث
گیر افتادن سرنشین نمیشود.
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کمربندهای دوقسمتی

 -1محفظه

توصیههایی برای زنان باردار

 -2صفحه چفتدار

به منظور محکم کردن کمربند ایمنی ،لطفا
صفحه چفتدار را در محفظه مورد نظر قرار دهید.
کمربند را بکشید و به طرف جلو فشار دهید تا
مطمئن شوید که صفحه چفتدار به درستی
در محفظه قرار گرفته است .به منظور باز کردن
کمربند ایمنی ،لطفا دکمه قرمز ” “PRESSرا در
روی محفظه فشار دهید.

زنان باردار نیاز زیادی به محافظت و توجه خاص به
منظور حفظ امنیت خود و کودکشان دارند ،فرق
چندانی ندارد که وی راننده باشد و یا سرنشین،
به هر حال ،او باید کمربند ایمنی را به دقت و
در همه اوقات ببندد .همچنین فاصله مناسب از
فرمان یا صفحه داشبورد را تا سر حد امکان حفظ
نماید و به صورت صحیح و صاف بنشیند.
توصیه میشود که این افراد (زنان باردار) از
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کمربندهای ایمنی سهقسمتی استفاده کنند
و بخش تسمه کمری را به دور باسن خود تا
پایینترین سطح ببندند و محکم کنند.
خطر!
توجه :هیچگونه اشیا یا وسایل دیگری را به
کمربند ایمنی خود وصل ننماید زیرا این کار
باعث عدم راحتی سرنشین خواهد شد و یا
سبب تغییر وضعیت تسمه کتفی (شانهای)
و کاهش عملکرد حفاظت و افزایش ریسک
آسیب در صورت تصادف خواهد شد.

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

تنظیم ارتفاع رل (فرمان)

به منظور اطمینان از رانندگی ایمن و راحت،
توصیه میشود تا ارتفاع فرمان را به طور متناسب
مطابق با وضعیت نشسته راننده و موقعیت
صندلی قبل از رانندگی تنظیم نمایید .چنانچه
فرمان خودرو درست روبهروی سینه راننده باشد،
این وضعیت بهترین و مناسبترین موقعیت برای
حفاظت جان او و عملکرد کیسه هوا خواهد بود.

به صورت واضح ،فرمان را به سمت سینه خود
حرکت دهید.
 -3اهرم را به طرف عقب و موقعیت اولیه آن برای
قفل کردن فرمان بکشید.
 -4فرمان را به طرف باال و پایین حرکت دهید
تا مطمئن شوید که ارتفاع آن به درستی تنظیم
شده باشد.
روش عملکردی درست برای تنظیم ارتفاع فرمان
بدینصورت میباشد:
 -1اهرم واقع در زیر مرکز پایه فرمان را که
دارای روکش محافظتی است ،بکشید تا در
پایینترین موقعیت برای باز شدن تنظیم ارتفاع
فرمان قرار گیرد.
 -2فرمان را به طرف باال و پایین حرکت دهید تا
به ارتفاع مورد نظر دست یابید .به منظور اطمینان
از مشاهده کلید دریچه و راهنماها در داشبورد
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خطر!
قبل از این که ارتفاع فرمان را تنظیم کنید.
خودرو را در مکان مناسبی پارک کنید .در
طی رانندگی اقدام به تنظیم فرمان ننمایید،
زیرا سبب کاهش یا فقدان کنترل خودرو
خواهد شد و در نتیجه باعث تصادف میشود.
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حفاظت جان کودکان

امکان دارد در خودرو خود نوزاد یا کودکی را به
عنوان سرنشین حمل نمایید .لذا این دستورالعملها
را به دقت مطالعه کنید تا اطمینان یابید که به
خوبی از جان کودکان محافظت میشود.
خودروهایی که مجهز به وسایل ایمنی نمیباشند،
باید در صورت نیاز ،این وسایل را خریداری کرده
و در خودروی خود نصب نمایند.

انتخاب وسایل محافظتی (ایمنی) برای کودک
وسایل محافظتی کودک از جمله وسایل حیاتی و
مهم برای حفظ جان او در طی رانندگی است که
شامل موارد ذیل میشود:
• وسایل حفاظتی کودک باید دارای شاخصههای
ایمنی استاندارد و مطابق با قانون مصوب باشد.
صنایع خودروسازی مدیران خودرو هیچگونه
مسوولیتی در قبال به کارگیری وسایل غیراستاندارد
حفاظتی کودک را بر عهده نمیگیرد.
• وسایل انتخابی حفاظتی کودک باید متناسب با
صندلی خودروی شما باشد.

از آنجایی که وسایل حفاظتی کودک در انواع
مختلف به شکل صندلی خودرو و کمربند ایمنی
در طرحهای گوناگون مشاهده میشود ،لذا همه
آنها متناسب با صندلی خودرو نمیباشند.
توصیه میشود به منظور نصب بهتر وسایل
حفاظتی کودک در خودرو ،در ابتدا سعی کنید
تا متناسب و اندازه بودن آن در صندلی را قبل از
خرید امتحان نمایید.
• وسایل حفاظتی کودک باید متناسب با هر
کودک در هر خودرو باشد.
اطمینان یابید که این وسایل متناسب با کودک
شما در خودرویتان باشد .لطفا به دستورالعملهای
کارخانه سازنده مربوط به ارتفاع و وزن مشخص
شده توجه کنید.
نوزادان :کودکانی که وزنی کمتر از  10کیلوگرم
دارند یا سن آنها کمتر از  1سال میباشد ،باید
از وسایل محافظتی خاص برای صندلی عقب
استفاده شود ،به نحوی که به صورت خوابیده
باشد و یا کامال مستحکم و سفت شده باشند.
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بهترین شیوه برای این کودکان ،استفاده از وسایل
حفاظتی است که در صندلی عقب خودرو نصب
و به کار میرود .این وسایل میتوانند سر ،گردن
و محدوده کمر (پشت) نوزادان را در بهترین
موقعیت و راحتترین وضعیت حفظ نمایند.
کودکان خردسال :این کودکان زیر  4سال سن
دارند یا وزنی در حدود  10تا  18کیلوگرم دارند
و باید از وسایل حفاظتی در جلوی بدن کودک در
صندلی عقب استفاده شود.
کودکان بزرگتر :برای کودکانی که سنی در
حدود  4تا  12سال دارند و یا دارای وزنی بین
 18تا  36کیلوگرم میباشند ،از پشتیهای کمکی
باید استفاده شود.
خطر!
هر وسیله حفاظتی کودک که استفاده آن در
خودرو امکانپذیر نباشد یا راحتی و آسایش
را برای کودک تامین ننماید ،نمیتواند
وسیله مطمئن و امنی برای کودک باشد.

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

چگونگی نصب وسایل حفاظتی کودک
از آن جایی که کیسه هوای سرنشین جلویی در
بر گیرنده خطرات متعددی برای سرنشین جلو
میباشد ،لذا توصیه نمیشود که وسایل حفاظتی
کودک را در صندلی جلو نصب نمایید .لطفا آن
را در صندلی عقب نصب کنید .در شرایط بروز
تصادف یا ترمزهای ناگهانی (اضطراری) ،کودکانی
که در صندلی عقب نشستهاند دچار آسیب توسط
کیسه هوای متورم و یا ضربات کوبنده و سخت
اشیا داخل خودرو نمیشوند.
نصب وسیله حفاظتی کودک
 -1لطفا از این این دستورالعمل ،به منظور نصب
بهینه و صحیح برای صندلیهای داخل خودرو
استفاده نمایید.
اگر این وسایل به نحو احسن و درست در خودرو
نصب نشوند ،حفاظت جان کودک در صورت
بروز تصادف یا ترمزهای شدید و ناگهانی تامین
نخواهد شد.

 -2لطفا به منظور اطمینان از وسایل حفاظتی
کودک را به طرف عقب و جلو بکشید و هل دهید
تا کلیه جهات آن جا بیفتد.
به جهت مطمئن شدن از ایمن بودن کودکان،
توصیه میشود تا وسایل حفاظتی کودک به
خوبی در جای خود محکم شده باشد.
در برخی از مدلهای ویژه یا برخی از صندلیها،
نصب وسیله حفاظتی به خوبی و با استحکام
امکانپذیر نمیباشد و تکانهای جزیی
اجتنابناپذیر است .به هر حال ،این امر تاثیری
در میزان حفاظت جان کودک نخواهد داشت.
 -3لطفا دستورالعملهای کارخانه تولیدی را برای
استقرار وسیله حفاظتی کودک به نحو احسن
رعایت نمایید.
اگر کودکان به خوبی در این وسایل حفاظتی قرار
نگیرند ،نمیتوان به سهولت از آنها محافظت
نمود ،در صورتی که تصادفی روی دهد .نمیتوان
به سهولت از آنها محافظت کرد.
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حفاظت جان کودکان
نوزادان

توصیه میشود که وسیله حفاظتی کودک پشت
به فرمان یا داشبورد و رو به صندلی عقب باشد،
به طوری که بزرگساالن یا کودک دیگری در
کنار وی بنشیند.
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کودکان خردسال

خطر!

صندلی حفاظتی کودک را به شکل معکوس در
صندلی سرنشین جلویی که مجهز به کیسه هوا
است ،نصب نکنید ،زیرا در صورت فعال شدن
کیسه هوا امکان دارد باعث آسیب جدی یا مهلک
برای طفل شود ،در صورتی که کیسه هوا عمل
نماید و با شدت با کودک برخورد نماید.
وسیله حفاظتی کودک را رو به جلو نصب ننمایید،
زیرا امکان دارد باعث آسیب وی شود.

کامال خطرناک
وسیله حفاظتی کودک را به صورت معکوس
در صندلی سرنشین جلویی خودرو که مجهز
به کیسه هوا است ،نصب ننمایید.
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توصیه میشود تا از وسایل حفاظتی کودک بنا بر
اصول و راهکارهای کارخانهای به نسبت ارتفاع و
وزن کودک استفاده کنید.
تاکید میشود صندلی کودک در صندلی جلو
نصب نشود.

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

کودکان بزرگتر

زمانی که از وسایل حفاظتی رو به جلو برای
کودکان بزرگتر استفاده میکنید که از نظر
ارتفاع برای کودک متناسب نمیباشد ،لطفا از
بالشتکهای کمکی استفاده کنید تا کمربندهای
سهقسمتی برای آنان اندازه شود .این کمربندها
در صورت به کارگیری بالشتکها وسیله مناسب
و محافظ بسیار خوبی برای کودکان بزرگتر
میباشند.

توصیه میشود که بالشتکهای کمکی را یا
با پشتی بلند و یا کوتاه مصرف کنید .این نوع
پشتک میتواند عالوه بر محافظت کودک ،استفاده
از کمربند ایمنی را نیز تسهیل بخشد.
هر نوع بالشتک کمکی که استفاده شود ،باید
دستورالعمل کارخانه تولیدی آن را رعایت نمایید.
تا زمانی از این بالشتکهای کمکی برای کودکان
بزرگتر استفاده کنید که سطح فوقانی گوش
آنها موازی با زیرسری صندلی باشد ،و سپس
بتوانید کمربندهای سهقسمتی را بدون استفاده از
بالشتک به کار ببرید.
اجازه ندهید کودکان تسمههای کمربند ایمنی
را از روی شانه خود به پشت بیاندازند .در غیر
این صورت ،در صورت بروز تصادف ،این کمربندها
قادر به حفاظت از جان سرنشینان بهخصوص
کودکان نمیباشند.
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حفاظت از کودکان

• قبل از رانندگی ،لطفا اطمینان حاصل کنید
که کودکان کوچک به درستی بر روی وسیله
محافظتی خود نشسته باشند .اجازه ندهید
کودکان بر روی صندلی زانو بزنند و یا در کف
خودرو به طور ایستاده قرار گیرند زیرا در تصادف
یا ترمز ناگهانی سبب آسیب جدی یا حتی مرگ
خواهد شد.
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• خردساالن را بر روی خود ننشانید .زیرا امکان
دارد در اثر حرکت و یا تصادف به جلو پرتاب شوند
و یا با اشیا برخورد کنند و در نتیجه به شدت
آسیب ببینند.
• لطفا همیشه از قفل کودک استفاده کنید تا به
طور ناگهانی درها را باز نکنند و در نتیجه از بروز
آسیبهای شدید و یا مهلک پیشگیری نمایید.

• همیشه دکمه اصلی پنجرهها را بزنید تا قفل
شود و کودک قادر به باز کردن آنها نباشد ،زیرا
باز کردن شیشهها خطرناک میباشد.
• یک بزرگسال نباید از کمربند ایمنی به
طور مشترک با کودک خود استفاده کند .زیرا
در صورت بروز تصادف ،کودک زیر فشار بدن
بزرگسال و کمربند قرار میگیرد و در نتیجه به
شدت آسیب میبینند.
• هیچگاه کودک را تنها در خودرو رها نکنید.
زیرا بر اثر تصادفی غیرمترقبه ،امکان بروز هر نوع
آسیبی وجود دارد.
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بازدید ایمنی

میعانات حاصل از کار موتور خودرو شامل مقادیر
زیادی  CO2میباشد که سمی ،بیرنگ و بیبو
میباشد .تنفس این میعان و بخارات امکان دارد
باعث بیهوشی و یا حتی مرگ فرد شود.
تا حد امکان از توقیف با موتور روشن در فضای
بسته خودداری کنید.
هیچگاه خودرو را با در باز مخزن سوخت نرانید،
جریان هوا گازها را به داخل خودرو هدایت میکند
و در نتیجه برای کلیه سرنشینان خطرناک خواهد
بود.
چنانچه نیاز به رانندگی دارید و در مخزن بنزین
خودرویتان باز مانده است ،از حرکت خودداری
کنید و پارک نمایید ،کلیه پنجرههای خودرو را
باز کنید و  HVACرا در حالت جریان گردش
خارجی قرار دهید .در همین اثنا ،از وضعیت
استفاده نمایید.

تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

بازدید ایمنی از کمربندهای ایمنی داخلی خودرو

لطفا به طور مرتب و مقرر ،کمربندهای ایمنی
خودرو را کنترل و بررسی نمایید تا از وجود هر
نوع ترک ،خراشیدگی ،سوختگی یا پارگی آن
مطمئن شوید .در ضمن بررسی کنید که آیا
چفت صحنه قالبدار به خوبی در جای ویژه خود
در محفظه قرار میگیرد یا خیر و کمربندهای
سهقطعهای به نرمی عمل مینمایند .شرایط
نامطلوب کمربندهای ایمنی بیانگر این مساله
میباشند که آنها مقاومت کافی برای محافظت
سرنشینان را دارا نمیباشند .در این شرایط ،لطفا
بالفاصله به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
مراجعه نمایید.
راهنمای کیسه هوا
زمانی که سویچ احتراق بر روی دکمه ”“ON
(روشن) قرار داشته باشد ،راهنمای کیسه هوا در
مجموعه صفحه داشبورد برای چند ثانیه روشن
خواهد بود و سپس خاموش میشود که اشاره به

عمل کردن کیسه هوا دارد .چنانچه این سویچ بر
روی دکمه ” “ONباشد و راهنما روشن نشود و یا
به طور چشمکزن و یا منقطع عمل کند ،نشانگر
این میباشد که کیسه هوا دچار اختالل و خرابی
است .در این شرایط ،لطفا بالفاصله با نمایندگی
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید تا در صورت
نیاز ،آن قطعه را تعویض نمایند.
بخارزدا یا گرمکن شیشه
حتما مطمئن شوید که برف پاککن و شیشهها
قبل از رانندگی تمیز باشند .این کار باعث میشود
تا دید بهتری داشته باشید.
بازبینی ایمنی از الستیکهای خودرو
لطفا فشار هوا را در هر  5الستیک خودرو بازدید
کرده و از بسته بودن پیچ چرخها اطمینان حاصل
کنید.
چراغها
از چراغهای راهنما ،نور جلو ،راهنمای توقف/
موقعیت ،چراغهای ترمز و المپهای مهشکن
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بازدید کنید تا از عملکرد درست آنها مطمئن
شوید .چنانچه خرابی یا اختاللی در کارکرد
چراغها مشاهده نمودید ،لطفا با نمایندگی مجاز
مدیران خودرو برای بازدید فوری تماس بگیرید
تا در صورت نیاز ،قسمتهای معیوب را تعویض
نمایند.
ترمزها
لطفا به طور مقرر و مرتب ترمزها را بررسی کنید.
چنانچه این بخشها به خوبی عمل نکنند ،حتما
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل
فرمایید تا بازبینیای فوری از ترمزها داشته باشند
و در صورت نیاز ،قطعه مذکور را تعویض نمایند.
نشت مایعات
لطفا به طور مقرر مخزن سوخت (بنزین) ،خنککننده
موتور ،روغن موتور ،روغن گیربکس ،فرمان و مایع
ترمز را به منظور نشت احتمالی بررسی کنید.
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برچسبهای ایمنی

 -1برچسب ایمنی کیسه هوا
 -2برچسب ایمنی موتور
 -3برچسب ایمنی کولر

 -4برچسب ایمنی پنکه خنککننده
 -5برچسب ایمنی مایع ترمز
 -6برچسب ایمنی باتری
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تجهیزات ایمنی و نحوه عملکرد

این برچسبهای ایمنی در خودرو شما که
چسبیده یا مهر زده شدهاند ،در تصویر فوق نشان
داده شده است .آنها به عنوان یادآوری از خطرات
بالقوهای میباشند که سبب ایجاد آسیبهای
جدی یا حتی مهلک برای سرنشینان میشوند.
لطفا اطالعات مندرج در روی این برچسبها را به
دقت مطالعه کنید.

45

ابزارووسایلوکنترلها

ابزارووسایلوکنترلها

راهنمایاستفادهازخودرویسواری MVM315

صفحهداشبوردونحوهچیدمانکلیکنترلها

 -1دستگیره داخلی در
 -2سویچ روشن کردن چراغهای جلو
 -3فرمان

 -4صفحه داشبورد
 -5صفحه یدکی داشبورد
 -6سیستم صوتی
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 -7صفحه کنترل آب و هوا
 -8اهرم یا ماهک دسته دنده
 -9اهرم ترمز دستی

ابزارووسایلوکنترلها

صفحهداشبورد

 -1چراغ هشداردهنده فشار روغن
 -2راهنمای سیستم ( ABSدر صورت وجود)
 -3راهنمای کیسه هوا
 -4راهنمای دزدگیر
 -5راهنمای نور باال

 -6هشدار تعمیر خودرو
 -7راهنمای کمربند ایمنی راننده
 -8هشدار ایراد در موتور
 -9هشدار دمای آب موتور
 -10راهنمای سیستم ترمز
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 -11راهنمای دریچه الکترونیکی گاز
 -12راهنمای نیمه باز بودن در
 -13چراغ هشدار سطح بنزین

راهنمایاستفادهازخودرویسواری MVM315

صفحهجانبیداشبورد

چپ

راست

 -1چراغهای راهنما
 -2المپ مهشکن جلو
 -3المپ مهشکن عقب
 -4میزان مصرف سوخت در هر لحظه

 -5راهنمای وضعیت قفل در
 -6نمایشگر سیستم ردیاب صوتی پارک (*)
 -7راهنمای سیستم شارژ
 -8راهنمای توقف /موقعیت
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 -9ترمز دستی
 -10نمایشگر دمای داخلی خودرو
 -11ساعت
 -12نمایشگر دمای بیرونی خودرو

ابزارووسایلوکنترلها

نمایشگرداشبورد

راهنماها و قطعات نمایشگر متعددی در صفحه
داشبورد و صفحه جانبی داشبورد وجود دارد که
برای کسب اطالعات مورد نیاز برای خودرو به
کار میرود.
 -1چراغ هشداردهنده خرابی موتور
در این شرایط ،سویچ احتراق بر روی
دکمه “ ”ONقرار دارد و تا زمانی که
موتور استارت بزند ،خاموش نمیشود .اگر این چراغ
به طور موقت و یا در طی رانندگی روشن بماند،
نمایانگر این میباشد که سیستم کنترل میعانات
موتور امکان دارد دچار اختالل شده باشد ،بنابراین،
در چنین شرایطی لطفا بالفاصله با نمایندگی مجاز
مدیران خودرو برای بازدید کلی تماس حاصل کنید
تا در صورت نیاز ،قطعات مذکور تعویض شود.
توجه :زمانی که این چراغ روشن میباشد ،زیاد
رانندگی نکنید ،زیرا امکان دارد به سیستم کنترل
خروجیهای موتور آسیب وارد شود و سبب لغو
گارانتی خودرو شما شود.

 -2چراغ هشداردهنده فشار روغن
سویچ احتراق را بر روی دکمه “”ON
بگذارید ،این چراغ هشداردهنده
برای چند ثانیه روشن میماند و سپس خاموش
میشود .هنگامی که موتور روشن است ،اگر این
چراغ هشداردهنده روشن بماند و یا چشمک بزند،
نمایانگر این میباشد که سطح روغن موتور زیر
مقدار مورد نیاز ( )Minمیباشد .در این شرایط،
خودرو را در مکانی امن پارک نمایید و آن را
خاموش کنید .میزان روغن موتور را کنترل کنید،
وقتی که موتور خنک شد ،چنانچه میزان سطح
روغن پایینتر از حداقل ( )Minو در زیر خط
مقیاس بود ،لطفا به نمایندگی مدیران خودرو
تماس مراجعه کنید.
 -3راهنمای سیستم شارژ (باتری)
سویچ احتراق را بر روی “ ”ONقرار دهید،
راهنما تا زمانی که موتور استارت بزند خاموش
نمیشود و این امر بیانگر این میباشد که دینام
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در حال شارژ باتری است .اگر بعد از استارت موتور
روشن بماند ،نشاندهنده این میباشد که دینام در
حال شارژ باتری نیست .در چنین شرایطی ،کلیه
تجهیزات الکتریکی موتور را بالفاصله خاموش کرده
و به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید
تا باتریها را بازدید و بررسی کنند و در صورت نیاز
آنها را تعویض نمایند.
 -4راهنمای ترمز دستی
سویچ احتراق را بر روی موقعیت “”ON
قرار دهید .این راهنما روشن خواهد شد
و نشان خواهد داد که ترمز دستی کشیده نشده
است .هنگامی که ترمز دستی کشیده شود ،این
چراغ خاموش خواهد شد و اگر ترمز دستی کامال
کشیده نشود ،چراغ مذکور روشن خواهد ماند.
لطفا قبل از کشیدن کامل ترمز دستی اطمینان
یابید که چراغ خاموش شده باشد .در غیر این
صورت ،امکان دارد به سیستم ترمز دستی یا
الستیکها آسیب وارد شود.
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 -5راهنمای سیستم ترمز
سویچ احتراق را بر روی موقعیت “”ON
قرار دهید .راهنما روشن خواهد شد ،بعد
از این که آببندی اولیه ترمز کامل شود ،این راهنما
به طور خودکار خاموش خواهد شد .چنانچه این
راهنما در طی روشن بودن موتور یا رانندگی روشن
بود ،این امر نمایانگر این میباشد که ترمز دچار
اختالل شده است و یا سطح روغن ترمز کمتر از
میزان حداقل ( )Minمیباشد .در این شرایط ،لطفا
بالفاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو برای
بازبینی موتور تماس حاصل فرمایید تا در صورت
نیاز ،قطعات معیوب را تعویض نمایند.
 -6راهنمای کمربند ایمنی راننده
راهنمای کمربند ایمنی به عنوان
هشداردهندهای برای استقرار متناسب
کمربند ایمنی در محفظه مخصوص آن است.
هنگامی که سویچ احتراق در روی موقعیت “”ON
باشد ،کمربند ایمنی به طور صحیح در محفظه خود
قرار نگرفته است ،این راهنما در حالت چشمکزن

میباشد تا زمانی که کمربند ایمنی به خوبی در
محفظه خود قرار گیرد .هنگامی که سرعت بیش
از  25Km/hباشد ،صدای بوقی شنیده میشود
و تا زمانی که کمربند در جای مناسب خود قرار
گیرد ،این آژیر ادامه خواهد داشت.
احتیاط!
کمربند ایمنی را بعد از قرار دادن در محفظه
خود ،در پشت بدن (کمر) خویش جمع
نکنید .در این شرایط ،گر چه راهنمای
کمربند ایمنی خاموش میشود ،سرنشینان
نمیتوانند از کمربند ایمنی برای محافظت
خود استفاده کنند (در صورت بروز تصادف
یا ترمزهای ناگهانی) امکان دارد آسیب
جدی در انتظار آنان باشد.
 -7راهنمای کیسه هوا
سویچ احتراق را بر روی موقعیت “”ON
قرار دهید ،راهنما برای چند ثانیه روشن
می شو د و سپس خاموش میشود .چنانچه این
چراغ راهنما روشن باقی بماند و یا در طی رانندگی
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خاموش نشود ،این امر نمایانگر این میباشد که
سیستم کیسه هوا دچار اختالل شده است .بنابراین،
بالفاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس
حاصل فرمایید تا قطعه معیوب را تعویض نمایند.
 -8راهنمای سیستم ( ABSدر صورت وجود)
سویچ احتراق را بر روی موقعیت “”ON
قرار دهید ،راهنما برای چند ثانیه روشن
میشود و سپس خاموش میشود .چنانچه راهنما
خاموش نشد ،این امر نمایانگر این میباشد که
سیستم ضدقفل ترمز ( )ABSخراب شده است.
در این شرایط ،بالفاصله با نمایندگی مجاز مدیران
خودرو تماس حاصل کنید تا در صورت نیاز،
قطعات معیوب تعویض شود.
توجه :زمانی که چراغ راهنما روشن میماند،
این امر بدین معنی است که خودروی شما فاقد
عملکرد درست  ABSاست ،اما هنوز دارای
قابلیت طبیعی ترمز کردن است .در هنگام ترمز
کردن ،فشار بیشتری بر پدال ترمز وارد کنید تا
فقدان عملکرد  ABSجبران شود.

ابزارووسایلوکنترلها

 -9چراغهای هشداردهنده خطر و راهنما
این چراغها متشکل از یک چراغ
راهنمای گردش به چپ و یک چراغ راهنمای گردش
به راست میباشد .زمانی که چراغ راهنمای گردش
به راست یا چپ روشن باشد ،چراغ راهنما ،چند
ثانیه چشمک میزند .اگر چشمک زدن آن بسیار
سریع بود و یا اصال چشمک نزد ،این امر بیانگر این
میباشد که چراغهای راهنما خراب شدهاند .در این
شرایط ،بالفاصله به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه نمایید تا از این قسمتها بازدید به عمل
آورند و در صورت نیاز ،قطعات معیوب را تعویض
نمایند.
 -10چراغ هشداردهنده خطر
زمانی که این دکمه را فشار میدهید،
هر دو سیگنالهای چراغهای راهنما به طور
همزمان شروع به چشمک زدن میکنند .این
چراغ اخطار هشداردهنده در زمان اضطراری به
کار میرود ،هنگامی که سویچ این چراغ روشن

باشد ،کلیه چراغهای اخطاردهنده به طور مرتب
چشمک میزنند و آژیر و عالیم خطر را نشان
میدهند.
 -11چراغ هشدار ایراد الکتریکی (در صورت
وجود)
اگر سویچ احتراق بر روی موقعیت
“ ”ONباشد ،راهنما روشن شده و
سیستم الکترونیکی  EPCبه طور خودکار کنترل
میشود .چنانچه خطایی در این سیستم وجود
نداشته باشد ،راهنمای دریچه الکترونیکی گاز بعد
از استارت موتور خاموش میشود.
توجه :بعد از این که موتور شروع به کار کرد،
اگر چراغ راهنما روشن ماند و یا در طی رانندگی
خاموش شد ،این امر نشانگر این میباشد که
سیستم الکترونیکی دچار اختالل شده است .لذا،
لطفا بالفاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو
برای بازبینی قطعه مذکور تماس بگیرید تا در
صورت نیاز تعویض یا تعمیر شود.
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 -12چراغ هشداردهنده سطح بنزین
سویچ احتراق را بر روی موقعیت “”ON
قرار دهید ،راهنما روشن خواهد شد و برای
چند ثانیه به همین شکل باقی میماند و سپس
خاموش میشود .چنانچه چراغ راهنما روشن
ماند و یا در طی رانندگی خاموش نشد ،و نوک
عقربه دریچه بنزین بر روی خط ترمز قرمز هشدار
باقی ماند ،این مساله نمایانگر این میباشد که
بنزین مخزن کمتر از  8لیتر است .خودرو باید در
اولین فرصت سوختگیری شود.
 -13راهنمای توقف /موقعیت
این راهنما به هنگام پارک کردن روشن
خواهد شد ،چنانچه دکمه توقف /موقعیت روشن
باشد.
 -14راهنمای چراغ نور باال
با روشن کردن موتور خودرو و چراغهای
جلویی نور باال ،این راهنما روشن خواهد شد.
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 -15المپ مهشکن جلو
با روشن کردن چراغ مهشکن جلو ،این
راهنما روشن خواهد شد.
 -16المپ مهشکن عقب
با روشن شدن چراغ مهشکن عقب ،این
راهنما روشن خواهد شد.
 -17چراغ باز بودن در خودرو
این چراغ در بخش مجموعه داشبورد
کمکی قرار دارد که نمایانگر وضعیت
باز بودن یکی از  5در خودرو و درپوش باک بنزین
میباشد.
 -18چراغ وضعیت نیمهباز بودن درها
این چراغ در بخش نمایشگر LCD
مجموعه داشبورد قرار دارد و نمایانگر
نیمهباز بودن درهای خودرو است .چنانچه یکی
از درها باز باشد ،توسط این راهنما نشان داده
میشود.
توجه :چنانچه یکی از درهای خودرو کامال بسته

نشده باشد و خودرو دارای سرعت بیش از 10
کیلومتر باشد ،صدای آژیری به عنوان اخطار به
گوش میرسد و یادآوری مینماید که در را ببندید.
 -19چراغ درجه باالی آب
زمانی که سویچ احتراق بر روی دکمه
“ ”ONباشد ،راهنما برای چند ثانیه
روشن میشود و سپس خاموش میشود .هنگامی
که درجه دما بسیار باال باشد یا بسیار پایین باشد،
راهنما شروع به چشمک زدن میکند .اگر دمای باال
باشد ،از سرعت زیاد رانندگی خود بکاهید تا دمای
خودرو افزایش نیابد .چنانچه درجه دما روشن باقی
بماند ،در محیطی مناسب پارک کنید و موتور را
خاموش کنید .در اسرع وقت به نمایندگی مجاز
شرکت مدیران خودرو مراجعه نمایید.
 -20راهنمای تعمیرات خودرو
در کیلومتر  ،5000این عالمت روشن
میشود و یادآور آن میباشد که باید به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو برای سرویسهای
ادواری مراجعه کنید.
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 -21چراغ دزدگیر
زمانی که سویچ احتراق بر روی دکمه “”ON
میباشد ،راهنما برای چند ثانیه روشن
و سپس خاموش میشود .این مساله بیانگر این
میباشد که دکمه ضد سرقت (دزدگیر) فعال
میباشد .اگر چنین امری تحقق نیابد ،راهنما
شروع به چشمک زدن میکند.
 -22سیستم ردیاب صوتی پارک (*)
هنگامی که از دنده عقب استفاده میکنیم،
سیستم ردیاب صوتی پارک ،موقعیت
موانع را که توسط ردیاب آلتراصوتی
شنا سا یی شدهاند بر روی صفحه نمایشگر نشان
میدهد.
 -23میزان مصرف سوخت در هر لحظه
عدد نشان داده شده بیانگر میزان مصرف سوخت
شما در هر لحظه است که با توجه به کیفیت
سوخت ،نوع رانندگی ،وزن خودرو ،شرایط آب و
هوا و  ...متفاوت خواهد بود

ابزارووسایلوکنترلها

 -24نمایشگر دمای خارجی
نشاندهنده دمای خارج از خودرو میباشد.
 -25نمایشگر دمای داخلی
نشاندهنده دمای جاری داخل خودرو میباشد.
 -26نمایشگر ساعت
نشاندهنده زمان میباشد که در صفحه نمایشگر
 LCDنشان داده میشود.
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داشبوردوصفحهنمایشLCD

 -1سرعتسنج (کیلومترشمار)
 -2نمایشگر LCD

 -3دور موتور
 -4نشانگر درجه آب
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 -5درجه (آمپر) بنزین

ابزارووسایلوکنترلها

کیلومتر شمار
این درجه ،نشاندهنده سرعت خودرو به واحد
کیلومتر در هر ساعت است (.)Km/h
دور موتور
نشاندهنده تعداد دور موتور در هر دقیقه است.
محدوده قرمز در سمت راست آمپر (درجه)
بیانگر حداکثر مجاز در دمای عملی جاری است.
به منظور پیشگیری از آسیب موتور خودرو،
زمانی که آمپر دورسنج به محدوده قرمز نزدیک
شده باشد ،نباید در مسیرهای طوالنی و مداوم
رانندگی کنید.
احتیاط!
به هنگام رانندگی ،لطفا سرعت و میزان
ترافیک را در نظر داشته باشید.

