كيت ابزار ( / )2/2قالپاق -چرخ

جك 7
هنگام تعویض جك ،آن را به درستی جمع کرده و
آچار چرخ را پیش از تعویض به درستی در مکان
خود قرار دهید.
جك تنها براي تعويض چرخها طراحي
شده است .تحت هيچ شرايطي براي
تعميرات زير خودرو يا دسترسي به
زير خودرو از جك استفاده نکنید.

ابزار جداكننده قالپاق 8
از اين ابزار براي جدا كردن قالپاق استفاده میشود.
كيت ابزار در محفظه بار واقع شده است.
تركيب كيت ابزار براساس مدل خودرو متفاوت
است.
آچار چرخ 6

راهنماي پيچ چرخ 9
براي شل كردن يا سفت كردن پيچ چرخ استفاده
میشود.
قالب بكسل 10
به اطالعات بخش «بكسل كردن» در فصل  5مراجعه
نماييد.
آچار چراغهای جلو 11

(بسته به مدل خودرو يك يا دو ابزار جداكننده قالپاق
چرخ را تهيه نماييد)
براي باز كردن چراغهای جلو از آن استفاده نماييد.

قالپاق
از ابزار جداكننده قالپاق  8و قالب متصل به
گودي نزديك والو  12قالپاق را جدا نماييد.
براي قرار دادن ابزار جداكننده قالپاق در محل
خود ،آن را با والو  12همراستا نماييد .قالب نگه
دارنده را كام ً
ال كشيده ،از نقطه  Bنزديك والو
آغاز كرده و به ترتيب در نقطه  Cو  Dپيش رويد،
در نقطه  Eدرست مقابل والو اين عمليات را به
پايان رسانيد.
توجه :اگر از پيچ ضد سرقت استفاده نماييد به
اطالعات بخش «تعويض چرخ» مراجعه نماييد.
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كيت پنچرگيري ()1/3
در صورت رانندگي با الستيك پنچر
از كيت پنچرگيري استفاده نکنید.
پس از اقدام به هر عملياتي کنارههای
الستيك را به دقت بررسي نماييد.
رانندگي با الستيك كم باد ،صاف و پنچر
خطرناك بوده و امكان تعمير الستيك را
غيرممكن میسازد.
اين تعمير موقتي میباشد.

با اين كيت ،الستیکهایی كه در
قسمت  Aبر اثر برخورد با اجسام
کوچکتر از  4ميلي متر آسيب ديده
باشند را تعمير میکند.
اين كيت قادر به تعمير همه نوع پنچري مثل
بريدگي بيشتر از  4ميلي متر ،يا بريدگي در
محدوده  Bنمیباشد.
از قرار داشتن رینگها در وضعيت مناسب
اطمينان حاصل نماييد.
از بيرون كشيدن اجسام خارجي كه منجر به
پنچر شدن الستيك شدهاند و هنوز در الستيك
وجود دارند خوداري نماييد.
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الستيك پنچر شده هرچه سریعتر ( و تعمير
شده) بايد توسط متخصصين مورد بررسي قرار
گيرد.
هنگامي كه از يك الستیک تعمير يا تعويض
شده استفاده میکنيد .اين موضوع را به
متخصصين اعالم نماييد.
هنگام رانندگي ،به دليل وجود مايع تزريقي در
الستيك ممكن است لرزشي احساس نماييد.

اين كيت فقط به منظور پنچرگيري
الستيك ،براي خودروهاي مجهز به
كيت پنچرگيري مورد تأييد قرار
گرفته است.
هرگز از كيت پنچرگيري براي باد كردن
الستيك خودروي ديگر يا اشياء ديگر (حلقه
الستيكي ،قايق الستيكي و غيره) استفاده
نکنید.
هنگام جابه جايي و استفاده از بطري مايع
تعمير ،از پاشيدن مايع بر روي پوست
خودداري نماييد.
اگر قطرات نشتي پيدا كرد با مقدار فراوان آب
بشوييد.
كيت پنچرگيري را دور از دسترس كودكان
قرار دهيد.
بطریهای خالي را در اطراف نيندازيد .آن را
به نمایندگیهای مجاز يا سازمانهای بازيافت
تحويل دهيد.
اين بطري داراي عمر مفيد محدودي میباشد
كه روي برچسب آن مشخص شده است:تاريخ
انقضاء آن را بررسي نماييد.
براي تعويض لوله پنچرگيري و تعمير
محصوالت بطري با نمايندگي مجاز تماس
حاصل نماييد.

كيت پنچرگيري ()2/3

بسته به مدل خودرو ،در صورت پنچرگيري ،از كيت
واقع شده در كفپوش محفظه بار /صندوق عقب
استفاده نماييد.

پيش از استفاده از كيت ،خودرو را
در مكاني با فاصله كافي از ترافيك
پارك نماييد ،چراغهای هشدار خطر
را روشن نموده ،ترمزدستي را درگير نماييد از
همه سرنشينان بخواهيد كه خودرو را ترك
نمايند و آنها را از ترافيك دور نگه داريد.

بسته به مدل خودرو ،پارتيشن مركزي محفظه بار
 /صندوق عقب را جدا كرده تا به كيت پنچرگيري
دسترسي يابيد.
كيت را باز نموده ،درپوش  1و  3را جدا كرده
(درپوش بطري نبايد جدا شود) سپس بطري  2را
در پايه  3بپيچانيد.
هنگامي كه موتور روشن و ترمزدستي درگير
است :
 درپوش والو روي چرخ مربوطه را باز نموده وآداپتور پنچرگيري  6روي والو بچرخانيد.
 آداپتور  8را به سوكت برق روي داشبورد خودرومتصل نماييد.
 كليد  5را فشار داده ،الستيك را تا فشار توصيهشده باد كنيد ( به برچسب متصل شده به كنار
درب راننده توجه نماييد)
 بعد از حداكثر  5دقيقه ،باد كردن را متوقف نمودهو سطح فشار را بخوانيد (گيج فشار .)4
توجه :درحالي كه بطری خالي است (حدود 30
ثانيه) گيج فشار  ،4فشار  6بار را نشان خواهد داد
سپس فشار قطع میشود.

 تنظيم فشار باد :براي افزايش فشار باد ،بااستفاده از كيت به باد كردن ادامه دهيد ،براي
كاهش فشار دكمه  7واقع در آداپتور پنچرگيري
را بچرخانيد.
اگر پس از  15دقيقه فشار به حداقل مقدار  1/8بار
نرسد تعمير امكان پذير نيست ،با خودرو رانندگي
ننموده و با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نماييد.

در صورتي كه خودرو در جای
نامناسبی پارك شده است ،شما بايد
وجود خودروي خود را با استفاده از
مثلث هشدار يا ديگر وسايل كه مطابق با قانون
كشور محل سكونت شما میباشد را به ديگر
رانندگان اطالع دهيد.
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كيت پنچرگيري ()3/3

در صورتي كه الستيك به درستي باد شده باشد:
 استفاده از كيت را متوقف نماييد.ً
 درپوش تعبيه شده روي بطري را مجددا ببنديد. -آداپتور  8را جدا نماييد.

هيچ جسمي نبايد نزديك پاي راننده
باشد زيرا ممكن است حين رانندگي
و ترمز ناگهاني حركت كرده و باعث
تداخل در پدال ترمز شود.
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 برچسب توصيههای رانندگي  9را روي داشبوردجايي كه به آساني براي راننده قابل مشاهده
باشد بچسبانيد.
 كيت را در جاي خود قرار دهيد پس از پايان اولين عمليات باد كردن الستيك،الستیک هنوز نشتي دارد :رانندگي براي بسته
شدن حفره الزامي است.
 بالفاصله استارت زده و بين  12تا 36mph( 20و  )km/h 60رانندگي نماييد تا باد بطور
يكنواخت توزيع شود .پس از  2مايل (3
كيلومتر) براي بررسي فشار باد الستيك توقف
نماييد.
 در صورتي كه فشار باالي  1/3بار است اماكمتر از فشار توصيه شده باشد (به برچسب
کنار درب راننده مراجعه نماييد) مجددا ً آن را
تنظيم نماييد.
در غير اين صورت با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصل نماييد .تعمير امكان پذير نيست.
توجه :پس از استفاده از كيت ابزار به نمایندگیهای
مجاز مراجعه نموده تا شلنگ ،بطري و ديگر اجزا
را در محل خود قرار دهند.

اقدامات احتياطي هنگام استفاده از كيت
كيت براي بيش از  15دقيقه متوالي نبايد مورد
استفاده قرار بگيرد.

