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پیشگفتار
مشتری گرامی

از اینکه خودروی هاوال را انتخاب کردهاید از شما متشکریم.
آشنایی هر چه بیشتر با این خودرو ،رانندگی را برای شما آسانتر کرده و آسایش بیشتری را به همراه خواهد
داشت .بنابراین از شما درخواست میکنیم قبل از استفاده از خودرو ،این کتابچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
در این کتابچه راهنما اطالعات مهمی در رابطه با عملکرد خودرو مطالعه خواهید کرد که شما را قادر میسازد
تا از مزیتهای فناوریهای مورد استفاده در خودروی هاوال بهره کاملی ببرید .عالوه بر این ،شاهد اطالعات
بسیار مفیدی در رابطه با ویژگیهای ایمنی خودرو ،ایمنی عبور و مرور و حفظ باالترین کارآیی خودروی هاوال
خواهید بود.
از صمیم قلب سفرهای شاد و ایمنی را برای شما آرزومندیم.

مدتزماتگارانتیخودرویهاوال H2ازتاریختحویلخودروبهمشتری

 36ماه یا 100000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) می باشد.
توجه

از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو ،نقش بسزایی در بهبود عملکرد
خودرو و افزایش عمر مفید خودرو دارد ،لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور)
مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (مندرج در کتاب راهنمای مشتری) در شبکه نمایندگی های مجاز
خدمات پس از فروش بهمن الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی
خواهد شد .لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو ،با مراجعه به نمایندگی های مجاز خدمات پس از
فروش بهمن ،نسبت به انجام سرویس های مربوطه ( با حداکثر اختالف  1000کیلومتر از سررسید پیمایش در
جدول سرویس های ادواری مشروط به رعایت زمان اشاره شده در آن جدول) اقدام نمایید.
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راهنمای استفاده از سیستم مولتی مدیا بصورت مجزا تهیه شده است و در هنگام تحویل خودرو به مشتری ارائه میگردد.

نکات مهم
تجهیزات خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها ،تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای
مربوط به این مدلها میباشد .بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند .لطفاً برای
کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با سازمان فروش بهمن یا نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید.

دوره کاربرد کتابچه راهنما

تمام مشخصات فنی ذکر شده در این کتابچه راهنما ،آخرین اطالعات بهروز شده تا زمان چاپ آن میباشد .با این
وجود ،از آنجاییکه شرکت بهمن همواره در تالش است تا محصوالت خود را بهبود و ارتقاء ببخشد ،اطالعات
موجود در این کتابچه راهنما ممکن است در هر دورهای به روز شود.
همچنین تجهیزات نشان داده شده در تصاویر ممکن است براساس مدل خودرو ،با تجهیزات موجود خودروی
شما متفاوت باشد.

لوازم جانبی ،قطعات یدکی و تجهیزات

در حال حاضر ممکن است عالوه بر قطعات اصلی ،از قطعات یدکی و لوازم جانبی ساخت سایر شرکتها نیز
استفاده شود .در هنگام تعویض قطعات ،استفاده از قطعات اصلی را توصیه میکنیم ،اما سایر قطعاتی که
استانداردهای کیفی موردنظر را داشته باشند نیز قابل استفاده میباشند.
شرکت بهمن در قبال قطعات یا لوازم جانبی غیراصلی یا تعویض و نصب آنها ضمانتی ارائه نمیدهد و هیچگونه
مسئولیت و تعهدی ندارد .عالوه براین ،هرگونه آسیب یا مشکالت عملکرد ناشی از استفاده از قطعات و لوازم
جانبی غیراصلی و خارج از برند هاوال ،مشمول ضمانتنامه کیفی خودرو نمیشود.
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نکات مهم
هشدارها و احتیاطها
هشدار
این عنوان ،نشاندهنده هشدار میباشد .درصورت نادیده گرفتن این هشدارها ،ممکن است صدمات شدید
جسمی و مرگ ر خ دهد .چنین هشدارهایی بیانکننده بایدها و نبایدهایی است که باید رعایت کنید تا خطر
صدمات شدید یا مرگ خود و سایر سرنشینان کاهش یابد.
احتیاط
این عنوان ،نشاندهنده احتیاط میباشد .درصورت نادیده گرفتن این احتیاطها ،ممکن است خودرو یا سایر
تجهیزات آسیب ببینند .چنین احتیاطهایی بیانکننده بایدها و نبایدهایی است که برای جلوگیری یا کاهش
خطر آسیب دیدن خودرو یا سایر تجهیزات باید انجامگیرد.
عالئم ایمنی
عالمت دایره همراه با خطی روی آن بیانکننده "خیر"" ،انجام ندهید" یا "انجام چنین کاری مجاز
نمیباشد" است.
نکات
احتیاط
اقدامات احتیاطی کلی برای رانندگی
 لطفاً با وضعیت ذهنی مناسب رانندگی کنید .پس از استفاده از داروهای خوابآور اقدام به رانندگی نکنید (زیرا برقابلیت شما در کنترل خودرو تأثیرگذار خواهد بود).
داروهای خوابآور واکنش شما را کند خواهند کرد و بر تصمیمات رانندگی و هماهنگ شدن با شرایط تأثیرگذار
خواهند بود .این مورد ممکن است منجر به وقوع تصادفات و همچنین صدمات شدید و مرگ شود.
 با احتیاط رانندگی کنید :الزم است با احتیاط رانندگی کنید .همواره به سایر رانندگان و عابرین پیاده در جاده دقتکنید تا درصورت بروز اشتباه از طرف آنها ،بتوانید بالفاصله واکنش نشان دهید و از وقوع تصادف جلوگیری کنید.
 به نحوه رانندگی خود دقت کنید :باید تمام توجه خود را معطوف رانندگی کنید .هرچیزی که توجه راننده را بهخود جلب کند ،نظیر تنظیم کردن کنترلکنندهها ،برقراری تماس تلفنی یا مطالعه ،میتواند منجر به وقوع تصادف و
صدمات شدید یا مرگ خود و سایر سرنشینان شود.
اقدامات احتیاطی کلی برای ایمنی کودکان
 کودکان را بدون مراقب درون خودرو ترک نکنید و ریموت کنترل و کلیدها را در دسترس آنها قرار ندهید. کودکان نباید خودرو را روشن کنند یا با اهرم تعویض دنده بازی کنند .کودکان هنگام بازی با شیشهها ،سانروف یاسایر تجهیزات خودرو ممکن است به خودشان آسیب بزنند .عالوه بر این ،دمای بسیار زیاد یا بسیار کم داخل خودرو
میتواند صدمات شدیدی به آنها وارد کند.
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فهرست تصویری  /نمای بیرونی خودرو

 -Aدرب پشتی (صفحه )18

 -Kقالب یدککش (صفحه )181

 -Bدوربین حرکت دنده عقب (صفحه )99

 -Lدرب موتور (صفحه )26

 -Cچراغ ترمز سوم (صفحه)37

 -Mچراغ رانندگی در روز (صفحه )41

 -Dبرفپاککن شیشه عقب (صفحه )48

 -Nچراغ مهشکن جلو (صفحه )40

 -Eچراغهای موقعیت عقب (صفحه ) 37

 -Oچراغهای موقعیت جلو (صفحه )37

 -Fچراغ مهشکن عقب (صفحه )40

 -Pتایر (صفحه )196

 -Gباربند (صفحه )36

 -Qچراغ راهنمای روی آینه (صفحه )40

 -Hشیشه خودرو (صفحه )21

 -Rقفل درب (صفحه )15

 -Iآینه بغل (صفحه )34

 -Sدرب باک (صفحه )25

 -Jبرفپاککن شیشه جلو (صفحه )46
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فهرست تصویری /

نمای داخلی خودرو

 -Aتنظیمکننده روشنایی صفحه کیلومتر (صفحه  -I )43کلید تنظیمکننده آینه برقی (صفحه )34
 -Bدسته راهنما (تنظیم کننده وضعیت چراغها) (صفحه  -J )38اهرم بازکن درب باک (صفحه )25
 -Cکلید تنظیمکننده ارتفاع نور چراغ جلو (صفحه  -K )42غربیلک فرمان (صفحه )36
کلید سیستم شستشوی چراغ جلو (صفحه )43

 -Lپدال کالچ

 -Dصفحه کیلومتر (صفحه )114

 -Mپدال ترمز

 -Eدسته برف پاککن (تنظیم کننده وضعیت برف

 -Nدکمه استارت موتور (صفحه )73

پاککن) (صفحه )46

 -Oپدال گاز

 -Fسیستم چندرسانهای

 -Pاهرم تعویض دنده (صفحه )82

 -Gپانل کلیدهای کنترل وسط داشبورد

 -Qفندک (صفحه )65

 -Hدریچه سیستم تهویه مطبوع ( A/Cصفحه )58

 -Rجعبه داشبورد (صفحه )61
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قفـل کـردن و بـاز کـردن قفل دربهـای خـودرو15..
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مواقع اضطراری���������������������������������������������������������������������17
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شیشه باالبر برقی�����������������������������������������������������������������21
کلیـد اصلـی شیشـه باالبـر برقی (سـمت راننـده21..
عملکرد قفل شیشه باالبر درب سرنشین���������������������22
عملکـرد برگشـتپذیری شیشـه باالبـر برقـی22.
سانروف�������������������������������������������������������������������������������������23
عملکرد باز و بسته شدن سانروف��������������������������������23
عملکرد حرکت لوالیی سانروف������������������������������������23
عملکرد برگشتپذیری سانروف������������������������������������23
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محافظت در برابر دمای بیش از حد������������������������������24
سایهبان������������������������������������������������������������������������������������24
بنزین زدن���������������������������������������������������������������������������������25
درب موتور���������������������������������������������������������������������������������26
باز کردن درب موتور�����������������������������������������������������������26

بستن درب موتور�����������������������������������������������������������������26
صندلیها������������������������������������������������������������������������������������27
پشتسری صندلی��������������������������������������������������������������27
صندلیهای جلو�������������������������������������������������������������������28
نحوه تنظیم صندلی برقی�������������������������������������������������30
صندلیهای عقب�����������������������������������������������������������������31
گرمکن صندلی جلو������������������������������������������������������������32
آینههای دید عقب������������������������������������������������������������������33
آینه دید عقب داخل�����������������������������������������������������������33
آینه بغل����������������������������������������������������������������������������������34
غربیلک فرمان��������������������������������������������������������������������������36
باربند��������������������������������������������������������������������������������������������36
کنترل چراغها��������������������������������������������������������������������������37
محل قرارگیری چراغهای خودرو�����������������������������������37
کلید ترکیبی چراغها����������������������������������������������������������38
چراغ هشدار خطر (فالشر)�����������������������������������������������41
چراغ رانندگی روز����������������������������������������������������������������41
عملکرد روشن کردن مسیر پیشرو������������������������������41
روشنایی کمکی چراغ مهشکن����������������������������������������41
کیلد تنظی م ارتفاع نور چراغ جلو���������������������������������������42
کلیـد تنظیـ م کننـده روشـنایی صفحـه کیلومتـر43..
سیستم شستشوی چراغ جلو����������������������������������������������43
چراغهای داخل خودرو����������������������������������������������������������44
کنترل برفپاککنها�������������������������������������������������������������46
برفپاککن شیشه جلو�����������������������������������������������������46
برفپاککن خودکار������������������������������������������������������������47
برفپاککن شیشه عقب���������������������������������������������������48
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تهویه مطبوع خودکار����������������������������������������������������������54
دریچههای هوا����������������������������������������������������������������������58
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فهرست جستجوی سریع مطالب
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فصل  :1عملکردها

 /سوئیچ

سوئیچ

تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

درباره سـوئیچ

دکمهها

 -Aدکمه قفل کردن درب
 -Bدکمه باز کردن قفل درب
 -Cدکمه جستوجو
 -Dدکمه آزادسازی سوئيچ مکانیکی
دکمه قفل کردن دربها
دکمـه قفـل کـردن درب را فشـار دهیـد تـا تمـام
دربهـای خـودرو و درب پشـتی قفل شـوند .بـا انجام
ایـن کار ،چراغهـای راهنما یکبار چشـمک خواهند زد.

هـر خـودرو مجهـز بـه دو سـوئيچ و یـک برچسـب
شـماره سـوئيچ میباشـد.
احتیاط
■ لطفاً برچسب شماره را در مکانی امن نگهداری
کنید .روی صفحه شماره سوئيچ کدهایی وجود دارد
چ جدید استفاده میشود .فقط با
که برای ساخت سوئي 
استفاده از این کدها میتوانید از نمایندگیهای مجاز
بهمن درخواست سوئيچ جدید کنید.
■ هنگام فروش و انتقال خودرو به مالک دیگر،
برچسب شماره نیز باید به وی تحویل داده شود.
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هشدار
اگر چراغ راهنما چشمک نزند به این معنا میباشد که
دربهای خودرو قفل نشده است .لطفاً بررسی کنید
که تمام دربها (همچنین درب پشتی) بهطور صحیح
بسته شده باشند.

فصل  :1عملکردها  /سوئیچ

دکمه باز کردن قفل دربها
دکمـه بـاز کـردن قفـل دربهـا را فشـار دهیـد تـا
قفـل تمـام دربهـای خـودرو و درب پشـتی باز شـود.
بـا انجـام ایـن کار ،چراغهـای راهنمـا دوبـار چشـمک
خواهنـد زد .اگـر عملکرد روشـن شـدن چـراغ مطالعه
بـا بـاز شـدن درب فعال باشـد ،چـراغ مطالعـه و چراق
سـقف  30ثانیـه روشـن خواهنـد ماند.
دکمه جستوجو
هنگامیکه دربهای خودرو قفل شدهاند ،فشردن دکمه
جستوجو باعث خواهد شد چراغهای راهنما و بوق
هشدار 3بار چشمک زده و بهصدا درآیند.
دکمـه قفـل کـردن یا بـاز کردن قفـل دربها را فشـار
دهیـد تـا عملکرد جسـتوجو لغو شـود.

هشدار
موارد مهم درباره ریموت کنترل
 .1تغییر فرکانس انتقال امواج ریموت کنترل ،تقویت
توان انتقال امواج سوئيچ (شامل نصب تقویتکنندههای
توان) ،اتصال آنتن خارجی به سوئيچ یا تعویض آنتن
اصلی آن اکیدا ً ممنوع میباشد.
 .2استفاده از ریموت کنترل در فرودگاه یا نزدیک آن
اکیدا ً ممنوع میباشد زیرا سیگنالهای وایرلس منتشر
شده از ریموت کنترل ممکن است با عملکرد هواپیما
تداخل ایجاد کند.
 .3استفاده از ریموت کنترل برای ایجاد تداخل
با خدمات ارتباطی وایرلس (بدون سیم) قانونی،
اکیدا ً ممنوع میباشد .به محض تشخیص چنین
تداخلهایی ،استفاده از ریموت کنترل باید متوقف
شود و قبل از ادامه استفاده باید اقدامات الزم برای
جلوگیری از چنین تداخلهایی انجام گیرد.

دکمه آزادسازی سوئيچ مکانیکی

پـس از فشـردن دکمـه آزادسـازی سـوئيچ ،سـوئيچ
مکانیکـی بیـرون میآیـد.
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فصل  :1عملکردها  /سوئیچ

تعویض باتری

 .1بـا اسـتفاده از پیچگوشـتی دوسـو ،قـاب پشـت
ریمـوت کنتـرل را بـه سـمت بـاال کشـیده و آن را
جـدا کنیـد.

 .2باتـری را بـه آرامی بیرون بیاوریـد و باتری جدیدی
به جـای آن قـرار دهید.
قطب مثبت باتری رو به باال باشد.
مدل باتری.CR2032 :
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 .3قسـمت باالی قاب سـوئيچ را داخل شـیار قرار داده
و بـه آرامـی فشـار دهیـد تـا در جای خـود محکم
شود.
احتیاط
برای اطمینان از عملکرد صحیح ریموت کنترل پس
از تعویض باتری ،موارد زیر را رعایت کنید:
■ حین تعویض باتری ،هر دو دست باید خشک
باشند .رطوبت میتواند باعث زنگ زدن و خراب
شدن باتری شود.
■ به سایر قطعات داخلی ریموت کنترل دست نزنید
یا آنها را جابهجا نکنید.
■ اطمینان حاصل کنیدکه قطبهای مثبت و منفی
باتری بهطور صحیح در جای خود قرار گرفتهاند.
■ حین تعویض باتری مراقب باشید که هیچکدام از
قطعات ریموت کنترل جدا و یا گم نشود.

هشدار
■ از آنجاییکه باتریها و سایر قطعات جدا شده
بسیار کوچک میباشند ،لطفاً آنها را در مکانی دور
از دسترس کودکان قرار دهید .خوردن اشتباهی
این قطعات توسط کودکان منجر به بسته شدن راه
تنفسی و حتی مرگ آنها میشود.
■ لطفاً باتریهای استفاده شده را طبق قوانین و
مقررات محلی دفع کنید .دفع نامناسب باتریهای
استفاده شده میتواند باعث بروز خطر برای محیط
زیست و سالمتی انسان شود.

فصل  :1عملکردها  /سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ

سیسـتم ورود و اسـتارت بـدون سـوئیچ
()PEPS

محدوده عملکرد مؤثر

تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

عملکردها
تـا زمانیکـه ریمـوت کنتـرل را همـراه داشـته باشـید
(بهعنـوان مثـال در جیب لباسـتان باشـد) میتوانید از
عملکردهـای زیر اسـتفاده کنید:
 .1عملکرد ورود
بدون اینکه از سـوئيچ اسـتفاده کنید قـادر خواهید
بـود دربهای خـودرو را قفل یا بـاز کنید.
 .2عملکرد استارت
هنگامیکـه سـوئيچ داخل خـودرو باشـد میتوانید
موتـور را روشـن کنیـد یـا حالـت دکمـه اسـتارت
موتـور را تغییـر دهید.
احتیاط
الزم است که سوئيچ همیشه همراه راننده باشد.

ایـن خـودرو مجهـز بـه  ۶آنتـن فرکانـس پاییـن برای
بـه حداکثـر رسـاندن پوشـش سـیگنالهای وایرلـس
ریمـوت کنتـرل میباشـد.
 -Aمحدوده قفل درب
کونیم
هنگامیکـه ریموت کنتـرل در محـدوده ی 
متـری دسـتگیره درب خـودرو قـرار گرفته باشـد،
میتوانـد بـرای قفـل یا باز کـردن تمـام دربهای
خـودرو و درب پشـتی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
از ریمـوت کنتـرل هنگامیکـه در محـدوده
کونیـم متـری دسـتگیره درب پشـتی خـودرو
ی 
قـرار گرفته اسـت میتـوان بـرای باز کـردن درب
پشـتی اسـتفاده کـرد.
 -Bبخش داخلی خودرو
هنگامیکـه ریمـوت کنتـرل داخـل خـودرو قـرار
داشـته باشـد ،میتوانیـد موتـور را روشـن کنید یا
حالـت دکمـه اسـتارت موتـور را تغییـر دهید.
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فصل  :1عملکردها  /سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ

احتیاط
■ فقط دربهایی که مجهز به گیرنده شناسایی ریموت
کنترل هستند میتوانند عملکردهای مربوطه را انجام
دهند.
■ ممکن است این سیستم تحت شرایط زیر ،در محدوده
عملکرد مؤثر بطور عادی کار نکند:
اگر هنگام قفل یا باز کردن دربهای خودرو ،ریموت
کنترل به شیشه دربها ،دستگیره بیرونی یا زمین بسیار
نزدیک باشد یا در ارتفاع زیاد قرار داشته باشد.
اگر هنگام باز کردن قفل درب پشتی ،ریموت کنترل به
زمین نزدیک باشد ،در ارتفاع قرار داشته باشد یا به وسط
سپر عقب بسیار نزدیک باشد.
اگر ریموت کنترل روی داشبورد ،کف خودرو ،داخل
جعبه داشبورد ،در محدوده بین صندلیهای عقب و
محفظه بار قرار گرفته باشد.
■ تا زمانیکه ریموت کنترل داخل محدوده عملکرد
مؤثر قرار داشته باشد هر کسی میتواند د ربهای خودرو
را باز و بسته کند.
■ حتی اگر ریموت کنترل داخل خودرو نباشد ،و اگر
نزدیک شیشه دربها باشد ،همچنان موتور میتواند
روشن شود.
■ اگر دستکش پوشیده باشید ممکن است نتوانید قفل
درب خودرو را باز کنید.
■ امواج رادیویی سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ،
زمانیکه توسط تجهیزات رادیویی دیگر یا موانع دیگر
احاطه شده باشد ،ممکن است ضعیف تر شده و ارتباط
بین ریموت کنترل و خودرو تحت تاثیر قرار گرفته و
سیستم به درستی عمل نکند.
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احتیاط
■ اگر ریموت کنترل داخل محدوده عملکرد مؤثر
باشد و به دلیل شستوشوی خودرو یا بارندگی ،آب
با دستگیره درب خودرو تماس پیدا کند ،ممکن است
قفل درب خودرو باز شود( .اگر درب خودرو طی 30
ثانیه باز یا بسته نشود ،بطور خودکار دوباره قفل
خواهد شد).
■ اگر ریموت کنترل بطور ناگهانی وارد محدوده
عملکرد مؤثر شود یا اگر به طور اشتباه مورد استفاده
قرار گیرد ،قفل درب خودرو باز نمیشود .تحت چنین
شرایطی ،دستگیره درب را به وضعیت اولیه برگردانید
و سپس دوباره بکشید تا درب خودرو باز شود.

عوامل مؤثر بر عملکرد عادی
سـیگنالهای وایرلـس مـورد اسـتفاده توسـط ریموت
کنتـرل و سیسـتم ورود و اسـتارت بـدون سـوئیچ
تقریبـاً ضعیف میباشـند .ارتبـاط بین ریمـوت کنترل
و خـودرو تحـت شـرایط زیـر ممکـن اسـت با مشـکل
مواجه شـود:
 -1هنگامیکـه باتـری ریمـوت کنتـرل خالـی شـده
با شد ؛
 -2هنگامـی کـه کاربـر نزدیـک دکل آنتـن تلویزیونی،
نیـروگاه برق ،پمـپ بنزین ،دکلهای تلفـن همراه،
نمایشـگرهای بسـیار بـزرگ ،فـرودگاه یـا سـایر
مکانهایـی کـه نویز یـا سـیگنالهای وایرلس قوی
ایجـاد میکننـد قـرار گرفته باشـد؛
 -3هنگامیکـه ریمـوت کنتـرل بـا شـئ فلـزی در
تمـاس باشـد یـا پوشـیده شـده باشـد؛
 -4هنگامیکـه چندیـن ریمـوت کنتـرل در مجـاورت
خودرو باشـد؛
 -5هنگامیکـه کاربـر رادیـوی قابـل حمـل ،رایانـه
شـخصی ،تلفـن همـراه ،تلفـن بیسـیم یـا سـایر
تجهیـزاتوایرلـس(بـدونسـیم)همراهداشـتهباشـد؛
 -5هنگامیکـه ریمـوت کنترل به زمین بسـیار نزدیک
باشـد یا در ارتفاع زیادی قرار داشـته باشـد.

فصل  :1عملکردها  /قفل کردن و باز کردن قفل دربهای خودرو

هشدار
■ افرادی که دارای دستگاه تنظی م و تقویت کننده
ضربان قلب میباشند باید از آنتن سیستم ورود و استارت
بدون سوئیچ فاصله داشته باشند .سیگنالهای وایرلس
منتشر شده از آنتن ممکن است با عملکرد این دستگاهها
تداخل ایجاد کند.
■ افرادی که دارای تجهیزات پزشکی به غیر از دستگاه
تنظی م و تقویتکننده ضربان قلب میباشند نیز باید
با سازندگان این دستگاهها مشورت کنند تا از تحت
تأثیر قرار نگرفتن این دستگاهها با سیگنالهای وایرلس
اطمینان حاصل کنند .سیگنالهای وایرلس منتشر
شده ممکن است اثرات غیرقابل پیشبینی بر تجهیزات
پزشکی داشته باشند.

عملکرد هشدار
هشدار :ریموت کنترل داخل خودرو نمیباشد

()Intelligent Key not inside vehicle

اگـر ریموت کنتـرل داخل خـودرو نباشـد ،هنگامیکه
دکمـه اسـتارت در وضعیـت ( LOCKقفـل) یـا ON
(روشـن) قـرار داشـته باشـد یـا موتـور روشـن شـده
باشـد ،ایـن هشـدار بـر روی صفحـه کیلومتـر نمایـش
داده خواهـد شـد.
هشـدار :قسـمت سـوئیچ هوشـمند از ریمـوت
کنتـرل جـدا شـده اسـت

کنتـرل ضعیف شـده اسـت ،هشـداری بـر روی صفحه
کیلومتـر نمایـش داده خواهد شـد .لطفا ًهرچـه زودتر
باتـری را تعویـض کنید.

قفل کردن و باز کردن قفل دربهای خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

قفل و باز کردن سیستم ورود بدون سوئیچ

()Intelligent Key removed

ایـن هشـدار هنگامـی روی صفحـه کیلومتـر نشـان
داده خواهـد شـد کـه سـوئیچ در وضعیـت  ACCیا ON
قـرار داشـته باشـد و سـوئیچ هوشـمند داخـل خودرو
شناسـایی نشـود ،پس از بسـتن تمـام دربهـا ،یک یا
بیـش از یکـی از دربهـا بـاز باشـد.
هشدار :باتری ریموت کنترل ضعیف است

()Battery Levels low in Intelligent Key

هنگامیکـه سیسـتم تشـخیص دهـد باتـری ریمـوت

 -Aسنسور باز کردن قفل
 -Bسنسور قفل کردن
هنگامیکه ریموت کنترل را همراه خود دارید:
 .1دسـتگیره درب را نگـه داریـد تـا تمـام دربهـای
خـودرو و درب پشـتی بـاز شـوند .همزمـان
چراغهـای راهنمـای سـمت چـپ و راسـت دوبـار
15
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چشـمک خواهنـد زد.
 .2تمـاس با فرورفتگیهای دسـتگیره درب میتواند تمام
دربهـای خـودرو و درب پشـتی را قفل کند .همزمان
چراغهـای راهنما یکبار چشـمک خواهند زد.
هشدار
اگر چراغهای راهنما چشمک نزدند به این معنا است
که دربهای خودرو قفل نشدهاند .لطفاً بررسی کنید
که تمام دربها و همینطور درب پشتی بطور صحیح
بسته شدهاند و یا ریموت کنترل داخل خودرو نباشد.

■
■

احتیاط
الزم است که راننده همیشه ریموت کنترل را
همراه خود داشته باشد.
الزم است که با سنسور باز کردن قفل که پشت
دستگیره درب قرار دارد تماس پیدا کنید.

عملکردهای محافظتی
عملکرد جلوگیری از سوءاستفاده
 فعالسازیاگـر ریمـوت کنتـرل را بـه همـراه نداریـد ،پـس از
آنکـه سنسـورهای قفـل و بـاز کـردن دربهـا یـا
درب پشـتی بطـور ممتـد بیـش از  30بـار فعـال
شـوند ،سیسـتم ورود هوشـمند بـرای  15دقیقه از
کار خواهـد افتـاد.
 غیرفعالسازیغیرفعالسازی بصورت زیر انجام میشود:
 یکـی از دکمههـای روی ریمـوت کنتـرل را فشـارد هید ؛
ب دیگـر
 از ریمـوت کنتـرل بـرای بـاز کـردن دو در اسـتفاده کنید؛
 وارد خودرو شده و موتور را روشن کنید.16

حالت ذخیر ه باتری
 فعالسازیهنگامیکـه تمام دربها و درب پشـتی بیش از 36
سـاعت قفل باشـند ،سنسـور بـاز کردن دسـتگیره
درب سرنشـین جلـو بـه حالـت ذخیره باتـری وارد
میشـود ،و اگـر ایـن زمـان بیـش از  72سـاعت
شـود ،سنسـور باز کـردن دسـتگیره درب راننده به
حالـت ذخیـره باتـری وارد میشـود .در ایـن حالت
بـا نگه داشـتن دسـتگیره درب نمیتوانیـد درب را
بـاز کنید.
 غیرفعالسازییکـی از دکمههـای روی ریمـوت کنتـرل را فشـار
دهیـد تـا ایـن حالـت غیرفعال شـود.
دکمههای قفل و بازکن ریموت کنترل
بـرای کسـب جزئیـات بیشـتر در رابطه بـا عملکرد این
دکمههـا (به صفحـه  10مراجعـه کنید).
دکمههـای کنتـرل قفـل و بازکـردن دربها از
داخـل خودرو

 -Aدکمه قفل
 -Bدکمه باز کردن قفل
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کلیـد قفـل مرکـزی بـر روی درب راننـده و درب
سرنشـین جلـو نصـب شـد ه اسـت.
از ایـن کلیـد بـرای قفـل و بـاز کـردن تمـام دربهای
خـودرو و درب پشـتی اسـتفاده میشـود.
احتیاط
به محض فعال شدن عملکرد ضدسرقت خودرو ،کلید
قفل مرکزی غیرفعال خواهد شد.

قفـل کـردن و بـاز کـردن قفـل دربهـای
خـودرو در مواقـع اضطـراری
هنگام قطع شـدن برق خـودرو ،از روشهـای زیر برای
قفـل و باز کـردن دربهای خودرو اسـتفاده کنید.
قفل و باز کردن درب راننده

بـاز کـردن قفـل دربهای خـودرو با دسـتگیره
د ا خلی

 -Aباز کردن
 -Bقفل کردن
در مواقـع اضطـراری ،راننـده بایـد از سـوئيچ مکانیکی
بـرای قفـل یا بـاز کـردن درب خـودرو اسـتفاده کند.
قفل کردن درب عقب
هنگامیکه دربهای خودرو قفل است:
 یکبـار کشـیدن دسـتگیره داخلی درب راننـده ،قفلتمـام دربهای خـود را باز خواهد کرد .با کشـیدن
مجـدد دسـتگیره ،درب خودرو باز خواهد شـد.
 یکبار کشـیدن دسـتگیره داخلی درب سرنشین جلو،قفـل همـان درب را بـاز خواهـد کـرد .بـا کشـیدن
مجـدد دسـتگیره ،درب خـودرو باز خواهد شـد.
 -Aغیرفعال کردن عملکرد قفل اضطراری
 -Bفعال کردن عملکرد قفل اضطراری
17
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سـوئيچ یـا ابـزار مناسـب دیگـری را داخـل روزنه قفل
اضطـراری قـرار دهیـد و در جهـت نشـان داده شـده
بچرخانیـد تا عملکـرد قفل اضطراری فعـال یا غیرفعال
شود.
بـا فعال شـدن عملکـرد قفـل اضطـراری ،درب خودرو
بـه محض بسـته شـدن ،قفـل خواهد شـد.

باز و بسته کردن درب پشتی
باز کردن

احتیاط
■ باز و بسته کردن درب پشتی با نیروی زیاد باعث
آسیب دیدن آن خواهد شد.
■ درصورت وزش شدید باد ،درب پشتی را باز نکنید.
■ هنگامیکه دمای محیط زیر صفر درجه سلسیوس
است ،جک نگهدارنده درب پشتی ممکن است نتواند
درب را نگه دارد .درصورت بروز چنین شرایطی ،درب
پشتی را بصورت دستی باال برده و باز کنید.
■ اگر درب پشتی یخ زده یا با برف و یخ پوشیده شده
باشد ،آن را با اعمال نیرو باز نکنید .گرمکن را روشن
کرده و پس از گرم شدن خودرو ،زمانیکه دمای داخل
اتاق افزایش یافت ،اقدام به باز کردن درب پشتی
نمایید.
■ در مواقع اضطراری ،درب پشتی را باید از طریق
ریختن آب گرم ،یخ زدایی نموده و سپس اقدام به باز
کردن آن نمایید.
بستن

روش اول:
هنگامیکـه ریمـوت کنتـرل را بـه همـراه دارید در
کونیـم متـری درب پشـتی بایسـتید،
محـدوده ی 
کلیـد درب پشـتی را فشـار دهیـد تـا درب باز شـود.
روش دوم:
دکمـه بـاز کـردن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار
دهیـد تـا قفـل تمـام دربهـای خـودرو و درب
پشـتی بـاز شـوند .فشـار دادن کلیـد درب پشـتی
طـی  30ثانیـه پس از انجـام این کار ،درب پشـتی
را بـاز خواهـد کـرد.
روش سوم:
هنگامیکـه قفـل درب راننـده باز اسـت ،تنها کافی
اسـت کلیـد درب پشـتی را فشـار دهیـد تـا درب
پشـتی باز شـود.
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 .1دسـتگیره درب پشـتی را به سـمت پایین بکشید و
قبل از اینکه درب پشـتی بطور کامل بسـته شـود
دسـتگیره را رها کنید.
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احتیاط
لطفاً به منظور جلوگیری از آسیب دیدن جک
نگهدارنده درب پشتی و نقص عملکردهای احتمالی،
موارد زیر را رعایت کنید:
■ اجسام خارجی مانند برچسب ،نوارچسب یا مواد
چسبنده را به جک نگهدارنده نچسبانید.
■ هیچگونه جسم سنگینی به درب پشتی نصب نکنید.
■ دست خود را روی جک نگهدارنده قرار ندهید یا
نیروی اضافی در جهت افقی به آن وارد نکنید.
 .2درب پشـتی را از بیرون فشـار دهید تا کام ً
ال بسـته
شود.
هشدار
■ درب پشتی باید از بیرون فشار داده شود تا بطور صحیح
بسته شود .نگه داشتن دستگیره هنگام بسته شدن کامل
درب پشتی ممکن است منجر به صدمات شدید به دست
راننده شود.
■ لطفاً به کیف ،کراوات و سایر مواردی که پوشیده یا به
همراه دارید توجه کنید.
■ رانندگی در حالتی که درب پشتی باز است ممنوع میباشد.

باز کردن درب پشتی در مواقع اضطراری
هنگامیکـه بـرق خـودرو قطع شـده اسـت یا سیسـتم
برقـی قفـل درب کار نمیکنـد ،اقدامات اضطـراری زیر
را انجـام دهیـد تـا درب پشـتی را از داخـل خـودرو باز
کنید .

جک نگهدارنده درب پشتی
 .1صندلـی عقـب را بـه سـمت پاییـن فشـار دهیـد.
بـا اسـتفاده از پیچگوشـتی دوسـو کـه بـا پارچـه
پوشـانده شـده اسـت ،قـاب اضطراری درب پشـتی
را جـدا کنیـد.

جـک نگهدارنـده درب پشـتی بـرای ثابت نگه داشـتن
درب پشـتی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
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 .2پیچگوشـتی دوسـو را داخـل دسـتگاه بازکننـده
اضطـراری درب قـرار دهیـد و در جهـت عکـس
حرکـت عقربههـای سـاعت بچرخانیـد تـا درب
پشـتی بـاز شـود.

قفل ایمنی کودک

اگـر سرنشـین کـودک در خـودرو حضـور دارد ،توصیه
میکنیـم بـر روی صندلیهـای عقـب بنشـیند زیـرا
دربهـای عقـب مجهـز بـه قفـل ایمنـی کـودک
میباشـند تـا از بـاز کـردن غیرمنتظـره درب توسـط
کـودک جلوگیـری بـه عمـل آیـد.

 -Aغیرفعال کردن قفل ایمنی کودک
 -Bفعال کردن قفل ایمنی کودک
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هشدار
فقط دربهای عقب مجهز به قفل ایمنی کودک
میباشند .اگر یک یا بیش از یک کودک بدون همراهی
بزرگساالن در صندلی عقب نشسته است ،لطفاً قفل
ایمنی کودک هر دو درب عقب را فعال کنید تا از باز
شدن تصادفی دربهای خودرو که ممکن است منجر
به تصادف شود ،جلوگیری به عمل آید.
احتیاط
با فعال شدن قفل ایمنی کودک ،دربها فقط از بیرون
خودرو و با کشیدن دستگیرههای بیرونی باز میشوند.

سایر عملکردها
ریست خودکار
اگـر پـس از باز شـدن قفـل دربهای خـودرو از طریق
فشـردن دکمـه بـاز کـردن قفـل روی ریمـوت کنترل
یـا توسـط سیسـتم  ،PEPSهیچکـدام از دربهـا بـاز
نشـوند ،پـس از  30ثانیـه تمـام د ربهـای خـودرو و
درب پشـتی دوبـاره قفـل خواهند شـد.
قفل خودکار
ً
اگـر تمـام دربهای خودرو و درب پشـتی کامال بسـته
شـده باشـند ،به محـض اینکه سـرعت خـودرو از 15
کیلومتـر بر سـاعت بیشـتر شـود ،تمـام دربهـا بطور
خـودکار قفل خواهند شـد.
باز شدن قفل هنگام تصادف
هنگامیکه دکمه اسـتارت در وضعیت  ONقرار داشـته
باشـد ،هنگام تشـخیص تصادف ،سیسـتم تمام دربها
و درب پشـتی را بـاز خواهد کرد.
باز شدن دربها با خاموش شدن موتور
اگـر دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ACCقـرار گیـرد ،بـا
خامـوش شـدن موتـور ،تمـام دربهـا و درب پشـتی باز
خواهند شـد.
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شیشه باالبر برقی
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
میتوانیـد شیشـه دربهای خـودرو را به سـمت باال یا
پایین حرکـت دهید.
هشدار
قبل از باال بردن هرکدام از شیشهها باید اطمینان
حاصل کنید که سر یا دست سرنشینان از مسیر
حرکت آن دور میباشد .در غیراینصورت ممکن است
صدمات شدیدی رخ دهد.

کلید اصلی شیشه باالبر برقی (سمت راننده)

 -Aشیشه باالبر درب راننده
 -Bشیشه باالبر درب سرنشین جلو
 -Cشیشه باالبر درب سمت چپ عقب
 -Dشیشه باالبر درب سمت راست عقب
 -Eکلید قفل شیشه باالبر درب سرنشین
صفحـه کنتـرل اصلی برای سیسـتم شیشـه باالبرهای
برقـی بـر روی دسـتگیره درب راننده وجـود دارد.
پایین آوردن شیشهها
اگـر میخواهید هرکدام از شیشـه دربهـای خودرو را
پاییـن بیاوریـد ،کلید مربوطه را فشـار داده و نگه دارید
تا شیشـه به وضعیت موردنظر برسـد.
باال بردن شیشهها
اگـر میخواهید هرکدام از شیشـه دربهـای خودرو را
بـاال ببریـد ،کلیـد مربوطه را فشـار داده و نگـه دارید تا
شیشـه به وضعیت موردنظر برسـد.
عملکرد پایین آمدن شیشه با یک فشار
شیشـه باالبر درب راننده را با نیروی بیشـتری نسـبت
بـه حالـت از پیش تعیین شـده فشـار دهید تا شیشـه
بطـور خـودکار کام ً
ال پاییـن بیاید .اگـر میخواهید این
عملکـرد متوقـف شـود ،کلیـد را بـه آرامی فشـار داده
یا بکشـید.
عملکرد باال بردن شیشهها با یک فشار
شیشـه باالبر درب راننده را با نیروی بیشـتری نسـبت
بـه حالت از پیش تعیین شـده بکشـید تا شیشـه بطور
ً
کاملا باال برود .اگـر میخواهید ایـن عملکرد
خـودکار
متوقـف شـود ،کلید را به آرامی فشـار داده یا بکشـید.
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عملکرد قفل شیشه باالبر درب سرنشینان
کلیـد قفـل شیشـه باالبـر درب سرنشـینان را فشـار
دهیـد .همزمـان تمـام شیشـ ه باالبرهـای دربهـای
سرنشـینان از کار خواهنـد افتـاد و نمیتـوان از آنهـا
بـرای بـاال و پایین بردن شیشـهها اسـتفاده کـرد .برای
غیرفعـال کـردن ایـن عملکـرد ،کلیـد قفـل را دوبـاره
فشـار دهیـد تـا بیـرون بیاید.
هشدار
در صورت حضور داشتن سرنشین کودک داخل
خودرو ،کلید قفل شیشه باالبر درب سرنشینان را
فشار دهید تا از تصادفات یا صدمات ناشی از بازی
بچهها با شیشه باالبرها جلوگیری شود.
کلید شیشه باالبر برقی (سمت سرنشین جلو)

روی دسـتگیره درب سرنشـین جلـو و دو درب عقـب
فقـط یک کلید شیشـه باالبر وجـود دارد که بـرای باال
و پاییـن بردن شیشـهها اسـتفاده میشـود.
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عملکرد برگشتپذیری شیشه باالبر برقی
عملکرد برگشـتپذیری فقط برای شیشـه درب راننده
در دسـترس میباشد.
اگـر هنگامیکـه شیشـه درب راننـده بـا عملکـرد یک
فشـار در حـال باال رفتن باشـد و جسـمی بین شیشـه
و قـاب آن تشـخیص داده شـود ،ایـن عملکـرد متوقف
میشـود و شیشـه بـه وضعیـت از قبـل تعییـن شـده
برمیگـردد.
هشدار
■ هرگز با قرار دادن بخشی از بدن خود بین شیشه
و چارچوب آن ،عملکرد برگشتپذیری شیشه باالبر را
آزمایش نکنید.
■ اگر دقیقاً قبل از اینکه شیشه کام ً
ال باال برود ،جسمی
در مسیر آن شناسایی شود ،عملکرد برگشتپذیری
شیشه باالبر فعال نمیشود.

فصل  :1عملکردها  /سانروف

سانروف

تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد
یا موتور روشـن اسـت میتوانید از سـانروف اسـتفاده
کنید .

 -Aکلید سانروف
 -Bدکمه شروع به کار
 -Cبستن سانروف
 -Dباز شدن سانروف
 -Eباز شدن لوالیی

عملکرد باز و بسته شدن سانروف
کلیـد سـانروف را در جهت عکس حرکـت عقربههای
سـاعت بچرخانیـد تـا سـانروف بـاز شـود .میتوانیـد
یکـی از  3روش عملکـرد سـانروف را انتخـاب کنیـد.
کلیـد را در جهت حرکت عقربههای سـاعت بچرخانید
تا سـانروف کام ً
ال بسـته شود.
عملکرد حرکت لوالیی سانروف
کلیـد سـانروف را در جهت حرکت عقربههای سـاعت
بچرخانیـد تـا حرکت لوالیی سـانروف بـه آرامی انجام
گیرد.
کلیـد را در جهـت مخالف بچرخانید تا سـانروف کام ً
ال
بسته شود.
عملکرد برگشتپذیری سانروف
اگر هنگام بسـته شـدن سـانروف ،جسـمی در مسـیر
آن تشـخیص داده شـود ،بـه وضعیـت قبلـی خـود
برمیگـردد .هنگامیکـه چنیـن حالتـی رخ داد ،دکمه
شـروع بـهکار را فشـار داده و  ۵ثانیـه نگـه داریـد تـا
ً
کاملا بسـته شـود.
سـانروف
شروع بهکار
اگـر خطایـی در سیسـتم رخ داد ،میتوانیـد از دکمـه
شـروع بـهکار بـرای ریسـت عملکردهـای آن اسـتفاده
کنید .
 .1کلید سانروف را تا وضعیت بسته بچرخانید؛
 .2دکمـه شـروع بـهکار را فشـار داده و  10ثانیـه نگه
داریـد تا سـانروف به وضعیت حرکـت لوالیی وارد
شود؛
 .3هنگامیکـه سـانروف از حرکـت باز ایسـتاد دکمه
را رهـا کنید؛
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 .4دکمـه شـروع بـهکار را فشـار داده و  ۶ثانیـه نگـه
ً
کاملا بسـته شـود؛
داریـد تـا سـانروف
 .5دکمـه را رهـا کنیـد .فرآینـد شـروع بـهکار پایـان
یافتـه اسـت.
احتیاط
در هنگام شروع بهکار سانروف ،دکمه شروع بهکار
را رها نکنید.

محافظت در برابر دمای بیش از حد
اگـر بـرای مـدت طوالنـی کلیـد سـانروف فشـار داده
شـود ،سـانروف به دلیل داغ شـدن مدتی کار نخواهد
کرد.
سایهبان
هنگامیکـه سـانروف بـاز شـود ،سـایهبان نیـز بطـور
خـودکار بـاز خواهد شـد.
میتوانیـد بنابـر نیاز و نحوه تابش خورشـید ،سـایهبان
را بـه صورت دسـتی به حرکـت درآورید.
هشدار
■ هنگامیکه خودرو در حال حرکت است سر یا
دستان خود را از سانروف بیرون نیاورید .برخورد با
اجسام بیرون یا ترمزگیری اضطراری میتواند منجر به
صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
■ هنگام بستن سانروف مراقب باشید که دستان،
سر ،گردن یا سایر قسمتهای بدن سرنشینان در
مسیر آن قرار نگیرد زیرا میتواند منجر به صدمات
شدید شود.
■ دقیقاً زیر سانروف ننشینید .هنگام وقوع تصادف
ممکن است باعث شود سرنشینی که در این قسمت
نشسته است با پرتاب شدن به بیرون صدمه ببیند یا
حتی مرگ شود.
■ از بهکار انداختن سانروف توسط کودکان
جلوگیری کنید .هنگام بسته شدن سانروف ،ممکن
است به دلیل گیر کردن تصادفی دست ،سر ،گردن یا
سایر قسمتهای بدن ،صدمات شدید رخ دهد.
24

احتیاط
■ بر روی سایهبان فشار وارد نکنید .انجام اینکار باعث
افتادن سایهبان و صداهای غیرعادی حین عملکرد
میشود.
■ هنگامیکه حین رانندگی سانروف کام ً
ال باز است،
ممکن است صدای باد بیش از حد معمول باشد.
■ هنگام پارک خودرو برای مدت طوالنی ،توصیه
میکنیم که سایهبان را در وضعیت بسته قرار دهید.
بهتر است خودرو را در پارکینگ پارک کنید تا از آسیب
دیدن بخش داخلی خودرو به دلیل تابش بلند مدت نور
خورشید و دمای زیاد جلوگیری شود.
■ هنگام رانندگی در مناطق ناهموار و دارای گرد و
خاک از باز کردن سانروف خودداری کنید تا از آلودگی
روغنکاری مسیر حرکت سانروف ،آسیب به قطعات و
نفوذپذیری آن جلوگیری شود.
■ عملکردهای سانروف و نفوذ ناپذیری آب به داخل
آن را بطور مرتب بازرسی کنید .خودروی خود را بطور
منظمبشویید.
■ هنگام شستوشوی خودرو در کارواش ،سانروف باید
کام ً
ال بسته باشد .نازلهای پر فشار آب را بطور مستقیم
به طرف درزگیرهای سانروف نگیرید .در غیراینصورت
اطراف سانروف دچار نشتی میشود.

فصل  :1عملکردها  /بنزین زدن

بنزین زدن
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

 -Aدرپوش باک
 -Bقالب قرارگیری درپوش باک
 .2درپـوش بـاک را بـا چرخانـدن در جهـت عکـس
حرکـت عقربههـای سـاعت بـاز کنیـد.
درپـوش بـاک را جـدا کـره و روی قلاب قرارگیری
قـرار دهید.
هشدار
اگر هنگام باز کردن درپوش باک ،صدای خارج شدن
هوا شنیدید ،اینکار را ادامه ندهید .ممکن است به
دلیل فشار باالی داخل باک در دماهای زیاد ،سوخت
از باک نشت پیدا کند .با قطع شدن صدا میتوانید به
آرامی باز کردن درپوش را ادامه دهید.
 .3پـس از بنزیـن زدن ،درپـوش بـاک را بـا چرخاندن
در جهـت حرکـت عقربههـای سـاعت سـفت کنید
تا صدای بسـته شـدن آن شـنیده شـود .درب باک
را ببندید.

 .1اهرم بازکن درب باک را در جهت نشـان داده شـده
در تصویـر بکشـید تا درب باک باز شـود.

هشدار
موارد مهم هنگام بنزین زدن:
■ فقط از بنزین با عدد اکتان توصیه شده استفاده
کنید؛
■ موتور باید خاموش باشد؛
■ در مجاورت خودرو نباید شعله وجود داشته باشد
یا سیگار بکشید؛
■ از تلفن همراه استفاده نکنید؛
■ نکات ایمنی ذکر شده را رعایت کنید.
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درب موتور
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

باز کردن درب موتور

 .1دسـتگیره درب موتور که زیر داشـبورد قرار دارد را
بکشـید .درب موتـور بـه آرامی باز میشـود.

 .2درب موتـور را بـه آرامـی بلنـد کنیـد .دسـت خود
را درون شـکاف قـرار دهیـد و ضامـن را در جهـت
نشـان داده شـده در تصویر بکشـید تـا درب موتور
باز شـود.

 .3انتهـای میلـه نگهدارنـده را داخـل فرورفتگی درب
موتـور قـرار دهیـد تـا آن را بـاال نگـه دارد.
بستن درب موتور
 .1درب موتور را به آرامی بلند کنید؛
 .2میلـه نگهدارنـده را جـدا کنیـد و درب موتـور را به
وضعیـت اولیـه خـود برگردانید؛
 .3درب موتـور را بـا فاصلـه حـدود  ۳۰سـانتیمتری
ضامـن رهـا کنیـد و بگذاریـد بـدون دخالـت شـما
پایین بـرود؛
 .4بررسـی کنیـد که درب موتور در جـای خود محکم
شـده باشد.
هشدار
■ قبل از بستن درب موتور اطمینان حاصل کنید
که در محفظه موتور گرد و خاک و سنگریزه وجود
نداشته باشد.
■ قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید که درب موتور
کام ً
ال بسته و محکم شده است .انجام ندادن این کار
میتواند منجر به باز شدن تصادفی درب موتور حین
حرکت و وقوع تصادف شود.
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صندلیها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

پشتسری صندلی
تنظیم پشتسری

 -Aدکمه تنظیم پشتسری
 -Bراهنمـای نحوه اسـتفاده از پشتسـری برای خروج
اضطراری از خودرو
اگـر میخواهیـد موقعیـت قرارگیری پشتسـری باالتر
باشـد ،کافی اسـت مسـتقیماً پشتسـری را تا وضعیت
موردنظر بـاال ببرید.

اگـر میخواهیـد پشتسـری را پاییـن بیاوریـد ،در
حالیکـه دکمـه تنظیـم پشتسـری را فشـار دادهایـد،
پشتسـری را بـه سـمت پاییـن فشـار دهیـد تـا بـه
وضعیـت موردنظـر برسـد.
اگـر میخواهیـد پشتسـری را جـدا کنیـد ،دکمـه
تنظیـم پشتسـری را فشـار دهیـد ،پشتسـری را
کشـیده و در بیاوریـد.
احتیاط
راهنمای تصویری برای استفاده از پشتسری به
منظور شکستن شیشه خودرو و خروج از آن در مواقع
اضطراری بر روی پشتسری صندلیهای جلو نصب
شده است.
وضعیت قرارگیری مطلوب پشتسری

هنگامیکـه مرکـز پشتسـری بـا بـاالی گوشهـای
راننـده یا سرنشـینان همراسـتا باشـد ،حداکثـر کارایی
خـود را خواهد داشـت.
نمیتـوان از پایینتریـن وضعیـت قرارگیـری
پشتسـری صندلیهـای عقـب اسـتفاده کـرد .جهـت
اسـتفاده از پشتسـری ،از بـاال آوردن آن تـا وضعیـت
قفـل شـده اطمینـان حاصـل کنیـد.
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هشدار
■ پس از تنظیم پشتسری ،آن را به سمت پایین
فشار دهید تا اطمینان حاصل کنید که در جای خود
قفل شده است.
■ هنگامیکه پشتسری را از صندلی جدا کردهاید
رانندگی نکنید .درصورت وقوع تصادف ،به گردن
ضربه سختی وارد خواهد شد و منجر به صدمات
شدید یا حتی مرگ میشود.

صندلیهای جلو
تنظیم دستی صندلی

ل صندلی جلو
پشتسریهای فعا 
 .1تنظیم وضعیت قرارگیری صندلی
مرکـز اهـرم تنظیـم را نگـه داریـد و به سـمت باال
بکشـید .سـپس بـا کمک بـدن خـود ،بـه آرامی به
صندلـی فشـار وارد کنیـد و بـه وضعیـت موردنظر
حرکـت دهیـد .سـپس اهـرم را رهـا کنید.

هنگامیکـه خـودرو ضربـهای از عقـب دریافـت کند ،با
اعمال فشـار کمر و قسمت پشـت سرنشینان به پشتی
صندلـی آنهـا ،پشتسـری کمـی بـه جلـو حرکـت
خواهـد کـرد تـا خطـر بـروز صدمـات بـه سـر و گردن
سرنشـینان کاهـش یابد.
هنگامیکـه فشـار از پشـتی صندلـی برداشـته شـود،
پشتسـری بطـور خـودکار بـه وضعیـت اولیـه خـود
برمیگـردد.
احتیاط
حتی اگر ضربه آرامی نیز به پشتی صندلی وارد شود،
پشتسری کمی حرکت میکند.
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 .2تنظیم خم کردن پشتی صندلی
اهـرم تنظیـم خم کـردن صندلـی را به سـمت باال
بکشـید ،سـپس تکیـه دهیـد تـا صندلی بـه درجه
موردنظر برسـد .سـپس اهـرم را رهـا کنید.
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احتیاط
هنگام خم کردن پشتی صندلی ،لطفاً قبل از انجام
تنظیم ،اهرم را کامل بکشید .اگر قبل از انجام تنظیم،
اهرم کام ً
ال کشیده نشده باشد ،ممکن است مکانیزم
ی عملکرد مناسبی نداشته باشد.
صندل 

 .3تنظیم ارتفاع صندلی (فقط صندلی راننده)
بـرای بـاال بـردن صندلـی ،اهـرم تنظیـم ارتفـاع را بـه
سـمت بـاال بکشـید .هر بـاری که اهرم کشـیده شـود،
صندلـی بـه مقـدار مشـخصی بـاال خواهـد رفت.
بـرای پاییـن آوردن صندلی ،اهـرم تنظیم ارتفـاع را به
سـمت پاییـن فشـار دهیـد .هر بـاری کـه اهرم فشـار
داده شـود ،صندلـی به مقدار مشـخصی پاییـن خواهد
رفت.
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نحوه تنظیم صندلی برقی

 -Aتنظیم خم کردن صندلی
 -Bتنظیم ارتفاع صندلی
 -Cتنظیم وضعیت قرارگیری صندلی
 -Dتنظیم قوس کمر
احتیاط
فقط صندلی راننده برقی میباشد.
هشدار
لطفاً هنگام تنظیم صندلیهای جلو موارد زیر را رعایت کنید .انجام ندادن این موارد ممکن است منجر به صدمات
جسمی شدید شوید:
■ قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید که صندلی راننده در وضعیت صحیح قرار دارد.
■ هرگز حین رانندگی صندلی را تنظیم نکنید.
■ پس از انجام تنظیم دستی صندلی ،اطمینان حاصل کنید که صندلی در جای خود قفل شده است.
■ صندلی را بیش از حد خم نکنید تا هنگا م وقوع تصادف یا برخورد از سر خوردن از زیر کمربند ایمنی جلوگیری
شود .کمربند ایمنی فقط هنگامی میتواند حداکثر محافظت را ارائه دهد که راننده و سرنشین جلو کام ً
ال صاف
روی صندلی نشسته باشند و کمر آنها بطور صحیح بر روی پشتی صندلی قرار گرفته باشد.
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زیرآرنجی جلو

زیرآرنجـی کنسـول وسـط را در وضعیـت مناسـب
تنظیـم کنیـد تـا تکیـهگاه و آسـایش بیشـتری بـرای
راننـده و سرنشـین جلـو فراهـم شـود.

