دنا
دنا

Feb. / 2021 Iran Khodro Co. All rights reserved.

9007051104034
e-code: 5407010015-23

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 :

دنا پالس توربو

راهنمای محصول و گارانتی دنا

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

دنا پالس

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.

دنا پالس توربو اتوماتيک

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.
نكات 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.
 نظر به اهتمام شركت ايران خودرو بر توجه به مسايل محيط زیستی ،در اين كتابچه موارد و نكاتي كه الزم است در راستاي حفاظت از محيط زيست مورد توجه قرار گيرد با نمادمشخص شده 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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خودروی شما در یک نگاه

1

کنترل
1.1سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
2.2کیسه هوای سرنشین
3.3کلید بازکننده در صندوق عقب
4.4کلید فالشر
5.5کلید قبل مرکزی
6.6کلیدهای شیشه شوی؛ برف پاککن
7.7صفحه نمایش جلو داشبورد دیجیتال
8.8اهرم در موتور
9.9دریچههای هوا
1010مولتی مدیا
1111جای مدارک
1212سوئیچ استارت
1313کلید قفلکننده شیشههای عقب
1414دکمههای شیشه باالبر
1515تنظیم آینههای جانبی
1616کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان
1717کلید تنظیم سان روف*
1818محل نگهداری عینک*
1919کلید کنترل روشن و خاموش شدن چراغهای
داخلی هنگام باز شدن درها*
2020کلیدهای کنترل سرعت هوشمند روی فرمان*

* درصورت نصب در خودروی شما

12

خودروی شما در یک نگاه
کنترلها
 -1دنده دستي  -دنده اتوماتيک*
-2سوئیچ غیرفعال سازی کیسه هوای سرنشین
 -3دسته راهنما و بوق
 -4دریچههای هوا
 -5ترمز دستی
-6کیسه هوای راننده
 -7اهرم تنظیم موقعیت فرمان
 -8تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو

1

4
3

6
2

5

1

7
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خودروى شما در یک نگاه

1
1

2
دسته كليد
باخودروی شما كليدهای زير ارائه می شود:
 -۱دو عدد ســوئيچ كنترل از راه دور راديويی مجهز به
بازكن در صندوق عقب
 -2پالک شمارة شناسايی كليد
در پالک كليد شمارهای حك شده است كه برای تعويض
كليد به آن نياز خواهيد داشت .بنابراين پالک را در جای
امنی نگهداريد و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهيد.
توجه:
در اثر ضربه شــديد و يا افتــادن ريموت ،احتمال
شكســتگی اجزاء داخلی ريمــوت و عدم عملكرد
سيستم ضدسرقت خودرو (ايموبياليزر) وجود دارد.
۱4

3

2
1

قفل و بازكردن با كنترل از راه دور
كليد كنترل از راه دور را به سمت خودرو بگيريد:
 دكمة  ۱برای بازكردن دكمة  2برای قفل كردن دكمة  3برای بازكردن در صندوق عقب(با دوبار زدن پی در پی همراه با مكث كوتاه روی اين كليد،
در صندوق باز میشود)

اخطار:
از قرار دادن كنترل از راه دور يا باتری در دسترس
كودكان به شدت پرهيز نماييد زيرا بلعيدن باتری
میتواند منجر به مرگ گــردد .در صورت بلعيده
شدن سريعاً به مراكز درمانی مراجعه نماييد.

خودروی شما در یک نگاه
بسته شدن خودکار شیشهها*

شیشه باالبر برقی:
 )1شیشه باالبر برقی راننده:
حالت دســتی :کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید،
شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز میایستد.
حالت خودکار :کلید را یک بار فشــار دهید یا بکشید،
شیشه کام ً
ال باز یا بسته می شود.
باال بردن خودکار شيشــهها هنگامي که موتور روشن
است و پائين آوردن شيشــهها در تمامي وضعيتهاي
استارت سوئيچ امکانپذير است.
 )2شیشه باالبر برقی سرنشین
 )3شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
 )4شیشه باالبر برقی سمت راست عقب
)5کلید قفل کنندة شیشه باالبرهای عقب:
شیشــه های عقب خودرو در صورتی که راننده آنها را
قفل کرده باشد ،قابل باز و بسته شدن نیستند.

کلید شیشه ها
هر سرنشین میتواند شیشة سمت خود را باز و بسته کند.

این سیستم باعث میشــود که راننده هنگام خاموش
کردن خــودرو و قفل کردن درهای خــودرو از طریق
ریمــوت کنترل ،پنچرههای خــودرو یک به یک چک
شــده هر کدام که پایین باشد ،شیشه تا انتها باال داده
شود.
با یکبار زدن دکمه قفــل روی کنترل از راه دور ،ابتدا
درها قفل و با ضربه دوم بر روی همان کلید ،شیشــهها
به طور اتوماتیک و به ترتیب زیر باال میروند:
شیشــه راننده ،شیشه شاگرد ،شیشــه عقب راست و
شیشه عقب چپ
این سیستم امنیتی خطرات ناشی از فراموش کردن باال
بردن شیشهها را برطرف میکند و باعث میشود راننده
با آسودگی ،خودروی خود را ترک نماید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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1
1

تنظیم آینه برقی
 کلید  ۱را به ســمت راست یا چپ بچرخانید ،سپس بافشردن کلید  ۱در جهات چهارگانه ،آینه را (به طرف باال،
پایین ،چپ یا راست) تنظیم کنید.

آینة تاشوی برقی
این آینه ها بدون نیاز به اســتفاده از نیروی دست و در
حالت بسته بودن سوئیچ استارت با بستن درهای خودرو
از طريق فشــردن دکمه قفل بر روي ريموت با فشردن
مجدد اين دکمه در طول مدت  10ثانيه آيينهها بســته
شــده و از طريق زدن دکمه باز بر روي ريموت کنترل
باز ميشود.
همچنين آينههاي تاشو به وســيله کليدهاي رودري و
در تمامي حاالت سوئيچ قابليت باز و بسته شدن دارد.

هشدار:
براي جلوگيري از خراب شدن موتور تاشو آينه برقي
از تا کردن آيينه به کمک دست خودداري کنيد
16
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سوئيچ استارت
چهار وضعيت سوئيچ عبارتند از:
 STخاموش ،سوئيچ بسته است.
 Aسوئيچ باز است ولی فقط می توان از تجهيزات جانبی
استفاده نمود.
 Mسوئيچ باز است.
 Dروشن كردن موتور (استارت)

قفل فرمان:
پيش از اســتارت زدن ،اگر الزم باشد قفل فرمان را باز
نماييد ،به آرامــی همزمان با چرخاندن كليد ،غربيلك
فرمان را بچرخانيد.
توصيه میشود هنگام استارت زدن ،پدال كالچ را فشرده
نگهداريد تا استارت زدن موتور ،آسانتر صورت گيرد.
همچنين پيشنهاد ميشــود پس از بازكردن سوييچ و
قبل از استارت زدن ،چند لحظه (تا قطع شدن صداي
پمپ بنزين) مكث نموده و سپس سوييچ را در موقعيت
استارت قرار دهيد.

1

سيستم ضد سرقت خودرو (ایموبيالیزر)
اين سيســتم ،پس از لحظاتی از خاموش شــدن موتور،
سيستم الكترونيكی موتور را كنترل نموده و بدينوسيله
از روشــن شدن موتور خودرو توسط كليدی غير از كليد
اصلی جلوگيری میكند.
كپی كردن تيغة كليد برای روشــن كردن خودرو كافی
نمیباشــد ،جهت تكثير كليد بايستی به نمايندگیهای
مجاز مراجعه نماييد.

هشدار:

توجه:
در اثر ضربة شــديد و يا افتــادن ريموت ،احتمال
شكســتگی اجزاء داخلی ريمــوت و عدم عملكرد
سيستم ضدسرقت خودرو (ايموبياليزر) وجود دارد.

هرگز با موتور سرد حركت نكنيد ،اين كار
باعث افزايش مصرف سوخت خواهد شد.
 هرگز در فضای بسته موتور را روشن نكنيد. هيچگونه تغييری در سيستم قفل فرمان ايجادنكنيد.
۱۷
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3

3

6

5

2

4

1

کلید چراغ ها ،دستة راهنما و بوق
 -1چراغهای موقعیت جلو و عقب و صفحه نمایش جلو
داشبورد
 -2چراغ جلو نور پایین
 -3چراغ جلو نور باال
 -4چراغهای مه شکن جلو
 -5چراغهای مهشکن جلو  /عقب

18

4
2
6

8
 -6بوق
 -7چراغ راهنمای سمت راست
 -8چراغ راهنمای سمت چپ

1
5

برف پاککن ها و شیشهشوی
 -1خاموش
 -2برف پاککن زمانی
 -3برف پاک کن کند
 -4برف پاک کن سریع
 -5حرکت تکی برف پاککن
 -6شیشه شوی (کشیدن دستة کنترلی به سمت راننده)

خودروی شما در یک نگاه

1

صندلی برقی
-1کلید تنظیم زاویة پشتی صندلی
-2کلید تنظیم زاویة کفی صندلی*
فقط در صورت نصب در خودرو شما قابل
(آیکون
مشاهده است).
-3کلید تنظیم ارتفاع صندلی
-4کلید تنظیم ریل صندلی
 -5تنظیمکننده گودی کمر*
 -۶پشتی سر دارای قابلیتهای زیر است:
 تنظیم ارتفاع چرخش به جلو و عقب در بعضی از مدلها ،باز شدن به سمت جلو و بستهشدن به سمت عقب*

* درصورت نصب در خودروی شما
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1

تهویهاتوماتیک
 -1روشن و خاموش کردن سيستم تهويه
 -2چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش سرعت
چرخش فن
 -3روشن کردن گرمکن شيشه جلو
 -4تنظيم اتوماتيک سيستم تهويه
 -5انتخاب مسير توزيع هوا
 -6کنترل ورود هوا
 -7روشن کردن گرمکن شيشه عقب
 -8چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش دما
 -9روشن کردن کولر

1

9

2

8

7
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1

کمربند ایمنی پیشکشنده
کمربند ایمنی به همراه کیسة هوا ) (AIRBAGفقط
در هنگام دریافت ضربههای شدید ناشی از تصادفات
جلو فعال میشوند .آنها برای ضربههای وارده از پشت،
پهلوها ،واژگون شدن و یا تصادفات خفیف از جلو طراحی
نشدهاند و به همین دلیل فعال نمیشوند .پیش کشنده
کمربند فقط یک بار میتواند فعال شود چنانچه یکبار
این سیستم فعال شد (یعنی هنگامی که کیسه هوا فعال
شد) ،باید در اسرع وقت کمربند ایمنی توسط نمایندگی
مجاز ایران خودرو تعویض شود.
محدودکنندههای نیروی فشــار کمربنــد :این مکانیزم
به هنگام تصادف میزان نیرو را بر روی قفســة ســینه
سرنشین کاهش میدهد.

اخطار
 فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدنسرنشین محکم شده باشد کارایی الزم را
خواهد داشت .بسته به ماهیت و شدت ضربه،
سیستم پیشکشنده همزمان با کیسههای هوا
عمل مینماید .در صورت عدم عملکرد یکی از
حالتهای باال یا نقص در سیستم ،چراغ خطر
کیسة هوا روشن خواهد شد.
 جهت دستیابی به ایمنی بیشتر ،همواره کمربندایمنی ردیف جلو خودرو را بسته نگه دارید تا در
هنگام عملکرد ،کیسه هوا بهترین کارایی را داشته
باشد.

سان روف*
 .1براى با ز كردن سان روف ،كليد آن را به سمت عقب
فشــار داده تا سان روف به سمت عقب حركت كند و به
موقعيت دلخواه شما برسد ،سپس آن را رها كنيد.
 .2براى بستن سان روف ،كليد آن را به سمت جلو فشار
داده تا به ميزان دلخواه بسته شود و كليد را رها كنيد.

* درصورت نصب در خودروی شما

21

خودروی شما در یک نگاه

1

کیسه هوا
خودروی شــما عــاوه بر تجهیــز به کمربنــد ایمنی
پیشکشــنده دارای کیســه هــوای ( )AIRBAGنیز
میباشد.
کیســههای هوا ،بالفاصله پس از وقوع تصادف و ضربه
شــدید فعال شــده و از سرنشــینان خودرو محافظت
مینماید.
هنگامی که ســوئیچ اســتارت در وضعیــت  ONقرار
میگیرد ،چراغهای نشانگر  AIRBAGروی صفحة جلو
روشــن شده و پس از  6بار چشمک زدن
آمپر
خاموش میگردد.
در صورت مشــاهده هرگونــه تغییــر در عملکرد این
نشانگرها ،به نمایندگیهای مجاز مراجعه نمایید.

22

غیرفعال نمودن کیسه هوای سرنشین
کلید غیرفعال نمودن کیسه هوای سرنشین در قسمت
جانبی داشبورد قرار گرفته و این امکان را فراهم میکند
که کیســه هوای سرنشــین فعال ( )ONیــا غیرفعال
( )OFFشود.
در صورت غیرفعال شــدن ،چراغ هشدار غیرفعال بودن
کیسه هوای سرنشــین بر روی جلو آمپر ) ( روشن
میشود.

اخطار
فعال یا غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو
میبایست در هنگام خاموش بودن خودرو صورت
پذیرد.
بالفاصله پس از دوباره فعال نمودن کیسه هوا ،باید
چراغ هشدار مربوطه ( ) خاموش شود.

اخطار
در صورتی که راننده و سرنشینان کمربند ایمنی را
نبندند ،به جلو خم شوند ،یا خارج از صندلی قرار
بگیرند ،در صورت تصادف احتمال صدمات جدی
برای ایشان وجود خواهد داشت.
قرار گرفتن دست راننده بر روی پرهها یا قسمت
مرکزی فرمان ،قرار دادن پاها بر روی داشبورد و
نزدیک بودن بیش از حد به کیسه هوا ،ضمن ایجاد
اختالل در عملکرد سیستم ایمنی ،احتمال صدمه
در تصادفات را بسیار باال خواهد برد.
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1

كيسه هواى جانبى*
كيســه هواى جانبى دركناره جانبــى صندلى راننده و
شــاگرد نصب شده است،كه درآن قسمت عبارت SRS
 AIRBAGجهت اطالع از مجهز بودن صندلى به كيسه
هوا قابل مشاهده است.
كيســه هواى جانبى به هنگام تصادف شــديد از پهلو
عمل مىكند و عملكرد صحيح آن منوط به بسته شدن
كمربند ايمنى است.
درصورت تصــادف و عمل كردن كيســه هواى جانبى
صندلى بايد بــه طور كامل و توســط نمايندگى مجاز
تعويض گردد.
اخطار
 اگر کیســة هوا یک بار عمل کند ،بایستی کلیةاجزا و قطعات آن در اسرع وقت توسط نمایندگی
مجاز ایران خودرو تعویض گردد.
 نصب هرگونه روكش صندلى بر روى صندلىهاىمجهز به كيسه هواى جانبى ممنوع مى باشد*.

دریچة دسترسی به صندوق عقب
 این دریچه در پشــت زیر آرنجی عقب قرار دارد و برایحمل اشیای بلند مانند چوب اسکی – به نحوی که بخشی
از آن در صندوق عقب و ادامة آن از میان دریچه تا صندلی
عقب قرار گیرد  -و یا دسترسی به صندوق عقب از داخل
اتاق استفاده میشود.
 زیر آرنجی را پایین آورید و گیرة باالی دریچه را آزاد کنیدو آن را پایین بکشید تا کام ً
ال بر روی زیر آرنجی بخوابد.

قفلهای ایمنی محافظت از کودکان
این قفلها در درهای عقب خودرو ،زیر قفل اصلی قرار
گرفتهاند و از باز شدن درهای عقب از داخل ،جلوگیری
و مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل میکنند.
برای قفل کردن ،زائده را به سمت پایین بفشارید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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1

تنظیم زاویة فرمان
زاویة فرمان خودرو را متناســب بــا وضعیت بدن خود
هنگام رانندگی ،تنظیم کنید .بــرای این کار ،ابتدا باید
صندلی خود را تنظیــم و اطمینان یابید که عقربهها و
چراغهای هشدار دهندة صفحه نمایش جلو داشبورد به
وضوح قابل رؤیت هســتند .ســپس فرمان خودرو را در
بهترین وضعیت تنظیم کنید.
 -1اهــرم تنظیم زاویة فرمان را به پایین بفشــارید و از
حالت قفل خارج کنید.
 -2ســپس ارتفاع فرمان را تنظیم کنید و اهرم را کام ً
ال
باال بکشید تا در وضعیت مورد نظر قفل شود.

24

باز کردن د ِر موتور
 -1از داخل اتاق (سمت راننده) دستگیرة خالص کنندة
قفل در موتور را بکشــید .در این حالت د ِر موتور کمی
باال خواهد آمد.
 -2گیرة ایمنی د ِر موتور را به سمت باال بکشید و سپس
د ِر موتور را باال ببرید.
بستن د ِر موتور
میلــة تکیهگاه د ِر موتور را دوبــاره به گیرة خود محکم
کنید ،ســپس د ِر موتور را پایین بیاورید و برای بســتن
د ِر موتور ،آن را از وســط در گرفته و از فاصلة تقریباً 30
سانتی متری رها کنید.

اخطار
 هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیمنکنید ،این عمل فوق العاده خطرناک است.

خودروی شما در یک نگاه

1

گیربکس اتوماتیک*
1-1دسته دنده
2-2دکمۀ ( Sاسپورت)
این برنامه رانندگی پویاتر خودرو را امکانپذیر مینماید.
3-3دکمۀ (برف)
این برنامه استارت و کشش در موقعیتهای لغزنده را
تسهیل مینماید.

نمایشگر جلو داشبورد (در گونۀ مجهز به دنده
اتوماتیک)*
 :Pپارک
 :Rعقب رفتن
 :Nخنثی
 :Dرانندگی
 :Sبرنامه اسپورت
 :برنامه برف
 :۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱دندهها ،در روش دستی

پرخوران (*)Turbocharger
پرخوران یکی از فنآوریهای پیشرفته در موتورهای
درونسوز امروزی است .این سامانه با استفاده از انرژی
گازهای داغ خروجی موتور یا دود و به گردش درآوردن
پره توربین ،هوای فیلتر شده را توسط پره کمپرسور
متصل به توربین فشرده میسازد و با ورود آن به
موتور پس از خنک شدن در خنککن میانی
( )Intercoolerباعث افزایش چشمگیر قدرت موتور
و کاهش مصرف سوخت میگردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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1
فقط بنزین بدون سرب با اکتان 95
لطفا در هنگام سوختگیری از وارد
کردن نازل پمپ بنزین به صورت
کامل خودداری کنید.
استفاده از مکمل سوخت برای این
خودرو مجاز نمی باشد.

نوع سوخت
بنزین قابل اســتفاده در خودرو شما ،بنزین بدون سرب
سوپر با اکتان  95میباشد .در صورتی که سوختی غیر
از ســوخت مشخص شده مصرف شــود ،امکان تخریب
قطعــات داخلی موتور و آســیبدیدگی به دلیل پدیدة
خوداشتعالی و ضربه وجود خواهد داشت.

هشدار
عدم استفاده از بنزین بدون سرب به
کاتالیست خودرو صدمه زده و موجب
آالیندگی محیط زیست میشود.
 از ترکیب هر نوع مایع با سوختهای استاندارد بهشدت پرهیز نمایید.
26

با

تکنولوژی

بلوتوث

موبایل هندزفری
(*)Bluetooth
با تجهیز خودرو به موبایل هندزفری با تکنولوژی بلوتوث
( ،)Bluetoothدیگر نیازی به جوابگویی با اســتفاده از
گوشی تلفن همراه در داخل خودرو نخواهید بود؛ حتی
اگر گوشی تلفن همراه در کیف یا جیب شخص استفاده
کننده قرار داشته باشد .کلید رد یا قبول مکالمه بر روی
غربیلک فرمان قرار دارد.

کنترل سرعت هوشمند*
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشــمند فعال
میشــود ،راننده میتواند از طریــق کلیدهایی که روی
غربیلک فرمان قرار دارد ،ســرعت خــودرو را افزایش یا
کاهــش دهد .در صورتی که راننده پدال ترمز یا کالچ را
فشار دهد ،سیستم کنترل سرعت هوشمند قطع شده و
بالفاصله کنترل سرعت خودرو به راننده باز میگردد.

خودروی شما در یک نگاه

1

5,6

دستورالعمل راه اندازی سیستم صوتی
 -1خاموش وروشن کردن سیستم ()POWER
 -2خارج کردن  CDاز دستگاه ()EJECT
 -3ورود به سیستم راهیاب ()NAVI
 -4ورود به منوی اصلی ()MENU
 -5افزایش صدای سیستم () VOL+
 -6کاهش صدای سیستم ()VOL-
 -7جستجوی ایستگاه رادیویی ،فایل ،پوشه ویا ترک
)
موسیقی در ردیفهای باالیی (

 -8جستجوی ایستگاه رادیویی ،فایل ،پوشه ویا ترک
موسیقی در ردیفهای پایینی (
)
 -9قطع کامل صدای خروجی سیستم()MUTE
 -10خاموش کردن صفحه نمایش و نور پس زمینه()DISP
 -11میکروفن جهت مکالمه هندزفری
 -12ورودی میکرو اس دی
 -۱۳برای وارد شدن به حالت رادیو کلید رادیو را فشار
دهید*.

5,6

توجه:
 محدوده حساس لمسی روی پنل در مرکز هر آیکونقرار گرفته است .لطفاً به منظور اجرای هر آیکون مرکز
آن را لمس کنید.
 بدالیل ایمنی ،هنگامی که سیستم در حالت استفادهاز دوربین دنده عقب است ،کلیه دکمههای سیستم
صوتی غیر فعال بوده و پخش موسیقی متوقف میشود.
لطفا تمام تمرکزتان به پارک کردن خودرو باشد.
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قبل از رانندگی
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کمربند ایمنی پیش کشنده ۴۸ . .........................................................
کپسول اطفاء حریق* ۴۹ ....................................................................
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1

چراغ های داخلی ۵۶ .............................................................................
گرمایش و تهویه ۵۷-۶۱ ......................................................................
تجهیزات داخلی ۶۲-۶۴ ......................................................................
دریچه سقف خودرو (سانروف)* ۶۵ ..................................................
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مولتی مدیا ۶۹-۱۰۸ .............................................................................

* درصورت نصب در خودروی شما
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باز كردن و بستن درها
قفل و بازكردن با كنترل از راه دور
كليد كنترل از راه دور را به سمت خودرو بگيريد.
 دكمه  ۱را برای بازكردن فشار دهيد( .سيستم دزدگيرخاموش می شود).
 دكمــه  2را برای قفل كردن فشــار دهيد( .سيســتمدزدگير روشن می شود).
 دكمه3را برای بازكردن در صندوق عقب فشار دهيد(.بادو بار زدن پی در پی همراه با مكث كوتاه روی اين كليد،
در صندوق باز میشود).

۲

دسته كليد
با خودروی شما كليدهای زير ارايه میشود:
 -۱دو عدد ســوئيچ كنترل از راه دور راديويی مجهز به
بازكن در صندوق عقب
 -2پالک شماره شناسايی كليد
در پالک كليد شمارهای حك شده است كه برای تعويض
كليد به آن نياز خواهيد داشت .بنابراين پالک را در جای
امنی نگهداريد و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهيد.

توجه:
فشــاردادن متوالی دكمهها با فاصلة زمانی كوتاه
باعث میشــود عملكرد آنها به مــدت  2۰ثانيه
متوقف شود.
3۰

قفل شدن اتوماتيک درها
چنانچه قفل درها از طريق كنترل از راه دور باز شــود ولی
هيچ يك از درهای خودرو در مدت معينی ۱باز نشود ،درها
مجددا ً قفل و دزدگير فعال خواهد شــد .اين قابليت برای
اجتناب از باز شــدن ناخواسته قفل درها در اثر فشار دادن
غير عمدی دكمه باز شــدن درها روی كنترل از راه دور در
نظر گرفته شده است .هنگامی كه حين رانندگی سرعت
خودرو از  ۱۰كيلومتر بر ســاعت فراتر رود ،درها به صورت
2
اتوماتيك قفل میشود.
فعال و غيرفعال شــدن اين قابليت با نگه داشتن كليد قفل
مركزی به مدت۵ثانيه و سپس رها كردن آن امكان پذير است.

توجه:
در اثر ضربة شــديد و يا افتــادن ريموت ،احتمال
شكســتگی اجزاء داخلی ريمــوت و عدم عملكرد
سيستم ضدسرقت خودرو (ايموباليزر) وجود دارد.

باز شدن اتوماتيک درها
در صورت بروز تصادف وعملكرد كيســه هــوا در ها به
صورت خودكار باز ميشوند.

 - ۱اين زمان توسط دستگاه عيبياب در نمايندگیهای مجاز ايران
خودرو قابل تنظيم است.
 - 2اين قابليت را میتوان توسط دستگاه عيبياب در نمايندگیهای
مجاز ايران خودرو نيز غيرفعال كرد.

باز کردن و بستن درها
با کلید :
براى بازكردن درب صندوق عقب ،با چرخاندن كليد
درمغزى قفل سوئيچى به سمت راست درب صندوق
باز مىگردد.
براى قفل كردن ،تنها با بستن درصندوق عقب امكان
دسترسى به صندوق عقب وجود نخواهد داشت.

قفل یا باز کردن با کلید
از کلید بــرای قفل یا باز کردن سیســتم قفل مرکزی
استفاده کنید .کلید را در قفل د ِر سمت راننده وارد کنید
و برای قفل کردن ،به ســمت چپ و برای باز کردن ،به
سمت راســت بچرخانید .در صورت چرخاندن به سمت
چپ (قفل کردن)،تمام درها ،در صندوق عقب و د ِر باک
قفل میشــوند و درصورت چرخاندن به سمت راست،
تمام درها ،و در باک باز میشوند.
نکته
در صورتی که خودروی شما توسط سوئیچ کنترل از
راه دور قفل شده باشد و اقدام به باز کردن خودرو یا
د ِر صندوق عقب با سوئیچ مکانیکی نمایید ،دزدگیر
فعال بوده و باعث فعال شدن بوق خواهد شد.

قفل و باز کردن د ِر صندوق عقب
با کنترل از راه دور :
برای بازکردن در صنــدوق عقب،کلید کنترل از راه دور
را به ســمت گیرنده رادیویی گرفته و دکمه بازکننده در
صندوق عقب (دکمه)3
(با دوبار زدن پی در پی همراه با مکث روی این کلید ،د ِر
صندوق باز میشود)
هنگامــی که قفل مرکزی خودرو با کنتــرل از راه دور یا
مکانیزم قفل خودکار هشــدار دهنده فعال شــده است،
دسترســی به صندوق عقب با ریموت امکانپذیر اســت
ولی باید در مدت 30ثانیه نســبت به بستن در صندوق
اقدام کرد ،در غیر اینصورت دزدگیر فعال شــده و بوق به
صدا درخواهد آمد .لذا بهتر است ابتدا با ریموت ،خودرو از
حالت قفل خارج شود (فشردن دکمه)1
برای قفل کردن ،تنها با بســتن در صندوق عقب امکان
دسترسی به صندوق عقب وجود نخواهد داشت.
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باز کردن و بستن درها

2

قفلهای ایمنی محافظت از کودکان
ایــن قفلها در درهای عقب خودرو ،زیر قفل اصلی قرار
گرفتهاند و از باز شدن درهای عقب از داخل جلوگیری و
مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل می کنند.
برای قفل کردن زائده را به سمت پایین بفشارید.

نکات ایمنی پیشگیری از سرقت خودرو
هموار نکات زیر را هنگامی که خودرو را حتّی برای چند
دقیقه ترک می کنید ،رعایت کنید:
 -1پنجرهها را کام ً
ال ببندید.
 -2اشــیای قیمتی را با خود بردارید یا در صندوق عقب
پنهان کنید.
 -3سوئیچ را جا نگذارید.
 -4فرمان را قفل کنید (هنگامی که ماشین خاموش است
با کمی چرخاندن ،فرمان قفل می شود)
 -5همه درها را قفل کنید.
عالوه بر رعایت نکات باال ،خود شما هم میتوانید تدابیری
بیندیشید که امکان سرقت خودروی خود را کاهش دهید.

هشدار
 از پــارک کــردن خــودرو در مکانهای خلوتخودداری کنید.
 خودرو را در مکانهای تاریک پارک نکنید. هرگز اسناد و مدارک خودرو یا کلیدهای یدکیرا در داخل خودرو جا نگذارید.
 اگر پارکینگ دارید ،از آن استفاده کنید و حتماًسوئیچ را بردارید.
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باز کردن و بستن درها

2

تعویض باتری کنترل از راه دور
اگر کلید درســت عمل نکند ،الزم است باتری را عوض
کنید .برای تعویض باتری ،ابتدا پیچ  Aرا باز کنید و قاب
پشت سوئیچ را با فشار مناسب به شکاف مابین قاب باال و
پایین ،جدا کنید .باتری مورد تأیید  CR 2032میباشد.
به یاد داشته باشــید ،حتی هنگامــی که باتریهای
کنترل از راه دور خالی شدهاند ،سیستم قفل مرکزی با
استفاده از کلید عمل می کند .حتیالمقدور از باتریهای
مستعمل استفاده نکنید.

اخطار

از نگهداری باتریهای مستعمل در خانه
یا رهاســازی آنهــا در طبیعت خودداری
کنید ،آنها را در اختیار ســازمانهایی که
مســئولیت جمعآوری و بازیافت اینگونه
باتریها را دارند قرار دهید.
 از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترسکودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری
میتواند منجر به مرگ گــردد .در صورت بلعیده
شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
33

سيستم ضد سرقت خودرو ()Immobilizer

۲

سيستم ضد سرقت خودرو()Immobilizer
با تجهيز خودرو به سيســتم ايموبياليزر ،خودرو تنها با
استفاده از دو عدد سوئيچی كه در هنگام تحويل خودرو
به مالك تحويل گرديده است ،روشن خواهد شد.

توجه:
كپی كردن تيغة كليد برای روشــن شدن خودرو كافی
نيســت .برای داشتن ســوئيچهای بيشتر به درخواست
مالك خودرو ،در نمايندگیهای مجاز ايران خودرو امكان
تكثير كليد با دستگاه دياگ وجود دارد.
برای نگهداری و اســتفاده بهتر از خودرو خود ،به موارد
زير توجه فرمائيد:
 -۱بــا توجه بــه اينكه درون كليدهای خودروی شــما
تراشــههای الكترونيكــی ظريفی جا داده شــدهاند كه
حافظة آنها حاوی اطالعات كد كليد شــما میباشــد،
34

حتیاالمكان از قرار دادن سوئيچ خودرو درمكانهايی كه
دارای ميدانهای مغناطيســی و الكتريكی قوی هستند
خودداری فرماييد.
 -2هنگام تحويل خودرو به همراه كليدها كارتی به شكل
روبرو تحويل مالك خودرو میگردد.
وجــود اين كارت در موارد مربوط به تكثير كليد (از  2به
ماكزيمم  ۵عدد) و يا جايگزين كردن كليدهای گمشده،
تعويض يونيت الكترونيكی سيســتم ضد سرقت خودرو
(ايموبياليــزر) و يا تعويض يونيــت الكترونيكی كنترل
موتور( )ECUبه همراه اســناد مالكيت خودرو ضروری
میباشد ،لذا در نگهداری اين كارت همراه با اسناد خودرو
دقت كنيد.
شايان ذكر اســت در صورت فقدان كارت عمليات فوق
امكانپذير نبوده و بايد تمامی سيســتم تعويض گردد.
هزينههای ناشی از اين بی دقتی به عهده مالك خودرو
میباشد.

هشدار
 سيستم ضد ســرقتی كه خودروهای شما به آنتجهيز گشته است ،از مطمئنترين انواع سيستمهای
حفاظتی میباشــد كه بدون انجام عمليات خاصی،
منجر به باال رفتن ضريب امنيتی خودرو میگردد .البته
موضوع فوق نبايد باعث سهلانگاری مالكين خودرو
نسبت به حفاظت كافی از خودروی شخصی شود.
 هرگونه تعميرات و يا تغيير بر روی سيستم ضدسرقت (جعبه الكترونيكی ،ســيم كشی و غيره)
اكيدا ً ممنوع میباشد.

توجه:
اين سيستم ،لحظاتی پس از خاموش شدن موتور،
سيســتم الكترونيكــی موتور را كنتــرل نموده و
بدينوسيله ،از روشن شدن موتور توسط كسی كه
كليد اصلی را ندارد ،جلوگيری میكند.
 در اثر ضربة شــديد و يا افتادن ريموت ،احتمالشكســتگی اجزاء داخلی ريمــوت و عدم عملكرد
سيستم ضدسرقت خودرو (ايموبياليزر) وجود دارد.

صندلیها

صندلی برقی
1-1کلید تنظیم زاویة پشتی صندلی
2-2کلید تنظیم زاویة کفی صندلی*
فقط در صورت نصب در خودرو شما قابل
(آیکون
مشاهده است).
3-3کلید تنظیم ارتفاع صندلی
4-4کلید تنظیم ریل صندلی

5-5تنظیمکننده گودی کمر*
6-6پشتی سر دارای قابلیتهای زیر است :
 تنظیم ارتفاع چرخش به جلو و عقب در بعضی از مدلها ،باز شدن به سمت جلو و بستهشدن به سمت عقب*

اخطار
 مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی ،پایسرنشین عقب زیر صندلی نباشد.
 هیچ وسیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلوطرف راننده) وجود داشته باشد .زیرا در حالت ترمز
شــدید ،این وسایل میتوانند به زیر پدال بلغزند و
مانع استفاده از پدالها شوند.
 در هنــگام حرکــت خــودرو از تنظیم صندلیخودداری کنید.
 درصــورت نصب روکــش دوم صندليها دقتنمایید که بندهاي نگهدارنده روکش مانع حرکت
میلههاي تنظیــم موقعیت صندلي راننده نگردند،
جهت نصب روکش دوم بــه نمایندگيهاي مجاز
مراجعه نمایید.
 باز و بســتن صندلي ميبایســت مطابق پروسهانجــام گــردد و نــکات ایمني رعایت شــود لذا
درصورت نیاز به باز و بســتن صندليها حتماً به
نمایندگيهاي مجاز مراجعه نمایید.
 در صــورت تجهيز صندلي بــه ايربگ از نصبروکش دوم خودداري فرمائيد*.

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلیها

2

-1تنظیم زاویه پشتی صندلی
برای تنظیم زاویه پشتی صندلی کلید مربوطه را
به سمت جلو یا عقب حرکت دهید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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-2تنظیم زاویة نشیمن صندلی*
برای تنظیم زاویة نشیمن صندلی قسمت جلو،
این کلید را به سمت باال یا پایین کج کنید.

 -۳تنظیم ارتفاع صندلی
برای تنظیم ارتفاع صندلی ،قســمت عقب این
کلید را به سمت باال یا پایین کج کنید.

اخطار
 دقت کنید هنگام حرکت ،سرنشــینان جلوییخودرو ،با پشــتی صندلی خوابیده سفر نکنند.
کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود
را دارند که زاویة پشــتی نســبت به خط عمود
حدود  25درجه باشد.
 درهنــگام حرکــت خــودرو ،از تنظیم صندلیخودداری کنید.

اخطار
مطمئن شــوید هنگام پایین آوردن صندلی ،پای
سرنشین عقب زیر صندلی نباشد.

صندلیها

2

-4کلید تنظیم ریل صندلی
برای تنظیــم طولی صندلی ضامــن مربوطه را
بصورت کشویی به طرف جلو یا عقب حرکت دهید.

 -۵تنظیم تکیهگاه گودی کمر*
برای تنظیم پرکننده گودی کمر دکمه مربوطه را
به چپ و یا راست فشار دهید.

تنظیم ارتفاع پشتی سر صندلیهای عقب
هنگامی که سرنشــین در صندلی عقب مینشیند پشت
سری را مطابق برچسبی که بر روی پشت سری نصب شده
است ،به باال بکشد( .تصویر پایین)

اخطار
با توجه به اینکه پشــتی ســر یک وسیله ایمنی
اســت ،از وجود آن و صحیح قــرار گرفتن آن در
جای خود اطمینان حاصل نمایید.
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تنظیم ارتفاع پشتی سر
برای تنظیم ارتفاع پشتی سر ،آن را به طرف باال بکشید تا
هم سطح پشت سر شود .برای کاهش ارتفاع ،آن را به طرف
پایین بفشارید ( .ابتدا قفل ضامن را به سمت داخل فشار
داده سپس پشت سری را به سمت باال یا پایین بکشید*).
توجه :با توجه به اینکه بیرون آوردن پشتی سر به نیروی
زیادی نیاز دارد که ممکن است به صندلی صدمه بزند ،جز
در موارد ضروری از بیرون کشیدن آن خودداری کنید.

وضعیت سر نسبت به پشتی سر
پشتی سر برای محافظت ســر از عقب رفتن شدید هنگام
تصادفیاتوقفهایناگهانیطراحیشدهاست.تنظیمصحیح
آن خطر آسیب رسیدن به سرو گردن را کاهش می دهد.
ضمناً پشتی سر در موقعیت خود ،قابل چرخش به جلو و
عقب است (مطابق شکل باال)

اخطار
با توجه به اینکه پشتی سر یک وسیله ایمنی است ،از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای خود اطمینان
حاصل نمایید.
جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو ،الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت
سر نسبت به پشتی سر ،مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.
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وضعیت سر نسبت به پشتی سر*
پشتی سر برای محافظت ســر از عقب رفتن شدید هنگام
تصادفیاتوقفهایناگهانیطراحیشدهاست.تنظیمصحیح
آن خطر آسیب رسیدن به سرو گردن را کاهش می دهد.
ضمنآ پشتی سردر موقعیت خود،قابل باز شدن به سمت
جلووبسته شدن به ســمت عقب با کشش وفشار دست
میباشد( .مطابق با شکل باال)

* درصورت نصب در خودروی شما

صندلیها

نصب صندلی کودک توسط ایزوفیکس ()Isofix
صندلیهای کودک مجهز به سیســتم ایزوفیکس دارای
دو قالب قفل شونده در پایین صندلی بوده که به راحتی
به دو حلقه که مابین پشتی و کفی صندلی خودرو قرار
دارد متصــل میشــود و دارای یک تســمه و قالبی در
انتهای آن اســت که به یک حلقه واقع در روی طاقچه
عقب نصب میشود.
صندلیهای ایزوفیکس به راحتی نصب میشود و تا جای
ممکــن از جابجایی و چرخش صندلی کودک جلوگیری
میکند.
در این خودرو دو موقعیت نصب برای صندلیهای مجهز
به ایزوفیکس وجود دارد که هر دو موقعیت در صندلیهای
عقب کناری واقع شده است.

نحوه اتصال صندلی ایزوفیکس دار
بــه منظور اتصال صندلی کودک مجهــز به ایزوفیکس
قالبهای پایین صندلی کودک را به حلقههایی که بین
کفی و پشــتی هســتند متصل کنید و قالب متصل به
تســمه که باالی صندلی کودک اســت را به قالب روی
پشت صندلی عقب متصل کنید.
برای این منظور شــاید الزم باشد قالب پشتی صندلی
خودرو را آزاد کنید تا پشــتی صندلی خودرو کمی خم
شــود تا امکان رد کردن تســمه باالی صندلی کودک
فراهم شود.

اتصاالت صندلي کودک (در تصوير مشــاهده ميشود)،
شــامل سه حلقه است که دو تاي آن بين کفي و پشتي
صندلي عقب و ديگري پشت صندلي عقب قرار دارد.
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نصب تســمه قالب بــاالی صندلــی کودک به
بستهاي روي طاقچه
چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود
پشــت سری وجود ندارد چه در صورتی که تسمه قالب
باالی صندلی کودک تک و چه به صورت دوتایی باشــد
این تسمه را از روی پشتی رد کنید.مطابق تصاویر زیر.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود
پشت سری متحرک وجود دارد پشت سری را بلند کرده
و تســمه قالب باالی صندلی را از زیر پشــت سری رد
کنید .چنانچه تسمه صندلی کودک شما دوتایی است از
اطراف پشت سری تسمه را رد کنید.مطابق تصاویر زیر

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی
کودک تک اســت ،تسمه را از باالی پشت سری مطابق
تصویر عبور دهید.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی
کودک دو تایی اســت ،تســمه را از اطراف پشت سری
مطابق تصویر عبور دهید.
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ایمنی کودکان
جدول موقعیت صحیح برای نصب صندلی کودک قابل نصب توسط کمربند بزرگسال و صندلی کودک ایزوفیکس دار
نوع صندلی کودک

وزن کودک

سایز صندلی کودک

موقعیت صندلی
سرنشین جلو ()5

موقعیت صندلیهای
عقب کناری

موقعیت صندلی
عقب وسط

گروه وزنی کودکان 0

<10kg

F,G

X

)U(2

X

صندلی رو به پشت
گروه وزنی کودکان  0و +0

<10kg
و
<13kg

E

)U(1

)U(3

X

گروه وزنی کودکان  +0و 1

 >13kgو
 9تا 18kg

C,D

)U(1

)U(3

X

صندلی رو به جلو
گروه وزنی کودکان 1

 9تا 18kg

X

X

)U - IUF(4

X

بوستر
کودکان
گروه وزنی
2و3

 15تا 25kg
 22تا 36kg

X

X

)U(4

X

گهواره عرض کودک

صندلی رو به پشت

 = Xاين موقعيت براي نصب صندلی کودک مناسب نيست
 = Uاین موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال توسط کمربند بزرگسال خودرو مناسب است.
 = IUFاین موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال رو به جلو توسط قالب ایزوفیکس مناسب است.

2

اخطار

 هیچ وسیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلو طرفراننده) وجود داشته باشد ،زیرا در حالت ترمز شدید،
این وسایل میتوانند زیر پدال بلغزند و مانع استفاده
از پدالها شوند.
 اطفــال و کــودکان به هیــچ وجه نبایــد روی پایسرنشینان خودرو بنشــینند .مخصوصاَ هنگامی که
فرزند شما روی پایتان نشسته ،خطر جراحات شدید
وجود دارد .هیچگاه از یک کمربند برای بستن دو نفر
به طور همزمان استفاده نکنید.
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2

توضيحات جدول صفحه قبل:
( )۱صندلی خودرو را در حالت عقبترین و باالترین موقعیت تنظیم کنید .زاویه پشتی صندلی تقریبا  25درجه باشد.
( )۲یک گهواره به صورت عرضی در خودرو نصب میشود و دو صندلی از ردیف عقب را اشغال میکند .گهواره را در موقعیتی قرار دهید که پاها نزدیک در قرار گیرند.
( )۳برای نصب صندلی کودک رو به عقب در ردیف عقب ،صندلی جلو را تا حد ممکن به سمت جلو حرکت داده و بعد از نصب مجددا تا جایی که به صندلی کودک برخورد
نکند به سمت عقب برگردانید.
( )۴برای نصب صندلی کودک رو به جلو در ردیف عقب ،قبل از نصب پشت سری صندلی خودرو در موقعیت نصب را جدا کنید.
( )۵آمار نشان میدهد که کودکان در تمامی ردههای سنی و وزنی هنگامی که در صندلی عقب محافظت میشوند ،ایمنتر هستند.
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اخطار
 از محکم شدن اتصال قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک با قالبی که در طاقچه عقب قرار دارد مطمئن شوید( .رجوع شود به نحوه اتصال) در صورتی که اتصال به درستیصورت نگرفته باشد ،در هنگام تصادف شاید به صورت مناسبی مهار ایمنی کودک نداشته باشد.
 به حالتهای مختلف بستن قالب متصل به تسمه در باالی صندلی کودک بسته به شرایط پشت سری توجه فرمایید. اتصاالت ایمنی کودک به گونهای طراحی شدهاند که تنها بارهایی را که به درستی بر صندلی کودک وارد میشوند را تحمل می کنند .تحت هیچ شرایطی آنها قابل استفاده برایکمربند ایمنی بزرگساالن نمیباشند .اتصاالت توان تحمل نیروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت کامل و یا کمربند ایمنی بزرگساالن بر روی آن نصب
شود را ندارد .بزرگسالی که اتصال کمربند را بر روی اتصاالت ایمنی کودک نصب می کند ریسک بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شدیدی که در تصادف بوجود میآید ،می کند.
 از نصب بلندگوهایی که نیاز به باز کردن قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک دارد و یا در استفاده مناسب از قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک ،مداخله ایجادمی کند ،خودداری فرمایید.
 تصادف میتواند سیستم ایزوفیکس خودرو را دچار آسیب دیدگی کند .ایزوفیکس آسیب دیده نمیتواند مهار ایمنی برای کودک باشد و منجر به جراحات جدی و یا حتی مرگدر تصادف شود .بدین منظور مطمئن شوید که سیستم ایزوفیکس بعد از تصادف به درستی کار می کند .در اولین فرصت یک بازرس باید این سیستم را چک کند و در صورت
نیاز جایگزینیهای الزم را انجام دهید.
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توجه :افراد زیر  7یا  8سال به دلیل تفاوت نسبت وزن
سر به بدن ،کودک محسوب میشوند .در کاهش ناگهانی
سرعت خودرو ،وزن سر با توجه به ضعف نسبی عضالت
گردن کودکان میتواند صدمات جدی به ستون مهرهها
وارد سازد .تنها در مواقعی که سن سرنشینان حدود1۳
ســال و یا قد آنها بیش از  13۷سانتیمتر باشد ،میتوان
آنان را نوجوان محسوب کرد.
بــه همین دلیل در اغلب کشــورها جهت مســافرت و
استفاده از وسایل ایمنی مناسب کودکان ،قوانینی پیش
بینی شده است.

اخطار
هیچ وســیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلو
طرف راننده) وجود داشه باشد؛ زیرا در حالت ترمز
شدید ،این وسایل میتوانند به زیر پدال بلغزند و
مانع استفاده از پدالها شوند.
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صندلــی مخصــوص اطفال تا ســن  9ماهگــی (وزن
تا10کیلوگرم) را به صورت رو به پشــت از ســه نقطه به
تسمه کمربند (کمربند با قرقره قفل شونده) محکم کنید.

صندلی مخصوص اطفال  9ماهه تا  3ســاله (وزن تا 18
کیلوگرم) را به صورت رو به جلو ،در صندلی عقب خودرو
مســتقر و از  2یا  3نقطه به کمربند (کمربند ساده یا با
قرقرة قفل شونده) محکم کنید.

اخطار
 به منظور حفظ ايمني،کودکان زير  13سال در صندلي عقب بنشينند. هرگز کودکان زير  13سال را در صندلي جلو ننشانيد. -هرگز صندلي مخصوص اطفال که رو به عقب بسته ميشودرا در صندلي جلو خودرو قرار ندهيد.

ایمنی کودکان

2

کودکان 3ســال به باال (وزن بیــش از  15کیلوگرم) را
میتوان با یــک محافظ مخصــوص ،در صندلی عقب
خودرو ،رو به جلو به گونهای نشاند که کمربند (کمربند
ساده یا کمربند با قرقرة قفل شونده) در دو یا سه نقطه
به محافظ محکم شود (این روش بخصوص برای کودکان
بین  3تا  6سال مناسب است)

همچنین کودکان درشت اندام  3سال به باال را میتوان
با یک تشــک کمکی (( ،)cushion boosterدر صندلی
عقب خودرو و رو به جلو به گونهای نشــاند که کمربند
(کمربند ســاده یا کمربند با قرقرة قفل شــونده) در دو
یا ســه نقطه به تشک کمکی محکم شــود (این روش
بخصوص برای کودکان بین  3تا 6سال مناسب است).

اخطار
اطفال و کــودکان به هیچ وجــه نباید روی پای
سرنشینان خودرو بنشینند .مخصوصاً هنگامی که
فرزند شــما روی پایتان نشســته ،خطر جراحات
شــدید وجود دارد .هیــچگاه از یک کمربند برای
بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.
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کمربندهایایمنی

2

توصیههای ایمنی در مورد کمربندها
کمربندهای ایمنی خودروی شما برای اندازههای افراد بالغ طراحی و تنها برای استفادة یک نفر در نظر گرفته شده است .همواره از بسته بودن کمربند ایمنی همة سرنشینان
اطمینان حاصل کنید و به هشدارهای زیر عمل کنید:
 هرگز اجازه ندهید هنگام حرکت ،سرنشینان پشتی صندلی خود را بیش از حد بخوابانند .کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویة پشتی نسبت به خطعمود حدود  25درجه باشد.
کمربندهای ایمنی را طوری تنظیم کنید که خالصی نداشته باشند .هنگام حرکت ،تسمة کمربند را از بدن دور نکنید .جهت عملکرد درست ،کمربند ایمنی باید همیشه در تماسکامل با بدن باشد.
 تسمة پایینی کمربند نباید از روی شکم عبور کند بلکه محل صحیح عبور آن از ناحیه لگن است .تسمه مورب باید از روی شانه و قفسة سینه بگذرد بدون اینکه به گردن فشار آورد. قبل از بستن کمربند ،اشیای سخت ،تیز یا شکستنی چون قلم ،کلید ،عینک و مانند آن را از لباس خود جدا کنید .مراقب باشید کمربند تاب نخورده باشد و مانعی در سر راهآن قرار نگیرد.
کمربندهایی را که در تصادف شدید حساسیت خود را از دست دادهاند یا ساییده شدهاند ،تعویض کنید. در صورت امکان از کمربندها برای ثابت نگهداشتن بستهها روی صندلی ،استفاده کنید .در تصادفها ،پرتاب بستههای آزاد روی صندلیها در داخل اتاق خودرو میتواند موجبجراحتهای جدی شود.
 در اکثر کشورها ،همة سرنشینان خودرو قانوناً ملزم به استفاده از کمربندهای ایمنی هستند ،جز در مواقعی که به دلیل گواهی پزشکی از این کار مستثنی باشند. بانوان باردار ،باید تسمه مورب کمربند را از شانه ،میان سینهها و یک طرف جنین بگذرانند .در صورت داشتن هر تردیدی ،با پزشک خود مشورت کنید.کمربندهای طرح جدید،مجهز به سیستم پیش کشنده جهت عقب کشیدن سرنشین و قرار دادن آن در موقعیت مناسب قبل از تصادف احتمالی میباشند.
مجهز به سیستم محدود کننده نیرو جهت کنترل میزان نیروز وارد شده به قفسه سینه سرنشین در تصادف احتمالی میباشند.
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کمربندهایایمنی

2

بستن کمربند
کمربند را به آرامی از روی شــانه و سینه عبور دهید و
مطمئن شوید تاب نخورده باشــد .زبانة فلزی آن را در
قفل مخصوص داخل و با صدای تق ،از قفل شــدن آن
اطمینان حاصل کنید.
اخطار
کمربندها تنها زمانی مفید و امن هستند که صندلی
در حالت نزدیک به عمود قرار داشته باشد .اجازه
ندهید هنگام حرکت ،سرنشینان جلویی خودرو
از صندلیهای با پشتی خوابیده استفاده کنند با
انجام این عمل در کمربندهای ایمنی در سمت
راننده ،چراغ هشداردهنده روی صفحه نمایش جلو
داشبورد دیجیتال خاموش خواهد شد.