در صورتي كه درپوش سوپاپ (والو) به
درستي سفت نشده يا مفقود شده باشد
منجر به از دست دادن فشار میشود.
هميشه از درپوشهای مشابه درپوش اصلي
استفاده نموده تا كام ً
ال سفت شوند.
پس از تعمير با كيت ،بيش از 120
مايل ( 200كيلومتر) رانندگي
نکنید .عالوه بر آن سرعت خود را
كاهش داده و تحت هيچ شرايطي سرعت خود
را بيش از  )km/h 80( 48mp/hافزايش ندهيد.
برچسبي كه به داشبورد متصل شده است اين
موارد را به شما يادآوري میکند.
بسته به مقررات كشور يا محلي ،ممکن است
الستيك تعمير شده با كيت پنچرگيري نياز به
تعويض داشته باشد.

تعويض چرخها ()1/2
خودروهاي مجهز به جك و آچار چرخ
در صورت نياز قالپاق را باز نماييد
 از آچار  3براي باز كردن پیچهای چرخ استفادهنماييد و آن را طوري قرار دهيد كه بتوان از سمت
باال به آن فشار دهيد.
 جك  4را به طور افقي قرار دهيد ،سر جك بايدبا ارتفاع صفحه اتصال  ،1نزدیکترین حالت به
چرخ ،كه با فلش  2نشان داده شده است در یک
ارتفاع قرار بگیرد.

چراغهای هشدار خطر را روشن
نماييد .خودرو را در مكاني به دور
از ترافيك و روي سطحي صاف قرار
دهيد:ترمزدستي و دنده (دنده يك يا دنده عقب
يا ( pپارك) براي گيربكس هاي اتوماتيك) را
درگير نماييد.
از سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك نموده و
آنها را به دور از ترافيك نگه داريد.

 دسته جك را با دست بچرخانيد تا با محلقرارگيري جك هم راستا شود (بايد به آرامي زير
خودرو كشيده شود)
 آچار چرخ را بچرخانيد تا چرخ از روي زمينبلند شود
 پیچها را باز نموده و چرخ را درآوريد چرخ زاپاس را در توپي چرخ قرار دهيد و آنراچرخانده تا سوراخهای نصب را در چرخ و توپي
قرار دهيد.

در صورتي كه خودروي شما مجهز به جك
و آچار چرخ نمیباشد ،اين ابزارها را از
نمایندگیهای مجاز تهيه نماييد.
در صورتي كه خودرو در جای
نامناسبی پارك شده است ،شما بايد
وجود خودروي خود را با استفاده از
مثلث هشدار يا ديگر وسايل كه مطابق با قانون
كشور محل سكونت شما میباشد را به ديگر
رانندگان اطالع دهيد.

براي جلوگيري از خطر آسيب و
صدمه به خودرو ،جك را تا جايي
باال ببريد كه فاصله الستيك تا
زمين  3سانتي متر باشد.
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تعويض چرخها ()2/2
در صورتي كه پیچها با چرخ زاپاس تهيه شده
باشند ،از اينپیچها تنها براي چرخ زاپاس استفاده
نماييد .پیچها را سفت كرده ،از قرار گرفتن صحيح
توپي و پايين آمدن جك اطمينان حاصل نماييد.
هنگامي كه چرخ روي زمين قرار گرفته ،پیچها را
كام ً
ال سفت نموده و سفتي آنها را مورد بررسي
قرار دهيد (گشتاور سفت كردن  )110N.mو هرچه
سریعتر فشار باد الستيك زاپاس را هم بررسي
نماييد.

پيچ ضد سرقت
در صورتي كه از پيچ ضد سرقت استفاده مینمایید،
آنها را در نزديكي والو قرار دهيد (ممكن است
قالپاق نصب نشود)
در صورت پنچري ،هرچه سریعتر چرخ را
تعويضنماييد.
الستيك پنچر شده بايد توسط
متخصصين مورد بررسي قرار گيرد (تعمير شود در
صورت امكان)
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الستیکها ()1/3
ک و چرخ
امنيت الستی 
تنها الستیکها در تماس با زمين هستند بنابراين
نگه داشتن آنها در شرايط خوب الزامي میباشد.

هنگامي كه الستیکها نياز به
تعويض دارند از الستيك با اندازه،
مارك و نوع مشابه و مناسب ساختار
اكسل خودرو استفاده نماييد.
الستیکهای نصب شده در خودرو حداقل بايد
ظرفيت وزن و سرعت مشابه نمونه اصلي را
داشته يا با انواعي كه مورد تأييد نمایندگیهای
مجاز هستند مطابقت داشته باشد .عدم كاربرد
اين دستورالعملها ممكن است تاییدیه ثبت
خودروي شما را نامعتبر سازد.

هنگامي كه الستیکها در سطح نشانگرها
پوسيده شده باشند قابل مشاهده میشوند :2
سپس تعويض الستیکها ضروري میباشد زيرا
آج الستیکها نبايد کمتر از  1/6ميلي متر عمق
داشته باشد در نتيجه منجر به از دست دادن
كنترل خودرو در جادههای خيس میشود.
حمل بارهاي سنگين ،سفرهاي طوالني در
بزرگراهها ،به ويژه در آب و هواي گرم ،يا رانندگي
در جادههای كوچك و ناهموار باعث سايش سريع
الستیکها شده و روي ايمني الستیکها تأثير
خواهد گذاشت.
تعمير و نگهداري الستیکها
الستیکها بايد در شرايط خوبي قرار داشته باشند و
آج آنها عمق كافي داشته باشد؛
الستیکهای مورد تأييد دپارتمان فني ما داراي
نوارهاي هشدار سايش  1میباشند كه نشانگر
ساییدگی در چندین نقطه میباشد.

تصادفاتي مانند برخورد با جدول،
به هنگام رانندگي موجب صدمه
به الستیکها و قالپاق شده و
منجر به ناهم محور شدن اكسل عقب و جلو
میشود .در اين حالت ،با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.
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الستیکها ()2/3
فشار باد الستیکها
فشار باد الستیکها را بررسي نماييد( .چرخ زاپاس).
فشار باد الستیکها را هر ماه و عالوه بر آن پيش از
سفرهاي طوالني مورد بررسي قرار دهید.
(به برچسب متصل به کنار درب راننده مراجعه
نماييد)

فشار باد نادرست الستيك موجب
سايش غيرعادي الستيك و داغ
كردن غيرعادي میشود.
اين عوامل میتوانند بطور جدي بر ايمني تأثير
گذاشته و منجر به:
 كنترل ضعيف در جادهها خطر تركيدن يا جدا شدن آجفشار باد الستيك به وزن و سرعت خودرو
بستگي دارد .فشار باد را بر اساس شرايط استفاده
از خودرو تنظيم نماييد (به برچسب متصل به
کنار درب راننده مراجعه نماييد)
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هنگامي كه الستیکها سرد هستند فشار باد
را مورد بررسي قرار دهيد .فشار باالي حاصل از
شرايط آب و هواي بسيار گرم يا پس از رانندگي با
سرعت باال را ناديده بگيريد.
در هنگام سرد بودن الستیک ،فشار باد در هنگام
گرمشدن  0/2تا  0/3بار افزایش مییابد.
هرگز باد الستيك داغ را تخليه نكنيد.
توجه خاص
بسته به مدل خودرو ،يك آداپتور (تطبیق دهنده)
وجود دارد كه پيش از اضافه كردن باد بايد آن را
روي سوپاپ قرار دهيد.
خودروهاي مجهز به سيستم هشدار باد الستيك
در صورت كم باد بودن (پنچري ،فشار كم و غيره)
روي صفحه نمايشگر روشن
چراغ هشدار
میشود .بخش «هشدار پايين بودن فشار باد
الستيك» در بخش  2را ببينيد.
مطلع باشيد كه سفت نبودن يا مفقود
شدن درپوش سوپاپ منجر به نفوذ
ناپذيري كمتر و نشتی باد الستیک

میشود.
همواره از درپوش مشابه با درپوش اصلي استفاده
نموده و آن را كام ً
ال سفت نماييد.

نصب چرخ جديد
بنا به داليل امنيتي ،اين عمليات
بايد توسط متخصصين انجام گيرد.
نصب الستیکهای متفرقه موجب
تغيير در خودروي شما به شرح زير میباشد.
 ممكن است خودروي شما با مقررات كنونيمطابقت نداشته باشد.
 ممكن است كنترل خودروي شما را هنگامدور زدن تغيير دهد.
 ممكن است موجب سنگيني فرمان شود. ممكن است در استفاده از زنجير چرخ تأثيربگذارد.
چرخ زاپاس
به اطالعات بخش «چرخ زاپاس» و دستورالعملهای
«تعویض چرخ» در فصل  5مراجعه نمایید.

الستیکها ()3/3
استفاده در زمستان
زنجيرها

بنا به داليل ایمني ،نصب زنجير چرخ در محور
عقب اكيدا ً ممنوع میباشد.

