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راهنمای محصول و گارانتی رانا

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

راهنمای محصول و گارانتی

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

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

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

هشدار
عدم توجه به دســتوراتی که در کادرهای هشــدار دهنده همراه با این عالمت درج شده است احتمال تصادف یا آســیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.
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 -11محل قرار دادن دستمال کاغذی و بطری
 -12محل قرار دادن لیوان ،قوطی نوشابه و سایر وسایل
 -13کلید غیر فعال سازی شیشه باالبرهای عقب
 -14صفحه نمایش (چندمنظوره)
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رانا ال ایکس
اجزای خودرو
 -1دریچههای بخارگیر شیشههای کناری
 -2دریچههای بخارگیر شیشة جلو
 -3کنترلهای سیستم روشنائی و چراغهای راهنما
 -4دکمة تنظیم روشنائی داخل جلو آمپر
 -5کیسة هوای راننده
 -6محل کیسة هوای سرنشین
 -7دریچة قابل تنظیم سیستم تهویه جلو (چپ و راست)
 -8جعبه داشبورد
 -9ترمز دستی
 -10دسته دنده
 -11زیرسیگاری جلو
 -12دستگیرة تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
 -13تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو
 -14اهرم بازکننده در موتور
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1

کلیدها
با استفاده از این کلید ،قفل درهای جلو ،در صندوق ،کلید
غیرفعال کننده کیسة هوای سرنشین ،درباک ،قفل فرمان
و روشن کردن خودرو بصورت مجزا عمل میکنند.
کنترل از راه دور
با فشــار بر روی دکمة ( )Aدرهای خــودرو از راه دور قفل
میشوند.
این عمل با روشن شدن چراغ راهنما حدودا ً به مدت دو
ثانیه نمایش داده میشود.
با فشــار بر روی دکمة ( )Bدرهــای خودرو از راه دور باز
میشــوند ،و با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمايش
داده ميشود.
هشدار

از فشــردن دکمههای کنترل از راه دور در خارج از برد
خودرو خودداری نمایید ،زیرا ممکن است از کار بیفتد.
در این صورت کنترل از راه دور باید مجددا ً برنامهریزی
شود (به بخش مربوطه مراجعه نمایید).
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قفل و بازکردن با قفل مرکزی روی داشبورد
با فشار دادن کلید ( )Cمیتوانید همه درها به جز در صندوق
را باز ،و همه درها را قفل کنيد .چنانچه یکی از درهای جلو باز
باشد قفل مرکزی عمل نمیکند.
پارک کردن خودرو
در یک پارکینگ به منظور قفــل کردن درهای خودرو،
دکمة ( )Aرا فشــار دهید .درصورتیکه چراغهای راهنما
به مدت دو ثانیه روشن و خاموش شوند ،درها قفل شده
و سیســتم وارد حالت دزدگیر میشود .اما اگر چراغهای
راهنما برای چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش
شــوند ،یکی از درهای خودرو باز اســت و سیستم وارد
حالت دزدگیر نخواهد شــد .لذا پس از بستن در ،مجددا ً
دکمة ( )Aرا فشار دهید.

استارت زدن
چهاروضعیتکلیددرداخلسوئیچاستارتعبارتنداز:
 -1وضعیت  STOPیا خاموش:
سوئیچ بسته است.
 -2اولین پله ،وضعیت تجهیزات جانبی:
سوئیچ بسته است ولی فقط میتوان از تجهیزات جانبی
استفاده کرد.
 -3دومین پله ،وضعیت حرکت:
سوئیچ باز است.
 -4وضعیت استارت
روشن کردن موتور(استارت)

خودروى شما در یک نگاه

1

كارت باركددار
هنــگام تحويل خودرو ،يك كارت باركددار به همراه يك
دسته كليد و دسته كليد زاپاس به شما داده میشود .اين
كارت دارای كد شناسائی است كه نمايندگی مجاز ايران
خودرو هنگام كار روی سيستم ضد استارت الكترونيكی
به آن نياز دارد .اين كد توسط يك برچسب پوشيده شده
است فقط در صورت لزوم آن را پاک كنيد.
كارت شناســایی خــودرو را در یک مكان مطمﺌن
نگهدارى نمایيد و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهيد.
هنگام ســفر اين كارت را همانند ديگر مدارک شخصی
خودرو به همراه داشته باشيد.

هشدار
وقتی خودروی دســت دوم خريداری مینمائيد،
دقت كنيد كه كارت شناســايی خودرو به شــما
تحويل گردد .توصيه میشود كد كليد را به اطالع
نمايندگی مجاز برسانيد تا كليدهائی كه در دست
شماست تنها كليدهائی باشد كه بتواند خودروی
شما را روشن كند .هرگز در سيستم بازدارنده (ضد
استارت الكترونيك) تغييری بوجود نياوريد.
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1

قفل فرمان
پيش از اســتارت زدن ،اگر الزم باشــد قفل فرمان را باز
كنيــد و به آرامی همزمان بــا چرخاندن كليد ،غربيلك
فرمان را بچرخانيد .توصيه میشود هنگام استارت زدن
پدال كالچ را فشــرده نگهداريد تا اســتارت زدن موتور
آسانتر صورت گيرد.
همچنين پيشنهاد میگردد سوئيچ را باز نماييد و پيش
از اســتارت چند لحظه مكث نماييد(تا زمان قطع شدن
صــدای پمپ بنزين) و ســپس ســوئيچ را در موقعيت
استارت قرار دهيد.
استارت زدن موتور بنزینی
هنگام استارت زدن روی پدال گاز فشار ندهيد .استارت بزنيد
و تا زمانی كه موتور روشن نشده است كليد را رها نكنيد.

هشدار

 هرگز در فضای بسته موتور را روشن نكنيد. -هيچگونه تغييری در سيستم قفل فرمان ايجاد نكنيد.
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كيسههاى هواى جلو
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 دفترچه راهنما مراجعه فرمائيد.

خودروی شما در یک نگاه

1

رانا ال ایکس
شیشه باالبرهای برقی جلو
 -1شیشه باالبر برقی راننده
حالت دستی:کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا
بکشــید ،شیشــه به محض رها کردن کلید از حرکت باز
میایستد.
حالت خودکار:کلید را یک بار فشــار دهید یا بکشــید،
شیشه کام ً
ال باز یا بسته میشود .عمل بسته شدن خودکار
شيشهها فقط زماني که موتور روشن است صورت ميگيرد.
(در برخي از مدل ها حالت خودکار با فشردن يا کشيدن
لحظه اي کليد شيشه باالبر فعال مي شود)
 -2شیشه باالبر برقی سرنشین
کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا بکشید .شیشه به
محض رها کردن کلید از حرکت باز میایستد .برای شیشه
باالبر برقی سرنشین ،حالت خودکار تعریف نشده است.

 -3شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
 -4شیشه باالبر برقی سمت راست عقب

آینههای بغل برقی:
را به سمت راست یا چپ فشار دهید و
دکمۀ تنظیم
را به
آینۀ مورد نظرتان را انتخاب کنید .حاال دکمۀ
چهار جهت حرکت دهید و آینه را تنظیم کنید.
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خودروی شما در یک نگاه

1

رانا پالس
شیشه باالبرهای برقی جلو
 -1شیشه باالبر برقی راننده
حالت دستی:کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا
بکشــید ،شیشــه به محض رها کردن کلید از حرکت باز
میایستد.
حالت خودکار:کلید را یک بار فشــار دهید یا بکشــید،
شیشه کام ً
ال باز یا بسته میشود .عمل بسته شدن خودکار
شيشهها فقط زماني که موتور روشن است صورت ميگيرد.
(در برخي از مدل ها حالت خودکار با فشردن يا کشيدن
لحظه اي کليد شيشه باالبر فعال مي شود)
 -2شیشه باالبر برقی سرنشین
کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا بکشید .شیشه به
محض رها کردن کلید از حرکت باز میایستد .برای شیشه
باالبر برقی سرنشین ،حالت خودکار تعریف نشده است.
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 -3شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
 -4شیشه باالبر برقی سمت راست عقب

آینههای برقی:
اهرم را به سمت راست یا چپ بچرخانید تا آینه مورد
را به جهت
نظر انتخاب شود .برای تنظیم آینه ،اهرم
مورد نظر حرکت دهید.

خودروی شما در یک نگاه

1

رانا ال ایکس
کلید چراغ ها ،دستۀ راهنما و بوق
 -1چراغهــای کوچــک ،پالک و صفحــه نمایش جلو
داشبورد
 -2چراغ جلو نور پایین  /باال
 -3چراغ جلو نور باال (کشیدن اهرم به سمت راننده)
 -4چراغهای مه شکن جلو
 -5چراغهای مهشکن جلو  /عقب

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

برف پاککن ها و شیشهشوی
 -1خاموش
 -2برف پاککــن زمانی (فاصلة زمانــی بین دو حرکت
برفپاک کن وابسته به سرعت خودرو میباشد)
 -3برف پاککن کند
 -4برف پاک کن سریع
 -5حرکت تکی برف پاککن
 -6شیشه شوی (کشیدن اهرم به سمت راننده)
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خودروی شما در یک نگاه

1

رانا پالس
کلید چراغ ها و دستة راهنما
 -1چراغهــای کوچــک ،پالک و صفحــه نمایش جلو
داشبورد
 -2چراغ جلو نور پایین  /باال
 -3چراغ جلو نور باال (کشیدن اهرم به سمت راننده)
 -4چراغهای مهشکن جلو
 -5چراغهای مهشکن جلو  /عقب*

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

دسته برف پاککنها و شیشهشوی
جلو
 خاموش بــرف پاککــن زمانی (فاصلة زمانــی بین دو حرکتبرفپاک کن وابسته به سرعت خودرو میباشد)
 -1برف پاککن کند
 -2برف پاک کن سریع
 حرکت تکی برف پاک کن -3شیشه شوی (کشیدن دستة کنترلی به سمت راننده)
عقب*
خاموش

حرکت متناوب

* درصورت نصب در خودروی شما
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شیشه شوی

خودروی شما در یک نگاه

1

تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
به هنگام توقف ،ضامن قفل تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
را پائین بچرخانید.
ارتفاع مورد نظر را تنظیم نمائید و ضامن را به سمت باال
فشار دهید تا ستون فرمان قفل شود.

صندلیهای جلو
 -1تنظیم موقعیت طولی صندلی به سمت جلو و عقب
 -2تنظیم ارتفاع پشتی سر
 -3تنظیم ارتفاع صندلی
 -4تنظیم زاویه پشتی

اخطار
جهت کاهش صدمات جانــی 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.
 -هرگز بدون پشتی سر رانندگی نکنید.

اخطار
هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید،
این عمل بسیار خطرناک است.
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خودروی شما در یک نگاه

1

آزاد نمودن قفل در موتور
از داخل اتاق :اهرم در موتور را بکشید.
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از خارج اتاق:
اهرم را به ســمت باال بکشید و در موتور را باز کنید .میلة
جک در موتور را درجای خود قرار دهید تا در موتور باز بماند.

خودروی شما در یک نگاه

1

گرمایش و تهویه
شماره عالمت

عملکرد

1

انتخاب وضعیت توزیع هوا

2

کنترل ورود هوا

3

کنترلتهویه

4

گرمکن شیشۀ عقب

5

تنظیم میزان جریان هوا

6

تنظیم درجۀ حرارت
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خودروی شما در یک نگاه

1

توصیه هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو
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درها
نکته
اگر درهای خودرو توســط سوئیچ کنترل از راه دور
قفل شوند ،در صورت نیاز به بازکردن درهای خودرو
یا در صندوق عقب ،می بایســت سیســتم مجددا ً
توسط سوئیچ کنترل از راه دور غیرفعال گردد .زیرا
در صورت باز کردن درها توســط سوئیچ مکانیکی،
دزدگیر فعال شده و فالشرها روشن میشوند.

2

درهای خودرو
قفل یا بازکردن با کلید از خارج خودرو (قفل مرکزی)
از کلید برای قفل یا باز کردن سیستم قفل مرکزی استفاده
کنید .کلید را در قفل د ِر سمت راننده و یا سرنشین جلو
وارد کنیــد و برای قفل کردن به ســمت چپ و برای باز
کردن به سمت راست بچرخانید .تمام درها و د ِرصندوق
عقب قفل میشوند.
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بازکردن از داخل خودرو
برای بازکردن در از دستگیرة در استفاده کنید.
هشدار دهنده «در باز است»
هنگامی که خودرو در حال حرکت اســت (سرعت
باالی ) )10Km/hکليــد چراغ ســقفي در وضعيت
کنترلي باشــد اگر دري باز باشــد چراغ سقفي شروع به
چشمک زدن مينمايد.

درها
فعال سازی
هنگامی که ســوئیچ استارت باز است ،یک فشار ممتد 5
ثانیهای روی دکمة وارد آورید .فعال شــدن عملکرد
با سه بار چشمک زدن چراغ روی کلید و شنيدن صداي
بازر همراه است.
غیرفعال سازی
یک فشار ممتد  5ثانیهای روی دکمة
قفل و باز کردن در از داخل
با فشار روی دکمة درها باز و قفل میشوند .در حالت
بسته شدن نشانگر روی کلید روشن میشود .این نشانگر
در حالت بسته شدن درها توسط ریموت کنترل به صورت
چشمک زن روشن و خاموش میشود .برای قفل و بازکردن
در صندوق عقب ،به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
قفل مرکزی اتوماتیک درها
به هنگام رانندگی (در ســرعتهای باالی ))10Km/h
درها بطور اتوماتیک قفل میشوند .در سرعتهای باالتر
از  10Km/hبــرای بــاز کردن موقت قفــل درها کافی
یک فشار مختصر وارد آورید .شما
است روی دکمة
میتوانید این عملکرد را فعال یا غیر فعال سازید.

2

وارد آورید.

یادآوری:
چنانچه یکی از درها باز باشد ،قفل درها از داخل خودرو
و قفل مرکزی اتوماتیــک آن عمل نخواهد کرد .اگر در
صندوق باز باشــد ،قفل مرکزی اتوماتیــک درها عمل
خواهد کرد.

قفل ایمنی کودکان
این قفل از بازکردن درهای عقب از داخل خودرو ممانعت
را با استفاده از سوئیچ،
میکند .پین مخصوص قفل
یک چهارم دور در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

اخطار
در صورت وجود کــودک در صندلی عقب ،جهت
حفظ ایمنی وامنیــت ،قفل ایمنی کودک درهای
عقب را فعال نمائید .چنانچــه قفل کودک فعال
نشود حتی اگر درها قفل باشند باز هم با کشیدن
دستگیره در ،در عقب باز میشود.
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درها

2

قفل و باز کردن قفل در صندوق
کلید بازکن صندوق عقب
جهت بازکــردن قفل در صندوق عقــب  ،به مدت ۱/۵
اقدام
ثانیه با فشــردن کلید بازکن قفل در صندوق
به بازکردن قفل در صندوق نمائید.
بدون قفل مرکزی
برای بازکردن در صندوق ،کلید را در قفل از سمت
بچرخانید.
به سمت
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چراغ در صندوق با باز و بســته شدن در صندوق،
روشن و خاموش میشود.
زمانی که خودرو در حال حرکت است و در صندوق
به خوبی بسته نشده باشد ،چراغ سقفی شروع به چشمک
زدن میکند .البته به شرط آنکه دکمة آن در این وضعیت
قرار گرفته باشد.
حجم صندوق  400لیتر میباشد.

درها

کلیدها
با اســتفاده از این کلیدها قفلهای در ســمت راننده و
سرنشين جلو و در صندوق ،در باک ،ایمنی کودک ،قفل
فرمان و سوئیچ به صورت مجزا عمل میکنند.
باز و قفل کردن با قفل مرکزی
با استفاده از اين کليد ها درهای جانبی و در صندوق با
استفاده از قفل در راننده قفل ميشوند ولي از اين طريق
فقط درهای جانبی باز ميشــوند .چنانچه یکی از درها
باز باشــد ،قفل مرکزی عمل نمیکند .قفل مرکزی فقط
درهای جانبی خودرو (نه در صندوق عقب) را باز می کند.
عمل کنترل از راه دور نیز مانند عمل کلیدهاست ،با این
تفاوت که با فاصلة دور از خودرو عمل می کند.
قفل کردن:
بایک فشــار بــر روی دکمة
درهای خــودرو قفل
میشــود.این عمل با روشن شدن چراغ راهنما حدودا ً به
مدت  2ثانیه نمایش داده میشود.

باز کردن
با یک فشار بر روی دکمة
درهای خودرو باز میشوند.
این عمل با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمايش داده
ميشود.
چنانچه قفل درهای خودرو را باز کنیم ولی تا  ۱۲ثانیه هیچ
یک از درهای خودرو باز نشوند ،مجدداًعمل قفل شدن درها
به صورت اتوماتیک انجام میشود.
از زدن مــداوم کلید کنترل از راه دور ،خــارج از برد خودرو
خودداری کنید زیرا در این حالت خطر از کار افتادن کنترل از
راه دور یا پاک شدن برنامه آن وجود دارد و باید کنترل از راه
دور مجددا ً برنامه ریزی شود( .به فصل مربوطه مراجعه شود)

هشدار

از فشــردن دکمههای کنترل از راه دور در خارج از برد
خودرو خودداری نمایید ،زیرا ممکن است از کار بیفتد.
در این صورت کنترل از راه دور باید مجددا ً برنامهریزی
شود (به بخش مربوطه مراجعه نمایید).

اخطار
از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس
کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری
میتواند منجر به مرگ گــردد .در صورت بلعیده
شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

پارک کردن خودرو
در یک پارکینگ به منظور قفل کردن درهای خودرو ،دکمة
را فشار دهید .در صورتی که چراغهای راهنما به تعداد
یک مرتبه روشن و خاموش شوند ،درها قفل شده و سیستم
وارد حالت دزدگیر میشود .اما اگر چراغهای راهنما برای
چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش شوند ،یکی از
درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت دزدگیر نخواهد
شد .لذا پس از بستن در ،مجددا ً دکمة را فشار دهید.
عوض کردن باتری کنترل از راه دور
باتری مورد تأیید CR2032میباشد.
برای تعویض باتری ،ابتدا پیچ را بیرون آورید؛ سپس قاب
کلید را توسط یک سکة موجود روی حلقه جدا کنید.
اگــر بعد از تعویض باتری ،کنتــرل از راه دور عمل نکرد،
مجددا ً برنامهریزی کنید.
باتری کنتــرل از راه دور را دور نیندازید .باتریها حاوی
فلــزات مضر برای محیط زیســت هســتند .آنهــا را به
نمایندگیهای مجــاز ایران خودرو یــا دیگر مکانهای
جمعآوری این مواد تحویل دهید.

اخطار
هرگز نباید باتریهای مستعمل را در طبیعت رها نمود،
آنها را در اختیار سازمانهایی که مسئولیت جمعآوری
و بازیافت اینگونه باتریها را دارند ،قرار دهید.
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دزدگیر*
فعال کردن دزدگیر
با فشــار دادن دکمة قفل کردن روی کنتــرل از راه دور
چنانچه سوئیچ اســتارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی
درهای خودرو (از جمله در موتور و صندوق عقب) بســته
باشد ،عالوه بر قفل شدن درها ،دزدگیر فعال میشود .فعال
شدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشن شدن چراغهای
راهنما به اطالع راننده میرسد.
هنگامی که دزدگیر فعال است ،چراغ کوچک کلید قفل
مرکزی روی داشبورد شروع به چشمک زدن می کند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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هنگای که دزدگیر فعال است ،هر یک از شرایط زیر که رخ
دهد باعث میشود سیستم به حالت آالرم برود( .در حالت
آالرم چراغهای 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 وسیلۀ سوئیچ تغییر وضعیت سوئیچ استارت1
 -وارد آمدن ضربه به خودرو

غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است .فشار دادن دکمة باز شدن
قفلها روی کنتــرل از راه دور عالوه بر باز کردن قفلها
باعث غیرفعال شــدن دزدگیر میشــود .غیرفعال شدن
سیستم دزدگیر با دوبار خاموش و روشن شدن چراغهای
راهنما به اطالع راننده میرسد.

وضعیت آالرم برای  30ثانیه ادامه خواهد داشــت .سپس
آالرم بــرای  5ثانیه متوقف میشــود .پس از آن چنانچه
عامل ایجاد وضعیت آالرم از میان رفته باشــد ،چراغهای
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.
در وضعیت آالرم ،با فشردن دکمة باز یا بستن روی کنترل
از راه دور ،آالرم قطع میشود و دزدگیر فعال خواهد شد.
درها در صورت فشرده شدن قفل ،قفل ميشوند.

 -1حســگر ضربه به طور معمول نصب نشده و برای نصب آن باید به
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و پس از نصب از طریق
دستگاه عیب یاب آن را فعال کنید.

سيستم امنيتی ضد سرقت خودرو

هشدار
كپی كردن تيغة كليد برای روشــن شــدن خودرو
كافی نيســت .برای داشتن سوئيچهای بيشتری به
درخواســت مالك خودرو ،در نمايندگیهای مجاز
ايران خودرو امكان تكثير با دستگاه دياگ وجود دارد.

كارت باركددار
هنــگام تحويل خودرو ،يك كارت باركددار به همراه يك
دسته كليد و دسته كليد زاپاس به شما داده میشود .اين
كارت دارای كد شناسائی است كه نمايندگی مجاز ايران
خودرو هنگام كار روی سيستم ضد استارت الكترونيكی
به آن نياز دارد .اين كد توسط يك برچسب پوشيده شده
است فقط در صورت لزوم آن را پاک كنيد.

كارت شناســائی خــودرو را در یک مكان مطمﺌن
نگهدارى نمائيد و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهيد.

2

هشدار
وقتی خودروی دســت دوم خريــدای مینمائيد،
دقت كنيد كه كارت شناســائی خودرو به شــما
تحويل گردد .توصيه میشود كد كليد را به اطالع
نمايندگی مجاز برسانيد تا كليدهائی كه در دست
شماست تنها كليدهائی باشد كه بتواند خودروی
شما را روشن كند .هرگز در سيستم بازدارنده (ضد
استارت الكترونيك) تغييری بوجود نياوريد.

