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راهنمای محصول و گارانتی هایما

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

راهنمای محصول و گارانتی

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از
 امکانات خودرو و نحوه استفاده بهینه ازآن ضوابط استفاده از خدمات گارانتی شرایط بهرهمندی از خدمات امداد خودروتهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی ،عملکردی و نگهداری است.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

پیشگفتار
خریدار گرامی
ضمن تشكر از شما براي خريد محصول شركت ايران خودرو ،تبريك ما را به جهت اين انتخاب پذيرا باشيد .اميدواريم خودروي جديد بتواند در لحظات شاد زندگي شما سهمي داشته باشد.
شركت ايران خودرو در تالش است تا همزمان با ارتقاء كيفيت محصوالت خود ،با ارائه خدمات بهتر رضايت شما را جلب نمايد و اعتقاد داريم كه اين رضايتمندي ،كليد طاليي در
موفقيت ما خواهد بود.
در اين راستا كتابچه راهنماي محصول و گارانتي تهيه شده است تا در استفادة صحيح از امكانات وسيلة نقليه و نحوة رانندگي با آن و نيز شرايط بهرهمندي شما از خدمات گارانتي
و امدادي به شما كمك نمايد .لذا بهتر است همواره آن را در محفظة داشبورد خودرو نگهداري كنيد.
براي استفادة آسانتر ،اين كتابچه به دو قسمت كلي "راهنماي محصول" و "راهنماي گارانتي" تقسيم شده است.
در راهنماي محصول به مشخصات و امكانات محصول ،نكات ايمني و عملكردي براي رانندگي و نگهداري از خودرو ،اطالعات فني و  ...در قالب فصلهاي قبل از رانندگى ،رانندگى،
نگهدارى خودرو ،فوريتهاى فنى ،اطالعات فنى اشاره شده است.
در راهنماي گارانتي شرايط استفاده از خدمات گارانتي خودرو و نيز نحوه بهرهمندي از خدمات امداد خودرو ايران در فصلهاي كليات ،توصيههاى فنى ،قانون و آييننامه
حمايت از مصرفكنندگان و خدمات امدادى و طاليى امداد خودرو ايران تشريح گرديده است.
توجه داشته باشيد كه در صورت فروش خودرو قبل از اتمام دوره گارانتي ،اين كتابچه را به منظور اطالع خريدار از مشخصات خودرو ،حقوق خود و شرايط گارانتي به ايشان تسليم
نماييد .بديهي است عدم اطالع خريدار از اطالعات مندرج در اين كتابچه ،حقي را براي ايشان ايجاد نخواهد كرد.

نكته مهم:
 در اين كتابچه به امكانات و مشخصات همه مدلهاي اين خودرو اشاره شده و ممكن است بخشي از اطالعات مندرج در مورد خودروي شما صادق نباشد .مواردي كه اختصاص بهبرخي از مدلها دارد ،با عالمت ستاره (*) و توضيح "درصورت نصب در خودروي شما" مشخص گرديده است.
عبارات خاص:
اخطار
عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای اخطار همراه با این عالمت درج شده ،ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سالمت راننده و یا سرنشینان خودرو شود.

هشدار
عدم توجه به دســتوراتی که در کادرهای هشــدار دهنده همراه با این عالمت درج شده است احتمال تصادف یا آســیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.
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فهرست

خودروی شما در یک نگاه
قبل از رانندگی
رانندگی
نگهداری خودرو
فوریتهای فنی
اطالعات فنی
راهنماي نگهداري و خدمات گارانتي
فهرست الفبایی
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نشانگرها
نشانگرهاي زير درخودروي شما به نمایش در میآید:
عالمت تصویری
تعریف

نشانگر چراغ اصلی

نشانگر چراغ های
نور باال

نشانگر چراغ های
نور پايين

نشانگر چراغهای
کوچک جلو

نشانگر چراغهای
مهشکن جلو

نشانگر چراغهای
مهشکن عقب

نشانگر سيستم تنظيم
ارتفاع چراغهاي جلو

عالمت تصویری
تعریف

نشانگر چراغهای
راهنما

نشانگر چراغ خطر

نشانگر برف پاککن نشانگر برف پاککن
عقب
و شیشهشوی جلو

نشانگر شیشهشوی
عقب

نشانگر گرمکن و
نشانگر گرمکن و
بخارزدای شیشه جلو بخارزدای شیشه عقب

عالمت تصویری

تعریف

نشانگر سیستم
تهویه هوا

نشانگر اخطار اشکال
در سیستم ترمز (غیر از
سیستم ترمز ضد قفل
)ABS

نشانگر اخطار کم
بودن میزان سوخت

نشانگر اخطار شارژ
باتری

نشانگر اخطار دمای
مایع خنککننده
موتور

نشانگر بوق

نشانگر اخطار باز
بودن در موتور
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نشانگرها
عالمت تصویری
تعریف

نشانگر اخطار باز بودن
در صندوق عقب

نشانگر اخطار بستن
کمربند ایمنی راننده

نشانگر اخطار فشار
روغن موتور

نشانگر اخطار سیستم
ترمز ضد قفل

نشانگر اخطار بروز
اختالل در سيستم موتور

نشانگر اخطار باز
بودن درها

نشانگر گردش هوای
داخلی

عالمت تصویری

تعریف

نشانگر تنظیم ورود
هوای خارجی

عالمت تصویری

تعریف
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نشانگر فندک

نشانگر تنظیم توزیع
جریان هوا از سمت
داشبورد

نشانگرتنظیمتوزیع
جریان هوا از سمت
داشبورد و کف خودرو

نشانگر تنظیم توزیع
جریان هوا از سمت
کف خودرو

گرمکنشیشهجلو

P

R

N

D

نشانگرتنظیمتوزیعجریان
هوا از سمت کف خودرو و

نشانگر شیشه باالبر

نشانگر تنظیمات
موقعیت صندلی

M

نمایشگر وضعیت پارک نمایشگر وضعیت معکوس نمایشگر وضعیت خالص
نمایشگروضعیتدنده
نمایشگر وضعیت
(توقف) سیستم انتقال (دنده عقب) سیستم
(دنده خالص) سیستم حرکت (رانندگی) سیستم دستی  AMTسیستم
انتقالقدرتاتوماتیک
اتوماتیک
انتقال قدرت
انتقال قدرت
قدرت اتوماتیک
انتقال قدرت اتوماتیک

نمایشگر وضعیت
ترمز
(ترمز دستي)

نشانگرها
عالمت تصویری

تعریف

نشانگر اخطار
کیسههای هوا

نشانگراخطارغیرفعال نشانگر اخطار کیسه نشانگر نقاط تکیهگاه
پایینی صندلی
بودن کیسه هوای
هوای جانبي
کودک
سرنشین جلو

نشانگر اخطار سیستم
کنترل الکترونیکی پایداری
خودرو و ضد لغزش
ESP OFF

نشانگراخطارسیستمکنترل
الکترونیکی پایداری خودرو
و ضد لغزش ESP

نشانگر اخطارکم
بودن فشارباد
الستیکها

عالمت تصویری
تعریف

نشانگر اخطار اشکال
در سیستم اگزوز موتور

نشانگر اخطار
گرمکن صندلی

نشانگر اخطار
سیستم انتقال قدرت

نشانگر اخطار
سرویس

نشانگر حالت اقتصادی نشانگر کنترل سرعت نشانگر اخطار سیستم
سوخت خودرو
هوشمند
ایمو بیالیزر

عالمت تصویری

تعریف

نشانگر اخطار
سیگنال چراغهای
خودرو

نشانگر اخطار عملکرد نشانگر اخطار اشکال
نشانگر اخطار
نشانگر اخطار
نشانگر نشانگر بسته
سیستم کمکی پارک سیستم نمایش نقطه مناسب کنترل سرعت در عملکرد کنترل
بودن درها
هوشمند
سرعت هوشمند
کور
کردن

نشانگر موقعیت نقطه
تکیهگاه کمربند ایمنی
باالیی صندلی کودک

عالمت تصویری

تعریف

نشانگر اخطار اشکال
در سیستم
ضد آالیندگی

نشانگر فن

نشانگر اخطار بستن
کمربند ایمنی
سرنشین جلو

نشانگر اخطار
اشکال در عملکرد
PEPS

نشانگر عدم شناسايي
موقعيت کليد توسط
PEPS

نشانگر اخطار اشکال نشانگر بستن  /باز
درعملکرد سیستم کردن شیشه باالبر
EPS
سرنشین
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مشخصات سوخت

فقط بنزينهاي سوپر ()RON 92یا بنزینهای بدون سرب با کیفیت باالتر برای این خودرو قابل قبول بوده و بنزین سربدار غیر قابل قبول است.
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درها

1

دکمه قفل کردن در

دکمه باز کردن در

LED

دکمه باز کردن در صندوق عقب

باز کردن و بستن قفل درها با ریموت کنترل
باز کردن :با یک فشار بر روی دکمه "باز کردن" تمام
درها باز میشوند.
قفل کردن :با یک فشــار بر روی دکمه " قفل کردن"
تمام درها قفل میشوند.
باز کــردن در صندوق عقب :دکمــه "باز کردن در
صندوق عقب" را فشرده و  2ثانیه نگه دارید .در صورتی
که در راننده قفل نباشد میتوانید با استفاده از دستگیره
در صندوق عقب نیز آن را باز نمایید.

درصورت نصب در خودروی شما *
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باز کردن در صندوق عقــب :در حالی که کلید را
همراه دارید میتوانید دکمه اتاق بار را فشار دهید و قفل
در صندوق عقب را باز نمایید.

اخطار
 هرگــز قبل از قفل کــردن تمام درهــا ،کلیدهوشمند را داخل خودرو قرار ندهید.
 اگر تا  40ثانيه پــس از باز کردن قفل درها درحالی که موتور روشن اســت هیچ یک از درهای
خودرو باز نشود مجددا تمام درها به طور اتوماتیک
قفل میشوند.

قفل /باز کردن هوشمند*

فاصله مؤثر عملکرد کلید هوشــمند در حدود  1متر از
دستگیره در میباشد.
باز کردن :در حالــی که کلید را همراه دارید میتوانید
دکمه مورد نظر روی دستگیره در را فشار دهید تا قفل
تمام درها باز شود.
قفل کردن :در حالــی که کلید را همراه دارید کلید را
در حالت  OFFقرار داده ســپس تمام درها را ببندید.
پس از فشردن دکمه مورد نظر روی دستگیره در ،تمام
درها قفل میشوند.

درها
استفاده صحیح از ریموت کنترل
استفاده صحیح از ریموت کنترل نه تنها موجب سهولت
در عملکرد ریموت میشود ،بلکه عمر این قطعه را نیز
زیاد میکند.
فاصله مؤثر ریموت کنترل خودروی شما  10متر است.
اما بسته به شــرایط مختلف محیطی و همچنین زاویه
قرارگیری ریموت کنترل ممکن اســت این فاصله مؤثر
کمتر یا بیشتر شود.
در صورت فشــردن مکرر دکمههای باز کردن و بستن
ریموت کنترل ممکن است المپ اخطار ریموت کنترل
به درستی روشن نشود.
در صورت کم نور شــدن المپ  LEDو یا کم شــدن
فاصله مؤثر ریموت کنترل ،زمان تعويض باتري رسيده
است.

بــروز هریک از شــرایط زیر احتماالً بــر نحوه عملکرد
دکمههای ریموت کنترل تأثیر خواهد گذاشت:
 وجود هرگونه مولد امواج رادیویی بســیار قوی مانندی تلویزیونی ،ژنراتور برق و یا ایستگاه رادیویی
رادارها 
نزدیک به محدوده عملکرد ریموت کنترل
 وجود دستگاههای وایرلس مانند تلفن همراه ،فرستنده/گیرنده رادیویی و ...
 تماس یا پوشیده شدن دکمهها توسط فلزات اســتفاده همزمان از ریموت کنترل رادیویی دیگر درنزدیکی ریموت کنترل خودرو
 قرار دادن دکمهها نزدیک دستگاههای الکتریکی مانندرایانه

اخطار
امواج رادیویی همچنین تأثیــرات زیادی بر روی
تجهیزات پزشــکی الکترونیکی میگــذارد .تمام
افرادی که از دســتگاههای تنظیم کننده ضربان
قلب اســتفاده میکنند باید در مورد تأثیراتی که
ممکن اســت ریموت کنترل بر روی آن دستگاه
بگذارد با شرکت سازنده دستگاه مشورت نمایند.

موارد خاص در زمان قفل کردن با کمک ریموت
کنترل
قفل نشــدن :هنگامی کــه دکمه "قفل" را فشــار
میدهید در صورتی که یکی از درها به درســتی بسته
نشــده باشــند ،چراغهای راهنما یکبار چشمک زده و
تمام درها قفل میشوند ،اما فورا باز خواهند شد.
قفل مجدد :بشــرط اینکه تمام درها به درستی بسته
شــده باشــند ،اگر دکمه باز کردن را فشــار دهید اما
هیچ دری باز نشــود و یا موتور ظــرف مدت  ۴۰ثانیه
روشن نشــود ،تمام درها به طور اتوماتیک قفل شده و
چراغهای راهنما یک بار چشمک میزنند.

هشدار
تمام درها با سیســتم قفل  /بازکردن درها عمل
میکنند.
 ریموت کنترل در داخل خودرو نیز عمل میکندو فقط در صورتی که موتور روشن باشد غیرفعال
میگردد.
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1

درها

1

هشدار
در مواقــع اضطراري ،بدون توجه به قفل بودن در
راننده ،ميتوان اين در را با کشــيدن دســتگيره
داخلي به سمت بیرون باز نمود.

بازکردن و بستن قفل درها از داخل
با دکمه در سمت راننده تمام درهاي خودرو باز و قفل
میشــوند اما دکمههاي در سمت سرنشين فقط همان
در را باز یا قفل میکند .در مورد خودرو هایی که دارای
مکانیسم دکمه اســتارت موتور هستند ،دکمههای هر
چهار در فقط عملیات قفل/باز کردن همان در مورد نظر
را انجام میدهند.
باز کردن :دکمه قفل را بیرون بکشید.
قفل کردن :دکمه قفل را به سمت داخل فشار دهید.

14

قفل شدن در ،در سرعت مشخص
اگر هنگام رانندگی در خودرو را قفل نکرده باشید ،پس
از اینکه ســرعت خودرو به مدت حداقل  2ثانیه به 20
کیلومتر بر ســاعت (یا بیشتر) برســد ،تمام درها بطور
اتوماتیک قفل میشوند.

قفل کودک در عقب
اگر قفل کودک در حالت " قفل" قرار داشــته باشــد،
نمیتوان در را با اســتفاده از دستگیره داخلی باز نمود
اما آن را با استفاده از دستگیره خارجی خودرو میتوان
باز کرد( .همچنین با پايين آوردن شيشه از داخل برای
دسترسي به دستگيره خارجی ميتوان در خودرو را باز
کرد).
اخطار
 بــاز کردن درها در حین حرکت خودرو بســیارخطرناک اســت ،اگر کودکي در صندلي عقب
نشســته است ،حتماً قفل ايمني کودک را فعال
نماييد.
 هنگامی که قفل کودک فعال است ،در را با فشارآوردن به دستگیره داخل خودرو باز ننمایید .این
کار به دستگیره در آسیب جدی خواهد رساند.

کلید هوشمند*

هشدار
در مواقع اضطراري با  3بار فشردن مکرر و سریع
کلید و یا فشــردن و نگه داشتن آن  -به مدت 3
ثانیه  -موتور را متوقف نمایید.

استارت هوشمند
در صورتی که کلید هوشــمند در منطقه خاکســتری
تصویر قرار داشــته باشد هرکس میتواند با فشار دادن
دکمه سوییچ ،خودرو را روشن نماید.
استارت موتور
اهرم دنده را در حالت  Nو یا  Pقرار دهید.
پدال ترمز را فشار دهید.
سوئیچ را یک بار فشار دهید.
فشردن سوئیچ
هنگامی که پدال ترمز آزاد است و اهرم دنده در حالت
 Pقرار دارد:

* درصورت نصب در خودروی شما

یک بار دیگر ســوئیج را فشار دهید تا به حالت ACC

برود.
دوبار کلید را فشار دهید تا به حالت  ONبرود.
سه بار فشار دهید تا به حالت  OFFبرود.
چهار بار فشار دهید تا به حالت  ACCباز گردد.
توقف موتور
برای این کار اهرم دنده را در حالت  Pقرار دهید.
سوئیج را فشار دهید.

اخطار
 از تماس مایعات با کلید هوشمند اجتناب نمایید. در حمــل کلید هوشــمند دقت نماییــد تا ازدستتان نیافتد.
 از کلید هوشمند برای ضربه زدن به هیچ جسمیاستفاده ننمایید.
 تغییری در ظاهر کلید ایجاد ننمایید. از قــرار دادن کلید هوشــمند در محیطهایی بادمای باالی  60درجه سانتیگراد اجتناب نمایید.
 از قــرار دادن کلیــد هوشــمند در میدانهایمغناطیسی اجتناب نمایید.
 از قــرار دادن کلیــد هوشــمند در مجــاورتمیدانهای الکترومغناطیســی ماننــد تلویزیون
تجهیزات رادیویی و کامپیوترهای شخصی اجتناب
نمایید.
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1

کلید هوشمند *

1

مکانیابی خودرو
با فشردن و نگه داشتن کلید قفل کن (بیش از  2ثانیه)
ریموت کنترل ،از موقعیــت مکانی خودرو خود اطالع
حاصل نمایید زیرا با این کار بوق و چراغهای راهنمای
خودرو فعال میگردد.
ســپس با فشــردن یک کلید دیگر این هشدار را قطع
نمایید .این هشــدار به طور اتوماتیک پس از  25ثانیه
قطع میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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دکمه باز کردن

تعویض باتری کلید هوشمند
نحوه تعویض باتری کلید هوشمند:
 .1دکمه باز کردن قفل را بفشاريد و نيمه بااليي کليد
را بيرون بکشيد.

 .3جهت خارج کردن باتري ،دکمه را در جهت نشــان
داده شده در شکل ،بفشاريد.

 .2پوشــش کلید را که در روی شــیار کارت کلید قرار
دارد به باال بکشید.

 .4باتــری جديد را که از قبل آماده کردهايد ،جايگزين
نماييد.

سیستم ایموبیالیزر ECU
سیستم ایموبیالیزر
هدف سیستم ایموبیالیزر تجهیز خودرو به یک سیستم
ضد ســرقت می باشــد .فقط با در دست داشتن کلید
دارای کد صحیح  ،قادر به روشن کردن خودرو خواهید
بود.

مشکالت احتمالی سیستم
* هنگامــی کــه سیســتم در معرض تداخــل انواع
امــواج رادیویی ،تلویزیونی ،گیرنده و فرســتندهها و یا
دستگاههای تلفن همراه قرار بگیرد.
* اگر در حین حرکت خودرو نشــانگر هشدار سیستم
به طور دائم روشن باشد ،سریعاً با نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو تماس بگيريد تا کارشناسان و متخصصان
مرکز ،عیب سیســتم را برطرف کننــد .اگر در چنین
حالتی موتور خاموش شود ،دیگر قادر به روشن کردن
موتور نخواهید بود.

اخطار
هرگونه تغییر و دستکاری در سیستم ایموبیالیزر
بدون کســب اجازه از جانب نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو بیشــک باعث خارج شدن سیستم
ایموبیالیزر از پوشش گارانتی میشود.

هشدار
اگر کلید خودرو را گم کردید ،سیستم ایموبیالیزر
را مجــددا راهاندازی نماییــد .همچنین رمز عبور
کلید باقیمانده را توسط نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو تغییر دهید.

چراغ هشدار ایموبیالیزر
هنگامی که سیستم در حالت نرمال و سوئیچ خودرو در
وضعیت " "ONباشد ،چراغ اخطار سیستم ایموبیالیزر
خاموش میشود.
چنانچه این نشانگر هشــدار با سرعت باالیی چشمک
بزند یا روشن نشود و یا دائم روشن بماند ،نشاندهنده
خطا در سیســتم میباشــد .در این صورت در اسرع
وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل
نمایید.

ایموبیالیزرمکانیکی
هنگامی که خودرو را به درســتی پارک نمودید ،کلید
را در حالت " "LOCKقــرار دهید( .وضعیت  Pبرای
مدلهای )AT
حال کلید را بیرون کشیده و غربیلک فرمان را به سمت
چپ و راست بچرخانید تا هنگامی که فرمان قفل شود.
با این کار یک سیســتم ضد ســرقت مکانیکی را فعال
نمودهاید.
هشدار
 در مدلهای اتوماتیک پس از قفل کردن فرماندیگر فرد قادر به حرکت دادن اهرم دنده نخواهد
بود.
 اگر برای باز کردن قفل فرمان قادر به چرخاندنکلید نبودید بایــد درحالی که کلید را به آرامی
میچرخانید کمی غربیلک فرمان را تکان دهید.

اخطار

هرگز قبل از توقف کامل خودرو کلید را بیرون نکشــید
چرا که بر اثر قفل شــدن فرمان ،کنتــرل خودرو را از
دست خواهید داد.
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صندليها

1

تنظیم صندلی راننده

اگر صندلی راننده بیش از اندازه به فرمان نزدیک باشد،
قطعاً به هنگام تصادف ،راننده در اثر برخورد با غربیلک
فرمان یا اصابت شــدید به کیســه هــوا دچار جراحت
میشود.
راننده بايستي کمربند ایمنی خود را به درستي ببندد و
هنگام رانندگی کام ً
ال به پشتی صندلی خود تکیه نماید.
راننده باید تا حدی که کام ً
ال به رانندگی تســلط داشته
باشــد باید از غربیلک فرمان فاصله بگیــرد .با در نظر
گرفتن راحتی سرنشــینان عقب ،سرنشین جلو باید تا
حدی که ممکن است صندلی خود را عقب بکشد.

اخطار

در هنــگام حرکت خــودرو از تنظیم صندلــی راننده
خودداری نمایید چرا که این امر ممکن اســت باعث از
دســت دادن هدایت خودرو شده و تصادفات شدیدی را
در پی داشته باشد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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تنظیمات دستی موقعیت طولی صندلی

قســمت میانی اهرم را باال کشیده و به آرامی به صندلی
فشــار آورید .در این حالت قادر خواهید بود تا با حرکت
به سمت دلخواه موقعیت طولی صندلی را تنظیم نمایید.
سپس اهرم را رها کرده و کمی صندلی را حرکت دهید
تا در موقعیت تنظیم شده قفل شود.

تنظیمات برقی موقعیت طولی صندلی *

در جهتی که در تصویر مشاهده مینمایید قسمت جلو
یــا عقب دکمه مورد نظر را فشــار دهید .پس از تنظیم
صندلی در جهت دلخواه دکمه را رها کنید.

صندلیها

1

تنظیم دستی ارتفاع صندلی راننده

اهرم را کشــیده و با حرکت عمودی اهرم ،ارتفاع مورد
نظر خود را تنظیم نمایید .پس از انجام تنظیمات دلخواه
اهرم را رها کنید.

تنظیم اتوماتیک ارتفاع صندلی راننده*
تنظیم نشیمن(کفی) صندلی

دکمه تنظیم را به جهت دلخواه بچرخانید تا صندلی در
ارتفاع مورد نظر شما قرار گیرد سپس دکمه را رها کنید.

تنظیم ارتفاع صندلی

دکمــه تنظیم را بچرخانید و صندلــی را در موقعیت
دلخواه قرار دهید ،پــس از اعمال تنظیمات الزم دکمه
را رها نمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلیها

1

تنظیم زاویه پشتی صندلی

سرنشــین جلو بایستی پشــتی صندلی خود را به طور
عمــودی در جهت مناســب و راحت تنظیــم نماید و
میبایست تا جایی که ممکن اســت از داشبورد فاصله
بگيــرد تا هنگام تصادف و باز شــدن کيســه هوا دچار
جراحت نشود.
پشــتی صندلی را به گونهای تنظیم نمایید که کمربند
ایمنی محکم و در راســتاي قفسه سينه سرنشين قرار
بگيــرد تا هنــگام برخورد و تصادف ،سرنشــين از زير
کمربند ايمني خارج نگردد و از جراحات ناشي از تصادف
مصون بماند.

اخطار
شیب بیش از اندازه پشتی صندلی در هنگام وقوع
تصادف منجر به صدمات بســیار جدی میشود.
قبــل از رانندگی حتماً پشــتی صندلی را نزدیک
بــه حالت عمودی تنظیم نمایید و کمر خود را در
هنگام حرکت همواره به پشتی صندلی بچسبانید.
20

تنظیم دستی زاویه پشتی صندلی

خود را کمی به ســمت جلو متمایل کرده و اهرم تنظیم
زاویه را باال بکشــید ،حال به عقب تکیه داده و پشــتی
صندلی خــود را در موقعیت دلخواه قرار دهید .پس از
اعمال تنظیمات الزم اهرم را رها کرده و با فشــار کمی
بیشــتر خود را به جلو و عقب حرکت دهید تا اطمینان
حاصل نمایید پشتی در زاویه مورد نظر قفل شده است.

تنظیم اتوماتیک زاویه پشتی صندلی

دکمه تنظیم زاویه را فشار داده و نگه دارید و با حرکت
خود صندلی را در جهت زاویــه دلخواه هدایت نمایید،
حال دکمه را رها کنید.

هشدار
در صندلیهــای دارای تنظیم دســتی پشــتی،
هنگامی که پشتی صندلی شیب زیادی رو به عقب
دارد ،برای تنظیم پشتی صندلی به حالت عمود ،
پشتی را با دســت نگه دارید تا از حرکت ناگهانی
آن جلوگیری نماییــد .در غیر این صورت حرکت
ناگهانی پشتی صندلی به حالت عمود ممکن است
به کمر شما آسیب وارد نماید.

صندلیها

1

تنظیم زاویه تکیه گاه گودی کمر

اهرم تنظیم را تا رســیدن به زاویه دلخواه حرکت دهید
تا تکیه گاه گودی کمر به اندازه و سمت مورد نظر شما
تنظیم شود ،حال اهرم را رها نمایید.
هشدار
در هنگام برخورد شــدید از سمت عقب خودرو،
عملکــرد ضد ضربه که در پشــتیهای صندلی*
تعبیه شده است فعال شده و از وارد شدن ضربات
شدید به ستون فقرات و کمر سرنشین جلوگیری
میکند .هر بار که این سیستم فعال شود ،صندلی
باید قبل از اســتفاده مجدد توسط نمايندگيهاي
مجاز ايران خودرو عیبیابی و تنظیم گردد.

تنظیم پشت سری

با فشــردن و نگه داشتن دکمه تنظیم و کشیدن پشت
سری صندلی به سمت باال ،ارتفاع آن را افزايش دهيد.
با فشردن و نگه داشــتن دکمه تنظیم وکشيدن پشت
سري صندلي به سمت پايين ،ارتفاع آن را کاهش دهيد.

بهترین موقعیت پشت سری صندلی

پشــت ســری صندلی را به گونهای تنظیم نمایید که
قسمت مرکزی پشت سر دقیقاً در قسمت مرکزی پشت
سری صندلی قرار گیرد.

اخطار
زاویه نادرســت پشــت ســری صندلی عملکرد
محافظت از قســمت سر و گردن را کاهش داده و
قطعاً منجر به بروز صدمات جدی در هنگام وقوع
تصادف میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلیها

1

جمع کردن صندلی های عقب
صندلیهــای عقب خودرو قابلیت جمع شــدن دارند و
میتوانید با این کار به حداکثر ظرفیت اتاق بار برســید.
قبل از جمع کردن صندلیها ابتدا هرگونه جسمی را از
روی صندلیها بردارید و ســپس طبق دستورالعمل زیر
عمل نمایید:
 .1نشیمنگاه صندلی را باال بکشید تا صندلیها از حالت
قفل خارج شوند.
 .2نشیمنگاه های صندلی را به سمت جلو بکشید تا به
حالت عمود برسند.
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 .۳پشت سریها را بردارید.

 .4پشتی صندلی را به سمت جلو بکشید.

.5پشــت ســری صندلیها را در نشــیمنگاههای محل
قرارگیری روی کفی(مطابق تصویر) قرار دهید.
 .6برای برگرداندن صندلیها به حالت اولیه این مراحل
را برعکس انجام دهید.

کمربندهای ایمنی
حلقه اتصال بااليي

قالب
گیره

تنظیمات سیستم کمربند ایمنی
تمام صندلیهای این خودرو مجهز به سیســتم کمربند
ایمنی سه نقطهای هســتند که در راستای شانه ،قفسه
سینه و مفصل ران کشیده میشوند.

اخطار
همواره از بسته شدن کمربندهای ایمنی اطمینان
حاصل نمایید و موارد ایمنی زیر را رعایت نمایید:
 تمام سرنشــینان خودرو باید در هنگام حرکتخودرو کمربندهای ایمنی خود رابسته باشند.
 کمربندهای ایمنی را به درستی ببندید و هموارهحالت صحیح نشستن را رعایت نمایید.
 اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی به درستیدر امتداد صحیح شــانه بسته شــده باشد و از
امتداد دادن آن در قسمت زیر گردن یا زیر بغل
اجتناب نمایید.
 همواره اطمینان حاصل نمایید قســمت پایینیکمربند که برای میان تنه طراحی شده است در
امتداد استخوان لگن قرار گرفته باشد و آن را تا
حد امکان پایین آورید.
 کمربند ایمنــی را از حالــت تاخوردگی خارجنمایید.
 هر کمربنــد ایمنی مخصوص یک سرنشــینطراحی شده و استفاده یک کمربند برای بیش
از یک نفر به هیچ عنوان جایز نیست.
 بانــوان نیــز باید کمربنــد ایمنی خــود را بهطورصحیح ببندند.
افراد زير  14سال،مجاز به نشستن در صندليهايجلو نيستند.

عملکرد ایمنی سیستم کمربند ایمنی
بــه منظور حفظ موارد ایمنی که در این خودرو طراحی
شده اســت ،این سیستم سرنشــین را تا حد امکان به
ماشین محکم میکند.
کمربند ایمنی تا حد پیشبینی شــدهای در هنگام بروز
هر نوع تصادفی از سر نشینان محافظت مینماید.
در هنگام بروز تصادفات شــدید ،سیستم کمربند ایمنی
از برخورد سرنشینان با تجهیزات داخلی خودرو و دیگر
سرنشینان خودرو جلوگیری به عمل میآورد.
در هنگام بروز تصادف شــدید و یا واژگون شدن خودرو،
سیســتم کمربند ایمنی از پرتاب سرنشینان به سمت
بیرون جلوگیری میکند.
در هنگام فعال شدن سیستم کیسه هوا ،کمربند ایمنی
به سرنشــینان کمک میکند وضعیت بدنی مناســبی
داشــته و برخورد را به حداقل برســاند .این سیســتم
همچنین سرنشــینان را از اصابت شــدید با کیسه هوا
حفظ کرده و در این حالت کیسه هوا نیز در برابر آسیب
محافظت میشود.
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1

کمربندهای ایمنی

1

دستورالعمل بستن کمربند ایمنی
 .۱قالب کمربند را بگیرید.
 .۲به آرامی تسمه مورب کمربند را بکشید.
 .3قــاب را داخل پریز کمربند فشــار دهید تا صدای
"کلیک" شنیده شود.
 .4اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی به طور صحیح
کشیده شده و از ناحیه گردن دور است .سپس اطمینان
حاصل نمایید که کمربند از روی شانه نخواهد افتاد.

 .5ارتفاع کمربند ایمنی را به درستی تنظیم نمایید .برای
افزایــش ارتفاع آن مطابق تصویر فوق پس از کشــیدن
ضامن به سمت بیرون آن را باال بکشید و برای کم کردن
ارتفاع آن را به جهت پایین بکشید.
 .6تســمه پایینی کمربند ایمنی را در امتداد استخوان
لگن به آرامی بکشید و تا جایی که ممکن است آن را در
ارتفاع پایین تنظیم نمایید.

باز کردن کمربند ایمنی
برای باز کردن کمربند ایمنی دکمه قرمز ""PRESS
روی گیره را فشــار دهید ،سپس قالب را باال بکشید تا
کمربند آزاد شود.

هشدار
برای تضمین یک رانندگی ایمن ،راننده باید همواره
کمربند ایمنی را زمانی که خودرو بیحرکت است
تنظیم نماید.
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کمربندهای ایمنی
باز کردن کمربند ایمنی صندلی میانی عقب

Tab A

دکمه قرمز رنــگ " "PRESSرا روی پریز کمربند D
فشــار دهید .همین عمل را بــر روی قالب  Aنیز انجام

داده و کمربند را آزاد نمایید.

Tab B

روش استفاده از کمربند ایمنی صندلی میانی عقب
 .1پریزکمربنــد  Aو  Cرا از بــاالی پوشــش اتاق بار و
همچنین کمربند ایمنی را همزمان بیرون بکشید.
 .2قــاب  Aرا در پریز کمربند  Bفشــار داده تا صدای
کلیک شنیده شود.
 .3در حالــی که قالب  Cرا نگه داشــته ایــد به آرامی
کمربند شانه یا ران را بکشید.

 .4قالب  Cرا درون پریز کمربند  Dقرار دهید تا صدای
کلیک شنیده شود.
 .5اطمینان حاصل نمایید کمربند شــانه از گردن دور
باشد و از روی شانه قابل افتادن نباشد.
 .6کمربند میان تنه را در امتداد استخوان لگن کشیده و
تا جایی که ممکن است آن را پایین آورید.

هشدار
هنگامی که کمربند ایمنــی صندلی میانی عقب
دیگراســتفادهای نداشــت حتماً بایــد کمربند را
به طــور صحیح جمع کرده و قــاب را در محل
مخصوص خودش باالی پوشش صندوق عقب قرار
دهید .این عمل باعث میشود  ،کمربند ایمنی در
حین حرکت ایجاد سروصدا ننماید.
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1

کمربندهای ایمنی

1
چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی
اگر راننده یا سرنشــین جلو کمربند ایمنی را نبســته
باشــند و ســوئیچ خودرو در حالت  ONباشد ،نشانگر
کمربند ایمنی بر روی صفحه جلو آمپر نمایان میشود.
اگر ســرعت حرکت خودرو باالی  20کیلومتر بر ساعت
باشد ،هشدار صوتی به فاصله هر  1/5ثانیه یک بار فعال
میشود.
اگر صندلی جلو سرنشــین نداشته باشــد این نشانگر
هشدار روشن نمیشود.
چنانچه طی مدت  90ثانیــه کمربند ایمنی را ببندید،
هشدار صوتی قطع و نشانگر هشدار نیز خاموش میشود.
در صورت نبستن کمربند ظرف مدت  90ثانیه ،هشدار
صوتی قطع میشود اما نشانگر هشدار همچنان تا بستن
کمربند ایمنی روشن میماند.
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کمربندهای ایمنی جلو مجهز به سیســتم پیش
کشنده
سیستم پیشکشنده فقط در موارد معینی از تصادفات
عمل میکند و پس از فعال شــدن سیستم کیسه هوا،
عملکرد پیشکشندگی آن به تدریج کاهش مییابد.
عملکرد پیشکشنده کمربند ایمنی با کمی دود (عاری از
مواد مضر) همراه است .شایان ذکر است این دود عاری
از هرگونه اثر زیانآور برای سرنشینان میباشد اما ممکن
اســت در افرادی که دچار آلرژی هســتند مقدار اندکی
خارش در سطح پوست ایجاد نماید.
بعد از فعال شــدن کیســه هوا یا سیستم پیشکشنده،
چنانچه موادی بر روی پوست یا چشمها احساس کردید،
در اسرع وقت نسبت به شستن آن اقدام نمایید.
سیســتم پیشکشــنده کمربند ایمنی فقــط یک بار
فعال میشــود و چنانچه یک بار فعال شــد باید توسط
کارشناسان بررسی و سرویس شود.

هشدار
 از ایجاد هرگونه تغییر بدون مجوز در سیســتمپیشکشنده جدا ً خودداری نمایید زیرا عملکرد
سیستم کمربند ایمنی را دچار اختالل کرده و از
حالت عادی خارج میکند.
 با یک بار فعال شــدن سیســتم ،دیگر سیستمپیشکشنده قابل استفاده نیست و باید در اسرع
وقت تعویض گــردد حتی اگر در آن زمان هیچ
سرنشینی درون خودرو نباشد.

صندلی ایمنی کودک

1

انواع صندلی ایمنی کودک
این دستورالعمل حاوی مراحل نصب سه نوع از رایجترین
صندلیهای ایمنی کودک میباشد:
صندلی ایمنی نوزاد
صندلی ایمنی کودک
صندلی ایمنی خردسال

وضعیت نصب صندلی کودک
* صندلی ایمنی نوزاد فقط به حالت "پشــت به جاده"
قابل استفاده میباشد.
انتخاب حالتهای مختلف "رو به جاده" و " پشــت به
جاد ه*" برای صندلی ایمنی کودک به ســن و شــرایط
فیزیکی کودک بستگی دارد .بجز هنگام ضرورت  ،اکیدا ً
از نصــب صندلی کودک به صورت "رو به جاده" آن هم
در صندلی جلو خودداری نمایید ،زیرا هنگام بروز تصادف
و عملکرد سیستم کیسه هوا ،برخورد ناشی از کیسه هوا
موجب جراحات جبرانناپذیر یا مرگ کودک میشــود.
در مواردی که نصب صندلــی ایمنی کودک به صورت
"رو بــه جاده" در صندلی جلو ضرورت مییابد ،صندلی
سرنشین جلو را تا جایی که ممکن است به عقب بکشید.

صندلی خردسال فقط به حالت "رو به جاده" قابل
استفاده است.
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صندلی ایمنی کودک

1

نصب سیستم صندلی ایمنی کودک
هنگام نصــب صندلی ایمنی کودک همــراه با کمربند
ایمنــی مخصــوص ،به دســتورات کتابچــه راهنمای
سازندگان محصول دقت و توجه کنید.
براي سيستم ايمني صندلي کودک با اتصاالت ويژه آن
نيز به دستورات ايزوفيکس صندلي کودک توجه داشته
باشيد.

Pry
open

کمربند ایمنی همراه با سیستم قفل جمع شونده
اتوماتیک () ISOFIX
به قسمت نصب کمربند ایمنی کودک در صندلي عقب
در صفحه بعد با عنوان (استفاده از حالت قفل اتوماتیک)
مراجعه نمایید.
کمربند ایمنی بدون سیســتم قفل جمع شونده
اتوماتیک
به منظور نصب سیستم صندلی ایمنی کودک با کمربند
ثابت کننده ،به قســمت راهنما مراجعه نمایید تا محل
قرارگیری اتصاالت را دقیقاً بیابید .تثبيت کننده کمربند
را بین قسمت پشت سری و پشتی نصب نمایید.
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اخطار
ثابت کردن هرگونه شــی دیگری با تثبيتکننده
کمربند یا متصل کردن به آن کار بسیار خطرناکی
اســت و در این صورت از حالت کشش آن کاسته
شده و کمربند آســیب میبیند و آسیب رساندن
به سیســتم ثابت کننده منجر به حوادث بسیاری
میشود.
بستن تثبيت کننده کمربند به باالی پشت سری
کار بســیار خطرناکی است .به هنگام بروز تصادف
تثبيتکننده کمربند به سمت پایین آمده و موجب
حرکت صندلی ایمنی کودک و به دنبال آن منجر
به جراحات جبرانناپذیر یا مرگ میشود.
بســتن تثبيتکننده کمربندبه دیگــر اتصاالت و
پریزها کار بســیار خطرناکی است .به هنگام بروز
تصادف ،تثبيتکننده کمربند به سمت پایین آمده
و موجب حرکت صندلــی ایمنی کودک به دنبال
آن منجر به جراحات جبرانناپذیر یا فوت میشود.

صندلیایمنیکودک

1

نصب صندلی ایمنی کودک بر روي صندلي عقب
(با استفاده از حالت قفل اتوماتیک)
به هنگام استفاده از حالت قفل اتوماتیک صندلی ایمنی
کودک طبق دستورالعمل مراحل نصب را طی نمایید:
 .1پشتی صندلی ایمنی را به سمت عقب رانده تا قفل
شود.
 .2پشت سری را به باال کشیده تا به حالت قفل برسد.
 .3صندلــی ایمنی کــودک را با تســمه کمربند ثابت
نمایید.
 .4کمربند شــانه را تا جایی که ممکن اســت از درون
سیســتم جمع شونده بیرون بکشــید تا به حالت قفل
سیستم جمع شونده برسد.

 .5به دقــت صندلی ایمنی کودک را روی صندلی مورد
نظر بگذارید .از جمعشوندگی نرم سیستم جمع شونده
اطمینان حاصل نمایید .شــنیدن یک صدای کلیک به
هنگام جمع شــدن حاکی از آن است که سیستم قفل
اتوماتیــک کار خود را به درســتی انجــام میدهد .اگر
صندلی ایمنی کودک با کمربند ایمنی قفل نشــود باید
مراحل فوق را مجددا ً طی نمایید.
 .6اگر اســتفاده از تثبيت کننده کمربند به جهت حفظ
ایمنی صندلی کودک شما الزم باشد به دستورات نصب
کتابچه راهنمای سازنده محصول دقت و توجه الزم داشته
و همواره اطمینان حاصل نمایید کمربند ثابتشونده پس
از برداشتن پشت سری ،به درستی داخل قالبگیر کرده
و در امتداد مناسب کشیده شده است.

محل قالبهای اتصال

محل تثبیتکننده کمربند
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صندلی ایمنی کودک

1

اقدامات احتیاطی برای صندلی ایمنی کودک
* صندلي ايمني کودک را متناســب با سن و فيزيک
بدني کودک انتخاب نماييد.
* خودرو شــما مجهز به کیســه هوای جانبی و کیسه
هوای سرنشین میباشد .خم شــدن کودک و یا تکیه
دادن او به پنجرهها ممنوع میباشد ،حتی هنگامی که
کودک در صندلی ایمنی کودک نشسته است.
* قبل از باز کردن سیســتم صندلی ایمنی کودک از
آزاد کردن ضامن پشــتی صندلی خودداری کنید .در
غیر اینصورت پشــتی ســری به سمت جلو خم شده و
موجب بروز صدمات جدی برای کودک میشود.
* هرگــز از حالت "پشــت به جــاده" صندلی ایمنی
کودک در صندلیای که مجهز به سیستم کیسه هوای
جلو میباشد استفاده ننمایید( .در حالت فعال)

اخطار
هرگز از حالت "پشــت بــه جاده"
صندلی ایمنی کــودک در صندلی
که مجهز به سیســتم کیسه هوای
جلو میباشد استفاده ننمایید .در غیر
این صورت به مرگ و صدمات جدي
منجر میشود.
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سیستم صندلی ایمنی کودک ایزوفیکس
دستورالعمل نصب:
 .1صندلی جلو را تا جایی که ممکن است به عقب برده
و سپس حدود  ۵۰میلیمتر آن را به جلو حرکت دهید
تا به قسمت مرکز کشویی صندلی برسید .حال فضای
کافی برای نصب سیســتم صندلی ایمنی کودک را در
اختیــار دارید (برای صندلیهایی که قابلیت کشــویی
ندارند مراحل نصب را از مرحله بعد آغاز نمایید).
 .2پشت ســری را به باالترین نقطه قفل آن کشانده و
ثابت نمایید.
 .3مطابق بــا عالیم نصب ایزوفیکــس صندلی ایمنی
کــودک را به قالبهــای ایزوفیکس ثابــت نمایید .به
دستورالعملهای سازنده محصول توجه نمایید.

در صورت مجهز بودن سيستم کمربند ايمني کودکان
به تثبيتکننده کمربند باید جهت حفظ ايمني کودک،
از نصب صحیح و صحت کارکرد تثبيت کننده کمربند
اطمينــان حاصل نماييد .هنگام نصــب تثبيت کننده
کمربند ،دســتورالعملهاي ســازنده سيستم کمربند
ايمني کودکان را جهت نصب مد نظر قرار دهيد.

صندلی ایمنی کودک

1

محل قالبهای اتصال

محل تثبيت کننده کمربند

اخطار
این ســری از خودرو های ســواری فقط مجهز به
دو قــاب ایزوفیکس برای نصــب صندلی ایمنی
میباشند که در قسمت پشت سمت چپ و راست
صندلیهای عقب قرار داده شــده انــد .از کارکرد
صحیح این گیرهها اطمینان حاصل نمایید.
در تمام مراحل نصب صندلی ایمنی کودک همواره
از دستورالعملهای نصب که توسط سازنده سیستم
به شما ارائه شده است پیروی نموده و به این ترتیب
از بــروز هرگونه حادثه منجر بــه مرگ و صدمات
جدي که ممکن اســت طی تصادفــات پیش آید
جلوگیری نمایید.
در صورت عدم موفقیت در نصب ایزوفیکس صندلی
ایمنی و استفاده از آن به صورت عادی مراتب را به
اطالع نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو رسانده و با
ایشان مشورت نمایید و یا در صورت لزوم برای انجام
بررسیها الزم به نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو
مراجعه نمایید.

31

کیسههای هوا

1

کیسههای هوا
کیســهی هوا مکمل عملکرد کمربند ایمنی اســت و
این دو  ،جز الینفک سیســتم ایمنی سرنشین هستند.
بنابراین بســتن کمربند ایمنی الزامی است .به منظور
برخورداری از ایمنی که برای کیسه هوا پیشبینی شده
است سرنشــینان باید در وهله اول کمربندهای ایمنی
خود را به درســتی ببندند و حالت صحیح نشســتن را
رعایت نمایند.
اســتفاده صحیح از کیســه هوا میتواند عملکردهای
پیشبینی شده آن را به درستی محقق نماید .استفاده
نادرســت نه فقط موارد ایمنی را محقق نساخته بلکه
در مواقع خاص منجر به بروز جراحات ســنگین برای
سرنشینان میشود.
کیسه هوای جلو
هنگام تصادفات معمولی و جدی از ناحیه جلو ،کیســه
هــوای راننده و سرنشــین جلو به طــور همزمان فعال
میشوند تا محافظت از ســر و سینه راننده و سرنشین
جلو را هرچه کاملتر و بهتر انجام دهند.
کیســه هوای راننده بــر روی غربیلــک فرمان جهت
محافظت از راننده تعبیه شده است.
کیســه هوای سرنشــین جلو بر روي داشــبورد جهت
محافظت از سرنشین جلو تعبیه شده است.
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اجزاء کیسه هوای جلو
واحد کنترلSRS
مرکز کنترل سیســتم کیسه هوا است ،که سیگنالهای
ورودی را از حسگر ضربه دریافت و زمان رهاسازی کیسه
هوا را تعیین میکند .این مرکز همچنین در صورت بروز
اختالل در عملکرد ،هدایت سیســتم عیبیابی را انجام
میدهد.
نشانگر هشدار SRS
این نشانگر نشاندهنده بروز اختالل در عملکرد سیستم
کیسه هوا ست.
مجموعه کیسه هوا
شــامل کیســهی هوا و سیستم رهاســازی کیسه هوا
میباشد.