در الستیکهایی كه بزرگتر از الستیکهای اصل
میباشد نمیتوان زنجير چرخ را نصب نمود.

الستيك برفي و زمستاني
براي اطمينان از حفظ حداكثر چسبندگي خودر،
توصيه میشود اين الستیکها را در هر چهار
چرخ نصب نماييد.
هشدار :گاهي اوقات اين الستیکها داراي
جهت چرخش خاص و شاخص حداكثر سرعت
میباشند كه ممكن است پايين تر از حداکثر
سرعت خودروي شما باشند.

الستیکهای يخ شكن (ميخ دار)
اين نوع از تجهيزات ممكن است فقط براي مدت
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشد.
رعايت سرعت مشخص شده توسط قانون كنوني
الزامي میباشد .اين الستیکها بايد حداقل بر
روي دو چرخ جلو نصب شود.

زنجيرها ممكن است كه تنها روی
چرخهای مشابه با چرخ اصلي
خودروي شما نصب شود.
به شرط استفاده از زنجيرهاي مخصوص،
میتوانید آنها را روي خودروي خود نصب
نماييد.
توصيه میشود كه با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصل نماييد.

در همه اين موارد ،توصيه میشود كه در انتخاب
تجهيزاتي كه مناسب خودروي شما هستند با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.
تعويض چرخ
بدلیل اینکه در خودروهايي كه
مجهز به سيستم هشدار فشار
باد الستيك میباشند احتماالْ چند دقيقه
رانندگي الزم باشد تا موقعيت صحيح چرخها
و ميزان فشار باد مشخص شود ،پس از هرگونه
عمليات فشار باد الستيك را بررسي نماييد.
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چراغهای جلو :تعويض المپها ()1/5

مدل پنج درب
پس از باز كردن درب موتور ،ابزار  Aرا بطرف باال
بكشيد .دو پيچ  1را با استفاده از ابزار بيرون بياوريد.
چراغ را به سمت جلو بكشيد و آن را روي ريل تا
انتها بلغزانيد.
پس از نصب مجدد المپ ،پيچ  1را سفت نموده و
ابزار را به درستي در جاي خود قرار دهيد.
چراغهای راهنما

نگه دارنده المپ  Bرا بچرخانيد تا قفل آن باز شود.
نوع المپ PY21W :2

5-14

چراغهای نور پايين جلو C
چراغ نور پايين جلو هالوژني

پوشش را جدا نموده ،سپس فنر 3
كردن المپ  4دربياوريد.
نوع المپH7 :

را براي جدا

از المپهای  55wضد  u.vاستفاده نماييد تا به
روکشهای پالستيكي چراغهای جلو صدمه اي
وارد نشود.

از لمس كردن شيشه چراغ خودداري نماييد.
پايه المپ را نگه داريد.
هنگامي كه المپ تعويض شد ،از نصب روكش آن
به صورت صحيح اطمينان حاصل نماييد.

در نتيجه خطري كه هنگام كار با
وسايل ولتاژ باال وجود دارد ،اين نوع
المپها بايد توسط نمایندگیهای
مجاز تعويض گردند.

چراغهای جلو :تعويض المپ ()2/5
براي تطابق با قوانين كنوني يا به عنوان
يك اقدام احتمالي ،میتوانید كيت ابزار كه
حاوي المپهای زاپاس و فيوزها است را از
نمایندگیهای مجاز تهيه نماييد.

چراغهای نور باال
روكش  Dرا جدا كرده ،نگه دارنده المپ
سمت پايين بكشيد تا قفل آن باز شود.
نوع المپH7 :

6

را به

المپهای کوچک جلو
روكش  Dرا جدا كرده و نگه دارنده المپ  5را بكشيد.
نوع المپw5w :
پيش از هرگونه عمليات در محفظه
موتور ،بايد با استفاده از دكمه
خاموش /روشن موتور ،سوئيچ را در
موقعيت خاموش ( )OFFقرار دهيد (اطالعات
«روشن ،خاموش كردن موتور» در فصل  2را
ببينيد).

ممكن است المپهای تحت فشار
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب وجود دارد.
ممكن است هنگام كار در نزديكي
محفظه موتور ،موتور داغ باشد.
عالوه بر آن ،ممكن است فن خنك
كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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چراغهای جلو :تعويض المپها ()3/5

المپها به شرح زير تعويض میشوند .اگرچه
توصيه میشود كه المپها در صورت بروز اشكال
در نمایندگیهای مجاز تعويض شوند.
كيت ابزار شامل المپهای زاپاس و فيوزها را از
نمایندگیهای مجاز تهيه نماييد.
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مدل چهار درب
درب موتور را باز نموده ،پيچ  1را با استفاده از
ابزار استاندارد باز نماييد .بسته به مدل خودرو ،از
كليدهاي تهيه شده در جعبه ابزار استفاده نماييد.
چراغهای جلو را تا حد امكان در جهت نمايش داده
شده بكشيد.
توجه :چراغهای جلو بطور كامل بیرون كشيده
نمیشوند.
از كشيدن شديد خودداري نماييد .زيرا باعث صدمه
به اتصاالت میشود.

چراغهای راهنما
روكش  Bرا جدا نموده ،نگه دارنده المپ  2را يك
چهارم چرخش كامل چرخانده و المپ را نيز يك
چهارم چرخش كامل بچرخانيد.
نوع المپPY21W :

چراغهای جلو :تعويض المپ ()4/5
چراغهای نور باال
روكش  Dرا يك چهارم چرخش كامل باز نموده و
كانكتور  4همراه با المپ را جدا نماييد.
المپ را از كانکتور خارج نماييد.
نوع المپH7 :
چراغهای کوچک
روكش  Dرا يك چهارم چرخش كامل باز نموده ،
نگه دارنده  5را بكشيد و المپ را بيرون بياوريد.
نوع المپW5W :

چراغهای جلو نور پايين C

المپ خالی از شارژ چراغهای جلو نور پایین

نوع المپD1S :

در نتيجه خطري كه هنگام كار با
وسايل ولتاژ باال وجود دارد اين نوع
المپها بايد توسط نمایندگیهای
مجاز تعويض گردند.

چراغهای جلو نور پايين هالوژني
روكش  Cرا جدا نموده ،سپس كانكتور  3را جدا
نماييد.
سربست  6را فشار داده ،مجموعه را از محل جدا كرده
و المپ را بيرون بكشيد.
نوع المپH 7 :
از المپهای  55Wضد  u.vاستفاده نماييد تا به
روكش پالستيكي چراغها صدمه اي وارد نشود.
شیشه المپ را لمس نکنید.
هنگام كه المپ تعويض شد ،از نصب مجدد روكش
بطور صحيح اطمينان حاصل نماييد.

المپ هاي تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
ممكن است هنگام كار در نزديكي
محفظه موتور ،موتور داغ باشد.
عالوه بر آن ممكن است فن خنك
كننده هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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چراغهای جلو :تعويض المپها ()5/5
چراغهای اضافي
در صورت تمايل به نصب چراغهای مه شكن
يا چراغهای روشنایی گسترده ()Long range
روي خودروي خود ،با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصل نماييد.

چراغ روشنايي روز 7

به نمایندگیهای مجاز مراجعه نماييد.

چراغ مه شكن جلو 8

سپر جلو بايد جدا شود ،با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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هرگونه عمليات (تغيير) بر
روي سيستم برقي بايد توسط
انجام
مجاز
نمایندگیهای
گيرد .زيرا نصب نادرست ممكن است به
تجهيزات الكتريكي صدمه بزند (اتصاالت،
اجزاي مخصوص آلترناتور) .عالوه بر اين
نمایندگیهای مجاز همه قطعات مورد نياز
اين عمليات را دارند.

چراغهای عقب و چراغهای هشدار :تعويض المپ ()1/5

مدل پنج درب

چراغهای راهنما ،ترمز و چراغهای کوچک

 روكش كيت ابزار را باز نموده و ابزار را بيرونبكشيد
 درپوش  1را براي دسترسي به مهرههای  2و 3باز نماييد
 مهره  2را بدون جدا كردن كامل آن باز نماييدالمپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

 مهره  2را شل نموده و براي آزاد كردن جلويالمپ آن را به سمت پايين فشار دهيد (حركت
 )Aسپس مهره را جدا نماييد.
 از بيرون ،المپ را به طرف خود بكشيد (حركت)B
 -نگه دارنده  4را با آزاد كردن بست  5جدا نماييد.