اخطار
 از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبندهبه داخل قفل که باعث درست عمل نکردن قفل
کمربند میشوند ،جلوگیری کنید.
 جهت دستیابی به ایمنی بیشتر،همواره کمربندایمنی ردیف جلو خودرو را بسته نگهدارید تا در
هنگام عملکرد سیستم ایربگ بهترین کارایی را
داشته باشند.
 اطفال و کودکان به هیــچ وجه نباید روی پایسرنشینان خودرو بنشینند .مخصوصاً هنگامی که
فرزند شــما روی پایتان نشســته ،خطر جراحات
شــدید وجود دارد .هیــچگاه از یک کمربند برای
بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلیهای جلو
برای تنظیم ارتفاع کمربند ،دکمه تنظیم ارتفاع کمربند را
بیرون بکشید و آن را یک یا چند پله باال یا پایین ببرید.
از نظر ایمنی بهتر اســت کودکان تنها از صندلی عقب
خودرو استفاده کنند.

اخطار
برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود،
بعد از بستن کمربند جهت جلوگیری از آسیب
دیدگی شانه نوار کمربند بر روی شانه قرار داده
شود ،اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلیها در
محل مناسب و صحیح قرار گرفته باشد.
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کمربندهای ایمنی پیش کشنده

2

سیستم پیش کشنده و محدود کننده نیرو
به هنگام تصادف از قسمت جلو ،ایمنی در صندلی جلو
بواسطة وجود کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم
پیش کشنده و محدودکنندة نیرو بهبود بیشتری یافته
است و بسته به میزان شدت ضربه ،سیستم کشش اولیه،
کمربندها را محکمتر می کند و آن را به میزان بیشتری به
سمت صندلی سرنشین و راننده می کشد.
 -1سیستم کشــش اولیه هنگامی که سوئیچ باز است
فعال میگردد.
 -2محدود کنندههای نیروی فشار کمربند :این مکانیزم
به هنگام تصادف میزان نیرو را بر روی قفســه ســینه
سرنشین کاهش میدهد.
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کمربند ایمنی پیش کشنده
کمربند ایمنی به همراه کیسة هوا فقط در هنگام دریافت
ضربههای شدید ناشی از تصادفات از جلو فعال میشوند.
آنها برای ضربههای ناشی از پشت ،پهلوها ،واژگون شدن
و یا تصادفات خفیف از جلو طراحی نشدهاند و به همین
دلیل فعال نمیشوند .پیش کشندة کمربند فقط یک بار
میتواند فعال شــود چنانچه یکبار این سیستم فعال شد
(یعنی هنگامی که کیسة هوا فعال شد) باید در اسرع وقت
پیش کشندة کمربند توســط نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو سرویس شود.

اخطار
 سرویس و بازرسی سیستم پیش کشندة کمربندو سیم کشی مربوطه باید توسط افراد ویژه آموزش
دیده در نمایندگی مجاز ایران خودرو انجام گیرد.
دستکاری و تعمیر نامناســب این سیستم ممکن
است باعث فعال شدن ناخواسته و غلط و یا از کار
افتــادن آن گردد هر یک از این دو حالت میتواند
باعث آسیب افراد گردد.
 فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدن سرنشینمحکم شده باشد کارایی الزم را خواهد داشت .بسته
به ماهیت و شــدت ضربه ،سیســتم پیش کشنده
همزمان با کیسههای هوا عمل مینماید.
در صورت عدم عملکرد یکــی از حالتهای باال یا
نقص در سیســتم چراغ خطر کیســة هوا روشن
خواهد شد.

کپسول اطفاء حریق
کپسول استاندارد اطفاء حریق خودرو*
ضروریست اســتفاده کنندگان محترم قبل از استفاده،
نحوة کاربرد آن را فرا گیرند.
مشخصههای محصول:
 -1این نوع کپســول از نوع پودر شــیمیایی خشک با
کارتریــج (کپســول) 16گرمی گاز  co2تحت فشــار
میباشــد و در هنگام عملکرد پس از کشــیدن ضامن،
گاز داخل کارتریج با پودر خشــک مخلوط شده و مواد
خاموش کنندة تحت فشار ،آماده خروج میباشند.
 -2تطابق دمای نگهداری و کارکرد با شرایط آب و هوائی
ایران ( 90تا -30درجه سانتیگراد)
 -3این نوع کپسول با توجه به استفاده از کارتریج تا  5سال
نیاز به بازدید و بازرسی ندارد و در صورت استفاده از کپسول
امکان شارژ مجدد آن به راحتی امکانپذیر میباشد.
 -4عدم کلوخه شــدن پودر در صورت ارتعاشات ناشی
از خودرو و تحمل شرایط حرارتی و ضربه از مزایای این
کپسول میباشد.

نحوة کاربرد:
روش فعالکردن کپســول به شــرح ذیل بر روی بدنه
کپسول به زبان فارسی درج شده است .که حتماً با دقت
مطالعه فرمائید.
 ضامن را بکشید. ضامن درپوش فوقانی را به سمت باال بکشید. افشانک را به سمت بن آتش (کانون آتش) نشانه گرفتهو دستگیره را برای تخلیه پودر به سمت پائین فشار دهید.

2

توجه:
در صورت بروز آتش در محفظه موتور ،از باز کردن کامل
در موتور و تسریع در رسیدن هوا خودداری کنید .پس از
کشیدن ضامن و فعال کردن کپسول ،در موتور را تا ارتفاع
حدود  10الی  15سانتیمتر با احتیاط و دقت باز کنید و
همزمان ،با خونسردی مواد کپسول را حدود  1الی  2ثانیه
از این محل به سمت مرکز آتش ،تخلیه کنید .سپس در
موتور را باال برده و به سمت کانون آتش ،کپسول را تخلیه
کنید و توجه داشته باشید که این کپسول یک کیلویی و
زمان تخلیه آن 7-10ثانیه میباشــد ،لذا دقت در انجام
عملیات اطفاء حریق بسیار ضروری است.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از کپسول اطفاء حریق شرط اساسی در مهار آتش میباشد و شرکت
خودروساز در قبال عدم استفادة صحیح کاربر و یا عدم اطفاء حریق تعهدی ندارد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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کپسول اطفاء حریق

2

نکات بسیار مهم:
 -1هرگز شــیر تخلیه کپســول را باز نفرمائید ،این کار
موجب از بین رفتن کیفیت مواد داخل کپسول و کاهش
قدرت خاموش کنندگی آن میگردد.
 -2به هنگام آتش سوزی و یا شرایط اضطراری ،در صورت
قفل شــدن درها و شیشهها و عدم امکان باز نمودن آنها
کپسول را از زیر صندلی بغل راننده برداشته و با زدن ضربه
به وسیله قسمت انتهایی کپسول به شیشهها و شکستن
آن از خودرو خارج شوید.
 -3اگر چه مواد داخل کپسول سمی نمیباشد ،ولی هرگز
کپسول را به طرف صورت و چشم افراد تخلیه نکنید.
 -4هنــگام نصب در داخــل خودرو دقــت فرمائید که
کپسول در محل خود به خوبی قرار گرفته باشد و کمربند

پالســتیکی نگهدارنده آن کام ً
ال در محل خود قفل شده
باشد .شایان ذکر اســت که در غیر این صورت در موارد
ضربه و یا تصادف امکان حرکت و جدا شدن از محل خود
وجود دارد.
 -5در هنگام آتشسوزی کام ً
ال خونسرد باشید و با دقت
عملیات اطفاء حریق را انجام دهید.
 -6شــایان ذکر است کپســول یک کیلویی فوق جهت
کنترل یا مهار آتش و جلوگیری از پیشــرفت حریق در
بدو شروع آن طراحی شده است لذا در مواردی که آتش
سوزی در سطح گســترده یا وسیع حادث شود باید به
کمک نیروهای امدادی جهــت اطفاء حریق اقدام نمود
و کپسول یاد شــده در خصوص این موارد فاقد کارایی
الزم میباشد.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از کپسول اطفاء حریق شرط اساسی در مهار آتش میباشد و شرکت
خودروساز در قبال عدم استفادة صحیح کاربر و یا عدم اطفاء حریق تعهدی ندارد.
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آینهها

2

1

تنظیم آینه برقی
 -1پــس از باز کردن ســوئیچ ،آینه د ِر راســت یا چپ را با
چرخاندن کلید شماره 1به سمت چپ یا راست ،انتخاب کنید.
 -2با حرکت دادن کلید شــماره 1در جهات چهارگانه،
آینه را به طرف باال ،پایین ،چپ یا راست تنظیم کنید.

آینه جلو
پس از تنظیم صندلی و فرمان ،آینه را تنظیم کنید .برای
رهایی از تابش نور باالی خودروهای عقبی ،با فشار دکمه
زی ِر آینه ،آن را به حالت شب درآورید .با کشیدن دکمه
به طرف خود میتوانید آینه را به حالت اول برگردانید.

محل نگهدارى عينك*
با فشار دادن دريچه به ســمت باال و رها كردن ،دريچه
محل نگهدارى عينك باز مىشود و مىتوانيد عينك خود
را جهت محفوظ ماندن در آن قرار دهيد.

توجه :قــرار دادن آینه در حالت شــب ،باعث کاهش
انعکاس نور خودروهای عقبی میشــود اما گاهی تصویر
آینــه در حالت شــب ،راننده را در تشــخیص موقعیت
خودروهای عقبی به اشتباه میاندازد.
اخطار
تصویر اجســام در آینه دورتر از فاصلة واقعی آنها
به نظر میرسد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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آینهها

2

1

آینة آرایش
آفتابگیر را برای استفاده از آینه آرایش به پایین بچرخانید.

هشدار
براي جلوگيري از خراب شدن موتور تاشو آيينه برقي،
از تا کردن آيينه به کمک دست خودداري کنيد.
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آینة تاشوی برقی
بسیاری از دارندگان خودرو از مزایای تا شدن آینههای
جانبی ،بخصوص هنگامی که خودرو در یک معبر پارک
شدهاند ،مطلعند .از جمله این مزایای میتوان به باال بردن
ضریب اطمینان به سالمت آینه به هنگام ترک خودرو و
اشغال کردن فضای کمتر برای پارک خودرو اشاره کرد.
براي بسته شدن آيينه ها کليد  1را  180درجه چرخانده
و به سمت پايين و برای باز شدن به سمت باال فشار
دهيد .در همین راستا و نیز به منظور افزایش آسایش
دارندگان خودرو ،آینههای تاشوی برقی ،بدون نیاز به
استفاده از نیروی دست و همزمان با بستن درهای خودرو
از طریق کنترل از راه دور به صورت اتوماتیک بسته و
با باز کردن درها از روی کنترل از راه دور باز میشوند.

با یک بار فشردن دکمه "قفل کردن" روی کنترل از راه
دور ،ابتدا درها قفل و با ضربه دوم ،درفاصلهاي کمتر از
 10ثانيه از ضربه اول بر روی همان دکمه آینهها جمع
میشوند .با یکبار فشردن دکمه "بازکردن" روی کنترل
از راه دور ،آینهها نیز باز میشوند.
توجه  :در برخی از مدلها با چرخش  90درجهای
کلید  ۱در جهت یا خالف جهت عقربههای ساعت،
آینهها بصورت متناوب باز یا بسته میشوند.
اخطار
آینهها را هنگام رانندگی تنظیم نکنید ،این عمل
فوقالعاده خطرناک است .به دالیل ایمنی ،این تنظیم
را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

شیشه باالبرها

2

شیشههای بغل
کلیدهای تنظیم در کنار راننده:
 -1شیشة جلو سمت چپ
 -2شیشة جلو سمت راست
 -3شیشة عقب سمت چپ
 -4شیشة عقب سمت راست
راننده میتواند شیشههای عقب را قفل کند.
کلید قفل کنندة شیشههای عقب
 -5وقتی راننده این کلید را بفشارد ،کلیدهای شیشههای
عقب از کار می  افتند .ایــن کار برای حفاظت اطفال در
صندلیهای عقب انجام میگیرد.

کلید شیشهها
هر سرنشین میتواند شیشــة سمت خود را باز و بسته
کند .شیشههای عقب خودرو در صورتی که راننده آنها
را قفل کرده باشد قابل باز و بسته شدن نیستند.
اخطار
هیچگاه خودرویی را که در آن کودک (یا حیوانی)
قرار دارد و کارت کلید نیز درون آن میباشد ،ترک
نکنید ،در واقع کودک (یا حیوان) میتواند شیشه
باالبرهای برقی را فعال کنند و باعث گیرکردن
بخشی از بدن (گردن ،بازو ،دست و )...بین شیشه
شود و این امر میتواند منجر به وارد آمدن
جراحات جدی گردد .در صورت گیر کردن توسط
شیشه ،بالفاصله با فشردن کلید در جهت مخالف
مشکل را حل کنید.

اخطار
 ماندن انگشت ،دست و سر میان شیشه برقی درحال بسته شدن ،میتواند جراحات جدی ایجاد کند.
 بسته شدن غیر صحیح شیشهها میتواند باعثجراحات شدید بشود.
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شیشه باالبرها

2

شیشه باالبرهای هوشمند*
سیستم جدید شیشه باالبرهای هوشمند که برای خودروی
شما در نظر گرفته شده است دارای یک برد الکترونیکی است
که توسط آن قابلیت های زیر به سیستم افزوده میشود:
 -1سیستم ضد تله )(Anti Trap
 -2بسته شدن خودکار شیشهها پس از ترک خودرو
 -3فرمان جابجایی خودکار شیشههای  4در
 -4توقف آرام شیشهها در انتهای مسیر

سیستم ضد تله (*)Anti Trap
سیستم ضد تله یک سیستم ایمنی است که از خطرات ناشی
از به دام افتادن اعضای بدن هنگام باال رفتن شیشــههای
خودرو جلوگیری می کند .در این سیستم چنانچه شیشه
هنگام باال رفتن ،با مانعی برخورد کند ،متوقف شده ،سپس
در جهت عکس حرکت می کند .به این ترتیب از صدماتی که
همواره و حتی در برخی موارد جان کودک را تهدید می کند،
پیشگیریمیشود.
عالوهبراینباتوجهبهمکانیزمحفاظتیسیستمیادشدهسبب
افزایش طول عمر مفید شیشه باالبرها در خودرو میگردد.

اخطار
شیشــه باالبرهای برقی خودرو با وجود سیســتم
حفاظتی ضد تله تنها از وارد شدن صدمات شدید
در اثر اعمال نیروی زیاد جلوگیری می کند.
لذا توصیه میشــود همواره احتیــاط معمول را
رعایت کنید.

بسته شدن خودکار شیشهها*
این سیســتم باعث میشــود که راننده هنگام خاموش
کــردن خودرو و قفــل کردن درهای خــودرو از طریق
ریموت کنترل ،پنجرههای خودرو یک به یک چک شده
و هر کدام که پایین باشد ،شیشه تا انتها باال داده شود.
با یکبار زدن دکمه قفل روی کنترل از راه دور ،ابتدا درها
قفل و با ضربه دوم بر روی همان کلید،شیشــه ها به طور
اتوماتیک و به ترتیب زیر باال می روند :شیشه راننده،شیشه
شاگرد ،شیشه عقب راست و شیشه عقب چپ)
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هشدار
همــواره پیش از ترک کامل محل توقف خودرو ،از
بسته شــدن اتوماتیک هر چهار شیشه ،اطمینان
حاصل فرمائید.

این سیستم امنیتی خطرات ناشی از فراموش کردن باال
بردن شیشهها ،برطرف می کند و باعث میشود راننده با
آسودگی خودروی خود را ترک نماید.
فرمان جابجایی خودکار  4شیشه درها*
این سیســتم امکان باال و پایین بردن شیشــهها هم به
صورت دستی و هم به صورت خودکار برای هر  4شیشه
را فراهم مینماید.
در خودروهای معمولی تنها عملکرد شیشه باالبر سمت
راننده به صورت خودکار میباشد.
 حالت دستی:کلید شیشه باالبر را فشار داده و نگه دارید .وقتی کلید را
رها کنید شیشه خواهد ایستاد.
 حالت خودکار:با یکبار فشار دادن کوتاه کلید شیشه باالبر ،شیشه کام ً
ال
بسته و یا باز میشود.
سیستم جدید شیشه باالبرهای خودرو شما امکان باال و
یا پایین بردن شیشــهها ،هم به صورت دستی و هم به
صورت خــودکار برای هر چهار پنجره را فراهم می کند.
چنانچه کلید باال (یا پایین) را برای یک لحظه فشار داده
و سپس رها کنید ،شیشه به صورت خودکار تا انتها باال (یا
پایین) میرود .چنانچه کلید باال (یا پایین) را فشار داده و
برای مدت بیشتری نگه داریم ،تا هنگامی که کلید را رها
نکرده ایم شیشه به سمت باال (یا پایین) حرکت کرده و
هنگامی که کلید را رها کنیم حرکت آن متوقف میشود.

شیشه باالبرها
توقف آرام شیشهها در انتهای مسیر*
در این سیستم سرعت شیشه به هنگام پایین آمدن در
انتهای مسیر به صورت اتوماتیک کم شده و بدون آنکه
ضربهای به در وارد کند میایستد.
ایــن قابلیت ،صدای آزاردهنده ناشــی از توقف ناگهانی
شیشه در انتهای مسیر را حذف و عمر قطعات داخلی در
را افزایش میدهد.
(آشکار است که سیستم ضد تله در هر دو حالت دستی
و خودکار فعال است و چنانچه مانعی در مسیر باال رفتن
شیشه قرار گیرد ،حرکت شیشه متوقف شده و در جهت
عکس حرکت می کند).

اخطار
هنگام تنظیم کردن سیستم ،عملکرد ضد تله
فعال نمی باشد.

توجه:
شیشه باالبر هوشمند مجهز به حسگری(سنسور) است
که موقعیت شیشه را با دقت باال در هر لحظه در حافظه
ثبت می کند .برای تشخیص نقاط ابتدایی و انتهایی دامنه
حرکت شیشــه ،تنظیمهای اولیه سیســتم الکترونیکی
شیشه باالبر در کارخانه انجام شده است .چنانچه به هر
دلیل از جمله بازکردن ســر باتری ،تغذیه دائم سیستم
شیشــه باالبر قطع شود ،تنظیمهای اولیه از حافظه پاک
میشــود و قابلیتهای جدید شیشه باالبرهای هوشمند
غیرفعال میشود.
پس از اتصال مجدد تغذیه دائم ،نیاز است تنظیمات اولیه
و راهاندازی شیشــه یک بار دیگر انجام شود .مراحل این
کار که به راحتی و توســط فرد قابل انجام اســت که به
شرح زیر است:
 -1شیشه را تا انتها پایین ببرید.
 -2شیشــه را تا انتها به صورت دستی باال ببرید( .توجه
داشته باشید حالت اتوماتیک فعال نمیباشد).
 -3پس از رسیدن شیشه به انتهای مسیر ،کلید به مدت
یک ثانیه نگه داشته شود.

2
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چراغهای داخلی

2

چراغ سقفی جلو
 -1چراغ سمت راننده روشن
 -2چراغ سمت سرنشین روشن
 -3این چراغ با باز شدن یکی از درهای جلو یا عقب يا در
موتور و يا درب صندوق عقب روشن میشود .اگر چراغ
با باز شدن در روشن شود ،در صورت بسته بودن سوئیچ
12ثانیه پس از بسته شدن درها خاموش خواهد شد.

چراغ سقفی عقب
این چراغ بطور دائم و یا با باز شدن یکی از درهای جلو یا
عقب يا در موتور و يا درب صندوق عقب روشن میشود.
اگر چراغ با باز شدن در روشن شود ،در صورت بسته
بودن سوئیچ  12ثانیه پس از بسته شدن درها خاموش
خواهد شد.
یکی از درها باز :چراغ روشن
چراغ خاموش
چراغ روشن

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ سقفی جلو*
 -1چراغ سمت راننده روشن
 -2چراغ سمت سرنشین روشن
با باز شدن یکی از درهای جلو یا عقب يا در
-3
موتور و يا درب صندوق عقب روشن میشود.
چراغها خاموش

گرمایش و تهویه

2

گرمایش و تهویه
سیستم گرمایش و تهویة خودرو ،هوای تازه و یا گرم را
از شــبکههای ورودی جلوی شیشة جلو ،به داخل اتاق
هدایت می کند.
برای شیشــة جلو ،صورت و پاها برای سرنشینان جلو،
خروجیهای هوا تعبیه شده است.
همچنین برای سرنشــینان عقــب خروجیهای هوا در
انتهای کنسول وسط وجود دارد.
اطالعات مربــوط به عملکرد سیســتمهای گرمایش و
تهویه و همچنین کولر در صفحات بعدی خواهد آمد.
نکته مهم :روی شبکههای خروجی هوای طاقچه عقب
(زیر شیشــة عقب) را برای گردش کامل هوا درون اتاق
آزاد نگه دارید.

اخطار
مدار ســیال خنک کننده را باز نکنید ،این سیال
برای چشم و پوست خطرناک است.

دریچههای هوای کابین
چنانچــه دکمــة چرخان را به ســمت پاییــن و یا باال
بچرخانید ،دریچه بسته و یا باز خواهد شد.
با حرکت دادن دکمة وســط دریچه به طرفین و یا باال و
پایین ،جهت جریان هوا تنظیم میشود.

هشدار
 براي جلوگیری از رســوب گرفتگی خنککننده ،روغن گیربکس و بخاری ،از مخلوط آب مقطر و ضد یخ (درمنبع آب رادیاتور) استفاده شود.
 کولر خود را هر  15روز یک بار حداقل به مدت  10دقیقه روشن نمایید( .حتی در زمستان) برای خاموش کردن کولر خودرو ،ابتدا دکمه  A/Cرا خاموش کرده و پس از چند ثانیه موتور را خاموش نمایید. شارژ نمودن گاز کولر به غیر از گاز  R-134 aبه سیستم تهویة خودرو شما صدمه خواهد زد.در سيســتم تهويه مطبوع خودرو فقط از گاز  R-134 aكه سازگار با محيط زيست و غير مخرب اليه
اوزون ميباشد استفاده نمائيد.
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تهویهاتوماتیک
 -1روشن و خاموش کردن سيستم تهويه
 -2چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش سرعت
چرخش فن
 -3روشن کردن گرمکن شيشه جلو
 -4تنظيم اتوماتيک سيستم تهويه
 -5انتخاب مسير توزيع هوا
 -6کنترل ورود هوا
 -7روشن کردن گرمکن شيشه عقب
 -8چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش دما
 -9روشن کردن کولر

1

9

2

8

7
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5

4

3

گرمایش و تهویه
 -1،2پیچ تنظیم کنترل سرعت چرخش فن:
 با فشــردن این دکمه سیســتم تهویه اتوماتیک خاموش یاروشن میشود.
 با چرخش این پیچ تنظیم به راســت یا چپ ،سرعت فن کمیا زیاد میشود.
در حالت اتوماتیک ،سرعت چرخش فن بر اساس دمای تنظیم
شده کنترل می شود.
 -3گرمکن شیشه جلو:
برای رفــع بخار گرفتگی یا یخ زدگی شیشــه جلو این دکمه
را بزنید .در صورت زدن این کلید کولر روشــن شــده ،میزان
ســرعت فن و دما روی حداکثر مقدار و مســیر توزیع هوا در
جهت شیشههای جلو تنظیم میشود .عملکرد بخارزدایی و یا
برفکزدایی به صورت اتوماتیک انجام میشود.
 -4دکمة AUTO
با زدن این دکمه سیســتم به طور اتوماتیک دمای هوای داخل
کابین خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظیم می کند .در
سیستم اتوماتیک سرعت فن ،مسیر توزیع هوا به طور اتوماتیک
در جهت ثابت نگه داشتن دمای دلخواه شما کنترل خواهند شد.
جهت تنظیم دمای مورد نظر پیچ تنظیم شماره 9را بچرخانید.
میزان دما روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد .توصیه ما
این است از تنظیم اتوماتیک هوا استفاده شود ،این عملکردهای
اتوماتیک به واســطه وجود چندین سنســور انجام میشود و
بنابراین نیازی به تغییر تنظیمات نمایش داده شده نیست.

 -5دکمة انتخاب مسیر توزیع هوا:
با زدن پی در پی کلید میتوانید مســیر توزیع هوا را به ترتیب
زیر تغییر دهید:
صورت

صورت و پا

پا

پا و شیشه جلو

شیشه جلو
مســیر توزیع هوا روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود .در
حالت اتوماتیک مسیر توزیع هوا بر اساس دمای تنظیم شده به
صورت اتوماتیک کنترل میشــود و در صورت زدن این کلید،
تنظیم از حالت اتوماتیک خارج میشود.
 -6دکمة کنترل هوای ورودی:
با زدن این کلید میتوانید تبــادل هوا با بیرون از خودرو را قطع
کنید .در این حالت هوا تنها در داخل خودرو گردش خواهد کرد.
از عملکرد دائمی و طوالنی مدت گردش هوای داخلی خودداری
کنیــد .زیرا امکان ایجاد بخار و تنزل کیفیت هوای داخلی وجود
دارد .مجددا ً این کلید را فشار دهید تا تبادل هوا با بیرون خودرو
برقرار شود .در زمان خاموش بودن سیستم تهویه هوا نیز امکان
کنتــرل هوای ورودی وجود دارد .زمانی که سیســتم تهویه هوا
خاموش است ،عبارت  OFFروی صفحه نمایش نشان داده خواهد
شد که پس از زدن این دکمه عبارت  OFFخاموش میشود.

 -7دکمة گرمکن شیشه عقب:
با زدن این دکمه زمانی که موتور روشن است گرمکن شیشه عقب
را فعال کنید .با زدن این دکمه گرمکن شیشه عقب تقریباً به مدت
 12دقیقه روشن میماند .قبل از خاموش شدن اتوماتیک شیشه
گرمکن ،میتوان آن را با فشار مجدد دکمه غیرفعال ساخت .در
زمان خاموش بودن سیســتم تهویه هوا نیز امکان روشن کردن
گرمکن شیشه عقب وجود دارد.

 -8پیچ تنظیم کنترل دما:
با چرخش این پیچ تنظیم میــزان دمای داخل کابین خودرو
را میتوانید روی مقدار دلخــواه تنظیم کنید .با چرخش پیچ
تنظیم به سمت راست (کلمه  ) Hمیزان دما افزایش یافته و یا
چرخش پیچ تنظیم به سمت چپ (کلمه  )Cمیزان دما کاهش
می یابد .میزان دمای کابین از 14الی 32درجه سلسیوس قابل
تنظیم است.
با انتخاب دماي  ۱۴درجه سيســتم با حداکثر ظرفيت برودتي
کار خواهد کرد و با انتخاب دماي  ۳۲درجه سيستم با حداکثر
ظرفيت گرمائي کار خواهد کرد و با انتخاب دماي  ۱۵الي ۳۱
درجه سيستم به طوراتوماتيک دما را کنترل ميکند.
در زمان خاموش بودن سیســتم تهویــه هوا امکان تنظیم دما
وجود ندارد .جهت خاموش کردن سیستم تهویه ،دکمه OFF
را بزنید .زدن مجدد این کلید تأثیری در عملکرد سیستم تهویه
ندارد .برای خارج شــدن از این حالت و فعال کردن سیســتم
میتوانید یکی از دکمه های زیر را بزنید:
دکمه AUTO
دکمه A/C
دکمههای کنترل سرعت فن
دکمههای گرمکن شیشه عقب و جلو
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 -9دکمة A/C
این دکمه جهت خاموش و روشــن کردن کولر خودرو اســت.
زمانی که کولر خاموش است عبارت  ECOروی صفحه نمای
نشــان داده خواهد شد.زمانی که سیســتم تهویه هوا خاموش
است ،با زدن دکمه  A/Cسیستم تهویه مطابق آخرین تنظیمات
قبل از خاموشی روشن خواهد شد.

توجه
 .1در هنگام زمستان زمانی که دمای بیرون و موتور پایین باشد ،فن سیستم تهویه  3دقیقه کار نخواهد کرد تا دمای موتور
به حد مطلوب و گرم شدن برسد.
 .2سیستم تهویه اتوماتیک جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده،گرد و غبار و دود مجهز به فیلتر هوا میباشد .دقت داشته باشید تا
در زمان مورد نظر مطابق با جدول سرويسها در فصل سرويسهاي دورهاي نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
 .3چنانچه سرعت هوای فن ضعیف گردد و یا بوی نامطلوب و بخارزدایی ناقص مشاهده گردید ،نسبت به تعویض فیلتر
اقدام کنید.
 .4براي جلوگیری از رســوب گرفتگی خنککننده ،روغن گیربکس و بخاری ،از مخلوط آب مقطر و ضد یخ (در منبع
آب رادیاتور) استفاده شود.
 .5برای خاموش کردن سیستم تهویه ابتدا دکمه  OFFرا فشار دهید و سپس موتور را خاموش کنید.
 .6شارژ کردن گاز کولر به غیر از گاز  R134به سیستم تهویه خودرو شما صدمه خواهد زد.
 .7از مسدود کردن دریچههای زیر شیشه جلو ممانعت بعمل آورید.
 .8از گذاشتن اجسام بر روی سنسور شدت نور در ناحیه وسط داشبورد زیر شیشه جلو و سنسور دمای بیرون درناحیه سپر
جلو ممانعت بعمل آورید.
 .9توصیه ما این است از تنظیم اتوماتیک هوا استفاده شود .با استفاده از این سیستم میتوانید عملکردهای زیر را به طور
اتوماتیک و بهینه تحت کنترل درآورید .جریان هوا و دما و پخش هوا در اتاقک خودرو این عملکردها به واسطه وجود چندین
سنسور انجام میشود و بنابراین نیازی به تغییر تنظیمات نمایش داده شده نیست.
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هشدار

 .1تهویه زمانی فعال است که موتور روشن باشد.
 .2افراد بزرگسال و ناتوان و کودکان را تنها در خودرو
رها نکنید.
 .3در روزهای گرم تابستان دمای کابین به سرعت باال
میرود و امکان صدمات شدید و کشنده به سرنشین
خودرو وجود دارد.
 .4از وضعیــت گردش هوا کابیــن در مدت طوالنی
استفاده نکنید .این کار باعث بخارگرفتگی شیشهها
و کمبود اکسیژن میشود.
.5دمایآسایشمطابقدلخواهسرنشینقابلتنظیماست
(تابستان حدود 22درجه و در زمستان حدود  26درجه)
 .6درمــواردی که خــودرو برای مــدت طوالنی در
معرض نور آفتاب قرار گرفته و هوای داخل کابین داغ
شــده است ،حتماً به مدت چند دقیقه با پایین دادن
شیشهها هوای اتاقک را تهویه کرده ،سپس شیشهها
را باال داده و کولر را روشن کنید.
 .7جهت سالم ماندن سیستم تهویه هوای خودرو،یک
تا دو بار در ماه 5تا 10دقیقه سیستم را روشن کنید.

اخطار
مدار ســیال خنک کننده کولــر را باز نکنید .این
ســیال برای چشم و پوســت خطرناک است .در
صورت بروز مشکل به نمایندگیهای مجاز مراجعه
شود.

گرمايش وتهويه

هشدار
 توجه داشته باشيد كه سنسورهاى نور خورشيد و سنسورهاى دماى داخل كابين مسدود نشوند ،زيرا مسدود شدن سنسورهاى مذكور مىتواند منجر به عملكرد نامناسبسيستم تهويه مطبوع شود.
 در هنگام پيمايش ســربااليى شــديد ،در صورتى كه سيستم كولرخودرو روشن مىباشد الزم است تا جهت جلوگيرى از وارد شدن فشار زياد به موتور خودرو ،سيستم كولرخاموش گردد.
 وجود برف ،يخ و ....در مسير ورود هوا به داخل كابين سبب عملكرد نامناسب سيستم تهويه مطبوع خودرو خواهد شد .لذا جهت تهويه مناسب داخل كابين از عدم انسدادمسير ورود هواى محيط به داخل كابين اطمينان حاصل فرمائيد.
 استفاده دائم از سيستم تهويه مطبوع در حالت گردش داخلى هوا در فصل زمستان يا به هنگام بارش باران مىتواند سبب بخار گرفتگى شيشه جلو و انسداد ديد راننده وبروز حادثه شود .لذا در اين شرايط از حالت ورود هواى تازه به كابين نيز استفاده نمائيد.
 به منظور حصول اطمينان از كاركرد صحيح سيستم كولر خودرو ،بررسى دورهاى لولههاى سيستم كولر ،جهت اطمينان از عدم وجود نشتى ضرورى است. در مناطق با آب و هواى مرطوب ،تشكيل بخار بر روى شيشهها امرى طبيعى است .لذا جهت بخارزدايى از هواى ورودى به داخل خودرو سيستم كولر خودرو را روشن نمائيد.در فصول گرم سال و زمانى كه خودرو به مدت نسبتاً طوالنى در معرض نور خورشيد قرار گرفته است ،پس از ورود به داخل كابين خودرو ابتدا شيشهها را باز كرده و
اجازه دهيد هواى گرم از داخل خودرو خارج شود .سپس اقدام به روشن نمودن سيستم كولر نمائيد .اين امر باعث كاهش مصرف سوخت و بهبود كيفيت هواى داخل
كابين مىگردد.

اخطار
 از خوابيدن داخل خودرو زمانى كه سيســتم تهويه مطبوع (كولر و يا بخارى) روشــن است بپرهيزيد .زيرا در اين حالت ممكن است افزايش ميزان دى اكسيد كربن داخلكابين و يا افزايش دماى بدن منجر به آسيب جدى و حتى مرگ شود.
 استفاده طوالنى مدت از سيستم تهويه مطبوع در حالت گردش داخلى هوا مىتواند منجر به كاهش ميزان هواى موجود در داخل خودرو و باعث خوابآلودگى شود كه اينامر مىتواند منجر به بروز تصادف صدمات جانى گردد.
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2

تجهیزات داخلی

2

جاسیگاری جلو
جا سیگاری در پایین کنسول جلو واقع شده است.
 -1این جاسیگاری همانند یک لیوان قابلیت جابجایی و
تخلیه را دارا میباشد.
 -2فندک
جاسیگاری عقب
 -1توســط محل تعبیه شده بر روی در ،در را به صورت
دورانی باز کنید.
 -2برای تخلیه محفظه ،ضامن در را به سمت پایین فشار
داده و محفظه را به طرف خود بکشید.
اخطار

جاسیگاریها از نظر آتشسوزی پر خطر هستند .از ریختن
خرده کاغذ یا دیگر مواد آتشزا در آنها خودداری کنید.
با توجه به اينکه فيلتر و خاکستر سيگار حاوي مواد
خطرناک و مضر براي محيط زيســت است ،هرگز
محتويات جاسيگاري را در طبيعت رها نکنيد.
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جعبه کنسول جلو
پایین زیر آرنجی مرکزی قرار دارد.
 جعبه کنسولِ
 برای باز کردن ،فشاری به گیره زیر درپوش وارد کنیدتا درپوش آزاد شود و سپس آن را باز کنید.
 کفپوشی در جعبه تعبیه شده که در صورت کثیف شدنمیتوان آن را برداشت و دوباره در جای خود قرار داد.

تنظیم زاویه فرمان
زاویه فرمان خودرو را متناســب با وضعیت بدن خود هنگام
رانندگی تنظیم کنید .برای این کار ،ابتدا باید صندلی خود را
تنظیم و اطمینان یابید که عقربهها و چراغهای هشدار دهنده
صفحه نمایش جلو داشــبورد به وضوح قابل رویت هستند
سپس فرمان خودرو را در بهترین وضعیت تنظیم کنید.
 -1اهــرم تنظیم زاویه فرمان را به پایین بفشــارید و از
حالت قفل خارج کنید.
 -2ســپس ارتفاع فرمان را تنظیم کنید و اهرم تنظیم را
کام ً
ال باال بکشید تا در وضعیت مورد نظر قفل شود.
اخطار
هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید،
این عمل فوق العاده خطرناک است .بدالیل ایمنی ،این
تنظیم را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

تجهیزات داخلی

2

زیر آرنجی عقب
زیــر آرنجی را از میان پشــتی صندلــی عقب به طرف
پاییــن باز کنید .این کار آســایش و راحتی بیشــتری
برای سرنشــینان ،فراهم می کند .همچنین هنگامی که
میخواهید دریچة دسترســی به صندوق عقب باز شود،
زیر آرنجی را بخوابانید.
دو فرورفتگــی روی زیر آرنجی برای قــرار دادن لیوان
تعبیه شده است.

دریچة دسترسی به صندوق عقب
 این دریچه در پشت زیر آرنجی عقب قرار دارد و برایحمل اشــیای بلند مانند چوب اســکی -به نحوی که
بخشی از آن در صندوق عقب و ادامة آن از میان دریچه
تا صندلی عقب قرار گیرد  -و یا دسترســی به صندوق
عقب از داخل اتاق استفاده میشود.
 زیر آرنجی را پایین آورید و گیرة باالی دریچه را آزاد کنیدو آن را پایین بکشید تا کام ً
ال بر روی زیر آرنجی بخوابد.

جعبه داشبورد
 برای بازکردن د ِر جعبه داشبورد دستگیره آن را بکشید. با باز شدن د ِر جعبه داشبورد ،چراغ داخل آن روشن وبا بستن در ،خاموش میشود.
توجه :کتابچه راهنمای خودرو برای استفاده همواره باید
در جعبه داشبورد نگهداری شود.

اخطار
حمل اشیای بلند باید با مراقبت همراه باشد.
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تجهیزات داخلی
قفل مرکزی اتوماتیک درها
به هنگام رانندگی (در ســرعتهای باالی  ۱۰کيلومتر
بر ســاعت) درها بطــور اتوماتیک قفل میشــوند .در
سرعتهای باالتر از  ۱۰کيلومتربر ساعت برای باز کردن
موقت قفل درها کافی اســت روی دکمة  3یک فشــار
مختصر وارد آورید.
شما میتوانید این عمکرد را فعال یا غیرفعال سازید.

2

آفتابگیر
برای حفاظت چشــمهای خود از نور مســتقیم آفتاب
آفتابگیر را از لوالی خود به پایین تا کنید.
 از آفتابگیر ،هم برای شیشة جلو و هم برای شیشههایبغل میتوانید استفاده کنید.

-1کلید بازکننده د ِر صندوق عقب
بــرای باز کردن د ِر صندوق عقــب از داخل اتاق ،دکمة
مربوطه را به صورت تأخیری حداقل به مدت  1/5ثانیه
بفشارید ،در صندوق عقب باز خواهد شد.
 -2فالشر
دکمة فالشــر را فشــار دهید .تمام چراغ های راهنما و
همچنین چراغ های نشانگر گردش بر روی صفحه نمایش
جلو داشبورد با هم چشمک می زنند .از این چراغ ها فقط
در موارد اضطراری مانند زمانی که خودروی شــما سد
راه خودروهای دیگر اســت و یا هنگامی که در وضعیت
خطر قرار دارید ،استفاده کنید .حتی هنگامی که موتور
خاموش اســت فالشر روشــن میماند ،بنابراین پس از
خروج از وضعیت اضطراری ،فالشر را خاموش کنید.
-3کلید قفل مرکزی
با هر بار فشردن این کلید درهای خودرو باز و بسته میشوند.
در حالت بسته شدن نشانگر روی کلید روشن می شود.
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فعالسازی/غیرفعالسازی
هنگامی که سوئیچ استارت باز است ،یک فشار ممتد 5
ثانیهای روی دکمه  3وارد آورید .فعال شــدن/غیرفعال
شدن عملکرد با سه بار چشمک زدن چراغ روي کليد و
به همراه صداي بيب اطالعرساني ميگردد.
هشدار
 در صورت قطع جریان تغذیه (قطع باتری،قطعسیم تغذیه الکتریکی ،)...مقادیر نمایش داده شده در
ساعت پاک میشوند ساعت باید مجددا ً تنظیم شود.
 همچنين بعد از قطع باتري امکان قفل و بازکردن از طريق ريموت وکليد و امکان باز کردن از
طريق کليد قفل مرکزي فراهم ميباشد.
 برای حفاظت از المنتهای شیشه گرمکن عقباز ساییدن و خراشیدن آنها خودداری کنید و هیچ
گونه برچسبی روی المنتها نچسبانید.
 اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت بوجودآید ،فالشرها چشمک می زنند.
 گرمکن شیشة عقب و شیشه باالبرها به طورهمزمان فعال نمیشوند.

تجهیزات داخلی

اخطار
ايستادن يا بيرون بردن قسمتى از بدن از سانروف
به هنگام حركت خودرو بسيار خطرناك است.
هنگام بسته شدن سان روف تمام سرنشينان
بايد از ايجاد هرگونه تماس با سانروف خوددارى
نمايند تا بدين ترتيب از بروز هرگونه آسيب
جلوگيرى نموده و ايمنى سرنشينان حفظ گردد.
دريچه سقف خودرو ( سان روف)*
 ســان روف فقــط در زمانى كار مىكند كه ســوئيچخودروي شما باز باشد ،قابليت باز و بسته شدن را دارد.
 كليدهاى كنترل ســان روف ،روى پنل چراغ سقفىجلو قرار دارند.
 لبه عقبى ســانروف را مىتوان به ســمت باال تنظيمنمود.
 ســانروف به صورت افقى ،به سمت عقب خودرو ،بازمىشود.

* درصورت نصب در خودروی شما

باز كردن سان روف
 .1براى با ز كردن ســانروف ،كليد آن را به سمت عقب
فشــار داده تا سان روف به سمت عقب حركت كند و به
موقعيت دلخواه شما برسد ،سپس آن را رها كنيد.
 در صورتي كه كليدرا به طور مداوم نگه داريد ،ســانروف تا انتها باز مىشود.
 اگر كليد ســان روف را به سمت جلو فشار دهيد و بهمدت  2ثانيه نگاه داريد ،بخش عقب سانروف به سمت
بيرون زاويه مى گيرد.
 براى خارج كردن سان روف از حالت زاويهدار ،يك باركليد سانروف را به سمت عقب فشار دهيد.
 هنگامى كه سان روف به حالت زاويه دار باز است ،قبلاز باز كردن سان روف به صورت افقى ،ابتدا سان روف را
به طوركامل ببنديد.
 براى راه اندازى مجدد حركت ســان روف به ســمتعقب ،اين كار را دوباره انجام دهيد.

بستن سان روف
 .2براى بستن سان روف ،كليد آن را به سمت جلو فشار
داده تا به ميزان دلخواه بسته شود و كليد را رها كنيد.
 در صورتــي كــه كليدرا بــه طور مداوم نگــه داريد،سانروف تا انتها بسته مى شود.
 براى بستن كامل ســان روف ،كليد آن را تا حدى بهسمت جلو فشار دهيد كه سان روف كامل بسته شده و
ديگر جاى حركت نداشــته باشد و بدين ترتيب از بسته
شدن كامل سان روف اطمينان حاصل نماييد.
بستن سان روف با ريموت كنترل خودرو
براى بستن سان روف ،به وسيله ريموت كنترل خودرو،
دو بار متوالى ،كليد قفل خودرو را فشار دهيد.
هشدار

پس از شستشوى خودرو يا بعد از بارش باران ،براى
استفاده از سانروف ،ابتدا بايد سانروف را تميز نماييد.
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غربیلک فرمان

2

کلیدهــای تجهیزات صوتی نصب شــده بر روی
غربیلکفرمان*
با زدن لحظهای این دکمه صدای سیستم
-1
صوتی قطع شده و با زدن مجدد این کلید،
سیستم به حالت عادی برمیگردد.
جهت افزایش و کاهش صدا

-2
-3

الف:انتخاب تراک قبلی و بعدی ()CD/USB

-4

جهت وارد شدن به منوهای

-5

پاســخ به تمــاس دریافتــی (در صورت
دریافت تماس تلفنی)

ب :جســتجوی اتوماتیــک ایســتگاههای
رادیویی(در حالت رادیو)

RADIO> CD PLAYER> USB>AUX> BT

توجه:
نور پس زمینه کلیدها به رنگ ســفید اســت و با
روشن کردن  SIDE LAMPروشن میگردد.
66

کلیدهایکروزکنترلنصبشدهبررویغربیلکفرمان
روشن وخاموش کردن سیستم کروز کنترل
-6
(درصورت فعال بودن سیستم) هر بار فشار
-7
دادن و رها کــردن این کلید باعث افزایش
سرعت خودرودر حدود 1کیلومتر برساعت میگردد.
 (درصورت فعال بودن سیستم) با فشار دادن ونگهداشتناین کلید ســرعت خودرو حدود  3کیلومتر بر ســاعت در
هرثانیه افزایش می یابد و پس از رها کردن کلید در همان
سرعت ثابت میماند.

-8
(درصورت فعال نبودن سیســتم) با فشار
دادن و رهــا کردن لحظــهای این دکمه
سیستم فعال میگردد وخودرو با سرعت تنظیم شده قبلی
که در حافظه ذخیره شــده است حرکت می کند .چنانچه
سرعتی در حافظه ذخیره نباشد ،سرعت خودرو در سرعت
فعلی ثابت میگردد.
 (درصورت فعال بودن سیستم) با فشار دادن ونگه داشتن اینکلیدسرعتخودروحدود3کیلومتربرساعتدرهرثانیهکاهش
مییابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت میماند.
_ (درصورت فعال بودن سیستم)هر بار فشار دادن و رها
کــردن این کلید باعث کاهش ســرعت خودرودر حدود
1کیلومتر برساعت میگردد.

تایمر چراغ سقفی
تایمر چراغ سقفی
کنترل چراغ ســقفی از طریق سیســتم هوشمند انجام
میگیرد و در حالتهای زیر قابل مشاهده است.
 -1هنگامــی که خودرو خاموش اســت یکی از درهای
خودرو (از جمله در صندوق عقب و در موتور) باز باشــد،
چراغ ســقفی روشــن میشــود و هنگامی که در بسته
میشود ،چراغ سقفی به مدت  12ثانیه روشن میماند و
در این فاصله اگر سوئیچ استارت باز شود ،چراغ به تدریج
خاموش میشود.
 -2هنگامی که خودرو در حالت دزدگیر باشد ،با فشردن
دکمه( )unlockچراغ سقفی روشن میشود و اگر قبل از
زمان  ،Autolockدرب خودرو باز شود ،مانند بند  1عمل
می کند وگرنه ،عمل  Autolockانجام میگیرد و چراغ
سقفی خاموش میگردد.
 -3هنگام وقوع تصادف روشــن ميشود و تازمان بستن
استارت سوئيچ روشن ميماند.
 -4چنانچه هنگام حرکت یکی از درهای خودرو (از جمله
در صندوق عقب و در موتور) باز باشــد ،چراغ ســقفی با
چشمک زدن ،باز بودن در را به اطالع راننده میرساند.

خودرویاب
هنگامیکه دزدگیر فعال اســت ،با زدن دکمه بسته روی
کنترل از راه دور فالشر برای  15مرتبه چشمک میزند .این
حالت برای یافتن خودرو در میان سایر خودروها مفید است.

چراغ بدرقه راننده در تاريکي
هنگامــی که قصد تــرک خودرو خــود را در یک گاراژ،
پارکینگ (مکانهای مشــابه) دارید و روشنایی محیط
بســیار کم میباشــد ،میتوانید با این قابلیت ،فضا را به
مدت 30ثانیه ،با روشــن شــدن چراغهای جلو ،روشن
کنید .برای این منظور:
 ابتدا چراغ را خاموش کنيد. وضعيت اســتارت سوئيچ را از حالت باز به حالت بستهتغيير دهيد.
 در مدت زمان کمتر از  1دقيقه دسته راهنما را به سمتخود بکشيد.
 از خودرو خارج شده و خودرو را قفل کنید. چراغ نور پايين و چراغهاي کوچک روشــن شــده ،بهصورت خودکار پس از 30ثانیه ،خاموش خواهند شد.
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دزدگیر
چشــمک زن راهنما و بوق خاموش میشود .در غیر این
صورت وضعیت آالرم ادامه می یابد.
ایــن وضعیت تا 10بار ادامه خواهد داشــت و پس از آن
چراغهای چشمک زن راهنما و بوق خاموش میشود اما
دزدگیر همچنان فعال میماند.