درجه (آمپر) بنزین
گنجایش باک بنزین این خودرو  50لیتر میباشد
و درجه یا آمپر بنزین نشاندهنده میزان سوخت
موجود در باک میباشد .هنگامی که از خودرو در
جادهای صاف و هموار استفاده میکنید ،میزان نشان
داده شده در این شرایط بسیار دقیقتر از بقیه موارد
است .چنانچه در جادهای ناهموار و پرپیچ و خم
رانندگی میکنید ،آمپر بنزین ،رقم متفاوتی را نشان
خواهد داد که زیاد هم دقیق نمیباشد.
احتیاط!
چنانچه درجه بنزین کم میباشد ،در اسرع
وقت باک را پر کنید .در غیر این صورت،
باعث میشود تا موتور از حرکت بایستد و به
مبدل هیدرولیکی آسیب وارد شود.
صفحه نمایشگر درجه آب رادیاتور
در زمانی که موتور روشن باشد .از این درجه برای
نمایش میزان دمای آب رادیاتور (خنککن) موتور
استفاده میکنیم.
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 -Cمحدوده دمای پایین
هنگامی که موتور داغ شده باشد ،دمای آب
رادیاتور یا خنککن به طور موقت در درجهای
مشخص توقف مینماید .رانندگی خودرو در
سرعتهای باال و مداوم سبب ایستایی درجه
دمای خنککن میشود ،لذا از رانندگی با سرعت
باال بپرهیزید.
چنانچه عقربه (آمپر) در این محدوده برای مدت
زمانی طوالنی قرار گیرد ،لطفا به نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.
بین درجه  Cو ( Hمحدوده دمای طبیعی)
در شرایط عادی رانندگی ،آمپر باید در این محدوده
(بین  Cو  )Hقرار بگیرد .هنگامی که درجه دمای
خارجی خودرو باال باشد و /یا دور موتور زیاد باشد
(مصرف طوالنی) ،عقربه باالتر از این محدوده را
نشان میدهد .به هر حال ،خودرو میتواند در
این شرایط به صورت طبیعی تا زمانی که درجه
رادیاتور باال نرفته باشد ،به خوبی عمل نماید.
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چنانچه چراغ هشدار خنککن موتور روشن باقی
بماند و خاموش نشود ،توصیه میشود موتور را
خاموش نمایید و در اسرع وقت به نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.
( Hمحدوده دمای بسیار باال)
چنانچه آمپر در محدوده قرمز (خطر) باشد،
نمایانگر این میباشد که موتور بیش از حد گرم
شده است .لطفا خودرو را در مکانی مناسب پارک
کنید و در اسرع وقت به نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه نمایید.
احتیاط!
چنانچه دمای خارج از خودرو زیاد میباشد
و موتور تحت فشار کارکرد باال باشد ،این
کار سبب ایجاد آسیب و افزایش دمای موتور
خواهد شد.

صفحه نمایشگر LCD

 -1اهرم تنظیم سمت چپ.
 -2اهرم تنظیم سمت راست.
 -1ساعت
زمان نشان داده شده بر اساس  24ساعت
(شبانهروز) میباشد.
اهرم (میله) تنظیم سمت چپ را در دست بگیرید
تا در شرایط تنظیم ساعت قرار بگیرد.
در این حالت ،میله را فشار دهید تا بهتدریج
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ساعت تغییر یافته و به زمان مورد نظر برسید.
با نگه داشتن میله به مدت  2ثانیه میتوانید به
سرعت  5ساعت را در هر ثانیه طی کنید.
در شرایط تنظیم ساعت ،سیستم وارد حالت
تنظیم دقیقهای میشود ،اگر کنترل چرخشی را
در طی  5ثانیه انجام دهید .روش تنظیم دقیقه
درست مانند تنظیم ساعت است.
در شرایط تنظیم دقیقه ،این سیستم از شرایط
تنظیم ساعت خارج خواهد شد ،اگر کنترل
چرخشی به بیش از  5ثانیه نباشد.
 -2کیلومترشمار (مسافتسنج)
صفحه نمایشگر دورسنج ،کلیه کیلومترهای طی
شده توسط خودرو را نشان میدهد.
زمانی که این دورسنج به حداکثر میزان (999999
کیلومتر) رسید ،باید آن را مجددا صفر کرد و دور
جدیدی از کیلومترشمار آغاز شود.

ابزارووسایلوکنترلها

 -3آمپر کیلومترشمار
این آمپر نمایانگر میزان کیلومترهای طی شده
بعد از اولین صفر پاک شده است.
به منظور پاک کردن مجموعه کیلومترهای طی
شده /میله (اهرم) تنظیم سمت راست را فشار
دهید و آن را به مدت  2ثانیه نگاه دارید ،سپس
رها کنید ،درجه مجموعه کیلومترشمار پاک
خواهد شد .چنانچه باتری خودرو وصل نباشد،
مجموعه کیلومترهای طی شده به طور خودکار
پاک خواهند شد.
توجه :زمانی که آمپر به حداکثر رقم (یعنی
 999/9کیلومتر) رسید ،باید آن را صفر کنید
و مجددا کیلومترشمار بابت مسافت طی شده
افزایش یابد.

قفلوکلید(درصورتوجود)

کلید کنترل ریموت (فقط در برخی از مدلها)

 -1کلید مکانیکی
 -2کلید کنترل ریموت
 -3شماره کلید

کلید کنترل ریموت برای کنترل از راه دور میباشد
و عمال یک کلید محسوب میشود .زمانی که از
این کلید استفاده میکنید ،دکمه واقع در گوشه
چپ باال را فشار دهید و کلید پنهان در سمت
کنترل ریموت به طور خودکار بیرون میجهد.
به منظور بستن کلید (قرار گرفتن در جای خود)،
ابتدا دکمه واقع در سمت چپ باال را فشار دهید و
برای مدت کوتاهی نگه دارید و سپس کلید را به
طرف داخل (یعنی جایگاه اصلی خود) فشار دهید

این خودرو مجهز به دو کلید و یک شماره کلید
میباشد که عبارتاند از کلید مکانیکی ،کلید
کنترل ریموت و شماره کلید.
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و بعد از آن دکمه را مجددا رها کنید.
این کلید برای قفل کردن در خودرو و همچنین
روشن کردن خودرو استفاده میشود.
کنترل ریموت

 -1دکمه قفل کردن /باز کردن
 -2راهنمای کنترل ریموت
 -3دکمه باز شدن صندوق عقب

این خودرو مجهز به قفل شدن /باز شدن از راه دور
است که با استفاده از کنترل ریموت امکانپذیر
میشود .هر زمان دکمه یا
را فشار دهید،

راهنمای کنترل ریموت  3بار چشمک میزند .اگر
یا
دکمه
را به مدت طوالنیتری فشار
دهید ،راهنما به طور مرتب چشمک میزند تا
زمانی که دکمه را رها کنید.
توجه :اگر راهنما با نور پایین چشمک میزند و
یا اصال چشمک نمیزند ،این امر نمایانگر این
میباشد که باتری کلید ضعیف شده است.
هنگامی که کلید درها قفل باشند ،دکمه
را
فشار دهید تا باز شوند ،و زمانی که کلیه درها باز
هستند ،دکمه
را فشار دهید تا قفل شوند.
زمانی که برای باز کردن درها از کنترل ریموت
استفاده میکنید ،راهنمای بیرونی  2بار چشمک
خواهد زد و آژیر دزدگیر فعال خواهد شد تا
نشان دهد که کلیه درها باز هستند .اگر چراغ
سقف روشن باشد ،راهنما در موقعیت “”Door
قرار میگیرد و بعد از چند لحظه روشن میشود.
چنانچه درها همچنان باز باشند ،چراغ سقف به
طور خودکار پس از  15ثانیه خاموش میشود
و سپس کلیه درها مجددا بعد از  30ثانیه قفل
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میشوند .برای قفل کردن کلیه درها باید از
کنترل ریموت در عرض  15ثانیه استفاده کنید،
در این حالت چراغ سقف بالفاصله خاموش خواهد
شد .زمانی که درها را با استفاده از کنترل ریموت
قفل مینمایید ،در حالی که درها بسته باشند،
راهنمای خارجی یک بار چشمک میزند و آژیر
دزدگیر فعال خواهد شد تا نشان دهد که کلیه
درها قفل شدهاند .اگر هر کدام از پنجرهها در این
شرایط باز باشند ،همگی به طور خودکار بسته
میشوند .چنانچه هر کدام از درها کامال بسته
نباشد ،دکمه
را فشار دهید تا در مذکور به
طور خودکار بالفاصله باز شود ،بعد از این که در را
قفل کردید .در این شرایط ،راهنمای بیرونی  2بار
چشمک خواهد زد تا به راننده یادآوری نماید.
چنانچه کلیه درها بسته باشند ،اما در صندوق
عقب باز باشد ،دکمه را فشار دهید ،کلیه درها
قفل خواهند شد ولی پنجرههای باز نمیتوانند
اتوماتیکوار بسته شوند.

ابزارووسایلوکنترلها

نمیتوانید در
توجه :با فشار دادن دکمه
صندوق عقب را باز کنید ،کلیه درها قفل خواهند
بود و پنجرهها به طور خودکار بسته میشوند ولی
در صندوق عقب قفل نمیشود.
چنانچه از کلید مکانیکی استفاده میکنید
به جای کلید کنترل ریموت برای باز کردن
درهای خودرو ،راهنمای خارجی برای  28ثانیه
چشمک خواهد زد و این چشمک زدن در سه
دوره متناوب صورت پذیرد و مجددا برای 28
ثانیه دیگر چشمک خواهد زد .این کار تا  10بار
ادامه دارد ،و به طور همزمان آژیر دزدگیر برای
 28ثانیه هشدار خواهد داد ،و بعد از سه دوره
متناوب ،مجددا آژیر دزدگیر برای مدت  28ثانیه
دیگر هشدار خواهد داد .این چرخه تا  10بار تکرار
میشود .به منظور باز کردن سیستم ضد سرقت،
لطفا دکمه
را فشار دهید.
توجه :چنانچه خودروی شما مجهز به هشدار
(آژیر) دزدگیر نباشد ،سیستم ضد سرقت صدا
نخواهد داشت.

اگر نیاز به باز کردن در صندوق عقب دارید،
دکمه
را در روی کلید ریموت فشار داده و
برای چند (یک ثانیه) نگه دارید و سپس رهایش
کنید .در این شرایط در آن باز خواهد شد .در
ضمن ،راهنما دو بار چشمک خواهد زد تا عالمت
دهد که در صندوق عقب باز است.
هنگامی که در صندوق عقب باز باشد ولی درهای
خودرو قفل باشند ،راهنمای خارجی برای مدت
 28ثانیه چشمک خواهد زد و بعد از سه دوره
متناوب ،مجددا به مدت  28ثانیه چشمک خواهد
زد .این چرخه تا  10بار ادامه خواهد داشت ،در
همین اثنا ،آژیر دزدگیر به مدت  28ثانیه هشدار
خواهد داد و بعد از یک دوره  3ثانیهای ،مجددا
به مدت  28ثانیه هشدار خواهد داد .این چرخه
تا  10بار تکرار میشود .هنگامی که در صندوق
عقب بسته باشد ،راهنمای خارجی خاموش خواهد
شد ،که البته به طور خودکار بعد از چشمک زدن
و هشدار دادن به صورت اتوماتیک متوقف خواهد
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شد .به منظور توقف هشدار بالفاصله بعد از به
صدا در آمدن آن ،لطفا دکمه را فشار دهید و
زمانی که کلیه درهای خودرو باز باشند ،لطفا برای
قفل کردن آنها دکمه
را مجددا فشار دهید.
توجه :چنانچه خودروی شما مجهز به آژیر دزدگیر
نمیباشد ،سیستم ضد سرقت صدا نخواهد داشت.
اگر کلید کنترل ریموت شما به خوبی کار
نمیکند ،امکان دارد بر اثر شرایط ذیل باشد:
• باتری کنترل ریموت شما ضعیف است .چنانچه
ولتاژ باتری ضعیف باشد ،لطفا در اسرع وقت آن
را تعویض نمایید.
• امکان دارد تداخل وسایلی از جمله امواج رادیویی
(فرستنده رادیویی) ،یا تلفن همراه و یا ولتاژ باال،
کابلها الکترومغناطیس و دیگر تجهیزات وجود
داشته باشد.
نکاتی راجع به کلید کنترل ریموت
اجزای وسایل ضد سرقت دزدگیر از تراشههای
الکترونیکی ساخته شدهاند.
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اگر این تراشهها اطالعات صحیح را دریافت
نکنند خودرو روشن نمیشود ،در صورت گم
شدن کلیدها ،جهت خرید کلید جدید فقط
به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
نمایید.

تعویض باتری کلید کنترل ریموت

مراحل نحوه تعویض باتری

 -1روکش کنترل ریموت
 -2باتری
 -3صفحه مدار
 -4درپوش
 -5کف

 -1روکش کلید کنترل ریموت را از پشت آن با
دقت فراوان و استفاده از یک پیچگشتی دوسو
که با پارچه نرمی پوشانده شده است برداشته
و تعویض نمایید .باتری جدید را با حفظ فضای
مناسب رو به پایین در جای خود قرار دهید.
 -2بعد از برداشتن صفحه مدار ،باتری قدیمی را با
باتری جدید با کمک یک پیچگوشتی دوسر که با
پارچه نرمی پوشانده شده است برداشته و تعویض

نوع باتریCR2032 :
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نمایید .باتری جدید را با حفظ فضای مناسب رو
به پایین در جای خود قرار دهید.
 -3کلیه قسمتهای باتری را به صورت معکوس
در جای خود قرار دهید.
توجه :چنانچه باتریهای قدیمی به درستی
نگهداری و دفع نشوند ،باعث آلودگی محیط
زیست خواهند شد.
احتیاط!
به هنگام تعویض باتری ،به مهر و موم آن
دست نزنید .چنانچه کلید کنترل ریموت
پر از گرد و غبار یا آب (رطوبت) باشد،
عملکرد آن ضعیف خواهد شد.

نحوه نگهداری و رعایت اصول کلید کنترل
ریموت
• به هنگام تمیز کردن کلید کنترل ریموت ،لطفا
از پارچهای نرم استفاده کنید و با مالیمت آن را
تمیز نمایید و از مواد شوینده قوی یا هر حالل
دیگری برای تمیز یا شستن آن استفاده ننمایید.
زیرا امکان دارد سبب صدمه به بخشهای خارجی
کلید کنترل ریموت شود.
• کلید کنترل ریموت را در آب قرار ندهید زیرا
سبب خرابی و /یا آسیب آن میشود.
• از وارد کردن هر گونه ضربه به کلید کنترل
ریموت خودداری نمایید (مانند افتادن بر روی
زمین یا پرتاب کردن) .هر گونه ضربهای باعث
خرابی یا آسیب به آن میشود.
• کلید کنترل ریموت نباید در محیطهای دارای
دمای زیاد یا بسیار پایین قرار داده شود زیرا باعث
خرابی و یا آسیب به صفحه مدار و جریان داخلی
برق آن میشود.
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• کلید کنترل ریموت نباید در مناطقی که از
میدان مغناطیسی شدید برخوردارند ،قرار داده
شوند زیرا این کار سبب اختالل در جریان مدار
داخلی آن میشود.
سویچ احتراق (روشن کردن) خودرو

• قفل ()Lock
• ACC

• روشن ()On
• استارت ()Start

این سویچ در واقع سویچ قدرتی است که کلیه
عملکردهای داخلی خودرو را کنترل مینماید و
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در زیر میله برف پاککن قرار دارد و دارای 4
موقعیت است:
قفل کردن :به منظور بیرون آوردن سویچ احتراق
باید آن را به طرف موقعیت “ ”Lockبچرخانید.
بعد از چرخاندن آن میتوانید سویچ را بیرون
آورید .مکانیزم نهایی فرمان ،دسته رل را قفل
مینماید و فرمان قادر به چرخش نیست.
به منظور اطمینان از قفل شدن فرمان ،سعی
کنید تا بعد از بیرون آوردن سویچ آن را به این
طرف و آن طرف بچرخانید.
توجه :چنانچه دکمه احتراق (جرقهزن) را بدون
استفاده از سویچ احتراق بر روی عالمت “”Lock
قرار دهید ،و در طرف راننده نیز باز باشد ،صدای
آژیری به عنوان هشدار و یادآوری برای بیرون
آوردن کلید احتراق به گوش خواهد رسید.
 :ACCاگر سویچ احتراق در موقعیت “”ACC
باشد ،ملحقات الکتریکی خودرو فعال خواهند شد.
در این شرایط ،برخی از عملکردها از جمله وسایل
روشنایی داخلی خودرو و رادیو در دسترس

میباشند .به هر حال ،سیستم احتراق و دیگر
مدارهای الکتریکی خاموش میمانند .زمانی که
کلید احتراق را از موقعیت “ ”Lockبه “”ACC
میچرخانیم ،قفل ضد سرقت خودرو غیرفعال
خواهد شد (به طور خودکار).
چنانچه مشکلی در سر راه چرخاندن سویچ
احتراق از موقعیت  Lockبه  ACCوجود دارد،
فرمان را به جلو و عقب بچرخانید و به آرامی سعی
کنید تا این مانع را برای غیر قفل شدن اتوماتیک
فرمان از بین ببرید.
 :ONدر این شرایط ،سیستم احتراق (جرقهزنی)
و دیگر مدارهای اصلی الکتریکی فعال میشوند و
کلیه عملکردها و ملحقات در خودرو در دسترس
میباشند .زمانی که سویچ را از حالت “ ”ACCبه
“ ”ONمیچرخانید ،راهنماها در صفحه داشبورد
روشن میشوند.
 :STARTاین موقعیت صرفا برای روشن شدن
(استارت زدن) موتور است .زمانی که سویچ در
این شرایط قرار دارد ،چراغهای جلو و تجهیزات
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برقی با مصرف باال به طور خودکار خاموش
میشوند .چنانچه موتور استارت نزد ،مجددا
امتحان کنید و سویچ احتراق را به حالت “”Lock
که نخستین موقعیت است ،برگردانید و سپس به
سمت “ ”STARTبچرخانید .بعد از این که موتور
استارت زد ،کلید احتراق را رها کنید زیرا به طور
اتوماتیک به موقعیت “ ”ONبرمیگردد.
احتیاط!
• باید بالفاصله کلید احتراق را بعد از استارت
موتور رها کنید و اجازه ندهید تا به مدت
طوالنی در موقعیت  STARTباقی بماند.
• کلید را از سویچ احتراق بعد از توقف کامل
خودرو بردارید.
• قبل از روشن کردن موتور باید آن را ابتدا
از حالت قفل ( )Lockدر بیاورید ،لذا ابتدا
کلید را فشار دهید.

ابزارووسایلوکنترلها

چراغ سویچ احتراق

قفلهای الکتریکی درها

سوراخ کلید در سویچ احتراق مجهز به روشنایی
حلقهای است .زمانی که راننده در خودرو را باز
مینماید ،این چراغ به طور خودکار روشن شده و
سپس خاموش میشود (بعد از  15ثانیه) .با بسته شدن
در طرف راننده در عرض  8ثانیه ،چراغ مذکور خاموش
میشود .با داخل کردن سویچ به سویچ احتراق و قرار
دادن آن در موقعیت “ ،”ONچراغ مذکور بالفاصله و
به صورت خودکار خاموش میشود.

در راننده نیز مجهز به سویچ قفل مرکزی اصلی
است ،کلیه درها میتوانند توسط این سویچ قفل
یا باز شوند .دکمه سمت چپ در روی سویچ را
برای قفل کردن کلیه درها فشار دهید و دکمه
سمت راست را برای باز شدن کلیه درها فشار
دهید.
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هر در مجهز به دستگیره داخلی در میباشد.
زمانی که کلیه درها قفل باشند و سرنشینان
بخواهند برخی از درها را باز کنند ،باید دستگیره
در را دو بار به طرف بیرون بکشند تا در باز شود.
لطفا توجه کنید که این عملکرد باعث باز شدن
کلیه درها نمیشود.
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در طرف راننده با کلید نیز قابل قفل یا باز شدن
میباشد .بدینترتیب که از بیرون ،کلید را در قفل
وارد کنید و آن را بر خالف عقربههای ساعت
بچرخانید تا باز شود و  4در موجود به همین
ترتیب باز خواهند شد .چنانچه هیچکدام از درها
در این شرایط باز نشوند ،سیستم در عرض  3ثانیه
به طور خودکار کلیه درها را قفل مینماید .به
همین منظور ،کلید را در داخل قفل قرار دهید
(در سرنشین بغل راننده) و آن را در جهت حرکت

عقربههای ساعت بچرخانید تا در موقعیت قفل
قرار گیرد و هر  4در قفل شود.
توجه :هر زمان که در سرنشین جلو (بغل راننده)
یا درهای عقب بسته نباشند ،کلید صرفا میتواند
در طرف راننده را قفل نماید.
در سرنشین جلو نیز توسط کلید از خارج قفل
یا باز میشود .کلید را در قفل آن قرار دهید و
در جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا
در موقعیت باز قرار گیرد .زمانی که در سرنشین
جلو باز باشد 3 ،در دیگر نیز باز خواهند بود ،کلید
را در سرنشین جلو (بغل راننده) قرار داده و آن
را خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا در
موقعیت قفل قرار گیرد ،در سرنشین جلو قفل
خواهد شد.
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احتیاط!
• با استفاده از کلید به جای کلید کنترل
ریموت میتوانید درها را باز نمایید ،زمانی که
هر کدام از درها را باز کردید ،راهنمای خارجی
برای مدت  28ثانیه چشمک خواهد زد ،و بعد
از یک دوره متناوب  3ثانیهای مجددا برای
مدت  28ثانیه چشمک خواهد زد و این چرخه
تا  10بار ادامه مییابد و تکرار میشود و به
طور همزمان آژیر دزدگیر به مدت  28ثانیه
هشدار خواهد داد ،و بعد از یک دوره متناوب
 3ثانیهای ،مجددا برای مدت  28ثانیه هشدار
خواهد داد .این چرخه تا  10بار تکرار میشود.
به منظور غیر فعال کردن سیستم دزدگیر،
لطفا دکمه را فشار دهید.
• قفل کردن مستقیم درها با کلید نمیتواند
سیستم دزدگیر را فعال نماید .توصیه
میشود که از کلید کنترل ریموت برای قفل
کردن درها استفاده کنید.

ابزارووسایلوکنترلها

توجه :چنانچه خودرو شما مجهز به آژیر دزدگیر
نمیباشد ،سیستم دزدگیر آژیر نخواهد داشت.

سه موقعیت «باز» برای درها وجود دارد .شما
میتوانید هر کدام از آنها را انتخاب کنید.
توجه :چنانچه رانندگی با در باز انجام یابد ،زمانی
که سرعت خودرو  10Km/hمیباشد ،صدای
هشدار یا آژیر به عنوان سیگنال هشداردهنده به
گوش میرسد.

قفل در برای محافظت از کودک

به منظور فعال کردن قفل در برای محافظت از
کودک ،زبانه در باید به همین صورت که در شکل
نشان داده میشود ،باشد .اهرم را برای باز یا بستن
در به منظور محافظت از کودک داخل کنید.
دو در عقب نیز مجهز به قفل کودک برای
محافظت از وی میباشند .بعد از فعال کردن قفل
کودک درها از طرف داخل باز نمیشوند و این کار
باعث نجات کودک در اثر باز کردن تصادفی در
توسط او میشود.
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خطر!
هیچگاه کودک را تنها در خودرو رها نکنید،
حتی اگر قفل در را فعال کرده باشید .زیرا
در اثر تصادف ،کودک قادر به خارج شدن از
خودرو نخواهد بود ،این کار منجر به ایجاد
خطراتی برای وی میشود.
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سیستمروشناییخارجی
راهنمای توقف /موقعیت

بعد
با چرخاندن سویچ به سمت موقعیت
از خارج کردن کلید احتراق ،راهنمای موقعیت/
توقف روشن میماند .در این اثنا ،اگر در طرف
راننده باز باشد ،صدای هشداردهنده به گوش
میرسد.
توجه :زمانی که در طرف راننده بسته باشد،
راهنمای موقعیت /توقف را روشن کرده و کلید
احتراق را خارج کنید ،راهنمای موقعیت /توقف
همچنان روشن خواهد ماند .اگر در راننده باز
باشد ،راهنمای موقعیت /توقف بالفاصله خاموش
میشود.

با چرخاندن سویچ ترکیبی به طرف راست در
موقعیت
راهنمای توقف /موقعیت روشن
خواهد شد ،روشناییهای صفحه داشبورد ،چراغ
عقب و چراغ راهنما نیز روشن میشوند ،و در
ضمن ،چراغ
در سمت صفحه داشبورد
کمکی نیز روشن میشود.
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چراغ  -نور پایین

با چرخاندن سویچ به طرف موقعیت
جلو روشن خواهد شد.

نور چراغ

ابزارووسایلوکنترلها

چراغهای جلو نور باال

پایین در سرعت  30کیلومتر /در ساعت و یا کمتر
روشن خواهند شد .در سرعت  30یا بیشتر ،نور
باال را روشن کنید .این کار باعث روشن شدن 100
متر مسافت در جلو خواهد شد .هنگامی که در شب
از تقاطعها عبور میکنید ،قبل از  50یا  100متری
آن تقاطع اگر نور باالی چراغهای جلوی خودرو
خود را روشن کردهاید ،آن را خاموش و از نور
پایین استفاده کنید تا هیچگونه تغییری در جهت
رانندگی شما داده نشود( .در برخی از مدلها)

به منظور روشن کردن چراغهای جلو نور باال،
اهرم سیگنال را به سمت جلو فشار دهید تا صدای
کلیک آن به گوش برسد .در این شرایط ،چراغ
در روی صفحه داشبورد به طور اتوماتیک
روشن میشود .به منظور برگشتن به نور پایین
چراغهای جلو ،اهرم سیگنال را به طرف موقعیت
اولیه آن بکشید.
توجه :به هنگام رانندگی در شب ،چراغهای نور

تغییر چراغها به حالت چشمکزن (در برخی
از مدلها)

به منظور ایجاد این که چراغهای جلو به حالت
چشمکزن در بیایند تا به عابران و خودروها
هشدار دهند اهرم سیگنال را به طرف عقب
بکشید و رها کنید .تکرار مراحل فوق میتواند
تاثیر زیادی برای تغییر نور باال به چشمکزن
داشته باشد.
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سویچ تنظیم نور جلو

تنظیم ارتفاع نور به صورت کنترل چرخشی در
صفحه سویچ نور پایین در سمت چپ صفحه
ترکیبی داشبورد قرار دارد .به منظور کنترل
ارتفاع نور چراغهای جلو ،میتوانید آنها را تنظیم
کنید .کنترل چرخشی تنظیم ارتفاع نور پایین
چراغهای جلو شامل  4موقعیت است که عمدتا
عبارتاند از:
« »2« ،»1« ،»0و « »3که زاویه نور پایین را با

چرخاندن دکمه کنترل چرخشی تنظیم نور باال
میتوان کم و زیاد کرد.
توجه :زاویه چراغهای نور پایین را باید بهتدریج
تغییر دهید ،هیچگاه دکمه کنترل چرخشی را
خیلی سریع نچرخانید.
خاموش شدن تاخیری چراغهای جلو (فقط
در برخی از مدلها)
این عملکرد در زمانی که خودرو خود را در
منطقهای تاریک رها میکنید ،میتواند نور کافی
را ایجاد نماید.
• کلید احتراق را از سویچ احتراق در طی  2دقیقه
بیرون آورید.
• اهرم سیگنال را به طرف فرمان بکشید و سپس
رها کنید (در طی  2دقیقه) ،راهنمای موقعیت/
توقف و چراغ نور پایین برای  30ثانیه بابت هر بار
کشیدن اهرم روشن خواهند ماند .در اکثر مدت
زمان روشن ماندن برای راهنمای موقعیت /توقف و
چراغهای نور پایین نباید بیش از  210ثانیه باشد.
• به منظور متوقف کردن این عملیات ،اهرم
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سیگنال را به طرف فرمان برای بیش از  2ثانیه
بکشید ،یا نور پایین چراغ جلو و راهنمای موقعیت/
توقف را خاموش کنید .کلید احتراق را در سویچ
احتراق وارد کنید و سپس راهنمای موقعیت/
توقف و چراغ جلو نور پایین را خاموش نمایید.
چراغ مهشکن جلو /عقب

به هنگام رانندگی در شرایط فاقد نور کافی از
جمله مه ،برف یا باران شدید و  ،...لطفا چراغهای
مهشکن جلو و عقب را روشن کنید.

ابزارووسایلوکنترلها

قبل از روشن کردن این چراغها (مهشکن) در
روی صفحه ترکیبی داشبورد (چراغهای جلو) را
و یا
در موقعیت
قرار دهید .سپس
سویچ را به سمت اهرم یک بکشید ،در اثر این کار
چراغ مهشکن روشن خواهد شد .چراغ مهشکن
جلو در صفحه داشبورد کمکی به طور خودکار
روشن خواهد شد.
با کشیدن سویچ در صفحه ترکیبی داشبورد به
سمت دیگر ،چراغ مهشکن عقب نیز روشن خواهد
شد .این چراغ به طور خودکار در صفحه داشبورد
کمکی روشن خواهد شد.
توجه :چراغ مهشکن عقب نمیتواند به طور مجزا
روشن شود ،اگر نیازی به روشن کردن آن حس
میشود ،باید در ابتدا چراغ مهشکن جلو روشن
شود.

چراغهای راهنما

چراغهای اخطار (هشداردهنده)

زمانی که در حال چرخش میباشید ،باید چراغ
راهنما به سمت چپ یا راست را با کشیدن اهرم
به طرف پایین یا باال در صفحه داشبورد جانبی
روشن کنید تا چشمک بزند و صدای کلیک کردن
آن از داخل خودرو به عنوان هشدار به گوش شما
برسد.

این چراغها در باالی صفحه کنترل آب و هوا قرار
دارند .زمانی که سویچ چراغ اخطار را فشار میدهید،
کلیه چراغهای راهنما به رانندگان دیگر هشدار
میدهند .در چنین شرایطی ،چراغ راهنما در صفحه
داشبورد جانبی شروع به چشمک زدن میکند.
توجه :چراغهای اخطار باید صرفا در شرایط
اضطراری استفاده شوند .آنها همچنان به فعالیت
خود ادامه میدهند حتی اگر موتور خاموش
باشد.
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چراغ سقف خودرو

چراغ مطالعه

چراغهای بخش بار (صندوق عقب)

دکمه چراغ سقف شامل سه نوع تنظیم میباشد.
زمانی که سویچ روی موقعیت “ ”ONباشد ،چراغ
سقف همیشه روشن است ،هنگامی که سویچ روی
موقعیت “( ”OFFخاموش) باشد ،چراغ سقف نیز
خاموش خواهد بود و زمانی که این دکمه بر روی
موقعیت “ ”DOORتنظیم شده باشد ،حتی اگر یکی
از درها باز باشد ،چراغ سقف نیز روشن خواهد شد و
هر گاه درها بسته باشد ،نور چراغ سقفی بهتدریج در
طی  15ثانیه کمسو و سپس خاموش خواهد شد.

از دو چراغ مطالعه میتوان به طور مجزا استفاده
کرد .با فشار دادن دکمه برای فعال شدن چراغ
مطالعه ،هر دوی آنها روشن میشوند .به منظور
خاموش کردن چراغ مطالعه ،دکمه مذکور را
مجددا فشار دهید.

به هنگام باز کردن در صندوق عقب ،چراغهای
بخش بار (چمدانها) روشن خواهند شد و سپس
به طور خودکار بعد از این که در صندوق عقب
بسته شد ،خاموش میشوند.
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چراغهای روی در

تنظیم وضوح و روشنی چراغ داشبورد

دیدبهتر

در طرف راننده و سرنشین جلو هر دو مجهز به
چراغهای روی در میباشند .هنگامی که در راننده
یا سرنشین بغل راننده باز میشود ،چراغهای روی
در اتوماتیکوار روشن میشوند .هنگامی که در
بسته شود ،چراغهای روی در نیز به طور خودکار
خاموش میشوند.
درهای عقب نیز مجهز به بازتابندههایی نورانی
(شب نما) به جای چراغهای روی در هستند.

کنترل چرخشی برای تنظیم وضوح و روشنی
چراغ داشبورد در سمت چپ پایین صفحه سویچ
چراغ در صفحه ترکیبی داشبورد قرار دارد.
هنگامی که راهنمای موقعیت /توقف یا چراغهای
جلو روشن باشند ،چراغ داشبورد صفحه کنترل
در و صفحه داشبورد روشن خواهند شد.
به منظور تنظیم وضوح نور چراغهای داشبورد
باید سویچ تنظیم چراغ عقب را بچرخانید.

اهرم برف پاککن شامل  5موقعیت است:
“ ”MIST”، “OFF”، “INT”، “LOو “.”HI
از هر کدام از این موقعیتهای مختلف میتوانید
با کشیدن اهرم به طرف باال یا پایین میله برف
پاککن به سمت موقعیت مورد نظرتان استفاده
کنید.

برف پاککن شیشه جلو
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حالت INT

حالت MIST

این حالت (شرایط ادواری برف پاککن) به 5
قسمت در هر دور تقسیم میشود .زمانهای
ادواری عبارتاند از 4 ،8 ،13 ،20 :و  2ثانیه به
ترتیب .از زمان ادواری مورد نیاز توسط چرخاندن
حلقه چرخشی ادواری استفاده نمایید.