هنگام ســفر اين كارت را همانند ديگر مدارک شخصی
خودرو به همراه داشته باشيد .با تجهيز خودرو به سيستم
ايموباليزر ،تنها با اســتفاده از دو عدد ســوئيچی كه در
هنگام تحويــل خودرو به مالك تحويل گرديده اســت،
خودرو روشن خواهد شد.
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هشدار
 سیســتم ضد ســرقتی که خودروهای شما به آن تجهیز گشته است ،از مطمئنترین انواع سیستمهای حفاظتی میباشد که بدون انجام عملیات خاصی ،منجر به باال رفتنضریب امنیتی خودرو میگردد .البته موضوع فوق نباید مانع سهل انگاری مالکین خودرو نسبت به حفاظت کافی از خودرو شخصی شود.
سیستم ضد استارت ،بازدارنده الکترونیکی (سیستم ضد سرقت خودرو یا ایموبیالیزر)
این سیستم ،چند لحظه پس از خاموش شدن موتور ،سیستم الکترونیکی موتور را کنترل مینمایند و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی
ندارد جلوگیری میکند.
درصورتی که در کار سیستم اختالل ایجاد شود
 چراغ نمايشگر ايموبياليزر روي صفحه نمايش جلو داشبورد قرار دارد .اين چراغ به محض قرار گرفتن در وضعيت حرکت به سرعت چشمک ميزند (دومين پله کليد) و دراين حالت خودروي شما روشن نخواهد شد .با مشاهدة این مورد هرچه سریعتر با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
 شماره هر کلید را با دقت یادداشت کنید .این شماره روی اتیکتی که به کلید وصل است نوشته شده است .در صورت مفقود شدن کلید ،نمایندگی مجاز ایران خودرو میتوانددر اسرع وقت کلید جدیدی در اختیار شما قرار دهد.
 یکی از اقدامات مهم احتیاطی (هنگامی که کودکان داخل خودرو هستند) این است که حتی اگر برای چند لحظه خودرو را ترک میکنید ،سوئیچ را از روی قفل فرمان بردارید. سیستمهای کنترل از راه دور فرکانس باال ،سیستمهایی بسیار حساسند ،بنابراین زمانی که در اطراف خودرو نیستید از بازی کردن با دکمههای سیستم کنترل از راه دورتانخودداری کنید؛ زیرا ممکن است که آن را از کار بیندازید و برای فعال کردن آن برنامهریزی مجدد الزم شود.
 -هرگز در سیستم (ايموبیاليزر) تغییری ایجاد نکنید.
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صندلیهای جلو
 -1تنظیم موقعیت طولی صندلی
(جلو و عقب بردن صندلی)
اهرم تنظیم را باال ببرید و صندلی را به جلو و عقب فشار
دهید( .بلغزانید)
 -2تنظیم ارتفاع پشت سری
برای بلندترکردن پشت سری ،آن را به سمت باال بکشید.
پشت سری هنگامی تنظیم است که لبه باالیی آن
همسطح باالی سر شود.
پشت سری دارای یک چارچوب فلزی شیاردار است .این
شیارها مانع پائین افتادن پشت سری میشوند (وضعیت
ایمنی در زمان تصادفات).
جهت پایین آوردن آن روی دکمة واقع در راهنمای پایه
سمت چپ و پشت سری به طور همزمان فشار آورید تا
پائین بیاید .برای جابجا کردن و برداشتن آن زبانه را فشار
دهید زاویه پشت سری نیز قابل تنظیم است.
 -3تنظیم ارتفاع صندلی راننده
اهرم دســتگیرة تنظیم را به سمت باال بکشید برای باال
آوردن آن ،وزن خــود را از روی صندلــی بردارید و برای
پائین آوردن ،به صندلی فشار آورید.
 -4تنظیم زاویة پشتی
برای این کار اهرم تنظیم را به سمت عقب بکشید.
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اخطار
 دقت کنید هنگام حرکت ،سرنشــینان جلوییخودرو با پشتی خوابیده سفر نکنند.
کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را
دارند که زاویه پشــتی نسبت به خط عمود حدود
 25درجه باشد.
 برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود،کمربند را بر روی شانه خود نصب کنید .اطمینان
حاصل کنید که پشتی صندلیها در محل مناسب
و صحیح قرار گیرد.

اخطار
 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.

اخطار
 هرگــز هنگام حرکت خودرو پشــت ســری رابرندارید :آنها را حتماً در جایگاه خود قرار دهید و
به دقت تنظیم نمایید.
 در هنــگام حرکت خــودرو از تنظیم صندلیخودداری کنید.
 مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی ،پایسرنشین عقب زیر صندلی نباشد.

اخطار
هیچ وســیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلو
طرف راننده) وجود داشــته باشــد؛ زیرا در حالت
ترمز شــدید ،این وســایل میتوانند به زیر پدال
بلغزند و مانع استفاده از پدالها شوند.

صندلیها ،کمربندهای ایمنی
کمربندهای ایمنی جلو مجهز به سیســتم کشش
اولیه و محدود کننده نیرو
به هنگام تصادف از قسمت جلو خودرو ،ایمنی در صندلیهای
جلویی به خاطر وجود کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم
کشش اولیه و محدود کننده نیرو ،بهبود بیشتری یافته است
و بسته به میزان شدت ضربه ،سیستم کشش اولیه ،کمربندها
را تنگ تر می کند و بیشــتر به بدن سرنشینان میفشارد.
همینطور آن را به سمت بدن سرنشین میکشد.
کمربندهای مجهز به سیستم کشش اولیه ،هنگامی که
سوئیچ باز است فعال میشوند.
محدودکنندهها ،نیروی فشار کمربند ایمنی را به هنگام
تصادف بر روی بدن سرنشینان کاهش میدهند.
کمربند ایمنی
تنظیم ارتفاع کمربند:
 برای پائین آوردن :ضامن را به سمت خودتان بکشیدو آن را به سمت پائین حرکت دهید.
 -برای باال بردن :ضامن را به سمت باال حرکت دهید.

اخطار
جهــت کاهش صدمات جانی و ایمنــی به راننده و
سرنشین جلو ،الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر
و وضعیت سر نسبت به پشتی سر ،مطابق تصاویر فوق
حتماً رعایت گردد.

برای قفل کردن  :تسمه را بکشید و سپس انتهای آن را
در سگک وارد کنید.

کمربند ایمنی عقب
روی صندلیهای عقب سه کمربند با سه قرقره تکیهگاهی
نصب شده است.

اخطار
کمربندها تنها زمانی مفید و امن هستند که
صندلی حالتی نزدیک به عمود داشته باشد .اجازه
ندهید هنگام حرکت ،سرنشینان جلویی خودرو از
صندلیهای با پشتی خوابیده استفاده نمایند.

اخطار
از ورود اجســام خارجی بخصوص مواد چسبنده
به داخل قفل که باعث درســت عمل نکردن قفل
کمربند میشوند ،جلوگیری کنید.
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اخطار
 درهر کجای خودرو که نشستهاید ،همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید؛ حتی اگر یک مسیر کوتاه را طی میکنید. هرگز سگک های کمربندها را جابجا نکنید؛ زیرا کار سگک ها کام ًال با یکدیگر مطابقت ندارد.
 قبل و بعد از استفاده از جمع شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل نمائید.برای اینکه کمربند کارآیی مطلوب خود را داشته باشد:
 باید روی بدن محکم شده باشد. باید تنها یک نفر بزرگسال را پوشش دهد. نباید نخ کش یا پارگی داشته باشد. نباید پیچ خوردگی داشته باشد. نباید جابجا یا تغییر داده شود.تسمههای کمربند را با آب و صابون یا شوینده مخصوص پارچه ،تمیز نمائید.
بعد از خواباندن یا جابجائی یک صندلی یا صندلی عقب ،از قرار گرفتن و جمع شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل نمائید.
توصیههایی در مورد صندلی کودکان
اگر سن سرنشین زير  ۱۳سال یا قد او کمتر از  ۱۳۷سانتی متر باشد ،از صندلی مناسب کودک استفاده نمایید .هیچگاه از کمربند ایمنی برای بستن بیش از یک نفر استفاده
نکنید .هیچگاه اجازه ندهید که موقع حرکت ،کودک بر پای شما بنشیند.
بعد از تصادف ،سیستم کمربندهای ایمنی و کیسههای هوا را مورد بازدید قرار دهید و در صورت وجود اشکال آنها را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت تعویض کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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ایمنی کودکان
ايمني کودک
چنانچه سن سرنشــين زير  13سال يا قد وي کمتر از
 137سانتيمتر باشد ،سرنشين کودک محسوب ميشود
و به دليل اين که در کودکان وزن ســر نسبت به بدن
باالســت و همچنين عضالت گردن نسبتا ضعيف است،
به هنگام ترمز يا کاهش ناگهاني ســرعت ،امکان صدمه
جدي به ستون مهرههاي کودک وجود دارد.
بنابراين اســتفاده از صندلي مناســب کــودک الزامي
ميباشد.

2

صندلی مخصــوص گــروه  0و  +0و ( 1جدول موقعیت
صحیح برای نصب صندلی کودک) را به صورت رو به پشت
از سه نقطه به تسمه کمربند (کمربند با قرقره قفلشونده)
محکم کنید.

اخطار
هرگز صندلي مخصوص اطفال که رو به عقب بسته
ميشود را در حالتی که کیسه هوای سرنشین
غیرفعال نشده است ،در صندلي جلو خودرو قرار
ندهيد.

صندلیهــای رو به جلو را فقط در صندلی کناری عقب
خودرو مستقر و از  3نقطه به کمربند (کمربند با قرقرة
قفل شونده) محکم کنید.

همچنیــن کودکان رده وزنــی  2و ( 3به جدول موقعیت
صحیح برای نصب صندلی کودک) را میتوان با یک تشک
کمکی ( )seat boosterدر صندلی کناری عقب خودرو و
رو به جلو به گونهای نشاند که کمربند با قرقرة قفل شونده
(در دو یا سه نقطه) به تشک کمکی محکم شود .

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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ایمنی کودکان
نحوه اتصال صندلی ایزوفیکس دار
به منظور اتصــال صندلی کودک مجهز بــه ایزوفیکس
قالبهــای پایین صندلی کودک را به حلقههایی که بین
کفی و پشتی هستند متصل کنید و قالب متصل به تسمه
که باالی صندلی کودک اســت را به قالب روی پشــت
صندلی عقب متصل کنید.
برای این منظور شــاید الزم باشــد قالب پشتی صندلی
خودرو را آزاد کنید تا پشتی صندلی خودرو کمی خم شود
تا امکان رد کردن تسمه باالی صندلی کودک فراهم شود.

2

نصب صندلی کودک توسط ایزوفیکس ()Isofix
صندلیهای کودک مجهز به سیستم ایزوفیکس دارای دو
قالب قفل شــونده در پایین صندلی بوده که به راحتی به
دو حلقه که مابین پشتی و کفی صندلی خودرو قرار دارد
متصل میشــود و دارای یک تسمه و قالبی در انتهای آن
است که به یک حلقه واقع در روی طاقچه عقب و یا پشتی
صندلی (در مورد خودروی حاضر عقب پشــتی صندلی)
نصب میشود.
صندلیهای ایزوفیکس به راحتی نصب میشود و تا جای
ممکن از جابجایــی 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.
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حلقه های عقب پشتی صندلی

اتصاالت صندلي کودک (در تصوير مشــاهده ميشود)،
شامل سه حلقه اســت که دو تاي آن بين کفي و پشتي
صندلي عقب و ديگري پشت صندلي عقب قرار دارد.

ایمنی کودکان

اخطار
 -از محکم شدن اتصال قالب باالی تسمه صندلی کودک با قالبی که در پشت صندلي عقب قرار دارد مطمئن شوید .در صورتی که اتصال به درستی صورت نگرفته باشد ،در هنگام
تصادف ممکن است 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 در صفحه بعد توجه فرمایید.
 -اتصاالت ایمنی کودک به گونهای طراحی شــدهاند که تنها بارهایی را که به درســتی بر صندلی کودک وارد میشوند را تحمل می کنند .تحت هیچ شرایطی آنها قابل استفاده
برای کمربند 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 ایجاد
می 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 مرگ
در 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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2

ایمنی کودکان

2

نصب تسمه قالب باالی صندلی کودک
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 تســمه 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 زير 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

2

 = 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.
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ایمنی کودکان

2

توضيحات جدول صفحه قبل:
( )۱براي نصب گهواره کودک در خودرو ،توجه داشته باشيد که یک 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.
( )۲برای 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.
ً
( )۳برای نصب صندلی کودک رو به جلو در ردیف عقب ،قبل از نصب ،پشت سری صندلی خودرو را جدا کنید.
( )۴آمار نشان میدهد که کودکان در تمامی ردههای سنی و وزنی هنگامی که در صندلی عقب محافظت میشوند ،ایمنتر هستند.
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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 وضعیت ( )ONقرار
میگیرد ،چراغهاي نشــانگر ( )AIRBAGروی صفحه
روشــن شده وپس از  6بار چشمک
جلو آمپر
زدن 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.

2

کیسۀ هواي راننده و کیسۀ هواي سرنشين

کیســۀ هــواي مخصــوص راننــده در پشــت درپــوش
مرکــزي غربيلــک فرمــان قــرار گرفتــه 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
قرار 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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كيسة هوا ()AIRBAG

2

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.
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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.

هشدار

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

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

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

2

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 جدی
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 دفترچه راهنما مراجعه فرمائيد.
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کیسة هوا ( ،)AIRBAGفرمان

2

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.

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 از دورههــاي بازديد يــا تعويض
کيسههاي هوا و کمربند ايمني به کتابچه راهنمای
گارانتي مراجعه نمائيد.
اخطار
استفاده از اجزاء سيستم ايمني يک خودرو (کيسه
هوا ،کمربنــد ايمني ،واحد کنتــرل الکترونيکي،
سيمکشــي و  ).....بر روي خــودرو ديگر حتي اگر
مشابه باشــند 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.
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فرمان
تنظیم ارتفاع فرمان
ابتدا به هنگام توقف اهرم را به ســمت پایین بکشید تا
قفل فرمان آزاد شود .ارتفاع فرمان را در موقعیت دلخواه
تنظیم کنید و اهرم را بکشید.

اخطار
 هرگز فرمان خــودرو را هنگام رانندگی تنظیمنکنید ،این عمل فوق العاده خطرناک است.
 بدالیل ایمنی ،این تنظیم را هنگامی که خودرومتوقف است انجام دهید.

آینهها

2
آینة جلو دستی
این آینه دارای دو موقعیت است:
 روز (حالت معمولی) شب (ضد نور خیره کننده)برای تغییر حالت یکی بــه دیگری ،اهرم زیر لبة آینه را
بکشید یا فشار دهید.

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.
* درصورت نصب در خودروی شما

آینههای بغل برقی
را به سمت راست یا چپ بچرخانید و
دکمة تنظیم
را به
آینة مورد نظرتان را انتخاب کنید .حاال دکمة
چهار جهت حرکت دهید و آینه را تنظیم کنید.

آینههای بغل برقی
را به سمت راست یا چپ بچرخانید و
دکمة تنظیم
را به
آینة مورد نظرتان را انتخاب کنید .حاال دکمة
چهار جهت حرکت دهید و آینه را تنظیم کنید.

اخطار
آینة بغل راننــده به منظور کاهش« نقطه کور» به
صورت محدب اســت .بنابراین اشیایی که در آینة
راننده و سرنشــین جلو دیده میشــوند ،دورتر از
فاصلة واقعی آنها به نظر میرسند .به همین دلیل
الزم است این موضوع را به خاطر بسپارید تا بتوانید
تشــخیص درســتی از فاصلة صحیح خودروهایی
داشته باشید که در عقب خودرو شما هستند.
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شیشه باالبرها
 عملکرد اتوماتیکرا یک بار فشــار دهید یا بکشــید .با یک بار
کلیــد
فشــاردادن یا کشــیدن کلید ،پنجره کام ً
ال باز یا بسته
میشود .فقط زماني که موتور روشن است ،شیشه باالبر
سمت راننده جهت بستن شيشــه به صورت اتوماتيک
عمل ميکند.
 -2کلید شیشه باالبر برقی سرنشین جلو
 -3کلید شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
 -4کلید شیشه باالبر برقی سمت راست عقب

2

شیشه باالبرهای برقی جلو
 -1کلید شیشه باالبر برقی سمت راننده
 عملکرد دستی:را به آرامی فشــار دهید یا بکشید .زمانی که
کلید
کلید را رها کنید حرکت شیشه متوقف خواهد شد.
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اخطار
 -هنگامی که راننده شیشه باالبرهای سرنشینها
را فعال میسازد باید از این موضوع مطمئن باشد
که کسی مانع باز و بسته شدن پنجرهها نیست.
 -راننده باید از استفاده صحیح مسافرین از شیشه
باالبرها اطمینان حاصل نماید .به هنگام استفاده
از شیشه باالبرها حتماً مراقب کودکان باشید.
 -ماندن انگشت ،دست و سر میان شیشة برقی در
حال بسته شدن ،می تواند جراحات جدی ایجاد
کند .بسته شــدن غیرصحیح شیشهها میتواند
باعث جراحات شدید بشود.

غیر فعالسازی موقت شیشه باالبرهای عقب
(ایمنی کودکان)
با این کلید میتوان شیشــه عقــب را در هر وضعيت و
نقطهاي که باشد ،قفل کرد.
با اولین فشــار ،کلید فعال میشود (چراغ دکمه روشن
میشــود) و دومین فشار آن را غیر فعال میکند (چراغ
دکمه خاموش میشود).
پس از خاموش کردن خودرو و قراردادن استارت سوئیچ
در وضعیت صفر ،شیشه باالبرهای جلو فقط به مدت30
ثانیه قابل استفاده خواهند بود و پس از گذشت این زمان
غیر فعال خواهند گردید.

* درصورت نصب در خودروی شما

گرمایش و تهویه
رانا ال ایکس
نمای دریچههای تهویة هوا

2
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گرمایش و تهویه

2

رانا پالس
نمای دریچههای تهویة هوا
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گرمایش و تهویه
تهویه
 )1دریچههای گرم کن و بخارگیر شیشة جلو
 )2دریچههای گرم کن و بخارگیر پنجرههای جلو
 )3دریچههای کناری
 )4دریچههای مرکزی
 )5خروجیهای هوای (گرمکن) زیر پای سرنشین جلو
توصیههای کاربردی و یادآوریها
کلید کنترل جریان هوا را طوری تنظیم کنید تا مطمئن
شــوید که جریان هوای تازه در اتاق به مقدار مناسب و
کافی وجود دارد .با قرار دادن این کلید درحالت ""OFF
(غیرفعال سازی سیستم) ،نمیتوان آسایش سرنشینان را
از لحاظ گرمای هوا تضمین کرد و کوچکترین وزش هوای
ناشی از جابجایی خودرو محسوس خواهد بود .توزیع هوا
را مطابــق با نیاز و شــرایط آب و هوایی خودتان تنظیم
نمائید.
دمــا را بطور تدریجی تا رســیدن به دمای مطلوب خود
تنظیم نماید.
کنترل ورودی هــوا را در موقعیت «هوای خارجی» قرار
دهید تا عملیات بخارزدایی بهتر انجام شود .بعد از یک
توقف طوالنــی در زیر نور آفتاب دمــای داخلی خودرو
بســیار باال خواهد بود .بنابراین حتماً چند لحظه هوای
اتاق سرنشین را تهویه کنید.

برای فراهم نمودن توزیع مناســب و کامل هوا از انســداد
دریچههای ورودی هوای خارجی ،تهویهها ،دریچههای هوا،
خروجیهای هوای زیرپای سرنشینان خودداری نمائید.
دربرخی موارد استفاده بسیار سخت از خودرو (کشیدن
حداکثر بار در سراشیبی تند و دمای باال) ،قطع سیستم
تهویه باعث بازیافت قــدرت موتور میگردد و در نتیجه
قدرت یدک کشی نیز بهبود می یابد.
مراقب باشید فیلتر تهویه اتاق خودرو درست عمل کند.
این فیلتر در سطح شیشة جلو و زیر در موتور قرار دارد.
اجــزاء فیلتر را به طور منظــم تعویض کنید و حتی اگر
شــرایط محیطی نیز ایجاب کرد ،آنها را در بین برنامه
زمانبندی شده هم تعویض کنید.
سیســتم تهویه هوا کلر ندارد و به همین دلیل برای الیه
ازن خطری ایجاد نمی کند .به منظور نگه داشتن سیستم
تهویه در وضعیت انجام عملکرد عادی به طور کامل ،این
سیستم را یک یا دو بار در ماه بکار بیندازید.
آب ناشــی از تقطیر بخار آب توسط یک روزنه که برای
این کار تعبیه شده است ،تخلیه میگردد .بنابراین ممکن
اســت در زیر خودرویی که توقف کرده است گودالی از
آب ایجاد شود.
اگر سیستم ،هوای خنک تولید نمی کند آن را بکار نیندازید
با یکی از نمایندگیهای مجاز تماس حاصل فرمائید.

اخطار
 از خوابیدن در داخل خودرو زمانی که سیســتمتهویه مطبوع (کولر و یا بخاری) روشــن اســت
بپرهیزید ،زیرا در این حالت ممکن است افزایش
میزان دی اکسید کربن داخل کابین و یا افزایش
دمای بدن منجر به آســیب جدی و حتی مرگ
شود.
 اســتفاده طوالنی مدت از سیستم تهویه مطبوعدر حالت گردش داخلــی هوا میتواند منجر به
کاهش میزان هــوای موجود در داخل خودرو و
باعث خوابآلودگی شــود که این امر میتواند
منجر به بروز تصادف و صدمات جانی گردد.
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گرمایش و تهویه
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گرم کردن شیشه عقب
با فشردن این کلید در حالی که موتور روشن است،
گرمکن شیشة عقب و آینههای خارجی فعال میگردد.
برای پرهیز از مصرف بیش از اندازه برق ،گرمکن تقریباً پس
از  ۱۲دقیقه بطور خودکار خاموش میشود .قبل از خاموش
شدن اتوماتیک گرمکن ،میتوان آن را با فشار مجدد دکمه
غیرفعال ساخت.
به محض برطرف شــدن بخار و گرم شــدن شیشه ،آن
را خاموش کنید زیرا باعــث کاهش مصرف برق خودرو
میگردد.
بخارزدایی دستی
به منظور بخارزدایی سریع شیشه جلو و پنجرههای کناری:
 -سیستم تهویه را فعال سازید.
 -دکمة تنظیم دما و تنظیم جریــان هوا را در وضعیت
ماکزیمم قرار دهید.
 -دریچههای مرکزی را ببندید.
 -کنترل ورودی هوای خارج را در ســمت چپ یعنی در
وضعیت«هوای خارجی» قرار دهید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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هشدار
 در مواردى كه خودرو داراى سيستم تهويه مطبوع مىباشد ،توجه داشته باشيد كه سنسورهاى نور خورشيد وسنسورهاى دماى داخل كابين مسدود نشوند ،زيرا مسدود شدن سنسورهاى مذكور مىتواند منجر به عملكرد
نامناسب سيستم تهويه مطبوع شود*.
 در هنگام پيمايش ســربااليى شديد ،در صورتى كه سيســتم كولرخودرو روشن مىباشد الزم است تا جهتجلوگيرى از وارد شدن فشار زياد به موتور خودرو ،سيستم كولر خاموش گردد.
 وجود برف ،يخ و ....در مســير ورود هوا به داخل كابين ســبب عملكرد نامناسب سيستم تهويه مطبوع خودروخواهد شــد .لذا جهت تهويه مناســب داخل كابين از عدم انسداد مســير ورود هواى محيط به داخل كابين
اطمينان حاصل فرمائيد.
 اســتفاده دائم از سيســتم تهويه مطبوع در حالت گردش داخلى هوا در فصل زمستان يا به هنگام بارش بارانمىتواند سبب بخار گرفتگى شيشه جلو و انسداد ديد راننده و بروز 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 ،جهتاطمينان از عدم وجود نشتى ضرورى است.
 در مناطق با آب و هواى مرطوب ،تشــكيل بخار بر روى شيشــهها امرى طبيعى است .لذا جهت بخارزدايى ازهواى ورودى به داخل خودرو سيستم كولر خودرو را روشن نمائيد.
 در فصول گرم ســال و زمانى كه خودرو به مدت نســبتاً طوالنى در معرض نور خورشيد قرار گرفته است ،پساز ورود به داخل كابين خودرو ابتدا شيشــهها 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.