2
فعال کردن دزدگیر
با فشــار دادن دکمه قفل کردن روی کنتــرل از راه دور
چنانچه ســوئیچ استارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی
درهای خودرو (از جمله در موتور و صندوق عقب) بسته
باشد ،عالوه بر قفل شــدن درها ،دزدگیر فعال میشود.
فعال شــدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشــن شدن
چراغهای راهنما به اطالع راننده میرسد.
هنگامی که دزدگیر فعال اســت چراغ کوچک کلید قفل
مرکزی روی داشبورد چشمک میزند.
هنگای که دزدگیر فعال است ،هر یک از شرایط زیر که رخ
دهد باعث میشود سیستم به حالت آالرم برود( .در حالت
آالرم چراغ های چشمک زن راهنما و بوق روشن میشود):
 باز شدن هر یک از درها (از جمله در موتور و صندوق عقب) باز کردن قفل درهای جلو به وسیله سوئیچ تغییر وضعیت سوئیچ استارتوضعیت آالرم برای  30ثانیه ادامه خواهد داشت .سپس
آالرم برای  5ثانیه متوقف میشــود .پس از آن چنانچه
عامل ایجاد وضعیت آالرم از میان رفته باشد ،چراغهای
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غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است .فشار دادن دکمه باز شدن
قفلها روی کنتــرل از راه دور عالوه بر باز کردن قفلها
باعث غیرفعال شــدن دزدگیر میشــود .غیرفعال شدن
سیستم دزدگیر با دو بارخاموش و روشن شدن چراغهای
راهنما به اطالع راننده میرسد.
با استفاده از سوئيچ خودرو و نه از طريق کنترل از راه دور
(ريموت) نيز ميتوان ضمــن قفل کردن درهاي خودرو،
دزدگير راغير فعال نمود.
اين روش مناســب اســت به خصوص در زمانهايي که
خودرو درجاي امن و براي مدت طوالني پارک ميشــود
و نگرانــي از صداي آزاردهنده آالرم دزدگير (صداي بوق)
وجود دارد.
قفل شدن اتوماتیک درها
چنانچه قفل درها از طریق کنترل از راه دور باز شــود ولی
هیچ یک از درهای خودرو در مدت معینی باز نشود ،درها
مجددا ً قفل و دزدگیر فعال خواهد شــد .این قابلیت برای
اجتناب از باز شــدن ناخواسته قفل درها در اثر فشار دادن
غیر عمدی دکمه باز شــدن درها روی کنترل از راه دور در

نظر گرفته شده است .هنگامی که حین رانندگی سرعت
خودرو از  10کیلومتر بر ســاعت فراتر رود ،درها به صورت
اتوماتیک قفل میشود.
فعال و غیرفعال شــدن این قابلیت با نگه داشتن کلید قفل
مرکزی به مدت5ثانیه و سپس رها کردن آن امکان پذیر است.
همچنین پس از روشن کردن خودرو و با رسیدن سرعت
خودرو به  10کیلومتر در ساعت ،درها قفل و با خاموش
کردن خودرو باز میشوند( .در صورت فعال بودن پارامتر
پيکربندي مربوطه)
تذکر :درصورت خرابــی هر یک ازکلیدهــای الدری
(درهای جانبی ،در صندوق یا در موتور) ورودی مربوطه
در حالت فعال بودن دزدگیر چک نمیشود و این وضعیت
در هنگام فعال شــدن دزدگیر از طریق کلید کنترل از
راه دور با  4بار فعال شدن چراغهاي چشمکزن راهنما
اخطار داده میشود .در این حالت ضروری است در اسرع
وقت نسبت به برطرف کردن ایراد با مراجعه به نمایندگی
اقدام شود.
در اين حالــت چنانچه يکي از دربهــاي صندوق و يا
موتور باز باشد درهاي جانبي قفل ميشوند ولي به حالت
دزدگير نميرود.
در صورتي که يکي از درهاي جانبي باز باشند درها قفل
ميشوند ولي مجددا باز ميگردند.

مالتی مدیا
توجه:
 توضيحات ارائه شده بر مبناي تنظيمات پيش فرض مي باشد. تصاوير اين راهنما براي كمك به درك بهتر آن ميباشد و ممكن است جزئيات آن با دستگاه اصلي تفاوت داشته باشد. در زمان مکالمه تلفنی ،خودرو شما قادر به حرکت به سمت عقب (دنده عقب) میباشد ولی در این زمان امکان پذیرش تماس تلفنی جدید وجود ندارد. لطفاً تا زمانی که با کاربرد کامل هر یک از تنظیمات سیستم آشنا نشدهاید ،تنظیمات کارخانهای را تغییر ندهید .این کار میتواند کیفیت فایلهای صوتی و تصویری را تحتتأثیر قرار دهد.
 در شرایط استارت سرد ،سیستم راهیاب نیز نیاز به زمان طوالنیتری برای راهاندازی دارد و تشخیص موقعیت خودرو با توجه به سرعت دریافت ماهوارهها ،چند دقیقه طول میکشد. به منظور جلوگيري از خرابي قطعات و خطر سوختگي ،از باز كردن يا تعمير سيستم صوتي خودداري كنيد. در صورت بروز ايراد در عملكرد يا براي باز كردن قطعات به نمايندگي مجاز مراجعه كنيد. اشياء خارجي CD ،آسيب ديده يا كثيف را داخل سيستم صوتي قرار ندهيد. فقط از  CDهاي دايره اي شكل  12سانتيمتري استفاده كنيد.  CDرا به گونه اي در دست بگيريد كه اثر انگشت روي آن به جا نماند. از چسباندن هر گونه برچسب بر روي سطح  CDخودداري نماييد. در صورت استفادهي طوالني مدت CD ،را با احتياط از سيستم صوتي خارج كنيد زيرا ممكن است داغ شده باشد. CD/CDMP3را هرگز در معرض حرارت يا نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد. براي تميز كردن  CD/CDMP3از دستمال پارچهاي نرم استفاده كنيد. به طور همزمان دو  CD/CDMP3را در سيستم صوتي وارد نكنيد.نحوه نگهداري پانل
 براي تميز كردن پانل از يك دستمال پارچهاي نرم و در صورت لزوم كمي هم آب و كف استفاده كنيد .سپس آن را با يك دستمال پارچهاي نرم كه كمي هم مرطوب است پاكنماييد و در آخر ،آن را با يك پارچهي نرم ،خشك كنيد.
 -از الكل يا حاللهاي شيميايي استفاده نكنيد.
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مشخصات سیستم صوتی
 صفحه نمایش تمام رنگی لمسی چند اینچ قابلیت تنظیم  18ایستگاه  FMو  12ایستگاه AM قابلیت پشتیبانی فایلهای MP3, WMA, JPEG, MPEG-4از طریق میکرو  SDو فلش مموری و
(LRC (UTF8 encoding

 نمایش عنوان ترانه در حین پخش MP3 -قابلیت اجرای  DVDو پشتیبانی DVD/VCD/CD

 قابلیت اتصال بلوتوث (شامل هندزفری ،دانلود دفترچهتلفن ،بلوتوث موسیقی  ،A2DPپیامک ،تاریخچه
تماس)
 قابلیت دسترسی به امکانات  iPodمتصل شده ازطریق صفحه نمایش لمسی
 پنج نوع تون صدا( :جاز ،فلت ،راک ،پاپ ،کالسیک)و کیفیت باالی صدای محیطی و قابل تنظیم طبق
خواست شما روشنایی صفحه نمایش در شب بطور
خودکار با روشن شدن چراغهای خودرو کاهش
می یابد.
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اخطار
به منظور اطمینان از امنیت در حین رانندگی ،صدای
سیستم را در حدی تنظیم کنید که مانع از شنیدن
صداهای ترافیکی نشود.
هرگزدرحینرانندگیصدایسیستمراتنظیمنکنید.تنظیم صدا در حین رانندگی خطرناک میباشد
زیرا این کار میتواند توجه شما از جلو را کم کند
و منجر به تصادف شود .لطفاً صدای سیستم را
پس از توقف خودرو تنظیم کنید.

توجه:
 در شرایط نرمال شروع به کار سیستم (استارت گرم) 8ثانیه طول می کشد .شروع به کار سیستم در شرایط خاص
مطابق شرح زیر(استارت سرد)  30-20ثانیه طول می کشد:
 پس از نصب سیستم و راه اندازی برای اولین بار(استارت سرد) ،سیستم برای راه اندازی نیاز به حدود 20
تا  30ثانیه زمان دارد .پس از آن و در کاربردهای روزانه
(استارت گرم) نیازی به این زمان نیست.
 چنانچه سیستم سه روز متوالی استفاده نشود؛راهاندازی آن استارت سرد محسوب میشود.
چنانچه سوئیچ روشن بوده سپس خاموش شود و حین
10تا 30ثانیه مجددا ً روشن شود؛ راهاندازی آن استارت
سرد محسوب میشود.
 لطفاً از سیستم صوتی به مدت طوالنی ،با موتورخاموش استفاده نکنید .این کار منجر به خالی کردن
باتری خودرو میشود.
 این دفترچه را به منظور استفادههای آتی ،در مکانیدر دسترس قرار دهید.
 همواره صدای سیستم را در سطحی تنظیم کنید کهمانع از شنیدن صداهای ترافیکی نشود.
 این سیستم نباید در معرض رطوبت باشد .این امرمنجر به اتصال کوتاه شده و هرگز با دستان خیس
به سیستم دست نزنید،چنانچه آب به داخل سیستم
نفوذ کرد آن را خاموش کرده برق آن را قطع و هر چه
سریعتر به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
_ قبل از خاموش کردن خودرو سیستم را خاموش و
 CDرا خارج کنید تا از آسیب سیستم جلوگیری شود.
 اگر روش صحیح کار کردن با سیستم را نمی دانید ،بافروشنده یا نزدیکترین مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.
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5,6

دستورالعمل راه اندازی سیستم صوتی
 -1خاموش وروشن کردن سیستم ()POWER
 -2خارج کردن  CDاز دستگاه ()EJECT
 -3ورود به سیستم راهیاب ()NAVI
 -4ورود به منوی اصلی ()MENU
 -5افزایش صدای سیستم () VOL+
 -6کاهش صدای سیستم ()VOL-
 -7جستجوی ایستگاه رادیویی ،فایل ،پوشه ویا ترک
)
موسیقی در ردیفهای باالیی (

 -8جستجوی ایستگاه رادیویی ،فایل ،پوشه ویا ترک
موسیقی در ردیفهای پایینی (
)
 -9قطع کامل صدای خروجی سیستم()MUTE
 -10خاموش کردن صفحه نمایش و نور پس زمینه()DISP
 -11میکروفن جهت مکالمه هندزفری
 -12ورودی میکرو اس دی
 -۱۳برای وارد شدن به حالت رادیو کلید رادیو را فشار
دهید*.

5,6

توجه:
 محدوده حساس لمسی روی پنل در مرکز هر آیکونقرار گرفته است .لطفاً به منظور اجرای هر آیکون مرکز
آن را لمس کنید.
 بدالیل ایمنی ،هنگامی که سیستم در حالت استفادهاز دوربین دنده عقب است ،کلیه دکمههای سیستم
صوتی غیر فعال بوده و پخش موسیقی متوقف میشود.
لطفا تمام تمرکزتان به پارک کردن خودرو باشد.
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دستور العمل سریع کار با سیستم صوتی از طریق صفحه لمسی (با یک انگشت)
.1حالت رادیو ،جستجوی ایستگاه رادیویی:
.2تنظیم دقیق ایستگاه رادیویی:
جستجو در منوی تنظیم فرکانس ایستگاههای
 کشیدن انگشت به باال :برای تنظیم دقیق ،فرکانسرادیویی به صورت اتوماتیک:
نمایش داده شده را لمس و انگشت را به باال بکشید.
 کشیدن انگشت به چپ :فرکانس نمایش داده شدهدر موج  FMهر بار  MHz 0.1به سمت عقب و در موج
 AMهر بار  KHz 9به سمت عقب تنظیم میشود.
را ( مطابق با شکل) لمس و انگشت را به چپ بکشید،
سیستم شروع به جستجو برای فرکانس پایینتر خواهد
 کشیدن انگشت به پایین :برای تنظیم دقیق ،فرکانسکرد و به محض دریافت فرکانس قوی ،پخش آن ایستگاه
نمایش داده شده را لمس و انگشت را به پایین بکشید.
آغاز میشود.
در موج  FMهر بار  MHz 0.1به سمت جلو و در موج
 AMهر بار  KHz 9به سمت جلو تنظیم میشود.
 کشیدن انگشت به راست :فرکانس نمایش دادهشده را (مطابق با شکل) لمس و انگشت را به راست
بکشید ،سیستم شروع به جستجو برای فرکانس باالتر
خواهد کرد و به محض دریافت فرکانس قوی ،پخش آن
ایستگاه آغاز میشود.
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 .3حالت مالتی مدیا ،پخش فایل ویدیویی بعد یا قبل
 کشیدن انگشت به چپ :به منظور اجرای ترک قبلیروی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.
 کشیدن انگشت به راست :به منظور اجرای ترکبعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.

مالتی مدیا

2
.4حالت مالتی مدیا ،پخش فایل صوتی بعد یا قبل:
 کشیدن انگشت به چپ :به منظور اجرای ترک قبلیروی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.

.5حالت مالتی مدیا  ،پخش عکس بعد یا قبل:
کشیدن انگشت به چپ :به منظور نمایش عکس قبلی
روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.

 کشیدن انگشت به راست :به منظور اجرای ترکبعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.

کشیدن انگشت به راست :به منظور نمایش عکس
بعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.
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مالتی مدیا

2
جابجایی سریع بین فایلها و ایستگاههای رادیویی (با دو انگشت)
 .1حالت رادیو ،جابجایی سریع بین ایستگاههای
.2حالتمالتیمدیا،پخشفایلویدیوییقبلییابعدی
ذخیره شده در حافظه:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور اجرای کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور رفتن بهفایل قبلی ،روی تصویر در حال پخش صفحه را لمس
ایستگاه ذخیره شده ماقبل ،دو انگشت را به سمت باال بکشید.
کرده و دو انگشت را به سمت باال بکشید.
 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور انتقالبه ایستگاه ذخیره شده بعدی ،دو انگشت را به سمت
پایین بکشید.
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کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور اجرای
فایل بعدی ،روی تصویر در حال پخش صفحه را لمس
کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

مالتی مدیا

2
.3حالتچندرسانهای،پخشفایلصوتیقبلییابعدی:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور اجرایفایل قبلی ،روی نام فایل در حال پخش را لمس کرده و دو
انگشت را به سمت باال بکشید.
 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور اجرایفایل بعدی ،روی نام فایل در حال پخش را لمس کرده و
دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

 .5حالت ،iPodپخش فایل صوتی قبلی یا بعدی:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور پرشبه شروع فایل در حال پخش دو انگشت را به سمت باال
بکشید .و به منظور بازگشت به فایل ما قبل نیز دوباره دو
انگشت را به باال بکشید.
 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور اجرایفایل بعدی ،دو انگشت را به سمت پایین بکشید.
.4حالتمالتیمدیا،پخشفایلتصویری قبلی یابعدی
 کشیدن دو انگشت به سمت باال:به منظور نمایشفایل قبلی ،روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و
دو انگشت را به سمت باال بکشید.
 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور نمایشفایل بعدی ،روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و دو
انگشت را به سمت پایین بکشید.

توجه:
در حالت پخش فایلهای مالتی مدیا  ،iPodبا
لمس آیکون(قبلی) همان موسیقی را از ابتدا
پخش خواهد کرد ،با لمس دو باره همان آیکون به
آهنگ قبلی میرود.
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مالتی مدیا

2
.6حالت منوی اصلی و رهیاب ،جابجایی بین فایلهای
قبل وبعد:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور جابجاییبه فایل صوتی یا ایستگاه رادیویی قبلی ،روی فایل نمایش
داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت باال بکشید.
صفحه نمایش همچنان در همان حالت خواهد بود.
توجه:
 جهت استفاده از نرم افزار رهياب به دفترچهراهنماي  SDکارت رهياب مراجعه شود.
 در حالت مسیریابی و روی نقشه ،تنظیماتدوانگشتی صدا یا جابجایی بین ترکها عمل
نمیکند.
 جهت تهیه نرمافزار رهیاب از برندهای موردتأیید ایساکو استفاده نمایید.
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کشیدندوانگشتبهسمتپایین :به منظور جابجایی به
فایل صوتی یا ایستگاه رادیویی بعدی ،روی فایل نمایش داده
شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید.
صفحه نمایش همچنان در همان حالت خواهد بود.
توجه:
 نرمافزار رهیاب توسط ورودی میکرو  SDقابلاجرا میباشد.
 اکیدا ً توصیه میگردد بر روی میکرو  SDرهیابهیچگونه فایل متفرقه قرار ندهید.
ً
 جهت اجرای نرمافزار رهیاب حتما میکرو SDرا قبل از زمان استارت خودرو در محل آن قرار
دهید .در غیر این صورت پورت میکرو  SDآماده
جهت اجرای فایلهای صوتی و تصویری قید شده
در کتابچه میباشد.

تنظیم صدای سریع (با دو انگشت)
تنظیم صدا در همه حاالت
 کشیدن دو انگشت به چپ  :به منظور کاهش صدا ،رویصفحهنمایشرا بادوانگشتلمسو انگشتانرابهچپبکشید.

 کشیدن انگشت به راست :به منظور افزایش صدا،روی صفحه نمایش را با دو انگشت لمس و انگشتان را
به راست بکشید.

مالتی مدیا

2
جابجایی سریع (با سه انگشت)
 -1جابجایی سریع به حالت مسیریاب
باکشیدنسهانگشتبهپایینبررویصفحهنمایشجابجاییسریع از سایر حالتها به حالت مسیریاب اتفاق میافتد.
کشیدن سه انگشت به پایین :به منظور جابجایی بین
حالت مسیریاب و حالت قبلی ،صفحه نمایش را با سه
انگشت لمس کرده و انگشتان را به پایین بکشید(.چنانچه
در حالت مسیریاب باشید با کشیدن سه انگشت به پایین
به حالت قبلی که در حال استفاده بودید باز میگردید).

توجه:
چنانچه قبل از مسیریاب در حال کار با  iPodبودهاید
و در حال حاضر  iPodرا از سیستم جدا کردهاید ،با
کشیدن سه انگشت به پایین وارد حالت رادیو میشوید.

 -2برگشت سریع به منوی اصلی
 کشیدن سه انگشت به باال :به منظور جابجایی سریعاز هر حالتی به منوی اصلی ،سه انگشت را به باال بکشید.
(مثال چنانچه در حالت رادیو باشید ،با کشیدن سه انگشت
به باال به منوی اصلی منتقل میشوید).
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مالتی مدیا

2
قطع سریع صدای سیستم در تمام حالتها)mute( :
کشیدن چهار انگشت به چپ (یا راست):
به منظور قطع صدای سیستم ،صفحه نمایش را با چهار
انگشت لمس کرده و به چپ یا راست بکشید .برای برقراری
مجدد صدا ،همان کار را تکرار کنید.

توجه:
در حالت  ،muteصدای کلیه رسانه ها قطع میشود.
(مانند رادیو .iPod ،توصیه میشود قبل از استفاده
از هر یک از حالتها ،حالت بی صدا ( )unmuteرا
غیرفعالکنید).

خاموش کردن صفحه نمایش ( با چهار انگشت)
کشیدن چهار انگشت به سمت باال یا پایین :به منظور
خاموش کردن صفحه نمایش ،صفحه را با چهار انگشت
لمس و سپس به سمت باال یا پایین بکشید:

توجه:
در این حالت صفحه نمایش و نور پس زمینه خاموش
میشود ولی پخش صدا ادامه پیدا می کند.

برای روشن کردن صفحه نمایش ،صفحه را با یک انگشت
لمس و به مدت یک ثانیه نگه داشته و رها کنید یا چهار
انگشت را مجددا ،به سمت باال یا پایین بکشید.
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مالتی مدیا

2

1

3

4

6

5

8

7

2

9
منوی اصلی

 )Radio( -1حالت رادیوی AM/FM
 )DVD( -2حالت اجرای DVD
 )iPod( -3حالت اجرای iPod
 )AUX IN( -4فعالسازی ورودی AV
 )Media( -5اجرای فایلهای صوتی ،تصویری و ویدیویی
از طریق USB/SD

 )Setting( -6فعالسازی تنظیمات صفحه نمایش و دیگر
پارامترهای سیستم
 )BT(- 7فعالسازی بلوتوث (شامل هندزفری ،دفترچه
تلفن ،اجرای موسیقی ،تاریخچه ،پیامک)A2DP( ،
 )Info(-8مشاهده اطالعات خودرو و سفر
*
 -۹فعالسازی DVBT

توجه:
 ( :)DICمشاهده بعضی از ایرادات خودرو مانندخرابی المپها ،باز بودن دربها ،و...
 آیکونهای  iPod ,AUX,BTوقتی وسیلهای بهسیستم متصل نباشد خاکستری هستند.

*
DENA+
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مالتی مدیا

2
تنظیماتسیستم
آیکون  settingرا در منوی اصلی فشار دهید تا وارد صفحه
تنظیماتسیستمشوید.
نصب
با انتخاب دکمه  installationآیتمهای صدای بیپ ،تنظیم
صدای  ،Subwooferتنظیم ساعت نیم سال و تنظیم
ساعت روزانه فعال میشوند.

توجه:
لطفاً تا زمانی که با کاربرد کامل هر یک از تنظیمات
سیستم آشنا نشده اید ،تنظیمات کارخانه ای را تغییر
ندهید .این کار میتواند کیفیت فایلهای صوتی و
تصویری را تحت تأثیر قرار دهد.
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خاموش و روشن کردن صدای بیپ
 برای فعالسازی یا غیرفعال کردن صدای صفحه لمسیوارد تنظیمات شده و خاموش یا روشن را انتخاب کنید.

خاموش و روشن کردن بلندگوی Subwoofer
 برای فعالسازی یا غیرفعال کردن بلندگوی صدای بم،وارد تنظیمات شده و خاموش یا روشن را انتخاب کنید.

مالتی مدیا

2
تنظیماتساعت:
 به منظور تنظیم ساعت و دقیقه از دکمههای مثبت ومنفی استفاده کنید.
روشنایی
 برای تنظیم روشنایی تصویر دکمه  Brightnessرافشار دهید.
پنج سطح تنظیم روشنایی در صفحه وجود دارد:
درخشان ،روشن ،معمولی،تیره ،تاریک سطح مورد نظرتان
را انتخاب کنید.

توجه:
 صفحه نمایش در شب با روشن شدن چراغهایخودرو ،به صورت اتوماتیک تیرهتر میشود و این
به معنای خرابی سیستم نیست.
تنظیماتپیشفرضنورصفحهنمایشگرنورمعمولیجهت روز و در شب (با روشن شدن چراغهای خودرو)
کم نور میباشد.
 اگر در شب (با روشن بودن چراغ خودرو)سطحروشنایی را بطور دستی تنظیم کنید ،با روشن شدن
مجدد چراغ خودرو ،تنظیمات جدید شما اولویت
داشته و اجرا میشود.
چنانچه در طول روز یا شب ،از دوربین دنده عقب
استفاده کنید ،روشنایی سیستم بطور اتوماتیک
روی درخشانترین سطح قرار میگیرد.
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مالتی مدیا

2
تنظیم صدا

میتوانید برای تنظیم صدا از منوی sound field

استفاده کرد .برای تنظیم زیر و بم بودن صدا میتوانید از
دکمه  +یا – روی صفحه نمایش استفاده کنید.

 برای تنظیم باالنس صدا در جهات جلو ،عقب و چپ وراست ،جهت مورد نظر را از روی صفحه نمایش مستقیماً
انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم باالنس صدا در جهت راست و چپخودرو  ،دکمه  L,Rرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقبخودرو ،دکمه  F,Bرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.

82

افکت صدا
از طریق دکمه  sound effectمیتوانید یکی از پنج
افکت زیر را مطابق سلیقه خود انتخاب کنید:
.Jazz/Flat/Rock/Pop/Classic

توجه:
تنظیم پیش فرض کارخانه فلت است.

صدای محیطی Surround
 با فشار دادن دکمه  surroundوارد منوی صدایمحیطی شده و میتوانید با استفاده از دکمه روشن/خاموش
آن را فعال یا غیرفعال کنید.

مالتی مدیا

2
تنظیم زبان
با استفاده از دکمه  Languageمیتوانید وارد منوی
چند زبانه شوید و انتخاب کنید.

رادیو
ابتدا دکمه منو را فشار دهید تا وارد منوی اصلی شده و
از آنجا با انتخاب رادیو وارد این حالت شوید.

تنظیمات پیش فرض
با انتخاب دکمه بلی میتوانید به تنظیمات پیش فرض
کارخانه برگردید.

انتخاب باند

برای انتخاب ردیفهای ذخیره شده  FMوارد منوی FM
شده و با جابجایی بین  FM1/FM2/FM3کانالهای

ذخیره شده نمایش داده میشود.

برای انتخاب ردیفهای ذخیره شده  AMوارد منوی AM
شده و با جابجایی بین  AM1/AM2کانالهای ذخیره

شده نمایش داده میشود.

توجه:
هیچ یک از شش کانال ذخیره شده نمیتوانند دو
فرکانس یکسان را همزمان ذخیره کنند.

تنظیم کانالهای ذخیره شده
در این سیستم دو پلتفرم برای ذخیرهسازی موجهای
( AMشش موج در هر پلتفرم و مجموعاً دوازده ایستگاه)
و سه پلتفرم برای ذخیره سازی موجهای( FMشش
ایستگاه در هر یک و مجموعاً هجده) تعبیه شده است.
-1برای ذخیره سازی یک کانال ،یکی از پلتفرمهای
 AM1/AM2یا  FM2/FM3 FM1/را انتخاب و روی
ایستگاه مورد نظرتان تنظیم کنید.
 -2کانال بعدی را انتخاب و حدود دو ثانیه نگهدارید.روی
صفحه شماره و فرکانس آن کانال نمایش داده میشود .در این
حال ایستگاه نمایش داده شده روی کانال ذخیره میشود.
 -3همین روش را برای سایر ایستگاهها دنبال کنید.
برای بکارگیری هر یک از ایستگاههای ذخیره شده ،یکی
از پلتفرمها را انتخاب کرده و روی دکمه کانال مورد
نظر بزنید.
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مالتی مدیا

2
تنظیمدستی
دکمه  Manualرا به منظور انتخاب مستقیم ایستگاه
مورد نظر بزنید.
نمودار مدرج فرکانس را لمس و به سمت ایستگاه مورد
نظر بکشید .و یا از دکمههای < > استفاده کنید
 برای تنظیم باالنس صدا در جهات جلو ،عقب وچپ و راست ،جهت مورد نظر را از روی صفحه نمایش
مستقیماً انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم باالنس صدا در جهت راست و چپخودرو ،دکمه  L,Rرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقب خودرو،دکمه  F,Bرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.
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ذخیره خودکار
با انتخاب دکمه  ASروی صفحه نمایش ،فرکانس شش
ایستگاه ذخیره شده اول؛ بازسازی شده و بطور خودکار
سیستم شش ایستگاهی را که با قویترین سیگنال گیرنده
پیدا کند ،ذخیره خواهد کرد .شما با استفاده از این روش
میتوانید یک جستجوی سریع در ایستگاهها داشته و آنها
را ذخیره کنید.

توجه:
پس از اینکه جستجوی  ASپایان یافت ،پخش رادیو
از اولین ایستگاه یافته شده شروع میشود .شما باید
ایستگاه مورد نظرتان را دستی انتخاب کنید.
 ASفقط در موجهای  FM3,AM2کار می کند.

جستجو کردن
با انتخاب دکمه  Scanجستجوی خودکار ایستگاهها
شروع شده و بعد از یافتن هر ایستگاه آن را به مدت 5
ثانیه پخش می کند.

مالتی مدیا
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بی صدا کردن
با فشار دادن دکمه  muteروی صفحه نمایش ،صدای
رادیو قطع و بر روی صفحه رادیو خاموش نمایش داده
میشود .خروج از این حالت با تنظیم صدا یا لمس هر
یک از کلیدهای رادیو امکانپذیر است.

توجه:
 اگر سیستم به هیچ یک از دستورات پاسخ نمیدهد،صفحهراخاموشوپسازچندثانیه مجددا ًروشنکنید.
 اثر انگشت روی صفحه نمایش را با استفاده از یکدستمال تمیز پاک کنید.
 رنگ هر دکمه بعد از انتخاب تغییر می کند. جستجوی اتوماتیک از طریق تنظیمات دستیمتوقف میشود.

اجرای فایلهای ویدیویی
Video playback

 SD -1یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 -2از منوی اصلی ،کلید  Modeرا انتخاب کنید.
 -.3کلید  Videoرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند
رسانهای نمایان میشود.
فایل ويديويي قبلی
یا  :شروع يا توقف فايل ويديويي
انتخاب ويديوي بعدي
[ :]Settingبراي انتخاب ابعاد مناسب فايل ويديويي
( )16:9( ، )4:3و (نمايش تمام صفحه)

[ :]Fileبازگشت به لیست آهنگهای  SDیا فلش مموري
[ ]Upperبه مرحله قبل بروید.
[ :]Updateوقتی  SDیا فلش مموري حاوي دادههای
جدیدي ميباشد ،این كليد را جهت به روز کردن دادهها
و بازخوانی دادههای جدید بفشاريد.
توجه:
 وقتی فلش مموري يا  SDدر حال پخش است ،پس ازبیصداکردن ( ،)muteپخش متوقف خواهد شد و با لغو ،mute
مجددا ً اجرا خواهد شد.
 هنگامي كه فلش مموري يا  SDدر دستگاه قرار داده ميشود،خواندن يك فايل حجيم چندين ثانيه به طول ميانجامد.
 اگر وقتی فلش مموري يا  SDدر حال پخش است ،به طورموقت به صفحه مربوط به گوشي مراجعه شود ،پخش فلش
مموري يا  SDبه طور موقت ،قطع خواهد شد.
درصورت پاسخ به يك تماس یا وارد شدن به حالت ،reverse
هنگامی که تماس  reverse /به پایان میرسد ،صفحه نمایش
و صدا به حالت فلش مموري يا  SDباز خواهد گشت.
 اگر سیستم در حالت ویديو خاموش شود ،هنگام روشن كردنمجدد سیستم ،حالت پخش صوتی مالتی مدیا باز خواهد گشت.
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پخش صوتی
 SD -1یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 -2از منوی اصلی ،کلید  Mediaرا انتخاب کنید.
 -3کلید  Musicرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند
رسانه ای نمایان می شود.
انتخاب آهنگ قبلی
یا شروع يا توقف آهنگ
انتخاب آهنگ بعدي
[ :]Repeatانتخاب [ ]Repeat oneبراي تکرار آهنگ
فعلی و یا [ ]Repeat DIRبراي تکرار پوشه جاری.
[ :]Randomبرای فعال کردن  /غیر فعال پخش آهنگ
به صورت تصادفي
[ :]Scanبرای فعال کردن  /غیر فعال پخش اسكن
:Repeatپيشفرضآن،پخشتکراريکلاینآهنگميباشد.
 :Randomپخش تمامي آهنگها به صورت تصادفی
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 :Scanپخش هر آهنگ به مدت  10ثانیه و پرش به
آهنگ بعدی
[ :]Fileبازگشت به ليست آهنگهاي فلش مموري ياSD
[ :]Upperبه مرحله قبل بروید
[ :]Updateوقتی  SDیا فلش مموري حاوي دادههای
جدیدي ميباشد ،این كليد را جهت به روز کردن دادهها
و بازخوانی دادههای جدید بفشاريد.
توجه:
 Repeatو Randomنميتوانند به صورت همزمان
اجراشوند.

نمايش متن ترانهها
اگر فايل متن ترانهها بارگذاري شده است ،به دایره نشان
داده شده در شکل زیر ،برای نشان دادن متن ترانهها در
حالت تمام صفحه ،ضربه بزنید .براي بازگشت به صفحه
اصلی مجددا ً به صفحه نمایش ضربه بزنید.

توجه:
پشتیبانیازفرمتهایفایلهایصوتی:

.P3/AAC/AMR/WAVE/WMA/FLAC/OGG

پشتیبانیازفرمتفایلتصویری:

MP4/3GP/AVI/ASF/WMV/RM/RMVB/
.VOB/FLA
پشتیبانیازفرمتهایمتنترانهها( LRC:کد.)UTF8

فرمتهايویديوییتوصیهشدهوفرمتهایفشردهسازی:
 .MPG2وضوح480 x 720 :

مالتی مدیا
نکاتی در مورد USB/SD :
 -تمامیفایلهایMP3,WMA,JPEG,MPEG4

نمایش فایلهای تصویری
 SD -1یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 -2از منوی اصلی ،کلید  Mediaرا انتخاب کنید.
 -3کلید  Pictureرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند
رسانه ای نمایان می شود.
تصوير قبلی
یا شروع يا توقف فايل تصويري
انتخاب تصوير بعدي

براي انتخاب ابعاد مناسب فايل تصويري ()16:9( ، )4:3
و (نمايش تمام صفحه) .زمان پخش 2[ :ثانیه]5[ ،
ثانیه] ،و [ 8ثانیه].
لغو کردن منو کنترل چند رسانه ای :به یک تصویر ضربه
بزنید و یا به صفحه نمایش ضربهاي نزنید .بعد از 5
ثانیه ،منوي کنترل چندرسانهای ناپدید شده و تصاویر
در حالت تمام صفحه نمايان خواهند شد.

توسط این دو درگاه پشتیبانی می شوند.
 Fat 12/Fat 16/Fat 32قابل پشتیبانی است.حداکثرحافظهقابلپشتیبانیتوسطدستگاه32GBمی باشد.
 فرکانس نمونه برداری  8KHzتا  48KHzقابلپشتیبانی هستند.
 نرخ بیت  32-320kbpsتوسط این دستگاهپشتیبانی می شوند.
 از اتصال حافظه های خارجی ظرفیت باال( )External hardموبایل ،هاب  USBو.....به
جای حافظه فلش خودداری نمایید.
الزم به ذکر است پورت  USBقابلیت شارژ موبایل
را دارا میباشد
قابلیت اتصال قطعات با ظرفیت 1آمپر  DCرا دارا
میباشد.
از اتصال موبایل با ظرفیت شارژ باالتر پرهیز کنید.

توجه:
 پشتیبانی از فرمت فایلهاي تصویري1080x 1920 : وقتی که شما مشاهده تصاوير را انتخاب کنید ،سیستم ،همه تصاویر موجود در پوشهها را جهت نمايش ،جستجو خواهد كرد._ وقتی که فایلهای تصویری را انتخاب میکنید ،زمان صرف شده برای خواندن فایل ،با توجه به حجم فایل و فرمتهای
مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 این تصاویر ممکن است بر روی ديگر نمایشگرها کمی متفاوت باشند. اگر حجم فایل تصویري بیش از حد بزرگ است و یا فرمت فایل پشتیبانی نمیشود ،عبارت "فایل پشتیبانی نمیشود!"نمایش داده خواهد شد.
 -وقتی تصاویر نمايش داده ميشوند ،پخش آهنگ متوقف خواهد شد.
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۲
بلوتوث
روشن كردن بلوتوث
 از منوی اصلی ،كليد [ ]BTرا انتخاب كنيد._ در صورت بروز خطا در اتصال با سيستم  ،كليد لمسی
 ،dial padخاكستری (معرف غير فعال بودن) و اگر
اتصال موفقيت آميز باشد ،كليد ،رنگي خواهد شد .اگر
بعدازعمليات  pairingكليد ،هنوز خاكستری ميباشد،
به اين معنی است كه گوشي شما توسط سيستم
پشتيبانی نمیشود.

برقراري ارتباط با دستگاه از طریق بلوتوث
 -۱به كليد ( )Settingدر منوی  BTضربه بزنيد تا
صفحه تنظيمات بلوتوث و اتصال گوشي نمايان شود.
 -2بر روي كليد [ ]Searchضربه بزنيد تا گوشيهاي
شناسايی شده فهرست شوند.

-3اگرسيستمصوتینمیتواندبلوتوثموبايلشماراشناسايی
كند .عمل pairingرا از طريق گوشی موبايل انجام دهيد.
حتماً ازفعال بودن حالت بلوتوث موبايل خود مطمئن شويد.

 -4دستگاه ،يك گوشی با قابليت بلوتوث فعال را
شناسايي ميكند.
 -۵به گوشي داراي بلوتوثي كه می خواهيد با آن مرتبط
شويد ،راانتخاب و كليد [ ]Pairرا فشار دهيد.
۸۸
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 -6اطمينان حاصل كنيد كه گوشي مورد نظرتان انتخاب
شده است و كليد [ ]Okيا [ ]Cancelرا فشار دهيد.

 -8پس از برقراري موفقيتآميز اتصال ،نمايشگر به
منوي اصلي بلوتوث بازميگردد.
استفاده از گوشي جهت برقراري ارتباط با دستگاه مالتی مدیا:
( )1روشن کردن  BTبر روی گوشي.
( )2جستجوي دستگاه و اتصال به دستگاه ""Dena
( )3وارد كردن رمز عبور " "0000و فشردن دکمه
" "OKبر روی گوشي.
( )4پس از اتصال موفقیت آمیز ،صفحه نمایش به منوی
اصلی بلوتوث برميگردد.

 -7پس از برقراري ارتباط  .كد عبور " "0000را در
گوشي وارد كنيد.
صفحه مرتبط سازي بر روي نمايشگر ظاهر ميشود .نام
نمايش داده شده دستگاه “ ”DENAميباشد.
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۲
ارتباط مجدد به بلوتوث
 -۱اگر سيستم بلوتوث  pairشده بود ،اما به گوشي
متصل نشده بود ،روي صفحه نمايش به دكمه []Setting
برای ورود به صفحه تنظيمات بلوتوث و اتصال گوشي،
ضربه بزنيد.
صفحه نمايش ليست گوشیهاي مورد اتصال را نشان
میدهد.
گوشي مورد نظر را انتخاب كرده و كليد [ ]Pairرا فشار
دهيد تا ارتباط برقرار شود.

۹۰

 -2صفحه تاييد ظاهر ميشود كه آيا اتصال با گوشي
برقرار شود .براي اتصال ،كليد [ ]Okرا فشار دهيد.
توجه:
هنگامی كه يك گوشی به سيستم بلوتوث متصل
شود ،ديگر گوشيهاي مرتبط شده در خودرو را
نيز میتوان برای اتصال انتخاب كرد (گوشي اصلی
به طور خودكار ،اتصال را لغو خواهد كرد) ،اما اگر
گوشي در خودرو نباشد و يا حالت بلوتوث غير
فعال است ،عبارت "در تنظيمات گوشي به عنوان
دستگاه پيش فرض مورد اتصال ،خطايي رخ داده
است" ظاهر خواهد شد.

 -3در طول اتصال ،دستورالعملهاي ظاهر شده بر روي
گوشي را دنبال كنيد.

 -4پس از برقراري موفقيتآميز اتصال ،نمايشگر به منوي
اصلي بلوتوث بازميگردد.

مالتی مدیا

۲
لغو اتصال از بلوتوث
 -۱براي لغو اتصال با گوشي ،كليد  disconnectرا فشار
دهيد.

حذف
براي پاک كردن گوشيهاي شناسايي شده از فهرست،
گوشي موردنظر را انتخاب كرده و كليد [ ]Deleteرا
فشار دهيد.

صفحه تاييد ظاهر ميشود كه آيا اتصال با گوشي لغو شود؟
براي لغو اتصال ،كليد [ ]Okرا فشار دهيد.

 -2صفحه تاييد ظاهر ميشود كه آيا اتصال با گوشي لغو شود.
براي لغو اتصال ،كليد [ ]Okرا فشار دهيد.

۹۱
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۲
فعال و غيرفعال كردن بلوتوث
 -۱براي فعال كردن بلوتوث ]Bluetooth On[ ،را فشار
دهيد.
 -2براي غيرفعال كردن بلوتوث ]Bluetooth Off[ ،را
فشار دهيد.

۹2

توجه:
 يك گوشي جديدي براي نخستين بار ،بايد بهبلوتوث سيستم مرتبط شود تا بتواند با سيستم
كار كند.
 هنگام مرتبط سازی برای نخستين بار ،زمانی كهبر روي نمايشگر گوشی ،عبارت "اجازه اتصال
خودكار" ظاهر ميشود ]Yes[ ،بايد انتخاب شود.
پس از آن ،هنگام ورود به خودرو ،اتصال به طور
خودكار انجام خواهد شد.
 اگر مرتبطسازي بيش از سه دقيقه به طول بينجامد،عبارت [ ]Pairing failنمايش داده خواهد شد.
 برای كسب اطالعات بيشتر در خصوص مرتبطسازی گوشي ،به دستورالعمل گوشي مراجعه كنيد.
 حداكثر تا پنج اتصال ،جهت تسهيل اتصال مجدد،در سيستم ثبت ميشود.
 وقتی كه اطالعات مرتبط سازی پنج گوشی ثبتمیشود ،پس از برقراري اتصال با يك گوشي
جديد و ثبت اطالعات آن ،اولين داده قديمي ثبت
شده ،پاک خواهد شد.
-برخيازگوشيها،ممكناستبادستگاهسازگارنباشند.

فعال و یا غيرفعال كردن پاسخگویي خودكار
 -۱براي فعال كردن پاسخگويي خودكار ،كليد [Auto-
 ]answer onرا فشار دهيد .هنگام دريافت يك تماس
ورودي ،بلوتوث گوشي به صورت خودكار ،به تماس پاسخ
خواهد داد.
 -2براي غير فعال كردن پاسخگويي خودكار ،كليد
[ ]Auto-answer offرا فشار دهيد.

مالتی مدیا

بلوتوث موزیک (پخش فایل صوتي از طریق
بلوتوث)
 -۱به كليد [ ]Musicاز منوي اصلي بلوتوث ضربه
بزنيد تا بلوتوث موزيك فعال شود
 -2به حالت پخش موزيك با بلوتوث وارد شويد.

آهنگ قبلی
يا شروع يا توقف آهنگ
انتخاب آهنگ بعدي

توجه:
 ويژگی موزيك بلوتوث ( )A2DPتنها زمانی كهاين ويژگی را بر روی گوشي شما در دسترس
باشد ،پشتيبانی میشود.
 قبل از شروع ويژگی موزيك بلوتوث ،ابتدا ويژگيبلوتوث موزيك گوشی را روشن كنيد.
 تنها برخي از گوشيها با فعال كردن ويژگيبلوتوث موزيك گوشي ،شروع به پخش ميكنند.
لذا توصيه ميشود كليد [ ]Bluetoothاز منوي
اصلي را فشار دهيد تا اين ويژگي فعال شود.
 اين ويژگي در برخي از گوشيها ،به دليل داشتنسيستمعاملهايمختلف،متفاوتاست.بهعنوانمثال:
تاخير در اجرا يا عدم توانايي پخش فايلهاي صوتي.
 قابليت  A2DPتنها در حالت بلوتوث میتوانداستفاده میشود ،هنگام غيرفعال كردن بلوتوث،
پخش آهنگ نيز به پايان خواهد رسيد.

۹3

۲
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۲
دفترچه تلفن
 -۱بر روي كليد [ ]Phonebookاز منوي اصلي بلوتوث
ضربه بزنيد تا دفترچه تلفن فعال و ظاهر شود.

 -2بارگذاري دفترچه تلفن مدتي به طول ميانجامد .كليد
[ ]Cancelرا فشار دهيد تا از صفحه دانلود خارج شويد.
 -3بارگذاري به پايان رسيد.

پس از فعال شدن اين ويژگي ،كليد [ ]Refreshرا فشار
دهيد تا دفترچه تلفن بارگذاري شود.

 -4بر روي [ ]Answeredضربه بزنيد تا به صفحه
شمارهگيري وارد شويد .كليد [ ]Dialرا جهت برقراري
تماس فشار دهيد.

۹4

[ :]Phone Bookاين كليد را فشار دهيد تا مخاطبين
دفترچه تلفن فهرست شود.
[ :]Refreshاين كليد را فشار دهيد تا دفترچه تلفن به
روزآوري شود.
[ :]Answeredاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي
دريافتي فهرست شود.
[ :]Dialedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي خروجي
فهرست شود.
[ :]Missedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي بيپاسخ
فهرست شود.
توجه:
مدت زمان الزم برای دانلود دفترچه تلفن با توجه
به تعداد ورودیهای دفترچه تلفن و كدهای ارسال
شده توسط گوشی متفاوت است .اگر دانلود ،بيش
از حد انتظار به طول انجاميد ،لطفا صبور باشيد.

مالتی مدیا

۲
سابقه مكالمات
 -۱كليد [ ]Call Historyاز منوي اصلي بلوتوث را
فشار دهيد تا مديريت تماسها فعال و ظاهر شود .پس
از فعال شدن اين ويژگي ،كليد[ ]Refreshرا فشار دهيد
تا مديريت تماسها بارگذاري شود.

 -2بارگذاري مديريت تماسها مدتي به طول ميانجامد.
كليد [ ]Cancelرا فشار دهيد تا از صفحه دانلود خارج شويد.

 -3بارگذاري به پايان رسيد.

 -4بر روي [ ]Answeredيا شمارههاي تلفن ضربه
بزنيد تا به صفحه شمارهگيري وارد شويد .كليد []Dial
را جهت برقراري تماس فشار دهيد.

[ :]Phone Bookاين كليد را فشار دهيد تا مخاطبين
دفترچه تلفن فهرست شود.
[ :]Refreshاين كليد را فشار دهيد تا مديريت تماسها
به روزآوري شود.
[ :]Answeredاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي
دريافتي فهرست شود.
[ :]Dialedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي خروجي
فهرست شود.
[ :]Missedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي بيپاسخ
فهرست شود.

توجه:
ثبت تماسها ،هر بار كه گوشی متصل شود ،به صورت
خودكار به روزآوري خواهد شد.
۹۵

مالتی مدیا

2
شمارهگیری
 -1به كليد [ ]Dial Padاز منوي اصلي بلوتوث ضربه
بزنيد تا صفحه شمارهگيري ظاهر شود.

 هنگام وارد كردن اشتباه يك شماره تلفن ،كليد[ ]Cancelرا فشار دهيد تا شماره حذف شود و يا كليد
[ ]Clearرا فشار دهيد تا تمامي شمارههاي وارد شده
پاك شوند.
 -2بعد از ضربه زدن به اعداد در صفحه شمارهگيري،
كليد [ ]Dialرا فشار دهيد تا تماس برقرار شود.
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را فشار دهيد.
 براي قطع تماس كليد براي فعال يا غيرفعال كردن ميكروفون در طول تماس،كليدرا فشار دهيد .با فعال كردن ميكروفون ،طرف مقابل
ميتواند صداي شما را بشنود .با غيرفعال كردن ميكروفون،
طرف مقابل نميتواند صداي شما را بشنود.
 براي فعال يا غيرفعال كردن بلندگو در طول تماسرا فشار دهيد .با فعال كردن بلندگو ،صداي
كليد
طرف مقابل را از بلندگو ميشنويد .با غيرفعال كردن
بلندگو ،صداي طرف مقابل را از گوشي خواهيد شنيد.
[ :]Answeredاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي
دريافتي فهرست شود.
[ :]Dialedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي خروجي
فهرست شود.
[ :]Missedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي بيپاسخ
فهرست شود.
[ :]Phone Bookاين كليد را فشار دهيد تا صفحه
نمايش دفترچه تلفن ظاهر شود.

مالتی مدیا

۲
پيغامها
 -۱آيكون  messageرا در منوی  Bluetoothلمس كنيد.
 -2وارد صفحه  messageشده

 -3با فشار دادن آيكون  refreshپيغامها را به درون
مالتی مديا بار گزاری كرده

[ :]Inboxبا فشردن اين آيكون پيغامهای دريافتی
بارگزاری میگردد.
[ :]Outboxبا فشردن اين آيكون پيغامهای ارسالی
بارگزاری میگردد.
[ :]Refreshدرصورت در خواست هر مرحله يكبار اين
آيكون میبايست زده شود.

 -4بارگزاری با موفقيت انجام شد.

توجه:
 زمان دانلود وابسته به تعداد شماره ها وپيغام های ذخيره شده در گوشی شما می باشد.
 اگردانلود ،بيش از حدانتظار به طول انجاميد،لطفاً صبورباشيد.
۹۷

مالتی مدیا

2
دریافت تماس تلفنی
 -1پنجره تماس تلفنی روی صفحه نمایش ظاهر
میشود که شما میتوانید دکمه جواب دادن و یا قطع
ارتباط را انتخاب کنید.
توجه:
 در زمان مکالمه تلفنی ،خودرو شما قادر بهحرکت به سمت عقب (دنده عقب ) میباشد
(استفاده از پارک سنسوردرزمان دنده عقب) ولی
در این زمان امکان پذیرش تماس تلفنی جدید
وجود ندارد.
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 -2بعد از انتخاب دکمه قبول ،شما همچنان میتوانید
به طور طبیعی در سایر حالتها کار کنید.
[]Hang Up

با فشردن این دکمه ارتباط تلفنی قطع میگردد.
[]Zoom in Window

این دکمه را فشار دهید تا حالت بولوتوث به صورت تمام
صفحه ظاهر شود.
توجه:
 تنظیم سطح صدا ،در طول مکالمه میتواندذخیره شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود.
 تنظیم سطح صدا ،در طول یک مکالمه نمیتواندروی دستور العمل تنظیمات رادیو اثر بگذارد.