چنانچه برف پاککن در حالت  MISTباشد،
میله آن را به طرف باال از موقعیت “”OFF
بکشید ،در این شرایط ،برف پاککن یک بار
میچرخد .با کشیدن میله برف پاککن به طرف
باال و نگاه داشتن آن ،بازوهای برف پاککن شروع
به چرخش مینمایند ،اگر آنها را رها کنید ،برف
پاککنها یک بار میچرخند و سپس متوقف
میشوند.

احتیاط!
در شرایط بسیار سرد آب و هوایی ،لطفا
قبل از به کار انداختن برفپاککن ،احتمال
یخزدگی تیغهها را بررسی کنید.
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برف پاککن شیشه عقب (درصورت وجود)

آبپاش شیشه جلو

دسته کنترل چرخشی واقع در اهرم برف پاککن
را از حالت “ ”OFFبه “ ”ONبگذارید ،برف
پاککن شیشه عقب شروع به کار خواهد کرد.
چنانچه حرکت برف پاککن شیشه عقب متوقف
شد ،دسته کنترل چرخشی واقع در روی اهرم
برف پاککن را به حالت “ ”OFFباز گردانید.

میله برف پاککن را به سمت فرمان خودرو بکشید،
اگر زمان عملکرد کمتر از  3ثانیه باشد ،آبپاش
به صورت اسپری کردن ،آب را به شیشه جلو
میپاشد و تیغههای برف پاککن عمل نخواهند
کرد .چنانچه زمان عملیات بیش از  3ثانیه باشد،
ناودانهای اسپری شیشه جلو ،مواد شوینده را به
شیشه اسپری خواهند کرد و برف پاککنها فعال
میشوند ،اگر اهرم برف پاککنها را رها کنید،
تیغهها از کار کردن باز میایستند (بعد از این که

چند بار حرکت کردند).
توجه :زمان اسپری کردن نباید بیش از  10ثانیه
باشد .چنانچه مخزن مایع برف پاککن خالی
باشد ،این عملکرد انجام نمییابد و در نتیجه باعث
آسیب جدی به آبپاش شیشه جلو میشود.
آبپاش شیشه عقب
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دسته کنترل چرخشی واقع در روی انتهای اهرم برف
پاککن را بر موقعیت قرار دهید و چند لحظه
آن را نگاه دارید ،آبپاش شیشه عقب تا زمانی که
رهایش کنید ،آب را به شیشه عقب اسپری میکند.
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هنگامی که برف پاککن شیشه عقب در حال
چرخیدن و کار کردن میباشد ،دسته کنترل
چرخشی را در موقعیت
قرار داده و آن را
نگاه دارید ،آبپاش شیشه عقب به طور مداوم
آب را به شیشه میپاشد .با رها کردن دسته
کنترل چرخشی ،موقعیت اهرم بر روی “”ON
قرار میگیرد ،سپس برف پاککن شیشه عقب
شروع به حرکت مینماید اما اسپری شدن آب
قطع میشود.

آینه وسط
بسیار مهم میباشد که اطمینان یابیم که سطح
آینه تمیز و پاکیزه باشد .قبل از رانندگی ،آینهها
را با بهترین زاویه دید تنظیم نمایید.
آینه بغل

به هنگام رانندگی در شب ،میله ضد وضوح آینه
را به طرف عقب بکشید تا از تاثیر نور خیرهکننده
دیگر خودروها در امان باشید.

به منظور تنظیم زاویه دید مناسب آینه داخلی،
لبه آینه را با دست خود نگاه دارید و آن را به
بهترین وضعیت ممکن تنظیم نمایید.
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آینههای بیرونی

چپ بچرخانید و تنظیم سطح آینههای بغل عقب
با همین خصوصیات امکانپذیر است.
چنانچه سویچ را در موقعیت “ ”Rبه صورت
حرکت دادن جهت عقربههای ساعت قرار دهید،
میتوانید این دکمه را به طرف جلو ،عقب ،راست
یا چپ بچرخانید.
توجه :بعد از تنظیم سطح آینه ،سویچ را به سمت
عقب موقعیت مرکزی قرار دهید تا از تماس با آن
پرهیز کرده باشید و در هنگام رانندگی ،آینه از
تعادل و تنظیم خود خارج نشود.

 -1موقعیت آینه بغل سمت چپ را تنظیم کنید.
 -2موقعیت آینه بغل سمت راست را تنظیم کنید.

آینههای بیرونی از طریق سویچ تنظیم در
راننده قابل تنظیم میباشند .این دکمه زمانی
کار میکند که سویچ احتراق بر روی موقعیت
“ ”ACCیا “ ”ONباشد.
تنظیم سویچ به صورت خالف جهت حرکت
عقربههای ساعت به طرف موقعیت “ ”Lانجام
میشود ،اگر آن را به سمت جلو ،عقب ،راست یا
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در صورت نیاز در مناطقی که فضای اندکی وجود
دارد ،میتوانید آینهها را بخوابانید .در این شرایط
به منظور بازگشت به موقعیت اولیه ،آینه را به
آرامی با دست خود بکشید ،آینه خارجی به طور
خودکار در زاویه درست خود قرار میگیرد.
شیشهها
خودروها مجهز به شیشههای مستحکم میباشند.
اگر سویچ احتراق را در موقعیت “ ”ONبگذارید،
شیشهها با کمک سویچ برقی شیشهها باال و
پایین میروند.
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صفحه قاب در راننده مجهز به صفحه کنترل برقی
شیشه است .برای باز کردن هر کدام از شیشهها،
به سهولت دکمه کنترل شیشه مربوطه را فشار
داده و نگاه دارید ،سپس رها کنید .با کمک این
کنترل ،شیشه پایین میرود و در سطح مورد
نظر متوقف میشود ،به منظور بستن (باال بردن)
شیشه ،باید دکمه کنترل شیشه مورد نظر را به
طرف باال بکشید و سپس آن را رها کنید.
در سرنشین جلو (بغل راننده) و در سرنشینان عقب
مجهز به دکمه کنترل مجزاست .برای باز کردن هر
کدام از شیشهها ،به سهولت دکمه کنترل شیشه
را فشار داده و اندکی نگاه دارید ،سپس آن را رها
کنید .در هر زمان که ارتفاع باز بودن شیشه مناسب
بود ،با کشیدن دکمه به طرف باال میتوانید ارتفاع
شیشه را کنترل و یا آن را ببندید.
توجه :به منظور باز کردن کامل یک شیشه،
باید دکمه مخصوص همان شیشه را فشار دهید.
شیشهها اتوماتیکوار در ارتفاع مورد نیاز قرار
خواهند گرفت.

دکمه ایمنی شیشه

زمانی که کودکی در خودرو وجود داشته باشد،
ضروری است که دکمه ایمنی شیشه را فشار دهید
تا دستگاه ایمنی شیشهها فعال شوند .هنگامی
که این عملکرد فعال شد ،دکمههای شیشه
سرنشینان جلو و عقب قادر به کنترل موقعیت
عادی شیشهها نخواهند بود .این شیشهها صرفا
توسط دکمه کنترل شیشه راننده قابل تنظیم
هستند .این کار باعث خواهد شد تا محافظت
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بهتری از کودکان در داخل خودرو بشود ،زمانی
که خودرو در حال حرکت است و از خطراتی
مانند بیرون بردن سر یا خارج کردن دست از
خودرو پیشگیری مینماید.
برای حفظ جان کودکان و پیشگیری از صدمات
یا جراحات ،لطفا مطمئن شوید که سرنشینان
خودرو در تماس با شیشه قبل از بسته شدن
نباشند.
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قطعاتذخیرهسازی

محفظه کمکی داشبورد

محفظه داشبورد

محفظه ذخیره اشیا در

این محفظه در بخش درهای جلو و عقب برای
حفظ نقشه ،بروشورها و یا دیگر اقالم به کار
میروند.
توجه :از قرار دادن اشیای حساس به دمای باال در
محفظه در خودداری کنید.

برای باز کردن محفظه داشبورد ،دستگیره آن را
به طرف باال بکشید .بعد از قرار دادن اشیا در آن،
در محفظه را با قدرت به طرف داخل فشار دهید
تا بسته شود.
توجه :همیشه این محفظه (داشبورد) را ببندید،
در زمانی که خودرو در حال رانندگی است .در
غیر این صورت ،و در صورت بروز تصادف ،اشیای
داخل آن به بیرون پرتاب خواهد شد و باعث
آسیب دیدن سرنشینان خودرو میشود.
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برای باز کردن محفظه داشبورد کمکی ،به سهولت
دکمه «باز شدن» را فشار دهید .بعد از قرار دادن
اشیا در آن ،در محفظه داشبورد کمکی را با قدرت
به طرف داخل فشار دهید تا بسته شود.
توجه :همیشه این محفظه را ببندید ،زمانی که خودرو
در حال حرکت است .در غیر این صورت و بروز
تصادف ،اشیای داخل آن به بیرون پرتاب میشود و
باعث آسیب دیدن سرنشینان خودرو میشود.
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محفظه جلوی دنده

کیسههای ذخیره صندلیها

بخش بار (چمدانها)

این محدوده که در صفحه مرکزی دو صندلی جلو
قرار دارد ،برای قرار دادن قوطی نوشابه و دیگر
اشیای کوچک استفاده میشود.

در پشت هر صندلی (جلو) کیسههای ذخیره
وجود دارد که میتوان در آنها اسناد و بروشورها
یا موارد دیگر را قرار داد.

برای باز کردن در صندوق عقب ،لطفا از کنترل
ریموت استفاده کنید .دکمه
را در صفحه
کنترل ریموت فشار دهید (به مدت  1ثانیه) تا
بخش بار باز شود.
به هنگام بستن در صندوق عقب ،آن را به طرف
پایین فشار دهید تا بسته شود.
توجه :به منظور پیشگیری از پرتاب شدن اشیا و
بارها از صندوق عقب ،قبل از اقدام به رانندگی در
را محکم ببندید.
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محفظهفنجان

نگاهدارنده یا محفظه فنجان برای سرنشینان جلو
در پشت ترمزدستی میباشد.

قالبکت/دستگیره

این محفظه نگاهدارنده فنجان برای سرنشینان
عقب در درهای عقب قرار دارند.
لطفا به هنگام استفاده از این محفظهها دقت
کافی داشته باشید ،زیرا امکان دارد مایعات آن
به بیرون بریزد ،چنانچه داغ باشد باعث آسیب
سرنشینان خواهد شد و همچنین داخل خودرو را
آلوده خواهد کرد و سبب اختالل و صدمه وسایل
الکتریکی خودرو خواهد شد.
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در بخش سرنشینان جلو و عقب سه دستگیره
تعبیه شده است که در جادههای ناهموار و
سنگالخی سرنشینان میتوانند با گرفتن این
دستگیرهها از ایمنی الزم برخوردار باشند.
قالب کت نیز بر روی دستگیرههای مذکور برای
آویزان کردن کت وجود دارد .سعی کنید از قرار
دادن اشیای سنگین یا نوکتیز در داخل کت اجتناب
نمایید .در غیر این صورت ،در صورت بروز تصادف،
امکان دارد با صدمات یا جراحات جدی مواجه شوید.
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چنانچه هر شیی را در بخش قالب کت سرنشین
جلو آویزان میکنید ،مطمئن شوید که جلوی دید
راننده را نگیرد زیرا این کار باعث ایجاد تصادف
خواهد شد.

توجه :بعد از استفاده از فندک سیگار ،آن را
مجددا در جای خود قرار دهید ،زیرا امکان دارد
سبب بروز تصادف شود.

فندکسیگار/زیرسیگاری

صفحه درپوش فندک /زیرسیگاری به طور
اتوماتیک باز خواهد شد اگر آن را فشار دهید.
برای بستن آن میتوانید در را به طرف عقب هل
دهید.

زمانی که از فندک سیگار استفاده میکنید ،در
ابتدا فندک را به طرف پایین فشار دهید و اجازه
دهید تا اتوماتیکوار باز شود و سپس آن را بیرون
بکشید.
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زیرسیگاری در سمت چپ فندک قرار دارد .برای
خالی کردن آن ،آن را به طرف بیرون بکشید و
خارج کنید .بعد از خالی کردن زیرسیگاری ،آن را
با فشار در محل خود قرار دهید.
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آفتابگیرها

آفتابگیر را به سمت پایین بکشید و از آن
استفاده کنید .به منظور استفاده بهینه آن
میتوانید با ایجاد زاویه  90درجه از محفظه گیره
آن بهره ببرید ،و سپس آن را به سمت شیشه
حرکت دهید تا از سایه آن استفاده کنید.
تسمه دستگیره در پشت آفتابگیر راننده قرار
دارد ،در جایی که میتوانید مدارکی مانند کارتهای
تجاری و قبوض را به سهولت در آن قرار دهید.
زمانی که خودرو را ترک میکنید ،لطفا مطمئن شوید
که آفتابگیر را در جای اصلی خود قرار دادهاید.

آینهآفتابگیر

دکمهبوق

یک آینه آفتابگیر در پشت آفتابگیر سرنشین
جلو (بغل راننده) قرار دارد .برای استفاده از این
آینه کافی است که آفتابگیر را به طرف پایین
بکشید.

دکمه بوق را با عالمت
در روی فرمان خودرو
فشار دهید و آن گاه صدای بوق شنیده میشود.
توجه :سیستم بوق مستقل از کنترل سویچ احتراق
میباشد ،حتی اگر کلید احتراق را از سویچ احتراق
برداریم ،باز هم بوق کار خواهد کرد.
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راهنمایضدسرقت

این راهنما واقع در سمت چپ کنسول (صفحه)
داشبورد در زیر شیشه جلو میباشد.
زمانی که خودرو در شرایط ایمن باشد ،راهنما به
آرامی چشمک خواهد زد و زمانی که حالت ضد
سرقت فعال باشد ،راهنما سریعا چشمک میزند.

به منظور وارد شدن در شرایط ایمن باید موارد
ذیل را رعایت کنیم:
• کلید کنترل ریموت را از سویچ احتراق جدا
کنیم.
• کلیه درها و در صندوق عقب باید کامال بسته
باشند.
• خودرو را توسط کنترل ریموت قفل نماییم.
هنگامی که شرایط حداکثری ایمنی ایجاد شد،
چراغهای راهنمای داخلی یک بار چشمک میزنند،
و بوق (آژیر) ضد سرقت فعال میشود و راهنمای
ضد سرقت (دزدگیر) به آرامی چشمک میزند.
توجه :چنانچه خودرو شما مجهز به آژیر دزدگیر
نباشد ،سیستم دزدگیر صدا نخواهد داشت.
احتیاط!
اگر از کلید مکانیکی برای قفل کردن درها
استفاده میکنید ،خودرویتان در حالت ایمن
قرار نخواهد داشت.
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حفظوصرفهجوییباتری

چنانچه خودروی خود را بدون خاموش کردن
چراغ مطالعه یا سقف رها کنید ،بعد از  15ثانیه
بعد از این که کلیه درها قفل شدند ،چراغ خاموش
میشود.

ابزارووسایلوکنترلها

سیستمتهویهمطبوع

صفحه چیدمان و عملکرد دکمهها

 -1دکمه کنترل چرخشی سرعت دمنده
 -2دکمه جریان داخلی /خارجی

 -3صفحه کنترل شرایط آب و هوایی
 -4سویچ کنترل A/C
85

 -5دکمه کنترل چرخشی توزیع (تهویه) هوا
 -6گرمکن (بخارزدا) شیشه عقب /آینه خارجی
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عملکردهای کنترلی
دکمه کنترل چرخشی سرعت دمنده

دکمه کنترل برقی دمنده دارای  5سطح مختلف
میباشد .استفاده از کنترل چرخشی سرعت دمنده
برای تنظیم سرعت باد میباشد .در هنگام رانندگی
میتوان با به کارگیری باد مناسب ،راحتی و آسایش
را در رانندگی داشت .هنگامی که سرعت باد در سطح
“ ”0باشد ،این شرایط برای دمنده به صورت استندبای
( )Standbyمیباشد .در این شرایط شیشه عقب
بخارزدایی میشود ،جریان هوای داخلی /خارجی و

عملکردهای باز شدن صندوق عقب تامین خواهد
شد .اما کلیه دکمهها و یا کنترلهای چرخشی در
سیستم تهویه صفحه کنترل فعال نخواهند شد.
صفحه کنترل شرایط آب و هوایی

 -1منطقه هوای سرد

 -2منطقه هوای گرم

صفحه کنترل شرایط آب و هوایی برای کنترل میزان
دمای هوای دمنده از هواکشها میباشد .حداکثر
موقعیت چرخشی خالف جهت حرکت عقربههای
ساعت باعث ایجاد وضعیت کامال خنک خواهد
شد ،موقعیت حداکثری چرخشی در جهت حرکت
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عقربههای ساعت باعث ایجاد وضعیت کامال گرم
خواهد شد .با انتخاب درست دما به صورت کنترل
چرخشی میتوان به دمای مورد نظر دست یافت.
دکمه کنترل A/C

زمانی که موتور کار میکند ،دمنده در شرایط
غیر استندبای است و سیستم تهویه در فشار
نرمال میباشد ،دکمه  A/Cرا فشار دهید تا چراغ
راهنما روشن شود و کمپرسور تهویه شروع به کار
نماید و هوای خنک جریان یابد .تهویه میتواند

ابزارووسایلوکنترلها

با فشار دادن دکمه کنترل  A/Cمجددا خاموش
شود .در صورتی که سیستم خنککننده فعال
باشد ،دما و رطوبت هوای داخل خودرو نه تنها
کاهش مییابد بلکه از بخار شیشهها نیز جلوگیری
میکند .این کار باعث میشود تا محیط داخل
خودرو راحتتر باشد.
به منظور دستیابی به بهترین تاثیر خنککنندگی،
لطفا کلیه شیشهها و درها را ببندید ،اگر دستگاه
کولر روشن میباشد .زمانی که سیستم خنککننده
فعال میباشد ،کمپرسور تهویه از برق موتور
استفاده میکند ،به طوری که مصرف سوخت
افزایش مییابد.
توجه :چنانچه تهویه روشن باشد و خودرو
شیبهای طوالنی را طی میکند و یا در پشت
ترافیک سنگین به کندی حرکت مینماید ،موتور
امکان دارد جوش بیاورد .لطفا به درجه آب خودرو
دقت کنید و در صورت امکان کولر را خاموش
کنید.

دکمه جریان داخلی /خارجی

هر زمان دکمه جریان داخلی /خارجی را فشار
دادید ،این سیستم یک بار بین مدار داخلی و
خارجی روشن میشود.
هنگامی که این سیستم در شرایط مدار داخلی
باشد ،چراغ راهنمای روی دکمه روشن میشود
و زمانی که در شرایط مدار خارجی باشد ،چراغ
راهنمای روی دکمه خاموش میشود.
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توجه :هنگامی که دمنده در شرایط استندبای
است ،وضعیت مدار خارجی /داخلی به طور
طبیعی قابل استفاده خواهد بود.
احتیاط!
• هنگامی که هوای بیرون آلوده میباشد،
توصیه میشود که از شرایط مدار داخلی
استفاده کنید.
• چنانچه مدار داخلی به طور مداوم و طوالنی
کار کند ،باعث گرم شدن خودرو میشود و
شیشهها بخار میگیرند .بنابراین از این جریان
برای مدت کوتاهی استفاده کنید.

راهنمایاستفادهازخودرویسواری MVM315

نمایی از صفحه داشبورد و داخل خودرو (از باال)
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ابزارووسایلوکنترلها

دکمه کنترل چرخشی توزیع هوا

جریان هوا از پایین به سمت صندلیهای
جلو و خروجی پنجره جلو برای بخارزدایی.

بخارزدای شیشه عقب /آینه خارجی

جریان هوا از خارج از خروجی پایین
صندلیهای جلو.
جریان هوا از مرکز و خروجی طرفین.
جریان هوای خارج از خروجی مرکزی
هوا و خروجی پایین صندلیهای جلو.
از دکمه کنترل چرخشی برای انواع موقعیتهای
توزیع هوا میتوان استفاده کرد.

جریان هوای خارجی از خروجی
بخارزدای پنجره جلو .این سیستم به
صورت اتوماتیک در شرایط مدار خارجی انجام
میپذیرد و در تهویه جریان مییابد.
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این طرح برای زدودن بخار ،مه و یخ (برف) واقع
در شیشه عقب و آینه خارجی طراحی شده است.
برای روشن یا خاموش کردن بخارزدا (گرمکن
شیشه عقب) باید از دکمه بخارزدای شیشه عقب/
آینه خارجی (بیرونی) استفاده کنیم.
توجه :هنگامی که گرمکن شیشه عقب روشن
باشد ،این سیستم به طور اتوماتیک در حدود 15
دقیقه بعد از آغاز عملیات خاموش خواهد شد .با
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فشار دادن این دکمه ،مجددا شرایط در حالت
بخارزدایی شیشه عقب قرار میگیرد.
احتیاط!
در هنگامی که کولر روشن است ،اگر هوا
رطوبت زیادی داشته باشد ،نباید از دکمه
یا
استفاده کرد زیرا باعث میشود
تا اختالف دمای داخل و خارج خودرو سبب
ایجاد مه (بخار) در شیشه عقب خودرو
شود.

سیستم عملیاتی تهویه
• دکمه کنترل سرعت چرخشی را از “ ”0به
موقعیت مورد نظر بچرخانید.
• دکمه کنترل  A/Cرا به طرف پایین فشار دهید.
• صفحه کنترل شرایط آب و هوایی را در دمای
مطلوب بچرخانید.
• جریان هوای مناسب را با استفاده از دکمه
کنترل توزیع هوا انتخاب کنید.
• جریان داخلی هوا را انتخاب کنید ،زمانی که
هوای بیرون دارای رطوبت میباشد و جریان
خارجی هوا را زمانی انتخاب کنید که هوای بیرون
آلوده و کثیف باشد.
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بخاری
• موتور را روشن کنید.
• دکمه کنترل سرعت دمنده (تهویه) را از “ ”0به
موقعیت مورد نظر بچرخانید.
• دکمه کنترل شرایط آب و هوایی را در دمای
مطلوب قرار دهید.
توجه :زمانی که موتور در شرایط آب و هوایی
سرد قرار دارد ،این سیستم صرفا هوای گرم را
بعد از چند دقیقه ایجاد میکند.
کنترل خروجی هوا
جهت جریان هوای خروجی مرکزی و طرفین
قابل تنظیم میباشند.

ابزارووسایلوکنترلها

خروجی مرکزی هوا

 -1پرههای چپ /راست

خروجی چپ هوا

 -2پرههای باال /پایین

پرههای باال /پایین یا چپ /راست را برای تنظیم
جریان هوای خروجی مرکزی بچرخانید.

 -1پرههای باال /پایین

خروجی راست هوا

 -2پرههای چپ /راست

پرههای باال /پایین یا چپ /راست را برای تنظیم
جریان هوای خروجی چپ بچرخانید.
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 -1پرههای چپ /راست

 -2پرههای باال /پایین

پرههای باال /پایین یا چپ /راست را برای تنظیم
جریان هوای خروجی راست بچرخانید.
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عملکردهای فصلی
در طی فصل تابستان ،اگر خودرو در زیر تابش
مستقیم خورشید برای مدت زمان زیادی پارک
شود ،دمای داخلی خودرو امکان دارد بسیار باال
باشد .برای کاهش سریع دمای زیاد خودرو باید:
• چند پنجره را باز کرد.
• خروجی باد را به حداکثر میزان تنظیم نمود.
• دکمه کنترل  A/Cرا فشار دهید و حالت جریان
خروجی را برگزینید.
• دکمه کنترل شرایط آب و هوایی را خالف جهت
حرکت عقربههای ساعت تا حداکثر وضعیت کامال
خنک بچرخانید.
توجه :هنگامی که دمای داخل خودرو تا درجه
مطلوب کاهش یافت ،پنجرهها را ببندید و از
شرایط کنترل مطلوب استفاده کنید.
در فصل زمستان ،اگر خودرو را در خارج از پارکینگ
منزل پارک کرده باشید ،سطح خارجی شیشههای
عقب و دیگر پنجرهها پوشیده از یخ یا برف خواهد
بود .لذا لطفا موارد ذیل را رعایت کنید:
• موتور را روشن کنید.

• خروجی دمنده را تا حداکثر میزان آن تنظیم
نمایید.
• شرایط جریان هوای داخلی را انتخاب کنید.
• دکمه کنترل شرایط آب و هوایی را در جهت
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.
توجه :بعد از تمیز کردن شیشه عقب ،از شرایط
جریان هوای خارجی استفاده کنید .در غیر این
صورت امکان دارد پنجرهها یا شیشه عقب در
داخل دچار بخار یا مه شوند.
نکاتی مهم راجع به استفاده از کولر (دستگاه تهویه)

• بعد از بستن دمنده ،کمپرسور تهویه از کار
میافتد.
• به منظور اطمینان از تاثیر بهتر کولر ،به طور
مقرر و مرتب کنترل کنید که آیا کندانسور
مسدود شده است یا خیر .چنانچه مسدود شده
باشد ،آن را تمیز کنید.
• چنانچه نیازی به پارک کردن خودرو برای
مدتی طوالنی مثال یک ماه یا بیشتر دارید ،حتی
در فصل زمستان ،توصیه میشود که حداقل
ماهی یک بار تهویه آن را روشن کنید و برای
92

چند دقیقه درجا خودرو را برانید تا مطمئن شوید
که کمپرسور به راحتی عمل مینماید و در نتیجه
باعث طوالنی شدن کارکرد و عمر خودرو شوید.
• زمانی که در فصل سرما رانندگی میکنید،
کمپرسور را حدود  2تا  3دقیقه قبل از پارک
کردن خودرو خاموش کنید .اجازه دهید دمنده
(باد) عمل نماید تا میعان آب در سطح بخاری
خشک شود .توصیه میشود که از شرایط جریان
خارجی استفاده کنید ،دمای هوای خارجی زیادتر
است و در نتیجه باعث خشک شدن میعان آب در
سطح بخاری میشود.
سیستم خاموش کردن
به منظور خاموش کردن سیستم بخاری ،به
سهولت دکمه کنترل چرخشی دمنده را در
موقعیت “ ”0بچرخانید.
اگر دمای خارجی پایین باشد ،لطفا سعی کنید
تا برای چند دقیقه قبل از استارت موتور آن را
بر روی موقعیت بخاری بگذارید .منتظر بمانید تا
موتور کولر گرم شود و سیستم گرمایی عمل کند.
در هر شرایط زمانی دیگر ،دمنده باید در شرایط
عملی باشد تا جریان هوا در خودرو ثابت بماند.

ابزارووسایلوکنترلها

نمایی از صفحه و عملکردهای دکمههای سیستم صوتی (*)
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 -1دکمه روشن کردن

 -7دکمه خارج کردن CD

 -2دکمه نواختن ،شرایط عملی ،و دکمه روشن کردن  -8دکمه تصویربرداری (اسکن) (*)

 -13دکمه ارایه (نمایش)  ،1عملکرد اسکن
 -14دکمه ارایه (نمایش)  ،2عملکرد تصادفی

 -3دکمه تنظیم باند

 -9دکمه تنظیم ،انتخاب آهنگ قبلی

 -15دکمه ارایه (نمایش)  ،3عملکرد ارایه

 -4دکمه نواختن سوپرانو (*)

 -10دکمه تنظیم ،انتخاب آهنگ بعدی

 -16دکمه ارایه (نمایش)  ،4شرایط انتخاب برنامه

 -5دکمه صامت

 -11دکمه ساعت

 -17دکمه ارایه (نمایش)  ،5برنامه قبلی

 -6دکمه کنترل چرخشی صدا

 -12حافظه خودکار موجود ،تنظیمکننده ارایه

 -18دکمه ارایه (نمایش)  ،6برنامه بعدی

(*) سیستم صوتی با توجه به انواع مدلها متفاوت است و ممکن است برخی از امکانات اعالم شده ،منطبق با خودروی شما نباشد.
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ابزارووسایلوکنترلها

سیستم صوتی زمانی عمل میکند که دکمه
احتراق بر روی شرایط “ ”ACCیا “ ”ONباشد.
دکمه  Powerرا فشار دهید تا سیستم صوتی به
کار بیفتد.
دکمه “ ”Modeمیتواند در  4شرایط مختلف قرار
گیرد :رادیو ،CD/MP3، USB ،و خروجی صوتی
(.)Aux

عملکرد رادیو
با وارد شدن به موج رادیو ،این سیستم اتوماتیکوار
به ایستگاهی که در آخرین مراجعه در آنجا بوده
است ،وارد میشود .به منظور تغییر باند دریافت،
دکمه “ ”BANDرا فشار دهید.
توجه :وقتی که سیستم صوتی در دیگر شرایط
باشد ،دکمه “( ”BANDباند) را فشار دهید تا در
حالت رادیو قرار گیرید.
جستوجوی دستی برای ایستگاه رادیویی
با چرخاندن دکمه کنترل چرخشی “”TUNE
(تنظیم) میتوانید جستوجوی دستی برای
انتخاب ایستگاه رادیویی  FMداشته باشید.
جستوجوی اتوماتیک برای ایستگاه رادیویی
دکمه
را فشار دهید ،دستگاه به طور خودکار
جستوجو برای یافتن فرکانس باالی باند رادیویی
را به طور کامل آغاز خواهد کرد .با فشار دادن
دکمه
سیستم به طور اتوماتیک ،جستوجو
برای یافتن فرکانس پایین ایستگاه رادیویی را آغاز
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خواهد کرد.
زمانی که سیگنال قوی ایستگاهی را یافت ،این
دستگاه جستوجوی خود را اتوماتیکوار متوقف
مینماید و ایستگاه شروع به اجرا مینماید.
حافظه ایستگاهها
سیستم رادیو میتواند  18ایستگاه ،FM1 6( FM
 FM2 6و  )FM3 6و  12ایستگاه AM1 6( AM
و  )AM2 6را ذخیره نماید .ایستگاههای رادیو
همگی در  1~6دکمه ارایه (اجرا) قرار دارند .برای
گوش کردن ایستگاههای رادیویی باید دکمههای
اجرا را فشار داد ،لطفا باند مورد نظر خود را
انتخاب کنید و دکمه اجرا را فشار دهید.
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حافظه دستی
زمانی که رادیو در ایستگاهی خاص تنظیم میباشد
و میخواهد در حافظه ثبت شود ،دکمه مذکور
را فشار داده و چند لحظهای آن را نگاه دارید تا
صدای مشخصی از آن به گوش برسد ،سپس به
طور خودکار در دکمههای اجرا حفظ شود و به
جای ایستگاه حفظ شده قبلی جایگزین شود.
حافظه خودکار
در حالت رادیو ،دکمه “ ”A.SPکه دکمهای کنترلی
چرخشی است فشار دهید ،و سپس  Playerرادیو
به شکل اتوماتیک کلیه ایستگاههای همان باند
فرکانسی موجود را اسکن خواهد کرد و تا بیش از
 6ایستگاه را مطابق با قدرت سیگنال حفظ خواهد
نمود .بعد از این ثبت ،سیستم به طور خودکار بر
روی دکمه  1از پیش تعیین شده قرار میگیرد.
توجه :شیوه حفظ کردن خودکار  4باند FM1،
 FM2، FM3، AM1و  AM2مانند مورد فوق
میباشد.

عملکرد اجرای اسکن
در حالت رادیو ،دکمه “ ”SCANرا فشار دهید،
این سیستم ،اجرای اسکن ایستگاه رادیویی دارای
سیگنال قوی را بر عهده دارد .هر زمان که ایستگاه
دارای سیگنال قوی را پیدا نمود ،برای  10ثانیه
اجرا خواهد کرد و سپس به جستوجوی خود
ادامه میدهد.
هنگامی که ایستگاه مورد نظر را یافت ،دکمه
“ ”SCANرا مجددا فشار دهید و این سیستم
از اسکن کردن میپرهیزد و رادیو شروع به کار
میکند .اگر دکمه اجرا را بعد از یافتن ایستگاه
مورد نظر فشار دهید ،این سیستم اتوماتیکوار
ایستگاه رادیو را حفظ کرده و رادیو به اجرای خود
ادامه میدهد.
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اجرای CD/MP3
سیستم صوتی را روشن کنید و دیسک CD/
 MP3را در آن قرار داده تا بخواند .صفحه
نمایشگر کلمه “ ”READINGرا نشان میدهد
و جستوجو را آغاز میکند .سپس اتوماتیکوار
بعد از جستوجو اجرا مینماید .این در حالی
است که شماره آهنگ  CD-ROMو زمان اجرا
را نشان میدهد .در شرایط  ،CD/MP3اگر دکمه
“( ”MUTEصامت) را فشار دهید ،سیستم صوتی
از اجرای  CD/MP3باز میماند .برای اجرا باید
مجددا این دکمه را فشار دهید.
در شرایط اجرای  ،DC/MP3برای خارج کردن
دیسک (صفحه) ،لطفا دکمه خروج  CDرا فشار
دهید و دیسک اتوماتیکوار خارج میشود.
توجه :بعد از فشار دکمه غیرعامل  ،CDدیسک
خارج نمیشود (در عرض  10ثانیه) و سیستم به
طور خودکار  CDرا برمیگرداند اما آن را اجرا
نمینماید.