صندلیهای عقب
صندلـی عقـب را کفـی یکپارچـه و پشـتیهای مجـزا
تشـکیل میدهـد.
کفـی صندلـی بـه خـودرو چسـبیده و ثابـت اسـت
و نمیتـوان آن را خـم کـرد .پشـتیهای صندلـی را
میتـوان خـم کـرد تـا محفظـه بـار بزرگتـری ایجـاد
شو د .
جمع کردن صندلی عقب
 .1پشتسـری را در پایینتریـن وضعیـت ممکـن قرار
دهید.
 .2کمربندهـای ایمنـی را بـه وضعیـت اولیـه خـود
برگردانیـد تـا هنـگام خـم کـردن پشـتیهای
ی عقـب ،بیـن آنهـا گیـر نکنـد.
صندلـ 

 .3هـر دو طـرف پشـتی صندلی یک ضامن قـرار دارد.
ضامـن را بـه سـمت بـاال بکشـید تـا قفـل بخـش
پشـتی صندلـی بـرای خـم کـردن باز شـود.
هشدار
هنگام جمع کردن پشتی صندلیهای عقب ،لطفاً
موارد زیر را رعایت کنید تا از وقوع صدمات جسمی
شدید یا حتی مرگ جلوگیری شود:
■ حین رانندگی ،صندلیهای عقب را جمع نکنید.
■ حین رانندگی از نشستن افراد روی صندلیهای
جمع شده یا محفظه بار جلوگیری کنید.
■ از ورود کودکان به محفظه بار جلوگیری کنید.
هنگام برگرداندن پشتی صندلیهای عقب به حالت
ایستاده ،لطفاً موارد زیر را رعایت کنید تا از وقوع
صدمات جسمی شدید یا حتی مرگ جلوگیری شود:
پشتی صندلی را به آرامی به عقب و جلو تکان دهید
تا اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی در جای
خود قفل شده است.
بررسی کنید که کمربندهای ایمنی و قفل آنها تاب
نخورده باشد و زیر صندلی گیر نکرده باشد.
کمربندهای ایمنی را در وضعیت صحیح و آماده
استفاده قرار دهید.
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گرمکن صندلی جلو

شـروع بـهکار خواهـد کرد.
 گرمکـن پـس از  30دقیقـه عملکرد مـداوم ،خاموشخواهد شـد.

 -Aدکمه گرمکن صندلی (صندلی راننده)
 -Bدکمه گرمکن صندلی (صندلی سرنشین جلو)
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ACCیـا ON
قـرار دارد:
دکمه گرمکن صندلی را فشـار دهید .با هربار فشـردن
ایـن دکمـه ،مکانیـزم گرمکن بیـن حالتهـای گرمای
زیـاد ،گرمـای کـم و قفـل ( )LOCKتغییـر وضعیـت
خواهد داد.
حالتها

شرح عملکرد

دو چراغ نشانگر روشن میشوند.
حالت گرمای
صندلی سریعتر و با دمای بیشتری
زیاد
گرم میشود.
یک چراغ نشانگر روشن میشود.
حالت گرمای
صندلی آرامتر و با دمای کمتری گرم
کم
میشود.
OFF
(خاموش)

چراغهای نشانگر روشن نمیشوند.
گرمکن صندلی خاموش میشود.

 پـس از گـرم شـدن صندلـی بـه مقـدار مناسـب،عملکـرد گرمکـن صندلـی بطـور خـودکار خاموش
ت دمـای صندلی ،گرمکـن دوباره
خواهـد شـد .با اف 
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احتیاط
■ از مواد آلی (مانند بنزین یا الکل) برای تمیز کردن
صندلیها استفاده نکنید .انجام این کار میتواند به
دستگاه گرمکن و سطح صندلی آسیب بزند.
■ برای جلوگیری از تخلیه شارژ باتری ،هنگامیکه
موتور روشن نیست از عملکرد گرمکن صندلی
استفاده نکنید.
هشدار
■ سرنشینان هنگام استفاده از عملکرد گرمکن
صندلی باید بسیار مراقب باشند ،زیرا حتی هنگامیکه
دمای محیط پایین است ،گرمکن میتواند منجر به
ناراحتی یا سوختگی شود .باید از سرنشینان زیر
مراقبت ویژهای به عمل آید:
نوزادان ،کودکان ،افراد مسن ،بیماران یا معلوالن؛
ت بسیار زیاد پوستی دارند؛
افرادی که حساسی 
افرادی که هوشیاری کامل ندارند؛
افرادی که به دلیل مصرف داروهای خوابآور،
هوشیاری کامل ندارند.
■ برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد صندلی،
هنگامیکه گرمکن روشن است هیچگونه کفپوش،
بالشتک یا سایر مواد عایق روی صندلی قرار ندهید.
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آینههای دید عقب
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
آینههای دید عقب باید تمیز نگه داشته شوند:
قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید که در وضعیت مطلوب
قرار دارند.
هشدار
حین رانندگی ،آینه دید عقب را تنظیم نکنید .در
غیراینصورت باعث میشود که راننده کنترل خودرو
را از دست بدهد و منجر به وقوع تصادف ،صدمات یا
حتی مرگشود.

آینه دید عقب داخل
آینه دید عقب ضد انعکاس نور

آینه دید عقب داخلی ضد انعکاس نور خودکار

 -Aدکمه ضد انعکاس نور خودکار
 -Bچراغ نشانگر
 .1فعال کردن عملکرد ضد انعکاس نور خودکار
دکمـه ضـد انعـکاس نـور خـودکار را فشـار دهیـد.
چـراغ نشـانگر روشـن خواهـد شـد و فعـال شـدن
عملکـرد را نشـان میدهـد .در ایـن حالـت ،آینـه
هرگونه نور ایجاد شـده پشـت سـر راننـده را حذف
میکنـد.
 .2غیرفعال کردن عملکرد ضد انعکاس نور خودکار
دکمـه ضـد انعـکاس نـور خـودکار را فشـار دهیـد.
چراغ نشـانگر خاموش خواهد شـد که نشـاندهنده
غیرفعال شـدن ایـن عملکرد میباشـد.

 -Aوضعیت اصلی
 -Bوضعیت ضد انعکاس نور
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 .3سنسورهای نور
بـه سنسـورهای نـور جلـو و پشـت آینه دیـد عقب
دسـت نزنیـد و آنها را نپوشـانید تـا عملکرد عادی
آن حاصل شـود.

آینه بغل

 -Aدکمه انتخاب
 -Bدکمه تنظیم آینه
 -Cدکمه جمعکردن آینه
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نحوه تنظیم
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ACCیـا ON
قـرار دارد:
 .1دکمـه انتخـاب را فشـار دهید تا آینـه بغلی که باید
تنظیـم شـود را انتخاب کنید.
 :Lآینه بغل ،سمت چپ
 :Rآینه بغل ،سمت راست
 .2دکمـه تنظیـم را فشـار دهیـد .میتوانیـد از
دکمههـای بـاال ،پایین ،چپ و راسـت بـرای تنظیم
زاویـه آینـه بغـل اسـتفاده کنیـد.
 .3پـس از اتمام تنظیـم ،دکمه انتخاب را فشـار دهید
تـا در وضعیـت غیرفعال قـرار گیرد.
هشدار
■ هنگام تنظیم آینه بغل ،از دستان خود برای حرکت
دادن آینهها استفاده نکنید .در غیراینصورت ممکن
است باعث شود انگشتانتان بین آینه و قاب آن گیر کند
یا به آینه صدمه بزند.
■ تنظیمات آینه بغل را قبل از حرکت انجام دهید.
نحوه جمع کردن آینه
نوع برقی
روش اول :هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت
 LOCKیـا  ACCیـا  ONقـرار دارد ،دکمـه جمعکننـده
آینـه بغـل را فشـار دهیـد .پـس از آن ،آینههـای بغل
بطـور خـودکار جمـع خواهند شـد.
روش دوم :هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت
 LOCKقـرار دارد ،دکمه قفـل درب روی ریموت کنترل
را فشـار دهیـد یـا از سیسـتم  PEPSبرای قفـل کردن
دربهـا اسـتفاده کنیـد .پـس از آن ،آینههـای بغـل
بطـور خـودکار جمـع خواهند شـد.
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احتیاط
با فعال شدن عملکرد قفل خودکار ،آینه بغلهای برقی
بطور خودکار جمع نخواهند شد.
نوع دستی

بخارزدای آینه بغل
میتوانیـد از عملکـرد بخـارزدای آینـه بغـل بـرای از
بیـن بـردن بخارهـای ایجـاد شـده روی آینههـای بغل
اسـتفاده کنید.
ایـن عملکـرد با فشـردن دکمه بخارزدای شیشـه عقب
فعال میشـود.
هشدار
هنگام فعال بودن بخارزدای آینه بغل ،دمای سطح آن
افزایش مییابد .در این حالت به آینه بغل دست نزنید
تا از سوختگی جلوگیری شود.

بـرای جمـع کـردن آینـه بغـل ،آن را در جهـت نشـان
داده شـده حرکـت دهیـد.
قبـل از حرکـت ،بایـد آینـه را در خلاف جهت نشـان
داده شـده فشـار دهیـد تا صـدای "باز شـدن کامل" آن
شـنیده شود.
احتیاط
ً
■ قبل از حرکت باید آینههای بغل را کامال باز کنید.
■ هنگام جمع یا باز کردن آینهها بصورت دستی ،قبل
از حرکت دادن آینه ،آن را مقداری به سمت باال فشار
دهید .انجام این کار ،از اعمال نیروی زیاد به آینه و
آسیب به قطعات داخلی آن جلوگیری میکند.

هشدار
هنگامیکه آینههای بغل جمع شدهاند اقدام به
رانندگی نکنید.
در غیراینصورت به دلیل اینکه راننده قادر به مشاهده
شرایط ترافیکی پشت خودرو نمیباشد ممکن است
منجر به وقوع تصادف شود.
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غربیلک فرمان
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
نحوه تنظیم

شـده اسـت.

هشدار
■ تنظیم غربیلک فرمان نباید حین حرکت انجام
گیرد.
■ پس از تنظیم غربیلک فرمان الزم است اطمینان
حاصل کنید که در جای خود قفل شده است.

باربند
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
ایـن خـودرو مجهـز بـه باربنـدی میباشـد کـه ضریب
مقاومـت در برابـر بـاد بسـیار کمـی دارد .باربنـد فقط
اسـتفاده تزئينـی دارد.

.1
.2
.3
.4

اهـرم تنظیـم زیـر غربیلک فرمـان را تـا پایینترین
وضعیـت ممکـن فشـار دهید؛
غربیلـک فرمـان را به سـمت بـاال ،پاییـن ،داخل و
بیـرون حرکـت دهیـد تـا با قفسـه سـینه شـما در
یـک راسـتا قـرار گیرد؛
اهـرم تنظیـم را بـه سـمت بـاال فشـار دهیـد تـا
غربیلـک فرمـان قفـل شـود؛
سـعی کنیـد غربیلـک فرمـان را حرکـت دهیـد تا
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه در جـای خـود قفـل
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احتیاط
باربند قطعه تزئينی خودرو میباشد ،بنابراین از آن
برای حمل اشیاء استفاده نکنید تا خودرو آسیب نبیند.

فصل  :1عملکردها  /کنترل چراغها

کنترل چراغها

تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.

محل قرارگیری چراغهای خودرو

 -Aچراغ پالک

 -Hچراغ کوچک جلو

 -Bچراغ ترمز سوم

 -Iچراغ رانندگی در روز

 -Cچراغ حرکت دنده عقب

 -Jچراغ نور باال

 -Dچراغ ترمز /چراغ خطر عقب

 -Kچراغ نور پایین

 -Eچراغ راهنمای عقب

 -Lچراغ راهنمای جلو

 -Fچراغ مهشکن عقب

 -Mچراغ راهنمای روی آینه

 -Gچراغ مهشکن جلو
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کلید ترکیبی چراغها

 -Aکلید روشنایی اصلی

 -Gخاموش کردن چراغهای مهشکن

 -Bکلید چراغ مهشکن

 -Hچراغ مهشکن جلو

 -Cخاموش کردن تمام چراغها

 -Iچراغ مهشکن عقب

 -Dکنترل خودکار چراغ جلو

 -Jچراغ نور باال

 -Eچراغهای موقعیت (چراغ کوچک،

 -Kچراغ عالمت دادن با نور باال

چراغ روی پالک ،چراغ صفحه کیلومتر)
 -Fچراغ نورپایین
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 -Lچراغ راهنمای سمت چپ
 -Mچراغ راهنمای سمت راست

فصل  :1عملکردها  /کنترل چراغها

چراغهای نور باال و نور پایین
بـرای روشـن شـدن چراغهـای نـور بـاال و نـور پایین،
دکمـه اسـتارت بایـد در وضعیت  ONقرار گرفته باشـد.
چراغ نور پایین
کلیـد روشـنایی اصلـی را بـه وضعیـت نـور پاییـن
بچرخانیـد تـا چـراغ نـور پاییـن روشـن شـود.
چراغ نور باال
هنگامیکه چراغ نور پایین روشـن شـده اسـت ،دسـته
راهنمـا را بـه سـمت داخـل فشـار دهیـد تا چـراغ نور
باال روشـن شود.
عالمت دادن با نور باال
دسـته راهنمـا را بـه سـمت بـاال بکشـید تـا چـراغ نور
باال روشـن شـود.
هنـگام سـبقت از خـودروی دیگـر ،میتوانیـد ایـن
عملکـرد را بـه نشـانه هشـدار تکـرار کنیـد.
احتیاط
■ هنگام رانندگی ،از چراغهای موقعیت به جای چراغ
نور پایین استفاده نکنید .در غیراینصورت ممکن است
منجر به وقوع تصادف شود.
این مورد به این خاطر است که چراغهای موقعیت،
خروجی نور کم و نامناسبی برای روشن کردن جاده
یا جلب توجه سایر خودروها دارد .بنابراین لطفاً هنگام
تاریک شدن محیط اطراف یا دید نامناسب ،چراغهای
نور پایین را روشن کنید.

چراغهای خودکار
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONو کلیـد
روشـنایی اصلـی در وضعیـت  AUTOقـرار گرفتهانـد،
بنابـر روشـنایی محیـط ،چراغهـای موقعیـت و چـراغ
نـور پاییـن بطـور خـودکار روشـن و خامـوش خواهند
شد .
احتیاط
■ هنگامیکه در طول روز به دلیل وجود مه ،دید
اطراف تحت تأثیر قرار میگیرد ،این چراغها بطور
خودکار روشن نخواهند شد .لطفاً در این شرایط ،این
چراغها را بصورت دستی روشن کنید.
■ بدیهی است کنترل خودکار روشنایی بعنوان یکی
از گزینههای قابل انتخاب میباشد و همواره راننده
مسئول روشنایی چراغهای خودرو است.
سنسور چراغها و بارندگی

سنسـور تشـخیص نـور و بـاران در مرکـز شیشـه جلو
قـرار دارد.
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چراغهای راهنما
عملکرد چراغ راهنما
هنگامیکه دکمه استارت در وضعیت  ONقرار دارد:
دسـته راهنمـا را بـه سـمت پایین فشـار دهیـد .چراغ
راهنمـای سـمت چپ چشـمک خواهـد زد.
دسـته راهنمـا را بـه سـمت بـاال فشـار دهیـد .چـراغ
راهنمـا سـمت راسـت چشـمک خواهـد زد.
هنـگام چشـمک زدن چـراغ گـردش ،نشـانگر گردش
نیـز روی صفحـه کیلومتـر بطـور همزمـان چشـمک
خواهـد زد.
عملکرد عالمت عبور از خطکشی جاده
هنـگام عبـور از خطکشـی جـاده ،دسـته راهنمـا را به
آرامـی بـه سـمت باال یـا پایین حرکـت دهیـد .پس از
رهـا کـردن دسـته راهنمـا ،بطور خـودکار بـه وضعیت
اولیـه خـود برمیگـردد .چراغهـای راهنمـا  ۳بـار بـه
نشـانه عبـور از خطکشـی جـاده چشـمک خواهند زد.
چراغهای مهشکن جلو و عقب
چراغ مهشکن جلو
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد
و چراغهـای کوچـک روشـن میباشـند ،کلیـد چـراغ
مهشـکن را بـه وضعیت چراغ مهشـکن جلـو بچرخانید
تـا چراغ مهشـکن جلو روشـن شـود.
چراغ مهشکن عقب
هنگامیکه چراغ مهشـکن جلو روشـن شـده است ،کلید
را بـه وضعیـت چراغ مهشـکن عقـب بچرخانیـد .در این
حالـت چراغ مهشـکن عقب روشـن میشـود درحالیکه
چـراغ مهشـکن جلـو روشـن مانـده اسـت .کلیـد را رهـا
کنیـد تـا به وضعیـت چراغ مهشـکن جلـو برگردد.
بـرای خامـوش کردن چراغ مهشـکن عقـب ،کلید چراغ
مهشـکن را دوبـاره بـه وضعیـت چـراغ مهشـکن عقـب
چرخانده و سـپس رهـا کنید.
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احتیاط
هنگامیکه چراغ مهشکن جلو را خاموش کنید ،چراغ
مهشکن عقب خاموش نخواهد شد .برای خاموش
کردن آن باید کلید چراغ مهشکن را بار دیگر به
وضعیت چراغ مهشکن عقب بچرخانید یا چراغهای
کمکی را خاموش کنید.
چراغ پارک خودرو
اگـر میخواهیـد خـودرو را بطـور موقـت بـدون حضور
سرنشـین پـارک کنیـد ،توصیـه میکنیـم کـه چـراغ
پـارک خـودرو را روشـن کنیـد تـا محـل قرارگیـری
خـودروی خـود را بـه سـایر خودروهـا اطلاع دهیـد.
چـراغ پـارک خـودرو فقـط زمانی روشـن خواهد شـد
کـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  LOCKقـرار گرفتـه
باشـد و تمـام چراغهـای بیرونی خودرو خاموش شـده
باشد.
دسـته راهنمـا را بـه سـمت بـاال یـا پایین فشـار دهید
تـا چـراغ پارک خودروی سـمت چپ یا راسـت روشـن
شود.
احتیاط
■ لطفاً هنگام استفاده از چراغ پارک خودرو ،قوانین
راهنمایی و رانندگی را رعایت کنید.
■ اگر هنگامیکه چراغ پارک خودرو روشن شود،
سطح شارژ باتری کمتر از  ۱۰ولت باشد ،چراغ پارک
خودرو بطور خودکار خاموش خواهد شد.

فصل  :1عملکردها  /کنترل چراغها

چراغ هشدار خطر (فالشر)

اگـر در خـودرو نقـص عملکـردی بـه وجـود بیایـد یـا
تصادفـی رخ دهد یا سـایر شـرایط مشـابه ،لطفـاً چراغ
هشـدار خطـر را روشـن کنیـد تـا بـه سـایر خودروهـا
اطلاع دهید.
دکمه هشدار خطر را فشار دهید.
تمـام چراغهـای راهنمـا و نشـانگرهای راهنمـای روی
صفحـه کیلومتـر یکبار چشـمک خواهنـد زد .دکمه را
دوبـاره فشـار دهیـد تـا چـراغ هشـدار خطـر خاموش
شود.

چراغ رانندگی روز
بـرای اینکـه سـایر رانندهها دیـد بهتری بـه خودروی
شـما داشـته باشـند ،هربار که موتور روشـن میشـود،
چـراغ رانندگـی در روز نیز روشـن خواهد شـد.
چـراغ رانندگـی در روز تحـت شـرایط زیـر خامـوش
خواهـد شـد؛
 هنگامیکـه چراغهـای موقعیـت (چـراغ کوچـک،چـراغ روی پلاک و غیـره) یـا چـراغ جلـو روشـن
شو د .
 -هنگامیکه موتور خاموش شود.

هشدار
چراغهای رانندگی در روز برای رانندگی در شب
طراحی نشدهاند.

عملکرد روشن کردن مسیر پیشرو
با فراهم شـدن شـرایط زیـر ،چراغهای جلـو 30 ،ثانیه
دیگـر نیـز روشـن خواهنـد مانـد تـا در تاریکـی مطلق
خـودرو را تـرک نکنید:
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  LOCKو
کلیـد چراغهـا در وضعیـت  AUTOقرار داشـته باشـند
و دربهـای خـودرو بـه درسـتی از بیـرون خـودرو
قفـل شـده باشـند ،چراغهای جلو براسـاس روشـنایی
محیـط روشـن خواهنـد مانـد.
روشنایی کمکی چراغ مهشکن
هنـگام گـردش در پیچ تنـد یا پارک خـودرو که راننده
بـه دیـد بهتـری نیـاز دارد ،چراغهـای مهشـکن بایـد
بهعنـوان روشـنایی کمکـی مورد اسـتفاده قـرار گیرند:
 هنگامیکـه خـودرو بـه سـمت چـپ یـا راسـتمیچرخـد ،چـراغ مهشـکن همـان سـمت روشـن
خواهـد شـد؛
 هنگامیکـه خـودرو در حالـت دنـده عقب اسـت ،هردو چراغ مهشـکن روشـن خواهند شـد.
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احتیاط
برای روشن شدن چراغهای مهشکن جلو برای
روشنایی کمکی ،شرایط زیر باید فراهم شود:
.1هنگامیکه خودرو با موتور روشن بدون حرکت
میباشد یا هنگامیکه خودرو با سرعت کمتر از 40
کیلومتر بر ساعت حرکت میکند.
.2هنگامیکه چراغ نور پایین از قبل روشن شده است
یا هنگامیکه کلید چراغها در وضعیت  AUTOقرار
دارد و چراغ نور پایین براساس روشنایی محیط بطور
خودکار روشن میشود.
.3هنگامیکه نشانگر چراغ راهنما روشن شده باشد یا
هنگامیکه غربیلک فرمان بیش از  60درجه چرخیده
باشد.
.4هنگامیکه چراغ مهشکن جلو روشن نشده باشد.
بوق هشدار چراغها
هنگامیکـه چراغهـای موقعیـت روشـن شـده باشـد
و درب راننـده بـاز باشـد ،در صفحـه کیلومتـر بـوق
هشـداری بـه صـدا در خواهـد آمد تـا خامـوش کردن
چراغهـا را بـه راننـده یـادآوری کنـد.
احتیاط
حتی اگر شرایط بهصدا درآمدن بوق هشدار بدون
تغییر باقی بماند ،بوق هشدار پس از یک دقیقه متوقف
خواهد شد.

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو

تنظیم برقی

هنگامیکـه چـراغ نور پایین روشـن شـده اسـت ،کلید
تنظیـم ارتفـاع نـور چراغ جلـو را بـرای تنظیـم ارتفاع
چراغ نـور پاییـن بچرخانید.
براسـاس بار موجـود در خودرو ،تنظیمـات زیر را انجام
دهید:
وضعیت بار و سرنشینان
وضعیت
کلید
بار
سرنشینان
0
1
2
3

راننده
راننده  +سرنشین
جلو
تمام سرنشینان
فقط راننده
تمام سرنشینان

بدون بار
بدون بار

بدون بار
بار کامل
بار کامل

سیستم تنظیم سطح خودکار
سیسـتم تنظیـم سـطح خـودکار ( ،)ALSارتفـاع چراغ
نـور پایین را براسـاس میزان بار خـودرو تنظیم خواهد
کرد.
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فصل  :1عملکردها  /کلید تنظیم کننده روشنایی صفحه کیلومتر  -سیستم شستشوی چراغ جلو

م کننـده روشـنایی صفحـه
کلیـد تنظیـ 
کیلومتر

سیستم شستشوی چراغ جلو

میتوانیـد با اسـتفاده از دکمه تنظیم کننده روشـنایی
صفحـه کیلومتـر ،نـور پسزمینـه صفحـه کیلومتـر را
تنظیـم کنید.

 قسـمت " "+دکمـه تنظیـم را فشـار دهیـد تـا نـورپسزمینـه صفحه کیلومتر افزایش یابـد .در مقابل،
قسـمت " "-را فشـار دهید تا نـور پسزمینه صفحه
کیلومتر کاهـش یابد.
 پـس از روشـن شـدن چراغهـای موقعیـت ،نـورپسزمینـه صفحـه کیلومتـر بطور خـودکار تاریکتر
خواهـد شـد .بـا خامـوش شـدن چراغهـا ،نـور
پسزمینـه صفحـه کیلومتـر روشـنتر خواهـد شـد.

هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد
و چـراغ نـور پاییـن روشـن شـده اسـت ،میتوانید این
سیسـتم را فعـال کنید:
روش اول:
قسـمت بـاالی دکمـه شستشـوی چـراغ جلـو کـه
عالمـت "
" دارد را فشـار دهیـد .چـراغ جلـو
بالفاصلـه تمیـز خواهـد شـد.
روش دوم:
هنگامیکـه عملکـرد تمیزکننـده شیشـه جلـو۵ ،
بار پشـت سـرهم فعال شـود ،سیسـتم شستشـوی
چـراغ جلو فعال شـده و چـراغ جلـو بالفاصله بطور
خـودکار تمیز خواهد شـد.
احتیاط
■ بیرون آوردن نازل از سپر با دست اکیدا ً ممنوع
است.
■ هنگام استفاده از این عملکرد ،سانروف و تمام
ب و شیشهها را ببندید.
در 
■ اگر محل قرارگیری نازل از سپر بیرون آمد ،آن را با
دست به داخل سپر فشار ندهید .برای کسب راهنمایی
با نمایندگیهای مجاز بهمن مشورت نمایید.
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چراغهای داخل خودرو

نوع ۱

 -Aکلید چراغ مطالعه
 -Bکلید کنترل درب
کلید چراغ مطالعه
با فشـردن این کلیـد میتوانید چراغ مطالعه را روشـن
یـا خاموش کنید.

کلیـد را فشـار دهیـد تـا چراغ سـقف سـمت موردنظر
روشـن یـا خاموش شـود.
پـس از فعـال کردن عملکرد کنترل درب ،چراغ سـقف
براسـاس وضعیـت درب خودرو بطور خودکار روشـن یا
خاموش خواهد شـد.

عملکرد کنترل درب
بـا فشـردن ایـن کلیـد میتوانیـد عملکرد کنتـرل درب
را فعـال یـا غیرفعال کنیـد .پس از فعال کـردن عملکرد
کنتـرل درب ،چـراغ مطالعـه براسـاس وضعیـت درب
خـودرو بطـور خـودکار روشـن یـا خاموش خواهد شـد.

نوع ۲

چراغ مطالعه

چراغ سقف
چـراغ سـقف ،در قسـمت سـقف ،بـاالی صندلیهـای
عقـب قـرار دارد .میتـوان از ایـن چـراغ بـرای روشـن
کـردن قسـمت عقـب داخـل خـودرو اسـتفاده کرد.
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 -Aکلید کنترل درب
 -Bکلید چراغ سقف
بـا فشـردن کلید چـراغ سـقف ،میتوانید چراغ سـقف
را روشـن یا خامـوش کنید.

فصل  :1عملکردها  /چراغهای داخل خودرو

بـا فشـردن کلیـد کنتـرل درب ،میتوانیـد عملکـرد
کنتـرل درب را فعـال یـا غیرفعـال کنید .پـس از فعال
کـردن عملکـرد کنتـرل درب ،چـراغ سـقف براسـاس
وضعیـت درب خـودرو بطور خودکار روشـن یا خاموش
خواهد شـد.
چراغ نقشه

کلیـد را فشـار دهیـد تا چـراغ نقشـه سـمت موردنظر
روشـن یـا خاموش شـود.
چراغ محفظه بار

چـراغ محفظـه بـار بر روی سـتون سـمت چـپ داخل
محفظـه بار قـرار دارد.
هنگامیکـه درب محفظـه بار باز شـود ،چـراغ محفظه
بـار بطور خودکار روشـن خواهد شـد.
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کنترل برفپاککنها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.
هنگامیکه دکمه استارت در وضعیت  ONقرار دارد میتوانید با استفاد از این عملکرد ،شیشههای جلو و عقب را
تمیز کنید.

برفپاککن شیشه جلو

 -Aکلید تنظیم
 -Bحرکت رفت و برگشت برفپاککن جلو

دسته برفپاککن را به سمت باال و وضعیت  MISTبکشید .برفپاککن جلو یکبار عمل خواهد کرد .با رها کردن
دسته برفپاککن ،به حالت وضعیت اولیه خود برمیگردد.

 -Cخاموش کردن برفپاککن جلو ()OFF
 -Dحرکت متناوب ()INT

در این حالت ،میتوانید کلید تنظیم را برای تنظیم تناوب حرکت برفپاککن بچرخانید.
 -Eحرکت آهسته ()LOW
 -Fحرکت سریع ()HI
 -Gتمیز کردن شیشه جلو
دسته برفپاککن را به سمت باال بکشید .برفپاککن جلو ،سطح شیشه را با مایع شیشهشوی تمیز میکند.

46

فصل  :1عملکردها  /کنترل برف پاککنها

هشدار
ن را غیرفعال کنید و پس از پاکسازی این
■ اگر روی شیشه یخ یا سنگریزه وجود دارد ،لطفاً عملکرد برفپاکک 
موارد ،برفپاککن را فعال کنید.
■ قبل از استفاده از برفپاککن در شرایط جوی سرد ،بررسی کنید که تیغه برفپاککن به شیشه نچسبیده
باشد .اگر تیغه برفپاککن به شیشه چسبیده است ،فعال کردن آن در این شرایط میتواند به موتور برفپاککن
آسیب بزند .لطفاً قبل از استفاده از برفپاککن بخارزدا را روشن کنید تا یخ کام ً
ال آب شود.

برفپاککن خودکار

 -Aکلید تنظیم
 -Bحرکت رفت و برگشت برفپاککن جلو یک بار ()MIST

دسته برفپاککن را به سمت باال و وضعیت  MISTبکشید .برفپاککن جلو یکبار عمل خواهد کرد .با رها کردن
دسته برفپاککن ،به وضعیت اولیه خود برمیگردد.

 -Cخاموش کردن برفپاککن جلو ()OFF
 -Dحالت خودکار

در این حالت ،از کلید تنظیم برای تغییر تنظیمات حساسیت سنسور تشخیص نور و باران استفاده کنید تا تناوب
حرکت برفپاککن براساس میزان بارش را مشخص کنید.

 -Eحرکت آهسته ()LOW
 -Fحرکت سریع ()HI

 -Gتمیز کردن شیشه جلو

دسته برفپاککن را به سمت باال بکشید .برفپاککن جلو ،سطح شیشه را با مایع شیشهشوی تمیز میکند.
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سنسور تشخیص نور و باران

برفپاککن شیشه عقب

سنسـور تشـخیص نور و باران در مرکز شیشه جلو قرار
گرفتـه اسـت .میتوانید تنـاوب حرکـت برفپاککن را
با تنظیم حساسـیت سنسـور و به وسـیله کلید تنظیم،
کنترل کنید.

 -Aخاموش کردن برفپاککن عقب
 -Bروشن کردن برفپاککن عقب
 -Cتمیز کردن شیشه عقب
کلیـد برفپاککـن را بـه سـمت بـاال یـا پاییـن و
وضعیـت تمیـز کـردن شیشـه عقـب چرخانـده و
نگـه داریـد .برفپاککـن عقـب بـا اسـتفاده از مایـع
شیشهشـوی بـه تمیز کـردن شیشـه میپـردازد .کلید
را رهـا کنیـد تـا بـه وضعیـت اولیـه خـود برگـردد.

احتیاط
■ هنگام شستوشوی خودرو در فصل گرم یا
هنگامیکه بارندگی وجود ندارد ،الزم است که سیستم
برفپاککن خودکار را خاموش کنید .در غیراینصورت
منجر به عملکرد ناخواسته برفپاککن میشود.
■ از آنجاییکه برفپاککن به دلیل مشکالتی مانند
برف جمع شده روی شیشه ،از کار باز میایستد ،لطفاً
برفپاککن را خاموش کرده و خودرو را در مکانی
امن پارک کنید .سپس برف یا سایر موارد جمع شده
روی شیشه را بردارید تا برفپاککن به عملکرد عادی
خود ادامه دهد.
■ در آب و هوای برفی گاهی اوقات ممکن است
دانههای برف با سنسور تشخیص نور و باران برخورد
کنند .این مورد باعث نقص عملکرد سنسور و اختالل
در عملکرد برفپاککن میشود.
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بوق
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

عالمـت بـوق روی غربیلـک فرمان را طبـق تصویر پیدا
کنیـد .عالمـت را فشـار دهید تـا بوق بهصـدا درآید.
احتیاط
پس از تنظیم غربیلک فرمان اطمینان حاصل کنید
که در جای خود قفل شده است .در غیراینصورت
باعث کار نکردن بوق میشود.
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سیستم تهویه مطبوع
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.

عملکردهای تهویه مطبوع
معرفی دکمهها

 -Aدکمه تنظیم هوا به سمت صورت

 -Gدکمه تنظیم دما

 -Bدکمه تنظیم هوا به سمت صورت و پاها

 -Hدکمه ( OFFخاموش کردن)

 -Cدکمه تنظیم هوا به پاها

 -Iکلید تنظیم میزان جریان هوا

 -Dدکمه تنظیم هوا به سمت پاها و بخارزدایی

 -Jدکمه ( A/Cتهویه مطبوع)

 -Eدکمه بخارزدای جلو

 -Kدکمه گردش هوای داخل یا ورود هوای بیرون

 -Fدکمه بخارزدای عقب
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دکمه A/C
دکمـه  A/Cرا فشـار دهیـد تا چراغ نشـانگر آن روشـن
شـود .پس از شـروع بـه کار کمپرسـور ،دمـا و رطوبت
داخـل خـودرو کاهـش مییابد.
دکمه ( OFFخاموش کردن)
دکمـه  OFFرا فشـار دهیـد .نمایشـگر ،خاموش شـدن
تهویـه هـوا را نشـان خواهد داد .صفحه سیسـتم تهویه
مطبـوع نیـز خامـوش خواهـد شـد (تمـام آیکنهـای
سیسـتم تهویـه مطبوع).
دکمه تنظیم دما
دکمـه تنظیـم دمـا را فشـار دهیـد تـا میـزان دمـای
موردنظـر را انتخـاب کنیـد.
میتوانیـد یکـی از  ۷حالـت تنظیمـات دمـا را مطابـق
اطالعاتـی کـه بـر روی صفحـه نمایشـگر نشـان داده
میشـود انتخـاب کنیـد.
کلید تنظیم میزان جریان هوا
کلیـد تنظیـم جریـان هـوا را بچرخانیـد تـا تنظیمـات
جریـان هـوا را انجـام دهید .برای داشـتن جریان هوای
قویتـر ،کلیـد را در جهـت حرکـت عقربههای سـاعت
و بـرای داشـتن جریـان هـوای ضعیفتـر ،کلیـد را در
جهـت عکـس حرکـت عقربههـای سـاعت بچرخانید.
جریـان هـوای تنظیـم شـده بـر روی نمایشـگر نشـان
داده خواهـد شـد .میتوانیـد یکـی از  ۸حالـت تنظیـم
موجـود را انتخـاب کنید.
دکمه گردش هوای داخل یا ورود هوای بیرون
دکمـه گـردش هـوای داخـل و ورود هـوای بیـرون را
فشـار دهیـد تـا بیـن ایـن دو حالـت تغییـر وضعیـت
د هید .

راهنمای دکمه

عملکردها
هنگامیکه چرخش هوای داخل
فعال شود ،چراغ نشانگر روشن
میشود و آیکن " " بر روی
صفحه نمایشگر نشان داده میشود.
در این حالت ،هوای بیرون وارد
خودرو نمیشود.
هنگامیکه حالت ورود هوای بیرون
فعال شود ،چرا غ نشانگر خاموش
میشود وآیکن" "بررویصفحه
نمایشگرنشاندادهمیشودوبهمعنای
این است که هوای بیرون وارد خودرو
میشود.

احتیاط
 .1حالت ورود هوای بیرون باید در شرایط عادی مورد
استفاده قرار گیرد.
 .2لطفاً اگر در تونل رانندگی میکنید ،در ترافیک
ماندهاید که هوای بیرون بهشدت آلوده است ،یا اگر
میخواهید حداکثر لذت را از سیستم تهویه مطبوع
ببرید ،حالت گردش هوای داخل را فعال کنید.
دکمه حالتهای دریچه خروجی هوا
یکی از دکمههای فن را فشـار دهید .چراغ نشـانگر روشن
خواهد شـد و حالت انتخاب شـده مطابـق توضیحات زیر
بر روی صفحه نمایشگر نشـان داده میشود:
 دکمه تنظیم هوا به سمت صورتهـوا از دریچـه وسـط داشـبورد و همچنیـن دو
دریچـه کنـاری جریـان خواهـد داشـت.
 دکمه تنظیم هوا به سمت صورت و پاهاهـوا از دو قسـمت جریـان مییابـد :از دریچههـای
داشـبورد و دریچههـای کـف خـودرو.
51

فصل  :1عملکردها  /سیستم تهویه مطبوع

 دکمه تنظیم هوا به سمت پاهاهوا از دریچههای کف خودرو جریان مییابد.
 دکمه تنظیم هوا به سمت پاها و بخارزداییهـوا از دو قسـمت جریان مییابـد :از دریچههای کف
خـودرو و از دریچ ه بخارزدای پایین شیشـه جلو
دکمه بخارزدای جلو
هنگامیکـه شیشـه جلـو یـا شیشـههای کنار بخـار یا
مـه گرفته اسـت ،دکمه بخـارزدای جلو را فشـار دهید.
چراغ نشـانگر روشـن و آیکـن " " بر روی نمایشـگر
نمایـش داده خواهد شـد.
دکمه بخارزدای عقب
هنگامیکـه شیشـه عقـب بخـار یـا مـه گرفتـه اسـت،
دکمـه بخـارزدای عقـب را فشـار دهیـد .چراغ نشـانگر
و آیکون " " بر روی نمایشـگر روشـن خواهد شـد و
گرمکـن شیشـه عقب شـروع بـهکار خواهـد کرد.
 -1نکات
عملکرد بخـارزدای عقب از سـیمهای گرمکن برای
از بیـن بـردن بخار شیشـه عقـب اسـتفاده میکند.
ایـن عملکـرد بـا عملکـرد بخارزدایـی آینـه بغل با
اسـتفاده از یـک دکمـه بطـور همزمـان روشـن و
خامـوش میشـود.
عملکـرد بخـارزدای عقـب پـس از فعال شـدن 20
دقیقـه کار خواهـد کـرد و سـپس درصورتیکـه
فرامـوش کنیـد آن را خاموش کنیـد ،بطور خودکار
خامـوش خواهد شـد.
هشدار
با فعال شدن عملکرد بخارزدای عقب ،شیشه عقب
و آینههای بغل گرم میشوند .در این حالت به این
سطوح دست نزنید تا از وقوع صدمه جلوگیری شود.
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احتیاط
هنگامیکه موتور روشن نمیباشد ،از عملکرد
بخارزدای عقب برای مدت طوالنی استفاده نکنید .در
غیراینصورت باعث تخلیه شارژ باتری میشود.
معرفی عملکردها
سرمایش (کولر)
هنگامیکه موتور روشن است:
 .1میـزان هـوای خروجی مورد نظـر را تنظیم کنید تا
 A/Cروشـن شـود و آن را در درجـه زیـاد قرار دهید
تـا هوای داخل خودرو سـریعتر سـرد شـود.
 .2دکمـه  A/Cرا فشـار دهیـد تـا چـراغ نشـانگر آن
روشـن و کمپرسـور فعـال شـود.
 .3دمای موردنظر را تنظیم کنید.
 .4انتخـاب حالـت گـردش هـوای داخـل ،سـرعت
سـرمایش را افزایـش میدهـد و بـه بهبـود مصرف
سـوخت و آسـایش در رانندگـی کمـک میکنـد.
گرمایش (بخاری)
هنگامیکه موتور روشن است:
 .1میـزان هـوای خروجـی مورد نظـر را تنظیـم کنید
تـا فـن سیسـتم تهویـه هـوا روشـن شـود و آن را
در درجـه زیـاد قـرار دهید تا هـوای داخـل خودرو
سـریعتر گرم شـود.
 .2دمای موردنظر را تنظیم کنید.
 .3انتخـاب حالـت گـردش هـوای داخـل ،سـرعت
گرمایـش را افزایـش میدهـد و بـه بهبـود مصـرف
سـوخت و آسـایش در رانندگـی کمـک میکنـد.

فصل  :1عملکردها  /سیستم تهویه مطبوع

بخارزدا و یخزدا
هنگامیکه موتور روشن است:
 .1حالـت بخـارزدای جلـو را انتخـاب کنیـد تـا چـراغ
نشـانگر آن روشـن شـود.
 .2جریـان هـوا ،دمـا و خامـوش یـا روشـن بـودن
کمپرسـور را انتخـاب کنیـد یـا بـه صـورت دلخواه
یکـی از حالتهـای گـردش هـوای داخـل یـا ورود
هـوای بیـرون را تنظیـم کنیـد.
احتیاط
■ اگر هوای داخل خودرو بخار گرفته یا آلوده است
توصیه میشود که حالت ورود هوای بیرون را انتخاب
کنید.
■ هنگامیکه خودرو تازه روشن شده است ،دمای مایع
خنککننده موتور کم است و حتی درصورت فعال
کردن عملکرد گرمایش ،سیستم تهویه مطبوع بالفاصله
گرمایش را انجام نمیدهد.
■ اگر هنگام گرمایش سیستم ،چراغ نشانگر دکمه
 A/Cروشن است توصیه میشود دکمه  A/Cرا فشار
دهید تا کمپرسور خاموش شود و در مصرف سوخت
صرفهجویی شود.
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تهویه مطبوع خودکار

معرفی دکمهها

 -Aدکمه کنترل دمای دو منطقهای

 -Gدکمه بخارزدای جلو

 -Bدکمه گردش هوای داخل یا ورود هوای بیرون

 -Hدکمه بخارزدای عقب

 -Cدکمه حالت خودکار ()AUTO

 -Iدکمه تنظیم دمای سمت راننده

 -Dکلید تنظیم جریان هوا

 -Jدکمه حالت خروجی هوا ()MODE

 -Eدکمه ( OFFخاموش کردن)

 -Kدکمه تنظیم دمای سمت سرنشین

 -Fدکمه A/C
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دکمه حالت خودکار ()AUTO
دکمه  AUTOرا فشـار دهید تا چراغ نشـانگر آن روشـن
شـود .دمـای موردنظر خـود را انتخاب کنید .سیسـتم
تهویـه مطبـوع بطـور خـودکار حالـت خروجـی هـوا و
درجـه جریان هـوا را برای رسـیدن به دمـای موردنظر
تنظیـم میکند.
احتیاط
اگر حالت خروجی هوا و درجه جریان هوای تنظیم
شده توسط سیستم مطابق میل شما نبود ،میتوانید
خودتان آنها را تنظیم کنید؛ در این حالت ،سیستم
از حالت  AUTOخارج شده و چراغ نشانگر آن خاموش
میشود.
دکمه A/C
دکمـه  A/Cرا فشـار دهیـد تا چراغ نشـانگر آن روشـن
شـود .پـس از شـروع بـهکار کمپرسـور ،دمـا و رطوبت
داخـل خـودرو کاهـش خواهـد یافت.
دکمه OFF
دکمـه  OFFرا فشـار دهیـد .نمایشـگر ،خاموش شـدن
سیسـتم تهویـه مطبـوع را نشـان خواهـد داد .صفحـه
سیسـتم تهویـه مطبـوع نیـز خامـوش خواهـد شـد
(شـامل تمـام آیکنهـای سیسـتم تهویـه مطبـوع
میشـود).
دکمههای تنظیم دما
هنگامیکـه کنتـرل دمـای دو منطقـهای خامـوش
اسـت ،میتوانیـد بـا اسـتفاده از دکمـه تنظیـم دمـای
سـمت راننـده ،دمـای جریـان هـوای ورودی از دریچه
وسـط را انتخـاب کنیـد.
بـا فشـردن دکمـه تنظیم دمای سـمت سرنشـین جلو،
کنتـرل دمای دو منطقهای بطور خودکار فعال میشـود

و چراغ نشـانگر دکمه  DUALروشـن خواهد شـد.
در ایـن حالـت هـر کاربـر میتوانـد دمـای موردنظـر
سـمت خـود را انتخـاب کنـد و تنظیمات اعمال شـده
روی نمایشـگر نشـان داده خواهـد شـد.
کلید تنظیم میزان جریان هوا
کلیـد تنظیـم جریان هـوا را برای تنظیـم جریان هوای
خـودرو بچرخانیـد .برای داشـتن جریان هـوای قویتر
کلیـد را در جهـت حرکـت عقربههـای سـاعت و بـرای
داشـتن جریـان هـوای ضعیفتـر کلیـد را در جهـت
عکـس حرکـت عقربههـای سـاعت بچرخانید.
جریـان هـوای تنظیـم شـده بـر روی نمایشـگر نشـان
داده خواهـد شـد .میتوانید یکـی از  8حالت تنظیمات
موجـود را انتخـاب کنید.
دکمه گردش هوای داخل یا ورود هوای بیرون
دکمـه گـردش هـوای داخـل و ورود هـوای بیـرون را
فشـار دهیـد تـا بیـن ایـن دو حالـت تغییـر وضعیـت
د هید .
راهنمای
دکمه

عملکردها
هنگامیکه حالت گردش هوای
داخل فعال شود ،چراغ نشانگر
روشن میشود و آیکن " " بر
روی صفحه نمایشگر نشان داده
میشود .در این حالت ،هوای بیرون
وارد خودرو نمیشود.
هنگامیکه حالت ورود هوای بیرون
فعال شود ،چرا غ نشانگر خاموش
میشود و آیکن " " بر روی صفحه
نمایشگر نشان داده میشود و به
معنای این است که هوای بیرون وارد
خودرو میشود.
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احتیاط
■ حالت ورود هوای بیرون باید در شرایط عادی مورد
استفاده قرار گیرد.
■ لطفاً اگر در تونل رانندگی میکنید ،در ترافیکی
ماندهاید که هوای بیرون بهشدت آلوده است ،یا اگر
میخواهید حداکثر لذت را از سیستم تهویه مطبوع
ببرید ،حالت گردش هوای داخل را فعال کنید.
دکمه حالتهای دریچه خروجی هوا ()MODE
دکمـه حالتهـای دریچـه خروجـی هـوا ( )MODEرا
بـرای تغییر وضعیـت بین تنظیم جریان هوا به سـمت
صـورت ،صـورت و پاهـا ،پاهـا و شیشـهها فشـار دهید.
همزمـان آیکن حالت انتخاب شـده مطابـق تصویر زیر
روی نمایشـگر نشـان داده خواهد شـد:
آیکون حالت

عملکردها
هوا از دریچه وسط داشبورد و
همچنین دو دریچه کناری جریان
خواهد داشت.
هوا از دو قسمت جریان مییابد :از
دریچههای داشبورد و دریچههای
کف خودرو.
هوا از دریچههای کف خودرو
جریان مییابد.
هوا از دو قسمت جریان مییابد :از
دریچههای کف خودرو و از دریچه
بخارزدای پایین شیشه جلو.
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دکمه بخارزدای جلو
هنگامیکـه شیشـه جلـو یـا شیشـههای کنار بخـار یا
مـه گرفته اسـت ،دکمه بخـارزدای جلو را فشـار دهید.
چـراغ نشـانگر روشـن و آیکـن " " بـر روی نمایشـگر
نمایـش داده خواهد شـد.
دکمه بخارزدای عقب
هنگامیکـه شیشـه عقـب بخـار یـا مـه گرفتـه اسـت،
دکمـه بخـارزدای عقـب را فشـار دهیـد .چراغ نشـانگر
روشـن خواهـد شـد و گرمکـن شیشـه عقـب شـروع
بـهکار خواهـد کـرد .آیکـن " " بـر روی نمایشـگر
نشـان داده خواهـد شـد.
 نکاتعملکرد بخـارزدای عقب از سـیمهای گرمکن برای
از بیـن بـردن بخار شیشـه عقـب اسـتفاده میکند.
ایـن عملکـرد بـا عملکـرد بخارزدایـی آینـه بغل با
اسـتفاده از یـک دکمـه بطـور همزمـان روشـن و
خامـوش میشـود.
عملکـردی بخـارزدای عقـب پـس از فعـال شـدن
 20دقیقـه کار خواهـد کـرد و سـپس درصورتیکه
فرامـوش کنیـد آن را خاموش کنیـد ،بطور خودکار
خامـوش خواهد شـد.
هشدار
با فعال شدن عملکرد بخارزدای عقب ،شیشه عقب
و آینههای بغل گرم میشوند .در این حالت به این
سطوح دست نزنید تا از وقوع صدمه جلوگیری شود.
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احتیاط
هنگامیکه موتور روشن نمیباشد ،از عملکرد بخارزدای
عقب برای مدت طوالنی استفاده نکنید .در غیراینصورت
باعث تخلیه شارژ باتری میشود.
دکمه کنترل دمای دو منطقهای ()DUAL
بـا فشـردن دکمـه  ،DUALچـراغ نشـانگر آن روشـن
خواهـد شـد .در این حالت ،سیسـتم تهویـه مطبوع به
حالـت کنتـرل دمـای دو منطقـهای تغییر میکنـد .از
دکمـه تنظیـم دمای سـمت راننده و سـمت سرنشـین
جلـو اسـتفاده کنیـد تـا دمـای جریـان هـوای منطقه
موردنظـر تنظیم شـود .همزمان تنظیمات انجام شـده
بـر روی نمایشـگر نشـان داده خواهد شـد.
معرفی عملکردها
سرمایش (کولر)
هنگامیکه موتور روشن است:
 .1دکمـه  AUTOرا فشـار دهیـد تـا چـراغ نشـانگر آن
روشـن شـود .کمپرسـور بنابـر شـرایط و دمـای
موجـود ،روشـن و خامـوش خواهـد شـد.
 .2دمـای موردنظر خود را انتخاب کنید .سیسـتم A/C
بطـور خـودکار حالـت دریچههـای خروجـی هـوا و
درجـه جریـان هـوا را بـرای رسـیدن بـه ایـن دمـا
تنظیـم خواهـد کرد.
 .3انتخـاب حالـت گـردش هـوای داخـل میتوانـد
سـرعت سـرمایش را افزایـش دهـد و بـه بهبـود
مصـرف سـوخت و آسـایش در رانندگـی کمـک کنـد.
گرمایش (بخاری)
هنگامیکه موتور روشن است:
 .1دکمـه  AUTOرا فشـار دهیـد تـا چـراغ نشـانگر آن
روشـن شـود .کمپرسـور بنابـر شـرایط و دمـای

موجـود ،روشـن و خامـوش خواهـد شـد.
 .2دمـای موردنظر خود را انتخاب کنید .سیسـتم A/C
بطـور خـودکار حالـت دریچههـای خروجـی هـوا و
درجـه جریـان هـوا را بـرای رسـیدن بـه ایـن دمـا
تنظیـم خواهـد کرد.
 .3انتخـاب حالـت گـردش هـوای داخـل میتوانـد
سـرعت گرمایـش را افزایـش دهـد و بـه بهبـود
سـوخت و آسـایش در رانندگـی کمـک کنـد.
بخارزدا و یخزدای جلو
هنگامیکه موتور روشن است:
 .1حالـت بخـارزدای جلـو را انتخـاب کنیـد تـا چـراغ
نشـانگر آن روشـن شـود.
 .2جریـان هـوا ،دمـا و خامـوش یـا روشـن بـودن
کمپرسـور را انتخـاب کنیـد یا بنا به خواسـت خود
یکـی از حالتهـای گـردش هـوای داخـل یـا ورود
هـوای بیـرون را تنظیـم کنیـد.
احتیاط
دکمه بخارزدای جلو را فشار دهید تا به حالت قبل
برگردید.
احتیاط
■ اگر هوای داخل خودرو بخار گرفته یا آلوده است
توصیه میشود که حالت ورود هوای بیرون را انتخاب
کنید.
■ هنگامیکه خودرو تازه روشن شده است ،دمای مایع
خنککننده موتور کم است و حتی درصورت فعال
کردن عملکرد گرمایش ،سیستم  A/Cبالفاصله گرمایش
را انجام نمیدهد.
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دریچههای هوا
محل قرارگیری دریچهها

 -Aدریچه بخارزدای جلو
 -Bدرچه بخارزدای کناری
 -Cدریچه وسط
 -Dدریچه کناری
تنظیم دریچهها

دریچـه خروجـی هـوای وسـط و دو دریچـه کنـاری را
میتـوان جداگانـه بـرای میـزان و جهـت جریـان هـوا
تنظیـم کرد.
تنظیـم پـره دریچهها بهصـورت افقی و عمـودی ،جهت
جریـان هوا را مشـخص میکنـد .درحالیکـه چرخاندن
کلیـد کنـار دریچـه ،باعـث بـاز و بسـته شـدن دریچـه
خواهد شـد.
58

احتیاط
■ بطور منظم رادیاتور و کندانسور سیستم تهویه مطبوع را
بررسی کنید .برگ ،حشرات یا گرد و خاک جمع شده روی
سطوح آنها را برداشته و تمیز کنید .این اجسام مانع از جریان
داشتن هوا و کاهش کارآیی خنککنندگی میشوند .لطفاً از
منبع آب کمفشار یا برس نرم برای نظافت آنها استفاده کنید.
■ تیغههای رادیاتور و کندانسور براحتی تغییر شکل میدهند.
برای تمیز کردن این قطعات فقط از منبع آب کمفشار یا برس
نرماستفادهکنید.
■ در ماههای سرد سال ،باید حداقل یکبار و هربار حداقل
 10دقیقه تهویه مطبوع را روشن کنید .اطمینان حاصل کنید
هنگامیکه خودرو با سرعت ثابتی در حرکت است و موتور با
دمای عادی کار میکند ،تهویه مطبوع روشن باشد.
■ اگر خنککنندگی سیستم تهویه مطبوع کاهش یافته
است ،لطفاً برای انجام سرویس به نمایندگی مجاز بهمن
مراجعهکنید.
■ مبرد (گاز کولر) برای استفادههای بعدی قابل بازیافت است.
رها کردن آن در محیط باعث آلودگی محیط زیست میشود.
احتیاط
بوی ناخوشایند در سیستم تهویه مطبوع
منبعبویناخوشایند
■ برای جلوگیری از ایجاد بوی ناخوشایند در مدت زمان
های استفاده طوالنی ،الزم است هوای داخل و بیرون در
سیستم تهویه مطبوع در گردش باشد تا از ایجاد کثیفی در
سیستم جلوگیری شود.
■ استفاده طوالنی مدت از فیلتر سیستم تهویه مطبوع (فیلتر
اتاق) ،موجب جمع شدن آب ،کثیفی و غیره شده که نهایتا
باعث ایجاد بوی ناخوشایند خواهد شد.
اقدامات توصیه شده
■ زمانیکه هوای بیرون اتاق مطبوع است ،از حالت گردش
هوای بیرون سیستم تهویه مطبوع استفاده شود.
■  3تا  5دقیقه قبل از خاموش کردن موتور ،سیستم
کولر( )A/Cخاموش شود و حالت گردش هوای بیرون فعال
شود تا سیستم تهویه مطبوع خشک شده و از ایجاد کپک
جلوگیری شود.
■ در صورتیکه بوی ناخوشایند خیلی زیاد است ،توصیه می
شود به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش بهمن
مراجعه شود تا در صورت نیاز فیلتر اتاق تمیز یا تعویض شود.
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تجهیزات داخلی

آینه کوچک

تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

آفتابگیر
تنظیم آفتابگیر

بـرای اسـتفاده از آفتابگیـر سـمت راننده و سرنشـین
جلو فقط کافی اسـت آن را به سـمت پایین بچرخانید.
 .1بـرای جلوگیـری از تابـش مسـتقیم آفتـاب:
آفتابگیـر را بـه سـمت پاییـن بچرخانیـد.
 .2بـرای جلوگیـری از تابـش آفتـاب از کنارههـا:
آفتابگیـر را بـه سـمت پایین چرخانـده ،قالب آن
را جـدا کنیـد و بـه سـمت موردنظـر بچرخانیـد.