گرمایش و تهویه

سیستم تهویه
تهویه فقط زمانی کار می کند که موتور روشن باشد.
 -1کلید خاموش /روشن سیستم تهویه
این سیستم به گونهای طراحی شده است تا در تمام فصول
به هنگام بسته بودن پنجرهها عمل کند .در تابستان باعث
پائین آمدن دما میگردد و در زمســتان در دمای باالی
صفر درجه ،قدرت بخارزدائی را بیشتر میسازد.
این کلید را فشــار دهید چراغ (نمایشــگر) فعال
میگردد.
سیســتم تهویة هوا ،هنگامی که کنترل تنظیم
جریان هوا در موقعیت " "OFFخاموش قرار گرفته
باشد ،عمل نمی کند.

 -2تنظیم دما
کنترل را از ســمت رنگ آبی (سرد) به سمت رنگ قرمز
(گرم) جهت تنظیم دمای دلخواهتان بچرخانید.
 -3تنظیم توزیع هوا
شیشــة جلو و پنجرههای کنــاری (بخارزدایی ،ضد
یخزدگی)
شیشة جلو ،پنجرة کناری و جلو پاییها
جلو پایی سرنشینان
این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه میشود.
دریچههای مرکزی و کناری
این تنظیم برای آب و هوای گرم توصیه میشود.
برای تنظیم توزیع هوا بطــور یکنواخت در تمام جهات
میتوان دکمة آن را روی عالمت «  » -قرار داد.
 -4تنظیم جریان هوا
کنترل را از وضعیت  1به ســمت وضعیت  4جهت
حصول جریان هوای دلخواهتان بچرخانید.
 -5کنترل ورود هوا/گردش جریان هوا
ورودی هوای خارجی
گردش هوای داخلی
گردش هوای داخلی از ورود دود و بوهای خارجی به اتاق
سرنشین جلوگیری مینماید.
ورود هوای خارجی از بخارگرفتگی شیشة جلو و پنجرهها
جلوگیری مینماید .اگر گردش هوا همزمان با تهویة هوا
بکار گرفته شــود ،باعث بهبود هر دو عملکرد گرمایش و

ســرمایش میگردد .در آب و هوای مرطوب استفاده از
سیستم گردش هوا ممکن است باعث ایجاد بخار بر روی
پنجرهها شود .کنترل دســتی  5را برای قرار گرفتن در
وضعیت «گردش هوای داخلی» به سمت راست بکشید.

هشدار
جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیســتم تهویه
خودرو ،به شما توصیه می کنیم که به طور منظم
آن را بازدید و سرویس نمائید.

هشدار
سعی کنید که حتیالمقدور کنترل دستی  ۵را به
سمت چپ قرار دهید تا در وضعیت« گردش هوای
خارجی» قرار گیرد .این کار از خطر تنزل کیفیت
هوا در اتاق جلوگیری مینماید.
اخطار
مدار ســیال خنک کننده را باز نکنید .این سیال
برای چشم و پوست خطرناک است.
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المپ سقفی
سه حالت المپ سقفي به شرح زير ميباشد:
 روشن ماندن به يکي از داليل زير باز بودن یکی از درها باز ماندن در صندوق و در موتوروقتی درهای خودرو بسته میشوند ،اگر سوئیچ استارت
باز نشود ،چراغ به مدت12ثانیه روشن میماند و سپس
به تدریج خاموش میشود .اگر سوئیچ استارت باز شود،
چراغ خاموش میشــود .اگر یکی از درها یا در صندوق
درست بسته نشده باشد و ســرعت خودرو بيش از 10
کيلومتر بر ساعت باشد ،چراغ سقفی چشمک میزند.
در حالت باز کردن درها توســط کلید کنترل از راه دور
چراغ ســقف روشن میشود و در هر یک از شرایط فوق
خاموش میشود.
خاموش (بطور دائم)
در این حالت تا زمانی که ســوئیچ باز است یا کلید
در وضعیت تجهیزات جانبی اســت چراغ (به طور دائم)
روشن میماند.
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جعبه داشبورد
برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره را باال بکشید .در
جعبه داشبورد فضاهای زیر تعبیه شده است:
 -1محل نگهداری مدارک خودرو و نقشه
 -2جایگاه فنجان
 -3جایگاه خودکار
آفتاب گیر
آفتابگیرها شامل یک آینة آرایش هستند که در سمت
راننده  ،اين آينه درپوش دارد.
فندک
فندک را فشار دهید و برای لحظاتی منتظر بمانید تا فندک
بطور خودکار بیرون بیاید .فندک به محض اینکه سوئیچ
(در اولیه پله) در وضعیت تجهیزات جانبی قرار گیرد ،تغذیه
میشود.

اخطار
دقت نمائید در هنگام قرار دادن نوشیدنی در جعبه
داشبورد را نبندید و به هنگام حرکت مواظب
ریختن نوشیدنی داغ باشید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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2

جاسیگاری
یا
جاسیگاری میتواند در یکی از جاهای
قرار
را بلند کنید.
گیرد .برای باز کردن جاسیگاری ،در
را برداشته و خالی
برای خالی کردن ،جاسیگاری
کنید.

اخطار
جاســیگاریها از نظر آتشسوزی پرخطر هستند،
از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتشزا در آنها
خودداری کنید.

محل قرار دادن دستمال کاغذی و بطری
بر روی درهای جلو ،محلی جهت قرار دادن وسایلی
همچون دستمال کاغذی و بطری تعبیه شده است.

* درصورت نصب در خودروی شما
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2

بوق
هشدار صوتی برای اخطار از وجود یک خطر قریبالوقوع
به دیگر استفادهکنندگان از جاده.
کلید انتهای دستة راهنما را فشار دهید.

بوق*
هشدار صوتی برای اخطار از وجود یک خطر قریبالوقوع
به دیگر استفادهکنندگان از جاده.
یکی از پرههای فرمان را فشار دهید.

هشدار
از بوق در حد اعتدال و تنها در موارد زیر استفاده
نمایید:
 خطر بالفاصله موقعی که به محلی نزدیک میشوید که در آندید ندارید.
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تنظیم ارتفاع چراغهای جلو
پیشنهاد میکنیم ارتفاع چراغهای جلو را بسته به میزان
باری که در خودرو شماست ،تنظیم کنید.
 1 . 0یا  2نفر سرنشین در صندلیهای جلو
 5 . 1نفر
 5 . 2نفر +حداکثر بار مجاز
تنظیم شیب اولیه چراغ نور پایین باید در حالت
" "0انجام شود.

* درصورت نصب در خودروی شما

تجهیزات داخلی خودرو

هشدار
نصب تجهیزات اضافی
برای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پائین آمدن سطح ایمنی خودرو ،به شما توصیه می کنیم از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و
مورد تأیید گارانتی آن نیز میباشد ،استفاده نمائید.
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
هرگونه دســتکاری بر روی مدار الکترونیکی خودرو میبایســت فقط توســط نمایندگیهای مجاز صورت پذیرد؛ چراکه 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 نمائید که وسیلة نصب شده به وسیلة فیوز محافظت شده است .از محل
قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید.
 هرگونه دستکاری و یا تغییر سیستمهای تغذیة سوخت (واحد کنترل الکترونیکی ،سیم کشی ،مدار سوخت ،انژکتور ،سرپوش محافظ و )...به دلیل خطری که ممکن استشما را تهدید کند ،اکیدا ً ممنوع است؛ مگر توسط متخصصین شبکة خدمات پس از فروش شرکت ایساکو.
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کلیدهای
کروز کنترل

کنترل سرعت هوشمند (* )Cruise Control
نام سوئیچ

ON/OFF
SET/+

RES/CANC

عملکرد

این سوئیچ برای روشن و خاموش کردن سیستم کروز کنترل به کار میرود.
 SETدر صورتی که شرایط فعالسازی کروز کنترل مهیا شده باشد*  ،با فشردن این سوئیچ ،کروز کنترل فعال و
سرعت فعلی به عنوان سرعت مبنا در نمایشگر نشان داده شده و در حافظه ذخیره میشود.

 : +در صورتی که کروز کنترل در حالت فعال باشد ،با فشردن این سوئیچ سرعت خودرو افزایش یافته** و سرعت
نشان داده شده در  LCDنمایشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخیره میشود.

 : RESدر صورتی که کروز کنترل فعال نبوده و شرایط فعالسازی کروز کنترل مهیا شده باشد*  ،با فشردن سوئیچ
 RESکروز کنترل سرعت خودرو را به سرعت مبنای نشان داده شده در  LCDنمایشگر میرساند.

  :در صورتی که کروز کنترل در حالت فعال باشد ،با فشردن این سوئیچ سرعت خودرو کاهش یافته** و سرعتنشان داده شده در  LCDنمایشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخیره میشود.
با فشردن این سوئیچ ،در صورتی که سیستم کروز کنترل در حال فعال باشد ،غیرفعال خواهد شد.

* شرایط الزم برای فعالسازی کروز کنترل عبارتند از:
 -۱کروز کنترل فقط در سرعتی مابین  ۴۰الی  ۱۵۰کیلومتر بر ساعت فعال میشود.
 -۲برای فعالسازی کروز کنترل باید رانندگی در دندهی  ۴و  ۵صورت بگیرد.
 -۳برای فعالسازی کروز کنترل ،در فاصله بین روشن کردن موتور و فعالسازی کروزکنترل ،باید راننده یکبار ترمز را فشرده باشد.
 -۴برای فعالسازی کروز کنترل ،باید ترمز دستی در حالت غیرفعال باشد.
** سوئی چهای  +و  -به دو صورت م یتوانند باعث افزایش/کاهش سرعت مبنای خودرو شوند ،در صورتی که  -/+یکبار فشرده شوند ،سرعت مبنای خودرو به مقدار یک
کیلومتر بر ساعت افزایش/کاهش خواهد یافت و در صورتی که در حالت فشرده نگه داشته شوند سرعت مبنای خودرو به صورت تصاعدی افزایش/کاهش خواهد داشت.
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کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *

قطع صدا (مدیا زمینه)

منوی فرعی

قطع صدا (مدیا زمینه)

قطع صدا (مدیا زمینه)

قطع صدا

شماره

نقشه

منو
منوی اصلی

اطالعات خودرو

AUX

نام کلید

افزایش صدا

افزایش صدا

افزایش صدا

افزایش صدا

SP

افزایش ممتد صدا ()۱

افزایش ممتد صدا ()۱

افزایش ممتد صدا ()۱

افزایش ممتد صدا ()۱

LP

کاهش صدا

کاهش صدا

کاهش صدا

کاهش صدا

SP

کاهش ممتد صدا ()۱

کاهش ممتد صدا ()۱

کاهش ممتد صدا ()۱

فایل بعد (مدیا زمینه)

فایل بعد (مدیا زمینه)

فایل بعد (مدیا زمینه)

کاهش ممتد صدا ()۱
_

LP

پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)

پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)

پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)

فایل قبل (مدیا زمینه)

فایل قبل (مدیا زمینه)

فایل قبل (مدیا زمینه)

SP

_

LP

_

SP

پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)

پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)

پیمایش سریع رو به جلو (مدیا زمینه)

_

LP

MUTE

1

VOLUME +

2

VOLUME -

3

SEEK_UP

4

SEEK_DOWN

5

تغییر مدیا ()۳

تغییر مدیا ()۳

تغییر مدیا ()۳

تغییر مدیا ()۳

MODE

6

صفحه بلوتوث

صفحه بلوتوث

صفحه بلوتوث

صفحه بلوتوث

PHONE_ON

_

_

_

_

PHONE_OFF

* درصورت نصب در خودروی شما
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کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *
نکته  : ۱تا  ۱/۵ثانیه پس از فشردن ممتد کلید [ ]Volume +هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .پس از  ۱/۵ثانیه و با فشرده نگهداشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد افزایش خواهد
یافت (نرخ افزایش  ۱۰ :پله بر ثانیه) .چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداکثر رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نکته  : ۲تا  ۱/۵ثانیه پس از فشردن ممتد کلید [ ]Volume -هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .پس از  ۱/۵ثانیه و با فشرده نگهداشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد کاهش خواهد
یافت( .نرخ کاهش  ۱۰ :پله بر ثانیه) .چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداقل رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نکته  : ۳ترتیب تغییر مدیا به صورت زیر میباشد (در صورت غیرقابل دسترس بودن هر کدام از مدیاها به صورت اتوماتیک به مدیای بعد منتقل میشود).
Radio/DVD/USB/SD/BT MUSIC/AUX/VIDEO-IN

نکته (مدیا زمینه)  :در این موارد با توجه به اینکه مدیای در حال پخش کدام یک از موارد زیر میباشد ،عملکرد دستگاه متفاوت میباشد:

* درصورت نصب در خودروی شما
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ترمزها 89 ..........................................................................................................
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ترمز دستی 90....................................................................................................
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کنترلها
صفحه نمایش جلو داشبورد رانا ال ایکس

3

15

13

11

9

10

12 14

20

16

17

 -1چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی*
 -2چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین
 -3چراغ اخطار کیسه های هوا
 -4چراغ نشانگر مه شکن جلو
 -5چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
 -6چراغ نشانگر مه شکن عقب
 -7چراغ راهنمای سمت چپ
 -8نشانگر کیلومترشمار و سرویس
 -9چراغ راهنمای سمت راست
* درصورت نصب در خودروی شما
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8

7

۲۵

5

21

3

2
1

23

19
18

6

4

22

 -10چراغ اخطار عیب یاب موتور
 -11چراغ فعال بودن نور باال
 -12چراغ اخطار ترمز دستی -اخطار پایین بودن سطح
روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم EBD
 -13چراغ نور پائین
 -14چراغ اخطار شارژ باتری
 -15چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور
 -16نشانگر درجه حرارت مایع خنککننده
 -۱۷چراغ باال بودن دماي آب

24

 -۱۸دکمه کیلومتر شمار (ثبت کیلومتر کارکرد)
 -۱۹چراغ اخطار خطر مرکزی ()Stop
 -۲۰سرعت سنج
 -۲۱شمارشگر دور موتور
 -۲۲دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
 -۲۳نشانگر میزان سوخت
 -۲۴چراغ اخطار کمبود سوخت
 -۲۵چراغ سیستم ایموبیالیزر

کنترلها
صفحه نمایش جلو داشبورد رانا پالس

3

 -1چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی*
 -2چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین
 -3چراغ اخطار کیسه های هوا
 -4چراغ نشانگر مه شکن جلو
 -5چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
 -6چراغ نشانگر مه شکن عقب
 -7چراغ راهنمای سمت چپ
 -8صفحه نمايشــگر ديجيتالي شــامل :کيلومترشمار،
ســرويس ،نشــانگر درجه حرارت مايــع خنککننده،
نشانگر ميزان سوخت ،ساعت و تاريخ

 -9چراغ راهنمای سمت راست
 -10چراغ اخطار عیب یاب موتور
 -11چراغ فعال بودن نور باال
 -12چراغ اخطار ترمز دستی -اخطار پایین بودن سطح
روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم EBD
 -13چراغ نور پائین
 -14چراغ اخطار شارژ باتری
 -15چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور
 -16چراغ اخطار دماي باالي مايع خنککننده
 -17دکمه کیلومتر شمار (ثبت کیلومتر کارکرد)

 -18چراغ اخطار خطر مرکزی ()Stop
 -19سرعت سنج
 -20شمارشگر دور موتور
 -21دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
 -22چراغ اخطار کمبود ميزان سوخت
 -23چراغ اخطار سرويس خودرو*
 -24چراغ سیستم ایموبیالیزر
 -۲۵نشانگر باز بودن درخودرو*
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغهای اخطار
چراغهای اخطار چه به صورت چشــمک زن ،چه
بحالت ثابت ،اگر در حین کار کردن موتور روشــن
شوند همواره بیانگر وجود یک اشکال در عملکرد
اجزا خودروی شما هستند.
روشن شدن برخی چراغهای اخطار گاهی با هشدار
دهندههای صوتی همراه است.
هیچگاه در مورد این اخطارها کوتاهی نکنید ،بلکه
در اولین فرصت ممکن با یکی از نمایندگیهای مجاز
(ایران خودرو) تماس حاصل نمائید.

چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور
با چراغ خطر مرکزی ( )STOPدر ارتباط است.
توقف الزامی است.
این اخطار بیانگر این موارد است:
کافی نبودن فشار روغننرسیدن روغن به ســطح باالی مدار روغنکاری .میزان
روغن را به حد نصاب برسانید.
 دمای بیش از حد باالی روغنبرای کم کردن درجه حرارت روغن از سرعت خود بکاهید .با
یکی ازنمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس حاصلنمایید.

چراغ اخطار خطر مرکزی ()STOP
با چراغ اخطارهای زیر مرتبط است:
 -1روغن موتور
 -2اشکال در وضعيت باتري
 -3دماي آب موتور
و همچنین با نشانگر درجه حرارت مایع سیستم خنک
کننده نیز مربوط است.
هنگامی که موتور روشن است ،در صورت چشمک
زدن این چراغ ،توقف الزامی است.
در اولیــن فرصت با یکی از نمایندگیهــای مجاز ایران
خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار ترمز دســتی و اتمام روغن ترمز
و اشــکال در سیستم توزیع برق ترمز ( )EBDاین
نشانگر بیانگر یکی از این موارد است:
 ترمز دستی فعال است یا کام ًال آزاد نشده است.
روغن ترمز بیش از حد کاهش یافته است( .اگر با وجود
آزاد کردن ترمز دستی باز هم چراغ روشن بود)
 وجود یک اشکال در سیستم توزیع نيروي ترمز ()EBDاگر روشن شدن چراغ اخطار با روشن شدن چراغ اخطار
 ABSهمراه باشد.
توقف الزامی است.
با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل
نمایید.
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چراغ اخطار سیستم ترمز ضدقفل ()ABS
با هربار باز شدن سوئیچ این چراغ به مدت چند ثانیه
روشن میماند.
اگر چراغ همواره روشــن بماند نشانگر اشکال در سیستم
 ABSاست.
در هر صورت سیستم ترمز عادی خودرو کار میکند .اگر
روشــن شدن چراغ اخطار با یک هشدار دهنده صوتی و
یک پیغام اخطار روی صفحه نمایش همراه باشد ،وجود
یک حالت غیرعادی در سیستم  ABSرا نشان میدهد.
در این صورت با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
تماس حاصل نمایید.

هشدار
 بررسی سطح روغن با گیج فقط زمانی قابل قبولاســت که خودرو در یک ســطح صاف قرار بگیرد
و مدت  10دقیقــه از خاموش بودن موتور خودرو
گذشته باشد.
 اگر چراغ  STOPبه هر دلیلی روشن شود رانندهنبایــد به رانندگــی ادامه دهد و در صــورت ادامه
مسیر هرگونه خسارت وارده بر عهده مالک خودرو
میباشد.

کنترلها
چراغ اخطار شارژ باتری
نشانگر موارد زیر است:
 وجود اشکال در مدار شارژ ضعیف شدن باتری یا ورودی استارت پارگی یا شل بودن تسمه دینام خرابی دینامدر اینصورت با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
تماس حاصل نمائید.
چراغ اخطار سیستم عیبیاب موتور
اين چراغ با بازشدن ســوئيچ روشن و به محض روشن
شدن خودرو ،خاموش ميگردد .اگر هنگام رانندگي روشن
شود ،نشانگر وجود يک اشــکال در سيستمهاي کنترل
تزريق ســوخت يا احتراق خواهد بود .اگر چراغ اخطار
به صورت چشــمکزن عمل کند ،ايراد در سيستم جرقه
اســت و بايد موتور با دور آرام کار کند .در اين صورت در
اســرع وقت با يکي از نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو
تماس حاصل نمائيد.
چراغ اخطار اتمام بنزین
اولیــن باری که این چراغ روشــن شــود حداقل تا 50
کیلومتر بنزین خواهید داشــت (ظرفیت باک در حدود
 50لیتر است).

چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی *

بعد از باز شدن سوئیچ ،این چراغ زمانی روشن میگردد
که راننده کمربند را نبسته باشد.
در سرعت باالتر از  KM/H 10روشن شدن اخطار با یک
هشدار دهنده صوتی همراه اســت که تا  ۶۰ثانیه ادامه
خواهد داشت.
چراغاخطارغیرفعالبودنکیسههوایسرنشین
روشن شدن این چراغ نشان دهنده غیرفعال بودن کیسه
هوای سرنشــین است .تا زمانی که کیسه هوای سرنشین
غیرفعال باشد این چراغ روشــن میماند .به هر حال ،در
صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود ،باید با یکی
از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمائید.

چراغ اخطار سرویس *

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 نزدیکترین مرکز
خدمات پس از فروش مراجعه نمائید.
نشانگر باز بودن در *

یک در هنوز باز است:
اگر ســرعت کمتر از  ۱۰کیلومتر  /ســاعت باشد ،چراغ
اخطار بال انقطاع روشن میشود.
اگر ســرعت بیش از  ۱۰کیلومتر در ساعت باشد ،چراغ
بالانقطاع روشــن میشــود و یک ســیگنال صوتی نیز
شنیده میشود.

چراغ اخطار کیسههای هوا
با باز شــدن سوئیچ ،این چراغ به مدت چند ثانیه روشن
میگردد .به هنگام رانندگی روشن شدن چراغ به همراه
یک هشدار دهنده صوتی و یا پیغام روی صفحه نمایش،
نشانگر وجود اشکال در سیستم کیسههای هواست.
چراغ سیستم ایموبیالیزر
چشــمک زدن اين چراغ در هــر  4ثانيه يک بار ،بعد از
خامــوش کردن خودرو ،به معناي فعال بودن سيســتم
ايموبياليزر است.
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنککننده (آمپر
آب)
قــرار بگیرد درجه
 هنگامــی که عقربه در ناحیهحرارت نامناسب است.
قرار بگیرد (به 112
 هنگامــی که عقربه در ناحیهدرجه رسيده اســت) ،دمای مایع سیستم خنک کننده
بســیار باال است (به  118درجه رســيده است) .در این
صورت چــراغ اخطار اعــام خطر مرکــزی ()STOP
چشمک خواهد زد.
توقف الزامی است.
بایکیازنمایندگیهایمجازایرانخودروتماسحاصلنمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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صفر کردن نشانگر سرویس خودرو
در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو بعد از هر ســرویس
این عمل انجام خواهد شد.
در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کردهاید،
برای صفر کردن نشانگر این مراحل را دنبال کنید:
 سوئیچ را ببندید.را فشار داده و نگه دارید.
 دکمة سوئیچ را باز کنید.* نمایشگر کیلومتر شمار تا  10ثانیه شمارش معکوس
انجام خواهد داد.
را به مدت  10ثانیه نگه دارید در این حالت
 دکمةنمایشگر عالمت [ ]=0را نشان خواهد داد.
سپس سوئیچ را بسته و مجددا ً باز نمایید.

کنترلها
صفحه نمایش جلو داشبورد (جلو آمپر)
پس از اســتارت زدن ،دو عملکرد بصورت متوالی نشان
داده میشود.
 نشانگر سرویس نشانگر کیلومترشمار ،که پس از خاموش کردن خودرو،باز شدن در راننده و نیز قفل و باز کردن خودرو باز هم به
مدت  30ثانیه نشان داده خواهد شد.
نشانگر سرویس خودرو
این نشانگر ،بر اساس برنامه سرویس خودرو که از طرف
سازنده ارائه شده است ،زمان سرویس دورهای را به شما
گوشزد خواهد کرد.
عملکرد
وقتی که ســوئیچ باز اســت ،نشــانگر آچار کــه بیانگر
سرویس دورهای اســت به مدت  5ثانیه ظاهر میگردد،
کیلومترشمار کل کیلومتر باقیمانده تا سرویس بعدی را
(به طور تقریبی) نشان میدهد.
مثال :تا سرویس بعدی  4800کیلومتر باقیمانده است.