ابزارووسایلوکنترلها

یافتن آهنگ یا موسیقی خاص
در شرایط اجرای  ،CD/MP3دکمه
را فشار
دهید تا انتخاب آهنگ بعدی امکانپذیر شود ،با
فشار دادن دکمه
میتوانید آهنگ قبلی را
انتخاب کنید.
یافتن آهنگ یا موسیقی خاصی
در شرایط اجرای  ،CD/MP3دکمه
را نگاه
دارید یا دکمه
را به طرف پایین نگاه دارید.
 CDدر دو حالت سریعا به جلو و سریعا به عقب
یا
عمل نماید .زمانی که دکمه
را رها
کنید ،اجرا از موقعیت جدید ادامه مییابد.

اجرای اسکن آهنگ
در شرایط اجرای  ،CD/MP3دکمه “ ”1/NTرا
برای ورود به شرایط اجرای  SCANآهنگ فشار
دهید ،در این حالت ،سیستم هر کدام از آهنگها
را برای  10ثانیه اجرا خواهد کرد .مجددا دکمه
مذکور را فشار دهید تا  CD/MP3خارج شود.
اجرای تصادفی آهنگ
در شرایط اجرای  ،CD/MP3دکمه “”2/RDM
را فشار دهید تا به حالت اجرای RANDOM
وارد شوید .این دکمه را مجددا فشار دهید تا از
این حالت خارج شوید.
تکرار اجرای آهنگ
در شرایط اجرای  ،CD/MP3دکمه “”3/RDM
را برای ورود به حالت اجرای  REPEATفشار
دهید .این شیوه به صورت مکرر آهنگ جاری را
تکرار خواهد کرد .دکمه مذکور را مجددا فشار
دهید تا از این حالت خارج شوید.
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نکات احتیاطی برای عملکرد CD
• هیچگاه شی دیگری به جز  CDرا در CDخوان
قرار ندهید و در هر بار بیش از یک  CDرا در آن
قرار ندهید.
• روغن در پلیر  CDو یا داخل دستگاه نریزید.
• از CDهای دارای برچسب قوی (ضخیم)
استفاده نکنید زیرا امکان دارد برچسب از سوی
 CDجدا شده و باعث چسبندگی آن به دستگاه
شود.
• از آن جایی که کیفیت  CDدر بازارها متفاوت
است ،هر  CDامکان دارد برای مدتهای طوالنی
بخواند و یا نخواند .استفاده طوالنی مدت از CD
های غیراصلی امکان دارد باعث آسیبهای شدید
به هر لیزری سیستم صوتی شود ،و در نتیجه
از عمر آن بکاهد .اشکال و خرابی حاصله ،تحت
پوشش گارانتی نخواهد بود.
• تداخل CDهای صوتی به همراه اطالعات
فراوان وجود دارد .بنابراین ،لطفا لبههای  CDرا
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در دست بگیرید و سعی کنید تا انگشتان خود را
به لبهها و سوراخ وسط  CDبگیرید .اگر  CDرا
برای مدت زیادی استفاده کنید و یا دیگر نخواند،
نمایانگر این میباشد که احتماال  CDدیگر
کیفیت درستی ندارد .از پارچهای نرم و لطیف
برای پاک کردن آن استفاده کنید تا  CDمجددا
خوانده شود.
• به هنگام رانندگی در جادههای ناهموار ،طبیعی
است که  CDقادر به خواندن نباشد و یا صدای
آن نامفهوم باشد.

طریقه نگهداری  CDلیزری
•  CDرا از دستگاه ضبط صوت خارج کنید و در
دیگر دستگاهها قرار دهید تا از آلودگی گرد و غبار
آن و یا دیگر آالیندهها در امان باشد.
•  CDرا در زیر تابش مستقیم نور خورشید و
دمای زیاد قرار ندهید.
•  CDرا با پارچه نرم و لطیف پاک کنید و از
مرکز آن به لبههای خارجی آغاز کنید.
• به هنگام لود کردن یا خارج نمودن  CDبر روی
سطح صوتی آن دست نزنید و اجازه ندهید به
آالیندهها آلوده شود و یا اثر انگشت شما یا آب بر
روی آن باقی بماند ،زیرا در غیر این صورت قادر
به اجرای درست نخواهد بود.
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عملکرد دستگاه USB

برای استفاده از حالت  USBیا ورودی صوتی
(حالت کمکی ( ،)AUXکافی است روکش
دستگاه  AUXرا که زیر صفحه کنترل دستگاه
است ،بچرخانید .هنگامی که از  USBیا ورودی
صوتی ( )AUXاستفاده نمیکنید ،کابل اتصال
آن را قطع کرده و دستگاه  USB/AUXرا
خاموش کرده و آن را بپوشانید.

ابزارووسایلوکنترلها

آهنگ مورد نظر در برنامه اجرایی است.
توجه :چنانچه بیش از یک برنامه در دستگاه
 USBوجود دارد و برنامه مورد نظر در عرض
 3ثانیه بعد از وارد کردن دستگاه  USBاجرا
نمیشود ،سیستم اتوماتیکوار از نخستین آهنگ
از اولین برنامه آغاز خواهد کرد و کلیه آهنگها به
ترتیب در برنامه اجرا خواهند شد.
دستگاه صوتی و  USB/AUXرا باز کنید و یک
قطعه کابل خارجی  USBرا در دستگاه  USBاز
طریق کابل دادهها وصل نمایید ،سیستم صوتی
کلمه “ ”USBرا نشان خواهد داد و برای برنامه
مورد نظر جستوجو خواهد کرد.
انتخاب برنامهای برای خواندن
دکمه « »4را برای ورود به برنامه انتخابی خود
فشار دهید .در این شرایط ،با فشار دادن دکمه
« »5برای انتخاب برنامه قبلی ،یا با فشار دکمه
« »6برای انتخاب برنامه بعدی اقدام کنید .انتخاب
درست برنامه و فشار دکمه « »4مجددا برای تاکید

در  USBوجود دارد ،لذا توصیه میشود که صرفا
بعد از پایان برنامه صوتی USB ،را خارج نمایید.
• سعی نکنید تا کابل  USBکارخانهای را
طوالنیتر کنید زیرا امکان دارد دستگاه صوتی
قادر به خواندن  USBنباشد.
ورودی صوتی ()AUX

عملکرد اجرا
در شرایط  ،USBاین سیستم احتماال برنامههای
صوتی در دستگاه  USBرا اجرا خواهد کرد و
عملکرد مقرر آن شبیه به شرایط  CD/MP3است.

نکات ایمنی /عملی برای دستگاه USB
• از آنجایی که دستگاههای  USBدر انواع و
کیفیتهای مختلف مشاهده میشود ،این سیستم
احتماال نمیتواند دستگاه خاصی از  USBرا
معرفی نماید.
•  USBرا به زور از دستگاه اصلی خارج نکنید،
بهخصوص زمانی که در حال اجرای برنامهای
است .در غیر این صورت ،امکان آسیب به برنامهها
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دکمه “ ”MODEرا به طرف پایین فشار دهید،
در این شرایط به حالت اجرای ورودی صوتی وارد
شدهاید .چنانچه دستگاه به منبع صوتی خارجی
متصل باشد ،به طور خودکار شروع به اجرای
منبع خارجی خواهد کرد.
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تنظیم صوتی

دکمه کنترل چرخشی مدار را مرتبا فشار دهید تا
بتوانید شرایط صوتی مورد نظر خود را بیابید.

حالت )BAS( BASS
دکمه کنترل چرخشی صدا را جهت حرکت
عقربههای ساعت یا خالف جهت حرکت عقربههای
ساعت بچرخانید تا بتوانید  BASSرا تنظیم کنید،
این سطح بین  -7و  +7قابل تنظیم است.

شرایط توازن عقب و جلو ()FAD
دکمه کنترل چرخشی صدا را در جهت /خالف
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا کانال
صوتی جلو و عقب را تنظیم کنید .این سطح بین
 R7و  F7قابل تنظیم است.

موج صوتی ()TRE
دکمه کنترل چرخشی صدا را در جهت /خالف
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا بتوانید موج
صوتی مورد نظر خود را بیابید .این سطح بین
 -7و  +8قابل تنظیم است.

موج موثر صدا ()EQ

شرایط توازن چپ و راست ()BAL
دکمه کنترل چرخشی صدا را در جهت /خالف
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا بتوانید
کانال صوتی چپ یا راست را تنظیم نمایید .این
سطح بین  L7و  R7قابل تنظیم است.
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دکمه کنترل چرخشی صدا را در جهت /خالف
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا موجهای
مختلف موثر صدا را بیابید.

ابزارووسایلوکنترلها

موج صدا ()VOL
دکمه کنترل چرخشی صدا را برای تنظیم صدا
بچرخانید.

عملکردصامت()MUTE

• در شرایط رادیو یا  ،AUXدکمه “”MUTE
برای صامت کردن صدا میباشد .این دکمه را
مجددا فشار دهید یا آن را بچرخانید تا به میزان
صدای مطلوب دست یابید.
• در دستگاه  CD/MP3یا  ،USBدکمه
“ ”MUTEبرای توقف اجرای آهنگ است .اگر این
دکمه را مجددا فشار دهید یا دکمه کنترل صدا را
بچرخانید ،اجرای آهنگ انجام خواهد شد.

شرایطاجرایصوتی()LOUD

دکمه “ ”LOUDرا برای ورود به حالت اجرای
صوتی بعد از این که دستگاه صوتی آغاز به کار
کرد ،فشار دهید .در این شرایط ،تاثیر استریویی
بهتری را میتوانید در اختیار داشته باشید.

انتخابموج
زمان

رادیو
جستوجو

تون = تنظیم

LOGI
صدا

دکمه “ ”MODEرا به طرف پایین فشار دهید
تا به بخش عملکرد تنظیم موقعیت برای انتخاب
زمان ،رادیو( SRCH ،جستوجو) LOGI ،و صدا
وارد شوید .سپس دکمه کنترل “ ”TUNEرا برای
انتخاب مناسب و مورد نظر خود استفاده کنید.
• زمان ( )OFF، 12H، 24Hرا برای موج ساعت
مورد نظر انتخاب کنید.
• جستوجو ( )SRCH( )DX, LOبرای
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جستوجو ایستگاههای رادیویی با سیگنال قوی
در تنظیم خودکار به کار میرود که باید  LOرا
انتخاب کنید.
•  ) ON, OFF) LOGIبا انتخاب “ ”ONدستگاه
شروع به کار میکند و حدود یک ساعت بعد از
تنظیم و چرخاندن سویچ احتراق به موقعیت
“( ”CLOCKساعت) آغاز به کار مینماید.
• صدا ( )VOLUMEبا چرخاندن دکمه کنترل
چرخشی میتوانید میزان صدای مورد نظر را
داشته باشید.
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تنظیم ساعت
• دکمه “ ”DISPرا برای به نمایش در آمدن ساعت
فشار دهید .اگر در طی  5ثانیه هیچگونه عملکردی
را مشاهده نکردید ،دستگاه به طور خودکار به
وضعیت نرمال خود باز میگردد ،با فشار دادن
مجدد این دکمه در طی  5ثانیه ،دستگاه بالفاصله
به وضعیت عادی خود باز میگردد.
• دکمه “ ”DISPرا به طرف پایین نگاه دارید تا
زمان نمایش داده شده چشمک بزند و حالت تنظیم
ساعت ظاهر شود که برای تنظیم ساعت میباشد
(نه دقیقه و ثانیه) .دکمه چرخشی “ ”TUNEرا
بچرخانید و دکمه “ ”DISPرا مجددا برای تنظیم
دقیقه به همان ترتیب به کار ببرید .بعد از تنظیم
ساعت ،مجددا دکمه “ ”DISPرا برای خارج شدن
از ساعت فشار دهید.
توجه :بعد از تنظیم ساعت ،اگر عملکردی رخ
نداد ،باید به طور خودکار به وضعیت طبیعی خود
در عرض  5ثانیه باز گردد.
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قوانین قبل از رانندگی

قوانین قبل از رانندگی

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

آببندی خودروی جدید

از آن جایی که اصطکاک بین قطعات متحرک
در خودرو جدید در دوره نخست راهاندازی بسیار
مهمتر از شرایط تحت کنترل عادی است ،نحوه
راهاندازی و آببندی اولیه تاثیر زیادی در کارکرد
خودرو دارد و از نظر اقتصادی مورد توجه و
اهمیت میباشد .بنابراین ،دستورالعملهای زیر را
باید به دقت رعایت نمود.
بازرسی در نخستین  1000کیلومتر اولیه
• از رانندگی با خودرو فاقد بنزین خودداری
نمایید.
• بیش از  100کیلومتر سرعت در ساعت نداشته
باشید.
• از بکسل کردن دیگر خودروها بپرهیزید.
بازرسی از  1000تا  1500کیلومتر اولیه
سرعت خودرو را بهتدریج بیفزایید تا به سرعت
مجاز برسید ،یا در سرعت مجاز موتور رانندگی
کنید.

آببندی موتور
• سرعت موتور نباید بسیار باال باشد و از 3000
دور در دقیقه تجاوز نماید.
• زمانی که موتور سرد است گاز ندهید.
• سعی کنید ناگهان شتاب نگیرید.
آببندی ترمزها
لنتهای جدید ترمز نیاز به آببندی دارند تا
عملکردی بهینه برای ترمز کردن داشته باشند.
در طی نخستین  200کیلومتر رانندگی ،ترمزها
نمیتوانند بهترین اصطکاک را دارا باشند .بنابراین
باید فشار پای شما بر روی ترمز در وضعیتی ثابت
باشد تا عملکردی ثابت را برای جبران این تاثیر
در ترمز داشته باشد.
فاصله بین خودرو را با خودرو جلویی خود حفظ
کنید تا وادار به ترمز کردن ناگهانی نشوید .این
کار همچنین برای خودروهای جدید با لنت ترمز
تازه استفاده میشود.
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آببندی الستیک و چرخها
الستیکهای جدید ضرورتا بهترین نیروی
اصطکاکی را دارا نمیباشند .بنابراین ،در طی
نخستین  100کیلومتر اول در رانندگی از سرعت
زیاد خودداری کنید و فاصله بین دو خودرو را
حفظ کنید و هیچگاه در جادههای مرطوب یا
پوشیده از یخ رانندگی نکنید.
زمانی که خودروی جدید حدود  800کیلومتر را
طی کرد ،ضروری است که مهره چرخها را در
گشتاوری مشخص سفت و محکم کنید.
توجه :این کار همچنین شامل الستیک و
رینگهای بهتازگی تعمیر یا تعویض شده نیز
میشود.
رعایت نکات ایمنی بعد از دوره آببندی
در زمانیکه عقربه دور موتور نزدیک و یا در سطح
محدوده قرمز (خطر) است ,حداکثر دور مجاز
لحظهای برابر با  6000دور بر دقیقه است.

قوانین قبل از رانندگی

کنترل و بررسی روغن
باز کردن در موتور

خودرو را در محدودهای مطمئن پارک کنید که
زمین آن هموار و صاف باشد ،موتور را خاموش
کنید و ترمز دستی را بکشید .اهرم خالصکن
(خالصی) در موتور را که در زیر صفحه داشبورد
در سمت چپ میباشد ،بکشید ،و در موتور اندکی
به طرف بیرون بلند میشود.

در جلوی خودرو بایستید و انگشتان خود را بین
لبه جلویی درپوش موتور و محفظه شبکهای در
جلو قرار داده و در درپوش موتور را بلند کنید.
بخش راست را به طرف باال فشار دهید تا در
درپوش موتور باز شود.
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میله ضامن را از شکاف خود خارج کنید و آن را
در سوراخ سمت چپ در زیر در موتور قرار دهید.
برای بستن در درپوش موتور ،میله ضامن را
بردارید و آن را در شکاف محفظه خود فشار
دهید تا جا بیفتد .در موتور را در حدود  20تا
 30سانتیمتر از شبکه جلویی آن به طرف پایین
بکشید و آن را رها کنید .با این عملکرد باید در
موتور بسته و قفل شود.
توجه :زمانی که در موتور بسته است ،کنترل
کنید که قفل شده باشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

کنترل و بررسی روغن موتور
روغن موتور دارای وظایف متعددی از جمله
روانسازی ،آببندی ،خنککنندگی ،ضد فرسایش
و تمیزکنندگی دارد ،و همچنین فرآوردهای قابل
مصرف برای تضمین عملکرد طبیعی موتور است.
این کار باید به صورت مقرر و دورهای انجام
پذیرد.
خودرو را در مکانی مطمئن و هموار پارک کنید.
سطح روغن آن را در زمانی که موتور خنک شده
باشد ،ارزیابی نمایید.

 -1گیج روغن را بیرون آورید.
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 -2روغن روی گیج را با پارچهای نرم و لطیف یا
دستمال کاغذی پاک کنید.

قوانین قبل از رانندگی

بررسی و کنترل آب رادیاتور (خنککن)

 -3گیج روغن را مجددا در جای خود قرار دهید
و به سمت داخل فشار دهید.

 -4سپس گیج را مجددا بیرون آورده و سطح
روغن را بررسی نمایید .سطح مناسب روغن موتور
باید بین خط مقیاس “( ”Maxحداکثر) و “”Min
(حداقل) باشد.
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سطح آب رادیاتور باید بین خط مقیاس “”Max
(حداکثر) و “( ”Minحداقل) مانند شکل فوق
باشد .چنانچه این سطح زیر خط مقیاس “”Min
(حداقل) باشد ،لطفا رادیاتور را در اسرع وقت پر
کنید.
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سوخت

انتخاب و نوع سوخت
بنزین سرب دار باعث آسیب به محیط زیست
شده و به موتور نیز صدمه میزند.
توصیه میشود که از بنزینی استفاده شود که
دارای مقدار اکتان ( )RONدر حدود  93 #یا
بیشتر باشد.
بنزین دارای مقدار نامی اکتان زیر این مقیاس
باعث کاهش عملکرد موتور خواهد شد و آلودگی
محیط زیست را چند برابر میکند.

پر کردن باک بنزین

 -1میله خالصی برای در باک بنزین را که در
طرف سمت چپ صندلی راننده است را بگیرید و
باال بکشید تا در مخزن باز شود.
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 -2درپوش باک را بر خالف جهت حرکت
عقربههای ساعت بچرخانید تا بتوانید باک را پر
کنید.

قوانین قبل از رانندگی

خطر!
سوخت قابل احتراق و اشتعالپذیر ميباشد.
زمان پر کردن مخزن ،لطفا موتور را خاموش
کنید و سوخت را دور از گرما ،جرقه و شعله
قرار دهید.
هر گونه سوخت اضافي را که در زمان پر
کردن مخزن ميریزد و یا سرریز ميشود،
پاک کنید .زمان پر کردن مخزن ،آن را تا
لبه مخزن پر نکنید .مطمئن شوید سوخت
زمان تغییر دما ،داراي فضاي انبساط کافي
ميباشد.
 -3درپوش مخزن سوخت را بگذارید و آن را
سفت کنید تا زماني که صداي تیک شنیده شود.
 -4درپوش مخزن را فشار دهید تا سفت شود.

صرفه جویي در سوخت
مصرف سوخت بستگي به شرایط خودرو و عادات
رانندگي دارد.
همیشه با سرعت قابل قبولي که بتواند حرکت و
سرعت موتور را یکنواختتر نماید ،رانندگي کنید.
نگهداري منظم خودرو آن را در بهترین شرایط
عملیاتي قرار ميدهد و به کارایي سوخت کمک
ميکند.
بسته به شرایط ترافیکي ،سرعت ناگهاني و یا ترمز
سریع ،سوخت بیشتري مصرف خواهد کرد.
لطفا از دستگاه تهویه مطبوع به درستي استفاده
نمایید .روشن کردن دستگاه تهویه مطبوع باعث
مصرف بیشتر سوخت میشود .خاموش کردن
دستگاه تهویه ميتواند در مصرف سوخت
صرفهجویي نماید.
در حالي که پنجرهها کامال باز است ،رانندگي
نکنید .این مقاومت در برابر باد را افزایش خواهد
داد و حتي سوخت بیشتري را نسبت به استفاده
از دستگاه تهویه مطبوع مصرف خواهد کرد.
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پر کردن محفظه صندوق

زمان پر کردن محفظه صندوق ،کل وزن کلیه
سرنشینان و محفظه صندوق نباید از حداکثر وزن
حمل مجاز فراتر رود.
اگر بار زیادي وجود داشته باشد ،یا خیلي سنگین
باشد و یا به صورت نادرست پر شده باشد ،احتمال
دارد که بر کارکرد و ثبات خودرو تاثیر بگذارد.
پرکردن بار در صندلي همراه

• هیچگونه وسیلهاي روي قفسه کنار شیشه
عقب قرار ندهید .در غیر این صورت ،اشیا ممکن
است مانع دید شوند .این اشیا ممکن است در
زمان تصادف با خودرو برخورد کنند و احتماال به
سرنشینان آسیب وارد شود.
• اگر الزم باشد چیزي را در صندلي پشتي قرار
دهید ،مطمئن شوید که به طرز مناسبي محکم
شده باشد .ارتفاع اشیا نباید از ارتفاع تکیهگاه
پشتي صندلي جلویي فراتر رود.
• هیچ وسیله سنگیني را روي صندلي قرار ندهید.
در غیر این صورت ،ممکن است آسیب دایمي بر
صندلي وارد نماید.
• هیچ وسیلهاي را روي فرمان قرار ندهید .در غیر
این صورت ،زماني که کیسههاي هوا پر از باد باشد،
ممکن است به سرنشینان آسیب وارد نماید.
• زمان رانندگي ،مطمئن شوید که در جعبه
داشبورد بسته ميباشد .در غیر این صورت ،در
زمان تصادف اشیا ممکن است به خودرو برخورد
نماید و سرنشینان دچار آسیب شوند.
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هشدار

• همیشه در صندوق را بعد از پر کردن بار
ببندید .در غیر این صورت ،بخار اگزوز ممکن
است از طریق صندوق بار وارد خودرو شود و جان
سرنشینان را به خطر بیاندازد.

قوانین قبل از رانندگی

برای ایجاد حداکثر فضای ممکن کارهای زیر را
انجام دهید:

 -1در صندوق را باز کنید .تکیهگاه قفسه پشتي
را بیرون بیاورید و قفسه را از صندوق بار جدا
کنید.

 -2لبه بیروني بالش صندلي پشتي را به سمت باال
بکشید و آن را کج کنید.
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 -3بالش صندلي پشتي را به سمت جلو بچرخانید
و آن را به صورت عمودي بر خالف صندلي جلویي
خم کنید.
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توجه :زمان قرار دادن بار در بزرگترین فضاي
بارگیري ،ارتفاع بار قرار گرفته نباید از ارتفاع
بالش صندلي جلویي بیشتر باشد.

 -4بالشهاي صندلي پشتي را بردارید و با فشردن
دو دکمه روي بالشهاي صندلي پشتي ،آن را
تا کنید و هموار کنید .این کار حداکثر فضاي
بارگیري را ایجاد خواهد کرد.

خطر!
زمان رانندگي ،سرنشینان نباید روي
بالشهاي صندلي تا شده بنشینند .در
صورت ترمز ناگهاني و یا تصادف ،این
سرنشینان نميتوانند از کمربندهاي ایمني
استفاده نمایند .عالوه بر آن ،بار ممکن است
به درون و یا حتي بیرون از خودرو برخورد
نماید که این مسئله منجر به آسیب جدي
ميشود.
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نکاتي در مورد تا کردن صندلي پشتي
• براي تا کردن بالش صندلي پشتي ،اول کمربند
صندلي را بیرون بکشید .در غیر این صورت،
کمربند صندلي زیر بالش صندلي فشرده ميشود
و نميتوان از آن استفاده کرد.
• زمان تا کردن صندلي پشتي به عقب ،زیاد
فشار نیاورید .در غیر این صورت ،ممکن است
تنظیمکننده زاویه بالش صندلي آسیب ببیند.
• بعد از تا کردن صندلي پشتي به عقب ،صندلي
را به دقت چک کنید تا مطمئن شوید قفل شده
است و در جاي مناسبي محکم شده است.

قوانین قبل از رانندگی

تغییر قطعات خودرو،

قطعات خودرو را تغییر ندهید و یا قطعات اصل
را با قطعاتي که توسط شرکت مدیران خودرو
تایید نشده است ،عوض نکنید .هیچ تغییري
در طراحي و یا عملیات خودرو ایجاد نکنید .این
ميتواند آسیب جدي بر ثبات و ایمني رانندگي
ایجاد نماید.
مثال ،نصب چرخها و تایرها یا یک قطر متفاوت ،در
سیستم  ABSو عملیات درست سایر سیستمها
مداخله خواهد کرد.

خطر!
قطعات جانبی نامناسب و یا تغییرات اعمال
شده در خودرو عالوه بر امکان تولید خطر،
سبب لغو گارانتی خودرو میشود.

مبدل کاتالیزوري

مبدل کاتالیزوري به کاهش آلودگی هوا کمک
میکند .جهت کار بهینه کاتالیزور مراقب باشید
اشکاالت زیر رخ ندهد:
• اتمام سوخت
• روشن ماندن غیر ضروری موتور به مدت
طوالنی
• گاز دادن در زمانی که موتور داغ است.
احتیاط!
همیشه از سوخت بدون سرب استفاده
نمایید .سوخت سربدار باعث آسیب دایمي
بر مبدل کاتالیزوري و حسگر اکسیژن
ميشود .شرکت مدیران خودرو مسوول
آسیب ایجاد شده در اثر استفاده از بنزین
سربدار نميباشد .این آسیبها تحت
پوشش ضمانتنامه قرار نميگیرد.
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رانندگی

رانندگی
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بررسي خودرو قبل از روشن شدن

 -1صندلی راننده با توجه به قد و وزن راننده
تنظیم شود.
 -2مطمئن شويد كه كلیه پنجرهها ،آينهها و
روشناييهاي بیرون تمیز باشد و جرم نگرفته
باشد .در صورت كثیف بودن ،قبل از رانندگي
آنها را پاك كنید.
 -3زاويههاي درست آينه داخلي را بررسي كنید.
 -4وضعیت تاير را بررسي كنید .اگر پنچر شده
باشد و يا فشار ناكافي داشته باشد ،لطفا قبل از
رانندگي اين مشکل را حل كنید.
 -5بررسي كنید كه درپوش موتور و كلیه درها به
صورت ايمن بسته و يا قفل شده باشند.
 -6مطمئن شويد كه كلیه سرنشینان كمربند
ايمني را بسته باشند.
 -7احتراق را روي موقعیت روشن  ONروشن
كنید و چراغهاي روي مجموعه داشبورد و
مجموعه داشبورد فوقانی را بررسي كنید.

روشن كردن موتور

 -1اهرم ترمز دستي بايد به سمت باال كشیده
شده باشد.
 -2دقت كنید كه چراغهاي بیروني و ساير ابزار
جانبي برقي خاموش هستند.
 -3پدال كالچ را در تمام لحظات به سمت پايین
بکشید و دست دنده را در موقعیت دنده خالص
قرار دهید.
 -4احتراق را در موقعیت  STARTبچرخانید
بدون اين كه پدال گاز را فشار دهید .كلید را
بالفاصله بعد از روشن كردن موتور آزاد كنید.
• اگر موتور يك دفعه روشن نشود ،احتراق را سريعا
به موقعیت  ACCبرگردانید .سعي كنید موتور را
دوباره بعد از حدود  10ثانیه روشن كنید.
• اگر دو بار متوالي موتور روشن نشود ،پدال گاز
را كمي فشار دهید و كلید را دوباره به حالت
 STARTبچرخانید .بعد از اين كه موتور روشن
شد ،بالفاصله كلید را آزاد كنید و سپس به آرامي
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پدال گاز را رها كنید.
 -5بعد از روشن كردن موتور ،موتور را به مدت
چند ثانیه رها كنید و سپس كالچ را فشار دهید و
دنده را جا بزنید و اهرم ترمز دستي را براي شروع
رانندگي آزاد نمايید.
تذكر :دماي اطراف موتور بین  -25تا  40درجه
سانتيگراد ميباشد .وقتي دماي اطراف در اين
محدوده نباشد ،احتمال خطر وجود دارد.

رانندگی

احتیاط!
دور موتور توسط سیستم كنترل الکترونیکي
كنترل ميشود .وقتي موتور روشن ميشود،
دور موتور نسبتا باال ميرود ،اين به معناي
افزايش دماي موتور ميباشد .بعد از اين كه
دماي موتور افزايش يابد ،دور موتور خود به
خود كاهش مييابد .اگر دور موتور كاهش
نیافت ،در اسرع وقت به نمايندگی مجاز
مديران خودرو مراجعه كنید.
خطر!
گازهاي خروجی اگزوز بسیار سمی و
خطرناك است ،هرگز موتور روشن را در يك
فضای بسته ،به مدت طوالنی به حال خود
رها نکنید.
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جعبه دنده

خودرو مجهز به يك جعبه دنده دستي مي باشد.
همیشه پدال كالچ را قبل از تغییر دنده فشار
دهید .بعد از تغییر يك دنده ،پدال كالچ را به
آرامي رها كنید .در غیر اين صورت ،منجر به
توقف و يا فرسودگي كالچ ميشود.
روش ها و نکات راه اندازي
• براي اين كه به راحتي دنده معکوس عوض
شود و صداهاي غیر طبیعي ايجاد نشود،

كالچ را  3ثانیه نگه داشته و سپس دنده را
تعويض كنید.
• هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین
استفاده كنید.
• زمان تغییر دنده به باال ،لطفا دنده را ناگهان
تغییر ندهید ،در غیر اين صورت عمر مفید
جعبه دنده ،كوتاه خواهد شد.
• از قرار دادن دسته دنده در حالت فالپ
(يك بار فشار و يك بار رهاسازي) خودداري
نمايید .همیشه هنگام تعويض اهرم دنده را
با دست نگه داريد كه اين مي تواند به طرز
موثري میزان فرسودگي را كاهش دهد.
• تا زماني كه تغییر دنده نداده ايد ،اهرم را
نگه نداريد .در غیر اين صورت ،مکانیسم دچار
فرسودگي زودرس خواهد شد.
• تا زماني كه تغییر دنده نداده ايد ،روي پدال
كالچ فشار ندهید.
•اگر هنگام تعويض دنده صدای ناهنجار
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شنیديد ،بالفاصله خودرو را متوقف كرده و
عیب را بررسی كنید.
• لطفا جهت رفع عیب ،در اسرع وقت به
نمايندگی مجاز مديران خودرو مراجعه كنید.

رانندگی

احتیاط!
زماني كه خودرو كامال متوقف ميشود ،دنده
را خالص كنید .در غیر اين صورت ،به جعبه
دنده آسیب خواهد رسید و اين خرابي تحت
پوشش گارانتی شركت مديران خودرو قرار
نخواهد گرفت.
خطر!
هنگام رانندگی بر روی جادههای لغزنده،
كاهش و افزايش ناگهانی باعث میشود
خودرو به سختی كنترل شود و احتمال
تصادف به شدت افزايش میيابد.