تنظیم صدا در هنگام مکالمه
کلید افزایش صدا :این کلید را برای افزایش
صدا فشار دهید ،کلید را فشار دهید و نگه دارید .صدا به
صورت پیوسته افزایش می یابد.
کلید کاهش صدا :این کلید را برای کاهش
صدا فشار دهید و نگه دارید صدا به صورت پیوسته
کاهش می یابد.
با چرخش دكمه ولوم به سمت راست ،صداي
ولوم را زياد كنيد و با چرخش دكمه ولوم به
سمت چپ ،حجم صدا را كم نماييد*.

*
DENA+

مالتی مدیا

2
حالت پخش ipod
 -کلید  menuرا روی صفحه نمایش فشار دهید تا منوی

اصلی باز شود.

 -3یک گروه را انتخاب کنید( .به عنوان مثال Album

را فشار دهید)

 -2کلید  iPodرا برای وارد شدن به منوی اصلی ipod

فشار دهید.

توجه:
 تنظیم سطح صدا ،در طول مکالمه میتواندذخیره شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود.
 تنظیم سطح صدا ،در طول یک مکالمه نمیتواندروی دستور العمل تنظیمات رادیو اثر بگذارد.

به آهنگ قبلی بروید
در طول اجرا ،با سرعت دو برابر به عقب حرکت می کند.
یا شروع یا توقف در اجرا
در طول اجرا ،با سرعت دو برابر به جلو حرکت می کند
به آهنگ بعدی بروید

 :Repeatتکرار /این کلید را فشار دهید تا آیتم در
حال پخش انتخاب و تکرار شود.
 :Randomتصادفی  /این کلید را فشار دهید تا به طور
تصادفی یک آیتم انتخاب شود /انتخاب از همه آیتمها در گروه
 :Optionگزینه  /این کلید را جهت ورود به یک سطح
انتخاب نمایید.
 :Mediaرسانه /این کلید را برای وارد شدن به صفحه
نمایش  iPodو برای وارد شدن به این ویژگی فشار دهید.
* در صورت ظاهر شدن حالت [ ]Videoميتوان دريافت
كه از عملكرد ويدئو حمايت و پشتيباني نميشود.
توجه:
 در صورت عدم اتصال  iPodآیکون آن به رنگخاکستری خواهد بود که معرف عدم اتصال iPod
به سیستم میباشد.
 انتخاب آهنگ بعدی و آهنگ قبلی در :iPodبا فشاردادن یک مرتبه آیکون قبلی به ابتدای آهنگ در حال
پخش و با زدن آیکون برای دومین مرتبه به آهنگ قبلی
 اگر  ipodنتواند به طور اتوماتيك تراك ها را پخشنمايد ،در هنگام اعمال  ، ipodكاربر مي تواند از منوي
اصلي ipodاستفاده نمايد.
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DVD PLAYER

2

دیسک را وارد کنید.
سی دی را در محل خود قرار داده و به داخل فشار دهید.

توجه:
 هیچگونه ماده شیمیائی در هیچ قسمت ازسیستم صوتی استفاده نکنید.
 هیچ شی را در داخل محل  CDوارد نکنید.وقتی  CDرا در جای خود قرار می دهید چند
ثانیه طول می کشد تا اجرا شود.
 زمانیکه سی دی را وارد می کنید ،بطور خودکارپس از چند ثانیه شروع به خواندن می کند.
 تماشای ویدئو در حال رانندگی ممنوع است .بعداز توقف خودرو ترمز دستی را بکشید و بعد شروع
به نگاه کردن ویدئو نمایید.
 قانون ،تماشای ویدئو در حال رانندگی را ممنوعکرده است .اگر این قانون نادیده انگاشته شود ،باعث
تصادف میشود .این شرکت هیچگونه تعهدی
درقبال این مسئله ندارد.
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Playback

بعد از وارد کردن سی دی ،بطور خودکار سیستم نوع دیسک
را نشان میدهد .این  DVD PLAYERمیتواند DVD
ویدئویی VCD ،ویدئویی MP3 ،صوتی و  CDصوتی را
نشان دهد.

توجه:

 در زمان اجرای  muteدر فانکشنهای DVD/ VCD/CDاجرا به حالت  pauseدر خواهد آمد.

 بعد از فشردن دکمه ،نمایشگر سی دی روشنخواهد شد ونمایانگر این است که در حال انجام است.

Disc playback

در شرایط دیگر ،دکمه  DVDرا روی صفحه اصلی فشار
دهید ،اگر سی دی در درون  PLAYERوجود داشته
باشد اجرا خواهد شد.
Ejecting a disc

برای بیرون آوردن سی دی ،دکمه را فشار دهید.
ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا  CDبیرون بیاید.
صفحه نمایش نشان میدهد که سی دی در حال بیرون
آمدن است .اگر این دکمه را چند بار فشار دهید ،ممکن
است سی دی به داخل کشیده شود و بیرون نیاید .بعد
از اینکه  DVD/VCD/CD/MP3بیرون آمد ،سیستم
بطور خودکار به رادیو متصل می شود .اگر بعد از فشردن
دکمه  ،سی دی را برندارید بطور خودکار بعد از 8
ثانیه مجدد به داخل کشیده میشود.
حالت اتوماتیک :Disc Play Back
هنگامیکه موتور در حالت  ACCروشن است و سیستم
صوتی خاموش است ،با قرار دادن سیدی در محل خود،
بطور خودکار ضبط روشن خواهد شد.

مالتی مدیا

2
پخش فایل ویدیوئی با فرمت DVD

 -1ابتدا سی دی در داخل دستگاه قرار دهید.
 -2با وجود سی دی دکمه  DVDرا فشار دهید.

توجه:
زمانیکه حجم اطالعات ذخیره شده بر روی سیدی زیاد
است ،دستگاه در اجرا تاخیر دارد و این طبیعی است.
مدلهای تحت پوشش

DVD loader MP3 , WMA , MPEG,
Supported: DVD formats: MP3/WMA/
MPEG

منوی کنترل DVD

رفتن به فصل قبلی
در حالیکه ویدئو در حال اجراست ،به سرعت
 X16,X8, X4,X2به عقب میبرد.
یا شروع یا توقف در اجرا
در حالیکه ویدئو در حال اجرا ست ،این دکمه را
فشار دهید تا با سرعت  X16,X8,X4,X2جلو برود.
به آهنگ بعدی میرود.
[ ]Menuمنو دکمه  5کاره روی سطح کنترل را فشار دهید.
[ ]Repeatتکراربخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
[ ]Audioصوتی به انتخاب صدا برروی سیدی
برگردید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[ ]Subtitleعنوان بر اساس زبان مرتب کرده و سپس
زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[ ]Zoom Inبزرگ نمائی دکمه بزرگ نمائی را فشار
دهید تا بزرگنمائی انجام شود.

دکمه  5کاره کنترل سیستم:
از دکمههای  5کاره روی صفحه استفاده کنید و دکمه
مورد نظر را انتخاب کنید تا درخواست شما انجام شود.
عملکرداین دکمهها play, pause, next, last, fast
 forward, fast rewindمیباشد.
توجه:
 زمانیکه سی دی در محل خود قرار می گیرد ،ومنوی روی صفحه چیزی را نشان نمی دهد ،بدین
معناست که سیستم سی دی را حمایت نمی کند.
 از ایکون  subtitleزبان مورد نظر را انتخابکنید .اگر این انتخاب غیر ممکن است ،بدین دلیل
است که سی دی از طرف دستگاه حمایت نمی  شود
و آیکون را نشان میدهد .این بدین معناست
که این نوع سی دی را تحت پوشش قرار نمیدهد.
 با لمس صفحه در شرایط پخش فیلم دکمه 5کاره تا مدت  5ثانیه روی صفحه نمایانگر است.
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[ ]Repeatتکرار :بخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
[: ]Audioبه انتخاب صدا برروی سیدی برگردید و
زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

2

[ ]Zoom Inبزرگ نمائی :دکمه بزرگ نمائی را فشار
دهید تا بزرگنمائی انجام شود.
پخش فایل ویدیوئی با فرمت VCD

 -1سی دی را در داخل دستگاه قرار دهید.
 -2دکمه  DVDرا از داخل منو انتخاب کنید.
 -3سیستم قادر به اجرا میگردد.

کنترل VCD
در منوی  VCDروی صفحه را فشار دهید تا دکمه
کنترل باز شود.
به فصل قبلی بروید.
در طول اجرا ،به سرعت X16,X8,X6,X4,X2حرکت
می کند .اگر این دکمه را فشار دهید و نگه دارید ،به آهستگی و
سرعت X1/8,X1/6,X1/4,X1/2حرکت می کند.
یا شروع یا توقف در اجرا
در حالیکه ویدئو در حال اجراست ،این دکمه را
فشاردهید تا با سرعت  X16, X8, X4, X2جلو برود.
به آهنگ بعدی میرود.
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[ :]PBCاگر سیستم قابلیت این نرم افزار را دارد ،منوی
مربوط به آن باز میشود.

پخش فایلهای صوتی با فرمت CD/MP3
 -1سی دی را در محل خود قرار دهید.
 -2دکمه  DVDرا از منوی اصلی انتخاب کنید.
 CD/MP3 -3قادر به اجرا میباشد.
کنترل فایلهای CD/MP3
به آهنگ قبلی بروید
در طول اجرا ،به سرعت  X16,X8,X6,X4,X2حرکت
می کند .اگر این دکمه را فشار دهید و نگهدارید ،به آهستگی و
سرعت  X1/8,X1/6,X1/4,X1/2حرکت می کند.
یا شروع یا توقف در اجرا
در حالیکه ویدئو در حال اجراست ،این دکمه را فشار
دهید تا با سرعت  X16, X8, X4, X2جلو برود.
به آهنگ بعدی میرود.
[ ]Repeatتکرار :بخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
[ ]Modeانتخاب [ ]Randomیا[]Scan
[ ]Randomتصادفی /این کلید را فشار دهید تا به طور
تصادفی یک آیتم انتخاب شود /انتخاب از همه آیتم ها در گروه.
[ ]scanبا زدن کلید مذکور تمامی آهنگها به مدت  10ثانیه
پخش خواهند شد.
[ ]Optionبرگشت به لیست  CD/MP3لیست

مالتی مدیا

2
پخش فایلهای صوتی و تصویری از ورودی :AUX
 -1از طریق پورت زیر که در کنسول قرار گرفته دستگاه
صوتی و یا تصویری خویش را متصل کنید.

 -2از منوی اصلی به کلید  AUXدسترسی پیدا کنید.

 -3با فشردن کلید AUXبه این فانکشن دسترسی پیدا کنید.

توجه:
 مطمئن شوید دستگاه قابل حمل خارجی شماقبل از اتصال به  AUXخاموش است.
 به منظور عدم پخش صدای ناگهانی از کاهشصدای ولوم سیستم مطئن باشید.
 از اتصال دستگاههای پرتابل به سیستم مالتیمدیا در زمان رانندکی پرهیز کنید.
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در زمان روشن شدن هر آیکون در صفحه  DICهر خطا
معرفی و در صورت لمس آیکون خراب المپها وضعیت
المپ اصلی معیوب خودرو نمایش داده میشود.

2
اطالعات خودرو INFO
با فشردن کلید  INFOاز منوی اصلی میتوانید به تعدادی از
اطالعات خودرو دسترسی پیدا کنید.

توجه:
در سیستمهای متصل به شبکه  CANدر صورت
وجودخرابی سویچهای الدری (بازماندن دربها)،
زمان تعویض فیلتر هوا وروغن ،زمان تعویض روغن
و خرابی المپها بیرونی خودرو ،سیستم عالمت
هشدار را روی صفحه نمایش نشان میدهد،
به سادگی دکمه هشدار را فشار دهید و مستقیماً
به صفحه  DICمیرود که از این طریق به کاربر
اجازه میدهد تا دلیل عیب را پیدا کند.
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عالمت
داده میشود.

هنگام بروز خطا فقط در صفحه اصلی نمایش

مالتی مدیا
مشکالتعمومی
خطاهای اتصال و کاربرد ،میتواند به اشتباه به منزله خطا یا آسیب سیستم در نظر گرفته شود .لطفاً قبل از مراجعه به تعمیرکار ،موارد زیر را بررسی کنید.

2

مشکالتعمومی
مشکل

دستگاه روشن نميشود.

علت ممکن

راه حل

فيوز سوخته است.

عامل سوختگی فیوز را رفع کرده آنرا جایگزین کنید .مطمئن شوید که از
فیوزی با مشخصات یکسان استفاده کرده اید.

کلیدها یا صفحه لمسی کار نمی کند.
سیستم صوتی مشکل دارد.

سیستم فانکشن ندارد.

به نمایندگیهای خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

صدای سیستم قطع شده و یا قابل افزایش نیست

اتصال بلندگوها قطع شده است.

کابلهای بلندگو را وصل کنید.

تصاویر متوقف شده یا صدایی شنیده نمیشود

سیستم قادر به خواندن اطالعات نیست.

دکمه را یکبار فشار داده و دوباره سیستم را روشن کنید یا از پروسه
 resetبرای راهاندازی مجدد استفاده کنید

صدای سیستم کم است.

میزان صدا را تنظیم کنید.

صدایی به گوش نمیرسد یا بسیار آهسته است

دکمه "بی صدا" روشن است.

تصاویرکشیدهمیشودیانسبتتبدیلصحیحنیست نسبت تبدیل صفحه نمایش بدرستی تنظیم نشده.

کیفیت نمایش تصاویر خوب نیست

تنظیمات نمایش تصویر مشکل دارد.

پس از وارد کردن USBپیغام خطا مشاهده می شود

سیستم از این ابزار  USBپشتیبانی نمی کند .و از هارد اکسترنال هم
پشتیبانینمیشود.

دکمه "بی صدا" را خاموش کنید.

تنظیمات متناسب با صفحه نمایش انجام دهید.

با فشار دادن دکمه  defaultبه تنظیمات اولیه بازگردید.
دکمه  powerرا به مدت  10ثانیه فشار داده و سیستم را ریست کنید.
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مالتی مدیا

2

مشخصات فنی
مشخصات فنی سیستم صوتی چندرسانه ای

 -1ولتاژ مناسب10V~16V DC :
میزان مصرف منبع تغذیه تحت  :ACCکمتر از )3mA , 12V( ،mW 36
میزان مصرف منبع تغذیه)0.9A , 12V( ،mW 10.8 :
توجه  :همراه با استفاده از ناوبری میزان مصرف  1.2Aخواهد شد.
حداکثر میزان مصرف45W x 4 :
 -2دمای محفظه-30°C~80 ° :
 -3دمای بهینه عملکرد-20°C~70 ° :
 -4سیستم ویدیوNTSC/PAL :
 -5نوع سیگنال صوتی ویدیویی خروجیVp-p 1 :
 -6نوع سیگنال وروردی ویدیوییVp-p 1 :
 -7نوع سیگنال صوتی خروجی :آنالوگ

توجه:
 دستگاه تنها زمانی شروع به کار خواهد کرد که دمای داخل خودرو در محدوده دمای عملکرد دستگاه باشد.اگر دمای داخل خودرو در محدوده مناسبی نمیباشد ،برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه ،استفاده از آن
توصیه نمیشود.
 در صورت نیاز به نصب تجهیزات دوربین دید از عقب ،آمپلی فایر و نمایشگرهای پشت سری به برچسب مشخصاتپین های خروجی سیستم مراجعه نمایید
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مالتی مدیا
کانکتورها

DENA

2

ISO 36PIN
C1 Line_L OUT

C11 SWC

ISO 36PIN

C2 Line_R OUT

C12 SWC_GND

A1 CAR SPEED

B1 RR+

C3 Line A GND

C13 ILL_PWM

A2 NC

B2 RR-

C4 Video OUT

C14 AUX_GND

A3 CAR BACK

B3 RF+

C5 V GND

C15 AUX_R

A4 +V BAT

B4 RF-

C6 Subwoofer OUT C16 AUX_L

A5 Remote Aerial

B5 LF+

C7 CAN_H

C17 AUX_DET

A6 ILL

B6 LF-

C8 CAN_L

C18

A7 ACC

B7 LR+

C9 Subwoofer GND

C19 BACK-CAMERA

A8 GND

B8 LR-

C10 Subwoofer Power C20 CAR-BRAKE

ISO 36PIN
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Back-Camera_GND

مالتی مدیا

DENA+

2

کانکتورها

ISO CONNECTOR
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1

رانندگی

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر دیجیتالی ۱۱۰ ......................................
چراغهای هشدار دهنده ۱۱۳-۱۱۵ .................................................................
راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی ۱۱۶ . ..........................................................
هشدار صوتی جلو آمپر ۱۱۹ . ...........................................................................
کنترل سرعت هوشمند* ۱۲۰ . ........................................................................
روشن کردن و رانندگی ۱۲۳ ...........................................................................
دنده دستی ۱۲۳ ................................................................................................
گيربکساتوماتيک* ۱۲۴-۱۲۶ ........................................................................
فرمان برقی ۱۲۷ ................................................................................................
کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست ۱۲۸ .......................................
سیستم هشدار موانع عقب ۱۲۹ .....................................................................

دوربين ديد عقب* 130 .....................................................................................
سیستمسوخت 131 .........................................................................................
چراغ حرکت در روز 132 .....................................................................* DRL
چراغها و نشانگرها 133 ..................................................................................
تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو 133 ............................................................
برفپاک کن و شیشهشوی 134 ......................................................................
پرخوران(135 ................................................................... *)Turbocharger
ترمزها 138 .......................................................................................................
ترمز ضد قفل (139 ................................................................................ )ABS
کیسه هوا (141 . ............................................................................ )AIR BAG
کيسه هواي جانبي* 144 . ................................................................................
* درصورت نصب در خودروی شما
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

3

صفحه درجات و عالئم
چراغهای اخطار و شاخصها
۱-۱چراغ اخطار کاهش سطح سوخت
۲-۲شاخص مقدار سوخت
۳-۳چراغ ایموبیالیزر
۴-۴سرعت سنج
۵-۵اخطار ترمز EBD-ABS
۶-۶نور باالی چراغهای جلو
۷-۷چراغ اخطار عیب یاب
۸-۸شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده
۹-۹چراغ مهشکن جلو
۱۰۱۰نور پایین چراغهای جلو
۱۱۱۱دورسنج موتور
۱۲۱۲نشانگر روشن بودن سیستم کنترل سرعت
هوشمند*
۱۳۱۳نشانگر فعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند*

* درصورت نصب در خودروی شما
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر
صفحه درجات و عالئم
چراغهای اخطار و شاخص ها
۱-۱اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو
۲-۲چراغ هشدار خرابی کیسه هوای راننده
۳-۳راهنمای سمت راست
۴-۴راهنمای سمت چپ
۵-۵نشانگر سمت سوختگیری خودرو
۶-۶چراغ مهشکن عقب
۷-۷دکمه تغییر وضعیت و صفرکننده
۸-۸کلید چرخشی تنظیمات جلو آمپر
۹-۹چراغ اخطار سرویس دورهای
۱۰۱۰نشانگر ترمز ABS
۱۱۱۱صفحه نمایش دیجیتالی
۱۲۱۲چراغ اخطار خطای گیربکس اتوماتیک*
۱۳۱۳صفحه نمایش دیجیتالی مجهز به گیربکس
اتوماتیک*
۱۴۱۴چراغ اخطار سيستم فرمان برقي

3

* درصورت نصب در خودروی شما
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر
درجة بنزین :هنگام بسته بودن سوئیچ ،عقربه بر روی صفر قرار میگیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان میدهد.
هنگامی که سطح بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید (حدود  8لیتر) ،چراغ هشداردهندة سوخت که در کنار درجه بنزین تعبیه شده ،روشن می شود .در این صورت در اسرع وقت
سوختگیری کنید .حجم مخزن سوخت  60لیتر است.

3

دور ســنج موتور :دور سنج موتور ،دور موتور را بر حســب دور بر دقیقه نمایش میدهد .برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور ،هرگز اجازه ندهید که عقربه دورسنج بمدت
طوالنی در محدودة قرمز باقی بماند.
سرعت سنج  :نشان دهندة سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت میباشد.
نمایشگر دمای موتور :این درجه ،دمای مایع خنک کنندة موتور را نشان میدهد .هنگامی که موتور به دمای کارکرد عادی میرسد ،عقربه نشانگر در محدودة پایین خط وسط
صفحة مدرج قرار میگیرد و تا زمانی که موتور در شرایط عادی به کار خود ادامه دهد ،در همین محدوده باقی میماند.
چنانچه عقربة نشانگر به محدودة قرمز برسد ،به معنی داغ شدن بیش از حد مایع خنک کننده است که موجب آسیب رسیدن به موتور میشود .در چنین وضعیتی بالفاصله و با
رعایت ایمنی ،خودرو را متوقف کنید و فورا ً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
دالیل ممکن:
فیوزها را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.
 اشکال در فن خنک کنندهصبر کنید موتورخنک شود سپس سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید.
 نشتی در سیستم خنک کننده اشکال در عملکرد واترپمپدکمة تغییروضعیت و صفر کننده :برای نمایش وضعیتهای مختلف در نمایشگر دیجیتالی و صفرکردن اطالعات در وضعیت مربوطه ،مورد استفاده قرار میگیرد.
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چراغهای هشدار دهنده
نشانگر چراغهای راهنما -سبز
جهت چراغهای راهنما (گردش به چپ و گردش به راست) به وسیله فلش مشخص شده است .در گردش به چپ یا راست این چراغهای نشانگر با چراغهای
راهنما چشمک می زنند .چنانچه از فالشر (چراغهای هشدار در مواقع اضطراری) استفاده شود ،هر دو فلش همزمان عمل می کنند .چنانچه یکی از نشانگرها بسیار سریع چشمک
بزند ،به معنی کارنکردن یکی از المپهای همان سمت میباشد.
توجه :این حالت تنها هنگامی اتفاق میافتد که یکی از چراغهای راهنمای جلو یا عقب کار نکند ،چنانچه یکی از چراغهای چشمک زن جانبی کار نکند اثری بر سرعت چشمک زدن
نشانگرها نخواهد داشت.
زمانی که چراغهای راهنما روشن شود ،چراغهای روی آینههای تاشو همزمان با فالشر مربوطه شروع به چشمک زدن می کند.
توجه مهم :اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت (ترمز شدید) به وجود آید ،سیستم هشداردهنده بطور اتوماتیک فالشر را به مدت  5ثانیه روشن مینماید .این
عمل به عنوان هشدار کاهش شدید سرعت تلقی میگردد.
نورپایین چراغهای جلو -سبز
هنگام استفاده از نور پایین این نشانگر روشن میشود.
نور باالی چراغهای جلو-آبی
هنگام استفاده از نور باال این نشانگر روشن میشود.
چراغهای مه شکن جلو – سبز
هنگام استفاده از چراغ مه شکن جلو این نشانگر روشن میشود.
چراغ مه شکن عقب – زرد
هنگام استفاده از چراغ مه شکن عقب این نشانگر روشن میشود.
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چراغهای هشدار دهنده

3

عیبیاب خودکار موتور -زرد
هرگاه سیســتم عیبیاب موتور عیبی را تشــخیص دهد ،این نشانگر هشداردهنده روشن میشود .هنگامی که سوئیچ در موقعیت دوم (باز) باشد ،به عالمت بررسی کردن
سیستم ،این چراغ روشن میشود که پس از روشن شدن موتور ،خاموش خواهد شد .چنانچه در خالل حرکت خودرو مشکلی در موتور پیش آید ،این چراغ دوباره روشن میشود.
توجه :اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کارکند ،به نمایندگی مجاز مراجعه کنید .با این حال همچنان میتوانید رانندگی کنید .اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کار نکند ،با
سرعت باال رانندگی نکنید و بالفاصله به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید .اگر نشانگر به صورت چشمک زن کار کند ،به معنی ایراد در سیستم جرقه است و بايد موتور با دور آرام کار کند و
سريعتر به نمايندگي مجاز مراجعه کند*.
اخطار ترمز ضد قفل ( – )ABSزرد
این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش میگردد .چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن نشود و یا پس از روشن
شدن موتور بصورت روشن باقی بماند ،نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل است .در چنین شرایطی خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز جهت
بررسی و برطرف نمودن عیب به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.
اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین – زرد
روشن شدن این چراغ به صورت دائم نشان دهنده غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین است .تا زمانی که کیسه هوای سرنشین غیرفعال باشد این چراغ روشن میماند.
در صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود ،باید با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
اخطار ایراد کیسه هوای راننده  -زرد
این نشانگر با روشن کردن خودرو  6بار چشمک میزند و سپس باید خاموش گردد و در صورتیکه این چراغ روشن بماند نشان دهنده ایراد در سیستم ایربگ راننده بوده و
باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود ،در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده مالک خودرو میباشد.
اخطار سيستم توزيع نيروى ترمز الكترونيكى ( - )EBDزرد
اين نشانگر هنگام روشن كردن خودرو به مدت چند ثانيه روشن و سپس خاموش ميگردد .چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن كردن خودرو روشن نشود و يا پس از روشن
شــدن موتور به صورت روشــن باقى بماند ،نشــانه وجود اشكال در سيستم توزيع نيروى ترمز الكترونيكى ( )EBDاست .در چنين شرايطى خودرو را در اسرع وقت و با رعايت اصول
ايمنى به تعميرگاه مجاز منتقل نماييد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغهای هشدار دهنده
اخطار کمبود سوخت  -زرد
روشــن بودن این نشــانگر به این معنی است که کمتر از  8لیتر سوخت در باک باقی مانده است .در اولین فرصت سوختگیری کنید .با رسیدن میزان سوخت به کمتر از 3
لیتر ،این نشانگر چشمک میزند.
کنترل سرعت هوشمند  -سبز*
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده روشن و خاموش بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند میباشد.
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده فعال و یا غیرفعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند میباشد.
کنترل سرعت هوشمند*
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشاندهنده روشن و خاموش بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند میباشد.
روشن بودن اين چراغ نشاندهنده غيرفعال بودن سيستم كنترل سرعت هوشمند بوده و درصورت خاموش شدن چراغ ،معرف فعال بودن سيستم مذكور مىباشد.
چراغ ایموبیالیزر -قرمز
چشمک زدن اين نشانگر بعد از خاموش کردن خودرو هر  4ثانيه يک بار به معناي فعال بودن سيستم ايموبياليزر است.
چراغ اخطار سرویس – زرد
روشن شدن این چراغ به معنای وجود مشکل در یکی از سیستمهای خودرو یا فرا رسیدن سرویسهای دورهای میباشد .با روشن شدن این چراغ به نزدیک ترین مرکز خدمات
پس از فروش مراجعه کنید.
چراغ اخطار خرابی گیربکس اتوماتیک  -قرمز*
هنگامی که سوییچ باز میشود این چراغ به مدت چند لحظه روشن میگردد و در صورت عدم عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک با روشن شدن خودرو خاموش میگردد .در
صورت روشن ماندن دائم چراغ ،زمانی که موتور در حال کار کردن و یا خودرو در حال حرکت است ،نشاندهنده وقوع خطایی در سیستم گیربکس اتوماتیک میباشد.
چراغ اخطار سیستم فرمان برقی*
این چراغ با باز شدن سوئیچ روشن و سپس خاموش میگردد .اگر این چراغ به صورت دائم روشن بماند ،نشاندهنده وجود عیب در سیستم فرمان برقی میباشد.
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گیربکسدستی

گیربکساتوماتیک*

راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی:
" "ODOایــن وضعیت که به
محض باز شدن سوئیچ خودرو
به چشم میخورد ،مربوط به
نمایش مســافت طی شده از
زمان تحویل خودرو بوده (برحسب کیلومتر) و قابل صفر
شــدن نمیباشــد( .در صورتی که از قبل بــر روی این
وضعیت تنظیم شــده باشــد ،در غیر اینصورت هنگام
خاموش بودن سوئیچ ،این وضعیت مشاهده میشود).

ساعت /تاریخ  /دمای بیرون
محدوده ساعت از 00:0تا  23:59با دقت  1دقیقه میباشد.
محدوده تقویم از سال  1380تا  1499با دقت  1روز میباشد.
سالهای کبیسه در تقویم در نظر گرفته نشده است.
محدوده نمایش دما از  -40تا +80درجه سانتیگراد میباشد.

* در صورت نصب در خودروی شما
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اخطار
به داليل ايمني تنظيم ساعت را هنگامي که
خودرو متوقف است انجام دهيد.

متوسط سرعت
این مقدار متوســط سرعت
خودرو را از زمان صفر شدن
مقدار قبلی نمایش میدهد.
این مقدار با فشــردن کلید
تغییر وضعیت هنگامی که مقدار میانگین سرعت در حال
نمایش است ،صفر میگردد.
ثبت کننده مسافت سفر
این وضعیت نمایشگر مسافت
طی شده از زمانی است که به
کمک کلید تنظیم آن را صفر
می کنید (بر حسب کیلومتر).
فشردن کلید صفرکننده به مدت 2ثانیه در این وضعیت
باعث صفر شدن مقدار مسافت میشود.

راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی
سرویسهای دورهای
برای تنظیم مقادیر کیلومتر
جهت تعویض روغن موتور،
فیلترروغــن و فیلتــر هوای
خودرو کلید ســمت چپ (کلید چرخشی) را برای مدت
 1ثانیه فشــرده نگهدارید .بعد از یک ثانیه وارد زیر منوی
تنظیمات خواهید شد .با چرخاندن کلید روی گزینه مورد
نظر رفته و سپس دوباره کلید را تا  2ثانیه نگه دارید تا از
مقادیر پیش تعیین شــده نمایش داده شود ،با چرخاندن
کلید چرخشی مقدار مورد نظر خود را انتخاب کنید .مقدار
کیلومتر سرویس هر بار پس از تنظیم ،اختالف کیلومتر در
موقع تنظیم با مسافت طی شده بعد از آن خواهد بود .که
دقت  1کیلومتری برای آن در نظر گرفته شده است .هر بار
با رسیدن زمان سرویس ،چراغ سرویس روشن خواهد شد.
اخطار ایراد در سیستم چراغها
در صورتــی که یکــی از المپهای جلو یا
عقب دچار مشکل شــوند این اخطار روی
صفحه نمایش دیده میشود.

تنظیم شدت نور جلو آمپر
نور پــس زمینه جلــو آمپر
با روشــن شــدن چراغهای
کوچک خودرو روشن خواهد
شد .در این حالت میتوانید با استفاده از کلید چرخشی
(کلید ســمت راست) شدت نور پشت آمپر را کم یا زیاد
کنید.
تنظیم نور پس زمینه در 7مرحله به شرح زیر امکان پذیر است:

نشانگر پایین بودن فشار
روغن موتور
با قــرار گرفتن ســوئیچ در
وضعیــت دوم این نشــانگر
به عالمت ســالم بودن المپ روشن میشود و هنگامی
که موتور روشــن شد نشــانگر نیز خاموش میشود .در
صورتیکه چراغ روغن پس از روشــن شدن موتور روشن
بماند و یا هنگام حرکت خودرو روشــن شــود موتور در
معرض آسیب جدی قرار دارد و نشان دهنده کافی نبودن
فشار روغن و یا کمبود آن در سیستم روغن کاری است
و بایــد بالفاصله با رعایت نکات ایمنی ،خودرو را متوقف
و موتور را خاموش کنید .قبل از حرکت مجدد از امداد
خودرو کمک بگیرید.

سیستم کنترل ســرعت هوشمند -
* Cruise control

در صــورت فعال شــدن کنترل ســرعت
هوشمند به جای مســافت طی شده( )ODOدر باالی
صفحه نمایشگر ،سرعت تعیین شده توسط این سیستم
نمایش داده میشود.
در صورت تغییر ســرعت بیش از  ۴کیلومتر بر ســاعت
این تغییرســرعت به صورت چشمک زن بر روی صفحه
نمایشگر نشان داده میشود.
درصورت فعال شــدن كنترل ســرعت
هوشمند ســرعت تعيين شده توسط اين
سيستم در پايين صفحه نمايش ديجيتالى
بر روى
نشان داده میشود و آيكون
نشانگر ظاهر مىگردد.
برنامه برفی*
هنگام اســتفاده از اين برنامه عالمت
روی نشانگر ابزار ظاهر میشود.

بر

برنامه اسپورت*
هنگام اســتفاده از این برنامه عالمت  Sدر
نشانگر ابزار نمایش داده میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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فرمان توقف فوری
با روشن شــدن این نشانگر،
خــودرو را با موتور روشــن
متوقف کنید .فورا ً بــا نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس
بگیرید.
ایننشانگربههمراهاخطارفشارروغنموتورواخطارشارژباتری
نیزروشنمیگردد .ایننشانگرممکناستبهدلیلپایینبودن
سطح روغن موتور و باال بودن دمای موتور نیز روشن گردد.
هشدار
به هر دلیلی روشــن شود راننده
اگر چراغ
نباید به رانندگی ادامه دهد و در صورت ادامة مسیر
هرگونه خسارت وارده به عهدة مالک خودرو میباشد.
نشــانگر باز بودن درها -
قرمز
این نشــانگر بــر روی صفحه
نمایش نشان میدهد کدام یک از  6در خودرو (شامل درهای
جانبی ،در موتور ،در صندوق عقب و )...باز است.
نشانگر اخطار عدم شارژ
با قــرار گرفتن ســوئیچ در
وضعیــت دوم ،این نشــانگر
به عالمت ســالم بودن المپ
118

روشــن و بالفاصله پس از روشن شــدن موتور خاموش
میشود .چنانچه پس از روشن شدن موتور چراغ روشن
بماند و یا در حین حرکت روشن شود ،مشکلی در سیستم
شــارژ باتری به وجود آمده است .در اسرع وقت برای رفع
عیب به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
این نشانگر ممکن است به دالیل زیر روشن گردد:
 خطا در سیستم شارژ باتری باتری یا ترمینالهای آن خراب است. خطای آلترناتور رخ داده است. وایرهای آلترناتور خراب شده است.کمربند ایمنی راننده
با قفل شــدن زبانــة فلزی
کمربند ایمنی سمت راننده
در قفل مخصوص و با صدای
تق ،از قفل شدن آن اطمینان حاصل می کنیم .با انجام
ایــن عمل ،نشــانگر مربوطه روی صفحــه نمایش جلو
داشبورد خاموش خواهد شد.
هنگام حرکت خودرو با سرعت باالی  5کیلومتر برساعت
ونبســتن کمربند ایمنی نشــانگر مربوط به کمربند با
هشدار صوتی به مدت  1دقیقه همراه بوده وپس از آن،
فقط نشانگر اخطار نمایش می یابد.
جهت فعال شدن مجدد هشدار صوتی نیاز به خاموش و
روشن کردن مجدد خودرو میباشد.

اخطار ترمز
هنگام باال بودن ترمز دستی
یا پایین بودن ســطح روغن
ترمز روشــن میشود .چنانچه نشانگر اخطار ترمز هنگام
روشن کردن خودرو روشن نشود و یا بصورت روشن باقی
بماند و یا در صورتی که پس از پایین آوردن ترمز دستی
باز هم روشــن بماند ،بی درنگ مخــزن روغن ترمز را پر
کنید و در صورت روشن ماندن نشانگر در حالت پر بودن
مخزن روغن ترمز و پایین بودن ترمز دســتی ،خودرو را
در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز
جهت بررسی و برطرف نمودن عیب منتقل نمایید.
اخطار باال بــودن دمای
موتور
اگر این نشــانگر روشن شود،
بالفاصله توقف نمائید (بدون اینکه موتور خاموش شود) و از
یک کارشناس مجاز کمک بگیرید .در این حالت در صورت
باال رفتن دمای آب ،نشانگر خطر ) (STOPروشن میگردد.
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هشدار صوتی جلو آمپر
الویتبندی هشدارهای صوتی جلو آمپر
نوع هشدارصوتی

شرح عملکرد

اولویت

استارت سوئیچ

هشدار صوتی

هشدار صوتی پیوسته

زمانی که چراغهای کوچک روشن و درب راننده یا شاگرد باز باشد.

1

هشدار صوتی پیوسته

زمانى كه دنده در خودروى اتوماتيك در حالت  Pنباشد و در راننده باز باشد*.

۲

یک هشدار بعد از رفتن به
دنده عقب

موقعی که به دنده عقب رفته و سنسورهای دنده عقب آماده به کار باشند.

1

هشدار صوتی آماده بودن سنسور دنده عقب

هشدار صوتی ممتد

موقعی که به دنده عقب رفته و مانعی در فاصله بسیار نزدیک به عقب خودرو باشد.

۲

هشدار صوتی تشخیص وجود مانع نزدیک
توسط سنسور دنده عقب

۳

هشدار صوتی فعال  /غیر فعالسازی قفل
مرکزی اتوماتیک

هشدار صوتی  3ثانیهای

موقعی که سرعت باالی  ۱۰کیلومتر بر ساعت باشد و یکی از شش د ِر خودرو باز باشد.

۴

هشدار صوتی د ِر باز

هشدار صوتی  3ثانیهای

سرعت باالی  ۱۲۰کیلومتر بر ساعت

۵

یک هشدار بعد از هر بار فشردن موقعی که کلید قفل مرکزی به مدت  5ثانیه و ممتد فشرده میگردد.

هشدار صوتی اولیه صوتی 45

ثانیه  15 +ثانیه با فرکانس دوبرابر موقعی که سرعت باالی  5کیلومتر بر ساعت و کمربند ایمنی باز باشد.

ماشین خاموش

مرحله  2و 3

هشدار صوتی چراغ ها
هشدار صوتى “ نبودن دنده درحالت ”P

هشدار صوتی سرعت باال

۶

هشدار صوتی کمربند باز

هشدار صوتی  3ثانیهای

زمانی که هشدار سوخت کم روشن شود هشدارصوتی هم شنیده میشود.

۷

هشدار صوتی سوخت کم

هشدار صوتی  3ثانیهای

زمانی که هشدارهای دمای موتور باال نمایش داده شود هشدار صوتی هم شنیده میشود.

۸

هشدار صوتی دمای موتور باال

هشدار صوتی  3ثانیهای

زماني كه دماى بيرون كمتر از صفر بوده و موتور روشن باشد.

۹

هشدار يخ زدگى

هماهنگ با راهنماها

زماني كه يكي از راهنماها يا فالشر فعال ميشود ،هشدار صوتي شنيده ميشود.

۱۰

هشدار صوتی اول

همه وضعیت ها

هشدار صوتی فالشرها
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کنترل سرعت هوشمند
کنترل سرعت هوشمند  -کروز کنترل (Cruise
*)Control

3

کنترل ســرعت هوشمند یک سامانة خودکار برای ثابت
نگاه داشتن سرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در
مسیرهای طوالنی است.
در این سیستم ،امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است.
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشمند فعال
میشــود ،یک محرک الکتریکی به جای راننده وظیفة
تنظیــم دقیق دریچة گاز را بــه عهده میگیرد و راننده
میتواند پای خود را از روی پدال گاز بردارد.
همچنین راننده میتوانــد از طریق کلیدهایی که روی
فرمان قرار دارد ،سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد.
در صورتیکــه راننده پدال ترمز یا کالچ را فشــار دهد،
سیستم کنترل ســرعت هوشمند قطع شده و بالفاصله
کنترل ســرعت خودرو به راننده بــاز میگردد .در این
سیستم آخرین ســرعت تثبیت شده در حافظه ذخیره
شــده و راننده میتواند به طور اتوماتیک سرعت خودرو
را روی این سرعت تنظیم کند .همچنین راننده برحسب
نیاز میتواند با فشردن پدال گاز به سرعت خود بیفزاید.
نشانگرهای کنترل سرعت هوشمند روی
جلو آمپر فعال بودن سیســتم را نشان
میدهد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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اجزاء اصلی سیستم
 -1تراتل (دریچة گاز برقی) میزان باز شدن دریچة گاز
را کنترل می کند و در محفظة موتور نصب شده است.
 -2واحد کنترل الکترونیکی ECU
پردازش اطالعات و کنترل سیســتم توســط این واحد
انجام میگیرد .این قطعه در محفظة موتور نصب شــده
است.
 -3کلیدهای کنترلی روی فرمان
فرمانهای الزم توســط راننده از طریق کلیدهای روی
فرمان به سیستم داده میشود.
نحوة کار سیستم
 دنده ،یکی از دندههای فعال کروز دنده  4به باالســت.(دنده دستی)
 سرعت خودرو از  42کیلومتر بر ساعت باالتر باشد.که روی فرمان قرار دارد ،سیستم روشن و
با کلید
خاموش میشود.
هنگامی که سیستم روشــن میشود ،نمایشگر کروز بر
(دنده
روی جلوآمپر با رنگ سبز روشن میشود.
دستی)

هنگامی که سیســتم روشن اســت ولی فعال نیست ،با
فشــار دادن پدال ترمز (فقط برای بار اول بعد از روشن
کردن موتور) و فشردن و رها کردن (کلیک کردن) کلید
سیستم فعال میشود و سرعت خودرو در سرعت
فعلی ثابت میماند.
با فعال شدن سیستم ،نشانگر مخصوص کنترل سرعت
روی جلو آمپر با رنگ ســبز روشن
هوشــمند
میشود( .دنده دستی)
هنگامــی که سیســتم فعال اســت ،با فشــار دادن و
سرعت خودرو حدود  3کیلومتر
نگهداشتن کلید
بر ساعت در هرثانیه افزایش می یابد و پس از رها کردن
کلید در همان سرعت ثابت میماند.
هنگامی که سیستم فعال است ،هر بار فشار دادن و رها
کردن کلید
باعث افزایش سرعت خودرو در حدود
 1کیلومتر بر ساعت میشود.
در صورت تجهيز خودرو به دنده اتوماتيك:
 -1هنگامى كه كروز توسط كليدهاى روى
فرمان روشن مىگردد .نشانگر کروز
به همــراه عبــارت ” “CRUISEبر روى
صفحه ديجيتالى جلو آمپر ظاهر مىگردد.
 -2با فشردن كليد ” “ SETو رها كردن
آن سرعت مطلوب نمايش داده مى شود و
عبارت” “OFFخاموش مىگردد( .به طور
مثال سرعت )120Km/h
 -3در صورت غيرفعال شدن كروز عبارت
” “OFFبه معنــى غيرفعال بودن نمايش
داده مى شود .در صورتى كه سيستم كروز
كنترل روشــن ولى غير فعال باشد در اين
حالت عبارت ” “OFFهمچنان نمايش داده مىشود.

کنترل سرعت هوشمند
 -4با فشردن كليد ” “RESبر روى فرمان،
كروز كنترل مجددا ً فعال شــده و عبارت
” “OFFخاموش مىگردد.
 -5در صورتى كه ســرعت خودرو از سرعت برنامهريزى
بيشتر يا كمتر گردد ،سرعت نمايش داده شده چشمك
مىزند .در صورتى كه خودرو به ســرعت تعيين شــده
برگردد ،چشمك زدن به طور اتوماتيك قطع مىگردد.
چنانچه سیســتم فعال نباشــد ،حالت ()RESUME
باعث میشود سیستم
فشار دادن و رها کردن کلید
فعال شــده و خودرو با سرعت تنظیم شدة قبلی که در
حافظه ذخیره شده است ،حرکت کند .چنانچه سرعتی
در حافظه نباشد ،سرعت خودرو در همان سرعت ثابت
میشود.
هنگامی که سیســتم فعال است با فشــار دادن و نگه
داشــتن کلید
 ،سرعت خودرو حدود  3کیلومتر بر
ســاعت در هر ثانیه کاهش می یابد و پس از رها کردن
کلید در همان سرعت ثابت میماند.
هنگامی که سیستم فعال است ،هر بار فشار دادن و رها
باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 1
کردن کلید
کیلومتر بر ساعت میشود.

مزایای استفاده از سیستم کنترل سرعت هوشمند
 -1آســایش بیشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا
خصوصاً در مســافتهای طوالنی در اتوبانها ،به دلیل
عدم استفاده از پدال گاز
-2کاهش قابل توجه مصرف سوخت
 -3عدم تخطی از ســرعت مجاز در جادهها که گاهی به
صورت ناخودآگاه اتفاق میافتد.

شرایط فعال بودن کروز کنترل
 کروز در حالت روشــن باشــد (با سوئیچ اصلی و کلیدروشن /خاموش)
 فشــردن یکی از کلیدهای تنظیم  -شتاب مثبت یا ازسرگیری -شتاب منفی
 ســرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد (۴۲-۱۵۰کیلومتر بر ساعت)
 دنده ،یکی از دندههای فعال بودن کروز باشــد( .دندهدستی)
غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
 پدال گاز تا انتها فشرده شود. پدا ل ترمز فشرده شود. پدال کالچ فشرده شود( .دنده دستی) کلید  OFF/ONفشرده شود. سوئیچ اصلی خاموش گردد( .بوسیلة راننده یا به واسطةخطای ماژول کروز)
 تغییر دنده اتفاق بیفتد( .دنده دستی) سرعت خودرو پايينتر از  ۴۲کیلومتر بر ساعت باشد. سرعت خودرو باالتر از  ۱۵۲کیلومتر بر ساعت باشد. دور موتور زیر  ۱۵۰۰دور در دقیقه بیاید. دور موتور باالی  ۵۰۰۰دور در دقیقه برود. شماره دنده  4یا  5نباشد( .دنده دستی) قطع سوخت برای ایمنی اتفاق بیافتد. مقدار شــتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدودهمجاز باشد.
 خطای سیگنال پدال ترمز رخ دهد. سرعت خودرو به مدت  90ثانیه حداقل 10کیلومتر برساعت باالتر از سرعت تنظیمی شود.

 سرعت خودرو به مدت 90ثانیه حداقل 20کیلومتر برساعت کمتر از سرعت تنظیمی شود.
 وضعیــت دنده از حالت  Mیا  Dبا حالت  Nتغییر یابد.(دنده اتوماتیک)
 در صورت نیاز به برگشت به حالت کروز (فشردن دکمه ،)Resumeنیاز است تا مجددا ً وضعیت دنده به حالت
 Dو یا  Mقرار داده شود.

اخطار
هنگام استفاده از سیســتم کروز کنترل ،عملکرد
کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.
سیستم کروز کنترل برای اســتفاده در بزرگراهها و
اتوبانهای باز ،مستقیم و کم تراکم طراحی شده است.
از سیستم کروزکنترل در موارد زیر استفاده نکنید:
 جادههای با ترافیک سنگین جادههای پرپیچ و خم جادههای لغزنده یاخاکی مسیرهای با شیب زیاد در هنگام بارندگیاز آنجا که سیستم کروز کنترل ،کنترلی روی ترمز
ندارد ،در شــیب زیاد ممکن است سرعت خودرو
از میزان تنظیم شــده فراتر رفته و نشانگر سرعت
چشمکزن شود.
در اين شرايط نياز است راننده به کمک پدال ترمز
سرعت خودرو را در اختیار داشته باشد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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روشن کردن و رانندگی

3

روشن کردن موتور
 -1مطمئن شــوید که ترمز دستی باال است و دنده در
حالت خالص قرار دارد.
(در صورت تجهيــز خودرو به گيربكــس اتوماتيك ،از
قرارگيري وضعيت دســته دنــده در موقعيت  Pو يا N
مطمئن شويد)
-2کلیه دســتگاههای برقی غیر ضروری (از جمله کولر)
را خاموش کنید.
 -3ســوئیچ را تا وضعیت ســوم برگردانید و به محض
روشن شدن موتور آن را رها کنید.
هنگام استارت زدن پدال گاز را فشار ندهید و استارت
زدن را هر بار بیــش از  15ثانیه ادامه ندهید .چنانچه
موتور روشن نشــد ،قبل از استارت زدن مجدد 10ثانیه
صبر کنید.
هنگامی که موتور روشن نمیشود یا پس از روشن
شدن به کار ادامه نمیدهد:
 هنگام اســتارت زدن پدال گاز را تا نیمه فشار دهید.(استارت زدن را بیش از15ثانیه ادامه ندهید و به محض
روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید).
 اگر موتور روشــن نشــد ،این بار پــدال گاز را تا آخربفشارید و استارت زدن را تکرار کنید تا بنزین اضافی از
موتور خارج شود( ،نباید استارت زدن را بیش از15ثانیه
طول بکشــد ).به محض روشن شدن موتور پدال گاز را
رها کنید.
 هنگام اســتارت زدن از فشردن و رها کردن پدال گازخودداری کنید.
122

آب و هوای سرد
در دمــای کمتر از -10درجه ســانتیگراد ،خودرو برای
روشــن شــدن به زمان بیشــتری نیاز دارد .از آنجا که
استارت باید مدت بیشتری کار کند ،هنگام استارت زدن
دستگاههای برقی غیر ضروری را خاموش کنید.
گرم کردن موتور
برای صرفه جویی در مصرف سوخت میتوانید ،بالفاصله
پس از روشــن کردن موتور به صورت عادی شــروع به
حرکت کنید ،اما به خاطر داشــته باشید تا هنگامی که
موتور گرم نشده است ،گاز دادن شدید و فشار آوردن به
موتور باعث آسیب دیدن آن میشود.
پارک کردن خودرو
همیشــه پس از هدایت خودرو به محــل توقف و قبل
از برداشــتن پــا از پدال ترمز و خامــوش کردن موتور،
ترمز دســتی را بکشــید و دنده را خالص کنید( .براي
گيربكسهاي اتوماتيك ،در حالت  Pو يا  Nقرار گيرد).
 در هنــگام پارك خودرو خود در سراشــيبي و قبل ازخروج از خودرو ،اكيدا ً توصيه ميشود:
چرخهاي جلو به سوي پياده رو بچرخانيد.
ترمز دستي را بكشيد.
دنده خودرو در حالت  Pقرار دهيد.
سوييچ خودرو را برداريد.