بعد از باز شدن سوئیچ این عالمت به مدت  5ثانیه نمایش
داده خواهد شد.

بعــد از  5ثانیه ،نشــان فوق به حالت عــادی خود باز
میگردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو
را نشان میدهد و نشانگر آچار خاموش خواهد شد.
تاسرویسبعدیکمتراز10۰0کیلومترباقیماندهاست.
مثال :تا سرویس بعدی  9۰0کیلومتر باقی مانده است.

در اين حالت بعد از باز شــدن ســوئيچ به مدت  5ثانيه
نشانگر آچار چشمک زده و بعد نشانگر کيلومترشمار به
حالت عادي بر ميگردد ،در این حالت نشانگر آچار روشن
خواهد ماند.

زمان سرویس خودرو گذشته است.
 5ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ ،نشانگر آچار و عدد کیلومتری
که از سرویس خودرو گذشته است ،چشمک میزند.
مثال 300:کیلومتر از سرویس خودرو گذشته است ،باید
خودرو را خیلی زود سرویس کنید.

بعد از آن نشــانگر کیلومترشمار به حالت عادی خود بر
میگردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو
را نشان میدهد و نشانگر آچار روشن خواهد ماند.
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چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنککننده *

(آمپر آب)
 هنگامي که پايينترين خانه روشن و ظاهر گردد ،موتورخودرو سرد است.
 هنگامي که خانه وسط روشن شود دماي مايع سيستمخنککننده در حالت بهينه است.
 هنگامي که خانه ششم روشن و ظاهر گردد ،دماي مايعسيستم خنککننده بسيار باال است .در این صورت چراغ
اخطار اعالم خطر مرکزی ( )STOPچشمک خواهد زد.
توقف الزامی است.
بایکیازنمایندگیهایمجازایرانخودروتماسحاصلنمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ اخطار اتمام بنزین *

 هنگامي که هر  8خانه روشــن است ،بنزين خودرو پراست.
 هنگامي که فقط پايينترين خانه روشــن شود،چراغاخطار اتمام بنزين به نشــانه خالي بودن باک چشــمک
خواهد زد.

صفر کردن نشانگر سرویس خودرو*
در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو بعد از هر ســرویس
این عمل انجام خواهد شد.
در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کردهاید،
برای صفر کردن نشانگر ،این مراحل را دنبال کنید:
 سوئیچ را ببندید. دکمۀرا فشار داده و نگه دارید.
 سوئیچ را باز کنید.* نمایشــگر کیلومترشمار تا  ۱۰ثانیه شمارش معکوس
انجام خواهد داد.
را به مدت  ۱۰ثانیه نگه دارید .در این حالت
 دکمۀنمایشگر عالمت [ ]=۰را نشان خواهد داد.
سپس سوئیچ را بسته و مجددا ً باز نمایید.

کنترلها

صفحهنمایش
این صفحه اطالعات زیر را نمایش میدهد:
 ساعت :نمایش ساعت از  12شب تا  12ظهر با عالمت AMو از  12ظهر تا  12شب با عالمت  PMبوده و پیش
فرض نمایش ساعت 1:00 AM ،میباشد.
تاریخ :محدوده سال از  00تا  ،99محدوده ماه از  01تا 12و محدوده روز از  01تا حداکثر  31بوده و پیش فرض
نمایش تاریخ 91/01/01 ،میباشد.
 دمای محیط بیرون :در صورتی که دما بین  +3تا -3درجه سانتیگراد باشد ،عالمت چشمک میزند.
 وضعیت درها :در صورت باز بــودن هریک از درها،عالمــت در مذکــور روی صفحــه نمایش بــه صورت
چشمک زن مشاهده میشــود( .مثال :در شکل باال ،در
سمت چپ جلو باز است)

تنظیمپارامترها
دکمــه
را به مدت  3ثانیه فشــار دهید تا به منوی
تنظیمات وارد شوید.
اطالعاتــی در حال چشــمک زدن اســت قابــل تغییر
میباشند .در همین حالت ،با هر فشار بر روی دکمه
امکان تنظیم یکی از اطالعات زیر فراهم میشود:
ساعت  -دقیقه  -سال  -ماه  -روز
با فشــردن دکمه  ،اطالعات فوق تغییر مییابد .اگر
دکمه را فشــار داده و نگهدارید ارقام با ســرعت افزایش
یافته و با رســیدن به آخرین عدد ،دوبــاره به عدد اول
بازمیگردند .اگر تا  8ثانیه روی صفحه نمایش عملیاتی
انجام نشــود ،این صفحه بــه حالت عادی برگشــته و
اطالعاتی که به آن دادهاید در آن ثبت میشود.

3
 سیستم هشدار موانع عقب *:است
این سیستم متشــکل از دو سنسور هوشمند
که برروی سپر خودرو قرارگرفته و به شبکه الکترونیکی
داخل خودرو متصل میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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نحوة عملکرد سیستم هشدار موانع عقب *

3

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.

به عنوان مثال تصویر زیر وجود یک مانع در فاصلة 100تا150
سانتیمتری پشت خودرو در سمت راست را نشان میدهد.

در فاصلة کمتر از  50سانتیمتر ،سگمنتهای نمایشگر
چشمک زن بوده و بوق به صورت ممتد زده میشود.

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
ِ
راست سپر
خودرو ،بسته به این که مانع در سمت چپ یا
عقب باشد ،سگمنت مربوطه در نمایشگر خاموش شده
و صدای بوق شــروع به زدن مینماید .با نزدیک تر شدن
مانع (با فاصلههای  50سانتیمتری) حساسیت سیستم
بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنتهای
بیشتری را خاموش مینماید.
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هشدار خطا در حالت قطع سنسور
سیستم هوشمند هشــدار موانع عقب ،قطع هر کدام از
سنســورها را تشــخیص داده و به راننده پیام دیداری و
شنیداری میدهد.
قطع سنسور سمت راست
سه بار تک بیپ سریع ـ چشمک زدن سگمنتهای سمت
راست نمایشگر
قطع سنسور سمت چپ یا هر دو سنسور
سه بار دو بیپ سریع ـ چشمک زدن سگمنتهای هر دو
سمت چپ و راست نمایشگر

اخطار
این سیستم جهت کمک به راننده در تشخیص اشیاء
در فاصله  150سانتیمتر (از پشت خودرو هنگام
حرکت با دنده عقب) با سرعت کمتر از  5کیلومتر
در ساعت می باشد .همچنین دارای محدودیت هایی
در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل
تشخیص نمی باشند الزامی است.
 این سیستم با استفاده از سیگنالهای صوتی وظیفهکمک رسانی جهت سهولت در حرکت با دنده عقب
و پارک خودرو و همچنین تعیین فاصله تا موانع موجود
در هنگام حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
بنابراین وجود این سیستم هیچگاه نباید باعث
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت
عقب (دنده عقب)گردد.
 راننده همیشه باید مراقب موارد ناگهانی که میتوانند در حین حرکت با دنده عقب رخ دهند باشد.
مانند موانع متحرک (کودک ،کالسکه ،دوچرخه،
حیوان و )...یا موانع کوتاه و یا خیلی باریک ( جدول،
نرده باریک و)...

* درصورت نصب در خودروی شما

کنترلها
هشدارهای صوتی
الویت بندی هشدارهای صوتی
الویت

هشدار صوتی

استارت سوئیچ

نوع هشدار صوتی

شرح عملکرد

هشدار صوتی چراغ ها

ماشین خاموش

هشدار صوتی پیوسته

زمانی که چراغ های کوچک روشن و در راننده و يا در سرنشين جلو باز باشد.

1

3 sec

زمانی که سرعت باالی  10Km/hباشد و یکی از شش در خودرو باز باشد.

1

هشدار صوتی در باز

3 sec

سرعت باالی 120 Km/h

2

هشدار صوتی سرعت باال

3 sec

زمانی که هشدار سوخت کم روشن شود ،هشدار صوتی هم شنیده میشود.

3

هشدار صوتی سوخت کم

3 sec

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

4

هشدار صوتی دمای موتور باال

هماهنگ با فالشر

زمانی که فالشر فعال می شود ،هشدار صوتی شنیده می شود.

5

0 & I & II & III

هماهنگ با راهنما

زماني که يکي از راهنماها فعال ميشود ،هشدار صوتي شنيده ميشود.

۶

I & II & III

خرابي يکي از
چراغهاي راهنما

زماني که يکي از چراغ هاي راهنما خراب باشد و يکي از چراغ هاي راهنما فعال گردد
نمايشگر چراغ هاي راهنما بر روي جلوآمپر با فرکانس دوبرابر فعال مي گردد.

۷

I & II & III

هماهنگ با چشمک
کليد قفل مرکزي

هشدار صوتي فعالسازي قفل شدن اتوماتيک درها در سرعتهاي باالي  10توسط
کليد قفل مرکزي

۸

I & II

3

II & III
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کنترلها

3

چراغ خطر چشمک زن یا فالشر
دکمه فالشر را فشار دهید .تمام چراغهای راهنما شروع
به چشــمک زدن می کنند .حتی هنگامــی که موتور
خاموش است فالشر روشن میماند.

کیلومترشمار
با فشار بر روی دکمه شماره ( ،)1به تناوب کل کیلومتر
طی شده و کیلومتر طی شده روزانه به نمایش در میآیند.
برای صفر کردن کیلومتر شمار باید هنگام به نمایش در
آمدن آن تا زمان ظاهر شدن صفرها دکمه شماره ( )1را
فشار دهید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
برای تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد بر روی دکمه
(زمانی که چراغها روشن هستند) فشار آورید .هنگامی
که مینیمم (یا ماکزیمم) میزان شــدت نور تنظیم شد
دکمه را رها کنید و سپس دوباره برای افزایش (یا کاهش)
میزان شــدت نور بر روی دکمه فشار آورید .هنگامی که
شــدت نور به میزان دلخواهتان رسید دستتان را از روی
دکمه بردارید.

روشن شدن فالشرها بطور خودکار
به هنگام ترمز ناگهانی شدید ،فالشرها بطور خودکار روشن
میشــوند و این خاموش و روشن شدن فالشرها به مدت
حداقل  5ثانيه صورت میپذیرد .به محض رها کردن ترمز
و يا کاهش شتاب ،فالشرها خاموش ميشوند.
با فشار دادن روی دکمه نیز میتوانید آنها را خاموش کنید.

اخطار
اگر به هر علتی در خودرو کاهش شــدید سرعت
(ترمز شــدید) به وجود آید ،فالشر بطور اتوماتیک
حداقل به مدت  5ثانيه فعال ميشود .این عمل به
عنوان هشدار کاهش شدید سرعت تلقی میگردد.

کنترل سرعت هوشمند*
کنترل سرعت هوشمند (*)Cruise Control
کروز کنترل یک ســامانة خودکار برای ثابت نگاه داشتن
ســرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای
طوالنی است.
در این سیســتم ،امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است.
هنگامی که سیســتم کروز کنترل فعال می شود ،یک
محرک الکتریکی به جای راننــده وظیفة تنظیم دقیق
دریچة گاز را به عهده میگیرد و راننده میتواند پای خود
را از روی پدال گاز بردارد.
همچنین راننده میتواند از طریــق کلیدهایی که روی
فرمان قرار دارد ،ســرعت خــودرو را افزایش یا کاهش
دهد .در صورتیکه راننده پدال ترمز یا کالچ را فشار دهد،
سیستم کنترل سرعت هوشــمند قطع شده و بالفاصله
کنترل ســرعت خودرو به راننده باز میگــردد .در این
سیستم آخرین سرعت تثبیت شــده 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.
نشــانگرهای کروز کنتــرل روی جلو آمپــر فعال بودن
سیستم را نشان میدهد.
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هنگامی که سیستم روشن میشود ،نشانگر کروز
روی نمایشگر دیجیتال جلو آمپر روشن میگردد.
هنگامی که سیستم روشن است ولی فعال نیست ،با فشار
دادن پدال ترمز (فقط برای بار اول بعد از روشن کردن موتور)
سیستم
و فشــردن و رها کردن (کلیک کردن) کلید
فعال میشود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت میماند.
با فعال شدن سیســتم ،عبارت  OFFبر روی نمایشگر
دیجیتال جلو آمپر خاموش میگردد.
هنگامی که سیســتم فعال است ،با فشار دادن و نگهداشتن
کلید سرعت خودرو حدود  2km/hدر هرثانیه افزایش
می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت میماند.
هنگامی که سیســتم فعال است ،هر بار فشار دادن و رها
باعث افزایش ســرعت خودرو در حدود
کردن کلید
 1km/hمیشود.
چنانچه سیستم فعال نباشد ،فشار دادن و رها کردن کلید
باعث میشود سیستم فعال شده 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 فشار دادن و نگه داشتن
کلید  ،سرعت خودرو حدود  2km/hدر 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
کردن کلید
 1km/hمیشود.
بر

کلیدهای
کروز کنترل

اجزاء اصلی سیستم
 -1تراتل(دریچة گاز برقی) میزان باز شــدن دریچة گاز
را کنترل می کند و در محفظة موتور نصب شده است.
 -2واحد کنترل الکترونیکی ECU
پردازش اطالعات و کنترل سیستم توسط این واحد انجام
میگیرد .این قطعه در محفظة موتور نصب شده 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 باالست. سرعت خودرو از  40km/hباالتر باشد.که روی فرمان قرار دارد ،سیستم روشن و
با کلید
خاموش میشود.
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3

کنترل سرعت هوشمند*

3

مزایای استفاده از سیستم کروز کنترل*
 -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
 سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد()Km/h 40-150
 دنده یکی از دندههای فعال بودن کروز باشد.غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
 پدا ل ترمز فشرده شود. پدال کالچ فشرده شود. فشار دادن کلید OFF/ONبا سوئیچ اصلی خاموش گردد (بوسیلة راننده یا به واسطة
خطای ماژول کروز)
 تغییر دنده اتفاق بیفتد (دنده دستی)* درصورت نصب در خودروی شما
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 سرعت خودرو پايينتر از 40km/h -سرعت خودرو باالتر از 150km/h

 شماره دنده  4یا  5نباشد. قطع سوخت برای ایمنی مقدار شــتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدودهمجاز باشد.
 -خطای سیگنال پدال ترمز

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 شیب زیاد ممکن است سرعت خودرو از
میزان تنظیم شــده فراتر رود .بنابراین نیاز است
در شــیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز سرعت
خودرو را در اختیار داشته باشد.

کنترل سرعت هوشمند*
کنترل سرعت هوشمند (*)Cruise Control
 -1هنگامــی که کروز توســط کلیدهــای روی فرمان
به همــراه عبارت
روشــن میگردد نشــانگر کروز
" "CRUISEبر روی صفحه دیجیتالی جلو آمپر ظاهر
میگردد.

-2با فشــردن کلید " "SETو رها کردن آن ســرعت
مطلوب نمایش داده میشود .و عبارت " "OFFخاموش
میگردد(.بطور مثال سرعت )120km/h

 -3در صورت غیر فعال شــدن کروز عبارت " "OFFبه
معنی غیرفعال بودن نمایش داده میشــود .در صورتی
که سیستم کروز کنترل روشــن ولی غیرفعال باشد در
این حالت عبارت " "OFFهمچنان نمایش داده میشود.

 -5در صورتی که ســرعت خودرو از سرعت برنامهریزی
بیشتر یا کمتر گردد ،سرعت نمایش داده شده چشمک
میزند .در صورتی که خودرو به ســرعت تعیین شــده
برگردد ،چشمک زدن به طور اتوماتیک قطع میگردد.

3
 -4با فشردن کلید " "RESبر روی فرمان  ،کروز کنترل
مجددا ً فعال شده و عبارت " "OFFخاموش میگردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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دسته راهنما

3
رانا ال ایکس
چراغ راهنمای چپ و راست
وضعیت ( :)2( ، )1قبل از گردش به چپ ،اهرم را به طرف
پایین (وضعیت )1و قبل از گردش به راســت اهرم را به
طرف باال (وضعیت )2حرکت دهید.
(چراغ هشداردهندة سبز روی صفحة نمایش جلو داشبورد
در جهت گردش چشمک خواهد زد).

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

بوق
برای بوق زدن ،کلید انتهای دستۀ راهنما را بفشارید.
اخطار
قبل از شروع به رانندگی در شب:
از عملکــرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمائیــد و چراغهای خودرو را تنظیم نمائید .بطور کلی،
دقت کنید که چراغها پوشیده شده نباشند( .کثیفی ،گل ،برف و یا هرگونه شئای روی آنها را نپوشانده باشد).
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کلید چراغها
وضعیت ( :)1همة چراغها خاموش
وضعیــت ( :)2چراغهای کوچک ،پالک و صفحه نمایش
جلو داشبورد روشن
وضعیت ( :)3چراغهای جلو روشن
ســوت اخطار :راننده را هنگام خارج شدن از خودرو،
متوجه روشن بودن چراغهای جلو می کند و در صورتی
به صدا در میآید که در سمت راننده يا سرنشين جلو باز
بوده و سوئیچ بسته باشد.

دسته راهنما

رانا ال ایکس
چراغهای مهشکن جلو
برای روشن کردن چراغهای مه شکن جلو ،بخش میانی
دســتۀ راهنما را یــک مرحله به طرف بــاال بچرخانید.
هنگامی که چراغهای مهشکن روشن هستند ،همزمان
روی صفحۀ نمایش جلو داشــبورد یک نشانگر به رنگ
سبز روشن میشود.
این چراغها تنها هنگامی روشن میشوند که چراغهای
کوچک روشن باشند.

چراغ مه شکن عقب
برای روشــن کردن چراغ مه شــکن عقب ،بخش میانی
دستۀ راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانید .هنگامی
که چراغ مهشــکن روشن اســت ،همزمان روی صفحۀ
نمایش جلو داشــبورد یک نشــانگر به رنگ زرد روشن
میشود .این چراغروشن میشود به شرطی که:
 چراغهای کوچک روشن باشند. چراغهای جانبی و چراغهای مهشکن جلو (در صورتوجود) روشن باشند.
توجه داشته باشــید از چراغ مه شکن فقط در مواردی
اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشد زیرا در شرایط
دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر میشود.

سیستم روشنائی«ترک خودرو»
هنگامی که قصد ترک خودروی 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 روشن شدن چراغهای جلو و چراغهاي
کوچک ،روشن نمائید .برای این منظور:
 ســوئیچ خود را در حالت ( )STOPقــرار دهید( .یاسوئیچ را از محل خود خارج نمائید).
 چراغها را خاموش کنید. سپس یک بار دستۀ راهنما را به سمت خود بکشید. از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمائید. چراغهای جلو و چراغهاي کوچک روشــن شــده ،بهصورت خودکار پس از 30ثانیه ،خاموش خواهند شد.

هشدار
در هوای خوب یا بارانی ،روز یا شــب ،نور مه شکن
جلو و عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع
میباشد .فراموش نکنید که فقط به هنگام نیاز آنها
را روشن نمائید.
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دسته راهنما

3
رانا پالس
دسته راهنما
سیستمی برای انتخاب و کنترل چراغهای مختلف جلو
و عقب
چراغ راهنمای چپ و راست
وضعیــت :1،2قبل از گردش به چــپ ،اهرم را به طرف
پایین (وضعیت )1و قبل از گردش به راســت اهرم را به
طرف باال (وضعیت )2حرکت دهید.
(چراغ هشداردهندة سبز روی صفحة نمایش جلو داشبورد
در جهت گردش چشمک خواهد زد).

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

اخطار
قبل از شروع به رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمائید و چراغهای خودرو را تنظیم نمائید .بطور کلی ،دقت
کنید که چراغها پوشیده شده نباشند( .کثیفی ،گل ،برف و یا هرگونه شئ روی آنها را نپوشانده باشد).
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کلید چراغهای جلو و عقب
خاموش کردن چراغها
چراغهــای کوچک ،پالک و صفحــه نمایش جلو
داشبورد روشن
چراغهای نور باال و پایین
ســوت اخطار :راننده را هنگام خارج شدن از خودرو،
متوجه روشن بودن چراغهای جلو می کند و در صورتی
به صدا در میآید که در سمت راننده یا سرنشین جلو باز
بوده و سوئیچ بسته باشد.

دسته راهنما

هشدار
در هوای خوب یا بارانی ،روز یا شــب ،نور مه شکن
جلو و عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع
میباشد .فراموش نکنید که فقط به هنگام نیاز آنها
را روشن نمائید.

رانا پالس
چراغهای مهشکن جلو
برای روشن کردن چراغهای مه شکن جلو ،بخش میانی
دســتۀ راهنما را یــک مرحله به طرف بــاال بچرخانید.
هنگامی که چراغهای مهشکن روشن هستند ،همزمان
روی صفحۀ نمایش جلو داشــبورد یک نشانگر به رنگ
سبز روشن میشود.
این چراغها تنها هنگامی روشن میشوند که چراغهای
کوچک روشن باشند.

هشدار
چراغهاي مهشکن فقط براي رانندگي در شرايط
مه يا برفي است .از روشن ماندن بيهوده آن پرهيز
کنيد.

چراغ مه شکن عقب
برای روشــن کردن چراغ مه شــکن عقب ،بخش میانی
دستۀ راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانید .هنگامی
که چراغ مهشــکن روشن اســت ،همزمان روی صفحۀ
نمایش جلو داشــبورد یک نشــانگر به رنگ زرد روشن
میشود .این چراغ روشن میشود به شرطی که:
 چراغهای کوچک روشن باشند. چراغهای جانبی و چراغهای مهشکن جلو (در صورتوجود) روشن باشند.
توجه داشته باشــید از چراغ مه شکن فقط در مواردی
اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشد زیرا در شرایط
دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر میشود.

سیستم روشنائی «ترک خودرو»
هنگامــی که قصد ترک خودروی خــود را در یک گاراژ،
پارکینگ (مکانهای مشــابه) دارید و روشــنایی محیط
بســیار کم میباشــد ،میتوانید با این قابلیت ،فضا را به
مدت 30ثانیه ،با روشن شدن چراغهای جلو و چراغهاي
کوچک ،روشن نمائید.
برای این منظور:
 ابتدا چراغها را خاموش کنيد. وضعيت اســتارت سوئيچ را از حالت باز به حالت بستهتغيير دهيد.
 در مدت زمان کمتر از يک دقيقه دســته راهنما را بهسمت خود بکشيد.
 از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمائید. چراغهای جلو و چراغهاي کوچک روشــن شــده ،بهصورت خودکار پس از 30ثانیه ،خاموش خواهند شد.
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3
راناپالس
برف پاک کن
کنترلبرفپاک کنهاوشیشهشویتوسطدستةسمتراست
فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است ،انجام میگیرد.
 خاموش -Iبــرف پاک کن زمانی (فاصلــة زمانی بین دو حرکت
برفپاک کن وابسته به سرعت خودرو میباشد)
 -2سرعت کند
 -3سرعت تند

حرکت تکی برفپاککن (تنها یک رفت و برگشت)
بــرای یک بار حرکت برفپاک کن ،اهــرم را با یک بار به
طرف پایین بکشید و رها کنید .با نگهداشتن اهرم به طرف
پایین ،برفپاک کن بطور پیوسته حرکت خواهد کرد.