آینـه کوچـک بـر روی آفتابگیـر سـمت راننـده و
سرنشـین جلـو نصـب شـده اسـت .بـرای اسـتفاده از
آن فقـط کافـی اسـت پوشـش روی آن را بـاز کنیـد.
همزمـان چـراغ کنار آینه کوچک روشـن خواهد شـد.
هنگامیکـه از آینـه کوچـک اسـتفاده نمیکنیـد،
ی آن بسـته
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه پوشـش رو 
باشـد.
محفظههای نگهدارنده
جالیوانی صندلیهای جلو

 -Aنگهدارنده انعطافپذیر
جالیوانـی دارای نگهدارنـده انعطافپذیـر بـرای
قرارگیـری محکـم لیـوان میباشـد.
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صندلیهای عقب

جابطری

جالیوانیهـای عقـب داخـل زیرآرنجـی صندلـی قـرار
دارنـد .بـرای اسـتفاده از جالیوانـی ،زیـر آرنجـی را بـه
جلو بکشـید و سـپس دکمه پوشـش جالیوانی را فشـار
دهیـد تـا باز شـود.
قبـل از کشـیدن زیرآرنجـی صندلـی عقـب ،اطمینـان
حاصـل کنید کـه جالیوانـی خالی و درپوش آن بسـته
شـده است.

جابطـری داخـل خـودرو و در هرکـدام از رو دریهـا
وجـود دارد.

هشدار
■ شیء دیگر به غیر از لیوان ،قوطیهای فلزی و
زیرسیگاری قابل حمل داخل جالیوانی قرار ندهید.
در غیراینصورت هنگام وقوع تصادف یا ترمزگیری
اضطراری ،این اشیاء ممکن است از جالیوانی به بیرون
پرتاب شده و منجر به صدمات جسمی میشوند.
■ در صورت امکان ،لیوانهایی که حاوی نوشیدنی
داغ هستند را بپوشانید تا احتمال سوختگی کاهش
یابد.
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هشدار
■ شیء دیگری به غیر از بطری داخل جابطری
قرار ندهید .در غیراینصورت هنگام وقوع تصادف
یا ترمزگیری اضطراری ،ممکن است این اشیاء از
جابطری به بیرون پرتاب شده و منجر به صدمات
جسمی میشوند.
■ بطریهای باز یا لیوانهای کاغذی و شیشهای پر
را داخل جابطری قرار ندهید .مایع داخل آنها ممکن
است بیرون بریزد و ممکن است لیوانهای شیشهای
بشکنند.
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نگهدارنده عینک

داخـل ایـن محفظـه ،ورودی صوتـی بـرای تجهیـزات
صوتـی خارجـی وجـود دارد.
جعبه داشبورد سمت سرنشین جلو

نگهدارنـده عینـک روی سـقف و باالی سـر راننده قرار
دارد .میتـوان از آن بـرای نگهـداری عینـک اسـتفاده
کرد.
احتیاط
■ عینکهای بزرگتر از اندازه مشخص شده را
نمیتوان داخل این محفظه قرار داد.
■ لطفاً اطمینان حاصل کنید که حین رانندگی این
محفظه بسته باشد.
محفظههای نگهدارنده
زیرآرنجی جلو

 -Aقفل
 -Bباز
 قفل و باز کردنبعضـی از مدلهـا دارای جعبه داشـبورد با عملکرد
قفـل میباشـند .میتوانیـد از سـوئیچ مکانیکـی
بـرای قفـل و بـاز کـردن ایـن محفظـه اسـتفاده کنید.
سـوئيچ مکانیکـی را داخـل سـوراخ کلیـد جعبـه
داشـبورد قـرار دهید .بـرای قفل کردن آن سـوئيچ
را در جهـت حرکـت عقربههـای سـاعت و بـرای
بـاز کـردن آن ،سـوئيچ را در جهـت عکـس حرکت
عقربههـای سـاعت بچرخانیـد.

دسـتگیره را بـه سـمت بـاال بکشـید و قـاب محفظـه
(کنسـول وسـط) را بکشـید تـا بـاز شـود.
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 باز و بسته کردنضامـن را در جهـت نشـان داده شـده در تصویـر
کشـیده و درب جعبـه داشـبورد را به سـمت پایین
بکشـید تـا باز شـود.
برای بسـتن جعبه داشـبورد ،درب آن را به سـمت
باال فشـار دهید تا صدای بسـته شـدن آن شـنیده
شود.
احتیاط
جعبه داشبورد حین رانندگی باید بسته باشد .در
غیراینصورت هنگام وقوع تصادف یا ترمز اضطراری
احتمال بروز صدمات جسمی وجود دارد.
محفظه نگهدارنده اشیاء کوچک

بـرای باز کـردن این محفظـه کافی اسـت لوگوی روی
آن را فشـار دهید.
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داخل زیرآرنجی صندلی عقب

زیرآرنجـی صندلـی عقـب را بـه سـمت پاییـن فشـار
دهیـد .ضامـن را کشـیده و همزمـان قـاب محفظـه را
بـه سـمت بـاال بکشـید تـا محفظـه نگهدارنده اشـیای
کوچـک باز شـود.

رختآویز

قلاب رختآویـزی در سـمت چـپ صندلـی عقـب و
نزدیـک سـقف قـرار دارد.

فصل  :1عملکردها  /تجهیزات داخلی

هشدار
بر روی رختآویز ،قالب جالباسی ،اشیاي سنگین یا
اجسامی که بهراحتی پرتاب میشوند آویزان نکنید.
اگر میخواهید لباس خود را آویزان کنید از قالب
جالباسی استفاده نکنید و به جای آن مستقیماً از خود
رختآویز استفاده کنید.
هنگام وقوع برخورد ،موارد ذکر شده میتوانند از جای
خود در آمده و حتی باعث تصادف شوند.

روکش محفظه بار

روکـش محفظـه بـار بـرای حفـظ حریـم شـخصی و
محافظـت از بـار در مقابـل تابـش مسـتقیم خورشـید
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد.

نحوه نصب

انتهـای سـمت راسـت روکـش را داخـل شـیار قـرار
دهیـد .سـپس انتهـای سـمت چـپ را فشـار دهیـد تا
روکـش وارد شـیار شـود.
هشدار
هنگام نصب روکش اطمینان حاصل کنید که محکم
در جای خود قرار گرفته است .در غیراینصورت
هنگام برخورد خودرو یا ترمز اضطراری باعث صدمات
جسمی میشود.
دستورالعملها

هشدار
■ هیچگون ه شیءای روی روکش محفظه بار قرار
ندهید.
■ از نشستن و قرار گرفتن کودکان روی روکش
محفظه بار جلوگیری کنید تا به آن و یا حتی کودکان
آسیبی نرسد.
بـرای اسـتفاده از روکـش ،آن را بیـرون بیاوریـد و در
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نقـاط قالبـی هر دو سـمت درب پشـتی آویـزان کنید.
هنگامیکـه از روکـش اسـتفاده نمیکنیـد ،آن را جمع
کنید .

قبـل از حرکـت اطمینـان حاصـل کنیـد کـه تمـام
اجسـام موجـود در محفظه بـار بدون حرکـت در جای
خـود قـرار گرفتهانـد

هشدار
هنگام استفاده از روکش اطمینان حاصل کنید که
بر روی تکیهگاه خود به صورت محکم قرار گرفتهاند.

سوکت برق
محفظهنگهدارندهزیرآرنجیجلو(کنسولوسط)

جمع کردن
میتوانیـد روکـش محفظه بـار را جمع کنیـد تا فضای
نگهداری بیشـتری ایجاد شود.
پـس از اسـتفاده ،روکـش محفظـه بـار را بـه صـورت
عکـس نحـوه نصـب کـردن ،جمـع کنیـد.
هشدار
■ هنگام قرار دادن روکش در قسمت زیر محفظه بار،
باید از محکم قرار گرفتن آن اطمینان حاصل شود.
■ قرار دادن هر شیءای بر روی روکش محفظه بار
اکیدا ً ممنوع است .در غیراینصورت خطر وقوع تصادف
افزایش مییابد.

سـوکت داخـل کنسـول وسـط قـرار دارد .قـاب روی
کنسـول وسـط را بـاز کنیـد تـا به سـوکت دسترسـی
پیـدا کنید.

محفظه نگهداری اشیاء کوچک جلو

قالب محفظه بار

هـر سـمت محفظـه بـار ،سـه قلاب بـرای قرارگیـری
مناسـب بـار در جـای خـود وجـود دارد.
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ایـن سـوکت بـرق داخـل محفظـه نگهـداری اشـیاء
کوچـک جلو قـرار دارد و فقط کافی اسـت این محفظه
را بـاز کنیـد تا به سـوکت دسترسـی داشـته باشـید.
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این سـوکتها فقط برای دسـتگاههای  120وات ()10 A
یـا کمتـر بـرای ارائه برق جریـان مسـتقیم  12ولت قابل
اسـتفاده میباشند.
احتیاط
■ هنگامیکه از سوکت استفاده نمیکنید روی آن
را بپوشانید .اگر مایعاتی نظیر نوشیدنیها داخل
سوکتها بریزد ،ممکن است نقص عملکرد یا اتصال
کوتاه رخ دهد.
■ هنگامیکه موتور خاموش شده است توصیه
میکنیم که برای مدت طوالنی از اتصال دستگاه به
این سوکتها خودداری کنید تا از تخلیه شارژ باتری
جلوگیری شود.
■ اگر کاربر ،دستگاه جانبی برقی که مقدار مصرف آن
بیش از حد مجاز است را به سوکت وصل کند ممکن
است فیوز ایمنی از کار بیافتد.
■ هنگامیکه باتری خالی شده است ،منبع برق بطور
خودکار قطع خواهد شد.
■ باندهای پخش موسیقی ،تجهیزات بسیار حساس
یا سایر تجهیزات مهم را به این سوکتهای برق وصل
نکنید.
■ از سوکتهای برق در محیطهایی با دمای زیاد یا
مرطوب استفاده نکنید.
■ استفاده از این سوکتهای برق همراه با منبع برق
دیگر ،بصورت سری یا موازی ،ممنوع میباشد.
■ اگر هنگام استفاده از سوکت برق ،هرگونه وضعیت
غیرعادی مشاهده کردید (دمای زیاد غیرعادی ،دود و
بوی غیرعادی و سایر موارد) ،بالفاصله استفاده از آن را
متوقف کنید و برای بازرسی و تعمیر با نمایندگیهای
مجاز بهمن تماس بگیرید.

فندک

محفظـه نگهـداری اشـیای کوچـک پاییـن صفحـه
کنتـرل وسـط را بـاز کنید تا محـل قرارگیـری فندک
مشـخص شـود .هنگامیکه دکمه اسـتارت در وضعیت
 ONیـا  ACCقـرار دارد میتوانیـد از فنـدک اسـتفاده
کنید .
فنـدک را بـه داخـل فشـار دهیـد تـا گـرم شـود .بـه
محـض اینکـه فندک بـه دمـای موردنظر برسـد بطور
خـودکار بیـرون خواهـد آمد.
احتیاط
■ برای جلوگیری از سوختگی ،به قسمتهای فلزی
فندک دست نزنید.
■ لطفاً به منظور جلوگیری از نقص عملکرد فندک
یا آسیبهای احتمالی به اجسام پیرامون ،نکات زیر را
رعایت کنید:
فندک را به مدت زیاد داخل فشار ندهید و یا آن را
نگه ندارید.
فندک خودروهای دیگر را به پایه فندک متصل نکنید.
فقط فندکهای اصل ساخت شرکت گریتوال مجاز
به نصب بر روی پایه فندک میباشند.
سایر دستگاههای برقی را به سوکت فندک متصل
نکنید.
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زیرسیگاری

خـودروی شـما مجهـز بـه زیرسـیگاری جـدا شـونده
میباشـد .بـرای بـاز کـردن آن فقـط کافی اسـت قاب
روی آن را بـه سـمت بـاال بکشـید.
احتیاط
■ لطفاً تمام کبریتها ،فیلترهای سیگار و سایر موارد
را پس از خاموش شدن کامل داخل زیرسیگاری قرار
دهید.
■ مواد قابل اشتعال مانند کاغذ را داخل زیرسیگاری
قرار ندهید.
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اصول رانندگی
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

قبل از شروع به حرکت
برداشتن و جدا کردن اجسام متفرقه
هنگامیکـه منتظریـد تـا خـودرو بـه حـد کافـی گرم
شـود ،میتوانیـد بـرف ،برگهـای درختـان یـا سـایر
مـوارد کـه روی خـودرو جمـع شـدهاند را تمیـز کنید.
بررسی شرایط خودرو
قبـل از حرکـت ،بازرسـی معمـول انجـام دهیـد و
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه تایرهـا ،مقـدار روغنهـا،
چراغهـا ،بخـش بیرونی خودرو و سـایر مـوارد وضعیت
عـادی داشـته باشـند تـا رانندگـی ایمـن و لذتبخش
حاصل شـود.
اگـر فکـر میکنید کـه خودروی شـما نیاز بـه اقدامات
تعمیـر و نگهـداری دارد ،لطفـاً بالفاصله بـه نزدیکترین
نمایندگـی مجاز بهمـن مراجعه کنید.
از وضعیـت دربهـای خـودرو و درب موتـور
اطمینـان حاصـل کنیـد
قبـل از حرکـت اطمینـان حاصـل کنیـد کـه تمـام
دربهـای خـودرو بدرسـتی بسـته شـدهاند .اگـر یکی
از دربهـای خـودرو بطـور صحیح بسـته نشـده باشـد
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ممکـن اسـت حین حرکـت باز شـده و منجر بـه وقوع
تصادف شـود.
اگـر قبل از حرکـت درب موتور را باز کردهاید ،بررسـی
کنیـد کـه قفل شـده باشـد .اگـر درب موتور بدرسـتی
قفـل نشـده باشـد ممکن اسـت حین حرکت باز شـده
و منجـر بـه وقوع تصادف شـود.
قرار دادن اجسام داخل خودرو
روی داشبورد
قـرار دادن اجسـام روی داشـبورد میتوانـد میدان دید
راننـده و عملکـرد ایمن خودرو را تحـت تأثیر قرار داده
و منجـر به وقوع تصادف شـود.
قسمت قرارگیری پاهای راننده
اجسـام را در قسـمت قرارگیـری پاهـای راننـده قـرار
ندهید .اجسـامی که در قسـمت قرارگیری پاهای راننده
قـرار میگیرنـد میتواننـد بیـن پدالهـا و کـف خودرو
گیـر کنند و باعث شـوند کـه راننده کنترل خـودرو را از
دسـت بدهـد و منجـر به وقـوع تصادف شـود.
اگـر میخواهیـد از کفپـوش اسـتفاده کنیـد لطفـاً
کفپوشـی مناسـب بـا خـودرو انتخـاب کنیـد .اگـر
کفپـوش مناسـب نباشـد یـا ضخیـم باشـد ممکـن
اسـت بـر عملکـرد پدالهـا تأثیر بگـذارد و خطـر وقوع
تصادفـات را در پـی دارد.
زیر صندلی
اجسـام را زیـر صندلـی قـرار ندهیـد .اجسـامی که زیر
صندلـی قـرار میگیرنـد ممکن اسـت تنظیـم صندلی
را بـا مشـکل مواجـه کنند یا حتـی مانع از قفل شـدن
صندلـی در جـای خود شـوند و ایـن موضـوع میتواند
باعث وقـوع تصادف شـود.
پشتی صندلی
اجسـامی ماننـد بالشـت بیـن پشـتی صندلـی و کمـر
راننـده یـا سرنشـین قـرار ندهیـد.
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در غیراینصـورت میتواند وضعیت قرارگیـری راننده را
بـا مشـکل مواجه کند .هنـگام برخـورد ،عملکرد بهینه
کمربنـد ایمنـی و پشتسـری صندلی حاصـل نخواهد
شـد و منجر به صدمات جسـمی شـدید یا حتی مرگ
میشود.
روی شیشههای خودرو
اجسـامی ماننـد اشـیای تزئينـی کـه دارای پالسـتیک
چسـبنده میباشـند بـه شیشـههای خـودرو متصـل
نکنیـد .قسـمت شیشـهای یـا پالسـتیکی چنیـن
اجسـامی ماننـد عدسـی عمـل میکنـد و خطـر وقوع
آتشسـوزی را افزایـش میدهـد.
هنگام رانندگی
رانندگـی با سـرعت بیشـتر از حد مجـاز اکیدا ً
ممنوع است
بیشـتر از سـرعت مجازی که روی تابلوهـای راهنمایی
یـا عالئم جاده مشـخص شـدهاند رانندگـی نکنید.
وجـود بـار بیـش از حـد داخـل خـودرو اکیدا ً
ممنوع اسـت
رانندگـی بـا خودرویـی کـه دارای بـار بیـش از حـد
میباشـد بسـیار خطرنـاک اسـت.
سرنشـین یـا لـوازم بیـش از حداکثـر مجـاز داخـل
خـودرو قـرار ندهیـد .سرنشـینان نباید داخـل محفظه
بـار قـرار بگیرند.
استفاده از تلفن همراه ممنوع است
هنگامیکـه راننـده حیـن حرکـت ،تمـاس تلفنـی را
پاسـخ دهـد میتوانـد باعـث وقـوع تصادفـات شـود.
اگـر میخواهیـد از تلفـن همراهـی اسـتفاده کنیـد که
بـرای اسـتفاده داخـل خـودرو طراحـی نشـده اسـت،
لطفـاً ابتـدا خـودرو را در مکانـی امـن پـارک کـرده و
سـپس اقـدام بـه ایـنکار کنید.

رانندگی در حالت خوابآلودگی اکیدا ً ممنوع است
رانندگـی در حالـت خوابآلودگـی بسـیار خطرنـاک
اسـت .در چنیـن شـرایطی ،تصمیمگیـری ،دیـد و
تمرکـز راننـده به شـدت بـا مشـکل مواجه میشـود و
احتمـال وقـوع تصادفـات شـدید افزایـش مییابـد.
خاموش کردن موتور حین حرکت ممنوع است
هنگامیکـه حیـن حرکـت خـودرو ،موتـور خامـوش
شـود ،سیسـتم کمکـی ترمزگیـری کار نخواهـد کـرد.
ایـن موضـوع قابلیـت ترمزگیـری خـودرو را با مشـکل
مواجـه میکنـد و ممکـن اسـت منجـر بـه وقـوع
تصادفـات شـود.
چرخانـدن کامـل غربیلـک فرمان بـرای مدت
طوالنـی ممنوع اسـت
پـس از چرخانـدن کامـل غربیلـک فرمـان ،آن را
بـرای مـدت طوالنـی در ایـن وضعیـت نگه نداریـد .در
غیراینصـورت موتـور برقی فرمـان آسـیب خواهد دید.
ترمزگیری
حیـن رانندگـی ،پـای خـود را مرتـب روی پـدال ترمز
قـرار نـداده یـا آن را فشـار ندهید.
در غیراینصـورت منجر به سـاییدگی و فرسـودگی قبل
از موعـد لنـت ترمـز یـا داغ شـدن ترمزهـا میشـود
کـه بـر عملکـرد آنهـا تأثیـر میگـذارد و باعـث وقوع
تصادفـات میشـود.
ترمز صدای هشدار ایجاد میکند
پـس از اینکه سیسـتم ترمـز صدای هشـدار ایجاد کرد
بـه رانندگی ادامـه ندهید.
هنگامیکـه لنـت ترمـز نیـاز به تعویض داشـته باشـد،
نشـانگر سـاییدگی لنـت ترمـز روی ترمـز دیسـکی
صـدای هشـدار ایحـاد خواهـد کـرد.
اگـر حیـن رانندگـی بـا اعمـال ترمـز صـدای سـاییده
شـدن شـنیدید بـه ایـن معنـا میباشـد کـه لنـت
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ترمـز نزدیـک بـه حـد مجـاز سـاییدگی و فرسـودگی
میباشـد .در چنین شـرایطی ،لطفاً بـرای تعویض لنت
ترمـز بـه نزدیکتریـن نمایندگی مجـاز بهمـن مراجعه
کنیـد .در غیراینصـورت باعـث ایجـاد صدمـات شـدید
بـه دیسـکهای ترمـز و سـایر قطعـات ترمز میشـود.
در نتیجـه عملکـرد ترمـز تحت تأثیـر قـرار میگیرد و
منجـر بـه وقـوع تصادفـات میشـود.
هنگام حرکت در سرازیری
لطفـ ًا از ترمـز دسـتی بهعنـوان مکملـی برای
ترمزهـا اسـتفاده کنید
اگـر حین حرکت در سـرازیری بطور مرتـب پدال ترمز
را فشـار دهیـد ،ممکن اسـت ترمز داغ شـود و عملکرد
ترمـز را بـا مشـکل مواجه کند و احتمـال وقوع تصادف
را افزایـش دهد.
حیـن حرکت در سـرازیری به هیچوجـه موتور را
خامـوش نکنید یا بـا دنده خلاص حرکت نکنید
هنگامیکـه موتـور خامـوش شـود ،سیسـتم کمکـی
ترمزگیـری و سیسـتم فرمـان برقـی کار نخواهند کرد.
در ایـن حالـت ،عملکـرد ترمزگیـری و فرمانپذیری با
مشـکل مواجـه خواهـد شـد و احتمـال وقـوع تصادف
افزایـش مییابـد.
تایر پنچر
هنگامیکـه یـک یـا بیـش از یـک تایـر پنچـر شـده
باشـد ،ادامـه رانندگـی و حرکـت اکیـدا ً ممنوع اسـت.
رانندگـی بـا تایـر پنچـر بسـیار خطرنـاک اسـت زیـرا
احتمـال وقـوع تصـادف را افزایـش میدهـد .علاوه بر
ایـن ،بـه تایرهـا ،چرخهـا ،سیسـتم تعلیـق و شاسـی
آسـیب خواهـد رسـاند .بنابرایـن تعویـض تایـر پنجـر
الزامی اسـت.
درصـورت بـروز هرکـدام از شـرایط زیـر ،پنچـر بـودن
تایرهـا را بررسـی کنیـد.
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 هنگامیکه غربیلک فرمان میلزرد. هنگامیکه خودرو بطور غیرعادی میلرزد. هنگامیکه خودرو در زاویه غیرعادی کج میشود.اگـر حیـن حرکـت هرکـدام از تایرهـا پنچر شـد ،لطفاً
غربیلـک فرمـان را محکـم گرفتـه و پدال ترمـز را آرام
فشـار دهیـد تا سـرعت خـودرو کـم شـود .ترمزگیری
اضطـراری یـا چرخش ناگهانی و سـریع غربیلک فرمان
در این شـرایط منجـر به از دسـت دادن کنترل خودرو
میشـود.
برخـورد ضربـه بـه قسـمت تحتانـی ،تایرها و
چرخهـای خـودرو
هنگامیکـه ضربه شـدیدی به قسـمت تحتانـی ،تایرها
یـا چرخهـای خـودرو وارد میشـود ،لطفـاً بالفاصلـه
خـودرو را در مکانـی امن متوقف کرده و آن را بازرسـی
کنید .
بررسـی کنیـد که نشـت روغـن ترمز یـا بنزیـن وجود
نداشـته باشـد و قطعـات سیسـتم تعلیـق ،تایرهـا،
چرخهـا ،اجـزای محورهـای حرکـت و سـایر مـوارد
تغییـر شـکل نـداده یـا آسـیب ندیـده باشـند.
رانندگی در جاده ناهموار
رانندگـی در شـرایط زیـر میتوانـد بـه سـپر خـودرو
آسـیب وارد کنـد .لطفاً سـرعت خـود را کم کـرده و با
احتیـاط رانندگـی کنید.
 قسـمتهایی کـه سـطوح متفـاوت دارنـد ماننـدورودیهـا و خروجیهـای پارکینـگ؛
 سرازیریهایتندمانندچرخشدرپارکینگهایطبقاتی؛ جاده ناهموار و دارای فرورفتگی؛ بخشهایی از جاده که دارای چاله میباشد؛ هنگام عبور از سطح صاف به سرازیری یا برعکس؛ هنگام توقف خودرو بر روی خطکشـیهای محدودهکنندهسرعت یا شانه جاده.
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رانندگـی درسـطوح لغزنـده ،ماننـد جادههـای
خیـس ،پوشـیده از بـرف یـا یخی
ترمزگیـری اضطـراری ،افزایـش سـرعت ناگهانـی یـا
چرخـش ناگهانـی و سـریع غربیلک فرمان در سـطوح
لغزنـده ممکـن اسـت باعث شـوند که تایرهـای خودرو
ُسـر بخورنـد و کنتـرل خـودرو از دسـت راننـده خارج
شـود و منجـر بـه وقـوع تصادف شـود.
هنـگام تعویـض دنـده ،تغییـرات زیـاد در دور موتـور
ممکـن اسـت باعـث سـر خـوردن خـودرو و وقـوع
تصـادف شـود.
در فصـل سـرد ،در جاهایـی کـه معمـوالً یـخ جمـع
میشـود ماننـد پلهـا و مناطـق سـایهدار ،بـا سـرعت
کـم رانندگـی کنیـد.
رانندگی در جادههای آبگرفته
در قسـمتهایی کـه آب بـر روی سـطح جـاده جمـع
شـده اسـت رانندگـی نکنید.
رانندگـی در قسـمتهای آبگرفتـه میتوانـد منجر به
خامـوش شـدن موتـور ،ایجـاد اتصـال کوتاه یا آسـیب
دیـدن موتور شـود که تمـام این مـوارد میتوانند باعث
وقوع تصادف شـوند.
اگـر هنـگام رانندگـی در قسـمتهای آبگرفتـه ،آب
وارد خـودرو شـد ،لنتهـای ترمـز خیس خواهند شـد
و کارآیـی ترمزگیـری کاهـش مییابـد که باعـث وقوع
تصـادف میشـود .لطفـاً پـدال ترمـز را آرام و بطـور
مرتـب فشـار دهیـد تـا ترمزها گـرم شـوند و اطمینان
حاصـل کنیـد کـه به شـرایط عـادی برگشـتهاند.
همچنیـن بـرای بازرسـی مـوارد زیـر میتوانیـد بـه
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن مراجعـه کنیـد:
 عملکرد ترمز. مقـدار روغـن و کیفیـت کارکـرد موتـور ،گیربکـس،دیفرانسـیل و غیره.

 وضعیـت روانـکاری محـور محـرک ،بلبرینگهـا وکانکتورهـا و غیـره.
اقدامات احتیاطی برای سرنشینان
حرکت سرنشینان داخل خودرو ممنوع است
بلنـد شـدن از روی صندلـی یـا حرکت بیـن صندلیها
بـرای سرنشـینان اکیـدا ً ممنـوع میباشـد .در
غیراینصـورت هنـگام ترمزگیـری اضطـراری ممکـن
اسـت بـه سـر یا بـدن یـا قسـمتهای دیگر سرنشـین
ضربـات سـختی وارد شـود.
سـر یا دسـتان خود را از شیشـهها یا سانروف
بیرون نبرید.
اگـر سـر یـا دسـتان خـود را از خـودرو بیـرون ببریـد،
هنـگام ترمزگیری اضطراری یا بسـتن سـانروف یا باال
بردن شیشـهها ممکن اسـت بـا چارچوب سـانروف یا
شیشـهها اصابـت کنند .چنیـن برخوردهایـی میتواند
منجـر بـه صدمات شـدید یـا حتی مرگ شـود.
کودکان را روی پای خود قرار ندهید.
هنگامیکـه در خـودرو نشسـتهاید ،نـوزاد یـا کـودک
را روی پـای خـود قـرار ندهیـد ،حتـی اگـر کمربنـد
ایمنـی را بسـتهاید .علاوه بر ایـن ،نوزاد یا کـودک را با
اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی نبندیـد یا بیحرکـت قرار
ندهیـد .در غیراینصـورت هنگام برخورد یـا ترمزگیری
اضطـراری باعث صدمات شـدید یا حتـی مرگ کودک
میشـود.
از دسـت زدن کـودکان بـه دربها ،شیشـهها و
سـانروف جلوگیـری کنید.
اگـر اجـازه بدهیـد کـه کـودک بـا ایـن تجهیـزات کار
کنـد ممکـن اسـت هنگام بسـتن آنها به دسـت ،سـر
یـا گردن خود آسـیب بزنـد و منجر به صدمات شـدید
شود.
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اگـر هنگامیکـه خـودرو در حـال حرکت اسـت ،درب
خـودرو بـاز شـود ،کـودک در معـرض پرتاب شـدن به
بیـرون خـودرو خواهـد بـود بنابراین منجر بـه صدمات
شـدید یـا حتی مـرگ وی میشـود.
لطفـاً از قفـل ایمنـی کـودک و قفل شیشـه باالبرها به
منظـور جلوگیـری از تصادفـات بدلیـل دخالت کودک
در عملکـرد تجهیزات اسـتفاده کنید.
پارک کردن خودرو
خـودرو را نزدیـک مـواد قابـل اشـتعال پـارک
نکنید .
خـودروی خـود را نزدیـک مـواد قابـل اشـتعال نظیـر
گیاهـان خشـک ،کاه یـا تـوده کاغـذ پـارک نکنیـد.
تمـاس لوله اگـزوز داغ بـا مـواد قابل اشـتعال میتواند
باعـث ایجـاد آتشسـوزی شـود.
راننـده باید خودرو را با فاصله حداقل  ۳۰سـانتیمتری
از چـوب یـا مـواد قابل اشـتعال پارک کند .اگـر خودرو
نزدیـک ایـن مـواد پـارک شـود ،گاز خروجـی میتواند
باعـث از بین رفتن رنگ یا فرسـوده شـدن ایـن مواد و
یا حتی آتشسـوزی شـود.
از درجـا کار کـردن موتـور برای مـدت طوالنی
جلوگیـری کنید.
درجـا کار کـردن موتـور بـرای مـدت طوالنـی در
مکانهایـی بـا تهویه نامناسـب ماننـد پارکینگ ممکن
اسـت باعـث تجمـع گاز خروجـی شـود و منجـر بـه
صدمـات شـدید یـا حتـی مـرگ ناشـی از مسـمومیت
کربـن مونوکسـید ( )COشـود.
درجـا کار کـردن موتـور بـرای مـدت طوالنـی و
هنگامیکـه خـودرو سـاکن اسـت میتواند باعث شـود
کـه موتـور یا لوله اگـزوز بیش از حد داغ شـود و منجر
بـه آتشسـوزی گـردد.
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رانندگی اقتصادی
رانندگی پیشگیرانه
فاصلـه مناسـب بـا خـودروی جلـو را حفظ کنیـد تا از
شـتابگیری و ترمزهـای غیرضروری خـودداری کنید.
حفـظ سـرعت ثابـت میتوانـد مصـرف سـوخت را
کاهـش دهـد.
رانندگی با دنده مناسب
از رانندگـی بـا سـرعت کـم در دندههـای سـبک و
سـرعت زیـاد در دندههای سـنگین خـودداری کنید و
موتـور را در دور پاییـن نگـه دارید تا مصرف سـوخت و
سـاییدگی تایرهـا کاهـش یابد.
کاهش درجا کار کردن موتور
اگـر بایـد مـدت زمـان زیـادی پشـت چـراغ قرمـز یـا
تقاطـع ریـل راهآهـن یا ترافیـک توقف کنیـد ،موتور را
خامـوش کنیـد تـا مصـرف سـوخت کاهـش یابد.
بار غیرضروری داخل خودرو قرار ندهید
بـار بیـش از حد داخل خـودرو حیـن رانندگی ،مصرف
سـوخت را افزایش خواهد داد.
قبل از حرکت ،موارد غیرضروری را از خودرو بردارید.
فشار باد تایر را بطور منظم بررسی کنید
کـم بـودن بیش از حد فشـار باد تایر ،مقاومت غلتشـی
را افزایـش خواهـد داد کـه منجـر بـه افزایـش مصرف
سـوخت و سـاییدگی تایر میشـود.
تعمیر و نگهداری زمانبندی شده
تعمیـر و نگهـداری منظـم میتوانـد طول عمر بیشـتر
خـودرو و مصـرف بهینـه را تضمین کند.
تجهیزات برقی غیرضروری را خاموش کنید
تجهیـزات برقی مانند تهویه مطبـوع ،گرمکن صندلیها
و گرمکـن شیشـههای عقـب نیازمنـد بـه انرژی بـوده و
باعـث افزایـش مصـرف سـوخت میشـود .بنابرایـن در
صـورت اسـتفاده نکـردن از آنها ،خاموششـان کنید.

فصل  :2رانندگی  /دکمه استارت موتور

شیشهها و سانروف را ببندید
بـاز کـردن سـانروف یـا پاییـن آوردن شیشـهها،
مقاومـت در برابـر بـاد را افزایـش خواهـد داد که باعث
افزایـش مصرف سـوخت میشـود بنابرایـن هنگامیکه
نیـازی بـه بـاز بـودن ندارنـد ،آنهـا را ببندید.
استفاده از حرکت خودرو بدون مصرف انرژی
هنگامیکـه بـه چـراغ قرمـز نزدیـک میشـوید یـا از
سـرازیری پاییـن میرویـد ،پـدال گاز را رهـا کنیـد تـا
خـودرو بـه حرکـت ادامـه دهد.

دکمه استارت موتور
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

هنگامیکـه ریمـوت کنتـرل داخـل خـودرو میباشـد،
دکمـه اسـتارت را فشـار دهیـد تـا بیـن حالتهـای
مختلـف تغییـر وضعیـت دهیـد یـا موتـور را روشـن و
خامـوش کنیـد.
باز کردن قفل فرمان برقی
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هنگامیکـه موتـور را روشـن کردیـد ،اگـر قفـل فرمان
برقـی بـاز نشـد ،لطفـاً بـه دسـتورالعملهای مربوط به
امکانـات داخلی و داشـبورد مراجعـه کنید.
انتخاب حالت دکمه استارت
 .1اطمینـان حاصـل کنیـد کـه روی صندلـی راننـده
نشسـتهاید و ریمـوت کنتـرل را بـه همـراه داریـد.
 .2هنگامیکـه خـودرو در وضعیـت سـاکن قـرار دارد
و هیـچ فشـاری بـر روی پدال کالچ وارد نشـده اسـت،
دکمـه اسـتارت را فشـار دهیـد تـا بیـن حالتهـای
مختلـف تغییـر وضعیـت دهید.
هـر بـار فشـردن دکمـه اسـتارت بـه ترتیـب زیـر بین
حالتهـای مختلـف جابهجـا میشـود .میتوانیـد
حالـت فعلـی انتخـاب شـده را از رنـگ چـراغ نشـانگر
دکمـه اسـتارت متوجـه شـوید.
ترتیب

حالت

چراغ
نشانگر

وضعیت عملکرد

1

LOCK

خاموش

تجهیزات برقی
کار نمیکنند.

2

ON

سبز

میتوانید از
تجهیزات برقی
استفاده کنید.

3

ACC

قرمز

میتوانید از
تجهیزات برقی
خاصی مانند
سیستم صوتی
استفاده کنید.
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احتیاط
اگر دکمه استارت را خیلی سریع چند بار پشت سر
هم فشار دهید نمیتواند بین حالتهای مختلف تغییر
وضعیت دهد .میتوانید دکمه را مجددا ً فشار دهید و
حالت موردنظر خود را انتخاب کنید.
نکات
 فرقـی نـدارد کـه دکمه اسـتارت در چه حالتـی قرارگرفتـه اسـت ،بـرای روشـن کـردن موتـور فقـط کافی
اسـت پـدال کالچ را فشـار داده ،اهـرم تعویـض دنده را
در وضعیـت  Nقـرار دهیـد و سـپس دکمه اسـتارت را
فشـار دهید.
 هنگامیکـه دکمه اسـتارت در حالت  ACCمیباشـد،اگـر طـی  30دقیقـه هیـچ عملکـردی حاصـل نشـود
بطـور خـودکار وارد حالـت  LOCKخواهد شـد.
احتیاط
■ ریموت کنترل را روی داشبورد ،کف خودرو ،داخل
جعبه داشبورد یا بین صندلیهای عقب و محفظه
بار قرار ندهید .در غیراینصورت دکمه استارت کار
نمیکند.
■ هنگامیکه موتور خاموش است ،دکمه استارت را
برای مدت طوالنی در حالت  ONنگه ندارید تا از تخلیه
شارژ باتری جلوگیری شود.
هشدار
هنگام رانندگی ،دکمه استارت را در وضعیت LOCK
قرار ندهید.

فصل  :2رانندگی  /روشن و خاموش کردن موتور

روشن و خاموش کردن موتور
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک
 .1ریمـوت کنتـرل داخـل محـدوده عملکـرد خـودرو
با شد .
 .2اطمینـان حاصـل کنیـد که اهـرم تعویـض دنده در
وضعیـت  Pیـا  Nباشـد .پـدال ترمز را فشـار دهید.
 .3دکمه استارت را فشار دهید تا موتور روشن شود.
با روشـن شـدن موتـور ،چراغ نشـانگر دکمه اسـتارت،
سـبز خواهد شد.
روشـن کردن موتـور هنگامیکه باتـری ریموت
کنترل خالی شـده اسـت

نحوه روشن کردن موتور
روشن کردن معمولی

خودروهای دارای گیربکس دستی
 .1ریمـوت کنتـرل داخـل محـدوده عملکـرد خـودرو
با شد .
 .2اطمینـان حاصـل کنیـد که اهـرم تعویـض دنده در
وضعیـت  Nباشـد .پـدال کالچ را فشـار دهید.
 .3دکمه استارت را فشار دهید تا موتور روشن شود.
بـا روشـن شـدن موتـور ،چـراغ نشـانگر روی دکمـه
اسـتارت ،سـبز خواهـد شـد.

خودروهای دارای گیربکس دستی
 .1اطمینـان حاصـل کنیـد که اهـرم تعویـض دنده در
وضعیـت  Nباشـد .پـدال کالچ را فشـار دهید.
 .2سوئيچ مکانیکی را از ریموت کنترل بیرون بیاورید.
 .3دکمـه اسـتارت را فشـار دهیـد .انتهـای ریمـوت
کنتـرل را حداقـل  3ثانیـه نزدیک دکمه اسـتارت نگه
داریـد تـا موتور روشـن شـود.
خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک
 .1اطمینـان حاصـل کنیـد که اهـرم تعویـض دنده در
وضعیـت  Pیـا  Nباشـد .پـدال ترمز را فشـار دهید.
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 .2سوئيچ مکانیکی را از ریموت کنترل بیرون بیاورید.
 .3دکمـه اسـتارت را فشـار دهیـد .انتهـای ریمـوت
کنتـرل را حداقـل  ۳ثانیـه نزدیک دکمه اسـتارت نگه
داریـد تـا موتور روشـن شـود.
احتیاط
■ هنگامیکه موتور هنوز گرم نشده است ،نگذارید با
دور باال کار کند.
■ اگر موتور بهسختی روشن شد یا دور موتور ناگهان
افت پیدا کرد ،بالفاصله موتور را بررسی کنید.
هشدار
■ موتور را فقط هنگامی روشن کنید که پیشاپیش
صندلی راننده را در وضعیت مناسبی تنظیم کرده
باشید .در غیراینصورت باعث وقوع تصادف ،صدمات
جسمی یا حتی مرگ خواهد شد.
■ هنگام روشن کردن موتور به هیچوجه پدال گاز را
فشار ندهید.
■ به یاد داشته باشید که موتور را روشن کنید حتی
اگر میخواهید مقدار کمی خودرو را حرکت دهید.
حرکت دادن خودرو در سرازیری تنها با استفاده از
نیروی جاذبه و موتور خاموش ،ممکن است باعث وقوع
تصادف ،صدمات جسمی یا حتی مرگ میشود.
■ حتی اگر ریموت کنترل داخل خودرو نباشد و
نزدیک شیشههای خودرو باشد ،موتور همچنان روشن
خواهد شد.
■ الزم و ضروری است که راننده فقط هنگامی موتور
را روشن کند که روی صندلی راننده نشسته باشد .در
غیراینصورت ممکن است منجر به وقوع تصادف شود.
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نحوه خاموش کردن موتور
ً
 .1پـدال ترمـز را فشـار دهید تـا خودرو کاملا متوقف
شود.
 .2اهرم تعویض دنده را در حالت خالص قرار دهید.
 .3دکمه استارت را فشار دهید تا موتور خاموش شود.
هشدار
بالفاصله پس از خاموش شدن موتور به قطعات
داغ مانند موتور ،لوله اگزوز و رادیاتور دست نزنید.
در غیراینصورت باعث سوختگی خواهد شد.
روغنهای روانکاری و سایر مایعات نیز داغ میباشند.
این نکته را به خاطر بسپارید.
احتیاط
■ از کار کردن موتور در حالت درجا ( )Idleبه مدت
طوالنی پرهیز شود.
■ یعد از استفاده موتور درحالت دور باال یا تحت بار
زیاد ،توصیه می شود به مدت کوتاهی موتور در حالت
درجا کار کرده یا با سرعت کم مسافت کوتاهی را
رانندگی کنید و سپس موتور را خاموش کنید.

فصل  :2رانندگی  /ترمز دستی

ترمز دستی
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

ترمز دستی *
فعالسازی ترمز دستی

پـدال ترمـز را فشـار دهید .همزمـان ترمز دسـتی را تا
وضعیـت مناسـب به سـمت باال بکشـید تا فعال شـود.
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
با فعال کردن ترمز دسـتی ،چراغ نشـانگر ترمز دسـتی
روی صفحه کیلومتر روشـن خواهد شـد.
آزاد کردن ترمز دستی
پـدال ترمـز را فشـار داده و نگـه دارید .سـپس مراحل
زیـر را انجـام دهید.
* در برخی مدلها

 -Aاهـرم ترمـز دسـتی را بـه مقـدار کمـی به سـمت
باال بکشـید.
 -Bدکمه روی اهرم ترمز دستی را فشار دهید.

 -Aاهرم ترمز دستی را کام ً
ال آزاد کنید.
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد
ترمـز دسـتی را آزاد کنیـد .سـپس بررسـی کنیـد کـه
چـراغ نشـانگر ترمـز دسـتی روی صفحـه کیلومتـر
خامـوش شـده باشـد.
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احتیاط
قبل از حرکت ،ترمز دستی را کام ً
ال آزاد کنید.
اگر حین حرکت ،ترمز دستی کام ً
ال آزاد نشده باشد،
ترمز داغ میکند و عملکرد آن با مشکل مواجه
میشود .استهالک ترمز نیز افزایش خواهد یافت.
هشدار
هنگام فعال کردن ترمز دستی ،اطمینان حاصل کنید
که اهرم ترمز دستی را با نیروی کافی میکشید.

در غیراینصورت باعث میشود که خودرو حرکت کند
و منجر به وقوع تصادف شود.

هشدار
■ پارک کردن در شیب های بیشتر از حد مجاز توصیه
شده ،ممکن است باعث تصادف گردد.لطفا ضمن رانندگی
ایمن ،مکان مناسبی را جهت پارک انتخاب نمائید.
■ اگر شیب بسیار تند است ،ترمز دستی نمی تواند خودروی
شما را به صورت کامل نگه دارد .در این مواقع ،شما می توانید
جهت جلوگیری از حرکت خودرو ،پدال ترمز را فشار دهید

سازی ترمز پارک برقی ،دکمه را به سمت باال بکشید.
در این حالت چراغ هشدار
در صفحه کیلومتر
روشن میشود.
زمانیکه موتور خاموش است نیز ترمز پارک برقی بطور
اتوماتیک فعال است.
برای غیر فعال سازی ترمز پارک برقی ،دکمه ترمز پارک
برقی را به پایین فشار دهید .این حالت غیر فعال بودن
تا زمانیکه موتور خاموش نشده است ،برقرار می باشد.
ترمزگیری اضطراری
در مواقع اضطراری به منظور متوقف کردن خودرو،
دکمه ترمز پارک برقی را به سمت باال کشیده و نگه
دارید.
برای خروج از حالت ترمز اضطراری ،دکمه ترمز پارک
برقی را رها کنید یا پدال گاز را فشار دهید.
آزاد کردن ترمز پارک برقی

ترمز پارک برقی
فعالسازی ترمز پارک برقی

زمانیکه خودرو بدون حرکت است ،به منظور فعال
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هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار دارد،
پـدال ترمـز را فشـار داده و همزمـان دکمه ترمـز پارک
برقـی را به سـمت پایین فشـار دهید تا ترمز آزاد شـود.
شروع بهکار سیستم
پـس از تعویـض لنـت ترمزهـا ،بایـد یکبار دکمـه ترمز
پـارک برقـی را بکشـید و فشـار دهیـد تا شـروع بهکار
سیسـتم را فعـال کنید.

فصل  :2رانندگی  /ترمز دستی

احتیاط
حین رانندگی و هنگامیکه سرعت خودرو بیشتر از 3
کیلومتر بر ساعت است ،اقدام به ترمزگیری اضطراری
با استفاده از دکمه ترمز پارک برقی ،خودرو را بالفاصله
متوقف نخواهد کرد .در این حالت ،سرعت خودرو کم
شده تا متوقف شود.

پارک کردن خودکار
فعالسازی عملکرد پارک خودکار

خـود را از روی پـدال ترمز بردارید.

احتیاط
■ اگر هنگامیکه سرعت خودرو کمتر از  3کیلومتر
بر ساعت است ،موتور ناگهان خاموش شود ،نیروی
ترمزگیری بطور خودکار اعمال خواهد شد.
■ اگر خودرو در حالت خالص حرکت کند ،نیروی
ترمزگیری بطور خودکار اعمال خواهد شد.
■ هنگامیکه خودرو بکسل میشود ،در حال جابهجا
شدن یا حمل و نقل است یا در دستگاههای خودکار
کارواش قرار دارد ،دکمه ترمز پارک برقی را فشار
دهید و همزمان موتور را خاموش کنید تا عملکرد
ترمز پارک برقی غیرفعال شود و از اعمال نیروی
ترمزگیری جلوگیری به عمل آید.

آزاد کردن خودکار ترمز پارک بر قی
موتـور را روشـن کنید و اهرم تعویـض دنده را در حالت
حرکـت قـرار دهیـد .پـدال گاز را فشـار دهیـد .خودرو
بطـور خـودکار ترمز پـارک برقـی را آزاد خواهد کرد.
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار دارد،
دکمـه پـارک خـودکار را فشـار دهیـد تا عملکـرد پارک
خودکار روشـن شـود.
غیرفعال کردن عملکرد پارک خودکار
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار دارد،
دکمـه پـارک خـودکار را فشـار دهیـد تا عملکـرد پارک
خـودکار خاموش شـود.
فعال شدن خودکار ترمز پارک برقی
 -1خـودرو را متوقـف کـرده و موتـور را خامـوش کنید.
اگـر دکمه اسـتارت در وضعیت  LOCKباشـد ،ترمز پارک
برقـی بطور خـودکار فعال خواهد شـد.
ً
کاملا متوقف
 -2پـدال ترمـز را فشـار دهید تـا خودرو
شـود .اگر موتور خاموش نشـده اسـت ،خـودرو همچنان
نیـروی ترمزگیـری را اعمال میکنـد .در این حالت ،پای

هشدار
رانندگی ایمن و بااحتیاط الزامی است .اگر بطور اشتباه
پدال گاز را فشار دهید ،خودرو به سمت جلو حرکت
ناگهانی خواهد کرد و منجر به وقوع تصادف میشود.
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گیربکس دستی*
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

احتیاط
■ اگر تعویض به دنده یک مقداری دشوار است ،پدال
کالچ را فشار داده و دوباره سعی کنید.
■ حین رانندگی ،پای خود را روی پدال کالچ قرار
ندهید .در غیراینصورت استهالک کالچ افزایش
مییابد و حتی ممکن است به آن آسیب وارد شود.
تعویض به دنده ( Rدنده عقب)

تعویض دنده

 .1پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.
 .2اهـرم تعویـض دنـده را بـه دنـده موردنظـر حرکـت
د هید .
 .3پای خود را از روی پدال کالچ بردارید.

 .1اطمینـان حاصـل کنیـد کـه خـودرو ثابـت و بدون
حرکت اسـت.
 .2پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.
 .3قفـل دنـده عقـب کـه زیـر قسـمت کالهـک اهـرم
تعویـض دنـده قـرار دارد را بـه سـمت بـاال بکشـید و
نگـه دارید.
 .4اهـرم تعویـض دنـده را در وضعیـت  Rقـرار دهید و
سـپس قفـل دنـده عقـب را آزاد کنید.
 .5پای خود را به آرامی از روی پدال کالچ بردارید.
احتیاط
حین حرکت ،اهرم تعویض دنده را در وضعیت  Rقرار
ندهید .در غیراینصورت آسیب شدیدی به گیربکس
وارد میشود و باعث میشود که کنترل خودرو از
دست راننده خارج شود.
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یادآور تعویض دنده

هنگامـی کـه سـرعت خـودرو بـا دنـده انتخـاب شـده
مطابقـت نداشـته باشـد ،یـادآور تعویـض دنـده و دنده
پیشـنهادی بـر روی صفحـه کیلومتـر ظاهـر میشـود.
هنگامیکـه بایـد افزایـش دنـده انجـام دهیـد ،فلـش
روبـه بـاال دوبـار چشـمک خواهـد زد.
هنگامیکـه بایـد کاهـش دنـده (دنده معکـوس) انجام
دهیـد ،فلـش رو بـه پایین دوبـار چشـمک خواهد زد.

شروع حرکت خودرو
شروع حرکت عادی
 .1موتـور را روشـن کنیـد .هنگامیکـه دور موتور ثابت
شـد ،پدال کالچ را تا انتها فشـار دهیـد و اهرم تعویض
دنـده را در دنده یک قـرار دهید.
 .2ترمز دستی را آزاد کنید.
 .3پـای خـود را بـه آرامـی از روی پـدال کالچ بردارید.
همزمـان پـدال گاز را بـه آرامی فشـار دهید تا سـرعت
خودرو افزایـش یابد.
شروع حرکت در مسیر شیبدار

خودروهای مجهز به ترمز دستی
 .1موتـور را روشـن کنیـد .اطمینـان حاصـل کنیـد که
ترمز دسـتی فعال اسـت .اهـرم تعویض دنـده را در دنده
یک قـرار دهید.
 .2پـای خـود را بـه آرامی از روی پـدال کالچ بردارید و
همزمـان پـدال گاز را به آرامی فشـار دهید.
 .3ترمز دستی را آزاد کنید.
خودروهای مجهز به ترمز پارک برقی
 .1موتـور را روشـن کنیـد .اطمینـان حاصـل کنید که
ترمـز دسـتی فعـال اسـت .اهـرم تعویـض دنـده را در
دنـده یـک قـرار دهید.
 .2پـدال ترمز را فشـار دهیـد .دکمه ترمز پـارک برقی
را فشـار دهیـد تا ترمز آزاد شـود.
 .3پـدال ترمـز را فشـار دهید و همزمان پـای خود را از
روی پـدال کالچ برداریـد .هنگامیکه خودرو شـروع به
حرکـت کرد پای خـود را از روی پدال ترمـز بردارید.
احتیاط
در خودروهای مجهز به عملکرد ترمز خودکار ،با فعال
شدن عملکرد پارک خودکار ،دیگر مجبور نیستید که
ترمز پارک برقی را فعال یا آزاد کنید.

توقف خودرو
 .1درحالیکـه پـدال کالچ را تـا انتهـا فشـار دادهایـد،
پـدال ترمـز را فشـار دهیـد و پـس از توقـف کامـل
خـودرو ،اهـرم تعویض دنـده را در وضعیت خالص قرار
د هید .
 .2ترمز دستی را بکشید.
 .3موتور را خاموش کنید.
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احتیاط
اهرم تعویض دنده را براساس شرایط زیر قرار
دهید.
■ اگر خودرو در سرباالیی قرار دارد ،اهرم تعویض
دنده را در دنده یک قرار دهید .درصورت نیاز جلو
چرخها نیز مانع بگذارید.
■ اگر خودرو در سرازیری قرار دارد ،اهرم تعویض
دنده را در وضعیت دنده عقب قرار دهید .در صورت
نیاز جلوی چرخها نیز مانع قرار دهید.
قبل از شروع حرکت ،باید اجازه دهید که موتور در
شرایط زیر  3الی  5دقیقه درجا کار کند:
■ هنگامیکه موتور برای مدت طوالنی روشن نشده
است یا در فصل سرد.
■ پس از تعویض روغن موتور یا پس از اقدامات تعمیر
و نگهداری.
اطمینان حاصل کنید که موتور برای مدت طوالنی
(حداکثر  20دقیقه) درجا کار نکند.
هنگام توقف خودرو پس از کار کردن موتور با دور باال،
قبل از خاموش کردن موتور اجازه دهید موتور چند
دقیقه ( ۳الی  ۵دقیقه) با دور پایین یا درجا کار کند.
انجام این کار باعث میشود که از توربوشارژر محافظت
به عمل آید.