چراغ راهنماي 6
نوع المپPY21W :

چراغهای کوچک و چراغ ترمز 7
نوع المپP21/5W1:

نصب مجدد
براي نصب مجدد ،اين روند را بطور برعكس
انجام دهيد ،مراقب باشيد به سيستم سیمكشي
صدمهاي وارد نشود.
چراغ ترمز سوم ( )LEDو چراغهای کوچک
(بسته به مدل خودرو)
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.
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چراغهای عقب و چراغهای هشدار :تعويض المپ ()2/5

مدل پنج درب
(ادامه)
چراغ مه شكن /چراغ کوچک و دنده عقب
 از محفظه بار درپوش  8را باز نموده سپسمهرههای  9را جدا نماييد.

 درب پشتي را پايين آورده سپس المپ  10را بهطرف عقب كشيده و آزاد نماييد.
 -نگه دارنده المپ مربوطه را باز نماييد.

چراغ مه شكن /چراغ کوچک 12
نوع المپP21/4W1 :

چراغ کوچک LED
(بسته به مدل خودرو)
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ دنده عقب 11
نوع المپw16w :

چراغهای عقب و چراغهای هشدار :تعويض المپها ()3/5

مدل چهار درب

چراغهای راهنما /چراغ ترمز و چراغهای
کوچک

 -درب صندوق عقب را باز نموده و مهرههای 13

را باز نماييد سپس المپ را با كشيدن به سمت
عقب بيرون بكشيد
 بست  15را براي جدا كردن نگه دارنده المپ 14آزاد نماييد
 نگه دارنده المپ  16يا  17را باز نموده و المپرا تعويض نماييد
توجه :پيش از وارد كردن المپ از قرار داشتن
كابل (سیم) در جاي خود اطمينان حاصل نماييد.

چراغ راهنماي 16
نوع المپPY21W :

چراغ کوچک و چراغ ترمز 17
نوع المپP21/5W1 :

نصب مجدد
براي نصب مجدد ،اين روند را بطور برعكس
انجام دهيد ،مراقب باشيد به سيستم سیمكشي
صدمهاي وارد نشود.
چراغ ترمز سوم ( )LEDو چراغهای کوچک
(بسته به مدل خودرو)
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.
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چراغهای عقب و چراغهای هشدار :تعويض المپها ()4/5

مدل چهار درب
(ادامه)
چراغ دنده عقب  18روي صندوق عقب و
چراغ مه شكن عقب 19
به نزدیکترین نمايندگي مجاز برويد.

چراغ ترمز سوم 20

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.
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مدل پنج درب

چراغ مه شكن عقب 21

نگه دارنده المپ را به وسیلهی چرخاندن آن به
سمت مركز خودرو باز نماييد ،دسترسي به آن از
زیر خودرو امکانپذیر است.
نوع المپP21W :
نصب مجدد
براي نصب مجدد ،اين روند را به طور برعكس انجام
دهيد ،مراقب باشيد به سيستم سیمكشي صدمهاي
وارد نشود.
توجه :آگاه باشيد كه المپ مه شكن عقب بايد تنها
در سمت مشابه موقعيت راننده نصب شود.

چراغ ترمز پشت 22

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.

چراغهای عقب و چراغهای هشدار :تعويض المپها ()5/5

چراغ پالك راهنمايي و رانندگي 24
 -چراغ  24را با فشار دادن زبانه  23باز نماييد

 پوشش چراغ را براي دسترسي به المپ جدانماييد
نوع المپw5w :

چراغ هشدار 25
 چراغ هشدار ( 25پيچ گوشتي سرتخت را درموقعيت  Cقرار دهيد و از اين طريق چراغ
راهنما را بيرون بكشيد) را باز نماييد.
 نگه دارندهی المپ را يك چهارم يك چرخشكامل بچرخانيد و المپ را دربياوريد.
نوع المپw5w :
چراغهای هشدار LED

(بسته به مدل خودرو)
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب وجود دارد.
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چراغهای داخلي :تعويض المپها ()1/2

چراغهای سقفي
 كليد  3را در موقعيت مركزي قرار دهيد. چراغ سقفي را به سمت عقب حركت دهيد(حركت  )Aسپس به طرف جلو پايين خم نماييد
(حركت .)B
 هنگام حركت دادن چراغهای سقفي ،مطمئنشويد كه سیستم سیمکشی ،كشيده نشده باشد.
 طلق  1را باز نماييد.توجه :براي باز كردن المپ معيوب ،میتوانید از
پيچ گوشتي سرتخت يا ابزاري شبيه به آن استفاده
نماييد.
نوع المپW5W :
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المپ جعبه داشبورد
بسته به مدل خودرو ،روكش  2را باز نماييد ،سپس
میتوانید نگه دارنده  3را به راحتي باز نماييد.
نوع المپ C5W

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب وجود دارد.

چراغهای داخلی :تعویض المپها ()2/2

چراغ محفظه بار /صندوق عقب
المپ  4یا  5را با استفاده از پیچ گوشتی سر تخت
یا چیزی شبیه آن باز نمایید.

المپ را جدا نمایید.
زبانه  6را برای جداکردن روکش
فشار دهید.
نوع المپW5W :

8

و المپ

7

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب وجود دارد.
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فیوزها ()1/2

جعبه فیوز
درصورتی که هرکدام از اجزای محفظه کار نمیکند،
شرایط فیوزها را بررسی نمایید.
پوشش  Aو  Bرا باز نمایید(بسته به مدل خودرو)

برطبق قوانین محلی یا به عنوان یک اقدام
احتیاطی:
کیت ابزاری که حاوی المپهای زاپاس و
فیوزها میباشد را از نمایندگیهای مجاز تهیه
نمایید.
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انبرکها 1

فیوزها را مورد بررسی قرار دهید و
درصورت لزوم با فیوز دارای آمپر
مشابه تعویض نمایید  .اگر فیوز
در محل دارای آمپر قوی نصب شده باشد،
درصورتی که یکی از تجهیزات از مقدار زیادی
برق استفاده کند موجب داغی بیش از حد مدار
میشود(.خطر آتش سوزی)

با استفاده از انبرک  ،1واقع در پشت روکش  Aو
 Bفیوز را باز نمایید.
برای جدا کردن فیوز از انبرکها ،آنها را از کنار
به صورت کشویی بکشید.
استفاده از موقعیت فیوز بالاستفاده توصیه
نمیشود.

فیوزها ()2/2

قرارگیری فیوزها
(وجود فیوزها به سطح تجهیزات خودرو بستگی
دارد)
 1ترمز دستی کمکی
 2چراغهای ترمز
 3قفل اتوماتیک درب
 4شیشه باالبر برقی راننده
 5اتاق سرنشین
 6چراغهای راهنما

 7سیستم مسیریاب
 8برف پاککن شیشه عقب
 9کنترل شیشه عقب سمت راست
 10کنترل شیشه عقب سمت چپ
ESC/ ABS 11
 12کنترل شیشه سمت سرنشین
 13شیشه شوی شیشه جلو
 14گرمکن آینه دید عقب
 15رادیو
 16سوکت تجهیزات صندلی عقب
 17فندک

بعضی از تجهیزات توسط فیوزهای واقع در محفظه
موتور در جعبه فیوز  Cمحافظت میشوند .هر چند
که دسترسی به این فیوزها محدود است ،توصیه
میشود که تعویض فیوزها توسط نمایندگیهای
مجاز انجام گیرد.
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باطری :رفع نقص ()1/2
اجتناب از خطر جرقه
 پیش از قطع یا وصل مجدد باطری ،از خاموشبودن هریک از اجزای مصرف کننده برق
(چراغهای سقفی و غیره) اطمینان حاصل
نمایید.
 هنگامیکه باطری را شارژ میکنید ،پیش از قطعیا وصل مجدد باطری ،عملکرد شارژ را متوقف
نمایید.
 به منظور اجتناب از اتصال کوتاه (اتصالی) بینقطبهای باطری ( ترمینالها) هیچ گونه شیء
فلزی را روی باطری قرار ندهید.
 پیش از جداکردن باطری ،همواره پس از خاموشکردن موتور حداقل یک دقیقه صبر کنید.
 پس از نصب مجدد ،از اتصال قطبهای باطریاطمینان حاصل نمایید.
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اتصال شارژ باطری

شارژ باطری باید با باطری دارای ولتاژ اسمی 12
ولت مطابقت داشته باشد.

هنگامی که موتور روشن است باطری را جدا نکنید.

هنگام استفاده از شارژ باطری از دستورالعملهای
کارخانه سازنده پیروی نمایید.

ممکن است برای شارژ بعضی
باطریها مراحل خاصی مورد نیاز
باشد .با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصل نمایید.
از جرقه که ممکن است منجر به انفجار شود
خودداری نمایید و باطری را درمکانی با تهویه
مناسب شارژ نمایید.
خطر آسیب جدی وجود دارد.