هشدار
سیستم ایمنی کیسه هوا  ،پس از سیستم کمربند
ایمنــی ،یک سیســتم ایمنی مکمل محســوب
میشود.

شرایط فعال شدن کیسه ی هوای جلو
هنگام ضربه ناگهانی با شــدتی معیــن از ناحیه جلوی
خودرو ،سنسور مربوطه ،کاهش سرعت ناگهانی خودرو
را تشــخیص میدهد و مرکز کنترل سیستم ایمنی به
ســرعت فرمان رها کردن گاز فعالســازی کیسهی هوا
را صــادر کرده و کیســه هوا طی مراحــل مربوطه رها
میشود .کیســهی هوا در این لحظه از گاز داغ پر شده
و فاصله لحظه بروز تصادف تا پر شــدن کیسهی هوا از
هوای داغ بســیار کوتاه است و در اندک زمانی ،راننده و
سرنشین جلو بالشتکی از هوا در جلوی خود میبینند که
به بهترین شکل از سر و سینه ایشان محافظت میکند.

كیسههاى هوا

۱

 نشانگر اخطار پس از گذشت  ۶ثانیه از استارتموتور همچنان روشن باقی بماند.
 نشانگر هشــدار در حین حركت خودرو روشنبماند یا روشن خاموش شود.

چراغ هشدار كیسه هواى جلو
هنگامی كه ســوييچ خــودرو در حالت  ONقرار بگيرد
و يا موتور اســتارت زده شود ،نشــانگر اخطار كيسهی
هوا روشــن و پس از  ۶ثانيه به طور اتوماتيك خاموش
میشــود .اين روشــن و خاموش شــدن در بازه زمانی
مذكور نشاندهندهی عملكرد عادی سيستم كيسهی هوا
میباشد.
در صورت بروز هريك از موارد زير در خصوص نشــانگر
اخطار كيســهی هوا ،در اســرع وقــت مراتب را جهت
بازبينی و بررسیهای الزم به اطالع نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو برســانيد .پس از برطرف شدن خرابی به
طور معمول از خودرو خود استفاده نماييد.
 هنگامی كه ســوییچ در حالت " "ONباشد وچراغ اخطار روشن نشود.

سیستم شناسایی سرنشین
اين خودرو به سيســتم شناســايی سرنشــين مجهز
میباشد .اگر سرنشين جلو كمربند ايمنی خود را نبسته
باشــد ،سيستم هشــدار صوتی و نشــانگر بسته نشدن
كمربند ايمنی را فعال میكند.

اخطار
انجام هرگونــه تعمير يا تغيير بر روی سيســتم
ايمنی خودرو ممنوع اســت .چرا كه اين اقدامات
منجر به فعال شــدن ناگهانی يــا بروز اختالل در
عملكرد سيســتم كيســه هوا میشود و صدمات
جبرانناپذيری را به دنبال خواهد داشــت .تعمير
و تغيير سيســتم ايمنی خودرو فقط بايد توسط
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو انجام پذيرد.

شرایط عملكرد كیسه هواى جلو
* برخورد مســتقيم خودرو با يك ديوار محكم از ناحيه
جلو (مانند يك ديوار بتنی) با سرعتی بالغ بر  23كيلومتر
بر ساعت ،به طوری كه قسمتهای جلويی خودرو مانند
چراغهای جلو به طور جدی آسيب ديده و تغيير شكل
دهند.
* در شــرايطی كه برخورد با يك جسم متحرک مانند
خودرو و يا جسمی كه تغيير شكل میدهد مانند گارد
ريل ،صورت پذيرد ،كيسه هوا با سرعتی بيشتر از آنچه
در باال ذكر شد ،فعال میشود.
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کیسههای هوا

1

* مواردی که در آنها سیستم کیسهی هوای جلو فعال
نمیشود.

کیسه هوا در برخوردهایی به جز برخورد از ناحیه جلوی
خودرو فعال نمیشود .

هشدار
در مــواردی که برخورد مســتقیماً از ناحیه جلو
رخ دهد حتی اگر قســمت جلوی خودرو شــما
آسیب جدی ندیده باشد  ،سیستم کیسهی هوای
خودروی شــما ممکن است به دلیل محقق شدن
تمام شرایط برخورد (همانند برخورد با یک دیوار
بتنی) فعال گردد.

.1برخورد با خودروهای دیگر از ناحیه پشت

 .2واژگون شدن عرضی

34

 .3لغزندگی یا برخورد از بغل

کیسههای هوا

1

به علت عملکرد ضربهگیری ناحیه جلوی خودرو ،تا هنگامی
که تمام شــرایط الزم برای فعال شدن کیسه هوا محقق
نشود ،سیستم کیسه هوا فعال نمیشود ،حتی در مواردی
که خودرو شما به شدت از ناحیه جلو آسیب ببیند.

به هنگام برخــورد از ناحیه جلو به علت انحراف
خودرو (برخورد غیر مستقیم)

به هنگام افتادن خودرو در یک گودال و یا برخورد
با دیوارهی یک گودال.

به هنگام برخورد قسمت مرکزی جلوی خودرو شما
با یک درخت یا ستون

به هنگام برخورد قســمت میانی و باالیی جلوی
خودرو شما یا فرورفتگی قسمتهای مذکور توسط
بارکش یک تریلر یا کامیون.

به هنگام برخورد خودرو با لبه جاده ،محلهای پله
مانند و یا اجسام با ارتفاع کم.

هنگام افتادن خودرو با شدت زیاد روی زمین و یا
افتادن و ضربه به خودرو در حین طی کردن مسیر
پلهمانند
35

کیسههای هوا

1

اقدامات احتیاطی در برابر فعال شدن سیستم
کیسه هوا
* کیسههای هوا با سرعت بسیار زیاد آزاد میشوند.
بنابراین برخورد سرنشینان با کیسههای هوایی که با این
سرعت رها میشوند ممکن است منجر به بروز جراحات
و صدمات شدیدی شود.
* رها شدن و فعال شدن کیسه هوا با یک صدای
نسبتا بلند ناشی از پر شدن کیسهها توسط هوا همراه
خواهد بود و بالفاصله بعد از باز شدن کیسههای هوا
نوعی دود در هوا منتشر میشود که البته ضرری به
همراه ندارد اما در همان چند لحظه اول ممکن است
در سرنشینانی که از بیماریهای تنفسی رنج میبرند
و یا دارای حساسیتهای پوستی هستند منجر به بروز
اختالالتی شود .متخصصان پیشنهاد میکنند در صورت
مشاهده هرگونه مواد باقیمانده بر روی پوست ،سطح
پوست را دراولین فرصت توسط آب پاکیزه شستشو
نمایید.
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 پس از آزاد شدن کیسههای هوا ،حرارت در محيطاطراف کيسه هوا بسیار باال خواهد بود  .بنابراین در این
شرایط باید احتیاط الزم برای جلوگیری از سوختگیهای
سطحی انجام پذیرد.
 کیسه هوای خودرو فقط یک بار قابل استفاده استو در صورت رهاسازی باید توسط کارشناسان مربوطه
برای بررسی و تعویض این قطعات اقدامات الزم انجام
پذیرد .فرایند تعویض کیسههای هوا نیز فقط بایدتوسط
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو انجام شود.

کیسههای هوا
کیسه هوای جانبی*
به هنگام برخورد معمولی یا شدید از ناحیه کناری خودرو،
سیستم کیسهی هوای راننده و کیسهی هوا جانبی خودرو
به طور همزمان فعال میشوند تا محافظت از سر و سینه
راننده و سرنشین جلو را هرچه کامل تر و بهتر انجام دهند.
کیسه هوای جانبی راننده برای محافظت از او در صندلی
راننده تعبیه شده است.
کیسه هوای جانبی سرنشین جلو نیز برای محافظت از او
درون صندلی سرنشین جلو تعبیه شده است.
اجزاء کیسه هوای جانبی
واحد کنترل SRS
مرکز کنترل سیستم کیســه هوا است ،که سیگنالهای
ورودی را از حسگر ضربه دریافت و زمان رهاسازی کیسه
هوا را تعیین میکند .این مرکز همچنین در صورت بروز
اختالل در عملکرد ،هدایت سیســتم عیب یابی را انجام
میدهد.
نشانگر هشدار SRS
این نشانگر نشاندهنده بروز اختالل در عملکرد سیستم
کیسه هوا ست.

1

مجموعه کیسه هوا
شامل کیسه هوا و سیستم رها سازی کیسه هوا میباشد.
حسگر ضربه جانبی خودرو در پایین ستون وسط زیر قاب
ستون بر روی بدنه تعبیه شده است که برای اندازهگیری
قدرت ضربه ،تبدیل آن به سیگنال و ورود سیگنال به مرکز
کنترل  SRSمورد استفاده قرار میگیرد.
شرایط الزم برای فعال شدن کیسه هوای جانبی
در صورت بروز تصادف از ناحیه جانبی خودرو در سرعتی
معادل  30کیلومتر بر ســاعت که منجر به تغییر شکل
شدید
قسمتهای جانبی خودرو ،مانند ستون وسط بدنه بشود،
به طورکلی شــرایط الزم برای فعالسازی کیسهی هوا
ایجاد میشود.

اخطار
با توجه به موقعيت قرار گيري كيسه هاي هواي
جانبــي روي صندلي جلو  ،از هر گونه پوشــاندن
پشــتي صندلي ( نصب روكــش و  )...خودداري
نمائيد ،چون موجب عدم عملكرد صحيح كيســه
هواي جانبي خواهد شد .
بديهي اســت در صورت عدم رعايت هشدار فوق،
تبعات ناشي از آن بر عهده مشتري خواهد بود.

هنگام ضربه ناگهانی با شــدتی معیــن از ناحیه کناری
خودرو  ،مرکز کنترل سیســتم ایمنی به سرعت نسبت
به ســیگنال ورودی حســگر عکسالعمل نشان داده و
دســتورات الزم برای رهاسازی گاز کیســههای هوا را
صادر میکند و کیســههای هوا فورا ً رها میشوند ،این
کیســههای هوا مملو از هوای داغ هســتند و در اندک
زمانی پس از برخورد مانند بالشــتکی پر از هوای داغ در
قســمت جانبی صورت سرنشین ،عملیات محافظتی را
انجام میدهند و به بهترین نحو از سر و سینه سرنشین
محافظت های الزم را به عمل میآورند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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نمای داخلی خودرو

آینه داخلی

2

صفحه نمایش جلو داشبورد

آفتاب گیر

آینه جانبی سمت چپ

دستگیره داخلی در
کلید های شیشه باالبر
کنترل :سیستم صوتی /بلوتوث  /مسیریاب
پنل
ِ

و سيستم تهويه
پریز  ۱۲ولت

ورودی صدا

کلید گرمکن صندلی  /فندک
تنظیم ارتفاع چراغهای جلو /تنظیم نور جلو داشبورد
مجموعه کلیدهای
ِ
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کلید تنظیم و تاشوی آینههای جانبی

نمای داخلی خودرو
دکمه استارت

کلیدهای ترکیبی روشنایی /برف پاککن /شیشهشوی

کلیدهای کنترل بلوتوث و کروز کنترل
کیسه هوا

تنظیم صدا/کیلومتر شمار/دکمه  infoتنظیمات
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انواع تجهیزات

2

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

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

تجهیزات انتخابی
تجهیــزات انتخابی بــه آن دســته از تجهیزاتی اطالق
میشود که بسته به تنظیمات مختلف خودروها بر روی
آنها نصب یا جایگزین میگــردد و در کتابچه راهنما با
عالمت * مشخص میشوند.
توجه:
سيستم صوتي و مالتي مدياي خودروي شما داراي
کتابچــه راهنماي مجزا بــوده و بصورت جداگانه
همراه با خودرو تحويل ميگردد.
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صفحه نمایش جلو داشبورد
 -۱چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
 -۲نشانگر چراغ نور پایین
 -۳چراغ اخطار فشار روغن موتور
 -۴نشانگر چراغهای کوچک
 -۵نشانگر چراغ نور باال
 -۶نشانگر چراغ راهنمای گردش به چپ /راست
 -۷سرعتسنج
 -۸چراغ اخطار دمای باالی مایع خنککننده
 -۹نشانگر چراغ مهشکن
 -۱۰چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
 -۱۱چراغ اخطار شارژ باتری
 -۱۲نشانگر سیستم کروز
 -۱۳چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی راننده /سرنشین
جلو
 -۱۴چراغ اخطار سیستم ایموبالیزر
 -۱۵چراغ اخطار اشکال در عملکرد PEPS
 -۱۶چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز
 -۱۷نشانگر عدم شناسایی موقعیت کلید توسط PEPS
 -۱۸نشانگر درجه حرارت آب
 -۱۹نشانگر سطح سوخت
 -۲۰چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت
 -۲۱صفحه نمایشگر LCD
 -۲۲چراغ اخطار سیستم ( Start-Stopزرد /سبز)
 -۲۳چــراغ اخطــار سیســتم کنتــرل الکترونیکــی
( EPS (On/Offپایداری خودرو و صد لغزش

2

 -۲۴چــراغ اخطار بروز اختالل در سیســتم موتور (در
ارتباط بــا گازهای آالینــده /بدون ارتبــاط با گازهای
آالینده)
 -۲۵چراغ اخطار اشکال در عملکرد سیستم EPS
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صفحه نمايش جلو داشبورد

2

صفحه نمایش جلو داشبورد
صفحــه نمایش جلــو آمپر شــامل دور ســنج موتور،
سرعتســنج ،کیلومتر شمار ،نشــانگر میزان سوخت،
نشــانگر دمای آب و تمــام انواع چراغ های نشــانگر و
هشداردهنده میباشد.

اخطار
راننده همواره باید در حین رانندگی تمام چراغهای
نشانگر و هشــداردهنده روی صفحه نمایش جلو
آمپر را مد نظر داشته باشد.

هشدار
اعدادی که در صفحه نمایش جلو آمپر نشان داده
میشــوند با اعداد درج شده در قسمت زیرین آن
مطابقت دارند.
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 .1چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
هنگامی که ســوییچ خودرو در حالــت  ONقرار دارد
این چراغ هشــدار به مدت  1تا  2ثانیه روشن و سپس
خاموش میشود .اگر این چراغ هنگام روشن شدن موتور
روشن بماند نشاندهنده وجود اشکال در سیستم ترمز
ضد قفل میباشد.
با این حال سیســتم ترمز اصلی خودرو فعال اســت و
همچنان بــه کار خود ادامه میدهــد .در صورت بروز
هرگونه اشــکال با نمايندگيهاي مجــاز ايران خودرو
تماس حاصل فرمایید.
 .2نشانگر چراغ های نور پايين
هنگامی که چراغهای نور پایین خودرو روشن و یا دسته
راهنما به حالت "چشمک و ســبقت" باشد  ،در هر دو
حالت ،این چراغ نشانگر روشن میشود.

 .3چراغ اخطار فشار روغن موتور
در صورت روشــن ماندن این چراغ حتی پس از روشن
شدن موتور ،یکی از اختالالت زیر رخ داده است:
 سطح روغن موتور پایین تر از حد مجاز است. در صورتــی که حتی پس از اضافه کردن روغن موتوراین چراغ باز هم روشــن بماند نشاندهنده این است
که در خط روغــن روان کننده ،میــزان روغن کافی
نیســت .در این صورت در اســرع وقت خودرو را به
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو یدک نموده و مراحل
بررسی و تعمیر را به متخصصان بسپارید.

اخطار
هنگامی که ســطح روغن موتور بیش از حد مجاز
پایین اســت از روشن کردن موتور اجتناب کنید،
در غیر این صورت موتور خودرو شــما به شــدت
آسیب میبیند.

صفحه نمایش جلو داشبورد
 .4چراغ نشانگر چراغهای کوچک
هنگامی که چراغهای کوچک خودرو روشن شوند ،این
چراغ نشــانگر بر روی صفحه نمایــش جلو آمپر ظاهر
میشود.
 .5چراغ نشانگر نور باال
هنگامی که چراغهای نورهای باال روشن شوند و یا دسته
راهنما به حالت “چشــمک و ســبقت” رود ،در هر دو
حالت این چراغ نشانگر بر رو ی صفحه جلو آمپر روشن
میشود.
 .6نشانگر چراغهای راهنمای سمت چپ/راست
هنگامی که چراغهای راهنما در یکی از سمتهای چپ
یا راست روشــن شوند ،چراغ نشــانگر راهنمای همان
سمت به طور همزمان چشمک میزند.
 .7سرعت سنج
این سیستم نشاندهنده میزان سرعت خودرو بر حسب
کیلومتر بر ساعت میباشد.
.8چراغ اخطار دمای باالی مایع خنک کننده موتور
هنگامــی که درجه حرارت مایــع خنککننده بیش از
اندازه باال رود این چراغ اخطار روشن میشود.

 .9چراغ نشانگر مه شکن جلو/عقب
هنگامی که مهشــکنهای جلو /عقب روشن میشوند،
نشــانگر مهشــکنها در همان جهت جلو یا عقب روی
صفحه نمایش ظاهر میشود .مهشکنهای جلو یا عقب
فقط زمانی روشن میشوندکه چراغهای کوچک خودرو
روشن باشند.
 .10چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
هنگامی که ســوییچ خودرو در حالت  ONقرار دارد و
یا هنگامی که موتور روشن میشود ،در صورتی که این
چراغ به طور دائم روشــن بماند و یا اص ً
ال روشن نشود،
نشــاندهنده نوعی اختالل در سیســتم کیسه هوا و یا
سیستم کمربند ایمنی است.
در این صورت در اســرع وقت بــا نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.
 .11چراغ اخطار شارژ باتری
اگر پس از روشــن شــدن موتور این چراغ به طور دائم
روشن بماند ،نشاندهنده یکی از اختالالت زیر میباشد:
 خرابی در مدار شارژ باتری شکستگی یا شل بودن کمربند آلترناتور خرابی آلترناتو -خرابی در باتری

 .12چراغ نشانگر سیستم کنترل کروز ()Cruise
(کنترل سرعت هوشمند)
اگر چراغ نشــانگر سيســتم کنترل سرعت هوشمند به
رنگ سبز باشد ،نشاندهنده فعال بودن و کار کردن اين
سيستم است.
اگر چراغ نشانگر سيتم کنترل سرعت هوشمند به رنگ
زرد باشد ،نشاندهنده فعال بودن اين سيستم است .ولی
سیستم در این زمان در حالت  standbyاست.
 .13چراغ اخطار بســتن کمربند ایمنی راننده/
سرنشین جلو
هنگامــی که کلید خودرو در حالت  ONقرار دارد  ،اگر
راننده و سرنشین جلو (اگر کسی نشسته باشد) ،کمربند
ایمنی را نبسته باشــند چراغ نشانگر مربوط به کمربند
ایمنی همان قســمت روشــن میشــود و تا زمانی که
کمربند ایمنی را نبندند همچنان روشن باقی میماند.
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 .14چراغ اخطار سیستم ایموبیالیزر
هنگامی که سوییچ در حالت  ACCقرار بگیرد این چراغ
اخطار هر دو ثانیه یک بار چشمک میزند و نشاندهنده
فعال بودن سیســتم ایموبیالیزر است .اگر موتور توسط
کلید روشن نشود و این چراغ هشدار دائما روشن بماند و
یا چشمک بزند احتماال سیستم دچار نوعی اختالل شده
است .در این صورت با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو
تماس حاصل فرمایید.
.15چراغ اخطار اشکال در عملکرد * PEPS

 .16چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز
در صورت بروز هر یک از موارد زیر ،این نشــانگر روشن
میشود:
اهرم ترمز دستی باال ست و یا کامال پایین آورده نشده
است و سوییچ در حالت  ONو یا  Startاست.
 سطح روغن ترمز بیش از اندازه پایین آمده است. وجود اشــکال در مدار ترمز ( ،)EBDاگر روشن شدناین چراغ با روشــن شــدن چراغ اخطار  ABSهمراه
باشد.

این نشانگر در صورت بروز اختالل در سیستم PEPS

روشن میشود.

اخطار
زمانی که چراغ اخطار اشــکال در سیســتم ترمز
دائما روشن بماند ،راندن خودرو با خطرات بسیار
زیادی مواجه اســت چرا که سیستم ترمز خودرو
هر لحظه ممکن اســت از کار بیافتد .بنابراین در
صورت مشــاهده چنین وضعیتی در اسرع وقت با
نمايندگيهاي مجاز ايــران خودروتماس حاصل
فرمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 .17نشانگر عدم شناسایی موقعیت کلید توسط
* PEPS
هنگامی که کلید در داخل خودرو نیست و در صورتی که
 PEPSبــرای یافتن کلید فعال شــود ،این نشــانگر
چشمک میزند.
 .18عقربه نشانگر درجه حرارت آب
در صورتي که نشانگر در محدوده قرمز رنگ قرارنگرفته
باشد يعني دماي مايع خنک کننده عادي است اما اگر در
محدوده رنگ قرمز قرار بگيرد در آن صورت نشاندهنده
دماي بيش از حد باالي آب است.

اخطار
اگر این نشــانگر در ناحیه قرمز رنگ قرار داشــته
باشد نشاندهنده این است که دمای موتور بیش از
حد مجاز باال رفته است .در صورت مشاهده چنین
وضعیتی ادامه دادن به رانندگی ممکن است منجر
به بروز صدمات جدی به موتور خودرو شود.

صفحه نمایش جلو داشبورد
 .19نشانگر سطح سوخت
نشانگر سوخت نشــاندهنده میزان سوخت موجود در
مخزن سوخت خودرو است .هرگز نباید سوخت خودرو
از  ۱/۶ظرفیت مخزن سوخت کمتر شود.
 .۲۰چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت
در صورتی که نشــانگر سوخت به منطقه اتمام سوخت
نزدیک شود ،چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت روشن
میشــود ،در این صورت در اســرع وقت سوختگیری
نمایید.
در صورتی که سوختگیری کمتر از میزان  ۶لیتر باشد،
عقربه نشانگر سوخت پس از سوختگیری آرام آرام و با
سرعت کم باال میرود.

 .21صفحه نمایش ال سی دی ()LCD
اطالعاتی که در این صفحه نمایش گنجانده شده است
شامل موارد زیر میباشد:
سنجش کل مسافت طی شده ()ODO
سنجش مسافت طی آخرین سفر ()TRIP
اطالعات دنده  -مصرف ســوخت کنونی -مســافت کل
باقیمانده  -اطالعات باز بودن درها  -اطالعات PEPS
صفحــه نمایش اطالعات را می توان با کلید  INFOکه
در غربیلک فرمان تعبیه شده است فعال نمود.
جهت صفر کردن اطالعات آخرین مسافت سفر بایدکلید
 INFOکه در پایین قسمت مسافت آخرین سفر تعبیه
شده است را فشار دهید و بیش از  ۳ثانیه نگه دارید.

نمایش اطالعات دنده*
اطالعات دنده شامل موارد و آیتمهای زیر میباشد:
 : Pدنده پارک
 : Rدنده عقب
 : Nدنده خالص
 : Dدنده حرکت خودرو
 : Sدنده اسپورت
 : 1st ~ 5thحالت اسپورت
 : 1st ~ 5thدنده

2

 : 1st – 5thدنده
احتیاط

در خودرو

نمایید

باز است

نمایش اطالعات بازبودن درها
قبل از استارت و روشن
کردن موتور ،پدال ترمز را
فشار دهید

نمایش اطالعات * PEPS

* درصورت نصب در خودروی شما
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 .22چراغ اخطار سیستم ( * Start-Stopزرد)
چراغ اخطار سیستم ( * Start-Stopسبز)
در صورتي که اين چراغ پس از روشــن شــدن ،مدام به
رنگ سبز باشد نشان از شرايط و عملکرد عادي سيستم
 Start-Stopدارد.
درصورتي که اين چراغ پس از روشن شدن مدام به رنگ
زرد باشــد ،نشاندهنده آن ســت که سيستم استارت/
استپ از شرايط و عملکردي غیرعادي برخوردار است.
در صورتي که اين چراغ به رنگ زرد چشمک زن باشد،
نشاندهنده خرابي سيستم استارت  /استپ ميباشد .در
این صورت در اســرع وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو تماس حاصل فرمائید.
 .23چراغ اخطار سوییچ سیستم ESP
چراغ اخطار سوییچ
 چراغ اخطار سوییچ زمانی روشن میشود که سیستم ESPاز طریق کلید خاموش شده باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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در صورتي که بعد از استارت موتور ،چراغ اخطار سیستم
 ESPبطور دائم روشــن باشد ،نشان دهنده اختالل در
سيستم  ESPميباشد و در این صورت در اسرع وقت با
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمائید.
 .24چراغهای اخطار بروز اختالل در سیســتم
موتور (در ارتباط /بی ارتباط با سيســتم خروج
آالینده)
هــر دو چراغ باید در زمانی که ســوییچ درحالت ON
است ،روشــن شــوند .اگر یکی از چراغها در این زمان
روشــن نشده و یا حتی بعد از روشن شدن موتور روشن
بماند یا چشــمک بزند ،نشــاندهنده بروز اختالل در
سیستم نیرو محرکه/خروج آالینده میباشد .در صورت
مشاهده چنین وضعیتی در اسرع وقت با نمايندگيهاي
مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمائید.
 .25چراغ اخطار اشکال درعملکرد سیستم ESP
در صورتی که این چراغ پس از روشن شدن موتور EPS
همچنان روشن بماند نشــاندهنده اختالل در سیستم
میباشد .در صورت مشــاهده چنین وضعیتی در اسرع
وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل
فرمائید.

کیلومتر شمار خودرو
این قســمت نشاندهنده کل مســافت طی شده توسط
خودرو است.
زمانــی که موتور خودرو خاموش شــده و تمام درها به
درستی بسته شــده باشند ،این صفحه نمایش خاموش
میشود.
اطالعات موجود در صفحه نمایش زمانی که تمام درها
باز باشــند و یا کلید خودرو در قفل استارت قرار بگیرد
نمایان میشوند.
زمانی که مسافت باقیمانده رانندگی کمتر از  50کیلومتر
باشد ،این صفحه عالمت " ...کیلومتر" را نشان میدهد.

صفحه نمایش جلوآمپر
تنظیم خودکار شــدت نور صفحــه نمایش جلو
داشبورد
اگر چراغ نور جلو آمپر در حالت "نور روز" خاموش باشد،
صفحه نمایش جلو آمپر به طور خودکار روشن میشود
و این وضعیت در شرایط زیر اتفاق میافتد:
 در مدلهای دارای سیستم استارت کلیدی هنگامی که یکی از درها باز باشــد صفحه نمایش جلوآمپر روشن شده و پس از بسته شدن تمام درها خاموش
میشود.
 هنگامی که تمام درها بســته و سوییچ در حالت ONاســت صفحه نمایش روشن می شــود و هنگامی که
سوییچ درحالت  ACCاست ،خاموش میشود.
 در مدل های دارای سیستم PEPS هنگامی که یکی از درها باز باشــد صفحه نمایش جلوآمپر روشن شده و پس از بسته شدن تمام درها خاموش
میشود.

 هنگامی که تمام درها بسته و سوییچ درحالت PEPSاســت ،صفحه نمایش روشن شده و هنگامی که سوییچ
در حالت  ACCاست ،خاموش میشود.

چراغ سوییچ
هنگامی کــه بعد ازتوقف موتور یکی از درها باز شــود،
چراغی که در زیر ســوییچ قرار دارد روشن میشود .این
چراغ به مدت  5دقیقه روشــن میماند و سپس بهطور
اتوماتیک خاموش میشــود .این چراغ بالفاصله بعد از
روشــن شدن موتور خاموش میشــود .چراغ سوییچ به
مدت 30ثانیه روشن میماند و پس از بسته شدن تمام
درها به طور اتوماتیک خاموش میشود.

هشدار
در صورت روشن نشدن هر يک از چراغهاي اخطار
 /نشانگر ،اين احتمال وجود دارد که المپ مربوطه
سوخته باشد.

 هشــدار چراغ نور جلو آمپر :این هشدار هنگامیبه صدا در میآید که چراغهای کوچک خاموش نشــده
و پس از توقف موتور ،در راننده باز شود .اين سيستم به
طور مداوم با صدای "تینگ ،تینگ " هشدار میدهد.
 هشدار کمربند ایمنی :این هشدار هنگامی به صدادرمیآیــد که در حین رانندگی ســرعت خودرو از 20
کیلومتر بر ساعت فراتر برود اما کمربند ایمنی راننده یا
سرنشین جلو بسته نشده باشد و حسگر فشار رانندگی
به حد پخش هشــدار برســد در این شرایط 10،آهنگ
"تینگ" ،ســپس یــک وقفه  30ثانیــهای و مجددا ً 10
آهنگ "تینگ" به گوش میرسد.
 سوییچ استارت خودرو خاموش باشد. سرعت رانندگی صفر کیلومتر بر ساعت باشد.اولویت هشدار :اگر ســوییچ استارت خودرو خاموش
باشد ،هشدار کلید نسبت به هشدار نور جلو آمپر دارای
اولویت باالتری اســت .اگر سوییچ در حالت  ONباشد،
ممکن است فقط هشدار کمربند ایمنی به صدا درآید.

شرح هشدارهای صوتی
هشدار کلید :این هشدار زمانی فعال میشود که طبق
تشخیص سیستم ،کلید از سوییچ خارج نشده باشد و در
راننده هنگام توقف موتور باز باشد .اين سيستم مدام با
صدای "تینگ ،تینگ ،تینگ" هشدار میدهد.
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دسته راهنما

خاموش
موقعیت *۱

2

موقعیت ۲
موقعیت ۳

چراغها
بــرای انتخاب وضعیت چراغها ،انتهــای اهرم را خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
موقعیت )Auto( *1
دراین موقعیت چراغهای اصلــی در وضعیت اتوماتیک
قرار گرفته و متناســب با شــرایط نور محیط ،روشن یا
خاموش میشوند.
موقعیت2
در این موقعیت ،چراغهای کوچک جلو و عقب خودرو،
نور جلو داشبورد ،و چراغ پالک خودرو روشن میشود.
موقعیت 3
دراین موقعیت چراغهای بزرگ جلو (نور پایین) میشود.
در این حالــت همچنان چراغهای کوچــک ،نور جلو
داشبورد و چراغ پالک خودرو روشن خواهند بود.
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ بدرقه راننده در تاریکی
هنگامــی که قصد ترک خــودرو را در مکانی دارید که
تاریک بوده یا روشنایی بســیار کمی دارد ،میتوانید از
این قابلیت استفاده نموده و به مدت  ۳۰ثانیه ،با روشن
ماندن چراغهــای جلو ،فضا را روشــن کنید .برای این
منظور کافی است بعد از خاموش کردن ،دسته راهنما را
در موقعیــت  AUTOقرار داده و بعد از خروج از خودرو
دربها را قفل کنید.

هشدار
 برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتریخودرو ،چراغها را بالفاصله بعد از خاموش شدن
موتور خودرو ،خاموش نمایید.
 هنگامی که دمای یک چراغ و نیز رطوبت محیطبسیار باال باشد ،بخارات آب بصورت مه در سطح
داخلی چراغ تشکیل خواهد شد.
این پدیده طبیعی است.

نور باال

نور پایین

نور باال  /نور پایین
چرخانده و سپس
انتهای اهرم را به سمت وضعیت 2
اهرم را به جلو بکشید تا نورهای باال و پایین به طور همزمان
روشن شوند .در همین حین مشاهده خواهید کرد چراغ
نشانگر نور باال در صفحه نمایش روشن میشود.
با کشیدن اهرم به طورکامل نورهای باال چشمک میزنند.
با رها کردن اهرم ،اهرم به طور اتوماتیک به وضعیت اولیه
خود بازگشته و نور باال خاموش میشود.

دسته راهنما

گردش به راست
تغییر به سمت راست
خاموش OFF

تغییر به سمت چپ

تغییر جهــت عرضی حین حرکت :اهرم را به آرامی
به ســمت جهت عرضی که قصد حرکت بدان را دارید
بچرخانید ،در این زمان چراغهای راهنمای همان جهت
چشــمک خواهند زد ،سپس اهرم را نگه دارید .هنگامی
کــه اهرم را رهــا کنید اهرم به وضعیــت اولیه خود باز
خواهد گشت.

خاموش
مه شکن جلو
مه شکن عقب

گردش به چپ

چراغهای راهنما
گردش به چپ :اهرم ســمت چــپ را در جهت عکس
عقربههای ساعت بچرخانید و به وضعیت  OFFببرید،
چراغهای راهنمای ســمت چپ در جلو و عقب و کنار
خودرو روشــن شــده و به طور همزمان چراغ نشــانگر
راهنمای مربوطه در صفحه نمایش روشن میشود.
گردش به راست :اهرم را در جهت عکس عقربههای
ســاعت بچرخانید و به وضعیت  OFFببرید ،چراغهای
راهنمای ســمت راســت در جلو و عقب و کنار خودرو
روشــن شــده و به طور همزمان چراغ نشانگر راهنمای
مربوطه در صفحه نمایش روشن میشود.
تکمیل گردش :هنگامی که غربیلک فرمان خودرو به
جای اولیه خود باز میگردد ،اهرم نیز به طور اتوماتیک
به جای خود بازگشــته و متعاقباً چــراغ های راهنما و
چراغهــای نشــانگر راهنما در صفحــه نمایش به طور
همزمان خاموش میشوند.

هشدار
اگر چراغها خاموش نباشند به محض این که کلید
خودرو را از سوییچ خارج کنید ،با باز شدن در
خودرو سوت اخطار به گوش می رسد.

چراغ های مه شکن جلو  /عقب
در شرایط آب و هوایی بارانی یا مه شدید ،روشن کردنچراغهای مهشــکن عقب و جلو کمک میکند که دید
واضح تری نسبت به مسیر روبرو و پشت سر خود داشته
باشید و همچنین به خودروهایی که از روبرو یا در پشت
سر شــما در حال حرکت هســتند امکان دید باالتری
میدهد.
روشــن :ابتدا چراغهای کوچک را روشن کنید سپس
نسبت به روشــن کردن مهشکنهای جلو اقدام نمایید.
انتهای اهــرم را در جهــت عکس عقربههای ســاعت
چرخانده و به وضعیت مهشکن عقب اهرم ببرید و اهرم
را رهــا کنید .اهرم به طور اتوماتیک به مکان اولیه خود
باز خواهد گشت.
خاموش :چرخاندن انتهای اهرم به سمت مهشکنهای
عقب یا وضعیت  OFFمهشــکنها را خاموش میکند.
همچنین بــرای خاموش کردن مهشــکنها میتوانید
چراغهای کوچک خودرو را خاموش نمایید.
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برف پاک كن و شیشهشوى

برف پاک كن و شيشه
شوی شيشه عقب

۲

برف پاک كن شیشه جلو
: ONروشــن .هنگامی كه ســوييچ خودرو در حالت
 ONاســت ،انتهای اهرم را در جهــت موافق يا مخالف
عقربههای ساعت بچرخانيد.
انواع حالتهاى حركتی برف پاکكن :
 : MISTيك سيكل رفت و برگشت يا حركت تكی
 : OFFخاموش
 : INTحركــت متناوب برف پاک كــن قابل تنظيم با
سرعت (طبق عكس وسط اين صفحه)
 : *Autoكنترل اتوماتيك .در اين حالت سنسور باران

پس از تشخيص ميزان باران (با حساسيت قابل تنظيم)،
برف پاکكن را روشن يا خاموش خواهد نمود.
 : LOWحركت آهسته
 : HIحركت سريع
* درصورت نصب در خودروی شما
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هشدار

 هنگام نصب كاغذ يا برچسب بر روی شيشه جلو ،توجه داشتهباشيد كه پوشانده شدن سنسور باران مانع از كاركرد طبيعی
اين سنسور خواهد شد.
 هنگامی كه سوييچ خودرو درحالت  ONو اهرم برف پاکكندر وضعيت  AUTOباشد ،برف پاکكن در هريك از حاالت زير
بصورت اتوماتيك عمل خواهد كرد:
 -۱سنسور باران در باالي شيشه جلو ،در تماس با باران باشد.
 -2سنسور باران در باالي شيشه جلو ،با پارچه نرمي تميز شود.
 -3به سنسور باران با دست يا ابزاري ،ضربه زده شود.
 قبل از تميز كردن شيشه جلو از خاموش بودن برف پاکكنمطمئن شويد .خصوصاً در مواقع پاک كردن برف يا يخ از روی
شيشه.
 هنگامی كه دمای سنسور باران كمتر از  ۵يا بيشتر از ۸۵درجه سانتيگراد باشد ،حالت اتوماتيك فعال نخواهد شد.
 چنانچه شيشه جلو با حجمي از آب پوشانده شده باشد،ممكن است سنسور باران مقدار باران را بدرستي تشخيص
نداده و عملكرد اتوماتيك برف پاک كن دچار اختالل شود.
 چنانچه شيشه جلو در قسمت سنسور باران ،يخ زده يا بامواد خارجي آلوده شده باشد ،حالت اتوماتيك برف پاکكن
فعال خواهد شد.

برف پاک كن و شیشه شوى شیشه عقب
روشن :هنگامی كه ســوييچ خودرو در حالت  ONاست،
انتهای اهرم را در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانيد.
انواع حالت هاى حركتی برف پاک كن :
 : INTحركت مداوم برف پاک كن با فواصل زمانی بين هر
سيكلكامل
 : ONحركت مداوم برف پاک كن بدون هيچ وقفه زمانی

برف پاک کن و شیشه شوی
شيشه شوی شیشه عقب

روشن :هنگامی که ســوییچ خــودرو در وضعیت ON

(برف پاک کن و شیشه شوی)

شستشوی شیشه جلو
روشن :هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONاست،
اهرم را به سمت عقب بکشید .یک بار کشیدن اهرم به سمت
عقب ،یک بار حرکت شیشه شوی و دو سیکل حرکت تیغه
برفپاککن را به همراه خواهد داشت.
در صورتی که شيشه شوی عمل نکرد ابتدا میزان سطح مایع
شیشه شوی را بررسی نمایید .اگر سطح مایع شیشه شوی
عادي بود و همچنان شیشه شوی کار نکرد با نمايندگيهاي
مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.

است ،انتهای اهرم را در جهت خالف عقربههای ساعت
بچرخانید .با این کار ،شيشهشوی و برفپاککن به طور
همزمان عمل میکنند .با رها کردن انتهای اهرم ،شيشه
شوی و برفپاککن هر دو متوقف میشوند.
در صورتی که شيشهشوی عمل نکرد ابتدا میزان سطح
مایع شیشهشوی را بررسی نمایید .اگر سطح مایع شیشه
شــوی عادي بود و همچنان شیشهشــوی کار نکرد با
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.

2

هشدار
مخزن شيشهشوی دارای عالمت حداقل و حداکثر
میباشد .اگر میزان سطح مایع شيشهشوی پایین
تر سطح عالمتگذاری شده حداقل باشد ،قاعدتاً
شيشه شوی عمل نمیکند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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كليدهاي كنترل روي غربيلك فرمان

2

Instrument switching
button INFO Cruise
control buttons

Audio control buttions
Bluetooth
control
buttons

کليدهاي کنترل برروي غربيلک فرمان
کنترل صوتی
افزایش حجم صدا
دکمه  VOL +را فشار دهید تا حجم صدا افزایش یابد.
کاهش حجم صدا
دکمه  VOL -را فشار دهید تا حجم صدا کاهش یابد.
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حالت Mode
با فشردن این دکمه می توانید یکی از منابع صوتی شامل
( )FM/AM → USB → SD → AUXIN → FM/AMرا
انتخابنمایید.

کنترلبلوتوث
پاسخگویی به تماس ورودی
را فشــار دهید تا به تمــاس تلفنی بلوتوث
دکمه
هندزفری پاسخ دهید.

 Muteقطع صدا
میتوانید صدای سیستم صوتی را
با فشــردن دکمه
قطع نمایید .تا زمانی که این دکمه را مجددا فشار دهید،
همچنان صدا قطع میماند.

پایان تماس
را فشار دهید تا مکالمه صوتی را قطع نمایید.
دکمه

(up/down) Seekجستجو
برای جستجو فرکانس رادیویی یا تراک موسیقی ،به سمت
باالی پوشــهها دکمه “  ، ”Seekبه ســمت پایین
پوشهها دکمه “  ”Seekرا فشار دهید.

∨

∧

کنترل سوئیچ کردن صفحه نمایش جلو آمپر
دکمــه “ ”INFOرا فشــار دهید تــا اطالعات صفحه
نمایش جلو آمپر را تغییر دهید .با فشــردن این دکمه
اطالعــات صفحه نمایش جلو آمپر تغییر میکند .دکمه
“ ”INFOرا فشار داده و نگه دارید .مسافت نشان داده
شده در قسمت  TRIPصفر میشود.

سيستم كنترل سرعت هوشمند
نگاه اجمالی بر سیستم کنترل سرعت هوشمند
()Cruise
 سيســتم کنترل ســرعت هوشــمند با بهرهگيري ازکلیدهای کنترل ســرعت (کلیدهــای روی فرمان) ،به
جاي پدال گاز ،در جهت رانندگي در يک سرعت ثابت،
سرعت خودرو را تنظيم ميکند.
 ECU ECUموتــور بــا کنترل محرک دريچه گاز ســرعت
حرکت خودرو را در حد ثابت نگه ميدارد.

دکمههای سیســتم کنترل ســرعت هوشمند
()Cruise
به طور کلــی چهار دکمه اصلی برای سیســتم کنترل
سرعت هوشمند در نظر گرفته شده است که شامل

2

ON/OFF , CANC , SET/- , RES/+

میباشــد .این دکمه ها در سمت راست غربیلک فرمان
تعبیه شدهاند.
چراغ نشانگر سیســتم کنترل سرعت هوشمند
()Cruise
هنگامی که سیســتم کنترل سرعت هوشمند در حالت
 Standbyاســت این چراغ به رنــگ زرد در میآید و
هنگامی که سیستم کنترل سرعت هوشمند فعال است
این چراغ رنگ سبز میشود.
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سيستم كنترل سرعت هوشمند

2

چگونگی عملکرد سیســتم کنترل ســرعت
هوشمند ()Cruise
 کلید اصلی سیســتم کنترل سرعت هوشمند()Cruise
سیســتم کنترل ســرعت هوشــمند فقط زمانی فعال
میشــود که کلید  ON/OFFرا روشن نماييد .در این
شــرایط ،با استفاده از کلید های دیگر که در باال توضیح
داده شــد تنظیمات دیگر سیستم کروز از قبیل سرعت
آن را تنظیم نمایید.
کلید توقف موقت سیســتم کنترل ســرعتهوشمند ()Cruise
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشمند خودرو
فعال است میتوانید با فشردن دکمه  CANCسیستم
کروز را به حالت  standbyببرید (در این زمان سرعت
فعلی سیستم کروز به طور اتوماتیک در سیستم ذخیره
میشود).
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مکانیزم عملکرد دکمه کاهش ســرعت سیستم
کروز
دکمه  SET/ -دارای ســه وظيفه اصلی به شــرح زیر
میباشد:
 .1تنظيم ســرعت فعلی خودرو به عنوان سرعت کروز.
هنگامی که ســیتم کروز خودرو روشن است و سرعت
خودرو بیش از  30کیلومتر بر ســاعت باشد ،اگر شرایط
لغو حالت کروز پیش نیاید ،مانند فشار دادن پدال ترمز،
اين ســوئيچ را جهت ورود به حالت کروز روشن نماييد
و حرکت خودرو با ســرعت تعیین شده کروز هماهنگ
میشود.
 .2با فشــردن این دکمه میتوان ســرعت خودرو را کم
کرد .هنگامــی که خودرو در حالت کروز اســت ،با هر
بار فشــار دادن این دکمه میتوان ســرعت خودرو را 2
کیلومتر بر ساعت کاهش داد.
 .3این دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو
کاهش یابد .هنگامی که خودرو در حالت کروز است ،این
دکمه را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو به طور
مداوم کاهش یابد.

مکانیزم عملکرد دکمه ادامه حالت کروز /افزایش
سرعت سیستم کروز
درست همانند مکانیزم کاهش سرعت سیستم کروز ،این
دکمه افزایش سرعت یا  RES/+نیز دارای سه عملکرد
اصلی میباشد:
 .1ادامه حالت کروز ،هنگامی که سیســتم کروز خودرو
روشــن است و ســرعت خودرو بیش از  30کیلومتر بر
ساعت باشــد ،اگر شــرایط لغو حالت کروز مانند فشار
دادن پدال ترمز پیش نیاید ،این دکمه را فشــار داده تا
حالت کروز را ادامه داده و در این حالت ســرعت خودرو
با سرعت قبلی ذخیره شده به کار خود ادامه میدهد.
 .2این دکمه را فشار داده تا سرعت خودرو افزایش یابد،
با هر بار فشار دادن این دکمه میتوانید سرعت خودرو را
به میزان  2کیلومتر بر ساعت افزایش دهید.
 .3این دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو
افزایش یابد .هنگامی که خودرو در حالت کروز است ،این
دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو بطور
مداوم افزایش یابد.

سيستم كنترل سرعت هوشمند
حالتهای کارکرد به هنگام فعال بودن سیستم
کروز
 در حالت کروز ،اگر پدال ترمز را فشــار دهیم خودرواز حالت کروز خارج شــده و سیســتم کروز به حالت
 standbyمیرود.
 در حالت کروز ،اگر پدال گاز را فشــار دهیم ســرعتخودرو افزایش مییابد و با رها کردن پدال گاز ،خودرو
مجددا ً به سرعت تعیین شده قبلی کروز بازمیگردد.
 در حالت کروز ،اگر دســته دنده اتوماتیک را به حالتیغیر از  Dتغییر دهیم ،خودرو از حالت کروزخارج شده و
سیستم کروز خودرو به حالت  standbyخواهد رفت.