گیربکس اتوماتیک
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

اهرم تعویض دنده و حالتهای آن

 -Aدکمه آزاد کردن حرکت اهرم تعویض دنده
 -Bوضعیت پارک خودرو ()P
 -Cوضعیت دنده عقب ()R
 -Dوضعیت خالص ()N
 -Eوضعیت حرکت ()D
 -Fدکمه حالت رانندگی
 -Gشکاف آزادسازی قفل گیربکس
 -Hحالت تعویض دنده به صورت دستی ()M
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( Pوضعیت پارک خودرو)
ایـن دنـده هنـگام پارک خودرو و روشـن کـردن موتور
بـهکار گرفته میشـود.
هنگامیکـه اهـرم تعویـض دنـده در ایـن حالـت قـرار
دارد ،گیربکـس بطـور مکانیکی قفل میشـود تا از ُسـر
خـوردن خـودرو جلوگیری شـود.
هنـگام پـارک خـودرو فقط بـه گیربکـس اتـکا نکنید.
باید ابتدا از ترمز دسـتی اسـتفاده کرد و آن را بکشـید
و سـپس اهـرم تعویـض دنـده را در وضعیـت  Pقـرار
دهید.
اگـر میخواهیـد از دنده  Pبه دنده دیگری وارد شـوید،
بایـد خـودرو را کام ً
ال متوقف کنید و سـپس پدال ترمز
را فشـار دهیـد در حالیکـه دکمـه آزاد کـردن ترمـز
کنـار اهـرم تعویض دنـده را فشـار میدهید.
احتیاط
در خودروهای مجهز به عملکرد ترمز خودکار ،با فعال
شدن عملکرد پارک خودکار ،دیگر مجبور نیستید که
ترمز پارک برقی را فعال یا آزاد کنید.
( Rوضعیت دنده عقب)
ایـن دنـده بـرای حرکـت روبـه عقب خـودرو اسـتفاده
میشـود.
اگـر میخواهیـد از دنـده دیگر بـه دنده  Rوارد شـوید،
ً
کاملا متوقف کنید .سـپس دکمه آزاد
ابتـدا خـودرو را
کـردن دنـده را فشـار دهیـد و همزمـان اهـرم تعویض
دنـده را در وضعیـت  Rقـرار دهید.
( Nوضعیت خالص)
هنگامیکـه اهرم تعویـض دنده در وضعیت  Nقـرار دارد
میتوانیـد موتور را روشـن کنیـد اما بـرای حفظ ایمنی
بهتر اسـت هنـگام روشـن کردن موتـور ،اهـرم تعویض
دنـده در وضعیت  Pقرار داشـته باشـد.

احتیاط
از حرکت خودرو در وضعیت خالص جلوگیری کنید.
در غیراینصورت ممکن است گیربکس آسیب ببیند و
خطر وقوع تصادف وجود داشته باشد.
( Dوضعیت حرکت)(تعویض دنده اتوماتیک)
ایـن حالـت بـرای رانندگی عـادی مـورد اسـتفاده قرار
میگیـرد.
در ایـن حالـت گیربکـس میتوانـد بطـور خـودکار
نسـبت دنده را براسـاس سـرعت فعلی خودرو و شتاب
موردنظـر براسـاس مناسـبترین مصـرف سـوخت
تنظیـم کند.
( Mوضعیت تعویض دنده به صورت دستی)
میتوانیـد بـا حرکـت دادن اهـرم تعویـض دنـده از
وضعیـت  Dبـه سـمت راسـت ،حالـت دنـده دسـتی را
فعـال کنیـد .همزمان ،صفحـه کیلومتـر ،وضعیت دنده
فعلـی را نمایـش خواهـد داد.
بـا حرکـت دادن اهـرم تعویـض دنده به سـمت بـاال یا
پاییـن میتوانیـد دنـده را افزایـش یـا کاهـش (دنـده
معکـوس) دهیـد و صفحـه کیلومتـر ،وضعیـت دنـده
فعلـی را نمایـش خواهـد داد.
احتیاط
■ اگر هنگامیکه دور موتور بسیار زیاد است بخواهید
دنده معکوس انجام دهید ،گیربکس پاسخی نخواهد
داد.
■ اگر هنگامیکه سرعت خودرو بسیار کم است
بخواهید دنده را افزایش دهید ،گیربکس پاسخی
نخواهد داد.
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یادآور تعویض دنده
هنگامـی کـه سـرعت خـودرو بـا دنـده انتخـاب شـده
مطابقـت نداشـته باشـد ،یـادآور تعویـض دنـده و دنده
پیشـنهادی بـر روی صفحـه کیلومتـر ظاهـر میشـود.
هنگامیکـه بایـد افزایـش دنـده انجـام دهیـد ،فلـش
روبـه بـاال دوبـار چشـمک خواهـد زد.
هنگامیکـه بایـد کاهـش دنـده (دنده معکـوس) انجام
دهیـد ،فلـش رو بـه پایین دوبـار چشـمک خواهد زد.
افزایش و کاهش دنده درصورت نیاز
هنـگام رانندگـی در حالت دسـتی ،اگر سـرعت خودرو
یـا دور موتـور از محدوده مجاز طراحی شـده سیسـتم
بیشـتر شـود ،بـرای محافظـت از موتـور و گیربکـس،
سیسـتم ،افزایـش یـا کاهـش دنده انجـام خواهـد داد.
دکمه حالت رانندگی
پس از روشـن شـدن خـودرو بطـور پیشفـرض حالت
اسـتاندارد فعـال اسـت .دکمـه حالت رانندگی را فشـار
دهیـد تـا وارد حالت موردنظر شـوید.
حالت استاندارد
هنگامیکـه اهـرم تعویـض دنـده را در وضعیـت  Dقرار
میدهیـد ،میتوانیـد دکمـه انتخـاب حالـت را فشـار
دهیـد تـا وارد حالت اسـتاندارد شـوید .صفحه کیلومتر
نشـان میدهـد که حالت اسـتاندارد فعال شـده اسـت
و خـودرو در حالـت اسـتاندارد حرکت خواهـد کرد که
تـوان و مصـرف سـوخت را با هر جـاده مطابق میکند.
حالت برفی
هنگامیکـه اهـرم تعویـض دنـده در وضعیـت  Dقـرار
گرفتـه اسـت و جـاده خیـس و لغزنـده یـا پوشـیده از
بـرف اسـت ،میتوانیـد دکمـه حالـت برفـی را فشـار
د هید .
رایانـه مسافتسـنج نشـان خواهـد داد که حالـت برفی
فعـال شـده اسـت و خـودرو در ایـن حالـت بـه حرکت
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ادامه خواهـد داد.
حالت اقتصادی (مصرف سوخت بهینه)
هنگامیکـه اهـرم تعویـض دنـده در وضعیـت  Dقـرار
دارد ،میتوانیـد دکمـه انتخـاب حالـت را فشـار دهیـد
تـا خـودرو وارد حالـت اقتصـادی شـود .جلو داشـبورد
نشـان خواهد داد که حالت اقتصادی فعال شـده اسـت
و خـودرو در حالـت اقتصـادی به حرکـت ادامه خواهد
داد کـه مصـرف سـوخت بهینـه را بـرای جادههـای
شـهری ،جادههـای سـنگفرش شـده و سـایر جادهها
بـا سـطوح صـاف و مسـتحکم اعمـال میکند.
نحوه تعویض دنده
تعویض از ...
به ...

عملکرد

 Pبه R

پدال ترمز و دکمه آزادسازی روی
اهرم تعویض دنده را فشار دهید.

 Rبه N
 Nبه D
 Dبه M
 Mبه D

اهرم تعویض دنده را به
وضعیت موردنظر حرکت
دهید.

 Dبه N
 Nبه R
 Rبه P

دکمه آزادسازی روی اهرم
تعویض دنده را فشار دهید.

احتیاط
هنگام تعویض دنده از دنده پارک به دنده دیگر ،پدال
ترمز و دکمه آزادسازی روی اهرم تعویض دنده را
فشار دهید.
هنگامیکه دکمه استارت در حالت  OFFیا ACC
قرار دارد اهرم تعویض دنده از حالت پارک جابهجا
نمیشود.
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آزادسازی اهرم تعویض دنده
هنگامیکـه روشهـای معمول (فشـردن پـدال ترمز و
دکمـه آزادسـازی) قادر بـه حرکت اهـرم تعویض دنده
از دنـده پـارک نباشـد ،باید از روش زیر اسـتفاده کنید.
 .1ترمز دستی را بکشید.

احتیاط
اگر مجبور به استفاده از آزادسازی قفل گیربکس
شدید پس قطعاً مشکلی در خودرو وجود دارد .لطفاً
هرچه سریعتر به نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه
کنید.

 .2نـوک پیچگوشـتی دوسـو را بـا پارچه بپوشـانید و با
احتیـاط قاب شـکاف آزادسـازی قفـل گیربکـس را باز
کـرده و دربیاورید.

 .3پیچگوشـتی دوسـو را داخل شـکاف آزادسازی قفل
گیربکس قـرار دهید.
 .4حیـن فشـار دادن همزمـان دکمـه آزادسـازی و
پیچگوشـتی دوسـو ،اهـرم تعویـض دنـده را از دنـده
پـارک بـه دنـده خلاص حرکـت دهیـد.
 .5پیچگوشـتی دوسـو را از شکاف آزادسازی قفل گیربکس
بیـرون بیاوریـد و قـاب آن را سـر جـای خـود قـرار دهیـد.
پـدال ترمـز را فشـار داده و موتـور را دوباره روشـن کنید.
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دوره آببندی خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
عمـر مفیـد ،مانـدگاری و دوام ،مصـرف سـوخت و
فرآینـد آببنـدی اولیه موتور به یکدیگر بسـیار مربوط
میباشـند .بنابراین کاربر بایـد فرآيند آببندی را بدون
وجـود بـار در خودرو شـروع کنـد و به مرور میـزان بار
موتـور نـو یـا موتـوری کـه تحـت تعمیـر زیـادی قرار
گرفتـه اسـت را افزایـش دهد .آببندی موتـور به کاربر
ایـن امـکان را نیـز میدهـد کـه بررسـیهای اولیـه،
تنظیمـات و اقدامـات تعمیـر و نگهـداری را انجام دهد
و مطمئـن شـود کـه تمـام قسـمتهای موتـور بطـور
مناسـب آمـاده شـدهاند .توصیـه میکنیم کـه از انجام
اقداماتـی کـه منجر به آسـیب یـا اسـتهالک غیرعادی
میشـود خـودداری کنید.
موارد مهم در دوره آببندی خودرو
موتـور نو بایـد در  5000کیلومتر اولیـه حرکت خودرو
براسـاس شـرایط زیر آببندی شود:
 .1حیـن فرآینـد آببنـدی بـه عملکردهـا و صداهـای
مختلـف خودرو توجـه کنید .مراقب عالمتهای نشـت
مایعـات (آب ،روغـن ،بنزین) باشـید .بـه عواملی مانند
فشـار روغن موتـور یا دمـای مایع خنککننـده موتور،
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ثابـت بـودن دور موتـور ،وجـود صداهـای غیرطبیعـی
موتـور توجـه کنید .اگـر متوجه هرگونـه نقص عملکرد
یـا مـورد غیرعادی شـدید ،بالفاصلـه برای سـرویس با
ی مجـاز بهمن تمـاس بگیرید.
نمایندگیهـا 
 .2در مـدت دوره آببنـدی ،رانندگـی با سـرعت یا بار
بیـش از حد مجـاز اکیدا ً ممنوع اسـت.
 .3بررسـی کنیـد کـه تمام پیچها محکم باشـند و تمام
قطعات برقی بطور صحیح متصل شـده باشـند.
 .4از بنزیـن بـدون سـرب مطابـق بـا درجـه کیفـی
موردنظـر اسـتفاده کنیـد.
موارد مهم هنگام استفاده از خودرو
هنـگام رانندگـی بـا خـودروی نو ،مـوارد زیـر را رعایت
کنیـد .ایـن قوانین بـه بهبود مصرف سـوخت و افزایش
عمـر مفید خـودرو کمـک میکند.
 .1سـرعت عـادی را حفـظ کنیـد و از رانندگـی بـا
سـرعت بسـیار زیـاد خـودداری کنیـد.
 .2در  300کیلومتـر اولیـه پیمایـش خـودرو ،از توقـف
ناگهانـی خـودداری کنیـد .در  800کیلومتـر اولیـه
پیمایـش از یـدک کشـیدن سـایر خودروها خـودداری
کنید .
 .3بـرای مـدت طوالنـی از رانندگـی بـا سـرعت زیـاد
در دندههـای پاییـن و سـرعت کـم در دندههـای بـاال
خـودداری کنیـد .از دنـده مناسـب بـا سـرعت خودرو
اسـتفاده کنید.
 .4حیـن حرکـت خـودرو ،توصیـه میکنیـم کـه بـه
آرامـی سـرعت را زیـاد کنیـد و از افزایـش سـرعت
ناگهانـی خـودداری کنیـد .علاوه بـر ایـن ،در دوره
آببنـدی ،دندههـای خـودرو بـه ترتیـب از پایینترین
بـه باالتریـن بایـد افزایـش یابـد .از رانندگی با سـرعت
زیـاد در دندههـای پاییـن و سـرعت کـم در دندههـای
بـاال و همچنین از تعویض دنده مکـرر خودداری کنید.
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لنت ترمز
بصـورت کلـی لنـت ترمـز در  400کیلومتـر ابتدایـی
اسـتفاده از خـودرو هنـوز بـه بهتریـن عملکـرد خـود
نرسـیده اسـت لذا ،لنـت ترمز نیـز باید آببندی شـود
تـا بهتریـن عملکـرد ترمـز حاصل شـود .با ایـن وجود
میتوانیـد عملکـرد ضعیف شـده ترمز را با فشـار دادن
محکمتـر پـدال ترمـز جبـران کنید.
طـی دوره آببنـدی ،فشـار بیـش از حـد بـه ترمزهـا
نیاوریـد .برای مثـال از ترمزگیری اضطـراری مخصوصاً
هنگامیکـه خـودرو بـا سـرعت زیـاد در حـال حرکـت
اسـت یـا در سـرباالییها خـودداری کنیـد.
شدت خوردگی دیسک و لنت ترمز ،به شرایط استفاده
از خودرو و نوع رانندگی بستگی دارد.
صدای احتمالی که در هنگام ترمزگیری به دلیل سرعت
خودرو ،نیروی ترمزی و شرایط محیطی (مانند دما و
رطوبت) بوجود می آید ،امری طبیعی است.
تایرها
هنگامیکـه با تایرهـای نو رانندگی میکنیـد ،در 500
کیلومتـر اول پیمایش بسـیار احتیاط کنید.
تایرهـای نـو تـا وقتـی آببنـدی نشـوند ،چسـبندگی
کافـی بـه سـطح جـاده ندارنـد.

رانندگی در شرایط سخت
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

توصیههایی برای رانندگی در مه
چراغ مهشکن را روشن کنید
حیـن رانندگـی در هوای مهآلـود باید چراغ مهشـکن
را روشـن کنید.
از بـوق برای جلـب توجه و هشـدار بـه عابرین
پیـاده و سـایر رانندههـا اسـتفاده کنید
هنگامیکـه صـدای بـوق خودروهای دیگر را شـنیدید،
بالفاصلـه میتوانیـد با یک تـک بوق به او پاسـخ دهید
تا محل قرارگیری شـما مشـخص شـود.
احتیاط
قبل از حرکت ،تمام قطعات خودرو مانند چراغهای
جلو و چراغهای مهشکن را بررسی کنید .انجام اینکار
به جلوگیری از وقوع تصادف ،صدمات جسمی یا مرگ
کمک میکند.
آرام و با احتیاط رانندگی کنید
هنـگام رانندگـی در هوای م هآلود تا حد امکان با سـرعت کم
رانندگـی کنید و فاصله ایمن بـا خودروی جلو را حفظ کنید.
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در محیطهایـی بـا دمـای کـم و رطوبـت بـاال ،احتمال
شـکلگیری مـه روی سـطح جـاده وجـود دارد .در
چنیـن شـرایطی از ترمزگیـری اضطـراری خـودداری
کنید .
حیـن رانندگی بخارهای روی سـطح شیشـهها را
پاک نکنید
بـه دلیـل اینکـه اختالف دمـای بیـن داخـل و بیرون
خـودرو میتوانـد زیـاد باشـد ،ممکـن اسـت بخـار آب
روی سـطح داخلـی شیشـه جلـو ایجـاد شـود و بـر
دیـد راننـده تأثیـر بگـذارد .در ایـن حالـت میتوانید از
سیسـتم تهویـه مطبـوع اسـتفاده کنیـد تا بخـار ایجاد
شـده سـریعاً از بین برود یا شیشـه دربهای خودرو را
کمـی پاییـن بیاورید تـا دمای داخـل و بیـرون خودرو
متعـادل و از ایجـاد بخـار جلوگیری شـود.
اگـر میخواهیـد بخار روی شیشـه را پاک کنیـد ،لطفاً
پـس از توقـف کامـل خـودرو ایـن کار را انجـام دهید.
هیـچگاه ایـن کار را در حیـن رانندگی انجـام ندهید.

توصیههایی برای رانندگی در هوای بارانی
در سطوح لغزنده با احتیاط رانندگی کنید
هنـگام رانندگـی در هـوای بارانـی ممکـن اسـت دیـد
نامناسـب ،ایجـاد بخار روی شیشـه جلو ،جـاده لغزنده
و سـایر مـوارد را تجربه کنید .لطفاً بـا احتیاط رانندگی
کنید .
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هشدار
■ جادهها پس از بارندگی یا طوفان بسیار لغزنده
میشوند .لطفاً با دقت فراوان رانندگی کنید.
هنگام ترمزگیری اضطراری ،افزایش سرعت یا
چرخاندن سریع غربیلک فرمان در جادههای خیس
و لغزنده ممکن است تایرها چسبندگی با سطح جاده
را از دست بدهند .در چنین شرایطی کنترل خودرو
برای شما دشوار خواهد شد و ممکن است باعث وقوع
تصادف شود.
هنگام تعویض دنده ،دور موتور بطور چشمگیری تغییر
میکند .در این حالت ،خودرو بیشتر در معرض ُسر
خوردن و وقوع تصادف قرار دارد.
■ هنگام رانندگی در هوای بارانی ،یک الیه آب بین
تایر و سطح جاده شکل میگیرد .در این مواقع ،تایر
براحتی چسبندگی خود را از دست میدهد ،بنابراین
سرعت خود را کاهش دهید.

عبور از محلهای آبگرفته
هشدار
■ فقط در مواقع اضطراری از آب عبور کنید .این
خودرو برای عبور مداوم از آب طراحی نشده است.
■ رانندگی در آب میتواند به موتور و قطعات برقی
آسیب بزند.
احتیاط
■ هنگام رانندگی در آب ،سرعت کم (کمتر از 10
کیلومتر بر ساعت) را حفظ کنید .خودرو را در میانه
مسیر متوقف نکنید .اگر موتور بطور ناگهانی خاموش
شد ،آن را دوباره روشن نکنید .در غیراینصورت ممکن
است به موتور آسیب شدیدی وارد شود.
■ هنگام رانندگی در آب باید بیشتر از حالت معمول
احتیاط کنید.
■ هنگام عبور خودروهای دیگر ،سعی کنید در مسیر
موجهای ایجاد شده از حرکت این خودروها قرار
نگیرید تا از ورود آب به جلو پنجره جلوگیری شود.
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بازرسـی و تعمیـر خودرو پس از عبـور از مناطق
آ بگرفته
بـه محـض اینکـه خـودرو از مناطـق آبگرفتـه عبور
کـرد ،مـوارد زیـر را انجـام دهید:
 .1چنـد بـار پشـت سـرهم پـدال ترمـز را فشـار دهید
و بررسـی کنیـد کـه عملکـرد ترمـز بـا مشـکل مواجه
نشـده باشد.
 .2بوق را بررسی کنید.
 .3تمام چراغهای خودرو را بررسی کنید.
هشدار
لطفاً هرچه سریعتر برای بازرسی معمول به
نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید.
برای مثال :هنگامیکه خودرو از محوطه آبگرفته عبور
میکند ،ممکن است آب وارد سیستمهای مختلف آن
شود و روغنهای روانکاری قطعات مختلف (مانند
کالچ فالیویل دوبل ،بلبرینگ آزادسازی هیدرولیک
و گیربکس) را رقیق کند و منجر به نقص عملکرد
شود .پس از عبور از این مناطق ،هرگونه وجود عالمت
غیرعادی را بررسی کنید.

توصیههایی برای رانندگی در فصل گرم
دمـا در فصـل گرم ممکن اسـت بسـیار باال باشـد و در
نتیجـه عملکـرد عادی خـودرو و سلامت راننـده را به
خطـرانـدازد .برای مطمئن شـدن از اینکه خـودرو به
عملکـرد عـادی خـود ادامـه میدهـد ،راننـده بایـد به
مـوارد زیر توجـه کند:
جلوگیری از جوش آوردن موتور
احتمـال جـوش آوردن موتـور در فصـل گـرم بدلیـل
بـاال بـودن دمـا وجـود دارد .بنابرایـن لطفـاً بازرسـی و
اقدامـات تعمیـر و نگهـداری سیسـتم خنککننـده
موتـور را در فصـل گرم انجام دهید .رسـوبات تهنشـین
شـده در مخـزن آب ،رادیاتور و سیسـتم خنککاری را

از بیـن ببریـد و همینطـور مـواد زایـد جمع شـده بین
پرههـای رادیاتـور را برداشـته و تمیـز کنیـد.
جلوگیری از پنچر شدن تایر
فشـار بـاد تایـر بـا بـاال رفتـن دمـای محیـط ،افزایش
مییابـد .در فصـل گـرم ،دمـای بـاال ،احتمـال پنچـر
شـدن تایرهـا را افزایـش میدهـد.
اگـر حیـن حرکـت ،تایر خـودرو ترکیـد یا پنچر شـد،
غربیلـک فرمـان را محکـم بگیریـد ،پدال ترمـز را برای
کاهـش سـرعت بـه آرامـی فشـار دهیـد و از اقداماتـی
ماننـد ترمـز اضطـراری یا چرخانـدن ناگهانـی غربیلک
فرمـان خـودداری کنیـد .در غیراینصـورت کنتـرل
خـودرو از دسـت راننـده خـارج میشـود.
جلوگیری از گرمازدگی
تابـش خورشـید و دمـای بـاال در فصـل گـرم میتواند
منجـر بـه گرمازدگـی شـود .اطمینـان حاصـل کنیـد
کـه داخـل خـودرو دارای تهویـه مناسـب میباشـد و
در رانندگیهـای طوالنـی در فواصـل زمانـی مشـخص
توقـف کـرده و اسـتراحت کنید.
هشدار
■ هرگز هنگامی که کودکان داخل خودرو تنها
هستند ،خودرو را ترک نکنید.
■ هنگام پارک خودرو در روزهای گرم ،اشیایی مانند
فندک ،قوطیهای حاوی گاز ،قوطیهای نوشیدنی،
عینک و غیره را داخل خودرو رها نکنید.
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توصیههایی برای رانندگی در فصل سرد
هشدار
■ هرگز هنگامی که کودکان داخل خودرو تنها
هستند ،خودرو را ترک نکنید.
■ هنگام پارک خودرو در روزهای گرم ،اشیایی مانند
فندک ،قوطیهای حاوی گاز ،قوطیهای نوشیدنی،
عینک و غیره را داخل خودرو رها نکنید.
تایرهای برفی
از تایرهـای برفـی کـه همسـایز تایرهای اصلـی خودرو
میباشـند ،اسـتفاده کنید.
آزمایشـات نشـان میدهـد کـه تایرهـای برفی نسـبت
بـه تایرهـای معمولی در شـرایط عادی رانندگـی یا در
بزرگراههـا بـه دلیـل ویژگیهـای خاصـی کـه دارند از
عملکـرد ضعیفتـری برخوردارنـد .بنابراین در شـرایط
عـادی رانندگـی از تایرهـای برفی اسـتفاده نکنید.
از تایـر یکسـان (برنـد و نـوع یکسـان) بـرای هـر چهار
چـرخ اسـتفاده کنیـد تـا از رانندگـی ایمـن ،عملکـرد
ترمز مناسـب و کنتـرل خودرو اطمینـان حاصل کنید.
زنجیرچرخ
مقـررات اسـتفاده از زنجیرچـرخ براسـاس محـل و نوع
جاده متفاوت اسـت .همیشـه قبـل از نصب زنجیرچرخ
مقـررات را بررسـی کنیـد .زنجیرچـرخ بایـد روی
چرخهـای محـرک نصـب شـود.
از زنجیـر چرخ با اندازه متناسـب روی خودرو اسـتفاده
کنیـد .این انـدازه را در بخش اطالعات فنـی میتوانید
مشاهده کنید.
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احتیاط
هنگام نصب زنجیرچرخ اقدامات احتیاطی زیر
را رعایت کنید:
■ از تایر با اندازه مشخص شده استفاده کنید و از نصب
صحیح اطمینان حاصل کنید .استفاده از زنجیرچرخ با
سایز نامتناسب یا نصب نادرست میتواند به سیستم
تعلیق ،بدنه یا تایرها آسیب وارد کند.
■ زنجیرچرخ را در مکانی امن نصب یا جدا کنید.
فالشر را روشن کنید و مثلث هشدار را پشت خودرو
قرار دهید.
■ قبل از نصب زنجیرچرخ ،موتور را خاموش کنید و
ترمز دستی را بکشید.
■ زنجیرچرخ را روی تایر زاپاس استفاده نکنید.
■ هنگامیکه فشار باد تایر کم است از زنجیرچرخ
استفاده نکنید.
■ هنگام استفاده از زنجیرچرخ مراقب باشید به رینگ
آلومینیومی آسیب وارد نکنید.
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هشدار
هنگام رانندگی با زنجیرچرخ ،اقدامات احتیاطی
زیر را رعایت کنید:
■ بیش از سرعت مجاز مشخص شده برای استفاده
از زنجیرچرخ یا سرعت  40کیلومتر بر ساعت هرکدام
کمتر بود ،رانندگی نکنید.
■ زنجیرچرخ را روی تایرهای جلو و تا حد امکان
محک م نصب کنید .پس از پیمودن  0/5الی یک
کیلومتر ،زنجیرچرخ را دوباره محکم کنید .درصورت
شل شدن زنجیرچرخ ،آن را دوباره نصب یا محکم
کنید.
■ از افزایش سرعت ،گردش یا ترمز ناگهانی خودداری
کنید زیرا ممکن است استفاده از زنجیرچرخ بر کنترل
خودرو تأثیر بگذارد و باعث تصادف شود.
■ هنگام رانندگی ،اگر صدای ضربه زدن زنجیرچرخ
به بدنه خودرو یا شاسی را شنیدید ،لطفاً خودرو را
متوقف کنید و زنجیرچرخ را دوباره محکم کنید .اگر
همچنان این صدا را شنیدید ،سرعت خود را کم کنید
تا دیگر صدایی شنیده نشود.
■ از رانندگی در سطوح ناهموار و عبور از روی چالهها
خودداری کنید.
■ قبل از رسیدن به پیچ ،سرعت خود را کم کنید تا
بتوانید خودرو را کنترل کنید.
■ هنگام رانندگی در جادههایی که فاقد برف میباشند
زنجیرچرخ را از چرخ باز کنید .در غیراینصورت ممکن
است بر عملکرد رانندگی تأثیر بگذارد و صدمات
شدیدی به تایر وارد کند.

سیستم تشخیص فشار باد تایر
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
معرفی

هنگام نقص عملکرد سیسـتم تشـخیص فشـار باد تایر
( ،)TPMSنشـانگر  60بار چشـمک میزند و سـپس
روشـن خواهد ماند.
هنگامیکـه فشـار یا دمـای تایر غیرعادی شـود ،میزان
فشـار یـا دمای تایـر مربوطه بـه رنگ قرمز نشـان داده
شـده و هشـداری روی نمایشـگر ظاهـر میشـود.
همچنیـن با روشـن ماندن چراغ نشـانگر سیسـتم
تشـخیص فشـار بـاد تایر ،هشـدار صوتـی نیز بـه صدا
در خواهـد آمد.
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هنگامیکه سیسـتم تشـخیص فشـار باد تایـر ()TPMS
نقـص عملکـرد در فشـار و دمـای تایـر را نشـان دهد،
چراغ نشـانگر  60بار چشـمک زده و سپس روشن
خواهـد ماند.
ً
در ایـن حالـت ،لطفا هرچه سـریعتر خـودرو را متوقف
کـرده و بـا نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.
اگـر هنگامیکـه فشـار بـاد تایـر نامناسـب اسـت بـه
رانندگـی ادامـه دهیـد ،تایر بیش از حد داغ میشـود و
منجـر به بروز نقص عملکرد میشـود .فشـار نامناسـب
بـاد تایـر مصـرف سـوخت را افزایـش داده و عمر مفید
تایـر را کم میکنـد .همچنین فرمانپذیـری و عملکرد
ترمـز خـودرو را تحـت تأثیر قـرار میدهد.
شرایط بروز هشدار
هشدار کم بودن فشار باد تایر
هنگامیکـه فشـار بـاد تایـر کمتـر یـا برابـر بـا 184
کیلوپاسـکال ( )kPaباشـد.
هشدار زیاد بودن فشار باد تایر
هنگامیکـه فشـار بـاد تایـر بیشـتر یـا برابـر بـا 288
کیلوپاسـکال ( )kPaباشـد.
هشدار باال بودن دمای تایر
هنگامیکـه دمـای تایـر بیشـتر یـا برابـر بـا  75درجه
سلسـیوس باشد.
عملکردهای اصلی
جلوگیری از تصادف
سیسـتم تشـخیص فشـار بـاد تایـر ( ،)TPMSسیسـتم
ایمنـی فعالـی اسـت کـه میتوانـد هنـگام بـه وجـود
آمـدن نشـانههای خطـر در تایـر ،بالفاصلـه بـه شـما
هشـدار دهد .چنین هشـدارهایی در جهت یادآوری به
راننـده برای انجـام اقدامات مربوطه بـرای جلوگیری از
وقـوع تصادفـات شـدید میباشـد.
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افزایش عمر مفید تایر
سیسـتم تشـخیص فشـار بـاد تایـر بـه راننـده کمـک
میکنـد تـا تایرهـا در دمـا و میزان فشـار قابـل قبولی
کار کننـد ،به ایـن ترتیب احتمال آسـیب دیدن تایرها
را بـه حداقـل میـزان کاهـش داده و عمر مفیـد آنها را
افزایـش میدهـد.
بهبود مصرف سوخت
هنگامیکـه فشـار بـاد تایر بسـیار کم باشـد ،سـطحی
از تایـر کـه بـا زمیـن تمـاس پیـدا میکنـد افزایـش
مییابـد .ایـن مـورد بدان معنا اسـت که اصطـکاک نیز
افزایـش خواهـد یافـت .هنگامیکه فشـار بـاد تایر 30
درصـد کمتـر از مقـدار توصیه باشـد ،مصرف سـوخت
تـا  10درصـد افزایـش خواهـد یافت.
کاهش استهالک سیستم تعلیق
هنگامیکـه فشـار باد تایـر بسـیار زیاد باشـد ،عملکرد
ضربهگیـری تایـر بـا مشـکل مواجـه میشـود .ایـن
موضـوع فشـار وارد بر کمک فنرهای خـودرو را افزایش
داده و باعث بروز صدمات شـدید به شاسـی و سیسـتم
تعلیق میشـود.
اگـر فشـار بـاد چهـار تایر خـودرو برابـر نباشـد ،هنگام
ترمزگیـری خـودرو امـکان انحـراف خـودرو افزایـش
مییابـد و ایـن امر موجب اسـتهالک بیشـتر سیسـتم
تعلیـق میشـود.
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احتیاط
■ استفاده کننده از خودرو باید بطور منظم تایرها
سیستم
را بازرسی کند و حتی اگر چراغ نشانگر
تشخیص فشار باد تایر روشن نشده باشد ،از میزان
فشار باد صحیح تایرها اطمینان حاصل کند.
■ سیستم تشخیص فشار باد تایر ،فشار باد تایر زاپاس
را تشخیص نمیدهد.
■ هنگامیکه زنجیر چرخ نصب شده باشد یا تایرها در
برف فرو رفته باشند ،ممکن است سیستم تشخیص
فشار باد تایر عملکرد صحیحی نداشته باشد.
احتیاط
■ فشار باد تایر توسط عواملی مانند گرمای حاصل
از عملکرد خودرو ،محیط بیرونی ،مدت زمان حرکت
خودرو و غیره تحت تأثیر قرار میگیرد .معموالً فشار
باد تایر در یک محدوده  30کیلوپاسکال نوسان داشته
باشد .این مورد طبیعی است.
■ دمای باالی محیط و رانندگی طوالنی مدت
منجربه افزایش دمای تایر شده و باعث میشود میزان
فشار باد نشان داده شده روی جلو داشبورد تغییر کند.
در این شرایط ممکن است چراغ نشانگر
سیستم
تشخیص فشار باد تایر روشن شود.
■ اگر تایرهایی روی خودرو سوار شوند که مورد
تأیید شرکت بهمن نباشند ،عملکرد عادی سیستم
تشخیص فشار باد تایر تحت تأثیر قرار میگیرد.
■ هیچگونه پنچرگیری فوری یا محلول درزگیر به
تایر تزریق نکنید .در غیراینصورت باعث میشود که
سنسور تشخیص فشار باد تایر دچار نقص عملکرد
شود.
■ هنگامیکه باتری خالی شود و خودرو دوباره به
منبع برق متصل شود ،میزان فشار باد هر چهار تایر
" "--نشان داده میشود .این مورد طبیعی است و
به دلیل این است که با اتصال مجدد به منبع برق،
سیستم بازیابی میشود.

هشدار
■ اگر حین حرکت ،چراغ نشانگر
سیستم
تشخیص فشار باد تایر روشن شود ،از چرخاندن
ناگهانی غربیلک فرمان یا ترمزگیری اضطراری
خودداری کنید .لطفاً سرعت خودرو را کاهش دهید
و هرچه سریعتر به مکانی امن حرکت کرده و خودرو
را متوقف کنید.
■ رانندگی با فشار نامناسب باد تایر منجر به آسیب
دیدن تایرها و افزایش احتمال نقص عملکرد آنها
میشود .فشار باد هر چهار تایر را بررسی کرده و میزان
فشار باد آنها را براساس مقدار مشخص شده روی
تایر تنظیم کنید .با انجام اینکار ،چراغ نشانگر
سیستم تشخیص فشار باد تایر خاموش خواهد شد.
در صورت مشاهده تایر پنچر ،هرچه سریعتر آن را با
تایر زاپاس تعویض کنید.
■ پس از نصب تایر زاپاس یا تعویض تایرهای خودرو،
لطفاً هرچه سریعتر برای کالیبره کردن مجدد سیستم
تشخیص فشار باد تایر با نمایندگیهای مجاز بهمن
تماس بگیرید.
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سیستم کروز کنترل
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
معرفی
سیسـتم کـروز کنترل این امـکان را به راننـده میدهد
کـه بـدون فشـار دادن و نگـه داشـتن پـدال گاز بـرای
مـدت طوالنـی هنـگام حرکـت در بزرگراههـای هموار
و مسـتقیم ،سـرعت خودرو را به مقدار مشـخص شـده
حفـظ کند.

هشدار
■ لطفاً هنگامیکه از سیستم کروز کنترل استفاده
نمیکنید برای جلوگیری از نقص عملکرد ،آن را
خاموش کنید.
■ استفاده نادرست از سیستم کروز کنترل ممکن
است منجر به وقوع تصادف شود.
■ از سیستم کروز کنترل فقط در شرایط جوی
مساعد و بزرگراههای مستقیم استفاده کنید.
■ استفاده از سیستم کروز کنترل در مناطق شهری،
جادههای لغزنده یا پرپیچ و خم و در شرایط جوی
نامساعد و بارانی را توصیه نمیکنیم.
■ هنگام رانندگی در جادههای شیبدار از سیستم
کروز کنترل استفاده نکنید.
■ راننده نباید هنگامیکه سیستم کروز کنترل فعال
است ،از موقعیت صحیح رانندگی خود ،خارج شود.
■ به منظور اطمینان از مصرف صحیح سوخت،
با سرعت کم در دندههای باال و با سرعت زیاد در
دندههای پایین رانندگی نکنید.
■ اگر هنگامیکه سیستم کروز کنترل فعال است
میخواهید سرعت خود را سریعاً کاهش دهید ،طبق
معمول پدال ترمز را فشار دهید.
نحوه استفاده از سیستم کروز کنترل

 -Aدکمه روشن /خاموش ()CRUISE
 -Bدکمه لغو تنظیمات سرعت خودرو ()CANCEL
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 -Cدکمـه افزایـش سـرعت /بازیابی تنظیمات سـرعت
خودرو ()RES/+
 -Dدکمـه کاهش سـرعت /تنظیم سـرعت خـودرو (/-
)SET
شروع بهکار
 .1دکمـه  CRUISEرا فشـار دهید و چراغ نشـانگر روی
صفحه کیلومتر روشـن میشـود.
 .2سـرعت موردنظـر را تنظیـم کنیـد (بیـن  40الـی
 160کیلومتـر بر سـاعت) ،دکمه  SET/-را فشـار دهید،
سـرعت فعلـی خـودرو بهعنـوان سـرعت کروزکنتـرل
تنظیم میشـود .اطالعـات تنظیمات سـرعت پیمایش
روی صفحـه کیلومتـر نمایـش داده خواهد شـد.
احتیاط
■ در خودروهای دارای گیربکس دستی ،نمیتوان از
کروزکنترل در دنده یک استفاده کرد.
■ در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک ،کروزکنترل
هنگامی قابل استفاده است که اهرم تعویض دنده در
حالت خودکار ( )Dیا دنده  2و باالتر در حالت تعویض
دنده دستی باشد.
افزایش سرعت خودرو
 3روش برای افزایش سرعت تنظیم شده وجود دارد:
 دکمـه  RES/+را فشـار داده و نگـه داریـد تـا سـرعتخـودرو بهطـور پیوسـته افزایـش یابـد و هنگامیکـه
سـرعت بـه مقـدار موردنظر رسـید دکمه را رهـا کنید.
 دکمـه  RES/+را فشـار دهیـد .بـا هربـار فشـردن ایندکمـه ،سـرعت حدود یـک کیلومتر بر سـاعت افزایش
میيابـد.
 پـدال گاز را فشـار دهیـد تـا سـرعت بـه میـزانموردنظـر (بیـن  40الـی  160کیلومتـر بـر سـاعت)

برسـد ،سـپس دکمـه  SET/-را فشـار دهیـد تا سـرعت
جدیـد تنظیـم شـود.
کاهش سرعت خودرو
 3روش برای کاهش سرعت تنظیم شده وجود دارد:
 دکمـه  SET/-را فشـار داده و نگـه داریـد تـا سـرعتخـودرو بهطـور پیوسـته کاهـش یابـد و هنگامیکـه
سـرعت بـه مقـدار موردنظر رسـید دکمه را رهـا کنید.
 دکمـه  SET/-را فشـار هیـد .بـا هربـار فشـردن ایـندکمـه ،سـرعت حدود یـک کیلومتر بر سـاعت کاهش
مییابـد.
 پـدال ترمـز را فشـار دهیـد تـا سـرعت بـه میـزانموردنظـر (بیـن  40الـی  160کیلومتـر بـر سـاعت)
برسـد .سـپس دکمـه  SET/-را فشـار دهیـد تا سـرعت
جدیـد تنظیـم شـود.
افزایش سرعت موقتی
بـرای افزایـش سـرعت موقتـی خـودرو حین اسـتفاده
از سیسـتم کروزکنتـرل ،پـدال گاز را فشـار دهید .پس
از آن ،پـدال گاز را رهـا کـرده تـا سـرعت خـودرو بـه
سـرعت تنظیـم شـده برگردد.
لغو سرعت تنظیم شده خودرو
برای لغو سرعت تنظیم شده 2 ،روش وجود دارد:
 پدال ترمز یا پدال کالچ را فشار دهید؛ دکمه  CANCELرا فشار دهید.پـس از لغـو سـرعت تنظیم شـده ،اطالعـات مربوط به
تنظیمات سـرعت پیمایش روی صفحه کیلومتر نشـان
داده نخواهـد شـد .اگـر سیسـتم کروزکنتـرل خاموش
نشـده باشـد ،چـراغ نشـانگر روی صفحـه کیلومتـر
روشـن باقـی میماند.
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بازیابی سرعت تنظیم شده
پس از لغو سـرعت تنظیم شـده ،سیسـتم کروزکنترل
خامـوش نمیشـود .هنگامیکـه سـرعت خـودرو بیـن
 40الـی  160کیلومتر بر سـاعت اسـت ،دکمـه RES/+
را فشـار دهیـد تـا سـرعت تنظیـم شـده قبـل از لغـو
آن بهطـور خـودکار بازیابـی شـود و اطالعـات مربـوط
بـه تنظیمـات سـرعت پیمایـش دوبـاره روی صفحـه
کیلومتر نشـان داده شـود.
خاموش کردن سیستم کروزکنترل
دکمـه  CRUISEرا فشـار دهید تا سیسـتم کروزکنترل
خاموش شـده و سـرعت تنظیم شـده لغو شـود .چراغ
نشـانگر روی صفحـه کیلومتـر نیز خاموش میشـود.

سنسورهای فاصلهسنج دنده عقب
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
درباره سیستم
سنسـورهای فاصلهسـنج دنـده عقب ،روی سـپر عقب
خـودرو نصـب شـده اسـت .هنگامیکـه راننده بـا دنده
عقـب حرکـت میکنـد یـا قصـد پـارک کردن خـودرو
را دارد ،سنسـور نصـب شـده بـرای شناسـایی موانـع
موجـود در پشـت خـودرو و همچنیـن برای تشـخیص
فاصلـه بیـن خـودرو و مانـع بـهکار خواهـد افتـاد .این
سیسـتم بـه راننـده ،هشـدارهای صوتی خواهـد داد تا
وی بتوانـد بهطـور ایمـن و آسـان خـودرو را پارک کند
و از برخـورد جلوگیری شـود.
هشدار
این سیستم قادر به تشخیص تمام موانع نمیباشد.
حتی اگر خودروی شما مجهز به این سیستم باشد
همچنان باید اطمینان حاصل کنید که مانعی اطراف
خودرو نباشد تا بتوانید با ایمنی کامل خودرو را پارک
کنید یا با دنده عقب حرکت کنید.
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دستورالعملها
فعالسازی
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار
دارد ،بـا قـرار دادن اهـرم تعویـض دنـده در وضعیت ،R
سیسـتم فاصلهسـنج دنده عقـب بهطور خـودکار فعال
خواهد شـد.
هنگامیکـه سیسـتم بهطـور خـودکار فعـال میشـود،
هیچگونـه هشـدار صوتـی بهصـدا درنخواهد آمـد .این
حالت نشـاندهنده عملکرد عادی این سیسـتم اسـت.
خاموش کردن
هنگامیکـه اهـرم تعویـض دنـده از وضعیـت  Rخـارج
شـود ،سیسـتم فاصلهسـنج دنده عقب خاموش خواهد
شد .
محدوده شناسایی

سنسـور موجود در قسـمت وسـط عقـب خـودرو قادر
اسـت موانـع را در محـدوده  150سـانتیمتری خودرو
شناسـایی کند.

سنسـور موجـود در گوشـههای عقـب خـودرو قـادر
اسـت موانـع را در محـدوده  75سـانتیمتری خـودرو
شناسـایی کنـد.
احتیاط
نقاط کوری در پوشش سنسور فاصلهسنج دنده عقب
وجود دارد و به این معنا است که تمام موانع شناسایی
نمیشوند .حتی اگر خودروی شما مجهز به این
عملکرد باشد ،همچنان باید اطمینان حاصل کنید که
مانعی اطراف خودرو نباشد تا بتوانید با ایمنی کامل
خودرو را پارک کنید یا با دنده عقب حرکت کنید.
بوق هشدار

بـا نزدیـک شـدن خـودرو بـه موانـع ،بـوق هشـدار
بهصـورت ممتـد بهصـدا درخواهـد آمـد.
بوق هشدار

فاصله با مانع

با فاصله زمانی زیاد

 100الی  150سانتیمتر

با فاصله زمانی کم

 40الی  100سانتیمتر

بوق ممتد

صفر الی  40سانتیمتر
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احتیاط
■ اگر نقص عملکرد در هرکدام از سنسورها یا سیستم
فاصلهسنج دنده عقب ایجاد شود ،بوق هشدار  3ثانیه
بهصدا درخواهد آمد تا به شما اطالع دهد که سیستم
فاصلهسنج قادر به تشخیص موانع نمیباشد .در این
حالت ،لطفاً بالفاصله برای سرویس با نمایندگیهای
مجاز بهمن تماس بگیرید.
■ در شرایط خاص ،ممکن است سیستم فاصلهسنج
دنده عقب ،بوق هشدار را اشتباه بهصدا درآورد .این
مسئله به دلیل تداخل با صداهای خارجی با فرکانس
مشابه میباشد .تداخل امواج صوتی میتواند ناشی
از صدای برخورد فلزات ،صدای خالی شدن گازهای
پرفشار ،صدای عملکرد ترمزهای پنوماتیک ،صدای
بوق خودروی مجاور و سایر موارد باشد.
■ هنگامیکه سرعت خودرو بیش از  15کیلومتر
بر ساعت باشد ،سنسورهای فاصلهسنج دنده عقب
نمیتواند بهطور صحیح عمل کند .در این حالت ،این
سیستم نمیتواند بهطور دقیق موانع را تشخیص دهد.
■ از فشار دادن یا ضربهزدن به سنسور دنده عقب یا
متعلقات مجاور آن جدا ً پرهیز کنید.
احتیاط
■ لطفاً بخش بیرونی سنسورهای فاصلهسنج دنده
عقب را تمیز نگه دارید .اگر متوجه پوشیده شدن
سنسور با برف ،آب ،یخ ،گل و گرد و خاک و سایر
موارد شدید ،لطفاً بالفاصله این مواد را پاک کنید تا
عملکرد سیستم با مشکل مواجه نشود.
لطفاً از تکه پارچه تمیز و آب کمفشار برای تمیز کردن
سطح سنسور استفاده کنید.
هنگام تمیز کردن سنسور ،نازلهای پرفشار آب را
سمت سنسور فاصلهسنج دنده عقب نگیرید.
از اجسام تیز یا مواد خورنده برای تمیز کردن سنسور
فاصلهسنج دنده عقب استفاده نکنید.
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احتیاط
■ سنسورهای فاصلهسنج دنده عقب ابزاری کمکی
است و نمیتواند جایگزین تصمیم راننده نسبت به
شرایط موجود شود .لطفاً هنگام حرکت با دنده عقب
یا پارک خودرو به اطراف خودرو توجه داشته باشید.
■ در حالت حرکت در دنده عقب ،مطمئن شوید درب
پشتی کامال بسته است.
■ نقاط کوری در پوشش سنسورهای فاصلهسنج
دنده عقب وجود دارد و ممکن است در مناطق
خاصی موانع تشخیص داده نشوند .هنگام حرکت با
دنده عقب باید اطمینان حاصل کنید که کودک یا
حیوان در مجاورت خودرو وجود نداشته باشد زیرا
ممکن است سنسورهای فاصلهسنج دنده عقب آنها
را شناسایی نکند.
■ هنگام حرکت با دنده عقب باید دقت کنید که پشت
خودرو ستون باریک ،حصار یا موارد مشابه وجود
نداشته باشد زیرا ممکن است سنسورهای فاصلهسنج
دنده عقب این موانع را شناسایی نکند.
■ در شرایط زیر ،سیستم فاصله سنج دنده عقب به دلیل
تأثیرپذیری از امواج فراصوتی (آلتراسونیک) ،ممکن است
به درستی عمل نکند:
 وجود موانعی مانند سیم خاردار ،حصار ،ستون باریک،طناب و یا اجسام کوچکی در پشت خودرو
 وجود موانعی مانند برف ،پارچه کتانی و یا مواد جاذبصدا در پشت خودرو
 موانعی با زوایای تیز یا مخروطی هنگام رانندگی در چمنزار یا جاده های ناهموار -هنگام حرکت دنده عقب بر روی سطوح شیب دار
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دوربین دنده عقب
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

درباره سیستم

ایـن عملکـرد از یـک دوربیـن بـرای نمایـش پشـت
خـودرو در صفحـه نمایـش چندرسـانهای اسـتفاده
میکنـد .خطـوط راهنمـای متحـرک و ثابـت بـه ایـن
تصاویـر اضافـه شـده اسـت تـا بـه راننـده کمـک کند.
خطـوط راهنمـای متحـرک و ثابت ،شـاخصی از عرض
خـودرو میباشـند .خطـوط راهنمـای متحـرک در
هنـگام پـارک خـودرو بـه راننـده کمـک میکنـد.

دستورالعملها
فعالسازی سیستم
 هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONو اهـرمتعویـض دنـده در وضعیـت  Rقـرار داشـته باشـند ،این
سیسـتم فعال میشـود.
 هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار دارد،دکمه دوربین دنده عقب را که روی نمایشگر چندرسانهای
(مولتـی مدیا) قرار دارد ،فشـار دهید تا این سیسـتم فعال
شـود .برای اطالع از جزئيات بیشـتر بـه دفترچه راهنمای
سیسـتم مولتی مدیا مراجعه کنید.
خاموش کردن سیستم
 هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  LOCKیـا ACCقـرار گیـرد ،ایـن سیسـتم خامـوش میشـود.
 هنگامیکـه خـودرو بـا سـرعت بیـش از  15کیلومتربـر سـاعت رو بـه جلـو حرکـت کنـد ایـن سیسـتم
خامـوش میشـود.
 اهـرم تعویـض دنده را از دنـده  Rخارج کنید و گزینه ESCدر قسـمت بـاال و سـمت چـپ نمایشـگر چنـد
رسـانهای را فشـار دهید تا این سیسـتم خاموش شـود.
دکمهها

 -Aدکمه ابزار
 -Bدکمه برگشت
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 -Cدکمه حالت پارک عادی خودرو
 -Dدکمه حالت پارک دوبل
 -Eدکمه حالت پارک عمود
دکمـه ابـزار را فشـار دهید تا منـوی ابزار در دسـترس
قـرار گیـرد یا پنهان شـود.
دکمـه حالـت پـارک خـودرو در منـوی ابـزار را فشـار
دهیـد تـا حالت پـارک موردنظر خـود را انتخاب کنید.

حالت پارک دوبل
 .1دکمه حالت پارک دوبل در نمایشـگر چندرسـانهای
را بـرای انتخـاب این حالت فشـار دهید.

حالتهای پارک
پارک عادی خودرو

 -Aمحل پارک خودرو
 .2خـودرو را در وضعیـت شـروع به حرکت قـرار دهید
و اطمینـان حاصـل کنیـد کـه مانعـی در محـل پارک
نشـان داده شـده بـا رنـگ قرمـز وجود نداشـته باشـد.
سـپس غربیلـک فرمـان را بچرخانیـد تـا محـل پارک
موردنظـر را مشـخص کنید.
 -Aخط راهنمای ثابت
 -Bخط راهنمای متحرک
بـا فعـال شـدن ایـن سیسـتم ،حالـت پـارک عـادی
بهصـورت پیشفـرض انتخاب میشـود .صفحه نمایش
مطابـق بـا تصویـر فـوق میباشـد .خطـوط متحـرک و
ثابـت بهطور خـودکار براسـاس زاویـه غربیلـک فرمان
تنظیـم خواهد شـد.
در ایـن حالـت همزمـان میتوانیـد بـا اسـتفاده از
دکمـه انتخـاب حالـت پـارک خـودرو در نمایشـگر
چندرسـانهای ،بـه حالـت پارک دوبـل یا حالـت پارک
عمـود تغییـر وضعیـت دهیـد.

100

 -Aمحل پارک
 .3غربیلـک فرمـان را بچرخانیـد تا محل پـارک به رنگ
سـبز درآیـد و قسـمت بیرونی محل پـارک روی صفحه
نمایـش را با شـانه جـاده هماهنگ کنید.

فصل  :2رانندگی  /دوربین دنده عقب

میتوانیـد بـا مشـاهده رنـگ قسـمت بیرونـی روی
صفحـه نمایـش ،از ایمن بـودن وضعیـت موجود مطلع
شو ید .
 سبز :وضعیت پارک ایمن است. قرمـز :حیـن پـارک خـودرو ،خطـر برخـورد با سـایرخودروهـا از کنارههـا وجـود دارد.
 آبی :طول محل پارک بیشتر از طول موردنیاز است.هنگامیکـه راننـده نتوانـد روش صحیح پـارک خودرو
را انجـام دهـد ،میتوانـد بـا فشـردن دکمـه بازگشـت
( )Backبـه وضعیت شـروع بـه حرکت برگـردد و دوباره
سـعی کند.

 .4غربیلـک فرمـان را نگـه داریـد و بـا دنـده عقـب
حرکـت کنیـد .خـودرو را بین خط منحنـی و محدوده
جـاده متوقف کنیـد .غربیلک فرمـان را کام ً
ال در جهت
مخالـف بچرخانیـد و سـپس بـه حرکـت با دنـده عقب
ادامـه دهید.

 .5هنگامیکـه خـط ثابـت مـوازی بـا محـدوده جـاده
قـرار گرفـت ،غربیلـک فرمـان را بـه وضعیت مسـتقیم
برگردانیـد و سـپس خـودرو را تـا محـل موردنظـر
حرکـت دهیـد.
حالت پارک عمود
در حالـت پـارک عمود ،سیسـتم کمکی پـارک خودرو
بـه راننـده عالمـت میدهـد کـه خـودرو را در وضعیت
مناسـب جهـت شـروع قـرار دهـد .سـپس راننـده
بـا کمـک ایـن سیسـتم ،خـودرو را در محـل پـارک
موردنظـر پـارک خواهـد کـرد.
این سیسـتم قـادر اسـت خـودرو را در زاویههـای ،45
 60و  90درجـه پـارک کنـد .زاویه پـارک  60درجه در
تصویر زیر نشـان داده شـده اسـت.
 .1حالت پارک عمود را انتخاب کنید.
ابتـدا خـودرو را در موقعیـت مناسـب جهـت شـروع
متوقـف کنیـد .بـه ایـن صـورت کـه از طریـق دوربین
دنـده عقـب محـل پـارک قابـل مشـاهده باشـد.
دکمـه حالت پارک عمود روی نمایشـگر چندرسـانهای
را بـرای انتخـاب این حالت فشـار دهید.
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پـس از انتخـاب حالت پارک عمود ،با مشـاهده خطوط
راهنمـای پـارک نشـان داده شـده در صفحـه نمایش،
نزدیـک به محـل پارک موردنظر بررسـی کنیـد که در
موقعیـت صحیح قـرار گرفتهاید.

 .2وضعیت شروع را انتخاب کنید.
خـودرو را آهسـته به عقـب برانید تا خطـوط راهنمای
پـارک با لبـه محل پـارک در یک
راسـتا قـرار بگیرنـد .هنگامیکـه خطـوط راهنمـای
پـارک خـودرو بـه لبـه محل پـارک رسـید ،خـودرو را
متوقـف کنید.
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 .3غربیلک فرمان را کامل بچرخانید.
در ایـن حالت ،خـط راهنمای پارک خـودرو در صفحه
نمایـش جـای خـود را بـه خطـوط راهنمـای ثابـت و
متحـرک و نشـانگر فاصلـه میدهد.