به دلیل دارا بودن باطری به اسید
سولفوریک هنگام استفاده از
باطری مراقب باشید که با چشمها
و پوستتان در تماس نباشد ،درصورت تماس
محل تماس را با آب زیاد بشویید درصورت
نیاز با پزشک مشورت کنید.
اطمینان حاصل نمایید که آتش بدون حفاظ،
اشیاء داغ و جرقه در تماس با باطری قرار
نگیرید زیرا خطر انفجار وجود دارد.
هنگام کار کردن در محفظه موتور ،موتور
ممکن است داغ باشد .عالوه بر آن فن خنک
کننده موتور ممکن است هرلحظه شروع به
کار کند.
خطر آسیب جدی وجود دارد.

باطری :رفع نقص ()2/2
روشن کردن خودرو با استفاده از
خودروی دیگر

درصورت استفاده از خودروی دیگر برای استارت
خودروی خود ،کابل کمکی مناسب (با سطح مقطع
بزرگ) را از نمایندگیهای مجاز تهیه نمایید یا
درصورتی که کابل کمکی دارید از عملکرد صحیح
آن اطمینان حاصل نمایید.
دو باطری باید دارای ولتاژ اسمی مشابه
ولتی باشند .باطری تآمین کننده برق باید دارای

12

ظرفیت مشابه ( )amp_hours_Ahبا باطری
خالی باشد.
از عدم تماس بین دو خودرو اطمینان حاصل
نمایید(خطر اتصال کوتاه هنگامی که سر مثبت
متصل شده است) و اتصال باطری خالی را بررسی
نمایید .سوئیچ را در موقعیت خاموش ( )OFFقرار
دهید.
موتور خودروی تأمین کننده برق را استارت زده و
دور موتور را درسرعت متوسط قرار دهید.

کابل مثبت  Aرا به پایه  1در قطب ( )+وصل
نمایید ،سپس قطب ( 2 )+باطری تأمین کننده
برق را وصل نمایید.
کابل منفی  Bرا به قطب  )-(3باطری تأمین کننده
برق و پس به قطب  )-(4باطری خالی وصل نمایید.
موتور را استارت زده ،به محض اینکه استارت زده
شد کابل  Aو  Bرا به ترتیب برعکس ()4-3-2-1
جدا نمایید.

از عدم اتصال بین کابلهای  Aو
 Bو عدم تماس کابل مثبت  Aبا
هرگونه شیء فلزی روی باطری
تأمین کننده برق اطمینان حاصل نمایید.
خطر آسیب جدی یا صدمه به خودرو وجود
دارد.
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ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی :باطری

تعویض باطری
با استفاده از یک سکه روکش (قاب) شکاف  1را
باز نماییدو باطری  2را باتوجه به تقارن نشان داده
شده در پشت روکش تعویض نمایید.

توجه :هنگام تعویض باطری ،از تماس با مدارهای
الکتریکی در روکش کلید خودداری نمایید از لمس
باطری یا تماس نوار با انگشتانتان خودداری نمایید.
از یک پارچه نرم استفاده نمایید.

هنگام نصب مجدد ،از جاانداختن کامل روکش
اطمینان حاصل نمایید.

باطریهای مصرف شده را در محیط
اطراف نریزید آنها را به سازمان
جمع آوری و بازیافت باطریهای
مصرف شده تحویل دهید.
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باطریها را میتوانید از نمایندگیهای مجاز
تهیه نمایید.
عمر مفید این باطریها تقریباً دو سال است.

کارت رنو :باطری

تعویض باطری
وقتی پیغام ( )Key card battery lowدر
صفحه نمایشگر ظاهر میشود ،باطری کارت رنو
را تعویض نمایید ،دکمه  1را فشار دهید کلید
موقعیت اضطراری  2را کشیده سپس روکش  3را
با استفاده از زبانه  4باز نمایید.
با فشار دادن به یک سمت باطری(حرکت  )Aو
بلند کردن سمت دیگر (حرکت  )Bآن را تعویض
نمایید ،از درست بودن تقارن و مدل نشان داده
در روکش  3اطمینان حاصل نمایید.

هنگام نصب مجدد ،این روند را به طور برعکس
انجام دهید ،سپس یکی از دکمههای روی کارت
را در نزدیکی خودرو ،چهار بار فشار دهید.
پیغام ظاهر میشود :بعد از روشن کردن خودرو
پیغام ناپدید میشود.
توجه :از تماس مدار الکتریکی یا تماس با کارت
رنو هنگام تعویض باطری خودداری نمایید.
از بسته شدن کامل روکش اطمینان حاصل
نمایید.

این باطریها در نمایندگیهای مجاز در دسترس میباشد و عمر مفید آن حدودا ً دو سال میباشد.
از عدم وجود رنگ روی باطری اطمینان حاصل نمایید :خطر تماس الکتریکی نادرست وجود دارد.

نقص در عملکرد
درصورتی که باطری خیلی ضعیف شده است برای
اطمینان از عملکرد صحیح ،میتوانید استارت زده
(کارت رنو را درکارت خوان قراردهید) و خودرو را
قفل  /باز نمایید( .به اطالعات «قفل  /باز کردن
دربها» در فصل  1مراجعه نمایید).

باطریهای مصرف شده را دور
نریزید ،آنها را به سازمانهای
مسئول برای جمع آوری و بازیافت
باطریهای مصرف شده تحویل دهید.
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نصب رادیو

درصورتی که خودروی شما مجهز به سیستم صوتی
نمیباشد ،میتوانید سیستم را درمکانهای مورد نظر
نصب نمایید.
 رادیو 1 بلندگوهای تویتر 2 باسها 3برای نصب هرکدام از این تجهیزات ،لطفاً با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

محل رادیو 1
روکش را بازنموده  .آنتن + ،و – سیمهای اتصال
بلندگو در زیر آن تعبیه شده است.
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 درهمه موارد ،رعایت دستورالعملهای کارخانه سازنده بسیار مهم میباشد. مشخصات قالبها و سیمها (موجود در شبکه ارتباطی ما) به تجهیزات خودروی شما و نوع رادیوبستگی دارد.
برای پیداکردن شماره قطعات صحیح با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
 هیچ عملیاتی را در تجهیزات الکتریکی یا رادیو انجام ندهید ،بجز در نمایندگیهای مجاز ،نصبنادرست سیستم ممکن است موجب صدمه دیدن تجهیزات الکتریکی و یا قطعات متصل به آن
شود.

تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی الکتریکی و الکترونیکی
پیش از نصب هرگونه تجهیزات جانبی (به ویژه فرستندهها  /گیرندهها :فرکانس پهنای باند ،سطح برق ،موقعیت آنتنها و غیره) از مطابقت آنها
با خودروی خود اطمینان حاصل نمایید .توصیههای مورد نظر را از نمایندگیهای مجاز بخواهید.
فقط تجهیزات جانبی با حداکثر توان  120وات را متصل نمایید .خطر آتش سوزی
هیچ عملیاتی نباید در مدار الکتریکی یا رادیوها انجام شود مگر اینکه در نمایندگیهای مجاز :اتصال نادرست سیستم منجر به صدمه دیدن تجهیزات برقی
و  /یا اجزای اتصال میشود.
درصورت نصب هرگونه تجهیزات متفرقه درخودروی شما ،از محافظت صحیح آنها توسط فیوزها اطمینان حاصل نمایید .آمپر و موقعیت فیوزها را کنترل
کنید.
استفاده از گیرندهها /فرستندهها (تلفن ،تجهیزات  CBو غیره)
تلفن و تجهیزات  CBدارای آنتن ،موجب تداخل در سیستمهای الکترونیکی اصلی خودرو میشود :توصیه میشود که تنها از تجهیزات با آنتن بیرونی استفاده
نمایید .عالوه براین ،خاطر نشان میکنیم که مقررات مربوط به استفاده از چنین تجهیزاتی را رعایت نمایید.
نصب تجهیزات متفرقه
درصورت تمایل به نصب تجهیزات در خودروی خود :با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید .همچنین برای اطمینان از عملکرد صحیح خودروی خود و
اجتناب از هرگونه خطر در مورد ایمنی خودتان ،توصیه میشود تنها از تجهیزات طراحی شده برای خودروی خود که تنها سازنده برای آنها گارانتی تعیین
میکند استفاد ه نمایید.
درصورت استفاده از سیستم ضد سرقت ،آن را فقط روی پدال ترمز نصب نمایید.