هشدار
در هنگام یخ زدگی ،اطمینان حاصل کنید که تیغههای برفپاک کن یخ نزده باشد (خطر داغ کردن موتور برفپاک کن).
وضعیت تیغهها را بررسی نمائید .هنگامی که کارایی تیغهها پایین میآید ،باید آنها را تعویض نمود( .تقریباً هر سال)
شیشة جلوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید .در صورتی که قبل از متوقف کردن برفپاک کنها (حالت  0موتور را خاموش
کنید ،تيغه هاي برف پاک کن به وضعيت صفر بر ميگردد.
بعد از روشن کردن موتور ،کافی است برفپاک کن را در حالت  0قرار دهید تا تیغهها به حالت توقف بازگردند.
هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دستة برفپاک کن در وضعیت ( 0توقف) قرار دارد( .خطر ایجاد جراحت)
* درصورت نصب در خودروی شما
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شست و شوی شیشه
با کشیدن اهرم ،بالفاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش آب
به مدت 0/7ثانیه ،برفپاک کنها شروع به حرکت مینمایند.
مادامی که اهرم را نگاه داشتهاید ،عمل پاشش آب و شستشو
بدون توقف انجام میشود؛ ولی به محض رها نمودن اهرم،
برفپاک کنها پس از ســه مرتبه حرکت باز میایســتند
که نهایتاً پس از گذشــت  3ثانیه از توقف ،حرکت چهارم
برفپاک کن جهت پاک کردن کامل شیشه صورت میپذیرد.
برف پاک کن شیشه عقب*
برای حرکــت متناوب برف پاک کــن ،حلقه  Aرا روی
قرار دهید.
وضعیت
شستن شیشه عقب*
قرار دهید ،برف پاک کن
اگر حلقه  Aرا در وضعیت
عقب به کار خواهد افتاد .با چرخاندن و نگهداشتن حلقه
 ،Aشیشه شوی عقب هم بکار خواهد افتاد.

دسته راهنما

هشدار
بهتر است تغییر وضعیت کلید در هر مرحله ("،"0
" "2" ،"1و بالعکس) با مکث کوتاهی انجام شود.

تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو
این کلید امکان دسترســی راننده به تغییر ارتفاع نور را
بر حسب نیاز با افزایش سنگینی خودرو فراهم میکند.
پیشنهاد میکنیم المپهای جلو را به میزان باری که در
خودرو شماست ،تنظیم کنید.
 1 .0یا  2نفر سرنشین در صندلیهای جلو
 5 .1نفر
 5 .2نفر +حداکثر بار مجاز

3

اخطار
قبل از شروع رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیــزات الکتریکی اطمینان
حاصل نمائید و چراغهای خودرو را تنظیم نمائید.
(در صورت حمل بار بیــش از حد معمول) .بطور
کلی ،دقت کنید که چراغ ها پوشیده شده نباشند.
(کثیفی ،گل ،برف و یا هرگونه شــئای روی آنها
را نپوشانده باشد).

تنظیم شــیب اولیه چراغ نور پایین باید در حالت
" "0انجام شود.
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برف پاک کن و شیشهشوی

3
رانا ال ایکس
برف پاک کن
کنترلبرفپاک کنهاوشیشهشویتوسطدستةسمتراست
فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است ،انجام میگیرد.
 - 0خاموش
 -1بــرف پاک کن زمانی (فاصلــة زمانی بین دو حرکت
برفپاک کن وابسته به سرعت خودرو میباشد)
 -2سرعت کند
 -3سرعت تند

حرکت تکی برفپاککن (تنها یک رفت و برگشت)
بــرای یک بار حرکت برفپاک کن ،اهــرم را با یک بار به
طرف پایین بکشید و رها کنید .با نگهداشتن اهرم به طرف
پایین ،برفپاک کن بطور پیوسته حرکت خواهد کرد.

شست و شوی شیشه
با کشیدن اهرم ،بالفاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش آب
به مدت 0/7ثانیه ،برفپاک کنها شروع به حرکت مینمایند.
مادامی که اهرم را نگاه داشتهاید ،عمل پاشش آب و شستشو
بدون توقف انجام میشــود؛ ولی به محض رها نمودن اهرم،
برفپاک کنها پس از ســه مرتبه حرکت باز میایســتند
که نهایتاً پس از گذشــت  3ثانیــه از توقف ،حرکت چهارم
برفپاک کن جهت پاک کردن کامل شیشه صورت میپذیرد.

هشدار
در هنگام یخ زدگی ،اطمینان حاصل کنید که تیغههای برفپاک کن یخ نزده باشد (خطر داغ کردن موتور برفپاک کن).
وضعیت تیغهها را بررسی نمائید .هنگامی که کارایی تیغهها پایین میآید ،باید آنها را تعویض نمود( .تقریباً هر سال)
شیشة جلوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید .در صورتی که قبل از متوقف کردن برفپاک کنها (حالت  )0موتور را خاموش کنید ،تيغههاي برف پاک کن به وضعيت صفر
برميگردد.
بعد از روشن کردن موتور ،کافی است برفپاک کن را در حالت " "0قرار دهید تا تیغهها به حالت توقف بازگردند.
هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دستة برفپاک کن در وضعیت "( "0توقف) قرار دارد( .خطر ایجاد جراحت)
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ترمزها
سیســتم ترمز ضد قفل ) (ABSو سیستم توزیع
نیروی ترمز الکترونیکی)(EBD
سیستم  ABSبه سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی
کمک می کنــد .در ضمن باعث بهبود پایداری و افزایش
فرمانپذیری خودرو شما بخصوص به هنگام ترمز گرفتن
بر روی جادههای لغزنده یا ناهموار میگردد.
هنگام فعال شدن سيســتم  ،ABSهمانند ترمزگيري
معمولي با افزايش فشار پا ،نيروي ترمزي افزايش مييابد.
یادآوری:
ً
در صورت تعویض چرخها حتما به این نکته توجه کنید
که آنها مورد تائید شــرکت سازنده باشند .سیستم ضد
قفل  ABSهنگام خطر و احتمال قفل شدن چرخها بطور
اتوماتیک عمل می کند.

روشن شــدن این چراغ اخطار ،وجود اشکال در
سیستم ترمز ضد قفل را نشان میدهد که میتواند باعث
عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود.

توقف الزامی است.
در هر دو حالت با نمایندگی مجاز شــرکت ایران خودرو
تماس حاصل نمائید.

سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری
این سیســتم در صورت وجود اضطرار باعث میشود که
خیلی سریع بتوانید به فشار و نیروی ترمز ایدهآل برسید
و به این ترتیب فاصلة توقف را کاهش دهید .این سیستم
بنابر ســرعت عمل پدال ترمز عمل می کند .سیســتم
کمکی زمانی عمل می کنــد که مقاومت پدال کاهش و
تأثیر عمل ترمز گرفتن افزایش یافته باشــد .فالشرها یا
چراغهای خطر چشمک زن هنگام ترمز گرفتن اضطراری
بنابر قدرت شتاب به طور خودکار روشن میشوند ،و قطع
آن توسط راننده به صورت دستی صورت میگیرد.

اخطار
 سیستم ترمز  ABSدر حالت عادی با کوچک ترینلغزش و حرکت پدال عمل مینماید .در شرایط
اضطراری ،هنگام اســتفاده از ترمز ،آن را محکم
فشار دهید و پای خود را از روی پدال برندارید.
 به خاطر داشته باشید ،زمانی که موتور خاموشباشد ،بوستر ترمز کار نمیکند و برای ترمز کردن
الزم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
 در زمــان خاموش بودن موتور ،سیســتم فرمانهیدرولیک و ترمز عمل نخواهد کرد.
 هیچ وسیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلوطرف راننده) وجود داشــته باشد؛ زیرا در حالت
ترمز شدید ،این وســایل میتوانند به زیر پدال
بلغزند و مانع استفاده از پدالها شوند.

اخطار
 این سیســتم هیچگاه نباید عامل برای تشویقبه شــتاب گرفتن ناگهانــی و رانندگی کردن با
سرعت بیشتر محسوب شود .بنابراین نمیتواند
جایگزین دقــت ،احتیاط و مســئولیت هنگام
رانندگی شود .این عملکرد یک سیستم کمکی
اســت که هنگام رانندگــی در وضعیت بحرانی،
رفتار خود را متناســب با شرایط ایجاد شده در
رانندگی کنترل مینماید.
 برای ممانعت از آســیب رسیدن به خودرو ،بایداز ترمز کردن شــدید و همچنین شتاب گرفتن
ناگهانی اجتناب نمود.

اخطار
در هنــگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده ،توجه
داشته باشید که مسافت توقف شما بیشتر خواهد
بود .پس از عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت
شستشوی خودرو که منجر به خیس شدن مجموعه
دیسک و لنتها میشود ،اقدام به ترمزگیری نمائید
تا شرایط ترمزها به حالت نرمال درآید.
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ترمزها

3
ترمز دستی
قفل کردن (کشیدن) ترمز دســتی هنگامی که خودرو
خود را متوقف و پارک می کنید ،ترمز دستی را به سمت
باال بکشید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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(خالص) رها کردن ترمز دستی
دستة آن را گرفته و دکمة روی آن را فشار دهید .سپس
ترمز دستی را به سمت پائین هدایت کنید.
روشن شدن این چراغ نشاندهندة این موضوع است
که ترمز دستی هنوز آزاد نشده یا بد آزاد شده است.

اخطار
 هنگام توقف در یک محل شیبدار چرخها را بهسمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید
و برای خودروهای مجهز به دنده اتوماتیک دنده
را در موقعیت  Pقرار دهید.
و آیکون Stop
 روشن شــدن آیکوننشاندهنده این موضوع است که ترمزدستی آزاد
نشده یا بد آزاد شده است.
 هنگام رانندگی ،مراقب باشــید که ترمزدستیکام ً
ال خوابیده باشد( ،نشانگر ترمز خاموش) زیرا
احتمال داغ شــدن لنتهای ترمز وجود خواهد
داشت.

فرمان هیدرولیک
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 آتش سوزی مراقب باشید روغن هیدرولیک روی
موتور گرم نریزد.

3
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
پارچۀ تمیــز و بدون پرز میلۀ 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 هیدرولیک استاندارد و برندهای
مورد تأیید و بســتههایی که توسط شرکت ایساکو ارائه
میگردد استفاده شود.

اخطار
روغن فرمان هیدرولیک شــدیدا ً ســمی است و
باید در ظرف دربســته و دور از دسترس کودکان
قرار گیرد .چنانچه اتفاقاً از آن خوردید ،ســریعاً به
پزشک مراجعه کنید.

هشدار
روغن هیدرولیک ســطوح رنگ شــده را خراب
میکند .روغن را ابتدا با یک تکه پارچۀ تمیز جمع
کنید ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص
خودرو بشویید.
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باک ،در موتور

4

پر کردن باک بنزین
باک بنزین حتماً باید در زمان خاموش بودن خودرو پر شود.
کلیــد را در قفــل در باک وارد کنید و به ســمت چپ
بچرخانید و سپس درپوش را بردارید.
روی در باک برچســب مشــخصات بنزین قابل استفاده
چسبیده شده است.
اگر باک را پر کردید ،به نحوی که برای سومین بار نازل
پمپ بنزین منقطع گردد ،از ادامة بنزین زدن خودداری
فرمائید .اين مسأله جهت اطمينان از تنفس مناسب باک
و تبــادل هوا يا بخارات با محيط خارج به منظور کارکرد
ايمن و بدون نشتي ميباشد.
موقعی که مخزن را پر کردید:
 سرپوش را در محل خود قرار دهید. کلید را به طرف راست بچرخانید ،آنگاه آن را از سرپوشبردارید.
توصیه :ایران خودرو توصیه مینماید که سوخت با
اندکس  RON93یا باالتر استفاده نمائید تا کارکرد
صحیح موتور تضمین شود.
ظرفیت باک خودروی شما در حدود  50لیتر است.
قطع عمل سوخترسانی به موتور
در صورت بروز یک ضربه شدید ،عمل سوخترسانی در
خودرو توسط سیستمی مشخص قطع میگردد.
برای برقراری مجدد عمل سوخترســانی بــه موتور ،روی
94

دکمهای که روی پمپ پرکن (لولة شفاف) ،در سمت چپ
قسمت جلو و در ناحیة زیر در موتور قرار دارد فشار آورید.
باز کردن در موتور
از داخل خودرو :دستگیرهای را که در زیر قسمت چپ
داشبورد قرار دارد ،بکشید.
از خارج خودرو :اهرم را به سمت باال بکشید و در موتور
را باز کنید.

پایة در موتور (میلة جک در موتور)
با اســتفاده این جک ،در موتــور را باز نگاه دارید .قبل از
بستن در موتور ،جک را در محل خودش قرار دهید.
بستن در موتور
در موتور را پایین آوریــد و از فاصله کم آن را رها کنید
تا بسته شود.
مطمئن شوید که در موتور قفل شده است.

محفظة موتور
موتور بنزینی 1/6لیتری (105hp) 16V

 -1مخزن آب شیشهشوی
 -2مخزن روغن هیدرولیک فرمان
 -3مخزن مایع سیستم خنک کننده
 -4مخزن روغن ترمز
 -5باتری
 -6فیلتر هوا
 -7میلة اندازه گیری سطح روغن موتور
 -8مخزن روغن موتور
ECU -۹
 -10دکمه وصل مجدد سوخت
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محفظة موتور
بررسی سطوح مایعات
سطح روغن:
مرتباً سطح روغن را کنترل نمائید و آن را بین دو
تعویض روغن تا رسیدن به سطح مجاز پر کنید .حداکثر
مصرف  0/5لیتر در 1000کیلومتر است .موقعی که
خودرو تراز و موتور خنک باشد ،مقدار روغن را با میلة
اندازهگیری نمائید.

4

میلة اندازهگیری سطح روغن
دو عالمت بر میلة اندازهگیری سطح روغن
وجود دارند:
 = Aحداکثر
هیچگاه بیشتر از این مقدار پر نکنید.
 = Bحداقل
برایحفظکیفیتعملکردموتوروسیستمکنترلآالیندگی،
استفاده از افزودنیها به روغن موتور ممنوع است.
تعویض روغن*
مطابق با اطالعات ارائه شده در بخش راهنمای نگهداری
و خدمات گارانتی
انتخاب درجه گرانروی
در تمامی موارد ،روغن انتخابی باید مطابق با الزامات
سازنده باشد *.به برچسب الصاق شده در محفظة موتور
مراجعه نمائید.
هشدار

روغن هیدرولیک سطوح رنگ شده را خراب می کند.
روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید .سپس
محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشوئید.
* از برندهای مورد تأیید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد ،استفاده شود.
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سطح روغن ترمز

ســرویس دورهای روغن ترمز را مطابق بخش گارانتی انجام دهید.
همچنین سطح این روغن را بین دو سرویس به نشانگر سطح روغن
ترمز بر روی جلو داشبورد و عالمت  MAXو  MINبر روی مخزن
روغن ترمز کنترل نمایید.
توجه :روغن ترمز برای ســامتی مضرو بسیار خورنده
است .از تماس با پوست خودداری نمائید.

سطح مایع سیستم خنک کننده*

سطح مایع باید همیشه تا سطح حداکثر (نشان دایروی) باشد .از مایع
توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده کنید .زمانی که موتور
گرم است ،دمای مایع خنک کننده توسط فن تنظیم میگردد .این
سیستم میتواند در زمانی هم که سوئیچ قطع است عمل کند ،ولی
مدار سیستم خنک کننده تحت فشار قرار میگیرد .پس به مدت
یک ساعت بعد از خاموش کردن موتور خودرو و قبل از انجام هرگونه
عملی،صبرکنید.
توجه:ضديخمورداستفادهدرخودرو،محلولاتيلنگيليکول
ميباشد .در مايع خنک کاري ،درصد اتيلن گيليکول به آب
( )50-50است.

اخطار

به منظور برطرف کردن خطر ایجاد سوختگی ،در مخزن
را دو دور باز کنید تا فشار کاهش یابد .وقتی فشار کاسته
شد ،د ِر مخزن مایع خنک کننده را بردارید و سطح مایع
را به حد مجاز برسانید.

تذکر :مایع سیستم خنک کننده احتیاج به تعویض ندارد.
اخطار

از باز نمودن درب مخزن مایع سیســتم خنک کننده تا
یک ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.

روغن استفاده شده
از تماس طوالنی مدت روغن اســتفاده شــده با پوســت
خودداری نمائید.روغن استفاده شده را در ظروف مخصوص
بریزید.روغن استفاده شده،روغن ترمز یا مایع خنک کننده
را به درون جوی آب فاضالب یا زمین تخلیه ننمائید.
سطح مایع هیدرولیک فرمان
موقعی که موتور در دمای محیط است،مخزن را باز کنید.
سطح مایع آن باید همیشه باالی نشان  ADDو نزدیک
به نشان  Cباشد.
اخطار

روغن فرمان هیدرولیک شدیدا ً سمی است و باید در ظرف
دربسته و دور از دسترس کودکان قرار گیرد .چنانچه اتفاقاً
از آن خوردید ،سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.

سطح مایع شیشه شوی جلو*
بــرای بهترین نتیجه پاکســازی و بــرای جلوگیری از
یخزدگی مخزن مایع شیشه شوی نباید تا سر،پر گردد و
یا در آن آب خالص ریخته شود .ازمحصوالت توزیع شده
توسط شبکه نمایندگی مجاز ایران خودرو استفاده نمائید.
توجه  :شیشهشوی مورد استفاده در خودرو ،محلول
ایزوپروپانول میباشد.
هشدار
هرگز از مخلوط ضدیخ و آب برای مخزن شیشه شوی
استفاده نکنید .این کار به رنگ خودرو آسیب می رساند.

محفظة موتور
بازدیدها
اجزای زیرا را با توجه به نوع موتور و بخش خدمات
نگهداری و سرویسهای دورهای بازدید نمائید و یا به
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو جهت بازدید خودرو
مراجعه نمائید.
باتری
قبل از فرا رسیدن فصل زمستان،باتری را به یکی
از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو نشان دهید.
فیلتر هوا و فیلتر تهویه اتاق خودرو
فیلترها را در فواصل زمانی مشخص،مطابق با
دستورالعمل سازنده ،تعویض کنید .چنانچه
در هوای نامساعد و غبارآلود رانندگی می کنید ،فیلتر را
بین دو سرویس دورهای نیز تعویض کنید.
لنتهای ترمز
فرسودگی لنتها بستگی به نحوه رانندگی دارد.
به خصوص در مورد خودروهایی که در شهر
تردد دارند و مسافتهای کوتاه را طی می کنند .بنابراین
گاهی الزم است آنها را ،حتی بین دو سرویس دورهای نیز
مورد بازدید قرار داد.
ترمز دستی
وقتی کورس حرکت ترمز دستی زیاد باشد و
یا مشاهده کم شدن کارایی آن ،بازدید بین
دو سرویس دورهای را الزامی میسازد ،این سیستم در هر
سرویس دورهای باید توسط نمایندگیهای مجاز مورد
بررسی قرار گیرد.
* در صورت نصب در خودروی شما
** از برندهای مورد تأیید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد ،استفاده شود.

سایش کاسه/دیسک ترمز
جهت دریافــت هرگونه اطالعــات در خصوص
بازدید کاسه/دیسک ترمز ،با نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو تماس بگیرید.
فیلتر روغن
فیلتر استوانهای روغن را مطابق با برنامه زمانی
سازنده تعویض کنید.
گیربکسدستی
روغــن گیربکس احتیاج به تعویــض دورهای
ندارد.ســطح روغن را مطابق با دســتورالعمل
سازنده بررسی نمائید.
گیربکساتوماتیک*
پيشنهاد اکيد ميگردد به منظور عملکرد بهتر
گيربکس اتوماتيک ،روغن گيربکس در هر
 60000کيلومتر تعويض گردد .در غير اين صورت در
کيلومتر مذکور سطح روغن را الاقل بازبيني فرماييد.
توجه :مشخصات روغن گيربکس اتوماتيک پيشنهادي از
ميباشد.
سوي شرکت
از روغنهای توصیه شده توسط ایران خودرو استفاده
نمائید و یا از روغنهایی که دارای کیفیت و مشخصات
یکسان باشند.

هشدار

فقــط از محصوالت مورد تأیید شــرکت ایــران خودرو
و یا محصوالتی با همان کیفیت و مشــخصهها استفاده
نمائید**.

اخطار
 مایع ترمز بسیار خطرناک و خورنده است .از تماسآن با پوست بپرهیزید.
 هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که روغن رویقطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتشسوزی وجود
خواهد داشت .بستن درپوش را فراموش نکنید ،زیرا
خطر ایجاد آتشسوزی به دلیل پاشیدن روغن بر
روی قطعات داغ موتور وجود دارد.
 نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن ازحداقل میــزان الزم ،اخطار میدهــد و هیچگاه
گذشــتن از حداکثر را نشــان نمیدهد و فقط با
خواندن گیج قابل تشخیص است.

هشدار

برای اطمینان از عملکرد صحیح فرمان هیدرولیک و
سیستم ترمز از قطعات توصیه شده از طرف ایران خودرو
که دارای کیفیت مطلوب میباشند استفاده نمائید**.
به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی قطعات الکتریکی،
از شستشوی موتور جلوگیری نمائید.
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نصب سیستم صوتی*

4

نصب رادیو
تجهیزات ذیل از بدو امر بر روی خودرو شما نصب شده است:
 آنتن سقفی کابل کواکسیال آنتن COAXIAL تغذیه بلندگوهای جلو تغذیه بلندگوهای عقب -دو کانکتور  8پین (دو عدد فیش  8راهی)

نصببلندگوها
نصب این بلندگوها بر روی خودرو شما مجاز است:
 بلندگوهایی با قطر 165میلیمتر روی درهای جلو بلندگوهایی با قطر 130میلیمتر روی درهای عقب -بلندگوهای با قطر  22/5میلیمتر در قاب های آینه

توجه
سيســتم صوتي بر حســب مدل بــوده و کتابچه
راهنماي خاص سيســتم صوتي همــراه با خودرو
تحويل ميگردد.
 .1منظور از اتصال ،همان وضعیت  1در سوئیچ خودرو می باشد.
 .2جهت اضافه نمودن باندهای عقب توسط مالک خودرو در نمایندگیهای مجاز.
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برقراری اتصال( 1کانکتورها  -فیشها)
:A1
:A2
:A3
 )+( :A4دائمی
:A5
 )+( :A6بعد از اتصال – چراغهای جانبی
 )+( :A7بعد از اتصال
 Mass Earth:A8اتصال زمین (اتصال بدنه)
2
 )+( :B1بلندگوی عقب سمت راست
2
 )-( :B2بلندگوی عقب سمت راست
 )+( :B3بلندگوی جلو سمت راست
 ) -( :B4بلندگوی جلو سمت راست
 )+( :B5بلندگوی جلو سمت چپ
 ) -( :B6بلندگوی جلو سمت چپ
2
 )+( :B7بلندگوی عقب سمت چپ
2
 ) -( :B8بلندگوی عقب سمت چپ

هشدار
قبل از نصب سیســتم صوتــی و بلندگوهای آن
بر روی خودرو ،به نمایندگی مجاز شــرکت ایران
خودرو مراجعه نمائید.