 .4خـودرو را تـا حالـت پـارک عمـود کامـل بـه عقـب
برانید.
غربیلـک فرمـان را نگـه داریـد و سـپس بـه حرکـت با
دنـده عقـب ادامـه دهیـد .هنگامیکـه خـط راهنمـای
ثابـت بـا خطـوط محـل پـارک موردنظـر موازی شـد،
غربیلـک فرمـان را به وضعیت مسـتقیم برگردانید و در
ایـن وضعیـت نگه داریـد .حرکت با دنده عقـب را ادامه
ً
کاملا وارد محل پارک شـود.
دهیـد تـا خـودرو

فصل  :2رانندگی  /سیستم نمایش نقطه کور

احتیاط
■ تصاویر این بخش فقط برای اطالع شما میباشد.
لطفاً حرکت خودرو را براساس شرایط موجود انجام
دهید.
■ هنگام حرکت با دنده عقب خودرو ،اطمینان حاصل
کنید که درب پشتی محکم بسته شده باشد.
■ هنگام شستوشوی خودرو مراقب باشید نازل
پرفشار آب ،را به سمت دوربین یا در مجاورت آن قرار
ندهید .در غیراینصورت ممکن است آب وارد دوربین
شود و باعث نقص عملکرد سیستم ،آتشسوزی یا
سایر موارد شود.
■ به دوربین ضربه نزنید .در غیراینصورت ممکن است
به دوربین آسیب وارد شود یا حتی باعث وقوع اتصال،
جرقه ،شوک برقی و بروز آتشسوزی شود.
هشدار
دوربین دنده عقب ابزاری کمکی است .تصویر اجسام
نشان داده شده در وضعیت نمایش ممکن است تاب
برداشته باشند و نشاندهنده حالت اصلی جسم
نباشند یا تمام اجسام موجود در میدان دید را نشان
ندهد .باید توجه داشته باشید که شخص راننده
همواره مسئول ایمنی خودرو است و باید هنگام
حرکت خودرو و پارک خودرو توجه کامل به اطراف
داشته باشید.
لطفاً آرام و با احتیاط به عقب برانید.

سیستم نمایش نقطه کور
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
درباره سیستم
سیسـتم نمایـش نقطه کـور ،نمایش نقطه کـور جلوی
سـمت راسـت را در نمایشگر چندرسـانهای امکانپذیر
میسـازد و در نتیجـه میـدان دیـد راننده را گسـترش
میدهـد و از برخـورد بـا موانـع موجـود در نقطـه کور
جلوگیـری میکند.
دستورالعملها

 -Aسیستم نمایش نقطه کور
دکمه استارت در وضعیت  ACCیا  ONقرار دارد.
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دکمه سیسـتم نمایش نقطه کـور روی غربیلک فرمان را
برای فعال کردن این سیسـتم فشـار دهیـد .این دکمه را
مجددا ً فشـار دهید تا این سیسـتم خاموش شـود.
محل قرارگیری دوربین

دوربیـن سیسـتم نمایـش نقطـه کـور زیـر آینـه بغـل
سـمت سرنشـین جلـو قـرار دارد.
احتیاط
■ هنگام شستوشوی خودرو با نازل پرفشار آب،
مراقب باشید آن را به سمت دوربین یا در مجاورت
آن قرار ندهید .در غیراینصورت ممکن است آب
وارد دوربین شود و باعث نقص عملکرد سیستم،
آتشسوزی یا سایر موارد شود.
■ به دوربین ضربه نزنید .در غیراینصورت ممکن است
به دوربین آسیب وارد شود یا حتی باعث وقوع اتصال،
جرقه ،شوک برقی و بروز آتشسوزی شود.
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هشدار
سیستم نمایش نقطه کور ابزاری کمکی است .تصویر
اجسام نشان داده شده در وضعیت نمایش ممکن
است تاب برداشته باشند و نشاندهنده حالت اصلی
جسم نباشند یا تمام اجسام موجود در میدان دید را
نشان ندهد .توجه داشته باشید شخص راننده همواره
مسئول ایمنی خودرو است و باید هنگام حرکت
خودرو و پارک خودرو توجه کامل به اطراف داشته
باشید.

فصل  :2رانندگی  /سیستم خاموش-روشن شدن هوشمند موتور

سیسـتم خامـوش  -روشـن شـدن
هوشـمند موتـور

دستورالعملها

تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
درباره سیستم
سیسـتم "خاموش  -روشـن شـدن هوشـمند موتور" از
قطعاتـی نظیـر  ،ECUعملکنندههای کمکـی ،باتری و
سنسـور مقـدار شـارژ باتری اسـتفاده میکند تـا موتور
را هنگامیکـه درجـا کار میکنـد بهطـور خـودکار
خامـوش کنـد و درصـورت نیـاز سـریعاً دوبـاره موتـور
را روشـن کند.
حیـن رانندگـی (هنگامیکـه سـرعت خـودرو بیـش از
 10کیلومتر بر سـاعت اسـت و چراغ نشـانگر سبزرنگ
روی صفحـه کیلومتـر روشـن شـود) ،هنگامیکـه
خودرو پشـت چـراغ قرمز متوقف شـود و اهرم تعویض
دنـده در وضعیـت  Nقـرار گیـرد ،اگـر پـای خـود را از
روی پـدال کالچ بردارید ،موتـور بطور خودکار خاموش
خواهـد شـد .هنگامیکـه راننـده آمـاده حرکت اسـت،
تنهـا کاری کـه بایـد انجـام دهید این اسـت کـه پدال
کالچ را فشـار دهیـد تـا موتـور روشـن شـود .سـپس
دنـده مناسـب را برای شـروع به حرکـت انتخاب کنید.

هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار
بگیـرد ،سیسـتم خامـوش  -روشـن شـدن هوشـمند
خـودرو بطـور پیشفـرض روشـن میشـود.
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
هربـار کـه راننـده دکمـه خامـوش  -روشـن شـدن
هوشـمند خـودرو را فشـار دهـد ،ایـن سیسـتم بیـن
حالتهـای  LOCKو  ONتغییـر وضعیـت میدهـد.
توقف خودکار
هنگامیکـه راننـده داخـل خودرو اسـت و خـودرو باید
متوقـف شـود ،راننـده بایـد پـدال کالچ را فشـار دهد.
ً
کاملا متوقف شـد ،اهـرم تعویض
هنگامیکـه خـودرو
دنـده را در دنـده  Nقرار دهید و سـپس پـای خود را از
روی پـدال کالچ بردارید.
شـرایط زیـر بـرای خامـوش  -روشـن شـدن خـودکار
موتـور الزم اسـت:
 .1موتور درجا کار کند و دنده  Nانتخاب شده باشد؛
 .2سرعت خودرو کمتر از  3کیلومتر بر ساعت باشد؛
 .3پدال گاز کام ً
ال آزاد باشد؛
 .4پدال کالچ کام ً
ال آزاد باشد؛
.5شارژ باتری برای روشن شدن موتور به مقدار کافی باشد؛
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 .6درب راننده بسته باشد؛
 .7عملکرد بخارزدای جلو فعال نشده باشد؛
 .8دمـای آب موتـور بـه  60درجه سلسـیوس رسـیده
باشد؛
 .9خالء کافی توسط بوستر ترمز تامین شده باشد؛
 .10درب موتور بسته باشد.
روشن شدن خودکار
هنگامیکـه راننـده آماده حرکت اسـت باید پدال کالچ
یـا پـدال گاز را فشـار دهـد .در ایـن حالـت ،سیسـتم
خاموش  -روشـن شـدن هوشـمند خـودرو مـوارد زیر
را بررسـی میکنـد:
 .1درب راننده بسته باشد؛
 .2گیربکس در وضعیت  Nباشد.
 .3درب موتور بسته باشد؛
اگـر این شـرایط فراهم باشـد ،موتـور بالفاصله روشـن
خواهـد شـد .بـا انتخاب دنـده مناسـب توسـط راننده،
خـودرو میتوانـد شـروع بـه حرکـت کند.
احتیاط
■ اگر پس از اینکه موتور بطور خودکار روشن شد،
راننده طی  15ثانیه اهرم تعویض دنده را در یکی از
دندهها قرار نداده یا پدال گاز را فشار ندهد ،موتور
مجددا ً وارد حالت توقف خودکار خواهد شد.
■ اگر موتور حین حرکت بطور غیرمنتظره خاموش
شود ،راننده فقط باید پدال کالچ را فشار دهد و اهرم
تعویض دنده را در دنده  Nقرار دهد تا موتور مجددا ً
روشن شود.
■ هنگامیکه دمای داخلی باتری بسیار زیاد یا بسیار
کم باشد ،سیستم خاموش  -روشن شدن هوشمند
خودرو عمل نمیکند.
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احتیاط
سیستم خاموش  -روشن شدن هوشمند خودرو تحت
شرایط زیر کار نخواهد کرد و موتور بطور خودکار
خاموش نخواهد شد:
■ هنگامیکه از سیستم خاموش  -روشن شدن
هوشمند خودرو بسیار استفاده شده باشد؛
■ هنگامیکه خودرو در ارتفاع بیش از  3200متر از
سطح دریا قرار گرفته باشد؛
■ هنگامیکه شارژ باتری خالی شده باشد و خودرو به
منبع برق جدیدی متصل شود ،این سیستم به تنظیم
خود خواهد پرداخت .در این حالت تا وقتیکه خودرو
مقدار مشخصی حرکت نکند نمیتوانید از عملکرد
خاموش  -روشن شدن هوشمند خودرو استفاده کنید.
هنگامیکه موتور در حالت توقف خودکار است (و
اهرم تعویض دنده در وضعیت  Nقرار دارد و دربهای
خودرو و درب موتور بسته است) ،موتور در شرایط زیر
بالفاصله روشن نخواهد شد.
■ هنگامیکه میزان شارژ باتری از مقدار مشخص
شده کمتر باشد یا نقص عملکردی در سیگنال ارسالی
باتری وجود داشته باشد؛
■ هنگامیکه خالء کافی برای ترمز وجود نداشته
باشد؛
■ هنگامیکه دکمه بخارزدای جلو در وضعیت ON
قرار داشته باشد؛
■ هنگامیکه خودرو با سرعت  5کیلومتر بر ساعت به
سمت جلو یا عقب "حرکت" کند؛
■ هنگامیکه دکمه سیستم خاموش  -روشن شدن
هوشمند خودرو خاموش باشد.
سنسور باتری
سنسـور باتـری ،قطعه برقی دقیقی اسـت که اطالعاتی
ماننـد ولتـاژ ،جریـان و دمـای باتـری را بـرای تعییـن
وضعیـت عملکـرد باتـری تشـخیص میدهد.
بسـتهای متصل بـه باتری را جدا نکنیـد زیرا مقاومت
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اتصـال بیـن آنـود و سنسـور باتـری باید وجود داشـته
باشـد .در غیراینصـورت باعـث میشـود کـه سیسـتم
خاموش  -روشـن شـدن هوشـمند خـودکار کار نکند.
پیادهسـازی و شـارژ مجـدد باتری توسـط کاربـر اکیدا ً
ممنـوع اسـت .چنیـن اقداماتـی میتوانـد منجـر بـه
عملکـرد نامناسـب سنسـور باتـری و نقـص عملکـرد
سیسـتم خامـوش  -روشـن شـدن هوشـمند خـودرو
شـود .بـرای برنامهریـزی مجدد سنسـور باتـری باید به
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن مراجعـه کنیـد.
احتیاط
■ درصورت نیاز به تعویض باتری ،فقط با باتریهای
کام ً
ال یکسان و با مدل مشابه تعویض کنید .همچنین
برای تعویض باتری باید به نمایندگیهای مجاز بهمن
مراجعه کنید.
■ پس از تعویض باتری ،سنسور باتری باید مجددا ً
برنامهریزی شود .درغیراینصورت دقت سنسور با
مشکل مواجه میشود و عملکرد عادی سیستم
خاموش  -روشن شدن هوشمند خودرو را تحت تأثیر
قرار میدهد.
ی استفاده نکردن خودرو،
■ اگر پس از مدت طوالن 
نمیتوانید آن را به دلیل کم بودن شارژ باتری روشن
کنید ،میتوانید باتری دیگری را متصل کرده و
موتور را با باتری به باتری کردن روشن کنید .برای
جلوگیری از نقص عملکرد سیستم خاموش  -روشن
شدن هوشمند خودرو ،از پیادهسازی باتری اصلی یا
سنسور باتری خودداری کنید.
■ باتری را با استفاده از دستگاههای شارژکننده یا
باتریهای دیگر ،شارژ نکنید .درغیراینصورت منجر
به نقص عملکرد سیستم خاموش  -روشن شدن
هوشمند خودرو خواهد شد .توصیه میکنیم که باتری
با استفاده از برق تولید شده توسط خودرو شارژ شود.

سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
درباره سیستم
سیسـتم کنترل حرکـت خـودرو در سـرازیری (،)HDC
هنگامیکـه خـودرو در سـرازیری حرکـت میکنـد،
بطـور خـودکار سـرعت ثابـت و آرامـی را بـرای خودرو
فراهـم کـرده و حفـظ سـرعت ثابـت را بـرای حرکـت
ایمـن در سـرازیری امکانپذیـر میسـازد.
پـس از فعال شـدن سیسـتم ،خـودرو سـرعت ثابتی را
حفـظ خواهـد کـرد و راننـده دیگـر مجبور نیسـت که
پـدال گاز را فشـار دهد.
شرایط عملکرد
 .1خـودرو در شـیب کمتـر یـا برابـر با  50درصـد قرار
گرفته باشـد؛
 .2سـرعت خـودرو بیـن  8الـی  35کیلومتر بر سـاعت
باشد.
 .3گیربکـس در حالـت دنده سـنگین ،دنـده  Rیا دنده
 Nقرار داشـته باشد.
احتیاط
توصیه میکنیم که دنده سنگین را فعال کنید تا از
این سیستم بطور مؤثر استفاده کنید.
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دستورالعملها

فعالسازی سیستم
 بـا فراهـم شـدن شـرایط عملکـرد سیسـتم ،دکمـهمربـوط بـه سیسـتم را فشـار دهیـد تـا فعـال شـود .بـا
فعال شـدن سیسـتم ،چراغ نشـانگر واقع در قسمت
باالیـی صفحه کیلومتر چشـمک خواهـد زد درحالیکه
چراغهـای ترمـز خـودرو نیـز روشـن خواهد شـد.
 هنگامیکـه شـرایط عملکـرد سیسـتم فراهم نشـدهباشـد ،فشـردن دکمـه مربوط بـه سیسـتم آن را فعال
نخواهـد کرد .سیسـتم وارد حالت آماده بهکار میشـود
و چـراغ نشـانگر روشـن میشـود .هنگامیکه تمام
شـرایط فراهم شـود ،سیسـتم بطـور خـودکار به حالت
عملکرد وارد میشـود.
خاموش کردن سیستم
ً
 دکمـه مربـوط بـه سیسـتم را مجـددا فشـار دهید تاسیسـتم خاموش شـود.
 هنگامیکه سـرعت خـودرو بیشـتر از  60کیلومتر برسـاعت شـود ،سیسـتم بطور خودکار خاموش میشود.
پس از خاموش شـدن سیسـتم ،چراغ نشـانگر نیز
خاموش خواهد شـد.
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تنظیم سرعت خودرو
هنگامیکه سیسـتم در حالت عملکرد اسـت ،همچنان
میتوانیـد سـرعت خـودرو را بـا فشـردن پـدال گاز یـا
پـدال ترمز تغییـر دهید.
میتوانیـد سـرعت خـودرو را بیـن  8الـی  35کیلومتر
بر سـاعت تنظیـم کنید.
احتیاط
هنگامیکه سرعت خودرو بین  35الی  60کیلومتر
بر ساعت باشد ،سیستم وارد حالت "آماده بهکار"
میشود .هنگامیکه سرعت خودرو مجددا ً به محدوده
 8الی  35کیلومتر بر ساعت برسد ،سیستم بطور
خودکار وارد حالت عملکرد خواهد شد.
هنگامیکه سرعت خودرو بین  8الی  35کیلومتر
باشد ،میتوانید با فشردن پدال گاز یا پدال ترمز،
سرعت حرکت خودرو را افزایش یا کاهش دهید .با
این حال برای مؤثر بودن سیستم کنترل خودرو در
سرازیری ،سرعت خودرو باید بین  8الی  35کیلومتر
بر ساعت باشد.
هشدار
سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری در تمام
شرایط کار نخواهد کرد و فقط یک سیستم کمکی
محسوب میشود.
شخص راننده است که همواره
توجه داشته باشید این
ِ
مسئول ایمنی خودرو است.
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سیستمهای کمکی رانندگی
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
برای بهبود عملکرد و ایمنی در رانندگی ،سیسـتمهای
زیـر در موقعیتهـای مختلـف رانندگی بطـور خودکار
فعال میشـوند:
 سیستم ترمز ضدقفل ()ABS؛ سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز ()EBD؛ سیستم کمکی ترمز ()BAS؛ سیستم کنترل کشش ()TCS؛ سیستم الکترونیکی کنترل پایداری خودرو ()ESP؛ سیستم شروع حرکت در سرباالیی ()HHC؛ -سیستم برقی کمکی چرخش فرمان (.)EPS

احتیاط
درباره ایمنی در عبور و مرور
هیچوقت به خاطر مجهز بودن خودرو به سیستمهای
کمکی رانندگی ،رانندگی پرخطر انجام ندهید و
همواره اطمینان حاصل کنید که سرعت و نحوه
رانندگی شما مطابق با دید ،شرایط جوی ،و شرایط
ترافیکی و جاده باشد.
درباره تغییرات در خودرو
تغییرات در سیستم تعلیق یا استفاده از تایرها و
چرخهایی با اندازه غیرمجاز بر سیستمهای کمکی
رانندگی ،تأثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است
منجر به نقص عملکرد سیستم شود.
درباره صدا و لرزش خودرو
■ بعضی از سیستمهای کمکی رانندگی (مانند )ABS
در حین کارکرد ممکن است باعث ایجاد لرزش و
یا صدای موتور شوند .این موارد نشاندهنده نقص
عملکرد نمیباشد.
■ هنگامیکه به دلیل افت شارژ باتری ،اقدام به
باتری به باتری کردن میکنید ،ممکن است موتور
بصورت عادی کار نکند و چراغهای هشدار  ABSیا
 ESPروشن شود .این موارد به دلیل پایین بودن ولتاژ
باتری ایجاد میشوند و به معنای از کار افتادن ABS
یا  ESPنمیباشد.

سیستم ترمز ضدقفل
هنگامیکـه ترمـز اعمـال میشـود یـا حیـن رانندگـی
در جادههـای لغزنـده ترمـز گرفتـه میشـود ABS ،بـه
جلوگیـری از قفـل شـدن چرخهـا برای حفـظ کنترل
فرمانپذیـری خـودرو در حیـن ترمزگیـری کمـک
میکنـد.
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احتیاط
هنگام ترمزگیری اضطراری ،پدال ترمز را به نرمی
فشار ندهید ،یا از چندیدن بار فشار دادن پدال ترمز
اجتناب کنید .در غیراینصورت مسافت توقف افزایش
خواهد یافت.
 ABSبرای کاهش مسافت توقف خودرو طراحی نشده
است .در شرایط زیر خودروی شما نسبت به خودرویی
که مجهز به  ABSنمیباشد ،ممکن است به مسافت
توقف بیشتری نیاز داشته باشد .از حفظ فاصله ایمن
و مناسب با خودروی جلویی اطمینان حاصل کنید:
■ هنگام رانندگی در جاده برفی ،شنی یا گلی؛
■ هنگام رانندگی با زنجیرچرخ؛
■ هنگام رانندگی در جاده ناهموار؛
■ هنگام رانندگی در جاده غیرمسطح و دارای چاله.
همچنین ممکن است در شرایط زیر ABS ،عملکرد
مؤثری نداشته باشد:
■ هنگامیکه چسبندگی تایر محدود است (مانند
استفاده از تایر بسیار ساییده شده در جاده برفی)؛
■ هنگام رانندگی با سرعت باال در جاده خیس.

سیسـتم الکترونیکی کنتـرل پایـداری خودرو
()ESP
 ESPمیتوانـد بـه کاهـش ُسـر خـوردن خـودرو کمک
کنـد و پایـداری در رانندگی را بـا ترمزگیری هرکدام از
چرخهـا تحت شـرایط خـاص رانندگی بهبود ببخشـد.
هنگامیکـه  ESPفعـال اسـت ،چـراغ نشـانگر
روی صفحـه کیلومتـر چشـمک میزنـد .در این حالت
احتیـاط بیشـتری در رانندگـی مـورد نیـاز اسـت.
بطـور کل ESP ،در طـول رانندگـی فعـال اسـت .فقـط
در شـرایط خـاص زیـر این سیسـتم را خامـوش کنید:
 .1هنگام رانندگی با زنجیرچرخ؛
 .2هنـگام رانندگـی در بـرف عمیـق یا در سـطوح غیر
مسـتحکم و نرم؛
 .3هنگامیکه خودرو گیر کرده است.
با اتمام شرایط فوق ESP ،را دوباره راهاندازی کنید.
روش فعال و غیرفعال کردن

سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز
سیسـتم الکترونیکـی توزیـع نیـروی ترمـز ()EBD
میتوانـد نسـبت نیـروی ترمـز عقـب و جلـو را بـرای
بهبـود عملکرد ترمزگیـری بطور خـودکار تنظیم کند.
این سیسـتم ،مکمـل  ABSبرای ثبـات در ترمزگیری و
درنتیجـه ثبـات خـودرو میباشـد.
سیستم کمکی ترمز
فشـردن بسـیار سـریع پـدال ترمـز میتوانـد سیسـتم
کمکـی ترمـز را فعال کنـد تا به افزایش اثـر ترمزگیری
و کاهـش مسـافت توقف حیـن ترمز اضطـراری کمک
کند .
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پـس از روشـن شـدن موتـور ،دکمـه روی صفحـه
کنتـرل را فشـار دهیـد و چـراغ نشـانگر در صفحه
کیلومتـر روشـن خواهـد شـد و بیانگـر ایـن اسـت که
سیسـتم خامـوش شـده اسـت .مجـددا ً دکمـه
را
فشـار دهیـد تـا  ESPدوبـاره شـروع بـهکار کند.
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احتیاط
در شرایط زیر ESP ،بطور خودکار فعال میشود:
■ هرباری که موتور روشن میشود؛
■ هنگامیکه سرعت خودرو از  80کیلومتر بر ساعت
بیشتر میشود.

سیستم کنترل کششی ()TCS
هنگامیکـه در جـاده لغزنـده پـدال گاز را فشـار
میدهیـد TCS ،بـه حفـظ نیـروی محـرک کمـک
کـرده و از بکسـواد کردن (سـر خوردن) چـرخ محرک
جلوگیـری میکنـد.
احتیاط
 TCSو  ESPهمزمان خاموش و روشن میشوند.

سیستم شروع حرکت در سرباالیی ()HHC
هنگامیکـه راننـده در سـرباالیی شـروع بـه حرکـت
میکنـد و پـدال ترمـز را رهـا میکنـد HHC ،میتوانـد
نیـروی ترمزگیـری را حدود  2ثانیه بـرای جلوگیری از
حرکـت رو بـه عقب خـودرو حفـظ کند.
سیستم فرمان برقی (الکتریکی) ()EPS
ایـن سیسـتم بـا نظـارت بـر سـرعت حرکـت ،میـزان
گشـتاور کمکـی را تنظیـم میکند تـا فرمانپذیری در
سـرعت کم را بهینه کـرده و پایـداری فرمانپذیری در
سـرعت بـاال را بهبود ببخشـد.

سیستم کنترل آالیندگی
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
قطعات اصلی سیستم کنترل آالیندگی عبارتند از:
سنسور اکسیژن،
مبدل کاتالیزور،
توربو شارژر،
واحد کنترل بخارات سوخت (کنیستر)،
واحد کنترل بخارات داخل محفظه کارتل،
سیستم عیبیابی موجود در خودرو (.)OBD
احتیاط
■ سیستم کنترل آالیندگی در مدلهای موتور
مختلف ،متفاوت است .برای اطالع از تجهیزات موجود
میتوانید با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید.
■ تغییری در هیچکدام از قطعات موتور یا سیستم
کنترل آالیندگی ایجاد نکنید.
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سنسور اکسیژن
سنسـور اکسـیژن ،مقـدار اکسـیژن موجـود در دود
خروجـی را اندازهگیـری میکنـد و ایـن اطالعـات را
بـه  ECUگـزارش میدهـد تـا بـرای کارآیـی بهینـه
احتراق و کاهش گاز مونوکسـید کربـن ،هیدروکربنها
و اکسـیدهای نیتروژن موجود در دود خروجی ،نسـبت
ترکیـب هـوا  -سـوخت را تنظیـم کنـد.
مبدل کاتالیزور
مبـدل کاتالیـزور مهمتریـن تصفیهکننـده خارجـی
نصـب شـده در سیسـتم اگـزوز خـودرو میباشـد.
مبـدل کاتالیـزور شـامل کاتالیزورهـای فلـزی اسـت
کـه بـا اکسیداسـیون و واکنشهـای کاهنـده ،گازهای
مضـر ماننـد منواکسـیدکربن ،هیدروکربنها و اکسـید
نیتـروژن را بـه دیاکسـید کربـن (کـه جـزء آالیندهها
محسـوب نمیشـود) ،آب و گاز نیتـروژن تبدیـل
میکنـد.
مبـدل کاتالیـزور بایـد بهدرسـتی مـورد اسـتفاده قـرار
گیـرد و معمـوالً نیـاز بـه اقدامـات تعمیـر و نگهـداری
نـدارد .بنابرایـن نبایـد بـدون دلیـل خاصـی آن را بـاز
کـرد .درصـورت نیـاز به تعویـض ،باید نـوع کاتالیزور با
موتـور هماهنگ شـود.
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احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن مبدل کاتالیزور ،لطفاً
به موارد زیر توجه کنید:
■ از بنزین سربدار یا بنزین دارای منگنز یا گوگرد
بیشتر از مقدار استاندارد استفاده نکنید.
■ هنگامی که سطح بنزین بسیار کم است ،رانندگی
نکنید.
■ استفاده از سوخت نامرغوب منجر به احتراق ناقص
موتور (این مورد با نامرتب کارکردن موتور یا افت
توان موتور بروز پیدا میکند) و آسیب دیدن مبدل
کاتالیزور میشود.
■ اجازه ندهید موتور با دور باال برای مدت طوالنی (5
دقیقه یا بیشتر) ،درجا کار کند.
■ هنگام بروز مشکل در موتور (مانند خاموش شدن یا
افت عملکرد) ،به رانندگی ادامه ندهید.
■ موتوری که شمع ندارد (شمع از روی آن باز شده
است) را استارت نزنید.
■ خودرو را با هل دادن یا کشیدن روشن نکنید.
■ از ریختن روغن موتور زیاد ،خودداری کنید.
■ لطفاً از ضربهزدن به مبدل کاتالیزور خودداری کنید.
توربو شارژر
توربـو شـارژر میتوانـد بازدهی موتور را بهبود ببخشـد
و خروج ترکیبات مضر مانند ذرات معلق و اکسـیدهای
نیتـروژن را کاهش دهد.
واحد کنترل بخارات سوخت (کنیستر)
واحد کنترل بخارات سـوخت میتواند از وارد شـدن بخار
سـوخت ایجاد شـده در باک به محیط جلوگیری کند.
بخارهـای سـوخت ایجـاد شـده در بـاک ،موقتـاً در
مخـزن کنیسـتر جـذب و ذخیـره شـده و هنگامیکـه
خـودرو در حـال حرکـت اسـت ،بخارهـای سـوخت
ذخیره شـده در کنیسـتر موتور مکیده شـده و استفاده
میشـود.
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واحد کنترل بخارهای داخل محفظه کارتل
واحـد کنتـرل بخارهای داخل محفظـه کارتل ،گازهای
ترکیـب شـده در ایـن محفظـه را (ماننـد بخارهـای
نسـوخته سـوخت ،بخـار آب و گاز خروجـی) از طریـق
لولههـای متصـل بـه محـل مناسـب در لولـه هواکـش
موتـور هدایت میکند تـا مجددا ً آنها را به سـیلندرها
برگردانـده و مـورد اسـتفاده قـرار دهـد .درنتیجـه
آالیندگـی گازهـای خروجـی و مصرف سـوخت موتور
کاهـش مییابـد.
سیستم عیبیابی خودرو
چراغ نشـانگر نقص عملکرد موتور قسـمتی از سیسـتم
عیبیابـی خـودرو میباشـد .لطفـاً بـرای اطلاع از
جزئیـات بیشـتر بـه صفحـه  116مراجعـه کنید.
واحـد الکترونیکـی کنتـرل موتـور مجهـز بـه سیسـتم
عیبیابـی ،اطالعـات خطاهـا و نقصهـا را در خـود
ذخیـره میکنـد (بخصـوص زمانیکـه در رابطـه بـا
آالیندگیهـای گازهـای خروجـی باشـد) .اطالعـات
خطاهـا در صورت جدا شـدن کابل باتـری پاک خواهد
شـد و عیبیابـی سـریع را دشـوار میکنـد .بنابرایـن
هنگام بررسـی دلیل روشـن شـدن چراغ نشـانگر بروز
عیـب در عملکـرد موتـور ،کابلهـای باتـری را جـدا
نکنید .
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صفحه نشانگرها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.

صفحه کیلومتر

 -Aدورسنج موتور

 -Bنشانگر سرعت خودرو

 -Cنشانگر سطح سوخت

 -Dنشانگر دمای آب موتور

احتیاط
از آنجاییکه مدلهای خودرو متفاوت میباشند ممکن است شکل ظاهری صفحه کیلومتر نیز مقداری متفاوت
باشد.
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دورسنج موتور
دور موتور در هر دقیقه را نشان میدهد.
احتیاط
از عملکرد موتور در محدوده هشدار قرمز رنگ
جلوگیری کنید (محدودهای که بیشتر از دور موتور
مجاز میباشد).
اگر موتور به مدت طوالنی در شرایطی که عقربه
نشانگر در محدود قرمزرنگ باشد ،کار کند ،تاثیرات
مخربی بر موتور میگذرد و موجب آسیب جدی موتور
شود.

نشانگر سرعت خودرو
سـرعت حرکـت فعلـی را برحسـب کیلومتر بر سـاعت
نشـان میدهد.
نشانگر سطح سوخت
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار
دارد ،نشـانگر سـطح سـوخت ،مقـدار تقریبی سـوخت
باقیمانـده را نشـان میدهـد.
هنگامـی که دکمه اسـتارت در وضعیـت  LOCKیا ACC
قـرار دارد ،عقربـه نشـانگر بـه وضعیـت  Eبرمیگردد و
مقدار سـوخت باقیمانـده را نشـان نخواهد داد.
احتیاط
در شیبها یا پیچها ،ممکن است نشانگر سطح سوخت
بهخاطر حرکت سوخت در باک نوسان داشته باشد.
نشانگر دمای آب (سیال خنککننده موتور)
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
ایـن نشـانگر ،دمـای تقریبی مایـع خنککننـده موتور
را نشـان میدهد.

هشدار
هنگامیکه عقربه نشانگر نزدیک محدوده قرمز رنگ
رسید ،بالفاصله سرعت حرکت خودرو را کم کنید
و خودرو را در محل امن پارک کنید تا بررسیهای
الزم را انجام دهید .درب رادیاتور را باز نکنید .پس از
اینکه دمای آب موتور به حالت عادی برگشت ،موتور
را روشن کنید.

چراغهای نشانگر ،چراغهای هشدار
نشانگر چراغ راهنما

هنگامیکه چراغ راهنما را روشن میکنید ،چراغ نشانگر
گردش به راست یا چپ چشمک خواهد زد.

با فشردن دکمه هشدار خطر ،چراغ خطر (فالشر) و
تمام چراغهای نشانگر بیرون خودرو همزمان چشمک
خواهند زد.
احتیاط
هنگامیکه چراغ نشانگر راهنما چشمک نمیزند یا
سریع چشمک میزند به این معناست که یکی از
المپها سوخته است .المپ سوخته را هرچه سریعتر
تعویض کنید .در غیراینصورت رانندههای دیگر
نمیتوانند راهنما زدن شما را ببینند.

نشانگر چراغ نور باال
این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که چراغ نورباال
روشن شده باشد.
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نشانگر روشن بودن چراغها
این نشانگر روشن میشود تا به شما یادآوری کند که
چراغهای بیرونی خودرو روشن شدهاند.
این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که دکمه چراغ
یا
در وضعیت
باشد.
نشانگر چراغ مهشکن جلو
این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که چراغ مهشکن
جلو روشن شده باشد.
نشانگر چراغ مهشکن عقب
این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که چراغ مهشکن
عقب روشن شده باشد.
چراغ هشدار شارژ باتری
پس از روشن شدن موتور ،اگر مشکلی در سیستم شارژ
باتری وجود داشته باشد ،این نشانگر روشن خواهد شد.
در این حالت لطفاً برای سرویس خودرو با نمایندگیهای
مجاز بهمن تماس بگیرید.
نشانگر نقص عملکرد موتور (چراغ چک)
هنگامیکه دکمه استارت در وضعیت  ONقرار دارد،
اگر مشکلی در سیستم موتور وجود نداشته باشد ،این
نشانگر ابتدا روشن میشود و پس از روشن شدن موتور،
خاموش میشود.
اگر پس از روشن شدن موتور ،این نشانگر همچنان
روشن ماند به این معناست که نقص عملکردی در موتور
وجود دارد که بر آالیندگی آن تأثیرگذار است .در این
حالت لطفاً برای سرویس خودرو با نمایندگیهای مجاز
بهمن تماس بگیرید.
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نشانگر تعمیر موتور
هنگامیکه دکمه استارت در وضعیت  ONقرار دارد،
این نشانگر چند ثانیه روشن میماند و سپس خاموش
میشود .این حالت بیان کننده این است که سیستم
عملکرد عادی دارد.
اگر مشکلی در موتور تشخیص داده شود که به آالیندگی
آن مربوط نباشد ،این نشانگر روشن خواهد ماند .در این
حالت لطفاً برای سرویس خودرو با نمایندگیهای مجاز
بهمن تماس بگیرید
احتیاط
■ اگر این نشانگر حین حرکت روشن شد ،باید خودرو
را در مکانی امن متوقف کرده و موتور را خاموش کنید.
سپس موتور را مجددا ً روشن کنید و بررسی کنید که
نشانگر روشن نشده باشد .اگر نشانگر روشن شد ،لطفاً
هرچه سریعتر برای سرویس خودرو به نمایندگیهای
مجاز بهمن مراجعه کنید .لطفاً قبل از تشخیص نقص
عملکرد ،با احتیاط رانندگی کنید .از رانندگی با
بیشترین توان و سرعت باال خودداری کنید.
■ اگر هنگامی که با فشردن پدال گاز ،سرعت خودرو
افزایش نمییابد ،این نشانگر روشن شد ،بیانگر این
است که مشکلی در سیستم برقی کنترل خودرو
وجود دارد .در چنین شرایطی اگر چه میتوانید به
رانندگی عادی ادامه دهید ،با این حال لرزش خودرو
افزایش خواهد یافت.
لطفاً هرچه سریعتر برای بازرسی خودرو به
نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید.
چراغ هشدار نقص عملکرد کیسه هوا
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
ایـن نشـانگر چنـد ثانیـه روشـن میمانـد و سـپس
خامـوش میشـود .ایـن حالـت بیانکننـده این اسـت
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کـه سیسـتم ،عملکـرد عـادی دارد.
اگـر نقـص عملکـرد در کیسـههوا وجود داشـته باشـد
ایـن نشـانگر روشـن خواهـد مانـد .در این حالـت لطفاً
بـرای سـرویس خـودرو بـا نمایندگیهای مجـاز بهمن
تمـاس بگیرید.
اگر این نشانگر آسیب دیده باشد ،پیغام
«( »Airbag Lamp Failنقـص چـراغ کیسـه هـوا) در
صفحـه نشـانگرها روشـن خواهـد شـد.
نشانگر نقص عملکرد ABS
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
ایـن نشـانگر چنـد ثانیـه روشـن میمانـد و سـپس
خامـوش میشـود .ایـن حالـت بیانکننـده این اسـت
کـه سیسـتم ،عملکـرد عـادی دارد.
اگر نقص عملکرد در  ABSوجود داشـته باشـد این نشـانگر
روشـن خواهـد مانـد .در ایـن حالت لطفـاً برای سـرویس
خـودرو بـا نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.
هنگامیکـه این نشـانگر آسـیب دیده باشـد ،همچنان
میتـوان بهطـور عـادی ترمزگیـری کـرد اگرچـه
عملکـرد ترمـز ضدقفـل در دسـترس نخواهـد بـود.
اگر این نشانگر آسیب دیده باشد ،پیغام
«( »ABS Lamp Failنقـص چـراغ  )ABSدر صفحـه
نشـانگرها روشـن خواهـد شـد.
هشدار
پس از روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز به
رانندگی ادامه ندهید.
با روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز ،خودرو را
در مکانی امن متوقف کنید و بالفاصله با نزدیکترین
نمایندگی مجاز بهمن تماس بگیرید .در غیراینصورت
ممکن است منجر به وقوع تصادف شود.

احتیاط
■ اگر این نشانگر حین حرکت روشن شد ،باید خودرو
را در مکانی امن متوقف کرده و موتور را خاموش کنید.
سپس موتور را مجددا ً روشن کنید و بررسی کنید که
نشانگر روشن نشده باشد .اگر نشانگر روشن شد ،لطفاً
هرچه سریعتر برای سرویس خودرو به نمایندگیهای
مجاز بهمن مراجعه کنید .لطفاً قبل از تشخیص
نقص عملکرد با احتیاط رانندگی کنید .از رانندگی با
بیشترین توان و سرعت باال خودداری کنید.
■ اگر هنگامی که با فشردن پدال گاز ،سرعت خودرو
افزایش نمییابد ،این نشانگر روشن شد ،بیانگر این
است که مشکلی در سیستم برقی کنترل خودرو وجود
دارد .در چنین شرایطی اگر چه میتوانید به رانندگی
عادی ادامه دهید ،با این حال لرزش خودرو افزایش
خواهد یافت.
لطفاً هرچه سریعتر برای بازرسی خودرو به
نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید.
چراغ هشدار نقص سیستم ترمز
این چراغ در صورت وقوع هر یک از شرایط زیر روشن
خواهد شد:
 اشکال در عملکرد پدال ترمز سطح پایین روغن ترمز اشکال در عملکرد سیستم EBDاشکال در عملکرد نشانگر خطای ABS اشکال در عملکرد نشانگر ESP ON اشکال در عملکرد نشانگر ESP OFFزمانیکه این نشانگر معیوب است ،پیام
“ ”Brake Lamp Failدر قسمت نمایشگر اطالعات
صفحه کیلومتر ظاهر خواهد شد.
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هشدار
در زمانیکه چراغ هشدار نقص سیستم ترمز روشن
شده است از ادامه رانندگی پرهیز کنید .خودرو را
در محل امن متوقف نموده و با نمایندگی های مجاز
خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید .در غیر
اینصورت امکان وقوع سانحه تصادف وجود دارد.
چراغ هشدار کم بودن مقدار سوخت
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
ایـن نشـانگر چنـد ثانیـه روشـن میمانـد و سـپس
خامـوش میشـود .ایـن حالـت بیانکننـده این اسـت
کـه سیسـتم ،عملکـرد عـادی دارد.
هنگامـی کـه مقدار سـوخت کافی نیسـت ،این نشـانگر
همـراه بـا بـه صـدا درآمـدن هشـدار صوتـی ،روشـن
خواهـد شـد .همزمـان پیغـام «( »Low Fuelکـم بـودن
میزان سـوخت) نیز بـرای یادآوری در صفحه نشـانگرها
روشـن خواهد شـد.
هنـگام حرکـت در شـیب یا حرکـت در پیچهـا ممکن
اسـت بـه دلیـل حرکت سـوخت در بـاک ،این نشـانگر
روشـن شود.
نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی جلو
اگـر هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقرار
دارد و موتـور روشـن نشـده اسـت یـا سـرعت خـودرو
بـه  20کیلومتـر برسـاعت نرسـیده اسـت ،سرنشـین
جلـو کمربند ایمنی خود را نبسـته باشـد ،این نشـانگر
روشـن خواهد شـد.
اگـر هنگامیکـه سـرعت خـودرو بـه  20کیلومتـر بـر
سـاعت رسـیده باشـد ،سرنشـین جلـو کمربنـد ایمنی
خود را نبسـته باشـد ،نشـانگر همراه با به صدا درآمدن
هشـدار صوتی روشـن خواهد شـد .هنگامیکه کمربند
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ایمنی بطور صحیح بسـته شـود نشـانگر خاموش شده
و هشـدار صوتـی نیـز متوقف خواهد شـد.
نشانگر فشار روغن موتور
پس از روشـن شـدن موتور ،اگر سـطح روغـن موتور یا
فشـار روغن موتور بسـیار کم باشد ،این نشـانگر همراه
بـا بـه صدا درآمدن هشـدار صوتی روشـن خواهد شـد.
در ایـن حالـت بـا نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تماس
بگیریـد .اگر در این شـرایط موتور روشـن بماند ممکن
اسـت به شدت آسـیب ببیند.
هنگامـی کـه موتـور روشـن اسـت گاهـی اوقـات ایـن
نشـانگر چشـمک میزنـد .ایـن مـورد تأثیـر منفـی بر
سیسـتم موتـور نمیگـذارد.
ایـن نشـانگر ،کـم بـودن سـطح روغـن موتور را نشـان
نمیدهـد .بـرای بررسـی سـطح روغـن موتـور بایـد از
میلـه اندازهگیـری روغـن موتـور اسـتفاده کنیـد.
نشانگر هشدار دمای آب
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد
ایـن نشـانگر چنـد ثانیـه روشـن میمانـد و سـپس
خامـوش میشـود .ایـن حالـت بیانکننـده این اسـت
کـه سیسـتم ،عملکـرد عـادی دارد.
هنگامیکـه دمـای مایـع خنککننـده موتـور بسـیار
زیـاد باشـد ایـن نشـانگر همـراه بـا بـه صـدا درآمـدن
هشـدار صوتی روشـن خواهد شـد .در ایـن حالت لطفاً
خـودرو را برای بررسـی متوقف کنیـد .در غیراینصورت
موتـور آسـیب خواهـد دید.
نشانگر نقص عملکرد سیستم
تشخیص فشار باد تایرها ()TPMS
اگـر هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقرار
میگیـرد و مشـکلی در سیسـتم  TPMSوجود نداشـته
باشـد ،ایـن نشـانگر روشـن شـده و پـس از  3ثانیـه
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خامـوش میشـود.
هنگامیکه در سیسـتم تشـخیص فشـار بـاد تایر نقص
عملکـرد وجـود داشـته باشـد ،ایـن نشـانگر  60ثانیـه
چشـمک خواهـد زد و سـپس روشـن خواهـد ماند.
هنگامیکـه فشـار بـاد یا دمـای تایـر ،غیرعادی باشـد
یـا نقـص عملکـردی در سیسـتم تشـخیص فشـار باد
تایر وجود داشـته باشـد ،این نشـانگر همراه با هشـدار
صوتـی روشـن خواهد شـد.
اگر این نشانگر آسیب دیده باشد ،پیغام
«( »TPMS Lamp Failنقـص چـراغ  )TPMSدر صفحـه
نشـانگرها روشـن خواهد شـد.
در ایـن حالـت لطفـاً خـودرو را متوقـف کنیـد و بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
نشانگرسیستمضدسرقتخودرو
هنگامیکـه تمـام دربهـا قفـل شـده باشـند و دکمه
اسـتارت در وضعیت  LOCKقرار داشـته باشـد ،سیستم
ضدسـرقت خـودرو فعـال خواهـد شـد .در ایـن حالت
نشـانگر چشـمک خواهد زد.
نشانگر ESP OFF
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار
میگیـرد ایـن نشـانگر چنـد ثانیـه روشـن میمانـد و
سـپس خامـوش میشـود .این حالـت بیانکننـده این
اسـت کـه سیسـتم عملکـرد عـادی دارد.
اگر این نشانگر آسیب دیده باشد ،پیغام
«( »ESP OFF Lamp Failنقـص چـراغ  )ESP OFFدر
صفحـه نشـانگرها روشـن خواهـد شـد.
نشانگر ESP
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقـرار
میگیـرد ایـن نشـانگر چنـد ثانیـه روشـن میمانـد و

سـپس خامـوش میشـود .این حالـت بیانکننـده این
اسـت کـه سیسـتم عملکـرد عـادی دارد.
هنگامیکـه سیسـتم  ESPعمـل میکنـد ،این نشـانگر
روشـن خواهد شد.
هنگامیکـه نقص عملکرد در  ESPوجود داشـته باشـد
این نشـانگر روشـن خواهد شد.
اگر این نشانگر آسیب دیده باشد ،پیغام
« »ESP OFF Lamp Failدر صفحـه نشـانگرها روشـن
خواهد شـد.
نشانگر ترمزدستی
هنگامـی که دکمه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
بـا فعـال کـردن ترمزدسـتی ایـن نشـانگر در صفحـه
نشـانگرها روشـن خواهد شـد.
با آزاد کردن ترمزدستی این نشانگر خاموش خواهد شد.
اگر سـرعت خودرو بیش از  6کیلومتر بر سـاعت باشـد
و همچنـان ترمزدسـتی آزاد نشـده باشـد ،این نشـانگر
همـراه با هشـدار صوتی روشـن خواهد شـد.
نشانگر کروز کنترل
بـا فعـال شـدن عملکـرد کـروز کنتـرل ایـن نشـانگر
روشـن خواهـد شـد.
نشانگر چراغ موقعیت
هنگامیکـه چراغهـای موقعیـت عقـب و جلـو و چراغ
پالک روشـن شـود ،این نشـانگر روشـن خواهد شـد.
نشـانگر نقـص عملکـرد سیسـتم
پـارک خـودرو
هنگامیکـه نقـص عملکـرد در سیسـتم پـارک خودرو
وجود داشـته باشـد ،این نشـانگر همراه هشـدار صوتی
روشـن خواهد شد.
در ایـن حالـت لطفـاً خـودرو را متوقـف کنیـد و بـا
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نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
نشـانگر نقـص عملکـرد سیسـتم
فرمـان برقـی ()EPS
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
ایـن نشـانگر چنـد ثانیـه روشـن میمانـد و سـپس
خامـوش میشـود .ایـن حالـت بیانکننـده این اسـت
کـه سیسـتم عملکـرد عـادی دارد.
حیـن اسـتارت زدن و روشـن شـدن موتور ،اگـر میزان
بـرق تأمیـن شـده از باتـری کاهـش یابد ممکن اسـت
مـاژول فرمـان برقـی ،بـرق کافـی دریافـت نکنـد و
عملکـرد فرمانپذیـری مؤثـری ارائـه ندهـد .در ایـن
حالـت موتـور را خامـوش کنیـد (بـا قـرار دادن دکمـه
اسـتارت در وضعیـت  )LOCKو سـپس مجـددا ً موتـور
را روشـن کنیـد.
اگـر حیـن حرکت ،نشـانگر نقص عملکرد  EPSروشـن
شـد ،بیانگـر ایـن اسـت کـه  EPSعمـل نمیکنـد .در
ایـن حالـت خـودرو را در مکانـی امـن متوقف کـرده و
موتـور را خامـوش کنیـد (با قـرار دادن دکمه اسـتارت
در وضعیـت  .)LOCKسـپس مجـددا ً موتـور را روشـن
کنیـد .اگـر بـاز هـم نشـانگر نقـص عملکـرد EPS
روشـن شـد ،لطفـاً بالفاصله برای سـرویس خـودرو به
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن مراجعـه کنیـد.
هشدار
اگر نشانگر نقص عملکرد  EPSروشن شد بیانگر این
است که  EPSعمل نمیکند .در این حالت به نیروی
بیشتری برای چرخش غربیلک فرمان نیاز دارید
اما فرمانپذیری همچنان امکانپذیر است .چنین
شرایطی هیچ خطری برای ایمنی شما ندارد.
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نشـانگر سیسـتم خاموش و روشـن
شـدن هوشـمند خودرو
 :نشـان میدهـد کـه
روشـن شـدن چـراغ سـبز
سیسـتم خاموش و روشـن شـدن هوشـمند فعال شده
اسـت و خاموش و روشـن شـدن هوشـمند در شـرایط
عملکـرد فعلـی امکانپذیر اسـت.
روشـن شـدن چـراغ کهربایـی
 :نشـان میدهـد
کـه سیسـتم خاموش و روشـن شـدن هوشـمند فعال
شـده اسـت ،ولی خاموش و روشـن شـدن هوشمند در
شـرایط عملکـرد فعلـی امکانپذیـر نمیباشـد.
چشـمک زدن چـراغ کهربایـی  :نشـان میدهد که
نقـص عملکـرد در سیسـتم خامـوش و روشـن شـدن
هوشـمند وجود دارد و خاموش و روشـن شدن هوشمند
خـودرو امکانپذیـر نمیباشـد .لطفـاً هرچه سـریعتر به
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن مراجعـه نمایید.
هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیت  ONقـرار دارد،
همزمـان با چشـمک زدن چـراغ کهربایی ،سیسـتم به
بررسـی عملکـرد خـود میپـردازد و هنگامیکـه تمـام
شـرایط فراهـم باشـد ،چراغ سـبز روشـن خواهد شـد.
هنگامیکـه شـرایط عملکـرد سیسـتم فراهـم نباشـد،
چـراغ کهربایی روشـن میشـود.
نشـانگر سیسـتم کنترل خـودرو در
سرازیری
هنگامیکـه سیسـتم کنترل خودرو در سـرازیری آماده
اسـت ،ایـن نشـانگر روشـن میشـود و هنگامیکه این
سیسـتم در حال کار اسـت ،نشانگر چشـمک میزند.
نشانگر سیستم پارک خودکار
هنگامیکـه سیسـتم پـارک خـودکار آماده اسـت ،این
نشـانگر روشـن میشـود و هنگامیکه این سیسـتم در
حال کار اسـت ،نشـانگر چشـمک میزند.
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نشـانگر نقـص عملکـرد گیربکـس
اتوماتیـک ()AT
هنگامیکـه مشـکلی در گیربکس وجود داشـته باشـد
ایـن نشـانگر روشـن میشـود .لطفـاً هرچـه سـریعتر
بـرای بازرسـی و تعمیـر سیسـتم بـه نمایندگیهـای
مجـاز بهمـن مراجعـه کنید.
نشانگر یدک کشی
هنگامـی کـه سیسـتم یدککشـی فعـال اسـت ،ایـن
نشـانگر در صفحـه کیلومتـر روشـن میشـود.

نشـانگر بسـته نبـودن کمربند ایمنـی صندلی
عقب

 3نشـانگر روی آینـه دیـد عقـب داخل وجـود دارد که
هرکـدام مربـوط بـه صندلیهـای عقب میباشـد.
اگـر هنگامیکـه دکمـه اسـتارت در وضعیـت  ONقرار
دارد و موتـور روشـن نشـده باشـد یـا سـرعت خـودرو
به  20کیلومتر بر سـاعت نرسـیده باشـد و سرنشـینان
صندلیهـای عقـب کمربنـد ایمنـی خـود را نبسـته
باشـند ،نشـانگرهای مربوطـه روشـن خواهد شـد.
اگـر هنگامیکـه سـرعت خـودرو بـه  20کیلومتـر بـر
سـاعت رسـیده اسـت و سرنشـینان صندلـی عقـب

کمربنـد ایمنـی خـود را نبسـته باشـند ،نشـانگرهای
مربوطـه بـا هشـدار صوتـی چشـمک خواهنـد زد.
هنگامیکـه کمربنـد ایمنـی بطور صحیح بسـته شـود
نشـانگر خاموش شـده و هشـدار صوتی متوقف خواهد
شد .

نمایشگر اطالعات صفحه کیلومتر
نمایشـگر اطالعـات صفحـه کیلومتـر بیـن دورسـنج
موتـور و سرعتسـنج موتـور قـرار دارد .پس از روشـن
شـدن موتور ،نمایشـگر اطالعات صفحـه کیلومتر بطور
پیـش فـرض صفحه پیغـام  ECUرا نشـان خواهـد داد.

نمایشـگر اطالعـات صفحـه کیلومتـر شـامل  3بخـش
اطالعـات زیر اسـت:
 -Aسـاعت ،هشدارهای فرعی ،نشـانگر پارک خودکار
و نشـانگر کنترل خودرو در سـرازیری را نشان میدهد.
 -Bپیامهـای  ،ECUتنظیمـات منـو و پیغام هشـدار را
نشـان میدهد.
 -Cمسافتسـنج سـفری ( ،)ODOحالـت رانندگـی،
نمایـش دنـده فعلـی و یـادآور تعویـض دنـده را نشـان
میدهـد.
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کلیدها و کنترلهای روی غربیلک فرمان

صفحه مسافتسنج

 -Aدکمه فهرست تنظیمات
 -Bدکمه ( OKتأیید)
 -Cدکمه ( Backبرگشت)

مقدار مسافت طی شده در پیمایش فعلی را نشان
میدهد.

دکمه تنظیمات منو:
دکمـه تنظیمـات منو را فشـار دهید تا بیـن پیغامهای
مختلـف  ECUیـا مـوارد مختلـف نمایشـگر صفحـه
کیلومترحرکـت کنیـد.
دکمه OK
دکمـه  OKروی صفحـه  ECUرا فشـار دهیـد تـا وارد
فهرسـت تنظیمـات شـود.
دکمـه  OKرا در فهرسـت تنظیمـات فشـار دهیـد تـا
فهرسـت فرعـی تنظیمـات مربوطـه را انتخـاب کنیـد.
پـس از انتخـاب و ذخیـره تنظیمات مجـددا ً دکمه OK
را فشـار دهید.
دکمه Back
دکمـه  Backرا فشـار دهیـد تـا بـه فهرسـت قبلـی
برگردیـد.
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محدوده اعداد 0.0 :الی  999.9کیلومتر

میتوانید واحد مسافت موردنظر خود را از طریق
فهرست تنظیمات واحد در فهرست تنظیمات انتخاب
کنید.
هنگامیکه شمارشگر به حداکثر مقدار خود برسد یا برق
باتری قطع شود ،اعداد شمارشگر بطور خودکار ریست
شد ه و از صفر شروع میشود.
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صفحه پیامهای ECU
مسافت قابل پیمایش
با سوخت موجود

مصرف سوخت
فعلی (لحظهای)

مدت زمان سفر

میانگین مصرف
سوخت

میانگین سرعت

مسافتسنج

تشخیص فشار
باد تایر

دکمه فهرست تنظیمات را فشار دهید تا بین صفحه پیامهای  ECUبه ترتیب تصویر باال جابهجا شوید.

در هرکدام از صفحه پیامهای  ECUکه قرار دارید ،دکمه  OKصفحه  ECUرا فشار دهید تا وارد فهرست تنظیمات
شوید.