موانعی برای راننده
درسمت راننده ،از کفپوش مناسب خودروی خود استفاده نمایید ،آنها را به اجزای از پیش نصب شده متصل نمایید ،نصب آنها را به طور مرتب بررسی
نمایید ،یک کفپوش را روی کفپوش دیگر قرار ندهید .خطر تداخل با عملکرد پدالها وجود دارد.
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تیغههای برف پاککن شیشه جلو
شرایط تیغه برف پاککنها را بررسی نمایید.
عمرمفید آنها برعهده شما میباشد:
 تیغهها را تمیز نمایید ،شیشه جلو و شیشهعقب را به طور مرتب با آب و صابون
بشویید.
 هنگامی که شیشه جلو و عقب کثیفهستند از برفپاککنها استفاده نکنید.
 هنگامی که برای مدت طوالنی از برفپاککنها استفاده نمیکنید ،آنها را از
شیشه جلو و عقب جدا نمایید

تعویض تیغههای برف پاککن شیشه جلو 1

هنگامی که سوئیچ در موقعیت خاموش ()OFF

است ،دسته برف پاککن را کام ً
ال پایین بیاورید:
آنها را کمی عقب تر از درب موتور متوقف نمایید.
بازوی  3برف پاککن را بلند نموده ،زبانه  2را
بکشید(حرکت  )Aو تیغه را به سمت باال بکشید.

نصب مجدد
تیغه را درطول دسته حرکت دهید تا به آن متصل
شود .از قفل شدن تیغه در محل صحیح خود
اطمینان حاصل نمایید .دسته برف پاککن شیشه
جلو را به موقعیت اولیه باز گردانید.
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تیغه برف پاککن شیشه عقب 4
 بازوی  6برف پاککن را بلند نمایید. -تیغه  4را بچرخانید تا جایی که سفت

شود

(حرکت ) C
 بسته به نوع خودرو ،زبانه  5را فشار دهید سپستیغه را با کشیدن آن جدا نمایید(.حرکت ) B

نصب مجدد
برای نصب مجدد ،این روند را به طور برعکس انجام
دهید .از قفل شدن تیغه درموقعیت اولیه اطمینان
حاصل نمایید.

 درآب وهوای سرد ،از عدمچسبیده شدن برف پاککنها
توسط یخ اطمینان حاصل
نمایید(خطر داغ کردن موتور برفپاککن
وجود دارد)
 شرایط تیغه برف پاککنها را مورد بررسیقرار دهید.
 به محض مشاهده عدم کیفیت تیغه برفپاککن آنها را تعویض نمایید(تقریباً سالی
یکبار)
 هنگام تعویض تیغهها ،مراقب باشید تابازوی برف پاککن روی شیشه قرار نگیرد

بکسل کردن  :خرابی ()1/2
قبل از یدک کشیدن ،کلید را در مغزی سوئیچ
وارد نموده یا کارت رنو را در کارت خوان قرار
دهید تا قفل ستون فرمان باز شود .بسته به مدل
خودرو ،پدال کالچ را فشار دهید ،دنده یک را
انتخاب نموده (دسته دنده در موقعیت  Nیا R
برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک)
دسته دنده را مجددا ً درموقعیت خالص قرار دهید
(موقعیت  Nبرای خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک).
بسته به مدل خودرو ،با باز شدن ستون فرمان،
برق مورد نیاز تجهیزات جانبی تهیه میشود .از
چراغهای خودرو میتوان استفاده نمود(چراغهای
هشدار خطر ،چراغ هشدار ترمز و غیره).
درشب چراغهای خودرو باید روشن باشند.
بعد از اتمام یدک کشی ،دکمه روشن /خاموش
موتور را دوبار فشار دهید(خطر تخلیه باطری
وجود دارد).

حین بکسل کردن کلید را از مغزی سوئیچ
و کارت رنو را از کارت خوان بیرون نکشید.

سرعت باید با مقررات کنونی برای بکسل کردن
مطابقت داشته باشد .درصورتی که خودروی شما
خودروی دیگری را بکسل میکند وزن خودرو
نباید از خودروی شما بیشتر باشد (به اطالعات
بخش «وزن» درفصل  6مراجعه نمایید).
بکسل کردن خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت خاموش ()OFF
قرار دارد ،گیربکس روغنکاری نمیشود .توصیه
میشود که این نوع خودرو را روی تریلر یا به
صورت چرخهای جلو بلندشده از زمین بکسل
نمایید.
در شرایط خاص
ممکن است خودرو را با هرچهار چرخ روی زمین
بکسل نمایید دراین صورت دنده را درموقعیت N
قرار دهید و بیشتر از  50مایل ( )80Kmبکسل
نکنید.

ا

هنگامی که دسته دنده درموقعیت
 Pقفل شده است و با فشار دادن
پدال ترمز آزاد نمیشود ،میتوانید
ن را به صورت دستی آزاد نمایید برای انجام
آ
این کار  ،یک میله سفت را در سوراخ  2وارد
نمایید ،میله را فشار داده و دکمه  1واقع روی
دسته دنده را به طور همزمان فشار دهید.
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یدک کشیدن :خرابی()2/2

تنها از نقطه جلو  4و نقطه عقب  5برای بکسل
کردن استفاده نمایید.
این نقاط ممکن است تنها برای بکسل کردن
استفاده شوند :از این نقاط برای بلندکردن مستقیم
یا غیره مستقیم استفاده نکنید.

هنگامیکه موتور متوقف میباشد،
سیستم کمکی فرمان و ترمز کار
نمیکند.
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برای دسترسی به نقاط بکسل کردن روکش  3یا 6

 برای بکسل کردن از میله یا کابلمخصوص بکسل استفاده نمایید
(درصورتی که قانون اجازه دهد)
خودروی بکسل شده باید قادر به ترمز کردن
باشد.
 اگر خودرو برای رانندگی مناسب نباشد،نباید بکسل شود.
 هنگام بکسل شدن از گاز دادن یا ترمز گیریناگهانی خودداری نمایید .بخاطر اینکه
موجب صدمه به خودرو میشود.
 هنگام بکسل کردن خودرو سرعتتان بیش از )50 Km/h( 30 Mphنباشد.

را با یک ابزار تخت باز نمایید.

(یا کلید تعبیه شده در کارت رنو)

قالب بکسل  7را کام ً
ال بچرخانید:

در ابتدا با دست تا جایی که امکان دارد بچرخانید
سپس با استفاده از آچار چرخ آن را سفت نمایید.
از قالب بکسل  7و سپس آچار چرخ تعبیه شده
درزیر کفپوش محفظه بار /صندوق عقب در کیت
ابزار استفاده نمایید(.به اطالعات بخش «کیت
ابزار» در فصل  5مراجعه نمایید).

ابزار را در خودرو رها نکنید زیرا
باعث اختالل در ترمزگیری میشود.
پس از استفاده ،قرار دادن جعبه
ابزار در کیت ابزار را به طور درست بررسی
نمایید ،بسته به مدل خودرو ،کیت ابزار را در
محل مناسب خود قرار دهید.
خطر آسیب وجود دارد.

نقص در عملکرد ()1/8
توصیه های ذکر شده به شما کمک میکند تا تعمیراتی موقتی و سریع روی خودرو انجام دهید .بنا به دالیل ایمنی باید هرچه سریعتر با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
استفاده از کارت رنو

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

کارت رنو دربها را باز  /قفل نمیکند

باطری کارت تمام شده است
دستگاههایی با فرکانس مشابه با کارت رنو درحال
استفاده میباشد(موبایل و غیره)

از سوئیچ یدکی استفاده نمایید (به اطالعات
بخش«کلید تعبیه شده» در فصل  1مراجعه نمایید).
استفاده از این تجهیزات را متوقف نمایید یا از کلید
اضطراری استفاده نمایید (به اطالعات بخش «کلید
تعبیه شده » در بخش  1مراجعه نمایید).
باطری را تعویض نموده ،میتوانید درب خودرو را باز
یا بسته نمایید (به اطالعات بخش «بازوبسته کردن
دربها» در فصل  1و «روشن /خاموش کردن
موتور» در فصل  2مراجعه نمایید).

باطری ریموت کنترل تمام شده است.

از سوئیچ یدکی استفاده نمایید.

دستگاههایی با فرکانس مشابه با کارت رنو درحال
استفاده میباشد(موبایل و غیره)

استفاده از این تجهیزات را متوقف یا از سوئیچ
یدکی استفاده نمایید.

خودرو در میدان الکترومغناطیسی شدید قرار
گرفته است
شارژ باطری خالی شده است.

باطری را تعویض نموده ،میتوانید درب خودرو
را باز یا بسته نمایید( .به اطالعات بخش «قفل /
بازکردن دربها» در فصل  1و «روشن /خاموش
کردن موتور» در فصل  2مراجعه نمایید).

خودرو در میدان الکترومغناطیسی شدید قرار
گرفته است
شارژ باطری خالی شده است.

ریموت کنترل دربها را باز /قفل نمیکند
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استارت فعال است

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

پاسخی وجود ندارد ،چراغ هشدار روشن نمیشود
و استارت فعال نمیشود.