آب بندی
موتور ،جعبه دنده ،ترمزها و الستیک ها برای«جا افتادن»
و آب بندی نیاز به زمان دارند .در خالل  1000کیلومتر
اول ضروری اســت با دقت کافی و با توجه به نکات زیر
رانندگی کنید.
 اجازه ندهید دور موتور در هیچ دندهای از  3000دوردر دقیقــه تجاوز کند( .در خودرو با گيربكس اتوماتيك،
اين كار از طريق رها كردن پدال گاز و فشردن مجدد آن
به ميزان كم و به آرامي كه منجر به تعويض دنده به دنده
بعدي ميگردد ،ميسر است).
 درهیچ دندهای پدال گاز را تا آخر نفشارید. اجازه ندهید در هیچ دندهای فشار زیاد به موتور وارد شود. در صورت امکان از ترمز شدید بپرهیزید.پس از طی مســافت آب بندی ،بــه تدریج می توانید از
دورهای باالتر موتور استفاده کنید.

اخطار

خودروی خود را زمانی که روشن است در
اماکنی که احتمال تماس با مواد و اجناس
قابل اشتعال (مانند :علف ،برگ و )...وجود
دارد ،قرار ندهید.

روشن کردن و رانندگی
سوئیچ استارت
حالت St
 سوئیچ می تواند بیرون کشیده شود. فرمان قفل است. بیشتر چراغها شامل چراغهای جانبی ،چراغهای جلوو فالشر قابل استفاده هستند.

3

حالت A
 فرمان قفل نیست. -برخی تجهیزات و لوازم برقی کار می کنند.

بازکردن قفل فرمان
پس از قرار دادن ســوئیچ درون شکاف ،همراه با حرکت
جزئی فرمان ،سوئیچ را بچرخانید و در وضعیت اول سوئیچ
قرار دهید ،با این عمل فرمان از قفل خارج میشود.
قفل کردن فرمان
پس از خارج کردن ســوئیچ ،غربیلک فرمان را به سمت
پیاده رو بچرخانید تا فرمان قفل شود.
اخطار

 هنگامی که خودرو درحال حرکت اســت از خاموشکردن خودرو یا بیرون آوردن ســوئیچ خودداری کنید،
زیرا فرمان خودرو قفل شــده و هدایت آن غیر ممکن
میشود.
 از اســتارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو بهمدت طوالنی در مکانهای سرپوشــیده جدا ً خودداری
شود.

حالت M
 همة تجهیزات ،چراغهای هشــدار دهنده و مدارهایبرقی کار می کنند.

حالت D
 موتور اســتارت می خورد ،پس از روشــن شــدن موتوربالفاصله سوئیچ را رها کنید ،سوئیچ بطور خودکار به وضعیت
 Mبرمیگردد.

موقعیت دندهها
موقعیت دندههای مختلف روی سر دنده نشان داده شده
است .جعبه دنده این خودرو به سیستم سنکرونیزاسیون
در تمام دندهها (حتی دنده عقب) مجهز است.

نکات احتیاطی هنگام رانندگی

 از دســته دنده به عنوان تکیهگاه دســت استفاده نکنید .فشاری که دست شما بر روی دســته دنده وارد میکند موجبفرســایش زودهنگام مکانیزم تعویض دنده میشــود .از پدال کالچ به عنوان تکیهگاه پا اســتفاده نکنید .این عمل باعث
فرسایش زودهنگام سیستم کالچ خودرو میشود.
 از نیمکالچ برای نگاه داشتن خودرو در جادههای شیبدار استفاده نکنید ،این عمل باعث فرسایش کالچ میشود ،برای اینکار همیشه از ترمز دستی استفاده کنید.
از رانندگی طوالنیتر از زمان الزم با دنده ســنگین خودداری کنید .حرکت با دندة ســنگین ســبب افزایش مصرف
سوخت و تولید صدای بیشتر میشود .هر چه سریعتر دنده را سبک کنید ،این کار باعث میشود تا به موتور آسیبی
نرسد و مصرف بنزين نيز كاهش يابد.
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گیربکساتوماتیک*

3
گیربکس اتوماتیک*
گيربكس اتوماتيك شش ســرعته داراى چهار موقعيت
اصلــى ( )P, R, N,Dو همچنيــن داراى دو مد برفى و
اســپورت به همراه قابليت تعويض دنده دســتى ()M
مىباشد.
معرفى كليدهاى دنده اتوماتيك:
 -1دكمه جانبى دسته دنده
 -2اهرم دسته دنده
 -۳قفل دنده
 -۴دکمۀ ( Sاسپورت)
 -۵دکمۀ (برف)
 -1دكمه جانبى روى دسته دنده:
هنگام تغيير وضعيت از هر دنده اين دكمه را نگه داريد
همزمان دنده تغيير يافته بر روى صفحه ديجيتالى جلو
آمپر نمايش داده مىشود.
* درصورت نصب در خودروی شما
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 -۲اهرم دسته دنده
( Pتوقف یا پــارک خودرو) :هنگام توقف و پارک کامل
خودرو و قبل از خاموش كردن موتور
استفاده مىگردد مطمئن شويد
دسته دنده در موقعيت  Pقرارگرفته
باشد.
جهت شــروع رانندگى وسيله نقليه،
ابتدا بايد پدال ترمز را فشــار دهيد
و همزمان دكمه جانبى دسته دنده
را فشرده و دسته دنده را از موقعيت
پاركينگ ( )Pخارج كنيد.
در اين وضعيت نشــانگر  Pبر روى صفحه
نمايشــگر ديجيتالــى جلو آمپــر نمايان
مىشود.
( Rدنده عقب) :از وضعيت  Rبراى دنده عقب استفاده
مىشــود پيش از دنده عقب گرفتن توقف كامل كنيد.
پيش از رفتن به وضعيت دنده عقب دكمه جانبى دسته
دنده را فشار دهيد.
در این وضعیت نشانگر  Rبر روی صفحه
نمایشــگر دیجیتالــی جلو آمپــر نمایان
میشود.

( Nوضعیت خالص) :بــه هنگام توقفهای کوتاه مدت
بدون نیاز به خاموش کردن موتور اســتفاده میشــود.
جهت اســتفاده از این عملکرد نیاز نیســت دکمه روی
دسته دنده فشرده باشد.
-در حالتــی که دنــده در این وضعیت نیــز قرار داردمیتوانید نســبت به خاموش یا روشــن کردن موتور
مبادرت نمایید.
در این وضعیت نشانگر  Nبر روی صفحه
نمایشــگر دیجیتالــی جلو آمپــر نمایان
میشود.
هشدار

 هيچگاه در حال حركت از دنده  Nاستفاده نكنيد دردراز مدت باعث خرابى گيربكس اتوماتيك مىگردد.
 زمانی که خودرو به مدت طوالنی متوقف است و موتوردر حال کار اســت (ترافیک سنگین و  )...دسته دنده
را در وضعیت  Nقرار دهید و ترمز دستی را بکشید تا
مصرف سوخت را محدود نمایید.

هشدار

 ترك خودرو در شــرايطى كه ترمز دستى كشيده شدهاما دســته دنده دروضعيت  Pقرارنگرفته است ،بسيار
خطرناك اســت حتى اگر خــودرو را در محل صاف و
بدون شــيب پارك كردهايد ،قبل از ترك خودرو دسته
دنده را در موقعيت  Pقرار داده و ترمز دستى را بكشيد.
 تغييــر وضعيت دنده از ( Nخــاص) به  Dوقتى دورموتور باالست بسيار خطرناك است .با اين كار خودرو
ناگهان به جلو پريده و ممكن است باعث ايجاد خسارت
گردد.

گیربکساتوماتیک*
هنگام اســتفاده از موقعيت كاركرد دســتى  Dاز روى
صفحه نمايشگر جلو داشبورد ناپدید میشود و دندههای
مربوطه به طور متوالی بر صفحه نمایشگر جلو داشبورد
ظاهر میشوند.
برنامههای اســپورت  Sو برف به روش دستی عمل
نمینمایند.
اخطار

( Dدنده رانندگی) :براى حركت خودرو به ســمت جلو
اين وضعيت را انتخاب كنيد .گيربكس براى دســتيابى
بــه بهترين عملكرد ،دنده مناســب را به طور اتوماتيك
انتخاب ميكند.
جهت اســتفاده از اين عملكرد نياز نيســت دكمه روى
دسته دنده فشرده باشــد .تغيير دنده به طور اتوماتيك
صورت مىپذيرد.
 -پس از روشن کردن خودرو میتوانید مستقیماً از حالت
 Pیا  Nبه این حالت بروید( .با فشــرده نگه داشــتن
کماکان پدال ترمز) پــس از رفتن به این وضعیت ،به
خودرو گاز دهید و پدال ترمز را رها نمایید و به خودرو
گاز دهید.
 -
در ايــن وضعيت نشــانگر  Dبر روى صفحه
نمايشگر ديجيتالى جلو آمپر نمايان مىشود.
اخطار

اكيدا توصيه مىگردد تعويض دنده از حالت  Dبه  Rو
برعكس درحالت توقف كامل صورت گيرد.

کارکرد دستی
ايــن قابليت بــراي رانندگاني كه تمايل به اســتفاده از
حالتي مشابه تعويض دنده دستي دارند و گاهاً خواستار
كسب لذت رانندگي با خودروهاي با گيربكس دستي و
يا استفاده ،از نيروي ترمزي قواي محركه در سراشيبيها
دارند در گيربكس قرارداده شده است و با حركت دسته
دنده از موقعيت  Dبه  Mاين قابليت فراهم ميگردد.
وضعیــت  Mرا برای تغییر متوالی شــش دنده انتخاب
نمایید.
( -/+ Mوضعیت دســتی) :برای حرکت خودرو مشــابه
وضعیت تعویض دنده دستی (انتخاب دنده توسط راننده)
از این حالت استفاده میشود.
 -با هر بار فشــردن دســته دنده به سمت  ، +یک دنده
اضافه (سبکتر) میشود.
 -با هر بار فشــردن دســته دنده به سمت  ، -یک دنده
اضافه (سنگینتر) میشود.
جهت حفاظت موتوردرحالت تعويض دنده دستى ()M
در صورتى كه دور موتور از حد مجازكمتر يا بيشتر باشد،
گيربكس به صورت خودكار دنده را سبكتر يا سنگينتر
مىنمايد.

زمانى كه موتور درجا كار مى كند وترمزدســتى وپدال
ترمز آزاد هســتند ،اگر از وضعيت  Pبه وضعيت هاى
 Rو  Dبرويدحتى بدون اين كه پدال گاز فشرده شود
خودرو در جاده هاى مسطح به آرامى حركت مىكند.

 -۳قفل دنده

اگر باطرى تخليه شده باشد و دسته دنده در وضعيت P
باشد ،تغيير به دنده  D,Rو يا  Nبا غير فعال كردن قفل

به صورت دستى ميسر است.
 ابتدا درپوش را به كمك پيچ گوشتى برداريد. پيچ گوشتى را داخل محفظه نماييد. قفــل دنده را بــه كمك پيچ گوشــتى آزاد نماييد وهمزمان دنده را تغيير دهيد.
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 -4مد اسپورت وبرفى
ایــن دو مــد در وضعیت اتوماتیــک (وضعیت  )Dفعال
مىگردند.
مد اسپورت ()S
در اين وضعيت تعويض دنده به دندههاى باالتر در دورهاى
باالتر موتورنســبت به حالت عادى صورت مىپذيرد كه
منجر به شتاب بيشتر براى خودرو مىگردد.
توجه :با رانندگى در وضعيت  ،Sمصرف سوخت افزايش
مىيابد .لذا پيشــنهاد مىگردد در رانندگى روزمره از اين
وضعيت استفاده نگردد.
در اين حالت  Sبر روى صفحه نمايش جلو
داشبورد ظاهر مىشود.
با فشــردن مجدد اين دكمه ،از اين قابليت
خارج ميگرديد.
 -۵مد برفی ( )
زمانــي كه مد برفى ( ) فشــار مىدهيم ،دنده به حالت
برفى مىرود .براي رانندگي در روزهاي برفي و يخبندان
مورد استفاده قرار ميگيرد تا خودرو عملكرد بهتري روي
سطوح لغزنده داشته باشد.
در اين وضعيت تعويض دنده به دندههاى باالتر در دورهاى
پايينتر موتور نسبت به حالت عادى صورت مىپذيرد كه
منجر به جلوگيرى از لغزش چرخهاى محرك خودرو بر
روى سطوح لغزنده مىگردد.
در اين حالت بر روى صفحه نمايش جلو
داشبورد ظاهر مىشود.
با فشردن مجدد اين دكمه ،از اين قابليت
خارج ميگرديد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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کارکرد اتوماتیک
وضعیــت  Dرا برای تغییر خودکار شــش دنده انتخاب
نمایید .آنگاه جعبه دنده در روش اتوماتیک ،بدون مداخله
از طرف راننده ،عمل مینماید و بطور مداوم طبق سبک
رانندگی ،جاده و بار خودرو ،مناسبترین دنده را انتخاب
مینماید.
برای حداکثر شتاب بدون لمس کردن دسته دنده ،پدال
گاز را به سرعت تا انتها فشار دهید .جعبه دنده بطور خودکار
ســنگین میشود یا دنده انتخابی را نگاه خواهد داشت تا
اینکه حداکثر سرعت موتور حاصل شود .با رهاكردن سريع
پدال گاز و بســته به ساير شــرايط جعبه دنده نسبت به
تعويض خودكار دنده تصميمگيرى مىنمايد.
روشن كردن وحركت خودرو
 ابتدا وضعيت دسته دنده را كنترل نماييدتا حتماً در حالت  Nيا  Pباشــد .درصورتى
كه دنده در حالت  Nيا  Pنباشد پيغامى بر
روى نمايشگر ديجيتالى جلو آمپر مشاهده
مىشود.
ضمناً ترمز دستي نيز حتما كشيده شده باشد.
 سپس موتور را با چرخاندن سوييچ روشن نماييد. با فشردن دكمه روي دســته دنده ،وضعيت مورد نيازحركت خودرو را ( D ، Rو يا  )Mاز طريق حركت دسته
دنده بر روي آنها تعيين نماييد.
همچنين ميتوانيــد دكههاي  Sيا برف را نيز در صورت
نياز فشار دهيد.
 -با فشردن پدال ترمز ،ترمز دستي را آزاد نماييد.

 پس از آزاد كردن ترمز دستي خودرو را در حالت  Dقراردهيد .سپس با رها كردن ترمز خودرو به آرامي شروع به
حركت ميكند.
اختاللعملکرد
در صورت روشن ماندن نشانگر زماني كه موتور در حال
كار كردن و يا خودرو در حال حركت است ،نشاندهنده
وقوع خطا در سيستم گيربكس اتوماتيك مىباشد .بايستى
به نمايندگىهاى مجاز مراجعه فرمائيد.
در هنگام اختالل در عملكرد سيستمهاى برقى
كنترلكننده گيربكس اتوماتيك ،جهت امكانپذير بودن
انتقال خودرو به نزديكترين نمايندگى مجاز ،جعبه دنده
به حالت اضطرار مىرود و امكان تغيير دنده درحالت D
(در وضعيت دنده  3قفل مىشود) و  Rميسر خواهد بود.

هشدار
اگر هنگامي كه در طرف راننده باز مىشود ،سوييچ
بسته باشــد و دنده در وضعيت  Pنباشد سيگنال
صوتى ممتد شنيده مىشود.
دســته دنده را به وضعیت  Pبرگردانید ،سیگنال
صوتی متوقف میشود و پیغام ناپدید میگردد.

سیستم فرمان برقی * EPS
سیستم فرمان برقی * EPS

سیستم فرمان برقی ،سیستم کمکی برای راننده جهت
چرخاندن غربیلک فرمان میباشد .تفاوت سیستم فرمان
برقی نسبت به فرمان هیدرولیک ،نحوه اضافه کردن
نیروی کمکی به دست راننده است .در سیستم فرمان
برقی به جای پمپ هیدرولیک ،از یک موتور الکتریکی
مجهز به یک  ECUمستقل استفاده میشود .در
سیستم فرمان برقی عم ً
ال تجهیزات هیدرولیکی نظیر
شلنگ ،پمپ ،مخزن و روغن هیدرولیک حذف میشوند.
سیستم فرمان هیدرولیک ،همزمان با روشن شدن موتور
خودرو ،از طریق پمپ هیدرولیک دائماً از موتور خودرو
توان دریافت میکند .در حالی که سیستم فرمان برقی،
تنها در حالت چرخاندن غربیلک ،توان الزم را از طریق
دینام از موتور خودرو دریافت میکند.
همچنین نیروی وارد شده به غربیلک فرمان با افزایش
سرعت خودرو افزایش و با کاهش سرعت خودرو کاهش
خواهد یافت .به عبارت دیگر ،در سرعتهای باالتر،
فرمان سفتتر و در سرعتهای پایین ،فرمان نرمتر
میباشد .این استراتژی باعث هدایت بهتر و ایمنتر
خودرو خواهد شد.
به علت وجود اتصال مکانیکی سیستم فرمان برقی با
مجموعه چرخهای جلو خودرو ،در صورتی که موتور
خودرو خاموش بوده و یا سیستم فرمان برقی دچار
عیب شود ،رانندگی با خودرو امکانپذیر است .اما نیروی
بیشتری باید به غربیلک وارد گردد.

عملکرد "حفاظت از گرم شدن موتور الکتريکي :"EPS
بعد از به راست و چپ پيچيدنهاي مداوم غربيلک
فرمان ،عملکرد سيستم فرمان برقي به تدريج تحليل
رفته و طبيعتاً نيروي مورد نياز براي چرخاندن فرمان
افزايش مييابد .اين وضعيت نشاندهندهي عملکرد
سيستم حفاظت در برابر گرم شدن بيش از حد موتور
الکتريکي و  ECUفرمان برقي ميباشد که هدف آن
جلوگيري از آسيب ديدن واحدهاي برقي بر اثر جريان
الکتريکي بيش از حد در  ECUاست.
اين موضوع نگرانکننده نبوده و عملکرد حفاظت در
برابر گرم شدن ،بطور اتوماتيک  5دقيقه پس از توقف
چرخش غربيلک فرمان غيرفعال ميشود و سيستم
فرمان به حالت عادي برميگردد.

هشدار
در صورتی که سیستم فرمان برقی دچار عیب شده
و عملکرد مورد انتظار را نداشته باشد ،چراغ هشدار
) در جلوآمپر نمایش داده خواهد شد.
فرمان (
در این حالت امکان دارد چرخاندن غربیلک فرمان
به سختی صورت پذیرد .در این صورت در اسرع
وقت به نمایندگیهای مجاز مراجعه فرمائید.

3
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كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زیست
با به كاربســتن نكتههای زير میتوانيد آلودگی محيط
زيســت را كاهش دهيد و عالوه بر آن رانندگی را امنتر
و اقتصادیتر كنيد:
 از بنزين و روغن موتور توصيه شــده توســط سازندهاستفاده كنيد.
 از سر ريز شدن سوخت هنگام سوختگيری جلوگيریكنيد.
 همــواره با بازديدهــای دورهای و نگهداری خودرو براساس اطالعات اين راهنما از سالمت خودرو اطمينان
حاصل كنيد.
 دقت كنيد سيستمهای اگزوز ،سوخت و روغن ،نشتینداشته باشند.
 بعد از روشن كردن خودرو بالفاصله و به آرامی شروعبه حركت كنيد.
 در توقفهــای بيش از  2دقيقه ،در ترافيك يا پشــتچراغ قرمز ،موتور را خاموش كنيد.
 با آرامش رانندگی كنيد و از شتابگيری و ترمزگيریبیمورد هنگام رانندگی پرهيز كنيد تا عالوه بر كاهش
آاليندههای اگزوز از فرسايش قطعات مكانيكی خودرو
جلوگيری شود.
 به دور حداكثر سرعت مجاز توجه كنيد. بطور مرتب باد الستيكها را تنظيم و در صورت لزومآنها را باالنس كنيد.
 اســتفاده از كولر خودرو را به حداقل برسانيد ،اين كارمصرف سوخت را كاهش میدهد.
 اگــر خودتان روغن موتور خــودرو را عوض میكنيد،۱2۸

روغن ســوخته را دور نريزيد و آن را برای بازيافت به
جايگاههای تعويض روغن تحويل دهيد.
 سفرهای درون شهری خود را طوری برنامهريزی كنيدكه در ساعت /مسيرهای ترافيك سنگين نباشيد.
 ســفرهاي درون و بــرون شــهري خــود را طوريبرنامهريــزي كنيد كه كمترين تــردد را در زمانها و
مسيرهاي پرترافيك داشته باشيد.
 در صورت امكان از رانندگی در خيابانهای شــلوغ وساعتهای پر رفت و آمد خودداری كنيد.
 در صــورت عدم نياز ،تجهيزات الكتريكی اضافی خود راخاموش نماييد ولی توجه فرماييد ايمنی در اولويت قرار
دارد ،چراغ ها را به محض اينكه ديد كم شــود روشــن
نماييد.
 برای داشتن هوای تازه در كابين خودرو ،از دريچههایروی داشبورد استفاده نماييد و از بازكردن شيشههای
جانبــی خودداری نماييد .زيــرا باعث افزايش مصرف

سوخت میشود.
 از تاير مناسب خودرو (طبق بخش مربوطه در كتابچةراهنما) استفاده نموده و همواره باد تاير را تنظيم كنيد.
اســتفاده از تاير تأييد نشده توســط كارخانة سازنده
میتواند مصرف سوخت را افزايش دهد.
 چرخ كم باد مصرف سوخت را افزايش میدهد. با توجه به تأثير باالي وزن خودرو بر مصرف ســوخت،بــار و تجهيــزات اضافي و غير ضــروری را از خودرو
خارج كنيد .همچنين در صورتي كه از باربند استفاده
نميكنيد ،آن را باز كنيد.
 هنگام رانندگی در سراشيبی از دنده سنگين مناسب،(به طوری كه نياز به فشردن پدال ترمز نباشد) استفاده
كنيد.
 اســتفاده از فيلتر هوا و فيلتر روغن مناســب ،مطابقاستانداردهاي ارائه شده در اين كتابچه ،باعث كاهش
مصرف سوخت خواهد شد.
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سیستم هشدار موانع عقب
این سیستم متشکل از ســه سنسور هوشمند است که
برروی ســپر خودرو قرارگرفته و به شــبکة الکترونیکی
داخل خودرو متصل میشوند.
نحوةعملکرد
سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت
دیداری (از طریق نمایشگر جلوی خودرو) و شنیداری (از
طریق صدای بوق) به اطالع راننده میرساند.
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب
قرار میگیرد ،این سیســتم فعال میگردد که از طریق
یک بوق نیم ثانیهای و روشن شدن سگمنتهای پشت
خودرو بر روی نمایشگر ،به اطالع راننده میرسد.
تا زمانی که هیچ مانعی در فاصلة  150سانتیمتری پشت
خودرو نباشد ،ســگمنتهای نمایشگر مطابق شکل باال
روشن بوده و هیچ بوقی زده نمیشود .با ورود یک مانع در
فاصلة نزدیک تر از  150سانتیمتر به خودرو ،بسته به این
ِ
راست سپر عقب باشد ،سگمنت
که مانع در سمت چپ یا

مربوطه در نمایشگر خاموش شده و صدای بوق شروع به
زدن مینماید .با نزدیک تر شدن مانع حساسیت سیستم
بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنتهای
بیشتری را خاموش مینماید.
در فاصله کمتر از  50سانتیمتر بوق به صورت ممتد زده می
شــود و سگمنتهای ردیف اول نمایشگر ،به منظور هشدار
بیشتربهراننده ،چشمکزنمیشوند.
در این لحظه توقف الزامی است.
اخطار:
 این سیستم جهت کمک به راننده برای تشخیصاشــیا در فاصله 150ســانتیمتر ( از پشت خودرو
هنگام پارک) با ســرعت کمتــر از  ۵کیلومتر بر
ساعت میباشد .و همچنین دارای محدودیتهایی
در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل
تشخیص نمیباشند الزامی است.

هشدار خطا در حالت قطع سنسور
هنگامی که سنسور دنده عقب دچار مشکل گردد ،عملکرد
سنسورها حذف شده و عالمت ضربدر یا Sensor fault
به جای خطوط نمایش فاصله ،نمایان میشود.
در اين حالت اخطار صوتي به صورت سه مرتبه سه بيب
سريع نيز نواخته ميشود.
اخطار:
 این سیستم با استفاده از سیگنالهای صوتی وظیفةکمک رسانی جهت سهولت در امر پارک کردن خودرو
و همچنین تعییــن فاصله تا مانع موجود در هنگام
حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
بنابراین وجود این سیســتم هیچگاه نباید باعث
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت
عقب(دنده عقب) گردد.
راننده باید همیشه مراقب موارد ناگهانی که میتوانند
در حین دنده عقب رخ دهند باشــد :موانع متحرک
(کودک ،کالسکه ،دوچرخه ،حیوان و )...یا موانع کوتاه
و یا خیلی باریک (جدول ،نرده باریک و)...
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دوربین دید عقب

هشدار
مراقب باشيد دوربين ديد از عقب پوشيده نشده باشد.
(کثيفي گل و الي و برف )

3
دوربين ديد عقب*

با درگير شدن دنده عقب نمائي از محيط پيراموني پشت
خــودرو را به همراه يک نمودار بر روي صفحه به نمايش
در مي آيد با رسيدن به منطقه قرمز از تصوير سپر عقب
براي توقف دقيق استفاده نمائيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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سیستم سوخت

3
درپوش مخزن بنزین
برای بازکــردن ،درپوش مخزن بنزین را در جهت عکس
حرکت عقربههای ســاعت بچرخانید و قبل از برداشتن
کامل درپوش ،چند لحظــه تأمل کنید تا گازهای داخل
مخزن خارج شــود .برای آگاهی از انواع سوختهای قابل
استفاده به برچسب داخل د ِر باک مراجعه کنید.
برای جلوگیری از مفقود شــدن درپــوش مخزن بنزین،
درپوش به وسیلة بندی به در باک متصل گردیده است.
هشدار

بنزین قابل استفاده در خودروی شما ،بنزین بدون سرب
سوپر با اکتان  95میباشد .در صورتیکه سوختی غیر از
سوخت مشخص شده مصرف شود ،امکان تخریب قطعات
داخلی موتور و آسیب دیدگی به دلیل پدیدة خوداشتعالی و
ضربه وجود خواهد داشت.
 استفاده از مکمل بنزین برای این خودرو مجاز نمیباشد. از وارد کردن نازل پمپ بنزین به صورت کاملخودداری کنید.

د ِر باک
د ِر باک ،روی گلگیر عقب سمت راست واقع شده است
و به سیســتم قفل مرکزی وصل است .هنگامی که قفل
مرکزی باز اســت ،سمت راست د ِر باک ( )1را به داخل
فشار دهید تا باز شود.
توجه :تنها سیستم قفل مرکزی ،د ِر باک را قفل می کند.
بازکردن د ِر باک در مواقع اضطراری()2
 چنانچه سیســتم قفــل مرکزی از کار افتاده باشــد،میتوان د ِر باک را از داخل صندوق عقب باز نمود.
 موکت روکش جداره سمت راست داخل صندوق عقبرا کنار بزنید.
 -زبانة قفل د ِر باک را به عقب بکشید.

کلید وصل مجدد سوخت
کلید وصل مجدد ســوخت در داخل محفظة موتور و بر
روی گلگیر داخلی راست قرار دارد .در ضربات شدید یک
سیســتم ایمنی از رسیدن ســوخت به موتور جلوگیری
می کند .پس از حصول اطمینان از عدم نشــتی سوخت،
با فشار این کلید ،جریان سوخت به موتور را برقرار کنید.
اخطار

بنزین داخل باک ممکن است تحت فشار باشد .لذا جهت
جلوگیری از صدمة جانی ،د ِر باک را سریعاً باز نکنید .د ِر
باک را به آرامی و با دقت شل نموده و صبر کنید تا صدای
هیس متوقف شود سپس آن را کام ً
ال باز نمایید.
بخار بنزین بسیار خطرناک است .وقتی که بنزین در باک
میریزید ،موتور باید خاموش باشد و جرقه ،شعلة آتش،
سیگار و کبریت در نزدیکی محل ریختن بنزین هرگز نباید
وجود داشته باشد.
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چراغها و نشانگرها

3
چراغ راهنمای چپ و راست
وضعیت  :1،2قبل از گردش به چپ ،اهرم را به طرف پایین
و قبل از گردش به راست اهرم را به طرف باال حرکت دهید.
نمایش جلو
(چراغ هشــدار دهندة ســبز روی صفحــه
ِ
داشبورد در جهت گردش چشمک خواهد زد).
در صورت زدن یک ضربه بر روی راهنمای چپ یا راست راهنما
فعال شده و پس از یکبار چشمک زدن خاموش میشود (تعداد
فالشرهابادستگاهعیب یابقابلتنظیممیباشد)
بوق
وضعیت :3برای بوق زدن ،کلید انتهای دســته راهنما را
بفشارید.

نور پایین و باال
برای تغیییر نور پایین و باال ،اهرم را کام ً
ال به طرف فرمان
آبی نور باال روشن میشود).
بکشید (در این حالت نشانگر ِ
برای عالمت دادن با چراغهای اصلی (چراغ زدن) ،اهرم
را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید.

()Day-Time Running Light

هشدار

 هرگاه راننده تصميم به تغيير مسير خود درخطوطحركتي داشته باشد ،كافي است اشاره كوچكى به دسته
راهنما به سمت پايين يا باال نمايد  ،در اين حالت چراغ
راهنما و به تعداد  3بار به عنوان هشدار روشن ميشود.
 سوت اخطار :راننده را هنگام خارج شدن از خودرو،متوجه روشن بودن چراغهای جلو می کند و در صورتی به
صدا در میآید که در راننده و یا شاگرد باز بوده و سوئیچ
بسته باشد.
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کلید چراغها
وضعیت :1همه چراغها خاموش
وضعیــت :2چراغهــای کوچک جلو و عقــب و صفحه
نمایش جلو داشبورد
وضعیت :3چراغ نور پایین
چراغ حركت در روز *DRL
چراغ حركت در روز خودرو ،پس از روشن شدن خودرو،
به صورت خودكار روشــن ميشــود و با فعال شدن هر
چراغ ديگري مانند راهنما يا چراغ موقعيت يا نور پایین،
غير فعال خواهد شد .اين چراغها جهت بهتر ديده شدن
خودرو در روز ،تعبيه شدهاند.
فعــال  /غيرفعــال کردن اين چراغ بايســتي توســط
نمايندگيهاي ايران خودرو انجام گردد.

* در خودروی دنا+

چراغها و نشانگرها

3
چراغهای مهشکن جلو
برای روشن کردن چراغهای مه شکن جلو ،بخش میانی
دستة راهنما را یک مرحله به طرف باال بچرخانید .هنگامی
که چراغهای مه شکن روشن هستند ،همزمان نشانگری
روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن میشود.
این چراغها تنها هنگامی روشن میشوند که چراغهای
کوچک روشن باشند.

چراغهای مه شکن عقب
برای روشن کردن چراغهای مه شکن عقب ،بخش میانی
دستة راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانید ،هنگامی
که چراغهای مه شکن روشن هستند همزمان نشانگری
روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن میشود.
این چراغها روشن میشوند به شرطی که:
 -چراغهای کوچک روشن باشند.

قبل از شروع رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل کرده
و چراغهای خودرو را تنظیم کنید( .در صورت حمل بار
بیش از حد معمول) .بطور کلی ،دقت کنید که چراغها
پوشیده شده نباشند( .کثیفی ،گل ،برف و یا هرگونه شئ
روی آنها را نپوشانده باشد).
 درهواى صاف يا بارانى چه روز و چه شب از چراغهاىمهشكن جلو و عقب استفاده نكنيد زيرا نور خيرهكننده آنها
باعث كاهش ديد ايجاد خيرگى رانندگان ديگر مىشود و
احتمال بروز تصادف را باال مىبرد.

توجه داشــته باشــید از چراغ مهشــکن عقب فقط در
مواردی اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشــد زیرا
در شرایط عادی باعث ناراحتی رانندگان پشتی میشود.

اخطار

تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو
اين کليد براي تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو توسط راننده
در شــرايط مختلف رانندگي و مقدار بار خودرو ميباشد
هر چه بار انتهاي خودرو سنگينتر باشد ،با انتخاب مقدار
جبرانکننــده بزرگتر ،ميتوان نــور را به ناحيه مطلوب
سرازيرتر کرد.

هشدار
بهتر است تغییر وضعیت کلید در هر مرحله (1،2،3
و بالعکس) با مکث کوتاهی انجام شود.
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برف پاک کنها و شیشهشوی

3
برفپاککن
کنترلبرفپاک کنهاوشیشهشویتوسطدستهسمتراست
فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است ،انجام میگیرد.
 -0خاموش
 -1بــرف پاک کن زمانی (در این حالت ،فاصله زمانی بین
حرکت برف پاک کن متناســب با سرعت خودرو تنظیم
میشود و با افزایش سرعت خودرو افزایش می یابد)
 -2سرعت کند
 -3سرعت تند

حرکت تکی برف پاککن (تنها یک رفت و برگشت)
برای یک بار حرکت برف پاک کن ،اهرم را با یکبار به طرف
پایین بکشید و رها کنید.
با نگه داشــتن اهرم به طرف پایین ،بــرف پاک کن بطور
پیوسته حرکت خواهد کرد.

هشدار
در هنگام یخ زدگی ،اطمینان حاصل کنید که تیغه های برف پاک کن یخ نزده باشد (خطر داغ کردن موتور برف پاک کن).
وضعیت تیغهها را بررسی نمایید .هنگامی که کارایی تیغهها پایین میآید ،باید آنها را تعویض نمود(.تقریباً هر سال)
شیشــة جلوی خــودرو را به طور مرتب تمیز کنید ،در صورتی که قبل از متوقف کــردن برف پاک کنها (حالت  0موتور را
خاموش کنید ،تيغههاي برف پاک کن به وضعيت صفر بر ميگردد.
هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت ( 0توقف) قرار دارد(.خطر ایجاد جراحت).
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شست و شوی شیشه
برای شست و شوی شیشه ،اهرم را به طرف خود بکشید .با
یک بار کشیدن اهرم ،برف پاک کنها سه بار حرکت می کنند.
مادامی که اهرم را نگه دارید ،شیشه شوی کار می کند.
با کشیدن ا هرم ،بالفاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش
آب به مدت 0/7ثانیه ،برف پاک کنها شــروع به حرکت
مینمایند .مادامیکه اهرم را نگاه داشتهاید ،عمل پاشش
آب و شستشــو بدون توقف انجام میشود؛ ولی به محض
رها نمودن اهرم ،برف پاک کنها پس از سه مرتبه حرکت
باز میایســتند که نهایتاً پس از گذشت 3ثانیه از توقف،
حرکت چهارم برفپاک کن جهت پاک کردن کامل شیشه
صورت میپذیرد.

پرخوران (*)Turbocharger

3
پرخوران (*)Turbocharger
پرخوران یکی از فنآوریهای پیشرفته در موتورهای
درونسوز امروزی است .این سامانه با استفاده از
انرژی گازهای داغ خروجی موتور یا دود و به گردش
درآوردن پره توربین ،هوای فیلتر شده را توسط پره
کمپرسور متصل به توربین فشرده میسازد و با ورود
آن به موتور پس از خنک شدن در خنککن میانی
( )Intercoolerباعث افزایش چشمگیر قدرت موتور
و کاهش مصرف سوخت میگردد .به طور معمول به
دو هدف کاربرد مسابقهای و کاهش مصرف سوخت
از این فناوری استفاده میشود .در این خودرو هدف
کاهش مصرف سوخت در کنار افزایش توان و گشتاور
موتور بوده است.
پرخوران در شرایط تحت بار موتور ،با دورهای بسیار
باال و نزدیک  200،000دور در دقیقه کار میکند که
برای کارکرد در این شرایط ،مجهز به روانکاری پرفشار
و همچنین خنککاری است .بنابر این بخاطر سرعت
بسیار باالی پرهها و حساسیت یاتاقانهای پرخوران
برای جلوگیری از آسیب به موتور و افزایش طول عمر
آن ،نکات ایمنی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

برداشتن درپوش تزئینی موتور
 درپوش را از دو طرف جلویی (سمت خود) گرفته وکمی به طرف باال بکشید تا ضامنهای جلویی آزاد
شود (.)A
 سپس با زاویه شیبدار به سمت سینه خود بکشید تاضامنهای عقبی نیز آزاد شود (.)B

جا زدن درپوش تزئینی موتور
 درپوش را کمی شیبدار نگه دارید چنانچه پایههایشیاردار عقبی آن دیده شود و در دو زبانه پایه محل
نشیمن خود تنظیم شود.
 با کمی فشار بر روی درپوش در ناحیه دو پایه عقبی،آنها را در محل خود جا بزنید (.)A
 از سوراخهای روی درپوش ،تنظیم بودن محلدسترسی گیج روغن و درپوش روغن موتور را بررسی
کنید تا وسط دهانه خود باشد و درپوش در موقعیت
صحیح باشد.
 با کمی فشار بر روی درپوش در ناحیه دو پایهجلویی ،آنها را در محل خود جا بزنید (.)B

* درصورت نصب در خودروی شما
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پرخوران (*)Turbocharger

3

نكات ایمنی پرخوران ()Turbocharger
 -۱هرگونه نشتی آب و يا روغن از موتور بايد مورد
توجه ويژه قرار گيرد و در صورت مشاهده سريعا برای
رفع آن به نمايندگی مجاز مراجعه گردد.
 -2وجود نشتی هوا از لولههای هوای پرفشار و خنككن
ميانی باعث افت توان ،افزايش مصرف سوخت و افزايش
احتمال آسيبديدگی به موتور میگردد .بنابر اين بايد
از محكم بودن بستهای اتصاالت مسير هوا و عدم
آسيبديدگی لولهها اطمينان حاصل شود و در هنگام
مراجعه به نمايندگی مجاز آزمون نشتی توسط ايشان
انجام گيرد.
 -3با توجه به حساسيت پرههای پرخوران به ذرات
خارجی به دليل سرعت زياد ،فيلتر هوا بايد به موقع
مطابق دستورالعمل تعويض گردد و در صورتی كه
خودرو در مناطق آلوده و با گرد و غبار بيش از حد
مجاز مورد استفاده قرار می گيرد ،تعويض فيلتر هوا
بايد با فواصل زمانی كوتاهتر صورت پذيرد .همچنين
در مورد فيلتر روغن نيز همين مالحظات بايد در نظر
گرفته شود.
 -4با توجه به دور بسيار باالی پرخوران ،در هنگامی
كه اتصاالت لولههای متصل به مسير هوای پرخوران
باز است ،برای جلوگيری از خطر از روشن كردن
موتور بپرهيزيد .در ضمن دستكاری پرههای پرخوران
و يا وارد كردن فشار و ضربه باعث آسيب ديدن آن
میگردد.
 -۵در شرايطی كه خودرو برای مدت بيش از يك روز
متوقف بوده است و يا بالفاصله پس از تعويض روغن يا
فيلتر و همچنين هنگامی كه دمای موتور پايين است،
اجازه دهيد موتور حداقل  3۰ثانيه در دور آرام (درجا)
۱3۶

كار كند .همچنين هنگامی كه دمای موتور باالست و
پس از پيمايش مسافت طوالنی در جاده با سرعت باال
و يا وارد آمدن فشار به موتور ،قبل از خاموش كردن
اجازه دهيد به مدت  ۶۰ثانيه در دور آرام كار كند.
 -۶در صورت روشن ماندن چراغ زرد رنگ چك موتور
بالفاصله به نزديكترين نمايندگی مجاز مراجعه
نماييد و از پيمايش مسافت طوالنی با خودرو در اين
وضعيت خودداری نماييد.
 -۷قبل از مسافرت و بصورت دورهای ،سطح آب و
روغن موتور را بررسی نماييد.

* درصورت نصب در خودروی شما

نگهداری سیستم توربو

3
نگهداری سیستم توربو*
روغنكاري نامناسب و آسيب رسيدن به شفت
توربوشارژ
 .1دقت در مقدار روغن تزريقي به موتور طبق توصيه
شركت سازنده (نشتي روغن از توربوشارژ بدليل روغن
بيشتر و عدم روانكاري مناسب به دليل كمتر بودن
روغن از حد استاندارد آن).
(با توجه به گيج روغن به هيچ وجه نبايد سطح روغن
از مقدار  maxبيشتر و از مقدار  minكمتر باشد)
 .2دقت در زمان تعويض روغن و فيلتر روغن همچنين
نوع روغن و فيلتر روغن مطابق با توصيه شركت سازنده
باشد:
(عدم روغنكاري و فيلتر كردن مناسب بدليل استفاده
از روغن و فيلتر روغن غير استاندارد)
 .3اطمينان از عدم وجود هرگونه آلودگي ،جسم
خارجي و گرد و غبار بروي لولهها ،اطراف توربوشارژ
و محل نصب فيلتر هوا قبل از اقدام به سرويس (قبل
از باز كردن اتصاالت مجموعه هوارساني ،گرد و غبار و
اجسام خارجي توسط فشار باد تميز گردند)

آسيب رسيدن به پرههاي كمپرسور به دليل
وجود گرد و غبار در مجراي ورودي هوا
 .4دقت در زمان تعويض شمعها طبق توصيه شركت
سازنده همچنين نوع شمعها مطابق با توصيه شركت
سازنده باشد (عدم احتراق مناسب و به موقع و احتمال
آسيب به پرههاي توربين توربوشارژ).
 .5هرگونه نشتي موجب كاهش فشار در لولهها ميشود
(كليه لولههاي انتقالدهنده هوا از پرخوران به دريچه
گاز) لذا جهت جبران كاهش فشار ناشي از نشتي ،دور
شفت توربوشارژ و دماي آن متعاقباَ افزايش مييابد و
سبب آسيب رسيدن به مجموعه توبوشارژ ميگردد.
 .6قبل از خاموش كردن موتور از گاز هرز دادن به
موتور خودداري شود .این کار در عرض چند ثانیه
منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمیگردد.
زیرا با خاموش کردن ناگهانی خودرو؛ توربو شارژر که
دارای دور بسیار باالئی (بطور متوسط  ۱۰۰۰۰۰دور در
دقیقه) نسبت به دور موتور ( ۲۰۰۰تا حداکثر ۳۲۰۰
دور در دقیقه) .ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه

میشود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر،
روغن خروجی آن که هنوز در مجرای خروجی است
تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک  cokingشده و
مجرای خروجی را میبندد .سپس با روشن شدن بعدی
و مجدد موتور؛ روغن ورودی که تحت فشار بوده راه
خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد آورده و
باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالها به درون پوسته
کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته میشود.
برای رفع این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش
کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به
صورت دور آرام  IDLEو در جا کار کرده و سپس آن
را خاموش کنند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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ترمزها

هشدار
 هنگام رانندگی ،مراقب باشید که ترمز دستی کام ًال
خوابیده باشد( .نشانگر ترمز خاموش) زیرا احتمال
داغ شدن لنتهای ترمز وجود خواهد داشت.

3
ترمز دستی
ترمز دســتی ،تنها چرخهای عقب را قفل می کند .برای
اســتفاده از ترمز دســتی ،اهرم را باال بکشید .همیشه
هنگام پارک کردن خودرو ترمز دستی را (بدون فشردن
دکمــة روی آن) بطور کامل باال بکشــید .برای خالص
کردن ترمز دستی ،اهرم را کمی باال بکشید و دکمة روی
اهرم را تا انتها فشار دهید و اهرم را پایین ببرید .هنگامی
که ترمز دستی کام ً
ال خوابیده باشد چراغ هشدار دهندة
صفحه نمایش جلو داشــبورد خاموش میشود .هنگام
پارک خودرو در جادههای شــیبدار عالوه بر استفاده از
ترمز دســتی ،اگر خودرو درخالف جهت شیب قرار دارد
از دندههــای جلو ،مث ً
ال دنده یــک (برای گیربکسهای
اتوماتیک ،در حالت  Pقــرار گیرد) و چنانچه در جهت
شیب قرار دارد از دندة عقب استفاده کنید.
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هشدار
 هنگام توقف در یک محل شیبدار چرخها را بهسمت پیادهرو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید
و نیــز دنده خودرو در موقعیــت دنده یک قرار
گیرد (بــرای گیربکسهای اتوماتیک ،در حالت
 Pقرار گیرد).
نشــاندهندة این
 روشــن شــدن آیکونموضوع اســت که ترمز دســتی آزاد نشده یا بد
آزاد شده است.
 عملکرد ترمز  ABSمســتقل از فشــار وارده برپــدال ترمز عمــل میکند .بدیــن ترتیب ،در
وضعیت بحرانی ،توصیه میشــود که یک فشار
قــوی و مداوم را بر روی پــدال ترمز وارد کنید.
لزومی ندارد که فشارهای پی در پی وارد کنید.
(پر کردن پمپ ترمز)

ترمزپایی مجهز به بوستر
ترمزپایی مجهز به بوستر است .اما تنها هنگامی که موتور
روشن باشد فعال است .بدون استفاده از این سیستم برای
توقف خودرو نیاز به فشــار بیشــتری بر روی پدال ترمز
اســت و در این حالت خودرو در مســافت طوالنی تری
متوقف میشود .همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
 هرگز با دندة خالص و موتور خاموش حرکت نکنید. همیشــه وقتی خودرو را با موتور خاموش بکســلمی کنید ،بسیار مراقب باشید.
اگر هنگام رانندگی ،به هر دلیلی موتور خاموش شــد ،با
رعایت ایمنی خودرو را به نزدیک ترین مکان مناســب
بــرای توقــف هدایت کنیــد ،از ترمز کــردن بیمورد
خــودداری کنید چون باعث از بین رفتن نیروی کمکی
باقیمانده در بوستر ترمز میشود.

اخطار
چنانچه موتورخاموش باشد ،سیستم کمکی ترمز
عمل نمی کند و فشــار بیشتری باید بر پدال وارد
شــود که در این حال فاصله توقف خودرو افزایش
خواهد یافت .قبل از حرکــت خودرو کلیه تدابیر
احتیاطی را مورد توجه قرار دهید.

ترمز ضدقفل ()ABS
ترمز ضد قفل ABS
()Anti Lock Braking System

ترمز ضد قفل یکی از سیستمهای کنترلی خودرو است
کــه از قفل شــدن چرخها هنگام ترمزگیــری بر روی
جادههای لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید جلوگیری
نموده و به این ترتیب باعث کاهش فاصلة توقف ،افزایش
فرمانپذیــری ،بهبود پایداری و به طــور کلی افزایش
ایمنی خودرو میگردد.
در صورتیکــه در حین عمل ترمزگیــری ،چرخها دچار
لغزش شوند عالوه بر افزایش مسافت ترمزگیری ،کنترل
و هدایت خودرو نیز به مخاطره میافتد .در چنین حالتی
لزوم بکارگیری ترمز ضد قفل  ABSمشــخص میشود.
این سیســتم با جلوگیری از قفل شــدن کامل چرخها
بــه راننده امکان میدهد تا هنــگام ترمزگیری ناگهانی
و شدید بتواند وســیلة نقلیة خود را هدایت نماید .این
سیســتم در هنگام ترمزگیری نقش بسزایی در افزایش
ایمنی دارد چرا که در مواقع الزم فشــار ترمزگیری را به
صورت الکترونیکی کنتــرل و تنظیم نموده و خود را با
تغییرات سطح جاده تطبیق میدهد.

در ترمزهای هیدرولیکی مرسوم ،با افزایش اعمال نیرو به
پدال ترمز ،فشار ترمزی با گذشت زمان بر روی چرخها
افزایش می یابد و این باعث قفل شدگی چرخها در حین
ترمزگیری میشود.
سیستمهای هدایت و پایداری جدید مانند  ABSاز قفل
شدگی چرخها در این وضعیت و ایجاد شرایط بحرانی و
وخیم رانندگی جلوگیری بعمل میآورد ABS .در واقع
هر یک از چرخها را تحت نظر داشــته و میتواند فشار
ترمز را چنان تنظیم کند که هر چرخ از حداکثر نیروی
ممکن ترمز برخوردار شود بدون آنکه چرخ در حین کار
قفل کند و این میتواند بدون قفل شــدنهای مکرر و
ســرخوردن تایرها بهترین شــرایط ترمزگیری با حفظ
پایداری و قابلیتهای هدایت برای خودرو بخصوص در
جادههای لغزنده را به ارمغان آورد.