نگهداری خودرو
حفاظت از بدنة خودرو
برای محافظت و نگهداری از رنگ و تزئینات پالستیکی
خودرو ،پیشنهاد می کنیم که آنها را بطور منظم بشوئید.
 امکان دارد ذرات ماکروسکوپی ماشین شوی اتوماتیکبر روی بدنه خط بیندازد .مخصوصاً در این خصوص روی
رنگهای تیره دقت کنید.
 هنگام شســت و شوی با آب پرفشــار دقت بیشتریمبذول دارید( .به عنوان مثال ،فشــار و فاصلة پاشش را
رعایت کنید).
 اگر بدنه خودرو زخمی باشد (روی سپرهای رنگ شدهیا چراغ جلو) از روش فوق اســتفاده نکنید و برای تمیز
کردن آن نواحی از دست استفاده کنید .همچنین از ورود
آب به داخل قفلها جلوگیری به عمل آورید.
 از قراردادن و خشک کردن زيرپايي بر روي بدنه خودروخودداري فرماييد .استمرار در عمل خشک کردن زيرپايي
روي بدنه خــودرو در مدت زمان طوالني ،منجر به تغيير
رنگ بدنه خودرو خواهدگرديد.
پولیش زدن
استفاده منظم از واکس و یا شست و شوی خودرو با آب،
رنگ را در مقابل عوامل خارجی محافظت می کند.

قسمتهایپالستیکی
ابتدا این قســمتها را با شویندههای خانگی رقیق تمیز
کنید ،سپس محل را با پارچه نمدار پاک کنید.
جلو داشــبورد را برق نیاندازید ،این محل باید غیر براق
باشد تا انعکاس آن در شیشه جلو مانع دید نشود.
تجهیزات جلو داشبورد ،ساعت ،سیستم صوتی،
صفحه نمایش:
از پارچه خشــک اســتفاده کنید ،ازمایعات پاک کننده،
اسپری و یا حاللها استفاده نکنید.

اخطار
مراقب باشید آب به داخل قرقرههای کمربند نریزد.
از نفت ،پودرهای لباسشویی ،براق کنندههای مبلمان
استفادهنکنید.

4

موکت کف:
از شــویندههای خانگی رقیق شده استفاده کنید و برای
جلوگیری از تغییر رنگ ،آنها را در سایه خشک نمائید.
هشدار

فورا ً فضوالت پرندگان ،لکههای بارانهای رزینی ،لکههای قیر ،گریس و چربیها را تمیز کنید( .تمامی این عوامل شامل
موادی هستند که میتوانند باعث خرابی غیرقابل جبران رنگ خودرو شوند).
 -برای خشک کردن لنزها و شیشههای چراغ جلو و شیشههایی که روکش پلی کرمات دارند ،از پارچههای خشک و زبر
و یا مواد پاک کننده و ّ
حلل استفاده نکنید.
 -از مواد بنزینی ،نفتی یا پارچههای آغشته به آنها ،برای تمیزکردن بدنه و قطعات پالستیکی خودرو استفاده نکنید.
 -برای پیشگیری از پیشرفت خرابی بدنه که در نتیجه تصادف ایجاد شده است (برخورد سنگ یا خراش و غیره) آنها
را هرچه سریعتر ترمیم کنید.
 -نوارهای آبی روی زههای آینههای جانبی ،شیشهها ،سپرهای خودرو و ...جدا شوند .در صورت باقی ماندن طوالنی مدت،
بروز مشکل خواهند کرد.
 -ســؤاالت خود را در خصوص ســرویس و نگهداری خودرو و یا کیفیت قطعات ،میتوانید با نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو مطرح نمایید.
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شست و شو و مراقبت از خودرو

4

توصیههای کیفی در فرآیند شستشوی خودرو
 -1توصیه میشود شستشوی خودرو در وضعیت عادی
هوا هفتهای یکبار صورت پذیرد.
 -2حتی المقدور شستشوی خودرو می بایست 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 دلیل این که غبارهای ترمز بسیار خورندهاند ،برای
شستشوی خودرو ابتدا چرخها شسته شده و با تعویض
دســتمال و ظرف آب ،بقیه قسمتهای خودرو از باال به
پایین شستشــو گردد .همچنین در صورت اســتفاده از
رینگهــای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی ،جهت
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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 شــوي با آب پرفشار دقت بيشتري
مبــذول داريد (فشــار و دماي آب رعايت شــود) .نازل
آب حداقل  30ســانتيمتر از بدنه خودرو فاصله داشته
باشد .همچنين براي شستشوي ســپرهاي رنگ شده،
قسمتهاي آسيبديده و چراغها ،از روش فوق استفاده
نشــود و براي تميز کردن اين نواحي از دست استفاده
کنيــد .همچنين نازل مدت زمان زيــادي بر روي يک
ســطح نگه داشته نشــود و هنگام شست و شوي با آب
پرفشــار در نواحي درزهاي بين درها و اطراف شيشهها
احتياط بيشتري به عمل آيد .از اسپري آب توسط نازل
به صورت مســتقيم برروي قفلهــا جلوگيري به عمل
آوريد.

 -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.

* درصورت نصب در خودروی شما

نگهداری خودرو
بازدیدها
اجزای زیرا را با توجه به نوع موتور و بخش خدمات
نگهداری و سرویسهای دورهای بازدید نمائید و یا به
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو جهت بازدید خودرو
مراجعه نمائید.
باتری
قبل از فرا رسیدن فصل زمستان،باتری را به یکی از
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو نشان دهید.
فیلتر هوا و فیلتر تهویه اتاق خودرو
فیلترها را در فواصل زمانی مشخص،مطابق با دستورالعمل
سازنده ،تعویض کنید.
چنانچه در هوای نامساعد و غبارآلود رانندگی می کنید،
فیلتر را بین دو سرویس دورهای نیز تعویض کنید.

ترمز دستی
استفاده مستمر از ترمز دستی در مسیرهای بیش از حد
طوالنی و یا مشاهده کم شدن کارآیی آن ،بازدید بین دو
سرویس دورهای را الزامی میسازد ،این سیستم در هر
سرویس دورهای باید توسط نمایندگیهای مجاز مورد
بررسی قرار گیرد.
گیربکسدستی
سطح روغن گیربکس میبایست در هر  60000کيلومتر
چک شــود و در صورت نیاز سرریز شود .سطح روغن را
مطابق با دستورالعمل سازنده بررسی نمایید.
برای انجام ســرویسهای دورهای در مورد میزان مایعات
ضروری خودرو و بررســی برخی عوامل دیگر ،میتوانید
بــه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی خودرو مراجعه
نمایید.

فیلتر روغن
فیلتر استوانهای روغن را مطابق با برنامه زمانی سازنده
تعویض کنید.
لنتهای ترمز
فرسودگی لنتها بستگی به نحوه رانندگی دارد .به
خصوص در مورد خودروهایی که در شهر تردد دارند و
مسافتهای کوتاه را طی می کنند .بنابراین گاهی الزم
است آنها را ،حتی بین دو سرویس دورهای نیز مورد بازدید
قرار داد.

هشدار

فقــط از محصوالت مورد تأیید شــرکت ایــران خودرو
و یا محصوالتی با همان کیفیت و مشــخصهها استفاده
نمائید**.

هشدار

به منظور هر چه بهینهتر ساختن عملکرد سیستمهای
اساسی خودرو مانند جعبه هیدرولیک فرمان و سیستم
ترمز ،شرکت ایران خودرو محصوالت (روغنهای) خاصی
را با دقت بسیار مورد گزینش قرار داده است و به شما
توصیه میکند*.
جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی
خودرو از شست و شوی موتور خودداری فرمایید.

اخطار
 مایع ترمز بسیار خطرناک و خورنده است .از تماسآن با پوست بپرهیزید.
 هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که روغن رویقطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتشسوزی وجود
خواهد داشت .بستن درپوش را فراموش نکنید ،زیرا
خطر ایجاد آتشسوزی به دلیل پاشیدن روغن بر
روی قطعات داغ موتور وجود دارد.
 نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن ازحداقل میــزان الزم ،اخطار میدهــد و هیچگاه
گذشــتن از حداکثر را نشــان نمیدهد و فقط با
خواندن گیج قابل تشخیص است.

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

4

شارژ باتری
با دستگاه شارژ باتری
 برای پیاده کردن باتری ،ابتدا کابل منفی را جدا کنید. برای نصب باتری ،ابتدا کابل مثبت را وصل کنید. برای به کار انداختن دستگاه شارژ باتری ،مندرجاتراهنمای مصرف آن را مالحظه کنید.
 وارســی کنید که قطبهای باتری و بست کابلهایباتری تمیز باشــند .در صورت نیاز آنها را باز کرده و
سولفاته روی کابلها را کام ً
ال تمیز کنید.
 زمانی که موتور روشــن اســت نباید کابلها را از باتریجدا کرد.
 بــدون باز کردن کابلها هرگز اقدام به شــارژ باترینکنید.
 زمانــی که خــودرو برای مدت طوالنــی (یک ماه یابیشتر) مورد استفاده قرار نمیگیرد کابلهای باتری
را جدا کنید.

هشدار
چنانچه باتری شــارژ نباشــد مانع روشن شدن
موتور می گردد.
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روشن کردن با باتری کمکی
برای روشن کردن خودرویی که خراب است میتوان از
یک باتری کمکی با همان ولتاژ ( 12ولت) استفاده کرد.
برای این منظور کابلهــا را به روش زیر اتصال
دهید:
 کابل قرمز به قطبهای مثبت دو باتری در اتصال کابل منفي يکسر آن به قطب منفي باتريکمکي و ســر ديگــر آن به يک قســمت فلزي بدنه
خودرو وصل گردد( .مطابق تصوير)
شارژ کردن
استارت بزنید و موتور را روشن کنید .پس از روشن شدن
خودرو ،کابلها سريعا جدا گردد.

اخطار
 اسید موجود در باتری خورنده و سمی است ،درصورت 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 بشوئید و به پزشک مراجعه کنید.
 در صورت تماس با چشم بالفاصله چشم را حداقلبمدت  15دقیقه با آب تمیز بشوئید و به سرعت به
پزشک مراجعه کنید.
 نوشــيدن اسيد باتري کشنده اســت .در صورتنوشيدن آن ،سريعاً اقدامات پزشکي الزم انجام شود.
 باتری در حال شــارژ گاز هیدروژن قابل انفجارمتصاعد می کند ،جرقه و آتش را از محفظة موتور
دور نگــه دارید .حیــن کار در محفظة موتور و به
منظور امنیت خود ،دستبند و کلیه زیورآالت را از
خود جدا کنید .هرگز نگذارید قطبهای باتری با
ابزار و قسمتهای فلزی خودرو تماس یابند.
 باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید. در زمان شــارژ 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 ســاعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن
خارج و خطر اشتعال کم شود.

نگهداری خودرو

هشدار
 چنانچه خودرو به مدت بیش از  6روز بال استفاده باشد ،میباید حداقل یک بار روشن شده ،به مدت یک ساعت روشن بماند. درصورت عدم استفاده از باتری به مدت طوالنی (بیش از یک ماه) توصیه میشود اتصالهای باتری را قطع کنید. باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژ نکنید .این کار ممکن است به سیستم برق خودرو خسارت جدی وارد آورد. بهتر اســت هر ماه در صورتیکه درهای باتری قابل باز شــدن هستند سطح آب و اسید باتری تا خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن آب و اسیدآب مقطر اضافه گردد.
 برای جدا کردن سر باتری ،سوئیچ را بسته و تمامی مصرف کنندهها خاموش باشند .پس از گذشت  2دقیقه میتوان سرباتری را جدا کرد. وقتی که موتور روشن است ،هرگز اتصالها را قطع نکنید. هرگز باتری را قبل از جدا کردن اتصالها شارژ نکنید. قبل از قطع باتری شیشهها و درهای خودرو را ببندید. بعد از شارژ باتری سوئیچ را باز کنید و بعد از یک دقیقه استارت بزنید تا سیستم الکترونیکی مجددا ً راهاندازی شود .بنابراین در صورت مشاهده هرگونه مشکلی با نمایندگیمجاز شرکت تماس بگیرید.
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تعویض چرخها
پارک کردن خودرو
 تا جایی که ممکن اســت خودرو را در محلی ســفت،هموار و بدون لغزندگی پارک نمائید.
 ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در وضعیت دنده 1یا دنده عقب قرار دهید.
 چراغ هشــدار خطر را روشــن نمایید ،مثلث هشدار رابیــرون آورده و آن را در فاصله  ۵۰تا  ۱۰۰متری پشــت
سر خودرو قرار دهید.

5
اخطار
در صورت پنچری ،چرخ را در اسرع وقت تعویض نمائید.
چرخی که پنچر شــده باشد حتماً باید مورد بازبینی
(درصورت امکان تعمیر) یک متخصص قرار گیرد.

هشدار
الستیک ها فقط زمانی که سرد هستند باید مورد
کنترل قرار گیرند .این کار باید حداقل ماهی یکبار
انجام شود.
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طریقة دسترسی به چرخ زاپاس و جک
 موکت کف صندوق عقب را به وسیلة دستگیرة آن بلندکنید .دســتگیره را به قالبی که در قسمت عقب لبه در
صندوق است ،وصل کنید تا موکت ثابت بماند.

اخطار
 جک برای تعویض چرخها به کار میرود .درهیچشرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری از قبیل
تعمیرات و یا دسترسی به زیرخودرو استفاده نمود.
 اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشته است،آنرا برای بازرســی به یکی از نمایندگیهای مجاز
نشان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای استفاده
بدون خطر اطمینان حاصل نمائید.

ابزار تحت اختیار شما
ابزار ذیل در یک جعبه پالســتیکی ،که در وســط چرخ
زاپاس نصب شده است قرار دارد.
 -1جک و دسته جک
 -2آچارچرخ و آچار جک
 -۳گوه

توجه:
الستیک استاندارد مورد اســتفاده برای خودروی
شما فقط  185 / 65 / R14میباشد.

تعویض چرخها

بازکردن چرخ خودرو

را در زیــر چرخی بگذارید که بــه صورت اریب در
مقابل چرخی اســت که باید تعویض شود( .مطابق تصویر باال،
چرخی که در جهت قطری الســتیک پنچر میباشد را به
شکل مناســب مهار نمایید تا از حرکت خودرو هنگام باال
بردن جلوگیری شود).
 الستیک زاپاس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند شده استمطابق شــکل به منظور جلوگیری از لغزیدن جک زیر خودرو
بگذارید.
در فضاهای خالی اطراف
 قالپاق را با کشیدن دستة جکوالو بیرون بیاورید.
 پیچهای چرخ را کمی شل کنید.را در یکی از چهار محل تعبیه شــده در قســمت
 جکزیر خودرو  ،که به چرخ تعویضی نزدیکتر است ،قرار دهید.
را به اندازهای باز کنید که ســطح زیرین آن کام ً
ال با
جک
زمین تماس پیدا کند.
 از عمود بودن محور کف جک نســبت به محل مورد استفاده ،اطمینان حاصل نمائید.
 خودرو را باال ببرید. -پیچها را به طور کامل بازکنید و چرخ را تعویض کنید.

بستن چرخ خودرو

چرخ را در محل خود قــرار دهید .پیچها را با آچار چرخ
را جمع کنید و از زیر خودرو خارج
کمی سفت کنید .جک
کام ً
ال سفت کنید .برای جا
ســازید .پیچها را با آچار چرخ
زدن قالپاق ابتدا شیار آن را روی والو قرار دهید سپس با دست
آن را جا بزنید.
ابزار و چرخ را جمع کنید و در صندوق قرار دهید.

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

اخطار
 از جک فقط برای تعویض چرخ بر روی ســطوحهموار ،بدون لغزندگی و سخت استفاده نمایید.
 هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جکزدن تعیین شده است باال نبرید.
 هنگامــی که خودرو بر روی جک میباشــد ،ازقرار گرفتن الستیک زاپاس در زیر خودرو مطمئن
شوید.
 هرگــز در هنگامی کــه خودرو بــر روی جکمیباشد ،به زیر خودرو نروید.
 هرگز در حالی که خودرو بر روی جک میباشدآن را به کار نیندازید و به سرنشینان اجازه ماندن
در خودرو را ندهید.
 هرگــز از هیچ جکی غیر از جک خودرو خودتاناستفاده ننمایید.
 از جــک خودرو خــود برای بلند کردن ســایرخودروها استفاده ننمایید.
 از مهار مناســب چرخها توسط متوقفکنندههااطمینان حاصــل نمایید در غیر اینصورت حرکت
تصادفی خودرو باعث بروز صدمات جسمی میشود.
 همواره مکان امنی را که دور از مسیر تردد اصلیاست برای تعویض چرخ انتخاب کنید.
بعد از تعویض چرخ خودرو
 فورا ً تنظیم میزان سفتی پیچها و فشار باد چرخزاپاس را کنترل نمایید.
 پنچری الستیک آسیب دیده را بگیرید و سریعاًدر جایگاه آن در خودرو قرار دهید.
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اخطار
 هرگــز از هیچ پیچ چرخی غیر از پیچ چرخهایاصلی خودرو خودتان استفاده ننمایید .استفاده از
پیچهای نامناسب چرخ و همچنین بستن نادرست
چرخها باعث شلشــدگی یا افتــادن چرخ و بروز
تصادف میشود.
 هرگــز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر رویپیچ و مهرهها اســتفاده ننمایید .این کار منجر به
شل شدن پیچهای چرخ میشود.
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هشدار
فشــار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد
و گرم شــدن غیرطبیعی الســتیک ها میگردد و
همچنین پیامدهای بســیاری در زمینه 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 بستگیدارد .فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید.
 توجه داشــته باشــید که از بین رفتن یا درستبسته نشدن درپوش ســوپاپ باد چرخ میتواند
باعث کم شــدن فشار باد آن شــود .همیشه از
درپوش ســوپاپ مشــابه درپوش اولیه استفاده
کنید و آنرا کام ً
ال ببندید.

نصب الستیکهای یخ شکن
چنانچه خودرو شــما به الســتیک های یخ شکن روی
رینگهای فلزی مجهز اســت ،الزام ًا بایــد از پیچهای
ویژهای که از نمایندگیهای ایران خودرو قابل تهیه است،
استفاده کنید.
زنجیر چرخ
زنجیر چرخ میتواند کنترل خودرو توسط راننده را تحت
تأثیر قرار دهد.
 در صورت اســتفاده از زنجیر چرخ با ســرعت بیش از ۵۰کیلومتر بر ســاعت رانندگی نکنید .در صورت اعالم
ســرعت پایینتر از  ۵۰کیلومتر بر ساعت توسط سازنده
زنجیر چرخ ،سرعت رانندگی کمتر را به عنوان معیار در
نظر بگیرید.
 با احتیاط برانید و تــا حد امکان از روی موانعی مانندچاله ،سرعتگیر و  ...با کمترین سرعت عبور کنید.
 از بســتن زنجير چــرخ بر روي چرخ زاپاســي که درصندوق عقب قرار دارد ،خودداري کنيد .اين کار ميتواند
به چرخ زاپاس و بدنه خودرو آسيب برساند.
 در صورت استفاده از زنجیر چرخ در جادههای فاقد برفو یخ ،تایرها و زنجیر چرخ دچار آســیبدیدگی خواهند
شد.
 اســتفاده از زنجیــر چــرخ در خودروهــای با رینگآلومینیومی میتواند سبب ایجاد خراش در سطوح رینگ
شود.
 بهتر است جهت ایمنی بیشتر خود و خودرو ،از تایرهایزمستانی به جای زنجیر چرخ استفاده ننمایید.
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اخطار
 رانندگی با تایرهایی که فشــار باد آنها بیش از ۲۰درصد مقدار توصیه شــده کاهش یافته است ضمن
افزايش مصرف ســوخت و تأثير بــر روي ديناميک
خودرو ،در جادههای ناهموار ،دستاندازها و کوهستانی
ممکن است باعث آسیبدیدگی 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.
نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شدهاند ،دارای نشانگرهایی
هســتند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آجها
قرار گرفتهانــد .هنگامی که تایرها تا اندازهای ســاییده
میشوند که  1/6میلیمتر از آج باقی میماند ،نشانگرها
نمایان میشوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند.

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 میگردد که مطابق تصویر فوق بعد از هر10000
کیلومتر جابجا شوند.

فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هرمــاه یک بار ،زمانی که تایرها خنک
هستند باید مطابق برچسب فشار باد تاير چک شود .کم
بــودن باد تایر ایجاد حرارت کــرده و عمر تایر را کاهش
میدهد .باد زیاد نیزموجــب اثرات منفی روی راحتی و
سواری خودرو میشود.

سایز تایر:
ســایز تایر خودروی شــما بر روی دیواره آن به صورت
عبارتی شبیه عبارت زیر حک شده است:
 185 / 65 / R14کــه  185عرض تایر به میلیمتر65 ،
نسبت ارتفاع به عرض تایر R ،معرف ساختار رادیال و 14
قطر رینگ به اینچ میباشد.

اخطار
 تایرهای معیوب خطرناکند! 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 جنسبرای چرخهای جلو 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 ،فرسوده وتایرهایی که باد آنها تنظیم نیست ،رانندگی نکنید.
 تایرهای کم باد بســرعت ساییده میشوند و باعثافزایشمصرفسوختوکاهشفرمانپذیریمیشوند.
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تعویض فیوز
یک جعبه فیوز زیر داشــبورد در قســمت جلو راننده و
دیگری در محفظة موتور قرار دارد.
جعبه فیوز داشبورد
درپوش جعبه فیوزها را بردارید تا فیوزها نمایان شــوند.
فیوزهای یدکی و انبرک  Aروی قسمت داخلی در جعبه
فیوز زیر داشبورد قرار دارند.
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برداشتن و نصب فیوز
قبل از تعویض فیوز لزوماً باید علت اشکال را بیابید و آن
را رفع کنید .شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده
است .از انبرک  Aاستفاده کنید.

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه
آن جایگزین کنید( .بطور مثال یک فیوز  5آمپر معیوب
را با یک فیوز  5آمپر سالم جایگزین نمائید).