 در حالــت کروز ،اگر دکمه  CANCرا فشــار دهیم،خودرو از حالت کروزخارج شــده و سیستم کروز خودرو
به حالت  standbyخواهد رفت.
 در حالت کروز ،اگر دکمه اصلی روشن /خاموش کردنسیستم کروز  ON/OFFرا فشار دهیم ،خودرو از حالت
کروز خارج شده و سرعت فعلی کروز در حافظه ECU
ذخیره نمیشود.

 پس از متوقف شــدن موتور ،سرعت کروز ذخیره شدهفعلی ،ذخیره نمیشــود .در واقع ،ســرعت کروز که در
سیســتم ذخیره میشــود به طور اتوماتیک با خاموش
شدن خودرو پاک میشود و پس از روشن کردن مجدد
موتور خودرو الزم است در صورت نیاز به سیستم کروز،
سرعت کروز را مجددا ً تنظيم نمایید.
هنگامی که ســرعت مجددا ً تنظيم شــد ،سرعت کروز
ذخیره شده قبلی پاک میشــود و سرعت ذخیره شده
جدید در حافظه سیستم باقی میماند.

هشدار
كروز كنترل در شرايط زير استفاده نگردد :
 مناطق تپهايمناطق شيبدارجادههاي پرترافيكجادههاي لغزندهشــرايط مشــابهي كه نياز به كاهش آني سرعت
است.
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2

م تهویه
سیست 
شرح تصویری دریچههای خروجی هوا

2

دریچههاي بخارزدایی
دریچههاي بخارزدایی شیشه جلو

انواع سیستمهای تهویه هوا A/C System
قبــل از مطالعه این بخش ،مدل سیســتم تهویه هوای
خودرو خود را بررســی نمایید و سپس به مطالعه بخش
مربوطه بپردازید.
 سیستم تهویه هوا با کنترل الکترونیکی A/C -سیستم تهویه هوا اتوماتیک A/C

پانل کنترل تهویه هوا

تهویه هوا بر روي داشبورد
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م تهویه
سیست 

تنظیم مسیر جریان هوا
میتوان ازدریچههای خروجی هــوا برای تنظيم جهت
جریان هوا اســتفاده نمــود .با تنظیمــات چهار جهته
باال/پاییــن و چپ/راســت دریچههای هوا ،مســیرهای
جریان هوا را تنظیم و کنترل نمایید .همچنین میتوانید
با چرخاندن کلید مخصوص جریــان هوا ،جریان هوا را
کامال باز یا بسته نمایید.

حالتهای دریافت جریان هوا
دریچههــای خروج هوا بــر روي داشــبورد را ميتوان
در جهــت جريان هــوا تنظيم و يا باز و بســته نمود .با
تنظیمات چهار جهته باال/پایین و چپ/راست دریچههای
هوا مســیرهای جریان هوا را تنظیــم و کنترل نمایید.
همچنین میتوانید با چرخاندن کلید مخصوص جریان
هوا ،جریان هوا را کامال باز یا بسته نمایید.
یــک خروجی هوا نیز برای عملکرد بخارزدایی شیشــه
جلو تعبیه شده است که در واقع برای شیشههای جلو و
شیشه بزرگ خودرو طراحی شده است و این دریچه هوا
قابل تنظیم نیست.

هشدار
 فقط زمانی که موتور خودرو روشن است میتوانیداز سیستم تهویه هوا استفاده نمایید.
در شــرایط عادی ،از حالت " گردش جريان هواي
خارجی" به عنوان منبع تأمین هوا استفاده نمایید.
از حالت " گردش جريان هواي داخلي" خودرو فقط
زمانی استفاده نمایید که در جادههای با گرد و غبار
زیــاد رانندگی میکنید و یا به ســرد یا گرم کردن
بسیار سریع محیط داخل خودرو نیاز دارید.
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2

م تهویه
سیست 
براي دريافت جريان هوا پنج حالت وجود دارد .با فشردن دکمه دلخواه ،جهت جريان هوا را تغيير دهيد.

2

جریان هوا به سمت خروجی جریان هوا به سمت خروجی جریان هوا به سمت خروجی جریان هوا به سمت خروجی
جریان هوا به سمت خروجی
هوای کف خودرو و دریچه هوای کف خودرو هدایت هوای داشبورد و کف خودرو هوای داشبورد هدایت
هوای دریچه بخارزدایی شیشه
میشود.
هدایت میشود.
بخارزدایی شیشه جلو خودرو میشود.
جلو خودرو هدایت میشود.
هدایت میشود.

عملکرد

حالت

جریان هوا
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سیستم تهویه
سيستم تهويه اتوماتيک هوا ()AC

2

نمایشگر

گردش هوای داخلی/خارجی
خاموش کردن سیستم تهویه
کم و زیاد کردن سرعت فن
گرمکن شیشه عقب

روشن کردن سیستم تهویه
حالت اتوماتیک
کم و زیاد کردن دما
گرمکن شیشه جلو
انتخاب حالت توزیع هوا
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م تهویه
سیست 

2

سیستم تهویه اتوماتیک هوا
ايــن مکانيزم پارامترهاي مختلف در سيســتم تهويه را
بصورت اتوماتيک تنظيم نموده و شــرايط مطلوب مورد
نظر شما را فراهم مينمايد.
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تنظیم دمای سیستم تهویه:
 وقتی موتور خودرو روشــن اســت ،با فشردن دکمهلمســی  A/Cسیســتم تهویه فعال شده و نشانگر
روی صفحه نمایش روشن خواهد شد.
 برای تنظیم دمای هوای خروجی از دکمه لمســی باالاستفاده نمایید.
قســمت قرمز رنگ برای افزایش دما و قسمت سبز
رنگ برای کاهش دما به کار میرود.
لمس مجدد کلید  A/Cسیســتم تهویه را غیرفعال ورا خاموش خواهد کرد.
نشانگر

تنظیم جریان هوای فن:
 -با لمس این دکمه میتوان سرعت جریان هوای مورد
نیاز را تنظیم نمود.
 -قسمت برای باال بردن حجم هوا و قسمت برای
کم کردن سرعت جریان هوا به کار میرود.
-تنظیمات جریان هوا در یکی از حالتهای Class 1تا  Class 7قرار خواهد گرفت که  Class 1کمترین
و  Class 7بیشترین سرعت فن را ارائه خواهد نمود.

سیستم تهویه

OFF
کلید گردش هوای داخلی/خارجی
 این کلید ،منبع تامین هوا را کنترل می نماید .منبعتامیــن هوای پیش فرض این خــودرو هوای داخلی
نمایش داده می شود.
اســت که با شــکل
با فعال شــدن این مکانیزم چراغ نشانگر همزمان در
صفحه نمایش روشن میشود.
 هنگامی که این دکمه لمس میشود ،منبع تأمین هواتغییر پیدا میکند .در این
به هوای خارجی
شرایط ،هوای مورد نیاز از محیط بیرون خودرو تأمین
میشود و چراغ نشانگر کلید نیز خاموش میشود.
 هنگامی که اين دکمه را دوباره لمس کنيد ،سیستممجددا ً بــه حالت " گــردش هوای داخلــی" تغییر
مییابد و چراغ نشانگر نیز مجددا روشن میشود.

انتخاب حالت جریان هوا
 انتخاب انواع حالتهای جریان هوا ،با لمس این کلیدامکانپذیر میباشد.
 ایــن حالتها عبارتند از«صــورت»« ،صورت و پا»،«پا»« ،پا و گرمکن شیشه جلو»
 حالــت انتخاب شــده روی نمایشــگر ظاهر خواهدشــد .نمایش حالتها از باال بــه پایین به این ترتیب
میباشد :گرمکن شیشه جلو ،صورت ،صورت و پا ،پا،
پا و گرمکن شیشه جلو
 وقتي که سيستم در وضعيت گرمکن شيشه جلو بودهيا خاموش باشــد (فلش بااليي خاموش باشد) ،تغيير
وضعيت به ساير حالتها امکانپذير خواهد بود.
 گرمکن شیشه جلو ،درصورت خاموش بودن سیستمتهویه ( )OFFنیز در دسترس خواهد بود.

2

خاموش کردن سیستم تهویه
 برای خاموش کردن سیســتم تهویه ،دکمه  OFFرالمس کنید.
دراین صورت وضعیت سیستم به شرح زیر خواهد بود:
 -1ســرعت جریان هوا و دمای هوای خروجی ذخیره
میشود.
 -2گردش هوای داخلی خودرو فعال میگردد.
 -3سیستم تهویه و فن خاموش خواهد شد.
 -4اگر قبل از خاموش کردن ،گرمکن شیشــه روشن
باشــد ،دریچههای خروجی هوای داشــبورد فعال
خواهند بود.
 -5صفحه نمایشگر و چراغ زمینه خاموش میشود.
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م تهویه
سیست 

2

گرمکن شیشه عقب
 گرمکن شیشــه عقــب ،در صورت خامــوش بودنسیستم تهویه ( )OFFنیز در دسترس خواهد بود.
 عملکرد گرمکن شیشه عقب ،بصورت الکتریکی بودهبوده و به سیستم تهویه ارتباطی ندارد.
اخطار

 در صورتــی که در جادههایی با گــرد و غبار و ذراتمعلق بسیار زیاد در حال حرکت هستید و یا به سرعت
نیاز به سرد یا گرم کردن فضای داخلی خودرو دارید ،از
حالت "گردش هوای داخلی " خودرو استفاده نمایید.
 هنگام استفاده از حالت "گردش هوای داخلی" خودرودر آب و هوای بسیار ســرد ،کمی بخار رویی شیشهها
پدید خواهد آمد که این امر باعث کاهش ســطح دید
راننده شده و در برخی موارد نیز منجر به بروز تصادفات
رانندگی می شود .بنابراین در هوای بسیار سرد از حالت
" گردش هوای داخلی" خودرو استفاده ننمایید.
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حالت کنترل اتوماتیک
 هنگامــی که دکمــه  AUTOرا لمس کنید ،آیکونبر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
 AUTOو
 در حالــت اتوماتیک ،بر اســاس تنظیم دمای هوایدلخواه شــما ،جریان هــوای خروجــی ،حالتهای
مختلــف کارکرد سیســتم ،گردش هــوای داخلی/
خارجی و ســرمایش به طور خودکار کنترل خواهد
شد.
 انتخاب حالتهای جریان هوا ،با لمس کلید مربوطهامکانپذیر اســت .ایــن حالتها را میتــوان از بین
«صورت»« ،صــورت» و «پا»« ،پــا»« ،پا و گرمکن
شیشــه جلو» انتخاب و حالت انتخاب شــده را روی
نمایشگر مشاهده نمود.

کلید حالت اقتصادی سیستم تهویه A/C
 هنگامی که سیستم تهویه در حالت اتوماتیک است،دکمــه  A/Cرا لمس کنید .هر دو آیکون  AUTOو
 SNOWدر صفحه نمایش محو میشــوند .در این
حالت کمپرسور خاموش شده و دمای هوای خروجی
به دمای مایع خنککننده موتور و دمای هوای بیرون
بستگی خواهد داشت.
این حالت مناسب فصل زمستان بوده و کمترین میزان
مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.
مجددا ً کلید  A/Cرا فشــار دهید تا آیکون SNOW
بــر روی صفحه نمایش ظاهر شــوند .این حالت برای
فصول بهار و تابســتان مناسب بوده و نسبت به حالت
اتوماتیک ،مصرف سوخت کمتری دارد.

م تهویه
سیست 
تهویه هوا
هدف این سیستم هدایت هوای محیط خارج خودرو به
داخل خودرو است که این عمل توسط دریچهها صورت
میگیرد.
 حالت " گردش هوای خارجی" را انتخاب نمایید.تنظیم نمایید.
 حالت هدایت جریان هوا را بر رویکلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیردلخواه تنظیم نمایید.
گرم کردن
هدف این سیســتم گرم کردن هــوای داخل خودرو در
شرایط آب و هوایی سرد می باشد.
تنظیم نمایید.
 حالت هدایت جریان هوا را بر روی کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را بهمقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 اگر به سیســتم رطوبتزدایی نیاز داشــتید میتوانید A/Cرا روشن نمایید.
گرم کردن و بخارزدایی
هدف این سیســتم گرم کردن هــوای داخل خودرو و
جلوگیری از تشــکیل بخار بر روی شیشــههای خودرو
است.
 حالت گردش هوای خارجی را انتخاب نمایید.تنظیم نمایید.
 حالت هدایت جریان هوا را بر روی کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را بهمقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

سیستم گرم کننده و بخارزدایی
هدف این سیستم جلوگیری از تشکیل یخ و بخار بر
روی شیشههای خودرو است.
تنظیم
 حالت هدایت جریان هوا را بر روینمایید.
کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را بهمقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 برای بخار زدایی فوری میتوانید سیستم  A/Cراروشن نمایید.
سیستم خنک کننده
هدف این سیستم کاهش دمای هوای داخل خودرو در
شرایط آب و هوایی گرم است.
تنظیم
 حالت هدایت جریان هوا را بر روینمایید.
 کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم جریان هوا رابه مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 سیستم  A/Cرا روشن نمایید. کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن رابه بهترین حالت دلخواه تنظیم نمایید.

هشدار
 در حالت استفاده از خنککننده  ،به دليل مقدارانرژي که کمپرســور کولربراي راه اندازي مصرف
خواهد کرد باعث ميشود تا مصرف سوخت افزايش
پيدا کنــد .بنابراین مدت زمان روشــن بودن این
سیستم را تاحد امکان کاهش دهید.
 دمای هوای داخل خودرو بر اثر تابش مســتقیمنور آفتاب افزایش خواهد یافت .بعد از روشن کردن
سیستم خنک کننده بهتر است به مدت کمی درها
و پنجرههــا را باز نمایید تا هوای داغ داخل خودرو
خارج شود.
 بدون روشــن کردن واحد خنککننده ،سیستم A/Cرا هنگامــی که هوای داخــل خودرو به حد
مطلوبی رسید خاموش نمایید.
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2

م تهویه
سیست 

2

رطوبت زدایی
هدف این سیســتم کاهش رطوبت داخل خودرو است.
استفاده از این سیستم در هوای سرد یا خنک می تواند
به مکانیزم یخزدایی شیشه جلو خودرو و سایر شیشهها
نیز کمک کند.
 دکمه انتخاب حالت را در موقعیت دلخواه خود تنظیمنمایید.
 منبع تأمین هوا را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید. کلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیردلخواه تنظیم نمایید.
 سیستم  A/Cرا روشن نمایید.دالیل عدم عملکرد
 دمای هــوای بیرون نزدیک صفر درجه ســانتیگرادباشد.
 فیوز سوخته باشد. دمای بســیار باالی مایع خنککننــده موتور باعثخاموش شدن اتوماتیک واحد خنک کننده شود.
 اگــر بازدهــی خنککنندگی کاهش بیابــد ،واحدخنککننــده را جهت بازرســی خاموش نمایید .در
این صورت با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس
حاصل فرمایید.
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هشدار
 تحت شرایط دمای بسیار باالی خارج خودرو و یادر هوای بسیار مرطوب ممکن است کارکرد سیستم
رطوبت زدایی باعث شــود کندانسور خودرو تولید
بخــار کرده و این بخار منجــر به تولید قطره های
بسیار کوچک آب شــود در نتیجه از منبع تخلیه
کندانسور قطرات آب چکه کند که این امر ،امری
عادی است.
 برای جلوگیری از تشکیل آب مقطر روی شیشههاطی مسافرت های با سرعت پایین ،سرعت فن را
روی کم قرار دهیــد و حالت هدایت جریان هوا را
روی شیشه خودرو تنظیم نمایید.
 اگر سیســتم تهویــه هوای خــودرو  A/Cبرایمدت طوالنی کار نکرده باشد ،سیستم بخارزدایی
بر اثر تاثیرات محیطی جرم کمی ایجاد می کند و
بنابراین با روشن کردن سیستم ممکن است کمی
بوی ناخوشایند به مشام برسد .در نتیجه ،حتی در
سرد ترین فصول سال ،سیستم را حداقل یکبار در
ماه روشن نمایید .در زمان استارت زدن سرعت فن
را در باالترین حد ممکن تنظیم نمایید و پنجرهها را
برای مدت کوتاهی باز نمایید.

 بازدهی دمای سیستم  A/Cدر واقع به دمای مایعخنک کننده خودرو بستگی دارد .بنابراین ،سیستم
در شرایطی که مایع خنک کننده در سطح مطلوبی
باشد دارای بهترین خروجی خواهد بود.
 برای حصول اطمینــان از تاثیرات کارکرد واحدگرمکن ،واحد تهویه ،واحد  ، A/Cباید همواره و در
همه حال هرگونه یخ و برف و برگ درخت و دیگر
مــواد خارجی را از دریچههای دیواره جلویی خارج
نمایید (ورودی های هوا در قســمت جلوی شیشه
بزرگ خودرو).
 هــوای داخل از طریق خروجیهای هوا به بیرونخودرو هدایت میشــود (پوشیده شده توسط سپر
عقب) و این خروجیها در قســمت پایین خارجی
بدنه خودرو در سمت عقب قرار دارند .بنابراین دقت
نمایید این دریچهها مسدود نشده باشند.
 هنگامی که خودرو از ســطحی با شیب زیاد درحال باال رفتن اســت و یا در مسیرهایی با ترافیک
بسیار باال در تردد هستید ،اگر سیستم روشن باشد،
باید به سطح مایع خنککننده توجه ویژهای داشته
باشــید تا بدین ترتیب از داغ شــدن بیش از اندازه
موتور جلوگیری نمایید.

م تهویه
سیست 

حسگر نور آفتاب

حسگر دما

حسگر نور آفتاب/حسگر دما
هدف این سیستم شناسایی و اندازهگیری دمای هوای
داخل خودرو ،دمای محیط و نیز شدت نور آفتاب بوده
و بر این اســاس دمای هــوای داخلی خودرو را تنظیم
مینماید.

برای تضمین کارآیی عملکرد سیســتم تهویه
اتوماتیک ،هرگز حســگر نور آفتاب را با چیزی
نپوشانید.
گرم کردن و بخارزدایی
دکمه گرمکن شیشــه جلو خــودرو
کنيد.
در این شــرایط ،سیستم  A/Cبه طور اتوماتیک روشن
میشــود .این سیستم جریان هوای عاری از رطوبت را
به سمت شیشه جلو خودرو و شیشههای کناری هدایت
میکند.
را لمس

عملکردهای سیستم تهویه اتوماتیک A/C
هنگامــی که کلید اتوماتیک  AUTOرا فشــار دهید،
سیســتم به حالت کنتــرل اتوماتیــک خواهد رفت و
پارامترهــای مختلفی از قبیل ســرعت فــن ،و حالت
گردش هوا به طور اتوماتیک کنترل میشــوند و تمام
این کنترلهای اتوماتیک بر اســاس شــرایط محیطی
موجود و انجام میشــوند .در این شرایط ،آیکونهای
 AUTOو دانه برف در صفحه نمایش ظاهر میشوند.
کلید تنظیم دمای هوای محیــط را به دمای دلخواهخود تنظیم نمایید.
 برای خاموش کردن سیســتم کافیست کلید OFFرا فشار دهید.

هشدار
 تنظیــم کــردن دمای دلخــواه بــه باالترین یاپایینترین حد ممکن ،هیچ بهبودی در مدت زمان
و ســرعت انجام عملیات تهویه و رسیدن به درجه
دمای مطلوب شما ایجاد نمیکند.
 در فصل زمستان هنگامی که گرمکن را بالفاصلهبعد از راهاندازی موتور روشــن نمایید فقط هوای
سرد خارج میشود .بنابراین ابتدا سرعت فن را به
پایینترین حد ممکن تنظیم نمایید .هنگامی که
احســاس کردید هوای گرم خارج میشــود آنگاه
میتوانید سرعت فن را افزایش دهید.
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2

شیشه باال بر برقی
دکمه آينه تاشو

2

تنظیم آینه جانبی
انتخاب شده

شیشه باالبرهای
چهار در

دکمه قفل
ايمني کودک

انتخاب آینه جانبی
برای تنظیم

کلید اصلی شیشههای برقی
یک کلید اصلی کنترل شیشه باالبرهای برقی بر روی در
راننده تعبیه شــده است که با استفاده از آن باز و بسته
نمودن تمام شیشهها امکانپذیر میشود.
دکمه قفل شیشه های برقی
هنگامــی که دکمه در حالت  Unlockقــرار دارد ،تمام
شیشــههای برقی قابل کنترل میباشند .اما هنگامی که
دکمه قفل در حالت  Lockقرار دارد ،فقط شیشــه برقی
راننده قابل کنترل خواهد بود.
اخطار
هيچگونه مايعاتي بر روي كليد كنترل ريخته نشود،
در غير اينصورت ممكن است عملكرد آن با مشكل
مواجه گردد.
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کليدهاي شيشه هاي برقي
کلیدهای کنترل هریک از شیشه باال برهای برقی بر روي
در همان شیشه تعبیه شده است.
هنگامی که کلید خودرو در حالت  ONقرار بگیرد ،با فشار
دادن کلید کنترل به سمت پایین ،شيشه را باز و به سمت
باال ،شيشه باز شــده همان در را ببندید .هنگام بازکردن
شيشــه ،هر زمان که دکمه را رها کنید حرکت شیشــه
متوقف می شود و در ارتفاع دلخواه شما ثابت میماند.
براي باز شدن شيشه راننده ،حالت خودکار تعبيه شده و
با يک بار فشردن کليد شيشه راننده کام ً
ال باز خواهد شد.
اخطار

 هرگز ســوئیچ خودرو و یا کودک خود را بدون مراقبدر داخل خــودرو تنها نگذارید .چرا که ممکن اســت
کودک شــما به هنگام بستن شیشههای برقی ،تصادفاً
بخود آسیب برساند.
 اگر کودکی درون خودرو است دکمه قفل شیشههایبرقی را در حالت قفل  Lockقرار دهید و بدین ترتیب
از عملکرد تصادفی شیشــههای برقی توســط کودک
جلوگیری نمایید.
 هنگامــی که پنجرهها را بــاز مینمایید ،اعضای بدنخود را از پنجره بیرون نبرید چرا که این عمل بســیار
خطرناک میباشد.

هشدار

برای محافظت از سیستم الکتریکی خودرو ،چند شیشه
برقی را همزمان باز یا بسته ننمایید.

شیشه باالبرهای برقی آنتی ترپ*
این عملکرد فقط برای شیشــه راننده تعبیه شده است.
هنگام بسته شدن اتوماتیک پنجرهها ،اگر شیشه با جسم
خارجی برخورد نماید ،حرکت متوقف شده و پنجره مجددا ً
به سمت پایین باز خواهد گشت .برای بستن پنجرهها باید
هرگونه مانعی را از سر راه برداشته سپس مجددا ً اقدام به
بستن پنجرهها نمایید.

آینه جانبی برقی
دکمه آينه تاشو

2

تنظیم آینه جانبی
انتخاب شده
انتخاب آینه جانبی
برای تنظیم

تنظیم آینههاي جانبی
آینههــای خارجی قابلیت تنظیم برقــی دارند .هنگامی
که کلید خــودرو در حالت  ACCیا  ONقــرار دارد،
دســتورالعمل زیر را برای تنظیم آینههــای برقی دنبال
نمایید:
پس از انتخاب آینه ســمت راست یا چپ با دکمه ،L/R
آینــه انتخابی را با کلید چهارجهته به ســمت مورد نظر
بچرخانید.
هشدار
 در شرایطی آینهها یخ زدهاند یا حرکت آنها توسطیک جســم خارجی محدود شده است هرگز سعی
نکنید با اعمال زور و فشــار آینهها را حرکت داده
و یا زاویه دید آنها را تنظیم نمایید .اگر سطح آینه
یخ زده باشد هرگز نباید با اعمالی نظیر تراشیدن و
خراشیدن اقدام به برطرف نمودن یخ زدگی نمود،
در غیر این صورت سطح آینه دچار آسیب میشود.

آينه جانبي تاشونده
 برای آینههــای خارجی با عملکرد تاشــوندگی برقیمیتوانید با فشردن دکمه تاشو ،آینه را به صورت اتوماتیک
جمع نمایید .با فشردن مجدد این دکمه ،آینه باز میشود
و در موقعیت تنظیم شده قبلی ثابت میگردد.
آينههاي خارجي را همچنين ميتوان بصورت دســتي تا
نمود .کاربرد اين مکانيز اغلب در موارد احتمال برخورد با
ساير اجسام ميباشد.
اخطار

پس از اینکه آینههای خارجی تا شدند ،در واقع راننده
قادر به مشاهده موقعیت عقب خودرو از طریق این آینه
ها نخواهد بود .بنابراین هرگز با آینههای جمع شده (تا
شده) به رانندگی نپردازید.
آینههای خارجی خودرو شما مجهز به سیستم گرمکن
الکتریکی هســتند که عملکرد این سیستم همزمان با
عملکرد سیستم گرمکن شیشه عقب خودرو است.
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2

کليد ( ESPبرنامه پایداری الکترونیکی خودرو)
به منظور فعال یا غیر فعال ســازی عملکرد  ،ESPاین
کلید را فشار دهید.
کليد Unlock
به منظور بازکردن قفل هر چهار در ،این کلید را فشــار
دهید.

کليد فالشر
در صورت بروز هرگونه مشــکلی برای خودروی شما در
جاده ،برای مطلع ساختن رانندگان خودروهای پشت سر
یا جلو ،با فشــردن کلید ،فالشر (چراغ هشدار خطر) را
روشــن نمایید و پس از توقف ،مثلث هشدار را با فاصله
مناسب پشت خودرو خود قرار دهید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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کليد Lock
به منظــور قفل کردن هر چهار در ،این کلید را فشــار
دهید.
این کلید وقتی که یکی از درها یا در صندوق عقب بطور
صحیح بسته نشده باشد ،عمل نخواهد کرد.
در این صورت پس از فشردن کلید  Lockاگر سوییچ در
وضعیت  OFFباشــد ،ضمن باز شدن قفل ،صدای بوق
یکبار شــنیده میشود و اگر سوییچ  ONباشد ،قفل باز
شده و صدایی شنیده نخواهد شد.

سوئیچ تنظیم شدت نور
جلو داشبورد
سوئیچ
Start - Stop

*

سوئیچ تنظیم ارتفاع افقي
نورچراغهاي جلو

تنظیم شدت نور پشــت زمینه جلوداشبورد (جلو
آمپر)
دکمه تنظیم شــدت نور پشت زمینه جلو داشبورد دقیقاً
برروی داشبورد و در ســمت چپ گوشه پایین غربیلک
فرمان تعبیه شده است.
هنگامی که دکمه کلیدهای ترکیبی سمت چپ در حالت
قرار داشته باشد ،میتوانید
و یا در حالت
با چرخاندن اهرم تنظیم ،میزان روشنایی نور پشت زمینه
داشــبورد و کنســول مرکزی را به میزان دلخواه تنظیم
نمایید.
تنظیم زاویه افقی نور چراغهای جلو خودرو
بسته به میزان بار ماشین و شرایط جاده ،روشنایی نورهای
پایین چراغهای جلوی خودرو را با اســتفاده از کلیدهای
تنظیم زاویه افقی نور که اعمال تغییر ارتفاع در چهار حالت
را فراهم میآورد ،به جهت مناسب تنظیم نمایید.

در موتور

2

باز کردن در موتور
اهرم باز کردن در موتور بر روي داشبورد و در سمت چپ
پایین غربیلک فرمان تعبیه شده است.
دستورالعمل باز کردن در موتور:
 .1اهرم مربوطه را که بر روي داشــبورد (مطابق تصویر)
تعبیه شده است بکشید تا در موتور باز شود.

 .2در قسمت جلوی خودرو ،گیره ایمنی که در قسمت زیر
در موتور تعبیه شده است را به سمت باال بکشید.

 .3با استفاده از جک در موتور را باز نگه دارید.
بستن در موتور:
قبل از بستن در موتور اطمینان حاصل نمایید که جک
درجای خود ثابت اســت و در تمــام مخازن ،در محفظه
موتور بســته شدهاند ،سپس تمام ابزار و ادوات خارجی را
برداشته و در موتور را ببندید.
پس از بســتن در موتور،مطمئن شوید که در موتور قفل
شده است.
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2

دستگيرهکمکي
یک دســتگيره کمکي در سمت باالی صندلی سرنشین
قــرار دارد و روی آن نیز یک گیره لباس طراحی شــده
است و میتوان از آن برای آویزان کردن انواع لباسهای
سبک و با وزن کم استفاده نمود.

هشدار
برای تضمین ایمنی سرنشــینان از آویزان کردن
هرگونه جسم سنگین به دستگيره کمکي و یا گیره
لباس جدا ً خودداری نمایید.
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دستگیره خارجی در
هنگامی که قفلهای در خودرو را توسط ریموت کنترل و
یا کلید باز نمودید ،برای باز کردن درها کافیست دستگیره
خارجی در خودرو را به سمت بیرون بکشید.

تجهيزات داخلي و خارجي خودرو

درپوش آینه

2

آینه آرایش

چراغ

آفتاب گیر
 برای اســتفاده از آفتابگیر آن را پایین بکشــید و یا ازپایه میانی ،آن را به سمت کنار کشیده و در قسمت کنار
شیشه قرار دهید.
 قســمت جلویی روی آفتابگیر ،سمت راننده مجهز بهگیره کارت است.

برای استفاده از آینه آرایش پشت آفتابگیر ،درپوش آینه
را باال بزنید .هنگامی که درپوش آینه حدود  20درجه باز
شد ،چراغ روشن میشود و هنگامی که درپوش آینه بسته
شد ،چراغ خاموش میشود.

كيسه مخصوص وسايل اتاق بار

کیسه مخصوص وسایل اتاق بار
یک توری مخصوص وسایل که ظرفیت گنجایش اجسام
با وزن کمتر از  3/5کیلوگرم را دارد در دیوارههای جانبی
راست و چپ اتاق بار وجود دارد.

هشدار
برای حصول اطمینان از محکم شدن آفتاب گیر به
سقف به جهت حفظ ایمنی سرنشینان از قرار دادن
اجسام سنگین در قســمت گیره کارت خودداری
نمایید.
73

تجهيزات داخلي و خارجي خودرو

2

دریچه سقف خودرو (سان روف) *

 -ســان روف فقط زمانی که کلید خودرو در حالت ON

است قابلیت باز و بسته شدن دارد.
 دکمه کنترل سان روف روی پنل چراغ سقفی جلو قراردارد.
 لبه عقبی سان روف را می توان به جهت باال تنظیم نمود.سان روف به طور افقی به سمت عقب هم باز میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 .1برای افزایش زاویه لبه عقبی ســان روف کافی اســت
دکمه کنترل ســانروف را به جهت باال فشــار دهید .این
دکمه را فشــرده و بیش از  2ثانیه نگه دارید تا سان روف
در باالترین موقعیت ممکن تنظیم شــود .دراین صورت
سان روف به حالت شیبدار باز شده و تهویه هوا را افزایش
میدهد .هنگام باز کردن شــیبدار سان روف  ،میتوان با
فشردن هر دکمه ،باز شدن سان روف را متوقف کرد.
 .2برای باز کردن افقی سان روف ،دکمه را به سمت عقب
فشار دهید و هنگامی که به موقعیت دلخواه رسید دکمه
را رهــا کنید .این دکمه را فشــرده و بیش از  2ثانیه نگه
دارید تا به طور اتوماتیک سان روف تا بیشترین حد ممکن
باز شود .هنگام باز کردن سان روف ،میتوان با فشردن هر
دکمه ،باز شدن سان روف را متوقف کرد.
 .3هنگامی که سان روف به حالت بسته نیست (باز شده
بصورت شیبدار یا افقی) ،دکمه سان روف را به سمت جلو
فشار دهید تا سان روف را راهاندازی مجدد نمایید .با رها
کردن دکمه حرکت ســان روف متوقف میشود .دکمه را
تا حدی جلو فشار دهید که دیگر حرکتی برای سان روف
باقی نماند و بدین ترتیب اطمینان حاصل نمایید ســان
روف به طور کامل بسته شده است.

 .4هنگامی که سان روف به حالت شیبدار باز است ،قبل از
باز کردن سان روف به طور افقی ،ابتدا سان روف را ببندید.
پوشش آفتابی به میزان الزم با باز شدن سان روف امتداد
خواهد یافت .بعد از اینکه ســان روف بسته شد ،پوشش
آفتابی را میتوان به طور دستی باز یا بسته نمود.

هشدار
پس از شســتن خودرو یا بارندگی ،برای استفاده از
سان روف ابتدا باید آن را تمیز نمایید.

اخطار
ایستادن یا بیرون بردن قسمتی از بدن از سان روف
به هنگام حرکت خودرو بسیار خطرناک است .هنگام
بسته شدن سان روف تمام سرنشینان باید از ایجاد
هرگونه تماس با سان روف خودداری نمایند تا بدین
ترتیــب از بروز هرگونه آســیب جلوگیری نموده و
ایمنی سرنشینان حفظ گردد.
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کلید چراغ سقفی وسط

کلید چراغ سقفی وسط
چراغ سقفی وسط خودرو دارای یک کلید دو سویه است.
هنگامی که کلید خودرو در حالت  ONیا  ACCو کلید
این چــراغ در حالت  OFFقرار دارد ،این چراغ خاموش
میشود.
اگر کلید چراغ سقفی وســط در حالت "در" DOOR
باشــد ،هنگامی که یکی از درهای خودرو باز شود ،چراغ
روشــن میشود .پس از بسته شدن تمام درها ،این چراغ
کم کم خاموش میشود .هنگامی که کلید این  ONچراغ
در حالت باشد ،چراغ سقفی وسط مدام روشن میماند.

هنگامی که کلید چراغ سقفی وسط در حالت DOOR

"در" میباشد ،این چراغ در مواقع زیر روشن میشود:
 .1بعد از باز شــدن قفل در راننده و بیرون کشیدن کلید
خودرو ،این چراغ به مدت  30ثانیه روشن می شود.
 .2بعد از اینکه در راننده قفل شــد و کلید خودرو از جای
خود خارج شــد ،این چراغ به مدت  15ثانیه روشن می
شود.
هنگامی که کلید چراغ سقفی وسط در حالت DOOR
"در" قرار دارد ،چراغ ســقفی وسط در مواقع زیر خاموش
میشود:
 .1هنگامی که کلید در حالت “”ON
قرار میگیرد ،چراغ سقفی خاموش میشود.
 .2هنگامی که در راننده قفل شــود ،چراغ سقفی وسط
خاموش میشود.
توضیح انواع حالتهای چراغ سقفی وسط
 .1هنگامی که خودرو با اســتفاده از ریموت کنترل قفل
شود ،چراغ سقفی وسط به آرامی و به مدت  3ثانیه روشن
و ســپس به آرامی 2 ،ثانیه در حالت  OFFو  2ثانیه در
حالت  ONمیماند و خاموش میشود.

 .2هنگامی که قفل ها توســط ریموت کنترل باز شدند،
چراغ ســقفی وسط ظرف  3ثانیه به آرامی روشن شده و
 15ثانیه روشــن میماند و سپس به آرامی ظرف مدت 2
ثانیه خاموش میشود.
 .3بعد از اینکه تمام درها به درســتی بسته شدند ،چراغ
داخلی سقفی وسط به آرامی ظرف مدت  2ثانیه خاموش
می شود و این در حالتی است که سوئیج خودرو در حالت
“ ”ONقرار داشته باشد.
 .4هنگامی که کلید خودرو از حالت “ ”ONیا “ ”ACCبه
حالت “ ”OFFچرخانده شود ،چراغ سقفی وسط به آرامی
ظرف  3ثانیه روشن شده و  15ثانیه روشن میماند ،سپس
به آرامی ظرف مدت  2ثانیه خاموش میشود.
 .5اگر یکی از در های خودرو به درستی بسته نشده باشند،
چراغ سقفی وسط دائم روشن خواهد ماند.
 .6هنگامــی کــه کلید خــودرو از حالــت “ ”OFFبه
حالت“ ”ACCچرخانده شــود ،و چراغ ســقفی خودرو
روشن باشــد ،چراغ سقفی وســط خودرو پس از اینکه
درصندوق عقب به درســتی باز و بســته شد ،به آرامی و
ظرف مدت  2ثانیه خاموش می شــود ، .در حالت OFF
چراغ سقفی وســط ظرف مدت 3ثانیه روشن و تا زمانی
که صندوق عقب باز اســت ،روشن میماند  .هنگامی که
صندوق عقب به درستی بسته شــد ،این چراغ به آرامی
ظرف مدت  2ثانیه خاموش میشود.
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۲

چراغ مطالعه
كليدهــای چراغ مطالعه برروي هر دو ســمت اين چراغ
قرارگرفته است .كليد چراغ را فشار دهيد تا چراغ مطالعه
روشن يا خاموش شود.
چراغ اتاق بار
هنگامی كه ســوئيچ روشنايي روشن باشد ،در صورت باز
بودن در پنجم ،چراغ اتاق بار روشن میشود و هنگامی كه
در بسته باشد ،چراغ خاموش میشود.

۷۶

جعبه داشبورد
برای باز كردن در جعبه داشبورد ،دستگيره آن را بكشيد.

اخطار

به هنگام رانندگی در جعبه داشــبورد را ببنديد در غير
ايــن صورت ،در صورت بروز هرگونــه تصادف يا توقف
ناگهاني منجر به جراحت میشود.
از قراردادن اشيا و اجسامی مانند شيشه ،فندک ،اسپری
يا موادی از اين قبيل در محفظههای داشبورد خودداری
نماييد .در غير اين صورت هنگامی كه دمای اتاق خودرو
باال رود ممكن اســت اين اجسام و مواد به يكی از طرق
زير حادثه آفرين شوند:
 .۱شيشه ها ممكن است بر اثر حرارت تغيير شكل داده
و يا در اثر برخورد با ساير اجسام دچار شكستگی شوند.
 .2فندک و اسپری ممكن است منجر به بروز آتشسوزی
يا انفجار شوند.

دكمه گرمكن صندلی
دكمهها در قســمتهای چپ و راست در نزديكی فندک
قرار گرفتهاند ،به ترتيب دكمههای گرمكن صندلی راننده
و سرنشين جلو هستند.
هنگامی كه ســوئيج خودرو در حالت  ONقرار دارد ،يك
بار اين دكمه را فشــار دهيد تا چراغ نارنجی رنگ مربوط
بدان روشــن شود و سپس گرمكن صندلی را در حالت ۱
قرار دهيد .هنگامی كه  3چراغ اين قسمت روشن شدند
برای خاموش كردن گرمكن صندلی كافيست دكمه را يك
بار ديگر فشار دهيد.
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هشدار

جاى فندک

هنگامــي كه ســوييچ خودرو در حالــت  ONيا ACC

باشد ،ميتوانيد فندک يا لوازم جانبي ديگر هايما با توان
الكتريكــي حداكثــر  ۱۵۰وات ( )10A, DC 12Vو يا
تجهيزات برقي مشــابه را به اين سوكت متصل نموده و
استفاده نماييد.

منبعتغذیهالكتریكی
هنگامی كه سوييچ خودرو درحالت  ONيا  ACCباشد،
میتوانيد لوازم جانبی هايما بــا توان الكتريكی حداكثر
۱۵۰وات ( )10A, DC12Vيا تجهيزات برقی مشابه را به
اين سوكت متصل نموده و استفاده نماييد.

جهت پيشگيری از هرگونه ايراد يا خطای الكتريكی در
سوكتهای خودرو ،به موارد زير توجه نماييد:
 از لــوازم جانبــی غير اصلی هايما يا ســاير تجهيزاتالكتريكی استفاده ننماييد.
 به منظور پيشــگيری از بروز هرگونه مشكل ناشی ازورود اجسام خارجی يا مايعات به داخل سوكت ،در غير
از مواقع اســتفاده ،درپوش سوكت منبع تغذيه را بسته
نگه داريد.
 فندک يا ساير وســايل را به شكل صحيح در سوكتمربوطه وارد نماييد.
 هرگز فندک را داخل ســوكت منبع تغذيه الكتريكیوارد نكنيد.
 اتصال لوازم صوتی ممكن اســت بــا كمی نويز همراهباشد .اين مشكل به دليل اتصال به سوكت توان الكتريكی
خروجی بوجود می آيد.
 به منظور پيشگيری از خالی شدن باتری ،وقتی موتوردر حالت سرعت ايدهآل يا متوقف باشد ،استفاده طوالنی
مدت از اين سوكتها مجاز نمیباشد.
 در صورت نياز به فندک ،آن را از نمايندگیهای مجازتهيه نموده و به موارد زير توجه نماييد:
 برای جلوگيری از ســوختگی به قسمت فلزی فندکدست نزنيد.
 هرگز پس از فشــار دادن فندک به سمت پايين ،آن رانگــه نداريد .اين امر منجر به داغی بيش از حد و خرابی
فندک خواهد شد.

۷۷

۲
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۲

جعبه ذخیره سازي مركزى و دسته صندلی
برای استفاده از اين جعبه نگهداری كافيست درپوش آن
را باز نماييد.
همچنين حالت بسته آن ميتواند به عنوان زير آرنجی نيز
مورد استفاده قرار بگيرد.

اخطار
در حين رانندگی ســعی كنيد درپوش اين جعبه
بسته باشــد در غير اينصورت در هنگام تصادف يا
ترمز ناگهانی ممكن است برخورد با در جعبه منجر
به بروز جراحت شود.
۷۸

جا لیوانی
جا ليوانی پشــت دسته دنده تعبيه شــده است و برای
نگهداری انواع ليوان و بطریهای نوشيدنی مورد استفاده
قرار ميگيرد.

اخطار
بــه هنگام رانندگــی از قرار دادن ليــوان يا بطری
نوشــيدنی داغ درون جا ليوانی خــودداری نماييد
چراكه ممكن اســت مايع درون آن بيرون ريخته و
موجب سوختگی سرنشينان شود.
از قرار دادن اشــيا ديگری به غير از ليوان و بطری
درون جا ليوانی خودداری نماييد .در غير اين صورت
ممكن است به هنگام تصادف يا ترمزهای ناگهانی
اشيا فوق به بيرون پرتاب شده و موجب جرح و فوت
شود.

جاسیگارىجلو
جاسيگاری جلو در قسمت ميانی كنسول وسط تعبيه شده
است .برای دسترسی به آن بايد درپوش آن را برداريد.
برای خالی كردن خاكســترهای موجود در جاســيگاری
كافيســت آن را بيرون آورده و تخليه نماييد و ســپس
مجددا ً جا بياندازيد.
هنگامــی كه نيازی به جاســيگاری نداريد درپوش آن را
بســته نگه داريد ،در غير اين صورت خاكستر موجود در
آن ممكن است باعث بروز آتشسوزی شود.

تجهيزات داخلي و خارجي خودرو
جک

2

جعبه ابزار
الستیک زاپاس

طاقچه عقب غلتکی
 طاقچه عقب غلتکی در داخل اتاق بار تعبیه شده است. برای استفاده از این ابزار مراحل زیر را دنبال نمایید: .1بسته به موقعیت صندلیهای ردیف عقب و مقدار اثاثيه
موجود طاقچه را در موقعیت  1یا  2نصب نمایید.

 .2به آرامی طاقچه را بیرون آورده و گیرههای مخصوص
آن را جا بزنید.
 .3بــرای جمع کردن طاقچه کافیســت آن را در خالف
جهت جا زدن کشیده و گیرههای آن را بیرون بیاورید.

جعبه ابزار  /جک
جعبه ابزار و جک در قســمت زیرین نمد اتاق بار تعبیه
شده اســت .برای بیرون آوردن این ابزار کافیست موکت
اتاق بار را باال بکشید.
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2

صفحه نمایشگر
به هنگام شب

سوئیچ ضامني
به هنگام روز

آینه داخلی (دستی)
 آینه داخلی مجهز به سیستم عملکرد ضد خیره کنندگیاست و دارای دو موقعیت روز و شب است .شما میتوانید
در هنگام رانندگی در روز ،شاســی ضد نور را فشار دهید
و آینه را در حالت موقعیــت رانندگی در روز قرار دهید،
همچنین میتوانید با فشــار مجدد این شاسی به همگام
رانندگی در شــب ،موقعیت آینه را در حالت شب تنظیم
نمایید.
 قبل از شروع رانندگی ،آینه داخلی را به گونهای تنظیمنمایید که شیشــه عقب در مرکز دید آینــه قرار بگیرد.
همواره آینه را تمیز و شفاف نگه دارید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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حسگر حساسیت
نوري

چراغ نشانگر
سوئیچ

آینه داخلی (برقی) *
 آینه داخلی مجهز به سیستم برقی ضد خیره کنندگیمی باشد .هنگامی که این سیستم در وضعیت فعال باشد،
حسگر نوری آن ،به جستجوی نورهای مزاحم ساطع شده
از وسایط نقلیه پشت سر شما میپردازد و شما را در برابر
آن محافظت میکند.
 آینه داخلی مجهز به عملکرد صفحه نمایش پشتیبانمیباشد.
راننده بدین ترتیب قادر خواهد بود هم صفحه نمایش ال
ای دی پشــتیبان و هم تصویر واقعی را در آینه مشاهده
نماید.
هنگامی که اهرم دنده در حالت دنده عقب قرار داشــته
باشد ،سیســتم وارد عمل میشود .هشــدار صوتی این
سیســتم ،یک بار در حالت کارکرد عادی و  3بار درحالت
کارکرد غیرعادی سیگنال صدا تولید میکند.

آینه داخلی مجهز به سیستم  TPMSمیباشد تا بدین
ترتیب فشار باد الستیکها را بر روی آینه نمایش دهد.
اگر فشار باد الستیکها برابر یا بیش از  310کیلو پاسکال
باشــد و یا برابر یا کمتر از  170کیلو پاسکال باشد ،ال
ای دی مربوطه روشــن و هشدار صوتی این سیستم سه
بار سیگنال صوتی ایجاد کرده و سپس خاموش میشود.
حال فشــار باد اندازهگیری شــده نمایش داده میشود.
با فشــردن کلید مربوطه صدای هشــدار صوتی را قطع
میشود .ال ای دی تازمانی که اقدام به تنظیم باد نموده
و وضعیت فشــار باد الستیکها عادی شود ،مدام روشن
خواهد ماند.
اگر فشــار باد الســتیک ها به میزان بیش از  30تا 35
کیلوپاسکال کاهش پیدا کند ،سیستم عملکرد TPMS
ظرف مدت  1دقیقه ســیگنال صوتی هشدار تخلیه باد
ســریع ایجاد میکند .این هشــدار صوتی  5بار به صدا
درآمده و ســپس متوقف میشود .سپس فشار باد اخیر
الستیک نمایش داده میشود.