به طــور خالصه میتوان مزایــای ترمز ضد قفل
( )ABSرا اینگونه بیان کرد:
 -1قابلیــت هدایت و حفظ پایداری خــودرو به هنگام
ترمزگیری (در مسیرهای مستقیم و سرپیچها)
 -2حفــظ فرمانپذیــری به هنــگام ترمزگیــری (در
مسیرهای مستقیم و سرپیچها)
 -3کاهش بار مسئولیت از دوش راننده
 -4جلوگیری از فرســایش تایرها به ســبب ممانعت از
قفلشدنهای مکرر و ُسرخوردن تایرها
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ترمز ضدقفل ()ABS

3

هنگام استفاده از خودرو مجهز به ترمز ضد قفل
همواره به موارد ذیل توجه داشته باشید:
 از آنجایی کــه ترمز ضد قفل تنها یک متعادل کنندةنیروی ترمزی میباشــد ،لذا هنگام ترمزگیری به اندازة
کافی به پدال ترمز فشــار وارد نمــوده و همواره اصول
ایمنی را رعایت نمایید.
 احساس لرزش پدال ترمز در زیر پا هنگام ترمزگیریبر روی جادههای لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید
طبیعی بوده و ناشی از فعالیت ترمز ضد قفل میباشد.
 شنیده شدن صدا هنگام ترمزگیری بر روی جادههایلغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید از ناحیه چرخهای
جلــو و چرخهای عقب طبیعی بوده و ناشــی از فعالیت
ترمز ضد قفل مجهز به عیب یاب خودکار اســت که در
صورت بروز اشکال نشانگر اخطار ترمز ضد قفل
را
در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می نماید.
 هنگام روشن شدن خودرو نشانگر اخطار ترمز ضد قفلدر صفحــه نمایش جلو داشــبورد
 EBDو
روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش میگردد.
چنانچه نشــانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن
نشود و یا به صورت روشن باقی بماند ،این حالت نشانه وجود
اشکال در ترمز ضد قفل است ،در چنین شرایطی خودرو را با
رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.
با هم در
 اگر نشانگرهای اخطار ترمز ضدقفلصفحه نمایش جلو داشبورد روشن باشند،خودرو را با رعایت
اصول ایمنی متوقف کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
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در هنگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده ،توجه داشته
باشید که مســافت توقف شما بیشتر خواهد بود .پس از
عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت شســت و شوی
خودرو که منجر به خیس شدن مجموعة دیسک و لنتها
میشود ،اقدام به ترمز گیری نمایید تا شرایط ترمزها به
حالت نرمال درآید.

اخطار
 این سیستم هیچگاه نباید عاملی برای تشویق بهشــتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت
بیشتر محسوب شــود؛ بنابراین نمیتواند جایگزین
دقت ،احتیاط و مسئولیت هنگام رانندگی شود.
این عملکرد یک سیســتم کمکی است که هنگام
رانندگی در وضعیت بحرانی ،رفتار خود را متناسب
با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل مینماید.
 هنــگام فعال شــدن سيســتم  ABSهمانندترمزگيري معمولــي با افزايش فشــار پا ،نيروي
ترمزي افزايش مييابد.

سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی

(Electronic Brake Force Distribution System(EBD

سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی  EBDباعث تنظیم
نســبت نیروی ترمزگیری بر روی چرخهای جلو و عقب
خودرو میشود و از ترمزگیری بیش از حد در عقب خودرو
و متعاقباً از بین رفتن تعادل خودرو جلو گیری مینماید.
از آنجا که این سیســتم یک نسبت نیروی ترمز ایدهآل و
بهینه را بین محورهای جلو و عقب خودرو فراهم می کند،
میتواند بهترین نسبت توزیع ترمزگیری را روی هر چرخ
ایجاد نمایــد و از حداکثر راندمان ترمز اســتفاده نماید.
همچنین با (بکارگیری EBDشیرفشارشکن خودرو حذف
میشود ).سیستم  EBDدر ترمزگیری ،تقسیم بهینه ترمز
روی چرخها را تضمین مینماید.

کیسة هوا ()AIRBAG

کیسة هوا
خودروی شــما عالوه بر تجهیز به کمربند ایمنی پیش
کشنده دارای کیسه هوا ( )AIRBAGنیز میباشد.
کيســههاي هوا ،بالفاصله پس از وقوع تصادف و ضربه
شــديد فعال شــده و از سرنشــينان خودرو محافظت
مينمايد.
هنگامی که ســوئیچ اســتارت در وضعیــت  ONقرار
میگیرد ،چراغهاي نشانگر  AIRBAGروی صفحه جلو
روشــن شده وپس از  6بار چشمک زدن
آمپر
خاموش ميگردد.
درصــورت مشــاهده هرگونــه تغييــر در عملکرد اين
نشانگرها ،به نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد.

اخطار
بروز حاالت زير نشــاندهنده وجود ايراد در سيســتم
کيســه هوا يا کمربند ايمنی بــوده و بالفاصله بايد به
نمايندگيهاي مجاز مراجعه شود.
 روشــن ماندن چراغهاي نشانگر پس از  6بار چشمکزدن
 روشن نشــدن و چشمک نزدن چراغهاي نشانگر ،درزماني که سوييچ استارت در وضعيت  ONقرار دارد.
 روشــن شدن يا چشــمک زدن چراغهاي نشانگر درحين حرکت.
بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه ،مســئولیت بروز
هرگونه اتفاق بر عهده مالک خودرو خواهد بود.

اخطار

کيســههاي هوا هنگامي که سوييچ اســتارت بسته و
خودرو خاموش است ،عمل نميکند.

3
کیسۀ هواي راننده و کیسۀ هواي سرنشين

کیسۀ هواي مخصوص راننده در پشت درپوش مرکزي غربيلک
فرمان قرار گرفته روي آن عبارت  SRS AIRBAGجهت
اطالع از مجهز بودن خودرو به کیسۀ هوا حک شده است.
کیسۀ هوای سرنشین در قسمت باالیی سمت راست داشبورد
قــرار دارد و عبــارت  SRS AIRBAGبر روی آن حک
شده است.

اخطار

پوشاندن محدوده کيســههاي هوا و چسباندن هرگونه
وســيله (آرم  ،ســاعت  ،پايه تلفن همراه و  )....بر روي
آنها ممنوع ميباشد.
قرار دادن اشياء در جلوي صندلي به صورتي که مانع از
نشستن عادي شود يا جلوي کيسه هوا را بپوشاند بسيار
خطرناک است.
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3
توجه مهم:
كيســة هواي رديف جلو در خودرو بــه گونهای طراحی
شده است كه فقط در هنگام تصادف شديد از جلو عمل
میكنــد و برای واكنش در شــرايط مواجه با ضربههای
ناشی از تصادف از پشــت و پهلو و واژگون شدن خودرو
و يا تصادفات خفيف پيشبينی نشــده است .در واقع اين
سيستم ايمنی به منظور حفظ ايمنی و كاهش صدمات به
راننده خودرو و سرنشين جلو ،آن هم در تصادفات شديد
طراحی شده است.
كيسة هوا فقط يك بار میتواند در يك تصادف عمل كند
و بقدری سريع پر و خالی میگردد كه ممكن است حتی
متوجه فعال شدن آن نشويد.
فعال شدن كيسة هوا نه مانع ديد شما میشود و نه آنقدر
سفت است كه نتوانيد از خودرو خارج شويد.
هنگام باز شدن كيســه هوا صداي بلندي ايجاد شده و
هنگام تخليه هواي كيســه هوا ،مقدار كمي دود خارج
ميشود .كه منجر به صدمات فردي نميشود.
۱42

البته ممكن است براي افرادي كه دچار بيماري تنفسي
هســتند يا پوستي حساس دارند موجب تحريك موقت
گلو يا پوست شود.
درطول رانندگي از استعمال دخانيات بپرهيزيد .هنگام
باز شدن كيســه هوا ،آتش حاصل از دخانيات ميتواند
باعث بروز خطر شود.

ارتباط نشستن مناســب با عملكرد كيسه هوا و
كمربند ایمني

كيســه هوا زمانی حداكثر اثر حفاظتی را داراست كه كمربند
ايمنی بدن شــما را در موقعيت مناســب حفظ كرده باشــد.
بنابراين همواره صندلی را در موقعيت مناسب نسبت به راننده
تنظيم كنيد ،به حالت عمودي بنشــينيد و به پشتی صندلی
تكيه كنيد.

اخطار

هشدار

الزم است بدانيد كه هيچ سيستمی نمیتواند سرنشينان
را از تمام آسيبهای احتمالی در يك تصادف حفظ كند.

كيسههاي هوا سيستم حفاظتي مكمل كمربند ايمني در
برابر تصادف بوده و بسته به ماهيت و شدت ضربه كمربند
ايمني همزمان با كيسه هوا عمل ميكنند .راننده و تمامي
سرنشينان بايد همواره كمربند ايمني خود را بسته نگه
دارند تا ريسك صدمات شديد و يا فوت در صورت تصادف
به حداقل برسد.

كيسة هوا ()AIRBAG

3

اخطار
در صورتي كه راننده و سرنشينان كمربند ايمني را
نبندند ،به جلو خم شــوند ،يا خارج از صندلي قرار
بگيرند ،در صورت تصادف احتمال صدمات جدي
براي ايشان وجود خواهد داشت.
قرار گرفتن دســت راننده بر روي پرهها يا قسمت
مركزي فرمان ،قرار دادن پاها بر روي داشــبورد و
نزديك بودن بيش از حد به كيسه هوا ،ضمن ايجاد
اختالل در عملكرد سيستم ايمني ،احتمال صدمه
در تصادفات را بسيار باال خواهد برد.

غير فعال نمودن كيسه هواي سرنشين
كليد غير فعال نمودن كيســه هواي سرنشين در قسمت
جانبي داشبورد قرار گرفته و اين امكان را فراهم ميكند
كه كيســه هواي سرنشــين فعال (  )ONيا غير فعال
( )OFFشود.
در صورت غير فعال شــدن ،چراغ هشدار غير فعال بودن
كيســه هواي سرنشــين بر روي جلو آمپر ( ) روشن
ميشود.
اخطار
فعال يا غيرفعال كردن كيسه هواي سرنشين جلو
ميبايست در هنگام خاموش بودن خودرو صورت
پذيرد.
بالفاصله پس از دوباره فعال نمودن كيسه هوا ،بايد
چراغ هشدار مربوطه ( ) خاموش شود.

همانطور كه روي بر چسب كنار كليد قيد شده است ،در
حالتي كه كيسه هواي سرنشين فعال است از قرار دادن
صندلي كودک روي صندلي جلو بصورت پشت به جلوي
خودرو خودداري نمائيد و در صورت ضرورت به استفاده از
صندلي كودک روي صندلي جلو ،يا كيسه هواي سرنشين
را غيرفعال نماييد (و به محض برداشــتن صندلي كودک
مجددا ً فعال كنيد) يا صندلي كودک را روبه جلوي خودرو
بگذاريــد (هيچ يك از اين دو حالت توصيه نميشــود).
همچنين به طور كلي نشســتن سرنشين برروي صندلي
جلو در حالتي كه كليد  Offميباشد خطرناک است.
بــراي اطالع از مالحظــات ايمني كــودكان ،به بخش
مربوطه در اين كتابچه راهنما مراجعه فرمائيد.

۱43
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اخطار
اجازه ندهيد کودکان بــدون محافظت در خودرو
بنشــينند يا دست و سرشــان را از خودرو خارج
کنند .کودکان را روي پاهايتان ننشــانيد يا آنها را
در آغوش نگيرد.
اگر کودکان به درســتي محافظت نشده باشند يا
صندلي کودک به شکل نامناسب روي صندلي جلو
قرار داده شــده باشد ،احتمال بروز صدمات شديد
وجود خواهد شد.
در صورت بروز ايراد در عملکرد کليد غيرفعالسازي
کيسه هواي سرنشين جلو ،از نصب صندلي کودک
در حالت پشــت به جلوي خودرو اکيدا ً خودداري
کنيد.
استفاده از اجزاء سيستم ايمني يک خودرو (کيسه
هوا ،کمربند ايمني ،واحد کنترل الکترونيکي ،سيسم
کشــي و  ).....بر روي خودرو ديگر حتي اگر مشابه
باشند ممنوع بوده و حتماً بايد از قطعات استاندارد
کارخانه استفاده شود.
بعد از تصادف مجموعه سيســتم ايمني بايد مورد
بازديد قرار گيرد.
هرگونه تعميرات ،عمليات و بازديد بر روي سيستم
ايمني بايد در نمايندگيهــاي مجاز ايران خودرو
صورت پذيرد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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سرویس و نگهداری
اگر کیســۀ هوا یک بار عمل کند ،بایســتی کلیۀ اجزا و
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمایندگی مجاز ایران
خودرو تعویض گردد.
اوراق کردن خودروهایی که کیسۀ آنها تخلیه نشده باشد
کار خطرناکی است .برای از بین بردن چاشنیهای فعال
کننده کمربند ایمنی و کیسۀ هوا به نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو مراجعه نمایید.
هشدار
جهــت اطــاع ازدورههــاي بازديد يــا تعويض
کيسههاي هوا و کمربند ايمني به فصل راهنمای
گارانتي مراجعه نمائيد.

کیسههوای جانبی *
کيسههاي هواي جانبي در کناره جانبي بيروني صندلي
راننده و سرنشــين براي حفاظت از ايشــان قرار گرفته
است.
کيسه هواي جانبي فقط به هنگام تصادف شديد از پهلو
عمل ميکند و عملکرد صحيح آن منوط به بسته شدن
کمربند ايمني است.

اخطار
 -هميشه اطمينان حاصل کنيد که کيسههاي هواي جانبي ،ميتوانند در مواقع لزوم به راحتي باز شوند.
 -استفاده از روکش صندلي و نيز آويزان کردن لوازم و تجهيزات اضافي برروي صندلي جلو و يا پوشاندن قسمت
بيروني صندلي به هر وسيلهاي ،باعث ممانعت از عملکرد صحيح کيسههاي هواي جانبي ميشود.
مخصوص صندليهاي داراي کيســه هوا ،به
 -
درصورت تمايل به اســتفاده از روکش صندلي ،براي تهيه روکش

نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد.
 -از شستن يا خيس کردن صندليهاي جلو خودداري نماييد.
 -در صورت تصادف و عمل کردن کيسه هواي جانبي ،صندلي بايد به طور کامل تعويض گردد.
 -تعويض يا تعمير صندليهاي جلو بايد توسط نمايندگيهاي مجاز انجام پذيرد.

4

1

نگهداری خودرو

نگهداری ۱۴۶ . ....................................................................................................
محفظهموتور ۱۴۸ .............................................................................................
شست و شوي تيغه برف پا ککن ۱۵۷ ...........................................................
شست و شو و مراقبت خودرو ۱۵۸ .................................................................
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نگهداری
مراقبت و نگهداری توسط صاحب خودرو
عالوه بر ســرویسهای منظم و بازرســیهایی که قب ً
ال
شرح داده شد ،پارهای از بررسیهای سادة دورهای باید
انجام پذیرد .با توجه به توصیههایی که در صفحات بعد
میآید ،خودتان میتوانید این بازرسیها را انجام دهید.

4

بازرسیهای روزانه
 عملکرد چراغها ،بوق ،چراغهای راهنما ،برف پاک کنها،شیشه شوی و چراغهای هشدار دهنده
 عملکرد کمربندهای ایمنی و ترمزها چکیدن هر نوع مایعی که میتواند نشان دهندة نشتیمایعات موتور در زیر خودرو باشد.
بازرسیهای هفتگی
 سطح روغن موتور سطح مایع خنک کننده سطح روغن ترمز سطح روغن هیدرولیک فرمان سطح مایع شیشه شوی فشار باد چرخها و شرایط آنها -عملکرد کولر
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شرایط ویژه
چنانچه خودروی شــما بطور دائم در شــرایطی خاص
مانند محیطهای پرگرد و خاک یا در آب و هوای بسیار
سرد یا محیطهای بسیار گرم کار میکند ،بطور مرتب به
مراقبتهای بیشتری نیاز دارد .در این باره با نمایندگی
مجاز خودرو تماس بگیرید.
سرویسهای عادی
امنیت ،قابلیت اطمینان و عملکرد خودروی شما تاحدودی
به نحوة نگهداری صحیح آن بســتگی دارد .مســئولیت
نگهداری خودرو به عهدة شماســت و باید مطمئن شوید
عملیــات نگهداری ،تعویــض روغن موتور ،بازرســیها،
تعویض روغن ترمز و مایع خنک کننده ،بر اســاس نیاز و
یا زمانبندیهای پیشنهای شرکت سازنده انجام میگیرد.

نگهداری
ایمنی در گاراژ
چنانچــه تعمیر و نگهداری در گاراژ ضروری باشــد ،به
نکتههای ایمنی زیر توجه کنید:
 دستها و لباس خود را از تسمه و پولیهای متحرکدور نگه دارید.
 چنانچه موتور را تازه خاموش کردهاید ،تا خنک شدنموتور به اگزوز و سیستم خنک کنندة موتور و ملحقات
آن دست نزنید.
 هنگام روشــن بودن موتور و یا باز بودن ســوئیچ ،بهاتصاالت برقی و دیگر ملحقات آن دست نزنید.
 از روشن کردن موتور در مکانهای سربسته و یا روشنگذاردن آن در این مکانها خودداری کنید زیرا گازهای
خروجی اگزوز سمی و بسیار خطرناک هستند.
از کارکــردن در زیر خــودرو هنگامی کــه جک تنهاتکیهگاه خودرو است ،جدا ً خودداری کنید.
 مطمئن شــوید که سیمهای لخت و کلیه وسایلی کهایجاد جرقه می کنند از موتور دور باشند.
 برای انجام تعمیرات از لباسهای محافظ و دستکشهاییکه مقاوم و غیرقابل نفوذ هستند استفاده کنید.
 قبــل از کار در محفظه موتور دســتبندهای فلزی وجواهرات خود را باز کنید.
 از اتصال ابزار و یا اشــیای فلزی به قطبهای باتری یااتصاالت برقی جلوگیری کنید.

مایعات سمی
مایعات مورد اســتفاده در موتور خودرو همگی ســمی
هستند و نباید با زخمهای باز بدن تماس پیدا کنند .این
مایعات شامل اســید باتری ،ضدیخ ،روغن ترمز و روغن
هیدرولیک فرمان ،بنزین ،روغــن موتور و افزودنیهای
موجود در مایع شیشــه شوی است .به دستورالعملهای
مندرج روی برچســبها و ظــروف محتوی این مایعات
توجه کنید.

4

هشدار
 چنانچــه خودرو بمدت طوالنی با ســرعت باالروغن روغن موتور را بطور
حرکت کند ،ســطح
ِ
مرتب بازرسی کنید.
 هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطحمایعــات خــودرو یا ســایش غیــر یکنواخت
الســتیک ها باید هرچه ســریعتر به نمایندگی
مجاز گزارش شود.
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محفظة موتور
بازکردن د ِر موتور
 -1از داخل اتاق (سمت راننده) دستگیرة خالص کنندة
قفل د ِر موتور را بکشــید .در این حالت در موتور کمی
باال خواهد آمد.
-2اهرم ایمنی د ِر موتور را به سمت باال بکشید و سپس
در موتور را باال ببرید.
 -3میله تکیهگاه د ِر موتور را از روی گیرة پشت محفظة
موتور بیرون بکشید.
 -4میله تکیهگاه د ِر موتور را در ســوراخ تعبیه شده در
د ِر موتور جا بزنید.

4

بستن د ِر موتور
ِ
میلــه تکیهگاه د ِر موتور را دوبــاره به گیرة خود محکم
کنید ،ســپس د ِر موتور را پایین بیاورید و برای بســتن
د ِر موتور آن را از وســط در گرفته و از فاصله تقریباً 30
ســانتیمتری رها کنید .پس از بســته شدن د ِر موتور با
کشــیدن لبه جلویی در به طرف بــاال از قفل بودن آن
مطمئن شــوید .د ِر موتور پس از بستن کامل نباید هیچ
لقی داشته باشد.
جک گازي*
در صورت نصب جک گازي در خودروي شما ،نيازي به
استفاده از ميله تکيهگاه در موتور ،براي باز نگهداشتن در
موتور نمىباشــد .پس از باز کردن در موتور ،در موتور را
به ســمت باال بکشيد ،در موتور از نيمه راه ،خود به خود
به سمت باال باز خواهد شد .براي بستن نيز در موتور را
پائين بياوريد و براي بســتن در موتور ،آن را از وسط در
گرفته و از فاصله تقريباً  ۳۰سانتيمتري رها کنيد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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* TURBO

راهنمای محفظة موتور
 -1مخزن روغن ترمز
 -2میلة اندازهگیری سطح روغن موتور
 -3درپوش ریختن روغن موتور
 -4مخزن شیشهشوی
 -5درب منبع انبساط
 -6باتری
 -7مخزن روغن فرمان هیدرولیک
 -8جعبة فیوز محفظة موتور

* EF7NA

هشدار
 چنانچه خــودرو بمدت طوالنی با ســرعت باالروغن روغن موتور را بطور مرتب
حرکت کند ،سطح
ِ
بازرسی کنید.
 هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطحمایعات خودرو یا سایش غیر یکنواخت الستیک ها
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.

اخطار
اضافه کردن :هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که
روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش سوزی
وجود خواهد داشت.
بســتن درپوش را فراموش نکنید ،زیرا خطر ایجاد آتش
سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور
وجود دارد.
نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از حداقل
میزان الزم ،اخطار میدهد و هیچگاه گذشتن از حداکثر
را نشان نمیدهد و فقط با خواندن گیج قابل تشخیص
است.
 از آنجا که فن (پنکه) سیستم خنک کننده ،برقی است،پس از خاموش کردن موتور نیز ممکن است برای دقایقی
به کار خود ادامه دهد .در هنگام کار در محفظۀ موتور از
پنکه در حال کار فاصله بگیرید.
 تماس طوالنی با روغن موتور ممکن است باعث ایجادبیماریهای پوســتی از قبیل التهاب پوستی و سرطان
پوست شود .در صورت تماس به دقت پوست را بشویید.
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هشدار
هرگز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نکنید .این
عمل میتواند به موتور آسیب جدی برساند.

4

بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته یکبار و در مواقع استفادة
زیاد از خودرو چند بار بررسی کنید.
زمانی سطح روغن را بررسی کنید که موتور گرم است و
خودرو در سطح کام ً
ال افقی قرار گرفته و روغن در کارتل
ساکن شده است.
روش بازرسي سطح روغن موتور:
خودرو را در سطح صاف قراردهيد ،موتور راروشن کرده تا
گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و بعد از  5دقيقه
سطح روغن را اندازه بگيريد.
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ریختن روغن موتور
درپوش مخــزن روغن موتور را باز کنیــد ،روغن را در
مخزن بریزید .سطح روغن هرگز نباید از درجه حداکثر
( )MAXبر روی میله اندازهگیــری روغن موتور تجاوز
کند .برای اطالع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد
نیاز بــه راهنماي نگهداري وخدمــات گارانتي مراجعه
کنید.
تنها از روغن موتورهاي استاندارد و برندهاي مورد تائيد
و بســتههايي که توسط شرکت ايســاکو ارائه ميگردد
استفاده شود.

اخطار
 در هنگام کار بر روی موتور ،فن رادیاتور ممکن استهر لحظه شروع به کار نماید .خطر ایجاد جراحت
 اضافه کردن :هنگام افزودن روغن دقت کنیدکه روغن روی قطعات موتــور نریزد زیرا احتمال
آتش ســوزی وجود خواهد داشت .بستن درپوش
را فراموش نکنید ،زیرا خطر ایجاد آتش ســوزی
به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور
وجود دارد.
 تعویض روغن موتور :اگر در حالی که موتورداغ است روغن آنرا تعویض می کنید ،مراقب باشید
بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.
 موتور را در محیط بســته روشن نکنید :گازهایخروجی از اگزوز سمی است.

محفظة موتور

بررسی محلول خنککننده
ســطح مایع خنککننده باید هفتــهای یکبار هنگامی
که خودرو در ســطح کام ً
ال افقی پارک شده و سیستم
خنککننده سرد اســت ،بازرسی شود .سطح مایع باید
بین عالمتهــای حداقــل ( )MINو حداکثر ()MAX
نشانهگذاری شــده بر روی دیوارة جانبي منبع انبساط
باشد .در صورت لزوم رادیاتور را پر کنید.

توجه :اگر به بیــش از یک لیتر مایــع اضافی برای پر
کردن رادیاتور نیاز باشــد ،سیستم خنککنندة خودرو
باید توسط نمایندگی مجاز بازرسی شود ،مطمئن شوید
درب منبع انبساط تا دومین پله محکم بسته شده است.
در مواقع اضطراری و تنها هنگامی که ضدیخ توصیه شده
در دسترس شما نیســت برای پر کردن رادیاتور از آب
تمیز اســتفاده کنید ،اما توجه داشته باشید که این کار
باعث کاهش خاصیت ضد یخ مایع خنککننده خواهد
شد.
همواره از ضد یخهای با فرمول توصیه شده و برندهای
مورد تأیید و بســتههایی که توسط شرکت ایساکو ارائه
میگردد استفاده شود.
نکتۀ مهم :تخلیه و پــر کردن دوبارة مایع سیســتم
خنککننده از عملیات سرویس و نگهداری است که نیاز
به دانش کافی دارد و تنها باید توســط افراد مجرب و در
نمایندگیهای مجاز انجام پذیرد.
مایع سیســتم خنک کننده موتور تــا دمای -30درجه
سانتیگراد در مقابل انجماد مقاوم میباشد.

پر کردن رادیاتور
در صــورت داغ بــودن موتور  15دقیقــه صبر کنید تا
حرارت موتور به زیر 100درجه سانتیگراد برسد .توسط
تکهای پارچه برای حفاظت از دســتان خود ،آهسته و با
دقت درب منبع انبساط را تا پله ایمنی آن بچرخانید ،تا
فشار بخار منبع انبساط افت کند.

ضد یخ
ضدیخ حاوی موادی با خواص ضد خوردگی اســت .نه
تنها در شرایط ســرد بلکه در طول سال نسبت ضد یخ
به آب موجود در سیستم خنککننده باید بین 40تا50
درصد باشد.
بــرای اطمینــان از خاصیــت ضدخوردگــی در مایع

خنککننــده ،محلــول ضد یــخ خودرو باید توســط
نمایندگی مجاز بازرسی و تعویض شود.

هشدار
چنانچه هر قطعه ای از سیستم خنک کننده (بغیر از درب
منبع انبساط) باز یا تعویض شود ،بایستی هواگیری مجددا ً
توسط تعمیرگاه های مجاز مطابق دستورالعمل انجام پذیرد.

اخطار
محلول ضد یخ سمی و نوشیدن آن کشنده
است .آن را در بسته و دور از دسترس کودکان
نگاهدارید .چنانچه مشکوک به نوشیدن آن
شدید ،سریعاً به پزشک مراجعه کنید .از تماس
محلول ضدیخ با پوست و چشمانتان جلوگیری
کنید .در صورت وقوع ،ناحیه تماس را با آب
فراوان بشویید.
 از باز نمودن درب منبع انبساط تا یک ساعت پس ازخاموش شدن موتور اجتناب نمایید.
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ترمز
اين خودرو مجهز به ترمزهاي ديســکي خنکشــونده
در جلو و ترمزهاي کاســهاي يا ديســکي توپر در عقب
ميباشد .بوستر ترمز از نوع دو مداره هيدروليک بوده و
در هنگام حرکت و روشن بودن خودرو نيروي پدال الزم
براي کنترل سرعت و يا توقف را کاهش ميدهد.

4

روغن ترمز
طی اســتفادة مداوم ممکن اســت ســطح روغن بر اثر
ســاییدگی لنت ترمز کاهش یابد و نیاز به افزودن روغن
ترمز باشد .چنانچه طی مدتی کوتاه افت قابل مالحظهای
در ســطح روغن مشــاهده کردید ،به نمایندگی مجاز
مراجعه کنید .چنانچه سطح روغن ترمز پایینتر از سطح
حداقل عالمتگذاری شــده در مخزن باشد از رانندگی
خودداری کنید.
هر دو سال یکبار باید روغن ترمز را کام ً
ال تعویض کرد.
در آب و هــوای مرطوب هر 20/000کیلومتر باید روغن
ترمز را کام ً
ال تعویض کرد.

بررسی روغن ترمز
برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به مخزن ،د ِر مخزن
را کام ً
ال تمیز و ســپس باز کنیــد و مخزن را تا عالمت
حداکثر ) (MAXبا روغن ترمز پر کنید.
اجازه ندهید ســطح روغن ترمــز از عالمت حداقل
) (MINپایینتر بیاید .تنها از روغن تازه در قوطی در بسته
اســتفاده کنید (روغنهای کهنه و باز و یا روغن هایی که
قب ً
ال از سیستم نشت کرده باشند ،رطوبت جذب می کند و
ریختن مجدد آنها در مخزن تاثیر منفی در عملکرد سیستم
ایجاد می کند).
بیش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید.
تنها از روغن ترمزهاي اســتاندارد و برندهاي مورد تائيد و
بستههايي که توسط شرکت ايساکو ارائه ميگردد استفاده
شود.
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اخطار
روغن ترمز شدیدا ً ســمی است و باید در
ظرف سربســته دور از دســترس کودکان
نگهداشته شــود .در صورت خوردن روغن
ترمز ،سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
 از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگیریکنید .در صورت تماس با پوست ،محل را فورا ً با
آب فراوان بشــویید و در صورت تماس با چشم،
پس از شست و شو به پزشک مراجعه کنید.
 به دلیل احتمال آتشسوزی مراقب باشید روغنترمز روی موتور گرم نریزید.
 مراقب باشيد که در هنگام رانندگي و به خصوصدر سراشيبيها موتور خاموش نگردد.

هشدار
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می کند .روغن
را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید ســپس
محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.

محفظة موتور
فرمان هیدرولیک
اگر فرمان هیدرولیک به درســتی عمل کند ،نیازی به
ریختــن روغن اضافی در مخزن نخواهــد بود و اگر هم
الزم باشد مقدار آن بسیار اندک است .در صورت کاهش
متوالی یا ناگهانی در ســطح روغن ،خودرو باید توســط
نمایندگی مجاز مورد بررسی قرار گیرد .اگر سطح روغن
پایینتر از عالمت حداقل مشخص شده در مخزن باشد،
مخزن را قبل از روشــن کردن موتور پر کنید ،در غیر
این صورت ،پمپ فرمان هیدرولیک آسیب خواهد دید.
در صورت کاهش ســطح روغن تا زیر عالمت حداقل یا
مشاهدة اُفت سریع یا چشمگیر آن ،تحت هیچ شرایطی
از خودرو استفاده نکنید .با وجود این اگر مشخص شود
افت روغن ُکند است میتوانید خودرو را با ریختن روغن
اضافی تا عالمت حداکثر در مخزن ،با طی مسافتی کوتاه
برای عیب یابی به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز برسانید.
سطح روغن را هفتهای یک بار بررسی کنید .موقع بررسی
ســطح روغن هیدرولیک ،موتور خودرو باید خاموش و
خنک باشد و چرخهای جلو در حالت مستقیم باشند.

در صورت تماس روغن هیدرولیک با پوســت یا چشم،
محل را فورا ً با آب فراوان شســت و شو دهید .به دلیل
احتمال آتشسوزی مراقب باشید روغن هیدرولیک روی
موتور گرم نریزد.

بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
د ِر مخزن را قبل از بازکردن به منظور جلوگیری از ورود
خاک به مخزن تمیز کنید ،درپوش را بردارید و با تکهای
پارچه تمیــز و بدون پرز میله آن را پــاک کنید .آن را
دوباره جاگذاری و برای بررســی سطح روغن از مخزن
خارج کنید .در صورت لزوم کمبود را با ریختن روغن تا
زمانی که سطح روغن بین عالمت حداکثر و حداقل قرار
گیرد ادامه دهید.
بیش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید!
تنها از روغنهای فرمان هيدروليک استاندارد و برندهاي
مورد تائيد و بســتههايي که توسط شرکت ايساکو ارائه
ميگردد استفاده شود.

4
اخطار

روغن فرمان هیدرولیک شدیدا ً سمی است
و باید در ظرف دربســته و دور از دسترس
کــودکان قرار گیرد .چنانچــه اتفاقاً از آن
خورده شد ،سريعاً به پزشك مراجعه شود.

هشدار
روغن هیدرولیک ســطوح رنگ شــده را خراب
میکند .روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع
کنید ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص
خودرو بشویید.
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در صورت کم بودن ولتاژ باتری به نکات زیر توجه کنید:
 -1بازرسی شل بودن تسمه دینام و پوسیدگی آن که در
این صورت جریان (آلترناتور) کم میشود.
 -2بروز اشــکال در کابلهاي باتري را بررســي کنيد.
گيرهاي اتصــال کابلها به قطبهاي باتــري بايد تميز و
محکم باشند.
 -3در دماهاي سرد از استارتهاي مکرر و طوالني پرهيز
کنيد .مابين اســتارتها زماني براي استراحت و افزايش
ولتاژ باتري در نظر بگيريد.
باتری MF & SEALED
خودروی شــما به یک باتری بدون نیاز به مراقبت ویژه
مجهز میباشد.
اخطار
 جرقه یا آتش را به نزدیکی باتری نبرید ،زیرا هیدروژنموجود در باتری قابل اشتعال میباشد.
از نگهــداری باتریهای مســتعمل در خانه یا
رهاسازی آنها در طبیعت خودداری کنید ،آنها را
در اختیار سازمانهایی که مسئولیت جمعآوری
و بازیافت اینگونه باتریها را دارند قرار دهید.
 در صورتی که ولتاژ باتری کمتر از  10/5ولت باشــدباتری میبایست تعویض گردد.
 در صورتــی که ولتاژ باتری بیــن  10/5تا  12/4ولتباشد نیاز به شارژ مجدد دارد.
 در صورت خاموش بودن خودرو ،جهت افزایش طولعمر باتری ،از روشن نگاه داشتن وسایل برقی خودرو
به مدت طوالنی خودداری شود.

154

عیوب متداول باتری:
 کاهــش الکترولیــت که حدود 50درصــد ایرادات راشامل میشود و ناشی از گرما و ( Over Chargeشارژ
اضافی) است.
 روشن نگهداشتن چراغها که باعث دشارژ عمیق میشود. عدم تطابق سایز و مشخصات باتری جایگزین با باتری اولیه. شارژ کم یا شل بودن تسمه دینام. شل بودن کابلهای سر باتری. استفاده از آب شهری به جای آب مقطر خوردگی)(Corrosion -یخ زدگی )(Freezing

هشدار
اگر خودرو جعبه دنده اتوماتیک دارد*:
 سعی نکنید که با هل دادن خودرو آن را استارتبزنید.
 اگر باطری تخلیه شــده باشد و دسته دنده دروضعیت  Pباشد ،تغییر به وضعیت دیگر امکانپذیر
خواهد بود .با اســتفاده از ابزار روکش پالستيکي
کنار دســته دنده را برداريد .سپس با وارد کردن
ابــزار قفل دنده آزاد ميشــود و امکان جابهجايي
دنده از  Pبه  Nامکانپذير میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما

محفظة موتور

اخطار
اســید موجود در باتری خورنده و سمی است ،در
صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
 در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست ،بالفاصلهلباس آلوده را درآورید و پوست ناحیة تماس را با آب
فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
 درصورت تماس با چشم بالفاصله چشم را حداقلبه مدت  15دقیقه با آب تمیز بشویید و بسرعت به
پزشک مراجعه کنید.
 اگــر فــورا ً اقدامات پزشــکی الزم انجام نگیرد،نوشیدن اسید باتری میتواند کشنده باشد.
هیــدروژن قابل انفجار
 باتریِ در حال شــارژ گازِ
متصاعد می کند ،جرقه و آتش را از محفظة موتور دور
نگه دارید.
 حین کار در محفظــة موتور و به منظور امنیتخود ،دســتبند و کلیة زیــورآالت را از خود جدا
کنیــد .هرگز نگذارید قطب هــای باتری با ابزار و
قسمتهای فلزی خودرو تماس یابند.

هشدار
چنانچه خودرو بمدت بیش از  6روز بال اســتفاده
باشد ،میباید حداقل یک بار روشن شده و بمدت
یک ساعت روشن بماند.

تعویض باتری
همواره از باتریهایی اســتفاده کنید که نوع و مشخصات
آنها مانند باتری اصلی خودرو باشند .انواع دیگر ممکن است
اندازهها یا قطب های متفاوت داشته باشند ،اتصال آنها به
سیستم برق خودرو با خطر آتش سوزی همراه است.

جدا کردن باتری
قبل از قطع اتصاالت باتــری ،دزدگیر را خاموش کنید و
مطمئن شوید که سوئیچ بسته باشد .ابتدا کابل منفی( )-و
سپس مثبت( )+را جدا کنید .برای اتصال مجدد ،ابتدا کابل
مثبت و ســپس منفی را وصل کنید .نگذارید قطبهای
باتری با بخشهای فلزی و بدنه خودرو تماس پیدا کنند.
برای برداشــتن باتری ،ابتدا مهرههای بست باتری را باز
کنید و ســپس بستها را بردارید .برای جاگذاری مجدد،
ابتدا باتری و بســت آن را دقیقاً در محل خود قرار دهید
(قطبهای آن ،رو به موتور باشد) و سپس مهرههای بست
را آنقدر محکم کنیــد که باتری تکان نخورد ،اما بیش از
حد سفت نشود.

هشدار
 باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژنکنید .این کار ممکن است به سیستم برق خودرو
خسارت جدی وارد آورد.
 بهتر اســت هرماه در صورتیکــه درهای باتریقابل باز شدن هستند ،سطح آب و اسید باتری تا
خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در
صورت کم بودن آب و اسید آب مقطر اضافه گردد.

اخطار
 باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید. در زمان شارژ باتری ،جرقه یا آتش را از آن دورکنید (باتری شارژ شده یا در حال شارژ ،هیدروژن
قابل اشتعال متصاعد می کند).
 پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو،یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن
خارج و خطر اشتعال کم شود.
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پر کردن مخزن شیشه شوی
هفتهای یکبار ســطح آب مخزن شیشهشوی را بررسی
کنید .برای اطمینان از تمیز شستن شیشه و جلوگیری از
یخ زدگی ،مخزن را با مخلوط آب و یک شوینده مناسب
پر کنید .مقادیر توصیه شده از آب و شوینده را در ظرفی
جدا مخلوط و مخزن را با آن پر کنید .همیشه از دستورات
مندرج بر روی ظرف مایع شوینده پیروی کنید.
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هشدار
 هرگز از مخلوط ضد یخ و آب برای مخزن شیشهشوی استفاده نکنید .این کار به رنگ خودرو
آسیب میرساند.
 در بعضی از سیستمهای شست وشو با جریان آبپرفشار ،آب به آببندهای در و پنجره نفوذ می کند
و باعث خرابی قفلها میشود .جریان آبِ پرفشار را
مستقیماً به قسمت های حساس نگیرید.
هنگامیخبندان،اطمینانحاصلنماییدکهتیغههایبرف پاک کن یخ نزده باشند تا بتوانند حرکت کنند
(امکان داغ شدن و سوختن موتور برف پاک کن).
 وضعیت این تیغهها را چک نمایید .هنگامی کهکارایی آنها پایین میآید ،باید آنها را تعویض نمود.
(تقریباً هر سال)

شست وشوي تيغه برف پاک کن

درآوردن تيغه هاي برف پاک کن
بازوی برف پاک کن را بلند کنید ،تیغة آن را به گونهای
بچرخانید که زاویة مفصل تیغه با بازو  90درجه شود.
 -1ضامن را به پایین بفشارید.

4
 -2تیغــة برف پاک کن را به داخل بفشــارید تا از گیرة
بازویی جدا شود ،سپس تیغه را بیرون بکشید.
جا زدن تیغة برف پاک کن
تیغههای برف پاک کن را تک تک تعویض کنید تا بتوانید
از دیگری به عنوان الگوی سوارکردن مجدد استفاده کنید.
گریس ،چســب های ســیلیکون و مشــتقات نفتی به
کیفیت کاری تیغة برف پاک کن آســیب میرســانند.
تیغههــای برف پاک کن را با محلــول آب گرم و صابون
بشویید و مرتباً آنها را بازدید کنید.
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4

تمیز کردن سطح خارجی خودرو
برای حفظ جالی رنگ بدنة خــودرو لطفاً به نکات زیر
توجه کنید:
 از آب داغ برای شستن خودرو استفاده نکنید. برای تمیز کردن گرد و خاک از روی بدنههای با رنگمتالیک ،جهــت جلوگیری از ایجاد خــش و خراش از
پارچههای نخی مرطوب استفاده گردد.
 از پودر رختشــویی یا مایع ظرفشــویی برای شستنخودرو استفاده نکنید.
 در هوای گرم ،خودرو را زیر تابش مستقیم آفتاب نشویید. هنگامی که برای شستن از شلنگ استفاده می کنید،آب را مســتقیماً به الســتیک های آب بندی پنجره ها،
درها و همچنین اجزای ترمز نپاشید.
 از قرار دادن و خشــک کردن زيرپايي روي بدنه خودروخودداری نمایید.
استمرار در عمل خشک کردن زيرپايي روي بدنه خودرو
در مدت زمــان طوالني ،منجر به تغيير رنگ بدنه خودرو
خواهد گرديد.
اگر خودرو خیلی کثیف باشد ،قبل از شستن ،ابتدا از شلنگ
آب برای زدودن گرد وخاک روی بدنه استفاده کنید .سپس
خودرو را با آبِ سرد یا ولرم به همراه شامپوی مرغوب بشویید.
برای اطمینان از پاک شــدن ذرات خاک از روی بدنه از آب
فراوان برای شست و شو استفاده کنید .پس از شست وشو،
خودرو را با آب تمیز آب کشی و با یک تکه جیر خشک کنید.
تمیز کردن زی ِر خودرو
هــر چند وقــت یکبار بویــژه در زمســتان ،گل و الی
چســبیده به قســمتهای زیرین خودرو مث ً
ال محفظة
چرخها و درزهای شاسی که بسادگی گل و الی در آنجا
جمع میشوند را با آب بشویید.
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برای شســت و شوی ســطوح خارجی از مواد زیر
استفادهکنید.
 شامپوی خودرو واکس براق کننده پاک کنندة لکه قیر مایع شیشه پاک کن محافظ الستیک های آب بندیِ
رینگ آلومینیومی
 -پاک کنندة رینگ و

هشدار
در بعضی از سیستمهای شست وشو با جریان آب
پر فشــار ،آب به آب بندیهای در و پنجره نفوذ
می کند و باعث خرابی قفلها میشود .جریان آبِ
پر فشار را مستقیماً به قسمتهای حساس نگیرید.

شست و شو و مراقبت از خودرو
نگهداری تجهیزات خودرو
قبل از نظافت ،داخل اتاق خودرو را گردگیری کنید.
قسمتهای پالستیکی:
ابتدا این قســمتها را با شویندههای رقیق تمیز کنید،
سپس محل را با پارچة نمدار پاک کنید .جلو داشبورد را
برق نیندازید ،این محل باید غیر براق باشد تا انعکاس آن
در شیشه جلو مانع دید نشود.

میکروفن موبایل هندزفری و ســرة دسته دنده
سیستم کنترل سرعت هوشمند*
برای تمیز کردن دســتگاه کافی است با یک دستمال و
یا برس خشــک سطح بیرونی آن را پاک کنید .هرگز از
وسایل پاک کننده زبر و خشن و یا مواد شیمیایی پاک
کننده برای تمیز کردن روی دستگاه استفاده نکنید.

4

موکت کف:
از شویندههای خانگی رقیق شــده مانند شامپو فرش،
استفاده کنید و برای جلوگیری از تغییر رنگ ،آنها را در
سایه خشک نمایید.
هشدار
 نصب تجهیزات اضافیبرای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پایین آمدن سطح ایمنی خودرو ،به شما توصیه میکنیم
از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن نیز میباشد ،استفاده نمایید.
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکیهرگونه دستکاری بر روی مدار الکتریکی خودرو میبایست فقط توسط نمایندگیهای مجاز صورت پذیرد چرا که
یک اتصال غلط میتواند منجر به خرابی کلی اتصاالت الکتریکی یا وسایلی که به آن وصل هستند شود ،هنگام
نصب تجهیزات بعدی الکتریکی اطمینان حاصل نمایید که وسیلة نصب شده به وسیلة فیوز محافظت شده است.
ازمحل قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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پاک کردن لکههای قیر
از الکل سفید برای زدودن لکههای قیر و چربی چسبیده
به رنگ اســتفاده کنید .سپس محل را بالفاصله با آب و
صابون بشویید تا بقایای الکل پاک شود.

4

حفاظت از بدنة خودرو
پس از شست و شو ،رنگ خودرو را بررسی کنید.
قســمتهایی از رنگ بدنه را که کنده شده یا خراشیده
شده اســت ،با نوک قلم رنگ کنید .چنانچه سطح بدنه
لخت شده باشد ،ابتدا بر روی منطقة آسیب دیده ،رنگ
آستری ســپس رنگ اصلی بزنید و با الک و قلم سطح
آن را پرداخت کنید .این کار باید پس از شست و شوی
خودرو و قبل از واکس زدن و پولیش کردن انجام گیرد.
تعمیرخســارات وســیع رنگ بدنه لزوماً باید با توجه به
توصیههای کارخانه ســازنده صورت پذیرد .در غیر این
صورت اعتبار گارانتی خوردگی خودرو لغو می شود .برای
اطمینان با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
پولیش کردن رنگ بدنه
گاهی اوقــات از پولیش مرغوب حاوی مــواد زیر برای
پرداخت رنگ استفاده کنید:
 ذرات سایندة نرم برای برداشتن لکههای سطحی بدونآسیب رساندن به رنگ
 موادپرکنندهبرایبرطرفکردنیاترمیمخراشهایرویبدنه واکس برای ایجاد پوشش حفاظتی بین رنگ و مواد خارجی160

تیغة برف پاک کن
تیغهها را در آب گرم و صابون بشــویید .از الکل سفید و
یا پاک کنندههای بنزینی استفاده نکنید.

مجموعههای داخلی خودرو
صندلیها :جهت پاک کردن آلودگی از سطح صندلیها
از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده نمائید.

شیشهها و آینهها
مرتباً شیشهها را از داخل و خارج با مایع شیشه پاک کن
مرغوب تمیز کنید.

داشبورد :جهــت مراقبت از داشبورد نیازی به استفاده
از روکش نمیباشــد زیرا در مقابل نور خورشید ،گرما و
سرما مقاوم است.
برای پاک نمودن اثر چربی و ســایر آلودگیها داشبورد
فقط از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده کنید.

شیشة جلو :شیشة جلو را بخصوص بعد از شست وشو
و پولیش بدنه و نیز قبل از نصب تیغة برف پاک کنهای
جدید با مایع شیشه پاک کن بشویید.
شیشة عقب :سمت داخلی شیشــه را توسط پارچة
نرم و با حرکت چپ و راســت تمیز کنید تا خســارتی
به گرمکنهای شیشــه وارد نشــود .شیشــه را با مواد
شویندةســاینده پاک نکنید ،ایــن کار به گرمکنهای
شیشة عقب صدمه میزند.
آینهها :آینهها را با آب و صابون بشویید .برای زدودن یخ
از سطح آینهها ،از کاردکهای پالستیکی استفاده کنید.
توجه :هرگز از مواد پاک کنندة ساینده یا کاردکهای
فلزی استفاده نکنید.

شست و شو و مراقبت از خودرو
توصیههای کیفی در فرایند شستشوی خودرو
 -1توصیه میشود شستشوی خودرو در وضعیت عادی
هوا هفتهای یکبار صورت پذیرد.
 -2حتی المقدور شستشوی خودرو میبایست در سایه
انجام شود.
 -3توجه داشته باشــید که شستشوی را حداقل بعد از
نیم ساعت از اتمام کارکرد خودرو شروع کنید.
 -4هنگام شستشوی /خشــک کردن خودرو استفاده از
لباسها یا وسایل تیز و برنده و زبر که منجر به صدمه به
رنگ خودرو میشوند مجاز نیست .استفاده از دستکش
پالســتیکی در حین شستشــو توصیه میگردد .ضمناً
جهت محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو ،از آب
ولرم یا سرد استفاده گردد .آب داغ اکیدا ً استفاده نشود.
همچنین توصیه میگردد از واکس ها و مواد جال دهنده
که ساینده و فرسایشی نیست استفاده گردد.
 -5در حین شستشو /خشک کردن خودرو نمیبایست
روی رکاب اتومبیل ایســتاد یا روی سقف و بدنه خودرو
فشــار وارد کرد .همچنین توصیه میگردد جهت پاک
کــردن ،برق انداختن و جلوگیــری از خط و خش روی
بدنة خودرو از دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
 -6به دلیــل این که غبارهای ترمز بســیار خورندهاند،
برای شستشــوی خودرو ابتدا چرخها شســته شده و با
تعویض دستمال و ظرف آب ،بقیه قسمتهای خودرو از
باال به پایین شستشو گردد .همچنین در صورت استفاده
از رینگهای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی ،جهت

شستشــو می بایست از یک پارچه نرم و تمیز آغشته به
مخلوط آب و صابون مالیم اســتفاده گردد .الزم به ذکر
است که ســطوح رینگها مانند سطوح رنگ شدة بدنة
خودرو حساس بوده و توصیه میگردد ،از مواد شیمیایی
قوی ،شــیمیایی و اسیدی و همچنین مواد فرسایشی و
خورنده ســطوح مانند مواد جال دهنده کرومی استفاده
نشــود .مواد جالدهنده کرومی صرفــاً جهت جالدهی
صفحات فلــزی کرومی روی رینگهــای آلومینیومی
استفاده گردد.
 -7هنگام شست و شــوی با آب پرفشار دقت بیشتری
مبــذول دارید (فشــار و دمای آب رعایت شــود) .نازل
آب حداقل  ۳۰ســانتیمتر از بدنه خودرو فاصله داشته
باشد .همچنین برای شستشوی ســپرهای رنگ شده،
قسمتهای آسیبدیده و چراغها ،از روش فوق استفاده
نشــود و برای تمیز کردن این نواحی از دست استفاده
کنیــد .همچنین نازل مدت زمان زیــادی بر روی یک
ســطح نگه داشته نشــود و هنگام شست و شوی با آب
پرفشــار در نواحی درزهای بین درها و اطراف شیشهها
احتیاط بیشتری به عمل آید .از اسپری آب توسط نازل
به صورت مســتقیم بر روی قفلهــا جلوگیری به عمل
آورید.