فیوزها

R7 R8

جعبه فيوز و رله داشبورد*
شماره فیوز شدت جریان
____

F21
F22
F23

10A
20A

F24

10A

F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33

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

F34

10A

F35

5A

F36

10A

R5 R6

R3 R4

R1 R2

عملکرد

رزرو
تغذیة سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسة هوا و نود مرکزی
تغذیة سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فندک
تغذیة سوئیچ اصلی -وضعیت اول(تحریک رله بخاری ،رادیو ،چراغ ترمز ،نود
جلو ،نود مرکزی و جلو آمپر)
تغذیة دایم رادیو
تغذیة نود مرکزی
تغذیة نود مرکزی
تغذیة نود مرکزی و تغذیة اصلی و تحریک رله محرک در عقب
تغذیة شیشه باالبرهای 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
تغذیة سوئیچ اصلی(وضعیت دو)  -سیستم ضدقفل ترمز ABS
تغذیة دایم ایموبیالیزر،کانکتور عیب یابی ،جلو آمپر ،تحریک شیشه گرمکن،
پمپ شیشه شوی ،صفحه نمایش (چندمنظوره)

چیدمان رله ها داخل اتاق
شماره رله
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

عملکرد رله
پمپ شیشه شوی جلو
بازکن در صندوق عقب
گرم کن شیشة عقب و آینه ها
فن بخاری
شیشه باالبرهای عقب

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

* درصورت نصب در خودروی شما
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5

فیوزها
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.
شماره فیوز شدت جریان

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
* 10
* ۱۱
12
13
14
15
16
17
18

40A
30A
40A
30A
30A
30A
40A-MAXI
50A-MAXI
40A
20A
15A
30A
30A
10A
10A

عملکرد

تغذیه برق سوئیچ استارت -ایموبیالیزر
رله مه شکن -بوق
درونی
های
سیستم
تغذیه برق رابط
BCM
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
رزرو
رزرو
ترمز ABS
ترمز ABS
فن دور تند و کند
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
تغذیه نود جلو
تغذیه نود جلو
رله برف پاک کن جلو
رزرو
تغذیه رله دوبل
تغذیه پمپ سوخت
تغذیه یونیت موتور

* تغذیه برق رابط سیستم های درونی  BCMیا در فیوز  F10و یا در فیوز  F11میباشد.
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جدول راهنمای رله ها
شمارة رله

عملکرد

شدت جریان  -نوع

RLY1

رلة کنترل موتور

30A-1 Contact

RLY2
RLY3
RLY4
RLY5
RLY6

رلة پمپ بنزین
رلة مه شکن
رلة بوق

رلة برفپاک کن جلو
رلة برفپاک کن جلو

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

فیوزها
جعبه فیوز و رله داشبورد*
شماره شدت
فیوز جریان
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24

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

عملکرد
رزرو
رله فن بخاری
تغذیه نود جلو  ،FCMکولر ،جلوآمپر

تغذیه موتوربرف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب

تغذیهنورزمینه

تغذیه سیستم ضدقفل ترمز ABS

تغذیه یونیت کیسه هوا
دیاگ،
جلوآمپر،ایموبیالزر،
تغذیه
ECU
تغذیه پمپ شیشه شور

تغذیه نود مرکزی  ، BCMنمایشگر،شیشه باالبر جلو ،سنسور دنده عقب

تغذیه چراغ دنده عقب
تغذیه سوئیچ چراغ ترمز
تغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر
تغذیه برق چراغ سقف ،صندوق عقب
تغذیه برق فندک
 10Aتغذیه برق رادیو پخش
رزرو
رزرو
رزرو
رزرو
رزرو
رزرو
 5Aتغذیه برق گرم کن آینه
 30Aتغذیه برق گرم کن شیشه عقب

* درصورت نصب در خودروی شما

F25

30A

F26

20A

F27

5A

F28

20A

F29

5A

F30

10A

F31

-

F32

-

F33
F34
F35
F36
F37

تغذیه قفل مرکزی
تغذیه نود مرکزی BCM
تغذیه رله ها ،نمایشگر؛ کولر
تغذیه نود مرکزی BCM
تغذیهایموبیالزر
تغذیه حافظه رادیو پخش
رزرو
رزرو

 40Aتغذیه فن بخاری
 40Aتغذیه شیشه باالبر جلو؛ آینه
 40Aتغذیه شیشه باالبر عقب
رزرو
رزرو
-

5

چیدمان رله ها داخل اتاق
شماره رله
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

عملکرد رله

رله فن
رله جلو آمپر ،کولر و نود جلو FCM
رله ولتاژ ECO
رله گرمکن شیشه عقب و آینههای جانبی
رله پمپ شیشهشور جلو
رله شیشه باالبر عقب
رله صندوق پران و موتور برف پاککن عقب
رله در بازکن مرکزی
رله در قفل کن مرکزی

شدت جریان  -نوع
35A- 1 Contact
20A- 1 Contact
35A- 1 Contact
20A- 1 Contact
20A- 2 Contact

35A- 1 Contact
20A- 2 Contact
20A- 2 Contact
20A- 2 Contact
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فیوزها
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.
جعبه فیوز محفظه موتور
شماره فیوز شدت جریان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5

40A
20A
20A
20A
10A
40A
30A
40A-MAXI
70A-MAXI
20A
30A
30A
10A
40A
10A
10A

* درصورت نصب در خودروی شما
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عملکرد

تغذیه برق سوئیچ استارت
تغذیه برق سیستمهای درونی نود جلو
تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
تغذیه رله چراغهای کوچک
رزرو
ترمز ABS
ترمز ABS
فن دور تند و کند
تغذیه برق رابط سیستمهای درونی BCM
تغذیه رله بوق
تغذیه استارتر
رزرو
رله برف پاک کن جلو
تغذیه اکسیژن سنسور
تغذیه رله دوبل
تغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور
تغذیه یونیت موتور

جدول راهنمای رله ها
شمارة رله

عملکرد

شدت جریان  -نوع

RLY1

رلة کنترل موتور

30A-1 Contact

RLY2
RLY3
RLY4
RLY5
RLY6

رلة پمپ بنزین

رلة چراغ کوچک
رلة بوق

رلة برفپاک کن جلو
رلة برفپاک کن جلو

30A-1 Contact
35A-1 Contact
35A-1 Contact
30A-2 Contact
30A-2 Contact

فیوزها
جعبه فیوز و رله داشبورد*
شماره فیوز شدت جریان
F1
F2
F3

-

F4

10A

F5
F6

20A
10A

F7

5A

F8

10A

F9
F10
F11

10A
-

F12

10A

F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

10A
30A
30A
20A
20A
30A
30A
40A

عملکرد

رزرو
رزرو
رزرو
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت  - )1تحریک رله بخاری  -رادیو
 چراغ ترمز -نود جلو  -نود مرکزی و جلوآمپرتغذیه سوییچ اصلی (وضعیت  - )1فندک
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت  - )2یونیت کیسه هوا
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت  - )2یونیت مرکزی  -نودجلو -
نود مرکزی  -جلو آمپر
تغذیه سوییچ اصلی (وضعیت  - )2سیستم ضد سرقت ABS
و ECU

تغذیه یونیت موتور
رزرو
رزرو
تحریک رلههای بخاری ،پمپ شیشه شور ،گرمکن شیشه
عقب ،شیشه باالبر عقب
تغذیه دائم رادیوپخش
شیشه باالبر عقب
شیشه باالبرجلو
تغذیه نود مرکزی
تغذیه نود مرکزی
تغذیه قفل مرکزی
تغذیه شیشه گرمکن
تغذیه فن بخاری

چيدمان رلهها داخل اتاق

عملکرد رله

شدت جریان -نوع

R1

پمپ شیشه شوی جلو

30A- 1 Contact

R2

-

-

R3

فن بخاری

35A- 1Contact

R1

بازکن در صندوق عقب

30A- 1 Contact

R2

گرم کن شیشه عقب و آینهها

30A- 1 Contact

R3

شیشه باالبرعقب

30A- 1 Contact

R4

-

-

شماره رله
RB001

RB002

5

* درصورت نصب در خودروی شما
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تعویض فیوزها
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.
جعبه فیوز محفظه موتور رانا ال ایکس و اتوماتیک اکوماکس بهینه
شماره فیوز شدت جریان

5

F1

20A

F2

40A

F3

10A

F4

10A

F5

30A

F6

10A

F7

20A

F8

5A

F9

-

F10

10A

F11

30A

F12

10A

F13

30A

F14

10A

F15

15A

F16

30A

F17

15A

F18

20A

F19

50A

F20

40A

* درصورت نصب در خودروی شما
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عملکرد

گیربکس اتوماتیک
تغذیه برق سوئیچ استارت
تغذیه اهرم تعویض دنده اتوماتیک و تعذیه رله گیربکس اتوماتیک
گيربکس اتوماتيک  -تغذيه يونيت موتور در مدلهاي گيربکس دستي
تغذیه استارتر
تغذیه یونیت موتور
تغذیه یونیت موتور
تغذیه بوبین فن جلو
رزرو
تغذیه رله پمپ بنزین
تغذیه رله موتور
تغذیه ایموبیالیزر-دیاگ-پشت آمپر MFD -
تغذیه ترمز ABS
تغذیه رله بوق
تغذیه رله مهشکن جلو
تغذیه رله برف پاککن جلو
تغذیه نود جلو
تغذیه نود جلو
تغذیه فن دور تند و کند
تغذیه ترمز ABS

جدول راهنمای رلههای محفظه موتور رانا اتوماتیک
و دستی
شماره رله
RL1
RB001

RB002

عملکرد رله

شدت جریان  -نوع

رله برف پاککن جلو

30A-2Cantact

RL2

رله برف پاککن جلو

30A-2Cantact

RL3

رله مهشکن جلو

30A-1Cantact

RL4

رله بوق

30A-1Cantact

RL5

رله پمپ بنزین

30A-1Cantact

RL6

رله کنترل موتور

30A-1Cantact

RL7

رله گیربکس اتوماتیک

30A-1Cantact

RL8

رله گیربکس اتوماتیک

30A-1Cantact

تعویض المپها

مجموعه چراغهای جلو* :

 :Aچراغهای جلو (چپ و راست)
 :Bچراغهای مهشکن جلو (چپ و راست)
 :Cچراغهای راهنما روی گلگیر (چپ و راست)

چراغ جلو *

 -1چراغ نور باال ( نوع المپ ) H1 :
 -2چراغ نور پایین ( نوع المپ )H7 :
 -3چراغ راهنما ( نوع المپ )PY21W :
 -4چراغ موقعیت ( نوع المپ ) LED :
چراغ راهنمای جلو (* )۳

هشدار
هنگام تعویض المپها ،باید مشــخصات فنی و نوع
المپ رعایت شود.

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

تعویض المپ *

چراغ نورباال ( )1و چراغ نورپایین ()2
 -1درپوش المپ را در جهت پاد ساعتگرد باز کنید.
 -۲رابط برق المپ را جدا کنید.
 -۳با فشردن لبه گیره فنری به جلو آن را آزاد کنید.
 -۴المپ را با توجه به جهت شیارهای پایه با یک دستمال
تمیز تعویض نمایید.
 -۵گیره فنری را به درستی در جای خود نصب کنید.
 -۶رابط برق المپ را وصل کنید.
 -۷درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و در
جهت ساعتگرد محکم کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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تعویض المپها

5

مجموعه چراغهای جلو:
 :Aچراغهای جلو (چپ و راست)
 :Bچراغهای مهشکن جلو (چپ و راست)
 :Cچراغهای راهنما روی گلگیر (چپ و راست)

هشدار
هنگام تعویــض المپها ،از لمس المپ با دســت
خــودداری نمایید و آن را با یک دســتمال تمیز و
خشک بردارید.
118

تعویض المپ
برای سهولت تعویض المپ سمت راست ابتدا لولة مخزن
شیشهشوی را درآورید .سپس پوشش محافظ ) (Aپشت
چراغ را بچرخانید تا درپوش ( )Aجدا شود.
 -1چراغهای کوچک (پارکینگ) W5W
 -نگهدارندة المپ ) (Dرا یک چهارم دور در جهت خالف

عقربههای ساعت بچرخانید و المپ را درآورید.
 المپ را تعویض کنید. سپس نگهدارندة المپ را در محل خود به شکل صحیحنصب نمائید.
 -2چراغ های نور پایین H7 55w
 -3چراغهای نور باال H1 55w
 فیش یا فیشهای اتصال ( )Bرا جدا کنید. دو طرف گیره یا گیرههای اتصال ( )Cرا فشار دهید تاآزاد شود .المپ سوخته را تعویض کنید.
 در موقع نصب مجدد دقت کنید شــیارهای راهنمایالمپ در وضعیت صحیح باشند و گیره اتصال به درستی
نصب شده باشد.
 فیش اتصال را مجددا ً وصل کنید. پوشش محافظ المپ ) (Aو سپس لولة مخزن شیشهشویرا در جای خود نصب کنید.

تعویض المپها

چراغهای مهشکن جلو H1 55W

درپوش را بچرخانید و بردارید .اتصال المپ را قطع کنید.
برای درآوردن المپ روی دو سرگیره اتصال ،فشار آورید.
المپ معیوب را تعویض نمائید .سپس ضمن نصب مجدد
نگهدارندة المپ ،درپوش را در محل خود نصب نمائید.
 -4چراغهای راهنما PY21W
 نگهدارندة المپ را یک چهارم دور بچرخانید .المپ رابیرون بیاورید.
 المپ را تعویض کنید. سپس نگهدارندة المپ را در محل خود به شکل صحیحنصب نمائید.

چراغ راهنمای بغل گلگیر WY5Wچشمکزن
مجموعة چراغ را به طرف جلوی خودرو فشار دهید و به
سمت بیرون بکشید تا از جای خود خارج شود .بدنة چراغ
را به دقت نگهدارید و پایة المپ را بچرخانید .المپ را از
پایه خارج و آن را تعویض کنید .پایه را سرجای خود قرار
دهید و بچرخانید تا جا بیفتد .مجموعة چراغ را سرجای
خود جا بزنید.

اخطار
المپها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام
تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.
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5

تعویض المپها

5

هشدار
برای تعویض المپها ،دقایقی پس از خاموش کردن
المپ اقدام نمایید زیرا دمای داغ و سوزانی دارد.
المپ را با پارچة خشــک برداریــد ،چراغهای جلو
با شیشــة پلی کربنات و پوشش حفاظتی پوشیده
شدهاند .از پاک کردن آنها با پارچة زبر و خشک
و یا ماده پاک کننده و حاللها جدا ً خودداری
فرمائید .برای شستن آن از یک اسفنج و آب صابون
اســتفاده کنید .فقط از المپهای با مارکهای زیر
استفاده کنید.
TUNGSRAMPHILIPSOSRAMNORMA-

مجموعه چراغهای عقب
 :Dچراغهای عقب (چپ و راست)
 :Eچراغ مهشکن عقب (فقط چپ)
 :Fچراغ سوم ترمز

 برای تعویض المپ سمت کمک راننده ابتدا لولهمخزن شیشه شوی را درآورید.

چراغ های عقب
 -1چراغهای راهنما ( PY21Wچپ و راست)
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 -2چراغهای دنده عقب ( W16Wچپ و راست)
 -3چراغ ترمز /چراغهــای کوچک (پارکینگ)
( P21/5Wچپ و راست)
تعویض المپ
 موکت صندوق را بردارید. هر سه مهره را باز کنید. کانکتور ( )Aرا از مجموعة چراغ جدا کنید. کل مجموعه چراغ را درآورید. نگهدارندة المپها ) (Bرا با توجه به عالئم بچرخانید.المــپ ســوخته را تعویض کنید .پــس از تعویض ،ابتدا
کانکتــور ( )Aرا به مجموعه چراغ متصل و گردگیر)(C
را با توجه به شیار روی آن به دقت نصب نمائید .در انتها
مجموعة چراغ را با سه مهره مربوطه در جای خود نصب
نمائید.

تعویض المپها

مجموعه چراغهای عقب*

 :Dچراغهای عقب (چپ و راست)
 :Eچراغ مهشکن عقب (فقط چپ)
 :Fچراغ سوم ترمز

چراغهای عقب*

 -1چراغ موقعیت ( نوع المپ )LED :
 -2چراغ ترمز ( نوع المپ ) W21W :
 -3شب نما
 -4چراغ راهنما ( نوع المپ ) WY21W :
 -5چراغ دنده عقب ( نوع المپ )W16W :

جهت تعویض المپهای عقب الزم است:
 -۱موکت داخل صندوق را از پشت چراغ عقب کنار بزنید.
 -۲رابط اصلی برق را جدا کنید.
 -۳ســه مهره نصب چراغ به بدنه را کامل باز کنید تا مجموعه
چراغ عقب از خودرو جدا شود.
 -۴به منظور تعویض المپ هرکدام از چراغهای دنده عقب (،)1
چراغ راهنما ( )2و چراغ ترمز ( )3مراحل زیر را طی کنید:
 درپوش المپ رادرجهت پادساعتگرد بازکنید. المپ را به ســمت بیرون کشیده و با یک دستمال تمیز آنرا عوض کنید.
 درپــوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و درجهتساعتگردمحکم کنید.
پس از تعویض المپ :
 -۵مجموعــه چراغ عقب را در موقعیت نصب روی خودرو قرار
دهیــد تا هر  3پیــچ و خار راهنمای جانبــی در ابتدای دهانه
سوراخها باشند.
 -۶چراغ را جابزنید.
 -۷هر  3مهره را ببندید.
 -۸رابط اصلی برق را وصل کنید.
 -۹موکت داخل صندوق را در جای خود قرار دهید.

5

* درصورت نصب در خودروی شما
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تعویض المپها

5

چراغ سوم خطر (وسط)
این چراغ از تعدادی دیود نورانی ) (LEDتشکیل شده است.
در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو مراجعه نمائید.

اخطار
 عملکرد کلیة چراغهای بیرونی را قبل از شروعبه رانندگی بررسی کنید.
 هنگام تعویض هر المپ ،کلید چراغ را خاموشکنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
 عــدم نصب صحیح گردگیر باعــث نفوذ آب بهداخل چراغ خواهد شد.
122

چراغ مهشکن عقب ( P21Wچپ)
جهت تعویض المپ ،ابتدا دســت خود را از زیر سپر به
پشت چراغ رسانده و سپس نگهدارندة المپ را بچرخانید
و بردارید .سپس المپ را تعویض نمائید .نگهدارندة المپ
را به شکل صحیح در محل خود نصب نمائید .فقط چراغ
سمت چپ دارای کاربرد است .چراغ سمت راست جنبة
تزئینی دارد.

چراغهای پالک خودرو ( W5Wچپ و راست)
قاب پالســتیکی المپ را جدا کنید .المــپ معیوب را
تعویض کنید .سپس قاب پالستیکی را به شکل صحیح
نصب نمائید.

هشدار
شستشو با فشار زیاد
موقع استفاده از این نوع شستشو برای کثیفی زیاد،
روی چراغها و اطراف آنها زیاد توقف ننمائید تا
مانع از صدمه خوردن به پوشش و آببندی آنها
شوید.

بکسل کردن خودرو
بکسل کردن خودرو

به روش بلندکردن (فقط دو چرخ روی زمین قرار میگیرد).

در این حالت بهتر اســت که خــودرو را (به کمک یک
وسیله برای بلندکردن) با چرخها بلند کنید.

بکســل کردن بدون بلندکردن خودرو (چهارچرخ
روی زمین قرار دارد) .
دراینحالتشمابایدهمیشهازیکمیلةبکسلاستفادهکنید.
قالب بکسل جلو:
این قالب از نوع پیچی بوده و برای نصب کافیســت ابتدا
درپوش روی ســپر را برداشته و سپس قالب بکسل را تا
حداکثر در مهره روی بدنه بپیچانید .ســپس با یک میلة
بکسل ،خودرو را بکسل نمائید.
قالب بکسل بند جلو در داخل کیف مثلث خطر قرار دارد()1

قالب بکسل جلو

قالب بکسل عقب:
این قالب از نوع ثابت میباشد.

هشدار
برای بکسل کردن هرگز از گریلهای جلو رادیاتور
استفاده نکنید.

مثلث خطر
هنگام توقف خودرو به علت خرابی یا تعویض چرخ ها ،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.

قالب بکسل عقب
اخطار
 خودرو بکسل کننده همواره باید سنگینتر از خودرویبکسل شونده باشد.
 خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد. از خارج کردن ســوئیچ اســتارت ،یا بستن آن در زمانبکســل کردن خودرو بر روی چهار چرخ خودداری کنید
چرا که باعث قفل شدن فرمان میشود .توصیه می شود
سوئیچ را در موقعیت 2قرار دهید.
 از یک میلة محکم و ثابت جهت بکسل کردن استفادهنمایید .در صورت اســتفاده از طناب و یا کابل (هنگامی
که قانون اجازه آنرا میدهد)  ،باید خودروی بکسل شده
قابل ترمزگیری باشد (امکان روشن شدن موتور آن باشد).
 نباید خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد ،بکسلنمود .بلکه بایستی با خودروی ویژه حمل آنرا جابجا نمود.
 -هنگام بکسل کردن خودرو ،فالشر را روشن کنید.
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عوامل شناسایی خودرو

6

عوامل شناسایی خودرو رانا
 -Aحک ســریال بدنه (زير صندلي جلو  -سمت
سرنشين)
 -Bحک سریال بدنه (زیر تشک صندلی عقب -
سمت راننده)
 -Cشماره سریال (روی داشبورد)
 -Dبرچسب فشار باد الستیک
برچســب  Dروی لبة مرکزی د ِر قسمت راننده نشانگر
اطالعات ذیل میباشد:
 اندازة چرخ و الستیک خودرو نوع الستیک تأیید شده توسط کارخانه سازنده فشار باد الستیک ها-Eجای پالک خودرو
 -Fبرچسب نوع سوخت مصرفی (نصب در قسمت
داخلی د ِر باک)
-Gپالک شناسایی

 -Gپالک شناسایی
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 -Dبرچسب فشار باد الستیک

 -Fبرچسب نوع سوخت مصرفی

اطالعات فنی موتور
بنزینی
موتور (*)TU5

 1/6لیتر – 16V

ظرفیت حجم موتور ()cm3

قطر × میزان جابجایی پیستون )(mm

1587

78/5×82

حداکثر قدرت طبق استاندارد (KW) EEC

( 105اسب بخار) 77

حداکثر گشتاور طبق استاندارد (Nm) EEC

142

حداکثر قدرت در دور موتور )(tr/min

5800

حداکثر گشتاور در دور موتور )(tr/min

4000

سوخت

بدون سرب

وزن  co2منتشر شده

160

کاتالیست

دارد

دستی

گیربکسها

 5دنده

ظرفیت روغن (به لیتر)

()1

موتور (با کارتریج قابل تعویض)

– 3/4
2

گیربکس  -دیفرانسیل

( )1تخلیه توسط نیروی جاذبه

6
()2

3/2

( )2تخلیه توسط مکش
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مصرف سوخت

6

بهینهسازی مصرف سوخت
جهت کاهش مصرف ســوخت و دســتیابی به کمترین
میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید:
 -1همواره بــا بازدیدهــای دورهای و نگهداری خودرو
بر اســاس اطالعات کتابچة راهنما از ســامت خودرو
اطمینان حاصل کنید.
 -2از تایر مناسب خودرو (طبق بخش مربوطه در کتابچة
راهنما) استفاده نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید.
 -3با آرامش رانندگی کنید و از شتابگیری و ترمزگیری
بیمورد هنگام رانندگی پرهیز کنید.
 -۴با توجه به تأثير باالي وزن خودرو بر مصرف سوخت،
بــار و تجهيزات اضافي و غیر ضروری را از خودرو خارج
کنید.
 -۵در توقفهــای طوالنی مدت ،وســیلة نقلیة خود را
خاموش کنید.
 -۶ســفرهای درون شــهری خود را طوری برنامهریزی
کنید که در ساعت /مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.
 -۷هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین مناسب،
(به طوری که نیاز به فشردن پدال ترمز نباشد) استفاده
کنید.
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توجه :اعداد جداول مصرف سوخت ،بر اساس شرایط
بدست آمده است.
مندرج در استاندارد
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.