سیستم کمکی پارک*
سیستم کمکی پارک*
 سیســتم کمکی پارک شامل دو مکانیزم سنسور دندهعقب و دوربین دنده عقب است*.
در مدلهایی که مجهز به سیســتم سنسور دنده عقبمیباشــند هنگامی که دســته دنده به حالت دنده عقب
میرود ،سیســتم در حالت عادی یک ســیگنال صوتی
تولید میکند .سپس سنسور دنده عقب به طور اتوماتیک
اجســام احتمالی که بر سر راه است را تشخیص داده و با
سیگنالهای صوتی به اطالع راننده خواهد رساند .هرچه
مانع نزدیکتر باشــد صدای صوت نیز باالتر میرود .اگر
مانــع بیش از حد به خودرو نزدیک باشــد ،صدای ممتد
تولید میشود .در چنین شرایطی از حرکت به سمت عقب
خودداری کنید تا به مانع برخورد ننمایید.
 در مدلهایی که مجهز به دوربین دنده عقب هســتندهنگامی که دســته دنده به حالت دنــده عقب میرود و
سیستم صوتی خودرو روشن میشود ،تصویر پشت خودرو
به طور اتوماتیک برروی صفحه نمایش ظاهر میشود .این
تصویر شامل اطالعات مختصات و انواع خطوط عرضی و
طولی اســت که ناحیه هشدار در آن مشخص شده است.
خطوط هشــداری به سه رنگ ســبز و زرد و قرمز نشان
داده میشوند .هنگامی که مانع به ناحیه قرمز رنگ میرود
بایداز حرکت بیشتر به سمت عقب خودداری نموده تا به
مانع برخورد ننمایید.

سيستم كمكی پارك جلو :
كليد كمكی پارككليد كمكی پارك در مواقعي قابل اســتفاده اســت كهسوئيچ باز باشد .
هنگامي كه كليد كمكی پارك فشــار داده شــود ،المپ
نشانگر آن روشن شده و سنسور رادار جلو فعال ميگردد.
وقتي كه دوباره كليد فشــار داده شــود ،المپ نشــانگر
خاموش و سنسور جلو غيرفعال مي گردد.
وقتي كه سوئيچ در حالت باز است و گيربكس در موقعيت
دنده عقب باشد ،سيستم يك تك بوق زده و نشانگر روشن
خواهد شد.
وقتي كه سوئيچ در حالت باز است و گيربكس در موقعيت
دنده عقب باشــد و كليد كمكی پارك فشــار داده شود،
نشانگر روشن خواهد ماند .

هشدار
مهم نیســت خودرو شــما به کدام یک از سیستم
کمکی پارک مجهز باشــد ،به هرحال با قرار دادن
اهرم دنــده به جهت دنده عقب سیســتم صوتی
خودرو به حالت قطع صدا رفته تا از برخورد شما با
مانع جلوگیری به عمل آورد .سیستم صوتی خودرو
شما پس از اینکه حرکت دنده عقب شما کامل شد
به حالت قبلی خود باز خواهد گشت.
سيستم كمكي پارك ،ممكن است در شرايط ذيل
داراي عملكرد اشتباه باشد :
 -1تشخيص اجسام باريك ،مانند طناب ،كابل و ....
 -2مواد نرمي كه جاذب صدا هســتند ،مانند پنبه،
پشم و ...
 -3در مكانهايي كه صدايي باالتر از  58كيلو هرتز
وجود دارد.
 -4تشخيص اجسام مخروطي و غير همسطح
 -5مراتع يا جادههاي ناهموار
 -6در مواقعــي كه اجســام خارجي به سنســور
چسبيده باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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2

سیستم گرمکن/بخارزدا

2

گرمکن شیشــه عقب خودرو /گرم کن آینههای
جانبی
 سیستم گرم کن شیشــه عقب خودرو بر روی شیشهعقب خودرو تعبیه شده است.
 گرم کن شیشــه عقب خودرو با استفاده از المنتهایبرقی تعبیه شــده روی شیشه ،قادر به زدودن يخ  ،بخار،
مه و اليه هاي نازک يخ از روي شيشــه ميباشــد .آینه
جانبی نیز دارای یک سیستم گرمکن میباشد که قابلیت
یخزدایی و مه زدایــی و همچنین زدودن الیههای نازک
یخ را دارد.
 ســوئیچ خــودرو را به حالــت  ONچرخانده و دکمهگرمکن شیشه عقب  A/Cرا فشار دهید (بخش سیستم
را مطالعه فرمایید) .در این حالت گرمکن شیشــه عقب و
آینههای جانبی هر دو روشن میشــوند .در این صورت
چراغ نشانگر روشن میشود .براي خاموش کردن گرمکن
شيشه عقب و همچنين آينههای جانبی خودرو بايستي
مجددا ً دکمه گرمکن را فشار دهيد.
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اخطار
هرگز سطح داخلي شيشه عقب خودرو را با اجسام
نوک تيز و برنده  ،خراش نداده و تمیز نکنید و برای
پاک کردن آن از مواد شمیایی پاککننده استفاده
ننمایید ،در غیر این صورت ،المنتهای برقی به کار
رفته در سیستم گرم کن شیشه عقب دچار آسیب
میشوند.

هشدار
از سیستم گرم کن شیشه عقب نمیتوان برای آب
کردن الیههای ضخیم یخ استفاده کرد.
برف موجود بر روي شيشههاي بزرگ و يا آينههاي
جانبی خودرو بايد قبل از روشــن کردن گرم کن
شيشه بصورت دستی از روي شيشهها برداشته شود.

الستيك زاپاس  ،زنجيرچرخ
الستیک زاپاس *

 الستیک زاپاس را حداقل هر یکماه یکبار بررسی نمودهتا از ميزان مناســب باد الســتيک ( 230کيلو پاسکال)
اطمينان حاصل نماييد .این الستیک صرفاً جهت استفاده
بعنوان الســتیک زاپــاس بوده و اســتفاده از آن بعنوان
الستیک دائمی مورد تأیید نمیباشد.
اســتفاده از این الســتیک در خودرو های دیگر ممنوع
میباشد.
این الســتیک را در جادههای برفــی روی محور محرک
استفاده ننمایید.
عمر مفید این الســتیک زاپاس  4800کیلومتر است که
این میزان نیز به شــرایط جاده ای و عادات رانندگی شما
بستگی دارد.

طریقه دسترسی به الستیک زاپاس:
 .1موکت کف اتاق بار را بیرون بیاورید.
 .2از آچار مرتبط که در کیف ابزار خودرو قرار دارد برای باز
کردن پیچ محکم کننده الستیک زاپاس استفاده نمایید.
پیــچ را در خالف جهت عقربههای ســاعت چرخانده و
الستیک زاپاس را بیرون آورید.

زنجیر چرخ (باید جداگانه خریداری شود)
زنجیــر چرخ را باید به الســتیک محکم کرد و تا جایی
که ممکن است آن را سفت نمود و در این مراحل سعی
نمایید از دســتورالعمل ســازنده در خصوص الستیک
زاپاس پیروی نمایید.

الستیک

درپوش فشار الستیک
یدک

پیچ الستیک یدک

 .3پیچ محکم کننده را باز کرده و درپوش پالســتیکی
روی الســتیک زاپاس را برداشــته و الستیک را بیرون
بکشید.

هشدار
 از زنجیر چرخ به جز برای جادههای برفی یا لغزندهاستفاده ننمایید.
 ســرعت حرکت با زنجیر چرخ نباید بیشتر از 50کیلومتر بر ساعت باشد.
 اســتفاده مداوم و بدون ضــرورت از زنجیر چرخباعث سائیدگی و از بین رفتن الستیک ،وارد شدن
ضربه و تکانهای شــدید به خودرو و عدم عملکرد
صحیح خودرو خواهد شد.
 زنجیر چرخ را فقط به الستیکهای جلو ببندید.بســتن زنجیر چرخ به الستیکهای عقب ممنوع
است.

* مختص زاپاس با رينگ فوالدي
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2

درپوش باک بنزین

2

عملکرد درپوش باک بنزین
 .1دستگیره درپوش باک بنزین (در قسمت جلو و سمت
چپ راننده) را باال بکشید.
 .2پس از باز کردن درپوش مربوطه بر روی بدنه خودرو،
در باک را به آرامی در خالف جهت عقربههای ســاعت
چرخانده و اجازه دهید گازهای احتمالی موجود در مسیر
به آرامی تخلیه شــده و سپس در باک را کام ً
ال از محل
خود جدا نمایید.
 .3برای بستن درپوش باک بنزین ،آن را در جهت موافق
عقربههای ســاعت بچرخانید تا صدای کلیک به گوش
رسد .این صدای کلیک نشاندهنده این است که در باک
کامال بسته و محکم شده است.
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قالب بكسل بند جلو/عقب ،باربند
بکسل بندهای جلو و عقب خودرو

بکسل بند جلو

 یــک قطعه مخصوص برای اتصال به بکســل بند جلوخودرو (سمت راست سپر جلو) در کیف ابزار خودرو وجود
دارد .برای اســتفاده از این قطعه میبایست ابتدا درپوش
موجود روی ســپر جلو را باز نموده و قطعه مذکور را در
سوراخ موجود زیر درپوش پیچانده و محکم نمایید.
 یک قطعه مخصوص برای اتصال به بکســل بند عقبخودرو (وسط قسمت عقب خودرو) در کیف ابزار خودرو
وجود دارد که میبایست برای استفاده از آن به روش باال
عمل نمود.
 در مواقع ضروری ،شــما قادر خواهید بود با خودروهایدیگر به صورت تک بکسلی و چند بکسلی عمل کرده و در
صورت نیاز از هر دو بکسل بند جلو و عقب استفاده نمایید.

محل قراردادن بار
باربندهای خــودرو هدف تزیینی داشــته و قرار دادن
اجســام و اشــیا ســنگین در این مکانها کاری بسیار
خطرناک میباشد.

بکسل بند عقب

اخطار
برای بکســل کردن یک ماشــین دنده اتوماتیک ،
گذاشتن چرخهای جلو روی زمین مجاز نمیباشد.
در حین بکسل ممکن است شرایطی پیش آید که
نتوان دنده را به حالت ( Nدنده خالص) تنظیم کرد
که در اینصورت خســارت زیادی به سیستم انتقال
قدرت اتوماتیک وارد میشود.
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رانندگي و شرايط آن
آماده سازی
قبــل از اقدام به راندن خودرو باید تمام جوانب را برای
رفــع عیوب احتمالی بررســی نمایید تــا بدین ترتیب
رانندگی ایمنی را برای خود و سرنشینان فراهم آورید.
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 بررسی ظاهری الستیکها و اطمینان از میزان فشار بادالستیکها (حدود  230کیلوپاسکال)
 در صورت لزوم پيچ و مهرههاي چرخ را از لحاظ سفت ويا شل بودن آن بررسي نماييد.
 محدوده زير خودرو را جهت اطمينان از عدم روغنريزيو يا نشتي لولهها چک نماييد.
 کافي بودن ميزان سطح روغن و مايعات خودرو را موردبررسي قرار دهيد.

 پنجرههــا ،آینههای جانبی ،المپهــای جلو و عقب رابررسی نمایید و مطمئن شوید عملکرد عاديی دارند.
 ابزار ،چراغهای راهنما ،چراغهای هشــدار را بررســینمایید و مطمئن شوید عملکرد عاديی دارند.
 غربیلک فرمان ،صندلیها و کمربندهای ایمنی را بررسینمایید و از تنظیم صحیــح آنها اطمینان حاصل نمایید.
همچنین در موتور ،درها و در اتاق بار را بررسی نمایید و
مطمئن شوید به درستی بسته شده باشند.
 کامل بودن تجهیزات راننده ،ميزان فشــاز باد الستيکيدک و نيز ايجاد فضاي مناســب جهت اســباب و اثاثيه
داخل را مورد بررسي قرار دهيد.

سوئیچ استارت
استفاده از سوئیچ خودرو
ســوئیچ خودرو (درخودروهای با گیربکس دســتی) در
سمت راست ستون غربیلک فرمان واقع شده و بطور کلی
دارای  4موقعیت اصلی است:
( )Lockقفل
( )ACCتجهیزات جانبی
( )ONروشن
( )Startاستارت
 ( )Lockقفل :ورود و خروج کلید فقط وقتی که سوئيچ در حالت Lock
است ،انجام ميپذيرد .هنگامی که سوئیچ را از جای خود
بیرون بکشید ،غربیلک فرمان قفل میشود و هدف از این
مکانیزم ،عملکرد ضد سرقت آن میباشد.
( )ACCلوازم جانبی :
هنگامی که ســوئیچ در این موقعیت قــرار دارد غربیلک
فرمان از حالــت قفل خارج شــده و از برخی تجهیزات
جانبی خودرو از قبیل سیســتم صوتی و فندک ،میتوان
به طورعادی استفاده کرد.

 ( )ONروشن:پس از روشن شدن موتور ،سوئيچ استارت در حالت روشن
و آماده حرکت عادي ميباشد و تمامي تجهیزات برقي و
جانبي نيز قابل استفاده خواهند بود.
 ( )STARTاستارت :برای استارت زدن موتور باید کلید را به طرف این موقعیت
بچرخانید .به محض این که کلید رها شود استارتر موتور،
موتور را راهاندازی میکند .پس از رها کردن،کلید خودرو
بطور اتوماتیک به وضعیت  ONباز میگردد.

اخطار
به هنگام رانندگی هرگز کلید را از جای خود بیرون
نکشــید ،چراکه در این شرایط فرمان خودرو قفل
شــده و خودرو از کنترل خارج میشود .تنها زمانی
که خودرو بطور کامل پارک شده و موتور خودرو را
خاموش کردید ،کلید را از جای خود بیرون بکشید.
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استارت موتور

3

اقدامات الزم قبل از استارت زدن
 اطمینان حاصل نمایید که ترمز دستی به حدکافی باالکشیده شده باشد.
 اطمینان حاصل نمایید دنــده در حالت خالص (برایخودروهــای دنده دســتی) و در حالت  Pیــا ( Nبرای
خودروهای دنده اتوماتیک) قرار داشته باشد.
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عملیات استارت
 بعــد از اطمینان حاصل کــردن از اینکه تمام اقداماتاحتیاطی قبل از اســتارت زدن به درستی بررسی شده،
میتوانید کلید را به وضعیــت  ONچرخانده و حدود 2
ثانیــه نگه دارید و ســپس آن را بچرخانید تا به وضعیت
 STARTبرود .بعد از روشن شدن موتور خودرو فورا کلید
را رها کنید تا فرآیند استارت زدن تکمیل گردد.

 -اگر در اولین اســتارت زدن ،موفق بــه راهاندازی موتور

نشــدید  ،ابتــدا کلید را به وضعیــت  ACCیا LOCK

برگردانده و دست کم  15ثانیه تأمل نمایید .سپس مجددا ً
اقدام به اســتارت زدن کنید .اگر باز هم موفق به روشن
کردن موتور نشــدید ،مجددا ً تالش نمایید اما قبل از آن
پــدال گاز را یک بار تا انتها فشــار داده و رها نمایید .اگر
پس از تالشهای مجدد باز هم موتورروشــن نشــد ،به
دستورالمعلهای "عدم استارت موتور" در بخش "عیوب
و رفع عیب" همین کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
 بعد از اینکه موتور راهاندازی شــد به جای اینکه سعیکنید پدال گاز را فورا فشار دهید ،اجازه دهید موتور کمی
در جا کار کند.
اگر خودرو در فضاي باز بيش از يك شبانه روز پارك شده
باشد و در حالت موتور سرد با دماي پايين ،استارت بزنيد،
ممكن است صداي جيرجير شنيده شود ،كه اين موضوع
مربوط به رطوبت و سردي هوا ميباشد.

سيستم انتقال قدرت
عملکرد سیستم انتقال قدرت اتوماتیک ()AT
سیستم انتقال قدرت اتوماتیک  6F24دارای  6دنده جلو
و یک دنده عقب میباشد .بر اساس موقعیت فعلی اهرم به
منظور تضمين ثبات رانندگي ،به هنگام تغییرحالت اهرم
دنده اتوماتیک از حالــت  )Nدنده خالص( به حالت )D
دنده جلو (و یا به حالت  )Rدنده عقب ،پدال ترمز را کام ً
ال
فشار دهید.

اخطار
 قبل از تعويض اهرم دنده به حالت ( Dدنده جلو)و ( Rدنــده عقب)  ،اطمینان حاصل نمایید که در
اطــراف خودرو هیچ عابر پیاده و بخصوص کودکی
حضور نداشته باشد.
 قبل از ترک خودرو اطمینان حاصل نمایید اهرمدنده را درحالت ( Pدنده پارک) قرار داده و نیز اهرم
ترمز دستی را باال کشیده و موتور خودرو را خاموش
کرده باشید .در غیر این صورت خطر حرکت ناگهانی
خودرو وجود دارد.
 برای جلوگیری از آســیبدیدگی سیستم انتقالقدرت ،هنگامی که پدال ترمز را فشــرده و اهرم را
در حالت ( Rدنده عقب) و یا ( Dدنده جلو) تغییر
میدهید ،هرگز پدال گاز را به منظور شتابگیری
موتور فشار ندهید.
 بــرای ثابت نگه داشــتن خــودرو در مکانهایشــیبدار در حالت توقف ،بجــای اینکه اهرم را به
حالت ( Pدنده پارک) ببرید ،پدال ترمز را فشار داده
و یا از ترمز دستی استفاده نمایید .در غیر اینصورت
سیستم انتقال قدرت دچار آسیب دیدگی میشود.
 در شرایطی که دور موتور بیشتر از دور آرام استتوصیه میشود هرگز اهرم دنده را از حالت ( Nدنده
خالص) و یا ( Pدنده پارک) به حالت ( Dدنده جلو)
و یا ( Rدنده عقب) تغییر حالت ندهید.

3

91

سیستم انتقال قدرت
دندههای سیستم انتقال قدرت اتوماتیک
هنگامی که کلید در حالت  ONقرار دارد  ،چراغ نشانگر
وضعیــت اهرم دنده (موجود در جلو آمپر) ،وضعیت اهرم
تعویض دنده را نشان خواهد داد.

3

 دنده ( Pدنده پارک) :هنگامی که خودرو کام ً
ال متوقف شــده ،اهرم دنده را به
حالت ( Pدنده پارک) ببرید .بنابراین سیستم انتقال قدرت
قفل شده و هرگونه حرکت چرخ های جلو متوقف میشود.
 -دنده ( Rدنده عقب) :

هنگام حرکت به سمت عقب باید اهرم دنده را در حالت R

(دنده عقب) قرار دهید.

 دنده ( Nدنده خالص) :برای قطــع عملیات انتقــال قدرت از موتور به ســمت
چرخهای خودرو اهرم دنده را در حالت ( Nدنده خالص)
قرار دهید .در این حالت و در مســیرهای شــیبدار باید
پدال ترمز را فشار داده و یا اهرم ترمز دستی را باال بکشید.
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 دنده ( Dدنده جلو) :هنگامی کــه اهرم دنده را به حالت ( Dدنده جلو) ببرید،
سیســتم انتقال قدرت اتوماتیک براساس شرایط خودرو
یکی از دندههای جلو که مناسب حرکت کنونی بوده و در
ضمن اقتصادیتر ،مستلزم مصرف سوخت کمتر و فراهم
آورنده قدرت بهتر است را بطور اتوماتیک انتخاب کرده و
حرکت بر آن اســاس صورت خواهد پذیرفت .در صورت
ســبقت يا باال رفتن از شيبهاي تند اگر احساس کردید
سرعت و شــتاب خودرو به اندازه کافی نیست میتوانید
پدال گاز را تا انتها فشــار دهید .در این شــرایط سیستم
انتقال قدرت اتوماتیک دنــده را معکوس نموده و قدرت
خودرو افزایش مییابد .برای تعویض اهرم دنده از ســایر
دنده ها به حالت ( Dدنــده جلو)  ،باید اطمینان حاصل
نمایید خودرو کام ً
ال متوقف شده باشد.
سیستم قفل کننده دنده ( Pدنده پارک)
 سیستم قفل کننده دنده ( Pدنده پارک) در واقع اهرمدنده را قفل میکند و اهرم دنده هیچ حرکتی به دندههای
دیگر نخواهد داشت.
جهت باز کردن قفل سیستم و خروج از دنده  Pمیبایست:
 .1پدال ترمز را فشار دهید.
 .2موتور را روشــن کرده و یا ســوییچ را به حالت ON
ببرید.
 .3دکمه تعبیه شــده بر روی اهرم دنده را فشار دهید و
اهرم دنده را تعویض کنید.

اخطار
 استفاده از دنده ( Pدنده پارک) به منظور ترمزو متوقف کردن خودرو ممنــوع بوده و در چنین
شــرایطی باید از پدال ترمز و یا اهرم ترمز دستی
استفاده نمایید .همواره اطمینان حاصل نمایید در
شرایط توقف خودرو ،اهرم ترمز دستی باال کشیده
شده باشد.
 در حین حرکت خــودرو ،تعویض اهرم دنده بهحالت ( Pدنده پارک) باعث میشــود چرخهای
خودرو قفل شــده و خودرو از کنترل خارج شود.
در ضمن سیســتم انتقال قدرت نیز آسیب جدی
خواهد دید.
 در هیچ شــرایطی هرگز کــودک خود را درونخودرو تنها نگذارید.

سيستم انتقال قدرت
حالت اسپورت ()Sport Mode
 اهــرم دنده را در حالتی کــه در موقعیت ،قرار دارد بهســمت راست در شیار اصلی هدایت کرده و به شیار دوم
ببرید تا حالت اسپورت را فعال نمایید.
 در حالت اســپورت میتوانید بنا به میل شخصی خوداهرم دنده را به باال یا پایین انتقال دهید.
وضعیت لحظه ایی دنده و سیستم انتقال قدرت اتوماتیک
نیز در صفحه نمایش موجود در جلو آمپر قابل مشــاهده
است.

حالت اسپرت

اهرم تعویض
دنده

( +باال):
با یک بار هدایت کردن اهرم دنده به ســمت عقب ،یک
دنده به باال حرکت خواهید کرد.
 (پایین):با یکبار هدایت کردن اهرم دنده به سمت جلو ،یک دنده
به پایین حرکت خواهید کرد.

اخطار
 هنگامی که اهرم در حالت اســپورت قرار دارد ومیخواهید یک دنده به باال حرکت کنید اطمینان
حاصل نمایید دور موتور در ناحیه قرمز رنگ نباشد.
 هنگامی که اهرم در حالت اسپورت قرار دارد برایجلوگیری از آسیب دیدن سیســتم انتقال قدرت
اتوماتیــک ،راننده باید حرکت را از دنده  1یا  2آغاز
نمایید .دنده بطور اتوماتیک هنگامی که ســرعت
خودرو پایین باشد یک دنده به پایین خواهد آمد و
زمانی که توقف خودرو نزدیک باشد به حالت دنده
 1خواهد رفت.
 به منظور تضمین ثبــات و حفظ ایمنی خودرو،هنگامی که از اهرم دنده برای تغییر دنده باال یا پایین
استفاده میکنید ،سیستم انتقال قدرت ممکن است
به تمام عملیات تغییر دنده عمل نکند.
 به منظور دستیابی به حرکت پایدار در جادههایشیبدار ،در جادههای مسطح ممکن است حرکت
خودرو از دنده  2آغاز شود.
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سیستم انتقال قدرت
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رفتار صحیح رانندگی
 هنگامی که خودرو درجا کار میکند ،هرگز قبل از تغییردنده از حالت  Pیا  Nبه دنده های دیگر ( Dو  ، )Rپدال
گاز را نفشارید.
 قبــل از تغییر حالت اهرم دنده به دنده ( Rدنده عقب)یــا دنده ( Dدنده جلو) همواره باید از توقف کامل خودرو
اطمینان حاصل نمایید.
 هرگز و تحت هیچ شرایطی هنگامی که خودرو درحالحرکت است اهرم دنده را به حالت ( Pدنده پارک) تغییر
حالت ندهید.
 قراردادن اهرم دنــده در حالت دنده ( Nدنده خالص)هنگام طی کردن شــیب جاده به ســمت پایین به هیچ
عنوان مجاز نیســت .در واقع ایــن کار ارتباطی با صرفه
جویی مصرف ســوخت نداشــته و در ضمن کاری بسیار
خطرناک میباشد.
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 حین حرکت خودرو پدال ترمز را مدام و به مدت طوالنیفشار ندهید چرا که در اثر داغی بیش از حد احتمال صدمه
دیدن سیستم ترمز خودرو وجود دارد .هنگام رانندگی در
شیبهای به سمت پایین با زاویه شیب تند بهتر است ابتدا
ســرعت خودرو را کم کرده سپس اهرم دنده را به حالت
اســپورت ببرید و با حرکت به سمت دنده های سنگین
و ســنگین تر انتقال قدرت موتور را کاهش داده و بدین
ترتیب سرعت را کنترل و کم نمایید.
 به هنــگام رانندگی در جادههای مســطح ،به منظوراجتناب از خارج شــدن کنترل خودرو ناشــی از لغزیدن
چرخها به علت تغییر ســرعت خودرو ،از ترمز و گازهای
ناگهانی خودداری نموده و فقط زمانی اهرم دنده را تغییر
دهیدکه امکانش وجود داشته باشد.
 نرم کار کردن با پدال گاز و خودداری از اعمال فشارهایناگهانی به آن  ،بهترین و اقتصادی ترین عملکرد خودرو را
به ارمغان خواهد آورد.

باال رفتن از یک شیب تند از حالت توقف
هنگامی که خودرو متوقف بوده و قصد دارید از یک شیب
تند باال روید ،ابتدا پدال ترمز را فشــار دهید ،اهرم ترمز
دستی را آزاد کنید ،اهرم دنده را به حالت ( Dدنده جلو)
برده و براساس شــرایط بار و شیب موجود پدال ترمز را
آرام آرام رها کنید و همزمان پدال گاز را فشــار دهید تا
حرکت به ســمت جلو با ســرعت مطلوبی انجام شود و
بدین ترتیب از عقب عقب رفتن خودرو در شــیب مسیر
جلوگیری میکند.

سیستم ترمز
توضیحاتمقدماتی
 سیســتم ترمز قابلیت تنظیم اتوماتیک دارد .هنگامیکه پدال ترمز فشــرده میشود بسیار طبیعی است که در
برخی شرایط کمی نویز و صدا به گوش برسد  .این صداها
عملکرد سیستم ترمز را مختل نخواهند ساخت.
 در شــرایطی که با ترمز کردن صدای ســایش قطعاتفلزی و یــا صدای جیر جیر پی در پی به گوش برســد
احتمال این میرود که لنت ترمز ساییده شده و وقت آن
رسیده که صفحه را تعویض نمایید .به یاد داشته باشید
که ترمزهای پیاپی منجر به کم شدن عمر قطعات سیستم
ترمز میشود.
بعــد از توقف خودرو به مدت طوالنــي يا در مواقعي كه
در معرض باران باشــد ،در صورت فشردن پدال به مقدار
كم ممكن اســت صداي جير جير شنيده شود كه بدليل
زنگزدگي بر روي سطح ديسك ايجاد ميشود.
اگر اهرم تعويض دنده در موقعيت  Pباشد و پدال ترمز را
فشار دهيد ،ممكن است صداي "تق تق" شنيده شود كه
اين مورد طبيعي ميباشد.
در هنگام اســتارت درخودروهاي اتوماتيك ،ممكن است
صداي جير جير شنيده شود كه طبيعي است.

هشدار
 به هنگام حرکت در یک مســیر طوالنی با شیبتند رو به پایین ،در کوتاهترین زمان ممکن دنده را
سنگین نموده و از قدرت موتور بهره کافی برای کم
کردن سرعت خودرو را برده و بدین ترتیب احتیاج
کمتری به ترمز خواهید داشت.
 در صورت نیاز به اســتفاده از ترمــز برای زمانطوالنــی ،پدال ترمز را بصورت دائمی فشــار نداده
بلکــه آن را بصورت متناوب (ترمزگیریهای کوتاه
و متناوب) استفاده نمایید.

اخطار
از قراردادن هرگونه جسم خارجی در نزدیکی پدال
خودداری نمایید .در غیر این صورت ممکن است این
اجسام قدرت و دقت عملکرد راننده را کاهش داده و
حادثه آفرین باشند.

عوامل تأثیر گذار بر ترمز
 عملکرد سیســتم ترمز بعد از شستشوی خودرو و یا درحال حرکت در جادههای بارانی و یا در فصل زمستان که
ترمزها یخزده هستند و یا در زمان حرکت در یک مسیر
نمک پاشیده شده ممکن است عملکرد سیستم ترمز کمی
مختل شــود .در این شرایط با سرعت کم حرکت کرده و
قبل از حرکت با سرعت بیشتر چند بار پدال ترمز را فشار
دهید تا از عملکرد مناسب آن اطمینان حاصل نمایید.
 هنگامی که نياز به اســتفاده از ترمز نيست هرگز پایخــود را روی پدال نگذاریــد .در غیر این صورت قطعات
ترمز بر اثر ترمزهای نیمه کاره داغ شــده و زمان عملکرد
سیســتم ترمز افزایش پیدا میکند .در ضمن این شرایط
ساییدگی و فرسودگی قطعات سیستم ترمز را نیز سرعت
خواهد بخشید.
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عملکرد بوستر
 بوستر سیســتم ترمز ،فشــار برقی تولید شده توسطسیستم مکشی را به کار میبندد و بدین ترتیب به سیستم
ترمز کمک میکند .بنابراین هرگز با موتور متوقف شــده
خودرو را به حرکت نیاورید.
 در شرایط عدم کارکرد بوستر (بطور مثال هنگامی کهخودرو در حال بکسل شدن است و یا بوستر آسیب دیده
اســت) ،هنگامی که نیاز به ترمزگیــری دارید به منظور
جبران عدم عملکرد سیستم بوستر ترمز میبایست پدال
ترمز را با فشار بیشتری تحریک نمایید.
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سیستم ترمز مجهز به بوستر
 هنگامی که در شــرایط اضطراری الزم اســت با شدتبیشــتری ترمز ناگهانی داشته باشــید و در واقع مجبور
میشــوید پدال ترمز را محکم فشــار دهید ،سیســتم
بوســتر اطالعاتی مبنی بر ترمز سریع را دریافت میکند
و عکسالعمل مناسبی را فراهم میآورد.
 هنگامی که پدالهای ترمز را تا حد معینی سریع فشاردهید صدایی " تپ  -تپ " مانند از زیر پا شنیده میشود.
این صدا نشاندهنده این است که سیستم ترمز مجهز به
بوستر در حال عملکرد است.
در این شرایط ،یک نیروی فشار کوچک کافیست تا ترمز
سریع صورت پذیرد بشــرط آنکه ایمنی رانندگی نادیده
گرفته نشود.

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
سیســتم ترمز ضد قفل( ،)ABSعملیات ترمز هر چرخ
را به طور مجزا کنترل مینماید .در شــرایط ترمزگیری
اضطــراري یا ترمــز گرفتــن در جادههــای لغزنده به
منظور تضمین عملکرد حداکثر نیروی فشــار و عملکرد
فرمانپذیری خودرو و جلوگیری از لغزیدن در جادههای
لغزنده ،ترمزهای مجهز به این سیســتم قفل نمیشوند.
سیســتم ترمز ضد قفل خودرو در شــرایطی که سرعت
خودرو کمتر از  15کیلومتر بر ساعت باشد عمل نمیکند.
در حين ترمز کردن ،هنگامی که چرخها در شــرف قفل
شدن هستند ،یک نیروی ضربه زننده از پدال ترمز تولید
میشود و از واحد کنترل که درون محفظه موتور قرار دارد
یک صدای کلیک مانند شنیده میشود که نشاندهنده
این است که سیستم ترمز ضد قفل در حال عملکرد بوده
و شرایط آن عادی است.

سیستم ترمز ضد قفل عملکردهایی دارد که سیستم خود
را بررســی میکنند .در صورت اختالل در سيستم ترمز
ضد قفل ،چراغ هشدار روي جلو آمپر روشن میشود .در
اين صورت سيســتم ترمز ديگر سيستم ضد قفل نيست
و عملکــرد آن عادی اســت .در این شــرایط برای انجام
بررســیهای الزم و تعمیرات مربوطه در اســرع وقت به
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.

اخطار
هنگام سر خوردن یا لغزیدن خودرو ،خاموش کردن
موتور خودرو به هیچ وجه توصیه نمیشود.
سیستم ترمز ضد قفل فراهم آورنده بهترین عملکرد
ترمز برای خودرو اســت .بهر حال ،حتی اگر خودرو
شما به سیســتم ترمز ضد قفل مجهز است ،هرگز
اصول رانندگی ایمن را نادیده نگیرید.
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 سیســتم ( ESPسیستم پایداری الکترونیکی خودرو)کامل کننده عملکردهاي هر دو سيستم  ABSو TCS
ميباشد .با اتکا به منطق کنترل جامع و الگوریتم ،دارای
عملکرد بسیار پیشرفته ضد لغزندگی میباشد که مضاعف
بر تمام قابلیتهای سیستمهای  ABSو  TCSمیباشد.
عملکرد سیستم  ABSدر بخش باال شرح داده شده است.

* درصورت نصب در خودروی شما
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عملکرد سیستم TCS
سیســتم  TCSبا استفاده از سیســتم مدیریت موتور و
سیستم ترمز ،عملکرد بسیار مطلوبی را در شروع حرکت
در شیبهای هموار  ،شــانههای جاده هموار (جادههای
یخی و برفی) ،جادههای شــنی و هنگامی که چرخهای
خودرو در هر دو طرف روی شــیب هموار است و خودرو
نمیتواند قابلیتهــای مورد انتظارش را بروز نماید ایجاد
میکند .تمام این سیســتمها به منظور تضمین پایداری
راســتای حرکت خــودرو (مخصوصاً بــرای خودروهای
محرک عقب) ،عملکردهای فرمانپذیری (مخصوصاً برای
خودروهای محرک جلو) و هچنین دستیابی به باالترین
شــتاب و قدرت حرکت ،تحت هر شــرایط جــادهای و
جلوگیری از حالتهای خطرناک و از دست دادن کنترل
خودرو و سر خوردن و لغزیدن خودرو میباشد.

به هنگام عدم کارکرد سیســتم  ، TCSچراغ هشــدار
چندکاره مربوط به  ESPدر جلو آمپر به طور دائم روشن
میشــود .در این شرایط ،ترمز اصلی و سیستم ترمز ضد
قفل به طور عادي کار میکنند اما سیســتم  TCSفعال
نیســت .هنگامی که سیســتم  TCSدر حال کار باشد،
چراغ هشــدار چند کاره  ESPچشمک میزند .هنگامی
که دکمه  ESP OFFرا فشــار میدهید ،چراغ هشدار
 ESP OFFروی جلو آمپر بصورت دائم روشــن شده،
سیستم  TCSولی سیستم  ABSعملکرد عادي خواهد
داشــت .در زمانی که سیستم  TCSغیر فعال است ،اگر
ســرعت خودرو به بیش از  70کیلومتر بر ساعت برسد،
سیســتم  TCSبه طــور اتوماتیک فعال خواهد شــد.
همچنین عملکرد سیستم  TCSدرصورت فشردن مجدد
دکمه  ESP OFFمیتوان فعال گردد .به هنگام اختالل
در عملکرد سیستم  TCSو برای انجام بررسیهای الزم و
تعمیرات مربوطه میبایست به نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرومراجعه نمایید.

برنامه پایداری الکترونیکی خودرو ()ESP
 عملکرد سیســتم  ESPبه گونهای است که با تلفیقدو سیستم کنترل موتور ( )ECUو سیستم ترمز اصلی،
عملیات ترمزگیری را بر روی چرخهای مرتبط به منظور
جلوگیری از بروز هرگونه خطا در حرکت فرمان یا لغزیدن
در ســرعتهای باال ،پیچهای ناگهانی و تغییرجهتهای
فوری یا فرمانپذیری اضطــراری در مواقع بروز حادثه یا
مواجه با موانع انجام داده و بدین ترتیب عملکرد پایداری
خودرو را تضمین نموده و قــدرت مانور راننده خودرو با
هر سبک رانندگی را تا حد بسیار باالیی افزایش میدهد.
 در صورت بروز اختالل در عملکرد سیســتم ، ESPچراغ هشــدار چند کاره سیستم بر روی صفحه نمایش
جلو آمپر روشن میشــود .در این شرایط ،سیستم ترمز
پایه و سیستم ترمز ضد قفل به کار خود ادامه داده و فقط
عملکرد سیســتم  ESPموقتا قطع میشوند .هنگامی
که سیســتم  ESPفعال است ،چراغ هشدار سیستم به
صورت چشمک زن در خواهد آمد.

هنگامی کــه دکمه خاموش نمودن  ESPفشــار داده
میشــود  ،چراغ هشدار  ESPبر روی جلو آمپر نمایش
داده میشود .در این هنگام سیستم  ESPغیر فعال بوده
ولی سیستم  ABSبکار خود ادامه خواهد داد.
زمانی که سیستم  ESPغیرفعال است ،پس از رسیدن
ســرعت خودرو به  70کیلومتر بر ســاعت ،این سیستم
میتواند بصورت اتوماتیک فعال گردد.
بدیهی اســت با فشــردن مجدد دکمه خاموش نمودن
 ESPنیز می توان سیستم را مجددا ً فعال نمود.
برای انجام بررسیهای الزم و تعمیرات مربوطه در اسرع
وقت به نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.
در خودروها مجهز به سيستم  ،ESPعملكرد ، HHC
در هنگام شروع به حركت در سطوح شيب دار ،به راننده
كمك خواهد كرد .اين عملكرد از حركت به سمت عقب به
مدت  1.5تا  3.2ثانيه،جلوگيري خواهد كرد .
در صورت عدم عملكرد سيســتم  ،HHCنشانگر چند
منظوره سيســتم  ،ESPدر صفحه جلو آمپر روشــن
ميگردد كه در اين مواقع ،ترمزگيري و ساير عملكردهاي
سيستم  ،ESPبه طور معمول كار خواهد كرد.

اخطار
سیســتم  ESPفراهم آورنــده بهترین عملکرد
سیســتم ترمز ،بهترین شــرایط پایداری خودرو و
بهترین شرایط ایمنی برای خودرو می باشد .توجه
داشته باشــید حتی با وجود مجهز بودن خودرو به
سیســتم ترمز  ، ESPهرگز نباید اصول رانندگی
ایمن را نادیده گرفت .چرا که این سیستم نیز دارای
محدودیتهای کنترل فیزیکی میباشد.
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کاربرد
رها سازي

ترمز دستی
 اهرم ترمز دســتی در سمت راست صندلی راننده قراردارد.
هنگامی که خودرو کامال متوقف شد ،با فشار دادن پدالترمز ،اهرم ترمز دســتی را تا جایی که محکم شــود باال
بکشید تا سیســتم ترمز دستی فعال شده و سپس پدال
ترمز را رها کنید.
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آزاد کردن ترمز دستی
برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا پدال ترمز را فشار دهید
تا از حرکت ناگهانی خودرو جلوگیری شود ،سپس اهرم
ترمز دســتي را کمی باالتر کشیده ،دکمه موجود در سر
اهرم را فشار داده و اهرم را به آرامی به سمت پایین هدایت
نمایید .بعد از اینکه از امنیت ترمز مطمئن شدید میتوانید
پدال ترمز را نیز رها کنید.

اخطار
 ترمز دستي را فقط زماني به کار بگيريد که خودروکامال متوقف شده است.
 اســتفاده از ترمز دســتی در حال حرکت خودروتنها در مواقع اضطراری مجاز است .استفاده از ترمز
دســتی در حین حرکت خودرو سرعت فرسودگی
قطعات سیستم ترمز را باال می برد.

هشدار
قبل از راهاندازی خودرو ابتدا اطمینان حاصل نمایید
دســته ترمز دستی تا جایی که ممکن است پایین
آورده شــده و کامال رها است .در غیر این صورت،
حرکت خــودرو ترمز دســتي را فقــط زماني به
کاربگيريد که خودرو کامال متوقف شده باشد.

چراغ هشدار سيستم ترمز
چراغ هشدار ترمز دستی
هنگامــی کــه ســوییچ در حالــت  ONباشــد ،چراغ
هشــداردهنده مرتبط پــس از باال کشــیدن اهرم ترمز
دستی روشن میشود .بعد از رها کردن اهرم ترمز دستی،
چراغ هشدار خاموش میشود .اگر بعد از رها کردن اهرم
ترمز دســتی این چراغ هشــدار همچنان روشن بماند،
نشاندهنده اختالل در سيســتم ترمز است و باید مورد
بررسی قرار گیرد.

چراغ اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز
اگر فشــار وارده بر پدال ترمز بیش از انــدازه زیاد یا کم
باشــد ،باعث طوالني شدن مســافت ترمزگيري يا حتي
منجر به عدم ترمزگيري خواهد شد و چراغ اخطار روشن
ميگردد .در چنين موقعيتي ،خودرو را کنار جاده پارک
نموده ،ترمز دستي را باالکشیده ،موتور را خاموش نموده،
سطح روغن ترمز را بررسي نموده و در صورت نياز روغن
ترمز اضافه نماييد .بعد از اضافه کردن روغن ترمز ،مجددا ً
وضعیت چراغ اخطار مربوطه را بررسی نمایید .اگر چراغ
اخطار ترمز همچنان روشن باشد ،نشاندهنده اختالل در
سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSمیباشد.

چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
در صورت اختالل در سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSچراغ
هشدار مربوطه در جلو آمپر روشن ميگردد.
اختالل در سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSبطور مستقیم
بر عملکرد سیستم ترمز (مخصوصاً در جادههای خیس و
برفی) تأثیرگذار بوده و احتماالً به قفل شدن چرخها منجر
خواهد شــد .بنابراین در صورت مشاهده چنین وضعیتی
در اسرع وقت با نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس
حاصل فرمایید.
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چراغ هشدار سیستم ترمز
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هشدار سیستم پایداری خودرو ()ESP
 عملکرد و چگونگی هشــدار سیســتم ترمز ضد قفل( )ABSدر خودروهای مجهز به سیستم پایداری خودرو
( )ESPدرســت همانند خودروهایی اســت که فقط به
سیستم ترمز ضد قفل ( )ABSمجهز هستند.
 در صورت عدم عملکرد سیســتم های  TCSیا ESPو یا سنســورهای مرتبط ،چراغ هشدار چندکاره سیستم
 ESPروشن شده و عملکرد سیستمهای مذکور مختل
شده ولی حتی در این شــرایط سیستم  ABSعملکرد
عادي خود را خواهد داشت.
 اگر چراغ هشدار چندکاره سیستم  ESPروشن شود،راننده باید در اســرع وقت بــا نمايندگيهاي مجاز ايران
خودرو تمــاس گرفته و هیچ عملکرد رانندگی دیگری را
اجرا ننموده چرا که منجر به اختالل در شــرایط پایداری
خودرو خواهد شد.

چراغ هشدار ESP OFF
 هنگامی که راننده دکمه  ESP OFFرا فشار میدهد،چراغ هشــدار مربوطه در جلو آمپر روشــن میشود که
نشاندهنده غیر فعال بودن عملکرد سیستمهای TCS
و  ESPمیباشد.
 راننده میتواند عملکرد سیستمهای مذکور را از طریقدو روش زیر احیا کند:
یکی از این روشها فشردن دکمه  ESP OFFمیباشد
که بصورت تک لمسی طراحی شده و روش دیگر افزایش
ســرعت خودرو به باالی  70کیلومتر در ساعت است که
در این حالت نیز سیســتم میتواند عملکرد مناسب این
سیســتمها را مجددا ً احیا کند( .توصیه میشود از روش
اول استفاده گردد).

اخطار
در خودروهاي مجهز به سيستم  ،HHCاگر فقط
سنســور تركيبي تعويض ميشود ،مطمئن شويد
كه سنسور با تجهيزات مربوطه ،كاليبره گردد ،در
غير اينصورت ممكن است عملكرد سيستم ESP
دچار اختالل گردد.
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اخطار
 در صــورت جدا کردن سنســور زاویه غربيلکفرمان و نصب مجدد آن بر روي ســتون غربيلک،
سنسور مذکور باید مجددا ً تنظیم شود .در صورت
عدم تنظیم سنســور مذکور ،سیستم  ESPقادر
به عملکرد عادي نخواهد بود.
 بعد از جایگزینی واحد کنترل سیســتم ESPالزم است نوع گیربکس خودرو (دستی یا اتوماتیک
بودن آن) توسط دستگاه عیبیاب تنظیم شود .در
صورت عدم تنظیم مذکور ،سیستم  ESPقادر به
عملکرد عادي نخواهد بود.
در شرایط باال و درصورت نیاز به تنظیمات مذکور
الزم است به نمایندگیهای ایران خودرو مراجعه
شود.
 سیســتم ترمز خودرو در کل به ایمنی خودرومربوط میباشــد .تا زماني که اختاللهاي مربوط
به سيســتم رفع نشده باشــد ،از ادامه رانندگي
در جادههاي عمومي و پــر رفت و آمد خودداري
نماييد.

سیستم فرمان
سیستم فرمان
سیستم فرمان خودرو نقش بسزایی در کنترل خودرو ایفا
ميکند  .بنابراین از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
برای سهولت در انواع عملیات و ایمنی در برابر برخوردها
و تصادفات این خودرو مجهز به ســتون فرمان تلسکوپی
(جمع شونده) و غربیلک فرمان قابل تنظیم میباشد.

هشدار
پس از يک دوره اســتفاده طوالني ،خودرو ممکن
است کمي مشــکل "خارج شدن از مسير" را پيدا
کند .در صورت شناسایی مشکل فوق در اسرع وقت
بــا نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل
نمایید و درخواست انجام بررسی و بازدید  4چرخ
را بدهید.