 -8ویژگی شویندة مناسب برای شستشوی خودرو:
قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد ()PH =7-9
 از روان کنندگــی خوب برای حفاظت الیة شــفاف ازخط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشــد .ترجیحاً
از شویندههای مایع استفاده گردد.
 عاری از موادی باشــد که پس از خشــک شدن رویخودرو اثر میگذارند.
 حاوی عوامل براق کننده برای حفظ براقیت و خشکشدن سریع باشد.
 -9در مــورد خودروهایی با رنگ متالیک و دو پوششــه
اســتفاده از کارواشهای اتوماتیک کــه از برسهای دوار
جهت شستشو استفاده مینمایند ،چندان توصیه نمیشود.
 -10در صورت مشــاهده هرگونه لکــهای مانند فضله
پرندگان ،شــیرة درختان و ...بــه دلیل نفوذ آن در رنگ
بدنه ،توصیه میگردد بالفاصله نسبت به شستشو و رفع
لکه از سطح رنگ اقدام الزم صورت گیرد.
 -11در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهای
داخلی خودرو ،آن را حتماً خشک کنید.
 -۱۲در صورت استفاده از نازلهاى با فشار باال ،از اسپرى
مستقيم آب به دوربين ،سنسورها و مناطق اطراف آنها و
نيز نوارآببندى اطراف سانروف خوددارى كنيد*.
فشار باالى آب مىتواند باعث خرابى مجموعهها يا نوارهاى
آببندى گردد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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شست و شو و مراقبت از خودرو
نگهداری از چرم طبیعی خودرو*
چــرم طبیعی نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی و دوام خود
را حفظ کنــد .هرگونه لک اعم از لــک حاصل از مواد
غذایی ،الکل یا مایعــات را با پارچة جاذب از روی چرم
برداریــد .در صورت ریختن آب روی چرم از سشــوار یا
برس برای خشک کردن چرم استفاده نکنید ،فقط اجازه
دهید به آرامی خشک شــود .هرگز از پاک کنندههای
ظروف ،حاللها و صابــون یا پولیش و پاک کنندههای
سایشی روی چرم استفاده نکنید .فقط از پاک کنندههای
مخصوص چرم اســتفاده کنید .این پاک کنندهها تمام
لک هــا و چربیها را کام ً
ال پــاک می کنند بدون آنکه از
خود اثری باقی بگذارند.
برای اطمینان از عدم تأثیر نامطلوب شــوینده بر رنگ
و ظاهــر چرم ابتدا روی بخشهــای که در معرض دید
نیستند آزمایش کنید.
الزم است ســطح چرم را هر چند ماه یکبار تمیز کنید.
ابتدا چرم را گردگیری کنید ،سپس برای تمیز کردن و
محافظت کردن از سطح چرم از پاک کنندهها و محافظت
کنندههای چرم به صورت دورانی استفاده کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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استشمام بوی چرم در چند ماه اول طبیعی میباشد .در
صورت امکان در زمان توقف اتومبیل در پارکینگ ،یکی
از شیشــههای اتومبیل کمی پایین باشد .حتی االمکان
از تابش مستقیم نور خورشید به مدت طوالنی بر سطح
چرم جلوگیری شود.
از کشیدن هر نوع واکس بر سطح چرم خودداری نمایید
زیرا باعث جذب گرد و غبار بر سطح چرم خواهد شد.
روکش چرمی را می توان با یک پارچه نمناک تمیز کرد.
چنانچه آلودگی سطح چرم زیاد باشد میتوانید با استفاده
از کف ایجاد شــده از محلول شامپو و با استفاده از یک
پارچه نخی سطح چرم را تمیز و سپس خشک نمائید.
در صورت ایجاد سائیدگی یا رنگ رفتگی در اثر گذشت
زمان ،جهت اصالح مجدد آن به مراکز مجاز ایران خودرو
مراجعه نمائید.

نگهداری از پارچه مصرفی در تزئینات داخلی خودرو*
این نوع پارچه همانند انواع دیگر ،نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی
و دوام خود را حفظ کند .بدین منظور هر گونه لک ،اعم از لک
حاصل از مواد غذایی ،الکل یا مایعات را با ابر و شامپو فرش،
از روی پارچــه پاک کنید .هرگز از پاک کنندههای ظروف،
حاللهــا و صابون یا پولیش و به خصوص پاک کنندههای
سایشی ،روی پارچه استفاده نکنید.

هشدار
هرگونه لک را فقط با شامپو فرش و اسفنج از روی
پارچه پاک کنید.

فوریتهای فنی
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چرخ زاپاس و ابزارهای آن
موکت کف صندوق عقب را با باال کشیدن دستگیرةتعبیه
شده بلند کنید .دستگیره را روی لبة صندوق عقب ،زیر
شیشة عقب قالب کنید.

اخطار
 جــک برای تعویض چرخها بــه کار میرود .درهیچ شــرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری
از قبیل تعمیرات و یا دسترســی بــه زیر خودرو
استفاده نمود.
 اگــر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشــتهاســت ،آنرا برای بازرسی به یکی از نمایندگیهای
مجاز نشــان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای
استفادة بدون خطر اطمینان حاصل نمایید.
164

چرخ زاپاس
تسمة نگهدارندة چرخ زاپاس را باز کنید و مثلث خطر،
جای ابزار و ابزارها را بردارید .زاپاس را خارج کنید.
مثلث خطر
هنگام توقف خــودرو به علت خرابی یا تعویض چرخها،
مثلث خطر باید در کنار جاده به فاصلة  50تا 100متری
عقب خودرو قرار گیرد .چنانچه مانعی مانند برجستگی
تپه باعث عدم دید کافی رانندگان عقبی باشد فاصلة ذکر
شده را افزایش دهید.

ابزار
 -1آچار چرخ
 -2آچار جک
 -3جک
جای ابزار از فرو رفتن موکت کف صندوق عقب جلوگیری
مــی کند .برای جلوگیری از تکان خوردن ابزارها و چرخ
زاپاس ،تسمه نگهدارنده را محکم ببندید.
برای برخی مدلها ابزارهای دیگری برای تعمیرات عمومی
خودرو در جای مخصوص روی چرخ زاپاس تعبیه شده است.

تعویض چرخها

اخطار
 -همواره مــکان امنی را که دور از مســیر تردد
اصلی اســت برای تعویض چرخ انتخاب کنید.
سرنشــینان را از خودرو خارج و به محل امنی
دورتر از خودرو راهنمایی کنید.
 -هرگز وقتی تنها تکیه گاه خودرو جک اســت،
زیر آن کار نکنید .جک فقط برای تعویض چرخ
است.
محل جک در زیر خودرو
جک را در یکی از  4نقطه نشان داده شده ،نزدیک چرخی
که میخواهید تعویض کنید ،قرار دهید.
 مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی قرار دارد. هرگز با وجود سرنشــین در داخــل خودرو از جکاستفاده نکنید.
 مطمئن شــوید چرخهای جلو کام ًال مستقیم هستند.
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دندة 1قرار دهید.
 در خودروى داراى دنده اتوماتيك دنده را در وضعيت Pقراردهيد*.

جک زدن زیر خودرو
 -1مهرههای چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.
 -2آچــار چــرخ را به آچار جک متصــل کرده و قالب
انتهای آن را در حلقة جک قرار دهید و با چرخاندن آن
در جهت عقربههای ساعت جک را باال ببرید.
 -3خودرو را تا جدا شدن چرخ از زمین باال ببرید.
 -4مهرههای چرخ را باز و چرخ را خارج کنید.

 چرخ زاپاس را جا بزنید. هر چهار مهره را محکم کنید. جک را پایین بیاورید و از زیر خودرو خارج کنید. تمامی مهرهها را به ترتیب ضربدری کام ًال محکم کنید.
ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در محل خود در
کف صندوق عقب بگذارید و تسمه را ببندید.
الســتیک پنچر را در اسرع وقت تعمیر کنید و به محل
خود برگردانید.

هشدار
 فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد و گرم شدن غیر طبیعی الستیک ها میگردد و همچنین پیامدهای بسیاری در زمینة ایمنی در پی خواهد داشت: عملکرد بد در جاده خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج الستیک فشار باد چرخها به وزن و سرعت خودرو بستگی دارد :فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید. توجه داشته باشید که از بین رفتن یا درست بسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ میتواند باعث کم شدن فشار باد آن شود .همیشه از درپوش سوپاپ مشابه درپوش اولیهاستفاده کنید و آنرا کام ً
ال ببندید.
* در صورت نصب در خودروی شما
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جازدن چرخ زاپاس
خودرو شما مجهز به چرخ زاپاس فوالدی است .موقع
جازدن آن طبیعی است که مالحظه نمائید که واشر پیچ
با زه تماس پیدا نمیکند .چرخ زاپاس با شکل مخروط
هر پیچ محکم میشود.
درآوردن رینگ اسپرت آلومینیومی*
مراحل تعویض رینگ اســپرت آلومینیومی کام ً
ال شبیه
به رینگ آهنی میباشــد ،فقط مرحله درآوردن قالپاق
حذف میشود.

* در صورت نصب در خودروی شما
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اخطار
همیشــه بالفاصله پس از تعویض چرخ ،فشار باد
را بررســی کنید و از محکم بودن مهره های چرخ
مطمئن شوید.
درصورتپنچری،چرخرادراسرعوقتتعویضنمایید.چرخی که پنچر شده باشد حتماً باید مورد بازبینی
(و در صورت امکان تعمیر) یک متخصص قرار گیرد.
 خودروی خود را بر روی زمین مسطح که لغزندهنبــوده (مثال :از توقف بر روی ســرامیک اجتناب
کنید )...،و مقاوم باشد پارک کرده (در صورت لزوم از
یک حائل زیر کفشک جک استفاده کنید) ،و فالشر
را نیز روشن نمایید .ترمز دستی را بکشید و دنده را
از حالت خالص خارج کنید (حالت  Pدر گيربكس
اتوماتيك) .تمام سرنشینان را از خودرو پیاده کرده
و به محلی دور از تردد خودروها ،راهنمایی نمایید.
توجه:
در خودروهای مجهز به رینگهای آلومینیومی:
 چــرخ پنجــم به عنــوان چــرخ موقــت درخودرو(تعویض در مواقع اضطراری و پنچر شدن)،
تعریف شــده است .لذا عدم تطابق شرکت سازندة
تایر و گل تایر چرخ زاپاس با سایر تایرهای رینگ
آلومینیومی بالمانع میباشد.

زنجير چرخ
زنجير چرخ مىتواند كنترل خودرو توسط راننده را تحت
تأثير قرار دهد.
درصورت اســتفاده از زنجير چرخ به نــكات زير توجه
فرمائيد:
 با سرعت بيش از  ۵۰كيلومتر بر ساعت رانندگى نكنيددر صورت اعالم سرعت پايينتر از  ۵۰كيلومتر بر ساعت
توســط سازنده زنجير چرخ ،سرعت رانندگى كمتر را به
عنوان معيار در نظر بگيريد.
 با احتيــاط برانيد و تا حد امكان از روى موانعى مانندچاله ،سرعت گير و ....با كمترين سرعت عبور كنيد.
 از بستن زنجير چرخ بر روى تاير يدك خوددارى كنيد.زيرا اين كار مىتواند منجر به آسيبديدگى تاير يدك و
خودرو شود.
 اســتفاده از زنجير چرخ درجادههــاى فاقد برف و يخباعث آسيبديدگى تايرها و زنجير چرخ خواهد شد.
 اســتفاده از زنجيــر چــرخ درخودروهــاى بارينگآلومينيومى مىتواند ســبب ايجاد خراش در ســطوح
رينگ شود.
 بهتر اســت جهت ايمنى بيشــتر خود و خــودرو ،ازتايرهاى زمستانى به جاى زنجير چرخ استفاده نمائيد.

تعویض چرخها
پنچری
الســتیک پنچر شــده باید از زیر خودرو بــاز و قبل از
پنچرگیری به دقت بررســی شــود .بــرای جلوگیری از
آســیبهای احتمالی بیشتر به الستیک ،ترمیم آن باید
توسط فرد متخصص انجام شود .تعمیرات تنها باید توسط
افراد متخصص که مســئولیت کامل کیفیت تعمیر را به
عهده میگیرند ،انجام شود.
اخطار

نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شدهاند دارای نشانگرهایی
هستند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آجها
قــرار گرفتهاند .هنگامی که تایرها تا اندازهای ســاییده
میشــوند که 1.6میلیمتر از آج باقی میماند ،نشانگرها
نمایان میشوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند.

فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هرماه یکبــار ،زمانی که تایرها خنک
هســتند باید چک شود .کم بودن باد تایر ایجاد حرارت
کــرده و عمر تایر را کاهش می دهد .باد زیاد نیزموجب
اثرات منفی روی راحتی و سواری خودرو میشود.
هشدار

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

مراقبت از الستیکها
همواره با توجه به شرایط الستیک خودرو رانندگی کنید
و مرتباً روی ســطح آجدار تایر و دیوارههای جانبی آن را
برای یافتــن خرابی (به ویژه بریدگی و برآمدگی) بازدید
کنید.

سایز تایر:
سایز تایر خودروی شما بر روی دیوارة آن به صورت عبارتی
شبیه عبارت زیر حک شده است 185/65 R15 .که 185
عرض تایر به میلیمتر 65 ،نسبت ارتفاع به عرض تایرR ،
معرف ساختار رادیال و  15قطر رینگ به اینچ میباشد.

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای دیفرانســیل جلو ،سایش تایرهای جلو به
علت نیروهای ترمزی ،رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از
تایرهای عقب است .لذا به منظور سایش یکنواخت تایرها
توصیه میگــردد که مطابق طرح زیر بعد از هر10000
کیلومتر جابجا شوند.

 تایرهای معیوب خطرناکنــد! از رانندگی با تایرهایمعیوب ،ساییده ،صاف و یا تایرهایی که بیش از حد باد
شده باشند ،خودداری کنید.
 همواره از تایرهای با طرح رادیال هم نوع و هم جنسبــرای چرخهای جلــو و عقب خودرو اســتفاده کنید.
ازتایرهای با طرح ضربدری استفاده نکنید .رینگهای
خودروی شما تیوب خور نیستند .از تایرهای تیوب دار
استفاده نکنید.
 هرگز با تایرهای ســاییده شــده ،پاره ،فرســوده وتایرهایی که باد آنها تنظیم نیست ،رانندگی نکنید.
تایرهای کم باد بســرعت ســاییده میشــوند و باعث
افزایش مصرف سوخت و کاهش فرمانپذیری میشوند.
 رانندگی با تایرهایی که فشــار بــاد آنها بیش از ۲۰درصــد مقــدار توصیه شــده کاهش یافته اســت در
جادههای ناهموار ،دســتاندازها و کوهستانی ممکن
است باعث آســیبدیدگی رینگ و دفرمگی آن شود.
ضمناً ریسک منگنه شدن شنریزهها؛ بین رینگ و تایر
افزایش یافته و باعث تخلیه آنی باد میگردد که ممکن
است حادثهساز باشد.
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بکسل کردن خودرو
 -دنــده را در وضعیت خالص (وضعیــت  Nبرای دنده
اتوماتیک) قرار دهید.
 -فالشر را روشن کنید.
با احتیاط رانندگی کرده و هرگز از حد سرعت مجاز
 50کیلومتر بر ساعت براي گيربکس دستي و سي
کيلومتر بر ساعت براي گيربکس اتوماتيک تجاوز
نکنيد .ضمن ًا حداکثر پيمايش خودرو در اين حالت
نبايد بيش از سي کيلومتر باشد.
بــا ترمزهای نرم ســعی کنید طناب بکســل را همواره
کشــیده نگهدارید .این کار باعث جلوگیری از ضربه به
طناب و پاره شدن آن میشود.
 برای حمل خودرو از افراد با تجربه کمک بگیرید.اخطار
 خودرو بکســل کننده همواره باید سنگین تر ازخودروی بکسل شونده باشد.
 خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد. به خاطر داشته باشید زمانی که موتور خاموشباشد ،بوستر ترمز کار نمی کند و برای ترمز کردن
الزم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
 در زمان خاموش بودن موتور ،سيســتم کمکيبرقي يا هيدروليک فرمــان و ترمز عمل نخواهد
کرد.
 نبایــد خودرویی را که امکان حرکت و رانندگیندارد ،بکسل نمود.
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حلقة جلویی بکسل خودرو
از این حلقه که در زیر سپر جلوی خودرو قرار گرفته است تنها
برای بکسل شدن خودرو بر روی چهار چرخ استفاده کنید.

اخطار
 به شما پیشــنهاد می کنیم از یک میلة محکم وثابت جهت بکسل کردن استفاده نمایید .در صورت
اســتفاده از طناب و یا کابل (هنگامی که قانون آن
را اجازه میدهد) ،باید خودروی بکســل شده قابل
ترمزگیری باشد (امکان روشن شدن موتور آن باشد).
 برای ممانعت از آســیب رسیدن به خودرو ،بایداز ترمز کردن شــدید و همچنین شــتاب گرفتن
ناگهانی اجتناب نمود.

حلقة عقبی بکسل خودرو
حلقة عقبی بکسل تنها باید برای بکسل کردن خودرویی
هم وزن یا ســبکتر استفاده شــود .از این حلقهها برای
بکســل کردن خودرو در حالت معلق (بر روی دو چرخ)
استفاده نکنید.

هشدار
 از خارج کردن ســوئیچ اســتارت و یا بستن آندر زمان بکســل کردن خودرو بر روی چهار چرخ
خودداری کنید ،چرا که باعث قفل شــدن فرمان
میشود .توصیه میشود سوئیچ را در موقعیت A
قرار دهید.

حمل خودرو
حمل با کامیونت
حمل با کامیونت روشــی است که برای جلوگیری از هر
گونه تصادف و آسیب توصیه میشود.
بکسل از عقب
در صورت امکان از بکســل کردن معلق خودرو بر روی
چرخهای جلــو خودداری کنید .اگــر مجبور به چنین
کاری هســتید ،تنها در مســافتهای کوتاه و با حداقل
سرعت خودرو را بکســل کنید .فرمان باید در حالی که
چرخها در موقعیت کام ً
ال مســتقیم قرار گرفتهاند ،قفل
شود .به این منظور عالوه بر سیستم قفل فرمان از گیره
یا بستهای نگهدارندة مناسب استفاده کنید.

5

بکسل از جلو
فرمــان باید در حالی کــه چرخهــا در موقعیت کامالً
مستقیم قرار گرفتهاند قفل شود .عالوه بر قفل فرمان از
گیره یا بستهای نگهدارنده استفاده کنید.

هشدار
هنگامی که خودرو از جلو بکسل میشود و بر روی
چرخهای عقب حرکــت می کند ،از خالص بودن
ترمز دستی که روی چرخهای عقب عمل می کند،
مطمئن شوید.
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توصیههای ایمنی باتری
 از ضربه زدن بر روی قطبهای باتری خودداری گردد. از اتصــال کوتاه قطبهــای مثبت و منفی به یکدیگرجلوگیری نمائید.
 هیچگاه باتری را بیش از حد مجاز شارژ نکنید .زیرا دراین حالت به صفحات باتری آســیب وارد شده و موجب
کاهش راندمان و عمر باتری میگردد.
 از باز بودن ســوراخهای تعبیه شــده بر روی پیچ درباتری اطمینان حاصل کنید زیرا در غیراینصورت در اثر
تراکم گازهای متصاعد باتری متالشی میگردد.
 باتری در محل نصب می بایست کام ًال محکم بسته شود
زیرا ضربات و تکانهای شدید به آن آسیب وارد میسازد.
 از نگهداری باتری در حالت دشــارژ می بایســت جدا ًپرهیز نمود زیرا در این صورت صفحات باتری ســولفاته
شده و باتری غیرقابل استفاده خواهد شد.
 باتوجه به اینکه ایجاد جرقه و یا نزدیک نمودن شعله بهباتری ،باعث انفجار باتری (به دلیل هیدروژن و اکسیژن
متصاعد شده) میشــود ،لذا میبایســت جدا ً از ایجاد
چنین شرایطی در نزدیکی باتری خودداری نمود.
 توصیه میشود از افزودن هرگونه مواد شیمیایی نظیرقرص باتــری ،ویتامین باتری و ...بــه الکترولیت باتری
خودداری شود.
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 در هنــگام نصــب باتری بــر روی اتومبیــل بمنظورجلوگیری از خطر اتصال کوتاه ابتدا کابل قطب مثبت را
بسته و سپس کابل قطب منفی را ببندید و جهت خارج
ســاختن باتری از خودرو این عملیات را بلعکس انجام
دهید( .ابتدا کابل منفی -سپس کابل مثبت)
 از صحت عملکــرد آلترناتور و رگالتــور ولتاژ خودرواطمینان حاصل نمائید.
 از اضافه نمودن تجهیزات الکتریکی اضافی روی خودروبدون توجه به ظرفیت باتری خودداری نمائید.
 در صورتی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگیمجاز از باتری استفاده صحیح بعمل نیامده ،یا سرویس
و نگهداری مناسبی بر روی باتری انجام نشده باشد و یا
خرابی باتری به علت خواب طوالنی مدت و بال استفاده
ماندن خودرو تشخیص داده شود ،باتری خودرو ،مشمول
گارانتی نخواهد بود.

سرویس و نگهداری باتری
در صــورت عدم رعایت ،اتصال کوتاه برقرار شــده و به
سیستم سیم کشی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه،
تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

شارژ اضطراری باتری
در صورتیکه خودروی شما به دلیل ضعیف شدن و یا تخلیه
باتری روشن نشود ،به یکی از روشهای ذیل و با ترتیب عنوان
شده ،جهت روشن نمودن خودروی خود اقدام نمایید.
الف)اتصالباتریبهباتری(استفادهازخودرویکمکی)
)1کنترل نمایید که هر دو خودرو دارای سیســتم برقی
 12ولت باشــند .عــدم رعایت این نکته ،به سیســتم
سیم کشــی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه ،تحت
پوشش گارانتی نخواهد بود.
 )2دو دســتگاه خــودرو را به نحو مناســب به یکدیگر
نزدیک نمایید به طوری که هیچ تماسی بین دو خودرو
وجود نداشته باشد.

 )3حال کلیه تجهیزات برقی خودرو (سیســتم صوتی،
بخــاری و )...را خامــوش نمایید .خــودروی کمکی را
خاموش نماییــد .کنترل نمایید که هــر دو خودرو در
حالت دنده خالص (بــراي گيربكسهاي اتوماتيك ،در
حالت  )Nقرار داشــته باشند همچنین ترمز دستی هر
دو خودرو را باال بکشــید .در صورت عدم رعایت ،امکان
آســیب رســیدن به تجهیزات برقی وجود داشته و این
صدمه ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

 )6ســپس یک ســر کابل دیگر را به قطب منفی باتری
کمکی و ســر دیگر این کابل را به یک نقطه اتصال بدنه
خودروی گیرنده (مثل دســتة موتور یا هر سطح رنگ
نشــده دیگر) متصل نمایید .مطمئن شــوید کابلهای
اتصال از لولههای بنزیــن ،ترمز و قطعات گردان هر دو
موتور دور باشد.
 )7حال خودروی کمکی را روشن نمایید و چند دقیقه
صبر کنید تا موتور در دور آرام قرار گیرد.
 )8ســپس خودروی گیرنده (که باتری آن تخلیه شده)
را روشن نمایید.
 )9حال به ترتیب شکل( ،)2کابلها را از دو خودرو جدا نمایید.

 )4درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطبهای
مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسایی نمایید .در
صورت عدم وجود نور کافی (تاریک بودن هوا) ،از چراغ
قوه و یا وسیلة روشنایی مشابه ایمن استفاده نمایید.
 )5یک جفت کابل باتری به باتری (با ضخامت مناسب،
عدم وجود آسیب دیدگی یا پارگی) ،تهیه نمایید .معموالً
کابل باتری به باتری ،دو رشته سیم ضخیم به رنگهای
قرمز و مشــکی میباشد .مطابق شــکل( ،)1سر یکی از
کابلها را به قطب مثبت باتری کمکی و سر دیگر همان
کابل را به قطب مثبت باتری تخلیه شده متصل نمایید.
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ب) شارژ باتری با دستگاه شارژ
در این حالت نیاز است تا باتری خودرو را از خودرو جدا
نمایید .برای این منظور به روش ذیل اقدام نمایید:
 )1ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.
 )2حال کابل مثبت باتری را جدا کنید.
 )3ســپس با استفاده از ابزار مناسب ،بست یا نگهدارنده
باتری را باز کرده و باتری را از خودرو پیاده نمایید.
 )4باتری را به مرکز ســرویس باتری جهت شارژ انتقال
دهید تا بازرسی و اقدامات الزم توسط متخصص باتری
صورت پذیرد .الزم است به نکات ذیل توجه فرمایید:
 بازرســی کنید که قطبهای باتری و بست کابلهایباتــری تمیز باشــند .در صورت نیاز آنهــا را باز کرده و
سولفاته روی کابلها را تمیز نمایید.
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هشدار
اگر خودرو جعبه دنده اتوماتیک دارد*:
 سعی نکنید که با هل دادن خودرو آن را استارتبزنید.
 اگر باطری تخلیه شــده باشد و دسته دنده دروضعیت  Pباشد ،تغییر به وضعیت دیگر امکانپذیر
خواهد بود .با اســتفاده از ابزار روکش پالستيکي
کنار دســته دنده را برداريد .سپس با وارد کردن
ابــزار قفل دنده آزاد ميشــود و امکان جابهجايي
دنده از  Pبه  Nامکانپذير میشود.
 زمانی که موتور روشن اســت نباید کابلها را از باتریجدا نمود.
 بدون باز و جدا کردن کابلها ،هرگز اقدام به شارژ باتری نکنید. زمانی که خودرو برای مدت طوالنی( یک ماه یا بیشتر)مورد استفاده قرار نمیگیرد ،کابلهای باتری را جدا کنید.

هشدار
ولتاز نهایی شــارژ باتری 12ولت معادل-14،40:
 14،10خواهد بود.

هشدار
 مطمئن شــوید که در هنگام اســتفاده از باتریکمکی ولتاژ هر دو باتری یکسان است ( 12ولت) و
کابلهای رابط دارای گیرههای عایقدار میباشند و
برای استفاده در باتریهای  12ولتی مناسب هستند.
 اگر از اتومبیل در مدت طوالنی استفاده نمیشود،کابلهای باتری را باید باز نمائید در این حالت هر 4
هفته یکبار باتری را شارژ نمائید.
 از آنجائیکه استارت خودرو  12ولت می باشد ،لذااســتفاده از یک باتری 24ولت یا دو باتری 12ولت
موجب آسیب رســیدن به سیستمهای الکتریکی
خودرو خواهد شــد .بنابراین به منظور استفاده از
باتری کمکی حتماً از باتری  12ولت استفاده نمائید.
 کابلشــو مثبت باتری (قرمزرنگ) باید همیشهبه قطب مثبت باتری وصل باشــد .برای اجتناب
از خسارت به آلترناتور هیچگاه آلترناتور نباید بدون
اتصال به باتری کار نماید.

* در صورت نصب در خودروی شما

فیوزها

جعبه فیوز
جعبــه فیوز در دو بخش داخل اطــاق و داخل محفظه
موتور قرار دارد .جعبه فیوز داخل اطاق در پایین سمت
چپ داشــبورد و جعبه فیوز داخل محفظه موتور سمت
چپ این محفظه و نزدیک باتری قرار گرفته است.
فیوزها
فیوزها اتصاالت سادهای هستند که در موقع لزوم جریان
برق را قطع می کنند تا تجهیزات برقی آســیب نبینند.
هرگاه یکی از تجهیزات برقی کار نکند ممکن است فیوز
محافظ آن سوخته باشد.

اخطار
 فیــوز مورد نظر را امتحان کنید ،در صورت لزومآنرا با یک فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین
نمایید .اســتفاده از فیوز با شدت جریان قویتر
میتوانــد باعث داغ شــدن بیــش از حد مدار
الکتریکی گردد( .خطر آتش سوزی)
 سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار باتجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است.
قبل از نصب تجهیزات یا لوازم الکتریکی دیگر
بر روی خودرو ،با نمایندگی مجاز ایران خودرو
مشورت کنید.
برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب آنها میتوانند
بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل الکترونیک،
مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری اثر
نامطلوب بگذارند .نصب تجهیزات الکتریکی باید
توسط یک متخصص انجام شود.

هشدار
هرگونه دســتکاری و یا تغییر سیستمهای تغذیه
ســوخت (واحد کنترل الکترونیکی ،سیم کشی،
مدار ســوخت ،انژکتور ،ســرپوش محافظ و )...به
دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند،
اکیدا ً ممنوع است( .مگر توسط متخصصین شبکه
خدمات پس از فروش).

5
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فیوزها
فیوز آمپر فیوز

5

جعبه فیوز CCN
محــل قرار گرفتن این نود در ســمت چــپ قرمان زير
دريچه هوا قرار دارد .میباشد.
فیوز
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9
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عملکرد فیوز
آمپر فیوز
 20Aبرق صندلی جلو
استارت سوئیچ 1و 2
 10Aتغذيه سوييچ پدال ترمز،سوييچ پدال کالچ
برق رادیو
 20Aبرق فندک
 10Aتغذيه بعد از سوئيچ سانروف
 30Aفن تهویه
 20Aاستارتر
 10Aتغذيه سوييچ پدال ترمز ،گيربکس اتوماتيک
برق واحد کنترل مرکزی CCN
5A
برق ایموبیالیزر
چراغ راهنما عقب سمت راست
المپ دنده عقب سمت راست
 15Aچراغ ترمز سمت چپ
چراغ پالک

F9

15A

F10

15A

F11

30A

F12

20A

F13

30A

F14

15A

F15

5A

F16

5A

F17

10A

عملکرد فیوز

چراغ کوچک عقب سمت راست
نور زمینه کلید های شیشه باالبر عقب
برق RN
چراغ راهنما عقب سمت چپ
المپ مه شکن عقب سمت راست
المپ دنده عقب سمت چپ
چراغ ترمز سمت راست
چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها
چراغ کوچک عقب سمت چپ
برق واحد کنترل عقب RN
محرک برقی صندوق عقب
محرک های برقی درهای عقب
محرک برقی باک بنزین
المپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم
رزرو
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
شیشه باال بر برقی عقب سمت چپ
شیشه باال بر برقی عقب سمت راست
رادیو و حافظه رادیو
برق کانکتور دیاگ
تغذيه دائم سانروف
نور زمینه پنل جلو داشبورد و کنسول مرکزی
چراغ نقشه خوان ،جعبه داشبورد ،آینه آرایش ،و آینه برقی
برق واحد کنترل مرکزی CCN
المپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
المپ کلید فالشر
المپ کلید قفل مرکزی
المپ کلید محرک برقی صندوق عقب
برق واحد کنترل جلو FN
برق جلوآمپر ICN
حافظه جلو آمپر ICN
برق کانکتور دیاگ بعد از سوئیچ
استارت سوئیچ 2و 3
برق ترمز ضد قفل
کیسه هوا

فیوزها

جعبه فیوز و رلة داشبورد*
محل قرار گرفتن این جعبه فیوز ،در سمت چپ فرمان
زیر دریچه هوا میباشد.
جدول راهنمای رلهها
شمارة رله

عملکرد رله

شدت جریان  -نوع

RLY1

محرک برقی در جلو چپ

30A - 2 Contact

RLY2

محرک برقی در صندوق عقب

30A - 1 Contact

RLY3

گرم کن شیشه عقب و آینه ها

30A - 1 Contact

RLY4

رله فن دستگاه تهویه مطبوع

30A - 1 Contact

RLY5

شیشه باالبر عقب سمت چپ

30A - 2 Contact

RLY6

شیشه باالبر عقب سمت چپ

30A - 2 Contact

RLY7

شیشه باالبر عقب سمت راست

30A - 2 Contact

RLY8

شیشه باالبر عقب سمت راست

30A - 2 Contact

* درصورت نصب در خودروی شما

جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان
F21
F22
F23

30A
10A
20A

F24

10A

F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36

10A
20A
20A
30A
30A
30A
30A
30A
30A
10A
5A
10A

5

عملکرد

تغذیه صندلی برقی
تغذیة سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسة هوا و سیستم تهویه
تغذیة سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فندک
تغذیة سوئیچ اصلی -وضعیت اول(تحریک رلة بخاری ،رادیو ،چراغ ترمز ،نود جلو ،نود مرکزی و جلو آمپر)،
(تحریک رلة شیشه گرمکن)
تغذیة دایم رادیو
تغذیة نود مرکزی
تغذیة نود مرکزی ،رله و محرک برقی در جلو چپ
تغذیة نود مرکزی و تحریک رلة محرک درب عقب
شیشه باالبر عقب
تغذیة نود مرکزی (شیشه باالبر جلو)
شیشه گرمکن عقب
تغذیة فن بخاری
استارت موتور

تغذیة سوئیچ اصلی(وضعیت دو) ایموبیالیزر،کانکتور عیب یابی ،جلوآمپر ،سنسور فشار گاز کولر ،یونیت موتور و کروز کنترل
تغذیة سوئیچ اصلی(وضعیت دو)  -سیستم ضدقفل ترمز ABS

تغذیه باتری ایموبیالیزر ،کانکتور عیب یابی ،جلو آمپر
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فیوزها

5

جعبه فیوز و نود FN
جبعه فیوز و نود  FNدر ســمت چــپ محفظة موتور
قرار دارد .برای دســتیابی بــه آن گیرههای در جعبه را
آزاد کنید .و در را بردارید .هنگام بستن د ِر جعبه ،از جا
افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع
و وصل کند .هر مشــکلی در این قسمتها باید توسط
متخصص مجاز بررسی شود.
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اخطار
سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار با
تجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است.
قبل از نصب تجهیزات یا لوازم الکتریکی دیگر
بر روی خودرو ،با نمایندگی مجاز ایران خودرو
مشورت کنید .برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب
آنها میتوانند بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل
اکترونیک ،مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری
اثر نامطلوب بگذارند .نصب تجهیزات الکتریکی
باید توسط یک متخصص انجام شود.

فیوزها
فیوز

آمپر فیوز

F1

30A

F2

15A

F3

30A

F4

30A

F6

30A

F7

30A

F8

30A

F9

20A

F10

20A

عملکرد فیوز
موتور برف پاک کن

کمپرسور کولر
شیشه شوی

رله دوبل 2
رله دوبل 1

ترمز ABS 2

فیوز

آمپر فیوز

F11

30A

F12
F14
F16

10A
10A
10A
15A

ترمز ABS 1

فن 1

گرمگن آینه ی راست

F17

20A

کلید نور پس زمینه
تغذی ی نود در

گرمکن آینه ی چپ

چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ

)یونیت موتور( Engine ECU

چراغ مه شکن جلو راست

چراغ مه شکن جلو چپ

چراغ نورباال چپ

چراغ کوچک چپ

5

چراغ راهنما جلو راست
F18

20A

آینه ی تاشو راست

چراغ در جلو راست

تغذیه ی آژیر ،تغذيه يونيت گيربکس اتوماتيک،

چراغ نور پایین راست

موتور شیشه باالبرجلو راست

موتور آینه ی راست

بوق

تغذیه ی نود در

چراغ راهنما جلو چپ

چراغ راهنمای آینه ی جلو راست

موتورعملگردرجلو راست

عملکرد فیوز

چراغ نورباال راست

چراغ کوچک راست

چراغ نور پایین چپ
F19

40A

F20

50A

F21

60A

F22

40A

تغذیه ی نود مرکزی 2

تغذیه ی استارت

تغذیه ی نود مرکزی 1

فن 2

موتور شیشه باالبرجلو چپ

موتورعملگردر جلو چپ
موتور آینه ی چپ

آینه ی تاشو چپ

فیوز آمپر فیوز
150A

برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور

60A

برق اصلی یونیت فرمان برقی

رزرو

چراغ در جلو چپ
تغذیه ی نود در

عملکرد فیوز
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فیوزها
جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان

5

جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد .برای
دستیابی به آن ،گیرههای در جعبه را آزاد کنید و در را
بردارید .هنگام بستن د ِر جعبه ،از جا افتادن صحیح آن
مطمئن شوید.
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع
و وصل کند .هر مشکلی در این قسمتها باید توسط
متخصص مجاز بررسی شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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جدول راهنمای رله ها
عملکرد

شدت جریان  -نوع

شمارة رله
RLYa

رلة کنترل موتور

30A - 1 Contact

RLYb

رلة پمپ بنزین

30A - 1 Contact

RLY1

رلة مه شکن

30A - 1 Contact

RLY2

رلة بوق

30A - 1 Contact

RLY3

رلة برفپاک کن جلو 30A - 2 Contact

RLY4

رلة برفپاک کن جلو 30A - 2 Contact

RLY5

رلة فن دور تند

40A - 1 Contact

RLY6

رلة فن دور کند

30A - 1 Contact

RLY7

رلة فن

30A - 2 Contact

RLY8

رلة پمپ شیشه شوی

30A - 1 Contact

عملکرد

40A

تغذیة برق سوئیچ استارت
رلة مه شکن جلو  /بوق
 BCMتغذیة برق رابط
سیستم های درونی
 BCMتغذیة برق رابط
سیستم های درونی
فن دور تند
فن دور کند
ترمز ABS
ترمز ABS

-----

-----

1
2

30A

3

40A

4

30A

5
6
7
8
9
10
11

40A
30A
30A
40A
20A
15A

12

30A

13
14
15
16
17
18
19
20

----30A
10A
10A
-----------------

تغذیة نود جلو
تغذیة نود جلو
رلة برفپاک کن جلو  /عقب و
رلة پمپ شیشه شوی
رزرو
تغذیة رله دوبل
تغذیة پمپ سوخت
تغذیة یونیت موتور
رزرو
رزرو
رزرو
رزرو

فیوزها

جعبه فیوز و رلة داشبورد (اکو ماکس) *

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز ،در سمت چپ فرمان
زیر دریچه هوا میباشد.
جدول راهنمای رلهها
شمارةرله

عملکردرله

شدت جریان  -نوع

محرک برقی در صندوق عقب

RLY1
30A - 2 Contact
 RLY2گرمکن شیشه عقب و آینهها
30A - 1 Contact
محرک برقی فن بخاری
RLY3
35A - 1 Contact
شیشه باالبر عقب چپ
RLY4
30A - 2 Contact
شیشه باالبر عقب چپ
RLY5
30A - 2 Contact
شیشه باالبر عقب راست
RLY6
30A - 2 Contact
شیشه باالبر عقب راست
RLY7
30A - 2 Contact
 RLY8محرک برقی بازکن در راننده
30A - 2 Contact
رزرو
---RLY9
رزرو
---RLY10
رزرو
---RLY11
* درصورت نصب سیستم اکو ماکس در خودروی دنا پالس

جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39

RES
RES
RES
RES
30A
10A
20A
20A
30A
RES
30A
40A
30A
10A
20A
10A
5A
10A
10A

5

عملکرد

------------تغذیه شیشه باالبر عقب
تغذیه دائم رادیو
تغذیه نود مرکزی
تغذیه نود مرکزی
تغذیه نود مرکزی و تحریک رلههای در صندوق و باز کن درجلو چپ
---شیشه گرمکن عقب
تغذیة فن بخاری
تغذیه صندلی برقی

تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت اول(تحریک رلههای فن بخاری و شیشه گرمکن عقب ،نود در راننده ،سانروف ،جلوآمپر ،نود جلو)
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت اول ( فندک )
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم (سیستم ضد قفل ترمز  ، ABSایمو بالیزر ،جلو آمپر ،کانکتورعیب یابی،سوئیچ ترمز)

تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم ( یونیت کیسه هوا)
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم ( نود مرکزی ،سیستم تهویه)
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم ( یونیت موتور ،سنسورفشارگازکولر)
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فیوزها
جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان
1
2
3

5

RLY1
RLY2
RLY3
RLY4
عملکرد فیوز

شدت جریان

RLY5

برق اصلي فيوز باكس محفظه موتور

100A

RLY6

برق اصلي فيوز باكس داخل اتاق

125A

RLY7

برق اصلي يونيت فرمان برقي

60A

RLY8

جعبه فیوز محفظة موتور (اکو ماکس) *

جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد .برای
دستیابی به آن ،گیرههای در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید.
هنگام بستن د ِر جعبه ،از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع و وصل
کند .هر مشکلی در این قسمتها باید توسط متخصص مجاز
بررسی شود.
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RLY9
RLY10
RLY11
RLY12

40A
10A

4

5A

5

10A

6
7
8
9
10
11

10A

30A

12

10A

30A - 2 Contact

13
14
15

30A
30A

30A - 1 Contact

رله کنترل موتور

16

30A

30A - 1 Contact

رله سانروف

30A - 2 Contact

17
18
19
20

15A

جدول راهنمای رله ها
شمارة رله

30A

عملکرد
رله فن دور کند
رله فن دور تند

شدت جریان  -نوع
30A - 1 Contact
40A - 1 Contact

رله پمپ شیشه شوی 30A - 1 Contact

رله فن

رله برف پاک کن
رله برف پاک کن

رله مه شکن جلو
رله بوق

رله پمپ سوخت

30A - 2 Contact
30A - 2 Contact
30A - 1 Contact
30A - 1 Contact

رله چراغ حركت در روز 30A - 1 Contact

20A
5A
10A
10A

20A

20A
40A
40A

عملکرد
تغذیه استارت
تغذیه برق سوئیچ استارت
مهشکن جلو

تغذیه چراغ روز
تغذیه دائم سانروف و رله
سانروف
تغذیه سنسورهای موتور
تغذیه انژکتور ،کویل
تغذیه محرک رلههای فن
تغذیه یونیت موتور
تغذیه پمپ سوخت
تغذیه اصلی موتور
تغذیه جلو آمپر ،کانکتور
عیبیابی ،سانروف،آزیر
تغذیه ترمز ضد قفل ()ABS
تغذیه بوق
تغذیه شیشه باال بر جلو
تغذیه برف پاک کن وپمپ
شیشهشوی
تغذیه نود جلو
تغذیه نود جلو
تغذیه فن ها
تغذیه ترمز ضد قفل ()ABS

* درصورت نصب سیستم اکو ماکس در خودروی دنا پالس

تعویض المپها
نام عملکرد
 -1چراغ جلو – نور پایین

H7- 55W/12V

 -2چراغ جلو – نور باال

H1- 55W/12V

 -3چراغ موقعیت جلو

LED

 -4چراغ راهنمای جلو

PY- 21W/12V

 -5چراغ مه شکن جلو

H1- 55W/12V

 -6چراغ ترمز /خطر عقب
 -۷چراغ موقعیت  -عقب و ترمز
 -۸چراغ راهنمای عقب

اخطار
عملکرد کلیة چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید.
هنگام تعویض هر المپ ،کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
المپها تحت خأل هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.

نوع المپ

P-21W/12V
LED
PY- 21W/12V

 -۹چراغ دنده عقب

P-21W/12V

 -۱۰چراغ مه شکن عقب

P-21W/12V

 -۱۱چراغ سوم ترمز (طاقچة عقب)

LED

 -۱۲چراغ راهنمای روی آینه

LED

 -۱۳چراغ صندوق عقب

5W/12V

 -۱۴چراغ آینة آرایش

5W/12V

 -۱۵چراغهای مطالعه

LED

غ الی درهای جانبی
 -۱۶چرا 

LED

 -۱۷چراغ پالک

5W/12V

 -۱۸چراغ جعبه داشبورد

5W/12V
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تعویض المپها
نام عملکرد

 -1چراغ جلو – نور پایین

H7- 55W/12V

 -2چراغ جلو – نور باال

H1- 55W/12V

 -3چراغ موقعیت جلو

LED

 -4چراغ راهنمای جلو و چراغ
حرکت در روز ()DRL

LED

 -5چراغ مه شکن جلو

5

182

H1- 55W/12V

 -6چراغ ترمز /خطر عقب

LED

 -۷چراغ موقعیت  -عقب و ترمز

LED

 -۸چراغ راهنمای عقب

اخطار
عملکرد کلیة چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید.
هنگام تعویض هر المپ ،کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
المپها تحت خأل هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.

نوع المپ

PY- 21W/12V

 -۹چراغ دنده عقب

P-21W/12V

 -۱۰چراغ مه شکن عقب

P-21W/12V

 -۱۱چراغ سوم ترمز (طاقچة عقب)

LED

 -۱۲چراغ راهنمای روی آینه

LED

 -۱۳چراغ صندوق عقب

5W/12V

 -۱۴چراغ آینة آرایش

5W/12V

 -۱۵چراغهای مطالعه

LED

غ الی درهای جانبی
 -۱۶چرا 

LED

 -۱۷چراغ پالک

5W/12V

 -۱۸چراغ جعبه داشبورد

5W/12V

تعویض المپها

چراغ نور پایین
 -1درپوش المپ را درجهت عالمت (پادساعتگرد) باز
کنید.
 -2رابط برق المپ را جدا کنید.
 -3با فشردن از پهلو ،گیره فنری را آزاد کنید.
 -4المپ را باتوجه به جهت شیارهای پایه با یک
دستمال تمیز عوض کنید.
 -5گیره فنری را به درستی درجای خود نصب کنید.
 -6رابط برق المپ را وصل کنید.
 -7درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

* فقط در خودروى دنا قابليت تعويض دارد.

چراغ نور باال
 -1درپوش المپ را درجهت عالمت (پادساعتگرد) باز
کنید.
 -2رابط برق المپ را جدا کنید.
 -3با فشردن لبه گیره فنری به جلو و باال ،آن را آزاد
کنید.
 -4المپ را با توجه به جهت شیارهای پایه با یک
دستمال تمیز عوض کنید.
 -5گیره فنری را به درستی در جای خود نصب کنید.
 -6رابط برق المپ را وصل کنید.
 -7درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

چراغ راهنمای جلو*

 -1درپوش المپ را درجهت عالمت (پادساعتگرد) بازکنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن درجهت پادساعتگرد
از پایه جداکنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
درجهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

اخطار
قبل از تعویض المپ ها رابط اصلی برق را جدا
کنید و پس از تعویض المپ ها رابط اصلی برق را
مجددآ وصل نمایید.
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چراغ مه شکن جلو
 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
بازکنید.
 -2رابط برق المپ را جدا کنید.
 -3با فشردن از دوطرف ،گیره فنری را آزاد کنید.
 -4المپ را با توجه به جهت شیارهای پایه با یک
دستمال تمیز عوض کنید.
 -5گیره فنری را به درستی در جای خود نصب کنید.
 -6رابط برق المپ را وصل کنید.
 -7درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
درجهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.
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چراغ مه شکن عقب
 -1رابط برق را جدا کنید.
 -2درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -3المپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد
از پایه جدا کنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -4درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.
 -۵رابط برق را وصل کنید.
اخطار
قبل از تعویض المپ ها رابط اصلی برق راجدا
کنید وپس از تعویض المپ ها رابط اصلی برق
رامجددآ وصل نمایید.

تعویض المپها
مجموعه چراغ عقب
جهت تعویض المپهای چراغ عقب ابتدا الزم است:
 موکت داخل صندوق را از پشت چراغ عقب کنار بزنید، -1رابط اصلی برق را جدا کنید.
 -2سه مهره نصب چراغ به بدنه را کامل باز کنید تا
مجموعه چراغ عقب از خودرو جدا شود.
پس از تعویض المپ:
 -3الستیک آب بندی را در محل خود با دقت نصب کنید،
 مجموعه چراغ عقب را در موقعیت نصب روی خودروقرار دهید تا هر  3پیچ در ابتدای دهانه سوراخها باشد.
 -4خار جانبی چراغ را در زبانه نشیمنگاه خود تنظیم
کنید و چراغ را جابزنید.
 -۵هر  3مهره را با ترتیب شکل ببندید.
 -۶رابط اصلی برق را وصل کنید.
 -موکت داخل صندوق را در جای خود قرار دهید.

توجه
جهت پرهیز از کاهش طول عمر المپها ،از دست زدن و لمس حباب شیشهای المپها خودداری فرمایید و برای
تعویض المپ ،آن را با دستکش یا پارچه تمیز بردارید.
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چراغ دنده عقب
 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن درجهت پادساعتگرد
از پایه جداکنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

* فقط در خودروى دنا قابليت تعويض دارد.

186

چراغ راهنمای عقب
 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد
از پایه جدا کنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

چراغ ترمز*

 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد
از پایه جدا کنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

تعویض المپها
تعویض دارند ،در خالف جهت عقربههای ساعت چرخانده
و بیرون بکشید.
 -۸المــپ (هــای) جدید را جایگزین کــرده و در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
 -۹به منظور مونتاژ کنسول سقف ،عملیات بخشهای ۶
الی  ۳را بصورت معکوس انجام دهید.