میتوانید با فشار دادن و نگه داشتن دکمه  ،OKاعداد فعلی مسافتسنج ،میانگین مصرف سوخت ،مدت زمان سفر
و میانگین سرعت را ریست کنید.
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صفحه میانگین مصرف سوخت

بیشـتر از  3کیلومتـر بـر سـاعت باشـد نشـان میدهد.
محـدوده شمارشـگر 0.0 :الـی  19.9لیتـر در کیلومتر
(.)L/Km
ایـن اطالعـات میتوانـد بـه شـما کمـک کند تـا نحوه
رانندگـی خـود را بـرای رسـیدن بـه سـطح مصـرف
سـوخت موردنظـر تنظیـم کنیـد.
صفحـه مسـافت قابـل پیمایـش بـا سـوخت
موجـود

مقـدار میانگیـن مصـرف سـوخت براسـاس مصـرف
سـوخت کل و مسـافت طـی شـده محاسـبه میشـود.
شمارشـگر میانگیـن مصرف سـوخت پـس از قطع برق
باتری ریسـت خواهد شـد.
محـدوده شمارشـگر 0.0 :الـی  19.9لیتـر در کیلومتر
(.)L/Km
احتیاط
مصرف سوخت حین درجا کار کردن موتور در
محاسبه میانگین مصرف سوخت لحاظ نمیشود.

صفحه مصرف فعلی (لحظهای) سوخت

مصـرف فعلـی سـوخت را هنگامیکـه سـرعت خودرو
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براسـاس سـطح سـوخت موجـود و میانگیـن مصـرف
سـوخت ،مسـافت تقریبـی قابـل پیمایـش را نشـان
میدهـد.
محدوده شمارشگر 50 :الی  999کیلومتر.
هنگامیکـه مسـافت قابـل پیمایش با سـوخت موجود
کمتـر از  50کیلومتـر باشـد ،نمایشـگر " "---را نشـان
خواهد داد.
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احتیاط
■ توصیه میکنیم که قبل از سفر ،شمارشگر مسافت
قابل پیمایش با سوخت موجود را ریست کنید.
■ پس از پر کردن باک سوخت ،مقدار مسافت قابل
پیمایش با سوخت موجود براساس مقدار مصرف
سوخت در  100کیلومتر اخیر دوباره محاسبه میشود.
■ مقدار مسافت قابل پیمایش با سوخت موجود
براساس رانندگی شما و شرایط جاده تنظیم خواهد
شد.
■ هنگامیکه هشدار پایین بودن سطح سوخت روشن
شود ،باید باک سوخت را پر کنید حتی اگر اطالعات
نمایشگر نشان دهد که خودرو قادر است مسافت
بیشتری بپیماید.
صفحه مدت زمان سفر

یـا هنگامیکـه بـرق باتـری قطع شـود ،بطور خـودکار
ریسـت شـده و از مقدار صفر شـروع بهکار خواهد کرد.
صفحه میانگین سرعت

میانگین سـرعت که براسـاس مسـافت کلی طی شـده
حیـن روشـن بودن موتور و مدت زمان سـفر محاسـبه
شـده و در این قسـمت نشـان داده میشود.
محدوده شمارشگر 0 :الی  220کیلومتر بر ساعت.
هنگامیکـه بـرق باتـری قطـع شـود ایـن شمارشـگر
ریسـت شـده و از صفـر شـروع بـهکار خواهـد کـرد.
احتیاط
سرعت خودرو هنگام درجا کار کردن موتور در
محاسبه میانگین سرعت لحاظ نخواهد شد.

محدوده شمارشگر 0 :الی  99ساعت و  59دقیقه.
شمارشـگر مـدت زمـان سـفر بـا روشـن شـدن موتور
شـروع بـهکار میکنـد .بـا خامـوش شـدن موتـور
شمارشـگر مـدت زمـان سـفر متوقـف میشـود.
هنگامیکـه موتـور دوبـاره روشـن شـود ،شمارشـگر از
مقـدار قبلـی ادامـه مییابـد.
هنگامیکـه شمارشـگر بـه حداکثـر مقدار خود برسـد
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صفحه TPMS

صفحه فهرست تنظیمات

مقادیر فشار باد و دمای تایر را نشان میدهد.
میتوانیـد واحـد دمـا و فشـار را از صفحـه فهرسـت
تنظیمـات مشـخص کنیـد.
هنگامیکـه هشـدار فشـار بـاد کم یـا زیاد تایـر اطالع
داده شـود ،تایـر مربوطـه در صفحـه نمایـش بـه رنگ
قرمـز نشـان داده خواهد شـد .به محض برطرف شـدن
دلیـل هشـدار ،تایر مربوطه به رنگ خاکسـتری نشـان
داده خواهد شـد.
هنگامیکـه هشـدار بـاال بودن دمـای تایر ،اطلاع داده
شـود ،تایـر مربوطـه و دمـای آن در صفحـه نمایش به
رنـگ قرمز نشـان داده خواهد شـد .به محـض برطرف
شـدن دلیل هشـدار ،تایـر مربوطه به رنگ خاکسـتری
نشـان داده خواهد شـد.

ی  ،ECUدکمه
میتوانیـد در هرکـدام از صفح ه پیامهـا 
 OKروی صفحـه  ECUرا بـه آرامی فشـار دهیـد تا وارد
فهرسـت تنظیمات شوید.
هشدار
■ در حال رانندگی ،تنظیمات نمایشگر صفحه کیلومتر
را تغییر ندهید یا سعی نکنید به آنها دسترسی پیدا
کنید.
■ اگر هنگامیکه در فهرست تنظیمات قرار دارید هیچ
اقدامی انجام ندهید ،پس از  30ثانیه صفحه نمایش
بطور خودکار به صفحه  ECUبرمیگردد.
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گزینههای صفحه فهرست تنظیمات عبارتند از:
 .1هشدار سرعت؛
 .2واحد؛
 .3هشدار فعلی؛
 .4رایانه سفر؛
 .5صدا؛
 .6سرویس دورهای بعدی؛
 .7انتخاب زبان؛
 .8برگشت به حالت کارخانه؛
 .9اطالعات اصلی.

هشدار سرعت  120کیلومتر بر ساعت

هشدار سرعت
میتوانیـد عملکـرد هشـدار سـرعت را روشـن یـا
خامـوش کنیـد.
دکمههـای تنظیمـات را فشـار دهیـد تا مقدار هشـدار
سـرعت موردنظر خـود را انتخاب کنید .هربار فشـردن
دکمههـای مذکور ،مقدار هشـدار سـرعت را  ۵کیلومتر
بر سـاعت کاهـش یا افزایـش خواهد داد .بـرای ذخیره
تنظیمـات انتخاب شـده ،دکمه  OKرا فشـار دهید.
هنگامیکـه خـودرو بـا سـرعت بیشـتری نسـبت بـه
هشـدار سـرعت در حال حرکت اسـت ،پیغام هشداری
بـر روی صفحـه کیلومتر بـرای یادآوری حفظ سـرعت
مجاز نشـان داده خواهد شـد .لطفاً بـا احتیاط رانندگی
کنید .
محـدوده هشـدار سـرعت 30 :الـی  220کیلومتـر بـر
سا عت .

هنگامیکه سـرعت خـودرو از  120کیلومتر بر سـاعت
بیشـتر شود ""Speed < 120 km/h Pls. Drive Safety
(سـرعت بیـش از  120کیلومتـر بـر سـاعت میباشـد.
لطفـاً ایمـن برانید) بـر روی نمایشـگر اطالعات صفحه
کیلومتـر نشـان داده خواهـد شـد و بـوق هشـدار برای
چنـد ثانیـه به صـدا درخواهـد آمد.
واحد
میتوانیـد واحـد اندازهگیـری فشـار ،دمـا ،مسـافت و
مصـرف سـوخت را از ایـن قسـمت تنظیـم کنیـد.
هشدار فعلی
میتوانیـد از ایـن قسـمت بـه هشـدارهای فرعـی
دسترسـی داشـته باشـید .بـا برطـرف شـدن دلیـل
هشـدار ،پیغـام هشـدار نیـز حـذف خواهـد شـد.
هنگامیکـه تمـام پیغامهـای هشـدار حـذف شـوند،
پیغـام "( "No Alarmهیـچ پیغام هشـداری وجـود ندارد)
در صفحـه نمایـش نشـان داده خواهـد شـد.
رایانه سفر
 .1میتوانیـد انـواع اطالعاتـی کـه در صفحـه نمایـش
 ECUمشـاهده میکنیـد را در ایـن قسـمت انتخـاب
کنید .
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 .2گزینه "( "Reset Allریسـت تمام گزینهها) در صفحه
نمایـش  ECUرا انتخـاب کنیـد تا تمام شمارشـگرهای
مسافتسـنج سـفری ،میانگیـن مصـرف سـوخت،
مصـرف سـوخت فعلـی ،مسـافت قابـل پیمایـش بـا
سـوخت موجود ،مـدت زمان سـفر و میانگین سـرعت
ریست شـوند.
صدا
میتـوان صـدای هشـدارهای صوتـی  ECUرا از 10
مقـدار موجـود انتخـاب و تنظیـم کـرد .دکمههـای
تنظیمـات را بـرای انتخـاب مقـدار صـدای موردنظـر
فشـار دهیـد .بـرای ذخیـره انتخابهـای فعلـی ،دکمه
 OKرا فشـار دهیـد.
احتیاط
میزان صدای بسیار کم را انتخاب نکنید تا تصادفاً
پیغام هشداری را از دست ندهید.
سرویس دورهای بعدی
در ایـن قسـمت میتوانیـد زمان موعـد بـرای اقدامات
سـرویس دورهای بعـدی را بررسـی کنید.
ایـن اطالعـات فقـط بایـد بـرای یـادآوری اقدامـات
سـرویس دورهای مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.
احتیاط
پس از انجام اقدامات سرویس دورهای لطفاً با تکنسین
سرویس خودرو در نمایندگیهای مجاز بهمن برای
ریست کردن این صفحه مشورت کنید.
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انتخاب زبان
میتوانیـد یکـی از زبانهـای زیـر را بـرای اطالعـات
نمایشـگر انتخـاب کنیـد:
 .1چینی
 .2انگلیسی
 .3آلمانی
 .4فرانسوی
 .5ایتالیایی
 .6اسپانیایی
 .7پرتغالی
 .8روسی
برگشت به حالت کارخانه
دکمـه  OKرا فشـار داده و نگـه داریـد تـا تمـام دادهها
(بـه غیـر از مسـافت کلـی پیمـوده شـده) و تنظیمات
نمایشـگر اطالعـات بـه حالـت کارخانـه برگردد.
اطالعات اصلی
میتوانیـد اطالعـات مربـوط به صفحـه کیلومتـر را در
ایـن قسـمت بررسـی کنید.
پیغامهای هشدار
اکثـر مـوارد اطالعـات هشـدار صفحـه کیلومتـر همراه
بـا نشـانگر مربـوط بـه خـود میباشـند .هنگامیکـه
اطالعات هشـدار نشـان داده شـود ،نشـانگر هشدار نیز
روشـن خواهد شـد.
اگـر چندین پیغام هشـدار بطـور همزمان فعال شـوند،
بـه ترتیـب در نمایشـگر نشـان داده خواهنـد شـد .هر
پیغـام  ۳ثانیه نشـان داده میشـود.
پیغامهـای هشـدار نسـبت بـه پیغامهـای  ECUاولویت
دارنـد .با قـرار گرفتن دکمـه اسـتارت در وضعیت ،ON
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ابتـدا پیغامهای هشـدار نشـان داده خواهند شـد.
لطفاً تمام اقدامات را کام ً
ال براسـاس دسـتورالعملهای
پیغامهـای هشـدار انجـام دهیـد .اگـر دسـتورالعمل
مرتبطـی موجـود نیسـت ،لطفـاً خـودرو را بـرای
بررسـی متوقـف کنیـد یـا بـرای کسـب راهنمایـی بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
هشدار
پیغامهای هشدار را نادیده نگیرید .در غیراینصورت
میتواند باعث وارد شدن آسیب شدید به خودرو شود.
اگر نشانگر هشدار روشن شد ،لطفاً هرچه سریعتر
خودرو را با احتیاط فراوان متوقف کنید.

مربوطـه از نمایشـگر حذف خواهد شـد.
پیغام هشدار فرعی
 .1هنگامیکـه یـک یـا بیـش از یـک پیغـام هشـدار
فرعـی ظاهـر شـود ،آیکـن هشـدار در قسـمت بـاال و
مرکـز نمایشـگر نشـان داده خواهـد شـد.
 .2پیغامهـای هشـدار فرعـی پـس از  3ثانیـه بطـور
خـودکار خامـوش میشـوند.
 .3میتوانیـد از طریـق صفحـه "هشـدار فعلـی" در
فهرسـت تنظیمـات بـه تمـام هشـدارهای فرعـی
دسترسـی داشـته باشـید.

پیغامهای هشدار مهم
 .1بـا فشـار دادن و نگـه داشـتن دکمـه  ،OKپیغـام
هشـدار مهـم در نمایشـگر میتواند بطـور موقت حذف
شو د .
 .2اگـر چنـد پیغـام هشـدار مهـم مربـوط بـه راننـده
همزمـان فعـال شـوند ،نمایـش پیغامهـای هشـدار به
ترتیـب ادامـه خواهـد یافـت.
اگـر فقـط یـک پیغـام هشـدار مربوط بـه راننـده فعال
شـود ،پیغـام موردنظـر مرتب بر روی نمایشـگر نشـان
داده خواهد شـد.
اگـر تمـام پیغامهـای هشـدار پنهان شـوند ،نمایشـگر
پیغامهـای عـادی  ECUرا نشـان خواهـد داد.
 .3اگـر تـا  60ثانیـه هیچکـدام از دکمههـا فشـار داده
نشـوند ،پیغامهـای هشـداری کـه بطور موقـت مخفی
شـده بودنـد ،دوبـاره نشـان داده خواهند شـد .پیغامها
بـه همـان ترتیـب قبـل از مخفـی شـدن نشـان داده
میشـوند.
 .4پـس از برطـرف کردن دلیل هشـدار ،پیغام هشـدار
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پیغام هشدار

جزئیات و اقدامات الزم
نشان میدهد که درب موتور
باز است.
اطمینان حاصل کنید که درب
موتور بطور صحیح بسته شود.

نشان میدهد که درب راننده
باز است.
اطمینان حاصل کنید که درب
راننده بطور صحیح بسته شود.

نشان میدهد که درب
سرنشین جلو باز است.
اطمینان حاصل کنید که
درب سرنشین جلو بطور
صحیح بسته شود.
نشان میدهد که درب عقب
سمت راست باز است.
اطمینان حاصل کنید که
درب عقب سمت راست بطور
صحیح بسته شود.
نشان میدهد که درب عقب
سمت چپ باز است.
اطمینان حاصل کنید که
درب عقب سمت چپ بطور
صحیح بسته شود.
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پیغام هشدار

جزئیات و اقدامات الزم
نشان میدهد که درب پشتی
باز است.
اطمینان حاصل کنید که درب
پشتی بطور صحیح بسته شود.
نشان میدهد که هنگام
فشردن دکمه استارت یا
هنگامیکه موتور روشن است،
ریموت کنترل داخل خودرو
نمیباشد.
اطمینان حاصل کنید که
ریموت کنترل داخل خودرو
باشد.
هنگامیکه دکمه استارت در
وضعیت  ONیا  ACCقرار دارد
یا پس از بازشدن قفل دربها
و باز و بسته شدن یکی
از دربها ،ریموت کنترل
داخل محدوده شناسایی قرار
نداشته باشد.
ریموت کنترل را به داخل
خودرو برگردانید.
نشاندهنده کم بودن مقدار
شارژ باتری ریموت کنترل
میباشد.
باتری ریموت کنترل را تعویض
کنید.
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پیغام هشدار

جزئیات و اقدامات الزم

پیغام هشدار

جزئیات و اقدامات الزم

نقص عملکرد عادی در سیستم
 PEPSرا نشان میدهد.
لطفاً بالفاصله برای تعمیر
سیستم PEPSبا نمایندگیهای
مجاز بهمن تماس بگیرید.

نشاندهنده دمای باالی تایر
میباشد.
لطفاً بالفاصله خودرو را برای
بررسی در محلی امن متوقف
کنید.

نقص عملکرد شدید در سیستم
 PEPSرا نشان میدهد.
لطفاً بالفاصله برای تعمیر
سیستم PEPSبا نمایندگیهای
مجاز بهمن تماس بگیرید.

نشاندهنده فشار زیاد باد تایر
میباشد.
لطفاً بالفاصله خودرو را برای
بررسی در محلی امن متوقف
کنید.

نشاندهنده نقص عملکرد در
سیستم چهارچرخ محرک
میباشد.
لطفاً بالفاصله خودرو را در
محلی امن متوقف کنید و با
نمایندگیهای مجاز بهمن
تماس بگیرید.

نشاندهنده نقص عملکرد در
سیستم ترمز میباشد.
لطفاً بالفاصله خودرو را در
محلی امن متوقف کنید و با
نمایندگیهای مجاز بهمن
تماس بگیرید.

نشاندهنده دمای باالی آب
موجود در سیستم خنککننده
موتور میباشد.
لطفاً بالفاصله خودرو را برای
بررسی در محلی امن متوقف
کنید.

نشاندهنده غیرعادی بودن
فشار روغن موتور میباشد.
لطفاً بالفاصله خودرو را در
محلی امن متوقف کنید و با
نمایندگیهای مجاز بهمن
تماس بگیرید.
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بوقهای هشدار
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
حین روشـن شـدن موتور یا حین رانندگی ،در صورت
وقـوع شـرایط زیر ،بوق هشـدار به صـدا در خواهد آمد:
 اگـر سـرعت خـودرو بیـش از  6کیلومتـر بـر سـاعتباشـد و ترمز دسـتی آزاد نشـده باشـد.
 هنگامیکـه سـرعت خـودرو بـه  20کیلومتـر بـرسـاعت یـا بیشـتر برسـد و کمربنـد ایمنـی سرنشـین
جلـو بسـته نشـده باشـد.
 اگـر سـرعت خـودرو بیـش از  6کیلومتـر بـر سـاعتباشـد و دربهـای خـودرو قفل نباشـند.
 هنگامیکـه سـرعت خـودرو بـه مقـدار تعیین شـدهبرسـد یا از آن بیشـتر شـود.
حیـن پارک خـودرو یـا هنگامیکـه یکـی از دربهای
خـودرو بـاز باشـد ،در صـورت وقوع شـرایط زیـر ،بوق
هشـدار بـه صـدا در خواهـد آمد:
 هنـگام روشـن بـودن چـراغ جلـو ،درب راننـده بـازبا شد .

یدککشی تریلر (کاروان و *). . .
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
هنگامیکـه میخواهیـد تریلـری را یدککشـی کنید،
قبـل از انتخـاب روش یدککشـی بایـد قوانین حمل و
نقـل مربوطه را بررسـی کنید.
از آنجاییکـه قوانیـن موجود و تجهیزات قابل اسـتفاده
بـرای یدککشـی متفـاوت میباشـند ،لطفـاً قبـل از
یدککشـی بـا نمایندگیهـای مجـاز بهمـن مشـورت
کنید .
احتیاط
■ هنگام یدک کشیدن تریلر ،لطفاً قوانین و مقرارت را
رعایت کنید .تغییرات غیرمجاز تجهیزات اکیدا ً ممنوع
است.
■ با خودروی نو ،یدککشی تریلر را انجام ندهید.
■ لطفاً بعد از یدککشی قالب یدککش را باز کنید.
■ آینههای بغل خودروی یدککش باید مطابق با
مقررات باشد .در غیراینصورت آینههای بغل مناسب
نصب کنید.

* تریلر وسیله ای است که توسط خودروی شما یدک کشیده میشود.
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دستورالعملهای رانندگی
یدککشـی تریلـر بـر مـواردی نظیـر کنتـرل خـودرو،
کارآیـی ترمزگیـری و مصـرف سـوخت تأثیـر خواهـد
گذاشـت .لطفاً توصیههای زیر را برای ایمنی سرنشـینان
و اطمینـان از یدککشـی ایمـن رعایـت کنیـد.

ترمزگیری
هنـگام یدککشـی تریلـر ،مسـافت توقـف در حیـن
ترمزگیـری افزایـش خواهـد یافت .بنابرایـن باید فاصله
بیشـتری بیـن خـودروی خودتـان و خـودروی جلویی
ایجـاد کنید.

روشن کردن خودرو
قبـل از حرکـت ،لطفـاً اطمینان حاصل کنید که فشـار
بـاد تایـر ،چراغهـا و تجهیـزات متصـل بـه خـودروی
یدککـش و تریلـر در وضعیـت عـادی قـرار دارنـد.
درحالیکـه سیسـتم یدککشـی فعال اسـت ،نشـانگر
یدککشـی در صفحـه کیلومتـر روشـن خواهـد شـد.
لطفـاً تمـام محتویـات داخل تریلر را بطـور صحیح قرار
دهیـد و اطمینـان حاصـل کنید که تمـام آنها محکم
و ایمـن بـه تریلـر متصـل شـدهاند و تریلـر بـه اطـراف
خـم نشـده باشـد .در غیراینصورت حرکـت نکنید.
خـودرو را روشـن کنیـد و از افزایـش سـرعت و
ترمزگیـری ناگهانـی مخصوصـاً در جادههـای لغزنـده
خـودداری کنیـد زیرا ممکن اسـت سـر خـوردن منجر
بـه وقـوع تصـادف شـود.
بـاد و جادههـای نامناسـب باعـث سـر خـوردن خودرو
میشـود و کنتـرل خـودرو را بـا مشـکل جـدی مواجه
میکنـد .اگـر متوجـه حتـی مقـدار کمی سـر خوردن
خـودرو شـدید ،تحت هـر شـرایطی غربیلـک فرمان را
محکـم نگـه داریـد و بالفاصله به آرامی سـرعت خودرو
را کاهـش دهیـد .سـعی نکنید با افزایش سـرعت ،سـر
خوردن خـودرو را متوقـف کنید.
در صـورت امـکان ،تریلر بارگیری شـده را بـا خودروی
خالـی یدککشـی نکنیـد .اگـر چنین شـرایطی فراهم
نیسـت بایـد به خاطـر توزیـع نامتعـادل بار با سـرعت
کم رانندگـی کنید.

احتیاط
■ اگر تریلر مجهز به سیستم ترمز میباشد لطفاً
مقررات مربوطه را رعایت کنید و این سیستم را بطور
صحیح نصب و از آن استفاده کنید.
■ سیستم ترمز تریلر را به خودروی یدککش متصل
نکنید.
سبقت گرفتن
هنـگام یدککشـی تریلـر ،طـول تریلـر نیـز جزئـی از
طـول خـودروی شـما محسـوب شـده و لـذا در هنگام
سـبقت گرفتـن احتمالـی از خـودروی دیگـر بایـد
تخمین درسـتی از مسـافت داشـته و همچنین بیشـتر
از حالـت عادی ،فاصله را نسـبت بـه خودروهای مجاور
حفـظ کنید.
حرکت با دنده عقب
حرکـت بـا دنده عقـب هنگام یدککشـی تریلـر مانند
حرکـت بـا دنـده عقـب در حالـت معمـول نبـوده و در
واقـع بسـیار سـختتر اسـت .لـذا بایـد بسـیار احتیاط
کنیـد و تجربـه کافی داشـته باشـید.
هنـگام حرکـت با دنـده عقب ،قسـمت پایینی غربیلک
فرمـان را بـا یک دسـت بگیرید ،اگر دسـت خـود را به
سـمت چـپ بچرخانیـد ،تریلر به سـمت چـپ حرکت
خواهـد کـرد .همچنیـن چرخانـدن دسـت بـه سـمت
راسـت باعـث حرکـت تریلـر به سـمت راسـت خواهد
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شـد .هنـگام اسـتفاده از دنـده عقب باید با سـرعت کم
حرکـت کنیـد و در صورت امـکان از دیگران نیز کمک
بخواهید.
دور زدن
هنـگام یدککشـی تریلـر بایـد بـه آرامـی دور زدن را
انجـام دهیـد و تـا حـد امـکان از چرخانـدن ناگهانـی
غربیلـک فرمـان خـودداری کنیـد .علاوه بـر ایـن
بایـد زودتـر چراغ راهنمـا را روشـن کنید .هنـگام دور
زدن بایـد فضـای بیشـتری نسـبت بـه حالـت معمول
داشـته باشـید .بـه ایـن ترتیـب از برخـورد تریلـر بـا
جـدول ،تابلوهـای راهنمایی ،درختها و سـایر اجسـام
جلوگیـری کنیـد.
رانندگی در سرازیری
هنـگام یدککشـی تریلـر در سـرازیری بایـد بـا دنـده
سـنگین حرکـت کنیـد .سـرعت خـودرو را براسـاس
وزن تریلـر و شـیب جـاده تنظیـم کنیـد تـا از احتمال
جـوش آوردن موتور و بیش از حد داغ شـدن گیربکس
جلوگیری شـود.
درصـورت امـکان از پـارک کـردن بـر روی شـیب
خـودداری کنیـد .در غیراینصـورت علاوه بر کشـیدن
ترمـز دسـتی باید جلـوی چرخهـای تریلـر و خودروی
یدککـش مانـع قـرار دهیـد.
احتیاط
هنگام یدککشی تریلر در سرازیری باید توجه ویژهای
به نشانگر دمای آب موتور داشته باشید تا از جوش
نیاوردن موتور اطمینان حاصل کنید.
اگر دمای آب موتور بسیار باال است باید بالفاصله
خودرو را در مکان ایمن متوقف کنید و بگذارید موتور
درجا کار کند تا خنک شود.
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شرایط فنی مورد نیاز
قالب یدککش
نقاط اتصال قالب یدککش در انتهای سمت چپ و
راست شاسی زیر سپر عقب خودرو قرار دارد .تعداد و
محل قرارگیری دقیق آنها در مدلهای مختلف فرق
میکند.
اگر خودرو از قبل مجهز به قالب یدککش شده است،
پس میتوان اطمینان حاصل کرد که شرایط فنی و
قانونی مورد نیاز فراهم شده است.
اگر پس از خرید خودرو میخواهید قالب یدککش
نصب کنید ،باید دستورالعملهای شرکت سازنده قالب
یدککش را رعایت کنید .توصیه میکنیم که برای
نصب آن به نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید.
مشخصات فنی
ظرفیت یدککشی خودرو به عواملی نظیر مشخصات
فنی خودرو ،میزان بار ،شرایط جاده و مشخصات
فنی تریلر بستگی دارد .برای اطمینان از حفظ ایمنی
رانندگی ،با سرعت یا بار زیاد رانندگی نکنید .برای
کسب جزئيات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید.

فصل  :2رانندگی  /یدک کشی تریلر (کاروان و)...

موارد

مدل موتور
مدل گیربکس
حالت محرک
حداکثر وزن مجاز (کیلوگرم)
حداکثر بار مجاز بر روی محور جلو /محور عقب
(کیلوگرم)
بدون ترمز
وزن تریلر (کیلوگرم)
با ترمز
بار عمودی ثابت بر روی نقاط اتصال (کیلوگرم)
حداکثر اورهنگ ( )overhangبا قالب یدککش
سرعت مجاز حین یدککشی (کیلومتر برساعت)
فشار باد تایر عقب خودروی یدککشی
(کیلوپاسکال)

اطالعات

GW4G15B
( 6ATگیربکس اتوماتیک)
( 6MTگیربکس دستی)
2WD
4WD
2WD
3250
3250
3250
984/1001 984/1001

984/1001

750
1200
75
990
≥100

750
1200
75
990
≥100

750
1200
75
990
≥100

250±10

250±10

250±10
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فصل  :2رانندگی  /یدک کشی تریلر (کاروان و)...

حداکثر وزن مجاز

حداکثـر وزن مجاز ،حداکثر وزن خودروی یدککشـی
(شـامل سرنشـینان و محتویـات) ،قلاب یدککـش و
تریلر (شـامل محتویـات تریلر) میباشـد.
حداکثر بار مجاز بر روی محور جلو و عقب

حداکثـر بـار مجاز بـر روی محور جلو و عقـب ،حداکثر
ظرفیـت مجاز بار بـر روی محور جلـو و عقب خودروی
یدککشـی میباشد.
وزن تریلر

وزن تریلـر ،وزن مجـاز تریلـر میباشـد که شـامل خود
تریلـر و محتویـات و بـار داخل آن میباشـد.
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بار عمودی ثابت بر روی نقاط اتصال

بـار عمـودی ثابـت بـر روی نقـاط اتصـال ،حداکثـر بار
عمودی اسـت که اتصـال بین تریلـر و قالب یدککش
میتوانـد تحـت شـرایط ثابت تحمـل کند.
حداکثـر اورهنـگ (فاصله محور عقـب) تا قالب
ید ککش

 -Aحداکثر اورهنگ عقب تا قالب یدککش
حداکثـر اورهنـگ عقـب تا قلاب یدککـش ،حداکثر
فاصلـه افقـی مجـاز بیـن مرکـز محـور عقـب و مرکـز
نقطـه اتصـال قلاب یدککـش اسـت.

فصل  -3ایمنی

کمربند ایمنی ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������138
کیسه هوا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144
سیستم محافظ کودک ���������������������������������������������������������������������������������������������������������150
سیستم قطعکن بنزین��������������������������������������������������������������������������������������������������������158
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سیستم ضدسرقت خودرو ����������������������������������������������������������������������������������������������������160
برچسبهای ایمنی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������162

فصل  :3ایمنی  /کمربند ایمنی

کمربند ایمنی
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

هشدار
حین حرکت ،تمام سرنشینان باید کمربند ایمنی خود
را بطور صحیح ببندند .در غیراینصورت میتواند باعث
صدمات شدید یا حتی مرگ ناشی از ضربه یا ترمزگیری
اضطراری شود زیرا سرنشینان بطور مناسب در صندلی
قرار نگرفتهاند.

کمربند ایمنی پیشکشنده صندلی جلو

بستن صحیح کمربند ایمنی

-

پشـتی صندلـی را طوری تنظیم کنید تـا در حالت
عمـودی یـا تقریبـاً عمـودی قـرار گیـرد و تکیهگاه
مناسـبی فراهـم کند؛
کمربنـد ایمنـی بایـد صـاف و بـدون تابخوردگی
قـرار گیرد؛
کمربنـد روی شـانه بایـد بصـورت صـاف بـر روی
مرکـز شـانه قـرار گیـرد (و نه بـر روی گـردن یا هر
قسـمت دیگـری کـه از شـانه دور باشـد)؛
کمربنـد روی پـا ،بایـد تـا حـد امـکان بـر روی
پایینتریـن قسـمت اسـتخوان لگـن بسـته شـود.
138

سرنشـینان جلـو بـه ضربههـای وارد شـده بـه جلـوی
خـودرو بسـیار آسـیبپذیرتر میباشـند .هنـگام وقـوع
برخـورد ،پیشکشـنده میتوانـد بالفاصلـه کمربنـد
ایمنـی را جمـع کنـد تـا سرنشـین تـا حـد امـکان از
جای خـود تـکان نخـورد.

فصل  :3ایمنی  /کمربند ایمنی

محدودکننـده نیـرو میتوانـد بـار کمربند ایمنـی را در
سـطح قابـل قبولـی حفظ کنـد و نیـروی اعمال شـده
به قفسـه سـینه سرنشـین را کاهـش دهد.

هنگامیکـه خـودرو ضربههـای زیـر را دریافـت کنـد،
ممکـن اسـت کمربنـد ایمنی پیشکشـنده بـا حداکثر
قابلیتهـای ایمنـی خـود عمـل نکند.

شرایط عملکرد
کمربنـد ایمنی پیشکشـنده هنگامی عمـل میکند که
خـودرو ضربه قابـل توجهی از جلـو دریافت کند.
کمربند ایمنی پیشکشنده ممکن اسـت در برخوردهای
جزیی زیـر عمل نکند:

 هنگامیکه خودرو واژگون شود. هنگامیکـه ضربـه از کنـار یا عقب خـودرو دریافتشود.

 هنگامیکـه خودرو با سـرعت کمتـر از  25کیلومتربـر سـاعت به دیـوار برخـورد کند.
 هنگامیکـه خودرو با سـرعت کمتـر از  35کیلومتربـر سـاعت بـا جسـمی برخـورد کنـد کـه سـطح
مقطـع کمـی دارد .ماننـد تیـر چـراغ بـرق یـا درخت.
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فصل  :3ایمنی  /کمربند ایمنی

هشدار
■ هنگام استفاده از کمربند ایمنی پیشکشنده لطفاً
صندلی را در وضعیت مناسب رانندگی تنظیم کنید.
در غیراینصورت کارآیی کمربند ایمنی کاهش خواهد
یافت و باعث افزایش خطر صدمات شدید جسمی و
مرگ میشود.
■ اگر میخواهید کمربند ایمنی پیشکشنده را نصب،
باز یا جدا کنید ،الزم است با نمایندگیهای مجاز
بهمن تماس بگیرید .اگر کمربند ایمنی پیشکشنده
بدرستی مورد استفاده قرار نگیرد ،کارآیی عادی
نخواهد داشت .هنگام وقوع تصادف این مورد باعث
صدمات شدید یا حتی مرگ میشود.
■ کمربند ایمنی پیشکشنده ،بطور مکرر نمیتواند
عمل کند.
پس از عمل کردن پیشکشنده در اولین برخورد،
کمربند ایمنی را مجددا ً باز یا جمع نکنید .در
این حالت با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس
بگیرید .درغیراینصورت این خطر بوجود میآيد که
پیشکشنده در برخوردهای بعدی عمل نکند.
■ هنگام عمل کردن پیشکشنده ،ممکن است صدای
بلند و دود سفیدرنگی از آن خارج شود .این دود باعث
آتشسوزی یا صدمات جسمی نمیشود.
■ هنگامیکه کمربند ایمنی پیشکشنده باید تعویض
و دفع شود لطفاً با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس
بگیرید .جابجایی و حرکت تصادفی کمربند ایمنی
پیشکشنده ،میتواند باعث صدمات جسمی شود.
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تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی جلو

هنگامیکـه کمربنـد ایمنی به گردن سرنشـین نزدیک
اسـت یـا از روی شـانه سرنشـین میافتـد ،میتوانیـد
از تنظیمکننـده ارتفـاع کمربند ایمنی بـرای تنظیمات
مـورد نیـاز اسـتفاده کنیـد تـا کمربنـد ایمنـی تـا حد
امـکان در مرکز شـانه سرنشـین قـرار گیرد.
 بـاال بـردن :تنظیمکننـده ارتفـاع کمربنـد ایمنی رابه سـمت بـاال بکشـید؛
 پاییـن آوردن :دکمـه آزاد کـردن را فشـار دهیـدو تنظیمکننـده ارتفـاع را بـه سـمت پاییـن فشـار
دهیـد.
احتیاط
پس از انجام تنظیمات ،لطفاً اطمینان حاصل کنید که
تنظیمکننده ارتفاع کمربند ایمنی در وضعیت مناسب
قفل شده است.

فصل  :3ایمنی  /کمربند ایمنی

عملکرد کمربند ایمنی
کمربند ایمنی سهنقطهای

 .1زبانـه را نگـه داریـد و کمربنـد ایمنـی را از
جمعکننـده بیرون بکشـید .اطمینـان حاصل کنید
کـه باعـث تـاب خـوردن کمربنـد ایمنـی نشـوید.
اگـر نمیتوانیـد کمربنـد ایمنـی را از جمعکننـده
بیـرون بیاورید ،ابتـدا باید کمربنـد ایمنی را محکم
بکشـید و سـپس رها کنیـد .این اقـدام جمعکننده
را فعـال خواهـد کـرد و بیـرون کشـیدن کمربنـد
ایمنـی را امکانپذیـر میسـازد.

 .3کمربند روی شـانه را باال بکشـید تا قسـمت کمر بر
روی بـدن قرار گیرد.
بنابرایـن قسـمت لگـن سرنشـین محکمتـر روی
صندلـی قـرار میگیـرد و خطر صدمه دیدن ناشـی
از برخـورد کاهـش مییابـد.

 .4بررسـی کنید که کمربند روی شـانه بر روی قفسـه
سـینه و مرکز شـانه قرار گرفته باشـد.
در نتیجـه هرگونـه ضربـه احتمالی به تمـام باالتنه
پخش خواهد شـد.
 .2زبانـه را داخـل قفـل قـرار دهیـد تـا صـدای بسـته
شـدن آن شـنیده شـود.
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فصل  :3ایمنی  /کمربند ایمنی

 .1زبانه را نگه دارید.
هماننـد شـکل ،کمربنـد ایمنی را از غلاف محافظ
واقـع در سـقف خـودرو بیـرون بکشـید .اطمینـان
حاصـل کنیـد کـه باعـث تـاب خـوردن کمربنـد
ایمنی نشـوید.

 .5دکمـه بـاز کردن کـه روی قفل قـرار دارد را فشـار
دهیـد تـا کمربنـد ایمنـی جمع شـود.
پـس از بـاز شـدن قفـل ،زبانـه را نگـه داریـد تـا
ً
کاملا جمـع شـود .مراقب باشـید
کمربنـد ایمنـی
کـه زبانـه بـه سـایر سرنشـینان یـا اجسـام نزدیک
برخـورد نکنـد.
کمربند ایمنی سه نقطهای صندلی عقب
نحـوه اسـتفاده کمربندهـای ایمنـی سـه نقطـهای
صندلیهـای کنـاری عقـب مشـابه کمربنـد ایمنـی
سـه نقطـهای صندلـی جلـو میباشـد .مـوارد زیـر
دسـتورالعملهای اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی سـه
نقطـهای صندلـی وسـط عقـب میباشـند.
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احتیاط
هنگامیکه از کمربند ایمنی سه نقطهای صندلی
وسط عقب استفاده نمیکنید ،لطفاً کمربند ایمنی را
در غالف محافظ قرار دهید.

 .2زبانه را داخل قفل قرار دهید.
هماننـد شـکل ،زبانـه انتهـای کمربنـد ایمنـی را
داخـل قفـل قـرار دهیـد .بـا قفـل شـدن زبانـه در
جـای خـود صدایـی شـنیده خواهـد شـد .بررسـی
کنیـد کمربنـد ایمنـی محکـم بسـته شـده باشـد.

فصل  :3ایمنی  /کمربند ایمنی

 .3استفاده از کمربند ایمنی
هماننـد شـکل ،زبانـه دیگـر کـه در غلاف خـودرو
وجـود دارد را در قفـل دیگر قـرار دهید .هنگامیکه
زبانـه در جـای خـود قفـل شـود ،صدایـی شـنیده
خواهـد شـد .بررسـی کنیـد کـه کمربنـد ایمنـی
محکم بسـته شـده باشـد.

هشدار
■ کمربند روی شانه نباید روی گردن قرار گیرد یا از
زیر بغل سرنشین عبور کند.
■ کمربند روی پا باید تا حد امکان در پایینترین
قسمت استخوان لگن قرار گیرد.
■ نباید بیشتر از یک نفر (همچنین کودکان) از یک
کمربند ایمنی استفاده کنند.
■ کمربند ایمنی نباید تاب بخورد یا شل شود.
■ کمربند ایمنی را دور اجسام با لبههای تیز نبندید
زیرا ممکن است در هنگام وقوع تصادف آسیب ببیند.
■ استفاده از کمربند ایمنی که تحت ضربه قوی ناشی
از تصادف قرار گرفته است یا بصورت دیگر آسیب
دیده است ،اکیدا ً ممنوع میباشد.
■ کمربندهای ایمنی را جدا و باز نکرده و در آنها
تغییرات ایجاد نکنید.
■ هنگامیکه جسم خارجی در قفل قرار دارد ،از
کمربند ایمنی استفاده نکنید.

احتیاط
زبانه کمربند ایمنی صندلیهای کنار داخل قفل
صندلی وسط قرار نمیگیرد اما زبانه کمربند ایمنی
وسط داخل قفل صندلیهای کناری قرار میگیرد.
لطفاً حین استفاده از کمربند ایمنی ،تصاویر موجود
را مشاهده کنید تا از قرارگیری نامناسب زبانه داخل
قفل جلوگیری کنید.
 .4دکمـه قرمزرنـگ روی قفـل را فشـار دهیـد تـا
کمربنـد ایمنـی بـاز شـود.
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فصل  :3ایمنی  /کیسه هوا

هشدار
■ از مواد آلی مانند بنزین برای تمیز کردن کمربند
ایمنی استفاده نکنید و از بهکار بردن سفیدکننده و
رنگ خودداری کنید.
■ از بازی کردن کودکان با کمربند ایمنی باید
جلوگیری شود.
ممکن است کودک در حین بازی کردن با کمربند
ایمنی به خود صدمه بزند .همچنین خطر مرگ به
دلیل گیر کردن کمربند ایمنی وجود دارد .در چنین
شرایطی اگر کمربند ایمنی بالفاصله آزاد نشد ،از
قیچی برای بریدن کمربند ایمنی استفاده کنید.
■ طراحی کمربند ایمنی اساساً براساس جثه افراد
بزرگسال است ،بنابراین در صورت نشستن کودک در
صندلی مورد نظر از سیستم محافظ کودک استفاده
کنید.
هنگامیکه کمربند ایمنی بدرستی بسته شده است و
کمربند با گردن یا صورت کودک در تماس است ،لطفاً
از صندلی ایمنی کودک استفاده کنید.
اگر کودک به حد کافی بزرگ شده است که از کمربند
ایمنی استفاده کند باید کمربند ایمنی را بطور صحیح
ببندد.
هشدار
■ اقدامات احتیاطی برای زنان باردار.
اکیدا ً توصیه میکنیم که از کمربند ایمنی استفاده
کنید .میتوانید با پزشک خود برای راهنمایی بیشتر
مشورت کنید .روش بستن کمربند ایمنی برای افراد
باردار اساساً مشابه با سایر سرنشینان میباشد .با این
حال این افراد باید به نکات زیر توجه کنند:
 )1کمربند ایمنی باید تا حد امکان پایینترین قسمت
ناحیه شکم و زیر برآمدگی شکم قرار گیرد.
 )2کمربند روی شانه باید از روی شانه و قفسه سینه
عبور کند ولی از ناحیه شکم سرنشین فاصله داشته باشد.
اگر کمربند ایمنی بطور غیرصحیح بسته شود ممکن
است حین برخورد یا ترمزگیری اضطراری ،کمربند
ایمنی بر روی ناحیه شکم محکم شود و باعث صدمه
یا حتی مرگ مادر و جنین شود.
■ اکیدا ً توصیه میکنیم که سرنشینان بیمار یا معلول
از کمربند ایمنی استفاده کنند .همچنین میتوانید با
پزشک خود برای راهنمایی بیشتر مشورت کنند.
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کیسه هوا
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

کیسه هوای جلو
معرفی

هنگامیکـه خـودرو ضربـه شـدیدی از جلـو دریافـت
کنـد ،کمربندهـای ایمنـی محکم و قفل خواهند شـد.
همزمـان کیسـه هـوای راننـده و سرنشـین جلـو برای
توزیـع و جـذب نیـروی وارد بر سـر و قفسـه سـینه باز
خواهند شـد.
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هشدار
■ کیسه هوا قطعهای کمکی است که برای حفاظت از
سرنشین عمل میکند و طوری طراحی شده است که
همزمان و توامان با کمربند ایمنی مورد استفاده قرار
گیرد .برای استفاده کامل از قابلیتهای کیسه هوا،
سرنشینان باید کمربند ایمنی را بطور صحیح ببندند
و در وضعیت مناسب بنشینند.
■ استفاده صحیح از کیسه هوا میتواند قابلیتهای
ایمنی آن را به حداکثر برساند .استفاده نادرست از
کیسه هوا نه تنها قابلیتهای ایمنی آن را با مشکل
مواجه میکند ،بلکه ممکن است باعث آسیب دیدن
سرنشینان نیز شود.
■ به محل قرارگیری و باز شدن کیسه هوا مانند غربیلک
فرمان یا داشبورد نیرو وارد نکنید .درغیراینصورت
ممکن است کیسه هوای جلو بطور صحیح عمل نکند
و باعث صدمات شدید یا مرگ شود.
■ لطفاً اگر میخواهید تجهیزات وایرلس نصب کنید
با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید .امواج
الکترومغناطیس حاصل از تجهیزات وایرلس ،تأثیر
بسیار نامطلوبی بر واحد کنترل کیسه هوای جلو دارد.
■ از کیسه هوای جلو برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
اصول عملکرد

تـا شـدید میشـود ،کاهـش سـرعت ناگهانـی خـودرو
توسـط سنسور تشـخیص داده میشـود و مدار کنترل
کیسـه هـوا بالفاصله کیسـه هـوا را باز خواهـد کرد.
هشدار
■ هنگامیکه کیسه هوا باز شده است به قطعات آن
دست نزنید .به دلیل آنکه حین باز شدن کیسه هوا،
قطعات آن داغ میشوند ،تماس با این قطعات ممکن
است باعث سوختگی شود.
■ هنگام باز شدن کیسه هوا ،صدای بلند و دود
تولید خواهد شد .این حالت عادی است و منجر به
آتشسوزی نخواهد شد .هرچند گاز آزاد شده ممکن
است برای افراد مبتال به آسم یا سایر بیماریهای
تنفسی مشکل ایجاد کند .در این حالت ،پیاده شدن
از خودرو برای سرنشینان ایمنتر خواهد بود .اگر
نمیتوانید از خودرو پیاده شوید ،دربها یا شیشههای
خودرو را باز کنید تا هوای تازه وارد شود.
■ اگر هر ماده یا گاز آزاد شده حین باز شدن کیسه
هوا با چشم یا پوست شما تماس پیدا کرد ،هرچه
سریعتر این مواد را با آب بشویید .در غیراینصورت،
پوست افرادی که دارای حساسیت زیاد پوستی
هستند ،واکنش نشان میدهد.
اقدامات احتیاطی
 -1هنگامیکـه ضربههایی شـدید زیر به قسـمت پایین
خودرو وارد شـود ،ممکن اسـت کیسـه هوا باز شود.

هنگامیکـه برخـورد از جلـو باعث وقوع ضربه متوسـط
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 هنگامیکه خودرو به جدول برخورد کند. هنگامیکـه خـودرو داخـل چالـه بیافتد یـا از رویآن عبـور کنـد.
 هنگامیکـه خـودرو از روی پله عبـور کند یا جلویخـودرو به سـطح جـاده برخـورد کند.
 -2کیسـه هـوا ممکن اسـت در شـرایط زیر باز شـود.
هرچنـد قـادر نخواهد بود بـا تمـام قابلیتهایی که
دارد ،عمـل کند.

 هنگامیکه خودرو واژگون شود. هنگامیکـه ضربه از کنـار یا عقب خـودرو ،دریافتشود.
 -3کمربنـد ایمنـی ممکـن اسـت در برخوردهـای
شـدید زیـر بـاز نشـود.
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 هنگامیکـه خودرو با سـرعت کمتـر از  25کیلومتربـر سـاعت به دیـوار برخـورد کند.
 هنگامیکـه خودرو با سـرعت کمتـر از  35کیلومتربـر سـاعت بـا جسـمی برخـورد کنـد کـه سـطح
مقطـع کمـی دارد .ماننـد تیـر چـراغ بـرق یـا درخت.
 -4اگـر جسـمی کـه خـودرو بـا آن برخـورد میکند،
در حیـن برخـورد تغییر شـکل داده یا حرکت کند،
نیـروی حاصل از برخـورد کاهش خواهـد یافت .در
ایـن حالت ممکن اسـت کیسـه هوا باز نشـود.

 هنـگام برخـورد از جلـو با خـودروی سـاکن با وزنیکسـان  ،ممکـن اسـت کیسـه هـوا بـاز نشـود.
 هنگامیکـه خـودرو بـه عقـب کامیـون برخـوردکند و پیشـانی خـودرو زیـر بدنه کامیون بـرود .در
ایـن حالـت ضربه وارد شـده ممکن اسـت درسـت
تشـخیص داده نشـده و کیسـه هـوا بـاز نشـود.
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 -5ممکـن اسـت کیسـه هـوا براسـاس زاویـه و جهت
برخـورد بـاز نشـود ،حتی اگر سـرعت خـودرو زیاد
باشد.

 -6هرگـز بـدن خـود را بـه غربیلـک فرمان یا قسـمت
پایینـی جلو داشـبورد بسـیار نزدیـک نکنید.
راننـده بایـد حیـن رانندگـی ،وضعیـت قرارگیـری
صحیـح و تـا حـد امـکان دور از غربیلـک فرمـان را
حفـظ کند.
صندلیهـای جلـو بایـد تـا حـد امـکان از جلـو
داشـبورد فاصلـه داشـته باشـند.
تمـام سرنشـینان بایـد بـرای محافظـت بهینـه،
کمربنـد ایمنـی را بهطـور صحیـح ببندنـد.
 -7هنگامیکـه خـودرو در حـال حرکـت اسـت لبـه
صندلـی ننشـینید یـا به جلـو داشـبورد تکیـه ندهید.
ایـن مـورد بـه ایـن خاطـر اسـت که کیسـه هـوا با
سـرعت و نیـروی زیـاد باز میشـود .اگر هنـگام باز
شـدن کیسـه هـوا سرنشـین بـه آن بسـیار نزدیک
باشـد احتمـال وقوع صدمات شـدید یـا حتی مرگ
وجود دارد.
 -8اجـازه ندهیـد کـودکان جلـوی کیسـه هـوا قـرار
گیر ند .

هنگامیکـه کیسـه هـوا بـاز شـود ،ممکـن اسـت
باعـث صدمات شـدید یـا حتی مرگ کودک شـود.
کـودکان بایـد در صندلـی عقـب بنشـینند و بطور
صحیـح محافظت شـوند.
 -9لطفـاً قوانیـن زیر را رعایـت کنیـد در غیراینصورت
ممکـن اسـت حیـن بـاز شـدن کیسـه هـوا بـه
سرنشـینان صدمـات شـدید وارد شـود.
هیچ جسـمی روی داشـبورد قرار ندهید و وسـایلی
ماننـد چتر و غیـره را بـه آن تکیه ندهید.
هنگامـی که جسـمی داخل جعبه داشـبورد اسـت
درب آن باز نباشـد؛
جسـمی از شیشـههای خـودرو یـا آینه دیـد عقب
داخـل آویـزان نکنید؛
هیچگونـه شـیء تزیینـی بـر روی قسـمت بـوق
غربیلـک فرمـان نصـب نکنیـد.
هیچگونـه بـار ،حیـوان خانگـی یـا هـر جسـمی را
بیـن کیسـه هـوا و راننـده یـا سرنشـین جلـو قـرار
ند هید .
 -10داخـل خـودرو را بـا آب یـا محلولهـای شـوینده
تمیـز نکنید.
قطعه اصلی کیسـه هـوا ،تولیدکننده گاز (چاشـنی
انفجـاری) آن میباشـد .اگـر ایـن قطعـه مرطـوب
شـود ،عملکـرد عـادی آن تحـت تأثیر قـرار خواهد
گرفـت کـه میتوانـد حتـی باعـث صدمات شـدید
یـا مرگ شـود.
 -11بـر روی قـاب کیسـه هـوا واکـس ،برچسـب یـا
مـوارد مشـابه نزنیـد.
درغیراینصـورت میتوانـد مانع از باز شـدن کیسـه
هواشـوند.
 -12به قاب کیسه هوا آسیب وارد نکنید.
درغیراینصـورت بطـور عـادی عمـل نخواهـد کرد.
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بنابرایـن قـاب کیسـه هـوا را بـاز نکنیـد یـا بـه آن
آسـیب وارد نکنیـد.
 -13تجهیزاتـی ماننـد کیسـه هـوا ،جلـو داشـبورد و
غربیلـک فرمـان را بـاز نکنیـد و تغییـر ندهیـد.
اقدامـات نامناسـب میتوانـد باعـث نقـص عملکرد
کیسـه هـوا شـده و یـا باعث شـود کـه کیسـه هوا
بطـور اشـتباه باز شـود و منجـر به صدمات شـدید
یـا حتـی مرگ شـود.
 -14تغییری در سیستم تعلیق ایجاد نکنید.
اگـر ارتفـاع خـودرو بـاال بـرده شـود یـا سـختی
سیسـتم تعلیـق تغییـر پیـدا کنـد ،ممکـن اسـت
کیسـه هوا تصادفاً باز شـود و باعث صدمات شـدید
یـا حتـی مرگ شـود.
 -15هنگامیکـه میخواهیـد گلگیـر یـا سـپر جلوی
خـودرو نصـب کنیـد لطفاً بـا نمایندگیهـای مجاز
بهمـن تمـاس بگیرید.
تغییرات در قسـمت جلـوی خـودرو میتواند باعث
اختلال در ارسـال سـیگنالهای سنسـور کیسـه
هـوا شـده و درنتیجـه کیسـه هـوا بطور اشـتباه باز
شـود و منجـر بـه صدمـات شـدید یـا حتـی مرگ
شود.
 -16اگـر میخواهید قسـمت جلـوی خودرو یـا کابین
را تعمیـر کنیـد باید بـا نمایندگیهـای مجاز بهمن
تماس بگیرید.
تعمیـرات نامناسـب میتوانـد باعـث اختلال در
ارسـال سـیگنالهای سنسـور کیسـه هـوا شـده و
درنتیجـه منجـر به نقص عملکرد کیسـه هوا شـود
کـه ممکـن اسـت صدمات شـدید یا حتـی مرگ را
در پی داشـته باشـد.
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کیسه هوای جانبی
معرفی

کیسـه هـوای جانبـی داخـل آسـتر بیرونـی پشـتی
صندلی قرار گرفته اسـت و عالمت کیسـه هـوا بر روی
پشـتی صندلی درج شـده اسـت .کیسـه هـوای جانبی
مکمـل کمربنـد ایمنی اسـت .هنـگام برخـورد از کنار،
کیسـه هوای جانبی آسـیبهای وارد به سرنشـینان را
کاهـش خواهـد داد و از برخوردهـای بعـدی جلوگیری
میکنـد.
هشدار
■ فشار دادن یا ضربه زدن به محل قرارگیری کیسه
هوای جانبی ممنوع میباشد.
از ایجاد شرایطی که کیسه هوای جانبی نتواند حین
تصادف بطور عادی عمل کند یا حین رانندگی تصادفاً
باز شود ،خودداری کنید زیرا ممکن است باعث
صدمات شدید به سرنشینان یا حتی مرگ شود.
■ لطفاً اگر میخواهید تجهیزات وایرلس نصب کنید
با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید .امواج
الکترومغناطیس حاصل از تجهیزات وایرلس ،میتواند
تأثیر بسیار نامطلوبی بر واحدهای کنترل کیسه هوای
جانبی بگذارد.
■ از کیسه هوای جانبی برای مقاصد دیگر استفاده
نکنید.
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اصول عملکرد
هنگامیکـه خـودرو ضربـهای از کنار دریافـت میکند،
سنسـور کیسـه هـوای جانبی تغییر سـرعت خـودرو را
تشـخیص میدهد و سـپس به ماژول کنترل ،سـیگنال
ارسـال میکند .اگر شـرایط عملکرد کیسـه هـوا فراهم
باشـد ،کیسـه هوای جانبـی بالفاصله باز خواهد شـد.
هنگامیکـه برخـورد از کنـار رخ میدهد ،فقط کیسـه
هـوای سـمت برخـورد باز خواهد شـد .اگـر ضربه مورد
نظـر بـه سـمت سرنشـین جلـو وارد شـود ،حتـی اگـر
کسـی روی صندلـی ننشسـته باشـد ،کیسـه هـوای
جانبـی سرنشـین جلـو بـاز خواهد شـد.
اقدامات احتیاطی
 .1هنگامیکـه ضربـه آرامـی ماننـد مـوارد زیـر بـه
خودرو وارد شـود ممکن اسـت کیسـه هوای جانبی
باز نشـود.
برخورد از جلو؛
هنگامیکـه واحـد کنتـرل ،سـیگنال ضعیـف از
ضربـهای آرام دریافـت کنـد؛
برخورد از پشت؛
واژگونی.
 .2جسمی روی کیسه هوای جانبی قرار ندهید.
درغیراینصـورت مانـع از عملکـرد عـادی کیسـه
هـوای جانبـی خواهـد شـد.
 .3هرگز جسـمی اطراف محل باز شـدن کیسـه هوای
جانبی متصـل نکنید.
درغیراینصـورت بـا باز شـدن کیسـه هـوای جانبی
ایـن اجسـام پرتاب میشـوند.
 .4صندلـی دارای کیسـه هـوای جانبـی و قطعـات
اطـراف محـل بـاز شـدن آن را جـدا و تعمیر نکنید
و در آنهـا تغییـری ایجـاد نکنیـد.