مصرف سوخت و وزن خودرو
مصرف سوخت
مصرف بنزین

موتور

میانگین مصرف سوخت شهری
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت
برونشهری (لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

میانگین مصرف سوخت ترکیبی
(لیتر ۱۰۰ /کیلومتر)

وزن  Co2منتشر شده در سیکل
ترکیبی g/Km

۱۰/۰۷

5/۶۹

۷/۳۰

 ۱۷۱گرم در کيلومتر

 TU5پایه بنزینی

وزن (کیلوگرم)
موتور

 1/6لیتر 16V -

گیربکس

دستی  5دنده

وزن خالص بر محور جلو )(kg

۶۸۷

وزن خالص بر محور عقب )(kg

۴۴۷

وزن خالص خودرو )(kg

۱۱۳۴

حداکثر بار مجاز بر محور جلو )(kg

855

حداکثر بار مجاز بر محور عقب )(kg

780

حداکثر وزن خودرو به همراه سرنشین و بار )(kg

1567

تعدادسرنشین

6

5
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ابعاد خودرو
ابعاد خودرو رانا (میلی متر)

6
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راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
شبکه خدمات پس از فروش محصوالت ایران خودرو در سراسر کشور منحصرا ً از طریق نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را بر عهده دارد.
ویژگیهای این شبکه عبارتند از:
-نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده-ابزار و تجهیزات استاندارد تعمیرگاهی مطابق با فنآوری روز دنیا-تجهیزات ویژه عیبیابی-وجود قطعات و لوازم یدکی با کیفیت و مطابق با استانداردهای شرکت ایران خودرولذا تأکید و توصیه میشود برای دریافت هرگونه خدمات در دورة گارانتی و پس از آن و نیز برای انجام سرویسهای دورهای خودروی خود به این شبکه مراجعه فرمایید.
همچنین مواد مصرفی خودرو ،باید از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو (با برندهای مورد تأیید و بستهبندیهای ارائه شده توسط شرکت ایساکو) تأمین گردد.

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
نام مالک:
آدرس:
شماره پالک انتظامی:
نوع ومدل خودرو:
شماره شاسی  /بدنه:
شماره موتور:
رنگ:
تاریخ شروع گارانتی خودرو:
نمایندگی تحویل دهنده خودرو:
آدرس نمایندگی تحویل دهنده:

صحت اطالعات فوق تأیید می شود.
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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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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
نوع خودرو

رانا

ضمانت پایه (هرکدام زودتر اتفاق بیفتد) ضمانت رنگ و بدنه

تمام مدل ها

 36ماه

 ۳۶ماه یا  ۵۰۰۰۰کیلومتر

توضیحات

شروع گارانتي :از تاريخ 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.
 -3-4گارانتيهاي خاص
گارانتي خاص
شرح
گارانتي تاير
گارانتي باتري
گارانتي گاز كولر

ماه
۲۴
۱۲
۱۲

كيلومتر
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۰۰۰۰

رديف
۱
۲
۳
 - 3-5گارانتی کيسه هوا
عملکرد صحيح کيسه هوا بر اساس استانداردهاي ابالغي در دوران تعهد بر عهده عرضه کننده خودرو ميباشد.

توضيحات

هر كدام زودتر فرا برسد

نکته :شرایط ذکر شده در این دفترچه ،تنها در کشور جمهوری اسالمی ایران معتبر است.

 -۳-۶گارانتی دزدگیر
در صورت نصب آپشن دزدگير (نصب آپشن در شركت ايران خودرو بنا به تقاضاي مشتري در زمان ثبت نام) ،گارانتي سيستم دزدگير  2سال يا  ۴۰۰۰۰كيلومتر(هر كدام زودتر
فرا رسد) ميباشد.
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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
جبران 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
فاسد شدن باتری بدلیل عدم استفاده از خودرو برای مدت طوالنی
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 همچنین رادیاتور 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 صورتيكه 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 .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 از آن مشمول گارانتي نخواهد شد.
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

۲

تسمه تایم ،تسمه دینام ،کربن کنیستر ،کاتالیست و سنسور اکسیژن دوم

۴

روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک

۱

۳
۵
۶

صفحه کالچ

لنت ترمز جلو و عقب ،المپها ،شمع موتور ،تیغه برف پاککن
مایعات نظیر ضدیخ ،مایع شیشهشوی

فیلترها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،فیلتر اتاق

ماه

۱۲

۲۴

کیلومتر

۲۰۰۰۰

توضیحات

۴۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

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.
درصورتیکه 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 صورتيکه 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 صورتیکه همان قطعه و یا
سایر قطعات مرتبط با آن قطعه معیوب شوند ،قطعه مذکور و سایر قطعات متعلقه در آن مجموعه از پوشش گارانتی خارج خواهند شد.
کلیة قسمتهای تغییریافته بر روی خودرو توسط هنرکدهها ،آموزشگاههای رانندگی ،تعمیرگاهها و سایر مراکز خدماتی متفرقه از گارانتی خارج خواهند شد .خاطرنشان
میسازد شرکت ایران خودرو تعهدی در قبال بروز اشکال در قسمتهای تغییر یافته نخواهد داشت .بنابراین هرگونه آهن کشی ،تقویت شاسی خودرو ،موتور ،تقویت فنرها
و یا اصالح آنها ،نصب کولرتوسط مراکز خدماتی متفرقه ،استفاده از رینگ و الستیک اسپرت (که مورد تأیید ایران خودرو نباشد) مجاز نمیباشد .در صورت نصب وسایل
اضافی نظیر نصب هرگونه کفپوش يکسره الستيکي روي خودرو که موجب باز شدن صندلي گردد و نصب هرگونه روکش دوم روي صندلي خارج از مراکز مجاز خدمات
پس از فروش ايران خودرو و نصب پروژکتور و بویژه دزدگیر غیراستاندارد و یا استاندارد توسط عوامل متفرقه و یا موسسات خدماتی غیر از مجموعه ایران خودرو که منجر
به بروز عیب در سیستمهای الکترونیکی و مکانیکی و یا بواسطة آن در سایر قطعات خودرو شود ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
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 -7توصیههای نگهداری و ایمنی خودرو

 -1در صورتیکه خودرو به هر دلیلی مورد استفاده قرار نمیگیرد ،ضروری است هر سه روز حداقل 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.

145

کلیات

1

146

سرویسها

2

سرویسهای دورهای 148 ..............................................................................................
جدول سرویسهای دورهای 149 ..................................................................................
سرویس دورهای بازدید و کنترل 151 ..........................................................................

147

1

سرویسها
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2

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

مهم :گروه صنعتی ایران خودرو این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در هر زمان از عمر خودرو ،برنامه سرویس و نگهداری آنرا تغییر دهد.
انجام سرویسهای دورهای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می شود.
انجام سرویسهای ادواری در نمایندگیهای مجاز الزامی بوده و عدم انجام آن ،منجر به لغو گارانتی خواهد گردید.
انجام سرویسهای دورهای به هزینة مشتری خواهد بود.
پرداخت هزینة سرویسهای دورهای برای خودروهای دارای کارت طالیی شرکت امداد خودرو در مدت اعتبار آن براساس ضوابط آن شرکت خواهد بود .مراتب در دفترچه
خدمات شرکت امداد خودرو به تفصیل توضیح داده شده است.
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سرويس (بازدید و کنترل)
تعويض روغن موتور با فيلتر
تعويض فيلتر هوا
تعويض فيلتر هوای اتاق
تعويض فيلتر بنزين
تعويض شمع موتور
تعويض روغن ترمز
تعويض تسمه تايم

تعويض تسمه آلترناتور
بازديد و سرريز روغن گيربكس دستی
بازديد و سرريز روغن گيربكس اتوماتیک
بازديد لنتهاي ترمز جلو و عقب
بازديد كفشكهاي ترمز عقب

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

110000

100000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

2

200000

سرويس /بازديد

190000

زمانهای انجام سرویسهای دورهای خودروی رانا

********************
********************
********************
********************
********************
* * * * * * * * * *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* * * * * * * * * *
*
*
*
*
*

توجه:
 انجام سرويسهاي دورهاي هر  10000كيلومتر الزامي ميباشد. زمان تعويض تسمههاي تايم و آلترناتور مطابق با جدول فوق و يا  3سال (از تاريخ تحويل و يا آخرين تعويض) ميباشد. 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.
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2

سطح كيفي روغن موتور مجاز براي موتور  ، TUمعادل با  API 10W40 SLميباشد.
روش بازرسی سطح روغن موتور :خودرو را در سطح صاف قرار دهید ،موتور را روشن کرده تا گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و بعد از  5دقیقه
سطح روغن را اندازه بگیرید.
ميزان مصرف روغن موتور (كم كردن روغن موتور) در موتورهاي  TUحداكثر  0.3ليتر در هر  1000كيلومتر ميتواند باشد.
افزودن هيچگونه مكمل به روغن موتور مجاز نميباشد.
تعويض مايع سيستم خنككننده (استفاده از ضديخهاي پايه آلي)  ،هر  2سال يكبار انجام شود و در زمان تعويض ،مايع سيستم خنككننده بايد به صورت
كامل تخليه گردد و هواگيري مدار خنککننده انجام گردد.
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.
در صورت عدم پيمايش خودرو بيش از  6ماه ،تعويض روغن موتور الزامي ميباشد.
سطح كيفي روغن هيدروليك فرمان قابل استفاده  ATF D/ATXبوده و سطح آن در مخزن هميشه ميبايست بين  2خط  ADDو  Cقرار داشته باشد.
هنگام تعويض تسمههاي تايم و آلترناتور ،وضعيت غلطكها و هرزگردهاي مرتبط بررسي شده و در صورت نياز تعويض گردند.
سیستم کیسه هوای ایمنی( )AIRBAGو کمربندها هر  ۱۰سال تعویض گردند.
هنگام انجام سرویس تعویض روغن ،نیاز به تعویض درپوش فیلتر روغن نمیباشد.
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سرويس دورهاي (بازدید و کنترل)
رديف
1
2
3
4
5
6
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

بازديد
مدار فرمان هيدروليك (اجزا ،اتصاالت ،عدم نشتي و)...
نشتي روغن موتور
مدار سيستم خنك كننده (اجزا ،اتصاالت ،عدم نشتي و)...
عملكرد چراغهاي جلو و عقب ،مهشكنها ،راهنماها و...
وضعيت و فشار باد تايرها ( و زاپاس)
عملكرد اجزاي برقي (بوق ،شيشه شوي و)...
عملکرد مجموعه  Airbagو ( ABSقطعات  ،اتصاالت  ،عملکرد  ،بررسي با دستگاه عيب ياب و  )....و ساير کنترل يونيتها
سيستم شارژ (باتري ،آلترناتور ،اتصاالت و)...
وضعيت ظاهري و كشش تسمههاي تجهيزات
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 اکسل ،اتصالت و گردگيرها)
وضعيت شيشههاي جلو و عقب (ترك ،موج ،نفوذ باد و آب و)...
وضعيت نوارهاي الستيكي دور دربها و صندوق عقب
وضعيت تيغه هاي برفپاك كن
وضعيت عملكرد موتور تنظيم نور چراغهاي جلو و آيينهها
تست جاده

2

بازديد و سرريز (در صورت نياز)
1
2
3
4
5

مايع سيستم خنككننده
باتري (در صورت وجود چشمي ميزان شارژ باتري)
مايع شيشهشوي
روغن ترمز
روغن هيدروليك فرمان
* در صورت نصب در خودروی شما
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توصیههای فنی
بازدیدهای منظم دورهای
 -1سطح روغن موتور
ً
سطح روغن موتور باید مرتبا بازدید شده و در بین فاصلۀ تعویض روغن ،مقدار کسری آن تکمیل شود.
روش بازرسی سطح روغن موتور :خودرو خود را در سطح صاف قرار دهید ،موتور را روشن کرده تا گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و بعد از  ۵دقیقه سطح روغن
را با توجه به عالمت حک شدة روی آن به طور صحیح اندازهگیری نمایید.
عالمت  : cحداقل
عالمت  : aحداکثر
فاصله بین  aو  : bوضعیت مناسب
دقت شود در صورتیکه سطح روغن از حد  bپایینتر باشد ،نسبت به سرریز روغن موتور تا حد  aاقدام شود .فاصله بین  bتا  aحدود  250 ccمیباشد.
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 هیچگونه مواد اضافی به روغن موتور افزود.
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تعویض روغن:
تعویض روغن را مطابق برنامة زمانبندی شده و توسط افراد متخصص انجام دهید.
میلة اندازهگیری سطح روغن موتور:
هرگز نگذارید سطح روغن از مقدار  aباالتر بیاید.
درجة گرانروی:
انتخاب نوع روغن باید مورد تأیید کارخانه سازنده باشد و به رؤیت کارشناس متخصص برسد.
فیلتر روغن:
فیلتر استوانهای روغن را مطابق با قاعدهای که کارخانه ذکر کرده است تعویض نمائید.
روغن مورد استفاده:
روغن را هرگز صاف نکرده و یا بر روی زمین نریزید.
استفاده از روغنهای نابجا ،باعث خرابی زود هنگام قطعات خودروی شما خواهد شد.
منبع روغن ترمز:
راهنمایی b :به اندازه یک
میزان سطح مایع همواره باید باالی خط خطر در سطح مخزن باشد.
چهارم فاصله از  aپایینتر است.
در صورت سوراخ شدن منبع روغن در اثر سانحه ،فورا ً به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
تعویض مایع روغن ترمز*:
همیشه از روغنی استفاده کنید که کارخانة سازندة آن را توصیه کرده است.
روغن مورد استفاده که کارخانة سازنده سفارش نموده است ،روغن ترمز استاندارد شده  DOT4می باشد.
مایع سیستم خنک کاری*:
از مایع تأیید شده توسط کارخانه استفاده کنید .ضد یخ مورد استفاده در خودرو محلول اتیلن گیلیکول میباشد*.
زمانی که موتور گرم است ،دمای مایع خنک کننده بوسیله فن کنترل میگردد.
ممکن است این سیستم با سوئیچ کار کند ،با وجود این به مدت یک ساعت بعد از خاموش کردن موتور خودرو قبل از انجام هرگونه عملی ،صبر کنید.
از باز کردن درب مخزن مایع خنک کننده در زمان گرم بودن موتور خودداری فرمائید.
* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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مخزن هیدرولیک فرمان:
زمانی که موتور سرد است درب مخزن را باز کنید ،اندازة مایع مخزن باید بین دو مقدار  ADDو  Cباشد.

3

مخزن پمپ شیشه شوی*:
(ظرفیت آن 2/8لیتر میباشد) .شیشه شوی مورد استفاده در خودرو ،محلول ایزوپروپانول میباشد.
باتری:
هنگام استارت زدن در زمستان ،باتری را برای اطمینان بازدید و به تعمیرکار متخصص نشان دهید.
فیلتر هوا:
فیلتر هوا را مطابق قاعده گفته شده تعویض نمائید.چنانچه در شرایط غبارآلود رانندگی میکنید ،فیلتر را زودتر از زمان
موعد تعویض کنید.
لنت ترمز:
تعویض لنت ترمز بستگی به نحوه رانندگی و استفاده از ترمز دارد .در صورت رانندگی در شهرها ،مسافرتهای کوتاه یا
مسابقهها ،ضرورت دارد ،ضخامت لنت ،مورد بازدید و در بین دو سرویس دورهای تعویض گردد.
گیربکس دستی:
در هر  ۴۰۰۰۰کیلومتر ،سطح میزان روغن ،باید مورد بازدید قرار گیرد.
گیربکس اتوماتیک:
روغن این گیربکس نیاز به تعویض ندارد و هر  ۶۰۰۰۰کیلومتر ،در نمایندگی مجاز میبایست مورد بازدید قرار گیرد.

کلیة قطعات و لــوازم را فقط از منابع مورد
تأیید شرکت سازنده خودرو تهیه کنید .برای
اطمینان بیشــتر خودرو ،فقط از روغنهای
مخصوص پمپ هیدرولیک فرمان و سیستم
ترمز رانا استفاده نمائید.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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روغن های 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 شــرایط کارکرد خاص و بــا توجه به محل
استفاده ،تهیه گردیده است( .نظیر شرایط رانندگی
سخت ،استارتهای مکرر و)...
در خصوص استفاده از این روغنها به توصیههای
انجام شــده در دفترچه و یــا 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 شــما آسیب
جدی وارد کرده و شــرایط گارانتی خودرو را
باطل می کند.
تعویض انواع روغنها ،میبایســت حتماً مطابق
جدول روبه رو و درنمایندگیهای مجاز صورت پذیرد.
زمان تعویض روغن بر اساس جدول روبه رو انجام شود.

75 W 80

گیربکس دستی

ATF D / ATX

هیدرولیک فرمان

روغن ترمز با سطح کیفیت DOT 4
هر ۱0000کیلومتر تعویض شود.

10 W 40 SL

روغن ترمز
روغن موتور

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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آیا میدانید...
وظیفــة اصلی فیلتــر بنزین در خودروهــا ،پاالیش و جــذب ذرات معلق و
ناخالصیهای موجود در بنزین و کمک به بهبود احتراق ســوخت در سیلندر
موتور خودرو میباشد.
بــه طور معمول در ســاختمان داخلی فیلتر بنزیــن ،از کاغذهای مخصوص با
سوراخهای 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.
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توصیه میگــردد 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
نمایندگی های 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 روزهای
برفی بــا زنجیر چرخ ،برای اطالع از زنجیر چرخ مناســب خودروی خود ،به
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید».
باتشکر
گروه صنعتی ایران خودرو
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۴

1

قانون حمایت از مصرفکنندگان 160 ...........................................................................
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان 162 .................................

159

قانون و آییننامه حمایت از مصرفکنندگان
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.
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آئين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان
ماده  -1ضوابط مندرج در این آییننامه شامل توأم عرضهکنندگان  ،واسطههای فروش ،واسطههای خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از
سواری ،مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،ون ،کامیونت ،کامیون ،کشنده ،تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج میباشد.
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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
168

قانون و آییننامه حمایت از مصرفکنندگان
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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قانون و آییننامه حمایت از مصرفکنندگان
تبصره  -2عرضهکننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگیهای مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده
به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری ،شماره تماس ،نوع خودرو ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن،
به شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده  -31مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده وزارت است.
ماده  -32تصمیم نامه شماره  43678/44133مورخ  1389/02/29لغو میشود.

4

جهت کسب اطالعات بيشتر درخصوص قانون و آييننامه حمايت از حقوق مصرفکننده خواهشمند است به وب سايت شرکت ايساکو  www.isaco.irقسمت
خدمات  -حقوق مشتريان يا به موبايل اپليکيشن ايساکو مراجعه و يا با شماره  096440تماس حاصل فرمائيد.
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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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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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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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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 امدادى و طاليى امداد خودرو ايران
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 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 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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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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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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فهرستالفبایی
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فهرست الفبایی
آ
آفتابگیر
آینهها
الف
ابعاد خودرو رانا
اجزای خودرو
استارت زدن
استارت زدن موتور بنزینی
اطالعات فنی موتور
ایمنی کودکان
ب
باتری
بازدیدها
باک بنزین
بررسی سطوح مایعات
بکسل کردن خودرو
بوق

۵۸
۵۱
130
۱۴-۱۷
۱۸
۲۰
127
۴۱
102
101
94
96
123
۶۰

پ
پارک کردن خودرو	۳۳
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186

ت
۵۸
تجهیزات داخلی خودرو
۹۰،101
ترمز دستی
۸۹
ترمزها
106
تعویض چرخها
110
تعویض فیوز
117
تعویض المپ
۶۰
تنظیم ارتفاع چراغهای جلو
۵۰
تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
۸۷
تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو
توصیههایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو
۲۸
ج
جاسیگاری
جعبه داشبورد
جعبه فیوز داشبورد
جعبه فیوز محفظة موتور

۵۹
۵۸
111،113،115
112،114،116

چ
چراغ اخطار اتمام بنزین
چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی*
چراغ اخطار ترمز دستي و اتمام روغن بنزين
۷۰
و اشکال در سيستم توزيع برق ترمز
چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنککننده
۷۲-۷۴
(آمپر آب)

۷۱،۷۴
۷۱

۷۰
چراغ اخطار خطر مرکزي ()STOP
چراغ اخطار سرويس*	۷۱
۷۰
چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
۷۱
چراغ اخطار سیستم عیب یاب موتور
۷۱
چراغ اخطار شارژ باتری
چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسة هوای سرنشین ۷۱
۷۱
چراغ اخطار کیسههای هوا
۷۸
چراغ خطر چشمکزن یا فالشر
چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور	۷۰
119
چراغ راهنمای بغل گلگیر
119
چراغ راهنمای جلو
122
چراغ سوم خطر
۷۱
چراغ سیستم ایموبیالیزر
119
چراغ مهشکن جلو
122
چراغ مهشکن عقب
۷۰
چراغهاي اخطار
122
چراغهای پالک خودرو
ح
حفاظت از بدنه
خ
خودروی شما در یک نگاه

99
۱۳ -۲۹

فهرست الفبایی
د
د ِر موتور
درها
دزدگیر
دستة برف پاک کن و شیشهشوی
دستة راهنما
دکمة تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
ر
رانندگی

94
۳۰
۳۴
۸۶
۸۲
۷۸
۶۷-93

ز
زنجیر چرخ

108

س
سایز تایر
سیستم امنیتی ضدسرقت خودرو
سیستم ترمز ضدقفل  ABSوEBD
سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری
سیستم هشدار موانع عقب

109
۳۴
۸۹
۸۹
۷۵

ش
شیشه باالبرها
شستشو و مراقبت از خودرو

۵۲
100
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ص
صفحه نمایش
صفحه نمایش جلو داشبورد
صندلیها
صندلیهای جلو

۷۵
۶۹-۷۰
۳۷
۳۹

ع
126
عوامل شناسایی رانا
عوض کردن باتری کنترل از راه دور	۳۳
غ
غربیلک فرمان	۶۲
غیرفعال سازی موقت شیشه باالبرهای عقب	۵۲
ف
فرمان هیدرولیک	
فشار باد تایرها
فندک
فوریتهای فنی
فهرست تصویری
ق
قبل از رانندگی
قطع عمل سوخت رسانی به موتور
قفل ایمنی کودک

91
109
۵۸
105 -123
5
۲۹ - ۶۶
94
۳۱

قفل فرمان
قفل و بازکردن قفل در صندوق

۲۰
۳۲

ک
۳۵
کارت بارکددار
۳۳
کلیدها
کليدهاي تجهيزات صوتي روي فرمان*
۶۳
۳۹
کمربند ایمنی
۱۸
کنترل از راه دور
کنترل سرعت هوشمند (۶۲،۷۹	*)Cruise Control
۶۸
کنترلها
۴۷
کیسۀ هوا
۷۸
کیلومتر شمار
گ
گرمایش و تهویه
گیربکس دستی
ل
المپ سقفی
م
مثلث خطر
محفظة موتور
مرور سریع مطالب

۵۳
101
۵۸
123
95
4
187

فهرست الفبایی
موتور بنزینی 1/6لیتری
مصرف سوخت و وزن خودرو
ن
نشانگر باز بودن در*
نشانگر ساییدگی تایر
نصب تسمه قالب باالي صندلي کودک
نصب بلندگوها
نصب صندلي کودک توسط ايزوفيکس
نصب رادیو
نصب الستیک های یخ شکن
نگهداری خودرو
ه
هشدار صوتی
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95
129
۷۱
109
۴۴
98
۴۲
98
108
93-104
۷۷

رانا
رانا ال ایکس
رانا پالس

e-code: 5407010011-21
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تهران ،بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر 14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن)021( 48901 :
نمابر)021( 44934000 -1 :
مرکز پیامک30003 :
پست الکترونیکیinfo@ikco.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco.ir :

راهنمای محصول و گارانتی رانا

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

راهنمای محصول و گارانتی

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