نحوه تعویض المپهای کنسول سقف*
تعویض المپها توسط کاربر به سادگی و فقط با استفاده از
یک آچار آلن ستارهای انجام میپذیرد .روش پله به پله آن
در زیر توضیح داده شده است.
 -۱خودرو را خاموش کنید.
 -۲مطابق با توضیحات بخش قبل ،جا عینکی را باز کرده
و آن را تخلیه کنید.
 -۳در حالی که جا عینکی باز است ،با استفاده از آچار آلن،
 ۲پیچ که در زیر محفظه قرار دارد را باز کنید.
 -۴جا عینکی را ببندید.
 -۵کل کنسول را از بخش جلویی آن (جا عینکی) بصورت
اُریب به پایین بکشید.
 -۶پس از بیرون کشیدن بخش جلویی آن ،بخش عقبی را
نیز با احتیاط بیرون بکشید.
 -۷حال مطابق با شکل زیر ،هر کدام از المپها را که نیاز به

چراغ سقفی عقب
یک آچار پیچ گوشتی را به دقت درون شیار انتهای چراغ
وارد کــرده و با اهرم کــردن آن مجموعه چراغ را از محل
خود جدا کنید .چراغ را درآورید و تعویض کنید .اطمینان
حاصل کنید که پایه محکم سرجای خود قرار گرفته است
سپس مجموعه چراغ را سرجای خود نصب کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ پالک خودرو
چراغ را به ســمت چپ فشــار دهید و به ســمت پایین
بچرخانیــد تا از جای خود خارج شــود .پایــة المپ را
بچرخانید و بیرون بکشــید .المــپ را از پایة المپ خارج
کنید .المپ نو را نصب کنید.
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چراغ در
ِ
این چراغ مجهز به دیود است.
در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو مراجعه کنید.

چراغ سوم خطر (قرمز)
این چراغ مجهز به دیود است.
در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو مراجعه کنید.

تعویض المپها

چراغ آینۀ آرایش
المــپ چراغ آینۀ آرایــش قابل تعویض نیســت ،برای
تعویض باید مجموعۀ کامل آفتابگیر را از نمایندگی مجاز
تهیه فرمایید.

چراغ صندوق عقب
یک آچار پیچ گوشتی را به دقت درون شیار انتهای چراغ
وارد کنید .با بیرون آوردن طلق به المپ دست مییابید.
المپ را از دوسر اتصال خود جدا کنید .المپ را تعویض
کنید .چراغ را درجای خود مجددا ً نصب کنید.

چراغ راهنمای روی آینه
ابتدا خار شیشه رنگی آینه های جانبی را آزاد کنید.سپس
پیــچ های اتصال موتور آینه و قــاب آن را باز کرده و در
انتها با بازکردن2عدد پیچ چراغ  LEDآن را درآورده و با
 LEDسالم تعویض کنید.

اخطار
المپها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام
تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.
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اطالعات فنی

برچسب اخطار و پالکها ۱۹۲ .......................................................................................
شماره های شناسایی ۱۹۴ ..............................................................................................
اطالعات فنی موتور ۱۹۵ . ...............................................................................................
مصرف سوخت ۱۹۹ .........................................................................................................
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1

وزنها ۲۰۰ ........................................................................................................................
ابعاد خودرو ۲۰۱ . ..............................................................................................................
کنترل آلودگی ۲۰۱ . ........................................................................................................
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برچسبهای اخطار و پالکها

6
دنا  +توربو

دنا  +و دنا
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برچسبهای اخطار و پالکها

6
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شمارههای شناسایی
شمارههای شناسایی
هنگام تماس با نمایندگی مجاز ،اگر کار شما در رابطه با
موتور یا جعبه دندة خودرو باشد ،الزم است شمارههای
این قسمت را ذکر کنید.
پالک شناسایی خودرو
 -1پالکی که شــمارههای شناسایی خودرو بر روی آن
حک شــده اســت در محفظة موتور ،روی صفحة جدا
کنندة باالی محفظه موتور ،قرار دارد.

6

 -2شمارة موتور :در جلوی بلوک سیلندر به صورت افقی
حک شده است.
 -3شمارة جعبه دنده :در جلوی پوستة جعبه دنده روی
یک پالک حک شده است.
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اطالعات فنی موتور
موتور

EF7-NA 1.7L

EF7-TC 1.7L

 EF7-TC 1.7Lاتوماتیک

حجم (سیسی)

1646

1645

1645

ترتیب احتراق

1 - 3 - 4 -2

1 - 3 - 4 -2

1 - 3 - 4 -2

دور آرام موتور

650 rpm

850 rpm

650 rpm

قطر داخلی سیلندر

78.6 mm

78.6 mm

78.6 mm

کورس پیستون

85 mm

85 mm

85 mm

تعداد سیلندر

4

4

4

تعداد سوپاپ

16

16

16

نسبت تراکم

11 : 1

9.5 : 1

9.5 : 1

مشخصات

جعبه دنده

 5دنده  +دنده عقب

BE 3

حداکثر قدرت موتور در حالت بنزینی

113 hp @ 6000 rpm

حداکثر گشتاور موتور در حالت بنزینی

157 N.m @ 4500 rpm

اکتان سوخت

95

BE 4

 ۶دنده  +دنده عقب اتوماتیک

 5دنده  +دنده عقب

150 hp @ 5500 rpm

150 hp @ 5500 rpm

6

215 N.m @ 2200 - 4800 rpm 215 N.m @ 2200 - 4800 rpm
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اطالعات فنی موتور
ظرفیتها و مواد مصرفی

6

باک بنزین

 60لیتر

جعبه دنده (حالت خشک)

 1/9لیتر

جعبه دنده اتوماتیک*

 ۶لیتر

سیستم خنککننده (حالت خشک)

حجم 7/5 :لیتر (محلول اتیلن گلیکول /نسبت
اختالط  ۴۶به  ۵۴ضد یخ و آب مقطر)

مخزن شیشهشوی

 3/4لیتر
محلول ایزوپروپانول

مایع شیشهشوی

نسبت اختالط  ۱۷به  ۸۳شیشهشو /آب (تابستانه)
نسبت اختالط  ۴۴به  ۵۶شیشهشو /آب (زمستانه)

روغن هیدرولیک فرمان

 1/2لیتر (روغن)ATF Dexron II-D

روغن ترمز

0/۶۵

لیتر )(DOT4

توجه :از برندهای مورد تأیید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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اطالعات فنی موتور
جدول مشخصات فنی روغن موتور مناسب برای موتورهای EF7
EF7-NA

EF7-TC

SAE10W40 API SL/SJ

SAE10W40 API SL

با فیلتر

 ۴/۹لیتر

 ۴/۹لیتر

بدون فیلتر

 ۴/۷لیتر

 ۴/۷لیتر

 10000کیلومتر

 ۱۰۰۰۰کیلومتر

نوع روغن موتور مجاز (همراه با استاندارد و سطح کیفی روغن)*
حجم روغن موتور مورد نیاز در هنگام تعویض
کیلومتر مناسب تعویض روغن
فیلتر روغن
زمان مناسب تعویض فیلتر روغن
دورة زمانی بازدید سطح روغن موتور
میزان مجاز کم کردن روغن موتور در هر  1000کیلومتر

از نوع کارتریجی

از نوع کارتریجی

همراه با روغن موتور تعویض گردد.

همراه با روغن موتور تعویض گردد.

هر  1000کیلومتر یک بار سطح روغن کنترل گردد .حداقل مقدار روغن

هر  1000کیلومتر یک بار سطح روغن کنترل گردد .حداقل مقدار روغن

(خط پایین شاخص)  4/۴۵لیتر و حداکثر مقدار روغن (خط باالی شاخص)  ۵/۲لیتر است

(خط پایین شاخص)  4/۴۵لیتر و حداکثر مقدار روغن (خط باالی شاخص)  ۵/۲لیتر است

 0/2لیتر ( 200سی سی)

 0/2لیتر ( 200سی سی)

تذکر مهم :استفاده از کلیۀ روغنهای  SAE 20W50در موتورهای  EF7مجاز نبوده و مورد تأیید نمیباشند.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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اطالعات فنی موتور
تنظیم کنید

مشخصات باتری
نوع باتری

فشارباد الستیک ها

MF & SEALED

ولتاژ

 12ولت

سیستم شارژ

آلترناتور

در شرایط رانندگی عادی (در شهر و حومه)

رانندگی در اتوبان

فشارباد الستیک ها
R-134a

رینگ ها (چرخ) و الستیک ها

6

نوع رینگ

فوالدی

)2.1 bar (31 psi

)2.1 bar (31 psi

جلو

عقب

حداکثر بار مجاز

)2.3 bar (34psi

)2.4bar (35psi

حداقل بار مجاز

)2.2 bar (32psi

)2.1 bar (31psi

آلومینیومی*

توجه :فشار باد تايرها در وضعيت خنك كنترل شود.

ابعاد رینگ

6J15

6.5 J16

الستیکها

185/65R15

205/50R16

195/60 R15

ابعاد رینگ زاپاس
(فوالدی)

6J15

6J15

6J15

الستیک زاپاس

185/65R15

195/60R15

195/60R15
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)2 bar (29 psi

)2 bar (29 psi

چرخ زاپاس

6.5J15

* درصورت نصب در خودروی شما

جلو

تنظیم کنید

کولر
نوع گاز کولر

عقب

)2.5 bar (37psi

مصرف سوخت
مصرف بنزین

میانگین مصرف سوخت شهری
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت
برونشهری (لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت ترکیبی
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

دنا ( EF7NAپایه بنزینی)

۱۰/۳۳

۶/۲۳

۷/۷۴

دنا EF7NA( +پایه بنزینی)

۱۰/۹۶

۶/۱۸

۷/۹۴

دنا +توربو ()EF7-TC

۱۰/۷۸

۶/۲۹

۷/۹۴

دنا +توربو ( )EF7-TCاتوماتیک

۱۱/۲۲

۶/۴۱

۸/۱۷

موتور

توجه :اعداد جدول فوق ،بر اساس شرایط مندرج در استاندارد  ECE R101بدست آمده است .از آنجا که مطابق این استاندارد مواردی همچون مشخصات تعریف شده محصول
از سوی کارخانه (وزن ،تایر ،روغن موتور ،شمع ،فیلترها و  )...سیکل رانندگی ،تعداد سرنشین ،شرایط جاده ،نوع سوخت و غیره تأثیر به سزایی در مصرف سوخت خودرو دارد ،لذا
هرگونه تغییر در پارامترهای فوق میتواند منجر به افزایش در مصرف سوخت شود.
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وزنها
(DENA (Kg
DENA EF7

DENA+ EF7

DENA+ EF7 TC
توربو

DENA+ EF7 TC A
اتوماتیک

EF7 NA

EF7 NA

EF7-TC

EF7-TC A

وزن تقریبی خودروی بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی

1258

1258

1258

۱۴۰۰

حداکثر وزن خودرو به همراه سرنشین و بار

1650

1650

1650

۱۸۰۰

حداکثر بار مجاز محور عقب

810

810

810

۱۰۳۰

حداکثر بار مجاز محور جلو

900

900

900

۹۲۰

وزنها (کیلوگرم)

6
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موتور

ابعاد خودرو

طول خودرو

 4559میلیمتر

عرض خودرو با احتساب آینههای جانبی

 ۱۹۳۳میلیمتر

ارتفاع خودرو

 1460میلیمتر

فاصلة چرخها

 2671میلیمتر

فاصلة محور چرخهای جلو تا جلوی خودرو

 930میلیمتر

فاصلة محورچرخهای عقب تا عقب خودرو

 ۹۵۸میلیمتر

فاصلة عرضی چرخها
 جلو -عقب

 1450میلیمتر
 ۱۴۴۸میلیمتر

تعداد دو ِر چرخش قفل به قفل فرمان
قطر دایرة چرخش خودرو
حجم صندوق عقب

6

3/1
 11متر
 500لیتر
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کنترل آلودگی
کنترل آلودگی:
خودروی شما مجهز به کنترل آلودگی در خصوص مواد
آالینده خودرو میباشد.
مبدل کاتالیزوری:
جهــت تبدیل مواد آالیندة خروجی از موتور به گازهایی
با آلودگی حداقــل ،از مبدل کاتالیزوری یا کاتالیســت
استفاده میشود .از عوامل مهم در تخریب یا از کار افتادن
کاتالیست ،سرب موجود در سوخت میباشد ،لذا استفاده
از بنزین بدون سرب در این خودرو ضروری میباشد.
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هشدار
 عدم استفاده از بنزین بدون سرب به کاتالیستخودرو صدمه خواهد زد.
 از ترکیــب هر نوع مایع غیرمجاز (انژکتورشــور،روغــن بنزین ،تقویت کنندة اکتــان بنزین و )...با
سوختهای استاندارد به شدت پرهیز نمایید.

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.

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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راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی

شناسنامه خودرو
zzنام مالک:
zzآدرس:
zzشماره پالک انتظامی:
zzنوع ومدل خودرو:
zzشماره شاسی /بدنه:
zzشماره موتور:
zzرنگ:
zzتاریخ شروع گارانتی خودرو:
 zzنمایندگی تحویلدهنده خودرو:
 zzآدرس نمایندگی تحویلدهنده:

						
صحت اطالعات فوق تأیید میشود.
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محل امضاء و مهر نمایندگی

فهرست گارانتی

کلیات
سرویسها
توصیههای فنی
قانون و آییننامه حمایت از مصرفکنندگان
خدمات امدادي و طاليي امداد خودرو ايران
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فهرست گارانتی

فهرست مطالب

بخش اول -کلیات ۲۰۷ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تعریف گارانتی ۲۰۸ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تعریف ایکو کارت ۲۰۸ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
موارد تحت پوشش گارانتی ۲۰۹ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
موارد خارج از پوشش گارانتی ۲۱۰ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
قطعات مصرفی ۲۱۳ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ابطال گارانتی ۲۱۴ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توصیههای نگهداری و ایمنی خودرو ۲۱۶ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
بخش دوم – سرویسها ۲۱۹ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
سرویسهای دورهای ۲۲۱ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
بخش سوم  -توصیههای فنی ۲۲۵ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
بخش چهارم  -قانون و آييننامه حمايت از مصرفکنندگان ۲۳۱ .............................................................................................................................................................................................................................
بخش پنجم  -خدمات امدادی و طالیی امداد خودرو ایران ۲۴۳ ................................................................................................................................................................................................................................
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کلیات

۱

1

تعریفگارانتی ۲۰۸ ........................................................................................................
تعریف ایکو کارت ۲۰۸ ...................................................................................................
موارد تحت پوشش گارانتی ۲۰۹ ...................................................................................
موارد خارج از پوشش گارانتی ۲۱۰ . ..............................................................................
قطعات مصرف ۲۱۳ .........................................................................................................
ابطال گارانتی ۲۱۴ ...........................................................................................................
توصیههای نگهداری و ایمنی خودرو ۲۱۶ ....................................................................
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کلیات

1

 -1تعریف گارانتی
شرکت ایران خودرو کیفیت و عملکرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد می شود کلیه ایرادات ناشی از هرگونه نقص در
کیفیت قطعات و فرایند مونتاژ خودرو را مطابق تعریف محصول وطی مدتی معین و یا کارکرد مشخص (هر کدام زودتر منقضی گردد) ،به صورت رایگان
و مطابق شرایط مندرج در این دفترچه برطرف نماید.
 -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.
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 -3موارد تحت پوشش گارانتی
در دورة گارانتی کلیه قطعات خودرو به استثنای قطعات مصرفی (رجوع شود به بخش قطعات مصرفی) و موارد خارج از پوشش گارانتی که در ادامه به آنها اشاره شده است
مشمول گارانتی بوده و مشتری میتواند در صورت بروز عیب با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز از خدمات رایگان گارانتی بهرهمند شود .رفع ایراد بنا به تشخیص
کارشناس فنی نمایندگی با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب انجام خواهد شد.
 -3-1گارانتی قطعات نصب شده
کلیة قطعات تعویض شده در تعمیراتی که به هزینة گارانتی انجام شده باشد ،حداکثر تا پایان دورة گارانتی خودرو تحت پوشش گارانتی خواهد بود.
همچنین داغی کلیة قطعاتی که در زمان گارانتی و به حساب گارانتی تعویض میگردند ،متعلق به شرکت ایران خودرو بوده و به مشتری تحویل نمیگردند.
 -3-2گارانتی پایه و رنگ وبدنه
ضمانت پایه (هرکدام زودتر اتفاق بیفتد) ضمانت رنگ و بدنه

نوع خودرو

دنا

تمام مدل ها

 24ماه یا  40000کیلومتر

 36ماه

دنا+

تمام مدل ها

شروع گارانتي :از تاريخ

 ۳۶ماه یا  ۵۰۰۰۰کیلومتر

 36ماه

تحويل خودرو به مشتري

 -3-3ضمانت سیستم صوتی (رادیو پخش  - CD-Player -مالتی مدیا)
دورة گارانتی رادیو پخش و CD-playerمطابق گارانتی خودرو بوده و کلیه خدمات در شبکه نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ارایه میگردد.
 -3-4گارانتي هاي خاص
رديف

توضیحات

گارانتي خاص

شرح

ماه

گارانتي تاير
گارانتي باتري
گارانتي گاز كولر

۲۴
۱۲
۱۲

كيلومتر

توضيحات

۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۰۰۰۰

هر كدام زودتر فرا برسد

۱
۲
۳
 - 3-5گارانتی 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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 -4موارد خارج از پوشش
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.
زنگ زدگی قطعات داخل موتور و رادیاتور و همچنین حساسیت باالی خنککننده روغن گیربکس به دلیل عدم استفاده 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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 -4-4سرویس دورهای

عیوبی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی ،ناشی از عدم انجام به موقع سرویسهای دورهای باشد ،مشمول گارانتی نخواهد بود.
جدول انجام سرویسهای دورهای در بخش سرویس و نگهداری آمده است.

 -4-5هزینهها 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

 -5قطعات مصرفي

قطعات مصرفي به قطعاتي اطالق ميشوند كه عمر آنها نسبت به ساير قطعات خودرو محدودتر بوده و به صورت عادي پس از گذشت مدتي محدود يا مقدار كاركرد خاصي مستهلك
شده و ميبايست تعويض شوند.
شايان ذكر است در صورتي كه قطعة مصرفي داراي ايراد كيفي باشد ،يا خرابي و ايراد كيفي يك قطعة ديگر باعث بروز ايراد در قطعة مصرفي شود ،قطعة مصرفي نيز مشمول گارانتي
ميگردد .همچنين چنانچه عدم تعويض و يا عدم انجام سرويسهاي دورهاي قطعات مصرفي و قطعات خاص که داراي محدوديتهاي گارانتي ميباشند (مطابق با جداول گارانتيهاي
خاص و قطعات مصرفي) منجر به بروز ايراد در ساير قطعات و يا مجموعههاي خودرو 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.
گارانتی قطعات مصرفی

ردیف

شرح

۱

صفحه کالچ
گیربکس اتوماتیک
تسمه تایم ،تسمه دینام ،کربن کنیستر ،کاتالیست و سنسور اکسیژن دوم
لنت ترمز جلو و عقب ،المپها ،شمع موتور ،تیغه برف پاکن
روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر ضدیخ ،مایع شیشهشور
فیلترها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،فیلتر گاز ،فیلتر اتاق

۲
۳
۴
۵
۶
۷

ماه

کیلومتر

۲۰۰۰۰
۱۲
فاقد صفحه کالچ
۴۰۰۰۰
۲۴
۱۰۰۰۰

توضیحات

هر کدام زودتر فرا برسد

گارانتی ندارد
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 -6ابطال گارانتی

 -6-1ابطال 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 سریعا 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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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.
 -6-2ابطال 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 به ویژه دزدگیر غیراستاندارد و یا استاندارد توسط عوامل متفرقه و یا مؤسسات خدماتی غیر از مجموعه ایران خودرو که منجر
به بروز عیب در سیستمهای الکترونیکی و مکانیکی و یا به واسطة آن در سایر قطعات خودرو شود ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
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 -7توصیههای نگهداری و ایمنی خودرو
 -1در صورتی که خودرو به هر دلیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد ،ضروری است هر شش روز 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.
 -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.
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 -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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سرویسهای دورهای

2

انجام سرویس اولیه در شبکه نمایندگیهای مجاز در بازه زمانی حداکثر  ۵ماه 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 میدارد تا در هر زمان از عمر خودرو ،برنامه سرویس و نگهداری آن را تغییر دهد.
انجام سرویسهای دورهای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته میشود.
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 بر اساس ضوابط آن شرکت خواهد بود .مراتب
در بخش خدمات شرکت امداد خودرو به تفصیل توضیح داده شده است.

* خودروهایی که طبق قرارداد فروش ،مشمول طرح سرویس اولیة الزامی میباشند.
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انجام سرويسهاي دورهاي هر  10000كيلومتر الزامي ميباشد

تعويض فيلتر هوای موتور
تعويض فيلتر هواي اتاق
تعويض فيلتر بنزين

تعويض شمع موتور  EF7و EF7-TC

5000

10000

20000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

80000

85000

90000

95000

100000

110000

105000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

145000

150000

155000

160000

165000

170000

75000

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

هر  ۴۰۰۰۰کیلومتر یا  ۲سال (هر کدام زودتر فرا رسد)

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

هر  ۲سال یکبار (استفاده از ضد یخ پایه آلی الزامی میباشد)

تعویض مایع سیستم خنککننده

بازديد لنت ترمز جلو
بازديد لنت ترمز عقب

175000

25000

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

تعویض تسمه تایم و تسمه آلترناتور

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

180000

15000

*
*
*

تعويض شمع موتور  EF7-TCگيربکس اتوماتيک

بازديدوسرريزروغنگيربكسدستی

185000

هر  ۱۰۰۰۰کیلومتر یا  ۱سال (هر کدام زودتر فرا رسد)

تعويض روغن ترمز (با سطح كيفي )DOT4

بازديد و سرريز روغن گيربكس اتوماتیک

190000

هر  ۱۰۰۰۰کیلومتر یا  ۱سال (هر کدام زودتر فرا رسد)

سرويس بازدید و کنترل

تعويضروغنموتوربافيلتر

195000

سرويس /بازديد

200000

جدول سرويسهاي دورهاي خودروي دنا با موتورهاي  EF7و EF7-TC

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*
*
*

هر  ۸۰۰۰۰کیلومتر یا  ۵سال از تاریخ تحویل یا آخرین تعویض

*

*

*
*

*

*

*
*

*

هر  ۴۰۰۰۰کیلومتر یا  ۵سال (هر کدام زودتر فرا رسد)

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*

*
*
*

*

*
*
*

توجه:
 عمر مفيد قطعات سيستم كيسه هوا ده سال پس از نصب بر روي خودرو ميباشد .پس از اتمام مدت زمان مذکور ،مشتري موظف به مراجعه به يکي از نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو بوده تا نسبتبه تعويض قطعات سيستم كيسه هوا اقدام شود .الزم به ذکر است درصورت عدم مراجعه به موقع به نمايندگيها جهت تعويض قطعات سيستم كيسه هوا مسئوليت ناشي از عدم عملكرد صحيح سيستم
مذكور خارج از تعهد ايران خودرو خواهد بود.
 در زمان تعویض مایع سیستم خنککننده ،مایع باید به صورت کامل تخلیه گردد و هواگیری مدار خنککننده انجام گردد. -بازبيني سيستمهاي مشهود كيسه هوا و اتصاالت الکتريکي و الکترونيک ،پس از ده سال از عمر مفيد خودرو دركنار سرويسهاي ادواري الزامي ميباشد.
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2

سطح كيفي روغن موتور مجاز براي موتور  ، EF7معادل با  SAE10W40SL/SJميباشد.
سطح كيفي روغن موتور مجاز براي موتور  EF7-TCمعادل  SAE10W40SLميباشد.
روش بازرسی سطح روغن موتور :خودرو را در سطح صاف قراردهيد ،موتور راروشن کرده تا گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و بعد از  5دقيقه سطح
روغن را اندازه بگيريد.
ميزان مصرف روغن موتور (كم كردن روغن موتور) در موتور  EF7و  EF7-TCحداكثر  ۰/۲ليتر در هر  1000كيلومتر ميتواند باشد.
افزودن هرگونه مكمل روغن به موتور مجاز نميباشد.
در شرايط سخت نظير توقفهاي کوتاه و مکرر ،ترافيک سنگين شهري ،حرکت با دنده سنگين به مدت طوالني با دورهاي باال ،پيمايش کم ،محيط آلوده و گرد
و غبار ،اختالف دمايي بيش از  45درجه ،استفاده از سوخت نامناسب ،افزايش ناگهاني شتاب موتور ( ،)take offکاهش ناگهاني شتاب خودرو (دنده معکوس)،
تعويض دنده در دور باال و  ....الزم است انجام سرويسهاي دورهاي به ويژه روغن موتور و فيلتر ،روغن گيربکس ،تسمه تايم و تسمه آلترناتور ،درکارکرد و زمان
کمتر از مقدار توصيه شده در جدول سرويسهاي دورهاي ،انجام پذيرد.
از روغن موتوري كه بيش از  3سال از تاريخ توليد آن گذشته ،استفاده نگردد.
سطح كيفي روغن هيدروليك فرمان قابل استفاده  ATF DEXRON II-Dبوده و سطح آن در مخزن هميشه ميبايست بين  2خط  Minو  Maxقرار داشته باشد.
شمعهاى قابل استفاده برروى موتورهاى  EF7بنزينى ودوگانه سوز :سازنده  BOSCHبا مشخصه  FR7DE-FR8DEو يا سازنده  TORCHبا مشخصه
K6RTC

شمعهاى قابل استفاده بر روى موتورهاى ( EF7-TCتوربو شارژ) :سازنده  BOSCHبا مشخصه FR7D

شمعهاى قابل استفاده بر روى موتورهاي  EF7-TCگيربکس اتوماتيک :سازنده  TORCHبا مشخصه K7RTIP
حجم روغن گيربكس اتوماتيك در صورتى كه كام ً
ال تخليه شده باشد برابر  ۵/۱كيلوگرم (تلرانس  ۰/۱ -كيلوگرم ) است .اين مقدار در دماى  20درجه سانتىگراد
 6ليتر (تلرانس ۰/۱۲ -ليتر) میباشد.
بازدید سطح روغن گیربکس هر  ۱۰۰۰۰کیلومتر انجام شود .جهت این کار ،ابتدا پیچ مخصوص بازدید سطح روغن به آرامی باز شده ،در صورت کافی بودن
حجم روغن ،روغن به بیرون جاری میشود .سپس پیچ دوباره بسته میشود .در صورت کم بودن روغن ،مقدار  ۲۰۰میلیلیتر روغن  DAE ATF-1از پیچ تغذیه
روغن به گیربکس اضافه شده و مجددا ً مطابق روش باال سطح روغن را چک میکنیم.
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مالحظات روغن گيربكس اتوماتيك*
حتماً از روغن پيشنهاد شده توسط شركت ايساكو ارائه مىگردد استفاده شود.
هنگام سرريز ،از همان نوع روغن موجود در گيربكس (توصيه شده توسط ايساكو) استفاده شود .روغن نبايد با آب يا مواد افزودنى ديگر مخلوط شود.
در جادههاى كوهستانى و شيبدار و يا در صورت اضافهبارخودرو ،دماى روغن گيربكس باال مىرود .دراين صورت ممكن است چراغ هشدار گيربكس روشن
شود و يا خودرو در مد كاهش توان قرار گيرد.
در اين صورت راننده مىبايست خودرو را متوقف كرده تا خنك شود و در اولين فرصت جهت بازرسى و تعميرات احتمالى به نمايندگى مجاز ايران خودرو مراجعه كند.

* در صورت نصب در خودروی شما
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انجام سرويسهای دورهاي بازدید و کنترل هر  ۱۰۰۰۰کیلومتر یا هر یک سال (هر کدام زودتر فرا رسد) الزامی میباشد
رديف

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

بازديد
مدار فرمان هيدروليك (اجزا ،اتصاالت ،عدم نشتي و )...و اتصاالت سيستم فرمان برقي
نشتي روغن موتور
مدار سيستم خنككننده (اجزا ،اتصاالت ،عدم نشتي و)...
عملكرد چراغهاي جلو و عقب ،مهشكنها ،راهنماها و...
وضعيت و فشار باد تايرها ( و زاپاس)
عملکرد مجموعه Airbagو ABS ،و ( EPSقطعات  ،اتصاالت  ،عملکرد  ،بررسي با دستگاه عيب ياب و  )....و سایر کنترل یونیتها
عملكرد اجزاي برقي (بوق ،شيشه شوي و)...
سيستم شارژ (باتري ،آلترناتور ،اتصاالت و)...
وضعيت ظاهري و كشش تسمههای تجهیزات
رگالژ كابل كالچ و ترمز دستي
سيستم سوخترساني (اجزا ،اتصاالت ،عدم نشتي و)...
سيستم ترمز (اجزا ،اتصاالت ،عدم نشتي و)...
سيستم تعليق جلو و عقب (اجزا ،اتصاالت ،صداي غير عادي ،عدم نشتي و )...و جلوبندي (توپي چرخ ،محور اكسل ،اتصاالت و گردگيرها)
وضعيت ظاهری شيشههاي جلو و عقب (ترك ،موج ،نفوذ باد و آب و)...
وضعيت نوارهاي الستيكي دور دربها و صندوق عقب
وضعيت تيغههاي برفپاك كن
وضعيت عملكرد موتور تنظيم نور چراغهاي جلو و آيينهها
تست جاده

اتصاالت سیستم توربو (لولههای هوا و آب و  )...توجه شود که بستها و اتصاالت سیستم هوارسان برای ویژگی توربو طراحی شده
19
است .لذا در صورت نیاز به تعویض ،میبایست فقط از بستهای شلنگ مشابه استفاده شود*.
بازديد سطح روغن گيربكس اتوماتيك هر  10000كيلومترصورت پذيرد*.
۲۰
بازديد و سرريز (در صورت نياز)
مايع سيستم خنككننده
1
باتري (در صورت وجود چشمي ميزان شارژ باتري)
2
مايع شيشهشوي
3
روغن ترمز
4
روغن هيدروليك فرمان
5
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* در صورت نصب در خودروی شما

توصیههای فنی

۳

1

توصیههایفنی ۲۲۶ .......................................................................................................
بازدیدهای منظم دورهای ۲۲۸ . .....................................................................................
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توصیههای فنی

3
بازدیدهای منظم دورهای
-1سطح روغن موتور
سطح روغن موتور باید مرتباً بازدید شده و در بین
فاصلۀ تعویض روغن ،مقدار کسری آن تکمیل شود.
خودرو رادر سطح صاف قراردهيد ،موتور راروشن
کرده تا گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و
بعد از  5دقيقه سطح روغن را با توجه به دو عالمت
حک شدۀ روی آن به طور صحیح اندازهگیری نمایید.
عالمت  : aحداکثر
عالمت  : cحداقل
فاصله بین  aو : bوضعیت مناسب.
دقت شود در صورتیکه سطح روغن از حد  bپایین تر
باشد ،نسبت به سرریز روغن موتور تا حد  aاقدام شود.
فاصله بین bتا  aحدود  250 ccمیباشد.
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محل ریختن روغن موتور
راهنمایی b :به اندازه یک چهارم
فاصله از  aپایینتر است.

روغن سوخته:
از هرگونه تماس طوالنی روغن سوخته با پوست
بدن اجتناب شود.
روغن سوخته را در مجاری آب یا روی زمین نریزید.
برای اطمینان از کارکرد صحیح و طوالنی مدت
موتور و سیستم کاهش آلودگی اگزوز ،نباید هیچ گونه
مواد اضافی به روغن موتور افزود.

توصیههای فنی

روغنهای توصیه شده برای استفاده در خودرو*:
روغن هایی که در جدول زیر معرفی شده اند برای
کاربردهای مختلف میباشد .برخی از این روغن ها
برای شرایط کارکرد خاص و با توجه به محل
استفاده ،تهیه گردیده است( .نظیر شرایط رانندگی
سخت ،استارت های مکرر و)...
در خصوص استفاده از از این روغن ها به توصیههای
انجام شده در کتابچه و یا متخصصین مربوطه توجه
نمائید.
توجه :تنها روغن مجاز برای استفاده در این خودرو
در ایران ،روغن با مشخصات ذکر شده است.

3

به این نکته توجه کنید که استفاده از هر نوع
روغن موتور دیگر ،به خودروی شما آسیب
جدی وارد کرده و شرایط گارانتی خودرو را
باطل می کند.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت
ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.

227

بازدیدهای منظم دورهای

بازدیدهای منظم دورهای
ترمزها
ســطح روغن ترمز هیچگاه نباید از خــط حداقل( )MINروی مخزن روغن
پایینتر باشد.
فقط روغن ترمزهای استاندارد و مورد تأیید استفاده نمایید*.
روغن ترمز با سطح کیفیت  DOT4استفاده شود.
در صــورت ریزش و کاهش بیش از حد روغن فورا ً به نمایندگی مجاز ایران
خودرو مراجعه نمایید.
برای اطمینان از کارکرد صحیح و طوالنی مدت سیستم ترمز باید روغن ترمز را
در فواصل معین تعویض کرد.

• 3

سیستم خنککننده
همیشهازمایعخنککنندهتائیدشدهومجازاستفادهکنید.درمواقعاضطراریچنانچه
تأمین فوری آن ممکن نبود از آب خالص و بدون امالح استفاده شود و در اسرع وقت باید
میزان درصد ضدیخ محلول توسط نمایندگی مجاز بررسی شود .چنانچه موتور گرم شده
باشد دمای مایع خنک کننده با فن رادیاتور تنظیم میشود و با فن الکتریکی کاهش
می یابد.
نظر به اینکه سیستم خنک کننده نیز تحت فشار می باشد لذا حداقل تا یک ساعت
بعــد از خاموش کردن موتور از انجام هر نوع کار در محفظۀ موتور خودداری کنید.
این سیســتم مجهز به رادیاتور و فن الکتریکی اســت که با توجه به درجه
حرارت موتور ،فن در دو حالت دور کند و يا دور تند فعال میگردد.
منبع انبساط این سیستم بصورت مجزا از رادیاتور بوده و عمل پرکردن و یا
جبران کمبود آب از طریق درب منبع انبساط صورت میگیرد.
چراغ اخطار آب در درجه حرارت  118 2درجه روشن میشود.
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توجه:
چنانچه هر قطعهای از سیستم خنک کننده (به غیر از درب منبع
انبساط) باز شود ،بایستی عمل هواگیری مجددا ً توسط نمایندگی
مجاز مطابق دستورالعمل انجام پذیرد.
باتری
ً
در زمستان مراقب باشید که باتری کامال شارژ شده باشد.
در تابســتان(دمای بیش از  30درجه سانتیگراد) و یا در صورت استفاده زیاد از
خودرو همیشه سطح مایع تمامی خانه های باتری را بازدید نموده و در صورت نیاز
کسری آن را با آب مقطر تکمیل کنید.
برای شارژ کردن باتری از دستگاه شارژ مناسب استفاده کنید.
باتری ها بســیار قابل اشتعال هستند ،لذا باید از جرقه یا شعله آتش دور باشند
وگرنه خطر انفجار باتری وجود خواهد داشت.
سوئیچایمنی
در اثر شــدت ضربه وارده به خودرو ،سوئیچ ایمنی غیرفعال گردیده و باعث قطع
سوخت از پمپ بنزین برقی و قطع سنسور دور موتور و نیز قطع برق کویل میگردد
تا آتش ســوزی احتمالی خودرو جلوگیری شــود و با فشار مجدد دکمه به سمت
داخل ،سیستم فعال خواهد شد.
* از برندهای مورد تأیید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.

بازدیدهای منظم دورهای

آیا میدانید...
وظیفة اصلی فیلتر بنزین در خودروها ،پاالیش و جذب ذرات معلق و ناخالصیهای
موجود در بنزین و کمک به بهبود احتراق سوخت در سیلندر موتور خودرو می باشد.
به طور معمول در ساختمان داخلی فیلتر بنزین ،از کاغذهای مخصوص با سوراخ های
ریز استفاده شده که این سوراخ ها به مرور زمان و در اثر جذب ذرات معلق موجود
در بنزین ،مسدود میگردند.
مسدود شدن سوراخهای فیلتر باعث کاهش کارایی آن ،اخالل در فرآیند احتراق
موتور و افزایش مصرف سوخت ناخواسته میگردد ،لذا شایسته است با توجه به
مواردی از قبیل:
شرایط محیطی و جادهای موجود
احتراق بهتر سوخت در موتور
عدم اعمال فشار ناخواسته و غیرضروری بر روی پمپ بنزین
عدم افزایش مصرف سوخت
نســبت به تعویض فیلتر بنزین خودروهای انژکتوری و نصب فیلتر اســتاندارد
حداکثر پس از هر  10000کیلومتر اقدام گردد .استفاده از فیلترهای استاندارد و
مورد تأیید گروه صنعتی ایران خودرو الزامی است.

توصیــه میگردد از تعویض فیلتر بنزین در تعمیرگاههای متفرقه که بعضاً با
نحوه باز و بست سوکت اتصال سریع( )Quick Connectorمتصل به فیلتر
بنزین آشــنا نیستند ،خودداری کرده و تاحد امکان این کار در تعمیرگاهها و
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو که از ابزار ویژه و پرســنل کارآزموده بهره
میجویند ،صورت گیرد.
توجه:
« مشتری گرامی با توجه به افزایش ایمنی خودرو هنگام رانندگی در جادههای
برفی ،با زنجیر چرخ حرکت کنید .برای اطالع از زنجیر چرخ مناســب خودروی
خود ،به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید».
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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 (ناشي از طراحي ،مونتاژ ،توليد و يا حمل) است که در خودرو وجود داشته 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 مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفا ميشود .عرضهکننده مکلف به ايجاد شبکه 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 حسب درخواست 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
جسمي يا جاني اشخاص 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 استفاده از خودروي مسترد شده 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 ،واسطه 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 سوي مصرفکننده ،اقدامهای انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده 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 مستقيم يا غيرمستقيم 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 سطح کشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده) 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 راستاي حفظ حقوق مصرفکنندگان و اعالم گزارش ادواري شش ماهه به کميسيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالمي است.
233

4

قانون و آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان
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.
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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  -واسطه خدمات فروش و پس از فروش :اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده ،صرفاً یا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق
نمایندگیهای مجاز میباشند ،واسطه مذکور میتواند به عنوان بخشی 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  -دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو :دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه 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 پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص 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 کشور – مصوب  – ۱۳۹۲با محوریت کمیسیون 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 است با همکاری سازمان ملی استاندارد 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 شیشهشوی)  ،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

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

حداقل سود سپرده یک ساله
نظام بانکی

حداقل سود سپرده سه 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

سود مشارکت بعالوه یک درصد
ماهانه

سود مشارکت بعالوه یک درصد
ماهانه

سود مشارکت بعالوه یک درصد
ماهانه

سه درصد ماهانه

شرایط

نداشتن تعهدات معوق

حداقل سود
انصراف
(درصد)

در صورت عدم امکان تحویل

-

خودرو موضوع قرارداد،
در صورت تأخیر بیش از
خودروی جایگزین از میان
دو ماه در تحویل خودرو
خودروهای تولیدی به انتخاب
مشتری و شرایط مفاد قرارداد موضوع قرارداد ،مشتری
حق انصراف خواهد
تحویل داده خواهد شد .این
داشت.
موضوع شامل 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 شرکتهای لیزینگ 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 استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد ،چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود ،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.
تبصره  -2در صورتی که مصرفکننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضهکننده ،ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع 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 ،سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده ( )4این آییننامه محاسبه 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 بیست روز شود ،سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید
محاسبه و پرداخت گردد.
ماده  -8عرضهکننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط 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 مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو ،مسئولیت جبران خسارات 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 اساس سیاست 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  -1فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده 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 ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط 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 است نسبت 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 است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت 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 تشخیص مرجع رسیدگی 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 (تاکسی  ،وانت ،ون) از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده 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 سیکلت :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده 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 است رأساً 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 است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده ( )2این آییننامه و همچنین تدوین جدول زمان
تعمیرات ،مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توسط 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 است در شبکه نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح 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.
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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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خدمات امدادى و طاليى امداد خودرو ايران
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.

5

مشتری گرامی
شما مشمول 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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خدمات امدادى و طاليى امداد خودرو ايران
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

5

بعد از ثبت درخواست امداد ،اكیپ های عملیاتی ،در سریعترین 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 شناسایی ناوگان امدادی پس از ثبت امداد به شماره همراه شما ارسال میگردد) بعد از اعزام
امدادگر توسط مركز پاسخگویی ،مشخصات وی برای شما پیامک و موقعیت ایشان نسبت به موقعیت
خودرو معیوب ،از طریق لینک ارسالی قابل ردیابی میباشد.
صورتحساب انجام خدمات،پس از پایان امدادرسانی به شماره 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.
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خدمات امدادى و طاليى امداد خودرو ايران
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

(سیل ،زلزله ،آتشفشان ،تگرگ ،طوفان ،صاعقه ،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 توسط امدادخواه ،کارشناسان مرکز پاسخگویی 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 سریع شامل 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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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
مشترکینی که این خدمات را در قالب سطوح مختلف کارت طالیی سال ،یک ستاره ،دوستاره ،سه ستاره 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 : 2سقف تعهدات شرکت 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 شما سرقت شود ،نسبت به تشكیل 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 سرقت گردد ،جهت پوشش 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
مستمر 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 مشتری
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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5

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 بسط و گسترش 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 فرمائید .سیستم تلفن گویا ،سئوال 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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فهرست الفبایی
آ
آفتابگیر
آینه آرایش
آینه جلو
آینه تاشوی برقی

۶۴
۵۲
۵۱
۵۲

الف
ابزار
ابعاد خودرو
اطالعات فنی موتور
ایمنی در گاراژ
ایمنی کودکان

۱۶۴
۲۰۱
۱۹۵
۱۴۷
۴۰

ب
باتری
بازرسیهای روزانه
بازرسیهای هفتگی
باز شدن اتوماتیک درها
بازکردن در موتور
بازکردن قفل فرمان
باز و بستن درها
برچسب های اخطار و پالک ها
بررسی روغن ترمز
بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
بررسی سطح روغن موتور
بررسی محلول خنک کننده
برف پاک کن ها و شیشه شوی

۱۵۴
۱۴۶
۱۴۶
۳۰
۱۴۸
۱۲۳
۳۰
۱۹۲
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۰
۱۵۱
۱۳۴
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بدرقه راننده در تاریکی
بستن در موتور
بستن کمربند
بکسل از جلو
بکسل از عقب
بکسل کردن خودرو
بوق

۶۷
۱۴۸
۴۷
۱۶۹
۱۶۹
۱۶۸
۱۲۱

پ
پرخوران()Turbocharger
پاک کردن لکههای قیر
پرکردن رادیاتور
پر کردن مخزن شیشه شوی
پالک شناسایی خودرو
پولیش کردن رنگ بدنه
پنچري

۱۳۵
۱۶۰
۱۵۱
۱۵۶
۱۹۴
۱۶۰
۱۶۷

ت
تایمر چراغ سقفی
ترمز پایی مجهز به بوستر
ترمز ضد قفل
ترمز دستی
تعویض باتری
تعویض باتری سوئیچ کنترل از راه دور
تعویض چرخ ها
تعویض المپ چراغ آینه آرایش
تعویض المپ چراغ سوم خطر (طاقچه عقب)

۶۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۳۸
۱۵۵
۳۳
۱۶۴
۱۸۹
۱۸۸

تعویض المپ چراغ پالک خودرو
تعویض المپ چراغ جلو نور باال
تعویض المپ چراغ نور پایین
تعویض المپ چراغ در

تعویض المپ چراغ صندوق عقب

تعويض المپ کنسول سقف
تعویض المپ چراغ سقفی عقب
تعویض المپ چراغ مه شکن جلو
تعویض المپ چراغ مه شکن عقب
تعویض المپ چراغ ترمز
تعویض المپ چراغ دنده عقب
تعویض المپ چراغ راهنمای جلو
تعویض المپ چراغ های راهنمای عقب
تعویض المپ چراغ های راهنمای روی آینه
تعویض المپها
تمیز کردن سطح خارجی خودرو
تمیز کردن زیر خودرو
تنظیم آینه برقی
تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی جلو
تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو
تنظیم زاویه فرمان
توصیه های ایمنی باتری
توصیههای ایمنی در مورد کمربندها
توصیه های کیفی در فرآیند شستشوی خودرو
تهویه اتوماتیک

۱۸۸
۱۸۳
۱۸۳
۱۸۸
۱۸۹
۱۸۷
۱۸۷
۱۸۴
۱۸۴
۱۸۶
۱۸۶
۱۸۳
۱۸۶
۱۸۹
۱۸۱
۱۵۸
۱۵۸
۵۱
۴۷
۱۳۳
۶۲
۱۷۰
۴۶
۱۶۱
۵۸

فهرست الفبایی
ج
جازدن چرخ زاپاس
جازدن تیغه برف پاک کن
جا سیگاری جلو
جا سیگاری عقب
جعبه داشبورد
جعبه فیوز
جعبه کنسول جلو
جک زدن زیر خودرو
جعبه فيوز محفظه موتور
جک گازی

۱۶۶
۱۵۷
۶۲
۶۲
۶۳
۱۷۳
۶۲
۱۶۵
۱۷۸
۱۴۸

چ
چراغ دید در روز
چراغ سقفی جلو
چراغ سقفی عقب
چراغ های راهنمای چپ و راست
چراغ های مه شکن جلو
چراغ های مه شکن عقب
چراغ های نور باال و پایین
چراغهای هشداردهنده جلو آمپر
چرخ زاپاس و ابزارهای آن
چرخش تایر در خودرو
ح
حرکت تکی برف پاک کن
حفاظت از بدنه خودرو

حلقه جلویی بکسل خودرو
حلقه عقبی بکسل خودرو
حمل با کامیونت
خ
خودرویاب

۱۶۸
۱۶۸
۱۶۹
۶۷

۱۳۲
۵۶
۵۶
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۳
۱۳۲
۱۱۳
۱۶۴
۱۶۷

د
درآوردن رینگ اسپرت
درآوردن تیغههای برف پاککن
در باک
درپوش مخزن بنزین
دریچه دسترسی به صندوق عقب
دزدگیر
دسته کلید
دوربین دید عقب

۱۶۶
۱۵۷
۱۳۱
۱۳۱
۶۳
۶۸
۳۰
۱۳۰

ر
راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی
راهنمای محفظه موتور
روشن کردن و رانندگی
روغن ترمز
ریختن روغن موتور

۱۱۶
۱۴۹
۱۲۲
۱۵۲
۱۵۰

۱۳۴
۱۶۰

ز
زیرآرنجی
زنجیر چرخ

۶۳
۱۶۶

س
سانروف
سرویس و نگهداری باتری
سوت اخطار
سوئیچ استارت
سیستم اعالم هشدار موانع عقب
سیستم پیش کشنده و محدودکننده نیرو
سیستم توزیع نیروی ترمز الکتریکی
سيستم هشدار موانع عقب
سیستم سوخت
سیستم ضد سرقت خودرو

۶۵
۱۷۰
132
۱۲۳
۱۲۹
۴۸
۱۴۰
۱۲۹
۱۳۱
۳۴

ش
شارژ اضطراری باتری
شارژ باتری با دستگاه شارژ
شست و شو و مراقبت از خودرو
شست و شوی تیغه برف پاککن
شست و شوی شیشه
شست و شوی شیشه ها و آینهها
شست و شوی قسمتهای داخلی خودرو
شمارههای شناسایی
شیشه باالبر هوشمند
شیشههای بغل

۱۷۱
۱۷۲
۱۵۸
۱۵۷
۱۳۴
۱۶۰
۱۶۰
۱۹۴
۵۴
۵۳

ص
صندلیها

۳۵
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ض
ضد یخ

۱۵۱

ظ
ظرفیتها و مواد مصرفی

۱۹۶

ع
عیوب متداول باتری

۱۵۴

غ
غیرفعال کردن دزدگیر

۶۸

ف
فرمان هیدرولیک
فرمان برقی
فشار باد چرخها
فعال کردن دزدگیر
فالشر
فیوزها

۱۵۳
۱۲۷
۱۶۷
۶۸
۶۴
۱۷۳

ق
قفل و بازکردن با کنترل از راه دور
قفل شدن اتوماتیک درها
قفل کردن فرمان
قفل کردن یا بازکردن با کلید
قفل کردن یا بازکردن در صندوق عقب
قفل ایمنی محافظت از کودکان

۳۰
۳۰
۱۲۳
۳۱
۳۱
۳۲
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قفل مرکزی

۶۴

ک
کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست
کپسول اطفاء حریق
کلید بازکننده در صندوق عقب
کلید شیشهها
کلید قفلکننده شیشههای عقب
کلید قفل مرکزی
کلید وصل مجدد سوخت
کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان
کمربند ایمنی پیش کشنده
کنترل آلودگی
کنترل سرعت هوشمند
کیسه هوا
کيسه هواي جانبي

۱۲۸
۴۹
۶۴
۵۳
53
64
131
66
48
۲۰۲
۱۲۰
۱۴۱
۱۴۴

گ
گرمایش و تهویه
گیربکس اتوماتیک

۵۷
۱۲۴

م
مایعات سمی
مبدل کاتالیزوری
مثلث خطر
محل جک در زیر خودرو
محل نگهداري عينک

۱۴۷
۲۰۲
۱۶۴
۱۶۵
51

مصرف سوخت
موقعیت دنده ها
مالتی مدیا

199
۱۲۳
۶۹

ن
نشانگر ساییدگی الستیک
نشانگر صفحه نمایش جلو آمپر
نصب صندلي کودک
نکات احتیاطی هنگام رانندگی
نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت خودرو
نگهداری
نگهداری تجهیزات خودرو
نگهداري از چرم طبيعي خودرو
نگهداري از پارچه مصرفي درتزئينات داخلي
نگهداري سيستم توربو
نکات ایمنی پرخوران

۱۶۷
۱۱۰
۳۹
۱۲۳
۳۲
۱۴۵
۱۵۹
۱۶۲
۱۶۲
۱۳۷
۱۳۶

و
وزنها

۲۰۰

ه
هشدارهای صوتی جلو آمپر

۱۱۹

دنا
دنا
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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 :

دنا پالس توربو

راهنمای محصول و گارانتی دنا

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

دنا پالس

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.

دنا پالس توربو اتوماتيک