باطری خالی شده است.

باطری معیوب را با باطری دیگر جایگزین کنید.

باطری غیرقابل تعمیر میباشد.

باطری را تعویض نمایید.

ترمینال (سر) باطری محکم نشده است.
ترمینال(سر) باطری خورده شده است.

دوباره ترمینالها را محکم  ،مجددا متصل یا
درصورتی که اکسیده شدهاند تمیز نمایید.

باطری خالی یا غیرقابل استفاده شده است.

باطری معیوب را با باطری دیگر جایگزین کنید.
به پاراگراف «باطری :رفع نقص» در فصل  5یا
تعویض باطری درصورت نیاز مراجعه نمایید.
هنگامی که ستون فرمان قفل است خودرو را هل
ندهید.

چراغهای هشدار ضعیف هستند و استارت به
کندی عمل میکند.
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استارت فعال است

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

موتور استارت نمیخورد
(خودروی مجهز به کارت رنو)

شرایط استارت کامل نشده است
کارت رنو(هندزفری) شناسایی نشده است.

به اطالعات بخش «روشن /خاموش کردن موتور» در
بخش  2مراجعه نمایید.
کارت رنو را دراتاق سرنشین جابهجا نمایید.

پس از شستن خودرو یا در آب و هوای مرطوب
روشن کردن موتور دشوار است.

سیستم جرقه زنی ضعیف ،سیستم مرطوب است.

شمع ،وایرها و کوئل را خشک نمایید.

هنگامیکه هوا گرم است روشن کردن موتور
دشوار است.

نقص سیستم سوخت رسانی(وجود حباب در مدار
سوخت)

اجازه دهید موتور سرد شود

نمیتوان موتور را خاموش کرد.
(خودرو مجهز به کارت رنو)

تراکم ضعیف

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

نقص در سیستم الکتریکی

دکمه استارت را پنج بار سریعاً فشار دهید.

ستون فرمان قفل باقی مانده است.

ستون فرمان قفل است.

بسته به مدل خودرو ،با فشار دادن دکمه استارت
موتور ،غربیلک فرمان را حرکت دهید (به اطالعات
بخش«روشن کردن موتور» درفصل  2مراجعه
نمایید).

کارت رنو(هندزفری) کار نمیکند.

به منظور روشن کردن موتور کارت رنو را در کارت
خوان قرار دهید.
به اطالعات بخش «روشن /خاموش کردن موتور» در
فصل  2مراجعه نمایید.
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در جاده

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

خروج دود سفید از اگزوز

این عامل الزاماً نشانه نقص نیست .ممکن است
این دود به دلیل ترمیم فیلتر خاصی باشد.

به اطالعات بخش «مشخصههای خاص مدل دیزلی»
در فصل  2مراجعه نمایید.

فشار باد الستیکها صحیح نیست ،به طور نادرست
باالنس شده یا صدمه دیدهاند.

فشار باد الستیکها را کنترل نمایید .درصورتی که
مشکلی وجود ندارد ،آنها را درنمایندگیهای مجاز
مورد بررسی قرار دهید.

نقص مکانیکی :واشر سرسیلندر صدمه دیده است.

موتور را خاموش نمایید .با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصلنمایید.

لغزش
جوش آمدن (کمپرس) مایع خنک کننده در
مخزن خنک کننده.
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در جاده

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

ظاهر شدن دود از زیر درب موتور

ایجاد مدار کوتاه یا نشت در سیستم خنک کننده

توقف نمایید ،سوئیچ را در حالت خاموش ( )OFFقرار
دهید .از خودرو دور بمانید .
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

مدار خنک کننده دارای نقص است.
چراغ هشدار سطح روغن موتور روشن میشود.
 -هنگام دور زدن یا ترمز گرفتن

سطح روغن بسیار پایین است.

 -در دور آرام موتور

فشار پایین روغن موتور

روغن را اضافه نمایید( به اطالعات بخش «سطح روغن
موتور پرکردن  /اضافه کردن» در فصل  4مراجعه
نمایید.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

 چراغ هشدار هنگام گاز دادن دیر خاموشمیشود ،یا روشن باقی میماند.

فقدان روغن موتور

خودرو را متوقف نموده با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصلنمایید.

فیلتر هوا مسدود است.
نقص در سیستم تغذیه مخزن
شمع معیوب ،فاصله نادرست دهانه شمع

کارتریج را تعویض نمایید.
سطح سوخت را بازرسی نمایید.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

تراکم ضعیف (شمعها ،سیستم استارت ،نشتی
هوا)

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

کاهش توان موتور
سرعت نامناسب دور آرام موتور یا توقف موتور
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در جاده

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

غربیلک فرمان سفت حرکت میکند.

داغ شدن سیستم کمکها و فرمان

اجازه دهید خنک شود.

باطری ضعیف یا خالی شده

باطری را مجددا ً شارژ یا تعویض نمایید.

پمپ مایع خنک کننده (واتر پمپ)  :تسمه کشیده
یا خراب شده است .فن خنک کننده موتور کار
نمیکند.

خودرو را متوقف نموده ،سوئیچ را در موقعیت
خاموش ( )OFFقرار دهید و با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.

موتور داغ کرده است چراغ نشانگر دمای مایع
خنک کننده روشن است(یا عقربه در محدوده
قرمز رنگ قرار دارد).

نشتی مایع خنک کننده

شرایط شلنگها و بستها را بررسی نمایید.
مخزن مایع خنک کننده را بررسی نمایید :مخزن
باید حاوی مایع باشد ،درصورت عدم وجود مایع،
آن را پر نمایید(هنگامی که مخزن خنک باشد)
احتمال سوختگی وجود دارد مراقب باشید .این
عملیات موقتی میباشد ،با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نمایید.

رادیاتور :اگر نشتی مایع خنک کننده قابل توجه باشد ،بخاطر داشته باشید درصورت گرم بودن موتور هرگز نباید مخزن مایع خنک کننده را پر
نمایید .پس از هرگونه عملکرد بر روی خودرو ،حتی شامل تخلیه بخشی از سیستم خنک کننده ،مخزن باید با مخلوط جدیدی که در مقدار و
نسبت صحیح تهیه شده است پر شود .تنها محصوالتی که مورد تأیید دپارتمان فنی ما هستند برای این کار مناسب هستند.
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تجهیزات الکتریکی

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

برف پاککن کار نمیکند.

تیغههای برف پاککن گیر کردهاند.

پیش از استفاده از برف پاککن تیغهها را آزاد
نمایید.
بانمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

فیوز برف پاککن شیشه جلو خراب است.
فیوز برف پاککن شیشه عقب خراب شده
است(توقف متناوب و دائمی)

آن را تعویض نمایید.

نقص موتور برف پاککن

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

برف پاککن متوقف نمیشود.

نقص در کنترلهای الکتریکی

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغهای راهنما خیلی سریع چشمک میزنند.

المپ سوخته است

المپ را تعویض نمایید.

 -المپ سوخته است.

المپ را تعویض نمایید.

 -نقص در اتصال منفی (اتصال بدنه)

اتصال منفی که به قسمتهای فلزی متصل است
را پیدا نمایید ،قسمت انتهای آن را ببرید (لخت
کنید) و به دقت دوباره در قسمت خود قرار دهید.

 -فیوز سوخته است.

المپ را تعویض نمایید.

 -فالشر معیوب است.

تعویض نمایید :با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصل نمایید.

نشانگرها کار نمیکند

یک طرف :

دو طرف کار نمیکنند:
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علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

یک طرف :

 المپ سوخته است. سیم قطع شده یا کانکتور به طور صحیح قرارنگرفته است.
 -نقص اتصال منفی(اتصال بدنه)

المپ را تعویض نمایید.
سیم را بررسی و مجددا ً به کانکتور وصل نمایید.
شرح باال را ببینید.

هردوطرف :

درصورتی که مدار ذوب شده باشد.

آن را بررسی نموده و درصورت نیاز تعویض نمایید.

نقص در کنترل الکتریکی

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

تجهیزات الکتریکی
چراغهای جلو کار نمیکنند.

:
چراغهای جلو خاموش نمیشوند.

اثرات میعان( قطرات و بخار آب) بر روی چراغها
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این یک نقص نیست .وجود قطرات آب در چراغها
یک پدیده طبیعی مربوط به تغییر دما میباشد.
این اثرات هنگامی که چراغها روشن شوند از بین
خواهند رفت.
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پالک شناسایی خودرو ()1/2

اطالعات موجود بر روی پالک شناسایی خودرو،
باید در همه مکاتبات یا درخواستها ذکر شود.
وجود و موقعیت این اطالعات به مدل خودرو
بستگی دارد.