کیسه هوای پردهای
معرفی

کیسـه هـوای پـردهای بـر روی لبـه کناری سـقف قرار
گرفتـه اسـت .کیسـه هـوای پـردهای مکمـل کمربنـد
ایمنـی اسـت .هنـگام برخـورد از کنـار ،کیسـه هـوای
پـردهای آسـیبهای وارد به سـر سرنشـینان را کاهش
خواهـد داد و از برخوردهـای بعـدی جلوگیری میکند.
هشدار
■ فشار دادن یا ضربه زدن به محل قرارگیری کیسه
هوای پردهای ممنوع میباشد.
از ایجاد شرایطی که کیسه هوای پردهای نتواند حین
تصادف بطور عادی عمل کند یا حین رانندگی تصادفاً
باز شود ،خودداری کنید زیرا ممکن است باعث
صدمات شدید به سرنشینان یا حتی مرگ شود.
■ لطفاً اگر میخواهید تجهیزات وایرلس نصب کنید
با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید .امواج
الکترومغناطیس حاصل از تجهیزات وایرلس ،میتواند
تأثیر بسیار نامطلوبی بر واحدهای کنترل کیسه هوای
پردهای بگذارد.
■ از کیسه هوای پردهای برای مقاصد دیگر استفاده
نکنید.
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اصول عملکرد
هنگامیکـه خـودرو ضربـهای از کنار دریافـت میکند،
سنسـور کیسـه هوای پردهای تغییر سـرعت خـودرو را
تشـخیص میدهد و سـپس به ماژول کنترل ،سـیگنال
ارسـال میکنـد .اگـر شـرایط عملکـرد کیسـه هـوای
پـردهای فراهـم باشـد ،کیسـه هـوای پـردهای سـمت
برخـورد بـاز خواهد شـد.
اقدات احتیاطی
 .1هنگامیکـه ضربـه آرامـی ماننـد مـوارد زیـر بـه
خـودرو وارد شـود ،ممکـن اسـت کیسـه هـوای
پـردهای بـاز نشـده و عمـل نکنـد:
برخورد از جلو؛
هنگامیکـه واحـد کنتـرل ،سـیگنال ضعیـف از
ضربـه آرام دریافـت کنـد؛
برخورد از پشت؛
واژگونی.
 .2نزدیـک دربهـای خـودرو ،سـتون دربها یـا کنار
سـقف قـرار نگیریـد یـا بـا زانـو روی صندلـی جلو
ننشینید .
درغیراینصـورت هنـگام بـاز شـدن کیسـه هـوای
پـردهای ،ضربـه شـدیدی بـه سـر سرنشـین وارد
میشـود کـه میتوانـد باعـث صدمـات شـدید یـا
حتـی مـرگ شـود.
لطفـاً درصـورت حضـور کـودک در خـودرو بسـیار
احتیـاط کنید.
 .3هرگز جسـمی اطراف محل باز شـدن کیسـه هوای
پردهای ،متصـل نکنید.
در غیراینصورت با باز شـدن کیسـه هـوای پردهای،
این اجسـام پرتاب میشـوند.
 .4جسمی سنگین یا تیز از رختآویز آویزان نکنید.
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اگـر میخواهیـد لبـاس خـود را آویـزان کنیـد از
چوبلباسـی اسـتفاده نکنیـد و به جـای آن از خود
رختآویـز لبـاس اسـتفاده کنیـد .در غیراینصورت
باعـث میشـود کـه هنـگام باز شـدن کیسـه هوای
پـردهای ،چـوب لباسـی پرتاب شـود.
 .5قطعـات اطـراف محـل بـاز شـدن کیسـه هـوای
پـردهای را جـدا و تعمیر نکنیـد و در آنها تغییری
ایجـاد نکنید.
تغییـری در سـقف ،دسـتگیرههای سـقف و چـراغ
سـقف ایجـاد نکنید.

سیستم محافظ کودک
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

انواع صندلی کودک
صندلی کودک گروه 0/0+
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صندلی کودک گروه I

صندلی کودک گروه II/III

نقطه اتصال تسمه باالیی صندلی کودک

 3نقطـه اتصـال تسـمه باالیـی صندلـی کودک پشـت
صندلیهـای ردیـف عقـب قـرار دارد.

نقاط اتصال صندلی کودک
نقاط اتصال پایینی صندلی کودک

 4نقطـه اتصـال پایینـی صندلـی کـودک بیـن پشـتی
صندلـی و کفـی صندلیهـای ردیـف عقـب قـرار دارد.
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هشدار
قالبهای سیستم محافظ کودک فقط برای تحمل بار اعمال شده توسط سیستم محافظ کودکی طراحی شده که
بطور صحیح قرار گرفته است .تحت هیچ شرایطی از آنها برای کمربند ایمنی بزرگساالن ،قرار دادن وسیله یا اتصال
اجسام و تجهیزات دیگر به خودرو استفاده نکنید.

کاربرد صندلی کودک
فقط صندلیهای کودکی که دارای مشخصات فنی مطرح شده در استاندارد اروپایی ( )ECE NO. 44میباشند را
میتوان داخل خودرو نصب کرد.
براساس مشخصات فنی استاندارد ( ،)ECE NO. 44صندلیهای کودک به پنج گروه دستهبندی میشوند.
 -1گروه  :0حداکثر وزن  10کیلوگرم ( 0تا  9ماه)
 -2گروه  :0+حداکثر وزن  13کیلوگرم ( 0تا  2سال)
 -3گروه  9 :Iتا  18کیلوگرم ( 9ماه تا  4سال)
 -4گروه  15 :IIتا  25کیلوگرم ( 4تا  7سال)
 -5گروه  22 :IIIتا  36کیلوگرم ( 6تا  12سال)
سازگاری صندلی خودروها با صندلی کودک
دستهبندی وزنی

گروه 0
گروه 0+
گروه I
گروه II
گروه III

صندلی

صندلی سرنشین جلو

X
X
X
X
X

صندلیهای کناری
عقب

U
U
U
U
U

صندلی وسط عقب

X
X
X
X
X

توجه :شرح کدهای استفاده شده در این جدول:
 - Uمناسب برای استفاده با سیستم محافظ کودک عمومی در این کالس وزنی.
 - Xاین صندلی برای استفاده با سیستم محافظ کودک در این گروه وزنی مناسب نمیباشد.
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سازگاری وضعیتهای  ISOFIXخودرو با صندلی ایمنی کودک ISOFIX
دستهبندی
وزنی

تختشو

گروه 0
گروه 0+

گروه I

ابعاد /مدل

ماژول
نگهدارنده

F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A

ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

وضعیت قرارگیری  ISOFIXخودرو

صندلیهای
صندلی
سرنشین جلو کناری عقب

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
IL
IL
X
X
X
X
IUF
IUF
IUF

صندلی وسط عقب

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

توجه :شرح کدهای استفاده شده در این جدول:
 - IUFمناسب برای استفاده با سیستم محافظ کودک  ISOFIXرو به جلو در این کالس وزنی.
 - ILمناسب برای سیستمهای محافظ کودک  ISOFIXمشخص شده .این سیستمها ممکن است مربوط
به خودرویی خاص ،محدود شده یا نیمه عمومی باشند.
 - Xوضعیت  ISOFIXبرای استفاده با این کالس وزنی و/یا این ابعاد سیستم محافظ کودک ISOFIX
مناسب نمیباشد.
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نصب صندلی کودک
احتیاط
■ اگر زاویه پشتی صندلی عقب قابل تنظیم است ،آن
را در جلوترین وضعیت ممکن تنظیم کنید تا کفی و
پشتی صندلی کودک بتوانند کام ً
ال نزدیک به صندلی
عقب قرار گیرند.
■ برای نصب و جدا کردن صندلی کودک ،لطفاً
دستورالعملهای نصب و اقدامات احتیاطی موجود بر
روی صندلی کودک را به دقت مطالعه کنید.
نصب صندلیهای کودک ISOFIX
 ISOFIXیـا  ،LATCHسیسـتمهای محافظتی اسـتاندارد
صندلـی کـودک میباشـند .میتوان صندلـی کودک را
بـر روی هرکـدام از صندلیهـای کنـاری عقـب دارای
 ISOFIXیـا  LATCHنصـب کرد.
 .1صندلـی جلـو را تـا حـد امـکان بـه جلـو حرکـت
دهیـد.

 .2پشتسـری صندلـیای کـه میخواهیـد صندلـی
کـودک را بـر روی آن نصـب کنیـد بـاال آورده یـا
جـدا کنید.
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 .3مکانیـزم قفـل صندلـی کـودک را داخـل نقطـه
اتصـال پایینی قـرار دهید و اطمینـان حاصل کنید
کـه دو مکانیـزم قفـل  ISOFIXمحکـم شـدهاند.

 .4تسـمه باالیـی را بـه نقطـه اتصـال تسـمه باالیـی
صندلـی کـودک متصـل کنیـد و مراقب باشـید که
تسـمه تـاب نخـورد .هنـگام اتصـال بایـد اطمینان
حاصـل کنیـد کـه تسـمه باالیـی از بیـن محـل
قرارگیـری پشتسـری صندلـی عبـور میکنـد.
 .5صندلـی کـودک را بـه آرامـی تـکان دهیـد تـا
اطمینـان حاصـل کنید کـه بطور صحیـح در جای
خـود قـرار گرفتـه اسـت.
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نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی

 .1کمربنـد روی شـانه را بیـرون بکشـید و از روی
صندلـی کـودک رد کنیـد و زبانـه را داخـل قفـل
قـرار دهیـد تـا صـدای قفـل شـدن آن را بشـنوید.

 .2بـا وزن خـود ،صندلـی کـودک را بـه سـمت پایین
فشـار دهیـد و بگذاریـد کمربند ایمنی جمع شـده
و محکـم شـود .بـه هیچوجـه کمربند ایمنـی نباید
شـل باشد.

 .3اگـر صندلـی کـودک مجهـز بـه قطعـه محکـم
کـردن کمربنـد ایمنـی نمیباشـد ،میتوانیـد گیره
محکمکننـده تهیـه کنیـد تـا کمربنـد ایمنـی را با
اسـتفاده از گیـره محکـم کنیـد.
 .4صندلـی کـودک را بـه آرامـی تـکان دهیـد تـا
اطمینـان حاصـل کنید کـه بطور صحیـح در جای
خـود قـرار گرفتـه اسـت.
اقدامات احتیاطی برای نصب صندلی کودک
 .1صندلـی کـودک را بطـور صحیـح داخـل خـودرو
ببندیـد.
اگـر نتوانیـد صندلی کـودک را بطـور صحیح نصب
کنیـد ،هنـگام ترمزگیـری اضطـراری یـا وقـوع
تصـادف ممکـن اسـت صدمـات شـدید یـا حتـی
مـرگ رخ دهـد.
 .2اگـر مـدت زیـادی اسـت کـه از صندلـی کـودک
اسـتفاده نشـده اسـت ،آن را از خـودرو جـدا کنیـد.
زیـرا اگـر بگذاریـد صندلـی کـودک داخـل خودرو
بمانـد ،ممکـن اسـت هنـگام ترمزگیـری اضطراری
یـا برخـورد شـدید ،با سرنشـینان یا سـایر اجسـام
برخـورد کنـد و منجـر به صدمـات شـدید یا حتی
مرگ شـود.
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 .3صندلـی کـودک را بـر روی صندلی سرنشـین جلو
نصـب نکنید.
ایـن اقـدام ،کـودک را بیـش از حـد نزدیک کیسـه
هـوا قـرار میدهـد و هنـگام بـاز شـدن کیسـه هوا
میتوانـد باعـث صدمـات شـدید یـا حتـی مـرگ
کودک شـود.
 .4اگـر در شـرایط خاصی صندلی کـودک باید بر روی
صندلـی جلو نصب شـود ،لطفـاً به نـکات زیر توجه
کنید :
اگـر خـودرو مجهـز بـه کلیـد کیسـه هـوای
پـردهای میباشـد لطفـاً آن را خامـوش کنیـد؛ در
غیراینصورت هنگام باز شـدن کیسـه هوا ،سلامتی
کـودک بـه خطـر خواهـد افتـاد.
لطفـاً صندلـی سرنشـین جلـو را تـا حـد امـکان به
عقـب جابهجـا کنیـد.
صندلـی کـودک رو بـه عقـب را بـر روی صندلـی
سرنشـین جلـو نصـب نکنیـد.
 .5بایـد صندلی کودک مناسـب براسـاس سـن و وزن
کـودک خـود انتخاب کنیـد و صندلی کـودک را بر
روی صندلـی عقـب قـرار دهید.
آمـار تصادفـات نشـان میدهـد کـه هنگامیکـه
کـودکان بـر روی صندلـی عقـب قـرار گیرنـد و
اقدامـات محافظتـی مناسـب انجـام شـود نسـبت
بـه کودکانـی که بـر روی صندلـی جلو نشسـتهاند
ایمنتـر میباشـند.
ً
عملا عملکرد
قـرار دادن کـودکان روی پـای خود،
محافظتـی مشـابه بـا صندلـی کـودک را ایجـاد
نخواهـد کـرد و در هنـگام تصـادف ممکـن اسـت
کـودک از شیشـه جلـو بـه بیـرون پرتاب بشـود یا
بیـن شـما و بخـش داخلـی خـودرو قـرار گیـرد.
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 .6حتـی هنگامیکـه کـودک در صندلـی کـودک
نشسـته اسـت مراقـب باشـید کـه سـر یـا بـدن
کـودک به سـتون دربها یـا کناره سـانروف تکیه
نـداده باشـد.
هنگامیکه کیسـه هـوای جانبی باز شـود ،میتواند
بسـیار خطرناک باشـد زیرا نیروی باز شـدن کیسه
هـوا میتوانـد باعث صدمات شـدید یـا حتی مرگ
کودک شود.

فصل  :3ایمنی  /سیستم محافظ کودک

 .7اگر صندلی کودک مجهز به تسمه باالیی میباشد اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی براساس دستورالعملهای
نصب محکم شده و به صندلی کودک متصل شود.
اگر تسمه باالیی بطور صحیح محکم نشود ،هنگام ترمزگیری اضطراری یا برخورد ممکن است صدمات شدید یا
حتی مرگ رخ دهد.

 .8پشتسری را باال آورده تا صندلی کودک را نصب کنید ،زیرا تسمه باالیی باید از زیر پشتسری عبور کند.
در غیراینصورت صندلی کودک نمیتواند محکم در جای خود قرار گیرد و هنگام ترمزگیری اضطراری یا برخورد
ممکن است باعث صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
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فصل  :3ایمنی  /سیستم قطع کن بنزین

سیستم قطعکن بنزین
تجهیزات خودرو

 .9هنگامیکه پشتسری صندلی را باال آوردید تا صندلی
کودک را نصب کنید ،پس از محکم کردن تسمه باالیی
در نقطه اتصال ،نگذارید پشتسری صندلی به جای
خود برگشته و پایین بیاید.
اگـر پشتسـری صندلـی بـه جـای قبلـی خـود
پاییـن بیایـد بـا تسـمه محکمکننـده در تمـاس
خواهـد بـود و منجـر بـه شـل شـدن آن میشـود.
هنـگام ترمزگیری اضطـراری یا برخـورد ،این مورد
میتوانـد باعـث شـود صندلی کـودک پرتاب شـده
و منجـر بـه صدمـات شـدید یـا حتـی مرگ شـود.

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
هنگامیکـه کیسـههای هـوا هنـگام برخورد باز شـوند،
سیسـتم قطعکـن بنزیـن ،تمـام ورودیهـای بنزین به
موتـور را قطـع خواهـد کرد تا خطر نشـت بنزیـن را به
حداقل برسـاند.
پـس از فعال شـدن ایـن سیسـتم ،لطفاً مراحـل زیر را
انجـام دهید تـا موتور دوباره روشـن شـود.
 .1دکمـه اسـتارت را در وضعیـت  ACCیـا  OFFقـرار
د هید .
 .2موتور را دوباره روشن کنید.
هشدار
قبل از اینکه موتور را مجددا ً روشن کنید باید شرایط
زمین زیر خودرو را بررسی کنید .اگر متوجه وجود
بنزین بر روی زمین شدید به این معنا است که
سیستم سوخترسانی آسیب دیده است و نیاز به
تعمیر دارد .در این حالت موتور را روشن نکنید و با
نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید.
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فصل  :3ایمنی  /سیستم الکترونیکی ضد سرقت موتور

سیستم الکترونیکی ضدسرقت موتور
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

عملکردها
درون ریمـوت کنتـرل یـک فرسـتنده امواج قـرار دارد.
تـا زمانیکـه سـوئيچ معتبـر به همراه نداشـته باشـید،
قـادر نخواهیـد بـود که موتـور را روشـن کنید.
احتیاط
■ آهنربای قوی در مجاورت دکمه استارت قرار ندهید؛
■ سوئيچ هوشمند را در محیط با دمای باال یا پایین
قرار ندهید؛
■ از افتادن سوئيچ هوشمند جلوگیری کنید؛
■ اجسام سنگین بر روی سوئيچ هوشمند قرار ندهید.
اگر قادر به روشن کردن موتور نمیباشید
در این حالت لطفاً موارد زیر را بررسی کنید:
 .1سوئيچ شما معتبر باشد؛
 .2اگر نمایشـگر اطالعـات روی صفحـه کیلومتر ،پیام
هشـدار "( "EMS Authenti-cation Failureخطـا در
تأیید  )EMSرا نشـان میدهد ،بررسـی کنید نشانگر
تعمیـر موتـور (چـراغ چـک) چشـمک میزنـد یـا
خیـر .درصـورت وقوع شـرایط فوق احتمـال وجود

نقـص در سیسـتم تأییـد موتـور وجـود دارد .لطفـاً
بـرای تعمیـر بـا نمایندگیهای مجـاز بهمن تماس
بگیرید.
پاکت امنیتی
 .1اسـناد خـودروی مجهـز بـه سیسـتم ضدسـرقت
موتـور شـامل پاکـت امنیتـی نیـز میباشـد کـه
حاوی کد امنیتی سیسـتم ضدسـرقت موتور است.
اگـر سـوئيچ هوشـمند خـود را گم کنید یا آسـیبی
بـه کنترلکننـده  ،PEPSمجموعـه قفـل فرمـان
برقی ECU ،و سـایر موارد وارد شـود ،باید سیسـتم
ضدسـرقت موتـور را دوباره برنامهریـزی کنید .برای
انجـام ایـن کار ،ابتـدا پاکـت امنیتی را بـاز کنید تا
بـه کـد امنیتی دسترسـی پیـدا کنید .کـد امنیتی
را بـه تکنسـینهای تعمیـر در نمایندگیهای مجاز
بهمـن اطلاع دهیـد تـا بتواننـد تعمیر سیسـتم را
انجـام دهند.
 .2اگـر پاکـت امنیتـی دریافت کردیـد کـه از قبل باز
شـده اسـت ،بـه ایـن معنـا میباشـد کـه ممکـن
اسـت کد امنیتی به سـرقت رفته باشـد و سیسـتم
ضدسـرقت نسـبت بـه فعالیتهـای غیرقانونـی
آسـیبپذیر باشـد .لطفـاً بالفاصلـه بـرای حفـظ
ایمنـی خـودرو بـا نمایندگیهـای مجـاز بهمـن
تمـاس بگیریـد.
 .3لطفـاً از پاکـت امنیتی سیسـتم ضدسـرقت موتور به
خوبـی مراقبت کـرده و در مکانی امن نگهداری کنید.
لطفـاً کـد امنیتـی را نـزد خـود نگـه داریـد (اگرچـه
هنـگام بـروز نقـص عملکرد سیسـتم باید ایـن کد را
بـه تکنسـینهای بخـش تعمیـرات نمایندگیهـای
مجـاز بهمن اطلاع دهید) .لطفاً درصـورت گم کردن
پاکت امنیتی بالفاصله بـا نمایندگیهای مجاز بهمن
تمـاس بگیرید.
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فصل  :3ایمنی  /سیستم ضد سرقت خودرو

سیستم ضدسرقت خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

درباره سیستم ضدسرقت خودرو
سیسـتم ضدسـرقت خودرو بـرای جلوگیری از سـرقت
خـودرو عمـل میکند .اگر کسـی سـعی کنـد که بطور
غیرمجـاز وارد خـودرو شـود ،آژيـر هشـدار سیسـتم
ضدسـرقت خـودرو بهصـدا درخواهـد آمد.
حالتهای آژیر هشدار
 بـوق بهصـدا درمیآیـد و چراغهای راهنما چشـمکمیزننـد.
 آژیـر هشـدار  6بار با فاصله  3ثانیـه بهصدا درخواهدآمـد و هربـار  7ثانیه طول میکشـد.
هشدار
تغییراتی در سیستم ضدسرقت خودرو انجام ندهید یا
تجهیزاتی اضافه نکنید.
فعال کردن سیستم
هنگامیکـه دکمه اسـتارت در وضعیـت  OFFقرار گیرد
و تمـام دربهای خودرو بسـته و قفل شـوند ،سیسـتم
بـه حالت آمـاده بهکار وارد میشـود .چراغهـای راهنما
160

یکبار چشـمک زده و نشـانگر سیستم ضدسرقت شروع
به چشـمک زدن خواهد کرد.
در حالـت آمـاده بـهکار همچنـان میتوانید بـدون فعال
شـدن آژیر سیستم ضدسـرقت از خودرو استفاده کنید.
 15ثانیـه پـس از فعـال شـدن حالـت آمـاده بـهکار،
سیسـتم ضدسـرقت فعـال خواهـد شـد.
با فعال شـدن سیستم ضدسـرقت ،نمیتوان از دکمه قفل
مرکـزی برای قفل یـا باز کردن دربها اسـتفاده کرد.
احتیاط
اگر هرکدام از دربهای خودرو بطور صحیح بسته
نشده باشد ،سیستم ضدسرقت خودرو فعال نخواهد
شد .بنابراین اطمینان حاصل کنید که تمام دربهای
خودرو بطور صحیح بسته شده باشند.

غیرفعال کردن سیستم
در حالـت آمـاده بهکار یکـی از دربهای خـودرو را باز
کنیـد .انجام این کار ،سیسـتم را غیرفعـال خواهد کرد
و سیسـتم ضدسـرقت خودرو خاموش میشـود.
درحالـت فعـال ،دکمـه بـاز کـردن قفـل روی سـوئيچ
هوشـمند یـا ضمـن همراه داشـتن سـوئيچ هوشـمند،
کلیـد بـاز کـردن قفـل روی دسـتگیره درب را فشـار
دهیـد تـا سیسـتم ضدسـرقت خـودرو غیرفعـال و
خامـوش شـود.
شرایط فعال شدن آژیر هشدار
هنگامیکـه سیسـتم ضدسـرقت فعال اسـت ،شـرایط
زیـر میتوانـد آژیـر هشـدار را فعـال کند:
 هنگامیکه هرکدام از دربهای خودرو باز باشد. هنگامیکـه وضعیـت قرارگیـری دکمه اسـتارت تغییرکند ؛

فصل  :3ایمنی  /سیستم ضد سرقت خودرو

 هنگامیکـه از سـوئيچ مکانیکـی یـا دسـتگیرهداخلـی درب برای بـاز کردن درب خودرو اسـتفاده
شو د ؛
 هنگامیکـه درب موتـور بـاز باشـد (فقـط درمدلهـای مجهـز بـه عملکـرد خامـوش و روشـن
شـدن هوشـمند موتـور).

خاموش کردن آژیر هشدار
هنگامیکـه آژیـر هشـدار فعـال شـود ،میتوانیـد بـا
انجـام مـوارد زیـر آن را خامـوش کنیـد:
 موتور را روشن کنید. هنگامیکـه دکمه اسـتارت در وضعیـت  LOCKقراردارد ،دکمـه بـاز کردن قفل روی سـوئيچ هوشـمند
را فشـار دهیـد تـا آژیـر هشـدار خامـوش شـود و
دربهـای خـودرو باز شـود.
احتیاط
اگر دکمه استارت در وضعیت  LOCKقرار ندارد ،دکمه
ریموت کنترل روی ریموت کنترل عمل نخواهد کرد.
در این حالت نمیتوانید از دکمه باز کردن قفل روی
سوئيچ هوشمند برای خاموش کردن آژیر هشدار
استفاده کنید.
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فصل  :3ایمنی  /برچسب ایمنی

برچسبهای ایمنی
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.
برچسبهای هشدار برای یادآوری خطرات بالقوهای میباشند که ممکن است منجر به صدمات شدید شوند .لطفاً
آنها را به دقت مطالعه کنید.
اگر برچسب ناخوانا یا کنده شده است ،لطفاً با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید.

 -Aبرچسب هشدار درب موتور

 -Bبرچسبهای هشدار درب رادیاتور
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 -Cبرچسب هشدار باتری

فصل  :3ایمنی  /برچسب ایمنی

برچسب هشدار باتری

برچسب هشدار درب رادیاتور

ایـن برچسـب بـر روی باتـری قـرار گرفتـه اسـت و به
شـما اطلاع میدهـد کـه قبل از نصـب ،جدا کـردن یا
بررسـی باتـری بـه مـوارد زیر توجـه کنید:
 کودکان باید از باتری دور نگهداشته شوند؛ ممکـن اسـت باتـری هنـگام کار کـردن یـا شـارژشـدن ،گازهـای قابـل اشـتعال تولیـد کنـد و بایـد
از منابـع گرمایـی بـا دمـای بـاال و شـعله دور نگـه
داشـته شـود .درغیراینصـورت ممکـن اسـت باعث
آتشسـوزی یـا انفجـار شـود؛
 باتری حاوی مایع خورنده میباشد؛ حیـن کار با باتـری اقدامات ضـروری را انجام دهید(ماننـد اسـتفاده از عینـک ایمنی).

این برچسـب بر روی درب رادیاتور قرار دارد و به شـما
اطلاع میدهد کـه هنگام جـوش آوردن موتـور ،درب
رادیاتـور را باز نکنید .در غیراینصورت خطر سـوختگی
دسـت یا پاشـش مایع خنککننده وجـود دارد.
برچسب هشدار درب موتور

این برچسـب بـر روی صفحـه داخلی درب موتـور قرار
دارد و بـه شـما اطلاع میدهـد کـه "دسـت خـود را
روی فـن قـرار ندهیـد زیـرا هـر لحظه ممکن اسـت به
کار بیافتـد" .بیتوجهـی بـه ایـن نکتـه میتوانـد منجر
بـه صدمات شـدید ناشـی از بـهکار افتـادن غیرمنتظره
فن شـود.
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برچسب هشدار کیسه هوای جلو

این برچسب بر روی آفتابگیر سمت سرنشین جلو قرار دارد و به شما اطالع میدهد که خودرو مجهز به کیسههای
هوای جلو میباشد و باید به مسائل مرتبط به آن توجه کنید.
هشدار
بر روی صندلی که مجهز به کیسه هوا میباشد ،صندلی کودک رو به عقب قرار ندهید زیرا ممکن است باعث
صدمات شدید شود.
برچسب هشدار کیسه هوای جانبی

این برچسب بر روی ستون وسط قرار دارد و به شما اطالع میدهد که خودرو مجهز به کیسه هوای جانبی میباشد
و باید به مسائل مرتبط به آن توجه کنید.
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جعبه ابزار موجود در خودرو*
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.

 -Aجک

 -Bآچارچرخ

 -Cمثلث هشدار
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 -Dاهرم تنظیم جک
 -Eقالب یدککش

* با توجه به مدل خودرو ،ممکن است اقالم جعبه ابزار متفاوت باشد.
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محل نگهداری

 -Aدستگیره صفحه کفپوش
 -Bصفحه کفپوش محفظه بار
درب پشـتی را بـاز کنیـد و سـپس بـا اسـتفاده از
دسـتگیره ،صفحـه کفپوش محفظـه بار را بلنـد کنید.
جـک ،مثلث هشـدار و کیف ابـزار در محفظه دو طرف
زاپـاس قابل مشـاهده اسـت.

 -Aکیف ابزار
 -Bمثلث هشدار
هماننـد شـکل ،مثلـث هشـدار و کیـف ابزار در سـمت
چـپ داخـل محفظه نگهـداری قـرار دارد.

 -Aجک
هماننـد شـکل ،جک در سـمت راسـت داخـل محفظه
نگهداری قـرار دارد.

نحوه بیرون آوردن و قرار دادن جعبه ابزار
بـه دلیـل آنکـه مثلث هشـدار ،جـک و کیف ابـزار در
محفظههـای نگهـداری خـود محکـم قـرار گرفتهانـد،
هنـگام بیـرون آوردن و قـرار دادن ایـن قطعات و حمل
آنهـا به محـل موردنظـر باید بسـیار احتیـاط کنید.
احتیاط
■ پس از استفاده از کیف ابزار و جک ،باید آنها را
سر جای مشخص شده خودشان قرار دهید .نگهداری
نامناسب ممکن است منجر به وقوع حادثه شود.
■ جک موجود در خودرو فقط برای استفاده با
این خودرو طراحی شده است .این جک را برای
خودروهای دیگر بهکار نبرید و جک خودروهای دیگر
را برای این خودرو استفاده نکنید.
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تایر زاپاس
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

درباره تایر زاپاس
مشخصات فنی تایر زاپاس
تایر زاپاس موجود در خودرو ،کوچکتر از تایرهای اصلی اسـت.
(برای آگاهی از مشخصات تایر به صفحه 209مراجعه کنید).

نحوه بیرون آوردن و قرار دادن تایر زاپاس
بیرون آوردن

 -Aقالب نگهداری
 .1درب پشـتی و صفحـه کفپـوش محفـظ بـار را بـاز
کنیـد .هماننـد شـکل فـوق ،قلاب نگهـداری را
بیـرون بیاوریـد و در وضعیـت مناسـب قـرار دهیـد.

احتیاط
باید شرایط تایر زاپاس را بررسی کنید .از تایر زاپاسی
که شرایط غیرعادی دارد استفاده نکنید.
برچسب "فشار باد تایر زاپاس" بر روی میله نگهدارنده
درب موتور قرار دارد.

محل نگهداری
تایـر زاپـاس در محفظـه بار قرار دارد و برای دسترسـی
بـه آن تنهـا کافـی اسـت که صفحـه کفپـوش محفظه
بـار را بـاز کنید.
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 .2صفحه نگهداری جعبه ابزار را بیرون بیاورید.
 .3دسـتگیره را در خلاف حرکـت عقربههای سـاعت
بچرخانیـد و سـپس آن را جدا کنیـد .تایر زاپاس را
بردارید.

فصل  :4موارد اضطراری  /مثلث هشدار  /تعویض تایرها

قرار دادن
روش قـرار دادن تایـر زاپـاس در محل نگهـداری خود،
برعکـس مراحل بیـرون آوردن آن میباشـد.
احتیاط
 .1اطمینان حاصل کنید که تایر زاپاس محکم در
جای خود قرار گرفته است.
 .2لطفاً تایر زاپاس را طوری قرار دهید که سمت
تزیینی آن رو به پایین باشد.

مثلث هشدار
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

هنگامیکـه به دلیـل نقص عملکـرد مجبوریـد خودرو
را در شـانه جـاده متوقـف کنیـد تـا بـه سـایر رانندهها
هشـدار دهیـد ،لطفـاً مثلث هشـدار را پشـت خودروی
خـود قـرار دهیـد و چـراغ هشـدار خطـر (فالشـر) را
روشـن کنیـد( .رانندههـا ملزم بـه این کار میباشـند).
لطفـاً مثلـث هشـدار را براسـاس قوانیـن و مقـررات
راهنمایـی و رانندگی پشـت خودروی خـود قرار دهید.

تعویض تایرها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

اقدامات مورد نیاز جهت تعویض تایر
 .1تمام سرنشینان باید از خودرو پیاده شوند.
 .2خودرو را به سطح مستحکم و هموار ببرید.
خـودرو را بـه محلـی ببریـد که مانع حرکـت عادی
عبـور و مـرور نباشـد و سـطح زمیـن همـوار و
مسـتحکم باشـد تـا بتوانیـد بطـور ایمـن کار کنیـد.
 .3ترمز دستی را فعال کنید.
در خودروهـای مجهـز بـه ترمز دسـتی ،بایـد اهرم
ترمـز دسـتی را به سـمت باال بکشـید.
در خودروهـای مجهـز بـه ترمـز پـارک برقـی ،باید
کلیـد ترمـز پـارک را بـه سـمت باال بکشـید.
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 .4موتور را خاموش کنید.
 خودروهای مجهز به گیربکس دستیاهـرم تعویـض دنـده را در وضعیـت  Rقـرار دهید و
سـپس موتـور را خامـوش کنید.
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیکاهـرم تعویـض دنـده را در وضعیـت  Pقـرار دهیـد و
سـپس موتـور را خامـوش کنیـد.
هشدار
هنگامیکه اهرم تعویض دنده در وضعیت  Nقرار دارد،
زیر خودرو جک نزنید .در غیراینصورت ممکن است
باعث وقوع حادثه شود .زیرا امکان دارد خودرو از روی
جک بیفتد.
.5

.6
.7

.8

اطمینـان حاصـل کنیـد کـه خـودروی شـما ثابت و
بـدون حرکـت قـرار دارد.
چراغ هشـدار خطر را روشـن کنید و مثلث هشـدار
را در مـکان مناسـب قرار دهید.
جک ،اهرم تنظیم جک و آچارچرخ را آماده کنید.
مانع چرخ را آماده کنید.
هنـگام اسـتفاده از جـک ،بایـد از مانـع چـرخ نیـز
اسـتفاده کنیـد.
مانـع چـرخ از فروشـگاههای لـوازم خـودرو قابـل
تهیـه اسـت .لطفـاً بـرای کسـب جزئيات بیشـتر با
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
علاوه بـر ایـن ،اگـر مانـع چـرخ در دسـترس نداریـد
میتوانیـد از تکـه سـنگی اسـتفاده کنید که بـه اندازه
کافـیبـزرگباشـدتـاازحرکتخـودروجلوگیـریکند.
تایر زاپاس را بردارید.

هشدار
تایر پنچر را بالفاصله تعویض کنید.
با تایر پنچر رانندگی نکنید .در غیراینصورت باعث
ناپایداری در رانندگی و حتی وقوع تصادف میشود.
عالوه بر این باعث آسیب دیدن تایرها ،چرخها،
سیستم تعلیق و شاسی میشود.
هنگام وقوع هرکدام از شرایط زیر ،بررسی کنید که
تایر پنچر نشده باشد.
■ هنگامیکه غربیلک فرمان میلرزد.
■ هنگامیکه خودرو بطور غیرعادی میلرزد.
■ هنگامیکه خودرو به یک سمت کشیده میشود.
اگر حین رانندگی هرکدام از تایرها پنچر شد یا ترکید،
لطفاً غربیلک فرمان را محکم بگیرید و پدال ترمز را
به آرامی فشار دهید تا سرعت کاهش یابد .ترمزگیری
اضطراری یا چرخاندن سریع و ناگهانی غربیلک فرمان
در این حالت منجر به از دست دادن کنترل خودرو
میشود.

نحوه تعویض تایر
 .1تایر را ثابت کنید.
مانـع چـرخ را بطـور اریـب جلـوی چرخهـا قـرار
دهیـد تـا تایـر را در جـای خـود نگـه دارد.
قبـل از بلنـد کـردن چرخهـای جلـو ،چرخهـای
عقـب را ثابـت کنید و قبل از بلنـد کردن چرخهای
عقـب ،چرخهـای جلـو را ثابـت کنید.

 .2مهرهها را شل کنید.
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از آچارچـرخ اسـتفاده کنیـد .مهرههـا را خلاف
حرکـت عقربههـای سـاعت بچرخانید تا بـه میزانی
شـل شـوند که بـا دسـت باز شـوند.

همانند شکل ،جک را در قسمت مخصوص خود قرار
دهید (کنار تایری که باید تعویض شود).

باید اطمینان حاصل کنید که قسمت مخصوص
جک زدن داخل شیار جک قرار گرفته است.
هشدار
هنگام جک زدن ،حتماً خودرو باید خاموش شده
باشد .در غیراینصورت به دلیل لرزشهای موتور ،جک
جابهجا میشود و باعث بروز صدمات شدید میشود.

 .3جک را در محل مخصوص قرار دهید.
جک را روی سطح مستحکم و همواره قرار دهید.
هماننـد شـکل ،قسـمت بـاالی جـک را بـا دسـت
در جهـت حرکـت عقربههـای سـاعت بچرخانید تا
ارتفـاع جـک تنظیم شـود.
احتیاط
تایرهای روبروی جک بصورت اریب باید با مانع چرخ
ثابت شوند.

 -Aاهرم تنظیم جک
 -Bآچارچرخ
 .5اهرم تنظیم جک را متصل کنید.
همانند شـکل فـوق ،اهرم تنظیم جـک و آچارچرخ
را بـه هـم متصـل کنیـد و سـپس اهـرم را داخـل
سـوراخ تنظیم جـک قـرار دهید.

 .4جـک را زیـر خودرو قـرار دهید.
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 .6با کمک جک ،خودرو را باال ببرید.
اهـرم تنظیـم جـک را خلاف حرکـت عقربههـای
سـاعت بچرخانیـد تـا تایـر به آرامـی از زمیـن بلند
شود.
 .7مهرهها را جدا کنید.
بـا چرخاندن مهرههـا در خالف حرکـت عقربههای
سـاعت ،آنها را شـل کنید.
 .8تایر را جدا کنید.
احتیاط
هنگامیکه رینگ آلومینیومی را روی زمین قرار
میدهید ،لطفاً سمت تزیینی آن را رو به باال قرار
دهید تا آسیب نبیند.

احتیاط
■ هنگام استفاده از جک ،حتماً باید موتور را خاموش
کنید ،زیرا ممکن است لرزشهای موتور ،جک را تکان
داده و جابهجا کند.
■ هنگامیکه سرنشین داخل خودرو قرار دارد از جک
استفاده نکنید.
■ هنگام استفاده از جک ،هیچ جسمی را رو یا زیر
آن قرار ندهید.
■ هنگام استفاده از جک باید اطمینان حاصل کنید
که جک در وضعیت مناسبی قرار گرفته است.
■ خودرو باید تا ارتفاع قابل قبول برای تعویض تایر
جک زده شود.
■ زیر خودروی جک زده شده نروید .در غیر اینصورت
با تغییر وضعیت جک ،ممکن است صدمات شدید یا
حتی مرگ رخ دهد.
■ هنگام پایین آوردن خودرو باید به اطراف خود توجه
داشته باشید تا از صدمه دیدن جلوگیری به عمل آید.
 .9تایر زاپاس را نصب کنید.
قبـل از نصـب تایـر زاپـاس ،بـا اسـتفاده از پارچـه
تمیـز ،گرد و خاک سـطح قرارگیری تایر و دیسـک
ترمـز را پـاک کنید.
هشدار
■ هنگام پاک کردن دیسک ترمز احتیاط کنید زیرا
ممکن است هنوز بر اثر حرکت داغ باشد.
■ در هر لحظه باید فقط یک تایر زاپاس بر روی
خودرو نصب شده باشد.
 .10مهرهها را بطور موقت محکم کنید.
گـرد و خـاک روی مهرهها و رزوههـای پیچ را پاک
کنید.
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بـرای جلوگیـری از افتـادن تایـر ،مهرههـا را در
جهـت حرکـت عقربههـای سـاعت چرخانـده و
محکـم کنیـد تا تایـر و چرخ بر هم منطبق شـوند.
حـاال چـرخ بطـور موقـت محکـم شـده اسـت.
 .11خودرو را پایین بیاورید.
قسـمت بـاالی جـک را خلاف حرکـت عقربههای
سـاعت بچرخانیـد تا خـودرو پاییـن بیاید.
هنـگام پاییـن آوردن خـودرو بایـد به اطـراف خود
توجه داشـته باشـید تـا از صدمه دیـدن جلوگیری
به عمـل آید.

 .12مهرهها را سفت کنید.
به ترتیب نشـان داده شـده در تصویر و با اسـتفاده
از آچارچـرخ ،مهرهها را سـفت کنید.
گشتاور سفت کردن مهرهها110±10 N.m :

 .15هرچـه سـریعتر بـرای تنظیـم فشـار بـاد تایـر بـه
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن مراجعـه کنیـد.
احتیاط
موارد مهم هنگام تعویض تایرها:
■ هنگام تعویض تایرها ،لطفاً از تایر هماندازه (تمام
چهار تایر باید هماندازه باشند) از یک سازنده و برند و
با آجهای یکسان استفاده کنید.
■ هنگام تعویض رینگهای آلومینیومی ،لطفاً از
مهرههای آلومینیومی استفاده کنید که مطابق با
مشخصات فنی موردنظر باشد .در غیراینصورت ممکن
است هنگام رانندگی مهرهها شل شده و چرخ جدا
شود و منجر به وقوع تصادف شود.
■ پس از تعویض تایر ،اگر حین رانندگی متوجه لرزش
غربیلک فرمان یا شاسی خودرو شدید ،لطفاً برای
باالنس کردن چرخها به نمایندگیهای مجاز بهمن
مراجعه کنید.
■ پس از تعویض تایر لطفاً هرچه سریعتر به
نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید تا با استفاده
از آچار تورک متر مهرهها را سفت کنند.

هشدار
هنگام نصب تایر ،باید مهرهها را به ترتیب نشان داده
شده و با نیروی یکسان سفت کنید .در غیراینصورت
میتواند باعث آسیب دیدن خودرو شده و ایمنی
خودرو را به مخاطره اندازد.
 .13جعبه ابزار ،جک و تایر را در جای خود قرار دهید.
 .14فشار باد تایر را بررسی کنید.
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احتیاط
هنگام نصب یا باز کردن پیچ و مهره باید به موارد زیر
توجه کنید .در غیراینصورت میتواند باعث صدمات
شدید شود.
■ از مهره یا تایر آسیبدیده و تغییر شکل داده
استفاده نکنید.
■ هنگام استفاده از آچارچرخ اطمینان حاصل کنید
که محکم مهره را بگیرد .در غیراینصورت اگر مهرهها
از آچارچرخ سر بخورد ممکن است باعث صدمات
شدید شود.
■ آچارچرخ را با پا فشار ندهید یا از ابزار دیگری برای
سفت کردن بیش از حد مهره استفاده نکنید .در
غیراینصورت باعث بریدن پیچ چرخ میشود.
■ اطمینان حاصل کنید که مهرههای چرخ بطور
صحیح سفت شدهاند .در غیراینصورت ممکن است به
پیچهای چرخ یا قطعات ترمز آسیب وارد کند یا باعث
جدا شدن چرخ و وقوع تصادف شود.
■ هنگام نصب چرخ از روغن روانکاری یا گریس
بر روی پیچها استفاده نکنید .سفت کردن بیش از
حد میتواند به پیچها و چرخ آسیب بزند .مهره شل
میتواند باعث جدا شدن چرخ حین حرکت و وقوع
تصادف شود.
■ هنگامیکه پیچ یا مهرههای چرخ آسیبدیده یا
ترک برداشتهاند ،لطفاً برای بررسی به نمایندگیهای
مجاز بهمن مراجعه کنید .وجود آسیب یا ترک ،سفت
کردن مناسب مهرهها را غیرممکن میکند و ممکن
است باعث جدا شدن چرخ و وقوع تصادف شود.
هشدار
سوزاندن غیرمجاز تایرها میتواند باعث آزاد شدن
گازهای سمی شود.
ً
برای محفاظت از محیط زیست ،لطفا پس از تعویض
تایر ،آنها را به نمایندگیهای مجاز بهمن تحویل دهید.
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هنگام گیر کردن خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
بـر روی جادههـای شـنی ،گلآلود یـا پوشـیده از برف
بـا احتیـاط رانندگـی کنید تـا خـودرو در این شـرایط
گیـر نکنـد .درصـورت گیر کـردن خـودرو ،مراحل زیر
را انجـام دهید:
 .1موتـور را خامـوش کنیـد و ترمزدسـتی را فعـال
کنیـد؛
 .2گل ،شـن یـا بـرف جمـع شـده روی تایـر را پـاک
کنید ؛
 .3موانـع چوبـی ،سـنگی یـا سـایر اجسـام را در
قسـمتهای مناسـب قـرار دهید تا به چسـبندگی
تایـر کمـک کنـد؛
 .4موتور را روشن کنید؛
 .5ترمـز دسـتی را آزاد کنیـد و با احتیاط پـدال گاز را
فشـار دهید تا خـودرو آزاد شـود.
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هشدار
اگر خودرو گیر کرده است ،هنگام آزاد کردن آن به
موارد زیر توجه کنید:
■ هنگام استفاده از روش عقب و جلو رفتن خودرو
اطمینان حاصل کنید که هیچ فرد یا جسمی در
مجاورت خودرو قرار نداشته باشد.
■ هنگام استفاده از روش هل دادن خودرو ،بسیار
مراقب باشید زیرا به محض آزاد شدن خودرو ممکن
است ناگهان به سمت جلو یا عقب حرکت کند.
احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن گیربکس یا سایر
قطعات ،هنگام هل دادن خودرو به موارد زیر توجه
کنید:
■ هنگام تعویض دنده ،پدال گاز را قبل از قرار گرفتن
کامل دنده در وضعیت موردنظر فشار ندهید.
■ اگر پس از چندبار امتحان کردن این روش
نتوانستید خودرو را آزاد کنید باید از سایر روشها
مانند یدککشی استفاده کنید.

باتری به باتری کردن خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

نشانههای خالی شدن باتری خودرو
 .1خـودرو اسـتارت نمیخـورد یـا اسـتارت میخـورد
ولـی تـوان خیلی کمـی ارائـه میدهـد و نمیتواند
موتـور را روشـن کند.
 .2چراغهـای جلـو کمنورتـر از حالـت معمـول
میشـو ند .
ً
 .3بوقهـای هشـدار صدای ضعیفـی دارند یـا اصال به
صـدا درنمیآيند.
 .4هنـگام اسـتارت زدن ،صـدای ضربـه (تیـک تیـک)
شـنیده میشـود و اسـتارت عمـل نمیکنـد.
نحوه باتری به باتری کردن خودرو
بایـد بـا اسـتفاده از کابـل باتـری بـه باتـری ،باتـری
خـودروی خـود را بـه باتـری خـودروی دیگـر متصـل
کنیـد تـا موتـور روشـن شـود.
خودروی دیگر باید از باتری  12ولت استفاده کند.
موتـور را بـا اسـتفاده از کامیون یدککش یـا هل دادن
روشن نکنید.
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جـدا کنیـد .بـه ایـن ترتیـب کابلهـای متصـل به
قطبهـای مثبـت نیـز بایـد جـدا شـوند.
لطفـاً انتهـای کابلهـا را از یکدیگر دور نگـه دارید.
همچنیـن قبـل از اینکـه کابلهای باتـری به باتری
ً
کاملا جـدا نکردهایـد ،نگذاریـد با قسـمت فلزی
را
خـودرو برخـورد کننـد .در غیراینصـورت ممکـن
اسـت اتصـال کوتـاه رخ دهد.

کابلهـای باتـری بـه باتـری را هماننـد تصویـر و بـه
ترتیـب زیـر متصـل کنیـد:
 -Aقطب باتری خالی
 -Bقطب باتری شارژکننده
 -Cقطب باتری شارژکننده
 -Dقطب اتصال به بدنه خودروی دارای باتری خالی
.1
.2

.3

.4

کابلهای باتری به باتری را متصل کنید.
باتری را شارژ کنید.
موتـور خودروی دیگر را روشـن کنیـد .دور موتور را
مقـدار کمـی افزایش دهیـد ،آن را حـدود  5دقیقه
در همیـن حالـت نگه داریـد تا باتری خودرو شـارژ
شود.
خودروی خود را روشن کنید.
اگـر همچنـان موتـور روشـن نمیشـود ،بررسـی
کنیـد کابلهـای باتـری بـه باتـری بطـور صحیـح
متصـل شـدهاند و سـپس بگذاریـد باتـری بیشـتر
شـارژ شود.
کابلهای باتری به باتری را جدا کنید.
بـه محـض روشـن شـدن موتـور ،بایـد ابتـدا کابل
متصـل بـه قطـب منفـی باتـری خـودرو سـپس
کابـل متصـل بـه قطـب منفـی خـودروی دیگـر را
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نکات
بهتر اسـت کـه باتری شـارژکننده ،کام ً
ال شـارژ باشـد.
درغیراینصـورت نبایـد بـرای باتـری بـه باتـری کـردن
مورد اسـتفاده قرار گیـرد .در مواردی کـه باتری تقریباً
خالی اسـت ،شـارژ شـدن باتـری زمان بیشـتری طول
میکشـد.
احتیاط
■ باتری شارژکننده باید  12ولت باشد .لطفاً از این
موضوع اطمینان حاصل کنید.
ً
■ اگر باتری خودروی شما مرتبا خالی میشود برای
بررسی به نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید.
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احتیاط
■ از اتصال قطبهای غیرهمنام دو باتری به یکدیگر
جلوگیری کنید .در غیراینصورت باعث تولید جرقه
خواهد شد.
■ از اتصال قطبهای باتری به یکدیگر جلوگیری
کنید .در غیراینصورت باعث تولید جرقه خواهد شد.
■ باتری باید از جرقه ،شعله و مواد قابل اشتعال دور
نگه داشته شود.
■ هنگام شارژ شدن باتری از آن فاصله بگیرید.
گاهی اوقات ممکن است آب باتری حاوی
اسیدسولفوریک از باتری نشت کند .این ماده میتواند
باعث صدمه شدید به چشم و پوست شود .اگر تصادفاً با
این ماده تماس پیدا کردید ،لطفاً آن را با مقدار زیادی
آب بشویید و بالفاصله برای مراقبتهای پزشکی به
پزشک مراجعه کنید.
■ هنگام اتصال و قطع اتصال کابلهای باتری به
باتری ،مراقب باشید که با فن ،تسمه و سایر موارد
برخورد نکنند .در غیراینصورت ممکن است دست
یا لباس شما بین آن گیر کند و باعث وقوع حوادث
شدید شود.
■ پس از تعویض باتری باید اطمینان حاصل کنید
که مهره بستهای باتری سفت شده باشند .در
غیراینصورت با جدا شدن بستها در حین حرکت،
ممکن است اتصال کوتاه رخ داده و منجر به آتش
گرفتن خودرو شود.

جوش آوردن موتور
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

عالئم

 .1آمپر دماسنج آب در محدوده  Hباشد.
 .2توان خروجی موتور کاهش یافته باشد.
 .3از محفظه موتور ،بخار پخش میشود.

اقدامات مناسب هنگام جوش آوردن موتور
 .1خودرو را متوقف کنید.
خـودرو را در محلـی امـن متوقـف کـرده و سـپس
موتـور را خامـوش کنیـد .اگـر سیسـتم تهویـه
مطبـوع روشـن اسـت ،آن را خامـوش کنیـد.
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 .2درب موتور را بررسی کنید.
پخش بخار از محفظه موتور را بررسی کنید.
 بـا قطع شـدن پخش بخـار از محفظه موتـور ،دربموتـور را بـاز کـرده و موتور را روشـن کنید.
 اگـر همچنـان از محفظه موتور بخار پخش میشـودصبـر کنیـد تـا پخش بخار قطـع شـود .درب موتور
را بـرای تهویه مناسـبتر بـاز کرده و سـپس موتور
را روشـن کنید.

.3

.4
.5
.6

فن خنککننده را بررسی کنید.
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه فـن خنککننـده کار
میکنـد .اگـر فـن خنککننـده کار نمیکنـد،
موتـور را خامـوش کنید و بـا نمایندگیهـای مجاز
بهمـن تمـاس بگیرید.
موتور را خاموش کنید.
اگـر نشـانگر دمـای آب بـه حالـت عادی برگشـت،
موتـور را خامـوش کنید.
سطح مایع خنککننده را بررسی کنید.
لطفـاً اگـر سـطح مایـع خنککننـده بسـیار پایین
اسـت ،محفظـه آن را پـر کنید.
برای بررسـی خـودرو به نمایندگیهـای مجاز بهمن
مراجعـه کنید.
اگـر حیـن حرکـت نشـانگر دمـای آب بـه محدود
 Hبرگشـت ،کلیـد تنظیـم دمـای سیسـتم تهویـه
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مطبـوع را در وضعیـت حداکثـر گرمایـش قـرار
دهیـد .ایـن کار چرخـش فـن را بـه حداکثـر
میرسـاند و مایـع خنککننده موجود در سیسـتم
گرمایـش بـرای جلوگیـری از افزایـش دمـای آب
مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت.
لطفـاً هرچـه سـریعتر بـرای بررسـی خـودرو بـه
نزدیکتریـننمایندگـیمجـازبهمـنمراجعـهکنیـد.
هشدار
لطفاً با احتیاط اقدام کنید تا از سوختگی جلوگیری
شود.
■ اگر پخش بخار از محفظه موتور را مشاهده کردید
بالفاصله درب موتور را باز نکنید .فقط هنگامی درب
موتور را باز کنید که پخش بخار قطع شده باشد .در
غیراینصورت دمای باالی داخل محفظه موتور میتواند
باعث صدمات شدید مانند سوختگی شود.
■ هنگامیکه دمای رادیاتور باال میباشد ،درب رادیاتور
را باز نکنید .در غیراینصورت بخار خروجی یا آب داغ
میتواند باعث صدمات شدید مانند سوختگی شود.
■ هنگام باز کردن درب رادیاتور به فن و تسمه دست
نزنید یا به آن نزدیک نشوید .همچنین درب رادیاتور
را پس از پوشاندن با پارچه به آرامی باز کنید.
■ هنگامیکه موتور روشن است ،به فن و تسمه
دست نزنید یا به آن نزدیک نشوید .در غیر اینصورت
خطر گیر کردن لباس یا دست بین آنها و درنتیجه
صدمات شدید وجود دارد.
احتیاط
هنگامیکه موتور جوش آورده است ،مایع خنککننده
داخل آن نریزید.
پر کردن ناگهانی مایع خنککننده میتواند به موتور
آسیب بزند .فقط هنگامی مایع خنککننده بریزید که
موتور کام ً
ال خنک شده باشد.
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جلوگیری از جوش آوردن موتور
بـرای جلوگیـری از جـوش آوردن موتـور ،سـطح مایع
ب بر روی
خنککننـده و همچنین نشـانههای نشـتی آ 
زمین را همیشـه بررسـی کنید.