سیستم فرمان برقی ()EPS
 سیستم فرمان خودرو دارای عملکرد برقی بوده که نرمیهرچه تمامتر فرمان را به ارمغان آورده است .هنگامی که
کلید خودرو به حالت  ONمیرود ،سیســتم  EPSکار
نکرده و فرمان بسیار سفت میشود .سیستم واقع هنگامی
دارای عملکرد مورد انتظار اســت که موتور خودرو روشن
شده باشد .فرمانپذیری و عملکرد رانندگی همچنان پس
از خاموش شدن موتور هم فعال هستند اما بشرط اینکه
نیروی بیشتری به غربیلک فرمان اعمال نمایید.
 وجه تمایز این سیســتم با سیستم فرمان هیدرولیکبه این ترتیب اســت که سیســتم فرمان برقی با دریافت
سیگنالهای گشتاور فرمان ،سرعت خودرو ،سیگنال زاویه
فرمان و همچنین سیگنال ســرعت موتور توسط جعبه
کنتــرل الکترونیکی  ، EPSنیرو و گشــتاور الزم جهت
اعمال به موتور فرمان برقی را محاسبه و اعمال مینماید.

 سیســتم فرمــان برقــی ( )EPSدارای عملکرد خودکنترلی بوده و هنگامی کــه کلید خودرو به حالت ON
میرود ،واحد کنترل الکترونیکی ( )ECUیک بررســی
اجمالی از تمام سیســتمهای خودرو بعمل آورده و تمام
این کارها را ظرف مدت  2ثانیه انجام داده اما چراغ هشدار
سیستم  EPSدر طول این بررسی ها روشن نمیشود.
در پی شناســایی هرگونه عیب و نقــص در ماژولهای
سیستمی  ،چراغ اخطار سیستم  EPSبه رنگ زرد روشن
میشــود .اگر سیستم  EPSبنحوی دچار اختالل باشد،
سیســتم فرمانپذیری پایه همچنان فعال است اما هیچ
کمک برقی بدان نمینخواهد رســید .در صورت مشاهده
عدم عملکرد سیســتم  EPSمیبایست در اسرع وقت با
نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.
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سیستم فرمان
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شرح عملکرد حفاظت از گرم شدن موتور C-EPS
بعد از به راست و چپ پيچيدنهاي مداوم غربيلک فرمان،
عملکرد سیســتم برقی  EPSبــه تدريج تحلیل رفته و
طبیعتاً نیروی مورد نیاز بــرای چرخاندن فرمان افزايش
مییابد .این وضعیت نشاندهنده عملکرد سیستم حفاظت
در برابر گرم شدن بیش از حد موتور و  ECUمیباشد که
هدف آن جلوگیری از آسیب دیدن واحدهای برقی بر اثر
جریان برق بیش از حد در  ECUمیباشد.
این عالئم نشــاندهنده مختل شــدن سیســتم EPS
میباشــد .عملکرد حفاظت در مقابل گرم شدن به طور
اتوماتیک پس از توقف چرخش غربیلک فرمان به مدت 5
دقیقه غیر فعال میشود.

104

ستون فرمان تلسکوپی (جمع شونده)
ستون محور فرمان دارای عملکرد تلسکوپی میباشد .در
مواقع برخورد با موانع از سمت جلو ،ستون فرمان خودرو
به طور اتوماتیک به سمت پایین آمده و میزان درجه پایین
آمدن آن بســتگی به شدت برخورد دارد .این عملکرد به
منظور حفظ ایمنی راننده طراحی شده است.

Lock (push
)upward
Loose (pull
)downward

فرمان قابل تنظیم
 راننده مــی تواند فرمان را در راســتای محور عمودیتنظیــم نماید .این تنظیــم به وضعیت بدنــی راننده و
عادات رانندگی ایشان بستگی دارد .همچنین میتوان با
حرکت تلســکوپی فرمان ،آن را در راستای محور طولی
نیز تنظیم نمود( .تنظیم در راستای محور طولی به مدل
خودروبستگی دارد)
در زمان تنظیم فرمان ،ابتدا اهرم ثابت کننده ستون فرمان
را که در زیر ســتون فرمان قرار دارد آزاد سازید و بعد از
تنظیم فرمان در موقعیت دلخواه مجددا ً اهرم ثابت کننده
را قفل نمایید.
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بازدید دورهای

4

بازدید خودرو
 این بهترین راه برای مراقبت از خودرو است. برای اینکه همواره خودرو شما در بهترین حالت ممکنباشد یک لیست از اقدامات پیشنهادی تهیه شده است.
 اقدامــات نگهــداری از خــودرو بایدبر اســاس اصولمراقبتی شــرکت ایران خودرو انجام پذیرد و همواره باید
از اســتاندارهای مربوطه در این زمینــه پیروی نمایید.
این اســتانداردها توسط متخصصان خبره این صنعت در
نمایندگیهای مجاز و مراکز خدمات تهیه شده است.

دستورالعمل بازدید خودرو
 در صــورت رانندگي در جاده خاکي بايد شستشــو وتعويض فيلتر هوا مکررا ً انجام پذيرد.
در صورت راندن خودرو در محیطهایی با گرد و غبار زیاد
و یا با روشــن بودن موتور خودرو بصورت در جا در مدتی
طوالنی باید روغن موتــور و فیلتر روغن را در بازه زمانی
کمتری تعویض نمایید.
در صورت راندن در محیطهایــی با گرد و غبار زیاد و یا
جاده ناهموار ،بازرسی ،شستن و تعوبض فیلتر هوا باید در
بازه زمانی کمتری انجام شود.

*از برندهای مورد تایید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد ،استفاده شود.
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 در صورتی که مسیر رانندگی شما اغلب مسیری ناهمواریا تپه مانند باشد که احتیاج به ترمزگيريهای زیاد داشته
باشــد ،یا این که خودرو اغلب در محیطهای مرطوب یا
بســیار گرم حرکت کند که در نتیجه روغن ترمز طبیعتاً
کاهــش مییابد ،بایدروغن ترمز را ســالی یکبار تعویض
نمایید.
 تمــام قطعــات برقی نظیر چــراغ و بــرف پاککن وشیشــههای برقی را باید بطور منظم بررسی و در صورت
لزوم رفع عیب نمایید.

حفظ و نگهداري خودرو در زمستان
بررسی و نگهداری از خودرو در فصل زمستان
 ســطح مایع ضد یخ را در رادیاتــور خودرو برای فصلزمستان بررسی نمایید.
 در صورت نیاز مایع شیشهشوی را جایگزین نمایید و ازترکیبات همراه با ضد یخ استفاده نمایید.
 عملکرد باتری را بررســی نماییــد .در دماهای پایین،ظرفیت ذخیره نیرو در باتری به میزان چشمگیری پایین
خواهد آمد.
 روغن موتور را تعویض نمــوده و از روغن موتورهای باویسکوزیته پایین استفاده نمایید.

رانندگی در مسیرهای برفی و یخ زده
هنگام رانندگی در مســیرهای برفی و یــخ زده به علت
کم شــدن اصطکاک بین چرخهای خودرو و سطح جاده،
خودرو را با سرعت و شتاب کم برانید و از ترمزهای ناگهانی
پرهیز کرده و عملیات فرمان را به حداقل ممکن کاهش
دهید .الزامات:
 با احتیاط رانندگی کرده و همواره فاصله خودرو خود رابا ســایر خودروها حفظ نمایید تا در زمان ترمز گرفتن از
ناحیه عقب برخورد و تصادمی پیش نیاید.
 از شــتاب گرفتنهای بی مورد و کــم کردن ناگهانیسرعت پرهیز نمایید.
 به جهت تضمين امنيــت در رانندگي ،از ترمز گرفتناضطراري اجتناب نماييد.

 از فرمان گرفتن با سرعت باال و در زاویههای تند اجتنابورزید.
 بسته به شرایط واقعی اســتفاده از دنده معکوس مانعندارد .به هنگام تعویض دنده بسیار با دقت و احتیاط عمل
نمایید تا از تغییر ناگهانی سرعت جلوگیری کنید.
 هنگام عدم موفقیت در راهاندازی و حرکت دادن چرخهابر اثر لغزیدن چرخهای جلو میتوانید از شــن و نمک و
پوشش علف و یا الیاف کتان در زیر چرخها استفاده نمایید.

هشدار
از خودرو خــود بدقت نگهــداری نمایید و هنگام
رانندگــی تمرکز به خرج دهیــد .بدین ترتیب در
مواقع رانندگی طوالنی مدت ،امنیت سرنشینان را
تضمین کنید.
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دســتورالعمل بازدید و عملکرد سیستم کنترل
گازهای خروجی
 فقط از بنزینهای بدون سرب دارای اکتان  92استفادهنموده و برای روغن موتور نیز همواره از برندهای شناخته
شده و معتبر استفاده نمایید.
 تغییر سرعت موتور در حالت درجا مجاز نیست ،در غیراین صورت عملکرد موتور خودرو با اختالل مواجه میشود.
 هرگز بالفاصله بعد از روشــن شدن موتور بر پدال گازفشار وارد ننماييد
 مادامــي که خودرودرجا کار ميکند ،هرگز بر پدال گازفشار وارد نکنيد.
 تســت بيش از اندازه شــمعها و تراکم سيلندر توصيهنميشــود  .اما در صورت نياز به اين تست ،حتي االمکان
هرچه سريعتر آن را به پايان برسانید.
 به موقع ســوختگیری نمایید و برای طوالنی مدت باســطح بنزین پایین رانندگی نکنیــد در غیر این صورت
ممکن است موتور خودرو با اختالل مواجه شود.

108

 در صــورت بروز هرگونه مشــکل از قبیــل اختالل درسیستم جرقه زنی ،سطح پایین انرژی الکتریکی ،مصرف
روغن به طور غیر عادی ،در اسرع وقت با نمایندگیهای
مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
 اگــر نحوه نمایش آیتمها بــر روي صفحه نمايش پساز روشــن کردن موتور غیر عادی باشد ،در اسرع وقت با
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
 بــرای اینکه سیســتم کنترل گازهــا خروجی خودروهمواره به درستی عمل نماید سیستم تأمین روغن موتور
و سیستم جرقه زنی را بررســی و از کارکرد صحیح آنها
اطمینان حاصل نمایید.
 هر روز سیســتم سوخترسانی را جهت هرگونه نشتیبررسی نمایید.
 قطبهای مثبت و منفی باتری باید به درســتی متصلشده باشند .هرگز هنگامی که موتور روشن است سر باتری
را بر ندارید.
 قبل از بیرون آوردن هراتصال برقی ابتدا سوییچ  OFFرادر حالت قرار دهید و یا سر منفی باتری را بردارید.

 از قرار دادن اجسامی مانند فنجان یا لیوان روی داشبوردخودداری نمایید .در غیر اینصورت ممکن است آب یا مایع
 ECUبه داخل حسگر و یا اتصاالت نفوذ پیدا کند.
 در زمانهایی که خودرو قرار است در جا کار کند ،هرگزبرای بازههای زمانی کمتر از  10دقیقه موتور را روشــن
ننمایید.
 در صورتی که یک دســتگاه ارتباطی بی سیم در داخلخودرو باشد به نکات زیر توجه نمایید:
 .۱آنتن باید از واحد  ECUفاصله داشته باشد.
 .2رسيور آنتن باید دور از قطعات  ECUو ابزار ارتباطی
قرار داشته باشد (حداقل  30سانتی متر)
 .3آنتن باید به درستی نصب شده باشد.
 .۴دستگاه ارتباطی باید از قدرت کمی برخوردار باشد.

بازدید سطوح مایعات
 بعد از انجام این کارها مجددا ً موتور را روشــن نمایید وپس از کمی کار کردن آن را خاموش نموده سپس بعد
از گذشت  5دقیقه سطح روغن را دوباره بررسی نمایید.

توجه:
به منظور کنترل سطح روغن گيربکس اتوماتيک ،به
نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد.
سطح روغن موتور را بررسی نمایید.
 ابتدا خودرو را بر روي زميني مســطح متوقف نموده وموتور را خاموش نمایید.
 موتور را روشــن كرده و اجــازه دهيد تا به دماي نرمالبرسد.
 موتور را خاموش كرده و چند دقيقه صبر كنيد (حدود 5دقيقه) ،تا روغن به محفظه برگردد.
 پس از  5دقیقه میله سطح روغن را باال کشیده و آن رادر مخزن روغن فرو نمایید.
 میله را بیرون بکشید و سطح روغن را بررسی نمایید .اگرسطح روغن نزدیک یا پایینتر از درجهبندی (Min (L
مشخص شده روی میله بود ،باید به مقدار روغن اضافه
نمایید که پس از بررسی مجدد ،سطح روغن نزدیک به
عالمت ( Max (Fبرسد.

بررسی سطح مایع شستشوی
 سطح مایع شستشوی را به طور منظم بررسی نموده ودر صورت نیاز ،مایع شستشوی را اضافه نمایید.
 اگر مایع شستشوی در دسترس نبود ،آب پاکیزه را نیزمیتوان جایگزین آن نمود .بهر حال ،در فصول ســرد
و زمســتان بهتر اســت به جای آب از مایع شستشوی
استفاده نمایید چرا که آب زودتر یخ میزند.

اخطار
استفاده از مایع خنککننده به جای مایع شستشوی
مجاز نیست چرا که مایع خنککننده سطح شیشه
بزرگ را کدر و آلوده کرده و سطح دید راننده پایین
میآید و در نتیجه ممکن است حادثهآفرین باشد.
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اخطار
برای حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم
ترمز از روغن ترمزهای معتبر با نام تجاری شناخته
شده و درجهبندی مناسب استفاده نمایید.

4

سطح روغن ترمز را بررسی نمایید.
 سیســتم ترمز دارای یک مخزن روغن ترمز مشترک باسیستم کالچ است.
 همواره میزان سطح مایع در این مخزن را بررسی نمایید. اگر سطح آن بســیار پایین بود باید تا جایی که سطحروغن به عالمت  Maxمخزن برسد روغن اضافه نمایید.
 قبل از اضافه کردن روغن ترمز باید مخزن و تا حد امکانمحیط اطراف آن را تمیز نمایید تا از ورود هرگونه ماده
خارجی به داخل آن جلوگیری نمایید.
 به هنگام اضافه کردن روغن ترمز بر اساس درجهبندیمخزن به علت اصطکاک پوشــشهای خطی سیستم
ترمز و پد کالچ ،ممکن اســت کمی روغنریزی داشته
باشید .اگر سطح روغن همیشه پایین است باید در اسرع
وقت به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و
سیستم ترمز و کالچ را مورد بررسی قرار دهید.
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بررسی سطح مایع خنک کننده
 موتور را خاموش کرده و اجازه دهید کمی خنک شود،حال میتوانیــد از داخل مخزن مربوطه ســطح مایع
خنککننده را بررسی نمایید.
 اگر سطح مایع کمتر از عالمت  LOWکه روی مخزنمشخص شــده اســت بود باید به اندازهای مایع اضافه
نمایید تا به سطح  FULLبرسد.

اخطار
هرگز در شرایطی که موتور خودرو داغ است مایع
خنک کننده را بررسی یا اضافه ننمایید چرا که در
این شرایط احتمال بروز سوختگی برای شما وجود
خواهد داشت.

هشدار
اگر مایع خنککننده بــه قهوهای تغییر رنگ داده
بود ،ممکن است ناشــی از باقی ماندن کمی ماده
پاککننده در دریچه آب موتور باشــد .از این مایع
شستشوی هنگام ساخت موتور استفاده میشود و
تماس آن با مایع خنککننده مانعی ندارد.

گريد روغن گیربکس اتوماتيک ()ATF
مطابق با شرایط زیر مایع ATF
را در محل خریداری خودرو تعویض نمایید.

نگهداری

مایع مورد نیاز

مدل سیستم انتقال قدرت

هر  30ماه یکبار یا پس از  45000کیلومتر کارکرد

ATF SP3-MV

( 5F23خودروی  2/0لیتر)

هر  30ماه یکبار یا پس از  45000کیلومتر کارکرد

ATF SP-IV

( 6F24خودروی توربوشارژ)

4
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اصول نگهداری و شارژ باتری
 جدای از مســائل مربوط به اصول نگهداری باتری ،هرباتری دارای یک چراغ نشــانگر قدرت است .شما باید
سطح الکترولیت و قدرت باتری را به طور منظم بررسی
نمایید.
 نشانگر قدرت باتری: .1مرکز قرمز و حلقه سبز نشاندهنده شرایط عادی کارکرد
باتری میباشد.
 .2مرکز قرمز و حلقه سفید نشاندهنده کم بودن قدرت
باتری است.
 .3مرکز ســفید و حلقه قرمز نشــاندهنده این است که
باتری باید تعویض شــود .درصورت چنین وضعیتی در
اســرع وقت با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس
حاصل نمایید.
 در صــورت خالی بودن باتری بایــد آن را به آرامی و براساس اصول ظرفیت و توان شارژ نمایید.
 در صورتی که قرار است خودرو به مدت طوالنی متوقفباشد دراین صورت باید سر باتریها را خارج نموده و هر
شش هفته یک بار باتری را شارژ نمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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دستورالعملهای مربوط به استارت و توقف باتری*
 در صورتی که قرار است خودرو به مدت بیش از  15روزمتوقف باشد دراین صورت باید سر قطب منفی باتری را
خارج نمایید.
 ولتاژ مدار باز را هر ســه ماه یکبار بررســی نمایید و درصورتی که ســطح آن پایینتر از  12/50ولت بود باید آن
را شارژ نمایید.
 در مــورد باتری خودروی که بیش از  1ســال متوقفبوده و طبق دستورالعمل باال شارژ منظم نشده است باتري
جديــدي را جايگزين نماييد و باتري قبلي را به ضايعات
بسپارید.

اخطار
مایع داخل باتری بسیار سمی و خورنده است،
بنابراین هرگز آن را لمس ننمایید .هرگز باتری را
در مجاورت شعله آتش قرار ندهید ،چرا که امکان
آتشسوزی و حتی انفجار وجود دارد.

هشدار
 قبل از حفظ و نگهداری یا شــارژ باتری باید تمامتجهيزات برقی و موتور خودرو را خاموش نمایید.
 در صورت توقف طوالني مدت خودرو در روزهايسرد ،باتري را جدا کرده و در جاي گرم نگهداري
نماييد تا از يخ زدن الکتروليت جلوگيري به عمل
آيد.

بازدید و تعويض قطعات
اصول نگهداری فیلتر هوا
 فيلتر هوا را بررسي و در فاصله زماني معين آن را تعويضنماييد.
 در صورت رانندگي در جادههاي خاکي باید فاصله زمانيتعويض فيلتر هوا را کمتر نماييد.
 برای باز کردن فیلتر هوا ابتدا پیچهای آن را باز کرده وفیلتر هوا را برای بررسی و تعویض از محفظه آن خارج
نمایید.
هشدار
شســتن فیلتر هوا با آب مجاز نیست ،در غیر این
صورت فیلتر هوا بزودی مســتعمل شده و کارایی
خود را از دســت میدهــد و در این صورت موتور
خودرو دچار اختالل میشود.
اصول نگهداری از فیلتر روغن موتور
 فیلتــر روغن موتــور را در فواصل زمانی معین تعویضنمایید.
 در صورت شــرايط بد و نامساعد ،فاصله زماني تعويضفيلتر روغن موتور را کمتر نماييد.

اصول نگهداری از فیلتر بنزین
 فیلتر بنزین را در نمایندگیهای مجاز ایران و در فواصلزمانی معین تعویض نمایید.
 فیلتر بنزین درســت در صفحه پاييــن بدنه خودرو ونزدیک به مخزن سوخت نصب شده است.
اصول نگهداری بدنه دریچه گاز
 دریچــه گاز را با مایعات پاککننــده عاری از خاصیتخوردگی که مخصوص قطعات فلزی هستند ،شستشو
نمایید.
 هنگام شستشوی قطعات ماشینی آلیاژهای آلومینیومیهرگز از ابزار تیز و برنده اســتفاده ننمایید در غیر این
صورت ممکن اســت قســمتهای درزگیری قطعات
آسیب ببینند.
 بدنــه را با مایع پاککننده عــاری از مواد "متیل اتیلکتون" بشویید.

اصول نگهداری از لوله سوخت
 در صــورت توقف طوالني مدت خودرو ،خودرو را هر 3ماه یک بار اســتارت بزنید و اجازه دهید  5دقیقه درجا
کار کند.
 درصورت سوارکردن مجدد انژکتور سوخت ،بايد تستآب بندي انجام شود .در غیر این صورت احتمال خطر
وجود خواهد داشــت .در صورت عدم دسترسي به ابزار
تست ،از بازکردن انژکتور خودداري نماييد.
اصول نگهداری از کویل جرقه و سیم ولتاژ باال
روکش الســتيکي کابل را به جهت وجود ترک يا پارگي
بررسي نماييد .درصورت پارگي ،آن را تعويض نماييد.

اصول نگهداری سوپاپ PCV
اطمينــان حاصل نماييد زماني که ضربه بر انتهاي بزرگ
(پوشش سرسيلندر) وارد ميشود بايد نرم باشد و سمت
انتهاي کوچک (ورودي منيفولد) بايد مسدود باشد.
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اصول نگهداری از شمعها
 شمعهای خودرو باید هر  20000کیلومتر یکبار تعویضشوند.
 وجود شــمعهای تمیز و دارای عملکرد مناســب برایتضمین قابلیتهــای قدرت موتور و خــروج گازهای
آالینده بسیار ضروری میباشند.
 ميتوانيد با مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو،ظاهر شمع و نيز عملکرد آن را از جهت نشت الکتريکي
مورد بررسي قرار دهيد.

هشدار
شمعها را باید در فواصل زمانی معین با شمعهای
معتبر دارای نام تجاری معین شده تعوض نمایید.
در غیر ایــن صورت عملکرد موتور تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت.
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فشار به سمت پایین

اصول نگهداری از برف پاککن
 همواره ســطح برف پاک کن و شیشه بزرگ خودرو رااز وجود هرگونه جسم خارجی (برگ و کاغذ و  )...پاک
نمایید.
 برف پاککنها و شیشههای بزرگ را با مواد پاککنندهخنثی خیس کرده و سپس با آب پاکیزه شستشو دهید.
 اگر برف پاک کن باز هم تمیز نشده بود نشاندهنده ایناست که تیغههای آن مستعمل شده و آسیب دیدهاند و
باید تعویض گردند.
 بــرای باز کردن تیغههای برف پاک کن ،پد قفلکنندهآن را به پایین فشــار داده و در جهت مشخص شده در
تصویر ،تیغه برف پاککن را از بازوی آن جدا نمایید.

تعویض حباب چراغ مه شکن جلو
در صورت آسیب دیدن این حباب با نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو تماس حاصل نموده و درخواســت تعویض
نمایید .برای این کار مراحل زیر ر ا دنبال نمایید.
 .1چراغهای مه شــکن جلو را خاموش کرده و در موتور
را باال بزنید.
 .2ضربهگیر جلو را در آورده و هرگونه سیم و اتصال مربوط
به چراغهای مهشکن را از آن جدا نمایید.
 .3درزگیر المپ را پایین نگه داشته و آن را بیرون بکشید.
اکنون حباب را بیرون بیاورید.
 .4حباب را با یک حباب جدید تعویض نمایید.
 .5چراغ مهشــکن را با طی کردن برعکس مراحل فوق
مجددا ً نصب نمایید.

بازدید و تعويض قطعات
تعویض حباب چراغهای بزرگ خودرو
در صورت آسیب دیدن حباب چراغهای بزرگ خودرو با
نمایندگیهای مجاز ایــران خودرو تماس حاصل نموده
و درخواســت تعویض نمایید .برای این کار مراحل زیر را
دنبال نمایید:
 .1چراغهای بزرگ خــودرو را خاموش کرده و در موتور
را باال بزنید.
 .2پوشش پشتی چراغ بزرگ را باز کنید.
 .3روکش الســتیکی را به پایین فشرده و آن را بکشید تا
از حباب جدا شود ،سپس گردگیر را باز کرده و قسمت
ارتجاعی مانندی که حبــاب را ثابت نگه میدارد رها
کنید.
 .4درپوش پشت چراغها را بردارید و حباب را بیرون آورید.
 .5حباب را با یک حباب جدید تعویض نمایید.
 .6چراغ مهشــکن خودرو را با طی کردن برعکس مراحل
فوق مجددا ً نصب نمایید.

اخطار
اگر حباب المپ هالوژن چراغ بزرگ شکسته
شود احتمال انفجار وجود دارد چرا که درون
آن گازهای فشرده وجود دارد و در ادامه ،پرتاب
تکههای شیشه میتواند بسیار حادثهآفرین باشد.
به همین خاطر ،به هنگام تعویض حباب المپ
هالوژن ،اپراتور مربوطه یا هر شخص دیگری که
اقدام به این تعویض مینمایید باید مجهز به عینک
ایمنی باشد .در ضمن ،شخص اقدامکننده برای
تعویض باید حتماً از دستکش استفاده نماید چرا
که چربی موجود روی حباب که از دستان فرد
منتقل شده است ممکن است باعث داغی بیش از
اندازه حباب شده و در نهایت منجر به بروز انفجار
حباب شود.

تعویض حباب چراغهای ترکیبی عقب
برای تعویض چراغهای راهنمای عقب و چراغهای ترمز از
دستورالعمل زیر پیروی نمایید:
 .1چراغهای راهنمای عقب و چراغ ترمز را خاموش نمایید.
 .2صفحه تزئینی را از اتاق بار جدا کرده و قالب را به سمت
باال بکشید.
 .3چراغها را با چرخاندن به جهت مناسب باز کنید.
 .4المپهاي جديد را جايگزين المپهاي آســيب ديده
نماييد.
 .5مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.
تعویض چراغ تزیینی عقب
از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:
 .1چراغ مربوطه را خاموش نمایید.
 .2قالب تزیینی عقب را بیرون بیاورید.
 .3چراغها را با چرخاندن به جهت مناسب باز کنید.
 .4المپهای آسیب دیده را با المپهای جدید جایگزین
نمایید.
 .5مراحل فوق را بالعکس طی کرده و قطعات را ببندید.
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تعویض المپهای ال ای دی جلو
برای تعویض چراغهای راهنما جلو ،چراغهای مهشکن و
چراغهای مخصوص روز از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:
 .1چراغهای جلو را خاموش کرده و در موتور را باال بزنید.
 .2سپر جلو را باز کنید.
 .3المپهای جلو را باز کنید.
 .4المپهای جدید جایگزین نمایید.
 .5مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.

هشدار
چراغهای راهنما نقش بســیار بســزایی در امنیت
خودرو و ایمنی رانندگی دارند و از این رو در صورت
معیوب بودن باید در اسرع وقت نسبت به تعویض و
تعمیر آنها اقدام نمود.
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تعویض چراغهای ترکیبی عقب یا ال ای دیهای
تزیینی عقب
از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:
 .1چراغ و یا ال ای دی مورد نظر را خاموش نمایید.
 .2قــاب تزیینی دیــواره داخلی اتاق بار را بــاز نموده و
چراغهای ترکیبی یــا ال ای دیهای تزیینی عقب را باز
نمایید.
 .3المپهاي جديد را جايگزين المپهاي آســيب ديده
نماييد.
 .4مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.

تعویض چراغ مهشکن عقب
برای تعویض چراغ مهشــکن عقب از دســتورالعمل زیر
پیروی نمایید:
 .1چراغ مربوطه را خاموش نمایید.
 .2درپوش قالب بکسل بند را باز کنید.
 .3المپ مورد نظر را چرخانده و باز نمایید.
 .4چراغ جدید را جايگزين چراغ آسیب دیده نمایید.
 .5مراحل فوق را برعکس طی کرده و قطعات را ببندید.

نظافت و نگهداری خودرو
اصول نگهداری از کمربند ایمنی
 کمربند ایمنی را به طور منظم بررسی نمایید. کمربندهای ایمنی را هر چند وقت یکبار تا آخر بیرونبکشــید و تمام نقاط کمربند را بــرای وجود هرگونه
پوسیدگی و پارگی بررسی نمایید.
 تست نمایید قالب گیره کمربند سالم باشد و کمربند بهنرمي جمع شود.
 کمربندهای ایمنی غیر عادی را در اسرع وقت تعویضنمایید.
کمربندهای ایمنی خودرو هایی که از ناحیه جلو تصادف
داشته است ،حتماً باید تعویض شوند.
 سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی یک بار مصرف بودهو همچنین کیسه هوا در صورتی یکبار فعال شدن باید
تعویض گردد.
 کمربنــد ایمنی باید از هرگونه مایع براق کننده ،روغنموتور ،مواد شیمیایی و به خصوص الکترولیت دور نگه
داشته شود.
 در صــورت کثیف بودن ،آن را بــا آب و صابون خنثیبیرنگ شستشو دهید .هرگز از مواد و پودرهای سفید
کننده و رنگ زنی و مواد پاک کننده برای شستشــوی
کمربند ایمنی استفاده ننمایید.

اخطار
اعمال هرگونه تغییرات بدون مشاوره و اجازه
از متخصصان مربوطه مجاز نمیباشد .فقط
متخصصان خبره نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
مجاز هستند کمربندهای ایمنی این خودرو را
تعویض نمایند.
اصول نگهداری الیه چرمی صندلی
 نگهداری را به طور منظم انجام دهید. گرد و غبار موجود روی چرم صندلیها را با دســتمالنرم و جذب کننده پاک نمایید ســپس چرم را با آب و
دستمال نرم تمیز کرده و در پایان خشک نمایید.
 بــراي تميزکاري بيشــتر ،چرم را با پارچــه و صابونمخصوص پاک کرده و سپس آنرا خشک نماييد
 در صورت نظافت سطح چرمی با مواد پاک کننده بایدسریعاً محل اعمال محلول را پاک نمایید .هرگز دستمال
آغشــته به مواد پاک کننده را برای طوالنی مدت روی
صندلی نگذارید.

اصول نگهداری پارچه
 هرگونه گرد و غبار و کثیفی را با اســتفاده از دستمالتمیز و جذب کننده گرد و غبار از سطح پارچه بزدایید.
 از آب صابونهای خنثی برای شســتن پارچه استفادهنموده و سپس اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود.
 بــرای تمیز کردن لکههــا و آلودگیهای عمیق از رویل های پاککننده مخصوص و
پارچه میتوانید از محلو 
توصیه شده با مشخصات معین استفاده نمایید.

هشدار
برخــی از انواع مواد پاککننده روی ســطح چرم،
پارچه پالستیک خاصیت خورندگی دارند .بنابراین
همواره از دســتورالعمل مخصوص مواد شــوینده
پیروی نمایید.
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اصول نگهداری کفپوش
 هرگونه گرد و غبار و کثیفی را با اســتفاده از دستمالتمیز و جذب کننده گردوغبار از سطح کفپوش بزدایید
و سپس آن را خشک نمایید.
 بــرای تمیز کردن لکههــا و آلودگیهای عمیق از رویپارچه میتوانید از محلولهای پاککننده مخصوص و
توصیه شده با مشخصات معین استفاده نمایید.

اصول نگهداری قسمتهای پالستیکی داخل اتاق
 از آب پاکیزه و یا آب صابون خنثی برای شستن سطوحپالستیکی استفاده نمایید.
 از تماس مواد خورنده با ســطح داشبورد جدا ً خوددارینمایید( .شامل عطر و ادکلن و مواد آرایشی) .در صورت
تماس مواد فوق با ســطح داشبود ســریعاً آن را پاک
نمایید.

هشدار
همواره کفپوش را خشــک نگهدارید زيرا کفپوش
مرطوب موجب زنگ زدن بدنه ميگردد.

هشدار
اسپریهای خوشبو کننده هوا باید به گونهای روی
داشــبود گذاشــته شــوند که مواد آن روی سطح
داشبورد تراوش نکند.
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شستشویشیشهها
 شیشهها را با آب پاکیزه یا مخلوط آب و صابون بشویید.اگر شیشــه با روغن چرب شده بود ،سطح شیشه را با
پاککننده مخصوص شیشه تمیز نمایید.
 -شیشهها را با دستمال یا پارچه تمیز خشک نمایید.

هشدار
به هنگام شستشوی شیشههای عقب یا شیشههای
بغل به آرامی ســطح داخلی آنها را نیز پاک نمایید
و دســتمال را در امتداد چپ و راست روی شیشه
بکشید در غیر اینصورت المنتهای شیشه گرمکن
و آنتن آسیب خواهند دید.

نظافت و نگهداری خودرو
اصول شستشوی خودرو
 گرد و غبار و پودر خاصیت خورندگی دارند و برای سطحبدنه خودرو بسیار مضر میباشــند .بنابراین خودرو را
بشویید و واکس بزنید و این اقدامات را بر اساس شرایط
خودرو و شرایطی که خودرو در آن قرار دارد انجام دهید.
 اگر خودرو قرار اســت برای مدت طوالنی درهوای آزادبماند باید روکش روی خودرو بیاندازید.
 خودرو را در هوای خنک بشــویید .اگر خودرو به مدتطوالنی زیر نور آفتاب قرار داشت ،ابتدا آن را به محیطی
خنک برده و اجازه دهید قبل از شســتن ،بدنه خودرو
کمی خنک شود.
اقدامات احتیاطی:
 .1فقط با آب خنک ،گل و الی را از تمام ســطوح خودرو
تمیز نمایید سپس با دســتمال مرطوب ،پارچه فوم یا
الیاف خودرو را شسته و ســپس با آب پاکیزه آبکشی
نمایید.
 .2در صورت وجود لکههای آسفالت یا مایعات چسبنده بر
روی بدنه خودرو ،ابتدا باید آثار کثیفی را محو نموده و
سپس خودرو را با آب پاکیزه بشویید.
 .3پس از شستشو ،در صورت تمیز نبودن اتصاالت و نقاط
و دستگیرههای درها ،خودرو را مجددا ً بشویید.

 .4پس از شستشو باید خودرو را با دستمال تمیز خشک
نماییــد چراکه اگر خودرو خود به خــود در هوای آزاد
خشک شود احتمال باقی ماندن لکه ها و قطرات آب بر
روی بدنه وجود دارد.
 .5ابتدا خودرو شسته شده را پاک نمایید و سپس بگذارید
در هوای آزاد کام ً
ال خشک شود.

هشدار
 مواد پاککننده برای محیط زیست مضر میباشند،بنابراین خودرو را در محلی بشویید که تا حد امکان
مواد پاککننده کمتر وارد محیط شوند.
 فضوالت بر جاي مانــده از پرندگان بر روي بدنهخودرو بايستي فورا ً پاک شود .زيرا به دليل اسيدي
بودن و فساد تدريجي باعث خوردگي رنگ خودرو
ميشود.

اصول واکس زدن بدنه خودرو
 هنگامــی که قطرات آب قادر به حرکت روان روی بدنهخودرو نباشــند نشاندهنده این اســت که بدنه را باید
واکس زد.
 واکــس زدن از رنگ بدنه خودرو در برابر هرگونه گرد وغبار و مواد شیمیایی محافظت مینماید.
 هر سه ماه یکبار بدنه خودرو را واکس بزنید. اقدامات احتیاطی: .1فقط پس از شستشو و خشک شدن خودرو آن را واکس
بزنید.
 .2از واکسهای با کیفیت بسیار باال یا واکسهای خمیری
استفاده نموده و دستورالعمل استفاده از آنها را مطالعه
نمایید.
 .3بدنه یک خودرو جدید را باید واکس زد.
 .4اگر احساس کردید پس از واکس زدن براقیت سطوح
رنگ کمی پایین آمد باید از واکس براق کننده استفاده
نمایید.
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اصول مراقبت از رنگ خودرو
 همواره از سطح رنگ شده مراقبت نمایید. همواره بدنه را از نظر هرگونه لکه رنگ یا خراشــیدگیبررســی نمایید ،همواره بدنه را بــرای وجود آثار رنگ
در زیر خودرو بررســی نمایید ،مخصوصاً در نقاطی که
ممکن است بر اثر آسیبدیدگی ،بدنه با چرخها درگیر
شده باشــد .در صورت مشــاهده هرگونه خراشیدگی
و شکســتگی رنگ سریعاً نســبت به درست کردن آن
قسمت اقدام نمایید.
 برای احیای نقاط آســيبديده فقط رنگهايي استفادهنماييد که زود خشک ميشوند.
احتیاط
 .1قبل از رنگ زدن ،مطمئن شــويد که سطح بدنه تميز
و خشک باشد.
 .2از رنگ مربوطه به میزان مساوی مخلوط کرده و سپس
با قلم مو مناســب روی محل آسيب ديده بمالید .براي
مشــخص نبودن رنگ ،مقدار کمي از رنگ روي محل
آسيب ديده بماليد.
 .3اگر قسمت بزرگی از بدنه آسیب دیده بود ،برای احیای
رنگ به نمایندگیهــای مجاز ایران خــودرو مراجعه
فرمایید.
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محافظت از خودرو در برابر زنگ زدگی
 براي حفاظت از خودرو در برابرزنگ زدگي ،به طور مرتبدر حفظ و نگهداري از آن بکوشيد.
 به طور مرتب خودرو را شستشــو داده و از تمیز بودنلوالهای در اطمینان حاصل نمایید و همچنین بررسی
نمایید حفره تخلیه مایع در زیر بدنه باز بوده و عملکرد
خود را به درستی انجام می دهد.
 حداقل یکبار در ماه شاسی خودرو را بشویید. همواره نگاه اجمالی به اطراف بدنه داشته و رنگ خودرورا بررسی نمایید و در صورت مشاهده هرگونه لکه رنگ
یا خراشــیدگی ،سریعاً نســبت به برطرف کردن آن از
طریق واکس و پولیش اقدام نمایید.
 فضای داخل خودرو را همواره خشــک نگه دارید و بهطور منظم بررســی نمایید که فضــای داخل و کف و
کفپوشها عاری از وجود هرگونه نم و رطوبت باشند.

 مواد خورنده مانند مواد شــیمیایی ،مواد پاککننده ونمک را باید در محفظههای مخصوص نگهداری کرد و
در صورت بروز هرگونه آثار این مواد باید سریعاً محل را
شستشو و خشک نمود.
 به منظــور محافظت بهتر خــودرو در برابر خوردگي،الزم است بعد از باران اســيدي (باران در هواي آلوده)
و رانندگي در گل و الي و ســاحل ،خودرو شسته شود
همچنين با توحه به اينکه رطوبت زياد باعث تسريع در
فرآيند خوردگي ميشود ،در مناطق داراي رطوبت باال
از واکس براي محافظت استفاده شود.

نظافت و نگهداری خودرو
مکان نگهداری خودرو
اگر قرار باشــد خودرو به مدت بيش از يک ماه متوقف
باشد در آن صورت بايد در گاراژ خشک و بدون رطوبت
نگهــداري گردد .عالوه بــر این ،رعایت کــردن اصول
نگهداری زیر در صورت توقف خودرو به مدت طوالنی ،از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:
 ســوخت اضافه نماييد .روغن موتور و فيلتر را تعويضکنید.
 بدنه خودرو را بشــویید و خشــک نمایید ،اتاق داخلرا تمیز کرده و اطمینان حاصل نمایید کفپوش خشــک
شده است.
 اهرم دنده را از حالت Pکمی خارج نمایید و آن را به سمت R
(در دنده دستی) و P
(در دنده اتوماتیک) قــرار دهید و چرخهای عقب را باز
نمایید.
 به مدت کم یکی از پنجرهها را باز نمایید تا هوای داخلتهویه شود( .اگر خودرو در گاراژ نگهداری میشود).

 باتری را از سیمهای آن جدا نمایید؛ ســطح تیغه برف پاککن را با یک حوله بپوشانید و ازتماس آن با شیشه خودداری نمایید تا خط و خش روی
شیشه نیاندازد؛
 مایع روان کننده ســیلیکون الی لوالهای در ریخته وسطح رنگ شــده را واکس نمایید تا از چسبنده شدن
آنها جلوگیری شود؛
 ســطح خودرو را با پارچههــای دارای منافذ هوا مانندپارچههای کتان بپوشانید؛
 موتــور خودرو را در هر ماه یکبار اســتارت زده و اجازهدهید  15دقیقه درجا کار کند؛

قبل از راهاندازی خودرو پس از یک توقف یکساله یا بیشتر،
ابتدا تمام قســمتهای خودرو باید توســط متخصصان
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو بررسی شده و آیتمهای
معین شــده برای سرویس  2ســال یا  40000کیلومتر
توسط کارشناسان مربوطه بررسی شوند.
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بروز مشكل در جاده

مجموعه کلید مرکزی

مثلث خطر زیر کفپوش
صندوق عقب قراردارد

5

کليد فالشر
در صورت بروز هرگونه مشــکلی برای خودروی شما در
جاده ،برای مطلع ســاختن رانندگان خودروهای پشــت
سر یا جلو ،با فشــردن کلید ،فالشر (چراغ هشدار خطر)
را روشن نمایید و پس از توقف ،مثلث هشدار را با فاصله
مناسب پشت خودرو خود قرار دهید.
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مثلث هشدار
مثلث هشدار را در صورت مشاهده هرگونه مشکل در جاده
برای مطلع ساختن رانندگان پشت سر خود بایددر قسمت
عقب خودرو با فاصله تعیین شــده قرار دهید .در صورتی
که در حال رانندگی در بزرگراه هستید ،مثلث هشدار باید
در فاصله  150متری خودرو شما قرار گیرد.

عیوب موتوری
جوش آوردن موتور
اگر نشانگر درجه حرارت به ناحیه قرمز رنگ رسیده و یا
بخار از محفظه موتور خارج شود ،نشاندهنده این است که
موتور جوش آورده است.
چگونه این مشکل را برطرف سازیم؟
 .1خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش نمایید.
 .2اطمینان حاصــل نمایید بخار از محفظه موتور بیرون
میزند.
 .3هنگامی که بخار کم شد و یا خروج بخار از موتور قطع
شد و خطری از جهت تماس با بخار داغ وجود نداشت،
در موتور را باال بزنید.
 .4موتور را استارت زده و درجه نشانگر حرارت را بررسی
نمایید .اگر مشــکل از اضافه بار موتور باشد باید در این
مرحله موتور خنک شــود اما اگر باز هم درجه حرارت
پایین نیامد موتور را خاموش کرده و بررســی بیشتری
انجام دهید.
 .5سطح مایع خنککننده را در مخزن آب جانبی بررسی
نموده و اگر سطح مایع پایین بود احتمال وجود هرگونه
نشتی و سر ریزی را در نظر داشته و اطراف آن را مورد
بررسی قرار دهید.

 .6اگر هیچگونه آثار آبریزی یا نشــتی مشــاهده نشــد
دوباره درجه حرارت را بررســی کــرده و اگر باز هم در
منطقه قرمز هشــدار قرار داشــت ادامه بررسیها را به
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ســپرده و با ایشــان
تماس حاصل نمایید.
 .7اگر هیچ آثار نشتی و آســیب دیدگی مشاهده نشده
و مشکل برطرف نشــد مایع خنک کننده و آب اضافه
نمایید .چنانچه مایع خنک کننده در دسترس نبود ،بايد
با آب پر کنيد تا بعدا ً مايع خنک کننده جايگزين شود.

اخطار
در صورت مشاهده خروج بخار از داخل در موتور
در نظر داشته باشید که بخار خروجی بسیار داغ و
سوزان بوده و ممکن است به شما آسیب برساند،
بنابراین در موتور را بالفاصله باز نکنید.
بعد از خنک شدن موتور و رادیاتور ،در رادیاتور را
ببندید ،در غیر این صورت با داغ شدن آب ،مایع
خنک کننده و بخار آب به بیرون پرتاب شده و
ممکن است شما را بسوزاند.

روشن نشدن موتور خودرو
 هنگامی که هیچ صدایی از موتور شنیده نمی شود مواردزیر را بررسی نمایید:
 .1در مدلهای اتوماتیــک اطمینان حاصل نمایید اهرم
دنده اتوماتیک بر روی  Pیا  Nقرار داده شده باشد.
 .2کلیــد خودرو را باید به جهت  ONبچرخانید .اگر در
صورتي که چراغ جلو کم نور باشــد و يا روشن نگردد،
نشاندهنده ضعيف بودن باتري است .سوئیج را به حالت
 STARTبچرخانید ،اگر المپ سقفی کم نور نشد فیوز
را بررســی نمایید .اگر فیوز سالم باشد نشاندهنده این
است که سوئیج و یا موتور استارت دچار مشکل شدهاند.
اگر شــما صدای کارکردن موتور را شنیدید و یا صدایی
مبنی بر ســرعت باالی موتور به گوش شما رسید ممکن
است يکي از موارد زير دليل آن باشد:
 .1خودرو شــما مجهز به سیستم ضد سرقت میباشد و
این بدان معناست که شما باید از کلید اصلی و یا کلید
کمکی با رمز عبور تعریف شــده برای راه اندازی موتور
استفاده نمایید.
 .2شاید سوخت به اندازه کافی نداشته باشید.
 .3اگر سیستم الکتریکی دچار مشکل شده باشد بنابراین
باید تمام فیوزها را بررســی نمایید .اگر مشکلی از این
جهت وجود نداشت با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
تماس حاصل فرمایید.
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5

عیوب موتوری

5

اتصال باتری به باتری برای روشن کردن موتور
اگر باتری خودرو شما دارای توان کافی برای روشن کردن
خودرو نیســت باید از یک باتری جانبی با توان و ظرفیت
مشابه یا باالتر و طبق دستورالعمل زیر برای روشن کردن
موتور استفاده نمایید.
 .1در موتور را باال زده و شــرایط باتری را بررسی نمایید
(به قسمت نگهداری باتری مراجعه نمایید) .اگر در فصل
زمســتان بودید باید شــرایط الکترولیتها را نیز مورد
بررسی قرار دهید.
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 .2تمام دستگاهها و تجهیزات برقی را خاموش نموده ،اهرم
ترمز دســتی را باال بکشــید و اهرم دنده را به یکی از
حاالت  Pیا  Nببرید.
 .3با اســتفاده از کابل مخصوص اتصال باتری به باتری،
قطبهای مثبت باتریها را بهم وصل نمایید.
 .4با استفاده از یک کابل باتری به باتری دیگر ،قطب منفی
باتری کم انرژی را به اتصال ارت موتور یا سیستم انتقال
قدرت خودرو متصل نمایید.
 .5اطمینــان حاصل نمایید نقاط اتصال به خوبی متصل
شده و سپس اقدام به استارت زدن نمایید.