پالک شناسایی خودرو A

 .1نوع خودرو و شماره شاسیها

بسته به مدل خودرو ،این اطالعات در موقعیت
 Bموجود میباشد.

( MMAC .2حداکثر وزن مجاز خودرو با بار)

6-2

( GTW.3وزن ناخالص -خودرو با حداکثر بار به همراه تریلر)
( MMTA .4حداکثر وزن مجاز خودرو) اکسل جلو
 .5حداکثر وزن مجاز روی اکسل عقب
 .6مشخصات فنی خودرو
 .7مرجع رنگ
 .8سطح تجهیزات
 .9مدل خودرو
 .10کد تزئینات
 .11مشخصات تجهیزات تکمیلی (اضافی)
 .12شماره تولید
 .13کد تزئینات داخلی
بسته به مدل خودرو ،دو نوع پالک وجود دارد.
نوع دیگر را میتوانید در صفحه بعد ببینید.

پالک شناسایی خودرو ()2/2

اطالعات موجود بر روی پالک شناسایی خودرو،
باید درهمه مکاتبات و درخواستها ذکر شود.
وجود موقعیت این اطالعات به مدل خودرو بستگی
دارد.

پالک شناسایی خودرو C

 .1نام کارخانه سازنده
 .2شماره طراحی  ECیا شماره تأییدیه
 .3شماره شناسایی

بسته به مدل خودرو ،این اطالعات در موقعیت
 Bموجود میباشد.

( MAM .4حداکثر حجم مجاز بار)
( GTW .5وزن خالص -خودرو با حداکثر بار – به
همراه تریلر)
( MPAW .6حداکثر وزن مجاز) برای اکسل جلو
 MPAW .7روی اکسل عقب
 .8محل خالی برای نوشتن اعداد مرتبط با سایت
رنو
 .9خروجی اگزوز دیزلی
 .10مرجع رنگ (کد رنگ)
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پالک شناسایی موتور()1/2

مشخصات روی پالک یا برچسب  Aدر همه

مکاتبات و درخواستها باید ذکر شود( .موقعیت
اطالعات به مدل خودرو بستگی دارد).
 .1نوع موتور
 .2پسوند موتور
 .3شماره موتور
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پالک شناسایی موتور ()2/2
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ابعاد (درمتر) ()1/2
مدل پنج درب
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ابعاد (در متر) ()2/2
مدل چهار درب

ویژگیهای خودرویی با فاصله کم از سطح زمین A
در صورتی که فاصله کف خودروی شما پایین تر از حد استاندارد باشد .لطفاً هنگام انجام
عملکردهایی مثل پارک درخیابان ،باالبردن سرعت ،رانندگی در سطوح ناهموار و یا جادههای
پوشیده از برف و تنظیم سرعت ،پایین بودن کف خودرو خود را بخاطر داشته باشید و سرعت
خود را براساس آن تنظیم نمایید.
در غیراینصورت خطر آسیب به خودروی شما وجود دارد.
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مشخصات موتور
مدل
مدل موتور(پالک موتور را ببینید)
ظرفیت (حجم ) ()cc
نوع سوخت
درجه اکتان

شمعها
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1.6 16V

1.6 16V

2.0 16V

1.5 dci

1.6 dci

K4M
1.598

H4MD7
1.598

M4R
1.998

K9K
1.461

R9M
1.598

استفاده از بنزین بدون سرب الزامی است و بنزین باید مطابق درجه
اکتان حک شده بر روی برچسب داخل درپوش مخزن سوخت باشد.
در صورت موجود نبودن ،برای مدت محدودی میتوانید از بنزین بدون
سرب استفاده کنید.
 درجه اکتان  91برای برچسب دارای درجه  95یا 98 درجه اکتان  87برای برچسب دارای درجه  95 ،91یا 98تنها از شمعهای مخصوص خودروی خود استفاده نمایید .نوع شمع باید
بر روی برچسب داخل محفظه موتور ذکر شده باشد درغیراین صورت با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
نصب شمعهایی که مناسب خودروی شما نیستند به موتور آسیب وارد
مینماید.

دیزلی
این برچسب در داخل
درپوش مخزن سوخت،
سوختهای مجاز را نشان
میدهد.

وزن(کیلوگرم)
وزنها در جدول زیر برای خودروهای ساده و بدون آپشن میباشند ،این وزنها بسته به تجهیزات خودروی شما تغییر میکنند .با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید.
حداکثر وزن مجاز خودرو با بار ( )MMACوزن خالص خودرو ()MTR

وزن یدک کش با ترمز *
وزن یدک کش بدون ترمز *
وزن مجاز قسمت جلوی خودرو *
حداکثر بار مجاز روی سقف با وسایل قابل حمل

وزنها بر روی پالک شناسایی خودرو مشخص شدهاند( به اطالعات بخش
«پالک شناسایی خودرو» درفصل  6مراجعه نمایید.
از طریق این محاسبه بدست میآیدMTR- MMAC :

650
75
( 80Kgشامل وسایل قابل حمل)

* وزن یدک کش (یدک کش کاروان -قایق وغیره)
وقتی که محاسبه  MTR- MMACبرابر صفر باشد ،یا هنگامیکه  MTRبرابر صفر باشد (یا در پالک شناسایی ذکر نشده باشد) یدک کشیدن ممنوع میباشد.
 رعایت وزن یدک کشی ،براساس مقررات محلی هرکشور ،به ویژه قوانین ترافیک جادهای بسیار مهم است .جهت هرگونه تغییرات با نمایندگیهای مجاز تماسحاصل نمایید.
 هنگام یدک کشی ،تحت هیچ شرایطی وزن خالص کل (خودرو  +یدک کش ) نباید بیش از مقدار تعیین شده باشد .با این وجود موارد زیر مجاز میباشد: حداکثر وزن مجاز  MMTAروی اکسل عقب نباید بیش از  %15باشد. حداکثر وزن  MMAC ،نباید بیشتر از  %10یا  100کیلوگرم باشد(هرکدام زودتر بدست آید)درهریک از موارد  ،حداکثر سرعت خودرو و تریلر نباید بیشتر از )100km/h( 60Mphباشد و فشار باد الستیکها باید از  0/2بار ( )psl 3افزایش یابد.
 راندمان موتور در مکانهای مرتفع کاهش مییابد .توصیه میشود که به ازای  1000متر ارتفاع  10درصد از وزن بار را کم کنید و همچنین با اضافه شدن هر 1000متر دیگر  10درصد از وزن را باز هم کم کنید.
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تعویض قطعات و تعمیر
قطعات اصلی بر اساس مشخصات سخت ،محدود و تحت آزمایشات فوق تخصصی طراحی شدهاند .بنابراین این قطعات حداقل دارای سطح کیفی مشابه قطعات
نصب شده در خودروی شما میباشند.
اگر همیشه قطعات خودرو را با قطعات اصلی تعویض نمایید ،از عملکرد صحیح خودرو اطمینان خواهید داشت .عالوه براین ،تعمیرات انجام شده توسط شبکه
ارتباطی کارخانه سازنده با استفاده از قطعات اصلی طبق شرایط پشت برگه سفارش ،گارانتی و ضمانت میشود.
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برگههای سرویس ()1/6

 VINشماره شناسایی خودرو..............................................:
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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برگههای سرویس ()2/6
 VINشماره شناسایی خودرو..............................................:
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

برگه سرویس()3/6
 VINشماره شناسایی خودرو..............................................:
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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برگههای سرویس ()4/6
 VINشماره شناسایی خودرو..............................................:
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

برگه سرویس()5/6
 VINشماره شناسایی خودرو..............................................:
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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برگههای سرویس ()6/6
 VINشماره شناسایی خودرو..............................................:
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی) :
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

بررسی ضدزنگ(پوسیدگی) ()1/6
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VTNشماره شناسایی خودرو...............................
عملکرد تعمیر زنگ زدگی و پوسیدگی

مهر

تاریخ تعمیر

عملکرد تعمیر زنگ زدگی و پوسیدگی

مهر

تاریخ تعمیر

عملکرد تعمیر زنگ زدگی و پوسیدگی

مهر

تاریخ تعمیر
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بررسی ضدزنگ(پوسیدگی) ()2/6
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VTNشماره شناسایی خودرو...............................
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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مهر

بررسی ضدزنگ(پوسیدگی) ()3/6
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VTNشماره شناسایی خودرو...............................
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
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بررسی ضدزنگ(پوسیدگی) ()4/6
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VTNشماره شناسایی خودرو...............................
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:

6-20

مهر

بررسی ضدزنگ(پوسیدگی) ()5/6
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VTNشماره شناسایی خودرو...............................
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
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بررسی ضدزنگ(پوسیدگی) ()6/6
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VTNشماره شناسایی خودرو...............................
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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مهر