پارك كردن خودرو

هنگام پارك در سراشیبی ،چرخهای جلو را به
سمت پیادهرو بچرخانید و ترمزدستی را بکشید.
خودرو را خاموش كرده و با گرفتن كالچ خودرو
را در دنده  1قرار دهید تا مانع حركت خودرو
شويد.
خطر!
اگر نیازی به خودرو روشن نداريد موتور را
خاموش كنید و ترمز دستی را بکشید .در
غیر اين صورت ،خودرو ممکن است ناگهان
حركت نمايد و ايجاد خطر كند
نكات مربوط به پارك
خودرو را روي برگهاي خشك ،علوفه خشك
و ساير مواد اشتعالپذير پارك نکنید .حتي اگر
موتور متوقف شود ،از آن جايي كه سیستم اگزوز
گرما را به مدت كوتاهي خارج ميكند ،بنابراين
خطر آتشسوزي وجود دارد.
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مطمئن شويد كلیه چراغها خاموش است.
اشیا گرانقیمت را در خودرو رها نکنید.
مطمئن شويد تمام درها ،پنجرهها ،روكش موتور
و در صندوق قفل شدهاند.
احتیاط!
حتي زماني كه خودرو را براي مدت كوتاهي
ترك ميكنید ،اشیا گرانقیمت را در خودرو
و يا در صندوق بار رها نکنید.
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«ترمزها»

خودرو مجهز به ترمزهاي صفحهاي روي چرخهاي
جلويي و ترمزهاي استوانهاي در پشت ميباشد.
تقويتكنندههاي ترمز به كاهش فشار مورد نیاز
براي فشار دادن پدال ترمز كمك ميكنندABS .
ميتواند به كنترل مسیر رانندگي خودرو در صورت
اضطرار كمك نمايد.
طراحي سيستم ترمز

سیستم ترمز ارايه شده در خودرو يك سیستم

ترمزمدار دوگانه نوع  Xميباشد .اگر يك مدار از
كار بیفتد ،مدار بعدي عملکرد موثر ترمز را حفظ
خواهد كرد.
تذكر :وقتي يکي از مدارهاي ترمز از كار بیفتد،
بايد فشار بیشتري بر پدال ترمز وارد شود و
مسافتهاي طوالنيتر ترمزگیري مورد نیاز است.
اگر اين اتفاق بیفتد ،لطفا با نماينده مجاز مديران
خودرو تماس بگیريد.
شرح سيستم ترمز
صداي ناگهاني ترمز عادي مي باشد .ولیکن،
اگر صداي سايیدگي فلز با فلز به مدت
طوالني شنیده شود ،ممکن است در لنت
ترمز ،فرسايش جدي ايجاد نمايد و بايد
تعويض شوند .لطفا براي تعويض با نماينده
مجاز مديران خودرو تماس بگیريد.
زمان ترمز ،اگر ارتعاش مداومي در فرمان احساس
شود ،لطفا براي بررسي با نماينده مجاز مديران
خودرو تماس بگیريد.
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خودرو جديد و يا وسايل نقلیهاي كه داراي لنت
جديد ترمز ميباشند بايد براي رسیدن به بهترين
اثر ترمز كمی كار كنند .در  200كیلومتر اول،
اثربخشي ترمز تا حد جزيي كاهش مييابد .در
اين مورد ،اثر ترمز را ميتوان با اعمال كمي فشار
بیشتر بر پدال ترمز جبران كرد.
فرسايش لنتهای ترمز بستگي به شرايط جاده
و عادات رانندگي دارد .در شرايط ترافیك جاده
شهري ،به دلیل روشن و متوقف شدن مداوم،
شرايط كاري لنتهای ترمز مناسب نیست.
بنابراين حفاظت لنتهای ترمز سريع كاهش
میيابد و در صورت مشاهده چراغ لنت ترمز(*)
به نمايندگی مجاز مديران خودرو مراجعه
نمايید.
زمان رانندگي در سرازيري ،پیشنهاد مي شود
دنده را به سمت پايین تغییر دهید تا از ترمز
موتور استفاده كامل شود و بنابراين بار روي
سیستم ترمز كاهش يابد.
)*( در برخی از خودروها

رانندگی

صفحه ترمز مرطوب ،اثر ترمز را كاهش خواهد
داد .بعد از رانندگي در آب ،باران شديد و يا
شستوشوي خودرو ،روي پدال بايد به آرامي
فشار داد .اين باعث ميشود آب از طريق گرماي
تولید شده توسط اصطکاك صفحات ترمز و
لنتهای ترمز تبخیر شود.
ترمزها در صورت استفاده مداوم داغ خواهند
شد .بعد از رانندگی طوالنی ،با پاشیدن آب روی
ترمزها آنها را خنك نکنید .اين مساله سبب
آسیب جدی به سیستم ترمز میشود.
تذكر :اگر تمايل داريد به بدنه خودرو و قطعات
اضافی (آپشن) متصل كنید ،مطمئن شويد كه
مسیر هوای ترمزها مسدود نمیشود.
در صورت مسدود شدن جريان هوای ورودی،
ترمزها بیش از حد گرم میشوند و ترمزها به
شدت ضعیف خواهند شد.
ترمز سِ رو
مدار ترمز سِ رو توسط موتور كنترل میشود ،در

صورتی كه موتور خاموش شود ،ترمز از كار میافتد.
هیچوقتبا موتورخاموشدرسراشیبیرانندگینکنید.
اگر خودرو خاموش شود يا نیاز به يدككشی
باشد ،برای كنترل خودرو در سرازيری بايد فشار
شديدی بر پدال ترمز وارد كنید.
نكاتی راجع به ABS
 ABSيك بخش مهم در سیستم ايمنی ترمز
میباشد .در صورتی كه خودرو شما مجهز به
سیستم  ABSباشد ،اگر نیاز به ترمز اضطراری
باشد ،پدال ترمز را كامال فشار دهید و رها نکنید.
دقت كنید كه در اين وضعیت ممکن است لرزش
در پدال ترمز احساس شود يا صدايی شبیه
خرد شدن فلز شنیده شود ،اين صداها طبیعی
است ،نگران نشويد و پايتان را از روی پدال ترمز
برنداريد.
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خطر!
هیچ كفپوشي در كنار پاي راننده كه از
حركت پدال جلوگیري ميكند ،قرار ندهید.
اگر نیاز باشد زيرپايي قرار دهید ،مطمئن
شويد كه قرار دادن زيرپايي مانع حركت
پدال نخواهد بود.
سيستم ) ABSدر صورت وجود(
سیستم  ABSميتواند از قفل شدن و يا ترمز
چرخها جلوگیري كند و اين كنترل بهتر مسیر
خودرو را امکانپذير ميسازد.
عالوه بر آن ABS ،ميتواند به صورت يكنواخت
نیروي ترمز بین چرخهاي جلويي و عقبي را توزيع
كند.
راهاندازي ABS
 ABSيك بخش مهم سیستم ايمني ترمز ميباشد.
زماني كه سیستم  ABSكار ميكند ،اين مانند
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ترمزهاي متناوب فركانس باال ميشود .در صورت
ترمز اضطراري ،راننده ممکن است ارتعاش پدال
ترمز را با صداي تیكتاك خارج شده از سیلندر
اصلي ترمز احساس نمايد .ارتعاشات و سر و صدا
طبیعي ميباشد ،پس پدال ترمز را رها نکنید.
سیستم  ABSميتواند حداكثر كنترل فرمان
خودرو را در شرايط ترمز اضطراري تضمین نمايد.
احتیاط!
اندازه تاير و عاج الستیكها اثر مهمي بر عملیات
موثر  ABSدارد .بنابراين ،خود را به نماينده
مجاز مديران خودرو جهت تعويض الستیك
ببريد .هر گونه تغییر در چرخها و بر عملیات
سیستم  ABSتاثیر خواهد گذاشت.
كاركرد كنترل خودكار ABS
كلید احتراق را در وضعیت روشن  onبچرخانید.
سیستم  ABSكنترل خودكار را انجام ميدهد.
سر و صدا در اين فرايند طبیعي ميباشد.

احتیاط!
اگر چراغ  ABSروشن شود ،اين به معنی
خرابی سیستم  ABSاست.
در اين حالت فقط ترمزهای معمولی كار
میكند ،برای رفع عیب ،در اسرع وقت به
نمايندگی مجاز مديران خودرو مراجعه نمايید.
اگر شاخص سیستم  ABSبر روي چراغهاي
مجموعه دستگاه در طول رانندگي باال برود ،اين
به اين معنا است كه در مدار برقي ABSخرابي
ايجاد ميشود و به صورت نرمال كار نخواهد كرد.
ولیکن ،ترمزهاي منظم هنوز كار خواهند كرد .در
اين مورد ،با نماينده مجاز مديران خودرو جهت
بررسي تماس بگیريد .در صورت لزوم ،قطعات
مربوطه را عوض كنید.
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اهرم ترمز دستي

زمان استفاده از اهرم ترمز دستي ،اهرم را تا باالترين
سطح بکشید .زمان رها كردن ترمز دستي ،در ابتدا
كمي اهرم را به سمت باال بکشید و دكمه را فشار
دهید و سپس اهرم را به پايین بکشید.
زماني كه اهرم ترمز دستي كامال رها ميشود ،چراغ
اهرم ترمز بر روي مجموعه داشبورد خود به خود
خاموش خواهد شد.

رانندگی

تذكر :زماني كه اهرم ترمز دستي كامال رها نشده
باشد ،اگر سرعت بیشتر از  5كیلومتر در ساعت
باشد ،زنگ به راننده هشدار خواهد داد كه اهرم
ترمز دستي را كامال رها نمايد.
احتیاط!
در طول پارك ،اهرم ترمز دستي بايد به
سمت باال كشیده شود .قبل از حركت
خودرو ،ترمز دستي بايد كامال رها شود ،در
غیر اين صورت ترمزها و تايرها ممکن است
آسیب ببینند.

فرمان

براي جلوگیري از آسیب وارده بر سیستم فرمان
هیدرولیکي ،لطفا موارد زير را مورد توجه قرار دهید:
• زماني كه موتور در حال حركت است ،زمان
چرخ فرمان در نهايت موقعیت چرخش(چپ يا
راست) نبايد از  10ثانیه بیشتر باشد.
• زماني كه سطح سیال فرمان هیدرولیکي در
مخزن آن زير خط مقیاس ( Minمينیمم) باشد،
سريعا سیال فرمان هیدرولیکي را پر كنید .قبل از
پركردن سیال ،رانندگي نکنید.
اگر سیستم فرمان هیدرولیکي خراب شده باشد و
يا موتور خاموش شده باشد ،فرمان هیدرولیك از
كار میافتد در اين زمان ،برای كنترل زمان نیاز
به نیروی زيادی است؛ در صورت وجود چنین
اشکالی ،تا زمان رفع ايراد موارد زير بررسی شود:
• آيا فشار تاير دو چرخ جلويي مشابه ميباشد.
• آيا فرسودگي تاير يكنواخت است.
• آيا تراز چرخها درست است.
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رانندگي تحت شرايط بد آب و هوايي

زمان رانندگي تحت شرايط بد آب و هوايي ،لطفا با
دقت رانندگي نمايید .بادهاي شديد ممکن است بر
توانايي فرمان و يا ساير قابلیتهاي ديد اثر بگذارد.
شرايط بد آب و هوايي
زمان رانندگي در اين شرايط مانند باران سنگین،
مه و برف قبل از رانندگي ،برف پاككنها و
واشرها ،يخزداها و كلیه چراغها را بررسي كنید.
اگر برف پاككن لکه و يا خطوطي روي شیشه
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خودرو ايجاد نمايد ،لطفا تیغههاي برف پاككن
را عوض كنید.
عالوه بر آن ،يخزدا و سیستم تهويه را ميتوان
براي جلوگیري از مهگرفتگي درون پنجرهها مورد
استفاده قرار داد .زماني كه خودرو حركت ميكند،
سرعت را كم كنید و فاصله ايمن را تا خودرو
بعدي حفظ نمايید ،فرمان را كنترل نمايید و
سعي كنید از پیچیدن سريع و يا ترمز اضطراري
خودداري نمايید.
در صورت لزوم ،المپهاي مهشکن را روشن كنید تا
اين اطمینان حاصل شود كه رانندگان ساير خودروها
ميتوانند محل خودرو را شناسايي نمايند.
اگر رانندگي در باران و يا برف و يا روي
جادههاي مرطوب ضرورت داشته باشد ،باد
تاير و فرسايش تاير را در ابتدا بررسي كنید.
زمان رانندگي ،سرعت را كنترل نمايید و از
پیچیدن سريع و يا ترمز اضطراري خودداري
نمايید .قبل از تغییر دنده  ،اول سرعت را در

طول پیچیدن و يا ترمز كردن براي جلوگیري
از احتمال لغزش كاهش دهید.
رانندگي در آب
در طول رانندگي در آب ،لطفا با دقت و آهسته
برانید ،بهويژه زماني كه عمق آب مشخص نیست.
اگر آب تا باالي چرخ باال بیايد ،سريعا خودرو را
متوقف نمايید .زمان رانندگي در آب ،اثر منفي بر
كشش و عملکرد ترمز خودرو ايجاد خواهد شد.
اگر آب وارد لوله ورودي و يا لوله اگزوز موتور
شود ،آسیب جدي به موتور وارد خواهد كرد.
اگر آب از مجراي محور جعبه دنده وارد محور
جعبه دنده شود ،به محور جعبه دنده آسیب ايجاد
خواهد كرد.
بعد از رانندگي در آب ،به آهستگي تا مسیري را
برانید و چندين بار پدال ترمز را فشار دهید تا
آب از ترمز تبخیر شود .رطوبت موجود در ترمزها
عملکرد ترمز را كاهش خواهد داد.
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احتیاط!
همیشه قبل از رانندگی ،خودرو كامال
بازديد شود.

رانندگی

سيستم ردياب صوتي معكوس (*)

اين خودرو مجهز به سیستم ردياب صوتي معکوس
ميباشد .سیستم ردياب صوتي معکوس راننده را از
موانع موجود در اطراف خودرو از طريق اطالعات
نمايش داده شده روي مجموعه داشبورد فوقانی
مطلع خواهد كرد .اين امکان سبب میشود تا نقاط
كور براي پاركینگ و يا عقبگرد از بین برود و
ايمني رانندگي افزايش خواهد يافت.
سیستم ردياب صوتي معکوس از صفحه نمايش
داشبورد ،زنگ اخبار ،حسگر فراصوتي ،BCM ،و
ماژولهاي صوتي معکوس تشکیل شده است.
سیستم ردياب صوتي معکوس بعد از اين كه خودرو
در دنده عقب قرار ميگیرد ،به طور خودكار شروع به
كار ميكند و حسگرهاي فراصوتي امواج فراصوتي
را صادر ميكند .اگر با اشیايي در يك دامنه خاص
برخورد نمايد ،موج فراصوتي به منبع صدور برگردانده
ميشود .اين سیستم فاصله را بر اساس زمان تاخیر
بین امواج صادر شده ،امواج انعکاس يافته و همچنین
سرعت صوت اندازهگیري خواهد كرد .فراصوت
)*( فقط در برخی از مدلها

فركانس زنگ اخبار را كنترل ميكند و كلیه اطالعات
روي مجموعه داشبورد جانبي را نمايش ميدهد.
سیستم ردياب صوتي معکوس يك سیستم جانبي
براي عقب رفتن و پارك كردن ميباشد .در طول
استفاده اگر دسته دنده به سمت دنده عقب حركت
داده ميشود ،حسگرهاي فراصوتي به صورت مداوم
امواج را صادر ميكنند .زمان رسیدن به مانع ،صداي
متناوب آهستهاي در حدود  150سانتيمتر از مانع
ايجاد خواهد شد و زماني كه حسگرهاي گوشه
عقبي چپ و راست  40سانتيمتر دورتر از مانع
باشند ،صداي مداوم طوالني شنیده خواهد شد.

حسگرهاي فراصوتي متشکل از  3حسگر
فراصوتي در سمت چپ ،میاني و راست ميباشند.
دامنه كشف حسگر فراصوتی
مسیر افقي 15±110 :درجه
مسیر عمودي 10±60 :درجه
تذكر :حسگرهاي فراصوتي ممکن است در دماي
زير -20درجه و يا باالتر از 50درجه به خوبي كار
نکند.
فركانس صوتي زنگ اخبار با تغییر فاصله بین
حسگرهاي فراصوتي و مانع متغیر ميباشد.
صدا
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فاصله از مانع
حسگرهاي
حسگر میاني چپ و راست
()TWO

صداي متناوب
آهسته دي
دي دي

در فاصله
حدودا 150
سانتيمتر

در فاصله
حدودا 150
سانتيمتر

صداي متناوب
آهسته دي دي
دي

در فاصله
حدودا90
سانتيمتر

در فاصله
حدودا 90
سانتيمتر
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صداي متناوب
تند دي دي دي

در فاصله
حدودا 60
سانتيمتر

در فاصله
حدودا 60
سانتيمتر

صداي پیوسته
دي..........

در فاصله
حدودا 40
سانتيمتر

در فاصله
حدودا 40
سانتيمتر

لطفا شرايط زير را مد نظر قرار دهید ،حتي اگر
حسگرهاي فراصوتي به مانع نزديك باشند ،ممکن
است هیچ اعالم خطري وجود نداشته باشد.

تصاوير تغییرات را بر اساس محل مانع نشان
ميدهد.
نمايش تصوير

محل مانع
حسگرهاي فراصوتي نميتوانند اشیا پست نظیر
صخرهها و قطعات چوبي را كشف نمايند.

عقب چپ خودرو
عقب مركز خودرو
عقب راست خودرو

حسگرهاي فراصوتي نميتوانند اشیا مشبك
نظیر سیم ،كابل و ديوارهاي شبکهاي را كشف
نمايند.

عقب خودرو در فاصله كمتر از
 40سانتيمتر از مانع ميباشد.
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رانندگی

هشدار

حسگرهاي فراصوتي نميتوانند وسايل نقلیه
شاسي بلند را كشف نمايند.

حسگرهاي فراصوتي نميتوانند اشیايي را كه
به راحتي امواج فراصوتي نظیر برف سبك ،پنبه،
اسفنج و ساير مواد نرم را جذب ميكنند ،كشف
نمايند.
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وقتي سطح حسگر فراصوتي يخ ميزند ،نميتوان
از وجود موانع آگاه شد.
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اگر حسگرهاي صوتي از برف و يا گل پوشیده
شوند ،نميتوانند هیچگونه مانعي را كشف
نمايند.

حسگرهاي فراصوتي قادر نیستند موانعي مانند
نهال درخت ،الستیك ،دوچرخه ،مکعب ،سنگ،
ديوار كوتاه ... ،را رديابی كنند
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وقتي چندين مانع وجود داشته باشد ،حسگرهاي
فراصوتي تنها نزديكترين را رديابی میكنند.
وقتي خودرو در حال حركت است ،لطفا به اين
مساله مهم دقت كنید.

رانندگی

در موارد زير ،سیستم ردياب صوتي معکوس
ممکن است اطالعات نادرست زير را ارايه دهد:

وقتي خودرو در شیب تند باشد.

وقتي خودرو مجهز به راديوي فركانس باال و يا
آنتن اضافی باشد.
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وقتي اصوات ساير وسايل نقلیه نظیر بوق،
صداي موتور و يا صداي اگزوز خودرو بسیار به
حسگرهاي فراصوتي نزديك باشد.
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زمان رانندگي در برف و يا باران

اگر خودرو به يك مانع برخورد كرد و سیستم
اخطار نداد ،لطفا موارد زير را بررسي كنید:
• بررسي كنید كه آيا حسگرهاي فراصوتي از
برف يا گل پوشیده شدهاند يا خیر.
• بررسي كنید كه آيا حسگرهاي روي سطح يخ
زدهاند يا خیر.
• بررسي كنید كه آيا خودرو در هواي گرم و يا
سرد به مدت طوالني پارك شده است.
در صورت وجود هرگون ايراد لطفا به نمايندگی
مجاز مديران خودرو مراجعه كنید.
زمان شستن خودرو ،لطفا از پارچهاي براي پاك
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كردن و يا آب (فشار كم) براي شستن برف و يا
گل روي سطح حسگر فراصوتي استفاده نمايید.
لطفا مستقیما آب را با ابزاري نظیر تلمبه دستي
فشار قوي نپاشید و سطح حسگر فراصوتي را
فشار ندهید .اگر فشار زيادي بر روي حسگر
فراصوتي وارد آيد ،اين كار ممکن است حسگرها
را خراب كند و به آنها آسیب برساند.

نگهداری مناسب

نگهداری مناسب
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 -1گیج روغن
 -2محل ریختن روغن

 -3مخزن شیشه شور
 -4آب رادیاتور
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 -5مخزن روغن فرمان هیدرولیكي
 -6مخزن روغن ترمز

نگهداری مناسب

روغن موتور

روغن موتور داراي خاصیت روانكنندگي،
آببندي ،خنككنندگي ،پاكسازي و ضد
فرسایش ميباشد .این محصول تضمین ميكند
موتور به درستي كار ميكند.
مصرف روغن موتور جدید بعد از رانندگي در
حدود  5000كیلومتر عادي خواهد شد .زماني
كه موتور تحت فشار كار ميكند ،مصرف روغن
افزایش خواهد یافت.
همواره با استفاده از گیج روغن ،سطح روغن
موتور را كنترل كنید.

تذكر :زمان پر كردن روغن ،این باید با آرامي و
با دقت انجام شود تا از هر گونه سرریزش روغن
جلوگیري شود .اگر روغن ناگهان بریزد ،سریعا آن
را پاك كنید زیرا روغن ميتواند اجزاي محفظه
موتور را خراب كند.

براي پر كردن روغن موتور ،در ابتدا درپوش
روغن را خالف عقربههاي ساعت باز كنید و آن
را بردارید .بعد از پر كردن روغن ،درب روغن را
موافق عقربههاي ساعت ببندید.
بعد از گرم شدن ،موتور را خاموش كنید و دوباره
زماني كه موتور خنك ميشود ،سطح روغن آن
را چك كنید و مطمئن شوید كه سطح روغن
بین خطوط مقیاس ( MAXماكزیمم) و MIN
(مينیمم) ميباشد.
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احتیاط!
زمان پر كردن روغن ،نگذارید سطح روغن از
خط مقیاس  Maxعمقسنج روغن بگذرد،
در غیر این صورت ممكن است بر موتور
آسیب وارد شود.
از افزودنيهاي روغن استفاده نكنید .استفاده از
افزودنيهاي روغن نه تنها هزینه نگهداري خودرو
را افزایش ميدهد ،بلكه ممكن است موتور را نیز
خراب كند و خودرو از گارانتی خارج شود.
لطفا ظروف خالي روغن را براي فرآوري به مركز
معتبر دفع ضایعات ببرید ،و آنها را به همراه
آشغال خانگي دور نریزید.
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خنككننده موتور (آب رادیاتور)

خنككننده موتور داراي خاصیت ضد یخزدگي و
ضد فرسایش ميباشد .استفاده از خنككننده با
تراكم مناسب نه تنها از موتور در برابر یخزدگي
در زمستان محافظت ميكند ،بلكه از آن در
برابر فرسایش در كل سال نیز محافظت ميكند.
خنككنندههاي بيكیفیت از سیستم خنككننده
در برابر فرسایش محافظت نميكند.
مرتبا خنككننده موتور را چك نمایید ،اگر سطح
خنككننده در مخزن زیر  Minباشد ،لطفا سطح
خنككننده را باال ببرید.
خنككننده باید زماني پر شود كه موتور در
حالت خنك باشد .اگر موتور داغ باشد ،موتور
را خاموش كنید تا زماني كه موتور خنك شود.
مایع اضافه نكنید.
زمان پر كردن خنككننده ،در ابتدا درب
مخزن را كمي باز كنید و سپس درپوش مخزن
را به صورت كامل باز كنید تا بعد از آزاد شدن

خودرو مشخص شده است ،استفاده نمایید.
تذكر :زماني كه موتور در حال حركت باشد و یا در
دماي باال باشد ،درپوش مخزن را باز نكنید .در غیر
این صورت،سیال به سرعت خارج میشود ،سایر
اجزا را میسوزاند و یا آسیب وارد میكند.

فشار خنككننده پر شود و این باعث ميشود
تا سطح خنككننده تا خط مقیاس بین Max
و  Minافزایش یابد.
سیستم خنككننده حاوي قطعات آلومینیومي
بسیاري ميباشد .اگر خنككننده نامناسبي استفاده
شود ،این مساله ممكن است باعث فرسایش شود.
اگر چه بسیاري از خنككنندهها نشان ميدهند كه
براي قطعات آلومینیومي بيضرر ميباشند ،اما آنها
نميتوانند حفاظت كافي ایجاد نمایند .بنابراین،
لطفا از خنككنندهاي كه توسط شركت مدیران
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خطر!
مایع خنككن یك مایع سمي ميباشد .زمان
پر كردن مایع خنككن ،مواظب باشید .از
ریخته شدن ناگهاني خنككن بر روي اجزاي
موتور جلوگیري نمایید .اگر ناگهان مایع با
پوست و یا چشم تماس پیدا كرد ،لطفا آنها
را سریعا با مقادیر زیادي آب بشویید و به
پزشك مراجعه نمایید.

نگهداری مناسب

روغن گیربکس

نماینده مجاز مدیران خودرو سطح روغن
گیربكس را زمان تعمیر و نگهداري خودرو چك
خواهد كرد.

روغن ترمز

مخزن روغن ترمز در سمت چپ پشتي محفظه
موتور قرار گرفته است و سطح عادي باید بین
خطوط مقیاس  Maxو Minباشد ،لطفا آن را
مرتبا چك كنید.

اگر سطح مایع زیر  Minباشد ،چراغ هشدار ترمز
بر روي داشبورد روشن خواهد شد .خودرو را در
یك محل امن پارك كنید.
تذكر :زمان پر كردن روغن ترمز ،باید دقت كرد
تا از ریخته شدن روغن موتور جلوگیري شود .اگر
روغن ناگهان بریزد ،سریعا روغن را تمیز كنید.
روغن ریخته شده ميتواند بر اجزاي محفظه
موتور آسیب وارد نماید.
زمان پر كردن روغن موتور ،مطمئن شوید كه
روغن موتور كامال تمیز است تا از بروز تصادفات
در اثر خرابي ترمز جلوگیري شود.
خطر!
روغن ترمز یك مایع سمي ميباشد .اگر
ناگهان روغن ترمز با پوست و یا چشم تماس
پیدا كرد ،لطفا آنها را سریعا با مقادیر زیادي
آب بشویید و به پزشك مراجعه نمایید.
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مایع شیشه شور

اگر شرایط رانندگي مناسب نباشد ،مرتبا سطح مخزن
را براي اطمینان از دید واضح راننده چك كنید.
زمان پر كردن پاككننده ،از یك پاككننده با
كیفیت كه ميتواند قابلیت ضدعفونيكننده و
ضدیخ در هواي سرد داشته باشد ،استفاده نمایید.
آب را با مایع ضدعفونيكننده مخلوط نكنید زیرا
آب سایر قطعات مخزن و سیستم شستوشو
را منجمد و خراب خواهد كرد .استفاده از
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پاككننده یا ضدعفونيكننده بيكیفیت به
سیستم شستوشو آسیب وارد ميكند .لطفا از
پاككنندهاي كه توسط شركت مدیران خودرو
تعیین شده است ،استفاده نمایید.
احتیاط!
آب مخصوص رادیاتور و یا حالل سركه
را در مخزن شیشه شور نریزید .زیرا
خنككن ميتواند رنگ خودرو را خراب
كند و حالل سركه ميتواند بر تلمبه
شیشهشور آسیب وارد كند.

روغن فرمان هیدرولیکي

زماني كه موتور خنك است ،سطح روغن فرمان
هیدورلیكي باید در خط مقیاس  Maxباشد .اگر
این زیر خط مقیاس  Minباشد ،سطح روغن
فرمان هیدرولیكي را باال ببرید.
روغن فرمان هیدرولیكي پر شده باید منطبق با
مشخصات اعالم شده شركت مدیران خودرو باشد.

136

باتري

این خودرو مجهز به یك باتري بينیاز از نگهداري
ميباشد .استفاده از سایر باتريها توصیه نميشود.
زمان تعویض باتري ،جریان و ظرفیت باتري جدید
باید مانند جریان و ظرفیت نوع قدیمي آن باشد.
لطفا براي اطالع از مشخصات باتري مناسب ،به
نماینده مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.
بعد از استفاده از آن براي مدتي ،قطبهاي باتري
ممكن است خورده شود .اگر خورده شود ،مقادیري

نگهداری مناسب

پودر سفید و یا زرد كمرنگ در اطراف سر باتری
مشاهده میكنید .با ریختن جوش شیرین بر روي
قطبها ،قطبها حباب تولید خواهند كرد و به رنگ
قهوهاي در ميآیند .وقتي كه قطبها دیگر حباب
تولید نكنند ،آنها را با یك پارچه و یا دستمال
كاغذي خشك كنید و روي سطح قطب گریس
بمالید تا از خوردگي بیشتر جلوگیري نماید.
باتري براي روشن كردن موتور به كار برده ميشود.
زماني كه موتور از حركت باز ميایستد ،از تجهیزات
برقي براي دوره طوالني استفاده نكنید .در غیر این
صورت ،باتري تمام خواهد شد و مشكالتي را در
موتور به وجود خواهد آورد .اگر باتري به مدت
طوالني برق كمي داشته باشد ،طول عمر آن
كاهش ميیابد.
اگر الزم باشد تجهیزات برقي دیگر را به باتري
وصل كنید ،كلیه كابلهاي خودرو را از باتري جدا
كنید تا از وارد آوردن خسارت بر سیستم برقي در
خودرو جلوگیري شود.

ژنراتور

قالب نگهدارنده درب موتور

بعد از رانندگي طوالني ،پایههاي ژنراتور را چك
كنید تا این اطمینان حاصل شود كه سفت
و محكم هستند و این كارایي بهتر ژنراتور را
تضمین خواهد كرد.

قالب نگهدارنده درب موتور براي قفل كردن
محفظه موتور و جلوگیري از باز شدن آن در حین
رانندگي مورد استفاده قرار ميگیرد.
گرد و خاك و روغن روي مجموعه قالب نگهدارنده
درب موتور را با پاككننده مالیم تمیز كنید.
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تسمه

رادیاتور  -كندانسور

تسمه یكي از مهمترین اجزاي انتقال نیروي موتور
ميباشد .بنابراین ،كمربند باید داراي كیفیت قابل
قبولي براي بر آوردن الزامات مورد استفاده باشد.
زمان تعویض تسمه ،لطفا توجه داشته باشید
كه یك تسمه با اندازه مشابه كافي نميباشد .به
دالیل ایمني ،مطمئن شوید كه از تسمه اصل
شركت مدیران خودرو استفاده مينمایید.

بعد از مدتي حركت ،طرف بادگیر رادیاتور و
كندانسور ممكن است توسط گرد و خاك ،برگها
و سایر ضایعات مسدود شود .براي اطمینان از
كاركرد نرمال دستگاه تهویه مطبوع و سیستمهاي
خنككننده ،بهتر است رادیاتور و كندانسور را
مرتبا تمیز نمایید.
رادیاتور و كندانسور را با هوا و یا آب فشرده تمیز
نمایید .فشار هوا و آب نباید از  kpa 150فراتر
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رود .هر گونه فشار بیشتر بر كندانسور و پرههاي
رادیاتور آسیب وارد ميكند.
تذكر :هرگز آب را روي رادیاتور زماني كه داغ است،
نپاشید .زیرا بخار حاصله ممكن است بسیار خطرناك
باشد .تنها زماني كه موتور خاموش است و رادیاتور
خنك است ،ميتوان آن را با آب خیس كرد.

نگهداری مناسب

الستیكها

فشار الستیک
فشار پایین الستیك ممكن است ثبات خودرو را
كاهش دهد و مقاومت چرخ و مصرف سوخت را
افزایش دهد و باعث تصادف شود.
فشار بیش از حد الستیك ممكن است اثر ترمز را
كاهش دهد و فرسودگي آج الستیك را افزایش
ميدهد و به راحتي سواري تاثیر ميگذارد.
براي ایمني ،مرتبا فشار الستیك را چك كنید.
فشار الستیك باید زماني كه الستیكها خنك
هستند ،چك شود .پالك اطالعات مربوط به
الستیك روي چارچوب در راننده ،فشار توصیه
شده الستیك را در شرایط خنك نشان ميدهد.
تذكر :اگر فشار الستیك زماني كه الستیك داغ
است ،چك شود (بعد از پیمودن چندین كیلومتر)،
درجه فشار باالتر از زماني خواهد بود كه در شرایط
سرد قرار دارد .باد الستیك را براي رسیدن به مقدار
مشخص شده الستیك در شرایط سرد تخلیه نكنید،
زیرا این فشار الستیك را كاهش خواهد داد.

بررسي آج
زمان چك كردن فشار الستیك در هر زماني ،مطمئن
شوید كه الستیك دچار آسیب بیروني نشده باشد و
شي خارجي در الستیك وارد نشده باشد:
• اگر شي خارجي در الستیك وارد شده باشد ،آن
را خارج كنید و نشت باد را چك كنید.
• چك كنید كه ترك و یا سوراخي روي دیوارههاي
كناري الستیك وجود نداشته باشد .اگر ترك و یا
سوراخ مشاهده شد ،الستیك را بالفاصله عوض كنید.
• چك كنید كه در آج الستیك و یا دیواره آن
آسیب و یا تورمي وارد نشده باشد ،در این صورت
الستیك را عوض نمایید.
تمیز كردن الستیک
مرتبا الستیكها را تمیز كنید .زمان تمیز كردن،
از ماده شوینده چرخ و یا آب گرم و اسفنج نرم
استفاده كنید .از مواد اصطكاكي استفاده نكنید تا
بر سطح آسیبي وارد نشود.
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شاخص فرسودگی آج الستیک

شاخص فرسودگي آج از داخل الستیك نشاندهنده
تعویض الستیك ميباشد.
زماني كه فرسودگي الستیك به  3میليمتر (حد
مشخص شده) رسید ،شاخص فرسودگي آج
ميتواند به وضوح دیده شود .حالت چسبناك
الستیك بر روي جادههاي مرطوب تا حد زیادي
كاهش ميیابد .وقتي الستیك تا این حد فرسوده
شود ،احتمال تصادف افزایش مییابد .بالفاصله
الستیكها را عوض كنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

تعويض الستیک

بعد از پیمودن چندین كیلومتر ،تعویض الستیك
ميتواند به افزایش طول عمر الستیكها كمك
كند و فرسودگي آج را یكنواختتر ميسازد.
تذكر :توصیه ميشود تعویض الستیك بعد از
پیمودن  15000كیلومتر صورت گیرد.

تعويض الستیکها و رينگ
رینگهای اصلي كه بر روي خودرو جاسازي
ميشود ،كاركرد خودرو را به حداكثر خواهد
رساند .آنها حمل و نقل خودرو ،راحتي سواري را
تضمین خواهد كرد.
تركیب مشخصه خودرو و كناره چرخ براي
كنارههاي چرخ آلیاژ آلومینیوم و فوالدي
مناسب ميباشد .براي این كه ببینید انواع دیگر
الستیكها و كنارههاي چرخ براي خودرو مناسب
ميباشند ،لطفا با نماینده مجاز مدیران خودرو
مشورت نمایید.
براي تعویض الستیكها ،ما پیشنهاد ميكنیم
تمام  4الستیك با هم عوض شوند .اگر این عملي
نباشد ،یك جفت از الستیكهاي جلویي و یا عقبي
را عوض نمایید .اگر فقط یك الستیك را عوض
نمایید ،بر نحوه حركت خودرو اثر ميگذارد.
كیلومتر شمار تحتتاثیر اندازه الستیك قرار ميگیرد.
اگر اندازه الستیك متفاوت با الستیك اصلي باشد،
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سرعت خودرو را به طور مناسب نشان نخواهد داد.
سیستم  ABSبا مقایسه سرعتهاي مختلف چرخ
كار ميكند .اگر اندازه الستیك (قطر) با الستیك
اصلي متفاوت باشد ،این بر كاركرد موثر سیستم
 ABSاثر خواهد گذاشت.
الستیكهاي اصلي روي خودرو قبل از تحویل
متوازن ميشود .آزمایش تعادل دینامیك الستیك
باید بعد از تعویض الستیك صورت گیرد .این
راحتي سواري را افزایش خواهد داد و طول عمر
الستیك را طوالني ميكند .توصیه ميشود نماینده
مجاز مدیران خودرو الستیكها را عوض كند.
تذكر :براي مشاهده اطالعات مربوط به اندازه و مدل
الستیك خودرو ،لطفا پالك دادههاي الستیكهاي
روي چارچوب در راننده را چك كنید.