اخطار
اگر باتری به مدت طوالنی در جایی سرد نگهداری
شده باشد ممکن است الکترولیت آن یخ زده باشد
و اگر از چنین باتری برای اتصال باتری به باتری
استفاده نمایید ممکن است شکسته شود.
دقت نمایید هرگز نباید دو سر منفی دو باتری را
با کابل بهم وصل نمایید.

مفهوم نشانگرهاي هشدار
چراغ هشدار موتور روشن است.
نشاندهنده این اســت که سیستم کنترل موتور ممکن
است دچار مشکل شده باشد و موتور در حالت غیر عادی
کار میکند .خودرو را حاشیه جاده متوقف ساخته و اهرم
ترمز دستی را باال بکشید ،سپس موتور را خاموش کرده
و مجددا ً استارت زده و موتور را روشن نمایید .اگر نشانگر
همچنان روشن باشد با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
تماس حاصل فرمایید.

اخطار
اگر شما در شرایطی که این چراغ هشدار روشن
است به رانندگی خود ادامه دهید ،ممکن است
موتور خودرو شما به شدت آسیب ببیند .کاری
که شما باید بکنید این است که موتور و خودرو را
متوقف کرده و عیب بوجودآمده را برطرف نمایید.

چراغ هشدار اگزوز روشن است
(هشدار گازهای خروجی)
نشاندهنده این است که سیستم اگزوز موتور دچار مشکل
شده است .اگر شــما این چراغ را نادیده بگیرید مصرف
سوخت باال میرود که منجر به آلودگی هوا و آسیب جدی
موتور میشود .در صورت مشاهده چنین وضعیتی خودرو
را حاشیه جاده متوقف کرده و موتور را خاموش نمایید و
مجددا ً پس از گذشت  5دقیقه موتور را روشن نمایید .اگر
باز هم نشــانگر هشدار روشن باشد باید با نمایندگیهای
مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار روغن موتور روشن شده است.
نشاندهنده این است که فشــار روغن موتور غیر عادی
است و باید در اسرع وقت آن را بررسی نمایید در غیر این
صورت پایین بودن ســطح روغن آسیب جدی به قطعات
مکانیکی موتور خواهد رســاند .برای بررســی کردن این
مشکل مراحل زیر را دنبال نمایید:
خــودرو را در حاشــیه جاده متوقف ســاخته و موتور را
خاموش نمایید و پس از گذشــت  5دقیقه روغن موتور
را بررسی کنید.
اگر میزان روغن کافی بود موتور را مجددا ً روشن نمایید.
بهرحال اگر نشــانگر باز هم روشن باشد با نمایندگیهای
مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

هشدار
هنگامی که وضعیت خودرو از بار و فشــار شدید به
درجا کارکردن تغییر حالت پیدا میکند ،ممکن است
این نشانگر هشدار روغن موتور به طور چشمک زن
روشن شود .در این هنگام کافیست کمی گاز دهید
و اجازه دهید نشانگر خودش خاموش شود.
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5

جعبه فیوزها
نشانگر هشدار شارژ باتری روشن است
نشاندهنده این است که سیســتم شارژ باتری عملیات
شارژ باتری را متوقف کرده است که این حالت غیر عادي
است.
تمام لوازم برقی را خاموش نماییــد ،از لوازم برقی مانند
شیشــه باالبرهای برقی اســتفاده ننمایید ،اجازه ندهید
موتور خاموش شود ،به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
مراجعه و کار را به متخصصان مرکز بسپارید.

5

نشانگر هشدار سیستم ترمز روشن شده است
 نشانگر هشدار ترمز دستیاگر حتی هنگامی که اهرم ترمز دســتی را رها کردید باز
هم این نشانگر هشدار روشن بماند نشاندهنده این است
که سیستم ترمز دســتی خودرو شما دچار مشکل شده
است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
 نشانگر هشدار روغن ترمزاگر پدال ترمز خودرو شما بسیار سفت با بسیار شل باشد
منجر به ترمزگيريهــای طوالنی و یا عدم ترمزگيري به
موقع میشود و در این شرایط نشانگر هشدار روغن ترمز
روشن میشود.
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درصورت مشــاهده چنین وضعیتی ،خودرو را در حاشیه
جاده متوقف کرده و اهرم ترمز دســتی را باال بکشــید و
پس از خاموش کردن موتور خودرو ســطح روغن ترمز را
بررسی نمایید .در صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید .اگر
نشانگر هشدار هنوز هم روشن باشد نشاندهنده اختالل
در سیستم ترمز ضد قفل  ABSمی باشد .
 نشانگر هشدار سیستم ترمز ضد قفل ABSدر صورت بروز اختالل در سیســتم ترمز ضد قفل ABS
نشانگر هشــدار  ABSو یا نشانگر هشــدار ترمز دستی
روشن میشود.
در صورت قفل شــدن چرخها خــودرو را متوقف کرده و
هرچه ســریعتر با متخصصان نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو تماس حاصل فرمایید.
 نشانگر هشدار سیستم ESPپيام هشدار در خصوص اختالل در سيستم  ESPدرست
همانند پيام اخطار سيستم  ABSميباشد.
در صورت بروز مشکل در سیســتم  ،ESPهرکاری که
منجر به عملکرد نامناسب شود را متوقف کرده و در اسرع
وقت با متخصصــان نمایندگیهای مجــاز ایران خودرو
تماس حاصل فرمایید.

 نشانگر هشدارپمپ خالء برقي :در خودروهايي كه پمپ خأل برقي به همراه بوستر وجود
دارد ،اگر متوجه شــديد كه پدال ترمز بيش از  3ثانيه به
ســختي حركت ميكند و چراغ ترمز دستي به طور دائم
روشــن است ،به آرامي خودرو را در اولين مكان امن كنار
جاده پارك نموده ،ترمز دست را بكشيد و در موتور را باز
كرده و چك كنيد كه سطح روغن ترمز باالي خط MIN
باشد .در غير اينصورت پدال ترمز را به طور متوالي فشار
دهيد ،اگر هنوز احساس كرديد بيش از  3ثانيه ،پدال به
سختي حركت ميكند و صداي كاركردن پمپ خأل برقي
شنيده نشد ،احتماال پمپ خال از كار افتاده است.
در اين شــرايط به آهســتگي رانندگي كرده و به اولين
نمايندگي مراجعه فرمائيد.

جعبه فیوزها
قطعه محافظ
گرمکن صندلي
سيستم صوتي و فندک
سان روف و سيستم تهويه هوا
برف پاک کن عقب

سيستم  ABSو ورودي بدون کليد
مدارهاي بسيار

گرمايش آينه بيروني
احتراق TCU
قفل در برقي
شيشه برقي
شيشه شوی و برف پاک کن
سيستم کنترل موتور و کنترل از راه دور

ابزار

شيشه برقي

ظرفيت
فيوز
15A

شرح
S/WRM

20A

-

15A

راديو

1
2
3
4
5
6

15A

AC2

10A

برف پاک کن عقب

7. 5A

PEPS-ABS

-

-

10A

اتاق

10A

MIRRDEF

10A

TCU-IG

3OA

قفل در

3OA

P/WIND

2OA

برف پاک کن

10A

موتور

10A

METER

-

-

16

3OA

P/WIND

17

7
8
9
10
11
12
13
14
15

جعبه فیوز داخل اتاق خودرو
در صورت بروز مشــکل در سیستم الکتریکی تجهیزات
و لوازم داخــل اتاق خودرو ابتدا باید فیوز مربوط به لوازم
مربوطه را بررسی نمایید و در صورت سوختگی فیوز ،آن
را با فیوز جدید و سالم جایگزین نمایید.
برای این کار:
 .1کلید خودرو و تمام دکمههای ابزار و لوازم را در حالت
خاموش ( )OFFقرار دهید.
 .2جعبه فیوز را باز نمایید تا به محل قرارگیری فیوزها و
کلیپ مخصوص جابجایی فیوزها دسترسی پیدا نمایید.
 .3در صورت سوختن فیوز ،آن را جایگزین نمایید.
 .4اطمینان حاصل نمایید فیوز جدید به درستی جا زده
شده باشد.
در شــرایطی که فیوز جدید در دسترس نبود می توانید
فیوز مربــوط به یک ابزار که فع ً
ال نیــازی بدان ندارید
را برداشــته و جای این فیوز قرار دهید ،بشــرط اینکه
مشکلی برای خودرو پیش نیاید.
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جعبه فیوزها

5

جعبه فیوز محفظه موتور
اگر تمام فیوزهای موجود در اتاق خودرو ســالم باشد اما
بازهم برخی وسایل برقی کار نکنند باید فیوزهای موجود
در محفظه موتور را بررســی نمایید و در صورت مشاهده
فیوز سوخته ،آن را با فیوز جدید جایگزین نمایید.
برای این کار:
 .1ســوییچ خودرو و تمام دکمههای ابــزار و لوازم را در
حالت خاموش ( )OFFقرار دهید.
 .2جعبه فیوز را باز نمایید.
 .3اگر فیوز ســوخته بود ،آن را با فیوز جدیدی که دارای
همان ظرفیت و مشخصات است جایگزین نمایید.

هشدار
فیوزهای موجود در جعبه فیوز محفظه موتور اساساً
برای محافظت از موتور و ابزار و لوازم برقی که خارج
از اتاق اصلی خودرو قرار دارند تعبیه شدهاند ،مورد
استفاده قرار ميگيرد.
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تعویض فیوز  125آمپری
 .1کلید خودرو را به حالت  OFFببرید.
 .2اتصال کابل قطب منفی باتری را جدا نمایید.
 .3کلید های  Aو  Bرا که در تصویر مشاهده میکنید باز نمایید.
 .4فیوز سوخته را با فیوز جدیدی که دارای همان ظرفیت و مشخصات است جایگزین نمایید.

جعبه فیوزها
شرح
 ۱چراغ مه شکن جلو

ظرفیت فیوز

شرح

قطعه محافظ

قطعه محافظ

ظرفیت فیوز

چراغ مه شکن جلو

 ۱۵ترمز

5/7A

چراغ ترمز

نور باال

 ۱۶هشدار خطر

15A

چراغ هشدار خطر

 ۳نور پایین

15A

نور پایین

 ۴اتاق بار

15A

چراغ عقب

۱۷

BTN

60

40A

کنترل الکتریکی موتور ECM

۱۸

LCM

10A

کلیدهای ترکیبی

 ۶پمپ سوخت

20A

پمپ روغن

 ۱۹فن

30A

فن

 ۷فن 1

20A

فن سرعت پایین

۲۰

15A

حسگر باتری

 ۸فن ۲

20A

فن سرعت باال

 ۹بوق

15A

بوق

سیستم تهویه A/C

10A

کمپرسور سیستم تهویه A/C

سیستم ترمز ضد قفل 1

20A

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

سیستم ترمز ضد قفل 2

40A

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

 ۱۳سوئیچ

60A

سوئیچ

 ۱۴بخارزدایی

30A

گرم کن شیشه

 ۲نور باال

۵

۱۰
۱۱
۱۲

کنترل الکتریکی موتور ECM

()ABS1

()ABS2

10A
15

EBS

- ۲۱

-

چراغهای داخلی ،قفل برقی در ،فندک،
شیشهها و درها

5

-

۲۲

TCU

۲۳

PEPS2

15A

۲۴

AUTO Seat

30A

صندلی برقی (اصلی)

۲۵

PEPS1

10A

ورودی بدون کلید

۲۶

MAI

125A

محافظت از تمامی مدارها

20A

سیستم انتقال قدرت TCU

ورودی بدون کلید
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تعویض چرخ

5

اقدامات اولیه
 -خودرو را در حاشــیه جاده و ســطحی صاف متوقف
نمایید.
 -اهرم ترمز دســتی را باال بکشــید و موتور را خاموش
نمایید.
 -چراغ هشدار خطر را روشــن نمایید ،مثلث هشدار را
بیرون آورده و آن را در فاصله حدودا ً  ۱۰۰متری پشت
سر خودرو قرار دهید.
 -جک ،آچــار چرخ و دســته جک را آمــاده نمایید و
الستیک زاپاس را بیرون آورید.
 -مطابق تصویر باال ،چرخی که در جهت قطری الستیک
پنچر میباشد را به شکل مناسب مهار نمایید
تا از حرکت خودرو هنگام باال بردن جلوگیری شود.
 -الســتیک زاپاس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند
شده است مطابق شکل به منظور جلوگیری از لغزیدن
جک زیر خودرو بگذارید.
 -هــر مهره چرخ را حــدود  ۱/۵دور (خالف عقربههای
ساعت) شل کنید و آنها را در نیاورید.
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جک زدن
پیچ جک را با دســت بچرخانید تا جــک به اندازه مورد
نیاز باز شود.
سپس جک را در محل مناســب در زیر بدنه( ،زير ورق
طولي محل اتصال پارکابــی به بدنه) نزدیک چرخ مورد
نظر (مطابق تصویر بــاال) قرار دهید .پس از آن (مطابق
دستورالعمل صفحه بعد) به آرامي اقدام به چرخش پيچ
تنظيم جک نماييد.

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

نکته مهم:
برای تعویض چرخهای عقب ،بهتر اســت جک در محل
تعیین شــده پشت چرخهای عقب و زیر تعلیق (مطابق
تصویر باال) نصب شود.

تعویض چرخ

1.1دســته جک و آچار چرخ را به جک (مطابق
تصویر بــاال) متصل کنید و بــا چرخاندن در خالف
جهت عقربههای ســاعت بدنه خودرو را به آرامی باال
بکشید.
ً
2.2سپس مهرهها را کامال شــل کرده و چرخ مورد نظر
را بیرون آورید.
3.3چرخ را با چرخ جدید جایگزین کرده و پس از تنظیم
محل قرارگیری مهره چرخها ،آنها را با دست محکم
نمایید.
4.4بدنه را پایین آورده و جک را خارج نمایید.
5.5مهرهها را با گشتاور مناسب سفت نمایید.
6.6ابزار و چرخ بیرون آورده شده را با دقت و منظم جمع
نمایید.

اخطار
 *از جک فقط برای تعویض چرخ بر روی سطوح
صاف و سخت استفاده نمایید.
 *هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک
زدن تعیین شده است باال نبرید.
 *هنگامی که خودرو بر روی جک میباشد ،از قرار
گرفتن الستیک زاپاس در زیر خودرو مطمئن
شوید.
 *هرگــز در هنگامــی که خودرو بــر روی جک
میباشد ،به زیر خودرو نروید.
 *هرگز در حالی که خودرو بر روی جک میباشد
آن را بــه کار نیندازید و به سرنشــینان اجازه
ماندن در خودرو را ندهید.
 *هرگز از هیچ جکی غیر از جک خودرو خودتان
استفاده ننمایید.
 *از جــک خود برای بلند کردن ســایر خودروها
استفاده ننمایید.

اخطار
هرگــز از هیچ مهره چرخی غیر از مهره چرخهای
اصلی خودرو خودتان اســتفاده ننمایید .استفاده
از مهرههای نامناســب چرخ و همچنین بســتن
نادرســت چرخها باعث شلشدگی یا افتادن چرخ
و بروز تصادف میشود.
مهرههای چــرخ را هــر  ۱۰۰۰۰کیلومتر مجددا ً
محکم نمایید .نشــتی هوای الســتیکها را نیز
کنترل نمایید.
هرگز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر روی پیچ
و مهرهها اســتفاده ننمایید .این کار منجر به شل
شدن مهرههای چرخ میشود.

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

5

راه حل فوری
در صورت بروز هرگونه تصادف ابتدا آرامش و خونسردی
خود را حفظ کرده و اقدامات الزم را انجام دهید.
 خــودرو را به یک جای امن ببرید تا از بروز تصادفهایبعدی جلوگیری کنید.
 موتور را متوقف کنید ،چراغهای هشدار را روشن کرده ومثلث هشدار را در جای مناسب بگذارید.
 اگر درها قفل شده بودند هرگز سعی نکنید شیشه جلو رابشکنید چرا که این شیشه چندالیه است ،اما میتوانید
در صورت ضرورت شیشههای بغل یا عقب را بشکنید.
 با پلیس تماس حاصل فرمایید. در صورت تصادف ازسمت عقب در بزرگراه اولین کاریکه میکنید این است که خودرو را به جای امنی منتقل
کنید.
 در صورتی که بوی مواد شــیمیایی با بنزین به مشــاممیرســد هرگــز در آن نزدیکی دخانیات اســتعمال
نفرمایید.
 در صورت بروز آتشســوزي ،به جاي استفاده از آب ازکپسول آتشنشاني ،پتو يا شن استفاده کنيد.
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نجات مجروحان
 بــراي نجات مصدومين با شــماره  125و  115تماسحاصل فرماييد..
 کمربند ایمنی فرد آسیب دیده را باز کرده یا ببرید. از دادن هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی به فرد آسیبدیده خودداری کنید مگر اینکه تا رســیدن نیروهای
امدادی زمان زیادی باقی مانده باشد.
 هرگز فرد آسیب دیده را به خارج از خودرو منتقل نکنیدمگر در شرایط زیر:
آتش گرفتن خودرو ،ورود آب به داخل خودرو یا احتمال
سقوط خودرو از یک بلندی.
 هنگام بیرون کشیدن فرد آسیب دیده از داخل خودروهرگز دســتها و پاهای او را نکشــیده و سر او را خم
نکنید و همواره سعی کنید تعادل وی را حفظ نمایید.

بكسل خودرو توسط يدك كش
هنگامی که احتیاج به بکسل دارید
بهتر اســت عملیات بکسل کردن توســط شرکتهای
مخصوص این کار انجام پذیرد.
هشدار
اهرم دنده را به حالت دنده خالص( )Nببرید.
سرعت بکسل نباید بیش از  40کیلومتر بر ساعت
برود و مسافت بکسل نیز نباید بیش از  25کیلومتر
باشد.
هرگز خودرو را از عقب و هنگامی که چرخهای
جلو روی زمین قرار دارند بکسل نکنید.
هرگز با وسایل نقلیهای مانند جرثقیل اقدام به
بکسل کردن خودرو ننمایید.

هشدار
هنگامی که با اســتفاده از بکســل بندها اقدام به
بکسل کردن خودرو مینمایید باید در مسیر اصلی
جاده حرکت کنید بطوری که خودروهای جلویی و
عقبی شما بايد در خط مستقيم و با سرعت کمتر
از  10کيلومتر بر ساعت حرکت کنند .حین بکسل
تا جایی که ممکن است از ترمزگیریهای ناگهانی
پرهیز نمایید ،در غیر اینصورت طناب بکسل ممکن
است پاره شود.

بکسل کردن خودرو دنده دستی ()MT Car
 چرخهای جلو باید از زمین بلند شوند. بررسی نمایید سیستم فرمان و سیستم انتقال قدرت بهدرســتی کار میکنند یا خیر .اگر نه ،از ماشین سکودار
برای بکسل کردن استفاده نمایید.
 قبل از بکســل کردن خودرو باید سوییچ خودرو را درحالت  ACCقرار دهید و حالــت دنده خالص بوده و
اهرم ترمز دســتی را تا آخرین حد رها کنید و به پایین
بکشید.
 گیرههای مخصوص بکسل کردن در جلو و عقب خودروتعبیه شدهاند .برای بکسل کردن در مسافتهای کوتاه
از یک خودرو دیگر با طناب فوالدی اســتفاده نمایید و
قالبهای طناب را درون بکسل بند محکم کنید.

بکسل کردن خودرو دنده اتوماتیک ()AT Car
قبل از بکسل کردن ســطح روغن سیستم انتقال قدرت
را بررسی نمایید .اگر ســطح آن زیر قسمت  HOTقرار
داشــت ،مایع  ATFاضافه نمایید و در غیر اینصورت از
خودرو مخصوص بکسل دارای سکو استفاده نمایید.
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بكسل خودرو توسط يدك كش
بکسل کردن در شرایط اضطراری
هنگامــی که چرخها ،محورها ،سیســتم انتقال قدرت و
سیســتم ترمز همگی سالم هستند .راننده میتواند اقدام
به بکسل اضطراری با کنترل و استفاده از پدالهای ترمز
نماید.

5

اقدامات احتیاطی:
 .1حتی در مســافتهای طوالنی نیز با سرعت بسیار کم
حرکت کنید.
 .2هرگز خودرو را از مســیرهای گلی و شنی که خودرو
در آنها گیر کرده اســت و قادر به بیرون آمدن نیســت
بکسل نکنید.
 .3هرگز اقدام به بکســل کردن خودروهایی که از خودرو
شما سنگینتر هستند ننمایید.
 .4قبل از بکسل کردن خودرو بررسی نمایید تمام قالبها
در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.
 .5اطمینان حاصل نمایید قالب مورد نظر طاقت چنین
فشاری را دارد.
 .6همواره در مسیر خط مستقیم حرکت نمایید.
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دستورالعملبکسل
 .1از طناب بکسلی استفاده نمایید که طول آن بیش از 5
متر نباشد و همواره از یک تکه پارچه با رنگ متمایز در
وسط طناب استفاده نمایید.
 .2سوئیچ خودرو را در حالت  ACCقرار دهید.
 .3اهرم دنده اتوماتیک را در حالت  Nقرار داده و اهرم ترمز
دستی را پایین بکشید.
 .4پدال ترمز را فشار داده و خودرو را هدایت کنید.
 .5هنگام پایین آمدن از یک شیب باید مدام ترمز نمایید
بنابراین احتیاط نمایید ترمزها بیش از حد داغ نشوند.

هشدار
اگر هر چهار چرخ شما روی زمین قرار دارند به
سمت جلو حرکت کنید .اهرم دنده اتوماتیک باید
در حالت  Nقرار داشته باشد.
کلید خودرو باید در حالت  ACCقرار داشته باشد.
سرعت خودرو نباید فراتر از  15کیلومتر بر ساعت
رود و مسافت بکسل نیز بیش از  1/5کیلومتر
توصیه نمیشود.

شرايط نصب آپشن ،سيستم ضدسرقت ،ريموت كنترل سيستم بدون كليد
هرگونه تغيير در مشــخصات فني خــودرو ،در وضعيت
ايمني آن تأثير خواهد گذاشــت .ايــن تغييرات نه تنها
شامل استفاده از قطعات غير استاندارد ميشود كه شامل
بخشهايي نيز ميشود كه ايرانخودرو توصيه نميكند .به
طور مثال چرخها و تايرها و ساير قطعات اضافي كه مغاير
قوانين باشد .
* صاحب خــودرو مجاز به تغييــر در چراغهاي خودرو
نميباشد.
* صاحب خودرو مجــاز به تغيير يا اضافه نمودن مخزن
سوخت و مسير لولههاي سوخت نميباشد.
* صاحب خودرو مجاز به استفاده از گاردهاي تزئيني جلو
و عقب نميباشد.
بجز مواردي كه مورد تأیيد ايرانخودرو ميباشد ،تغيير در
مابقي قطعات و مشخصات فني خودرو ،قابل قبول نيست.
شــركت ايرانخــودرو هيچگونــه مســئوليتي در قبال
خســارتهاي احتمالي ناشي از تغيير در مشخصات فني
خودرو كه از جانب مشتري اعمال گردد ،به عهده نخواهد
گرفت.

سيستم ضد سرقت (ايموبياليزر) :
الزامات فني ميكرو پاور فرستنده راديويي(موج كوتاه):
-1فركانس مورد استفاده MHz 0.125
-2ميدان مغناطيسي كمتر از  dBuA/m65.4و فاصله
مؤثر  3متر
* لطفاً فركانس فرستنده يا قدرت آن و اتصاالت مربوط به
آنتن خارجي را بدون هماهنگي تغيير ندهيد.
* مجاز به استفاده از تجهيزات راديويي كه موجب ايجاد
تداخل در شبكههاي محلي باشد ،نميباشيد .
* ميكــرو پاور فرســتنده راديويي بايــد قابليت كار در
شبكههاي وايرلس مربوط به تجهيزات صنعتي ،علمي و
درماني را داشته باشد .
* در فرودگاه يا مكانهاي نزديك به هواپيما ،اســتفاده
نگردد.

اخطار
* در انتخاب تجهيزات آپشن خودرو بطور مثال:
دزدگير ،سيستم صوتي-تصويري و ،....دقت
بيشتري كنيد.
* استفاده از قطعات آپشن نامتعارف ،ميتواند
خطرناك باشد و باعث گردد تا سيستمهاي
الكتريكي صدمه ببينند ،در عملكرد صحيح موتور
تأثيرگذار باشد ،سيستم ترمز  ABSدچار اختالل
گردد و حتي موجب آتشسوزي در خودرو گردد.

ريموت سيستم ورودي(: )Keyless
الزامات فني ميكروپاور فرستنده راديويي(موج كوتاه):
 -1ميكروپاور فرستنده راديويي معمولي :
 فركانس مورد استفاده MHz 315.5 تراكم ميدان مغناطيسي مؤثر كمتر از 36dBuA/m -2تجهيزات كنترل راديويي شهري :
 -فركانسهاي مورد استفاده در دامنههاي MHz 314 :

, MHz 316 , MHz 430 , MHz 432 , MHz
 433.00 , MHz 434.79باشد.
 قدرت فرستنده كمتر از ( 10mW )e.r.pباشد. حداكثر پهناي باند مورد استفاده 400kHz -تراكم ميدان مغناطيسي موثر كمتر از 36dBuA/m

*لطفاً فركانس فرستنده يا قدرت آن و اتصاالت مربوط به
آنتن خارجي را بدون هماهنگي تغيير ندهيد.
*مجاز به استفاده از تجهيزات راديويي كه موجب ايجاد
تداخل در شبكه هاي محلي باشد ،نمي باشيد .
* ميكروپاور فرستنده راديويي بايد قابليت كار در شبكه
هاي وايرلس مربوط به تجهيزات صنعتي ،علمي و درماني
را داشته باشد .
* در فــرودگاه يا مكانهاي نزديك به هواپيما ،اســتفاده
نگردد.
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اطالعات فني
تعريف كد خودرو و موتور
خودروهاي هايما S7
HMC7180B5T1

HMC7180A5T1

HMC7200B4T1

HMC7200A4T1

گيربكس اتوماتيك و موتور  1/8ليتر
توربوشارژ

گيربكس دستي و موتور  1/8ليتر
توربوشارژ

گيربكس اتوماتيك و موتور  2ليتري

گيربكس دستي و موتور  2ليتري

موتورهاي هايما S7

6
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HM484Q-T

HM484Q/A

HM484Q

موتور  1/8ليتر توربوشارژ

موتور  2ليتري با گيربكس اتوماتيك

موتور  2ليتري با گيربكس دستي

اطالعات فني
مشخصات وزنی و حركتی
HMC7200A4T1 HMC7200B4T1 HMC7200A5T1 HMC7200B5T1 HMC7180B5T1 HMC7180A5T1

اطالعات وزنی

1545

1545

1545

1510

1545

1510

وزن (کیلوگرم)

900/645

900/645

900/645

880/630

900/645

880/630

وزن محورهای جلو عقب
(کیلوگرم)

1945

1945

1920

1885

1920

1885

حداکثر وزن مجاز (کیلوگرم)

990/1115

990/1115

1000/920

985/900

1000/920

985/900

حداکثر وزن مجاز روی محورهای
جلو عقب (کیلوگرم)

HMC7200A4T1 HMC7200B4T1 HMC7200A5T1 HMC7200B5T1 HMC7180B5T1 HMC7180A5T1

مشخصات حرکتی

23/24

23/24

23/24

23/24

23/24

23/24

زاویه ورود/زاویه خروج (درجه)

11.4

11.4

11.4

11.4

11.4

11 .4

حداقل قطر دایره چرخش (متر)

165

165

165

165

165

165

حداقل فاصله از زمین (با سرنشین
کامل) (میلیمتر)
141
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اطالعات فني
توان خودرو ،مصرف سوخت و عملکرد ترمز
شرح

HMC7200A4T1 HMC7200B4T1 HMC7200A5T1 HMC7200B5T1 HMC7180B5T1 HMC7180A5T1

6

165

170

165

165

165

165

حداکثر سرعت ()Km/h

≤14

≤14

≤15.8

≤15.8

≤15.8

≤15.8

شتاب صفر تا صد بر حسب ثانیه

9.2

11.1

11. 45

10. 5

11.45

10. 5

درون شهری

6.5

6.9

7.27

6.71

7.27

6.71

برون شهری

7.5

8.4

8.8

8.1

8 .8

8 .1

ترکیبی

≤46

≤46

≤46

≤46

≤46

≤46

فاصله توقف با سرعت  100كيلومتر بر ساعت با بار كامل

6~10

6~10

6~10

6~10

6~10

6~10

فاصله خالصی پدال (میلیمتر)

2

2

2

2

2

2

ميزان سايش مجاز لنت ترمز (ميليمتر)

2

2

2

2

2

2

ميزان سايش مجاز لنت كفشك ترمز دستي (ميليمتر)

مصرف سوخت
L/100km

قدرت

مصرف
سوخت

عملكرد
ترمز

اطالعات مربوط به مصرف ســوخت که در این دســتورالعمل بدان اشاره شده است بر اساس نتایج آزمایش  GB/T19233-2008که با نام تست مصرف سوخت برای خودروهای
ســبک شناخته میشود ارائه شــدهاند .مصرف واقعی سوخت ممکن است کمی با اطالعات این جدول تفاوت داشته باشد که آن هم به عادات رانندگی ،شرایط جاده ،شرایط آب و
هوایی و کیفیت سوخت بستگی دارد.
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اطالعات فني
موتور

استاندارد خروجي گاز

حجم موتور
()L

حداکثر گشتاور
)(N-m)/rpm(r/min

حداکثر قدرت خالص
)(Kw)/ (r/min

مدل

نسبت حداکثر دور آرام حداقل دور آرام
()r/min
()r/min
تراکم

10:1

2500±50

750±50

Euro-IV /
Euro-V

1.995

180/4500

102/6000

HM484Q

10:1

2500±50

750±50

Euro-IV /
Euro-V

1.995

180/4500

102/6000

HM484Q/A

9.3:1

2500 ± 50

750 ± 50

Euro-IV/
Euro-V

1.795

230/1800~4500

127/5500

HM484Q-T
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اطالعات فني
مقادير مايعات
مقدار برای هر خودرو
HMC7200A4T1 HMC7200B4T1
HMC7180B5T1 HMC7180A5T1
HMC7200A5T1 HMC7200B5T1

61L

4.5L
4.7L
5.0L

6

3.1L
3.3L
3.5L

درجه

نام تجاری

مایع

قطعه

--

اکتان  92و باالتر (بنزین سوپر)

بنزین

مخزن سوخت

تعویض روغن موتور

SN
SN
SN

SAE 10W-40

موتور خشک

/

2.0L

/

1.7L

 GL-4يا GL-5

SAE 75W-90

دنده دستی

/

/

5.72±0.15L

/

--

Diamond ATF SP-3
or
SK Energy ATF SP-3

7.5L

/

/

/

--

SK Energy ATF SP-IV

--

)C-SW-04(concentrated solution
or
)LX7-005(concentrated solution

500g ± 10g

560g ± 10g

--

R134a

300g ± 10g

330g ± 10g

--

R415B

SAE10W-40
SAE10W-40

تعویض روغن و فیلتر

دنده اتوماتیک

روغن

روغن

موتور

گیربکس

مایع شستشوی شیشه بزرگ

شيشهشوی
شیشه

گاز كولر

A/C

7.0L

6.6L

--

SOLAR/TEEC

مایع خنک کننده

رادیاتور

1.2 ± 0.03L

1.3 ± 0.03L

--

DOT-3 or DOT-4
to fill according to the types of
brake liquid designated by the
identification on parts

روغن ترمز

مخزن روغن
ترمز

( 4.4Lنسبت  ،1:1به میزان 2.2Lآب و  2.2Lپاک کننده شیشه)

نکته :تمام مقادیر فوق مقادیر اندازهگیری شده طبق طراحی هستند .سازنده حق تغییر در مقادیر فوق را بر اساس مدلهای طراحی شده و تجهیزات و شرایط دیگر برای خود محفوظ میدارد.
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اطالعات فني
استارت ،دينام ،باتري ،زواياي چرخها

استارت
مدل موتور

HM484Q

HM484Q-A

HM484Q-T

مدل موتور

HM484Q

HM484Q-A

HM484Q-T

قدرت )(kw

1.1

1/1

1.1

ولتاژ عادي ()V

12

12

14

ولتاژ )(V

12

12

13

جریان خروجی )(A

140

140

140

زمان )(S

30

30

30

دامنه دمایی )(°C

-35~110

-35~110

-35~110

قطبیت

قطب منفی
اتصال به زمین

دینام

حداکثرسرعت مجاز
()r/min

قطب منفی اتصال قطب منفی اتصال
به زمین
به زمین
18000

18000

18000

باتری
خودروي دستي
STAR/STOP

خودروي اتوماتيك

H5

75D23L

مدل

آیتم

12

12

V

ولتاژ

60

65

AH

ظرفیت

چرخهای عقب

چرخهای جلو

آیتم

680

520

A

A

1±3

-1±3

)Toe-in (mm

17 .7±0 .8

16

'2' 24" ±60

"-28' 48
'11±45

Chamber angle

زوایای چرخها

Kg

وزن
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اطالعات فني
المپهای خارج از خودرو
حباب
چراغ بزرگ جلو

نور باال

توان ()W

مدل حباب

55

H7

55

نور پایین

چراغ راهنما جلو

6

المپ مهشکن جلو

24

المپ پارکینگ

LED

2

المپ راهنمای بغل (تعبیه شده بر روی آینه)

-

المپ ترمز عقب خودرو

21

المپ ترمز روی بال عقب

6

H7
LED
PSX24W
LED

3

المپ دنده عقب

LED
H21W

16

المپ مهشکن عقب

21

چراغ روشنایی روز

۶

المپ پالک خودرو

W16
P21W

1

LED
LED

المپهای داخل خودرو
حباب

توان ()W

مدل حباب

المپ سقفی  /المپ مطالعه جلو

5

W5W

المپ اتاق بار

10

المپ سقفی عقب
المپ آینه آرایش
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1/8

C10W
C10W
-

اطالعات فني
مشخصات الستیک و فشار باد
H

86

14

R

/

60

195
عرض مقطع تاير

شاخص سرعت
شاخص بار

نسبت منظر (ارتفاع به عرض مقطع)

قطر رينگ

کد نوع
" "Rمخفف تاير راديال
" "Dيا “___ ” مخفف تاير مورب

6

شاخصهای سرعت الستیک
شاخص سرعت

حداکثر سرعت مجاز ()Km/h

شاخص سرعت

حداکثر سرعت مجاز ()Km/h

Q

160

H

210

R

170

V

240

S

180

W

270

T

190

Y

300

U

200

ZR

بیشتر از 240
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اطالعات فني
مشخصات الستیک و فشار باد
تعداد چرخهای اصلی

4

تعداد چرخهای یدک

1

6

17×7JJ

16×7JJ

16×6.5JJ

مدل چرخ

P235/65 R17 104S

235/70 R16 106T
235/70 R16 106H

P215/70 R16 100H

مدل الستیک

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

بدون بار

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

)230 (+10/-10

بار کامل

335

332

321

نسبت فشار هوا (جلو و عقب)

چرخهای
اصلی

شعاع چرخ درحالت فشار هوای مناسب و چرخ ساکن
(میلیمتر)

16×6.5JJ

مشخصات رینگ

P215/70 R16 100H

نوع الستیک

)230 (+10/-10

فشار بار الستیک (کیلوپاسکال)

321

شعاع چرخ درحالت بار کامل (میلیمتر)

چرخ یدک

 نکته  :1تمام چر خهاي خودرو بايد از يک کارخانه و يک نوع باشند .ميزان ناباالنسي مجاز نبايد بيشتر از  ۰/۵درصد وزن تاير باشد. نکته  :2ميزان ناباالنسي ديناميک کل چرخ روي رينگ نبايد فراتر از  100گرم باشد .فقط در يک سمت رينگ از سرب باالنس استفاده ميشود (در صورت لزوم دو سربمجزاي باالنس قابل مصرف است)
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اطالعات فني
محل استقرار صندلی کودکان مطابق با قوانین سیستمهای محافظت از کودکان
گروه وزنی

موقعیت نشستن
جلو

کنار ردیف عقب

وسط ردیف عقب

گروه  :0کمترا ز  10کیلوگرم

X

U

X

گروه  : +0کمترا ز  13کیلوگرم

X

U

X

گروه  : Iبین  9تا  18کیلوگرم

X

U

X

گروه  : IIبین  15تا  25کیلوگرم

X

U

X

گروه  : IIIبین  22تا  36کیلوگرم

X

U

X

توضیحات :حروف جدول نشاندهنده مفاهیم زیر هستند:
 = Uقابل اعمال برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی
 = UFقابل اعمال برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی
 = Lقابل اعمال برای سیستم تعریف شده نگهداری کودکان طبق لیست ،برای خودروهای مخصوص ،خودروهای محدود ،خودروهای نیمه جهانی
 = Bقابل اعمال برای سیستم مجتمع نگهداری کودکان با گروه وزنی
 = Xموقعیت غیر قابل اعمال برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی

6
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اطالعات فني
گروه وزنی
تخت قابل حمل کودک
گروه  :0کمتر از  10کیلوگرم

گروه : + 0کمتر از  13کیلوگرم

موقعیت ایزوفیکس در خودرو

اندازه

ماژول ثابت

F

ISO/L1

X

G

ISO/L2

X

کنار ردیف عقب (سمت راننده)

وسط ردیف عقب
X
X
X

()1

E

ISO/SI

X

X

()1

E
D
C

ISO/R1

X

X

ISO/R2

X

X

ISO/R3

X

X

ISO/R2

X

X

ISO/R3

X

X

ISO/F2

IUF

IUF

ISO/F2X

IUF

IUF

ISO/F3

IUF

IUF

()1

6

گروه  9 :Iتا  18کیلوگرم

D
C
B
BI
A

()1
گروه II

گروه III

()1
()1

توضیحات :حروف جدول نشاندهنده مفاهیم زیر هستند:
 : IUFقابل اعمال برای ایزوفیکس جهانی مجتمع مربوط به سیستمهای جهانی نگهداری کودکان طبق گروه وزنی
 : ILقابل اعمال برای سیستم تعریف شده نگهداری کودکان طبق لیست ،برای خودروهای مخصوص ،خودروهای محدود ،خودروهای نیمه جهانی
 : Xایزوفیکس غیر قابل اعمال برای ایزوفیکس سیستم نگهداری کودکان طبق گروه وزنی
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اطالعات فني
کد مخصوص کارخانه سازنده بر روی قسمت شیب جلویی حک شده است .با بازکردن در موتور میتوانید این کد را مشاهده نمایید.
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محل درج  VINو پالك مشخصات
محل درج  VINو پالك مشخصات

شماره شناسه وسیله نقلیه ،مطابق با تصویر فوق برروی بدنهی خودرو در  2موقعیت حکاکی شده است.

 -۱قطعه تقویت عرضی زیر صندلی سرنشین جلو راست (ناحیه برش خورده موکت کف)

 -2کفی عقب زیر صندلی عقب چپ

پالک مشخصات کامل خودرو در منتهیالیه سمت راست سینی فایروال نصب شده است با بازکردن در موتور میتوان این پالک نصب شده را مشاهده نمود.
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سيستم * START-STOP
عملكرد سيستم :
مكانيزم (خاموش -روشن) ،موتور خودرو را در حالت توقف
خاموش خواهد كرد.
اين مكانيزم در زمانهايي كه پشــت چراغ قرمز متوقف
شدهايد يا در ترافيكهاي سنگين كه بطور پيوسته متوقف
و حركــت ميكنيد ،عمل كــرده و باعث كاهش مصرف
سوخت ،كاهش آاليندگي هوا و صوت ميگردد.
شرايط الزم جهت عملكرد صحيح سيستم:
• خطاهاي مرتبط با سيستم شناسايي نگردد.
• در جلو -چپ (راننده) بايد بسته باشد.
• در موتور (كاپوت) بايد بسته باشد.
• كليد گرم كن شيشه عقب در وضعيت خاموش باشد.
• دماي آب موتور بيشتر از  60درجه باشد.
• ســرعت خودرو بعد از حركت بــه بيش از 10km/h
رسيده باشد.
• باتري در وضعيت سالم و شارژ كامل باشد.
• وضعيت وكيوم ترمز عادي باشد.

* المپ ســبز خاموش و المپ زرد روشن باشد :به علت
محيا نشدن يكي از شرايط ،وضعيت غير فعال است.
* المپ سبز ،روشن و المپ زرد هم در حال چشمك زدن
باشد  :سيستم اجازه تغيير وضعيت نميدهد تا زماني كه
اين خطا رفع گردد.

صفحه كليد كنترل سيستم :
خاموش و روشن كردن سيستم به صورت دستي :
هنگامي كه كليد در وضعيت روشن باشد (بصورت پيش
فرض در حالت روشن است) ،سيستم فعال است.درصورتي
كه نميخواهيد از سيستم استفاده نمائيد ،كليد را بصورت
دستي در وضعيت خاموش قرار دهيد.
هنگامي كه سيســتم در وضعيت فعال باشد ،چراغ كليد
روشن خواهد بود.
راهنماي المپ نشانگر سيستم :
* هردو المپ خاموش باشد  :سيستم غير فعال است.
* المپ ســبز روشن و المپ زرد خاموش باشد :عملكرد
سيستم فعال و وضعيت انتظار.

6
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سيستم * START-STOP
دستورالعمل استفاده از سيستم : start-stop
** هنگامي كه المپ سبز روشن باشد ،شما بايستي به
شرح ذيل خودرو را متوقف نمائيد :
 -1سرعت خودرو را به كمتر از  3km/hبرسانيد.
 -2گيربكس در وضعيت خالص باشد.
 -3شتاب خودرو به صفر برسد.
 -4كالچ درگير نباشد.

6
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** هنگامي كه المپ سبز روشن باشد ،شما بايستي
به شرح ذيل خودرو را روشن كنيد:
هنگامي كه گيربكس در وضعيت خالص باشد ،پدال كالچ
را فشار داده و استارت بزنيد.
بعد از اينكه سرعت خودرو بيشتر از  10km/hشد ،المپ
سبز روشن شده و سيستم فعال خواهد شد.

** استارت خودرو در وضعيتهاي خاص :
هنگامي كه خودرو در وضعيت عادي باشد يا در حالي كه
متوقف است پدال كالچ را تا انتها فشرده نمائيد ،در شرايط
ذيل ،موتور استارت خواهد خورد :
• فشردن پدال گاز
• فشردن كليد off-on
• سرعت خودرو بيشتر از  3.5Km/hشود.
• شارژ باتري به مقدار كمتر از حد مجاز برسد.
• روشن كردن شيشه گرم كن عقب
• نيــروي خالء مورد نياز ترمز كافي نباشــد ( وقتي اين
حالــت بوجود ميآيد كه پدال ترمــز را به دفعات زياد
فشار دهيد)

سيستم * START-STOP
نكات مهم در اين سيستم :
• در جلو -چپ (راننده) را پس از خاموش نمودن خوردو،
باز نموده و خودرو با سوئيچ روشن كنيد.
• در حالتي كه دماي داخل باتري بيش از حد باال يا پائين
باشد ،عملكرد  on-offغير فعال خواهد بود.
• درصورتي كه چند مرتبه پشت سر هم كليد  on-offرا
فشار دهيد ،سيستم غير فعال ميگردد .
• درصورتي كه سنســور باتري ايراد داشــته باشد ،تمام
تجهيزات الكترونيكي از كار خواهد افتاد .در اين مواقع
سيستم بطور اتومات پس از  4ساعت توقف ،به وضعيت
عادي برخواهد گشت .
• هنگامي كه باتري نياز به تعويض داشته باشد ،عملكرد
 on-offتــا زماني كه باتــري جديد از نمايندگيهاي
مجاز تهيه و تعويض نگردد متوقف شده و پس از آن به
طور خودكار فعال ميگردد .
• در مواقعي كه نياز به اســتفاده از باتري خارجي جهت
راهاندازي خودرو داريد ،الكترود منفي را به پيچ سنسور
متصل نمائيد .اما به طور مســتقيم به سنســور وصل
نكنيد .اين عمل از آسيب رساندن به سنسور جلوگيري
ميكند.
• وضعيت وكيوم ترمز عادي باشد.

• در هنگام استارت خودرو ،ممكن است به علت كاهش
ولتاژ ،سيستم مالتي مديا به طور موقت قطع گردد.
• در مورد خودرويي كه به طــور مكرر در فواصل كوتاه
با ســرعت كم مورد اســتفاده قرار ميگيرد ،پيشنهاد
ميگردد در زمان ســرويسهاي دورهاي ،وضعيت شارژ
باتري كنترل گردد.
• اتصال درست قطبهاي مثبت و منفي را كنترل نمائيد
و از سالم و درست بودن آنها مطمئن گرديد.

هشدار
طبق دستورالعمل اگر در استفاده از سيستم
 ،start-stopدچار مشكل شديد ،لطفا به
نمايندگيهاي مجاز ايرانخودرو مراجعه نمائيد.
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سيستم تصاوير پانوراما *
*تصوير زمان استارت خودرو:
هنگامي كه خودرو را بوسيله ســوئيچ استارت ميزنيد،
تمامــي دوربينها فعال شــده و نماي كلــي را نمايش
ميدهند .

6

عملكرد سيستم :
*تصوير كمكي دنده عقب
هنگامي كه شما از دنده عقب استفاده ميكنيد ،سيستم
مالتيمديا تصوير پشت خودرو را نمايش ميدهد.
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*تصوير كمكي جلو :
سيســتم مالتيمديا ،با توجه به جهــت چرخش فرمان،
تصوير سمت چپ يا راست را نمايش خواهد داد.
(در سرعتهاي كمتر از )20km/h

سيستم تصاوير پانوراما *
عملکرد سیستم :
دوربین پانوراما

تصویر عقب

پنجره هشدار

تصویر دنده عقب :
هنگامی که خودرو روشن را دنده عقب می زنید ،مالتیمدیا
تصویری از نمای پشت خوردو و تصویر پانوراما را در یک
پنجره هشدار به همراه خطوط راهنما نمایش خواهد داد .

دوربین پانوراما

تصویر سمت چپ

پنجره هشدار

تصویر کمکی جلو :
هنگامی که سرعت رانندگی کمتر از  20km/hو فرمان را
به سمت چپ (و یا راست) بچرخانید ،سیستم مالتیمدیا،
تصویر چپ یا راســت خودرو و همچنین تصویر پانوراما
را در یک پنجره هشــدار به همراه خطوط راهنما نمایش
خواهد داد.

دوربین پانوراما

تصویر سمت جلو

پنجره هشدار

تصویر در وضعیت دنده خالص :
هنگامی که از حالت دنده عقب ،به حالت عادی برگردید،
یا فرمان را از حالت چرخش به وضعیت عادی برگردانید،
سیســتم مالتی مدیا به مــدت  15sتصویر عقب را نگه
داشته و بعد تصویر جلو را نمایش میدهد .

* درصورت نصب در خودروی شما
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سيستم تصاوير پانوراما *

6

عملكرد سيستم پانوراما :
در صفحه نمایش سیستم مالتیمدیا آیکون پانوراما اضافه
شده است که شما میتوانید روی آن کلیک کرده و تصویر
پانورامای خودرو را ببینید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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هنگامی که به سیستم پانورامای مالتیمدیا وارد میشوید،
صفحه نمایش تصویــر وضعیت خــودرو را از نمای باال
نمایش میدهد ،شــما میتوانید نمای مــورد نیازتان را
انتخاب نمائید .برای مثال اگر شــما بر روی قسمت چپ
تصویــر پانوراما کلیک کنید ،تصویــر نمای چپ خودرو
نمایش داده میشود.

هنگامی کــه کارت حافظه  SDرا وارد میکنید ،شــما
میتوانید با کلیک بر روی آیکون  ،Screenshotعکس
تصویر زمینه را ذخیره نمائید.
با زدن کلید  Backاز حالت پانوراما خارج میشوید.

سيستم تصاوير پانوراما *
نکات مهم در سیستم :
* این سیستم تصاویر را جهت کمک در رانندگی نمایش
میدهد .اعوجاج و کیفیت پایین تصاویر ممکن اســت به
دلیل بــدی هوا ،وضعیت خودرو و یــا تداخل الکتریکی
داخلی و یا خارجی خودرو باشد.
راننده محترم لطفــاً با در نظر گرفتن قوانین راهنمایی و
رانندگی و همچنین شرایط واقعی پیرامون خودرو ،عمل
نمائید.
* در هنگام استفاده از دوربینهای جلو و عقب ،سیستم
صوتی مالتیمدیا بیصدا خواهد شد.

* هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از  20km/hباشد ،با
چرخاندن فرمان به طرفین(چپ یا راست) ،دوربین فعال
نمیشود.
* هنگامی که از حالت دنده عقب ،به حالت عادی برگردید،
یا فرمان را از حالت چرخش به وضعیت عادی برگردانید ،و
 20km/hباشــد ،سیستم یا ســرعت خودرو بیشتر از
پانورامای مالتیمدیا به طور اتوماتیک متوقف میشود.
* دوربینهای تعبیه شــده جهت سیستم پانوراما (چهار
عدد) ،نباید خراشیده و یا شکسته شوند .

هشدار
طبق دستورالعمل اگر در استفاده از سیستم
پانوراما ،دچار مشکل شدید ،لطفا به نمایندگیهای
مجاز ایرانخودرو مراجعه نمائید.
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سيستم KEYLESS
عملکرد سیستم :
* دسترسی بدون کلید :
در حالی که ســوئیچ هوشمند به همراه شماست ،با فشار
دادن کلید روی دستگیره خارجی در ،هنگامی که در بسته
باشــد ،با هر بار فشــردن درها بطور اتوماتیک باز و قفل
میگردند .
*کلید استارت :
جهت روشن نمودن خودرو ،پس از اینکه به همراه سوئیچ
هوشمند داخل خودرو نشستید ،در حالی که پدال ترمز
را نگه داشته اید ،کلید  push-to-startرا فشار دهید.
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سيستم : KEYLESS
سیســتم دسترســی بدون کلید ،فقط در مواقعی قابل
اســتفاده است که ســوئیچ هوشــمند در محدودههای
مشخص شده در تصویر باال قرار داشته باشد.
* باز کردن در خودرو :
پس از حصول اطمینان از اینکه کلید هوشــمند همراه
شماســت و در محدوده مشخص شده در تصویر باال قرار
دارید ،مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید :
 -۱میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی در را فشار دهید.
 -۲همه درها باز خواهد شد.

* باز کردن در عقب :
پس از حصول اطمینان از اینکه کلید هوشــمند همراه
شماست و در محدوده مشخص شده در تصویر قرار دارید،
مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید :
 -۱میکروسوئیچ روی در را فشار دهید.
 -۲همه درها باز خواهد شد.
*قفل کردن درها :
پس از حصول اطمینان از خاموش بودن خودرو و بســته
بودن تمام درها و به همراه داشــتن کلید هوشــمند در
محدوده مشخص شده ،مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید :
 -۱میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی در را فشار دهید.
 -۲همه درها قفل شدهاند.
 -۳جهت حصول اطمینان از قفل بودن درها ،دســتگیره
خارجی را به سمت بیرون بکشید.

سيستم KEYLESS

سيستم : push-to-start
جهت عملکرد صحیح سیســتم  push-to-startباید
کلید هوشمند در محدوده مشخص شده تصویر فوق باشد.

* وضعیتهای مختلف کلید : push-to-start
اگر کلیــد  push-to-startرا بدون اینکه پدال ترمز را
نگه داشته باشید ،فشار دهید حالتهای مختلف به شرح
جدول ذیل میباشد :

* کلید استارت :
هنگامی که قصد روشــن نمودن خودرو را دارید ،پس از
حصول اطمینان از به همراه داشــتن کلید هوشمند در
محدوده مشخص شده ،مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید :
 -۱اهرم تعویض دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
 -۲پدال ترمز را فشار دهید .
 -۳کلید  push-to-startرا فشار دهید.
 -۴خودرو روشن میشود.

* سوئیچ پشتیبان :
هنگامی که ظرفیت باتری کلید هوشــمند و یا باتری آن
بدون شارژ باشد ،می توانید خودرو را با استفاده از سوئیچ
پشتیبان به روش ذیل روشن نمائید :
 -۱اهر م تعویض دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید .
 -2پدال ترمز را فشار دهید .
 -3با فشار دادن انتهای کلید هوشمند بر روی push-to-
 ،startخودرو اسارت خواهد خورد.
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سيستم KEYLESS
سيستم : push-to-start
جهت خاموش نمودن خوردرو ،پس از توقف کامل ،مراحل
ذیل را انجام دهید :
 -1کلید  push-to-startرا فشار دهید.
 -۲خودرو خاموش میشود.
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* خاموش کردن اضطراری :
در خاموش نمودن اضطراری ،شــما حتی خودرو در حال
حرکت را هم میتوانید به نحو ذیل خاموش نمائید :
 -کلید  push-to-startرا بیشتر از  ۳ثانیه نگهدارید.

* عملکرد سیستم ضد سرقت :
* قفل الکترونیکی فرمان :
اطمینان حاصل نمائید که مــوارد ذیل را در زمان توقف
خودرو انجام میدهید :
 -۱ترمز دستی را بکشید.
 -۲در ب راننده را بسته و بوسیله ریموت یا بدون آن ،در
را قفل نمائید.

سيستم KEYLESS
نکات مهم سیستم :
*درصورتــی که با فشــار دادن کلیدهای روی ســوئیچ
هوشمند ،درهای خودرو  ،باز نشد ،جهت رفع ایراد ،مطابق
مراحل ذیل اقدام نمائید :
 -۱کنترل نمائید که خودرو خاموش باشد .ریموت کنترل
تنها در زمان خاموش بودن خودرو عملکرد دارد .
 -۲کنترل نمائید که باتری کلید هوشــمند شارژ داشته
باشد.
 -۳مطمئن گردید که در محدوده یک میدان مغناطیسی
قوی ،قرار نگرفته باشید.
 -۴در صورتی که بعد از رعایت موارد فوق ،باز هم مشکل
بــه قوت خو باقی بود ،جهت رفع ایراد ،به نمایندگیهای
مجاز ایرانخودرو مراجعه نمائید.
* نکاتی در مورد قفل نمودن درها :
 -۱هنگامی که ســوئیچ هوشمند داخل خودرو میماند،
در صورتی که میکروســوئیچ روی دســتگیره خارجی را
بفشارید ،بوق خودرو به صدا درمیآید.
 -۲هنگامی که سوئیچ  push-to-startدر موقعیت off
نباشد  ،در صورتیکه میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی
را بفشارید ،بوق خودرو به صدا درمیآید .
 -۳هنگامی که هر یک از پنج در خودرو بسته نشده باشد،
در صورتی که میکروســوئیچ روی دســتگیره خارجی را
بفشارید ،بوق خودرو به صدا درمیآید .
 -۴هنگامی که سوئیچ  push-to-startدر موقعیت on

باشد و کلید هوشمند داخل خودرو نباشد ،با بستن آخرین
در ،بوق خودرو به صدا در آمده و به شما هشدار میدهد
که وضعیت سوئیچ در وضعیت  onاست.
 -۵هنگامی که خودرو به صــورت کامل قفل میگردد،
چراغ قفل فرمان یکبار چشمک میزند.
* نکاتی در مورد باز نمودن قفل درها :
 -۱باز بودن هر کدام از درها به معنای قفل نبودن خودرو
تلقی میگردد .در هنگامی که سوئیچ هوشمند همراهتان
است ،با فشردن میکروسوئیچ دستگیره در خارجی ،درها
قفل میگردند.
 -۲هنگامــی که در خودرو بوســیله کلید هوشــمند یا
میکروسوئیچ روی دســتگیره خارجی باز مینمائید ،در
صورتی که یکی از درها بعد از  ۴۰ثانیه باز نشود ،به طور
خودکار مجددا قفل خواهد شد.
 -۳هنگامی که قفل درهــای خودرو به صورت کامل باز
میگردد ،چراغ قفل فرمان دو بار چشمک میزند.

* نکاتی در مورد سوئیچ : push-to-start
 -۱خودرو تنها زمانی میتواند روشن شود که اهرم تعویض
دنده در یکی از موقعیتهای  Pیا  Nباشد.
 -۲ســوئیچ  push-to-startدارای وضعیتهــای زیر
OFF-ACC-ON-OFF
		
میباشد :
 -۳هنگامی که بر روی پدال ترمز فشار میدهید ،درحالی
که ســوئیچ  ON ، push-to-startو نشــانگر هشدار
دهنده به رنگ سبز باشد ،با فشــار دادن مجدد سوئیچ،
خودرو روشن میگردد.
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*نکاتی در مورد باز نمودن قفل در اتاق بار:
 -۱هنگامی که چهار در خوردو باز باشد ،میتوان در اتاق
بار را بوسیله میکرو سوئیچ روی در ،باز نمود.
 -۲هنگامی که چهار در خوردو بسته باشد ،درصورتی که
کلید هوشمند در داخل خودرو جا مانده باشد ،در صندوق
عقب بطور خودکار باز شده و بوق به صدا در میآید.
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*نکاتی در مورد موقعیت اهرم تعویض دنده جهت استفاده
از سوئیچ : push-to-start
 -۱تنها هنگامی که اهرم تعویض دنده در موقعیت ""P
باشد ،را فشار دهید .سوئیچ به ترتیب سوئیچ push-to-
 startدر موقعیتهای زیر قرار میگیرد :
OFF>ACC>ON>OFF

در مواقعی که اهرم تعویض دنده در یکی از موقعیتهای
 R , N ,Dباشد ،اقدام به روشن نمودن خودرو ننمائید.
 -۲هنگامــی که ســوئیچ  push-to-startدر وضعیت
 ONباشد و بست باتری خودرو قطع و مجددا وصل گردد،
 push-to-startدر موقعیت  ONخواهد ماند.
 -۳درصورتی که خودرو روشن نمیشود و نشانگر سوئیچ
 push-to-startبه رنگ قرمز و چشــمک زن باشــد،
درحالی که پدال ترمز را فشــار داده و اطمینان دارید که
سوئیچ در وضعیت  ONاست ،میتوانید از روش جایگزین
جهت روشن نمودن خودرو استفاده نمائید.

هشدار
طبق دستورالعمل می توانید خودرو را بدون کلید
هوشمند و کلید  ،push-to-startروشن نمائید.
اگر در روشن نمودن خودرو دچار مشکل شدید،
لطفاً به نمایندگیهای مجاز ایرانخودرو مراجعه
نمائید.

سيستم KEYLESS
* مالحظات زمان خاموش کردن خودرو:
 -۱با فشار دادن سوئیچ  push-to-startموتور ماشین
خاموش میشود .این سوئیچ فقط در صورتی در وضعیت
 OFFقرار میگیرد که اهرم تنظیم دنده در موقعیت P
باشد.
پیشنهاد میگردد جهت پیشگیری از ایرادات پیشبینی
نشده ،قبل از اینکه ســوئیچ  push-to-startرا جهت
خاموش نمودن خودرو فشار دهید ،اهرم تعویض دنده را
حتماً در وضعیت  Pقرار دهید.
 -۲درصورتی که اهرم تعویض دنده در یکی از موقعیتهای
" "R", "Nو یا " "Dباشــد و سوئیچ  push-to-startرا
جهت خاموش نمودن موتور خودرو فشار دهید ،سوئیچ در
وضعیت " "ACCقرار میگیرد.
* خاموش کردن اضطراری خودرو:
 -1از قابلیت خاموش كردن اضطــراري خودرو فقط در
مواقع خاص استفاده نمائید.
 -2جهــت ممانعت از بروز خطــرات احتمالي ،در حین
رانندگي ،سوئیچ  push-to-startرا فشار ندهید.

* سایر موارد :
 -۱اگر سوئیچ  push-to-startدر وضعیت  OFFباشد
و بعــد از اینکه در خودرو را بســتید ،بوق به صدا درآمد؛
احتماالً کلید هوشمند در داخل خودرو بجا مانده است.
 -۲اگــر در صندوق عقب بعد از بســتن ،بطور اتوماتیک
دوباره باز
شــود ،ممکن است کلید هوشمند در داخل خودرو مانده
باشد.
 -۳درصورت مشاهده چراغ اخطار چشمک زن ،خودرو را
در محل مناسب به مدت  ۴ثانیه متوقف کنید.
 -۴ممکن اســت بدلیل تداخل الکترومغناطیسی ،کلید
هوشمند غیرفعال گردد .دراین موارد باید بصورت مکانیکی
با کلید ،در خودرو را باز کرده و از روش استارت جایگزین،
خودرو را روشن نمائید.
 -۵در صورتی که چراغ نشانگر ،خطای پیدا نشدن کلید
را میدهد ،مطمئن شوید که کلید هوشمند داخل خودرو
باشد و یا اینکه باطری کلید ،شارژ داشته باشد .در مواقعی
که باطری کلید هوشمند شارژ نداشته باشد  ،باید از روش
استارت جایگزین استفاده نمائید.
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راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
شبکه خدمات پس از فروش محصوالت ایران خودرو در سراسر کشور منحصرا ً از طریق نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را بر عهده دارد.
ویژگیهای این شبکه عبارتند از:
-نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده-ابزار و تجهیزات استاندارد تعمیرگاهی مطابق با فنآوری روز دنیا-تجهیزات ویژه عیبیابی-وجود قطعات و لوازم یدکی با کیفیت و مطابق با استانداردهای شرکت ایران خودرولذا تأکید و توصیه میشود برای دریافت هرگونه خدمات در دورة گارانتی و پس از آن و نیز برای انجام سرویسهای دورهای خودروی خود به این شبکه مراجعه فرمایید.
همچنین مواد مصرفی خودرو ،باید از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو (با برندهای مورد تأیید و بستهبندیهای ارائه شده توسط شرکت ایساکو) تأمین گردد.

7

خريدار گرامي جهت اطالع از آخرين وضعيت نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو به وب سايت شركت ايساكو “ ” www.isaco.ir
و يا به موبايل اپليكيشن ايساكو مراجعه و يا با شماره تلفن  ۰۹۶۴۴۰تماس حاصل فرماييد.
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چگونگی دسترسی به خدمات گارانتی
مرحله اول
اگر میتوانید در حالت عادی خودرو را برانید مستقیماً به سمت نمایندگیهای مجاز ایران خودرو رفته و جهت دریافت خدمات سرویس حرفهای پذیرش نمایید .اگر از
حرکت عادی خودرو اطمینان ندارید لطفاً خودرو را به مکانی ایمن منتقل نمایید.
مرحله دوم
با نزدیکترین نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل نموده و ایراد بوجود آمده را شرح دهید تا مطلع گردید آیا میتوان خودرو را در حالت عادی برانید یا خیر.
مرحله سوم
اســتفاده از ایکو کارت :این کارت با بهرهبــرداری از فنآوریهای روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنــوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،به همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن ،تحویل شما مشتری محترم میگردد.
از این پس میتوانید با استفاده از این کارت در دستگاههای کارت خوان ( )posمستقر در نمایندگیها از کلیه خدمات (سرویس پیش از تحویل ،سرویسهای دورهای،
خدمات تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی) در دوران گارانتی و وارانتی بهرهمند گردید.
وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقاالت خودرو ،بایستی به خریدار جدید واگذار گردد .همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی
رمز در اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه فرمائید.
الزم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی ایکوکارت (مدت یا کیلومتر) دوره گارانتی پایان میپذیرد.
توجه :هنگام مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی است.
مرحله چهار
تکنسینهای نمايندگيهای مجاز ايران خودرو ،خودروی شما را بازدید خواهند کرد .اگر نقص بوجود آمده تحت پوشش گارانتی باشد ،تکنسینهای مربوطه خدمات را
بصورت رایگان به شما ارائه خواهند نمود .در غیر اینصورت ،در قبال دریافت خدمات تعمیر و نگهداری الزم ،باید وجه مربوط بدان را به ایشان پرداخت نمایید.
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 .1ثبت اطالعات خودرو
توجه :این برگه باید توسط نمايندگيهای مجاز ايران خودرو تکمیل گردد .به منظور ارائه خدمات به موقع و دقیق به مشتریان ،تمام نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
باید به دقت این برگه را تکمیل نمایند.
ثبت اطالعات خودرو
مدل
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور
نوع سیستم انتقال قدرت
تاریخ فروش
نام نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
آدرس
شماره تلفن
کد پستی
پست الکترونیکی (ایمیل)
مهر و امضاء نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
172
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کلیات

 .2ثبت اطالعات مالک
توجه :اطالعات مالک اول باید در این برگه توسط نمايندگيهای مجاز ايران خودرو تکمیل گردد .اطالعات دو ستون دیگر نیز باید توسط مالکان مربوطه تکمیل گردد.
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تلفن همراه
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آدرس

آدرس
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گارانتی

 -1تعریف گارانتی

شرکت ایران خودرو کیفیت و عملکرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد میشود کلیة ایرادات ناشی از هرگونه نقص
در کیفیت قطعات و فرآیند مونتاژ خودرو را مطابق تعریف محصول و طی مدتی معین و یا کارکرد مشخص (هر کدام زودتر منقضی گردد)،
به صورت رایگان و مطابق شرایط مندرج در این کتابچه برطرف نماید.

2

 -2تعریف ایکو کارت
این کارت با بهرهبرداری از فنآوریهای روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،به
همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن ،تحویل شما مشتری محترم میگردد.
از این پس میتوانید با استفاده از این کارت در دستگاههای کارتخوان ( )POSمستقر در نمایندگیها از کلیه خدمات (سرویس پیش از تحویل ،سرویسهای دورهای،
خدماتی تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی) در دوران گارانتی و وارانتی بهرهمند گردید.
وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقاالت خودرو ،بایستی به خریدار جدید واگذار گردد .همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی رمز،
در اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه فرمایید.
الزم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی "ایکو کارت" (مدت یا کیلومتر) دوره گارانتی پایان میپذیرد.
توجه  :هنگام مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی میباشد.
 -۳سیاستهای گارانتی خودروی هایما

در صورتي که قطعات خودرو شما در طول مدت گارانتی ،در اثر وجود نقص در مواد و يا استفاده قطعات در شرايط عادی ،دچار هرگونه خرابی و خسارت شوند ،به شرط
آنکه مشمول بندهای ذکر شده در فصل  4اين ضمانتنامه ،موارد خارج از پوشش گارانتی ،نباشند ،خدمات تعمير و تعويض مشمول گارانتي خواهند شد که نوع و نحوه
ارائه اين خدمات به تشخيص شركت ايران خودرو خواهد بود.
 -۳.۱گارانتی پايه ،قواي محركه و رنگ و بدنه
نوع خودرو
هايما
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گارانتي پايه
( هر كدام زودتر فرا رسد)

گارانتي قواي محركه
(هر كدام زودتر فرا رسد)

 3سال يا  100000كيلومتر  5سال يا  100000كيلومتر

گارانتي
رنگ و بدنه

توضیحات

 36ماه

شروع گارانتي :از تاريخ
تحويل خودرو به مشتري

گارانتی
 -۳.۲گارانتيهاي خاص
گارانتي خاص
رديف

شرح

ماه

كيلومتر

1

گارانتی تاير

۲۴

40000

2

گارانتی باتري

12

۲۰۰۰۰

3

گارانتی گاز كولر

12

۲۰۰۰۰

توضيحات
هر كدام زودتر
فرا رسد

 -۳.۳ضمانت سیستم صوتی (رادیو پخش  - CD-Player -مالتی مدیا)
دورة گارانتی رادیو پخش و CD-playerمطابق گارانتی خودرو بوده و خدمات الزم در شبکه نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو ارایه میگردد.
 -۳.۴سرویس دورهای
عیوبی که بنا به تشــخیص کارشناس فنی نمایندگی ،ناشی از عدم انجام به موقع سرویسهای دورهای باشد،
مشمول گارانتی نخواهد بود.
جدول انجام سرویسهای دورهای در بخش سرویس دورهای آمده است.

 -۳.۵هزینهها و خسارت پیآمد یا اضافی
هرگونه خسارت کاالی فاسد شدنی در حال حمل بوسیله خودرو ،در صورتیکه خودرو به دلیل بروز ایراد قادر به حرکت نباشد.
هرگونه خسارت کاالی در حال حمل بوسیله خودرو در صورت بروز حادثه و یا تصادف
هرگونه خسارت ناشی از نرسیدن به مقصد مورد نظر به دلیل خرابی خودرو
جبران خسارات مربوط به پرداخت هزینههای آژانس و پارکینگ به مالکین ،در شهرها ،در صورت خرابی خودرو و تصمیم مشتری به توقف آن و یا استفاده از وسایل دیگر حمل و نقل بواسطه خرابی خودرو
هرگونه خسارت ناشی از استفاده خودرو معیوب و با اطالع قبلی
 - ۳.۶قطعات مصرفی

گارانتی قطعات مصرفی

قطعات مصرفي به قطعاتي اطالق ميشــوند كه عمر آنها نســبت به ساير
ماه کیلومتر توضیحات
شرح
ردیف
قطعات خودرو محدودتر بوده و به صورت عادي پس از گذشت مدتي محدود
۲۰۰۰۰ ۱۲
 ۱صفحه کالچ (گیربکس دستی)
يا مقدار كاركرد خاصي مستهلك شده و ميبايست تعويض شوند.
شــايان ذكر اســت در صورتي كه قطعة مصرفي داراي ايراد كيفي باشد ،يا
۶۰۰۰۰ ۳۶
 ۲تسمه دينام ،کربن کنيستر  ،کاتاليست  ،سنسور دوم اکسيژن
خرابي و ايراد كيفي يك قطعة ديگر باعث بروز ايراد در قطعة مصرفي شود،
هر کدام
۱۰۰۰۰
 ۳لنت ترمز جلو و عقب ،المپها ،شمع موتور ،تیغه برف پاکن
قطعة مصرفي نيز مشمول گارانتي ميگردد .همچنين چنانچه عدم تعويض و
زودتر فرا
 ۴روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک
يا عدم انجام سرويسهاي دورهاي قطعات مصرفي و قطعات خاص که داراي
برسد
محدوديتهاي گارانتي ميباشــند (مطابق با جداول گارانتيهاي خاص و
گارانتی ندارد
 ۵مایعات نظیر ضدیخ ،مایع شیشهشور
قطعات مصرفي) منجر به بروز ايراد در ساير قطعات و يا مجموعههاي خودرو
 ۶فیلترها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،فیلتر گاز ،فیلتر اتاق
گردد ،ايرادات قطعات و مجموعههاي متأثر ازآن مشمول گارانتي نخواهد بود.
مثال :اگر به دلیل وجود ایراد در دیسک ترمز ،لنتها نیز معیوب شوند عالوه بر رفع ایراد دیسک ترمز ،تعویض لنتهای ترمز نیز مشمول شرایط گارانتی خواهند بود اما از سوی دیگر چنانچه عدم
تعویض به موقع لنت ترمز منجر به آسیب رسیدن به دیسک ترمز شود ،نه تنها لنت ترمز بلکه دیسک ترمز هم تحت پوشش گارانتی قرار نمیگیرد.
 - ۳.۷گارانتی کيسه هوا
عملکرد صحيح کيسه هوا بر اساس استانداردهاي ابالغي در دوران تعهد بر عهده عرضه کننده خودرو ميباشد.
نکته :شرایط ذکر شده در این کتابچه ،تنها در کشور جمهوری اسالمی ایران معتبر است.
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موارد خارج از شمول گارانتی عمدت ًا ناشی از نگهداری نامناسب خودرو توسط مالک یا راننده میباشد ،لذا مراقبت و نگهداری مناسب از خودرو نه تنها
از خارج شدن خودرو از گارانتی جلوگیری میکند ،بلکه موجب عمر بیشتر خودرو شما نیز خواهد شد.
 -4-1خسارت ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت ایران خودرو
خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو
استفاده از خودرو در مسابقات رالی ،سرعت و...
هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (تغییر در مشخصات محصول نظیر تغییرات در موتور و )...و یا حذف قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر
خرابی ناشی از حوادث و بالیای طبیعی نظیر سیل ،زلزله ،صاعقه ،طوفان و غیره
خرابی ناشی از آتش سوزی (بالیای طبیعی ،عمدی و ...غیر از نقص فنی) ،اغتشاش و شورشهای اجتماعی و سیاسی
صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیرپاشی شده ،نمک ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو
فشار آوردن بیش از حد به خودرو و تحمیل بار بیش از ظرفیت مجاز حتی برای کوتاه مدت
خسارات ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاههای غیرمجاز انجام شده باشد.
آسیبها و صدمات ناشی از نصب هرگونه قطعات غیر اصلی
خسارات بدنه ،رنگ و تزئینات خودرو که ناشی از تصادفات و حوادث بوده و تعمیر شده باشند.
نصب هرگونه قطعات ،زنگ زده که موجب بروز خوردگی و یا زنگ زدگی در سایر قطعات شود.
وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن خودرو در محیط نامناسب باشد.
هرگونه خسارت وارده به بدنه و رنگ خودرو (تصادف و )...و تزئینات پس از تحویل خودرو به مشتری
خرابی قطعات ناشی از هرگونه تغییرات غلط بر روی خودرو نظیر جوشکاری و غیره
هرگونه آتش سوزی در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتش سوزی به دلیل سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیراصلی در تعمیرات
انجام شده توسط تعمیرگاههای غیرمجاز
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عدم مراقبت الزم از خودرو (شامل انجام سرویسها ،مراقبت بدنه و)...
استهالک عادی قطعات (نظیر سایش عادی تیغه برف پاک کن در اثر استفاده)
صدمات رنگ ناشی از برخورد سنگ ،شن ،ماسه و سایر موارد مشابه به بدنه
تأثیر مواد پراکنده در محیط ،مانند سموم دفع آفات نباتی و غیره ،فضله پرندگان ،شیره درختان و همچنین عوامل جوی نظیر بارانهای اسیدی ،انواع آلودگیهای زیست
محیطی و سایر عوامل تأثیرگذار بر بدنه و رنگ خودرو
خرابی باتری در صورت عدم استفاده از خودرو بيش از يك ماه و يا عدم رعايت استانداردهاي كيفي حفظ و نگهداري باتري (شامل  -1در صورت عدم استفاده
از خودرو به مدت  6روز ميبايست حداقل يك مرتبه خودرو روشن و به مدت يك ساعت روشن بماند -2 .در صورت عدم استفاده از خودرو به مدت بيش از يك
ماه سرباتریها جدا شود).
پوسیدگی الستیک خودرو ،قطعات و سایر قطعات الستیکی به دلیل توقف طوالنی خودرو و عدم استفاده از آن
ایرادات ناشی از ریزش آب و یا سایر مایعات بر روی قطعات الکترونیکی نظیر رادیوپخش ECU،و اتصاالت آن
ایرادات ناشی از رانندگی در عمق آب که باعث نفوذ آب به اجزاء داخلی خودرو مانند موتور میگردد.
خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدانهای قوی الکترو مغناطیسی و( ...کنار پستها و زیر دکلهای فشار قوی انتقال نیرو)
خط افتادن شیشه جلو به دلیل خرابی برف پاک کن
عمدی بودن خسارات وارد شده مانند سرقت یا استفاده اشخاص نامسئول
 -4-2خسارت ناشی از انجام تعمیرات نامناسب و استفاده از سوخت و روغن نامناسب
بروز هرگونه ایراد ناشی از استفاده از روغن ،مایعات ،فیلترهای روغن ،سوخت نامناسب و یا غیراستاندارد
هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مشتری و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از
شبکه رسمی و مجاز ایران خودرو ،توسط مشتری طی دوره ضمانت ایجاد شود ،از شمول قانون حمایت از مشتری خارج است و هیچگونه حقی برای مشتری و اشخاص
ثالث در برابر ایران خودرو  ،ایجاد نمی کند.
زنگزدگی قطعات داخل موتور و رادیاتور و همچنین حساســیت باالی خنککننده روغن گیربکس به دلیل عدم اســتفاده از ضدیخ و آب بدون امالح (نظیر آب
مقطر)
هرگونه حادثه در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتشسوزی به دلیل سهلانگاری و یا استفاده از قطعات غیر اصلی در تعمیرات انجام
شده یا دستکاری در سیم کشی خودرو توسط تعمیرگاههای غیرمجاز
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تخریب و عملکرد نامناسب قطعات موتور و همینطور رادیاتور به دلیل استفاده از آبهای امالح دار که رسوبات آنها موجب بروز ایراد میگردد.
عیوب ناشی از عدم انجام سرویسهای دورهای توسط مشتری در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
عیوب ناشی از آب رسوبدار و روغنهای نامناسب که منجر به خرابی سایر قطعات گردد.
توجه :همانگونه که ضدیخ ،نقطة انجماد آب موتور را کاهش میدهد ،نقطة جوش آن را نیز افزایش میدهد .بنابراین وجود ضد یخ مخصوص زمستان نبوده و میبایست در
تمام فصول استفاده گردد.
وجود ضد یخ موجب جلوگیری از زنگ زدگی قطعات میشود ،لذا عیوب ناشی از عدم وجود ضد یخ مشمول گارانتی نخواهد بود.
 -4-3استهالک عادی
استهالک طبیعی خودرو ،فرسودگی ،رنگ پریدگی.
هزینة ناشی از تعویض قطعات مصرفی
جهت دريافت اطالعات بيشتر به بخش قطعات مصرفي مراجعه گردد.
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 -۵ابطال گارانتی
 -۵-1ابطال گارانتی خودرو
در شرایط زیر گارانتی خودرو ابطال و نمایندگیها از ارائه خدمات گارانتی به خودرو معذور خواهند بود.
درصورتی که پالک شناسایی هویت اتومبیل محو شده و پالک آن نیز مفقود شده باشد ،گارانتی خودرو لغو میگردد.
دستکاری در کیلومتر شمار و تغییر مقدار کارکرد خودرو یا از کار انداختن کیلومترشمار بنا به تشخیص کارشناس فنی شرکت در هنگام پذیرش خودرو در نمایندگی
مجاز ،در صورت دستکاری کیلومتر توسط مشتری ،گارانتی خودرو ابطال و مشخصات آن به کلیة نمایندگیهای مجاز اعالم خواهد شد.
از کار افتادن کیلومتر شمار
چنانچه کیلومتر شمار خودرو بدون خواست یا دخالت مشتری از کارافتاده باشد ،مشتری میبایست سریعاً و در اولین فرصت ممکن برای رفع عیب آن به نمایندگیهای مجاز
مراجعه نماید ،در غیر این صورت گارانتی خودرو به صورت کامل ابطال خواهد شد.
توجه :از آنجا که کارکرد واقعی خودرو پیش از انجام هرگونه تغییرات ،توسط نمایندگیها بررسی میشود ،لذا هرگونه دستکاری در کیلومتر کارکرد ثبت شده در جلو آمپر،
مشمول پوشش گارانتی نبوده و عواقب آن بر عهده مالک خودرو خواهد بود.
خودروهایی که در سانحه شدید یا آتش سوزی به صورت کلی خسارت ببینند ،حتی در صورت بازسازی کلی از پوشش گارانتی خارج میشوند.
در صورتي که به هر دليلي اتاق خودرو تعويض گردد خودرو از پوشش گارانتي خارج مي گردد.
در صورت تغییر در کاربری تعریف شده خودرو و تبدیل آن به خودروی مسابقه ،کار و غیره ،گارانتی خودرو ابطال میشود.
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 -۵-2ابطال گارانتی قطعات
چنانچه در دوران گارانتی نسبت به تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیراستاندارد یا متفرقه در تعمیرگاههای غیرمجاز اقدام گردد ،در صورتی که همان قطعه و
یا سایر قطعات مرتبط با آن قطعه معیوب شوند ،قطعه مذکور و سایر قطعات متعلقه در آن مجموعه از پوشش گارانتی خارج خواهند شد.
کلیة قسمتهای تغییریافته بر روی خودرو توسط هنرکدهها ،آموزشگاههای رانندگی ،تعمیرگاهها و سایر مراکز خدماتی متفرقه از گارانتی خارج خواهند شد .خاطرنشان
میسازد شرکت ایران خودرو تعهدی در قبال بروز اشکال در قسمتهای تغییر یافته نخواهد داشت .بنابراین هرگونه آهن کشی ،تقویت شاسی خودرو ،موتور ،تقویت فنرها
و یا اصالح آنها ،نصب کولرتوسط مراکز خدماتی متفرقه ،استفاده از رینگ و الستیک اسپرت (که مورد تأیید ایران خودرو نباشد) مجاز نمیباشد .در صورت نصب وسایل
اضافی نظیر نصب هرگونه کفپوش يکسره الستيکي روي خودرو که موجب باز شدن صندلي گردد و نصب هرگونه روکش دوم روي صندلي خارج از مراکز مجاز خدمات
پس از فروش ايران خودرو و نصب پروژکتور و بویژه دزدگیر غیراستاندارد و یا استاندارد توسط عوامل متفرقه و یا موسسات خدماتی غیر از مجموعه ایران خودرو که منجر
به بروز عیب در سیستمهای الکترونیکی و مکانیکی و یا بواسطة آن در سایر قطعات خودرو شود ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
درصورت اعالم فراخوان از سوی شرکت ایران خودرو ،اگر مالکین خودروهای مشمول فراخوان در تاریخ مقرر به نمایندگیها یا مکانهای تعیین شده
مراجعه ننمایند ،گارانتی خودرو به طور کامل ابطال خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم اجراي فراخوان متوجه ايران خودرو نخواهد بود.
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 -۱سرویسها

3

انجام سرویس اولیه در شبکه نمایندگیهای مجاز در بازه زمانی حداکثر  ۳ماه پس از تحویل خودرو و حداقل پیمایش
 ۱۰۰۰کیلومتر الزامی میباشد و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به لغو گارانتی خودرو میگردد*.

مهم :گروه صنعتی ایران خودرو این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در هر زمان از عمر خودرو ،برنامه سرویس دورهای آن را تغییر دهد.

انجام سرویسهای دورهای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می شود.
انجام سرویسهای ادواری در نمایندگیهای مجاز الزامی بوده و عدم انجام آن ،منجر به لغو گارانتی خواهد گردید.
انجام سرویسهای دورهای به هزینة مشتری خواهد بود.
پرداخت هزینة سرویسهای دورهای برای خودروهای دارای کارت طالیی شرکت امداد خودرو در مدت اعتبار آن براساس ضوابط آن شرکت خواهد بود .مراتب در بخش
خدمات شرکت امداد خودرو به تفصیل توضیح داده شده است.
 -۲توصیههای نگهداری و ایمنی خودرو

 -1در صورتی که خودرو به هر دلیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد ،ضروری است هر  6روز به مدت چند دقیقه خودرو روشن و درجا کار کند .این عمل موجب جلوگیری
از تخلیه کامل باتری میگردد.
 -2تنظیم فشار باد الستیک بطور مرتب موجب جلوگیری از فرسایش زود هنگام الستیک ها و کاهش مصرف سوخت میگردد.
 -3رعایت احتیاط در عبور از دستاندازها موجب افزایش عمر و دوام قطعات جلوبندی و کمک فنرها میگردد.
 -4کنترل هفتگی سطح آب داخل رادیاتور و روغن موتور در زمان خنک بودن موجب حصول اطمینان از عدم بروز عیوب احتمالی خواهد شد.
 -5از تنظیم بودن نور چراغهای جلو به هنگام رانندگی در شــب به منظور رؤیت موانع در دســت اندازهای موجود در جاده و عکسالعمل سریع در برابر موانع احتمالی،
اطمینان حاصل نمائید.
* خودروهایی که طبق قرارداد فروش ،مشمول طرح سرویس اولیة الزامی میباشند.
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 -6هنگام پارک خودرو مراقب باشید که چرخهای جلو و یا عقب خودرو با موانع و یا جداول کنار خیابان برخورد نکنند .در صورت شدید بودن برخورد احتمال تاب برداشتن
رینگ چرخها زیاد است.
 -7در سرازیریها از خاموش کردن خودرو اجتناب نمائید .این کار موجب عمل نکردن بوستر ترمز شده و نیروی ترمز برای توقف خودرو کافی نخواهد بود.
 -8عاملیتهای مجاز ایران خودرو و تعمیرگاههای مجاز مطمئنترین مکان برای ارایه سرویسهای مربوط به تعویض روغن و کنترلهای مربوطه میباشند.
 -9قطعات یدکی مورد نیاز خودرو را از نمایندگیهای مجاز یا فروشگاههای مجاز ایران خودرو (ایساکو) تهیه نمائید .کیفیت این قطعات مورد تأیید ایران خودرو میباشد.
 -10از به حرکت درآوردن خودرو با شتاب اولیه بسیار باال ( )take offکه باعث صدمه زدن به قطعاتی مانند کالچ ،موتور ،گیربکس ،پلوس و ...میگردد ،خودداری کنید.
 -11تعویض دندهها را در دور موتور مناسب انجام دهید.
 -12از دستکاری ،تغییر و یا حذف قطعات سیستم آالینده خودداری نمایید.
 -13از روغنهای موتور،گیربکس ،ترمز ...استاندارد و مورد تأیید شرکت ایران خودرو استفاده نمایید.
 -14از اضافه کردن مواد افزودنی غیراستاندارد به سوخت خودرو خودداری شود.
 -15برای روشن کردن خودرو اقدام به هل دادن خودرو ننمائید.
 -16از برداشتن سرباتری به مدت طوالنی خودداری نمایید.
 -17از کنجکاوی نمودن ،جداکردن کانکتورها ،فیوزها و باز و بست قطعات توسط افراد غیرمتخصص ،خودداری نمایید.
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 -۳سرويسهای دورهای خودرو

3

از آنجایی که نگهداری صحیح خودرو یک عامل اساسی برای کارکرد صحیح خودروی شما میباشد ،بنابراین از شما تقاضا میشود در سر رسید فواصل تعیین
شده نگهداری و تعمیرات ،خودرو خود را طبق شرایط مندرج در جدول تعمیر و نگهداری منظم مندرج در این ضمانت نامه ،به مراکز خدمات و فروش تأیید
شده توسط شرکت ایران خودرو منتقل نمایید .انجام اولین سرویس دورهاي در کیلومتر  ۵۰۰۰یا شش ماه پس از تاریخ تحویل و سرویسهای بعدی هر شش
ماه یا  ۷۵۰۰کیلومتر در نمایندگیهای مجاز الزامی است( .در خصوص خودروهایی که در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرند ،جهت کسب اطالعات در
خصوص این فواصل و دورههای زمانی سرویس دورهای به ضمایم پیوست این جدول مراجعه نمایید).
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راهنمای عالئم اختصاری بکار رفته در جدولهای این بخش
		
ب :بازدید☐ نظافت☐ تعمیر☐ تنظیم و تعویض در صورت نیاز

			
ت :تعویض

ر :روغن کاری					

ن :تعمیر و نگهداری

گ :آيتمهايي كه الزم است با گشتاور معين سفت شوند.

محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هرکدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس

چرخه خدمات
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۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ترتیب سرویس

۱۰۲

۹۶

۹۰

۸۴

۷۸

۷۲

۶۶

۶۰

۵۴

۴۸

۴۲

۳۶

۳۰

۲۴

۱۸

۱۲

۶

ماه

۱۲۵

۱۱۷/۵

۱۱۰

۱۰۲/۵

۹۵

۸۷/۵

۸۰

۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵

۲۷/۵

۲۰

۱۲/۵

۵

× 1000کیلومتر

آیتم خدمات

ب

فیلرگیری

ب

زنجیر تایم

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

تسمههای تجهیزات موتور *1

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

روغن موتور *4* 3* ۲

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

فیلتر روغن *۲

ب

سیستم خنک کننده (شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده)

ت

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ت
ب

ب
ب

ب
ب

ب

ب

ت
ب

ب
ب

ب
ت

ب
ب

مایع خنک کننده موتور
ب

ب
ب

شيلنگ هواي اتصال دريچه گاز و بست رابط
عملکرد سيستم استارت و دکمه استارت

* :۱در صورتی که خودروی شما مجهز به فرمان برقی یا سیستم تهویه هوا میباشد ،تسمه آلترناتورهای هر دو سیستم را مورد بازدید قرار دهید.
* :۲دورههای تعویض روغن و فیلتر روغن را در شرایط زیر کوتاهتر کنید )1 :رانندگی در شرایط گرد و غبار )2 .حالت کار در جای طوالنی موتور یا رانندگی با سرعت کم
* :۳از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد ،استفاده شود.
* :4ميزان مجاز مصرف روغن موتور (كم كردن روغن موتور) در هر  5000كيلومتر حداكثر  0.5ليتر ميباشد.
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۱۷

۱۶

۱۵
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13

12

11
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9

8

7

6

5

4

3

2
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۱۰۲

۹۶

۹۰

۸۴

۷۸

۷۲

۶۶

۶۰

۵۴

۴۸

۴۲

۳۶

۳۰

۲۴

۱۸

۱۲

۶

ماه

۱۲۵

۱۱۷/۵

۱۱۰

۱۰۲/۵

۹۵

۸۷/۵

۸۰

۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵

۲۷/۵

۲۰

۱۲/۵

۵

× 1000کیلومتر

ب

ب
ب
ب
ب

ب

ب
ت

ب

ت

ب
ت
ت

ت
ب

ب

ب
ت
ت

ب

ب
ت

ب
ت

ب

ت

ت
ب

ب
ب
ت
ت
ت

ب

ت

ب

ت

ب
ت

ت

ت

ب

ب

ت
ب

ت

ب

ب
ت
ت

دریچه * PCV

ت

ت

ب

حالت کار درجای موتور
فیلتر هوا * ۳

فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع * ۳
فیلتر بنزین

ب
ت

لوله و شلنگ بنزین
شمع موتور

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

سیستم تبخیر سوخت (کنیستر)

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بازدید عملکرد باتری

* :3دورههای بازدید ،نظافت و تعویض فیلتر هوا را در صورت رانندگی در جادههای با گرد و غبار و شن و ماسهای کوتاهتر نمایید.
* قطعه دريچه کنترل بخار بنزين يا سوپاپ  ، PCVسوپاپ تهويه بخارات روي سرسيلندر به همراه لوله اتصال به منيفولد است.
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۱۰۲

۹۶

۹۰

۸۴

۷۸
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۴۲
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۱۲

۶
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۱۰۲/۵
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۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵

۲۷/۵

۲۰

۱۲/۵

۵

× 1000کیلومتر

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

چرخه خدمات
آیتم خدمات

پدال ترمز و پدال کالچ
لوله ،شلنگ و اتصاالت ترمز

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

روغن ترمز *۴

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ترمز دستی

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

بوستر و شلنگ
ب

لنتها و دیسکهای ترمز
کاسه ترمز

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

عملکرد فرمانپذیری و گردگیر چهارشاخ فرمان

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

میله راهنمای اتصال فرمان و تلسکوپی

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بررسی راد جعبه فرمان و سيبکها

ت

روغن گيربكس دستي *

ب

تعويض روغن گيربكس اتوماتيك*۵

ت

ب

ت
ب

ب

ت
ت

ب

ت
ب

ب

ت
ت

ب

* : 4در صورت استفاده مکرر از ترمز ،توصیه میشود روغن ترمز را بصورت سالیانه تعویض نمایید( .بطور مثال ،رانندگی خشن یا رانندگی در جادههای کوهستانی و یا رانندگی در شرایط
آب و هوایی دارای رطوبت زیاد ).در صورت عدم استفاده از خودرو ،روغن ترمز هر دوسال تعويض گردد.
* : ۵از برندهای مورد تأیید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارائه میگردد ،استفاده شود.
* : ۵در خودروی  S5فیلتر روغن گربکس نیز باید به هنگام تعویض روغن ،تعویض گردد.
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۷۸
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۵۴

۴۸

۴۲

۳۶

۳۰

۲۴

۱۸
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۶
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۱۲۵

۱۱۷/۵

۱۱۰

۱۰۲/۵

۹۵

۸۷/۵

۸۰

۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵
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۲۰

۱۲/۵

۵
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ب
ب
گ

ب
ب

گ
ب

گ

ب

ب
ب

ب
گ

گ

ب
گ

ب
گ

ب
ب

ب
گ
ب
گ

ب
ب

ب
ب
ب

ب
ب

ب
گ

گ

ب
گ

ب
گ

ب
ب

ب

ب
ب

گ

گ

ب

اتصال سیستم تعلیق ،توپی جلو /عقب

ب

ب

گ
ب

ب

پیچهای چرخ
محافظ حرارتی اگزوز
پیچ و مهرههای شاسی و بدنه
عملکرد تمامی سیستمهای الکتریکی*
تنظیم نور چراغهای جلو

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
ماده  -1اصطالحات ذيل در معاني مشروح به کار برده ميشود.
 -1-1خودرو :هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
 -2-1عرضهکننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي که به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود ميکند.
 -3-1واسطه فروش :هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده نسبت به فروش خودرو اقدام ميکفند.
 -4-1نمايندگي مجاز :هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
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 -5-1مصرفکننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي که خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
 -6-1بهاي خودرو :مبلغي است که در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضهکننده قيد گرديده است.
ماده  -2عرضهکننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد ايمني ،کيفيت ،سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرفکننده ميباشد.
تبصره  :1دوره تضمين نمي تواند کمتر از يک سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرفکننده باشد.
تبصره  :2دوره تعهد يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد ،برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرفکننده ميباشد.
ماده  -3عرضهکننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشــي از طراحي ،مونتاژ ،توليد و يا حمل) اســت که در خودرو وجود داشــته يا در نتيجه استفاده
معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم شده به مصرفکننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب کاهش ارزش
معامالتي خودرو شود .هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کليه خسارات وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث ،اعم از خسارات مالي و جاني و هزينههاي
درمان ناشي از نقص يا عيب (که خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينههاي حمل خودرو به تعميرگاه ،تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه
مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضهکننده ميباشد.
تبصره  :1تعهدات عرضهکننده به طور مســتقيم يا از طريق واســطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفا ميشــود .عرضهکننده مکلف به ايجاد شــبکه خدمات پس از فروش يا
نمايندگيهاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدکي و تأمين آموزش هاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نمي تواند مصرفکننده را به مراجعه
به نمايندگي معيني اجبار نمايد.
تبصره  :2در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع ماده فوق ،موضوع اختالفي حســب درخواســت طرفين ابتدا در هيأت حل اختالفات مربوطه ،متشکل از نمايندگيهاي
عرضهکننده خودرو ،کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس نيروي انتظامي به رياست کارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي الزم با اکثريت آراء صادر خواهد شد .درصورت
اعتراض هر يک از طرفين به رأي صادره ،خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود .دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.
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ماده  -4چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي که نقص يا عيب قطعاتي که موجب احتمال صدمه
جســمي يا جاني اشــخاص گردد و با يک تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند ،عرضهکننده مکلف است حسب درخواست
مصرفکننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق ،بهاي آن را به مصرفکننده مسترد دارد.
تبصره  :1در صورت بروز اختالف بين طرفين ،حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختالف موضوع تبصره  2ماده  3اين قانون میباشد.
تبصره  :2عرضهکننده حق واگذاري يا اســتفاده از خودروي مســترد شــده را پيش از رفع عيب ندارد .واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و يا اعالم صريح
عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز میباشد.
ماده  -5عرضهکننده ،واســطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت ،مورد تعمير يا خدمات مختلف دورهای قرار میگیرد ،پس از اتمام کار،
به صورت مکتوب کليه عيب ها و نقص هاي اعالمي از ســوي مصرفکننده ،اقدامهای انجام شــده و قطعات تعمير يا تعويض شــده را در صورت وضعيت ذکر نموده و آن را تسليم
مصرفکننده نمايد.
تبصره :استفاده از قطعات غير استاندارد يا تأييد نشده توسط عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز تعمير ممنوع میباشد.
ماده  -6چنانچه انجام تعهدات عرضهکننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع) ناممکن باشد ،اين تعهدات به حالت تعليق در میآید .مدت تعليق به
دوره ضمانت افزوده میشود.
ماده  -7هر نوع توافق مســتقيم يا غيرمســتقيم بين عرضهکننده ،واسطه فروش يا مصرفکننده که به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي که عرضهکننده بر طبق اين قانون و يا
ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ،ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود ،در برابر مصرفکننده باطل و بال اثر میباشد.
تبصره :انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده  01قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه
اعتبار ساقط است.
ماده  -8هر گونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارد به مصرفکننده و اشخاص ثالث که به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم هاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج
از شبکه رسمي و مجاز عرضهکننده توسط مصرفکننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر
عرضهکننده ايجاد نميکند.
ماده  -9عرضهکننده مکلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت کتبي در اوراق ضمانت نامه قيد و در زمان تحويل خودرو ،به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح
و روشن به مصرفکننده اعالم نمايد.
ماده  - ۱۰آئين نامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مورد مالکهاي ايجاد نمایندگیهای مجاز تعمير در ســطح کشــور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شــده) ظرف سه ماه از تاريخ
تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده  - 11وزارت صنايع و معادن مکلف به نظارت بر اجراي اين قانون در راســتاي حفظ حقوق مصرفکنندگان و اعالم گزارش ادواري شــش ماهه به کميســيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالمي است.
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آئين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان
ماده  -1ضوابط مندرج در این آییننامه شامل توأم عرضهکنندگان  ،واسطههای فروش ،واسطههای خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از
سواری ،مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،ون ،کامیونت ،کامیون ،کشنده ،تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج میباشد.

4

ماده  -2در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف  -قانون :قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶
ب  -وزارت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پ  -عرضهکننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش ،مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود مینماید.
ت  -خدمات پس از فروش :کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات ،تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین
کارکرد مطلوب محصول میباشد.
ث  -واســطه خدمات فروش و پس از فروش :اشــخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده ،صرفاً یا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق
نمایندگیهای مجاز میباشــند ،واسطه مذکور میتواند به عنوان بخشــی از مجموعه عرضهکننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضهکننده فعالیت نموده و
خدمات خود را ارائه نماید.
ج  -نمایندگی مجاز :هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
چ  -شیوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو :بر اساس استاندارد ملی شماره ( )۱۹۱۱۷در خصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو  ،شاخصها و نحوه
ارزیابی عرضهکننده ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها میباشد.
ح  -دســتورالعمل شــرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو :دستورالعملی که به منظور تعیین شــیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو ،شاخصها و نحوه ارزیابی
عرضهکننده ،واسطه خدمات فروش و نمایندگیهای آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ میشود.
خ  -خدمات دوره تضمین :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی با طی مسافت مشخص مطابق مواد ( )۱۲و ( )۱۳این
آییننامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضهکننده میباشد.
د  -خدمات دوره تعهد :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات و پشــتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشــخص مطابق ماده ( )۱۵این آییننامه و در قبال
دریافت اجرت برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده ( )2این آییننامه از سوی عرضهکننده برای مصرفکننده انجام میشود.
ذ -خدمات سیار :خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرفکننده ارائه میشود.
ر -خدمات فنی استاندارد :خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانهای ،ملی ،بینالمللی ،یا سایر استانداردها و دستورالعملهای تخصصی رسمیباشد.
ز  -ضمانتنامه :سندی است به زبان فارسی و در بر گیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضهکننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضهکننده به همراه
خودرو ،تحویل مصرفکننده میشود.
ژ  -استفاده مطلوب از خودرو :استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضهکننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
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س -کتابچه راهنمای مصرفکننده :کتابچهای است حداقل به زبان فارسی ،که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضهکننده به مصرفکننده تسلیم شود .این کتابچه باید
حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو ،عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش ،چرخ زاپاس ،جک ،آچار چرخ ،کف پوش متحرک ،مثلث
خطر و تجهیزات اضافی خودرو ،میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری ،برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دورهای ،نام و نشانی نمایندگیهای
مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش ،متن قانون ،آییننامه و دستورالعملهای اجرایی آن باشد.
ش  -تأمین خودروی جایگزین مشابه :واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان ،پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.
ص  -قیمت کارشناسی :قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین میشد.
ض  -شرکت بازرسی :شخصیت حقوقی دارای صالحتی از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضهکننده ،واسطه فروش ،واسطه
خدمات پس از فروش ،نمایندگیهای مجاز و ارائه گزارشهای ادواری یا موردی به وزارت و عرضهکننده انتخاب میشود.
ط  -نرخ خدمات و قطعات :نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگیهای مجاز ،واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار ،اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات
و مواد مصرفی مطابق ماده ( )۵۱اصالحی قانون نظام صنفی کشــور – مصوب  – ۱۳۹۲با محوریت کمیســیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب
رسمی به مصرفکننده ،از وی دریافت میشود.
ظ  -خودروی نو :خودرویی که به هنگام تحویل به مصرفکننده بیش از ( )99کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.
ع  -عیب :زیاده ،نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال ،خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن میشود.
غ  -قطعه ایمنی خودرو :قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم ،جان و مال اشخاص میگردد.
تبصره  :فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم میشود.
ف  -عیب ایمنی :عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره  :وزارت موظف اســت با همکاری سازمان ملی اســتاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران ،فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات
مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید.
ق  -قطعه و ماده مصرفی :قطعات و موادی مانند روغنها (نظیر روغن موتور و گیربکس) ،مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشهشــوی)  ،فیلترها (نظیر فیلتر بنزین ،هوا و
روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد.
ک -استانداردها و مقررات ابالغی :کلیه معیارها و مشخصات ناظر در تولید ،ایمنی ،کیفیت ،آالیندگی زیست محیطی ،فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت،
سازمان ملی استاندارد ایران ،سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضهکننده الزامی است.
تبصره -استانداردهای فنی شرکتهای عرضهکننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق ،جزو استانداردهای ابالغی محسوب خواهد شد.
ماده  -3عرضهکننده موظف است در سامانه اطالعرسانی خود ،نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری ،نوع  ،تیپ،
رنگ ،تجهیزات درخواستی ،قیمت خودرو ،سود مشارکت ،زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید.
ماده  -4عرضهکننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع ،تیپ ،رنگ و متعلقات ،ضوابط و روشهای مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف
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و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطالعرسانی و نمایندگیهای مجاز فروش خود ،در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:
ضوابط و روشهای مختلف فروش:
تحویل فوری

4

پیش فروش

مشارکت در تولید

سفارشی تعداد محدود
قیمت توافقی زمان
عقد قرارداد

قطعی

عادی

قیمت

قیمت قطعی زمان
عقد قرارداد

قیمت قطعی زمان عقد قرارداد

قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

حداکثر تاریخ
تحویل

سی روز

نه ماه

دوازده ماه

سه سال

داخلی سه ماه
وارداتی چهار ماه

حداقل سود
مشارکت

-

حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام
بانکی در مدت قرارداد

حداقل سود سپرده یک ساله
نظام بانکی

حداقل سود سپرده سه ساله
نظام بانکی

-

حداقل سود
انصراف (درصد)

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ
سود سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ
سود سپرده یک ساله نظام بانکی

جبران تأخیر در
تحویل

دو و نیم درصد ماهانه

شرایط

نداشتن تعهدات معوق

سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه

سه درصد ماهانه

در صورت عدم امکان تحویل خودرو

-

موضوع قرارداد ،خودروی جایگزین از در صورت تأخیر بیش از دو
میان خودروهای تولیدی به انتخاب ماه در تحویل خودرو موضوع
مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل قرارداد ،مشتری حق انصراف
داده خواهد شد .این موضوع شامل
خواهد داشت.
خودروی وارداتی نمیشود.

 در کلیه روشها ،اطمینان از تأمین  CKD/CBUو شماره گذاری توسط عرضهکننده الزامی است. در کلیه روشها ،امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر میباشد. در صورت استفاده از تسهیالت بانکها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ  ،رعایت قوانین مرتبط با آن و حصول اطمینان عرضهکننده از تأمین و پرداخت تسهیالت توسط بانک ها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهایلیزینگ به متقاضی  ،پیش از انعقاد قرارداد و دریافت وجوه ،الزامی است.
 -تعهدات معوق :در فروش های فوری ،تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.
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تبصره  -1حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد میباشد.
تبصره  -2سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش ،به صورت روزشمار محاسبه میشود.
ماده  -5عرضهکننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو ،مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.
ماده  -6عرضهکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرفکننده اقدام نماید .در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری ،نوع ،تیپ ،رنگ
و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش ،نرخ سود مشارکت ،تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل ،خسارت تأخیر در تحویل ،فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو
از قبیل رادیو پخش  ،چرخ زاپاس ،جک ،آچار چرخ ،کف پوش متحرک  ،مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرفکننده الزامی است.
تبصره  :هرگونه تغییر در اســتانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد ،چنانچه موجب افزایش هزینه و مشــمول قیمت گذاری شــود ،با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت
فروش لحاظ میشود.
ماده  -7عرضهکننده موظف است در قرارداد پیش فروش ،سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
تبصره  -1عرضهکننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو ،از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده ،مبلغ خسارت تأخیر در تحویل
را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
تبصــره  -2در صورتــی که مصرفکننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضهکننده ،ظرف پانزده روز کاری نســبت به تصفیه حســاب خودرو موضــوع قرارداد اقدام ننماید،
عرضهکننده میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرفکننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده ،موکول نماید.
تبصره  -3در صورت اعالم انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقد قرارداد ،ســود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده ( )4این آییننامه محاســبه و پرداخت
میشود .عرضهکننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرفکننده پرداخت نماید .انصراف مصرفکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد
مشمول سود انصراف نمیشود.
تبصره  -4در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرفکننده بیش از بیســت روز شــود ،سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید
محاسبه و پرداخت گردد.
ماده  -8عرضهکننده موظف اســت هرگونه تغییر در شــرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی ،رضایت کتبی مصرفکننده در الحاقیه قرارداد
منعقده ،قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه ،قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
تبصره  :در صورت بروز مشــکل در فرآیند رعایت اســتانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو ،مسئولیت جبران خســارات وارده و کسب رضایت مصرفکننده بر عهده
عرضهکننده است.
ماده  -9عرضهکننده موظف است در زمان تحویل  ،خودروی درخواستی مصرفکننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب ،خودرو را تحویل
دهد.
تبصره  -1عرضهکننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو ،عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط ،رفع کند مشروط بر آن رفع عیب ،موجب
کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد .در غیر این صورت عرضهکننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره  -2در صورتی که مصرفکننده در دروه تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور
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برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد ،عرضهکننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرفکننده ترتیبی اتخاذ
نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
تبصره  -3عرضهکننده موظف است در در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد ،ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به
مصرفکننده ،برابر ماده ( )۱۷این آئین نامه رفتار نماید.
ماده  -۱۰عرضهکننده موظف است سند فروش ،صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده ،بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو ،شمارهگذاری ،بیمه ،عوارض،
مالیات و سایر موارد مربوط ،برگههای ضمانت ،کتابچه راهنمای مصرفکننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی رادر زمان تحویل خودرو به مصرفکننده ارائه نماید.
ماده  -11عرضهکننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعملهای زیر و نظارت بر حسن اجرای آن ،در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:
الف  -فرآیند فروش
ب  -فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرفکننده
پ  -بازرسی قبل از تحویل خودرو
ت  -حمل مناسب خودرو از محل عرضهکننده تا نمایندگی مجاز
ث  -نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز خود
ج  -پذیرش  ،گردش کار خدمات قابل ارائه ،برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.
چ  -راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو
ح  -نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.
خ  -نظام تشویق ،تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهای مجاز خود
د  -ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگیهای مجاز خود.
ذ  -اطالعرسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز
ر  -نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگیهای مجاز
ز  -ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو
ژ  -نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.
س  -نظام آرایه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.
ماده  -۱۲دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ،ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار ( )۴۰۰۰۰کیلومتر ،هر
کدام زودتر فرا برسد ،برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت  ،کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی
برابر دویست هزار ( )۲۰۰۰۰۰کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل یک سال میباشد.
تبصره  -1عرضهکننده میتواند بر اســاس سیاســت تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرفکننده ،نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این
صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرفکننده اعالم گردد.
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تبصره  -2ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال  ،برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه میباشد.
تبصره  -3عرضهکننده موظف است قطعات ،مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعههای خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
تبصره  -4تعمیر یا تعویض قطعات خودرو ،ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد ،مشمول ضمانت نمیگردد.
ماده -۱۳کلیه قطعات و مجموعههای خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی ،مشمول خدمات دوره تضمین میباشند.
تبصره  -1فهرســت قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشــده از جمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هوا شامل کربن کنیستر ،کاتالیست کانورتور ،حسگر دوم
اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو میباشد ،توسط وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.
تبصره  -2عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز میباشد.
ماده  -۱۴عیوب ناشــی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شــرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرفکننده خودرو در شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت عرضهکننده خودرو،
باعث خروج مجموعههای مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ،از شرایط تضمین میگردد.
ماده  -۱۵مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات ،ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو ،توسط عرضهکننده میباشد.
ماده  -۱۶عرضهکننده موظف اســت نســبت به راهاندازی سامانهای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده ( )5قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرفکننده به
نمایندگیهای مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید .در صورتی که مصرفکننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضهکننده باید در اولین زمان ممکن،
نسبت به اجرای این درخواست ،اقدام نماید.
ماده  -۱۷عرضهکننده موظف اســت چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشــی از خســارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد
تعمیرات تأیید شده به طول انجامید ،به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان ،پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آییننامه
اقدام نماید.
تبصره  -1مدت زمان توقف خودرو ،برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده ،برای کلیه
روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و وارد کننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی
مجاز آن ،آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل خودرو به مصرفکننده را اعالم نماید ،پایان مییابد .در هر صورت مدت زمان توقف
خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه میشود.
تبصره  -2در صورت مراجعه مصرفکننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگیهای مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر ،زمان توقف خودرو
از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد.
تبصره  -3در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعههای خودرو که به تشــخیص مرجع رســیدگی کننده موضوع ماده ( )3قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا
آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد ،خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضهکننده خودرو میباشد.
ماده  -۱۸ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف  -خودروی سواری :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد ،به میزان یاد شده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار پانزده ده هزارم ()0/۰۰۱۵
بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
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ب  -خودروی عمومی (تاکســی  ،وانت ،ون) از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شــده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار دو هزارم
( )0/002بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
پ  -خودروی سنگین (مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت ،کامیون و کشنده ) :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار یک
هزارم ( )0/001بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
ت  -موتور ســیکلت :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شــده در ماده ( )71این آییننامه به مقدار یک هزارم ( )0/001بهای موتور سیکلت به عنوان هزینه توقف توسط
عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
تبصره  -1در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو ،مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میپذیرد.
تبصره  -2عرضهکننده موظف اســت رأســاً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدرک مثبته در مودر احراز مالکیت خودرو ،نسبت به پرداخت خسارت
توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره  -3در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد ،با موافقت کتبی مصرفکننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه ،عرضهکننده ملزم
به پرداخت دو ده هزارم ( )0/0002بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی میباشد.
ماده  -۱۹عرضهکننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ،ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرفکننده شامل موارد اشاره شده در قانون
و این آییننامه را راهاندازی و اجرا نماید .عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصرفکننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارات خودروی خود مطلع نماید.
ماده  -۲۰عرضهکننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد
نیستند ،اقدام نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است در دوره تضمین  ،هزینههای بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد
تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد ،تقبل نماید.
ماده  -۲۱عرضهکننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز ،نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین
سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی ،مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
ماده  -22عرضهکننده موظف اســت نســبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده ( )2این آییننامه و همچنین تدوین جدول زمان
تعمیرات ،مطابق با اســتاندارد ســازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توســط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضهکننده ،آن را به واسطه
خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز خود ابالغ نماید .بر اساس این ضوابط ،نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش ،صورتحساب مصرفکننده را به ایشان تسلیم می
نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید.
ماده  -23عرضهکننده موظف است نمایندگیهای مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرفکننده ،خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر،
هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.
ماده  -24نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش ،خودرو عیب دیگری دارد ،قبل از تعمیر یا تعویض قطعه ،با مصرفکننده تماس
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گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید .در صورت عدم موافقت مصرفکننده ،مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستند سازی شود.
تبصره  -نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد ،داغی قطعات تعویضی را به مصرفکننده تحویل و رسید دریافت نماید.
ماده  -25چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده ( )3قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات ،سهل انگاری و با استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضهکننده ،واسطه خدمات
پس از فروش و نمایندگی مجاز خسارتی متوجه مصرفکننده گردد ،عرضهکننده موظف به جایگزین کردن قطعات ،رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده
میباشد.
ماده  -26تعداد نمایندگیهای مجاز و واحدهای خدمات سیار ،بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد.
ماده -27عرضهکننده موظف اســت در شــبکه نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای ســطح کیفی قابل قبول ،مطابق با ضوابط
استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره  )19117و دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.
ماده  -28عرضهکننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو ،فهرست
قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره  -شرکت عرضهکننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نماید.
ماده  -29مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرفکننده وجلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضهکننده میباشد .در صورت برزو اختالف بین عرضهکننده و مصرفکننده،
رأساً از طریق سازمان های صنعت  ،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد .چنانچه رضایت
مصرفکننده تأمین نشود ،میتواند به هیأت حل اختالف موضوع تبصره ( )2ماده ( )3قانون مراجعه کند .هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به
موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم رأی کند .مالک رأی  ،نظر اکثریت اعضای هیئت است .این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.
تبصره  -1دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها میباشد.
تبصره  -2سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آییننامه ،هیئتهای حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده
از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصره  -3ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان است .اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می کند باید ظرف پنج روز از
تاریخ اعالم هیئت ،توسط شاکی پرداخت شود ،در غیر این صورت  ،هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می نماید.
تبصره  -4کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرفکنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرفکننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره  -5سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آییننامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو
را به سازمانهای صنعت  ،معدن و تجارت استانها اعالم نمایند.
ماده  -30عرضهکننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگیهای مجاز را بر اساس وظایف تعیین شده در قانون آییننامه و دستورالعملهای اجرای ذی ربط آن ایجاد
نماید.
تبصره  -نظارت بر ارزیابی ادواری عرضهکننده خودرو ،واسطه فروش ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزیابی به وزارت و عرضهکننده،
به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت میباشد.
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تبصره  -2عرضهکننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگیهای مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده
به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری ،شماره تماس ،نوع خودرو ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن،
به شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده  -31مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده وزارت است.
ماده  -32تصمیم نامه شماره  43678/44133مورخ  1389/02/29لغو میشود.

4

جهت کسب اطالعات بيشتر درخصوص قانون و آييننامه حمايت از حقوق مصرفکننده خواهشمند است به وب سايت شرکت ايساکو  www.isaco.irقسمت
خدمات  -حقوق مشتريان يا به موبايل اپليکيشن ايساکو مراجعه و يا با شماره  096440تماس حاصل فرمائيد.
جهت ثبت و پیگیری درخواستها ،پیشنهادات و شکایات میتوانید به سایت
مدیریت ارتباط با مشتریان به آدرس  CRM.IKCO.IRمراجعه فرمایید.
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کلیات
شرکت امداد خودرو ایران به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین امدادی ،در سال  ۱۳۷۸تأسیس گردید و هم اکنون مجهز به تخصصیترین
وگستردهترین ناوگان امداد خودرویی در سراسرکشور میباشد .به دنبال استقبال هموطنان عزیز از خدمات کارت اشتراک " امداد سیار" و به
منظور ایجاد رفاه ،آرامش و اطمینان بیشتر ،اقدام به ارائه مجموعه کاملی از خدمات خودرویی شامل امداد سیار ،تعمیرات ،سرویسهای دورهای،
بازسازی زیانهای وارده به خودرو و پوشش زیان ناشی از سرقت خودرو ،تحت عنوان "خدمات طالیی" نموده است.
در این بخش به تشریح انواع خدمات شرکت امداد خودرو ایران پرداخته شده است.
جهت آشنایی با جزییات و ضوابط و مقررات خدمات شرکت به سایت  www.096440.irمراجعه فرمایید.
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مشتری گرامی
شــما مشــمول دریافت خدمات شركت امداد خودرو ایران میباشید .لطفاً با شماره ( 096440مركز پاسخگویی این شركت) تماس گرفته و با اعالم شماره شاسی (بدنه) خودرو ،از
نوع سطح خدمت و مدت اشتراک خود مطلع گردید.
مشتريان ميتوانند جهت خريد یا ارتقاء سطح كارت اشتراك ،از طريق شماره  ،096440مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو یا دفاتر بازاریابی شرکت که اطالعات آنها
در سایت شرکت موجود میباشد اقدام نمایند.
کلیه محصوالت سواری صفر کیلومتر تولیدی شرکت ایران خودرو دارای اشتراک امداد سیار رایگان میباشند.
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کلیات
درخواست خدمات امداد سیار :
متقاضیان میتوانند ،درخواست امداد سیار ،سرویسهای ادواری و نگهداری خودرو ،تعمیرات سبک و تعویض شیشه در محل را از طریق کانال های ارتباطی زیر انجام دهند :
تماس با شماره  ۰۹۶۴۴۰یا تلفن دفاتر منطقهای مندرج در سایت شرکت
مراجعه به سایت امداد خودرو ایران www.096440.ir
استفاده از اپلیکیشن امداد و ثبت درخواست امداد
استفاده از اپلیکیشن ایساکو و ثبت درخواست امداد فوری
استفاده از  web appامداد خودرو (دریافت لینک از طریق تماس با )۰۹۶۴۴۰
بعد از ثبت درخواســت امداد ،اکیپهای عملیاتی ،در ســریعترین زمان ممکن ،در محل مورد نظر مشتری ،حضور
خواهند یافت.

خودروهای امدادی ،منقش به نام و آرم شركت امداد خودرو ایران بوده و امدادگران شركت نیز ملبس به
لباس فرم شركت و دارای كارت شناسایی معتبر میباشند.
(لینک شناســایی ناوگان امدادی پس از ثبت امداد به شماره همراه شما ارسال میگردد) بعد از اعزام
امدادگر توسط مركز پاســخگویی ،مشخصات وی برای شما پیامک و موقعیت ایشان نسبت به موقعیت
خودرو معیوب ،از طریق لینک ارسالی قابل ردیابی میباشد.
صورتحســاب انجام خدمات،پس از پایان امدادرسانی به شــماره همراه مشتری پیامک گردیده و از
طریق لینک ارسالی ،جزئیات خدمات و هزینههای مربوطه قابل مشاهده میباشد.
پس از پایان امدادرسانی ،لینک نظرسنجی به مشتری پیامک میگردد ،لذا با اعالم میزان رضایت خود
از خدمات دریافتی ،شرکت را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری نمایید.
205

5

کلیات
جدول خدمات شرکت امداد خودرو ایران
شرح خدمات

خدمات امدادی :
 ۱پاسخ گویی به درخواست مشتریان
 ۲راهنمایي و راهاندازی تلفنی
 ۳اطالع رسانی

 ۴پیگیری امور مشتریان
 ۵مشاوره فنی

5

 ۶ایاب و ذهاب فعالیتهای امدادی
 ۷تعمیرات خودرو (قطعه و اجرت)*

 ۸سرویس در محل (اتو کلیک) و امداد گلس
 ۹حمل و جابجایی خودرو

 ۱۰انتقال سرنشینان خودرو متوقف در جادههای بین شهری
خدمات امدادی :
 ۱۱پوشش زیان ناشی از حوادث

 ۱۲پوشش زیان سرقت کلی و جزئی

 ۱۳پوشش زیان حوادث و بالیای طبیعی

(ســیل ،زلزله ،آتشفشــان ،تگرگ ،طوفان ،صاعقــه ،ریزش آوار،
آتشسوزی ،انفجار)

 ۱۴پوشش زیان پاشش اسید و مواد شیمیایی
 ۱۵پوشش زیان شکست شیشه به تنهایی
 ۱۶تعویض خودرو در خسارت و سرقت کلی
 ۱۷ارائه سرویسهای ادواری و نگهداری
 ۱۸انجام تعمیرات خودرو (قطعه و اجرت)*

 ۱۹تحویل الستیک (حداکثر  4حلقه در یک دوره)

کارت طالیی دو ستاره

کارت طالیی سه ستاره

کارت طالیی چهار ستاره

امداد سیار
رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

کارت طالیی سال کارت طالیی یک ستاره

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق ضوابط خدمات طالیی

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

-----------

طبق ضوابط

طبق ضوابط خدمات طالیی

------

------

طبق ضوابط خدمات طالیی

------

------

طبق ضوابط خدمات طالیی

طبق تعرفه
-----طبق تعرفه
طبق تعرفه
------

طبق تعرفه
طبق تعرفه
------

طبق ضوابط خدمات طالیی
طبق تعرفه
طبق تعرفه
------

طبق ضوابط خدمات طالیی

تا  25000کیلومتر پیمایش

تا  40000کیلومتر پیمایش

------

------

طبق ضوابط خدمات طالیی

* در صورتی كه خودرو شما در دوره گارانتی شركت ایران خودرو باشد ،هزینه قطعات تعویضی ،دستمزد و دریافت داغی قطعات ،طبق ضوابط مشمول دوره گارانتی است.
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رایگان

تا  60000کیلومتر پیمایش
هر 60000کیلومتر پیمایش

خدمات امداد سیار
خدمات امدادسیار
راهاندازی تلفنی :درصورت امکان راهاندازی خودرو توســط امدادخواه ،کارشناسان مرکز پاســخگویی امداد خودرو ایران در  ۲۴ساعت شبانهروز آماده ارائه راهنماییهای فنی
میباشند.کارشناسان فنی مستقر در مرکز پاسخگویی در صورت امکان ،تالش خواهند کرد ایرادات فنی خودرو را با راهنمایی مشتری در محل رفع نمایند .شایان ذکر است ،این
خدمات توسط امداد خودرو ایران در راستای سیاستهای مشتریمداری گروه صنعتی ایران خودرو به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

خدمات عمومی امداد :این خدمات شامل باتری کمکی ،تامین سوخت ،بازکردن دربهای خودرو ،پنچرگیری و تنظیم باد الستیک ،تعویض زاپاس و حمل خودرو میباشدکه
توسط ناوگان امداد سریع ،پالس یا حمل در محل مشتری برای اغلب خودروها ،فارغ از برند کارخانه سازنده خودرو ارائه میگردد.

امداد سریع :در صورتی كه خودرو شما به علت نقص فنی یا سانحه متوقف گردد و ادامه حرکت آن ،احتمال بروز سانحه یا زیان برای خودرو ،راننده و سرنشینان را در پی داشته
باشد ،در هر زمان از شبانه روز و در هر نقطه از كشور كه امکان دسترسی با خودرو امدادی از طریق راههای تعریف شده در وزارت راه و شهرسازی میسر باشد ،ناوگان امدادی
جهت رفع ایراد یا حمل خودرو به محل توقف خودرو اعزام خواهد شد.
خدمات امداد ســریع شــامل تعمیرات سبک امدادی بوده که طی مدت کمتر از  ۲۰دقیقه در محل قابل انجام میباشد .امدادگران با حداکثر توان تالش میکنند ،تا جایی که
شرایط محیطی و ایمنی اجازه دهد خودروی شما را در محل توقف عیبیابی و راهاندازی نمایند.

سرویس در محل (اتو کلیک) :به منظور رفاه حال مشتریان ،خدمات سرویس در محل (تعویض روغن موتور ،فیلترها ،شمع ،لنت ترمز ،تسمه تایم ،تأمین سوخت ،پنچرگیری،
تعویض تیغه برف پاک کن و  )...در محل زندگی یا كار ایشان ،در اسرع وقت مطابق با زمان و مکان اعالم شده ،توسط ناوگان اتوکلیک ارائه میگردد.
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5

خدمات امداد سیار
خدمات امداد سیار

امداد پالس :خدمت امداد پالس با هدف جلوگیری از حمل خودرو و مدیریت زمان مشتریان ،جهت انجام خدمات تعمیرگاهی سبک ارائه میگردد .از عمده خدمات قابل ارائه
در امداد پالس میتوان به تعویض رادیاتور ،پمپ هیدرولیک ،دینام ،استارت ،شیلنگ پایین رادیاتور ،و دهها مورد دیگر اشاره نمود.

5

امداد گلس (تعویض شیشه در محل) :خدمت امداد گلس به منظور کاهش هزینه و جلوگیری از اتالف وقت مشتری مطابق با زمان و مکان اعالم شده مشتری ارائه میگردد.
در امداد گلس ،خدماتی نظیر تعویض شیشه جلو ،شیشه عقب ،شیشههای جانبی ،لچکیها ،چراغ و آینه قابل ارائه میباشد.

حمل خودرو :درصورت عدم امکان راهاندازی خودرو در محل (توسط راهاندازی تلفنی ،امداد سریع و امداد پالس) حمل انواع خودرو با شیوههای نوین و استاندارد توسط ناوگان
امدادی در طول  ۲۴ساعت شبانهروز ،انجام میشود .با توجه به نوع خودرو متوقف شده و شرایط محیطی ،ناوگان حمل شامل انواع خودرو سوار و خودروبر ،عملیات امدادرسانی
و حمل را در سطح استانداردهای بین المللی انجام میدهند.

انتقال سرنشینان خودروی معیوب :انتقال رایگان سرنشینان خودرو به نزدیکترین شهر ،در شرایطی كه خودرو در جادههای بین شهری متوقف شده باشد ،انجام میشود.
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خدمات کارت طاليى
خدمات کارت طالیی
مشــترکینی که این خدمات را در قالب ســطوح مختلف کارت طالیی سال ،یک ستاره ،دوستاره ،سه ســتاره و چهار ستاره را خریداری میکنند ،میتوانند از خدمات ویژه شرکت
امدادخودرو ایران به شرح ذیل بهرهمند گردند:
ارائه خدمات امدادی در تمام ساعات شبانهروز
انتقال سرنشینان خودروی سانحه دیده به نزدیكترین شهر
انتقال رایگان خودروی سانحه دیده به نزدیكترین نمایندگی مجاز

5

پوشش زیان وارده به خودرو ناشی از سوانح ،تصادفات و قطعات سرقت شده خودرو
پوشش زیان تعویض خودرو ناشی از زیان كلی و سرقت كلی خودرو
پوشش زیان وارده به خودرو ناشی از سوانح طبیعی نظیر :بارش تگرگ ،آتشفشان ،آذرخش ،طوفان ،سیل و زلزله
پوشش زیان وارده به خودرو ناشی از سوانح غیر طبیعی نظیر :شكست شیشه به تنهایی ،ریزش آوار ،انفجار ،ریزش مواد شیمیایی و اسیدی ،افتادن یا پرتاب شی بر روی خودرو
انجام تعمیرات خودرو مطابق با استانداردهای تعمیراتی شركت ایران خودرو
تضمین كیفیت و دوام رنگ خودرو تعمیر شده در دوره اشتراك به مدت یك سال
نکته :1در صورتی كه مشترك ،مقصر سانحه شناخته شده داشته باشد پوشش مازاد بر بیمه با رعایت ضوابط و مقررات در تعهد کارت طالیی میباشد.
نکته : 2ســقف تعهدات شــرکت امداد خودرو ایران در زمان ارائه خدمات ،شامل پوشش زیان ،تعمیرات و سرویسهای ادواری بر اساس ارزش خودرو و قطعات ،مطابق قیمتهای
رسمی ایران خودرو و ایساکو در زمان خرید اشتراک میباشد.
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خدمات کارت طاليى
خدمات کارت طالیی
تصادفات
پوشش زیان ناشی از به هم خوردن دو یا چند خودرو ،برخورد به جسم ثابت یا متحرك ،برخورد جسمی دیگر به خودرو ،واژگونی و سقوط خودرو و زیان از زیر خودرو در تعهد
تمامی سطوح كارت طالیی میباشد.

5

سرقت
سرقت خودرو (كلی)
در صورتی که خودروی شــما ســرقت شود ،نسبت به تشــكیل پرونده اقدام نموده و مطابق ضوابط و مقررات شركت امداد خودرو ایران ،معرفینامه جهت دریافت یك دستگاه
خودروی صفركیلومتر از محصوالت موجود شركت ایران خودرو دریافت خواهید نمود.
سرقت لوازم خودرو (جزیی)
درصورتی که قطعات و لوازمی از خودرو ســرقت گردد ،جهت پوشــش زیان سرقت جزئی ،بالفاصله پس از دریافت گزارش سرقت از مراجع انتظامی با شماره  ۰۹۶۴۴۰تماس
حاصل نمایید.
سوانح :پوشش زیان ناشی از آتشفشان ،آذرخش ،بارش تگرگ ،انفجار ،طوفان ،سیل و زلزله ،ریزش مواد شیمیایی و اسیدی ،شکست شیشه به تنهایی ،ریزش آوار و افتادن شی
بر روی خودرو در تعهد کلیه سطوح کارت طالیی به استثناء کارت سال میباشد.
نکته :جهت دریافت خدمات فوقالذکر (تصادفات ،سرقت ،سوانح) به یكی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو و یا در صورتی که خودرو قابل حرکت میباشد به یکی از مراکز
کارشناسی شرکت امداد خودرو ایران مراجعه نمایید (جهت مشاهده آدرس مراکز کارشناسی به سایت  www.096440.irمراجعه فرمایید).
تعویض خودرو :مشترکین برای جبران زیانهای کلی خودرو ناشی از حادثه یا تصادف (بیش از  ٪۶۰ارزش روز خودرو) میتوانند با ارائه مدارک معتبر ،طبق ضوابط جاری و در
چارچوب مقررات شرکت امداد خودرو ایران یک دستگاه خودروی صفر کیلومتر از محصوالت ایران خودرو را دریافت نمایند.
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خدمات کارت طالیی
سرویس دورهای
جهت انجام سرویسهای دورهای خودروی خود میتوانید در زمان اعتبار اشتراك در كیلومتر تعیین شده ،در بازه  ۵۰۰كیلومتر قبل و حداكثر  ۱۵۰۰كیلومتر بعد از آن برای
سرویس مورد نظر به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه و یا طی تماس تلفنی با شماره  ۰۹۶۴۴۰از خدمت سرویس در محل (اتو کلیک) استفاده نمایید.در این خدمت
متناسب با سطح خدمت خریداری شده و بر اساس قطعات تعریف شده در هر سرویس ،تعویض قطعات مصرفی ذیل انجام میگیرد:
تعویض روغن موتور
تعویض فیلترها (هوا ،روغن ،سوخت)
تعویض شمع موتور
تعویض لنت ترمز جلو
تعویض تسمه تایمینگ

تعمیرات فنی خودرو
مشترکینی که این خدمات را در قالب کارت طالیی  4 -3 -2ستاره خریداری میکنند ،در صورت بروز هرگونه ایراد فنی در خودرو ،میتوانند با مراجعه به نمایندگیهای مجاز
تعمیرات خودروی خود را طبق ضوابط امداد خودرو ایران و استانداردهای تعمیراتی گروه صنعتی ایران خودرو انجام دهند .در این خدمت کارشناسان امداد خودرو ایران بطور
مســتمر فرآیند انجام تعمیرات خودرو را در نمایندگیهای مجاز گروه صنعتی ایران خودرو نظارت کرده و در نهایت پس از اطمینان از کیفیت خدمات ،خودرو را به مشــتری
تحویل میدهند.

ارائه چهار حلقه الستیک
این خدمت با هدف آسایش و بهبود ایمنی سفرهای مشترکین امداد خودرو ایران در نظر گرفته شده است .مشترکین کارت طالیی  4ستاره میتوانند از خدمات تعویض چهار
حلقه الستیک پس از طی مسافت  ۶۰۰۰۰کیلومتر در طول یک دوره اشتراک بهرهمند گردند.
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خدمات کارت طاليى
جذب و تمدید اشتراک
كلیه خودروهای سواری تولید گروه صنعتی ایران خودرو تا  ۱۰سال از زمان تولید میتوانند طبق ضوابط شركت برای تمدید کارت طالیی در هر سال اقدام نمایند .در صورتی كه
مشتركین كارت طالیی قبل از اتمام اشتراك ،مشمول شرایط تمدید باشند ،نیازی به بازدید از خودرو نمیباشد ،لیكن در صورت اتمام اعتبار اشتراك ،صدور انواع كارت طالیی،
بعد از بازدید و تأیید كارشناس مبنی بر سالمت خودرو ،تمدید اشتراک مطابق ضوابط انجام خواهد شد .مدت اعتبار اشتراك امداد سیار خودروهای صفر كیلومتر تولیدی شرکت
ایران خودرو که به اشتراك امداد خودرو ایران درآمدهاند ،دو سال میباشد.

5
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توانمنديهاي ديگر شرکت
شركت امداد خودرو ایران مفتخر است عالوه بر ارائه خدمات ذكر شده در بخشهای قبل ،امكانات بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
مرکز پاسخگویی
مركز پاسخگویی امداد خودرو ایران با هدف هدایت و پاسخگویی به خواستههای تعریف شده مشتریان به شرح زیر ایجاد گردید:
تعیین نوبت مراجعه به نمایندگیهای مجاز
تعیین نوبت خدمت سرویس در محل (اتو کلیک) و امداد گلس

5

ثبت شکایات گروه صنعتی ایران خودرو
ارائه خدمات بازاریابی و فروش
این مرکز در حال حاضر ،عالوه بر پاسخگویی به نیازهای فوقالذکر مرتبط با گروه صنعتی ایران خودرو ،امكان ارائه خدمات به شرح زیر را برای سازمانها و شرکتهای
دیگر فراهم نموده است :
میزبانی هوشمندانه مرکز پاسخگوئی
ساماندهی ارائه خدمات به مشتری در کوتاهترین زمان ممکن و سهولت استفاده از خدمات ارائه شده
اخذ بازخورد از مشتریان در رابطه با محصوالت و خدمات در راستای بهبود کیفیت مستمر
ایجاد بانک جامع اطالعاتی مشتریان
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امدادهای مناسبتی

شركت امداد خودرو ایران به منظور ارائه خدمات در مناسبتهای خاص ،نسبت به ارائه خدمات ویژه به مشتریان اقدام مینماید .انواع امدادهای مناسبتی:
امداد نوروزی
امداد تابستانی
امداد زمستانی
امدادرسانی در طرح اربعین حسینی

(ع)

امداد طرح سالگرد رحلت حضرت اما م

(ره)

5

امدادرسانی در زمان بروز سوانح غیر مترقبه
مرکز مشاوره فنی

با توجه به اهمیت بســط و گســترش آگاهی و اطالعات عمومی خودرو و در راستای سیاستهای كلی گروه صنعتی ایران خودرو ،شركت امداد خودرو ایران مركز مشاوره فنی

خود را راهاندازی نموده است .شما میتوانید در هر ساعت از شبانهروز با شماره تلفن این مركز تماس گرفته و سئواالت فنی خود را در خصوص كلیه محصوالت سواری تولیدی
گروه صنعتی ایران خودرو مطرح فرمایید .سیســتم تلفن گویا ،ســئوال شما را ضبط مینماید و پس از طرح در كارگروههای تخصصی كه بدین منظور تشكیل گردیده است در
كوتاهترین زمان ممكن پس از تماس ،بهترین و كاملترین پاسخ را در اختیارتان قرار میدهد.
پایگاه ثابت امدادی

با توجه به اهمیت امدادرسانی در جادههای پر تردد کشور ،این شرکت از طریق حضور ثابت و تمام وقت در محورهای اصلی ،خدمات تعمیرگاهی سبک ،فروش قطعات ،انجام
سرویسهای دورهای و فروش اشتراک را به مشتریان ،از طریق پایگاههای ثابت امدادی ارائه مینماید.
جهت اطالع از آدرس پایگاههای ثابت امدادی به سایت شرکت  www.096440.irمراجعه فرمایید.
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هشدار
مراقب سودجویان باشید
هشدار امداد خودرو ایران برای جلوگیری از سوء استفاده امدادهای متفرقه و غیر استاندارد:
1-1محصوالت ایران خودرو دارای دو سال اشتراک امدادی رایگان میباشند ،در صورت هرگونه تماس شرکتهای متفرقه با شما جهت راهنمایی و ترغیب به خرید کارت
اشتراک ،از طریق سایت شرکت یا تماس با  096440از اصالت آنها اطمینان حاصل نمائید.
2-2شماره پیامک امداد خودرو ایران 300030میباشد.
3-3هنگام دریافت خدمت و اعزام امدادگر از سوی امداد خودرو ایران ،هویت امدادگر تنها از طریق کد و کارت شناسایی و استفاده از آرم (لوگوی) احراز میگردد.
4-4فاکتور خدمات ارائه شده را جهت اطمینان خاطر دریافت نمایید.
5-5تمام قطعات مورد استفاده امدادگران ،قطعات اصلی محصوالت ایران خودرو در بستهبندی ایساکو با برچسب اطمینان میباشد.
آدرس دفتر مرکزی شرکت:
تهران ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،باالتر از میدان شیخ بهایی ،شماره  ۲۸صندوق پستی ۱۳۱۸۵ - ۹۶۴۴
جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو ،شرکت امداد خودرو ایران عالوه بر دفتر تهران ،دارای  ۱۰دفتر منطقهای در شهرهای آذربایجان ،اصفهان ،اهواز،
رشت ،ساری ،شیراز ،کرمان ،مشهد ،همدان و دفتر حومه تهران میباشد .جهت اطالع از آدرس و شماره تلفن دفاتر منطقهای به سایت شرکت مراجعه فرمایید.

www.096440.ir
www.emdadkhodro.com
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هایما
S7-1.8L TURBO PLUS
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تهران ،بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر 14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن)021( 48901 :
نمابر)021( 44934000 -1 :
مرکز پیامک30003 :
پست الکترونیکیinfo@ikco.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco.ir :

راهنمای محصول و گارانتی هایما

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

راهنمای محصول و گارانتی

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از
 امکانات خودرو و نحوه استفاده بهینه ازآن ضوابط استفاده از خدمات گارانتی شرایط بهرهمندی از خدمات امداد خودروتهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی ،عملکردی و نگهداری است.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