نگهداری مناسب

الستیک زمستاني
ماده الستیكهاي زمستاني نرمتر ميباشد و
شیار آج الستیك وسیعتر و عمیقتر از الستیك
فصلي ميباشد .این چسبندگي خوب جاده را در
شرایط دمایي پایین تضمین ميكند .در تمام
شرایط نظیر جادههاي خشك ،خنك ،لغزنده،
مرطوب و برفي ،ترمز و حمل و نقل بهتري را
امكانپذیر ميسازد.
زمان رانندگي بر روي جادههاي برفي و یخي،
توصیه ميشود خودرو با الستیكهاي زمستاني
تناسب داشته باشد و براي تضمین ایمني رانندگي
كل  4الستیك را همزمان تعویض كنید.
بر اساس شرایط جاده ،بالفاصله الستیكهاي فصلي
را جایگزین الستیكهاي زمستاني كنید .این كار
مصرف سوخت و سر و صدا را كاهش خواهد داد.
تذكر :الستیكهاي زمستاني باید داراي ابعاد مساوي
باشند .زمان خرید الستیكهاي زمستاني ،به اندازه
الستیك ،ظرفیت بار و سرعت توجه نمایید.

زنجیرهاي يخشكن
زنجیرهاي یخ شكن تنها براي استفاده ضروري
مي باشد و تحت مقررات قانوني در مناطق
مشخص شده توصیه ميشود .زنجیرهاي
یخ شكن را ميتوان بر روي  4الستیك فصلي
و یا الستیك هاي زمستاني نصب كرد اما تنها
ميتوان روي چرخ هاي جلویي نصب كرد.
زمان رانندگي خودرو با زنجیرهاي یخشكن ،لطفا
بسیار دقت كنید.
در مقایسه با الستیكهاي زمستاني با كیفیت
بدون زنجیر یخشكن ،قابلیت پیشبیني و حمل
و نقل خودرو با زنجیرهاي یخشكن ضعیف
ميباشد .بسیاري از زنجیرهاي یخشكن ممكن
است بر الستیكها ،چرخها و بدنه خودرو
آسیب وارد نماید.
براي جلوگیري از آسیبي كه بر كل یاتاقان
چرخ وارد مي شود ،لطفا قبل از نصب
زنجیرهاي یخ شكن یاتاقان را جدا كنید.
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بالفاصله بعد از برداشتن زنجیرهاي یخ شكن،
یاتاقان زنجیر را نصب كنید .زمان رانندگي
بر روي جاده بدون برف و یا یخ ،بالفاصله
زنجیرهاي یخ شكن را بردارید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

چراغها

نظافت چراغها
برای پرهیز از آسیب به پوشش پالستیكی چراغها
از مواد شیمیایی استفاده نكنید.
آینه را قبل از تمیز كردن مرطوب كنید و از تمیز
كردن چراغها با وسایل نوكتیز پرهیز كنید.

تعويض حباب روی چراغها
حداقل ماهی یك بار چراغهای خود را بازدید
كنید و در صورت نیاز المپهای سوخته را
تعویض كنید.
در صورت نیاز به تعویض المپ سوخته ،كلید
چراغها را خاموش كرده و اتصال منفی باتری را
قطع كنید.
المپ جدید باید دقیقا با المپ قدیمی تطابق
داشته باشد.
در صورت نیاز به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه كنید.
هرگز حبابها را با دست لمس نكنید ،اثر انگشت
باقیمانده به شدت روی عملكرد آنها تاثیر
میگذارد.
پیشنهاد میشود هنگام تعویض حبابها از
دستكش استفاده شود.
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تعویض چراغ نور پایین جلوي خودرو

 -1گیره محكمكننده

 -2روكش ضد آب

نگهداری مناسب

 -1با توجه به مسیر ،گیره محكمكننده روكش
ضد آب نور پایین را از عقب مجموعه چراغ جلوي
خودرو شل كنید ( )1و روكش ضد آب را جدا
كنید (.)2

 -3با قطع كردن دوشاخه المپ ( ،)3المپ نور
پایین را عوض كنید (.)2
 -4به ترتیب عكس پیادهسازي ،آن را دوباره نصب
نمایید.
عوض كردن المپ ترمز /موقعیت

 -1جا المپی چراغ ترمز

 -1گیره نصبكننده
 -3دوشاخه المپ

 -2المپهاي نور پایین

 -2ضامن محكمكننده ( )1جاالمپي را از عقب
مجموعه چراغ جلویي با توجه به مسیر شل كنید
و جا المپي را جدا نمایید.

 -1روكش ضد آب
 -1روكش ضد آب  1چراغ نور باال را از عقب چراغ
جلویي ( )1بردارید.
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 -2جا المپي چراغ ترمز /موقعیت نور باال را بر
خالف عقربههاي ساعت بچرخانید و از مجموعه
چراغ جلویي بیرون بكشید.
 -3المپ ( )1را از جاالمپي جدا كنید و نوع
مشابهي از المپ را جایگزین آن كنید.
 -4آن را به ترتیب عكس پیادهسازي ،مجددا
نصب نمایید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

تعویض المپ چراغ سقف

احتیاط!
اگر با ساختار خودرو آشنا نیستید ،لطفا
مجموعه چراغ را باز نكنید .این كار ممكن
است بر چراغ و بدنه خودرو آسیب وارد
نماید .لطفا براي تعویض المپها به نماینده
مجاز مدیران خودرو رجوع نمایید.

 -1روكش چراغ سقف
 -2المپ
 -3مجموعه چراغ سقف

تعویض المپهاي مجموعه چراغ عقب خودرو

 -1المپ ترمز /ایست /موقعیت
 -2چراغ سیگنال
 -3چراغ معكوس

 -1با دقت روكش چراغ سقف ( )1را با استفاده
از آچار پیچگوشتي پیچیده شده در پارچه نرم
شل كنید.
 4 -2المپ ( )2را از مجموعه چراغ سقف ()3
جدا كنید و انواع مشابهي از المپها را جایگزین
آن كنید.
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نگهداری مناسب

 -1زیرپایي عایق صداي داخل صندوق را جدا
كنید و اتصالدهنده مجموعه چراغ عقب خودرو
را قطع كنید.
 -2پیچ و مهرههاي سفتكننده مجموعه چراغ
عقب خودرو را جدا كنید.
 -3مجموعه چراغ عقب خودرو را جدا كنید
و جاالمپي مورد نیاز را با چرخاندن آن خالف
عقربههاي ساعت در مسیر بیرون بیاورید.

 -4المپ معیوب را با چرخاندن آن در خالف
عقربههاي ساعت جدا كنید و آن را عوض كنید.
تذكر :زمان تعویض المپ ،الزم است چراغ را
از مجموعه چراغ عقب خودرو جدا كنید .لطفا
مراحل درست پیادهسازي و جداسازي قطعات را
دنبال نمایید ،در غیر این صورت بر المپ و جا
المپی خودرو آسیب خواهد دید.
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نگهداري تجهیزات خارجي

تیغه برف پاككن
تیغه برف پاككن یك وسیله موثر براي اطمینان
از دید كافي در طول رانندگي ميباشد .توصیه
ميشود شرایط تیغههاي برف پاككن را هر  6ماه
یك بار چك كنید و بررسي كنید كه آیا الستیك
روي تیغههاي برف پاككن ترك و یا مشكلي
دارد یا خیر .اگر ترك و یا مشكلي وجود داشته
باشد ،لطفا بالفاصله تیغهها را عوض كنید.

زمان چك كردن تیغه برف پاككن ،نوك انگشت
را زیر لبه تیغه برف پاككن بگیرید تا زبري آن
را چك كنید.
چون روغن ،سیلیكون و سوخت ممكن است
باعث شود تیغه برف پاككن به درستي كار
نكند ،توصیه ميشود تیغه برف پاككن با حالل
پاككننده شیشه تمیز شود.
مراحل تعویض:
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 -1بازوي برف پاككن را از شیشه جلوي خودرو
به سمت باال بكشید (بلند كنید).

نگهداری مناسب

 -2بازوي برف پاككن و تیغه برف پاككن را تا
زوایاي قائمه بچرخانید و گیره نگهدارنده را فشار
دهید و بعد از شل كردن تیغه برف پاككن براي
اولین بار تیغه را از بازوي برف پاككن جدا نمایید.
 -3تیغه برف پاككن جدید را به ترتیب معكوس
نصب نمایید و مطمئن شوید كه سر جاي خود
قفل شده است.
 -4بازوي برف پاككن را به كار بیاندازید و
بررسي كنید كه آیا بعد از تعویض صحیح كار
میكند یا خیر.

تمیز كردن خودرو
توصیه ميشود خودرو یك بار در هفته تمیز شود
و این كار براي نگهداري رنگ بیروني خودرو مورد
نیاز است .گرد و خاك و سایر ذرات روي بدنه
خودرو ممكن است سطح رنگي خودرو را دچار
خراش و یا فرسایش نماید كه این مساله بر ظاهر
كلي خودرو اثر ميگذارد.
زمان تمیز كردن خودرو ،از قرار دادن آن در
معرض نور خورشید پرهز كنید .اگر خودرو به
مدت طوالني در نور آفتاب پارك شود ،باید ابتدا
در یك جاي خنك پارك شود و وقتي خودرو
خنك شود ،تمیز شود.
زمان تمیز كردن خودرو ،لطفا از حالل و شوینده
استاندارد استفاده نمایید.
 -1بنده خودرو را براي از بین بردن گرد و خاك
با استفاده از پمپ آب فشار كم بشویید.
 -2ماده شوینده را با سطلي از آب سرد مخلوط
كنید و به آرامي هم بزنید.
 -3به آرامي بدنه خودرو را از سقف با اسفنج،
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پارچه نرم و یا برس موي نرم كه در ماده شوینده
خیس فرو برده شده است ،تمیز كنید.
 -4اگر لك و یا چربي روي بدنه خودرو مشاهده
شود كه تمیز كردن آن دشوار باشد ،لطفا از
شوینده استاندارد استفاده نمایید .سپس ،بدنه را
با جریان سریع آب تمیز بشویید.
 -5بنده خودرو را یك بار دیگر با آب كمفشار
بشویید و سپس آن را با حوله نرم خشك كنید.
احتیاط!
حاللها و شویندههاي قوي ممكن است بر
سطوح رنگي بدنه خودرو آسیب وارد نماید
و قطعات فلزي و پالستیكي را پوسیده
ميكند.
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واكس زدن
واكس زدن خودرو یك یا دو بار در سال براي
صاف كردن سطح رنگآمیزي شده مفید ميباشد
و از جمع شدن آب بر روي بدنه جلوگیري
ميكند .توصیه میشود بدنه و قطعات فلزي را
بعد از شستن و خشك كردن خودرو واكس بزنید.
واكس بدنه :این واكس بر روي سطح رنگآمیزي
شده پاشیده ميشود و ميتواند از بدنه خودرو
در برابر آسیب ایجاد شده در اثر نور خورشید و
آلودگي هوا محافظت نماید.
واكس صیقلكاري :بدنه خودرو را توسط تركیبي
از واكس صیقلكاري و ماده تمیزكننده و یا
پارافین صیقل دهید تا سطح رنگآمیزي شده و
یا اكسیده شده دوباره براق شود.
اگر بدنه نتواند درخشش و یا جالي خود را بعد از
واكس زدن بازیابد ،باید دوباره با استفاده از واكس
صیقلكاري واكس زده شود.

احتیاط!
• زمان صیقلكاري خودرو ،لطفا توجه
داشته باشید كه واكس صیقلكاري با
سطوح پالستیكي تماس پیدا نكند .در غیر
این صورت ،تمیز كردن آنها ممكن است
دشوار باشد.
• خودرو را در نور مستقیم خورشید
صیقلكاري نكنید.
• براي اینكه سطوح رنگآمیزي شده بدنه
خودرو بادوام بماند ،لطفا كل مواد تهنشیني
مضر نظیر ضایعات پرندگان ،صمغ ،بقایاي
حشره ،لكههاي قیر و غیره را پاك كنید.
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تعمیر سطح رنگآمیزي شده
اگر رنگ از روي سطح برداشته شود و یا خراشي
روي سطح ایجاد شده باشد ،خودرو را بالفاصله
براي نماینده مجاز مدیران خودرو ببرید تا
تعمیرات الزم انجام شود .این مساله از خوردگي
فلز و خرابي سایر اجزاي بدنه خودداري ميكند.
چرخ آلیاژ آلومینیوم
نگهداري مرتب چرخ باعث ميشود چرخ روشن
و براق شود .برداشتن برادههاي ساییدگي ترمز از
چرخ ،سطح چرخ را براقتر ميكند و طول عمر
چرخ را افزایش ميدهد.
چرخهاي آلیاژ آلومینیوم از صیقل محافظ روشن
پوشیده شده است و این از خوردگي جلوگیري
ميكند .اگر با حالل شیمیایي بيكیفیت شسته
شود ،بر صیقل آسیب وارد خواهد آورد .لطفا فقط
از مواد پاككننده بدون اسید براي پاك كردن
چرخها استفاده نمایید.

نگهداری مناسب

نگهداري داخلي

توصیه ميشود از حالل شیمیایي و ماده
پاككننده قوي براي نگهداري قطعات داخل
خودرو استفاده نكنید زیرا ممكن است قطعات
پالستیكي داخل خودرو خورده شوند و رنگ خود
را از دست بدهند .سعي كنید از حالل شیمیایي
و یا مواد پاككننده قوي براي تمیز كردن قطعات
داخل خودرو استفاده نكنید.
فرش
مرتبا از یك جاروبرقي براي برداشتن گرد و خاك
استفاده نمایید زیرا جمع شدن گرد و خاك
زیاد ممكن است كیفیت هوا را كاهش دهد و بر
سالمتي افراد تاثیر ميگذارد و همچنین خرابي
كفی را تسریع ميكند.
سطوح چرمی
در ابتدا براي برداشتن گرد و خاك از روي سطح
چرمي از جاروبرقي استفاده نمایید ،سطح چرم
را با پارچه نخي مرطوب و حوله بشویید و آن را

با پارچه نرم تمیز خشك كنید.
از مواد پاككننده خنثي نظیر كف صابون براي
تمیز كردن سطوح كثیف استفاده نمایید.
توصیه ميشود نگهداري چرم هر  6ماه یك بار
صورت گیرد.
در طول تمیز كردن ،چرم را زیاد مرطوب نكنید
و بهویژه نگذارید آب وارد شكافهاي موجود در
چرم شود.
تذكر :تنها چرم را با ماده پاككننده چرمي و مواد
شویندهاي كه مورد تایید شركت مدیران خودرو
است تمیز كنید.
كمربند ايمني
كمربندها ممكن است بعد از استفاده كثیف شوند.
بافت كمربند را با برس نرم كه در آب و صابون خیس
داده شده است ،تمیز كنید و بگذارید به صورت
طبیعي خشك شود .تا زماني كه كامال خشك نشده
است ،كمربند ایمني را جمع نكنید ،در غیر این
صورت بر منقبضكننده آسیب وارد ميشود.
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پنجرهها
تمیز نگه داشتن شیشه پنجره براي رانندگي امن
حایز اهمیت است.
مرتبا پنجرهها را با شیشهشور تمیز كنید و كلیه
سطوح پنجرهها و قطعات پالستیكي را با دستمال
نرم خشك كنید.
تذكر :سیمهاي حرارتي در شیشه جلوي خودرو
قرار دارند .در حالي كه پنجرهها را خشك ميكنید،
لطفا پنجره عقبي را به دقت در امتداد مسیر چپ-
راست تمیز كنید .در غیر این صورت ،سیمهاي
حرارتي ممكن است جابهجا و یا پاره شود.
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جلوگیري از خوردگي

دو دلیل براي خوردگي وجود دارد:
• نمك ضدیخ جاده ،آلودگي و گل زیر شاسي و
زیر خودرو به راحتي جمع ميشود .این تركیبات
سریعا آب را جذب ميكند و خورنده ميباشد.
• رنگ و یا روكش حفاظ روي سطح بدنه خودرو
و شاسي خراب و پوسته پوسته ميشود.
• اقدامات متعددي براي خودرو در نظر گرفته
شده است تا از خوردگي جلوگیري به عمل آید.
نگهداري مرتب ساده ميتواند خودروها را از
خوردگي محافظت نماید.
• مرتبا سطح رنگآمیزي شده بدنه خودرو را
چك كنید و سریعا زماني كه رنگ پوسته پوسته
ميشود ،آن را رفع نمایید.
• به نمگیر خودرو توجه داشته باشید .همیشه
رطوبت روكشهاي كف را چك كنید.
• بعد از رانندگي بر روي جادههاي پوشیده شده از
ضدیخ و نمك ،همیشه گرد و خاك و سایر خرده
سنگها را با شیر آب از زیر خودرو پاك كنید.

• مرتبا روكش ضدخوردگي زیر خودرو را چك كنید.
تذكر :عملیات ضدخوردگي براي شاسي به كار
برده شده است .لطفا مرتبا حفاظت شاسي را در
برابر خوردگي چك كنید و در صورت لزوم براي
تعمیرات با نماینده مجاز تماس بگیرید.

پارك كردن خودرو

اگر نیازي به پارك كردن وسیله نقلیه براي مدت
طوالني ميباشد ،آن را در پاركینگ پارك كنید .در
صورت امكان ،اقدامات موثر حفاظتي را انجام دهید.
• قطعات بیروني و داخلي خودرو را تمیز و خشك
نگه دارید و مطمئن شوید اجزاي جانبي داخلي
خودرو كامال خشك ميباشد.
• آن را با مقادیر كافي سوخت پر كنید.
• كامال ترمز دستي را آزاد كنید و دنده را در
حالت عقب قرار دهید.
• سنگ و یا چوب سهگوشي را زیر چرخهاي
پشتي قرار دهید .اگر خودرو را به مدت بیش
از  6ماه و یا بیشتر پارك ميكنید ،لطفا براي
بلند كردن بدنه خودرو از جك استفاده نمایید تا
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الستیكها از زمین كنده شود.
• كابلهاي باتري را جدا كنید.
• زیر برف پاككن جلویي و عقبي ،دستمال و یا
حولهاي قرار دهید تا با پنجره خودرو و یا شیشه
عقبي تماس مستقیم نداشته باشد.
• براي این كه از چسبندگي قطعات جلوگیري شود،
روانكننده سیلیكون را روي محل آببند كلیه درها
و محفظه صندوق بپاشید و سطح رنگآمیزي شده
را واكس بزنید كه با نوارهاي آببندي كلیه درها و
محفظه صندوق تماس دارند.
• بدنه خودرو را با پارچه روكش بپوشانید .اگر
روكش پالستیكي و یا سایر روكشهاي غیر قابل
نفوذ مورد استفاده قرار گیرد ،آنها باعث خواهند
شد بخار آب جمع شود و بر رنگ بدنه آسیب
برساند.
• در صورت امكان ،لطفا به مدت چند دقیقه در
ماه موتور را روشن كنید.
اگر خودرو را به مدت بیش از یك سال و یا بیشتر
پارك ميكنید ،لطفا خودرو را براي بررسي قبل از
رانندگي به نماینده مجاز مدیران خودرو ببرید.

واکنش در برابر تصادف

واکنش در برابر تصادف

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

استفاده از مثلث هشدار

عبوری استفاده نماييد.
در جاده عادي ،مثلث هشدار را تقريبا در فاصله
 50متري از مسير عبور و مرور مداوم قرار دهيد.
در بزرگراه ،مثلث را در فاصله  100متري از مسير
عبور و مرور مداوم قرار دهيد .در مواردي خاص،
نظير باران ،مقاطع جاده و در شب ،مثلث هشدار
را در فاصله  150متر قرار دهيد.

خودرو مجهز به يك مثلث هشدار ميباشد و در
محفظه صندوق قرار ميگيرد .مثلث هشدار بايد
از جعبه در آورده شود و به درستي در كنار هم
قرار گيرد ،سپس تكيهگاه صليبي را باز كنيد.
اگر خودرو تصادف كند ،و يا به خاطر پنچر شدن
مجبور باشيد آن را متوقف نماييد و يا با خودرو
ديگري تصادف كند ،از مثلث هشدار براي هشدار
دادن به ساير خودروها و رانندگان خودروهای
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تعويض الستيك پنچر

اگر باد الستيك زمان رانندگي خالي شد ،خودرو
را براي چك كردن متوقف كنيد و الستيك يدك
را جايگزين آن كنيد.
 -1خودرو را متوقف نماييد و محور جعبه دنده را
در حالت معكوس قرار دهيد و اهرم ترمز دستي را
بكشيد .در صورت لزوم ،براي ايمني جهت محكم
كردن چرخها ،از يك چوب مثلثي مناسب و يا
سنگ استفاده نماييد.
 -2چراغ هشدار خطر را روشن كنيد و مثلث
هشدار را در محل مناسب قرار دهيد .در صورتي
كه مسافر در خودرو باشد ،لطفا زمان عوض كردن
الستيك پنچر ،آنها را از خودرو خارج كنيد.

واکنش در برابر تصادف

 -3محفظه صندوق را باز كنيد و براي بيرون
آوردن جعبه ابزار از محفظه صندوق ،آن را به
سمت باال بكشيد.

 -4پيچ چرخ يدك را در حالي كه مهره را
نگه داشتهايد ،باز كنيد تا چرخ يدك را بيرون
بكشيد.
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 -5روكشهاي تزييني الستيك را با استفاده از
يك آچار پيچگوشتي سرتخت بعد از اين كه در
يك پارچه نرم پوشانديد ،شل كنيد.
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 -8كليه مهرههاي نگهدارنده الستيك پنچر را
شل كنيد و آن را موقتا روي زمين قرار دهيد.
تذكر :زمان تعويض الستيكها ،الزم است طرف
لبه تاير را به سمت باال قرار دهيد .در غير اين
صورت ،ممكن است روي سطح لبه ،خراشهاي
غير ضروري ايجاد شود.

 -6اهرم را از جعبه ابزار خارج كنيد تا مهرههاي
محكمكننده روي چرخ شل شود.

 -7جك را از جعبه ابزار خارج كنيد و از آن براي
بلند كردن چرخ الستيك پنچر از زمين استفاده
نماييد .شيار براي محكم كردن سر جك زير لبه
جلويی زير خودرو قرار گرفته است .جك را در
نزديكي چرخي كه بايد عوض شود ،قرار دهيد.
تذكر :زمان قرار دادن جك ،مطمئن شويد كه
پايه جك روي زمين سفت قرار گرفته است.
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واکنش در برابر تصادف

 -10با اهرم جك را بخوابانيد تا چرخها با زمين
مماس شوند .حاال پيچهای چرخ را ضربدری (يا
طبق شكل) ببنديد.
هشدار!
هنگامی كه از جك استفاده میكنيد ،هرگز
زير خودرو نرويد .در صورت فعال شدن
جك ،جان شما به خطر میافتد.
 -9چرخ زاپاس را جايگزين كنيد و پيچها را
ببنديد.
• گشتاور سفت كردن پيچها 110 ± 10 :نيوتن
بر متر است.

 -11چرخ پنچر را در جای الستيك زاپاس
بگذاريد و آن را محكم كنيد.
 -12اهرم و جك را مجددا در جای خود قرار داده
و محكم كنيد.
 -13مثلث شبرنگ را بسته و در صندوق عقب
بگذاريد.
 -14در صندوق عقب را ببنديد و چراغ هشدار را
خاموش كنيد.
توجه :لطفا با مراجعه به نزديكترين آپاراتی،
ضمن پنچرگيری از ميزان سفتی پيچها (گشتاور)
مطمئن شويد.
خطر!
قبل از بيرون آوردن جك از زير خودرو ،از
قرار گرفتن خودرو به صورت طبيعی در روی
زمين ،اطمينان حاصل كنيد.
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موتور روشن نمیشود:

اگر موتور روشن نشود ،موارد زير را چك
كنيد :
 -1زماني كه احتراق به حالت  Startمي چرخد،
صداي موتور نمي تواند كامال شنيده شود اما
يك سري صداهاي تيك تيك را مي توان شنيد
يا صداي تيك تيك ضعيف خواهد بود .اين
نشان مي دهد كه سيستم كار نمي كند و يا
سرعت آن بسيار پايين است.
كليد احتراق را به حالت  ONبچرخانيد و
چراغ هاي جلوي خودرو را روشن كنيد و
سپس كليد احتراق را از حالت  ONبه حالت
 Startبچرخانيد.
اگر چراغ هاي جلويي كمرنگ شود ،فيوزها
را چك كنيد .اگر فيوزها خوب كار كنند،
اين نشان مي دهد كه كليد احتراق و يا
مدار راه انداز خراب است ،لطفا براي
بررسي با نماينده مجاز مديران خودرو

تماس بگيريد .در صورت لزوم ،قطعات
مربوطه را عوض كنيد.
اگر چراغ هاي جلويي كم رنگ شود و يا نور
آن برود ،اين ممكن است به دليل تمام شدن
باتري و يا تماس ضعيف حاصل از خوردگي
در اتصاالت قطب الكترود باشد.
 -2زماني كه احتراق در حالت  Startباشد،
صداي عادي راه انداز را مي توان شنيد .اگر
سرعت راه انداز باالتر از سرعت عادي باشد،
موتور نميتواند به درستي روشن شود .لطفا
موارد زير را بررسي كنيد:
• بررسي كنيد كه روشن شدن موتور به درستي
انجام ميشود.
• مقدار سوخت را از طريق درجه سوخت چك
كنيد .اگر سوخت ناكافي باشد ،افزودن سوخت
ضروري است.
• ممكن است مشكالتي در سيستم برقي
خودرو وجود داشته باشد ،لطفا براي بررسي
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در اسرع وقت با نماينده مجاز مديران خودرو
تماس بگيريد.
تذكر :اگر قادر نباشيد عيب را رفع كنيد،
لطفا براي بررسي با نماينده مجاز مديران
خودرو تماس بگيريد ،در صورت لزوم قطعات
مربوطه را عوض كنيد.

واکنش در برابر تصادف

بايد روشن شود ،وصل نكردهايد.

 -1باتري كمكي

 -2كمبود برق باتري

 -3قطب مثبت باتري كمكي را به قطب مثبت
باتري كه فاقد برق ميباشد ،از طريق سيم A
وصل كنيد.
 -4يك سر سيم  Bرا به قطب منفي باتري كمكی
وصل كنيد و سپس سر ديگر را به قطعه فلزي
سخت موتوري كه بايد روشن شود ،وصل كنيد و
آن را محكم كنيد .زمان سيمكشي ،مطمئن شويد
سيم  Bرا به قطعات فلزي غير سخت موتوري كه

احتياط!
سيم كنتاكت روي قطب منفي باتري جانبي
را به قطب منفي باتري فاقد برق وصل نكنيد.
در غير اين صورت ،ممكن است جرقههايي
ايجاد شود كه اين منجر به احتراق همزمان
گازهاي قابل اشتعالي شود كه از باتري خارج
ميشود.
 -5دوباره مطمئن شويد كه كابل كنتاكت  Bبا
قطعات متحرك موتور برخورد نميكند.
 -6موتور خودرو را روشن كنيد و پاي خود را از
روي پدال گاز برداريد تا موتور در حالت بيباري
كار كند .وضعيت اتصال سيمهاي كنتاكت را چك
كنيد تا مطمئن شويد اتصاالت سيمي درست
ميباشند.
 -7بعد از راهاندازي نرمال موتور ،سيم كنتاكت
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منفي  Bرا از خودرو جدا كنيد و سپس سيم
كنتاكت منفي  Bرا از باتري كمكي جدا كنيد .در
نهايت ،سيم كنتاكت  Aرا از باتري كه برق كمي
دارد و قطب مثبت باتري كمكي جدا نماييد.

گرمای بيش از حد موتور

تحت شرايط عادي ،چراغ دماي باالروي مجموعه
داشبورد در طول رانندگي روشن نميشود .اگر
چراغ دماي خنككننده روشن شود و يا بخاري
از محفظه موتور بيرون بيايد ،سريعا خودرو را
در محل امني متوقف نماييد ،و آن را در حالت
خالص قرار دهيد .اهرم ترمز دستي را بكشيد
و چراغهاي هشدار خطر را روشن كنيد و كليه
تجهيزات برقي را خاموش كنيد.
• اگر هيچ بخاري از محفظه موتور بيرون نيايد،
اين معموال به خاطر اضافه بار موتور ميباشد.
موتور را مدتي روشن نگه داريد و سپس بعد از
اين كه چراغ هشدار دماي باال خاموش شد ،به
رانندگي ادامه دهيد .بعد از اين كه موتور براي

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

مدتي كار كرد و چراغ دماي خنككن روشن باقي
بماند ،خودرو را در محل امني قرار دهيد و سريعا
موتور را خاموش كنيد.
• اگر بخار از محفظه موتور بيرون بيايد ،سريعا
موتور را ببنديد.
تذكر :در اين موارد ،لطفا براي بررسي با نماينده
مجاز مديران خودرو تماس بگيريد.

چراغ فشار روغن

چراغ فشار روغن زماني روشن ميشود كه كليد
احتراق در حالت روشن باشد و بعد از روشن
شدن موتور خاموش ميشود ،سپس در تمام
لحظات رانندگي خاموش ميماند.
• اگر چراغ فشار روغن در طول رانندگي چشمك
بزند ،نشان ميدهد كه فشار روغن زير مقدار
نرمال ميباشد.
• اگر چراغ فشار روغن موتور روشن بماند ،اين
نشان ميدهد كه روغن موتور تمام شده است و

موتور ممكن است خراب شود.
اگر اين اتفاق روي دهد ،سريعا براي افزودن
روغن موتور با نماينده مجاز مديران خودرو
تماس بگيريد و در صورت لزوم قطعات مربوطه
را عوض كنيد.
تذكر :ادامه رانندگي در حالت فشار پايين
روغن موتور ممكن است آسيب مكانيكي
جدي را بر موتور وارد نمايد .اين خسارت تحت
پوشش ضمانتنامه شركت مديران خودرو قرار
نميگيرد.

چراغ سيستم شارژ

چراغ سيستم شارژ زماني روشن ميشود كه
كليد احتراق در حالت روشن باشد و چراغ بعد
از روشن شدن موتور خاموش شود.
اگر چراغ سيستم شارژ بعد از روشن شدن موتور
همچنان روشن بماند ،اين نشان ميدهد كه
سيستم شارژ ،شارژ كردن باتري را متوقف كرده
است ،لطفا براي بررسي در اسرع وقت با نماينده
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مجاز مديران خودرو تماس بگيريد.

چراغ خرابي موتور

چراغ خرابي موتور زماني روشن ميشود كه
كليد احتراق در حالت روشن باشد و چراغ بعد
از روشن شدن موتور ،خاموش شود.
اگر چراغ در هر لحظهاي روشن بماند ،اين
نشان ميدهد كه خرابي در موتور ايجاد شده
است .لطفا خودرو را در يك محل امن متوقف
نماييد و موتور را خاموش كنيد .سپس موتور را
دوباره روشن كنيد .اگر چراغ هنوز روشن باشد،
لطفا براي بررسي در اسرع وقت با نماينده مجاز
مديران خودرو تماس بگيريد.
احتياط!
حركت مداوم در حالي كه چراغ خرابي
روشن است ،ممكن است برای خودرو آسيب
ايجاد نمايد و اين مساله گارانتی خودرو را
باطل میكند

واکنش در برابر تصادف

چراغ سيستم ترمز

چراغ سيستم ترمز در حالي كه كليد احتراق در حالت
روشن قرار دارد ،روشن ميماند و خاموش نخواهد شد تا
زماني كه اهرم ترمز دستي كامال آزاد شود.
اگر چراغ زماني كه اهرم ترمز دستي كامال آزاد
است و يا در طول رانندگي روشن شود ،اين مساله
نشان ميدهد كه در سيستم ترمز خودرو مشكلي
ايجاد شده است.
اين اتفاق زمانی رخ میدهد كه به دليل كاهش
روغن در مخزن ،اهرم ترمز پايين میرود .به آرامي
پايتان را از روي پدال ترمز برداريد تا ببينيد آيا
اثر ترمز نرمال است يا خير.
• اگر اثر ترمز نرمال باشد ،موتور را در يك محل
امني پارك كنيد و سطح روغن ترمز را چك
كنيد .اگر سطح پايين باشد ،خودرو بايد براي
بررسي نشت سيستم ترمز و فرسودگي اليي ترمز
به نمايندگي مجاز مديران خودرو برده شود.
• اگر اثر ترمز نرمال نباشد ،خودرو را در يك جاي

امني پارك كنيد و با شركت يدككش تماس
بگيريد و اتومبيل را براي بررسي به نمايندگي
مجاز مديران خودرو ببريد.

فيوزها

تمام مدارهاي موجود در خودرو مجهز به
فيوزهايي براي جلوگيري از اتصال كوتاه و يا
اضافه بار ميباشند .توصيه ميشود تعدادي فيوز
يدكي در خودرو داشته باشيد.

فيوزهاي داخل محفظه موتور روي باتري قرار
گرفته است .براي باز كردن آن ،قفلهاي هر دو
طرف را باز كنيد و روكش را برگردانيد.
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فيوز باد كرده را شناسايي نماييد و بررسي كنيد
كه آيا فيوز معيوب است يا خير.

جعبه كمكي روي سمت چپ محفظه موتور قرار
گرفته است .براي باز كردن آن ،قفلهاي روي دو
طرف را فشار دهيد و روكش را باال بكشيد.

جعبه فيوز /كمكي روي چپ ستون فرمان فيوز
اصلي ميباشد .براي باز كردن جعبه فيوز /كمكي،
سرپوش آن را با دست بكشيد.
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كد رنگ فيوز
رنگ
قهوهاي
قهوهاي پررنگ
قرمز
آبي
سبز كمرنگ
سبز
نارنجي
زرد

آمپر
5
7.5
10
15
20
30
40
60

واکنش در برابر تصادف

جعبه فيوز (*)
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 -10كمپرسور تهويه هوا  -19چراغ جلوي نور باالي چپ

 -1پمپ سوخت

 -28آينه پشت برقي

 -20چراغ جلوي نور باالي راست  -29فندك سيگار

 -2ابزار /تشخيص /ضد سرقت

 -11يدكي

 -3ابزار يدكي

 -12يدكي

 -21فن سرعت باال /پايين

 -4واحد كنترل انژكتور

 -13سيستم صوتي

 -22حسگر اكسيژن جلويي /عقبي  -31راهانداز

 -30يدكي

 -37يدكي
 -38ابزار
 -39ضد سرقت
 -40واحد كنترل انژكتور برقي

 -5چراغهايCourtesy

 -14سوپاپ برقي

 -23سيمپيچ احتراق

 -32دمنده

 -41يدكي

 -6سويچ كليد

 -15يدكي

 -24محرك حسگر انژكتور

 -33چراغ ترمز

 -42يدكي

 -7ايربگ (كيسه هوا)

 -16سويچ معكوس

 -25چراغ جلوي نور پايين چپ

 -34سيستم احتراق

 -43يدكي

 -8تابلوي بررسی هوا

 -17سيستم ABS

 -26چراغ جلوي نور پايين راست

 -35يدكي

 -44يدكي

 -9واحد كنترل بدنه

 -18حسگر سرعت

 -27سيستم صوتي

 -36يدكي

 -45يدكي

*) اطالعات اين صفحه مخصوص تعميركاران آموزش ديده در شركت مديران خودرو است.
از دستكاری فيوزها اكيدا پرهيز كنيد.
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تعويض فيوزها (*)
اگر هر يك از تجهيزات برقي خودرو كار نكند،
فيوز مربوط به آن را پيدا كنيد .قبل از اين كه به
اين مشكل پي ببريد ،لطفا كليه فيوزها را چك
كنيد و فيوزهاي مربوطه را عوض كنيد.
فيوزهاي مربوطه را با فيوزهاي جديد مشابه
عوض كنيد و روكش جعبه فيوز را عوض كنيد و
مطمئن شويد كه به درستي سفت شده باشد .اين
كار از ورود آب جلوگيري ميكند و مانع خرابي
سيستم برقي ميشود.
تذكر :اگر فيوز جديد با درجه مشابه بعد از مدت
كوتاهي باد كند ،اين نشاندهنده مشكل برقي
خودرو ميباشد .در اين زمان ،فيوز باد كرده را
در مدار الكتريكي رها كنيد و يا براي بررسي
با نماينده مجاز تماس بگيريد .در صورت لزوم،
قطعات مربوطه را عوض كنيد.
اگر هيچ فيوز يدكي با درجه مشابه موجود نباشد،
موقتا از فيوزي با درجه كمتر استفاده نماييد .در

اسرع وقت مشابه آن را تهيه نماييد .در غير اين
صورت ،فيوز با درجه پايينتر ممكن است دوباره
باد كند.
اگر مشكل حل نشود و در صورتي كه خودرو
روشن نشود و فيوز يدكي موجود نباشد ،فيوزي با
درجه مشابه و يا درجه مشابه و يا درجه پايينتر
را از مدار ديگر جدا كنيد و به صورت موقت از
آن استفاده نماييد .لطفا مطمئن شويد كه خودرو
ميتواند به صورت امن بدون استفاده از مدار
الكتريكي بدون فيوز حركت كند .در اسرع وقت
فيوز مشابه را جايگزين فيوز قبلي نماييد و مدار
الكتريكي خنثي را به حالت راهاندازي در آوريد.
لطفا برای تعويض فيوزها به نمايندگی مجاز
مديران خودرو مراجعه نماييد.

(*) مخصوص تعميركاران آموزش ديده
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خطر!
• هرگز از فيوزي با مقدار نامي باالتر به
جاي فيوز معيوب استفاده نكنيد ،در غير
اين صورت ،ممكن است به مدار الكتريكي
آسيب ايجاد شود و حتي باعث آتشسوزي
ميشود.
• هر گونه تغيير غير مجاز در سيستم برقي
و يا سوخت بر عملكرد خودرو اثر ميگذارد و
ممكن است باعث آتشسوزي شود .بنابراين،
پياده كردن سيستم سوخت ،سيستم
الكتريكي و يا تعويض رله تنها توسط نماينده
مجاز مديران خودرو انجام خواهد شد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

باتري (*)

خودرو مجهز به باتري اسيدي سربدار  12ولتي
ميباشد.
توصيههاي ايمني
• روغن اسيدي باتري ،خورنده است .زمان
جابهجايي باتري ،از دستكش محافظ و عينك
استفاده كنيد .هرگز باتري را خالي نكنيد و يا كج
نكنيد ،در غير اين صورت سيال ممكن است از
دريچهها جريان پيدا كند.
اگر روغن اسيدي با چشم تماس پيدا كند ،چشم
خود را چند دقيقه با آب تميز بشوييد و سريعا
به پزشك مراجعه نماييد .اگر روغن اسيدي به
پوست و يا لباس تماس پيدا كرد ،آن را با آب
قليايي (صابون) خنثي نماييد و آن را با آب تميز
بشوييد.
• روغن اسيدي باتري را دور از دسترس كودكان
قرار دهيد.

• زمان شارژ ،باتري گازهاي سمي منتشر خواهد
كرد .در نزديكي باتري نبايد چيزي مشتعل نمود
و يا سيگار كشيد.
تذكر :در طول سيمكشي و برقكاري ،از ايجاد
جرقه اجتناب نماييد .الكترودها را وصل نكنيد،
اين ممكن است جرقههايي بعد از اتصال كوتاه
ايجاد كند و آسيب جدي به وجود آورد.
• سيستم احتراق الكترونيكي داراي ولتاژ باال
ميباشد .زماني كه موتور كار ميكند و يا احتراق
روشن است ،به اين اجزا دست نزنيد.
پياده و سوار كردن
زمان نصب و يا برداشتن باتري ،اقدامات
پيشگيرانه زير را انجام دهيد:
• باتري اسيدي سربدار بايد جايگزين باتري
قبلي شود و استفاده از انواع ديگر باتري مجاز
نميباشد .جريان باتري جديد و ظرفيت آن بايد
مشابه با باتري قبلي باشد و با مشخصات شركت
خودروسازی مديران خودرو مطابقت داشته باشد.
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براي پي بردن به مشخصات مناسب باتري ،لطفا با
نماينده مجاز مديران خودرو مشورت نماييد.
• بعد از اين كه كليد احتراق و كليه ابزار برقي
خاموش شد ،در ابتدا كابل منفي را برداريد.
• لطفا دقت داشته باشيد كه ابزار فلزي با دو
الكترود تماس نداشته باشد و يا تصادفا با قطب
مثبت و بدنه به طور همزمان تماس نداشته
باشد.
• زمان اتصال دوباره باتري ،اول كابل مثبت را
وصل كنيد و سپس كابل منفي را وصل كنيد.
• بعد از جدا كردن و اتصال دوباره باتري جديد،
ممكن است در ابتداي رانندگي عملكرد غير عادي
وجود داشته باشد .اين زماني است كه سيستم
كنترل موتور ،موتور را با عملكرد باتري جديد
دوباره تطبيق ميدهد.
(*) باتری با توجه به نوع آب و هوای هر
كشور ممکن است متفاوت باشد.
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يدكکشي اضطراري

احتياط!
تذكر :خودرو را با استفاده از سپر بلند نكنيد
و يا نكشيد .در غير اين صورت ،اين ممكن
است آسيب جدي ايجاد كند زيرا سپر براي
يدككشي و يا حفظ وزن طراحي نشده است.

اگر يدككشي اضطراري ضروري باشد ،توصيه
ميشود از شركت خدمات يدككشي مورد تاييد
مديران خودرو استفاده نماييد.
حالت درست يدككشي

تصوير كامل خودرو–خودرو توسط اپراتورهاي
حرفهاي روي خودرو سوار قرار داده ميشود .اين
بهترين راه جابهجايي خودرو ميباشد.

بازوي مكانيكي خودرو يدككش به انتهاي
چرخهاي جلويي خودرو توسط اپراتورهاي
حرفهاي وصل خواهد شد تا چرخهاي جلويي را
باال ببرد .دو چرخ عقبي روي زمين ميماند.
تذكر :در طول يدككشي ،چراغهاي هشدار خطر
بايد روشن باشد .كليد احتراق را به حالت ACC
بچرخانيد و آن را در حالت خالص قرار دهيد و
اهرم ترمز دستي را رها كنيد.
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كليه چرخها روي زمين :يدككشي با اتصال كابل
به قالب يدككش روي قسمت جلويي در زير
خودرو صورت ميگيرد .اين روش يدككشي تنها
روي جادههايي با سطح سخت براي مسافتهاي
كوتاه و در سرعت پايين امكانپذير است.
تذكر :در طول يدككشي ،چراغهاي هشدار خطر
بايد روشن باشد .كليد احتراق را به حالت ACC
بچرخانيد و آن را در حالت خالص قرار دهيد و
اهرم ترمز دستي را رها كنيد.

احتياط!
تنها اگر چرخها ،فرمان ،ترمز و روشنايي
در حالت خوبي باشد ،حالت قرار دادن همه
چرخها روي زمين بايد مورد استفاده قرار
گيرد .زماني كه اين روش براي يدككشي
خودرو مورد استفاده قرار ميگيرد ،به خودرو
آسيب وارد ميشود .بنابراين ،تنها استفاده از
روش قرار دادن كليه چرخها بر روي زمين
را در صورتي كه ساير گزينههاي يدككشي
موجود نباشد ،مورد مالحظه قرار دهيد.
خطر!
اگر محور جعبه دنده ،فرمان و ترمزها آسيب
ديده باشد ،از روش قرار دادن همه چرخها بر
روي زمين استفاده نكنيد .زمان يدككشي،
كليد را از سويچ احتراق برنداريد زيرا اين ممكن
است فرمان را قفل نمايد و در نتيجه مسير
حركت خودرو را نميتوان كنترل كرد.
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قالب كشش
قالبهاي كشش در جلو و عقب خودرو نصب
ميشود.

قالب جلويي كشش در گوشه پايين سمت راست
در شبكه جلويي خودرو قرار گرفته است .براي
دسترسي ،از يك پارچه نرم براي پوشاندن سر
آچار پيچگوشتي تخت استفاده نماييد تا قالب
شبكه را باز كنيد ،طوري كه كابل يدككشي را
بتوان به قالب جلويي يدككشي وصل كرد .

واکنش در برابر تصادف

حالت نادرست يدككشي

قالب پشتي يدككشي در گوشه پاييني سمت
راست خودرو واقع شده است .كابل يدككشي را
ميتوان با برداشتن روكش قالب به قالب يدكي
عقبي وصل كرد.
قالب يدككشي عقبي (مثال كشيدن خودرو خارج از
جوي آب) براي كشيدن خودرو ديگر تنها در حالت
اضطراري مورد استفاده قرار ميگيرد .هميشه زمان
استفاده از قالب يدككش عقبي ،آن را مستقيم به
سمت جلو بكشيد .دقت كنيد اگر قالب يدككش از
يك طرف كشيده شود خم میشود و آسيب میبيند.

اين نوع كاميون يدككش از كابلهاي فلزي با
قالبها استفاده ميكند و آن را اطراف شاسي و يا
اجزاي آويزان ميغلطاند تا خودرو توسط يك سر
روي زمين آويزان شود .يدككشي در اين حالت
ممكن است بر خودرو و يا بدنه خودرو آسيب
جدي وارد نمايد ،بنابراين از اين روش يدككشي
استفاده نكنيد.
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اگر خودرو با چرخهاي عقبي روي زمين كشيده
شود ،چرخهاي جلويي بايد روي ارابه يدككش
ثابت شود .اگر چرخهاي جلويي مستقيما روي
زمين قرار گيرد ،اين كار ممكن است به محور
جعبه دنده آسيب جدي وارد نمايد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

تذكرات

• در طول يدككشي ،چراغهاي هشدار خطر بايد
روشن باشد .سويچ احتراق را به حالت ACC
بچرخانيد و اهرم ترمز دستي را در حالت خالص
قرار دهيد و آن را آزاد كنيد.
• در طول يدككشي ،هرگز مسافران را در خودرو
رها نكنيد.
• زمان يدككشي از سرعت ايمن باالتر نرويد و تا
حد ممكن آرام برانيد.
• زمان يدككشي ،اگر قطعات آسيبديده وجود
داشته باشد ،بايد قبل از آغاز يدككشي ثابت
شود .در غير اين صورت ،باعث تصادف ميشود.
• سعي نكنيد خودرو را توسط سپر بلند كنيد و يا
بكشيد ،زيرا آسيب شديدي ايجاد ميكند .سپرها
براي يدككشي طراحي نشده است.

فرار اضطراري

دسته فرار اضطراري در داخل صندوق عقب
خودرو وجود دارد.
در صورت تصادف زماني كه  4در باز نميشود،
اگر شرايط ايجاب نمايد ،صندليهاي پشتي را
به سمت محفظه صندوق تا كنيد ،دسته فرار
اضطراري را با شدت بكشيد و محفظه صندوق را
باز كنيد و سپس از اتومبيل بيرون برويد.
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اطالعات فنی
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كد شناسايي

صفحه اطالعات خودرو روي پايه راست محفظه
موتور قرار گرفته است.

شماره موتور روي تنه استوانه موتور حك شده است.

شماره گیربکس روي محفظه كالچ در جلوي
محور جعبه دنده حك شده است.

شماره شناسايي اتومبیل (شاسی) ( )VINروي
پايه راست محفظه موتور قرار ميگیرد.
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شماره شناسايي اتومبیل (شاسی) ( )VINدر
سمت راست جلويي صفحه كلید ابزار زير برف
پاككن جلويي قرار دارد.

اطالعات فنی

مشخصات خودرو هاچبک
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ابعاد

وزن
طول ()a

 4139میليمتر

توضیحات

عرض ()b

 1686میليمتر

وزن كامل خودرو

ارتفاع ()c

 1492میليمتر

فاصله محور تا محور ()d

 2527میليمتر

عرض ريل چرخ ()e

جلويي

 1448میليمتر

عقبي

 1422میليمتر

وزن كامل محور خودرو

 1200كیلوگرم
محور جلويي

 747كیلوگرم

محور عقبي

 453كیلوگرم

حداكثر وزن مجاز بار و مسافر

 375كیلوگرم

حداكثر وزن خودرو

 1575كیلوگرم

وزن محور از حداكثر وزن بار
حداكثر وزن مجاز محور
تعداد سرنشینان (شامل راننده)
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مدل

MVM 315

محور جلويي

 852كیلوگرم

محور عقبي

 723كیلوگرم

محور جلويي

 875كیلوگرم

محور عقبي

 745كیلوگرم
5

اطالعات فنی

مشخصات خودرو صندوق دار
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ابعاد

وزن
طول ()a

 4269میليمتر

توضیحات

عرض ()b

 1686میليمتر

وزن كامل خودرو

ارتفاع ()c

 1492میليمتر

فاصله محور تا محور ()d

 2527میليمتر

عرض ريل چرخ ()e

جلويي

 1448میليمتر

عقبي

 1422میليمتر

وزن كامل محور خودرو

 1200كیلوگرم
محور جلويي

 747كیلوگرم

محور عقبي

 453كیلوگرم

حداكثر وزن مجاز بار و مسافر

 375كیلوگرم

حداكثر وزن خودرو

 1575كیلوگرم

وزن محور از حداكثر وزن بار
حداكثر وزن مجاز محور
تعداد سرنشینان (شامل راننده)
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مدل

MVM 315

محور جلويي

 852كیلوگرم

محور عقبي

 723كیلوگرم

محور جلويي

 875كیلوگرم

محور عقبي

 745كیلوگرم
5

اطالعات فنی

ظرفيت

مشخصات روغن
مخزن سوخت

 50لیتر

روغن موتور

 3.6لیتر

روغن جعبه دنده

 2.3لیتر

خنككن موتور (رادياتور)

 7لیتر

روغن فرمان هیدرولیکي

 0.6لیتر

روغن ترمز

 1لیتر

شوينده (آبپاش)

 3لیتر

بنزين موتور با درجات اكتان ( 93 )RONو
باالتر

سوخت
تابستان
روغن موتور

روانساز با ويسکوزيته LS ( SAE 10W-40

و باالتر )
زمستان

روانساز با ويسکوزيته LS ( SAE 5W-40

و باالتر )
روغن جعبه دنده
خنككن موتور

APIGL-4, 75W-90

 % 50ضديخ  % 50 +آب خالص (نسبت حجمي)

روغن ترمز

DOT-4

روغن فرمان هیدرولیکي

ATF III

*) جهت كسب اطالعات بیشتر در مورد روغنهای مصرفی به نماينده مجاز مديران خودرو مراجعه نمايید.
روغن پیشنهادی در هر كشور با توجه به آب و هوا ،نوع جاده ،نحوه رانندگی و كیفیت سوخت مصرفی متفاوت است.
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فشار الستيک

موتور

توضیح

مدل موتور

SQR477F

حالت موتور

عمودي 4 ،سیلندر خطي ،آب خنك
شده ،و محور كنترل سرستون

حالت شمع

FR7DTC

قطر سیلندر (میليمتر)

77.4

ضربه پیستون (میليمتر )

79.52

جابهجايي (میليلیتر)

1479

نسبت تراكم

10.5:1

توان (كیلووات )

80

سرعت نامي ()r/min

6000

حداكثر گشتاور ()N/m

140

حداكثر سرعت گشتاور ()r/m

4500

حداقل مصرف سوخت ()kwh/g

260

فشار تراكم سیلندر ()bar

70

فشار الستیك
()KPA

چرخهاي
جلويي

185/60R15

( 230بدون بار)
( 240بدون بار)

چرخهاي عقبی

185/60R15

( 210بدون بار)
( 250بار كامل)

الستیك يدك
()KPA

250

پيچ چرخ
گشتاور سفتكننده پیچ چرخ

110±10N.m

فرمان
نوع
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فرمان هیدرولیك

اطالعات فنی

چرخها

تعليق
الستیك

لبهها

60R15/185

6J×15

55R15/195

6J×15

همترازي
چرخهاي جلويي

َْ0°±10

چرخهاي عقبي

َْ10َْ ±15

چرخهاي جلويي

َْ-30َْ ±30

چرخهاي عقبي

َْ-90َْ ±20

زاويه محور سگدست

چرخهاي جلويي

َْ3°18َْ ±30

زاويه انحراف سگدست

چرخهاي عقبي

َْ11°42َْ ±30

زاويه تواين
زاويه اتاقك

نوع

عقبي

تعلیق نیمه مستقل

ترمز
نوع

ترمز كمکي مکشي

چرخهاي جلويي

ترمزهاي صفحهاي هواكش كولیس متحرك

چرخهاي عقبي

ترمز غلطکي عقبي /اصلي

ترمز دستي

مکانیکي

باتري
ظرفیت باتري

كالچ
نوع

جلويي

تعلیق مستقل مكفرسون

فنر ديافراگمي
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چراغها
چراغ جلويي نور پايین

 55وات

چراغ زرد عقبي

 21وات

چراغ جلويي نور باال

 55وات

چراغ سیگنال گردش جانبي

 5وات

شاخص موقعیت /ترمز جلويي

 5وات

چراغ ترمز بااليي

 1.5وات

چراغ سیگنال گردش جلو

12وات

چراغ صفحهاي

 5وات

چراغ زرد جلويي

 55وات

چراغ سقف

 10وات

شاخص موقعیت /ترمز عقبي

 5وات

چراغ درجهها

 5وات

چراغ ترمز

 21وات

چراغهاي صندوق بار

 5وات

چراغ سیگنال گردش

 21وات

ساير چراغها

 3وات

چراغ دنده عقب

 21وات
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برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

برنامههایتعمیرونگهداری
)سرویسادواری(

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

برنامههاي سرویس و نگهداري

برای استفاده بهینه از خودرو ،از خودرو به خوبی
نگهداری کنید.
احتیاط!
عدم انجام سرویس و نگهداري مورد نیاز
منجر به آسیب بر خودرو میشود.
بررسي روزانه
کلیه چراغها را بررسي نمایید .حبابهایي را
که کار نميکند و یا تیره ميباشد عوض کنید و
ببینید کلیه لنزها تمیز هستند یا خیر.
الستیكها را براي مشاهده فشار مناسب و
فرسودگي غیرعادي و یا آسیب بررسي کنید.

پر كردن روغن
• بعد از خاموش کردن موتور و انتظار به مدت
چند دقیقه ،سطح روغن را چك کنید و در صورت
لزوم آن را باال ببرید.
تذكر :بررسي سطح روغن در حالي که خودرو
روي زمین مسطح قرار دارد ،دقت درجه سطح
روغن را افزایش خواهد داد.
• سطح مایع مخزن شوینده برف پاكکن را
بررسي کنید و در صورت لزوم آن را باال ببرید.
بررسي ماهيانه
• باتري را چك کنید و در صورت لزوم قطبها را
تمیز و سفت کنید.
• سطح مایع مخزن خنكکن و مخزن روغن ترمز
را چك کنید و در صورت لزوم آن را باال ببرید.
• کلیه چراغها و سایر تجهیزات برقي را چك
کنید تا مطمئن شوید به درستي کار ميکنند.
• آببندهاي الستیكي روي هر طرف رادیاتور را
چك کنید تا مطمئن شوید آنها به درستي قرار
گرفتهاند.
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تغيير روغن
• فیلتر روغن موتور را چك کنید.
• سیستم اگزوز را چك کنید.
• لولههاي ترمز را چك کنید.
• اتصاالت و اجزاي تعلیق جلویي و عقبي را
چك کنید.
• سطح خنكکن و لولهها را چك کنید.
مراقبت دورهاي و نگهداري
لطفا فعالیتهاي سرویس و نگهداري مربوطه را
مطابق با کیلومتر مشخص شده انجام دهید.

برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

كيلومتر

مراقبت و نگهداري

هر  5000كيلومتر

هر  15000كيلومتر

هر  30000كيلومتر

چراغهاي خودرو ،چراغهاي هشدار ،بوق :عملكرد آنها را چك کنید.

×

برف پاكکن و سیستم شوینده :عملكرد آنها را چك کنید و در صورت لزوم آن را از ماده
پاكکننده پر کنید.

×

حرکت آزاد کالچ و سطح روغن کالچ را بررسي کنید :در صورت لزوم تنظیم کنید.

×

سیستم خنك کن (رادیاتور) :سطح خنكکن را بررسي کنید و در صورت لزوم ،مایعات
داخل آن را تعویض کنید.

×

×

×

روغن موتور :عوض کنید.

×

×

×

فیلتر روغن موتور :عوض کنید.

×

×

×

موتور :نشت روغن را بررسي کنید (روغن موتور ،مایع ضدیخ ،سوخت و غیره).

×

×

×
×

کمربند ایمنی :فرسودگي و سفتي را چك کنید و در صورت لزوم آن را تنظیم و یا عوض کنید.
لوالهاي قالب و ضامن قفل :روانسازي کنید.

×

×

×

لوالهاي در و قفلهاي در :روانسازي کنید.

×

×

×
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كيلومتر

مراقبت و نگهداري

هر  15000كيلومتر

هر  30000كيلومتر

هر  5000كيلومتر

×

×

×

×

فیلتر سوخت :تعویض کنید.

×

×

سیستم اگزوز :براي مشاهده نشت و خرابي ،چك کنید.

×

×

تسمه :براي اطمینان از سفتشدگي ،چك کنید و در صورت لزوم تنظیم و تعویض نمایید.

×

×

گیربكس :براي مشاهده نشتي و یا خرابي چك کنید.

×

×

×

×

شمع موتور :چك کنید و در صورت لزوم آن را عوض کنید.
×

تنظیم احتراق :چك کنید.

بوت قفل گاردان با سرعت ثابت ( :)CVامكان وجود خرابي را چك کنید.

×

اکسل جلو :براي مشاهده خرابي ،فاصله آزاد و بوت را چك کنید.

×

×

بوش مجموعه قفل گاردان فرمان :براي مشاهده موقعیت نادرست و خرابي ،آن را چك کنید

×

×

سیستم فرمان هیدرولیك :سطح مایع فرمان هیدرولیكي و این که آیا فاصله آزاد بین دنده
فرمان و صفحه دنده قابل قبول است یا خیر را چك کنید.

×

×

×

×

×

سیستم ترمز :نشتي ،خرابي و سطح روغن ترمز را چك کنید.
182

برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

كيلومتر

مراقبت و نگهداري

ترمز دستي :کورس حرکت را ( 5تا  7بار) چك کنید و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید.
الیيهاي ترمز :ضخامت را چك کنید و در صورت لزوم آن را عوض کنید.
الیه حفاظ زیر بدنه :براي مشاهده خرابي چك کنید.

هر  5000كيلومتر

هر  15000كيلومتر

هر  30000كيلومتر

×
×

×
×

×
×
×
×
×
×
×

زوایای تواین و کمبر :چك کنید و در صورت لزوم تنظیم کنید.
اتصال کروي :فاصله آزاد را چك کنید.
بوش الستیكي محور عقبي :براي مشاهده خرابي ،آن را چك کنید.
پیچهاي کارتل روغن موتور :براي بررسي گشتاور مناسب آن را چك کنید و در صورت لزوم
آن را سفت کنید.
بوش الستیكي بازوي کنترل :براي مشاهده خرابي ،آن را چك کنید.
لوله ترمز :براي فرسودگي و خرابي  ،آن را چك کنید.
تیوپ ترمز :براي بررسي خرابي ،خوردگي و نشتيهاي کلیه اتصاالت ،آن را چك کنید.
دریچه سیستم سوخت :براي بررسي فرسودگي ،خرابي ،شل شدن غیر عادي و ساییدگي ،آن را چك کنید.
*) پیشنهاد میشود برای بررسی موارد فوق به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه شود.
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×
×
×
×
×
×

×
×
×
×

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

كيلومتر

مراقبت و نگهداري

تایرها (شامل تایر یدکي) :عمق آج تایر ،گشتاور مهرههاي چرخ را چك کنید و در صورت لزوم
فشار تایر را تنظیم کنید.

هر  5000كيلومتر

هر  15000كيلومتر

هر  30000كيلومتر

×

×

×

×

×

×

×

پیچهاي اتصالدهنده شاسي و بدنه خودرو :گشتاور را چك کنید و در صورت لزوم آن را سفت کنید.
×

چرخ :گشتاور را چك کنید.

• روغن جعبه دنده دستي باید هر سال و یا هر  30.000کیلومتر عوض شود.
• روغن موتور باید هر  2سال یك بار و یا هر  50.000کیلومتر عوض شود.
• تسمه موتور باید هر  40.000کیلومتر عوض کنید.
• توصیه ميشود تعویض تایر بعد از پیمودن  5.000کیلومتر اول و هر  10.000کیلومتر یك بار بعد از آن انجام شود.
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برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

کارت مراقبت و نگهداری

مالك:
آدرس:

اولین  5000کیلومتر

شماره تلفن شخصی:
شماره تلفن محل کار:

تاریخ:
کیلومتر:
شماره ثبت خودرو:

کد نمایندگی :

آدرس ایمیل:
مهر جایگاه خدمات (*)

اطالعات وسيله نقليه

شماره شناسایي خودرو (:)VIN
شماره موتور:
شماره محور ترانس:

امضاء مالك:

(*) از كارت گارانتی شركت
مدیران خودرو استفاده كنيد.

تجهیزات اختیاري:
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تاریخ تحویل:
شماره شاسی:

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

مراقبت و نگهداري  5.000کیلومتر اول
تاریخ

کیلومتر

مورد بررسی:

آری خیر مورد بررسی:

 -1سیستم روانساز ،سیستم خنكکن و سیستم سوخت را براي مشاهده
نشتي چك کنید.
 -2روغن موتور و فیلتر روغن را براي تعویض چك کنید.

 -10بررسي کنید آیا درجه کشش موتور و کمربند تهویه هوا مطابق با استاندارد
ميباشد.
 -11لوالهاي درپوش موتور و ضامن قفل را براي مشاهده خرابي چك کنید.

 -3بررسي کنید آیا سطح خنكکن و چگالي با استاندارد مطابقت دارد.

 -12سیستم تهویه هوا را براي مشاهده نشتي چك کنید.

 -4محور ترانس را براي مشاهده نشتي چك کنید.

 -13بررسي کنید آیا سطح روغن جعبه دنده مطابق با استاندارد ميباشد.

 -5اکسل جلو را براي مشاهده خرابي چك کنید.

 -14روغن فرمان هیدرولیك را براي مشاهده خرابي چك کنید.

 -6بوت قفل گاردان با سرعت ثابت ،محور جعبه دنده را براي مشاهده خرابي
چك کنید.
 -7لوله ترمز را براي مشاهده خرابي چك کنید و روغن ترمز را براي مشاهده
نشتي چك کنید.
 -8چك کنید آیا تمام کولیسهاي ترمز به درستي کار ميکنند.

 -15پوشش قفل گاردان فرمان را براي مشاهده خرابي چك کنید.
 -16بررسي کنید آیا تغییر محور جعبه دنده دستي به نرمي صورت ميگیرد.
 -17چك کنید آیا گشتاور پیچ اتصالدهنده شاسي و بدنه مطابق با استاندارد
ميباشد.

 -9بررسي کنید آیا فشار الستیك مطابق با استاندارد ميباشد.
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آری خیر

برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

جدول تعمیر و نگهداری
گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما به

به  10000میرسد و یا  6ماه از آخرین

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

 15000میرسد و یا  6ماه از آخرین سرویس

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

به  20000میرسد و یا  6ماه از آخرین

ادواری انجام شده میگذرد ،میبایست سرویس

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

ادواری  15000کیلومتر انجام پذیرد.

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.
تاریخ

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

مهر نمایندگی

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو  MVM315انجام دهید.
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......................................................

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما
به  25000میرسد و یا  6ماه از آخرین
سرویس ادواری انجام شده میگذرد،
میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر
انجام پذیرد.
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

به  30000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  35000میرسد و یا  6ماه از آخرین

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

میبایست سرویس ادواری  30000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو  MVM315انجام دهید.
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......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

به  40000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  45000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  50000میرسد و یا  6ماه از آخرین

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  15000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو  MVM315انجام دهید.
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......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

به  55000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  60000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  65000میرسد و یا  6ماه از آخرین

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  30000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو  MVM315انجام دهید.
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......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

به  70000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  75000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  80000میرسد و یا  6ماه از آخرین

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  15000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

......................................................

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو  MVM315انجام دهید.
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......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما
به  85000میرسد و یا  6ماه از آخرین
سرویس ادواری انجام شده میگذرد،
میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر
انجام پذیرد.
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما

به  90000میرسد و یا  6ماه از آخرین

به  10000میرسد و یا  6ماه از آخرین

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

سرویس ادواری انجام شده میگذرد،

میبایست سرویس ادواری  30000کیلومتر

میبایست سرویس ادواری  5000کیلومتر

انجام پذیرد.

انجام پذیرد.

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو  MVM315انجام دهید.
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......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ

...............................................................................

کیلومتر کارکرد

......................................................

برنامههای تعمیر و نگهداری (سرویس ادواری)

سيستم حفاظت ایمني (*)
این خودرو مجهز به کیسههاي هوا (ایربگ)
ميباشد .کیسههاي هوا باید هر  10سال یك بار
از تاریخ نصب اولیه تعویض شوند .این کار باید
توسط نماینده مجاز مدیران خودرو انجام شود.
براي تضمین عملكرد بهتر سیستم کیسه هوا،
همیشه کیسههاي هوا را در تاریخ مشخص شده
توسط نماینده مجاز مدیران خودرو تعویض
نمایید.

(*) فقط در برخی از مدلها
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گزارشهایتعویضبرايسيستمهايایمني(*)
□ کیسه هواي راننده
□ کیسه هواي سرنشین جلویي
□ مدول کنترل کیسه هوا
□ پوشش کیسه هوا
□ کمربند ایمني
□ سایر قطعات
-------------------------------------------------- 1
-------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------- 3
-------------------------------------------------- 4
-------------------------------------------------- 5
-------------------------------------------------- 6
تاریخ--------------------------------------------- :

گزارشهای تعویض براي سيستمهاي ایمني (*)
□ کیسه هواي راننده
□ کیسه هواي سرنشین جلویي
□ مدول کنترل کیسه هوا
□ پوشش کیسه هوا
□ کمربند ایمني
□ سایر قطعات
-------------------------------------------------- 1
-------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------- 3
-------------------------------------------------- 4
-------------------------------------------------- 5
-------------------------------------------------- 6
تاریخ--------------------------------------------- :

گزارشهای تعویض براي سيستمهاي ایمني (*)
□ کیسه هواي راننده
□ کیسه هواي سرنشین جلویي
□ مدول کنترل کیسه هوا
□ پوشش کیسه هوا
□ کمربند ایمني
□ سایر قطعات
-------------------------------------------------- 1
-------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------- 3
-------------------------------------------------- 4
-------------------------------------------------- 5
-------------------------------------------------- 6
تاریخ--------------------------------------------- :

مهر مرکز تعمیرات:

مهر مرکز تعمیرات:

مهر مرکز تعمیرات:
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گزارشهایتعویضبرايسيستمهايایمني(*)
□ کیسه هواي راننده
□ کیسه هواي سرنشین جلویي
□ مدول کنترل کیسه هوا
□ پوشش کیسه هوا
□ کمربند ایمني
□ سایر قطعات
-------------------------------------------------- 1
-------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------- 3
-------------------------------------------------- 4
-------------------------------------------------- 5
-------------------------------------------------- 6
تاریخ--------------------------------------------- :

گزارشهایتعویضبرايسيستمهايایمني(*)
□ کیسه هواي راننده
□ کیسه هواي سرنشین جلویي
□ مدول کنترل کیسه هوا
□ پوشش کیسه هوا
□ کمربند ایمني
□ سایر قطعات
-------------------------------------------------- 1
-------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------- 3
-------------------------------------------------- 4
-------------------------------------------------- 5
-------------------------------------------------- 6
تاریخ--------------------------------------------- :

گزارشهایتعویضبرايسيستمهايایمني(*)
□ کیسه هواي راننده
□ کیسه هواي سرنشین جلویي
□ مدول کنترل کیسه هوا
□ پوشش کیسه هوا
□ کمربند ایمني
□ سایر قطعات
-------------------------------------------------- 1
-------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------- 3
-------------------------------------------------- 4
-------------------------------------------------- 5
-------------------------------------------------- 6
تاریخ--------------------------------------------- :

مهر مرکز تعمیرات:

مهر مرکز تعمیرات:

مهر مرکز تعمیرات:

195

راهنمای مشتریان

راهنمای مشتریان

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

خدمات مربوط به خودرو

دوره گارانتی خودرو
در دوران گارانتی حتما سرویس های ادواری
را در زمان مقرر انجام دهید .حتی در دوران
گارانتی برخی از تعمیرات ممکن است شامل
گارانتی نباشد ،لذا قبل از هر گونه تعمیر،
با یکی ازنمایندگی های مجاز مدیران خودرو
در این خصوص مشورت نمایید.
بعد از انجام کار و تعمیرات مورد نیاز ،از
آنان بخواهید که لیست کارهای انجام شده
را کتبا در اختیار شما قرار دهند.
توجه :نمایندگان مجاز
با توجه به توسعه شرکت و ارتقا شاخصهای
استاندارد ،ممکن است برخی از نمایندگان از
شبکه خدمات شرکت مدیران خودرو خارج
شوند ،لطفا برای دریافت آخرین لیست
نمایندگان به سایت شرکت مراجعه نمایید.

تماس با شرکت
نمایندگان مجاز مدیران خودرو موظف هستند با
تعمیرات دقیق و استفاده از قطعات اصلی رضایت
مشتریان را جلب نمایند ،اگر مشکل خاصی در
ارایه خدمات رخ دهد ،لطفا با مدیر نمایندگی
مشورت نمایید و در صورت عدم رضایت با اداره
«امور مشتریان» مستقر در دفتر مرکزی مدیران
خودرو تماس حاصل نمایید.
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نماینده مجاز مدیران خودرو
تنها با استفاده از قطعات اصلی و محصوالت عرضه
شده توسط شرکت مدیران خودرو ميتوان عمر
خدمات خودرو را افزایش داد .شرکت مدیران
خودرو تنها عرضهکننده قطعات به نمایندگان
مجاز مدیران خودرو در سراسر کشور ميباشد.
بنابراین ،تنها از قطعات مجاز ارایه شده از سوي
نمایندگان مجاز مدیران خودرو استفاده نمایید.
نمایندگان مجاز مدیران خودرو افراد حرفهاي در
زمینه ارایه خدمات هستند و منحصرا از سوي
شرکت مدیران خودرو مجاز به انجام این فعالیتها
ميباشند .براي خدمات مربوط به خودرو ،نماینده
مجاز مدیران خودرو داراي تکنیسینهاي
آموزشدیده ميباشد.

اداره بينالمللي خدمات پس از فروش
مدیران خودرو (*)
هر گونه نامه ارسال شده براي اداره خدمات پس
از فروش مدیران خودرو باید شامل اطالعات زیر
باشد:
• نام و آدرس مالك
• شماره تلفن مالك
• ایمیل مالك
• نماینده فروش و خدمات
• شماره شاسی خودرو ()VIN
• تاریخ تحویل خودرو و درجه کیلومترشمار فعلی
• تاریخچه خدمات خودرو
• شرح دقیق مشکل و چگونگي وقوع آن و در
صورت ممکن ،به همراه تصویر آن مشکل
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لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش

ليست نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو ()MVM315
آدرس

رديف نام و نام خانوادگي

استان

شهرستان کد

1

دفتر مرکزی فروش

تهران

تهران

1

2

تعمیرگاه مرکزی

تهران

تهران

 100کیلومتر  11جاده مخصوص کرج ،روبهروی تعاونی مصرف سپه ،انتهای خیابان سیام ،مدیران خودرو

بزرگراه شهید ستاری ،تقاطع بزرگراه نیایش ،پالک 3

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

021

47651

44604090

-

44903976 44907227-8 021

-

3

خاچیک  -فخر

تهران

تهران

 150میدان رسالت ،خیابان فرجام شرقي ،مقابل خیابان سراج ،پالک388

021

77884141

09121381284 77297359

4

مارکاریان  -عباسی

تهران

تهران

 114خیابان رسالت ،نرسیده به مجیدیه شمالی ،جنب کوچه عالئی ،پالک8

021

22528383

09121250333 22528384

شرکت عمران خودرو حامی

تهران

تهران

 302نمایشگاه :خیابان کارگر ،باالتر از میدان پاستور ،پالک 10/61

021

66964810

09192891948 66468683

شرکت عمران خودرو حامی

تهران

تهران

 302تعمیرگاه :خیابان آزادی ،روبهروی دانشگاه شریف ،خیابان حیدرتاش ،پالک 40

09192891948 66066523 66066521-3 021

5

خسروانی

تهران

تهران

 193نمایشگاه :خیابان آزادی ،خیابان جیحون ،بعد از چهارراه بهنود ،پالک 725

021

66015502

09121263692 66069059

خسروانی

تهران

تهران

 193تعمیرگاه :خیابان آزادی ،بلوار استاد معین ،ابتدای طوس شرقی ،پالک 559

021

66034660

09121263692 66012125

علوی

تهران

تهران

 230جنب شهرک اکباتان ،خیابان بیمه چهارم (شهید فلسفی) ،پالک 81

021

44693619

09126384628 44693860

دشتی  -پایدارفرد

تهران

تهران

 210نمایشگاه :میدان پونک ،بلوار میرزا بابایی ،روبهروی مسجد امام علی ،پالک 68

021

44407070

09122807792 44481664

دشتی  -پایدارفرد

تهران

تهران

 210تعمیرگاه :اول خیابان فتح ،بعد از شیر پاستوریزه ،جنب بازار استیل ایران ،کوچه یسلیانی ،پالک 6/1

021

66804040

09122807792 66819816

آهنی

تهران

تهران

 246خیابان آزادی ،نرسیده به میدان آزادی ،روبهروی ایران فیلم ،پالک 559

021

66008360

09121873932 66053836

آهنی

تهران

تهران

 246شیخ فضلاله نوری ،بلوار شهید تیموری ،روبهروی فنآوری شریف ،پالک241و243

021

66551933

09121873932 66551944

10

قدیمی

تهران

تهران

 260فلکه  4تهرانپارس ،به سمت میدان استخر ،بعد از آموزشگاه رانندگی اتحاد ،پالک 958و960

021

77066611

09121224944 77372259

11

هویک آذریان

تهران

تهران

 291خیابان شریعتی ،خیابان اجاره دار ،ایستگاه مدرسه ،پالک 250

021

77554637

09121073156 77567684

6
7
8
9

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش
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رديف نام و نام خانوادگي

021

88881592
77680545

09121342042 77680548
09121180500 77627925
09122498468 44986453

بیکزاده

تهران

تهران

 296خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،نبش کوچه نامجو

سفیران خودرو

تهران

تهران

 297خیابان شریعتی ،پایینتر از بهار شیراز ،ایستگاه عوارضی ،پالک 344

021

سفیران خودرو

تهران

تهران

 297خیابان انقالب ،ضلع جنوب غربی پل چوبی ،تعمیرگاه مدیران خودرو

021

77527518

14

پناهخواه

تهران

تهران

 309کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،جنب کرمان خودرو

021

44981332

15

گودرزی

تهران

تهران

 322کیلومتر  20جاده قدیم کرج ،سه راهی شهر قدس ،نمایندگی مدیران خودرو

09122199499 44985194 44991681-3 021

16

باقری

تهران

تهران

 332شهر زیبا ،خیابان مخابرات ،جنب کانون اصالح و تربیت

09126114000 44334008 44334001-5 021

13

کد

09124192803 88774952

استان

شهرستان

12

آدرس

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

17

مظلومی نژاد

تهران

تهران

 334اتوبان چمران ،ابتدای خیابان مالصدرا ،مجتمع تجاری مالصدرا

021

88059017

09123707834 88059018

18

پورسعید

تهران

تهران

 342سعادت آباد ،پایینتر از میدان کتاب ،خیابان احسان جنوبی ،پالک 22

021

22342717

09122409340 22342669

19

عرشی

تهران

تهران

 343کیلومتر  29جاده مخصوص کرج ،نرسیده به پل کالک ،سمت راست ،پالک 54

021

32305851

09123959587 32304080

20

مددی مهر

تهران

تهران

 344بزرگراه بعثت ،ترمینال جنوب ،خیابان خزانه شمالی ،خیابان رسول عالی ،باغ آذری ،پالک 7

09123070641 55320512 55320910-11 021

21

میالد خودرو البرز

البرز

کرج

 299خیابان شهید بهشتی ،تقاطع میانجاده

09121641243 34586985-7 34586985-7 026

22
23
24

باطومچی

البرز

کرج

 347محمدشهر ،بلوار دشت بهشت ،بازار مبل پردیسان ،بلوک 1

026

36219630

09121096222 36219627

آزموده

البرز

کرج

 225نمایشگاه :میدان مادر ،بلوار دانش آموز ،جنب کارواش 110

026

32746263

09126957596 32721153

آزموده  -ساسانی

البرز

کرج

 225تعمیرگاه:خیابانشهیدبهشتی،بعدازخیابانکسری،نرسیدهبهمیدانسپاه،روبهرویمخابرات 026

34425578

0912675744

ایمانی فرد

البرز

کرج

 226خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به میدان دانشگاه ،حصارک ،پالک 68
آبی :نمایندگی فروش

202

34417472

09121190045 34568524 34568522-4 026

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش

کد

026

36600301

09123624550 36649545

3361804

3361401

09171510001

3345078

09167575457

-

09167575475

2229743

09111211117

2211407

09121761628

3285055-6 0121

3252741

09111214201

0451

8811620

8811579

09144547471

8813289

8812231

09141511117

2773269

09141417483
09141415182

رديف نام و نام خانوادگي

استان

شهرستان

25

خواجوندی

البرز

کرج

 264جاده فردیس ،ایستگاه  ،110نبش کوچه  ،32روبهروی درمانگاه پارس

26

خادمی

فارس

آباده

 300بلوار آزادی ،بعد از خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی

0751

امیدینیا

خوزستان

آبادان

 301میدان طیب ،جنب بانک ملی

4431114-7 0631

امیدینیا

خوزستان

آبادان

 301میدان ورودی آبادان ،جنب پمپ بنزین سوم خرداد ،شهرک صنعتی قطعهسازان

27

آدرس

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

0631

3345076

28

قلیپور

مازندران

آمل

 177خیابان طالقانی ،اباذر  ،29نبش کوی ابراهیمی

0121

2229303

29

صدرزاده

مازندران

آمل

 290آمل ،کیلومتر  4جاده محمودآباد ،جنب تاالر برلیان (باغ صمیمی)

2211197-8 0121

30

صداقت

مازندران

آمل

 314آمل ،میدان هزار سنگر 300 ،متر به طرف جاده بابل

31

کنزوقی

اردبیل

اردبیل

 335خیابان جام جم ،جنب بانک سپه

32

حیاتی

اردبیل

اردبیل

 164میدان جهاد ،روبهروی درمانگاه تامین اجتماعی

0451

33

ابوالقاسمی

آذربایجان غربی

ارومیه

 218بلوار شهدا ،پایینتر از سه راه دخانیات ،پ 678

0441

2777996

34

غالم زاده

آذربایجان غربی

ارومیه

 306بلوار شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ،پالک 602

0441

2369508

2369508

35

بنیرستم

گیالن

آستارا

 273کیلومتر  5جاده تالش ،تعمیرگاه بنیرستم

0182

5544830

5544834

09121250990

36

شاپوری

مرکزی

اراک

 158خیابان دانشگاه ،خیابان قیام ،روبهروی در ترهبار

0861

2247106

3673254

09188615715

37
38

زاهدی

اصفهان

اصفهان

 228خیابان امام خمینی ،جنب بانک سپه ،مقابل بانک سرمایه

0311

3389690

3335558

09132013397

پرنده

اصفهان

اصفهان

 266نمایشگاه :خمینیشهر ،بلوار شهید اشرفی اصفهانی ،روبهروی داروخانه دکتر هنرجو

0311

3650186

3656693

09135752040

پرنده

اصفهان

اصفهان

 266تعمیرگاه :خمینیشهر ،بلوار آزادگان ،جنب تامین اجتماعی

0311

3644482

3644483

09135752060

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

203
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رديف نام و نام خانوادگي
39
40

استان

شهرستان

کد

کد
شهر

آدرس

فاکس

تلفن

همراه

حاجینیلی

اصفهان

اصفهان

 113نمایشگاه :خیابان حکیم نظامي ،بین چهارراه و پل فلزي

0311

6243534

6243179

09131180447

حاجینیلی

اصفهان

اصفهان

 113تعمیرگاه :اول جاده شیراز ،مقابل شهرک آزمایش ،مدیران خودرو

0311

6540200

6540201

09131180447

سالمتیان

اصفهان

اصفهان

 287تعمیرگاه:خیابان امام خمینی ،بعد از چهارراه شریف ،نرسیده به تابلوی خانه اصفهان 0311

3320494

3344778

09131180023

سالمتیان

اصفهان

اصفهان

 287نمایشگاه :خیابان جی ،بعد از سه راه شهید رجایی ،مقابل مسجد ابر

0311

3344778

3344778

-

41

ظهیری

فارس

اقلید

 329بلوار امام رضا (ع) ،نبش خیابان حسینآباد

0752

4221981

4231982

09173520346

42

روشنایی

لرستان

الیگودرز

 327بلوار رضا روشنی ،جنب سندیکای تعاونی

0664

2227640

2224885

09181651937

43

مزرعه

خوزستان

اهواز

 265سهراه خرمشهر ،خیابان انقالب ،روبهروی کالنتری شماره 19

0611

3799414

3799413

09163017732

بزرگروشن

مازندران

بابل

 288نمایشگاه:کمربندی امیرکال ،روبهروی سایپا ،بزرگروشن

0111

3254527

3254529

09111111522

بزرگروشن

مازندران

بابل

 288تعمیرگاه :کمربندی امیرکال ،جنب پمپ بنزین

0111

3252020

3251919

09111111522

45

میانجی

خراسان شمالی

بجنورد

 136خیابان امام خمیني غربي ،جنب ایران خودرو ،سایپا ،پالک1284

0584

2312327

2316678

09353504997

46

امیدعلی

لرستان

بروجرد

 267میدان ایثار ،روبهروی نمایندگی ایران خودرو و سایپا

0662

5306838

5306834

09124790899

47

اعتمادی

چهارمحال و
بختیاری

بروجن

 278انتهای بلوار مدرس ،نبش بلوار ساحلی

0382

4239281

4239282

09132803781

0173

4284170

4282827

09111712282

هرمزگان

بندرعباس

 168بلوار امام خمینی ،مقابل پمپ بنزین

0761

6661385

6661428

09171635760

بم

 143بم ،کیلومتر  2اتوبان بم  -ارگ جدید

0344

2321025

2321026

09136663218

بم

 258بلوار شهید باهنر ،تقاطع سوم

0344

2514974

2514975

09131448025

44

 48قربان ایری

گلستان

49

کمالزاده

50

امانیان

کرمان

51

رحیمی

کرمان

بندر ترکمن  316بندر ترکمن ،ابتدای جاده گرگان

آبی :نمایندگی فروش

204

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش

رديف نام و نام خانوادگي
52

استان

دارآفرین

شهرستان کد

بوشهر

بوشهر

 280خیابان خبرنگار

آدرس

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

0771

5558449

3531881

09171722162

باغبان

خراسان جنوبی

بیرجند

 222خیابان پاسداران ،بین پاسداران  31و 33

0561

4425174

4425175

09155620399

باغبان

خراسان جنوبی

بیرجند

 222بلوار دانشگاه ،نرسیده به پمپ بنزین شعله ،مجتمع تجاری کارگاهی باغبان

0561

2234164

2234165

09155620399

هدایتی

خراسان جنوبی

بیرجند

 346بلوار دانشگاه ،بعد از پمپ بنزین شعله ،گروه خودرویی هدایت

0561

8828888

2226590

09151613002

منیف

آذربایجان شرقی

تبریز

 217نمایشگاه :دروازه تهران 500 ،متر باالتر از پمپ بنزین

0411

3337070

3314579

09141158721

منیف

آذربایجان شرقی

تبریز

 217تعمیرگاه :جاده تهران 500 ،متر باالتر از میدان بسیج

0411

6379004

6379005

09141158721

56

رهبران صباغی

آذربایجان شرقی

تبریز

 259کوی ولیعصر ،خیابان خوابگاه ،نرسیده به فلکه تختی ،تعمیرگاه دقیق

0411

3306979

3303040

09141153966

57

علیپور

آذربایجان شرقی

تبریز

 312کیلومتر  2جاده مرند ،نمایندگی مدیران خودرو

0411

2861150

2861152

09141168480

58

توکلی

خراسان رضوی تربت حیدریه  237میدان  22بهمن

0531

2320203

2320204

09153311197

59

0192

4275000

53
54
55

کاویانی

مازندران

تنکابن

 207خیابان چالوس ،جنب اداره منابع طبیعي

09123931252 4270101-4

مژده

مازندران

جویبار

 303نمایشگاه :خیابان امام ،جنب بانک ملی

0124

3233200

3233500

09111515223

مژده

مازندران

جویبار

 303تعمیرگاه :ورودی جویبار از سمت ساری ،نمایندگی جویباری

0124

3231410

3231410

09111515223

61

کریمی افشار

کرمان

جیرفت

 298چهارراه صاحبآباد ،خیابان سلمان فارسی ،پالک 87

0348

2414915

2414917

09131481107

62

فقیهنصیری

مازندران

چالوس

 169بلوار امام رضا ،تعمیرگاه کاسپین

0191

2252886

2251886

09111111031

63

شهنوازی

سیستانوبلوچستان

خاش

 318خاش ،تقاطع بلوار آزادی و سعدی

0543

4226075

4221107

09153431107

64

ناصری

لرستان

خرمآباد

 319میدان امام حسین ،کیلومتر  4جاده خرمآباد-خوزستان ،نمایندگی مدیران خودرو 0661

4201040

4208020

09128092025

60

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

205

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

رديف نام و نام خانوادگي
65

ابدالی

استان

آدرس

شهرستان کد

آذربایجان غربی

خوی

 315خوی ،کیلومتر  2جاده خوی  -تبریز ،نمایندگی مدیران خودرو

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

0461

2450492

2450303

09141608026

66

صرافزاده

خوزستان

دزفول

 345ابتدای جاده محمد ابن جعفر ،جنب تاالر پرن

3226551

09166415265

67

حیاتبخش

مازندران

رامسر

 284خیابان عباس مفرد ،جنب تاالر پذیرایی عرشیا

0192

5253894

5253893

09113949457

68

قوامی

گیالن

رشت

 115جاده انزلی ،بلوار ولیعصر ،روبهروی اتاق بازرگانی

0131

7753507

7764849

09111317307

69

محمودی

گیالن

رشت

 337کیلومتر  3جاده فومن

0131

5594501

09127054130 55490214

70

ثابت قلب قربانی

گیالن

رشت

 244کیلومتر  5جاده رشت  -انزلی ،روبهروی قصر بازی سرپوشیده

71

میرزایی

کرمان

رفسنجان  156بلوار امام رضا ،جنب اداره صنایع ،روبهروی نمایندگی سایپا

72
73

322650-52 0641

4263426-7 0131

4263420

09113369747

8227710-2 0391

8223531

09133918002

حیدری

سیستانوبلوچستان

زاهدان

 180بلوار شهید فاضلی ،مقابل کارخانه آرد شهرکی

0541

4515480

4515490

09155404185

شفقتیان

زنجان

زنجان

 293نمایشگاه :میدان آزادی ،خیابان کشاورز ،روبهروی مدرسه دهخدا ،پالک 26

0241

3264625

3226599

09122980887

شفقتیان

زنجان

زنجان

 293تعمیرگاه :خیابان خیام شرقی ،روبهروی نمایندگی کیاموتورز

0241

3224385

3224336

09122411057

سیستانوبلوچستان

زابل

 341فلکه بنیاد مسکن ،نبش باقری 4

0542

2237701

2237081

09156364145

2172295-6 0151

74

ثانی حیدری

75

ملکی

مازندران

ساری

 116کیلومتر  4جاده جویبار 100 ،متر بعد از پمپ بنزین ،جنب نمایندگی سایپا

2172111

09111557698

76

نادری

مازندران

ساری

 310ساری  -جاده نکا ،جنب رستوران حاج حسن

0151

3283030

-

09111515270

کویر خودرو سربداران

خراسان رضوی

سبزوار

 233نمایشگاه :خیابان اسدآبادی ،نبش اسدآبادی 5

0571

2297150

2297160

09151707059

کویر خودرو سربداران

خراسان رضوی

سبزوار

 233تعمیرگاه :ضلع جنوبی میدان سربداران

0571

4456300

4452017

09155723001

کردستان

سقز

 269خیابان صالحالدین ایوبی ،جنب بانک سپه ،پالک 185

0874

3222048

3222086

09183741681

77
78

آدمی

آبی :نمایندگی فروش

206

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش

رديف

نام و نام خانوادگي

79

نورانی مغانجوقی

80

هاشمی

آدرس

کد

کد
شهر

تلفن

0443

5260060

09144431127 5260061

4442623

09121319144 4458992

استان

شهرستان

آذربایجان غربی

سلماس

 282انتهای بلوار جمهوری اسالمی ،اول مغانجوق ،پالک 45

سمنان

سمنان

 212بلوار علم و صنعت ،روبهروی شرکت نفت

0231

فاکس

همراه

81

اربعه

سمنان

سمنان

 252بلوار  15خرداد ،جنب نمایندگی ایران خودرو

0231

3301667

09121313669 3301666

82

صفاری

کرمان

سیرجان

 330سیرجان ،ابتدای بلوار تهران ،جنب پمپ بنزین  ،110روبهروی منطقه اقتصادی ویژه 0345

4419283

09133915056 3239007

83

دلپسند

کردستان

سنندج

 248بعد از پلیس راه سنندج  -همدان ،جنب اداره کل دامپزشکی استان کردستان

0871

3384040

09188716156 3245033

84

سبزواری

سمنان

شاهرود

 304میدان کارگر ،به سمت میدان بسیج ،روبهروی سازمان مسکن و شهرسازی

0273

3335050

09126733741 2223076

چهارمحال و
بختیاری

شهرکرد

 163خیابان فردوسی جنوبی ،مجتمع فنآوران ،خیابان اول ،ساختمان مدیران خودرو 0381

2277380

09131811200 2275089

جعفری

تهران

شهریار

 281بلوار شهید کلهر ،بین میدان فرمانداری و سپاه ،پالک  ،85روبهروی الماس غرب 0281

09122010610 65327464 65295165

جعفری

تهران

شهریار

 281روبهروی شهرک اداری ،نبش شهرک شهید عباسپور ،پالک 5

0281

09122010610 65327464 65321399

87

حریت

فارس

شیراز

 141خیابان سلمان فارسي ،جنب پمپ بنزین ،نمایندگی مدیران خودرو

0711

7302127

09173115220 7302128

88

دلافکار

فارس

شیراز

 235امیرکبیر ،باالتر از چهارراه ریشمک ،روبهروی آتشنشانی

0711

8427085

09173131607 8322254

89

تشویر

فارس

شیراز

 285خیابان مشیرنو غربی ،حد فاصل خیابان برق و خیابان بعثت ،نبش کوچه 24

0711

2341927

09171171200 2341926

90

پهلوان

مازندران

قائمشهر

 338کیلومتر  3جاده سواد کوه ،روبهروی تاالر پشت

09111282095 2283185 2390320-1 0123

91

میررحیمی

قزوین

قزوین

 145بلوار تاکستان (دوراهی همدان) ،روبهروي پمپ گاز

92

احمدی و نعمتی

قزوین

قزوین

 215کیلومتر 3جاده قدیم تهران ،روبهروی پمپ بنزین ،مجتمع نمایندگیهای احمدی و نعمتی 09121083930 2292600 2292550-70 0281

93

آدابی

قم

قم

 85رضایی
86

آبی :نمایندگی فروش

45 229متری شهید بهشتی  ،روبهروی بیمارستان شهید بهشتی ،جنب نمایندگی سایپا

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

207

0281
0251

2556365
6603051

09125821795 2563311
09121515134 6636254

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

رديف

کد

0251

2933247

09351899241 2928158

2921182

09351899241 2928158
09131622079 4460159

استان

شهرستان

رمضانی

قم

قم

 325نمایشگاه :بلوار امین ،فلکه ایران مرینوس ،به سمت پل انقالب

رمضانی

قم

قم

 325تعمیرگاه :فلکه ایران مرینوس ،جنب مدرسه شاهد

0251

 95نارنجی

اصفهان

کاشان

 253بلوار قطب راوندی ،روبهروی شهرک صنعتی

0361

5534581

 96زرنگیپور

کرمان

کرمان

 138جاده تهران ،خیابان برق

0341

2520017

09133424207 2520267

2262300

09131402501 2235119

94

نام و نام خانوادگي

آدرس

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

 97اشرف گنجویی

کرمان

کرمان

 292خیابان مطهری (احمدی سابق) ،نرسیده به میدان علیبنابیطالب (فابریک سابق) 0341

 98محتشم ماهانی

کرمان

کرمان

 328انتهای بلوار جهاد ،بزرگراه شمالی ،روبهروی شهرک افضلیپور ،جنب نمایندگی سایپا 09131405355 2430402 2437182-3 0341

ایرانمنش

کرمان

کرمان

 227نمایشگاه :بلوار شیراز ،بعد از کوچه شماره یک

0341

2439045

09132431169 2439046

ایرانمنش

کرمان

کرمان

 227تعمیرگاه :جاده شرفآباد ،کوچه قائم آباد  ،37فرعی شماره  6سمت راست

0341

2739233

09132431169

 100الهیاری

کرمانشاه

کرمانشاه

 276خیابان اربابی ،باالتر از بانک مسکن

09123981131 8226130 8258741-2 0831

 101توتونچی

کرمانشاه

کرمانشاه

99

-

 324بلوار نقلیه ،پایینتر از بیمارستان امام ،پالک 29

0831

7297876

09183396119 7297875

 102درمانیمطلق

گلستان

گرگان

 120خیابان شهید بهشتي ،جنب پل ،شماره 320

0171

2332492

09121464711 2328937

 103جاللی

گلستان

گرگان

 184خیابان شهید بهشتی ،روبهروی کوچه سازش ،جنب مرکز تحقیقات کشاورزی،

0171

3377321

09111713455 3377322

 104نوری

خراسان رضوی

گناباد

 308نبش میدان گل زعفران ،نبش سعدی 21

09151158117 7256552 7256550-1 0533

 105دشتی

گلستان

گنبد

 106صدری

خوزستان

ماهشهر

 107فرخندهحال (رصد خودرو) آذربایجان شرقی

مراغه

 173میدان بسیج ،ابتدای جاده مینودشت ،بعد از ایران خودرو

0172

5540450

09115179460 5559414

 204انتهاي خیابان امام ،به طرف جاده هنديجان

0652

2320114

09121221542 2321713

 274جنب میدان مادر ،جنب نمایندگی سایپا

0421

2276868

09141211649 2276871

آبی :نمایندگی فروش

208

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش

رديف

نام و نام خانوادگي

7734422

7731560

09111168610

2232203

09173280244
09189850359

استان

شهرستان

کد

مازندران

محمودآباد

 326محمودآباد ،بلوار امام ،جنب نمایندگی گروه بهمن

0122

 109استخر

فارس

مرودشت

 231بلوار قدس ،پشت استادیوم ،مجتمع عرفان

0728

2231116

 110رحمانی

کردستان

مریوان

 323کیلومتر  3جاده سقز ،جنب نمایندگی ایران خودرو

0875

3290426

3298326

0452

5244441

5224442

09141517267

 108خواجوند

 111غالمحسینی

اردبیل

آدرس

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

مشکینشهر  313خیابان  22بهمن ،میدان توحید ،نمایندگی مدیران خودرو

امامی

خراسان رضوی

مشهد

 190خیابان تقیآباد ،خیابان بهار ،پالک 67

0511

8540027

8590904

09151116217

امامی

خراسان رضوی

مشهد

 190بزرگراه آسیایی ،بعد از بیمارستان رضوی ،نبش آزادی 103

0511

6575025

6575026

09125139000

کشمیری

خراسان رضوی

مشهد

 216نمایشگاه :حدفاصل چهارراه بیسیم و میدان بسیج ،نبش بهار 12

8534704-6 0511

8534706

09151150639

کشمیری

خراسان رضوی

مشهد

 216تعمیرگاه :بلوار پیروزی ،بلوار فکوری  ،67دالوران  ،11جنب نمایندگی سایپا 0511

8221400

8214703

09151150639

خراسان رضوی

مشهد

 268بلوار صد متری ،بین پمپ گاز و میدان خیام ،جنب نمایندگی سایپا

0511

7528811

7528800

09122204790

 115فرهادیفر

همدان

مالیر

 152بلوار بعثت ،میدان نیروي انتظامي

0851

2222231

2232231

09121124902

 116شهالیی

آذربایجان غربی

مهاباد

 311میدان کوهسار ،نبش پارک میکاییل

0442

2441017

2441011

09183741681

اصفهان

نجفآباد

 187جاده اصفهان ،بلوار الغدیر ،مابین فلکه گلدشت و ویالشهر

2233988 2236988-90 0331

09133330274

شکاری

خراسان رضوی

نیشابور

 336تعمیرگاه :بلوار گلها ،نبش گلها  ، 3مجتمع شکاری

2218973

09153529415

شکاری

خراسان رضوی

نیشابور

 336نمایشگاه :بلوار آزادگان ،روبهروی پمپ بنزین صحرانورد

0551

2238300

-

09153529415

 119چراغیان

همدان

همدان

 286ضلع شمالی میدان امام حسین (ع)

0811

2643007

2643004

09181112676

 120تیمورینیا

کهکیلویه و بویراحمد

یاسوج

 232خیابان جمهوری ،باالتر از پمپ بنزین ،جنب میدان بسیج

0741

2228584

2224383

09177410428

112
113

 114سیاسی

 117امامی
118

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

209

2218970-2 0551

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

رديف

استان

شهرستان

خورشیدی

یزد

یزد

 119نمایشگاه:خیابان آیتاهلل کاشاني ،نرسیده به پل قطار

خورشیدی

یزد

یزد

 119تعمیرگاه :بلوار جمهوری اسالمی ،نبش کوچه ( 42سبحان)

0351

 122غنیان

یزد

یزد

 261میدان باهنر ،ابتدای بلوار دانشجو ،روبهروی بانک مسکن

7252151-2 0351

7253152

 123فالحی

یزد

یزد

 295سه راه حکیمیان ،ابتدای بلوار پاکنژاد ،بعد از بیمارستان سوانح و سوختگی 5263500-2 0351

5253587

121

نام و نام خانوادگي

کد

کد
شهر

آدرس

آبی :نمایندگی فروش

210

تلفن

8259700-5 0351
5263301

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

فاکس

همراه

8244724

09131518335

5263303

09131518335
09132509928
09131521103

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