روشهای یدککشیدن خودرو
کامیون خودرو بر

یدککشیدن خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
هنگامیکـه خـودروی شـما نیـاز بـه یدککشـی دارد،
لطفاً برای کسـب راهنماییهـای الزم با نمایندگیهای
مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد .همچنیـن بایـد تمـام
قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه یدککشـی خـودرو را
رعایـت کنید.
ممکـن اسـت در شـرایط زیـر ،در صورت یدککشـی،
خـودرو دچـار نقـص فنـی گـردد .بنابرایـن قبـل از
یدککشـی بـا نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس
بگیر ید .
 هنگامیکـه موتور روشـن اسـت ولی خـودرو حرکتنمیکند.
 -هنگامیکه صداهای غیرعادی شنیده میشود.

مناسـبترین روش بـرای حمـل خـودرو ،اسـتفاده از
کامیـون خـودرو بر اسـت.
هشدار
هنگام بارگیری و انتقال خودرو مجهز به گیربکس
اتوماتیک ،هر چهار چرخ خودرو باید به زمین تماس
نداشته باشد .در غیراینصورت گیربکس آسیب خواهد
دید.
یدک کشی توسط کامیون یدک کش
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چرخ های عقب و اکسل های خودرو در زمانیکه که
جلوی خودرو یدک می شود باید در شرایط مناسب
قرار داشته باشد .ترمز دستی باید آزاد بوده و درب های
خودروباید قفل باشند.
احتیاط
در صورتیکه چرخ های عقب خودرو و اکسل ها صدمه
دیده است یا اینکه خودرو چهار چرخ محرک است از
کامیون خودروبر یا وسیله یدکی زیر اکسل (مطابق
شکل) استفاده شود.

باعث خرابی بدنه خودرو شود.
استفاده از طناب بکسل (یدککشی اضطراری)
در مواقـع اضطراری ،اگـر نمیتوانید خدمات سـرویس
یدککشـی حرفـهای را فراهـم کنیـد ،میتوانیـد
بـرای یدککشـی ،طنـاب یـا زنجیـر بکسـل بـه قالب
یدککـش خـودرو متصـل کنیـد.
هنـگام بکسـل کـردن ،راننده بایـد روی صندلـی راننده
بنشـیند و غربیلـک فرمـان و ترمـز را کنتـرل کنـد.
چرخهـا ،سیسـتم محـرک ،محورهـا ،سیسـتم فرمـان و
سیسـتم ترمز باید در شرایط مناسـب قرار داشته باشند.
بکسل کردن خودرو توسط خودروهای دیگر

زمانیکه خودرو از عقب کشیده می شود ،وسیله یدکی
زیر اکسل را مطابق شکل زیر چرخ های جلو قرار داده
و چرخ ها را به آن قفل کنید.
یدک کشی بوسیله کامیون های جرثقیلی:
 .1بـا رعایـت مـوارد ایمنی ،طنـاب بکسـل را به قالب
یدککـش خـودروی یدککـش متصـل کنیـد.

یدک کردن بوسیله کامیون های جرثقیلی نشان داده
شده در شکل ممنوع بوده در غیر اینصورت ممکن است
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.6

پارچـه سـفید ( 30سـانتیمتر در  30سـانتیمتر)
در وسـط طنـاب بکسـل متصـل کنیـد.
موتور را روشن کنید.
اگـر موتـور روشـن نمیشـود ،دکمـه اسـتارت
همچنـان بایـد در وضعیـت  ACCیـا  ONقـرار گیـرد.
اهرم تعویض دنده را در وضعیت  Nقرار دهید.
چراغ هشدار خطر (فالشر) را روشن کنید.
قبـل از شـروع یدککشـی ،ترمزدسـتی را آزاد
کنیـد.
هنگام بکسـل کردن ،بـه چراغهای ترمـز خودروی
جلـو دقـت کنیـد .از شـل شـدن طنـاب بکسـل
جلوگیـری کنید.
هنـگام بکسـل کـردن ،سـرعت خـودرو را کمتـر از
 30کیلومتـر بـر سـاعت حفـظ کنید.

احتیاط
■ هنگام بکسل کردن ،طناب بکسل باید به موازات
زمین قرار گیرد.
■ خودرو را از روی چاله عبور ندهید زیرا در این حالت،
طناب بکسل نمیتواند در موازات زمین قرار گیرد.
■ اگر طناب بکسل تحت زاویه خاصی کشیده شود،
ممکن است به خودرو آسیب برساند.
هشدار
هنگام وقوع هرکدام از شرایط زیر از بکسل کردن
بوسیله طناب جلوگیری کنید:
■ هنگامیکه سیستم فرمان خودرو بطور صحیح عمل
نمیکند؛
■ هنگامیکه سیستم ترمز بطور صحیح عمل نمیکند؛
■ هنگامیکه به دلیل اشکال در سیستم انتقال قدرت،
چرخها بطور عادی حرکت نمیکنند؛
■ هنگامیکه چراغهای جلو یا عقب خودرو عملکرد
عادی ندارد یا تمام چراغها روشن نمیشوند؛
■ هنگام حرکت در سرازیری به مدت طوالنی.

احتیاط
■ حداالمکان از سیم بکسل فلزی استفاده نکنید زیرا
به سپر آسیب خواهد زد.
■ قالب طناب بکسل را به سیستم تعلیق متصل نکنید
زیرا در غیراینصورت قالب و قطعات سیستم تعلیق
آسیب خواهند دید.
■ در مواقعی که خودرو در سطح گلی ،شنی یا برفی
گیر کرده است و چرخها هرز میچرخند ،بیشتر به
خودرو فشار وارد نکنید .برای کسب راهنماییهای
الزم درخصوص یدککشی با نمایندگیهای مجاز
بهمن تماس بگیرید.
■ اگر خودرو مدل  4( 4WDچرخ محرک) است،
نمیتوان با بلند کردن چرخهای جلو یا عقب خودرو
را یدککشی کرد.
استفاده از خودرو برای یدککشی خودروی دیگر
اگر شما قصد داریدکه خودروی دیگر را از طریق قالب
بکسل یدک کنید مراحل زیر را انجام دهید:

 -1درپوش محافظ جای قالب بکسل را مطابق شکل
باز کنید.

181

فصل  :4موارد اضطراری  /استفاده از پشتسری صندلی برای خروج اضطراری از خودرو

 -2قالب بکسل را در جای خود قرار داده و در جهت
عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

 -3قالب بکسل را بوسیله آچار چرخ محکم کنید.
 -4نصب طناب بکسل
طناب بکسل را به قالب بکسل متصل کنید و مراقب
باشید که به بدنه خودرو آسیب نزنید .یک تکه پارچه
سفید (در ابعاد  30در  30سانتی متر) به وسط طناب
متصل کنید.
 -5چراغ هشدار (فالشر) را روشن نموده ،موتور را
روشن کرده و یدک کشی را آغاز نمائید.
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هشدار
 یدک کردن خودرویی با وزن بیشتر از این خودروممنوع بوده ،زیرا امکان صدمه دیدن خودرو وجود دارد.
 از ترمزهای شدید یا رانندگی به صورت ناپایدار(تغییرمسیر ناگهانی و  )...اجتناب کنید ،زیرا قالب بکسل یا
طناب بکسل تحت نیروی کشش بیش از اندازه قرار
خواهد گرفت.
 در هنگام یدک کشیدن خودرو ،از متصل کردنطناب بکسل به هر محلی بجز محل تعبیه شده قالب
بکسل خودداری کنید.
 بهتر است از طناب های مخصوص یدکشی (دارایخاصیت االستیک مشخص ) استفاده شود.
 در صورتیکه از میل بکسل استفاده می شود ،قطعاتیکه در معرض تماس مستقیم با بدنه خودرو قرار دارد با
یک تکه پارچه پوشانده شود ،زیرا ممکن است صدماتی
به سپر وارد شود.
احتیاط
■ هنگام یدککشی با موتور خاموش به موارد زیر
دقت کنید.
ترمز خودرو به درستی عمل نمیکند زیرا بوستر
(کمکی ترمز) عمل نمیکند.
■ هنگامیکه به قالب یدککش ،طناب بکسل متصل
کردهاید به موارد زیر دقت کنید تا مانع از آسیب
دیدن بدنه خودرو یا قالب یدککش شوید.
طناب بکسل را جای دیگری بجز قالب یدککش
متصل نکنید.
هنگام بکسل کردن خودرو از حرکت آنی که باعث
ضربه زدن به قالب یدککش میشود ،خودداری
کنید.
بهتر است از طناب بکسل انعطافپذیر استفاده کنید.
■ هنگام استفاده از سیم بکسل فلزی ،قسمتی که با
بدنه خودرو در تماس است را با پارچه بپوشانید.
تماس مستقیم سیم بکسل فلزی و خودرو ،میتواند
باعث صدمه دیدن سپر شود.
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اسـتفاده از پشتسـری صندلی برای خروج
اضطـراری از خودرو
تجهیزات خودرو

 .2بـا نـوک میلـه پایـه پشتسـری ،محکم به شیشـه
خـودرو ضربـه بزنیـد .گوشـه شیشـه را هـدف قرار
د هید .

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
هنگامیکـه خـودرو داخـل آب افتاده اسـت یا شـرایط
مشـابه دیگـر اتفـاق افتـاده اسـت و قـادر به بـاز کردن
دربهـای خـودرو نمیباشـید ،میتوانیـد پشتسـری
صندلـی را جـدا کنیـد و با نـوک میله پایه پشتسـری
بـه شیشـه خـودرو ضربـه بزنیـد تـا بتوانید از خـودرو
بیـرون بیایید.

روش خروج اضطراری از خودرو
 .1پشتسـری صندلـی راننـده یـا صندلـی سرنشـین
جلـو را جـدا کنیـد.

 .3پشتسـری را محکـم بگیریـد و از آن بـرای ضربـه
زدن بـه شیشـه خـودرو اسـتفاده کنیـد تا شیشـه
بشکند .
 .4هرچه سریعتر از شیشه خودرو بیرون بیایید.
هشدار
هنگام بیرون آمدن از خودرو مراقب باشید که صدمه
نبینید.

احتیاط
از پشتسری صندلی که برچسب مربوطه را دارد
استفاده کنید.
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بررسی محفظه موتور
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.
هشدار
■ محفظه موتور خودرو محلی خطرناک برای کار کردن است .هنگام انجام هر اقدامی در محفظه موتور بسیار
احتیاط کنید.
■ اگر مشاهده کردید که بخار یا مایع خنککننده از محفظه موتور بیرون میآيد ،درب موتور را باز نکنید .در
غیراینصورت منجر به سوختگی خواهد شد .لطفاً صبر کنید تا دیگر بخار یا مایع خنککننده از محفظه موتور
بیرون نیاید.
■ هنگام انجام اقدامی ،برای مثال ریختن روغن داخل موتور ،خطر صدمه دیدن ،سوختگی یا آتشسوزی وجود
دارد .به این دلیل باید اقدامات احتیاطی و قوانین ایمنی زیر را رعایت کنید.
 .1موتور را خاموش کنید.
 .2ترمز دستی را بکشید.
 .3صبر کنید تا موتور کام ً
ال خنک شود.
 .4کودکان را از محفظه موتور دور نگه دارید.
■ بر روی موتور داغ ،روغن یا مایعات نریزید .این مایعات (مانند ضدیخ مایع خنککننده) ممکن است باعث
آتشسوزی شوند.
■ از تماس آب با محفظه موتور جلوگیری کنید .اگر بخش داخلی محفظه موتور و مخصوصاً باتری در معرض
رطوبت قرار گیرد ،باعث میشود که قطعات الکترونیکی اتصال کوتاه برقرار کنند .این موضوع منجر به وقوع حادثه
یا آتشسوزی داخل خودرو میشود.
■ هنگامیکه موتور همچنان داغ است به فن رادیاتور دست نزنید زیرا ممکن است فن ناگهان بطور خودکار شروع
بهکار کند .شالهای بلند ،کراوات و لباسهای دیگر ممکن است در قطعات متحرک گیر کند و باعث صدمات
شدید شود.
■ هنگامیکه موتور داغ است درب رادیاتور را باز نکنید .ممکن است همچنان داخل سیستم خنککننده فشار
وجود داشته باشد .باز کردن درب رادیاتور در این حالت میتواند باعث سوختگی و صدمات دیگر به دلیل پاشش
مایع خنککننده با دمای باال شود.
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هشدار
■ برای محافظت از صورت ،دستها و بدن خود در برابر بخار و مایع خنککننده داغ ،باید قبل از باز کردن درب
رادیاتور ،آن را با پارچه بپوشانید.
■ اگر هنگامیکه موتور روشن است باید آن را بررسی کنید ،قطعات متحرک (مانند تسمهها ،ژنراتور و فن رادیاتور)
و شمع ولتاژ باال خطر مضاعفی را ایجاد میکنند.
■ اگر میخواهید با سیستم سوخت یا قطعات برق کار کنید باید به اقدامات احتیاطی زیر توجه کنید:
 .1هربار باید قطب منفی باتری را قطع کنید؛
 .2سیگار نکشید؛
 .3نزدیک شعله کار کنید؛
 .4همیشه سیستم اطفاء حریق را آماده نگه دارید.
احتیاط
■ جهت تعویض روغن یا سرریز کردن روغن ،دقت کنید روغنهای مختلف را با هم ترکیب نکنید چون که باعث
پایین آمدن شدید کارآیی روغن و بروز صدمات شدید به موتور میشود.
■ پس از تعمیر یا سرویس موتور ،ابزار ،پارچه یا سایر اجسام را در محفظه موتور رها نکنید .فراموش کردن ابزار یا
پارچه مورد استفاده برای نظافت یا سرویس داخل محفظه موتور میتواند باعث وقوع حادثه شود و به دلیل دمای
باالی محفظه موتور امکان آتشسوزی نیز وجود دارد.

سطح روغن

 -Aدرب روغنریز موتور
 -Bمخزن روغن ترمز یا کالچ
 -Cمخزن مایع شیشهشوی
 -Dمخزن انبساط آب رادیاتور

 -Eمیله اندازهگیری روغن موتور
 -Fدرب رادیاتور
 -Gباتری
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روغن موتور

 -Aحداقل سطح
 -Bحداکثر سطح
بررسی
خـودرو را در سـطحی صـاف متوقف کنید .موتـور را تا
دمـای معمولـی آب رادیاتور ،گرم کنید و سـپس موتور
را خامـوش کنید .قبل از بررسـی سـطح روغـن موتور،
 10دقیقـه صبر کنید.
سـطح روغـن موتـور بایـد بیـن نشـانههای حداکثـر و
حداقـل میلـه اندازهگیـری روغـن موتـور باشـد.
اگـر سـطح روغـن موتـور نزدیـک یـا کمتـر از نشـانه
حداقـل بـود ،روغـن موتورداخل موتور بریزید تا سـطح
آن بیـن نشـانههای حداکثـر و حداقـل برسـد.
هنـگام تعویـض روغن موتور تا سـطح مشـخص شـده
در بخـش "مشـخصات فنی" روغـن بریزید.
روغن ریختن در موتور
درب روغنریـز موتـور را بـاز کـرده و برداریـد .روغـن
موتـور را آرام و بـا احتیـاط بریزیـد تـا سـرریز نکنـد،
زیـرا سـرریز شـدن روغـن موتـور میتواند بـه محفظه
موتور آسـیب بزنـد .لطفاً بالفاصله روغن سـرریز شـده
را پـاک کنید.
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احتیاط
لطفاً بطور منظم روغن موتور را بررسی و تعویض کنید.
■ شکل و اندازه میله اندازهگیری روغن موتور در
مدلهای مختلف موتور ،متفاوت میباشد.
■ بررسی نکردن کیفیت و ناکافی بودن سطح روغن
میتواند باعث شود قطعات موتور به حد کافی روانکاری
نشوند ،بنابراین باعث رسوب پیدا کردن روغن و آسیب
دیدن موتور شود .درنتیجه باید بطور منظم ،موتور را
بررسی کرده و روغن موتور را تعویض کنید.
■ روغن موتور برای روانکاری قطعات موتور و خنک
کردن موتور بهکار میرود .سطح روغن موتور به مرور
کم میشود حتی اگر بطور عادی رانندگی کنید ،زیرا
مقداری از روغن موتور که پیستونها و سوپاپها را
روانکاری میکند در احتراق موتور مصرف میشود.
عالوه بر این ،سطح روغن موتور میتواند براساس
شرایط رانندگی کاهش یابد.
■ هنگام ریختن روغن در موتور ،مراقب باشید که بیشتر
از نشانه حداکثر روغن نریزید.
■ هنگام بررسی روغن موتور از چکه کردن آن
جلوگیری کنید .لطفاً چکههای روغن را بالفاصله پاک
کنید.

هشدار
اگر روغن موتور روی زمین بریزد یا وارد آب شود،
باعث آلودگی محیط زیست میشود.

فصل  :5تعمیر و نگهداری  /بررسی محفظه موتور

مایع خنککننده موتور

 -Aحداکثر سطح روغن
 -Bحداقل سطح روغن

ریختن مایع خنککننده
هنـگام پر کـردن مایـع خنککننـده موتـور ،اطمینان
حاصـل کنیـد از مایـع خنککننـدهای اسـتفاده
میکنیـد کـه مطابـق بـا مشـخصات فنـی ذکـر شـده
میباشـد.
اگـر مایـع خنککننـده به اطـراف چکیـد ،بایـد با آب
پاک شـود تا به قطعات یا سـطوح رنگ شـده ،آسـیب
نزند.

مخزن روغن ترمز  /روغن کالچ

بررسی
سطح آب موجود در مخزن انبساط آب رادیاتور باید
بطور مرتب بررسی شود.

پس از خنک شدن موتور ،درب مخزن انبساط آب
رادیاتور را به آرامی باز کنید تا فشار داخل آن آزاد شود.
سپس بررسی کنید که سطح آب داخل مخزن بین
نشانههای حداقل و حداکثر باشد.
اگر سطح مایع خنککننده در مخزن سرریز کمتر از
سطح حداقل میباشد ،درون مخزن ،مایع خنککننده
بریزید تا سطح آن بین نشانههای حداقل و حداکثر قرار
گیرد .همچنین اطمینان حاصل کنید که نشانهای از
نشت سیستم خنککننده وجود نداشته باشد.
هشدار
مایع خنککننده حاوی گلیکول برای پایین آوردن
نقطه انجماد است .دفع غیرمجاز آن باعث آلودگی
آب میشود.

 -Aحداکثر سطح روغن
 -Bحداقل سطح روغن

بررسی
سـطح روغـن موجـود در مخـزن بایـد بطـور مرتـب
بررسـی شـود.
بررسـی کنید که سـطح روغـن موجـود در مخزن بین
نشـانههای حداقـل ( )MINو حداکثر ( )MAXباشـد.
اگر سـطح روغن کمتر از نشـانه حداقل ( )MINمیباشـد،
بـه ایـن معنـا اسـت که نشـت در سیسـتم ترمـز وجود
دارد .بالفاصله باید نشـتی سیستم ترمز را بررسی کنید.
همچنین سـاییده شـدن لنت ترمز را نیز بررسـی کنید.
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ریختن روغن ترمز در مخزن
درب مخـزن روغـن ترمـز را بـاز کنیـد .روغـن را بـه
آرامـی درون مخـزن بریزیـد تـا سـرریز نکنـد .روغـن
سـرریز شـده باید بالفاصله پاک شـود .درغیراینصورت
میتوانـد بـه قطعـات محفظـه موتـور آسـیب بزنـد.

لطفـاً فقـط از روغـن ترمزهایـی اسـتفاده کنیـد کـه
مطابـق بـا مشـخصات فنـی ذکـر شـده باشـند.
هشدار
اگر سطح روغن ترمز مناسب نباشد ،میتواند عملکرد
ترمز را با مشکل مواجه کند و خطر وقوع حادثه را
افزایش دهد.

مخزن مایع شیشهشوی

هشدار
هنگامیکه موتور داغ است یا درحال کار است ،مایع
شیشهشوی نریزید زیرا مایع شیشهشوی حاوی الکل
است و پاشیده شدن آن روی موتور ،خطر آتشسوزی
به همراه دارد.
احتیاط
مایعاتی نظیر آب و صابون را به جای مایع شیشهشوی
داخل مخزن نریزید .در غیراینصورت باعث آسیب
دیدن رنگ بدنه خواهد شد.

رادیاتور
رادیاتـور را بطـور منظـم بررسـی کنیـد و هرگونه مواد
خارجـی جمـع شـده روی آن را پـاک کنید.
اگـر رادیاتور بیش از حد کثیف اسـت یا متوجه شـدید
کـه بطـور عـادی کار نمیکنـد ،لطفـاً برای بررسـی به
نمایندگیهـای مجاز بهمـن مراجعه کنید.
باتری
خـودرو مجهـز بـه نوعـی باتـری اسـت کـه نیـاز بـه
سـرویس نـدارد.

بررسی
سـطح مایـع موجـود در مخـزن بایـد بطـور مرتـب
بررسـی شـود .هنگامیکه سـطح آن کاهـش یافت ،آن
را بـا مایـع شیشهشـوی پـر کنیـد.
پر کردن مخزن مایع شیشهشوی
باید از محلول شیشهشـوی مرغوب برای شستوشـوی
بهتر و قابلیت ضدیخ در فصل سـرد اسـتفاده کنید.
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احتیاط
■ هنگامیکه سطح شارژ باتری کم است ،لطفاً بالفاصله
آن را شارژ کنید یا با باتری نو تعویض کنید.
■ در خودروهایی که مجهز به سیستم خاموش -روشن
شدن هوشمند میباشند لطفاً برای تعویض باتری به
نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید.
■ برای حفظ محیط زیست ،لطفاً باتری مصرف شده را
پس از تعویض ،به نمایندگیهای مجاز بهمن تحویل
دهید.
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فیوزها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

ضامـن را فشـار داده و نگـه داریـد و سـپس درب
جعبـه فیـوز را بـاال بکشـید تـا باز شـود.

 جلو داشبورد ،کنار غربیلک فرمان.با باز کردن پوشش ،میتوانید فیوزها را مشاهده کنید.

اگـر هرکـدام از قطعـات برقـی کار نکرد ،ممکن اسـت
یکـی از فیوزهـا سـوخته باشـد .در این شـرایط توصیه
میشـود کـه مـوارد زیـر را بررسـی کنیـد و در صورت
لـزوم ،فیـوز را تعویـض کنید.
 .1تمام قطعات برقی را خاموش کنید.
 .2دکمـه اسـتارت را در وضعیـت  LOCKقـرار دهید و
ترمزدسـتی را بکشـید.
 .3فیوزها در قسمتهای زیر قرار دارند:

احتیاط
■ هنگام باز کردن درب جعبه فیوز اطمینان حاصل
کنید که رطوبت وارد آن نشود.
■ هنگام بستن درب جعبه فیوز اطمینان حاصل کنید
که درب بطور صحیح روی جعبه فیوز قرار گرفته
است .در غیراینصورت نفوذ رطوبت و گرد و غبار بر
عملکرد فیوزها تأثیرگذار خواهد بود.

 -محفظه موتور ،کنار مخزن مایع شیشهشوی.

 .4از گیـره فیـوز موجود در خودرو بـرای بیرون آوردن
فیوزها اسـتفاده کنید.
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احتیاط
■ گیره فیوز در جعبه فیوز محفظه موتور قرار دارد.
■ برچسبی در قسمت داخلی درب محفظه موتور
و جعبه فیوز جلو داشبورد وجود دارد .با کمک این
برچسب میتوانید فیوز مرتبط با قطعه برقی که از کار
افتاده است را مشخص کنید و سپس بررسی کنید که
فیوزها سوختهاند یا خیر.
■ قبل از اینکه تأیید کنید فیوزهای سوخته دلیل
نقص عملکرد میباشد ،باید تمام فیوزها را بررسی
کنید و فیوزهای سوخته را تعویض کنید.

احتیاط
اگر فیوز یدک با میزان آمپر یکسان در مدت زمان
کوتاهی سوخت یا قطعات برقی به عملکرد عادی خود
برنگشتند ،ممکن است نقص عملکرد شدید برقی در
خودرو وجود داشته باشد .در این حالت لطفاً بالفاصله
برای کسب راهنماییهای الزم با نمایندگیهای مجاز
بهمن تماس بگیرید.

سـرویس و نگهـداری بخـش بیرونـی
خـودرو
تجهیزات خودرو

 -Aفیوزهای سالم
 -Bفیوزهای سوخته
 .5سـیم داخـل فیـوز را بررسـی کنیـد .اگـر سـیم
سـوخته اسـت ،فیوز مـورد نظـر باید با فیـوز یدک
بـا میـزان آمپـر یکسـان تعویـض گـردد.
احتیاط
فیوز سوخته را تعمیر نکنید یا آن را با فیوز غیر
همرنگ یا با میزان آمپر متفاوت تعویض نکنید .در
غیراینصورت ممکن است به دلیل جریان بیش از حد
بر روی سیم ،آتشسوزی رخ دهد.
 .6بررسـی کنیـد کـه قطعات برقـی به کارکـرد عادی
خود برگشـته باشـند.
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لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

نظافت خودرو
نظافـت منظـم خـودرو میتوانـد بـه نگهـداری بخـش
ظاهـری خـودرو کمـک کند .گـرد و خـاک و دانههای
شـن میتوانـد بـه رنـگ بدنـه آسـیب بزنـد و برگهـا
و فضـوالت پرنـدگان باعـث کاهـش بـراق بـودن رنگ
خـودرو میشـوند.
خـودرو را در سـایه و دور از تابـش مسـتقیم آفتـاب
بشـویید .اگـر خـودرو بـرای مدتـی در معـرض تابـش
مسـتقیم آفتاب پارک شـده اسـت ،قبل از شستوشـو،
آن را زیـر سـایه ببرید .قبل از انجـام نظافت صبر کنید
سـطح خـودرو خنک شـود.
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احتیاط
حاللهای شیمیایی و محلولهای شوینده قوی
میتوانند به رنگ خودرو و همچنین قطعات فلزی و
پالستیکی آسیب بزنند.
احتیاط
هنگام نظافت خودرو ،بخش داخلی آن را نشویید.
توشوی خودرو یا عبور از مناطق آب
پس از شس 
گرفته ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا اطمینان
حاصل کنید که ترمزها عملکرد عادی دارند.
نحوه نظافت بخش بیرونی خودرو
 .1سراسـر خـودرو را بـا آب بشـویید تـا گـرد و خاک
سـطح آن پـاک شـود.
 .2آب را با شوینده خودرو ترکیب کنید.
 .3بـا محلـول بدسـت آمـده و فرچـه نـرم ،اسـفنج یا
پارچـه نـرم ،خـودرو را تمیـز کنیـد.
نظافـت را از سـقف شـروع کرده و به سـمت پایین
بیایید.
 .4بررسـی کنیـد که برگ درختان ،فضـوالت پرندگان
یـا غیره ،بـر روی خـودرو باقی نمانده باشـد.
از پارچـه یـا محلول شـوینده برای پـاک کردن این
موارد اسـتفاده کنید .سـپس بالفاصله آن را بشویید
تـا از آسـیب دیـدن رنگ خـودرو جلوگیری شـود.
به یاد داشـته باشـید قسـمتهایی کـه واکس بدنه
از بیـن رفتـه اسـت را دوبـاره واکـس بزنیـد ،حتی
اگر قسـمتهای دیگـر خودرو به چنیـن کاری نیاز
نداشـته باشند.
 .5پـس از شستوشـو و نظافـت کامـل خـودرو ،از
پارچـه مخصـوص یـا حولـه بـرای خشـک کـردن
خـودرو اسـتفاده کنیـد.

خشـک شـدن تدریجـی خـودرو میتوانـد باعث از
بیـن رفتن درخشـندگی خـودرو یا ایجـاد لکههای
آب شود.
هنـگام پـاک کـردن خـودرو ،بررسـی کنیـد کـه
خراشـی روی رنـگ وجـود نداشـته باشـد یـا
قسـمتی از رنـگ کنـده نشـده باشـد .از آنجاییکه
ایـن قسـمتها مسـتعد زنگزدگـی میباشـند ،به
محـض مشـاهده ایـن مـوارد بایـد رنـگ قسـمت
مـورد نظـر را ترمیـم کنیـد.
واکس زدن خودرو
بایـد بدنـه خـودرو و تمـام قطعـات فلـزی را واکـس
بزنیـد تـا از تجمـع آب بـر روی بخـش بیرونـی خودرو
جلوگیـری شـود .پـس از واکـسزدن ،آب روی بدنـه
خـودرو باقـی نمیمانـد.
توشـوی کامـل و خشـک کـردن
فقـط پـس از شس 
خـودرو بایـد آن را واکس بزنیـد .از واکس مرغوب برای
ایـن کار اسـتفاده کنیـد .حیـن اسـتفاده از محصول به
دسـتورالعملهای ذکـر شـده روی آن دقـت کنید.
واکسهـا را میتـوان بـه دو نـوع اصلـی دسـتهبندی
کـرد :واکـس بدنـه و واکـس پولیـش.
واکس بدنه
نوعـی واکـس میباشـد که بر روی سـطوح رنگ شـده
اعمـال میشـود تـا از زنگزدگـی در مقابـل تابـش
مسـتقیم آفتـاب محافظـت کند.
واکس پولیش
واکـس پولیـش ،محلول شـوینده یا ترکیبـات پارافین،
درخشـندگی را بـه سـطوح رنگشـدهای کـه زنگ زده
یـا فرسـوده شـدهاند ،برمیگردانـد .ایـن نـوع واکـس
معموالً حاوی حالل و سـمباده نرم میباشـد تا سـطح
رنـگ را بردارد.
اگر نتواسـتید درخشـندگی را با واکس بدنه برگردانید،
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باید از واکس پولیش اسـتفاده کنید.
پـاک کـردن مـوادی نظیـر آسـفالت و حشـرات بـا
محلـول شـوینده میتوانـد باعـث از بین رفتـن واکس
شـود .بـه یـاد داشـته باشـید قسـمتهایی کـه واکس
بدنـه از بیـن رفته اسـت را دوبـاره واکـس بزنید ،حتی
اگـر قسـمتهای دیگـر خـودرو بـه چنیـن کاری نیـاز
نداشـته باشند.
تعمیر رنگ خودرو
خراشهـای روی رنـگ خـودرو و کنـده شـدن رنـگ
را بهطـور منظـم بررسـی کنیـد .در صـورت مشـاهده
چنیـن مـواردی باید بالفاصلـه آنها را ترمیـم کنید تا
از زنـگزدن فلـز بـدون رنـگ جلوگیـری شـود .ترمیم
رنـگ فقـط میتواند کنده شـدن و خراشهـای جزيي
را برطـرف کنـد .بـرای آسـیبهای شـدید بـه رنـگ
خـودرو لطفـاً بـا تکنسـینهای نمایندگیهـای مجـاز
بهمـن تمـاس بگیرید.

سرویس و نگهداری بخش داخلی خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
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احتیاط
تماس آب یا سایر مایعات با قطعات برقی داخل
خودرو ممنوع است ،زیرا باعث آسیب دیدن قطعات
برقی میشود.

کفپوش
گـرد و خاک جمع شـده روی کفپوش خـودرو را بطور
منظـم بـا جاروبرقـی پـاک کنیـد .تجمع بیـش از حد
گـرد و خـاک باعـث از بیـن رفتن کفپوش میشـود.
میتوانیـد بـا نظافـت منظـم ،کفپـوش را تمیـز نگـه
داریـد .از محلـول شـوینده کـفدار بـرای تمیـز کردن
کفپـوش اسـتفاده کنیـد .بـرای تـا حد امکان خشـک
نگه داشـتن کفپوش ،محلول شـوینده کـفدار را با آب
اسـتفاده نکنید.
احتیاط
اگر از کفپوش ساخته شده توسط شرکت بهمن
استفاده نمیکنید ،اطمینان حاصل کنید که کفپوش
مورد استفاده ابعاد مناسبی داشته باشد.

روکشهای پارچهای
گـرد و خـاک جمـع شـده روی پارچههـای بخـش
داخلـی خـودرو را بطـور منظم با جاروبرقـی پاککنید.
بـرای نظافت معمولـی از محلول آب و صابون اسـتفاده
کنیـد و سـپس صبـر کنیـد تـا بطـور عـادی خشـک
شـود .بـرای پاک کـردن لکههای سـختتر از شـوینده
پارچـه اسـتفاده کنید.
قبل از اسـتفاده از شـوینده بـرای اولینبـار ،آن را روی
قسـمت جزیـی از پارچـه آزمایـش کنیـد تـا اطمینان
حاصـل کنیـد کـه شـوینده باعـث تغییـر رنـگ پارچه
نمیشـود.
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لطفـاً دسـتورالعملهای شـویندههای پارچـه را رعایت
کنید .
روکشهای چرمی
ً
گـرد و خـاک جمـع شـده مخصوصـا در درزهـا و
تاخوردگیهـا را بطـور منظم بـا جاروبرقی پـاک کنید.
میتوانیـد از پارچـه نـرم و مرطـوب برای تمیـز کردن
سـطوح پارچـهای اسـتفاده کنید .سـپس پارچـه نرم و
خشـک را برای براق کردن سـطوح مورد اسـتفاده قرار
دهیـد .اگـر میخواهیـد سـطوح چرمی را بیشـتر تمیز
کنیـد میتوانیـد از محلولهـای شـوینده مخصـوص
سـطوح چرمی اسـتفاده کنید.
پـس از اسـتفاده از شـوینده مخصوص سـطوح چرمی،
بالفاصلـه از پارچـه خشـک و نـرم بـرای پـاک کـردن
باقیماندههـای آن اسـتفاده کنیـد .هرگـز نگذاریـد
شـوینده سـطوح چـرم بـرای مـدت طوالنـی بـر روی
سـطوح دیگـر بخـش داخلـی خـودرو باقـی بمانـد .در
غیراینصـورت باعـث میشـود چسـب یـا پارچههـای
تزئیناتـی بخـش داخلـی خـودرو سسـت شـده و یـا از
یکدیگـر باز شـوند.
کمربند ایمنی
اگـر کمربنـد ایمنـی کثیـف شـده اسـت میتوانیـد با
اسـتفاده از محلول آب و صابون گرم ،آن را تمیز کنید.
از سـفیدکننده ،رنـگ یا سـایر محلولهای شـوینده بر
روی کمربنـد ایمنـی اسـتفاده نکنیـد .اسـتفاده از این
محصـوالت میتوانـد دوام کمربنـد ایمنـی را کاهـش
دهد.
قبـل از حرکـت بگذاریـد کمربندهـای ایمنـی بطـور
عـادی خشـک شـوند.
وجـود گـرد و خـاک زیـاد در حلقـه هدایتکننـده
کمربنـد ایمنـی میتوانـد در سـرعت جمـع شـدن
کمربنـد ،اثر نامطلوب داشـته باشـد .از پارچه و محلول

آب و صابـون بـرای تمیـز کـردن حلقـه هدایتکننـده
کمربنـد ایمنـی اسـتفاده کنیـد.
شیشهها
از شیشهشـوی بـرای تمیـز کـردن سـطوح داخلـی و
بیرونـی شیشـهها اسـتفاده کنیـد.
در آخـر از پارچه نرم یا دسـتمال کاغذی برای خشـک
کردن سـطوح پالستیکی و شیشـهها استفاده کنید.
احتیاط
بخارزدای شیشه عقب ،در قسمت داخلی شیشه عقب
قرار گرفته است .تمیز کردن با اعمال نیروی زیاد و
بیدقت میتواند باعث جدا شدن و یا حتی قطع آن
شود .بنابراین هنگام پاک کردن شیشه عقب ،باید به
آرامی و با حرکت از چپ به راست ،اقدام به تمیز
کردن شیشه عقب کنید.

سرویس و نگهداری سانروف
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

بررسیهای متناوب روزانه
بررسـیهای متنـاوب روزانـه بـه شـرایط رانندگـی و
همچنیـن میـزان اسـتفاده از سـانروف بسـتگی دارد.
195

فصل  :5تعمیر و نگهداری  /سرویس و نگهداری سانروف

اگـر در مناطق پوشـیده از شـن یا مناطقی بـا بارندگی
زیـاد رانندگـی میکنیـد توصیـه میشـود کـه تعـداد
بررسـیهای روزانـه را افزایـش دهید.
احتیاط
بررسی نامناسب میتواند منجر به نشت سانروف
شود .باید تناوب بررسی را براساس میزان استفاده از
سانروف تنظیم کنید .برای مثال در مناطق دارای
شن یا فصلهایی که استفاده از سانروف بیشتر
میشود ،باید بررسیهای روزانه را افزایش دهید.

نحوه بررسی روزانه
ً
کاملا بـاز کـرده و بررسـی کنیـد کـه
سـانروف را
کانالهـای ناودانـی تخلیـه آب چـپ و راسـت بـا گـرد
و خـاک مسـدود نشـده باشـد .در صورت وجـود گرد و
خـاک بـا اسـتفاده از پارچـه تمیز ،ایـن مـواد را از ریل
هدایتکننـده بـه آرامـی پـاک کنیـد.
سـانروف را بـاز کـرده و بررسـی کنیـد کـه چارچوب
شیشـه حیـن بـاز شـدن نشـانهای از مسـدود شـدن
نداشـته باشـد .در صورت مشـاهده چنین نشـانههایی،
لطفـاً بـرای سـرویس بـه نزدیکترین نمایندگـی مجاز
بهمـن مراجعـه کنید.
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احتیاط
■ تحت هیچ شرایطی برای هیچکدام از قسمتهای
سانروف ،درزگیر سیلیکونی استفاده نکنید.
■ هنگام نقص عملکرد سانروف ،لطفاً هرچه سریعتر
به نمایندگیهای مجاز بهمن مراجعه کنید.
■ هنگام ترک خودرو پس از رانندگی در منطقه سرد،
سانروف را با اعمال نیرو باز نکنید تا از آسیب دیدن
موتور سانروف یا درزگیرها جلوگیری شود .قبل از باز
کردن سانروف باید صبر کنید تا دمای بخش داخلی
خودرو و همچنین درزگیرهای شیشهها و سانروف
افزایش یابد.
■ قبل از ورود خودرو به کارواش ،سانروف باید کام ً
ال
بسته شود .نازلهای پرفشار آب را مستقیماً به سمت
درزگیرهای چارچوب سانروف قرار ندهید .به این
ترتیب ،از تغییر شکل درزگیرها به دلیل فشار زیاد و
وارد شدن آب به خودرو ،جلوگیری میشود.
■ در آب و هوای آفتابی ،از پارچه و محلول شوینده
غیرچسبنده برای تمیز کردن سطح شیشه استفاده
کنید.
■ هنگام رانندگی در جادههای ناهموار یا مناطق
کوهستانی ،سانروف را برای مدت طوالنی کام ً
ال باز
نکنید زیرا لرزشهای موجود میتواند باعث آسیب
دیدن قطعات سانروف شود.
■ در فصل بارندگی باید سانروف را برای وجود گرد و
خاک یا شن چسبیده به درزگیرها بررسی کنید و در
صورت وجود این موارد آنها را پاک کنید تا درزگیرها
عملکرد مناسب داشته باشند.
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سرویس و نگهداری چراغهای خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
چراغهـای جلـو خـودروی نـو در کارخانـه تنظیـم
شـدهاند .اگر بطور معمول اجسـام سـنگین در محفظه
بـار قـرار میدهیـد ،چراغهای جلـو باید دوبـاره تنظیم
شـوند .بـرای تنظیـم چراغهـای جلـو میتوانیـد بـه
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن مراجعـه کنیـد.
بازرسی المپها
بایـد شـرایط چراغهـای بیرونـی خـودرو را بطـور
منظـم بررسـی کنیـد .المپهـای سـوخته ،دیـد
راننـده و همچنیـن توانایـی خـودرو در عالمـت دادن
بـه خودروهـای دیگـر در تاریکـی را کاهـش میدهـد.
بـه ایـن ترتیـب در چنیـن شـرایطی ایمنی خـودرو به
شـدت بـه خطـر خواهـد افتـاد.
ایجاد بخار در چراغها
هنـگام رانندگـی در آب و هـوای بارانـی یـا پـس از
توشـوی خـودرو ممکـن اسـت داخـل شیشـه
شس 
چراغهـا بخـار ایجـاد شـود .ایـن موضـوع بـه دلیـل
اختلاف دمـای داخـل و بیـرون چـراغ میباشـد .ایـن
پدیـدهای اسـت کـه در شـرایط آب و هـوای بارانی نیز
رخ میدهـد و تأثیـری بـر عملکـرد چراغهـا نـدارد .بـا

ایـن حـال هنگامیکـه مقـدار زیـادی آب یا بخـار آب
وارد شیشـه چـراغ میشـود ،لطفـاً بـا نمایندگیهـای
مجـاز بهمـن تمـاس بگیرید.
تعویض المپها
المپها باید توسط افراد متخصص تعویض شوند.
در حالـت عـادی ،نبایـد خودتـان المپهـا را تعویـض
ن کار را بـه فـرد متخصـص بسـپارید.
کنیـد و بایـد ایـ 
دلیـل اصلـی این موضوع ،آن اسـت که قبـل از تعویض
المـپ بایـد سـایر قسـمتهای خـودرو را بـاز کنیـد،
مخصوصـاً در مـورد تعویـض المپهایـی کـه از داخـل
محفظـه موتـور بـاز میشـوند .بـه ایـن دلیـل توصیـه
میشـود که بـرای تعویـض المپها بـه نمایندگیهای
مجـاز بهمـن مراجعـه کنید.
هشدار
■ داخل المپها فشار وجود دارد و اگر هنگام تعویض،
المپ بشکند خطر آسیبدیدگی وجود دارد.
■ اگر خودروی شما مجهز به المپهایی با گاز خنثی
(المپهای زنون) میباشد ،کار با قطعات ولتاژ باال باید
بطور صحیح انجام گیرد .در غیراینصورت خطرات
صدمات جسمی به همراه خواهد داشت.
■ اعمال تغییرات در چراغهای بیرونی و تجهیزات
عالمتدهی ،اکیدا ً ممنوع میباشد.
■ اضافه کردن چراغ بیرونی و تجهیزات عالمتدهی
بیشتر از مشخصات فنی استاندارد ،ممنوع میباشد.
احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن چراغهای بیرونی ،از
حاللهای شیمیایی یا مواد شوینده خورنده برای تمیز
کردن ،استفاده نکنید.
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سرویس و نگهداری تایرها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
بـرای اطمینـان از رانندگـی ایمـن ،اطمینـان حاصـل
کنیـد کـه تایرهـای مـورد اسـتفاده ،مناسـب خـودرو
باشـند و دارای آج و فشـار بـاد مناسـب باشـند.
هشدار
■ استفاده از تایرهای ساییده شده یا تایرهایی با فشار
باد نامناسب ،میتواند منجر به وقوع تصادف ،صدمات
شدید و حتی مرگ شود.
■ باید تمام دستورالعملهای موجود در این کتابچه
راهنما در خصوص سرویس و نگهداری و فشار باد تایر
را رعایت کنید.

بررسی تایر
هنـگام بررسـی وضعیـت بـاد تایـر ،بایـد این مـوارد را
نیـز بررسـی کنید کـه آسـیبدیدگی ظاهری ،اجسـام
خارجـی چسـبیده بـه تایـر و سـاییدگی بیـش از حـد
وجود نداشـته باشـد.
در صـورت مشـاهده مـوارد زیـر هرچه سـریعتر تایرها
را تعویـض کنید.
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 .1آسـیب یـا برآمدگی در سـطح یـا کناره تایـر وجود
داشـته باشد.
هنگام مشاهده مورد زیر تایرها را تعویض کنید.
اگـر سـیم تایر مشـاهده شـد ،بالفاصله بایـد تایر را
تعویـض کنید.
 .2سـاییدگی بیـش از حـد بـر روی تایر وجود داشـته
باشد.
فشار باد تایر
 .1تایرهایـی کـه فشـار بـاد مناسـب ندارند ،بـا الگوی
نامنظمـی سـاییده میشـوند .فشـار بـاد نامناسـب
همچنیـن بـر کنترل و مصرف سـوخت خـودرو نیز
تأثیرگـذار اسـت و ممکـن اسـت باعث شـود تایرها
بـه دلیـل گرم شـدن بیـش از حـد پنچر شـوند.
 .2تایرهایـی کـه فشـار بـاد زیـاد دارنـد ،میتواننـد
منجـر بـه رانندگـی بـدون آسـایش و همچنیـن
آسـیب دیـدن تایـر در برخـورد بـا سـطوح ناهموار
جـاده و سـاییدگی غیریکنواخـت تایرهـا شـوند.
حفـظ سـطح مناسـب فشـار بـاد تایـر ،میتوانـد
کنتـرل خـودرو ،عمـر مفیـد تایـر و آسـایش در
رانندگـی را بـه حداکثـر برسـاند.
توصیـه میکنیم کـه بطـور روزانه بررسـی ظاهری
تایرهـا را انجـام دهیـد .اگـر احسـاس کردیـد کـه
فشـار بـاد تایـر بیـش از حـد کـم اسـت ،بالفاصله،
فشـار آن را اندازهگیـری کنیـد.
حداقـل ماهی یکبار ،فشـار بـاد تایـر را اندازهگیری
کنیـد .حتی اگر تایرها در شـرایط خوبی قرار دارند،
فشـار بـاد تایـر هـر مـاه  10الـی  20کیلوپاسـکال
کاهـش مییابـد .هنـگام بررسـی تایرهـا ،بررسـی
تایـر زاپـاس را نیـز به یاد داشـته باشـید.
هنگامیکـه تایـر سـرد اسـت بایـد فشـار بـاد آن
اندازهگیـری شـود .یعنـی اینکـه فشـار بـاد تایـر را
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حداقـل  ۳سـاعت پس از آخرین حرکـت یا هنگامیکه
کمتـر از  1/6کیلومتـر حرکت کرده باشـد اندازهگیری
کـرد .در صـورت لزوم بایـد باد تایر را کم یـا زیاد کنید
تا فشـار بـاد مناسـب حاصل شـود.
هنگام بررسـی فشـار بـاد تایر پـس از گرم شـدن تایر،
میزان فشـار  30الی  40کیلوپاسـکال بیشـتر از حالت
سـرد نشـان داده میشـود .ایـن حالـت عـادی اسـت.
در ایـن حالـت بـاد تایـر را بـرای رسـیدن به فشـار باد
توصیه شـده در حالت سـرد ،کـم نکنید زیـرا منجر به
سـطح فشـار نامناسـب خواهد شد.
باید فشارسـنج دسـتی برای بررسـی سـطح فشـار باد
تایـر بـه همـراه داشـته باشـید .بـه ایـن ترتیـب بهتـر
خواهیـد توانسـت که فشـار بـاد صحیح تایـر را تعیین
کنید .
احتیاط
برای راحتی شما ،فشار باد توصیه شده در حالت سرد
روی برچسب نصب شده در لبه درب راننده درج شده
است.
عالمت ساییدگی تایر

بـه محـض سـاییده شـدن تایـر تـا حداکثر حـد مجاز،
بالفاصلـه بایـد تایـر را تعویـض کنید.
اگـر اسـتفاده از تایرهایـی بـا آجهـای کمعمـق یـا
تایرهایـی کـه عالمـت سـاییدگی آن مشـخص شـده
اسـت بـه رانندگـی ادامـه دهیـد ،منجـر بـه شـرایطی
نظیـر افزایـش مسـافت توقـف در حالـت ترمزگیـری،
فرمانپذیـری سـخت و تـرک خـوردن تایرهـا و وقـوع
تصـادف خواهـد شـد.
علاوه بـر میـزان بـاد مناسـب ،تنظیم صحیـح چرخها
نیـز در کاهـش سـاییدگی تایرهـا ،کمک میکنـد .اگر
متوجـه سـاییدگی غیریکنواخـت تایـر شـدید ،لطفـاً
بـرای بررسـی تنظیم چرخها بـه نمایندگیهـای مجاز
بهمـن مراجعـه کنید.
اگـر حیـن رانندگـی متوجـه لزرشهای ممتد شـدید،
لطفـاً برای بررسـی تایـر به نمایندگیهـای مجاز بهمن
مراجعـه کنید.
پـس از تعویـض تایرهـا ،چرخهـا را باالنـس کنیـد.
هنـگام نصـب تایرهـای جدیـد ،چرخهـا بایـد باالنـس
شـود تـا آسـایش در رانندگی و افزایش عمـر مفید تایر
حاصل شـود.
احتیاط
شکل صفحه قبل فقط برای سهولت در توضیح شکل
تایر میباشد و با وضعیت اصلی آن متفاوت است.

 -Aعالمت ساییدگی تایر
 -Bمحل قرارگیری عالمت ساییدگی تایر
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جابهجایی تایرها

تیغه برفپاککن
تجهیزات خودرو

 -Aچرخها و تایرهای غیر همجهت
 -Bچرخها و تایرهای همجهت
بـرای افزایـش عمر مفیـد تایر و اطمینان از سـاییدگی
یکنواخـت آن ،لطفـاً هنـگام جابهجایـی تایرهـا،
دسـتورالعملهای زیـر را رعایـت کنیـد.
احتیاط
■ پس از جابهجایی تایرها ،فشار باد تایر را به میزان
توصیه شده تنظیم کنید .اگر فشار باد تایر کمتر از
مقدار توصیه شده میباشد ،پایداری خودرو تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت .عالوه بر این ،تایرها نیز
بطور یکنواخت ساییده نخواهند شد و ممکن است
در سرعتهای باال ،تایرها بترکند .این مورد بسیار
خطرناک میباشد.
■ درصورت نیاز به تعویض تایرها ،چرخها یا مهرههای
چرخ ،لطفاً با نمایندگیهای مجاز بهمن تماس بگیرید.
■ در خودروهای مجهز به سیستم تشخیص فشار باد
تایر ،باید پس از جابهجایی تایرها ،این سیستم را ریست
کنید .برای کسب جزئيات بیشتر با نمایندگیهای مجاز
بهمن تماس بگیرید.

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
حداقـل هـر  ۳مـاه یکبـار وضعیـت برفپاککنهـا
را بررسـی کنیـد .در صـورت مشـاهده شـرایط زیـر
بالفاصلـه تیغـه برفپاککـن را تعویـض کنیـد.
 ترک یا نشـانههای سخت شـدن در تیغه برفپاککنوجود داشـته باشد؛
 رد برفپاککـن بـر روی شیشـه باقـی بمانـد یـانشـانههایی وجـود داشـته باشـد کـه شیشـه بطور
کامـل تمیـز نمیشـود.
تعویض تیغه برف پاککن شیشه جلو

 .1بازوی برفپاککن را از روی شیشه جلو بلند کنید.
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احتیاط
هنگامیکه بازوی برفپاککن بلند شده است ،درب
موتور را باز نکنید .در غیراینصورت باعث آسیب دیدن
درب موتور و بازوی برفپاککن میشود.

تعویض تیغه برفپاککن شیشه عقب

 .1بازوی برفپاککن را از روی شیشه عقب بلند کنید.

 -Aتیغه برفپاککن
 -Bضامن انعطافپذیر
 -Cبازوی برفپاککن
 .Dتیغه را از بازوی برفپاککن جدا کنید.
ضامـن انعطافپذیـر را فشـار دهیـد و تیغـه را
در جهـت نشـان داده شـده بکشـید تـا از بـازوی
برفپاککـن جـدا شـود.

احتیاط
هرگز بازوی برفپاککن را بطور مستقیم قرار ندهید
زیرا باعث خراشیدگی شیشه میشود.

احتیاط
هرگز بازوی برفپاککن را بطور مستقیم روی شیشه
قرار ندهید .زیرا باعث خراشیدگی شیشه میشود.
 .2مرکـز تیغـه برفپاککـن را بـه سـمت بیـرون
بکشـید تـا خـم شـود .سـپس تیغـه را از انتهـای
بـازوی برفپاککـن بـه سـمت داخل فشـار دهید
تـا تیغـه از قـوس  Uشـکل آزاد شـود .سـپس باقی
تیغـه را بیـرون بکشـید.
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متوقف کردن (پارک) بلندمدت خودرو
تجهیزات خودرو

 .3تیغه برفپاککن جدید را بررسی کنید.
اگـر تیغـه جدیـد دارای تقویتکننـده فلـزی
نمیباشـد ،لطفـاً تقویتکننـده فلـزی تیغـه قبلـی
را جـدا کرده و سـپس داخل شـیارهای کنـار تیغه
جدیـد وارد کنیـد.

 .4تیغه جدید را نصب کنید.
تیغـه جدیـد را از طریـق قـوس  Uشـکل بـازوی
برفپاککـن وارد کنیـد.
 .5بازوی برفپاککن را روی شیشه قرار دهید.
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لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.
بایـد خـودرو را در محلـی پـارک کنیـد کـه مانـع از
ایجاد شـرایطی شـود که باعث فرسـایش خودرو شـود
و خـودرو بتوانـد بـه راحتـی دوبـاره روشـن شـود .در
صـورت امـکان ،خودرو را در محل سـر پوشـیده پارک
کنید .
اگرمیخواهیـد خـودرو را برای مـدت طوالنی نگهداری
کنیـد (یـک مـاه یـا بیشـتر) ،لطفـاً از قبل مراحـل زیر
را انجـام دهید:
 .1باک را پر کنید.
ً
کاملا تمیـز و خشـک
 .2بخـش بیرونـی خـودرو را
کنیـد.
 .3بخـش داخلـی خـودرو را تمیـز کنیـد و اطمینـان
ً
کاملا
حاصـل کنیـد کـه کفپـوش و سـایر مـوارد
خشـک میباشـند.
 .4ترمـز دسـتی را غیرفعـال کنیـد و اهـرم تعویـض
دنـده را در وضعیـت حرکـت دنـده عقـب (در
خودروهـای گیربکـس دسـتی) یـا وضعیـت پارک
(در خودروهـای گیربکـس اتوماتیـک) قـرار دهیـد.
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 .5جلوی چرخهای عقب مانع چرخ قرار دهید.
 .6یکـی از شیشـهها را بـه مقـدار کـم بـاز کنیـد (اگر
قـرار اسـت خـودرو در مـکان سـر پوشـیده پـارک
شود).
 .7قطـب منفی باتـری را جدا کنید یا باتـری را بیرون
بیاورید.
 .8بـازوی برفپاککـن را بلنـد کـرده و بیـن بـازوی
برفپاککـن و شیشـه ،پارچـه یـا حولـه قـرار دهیـد.
 .9بـرای کاهـش خطـر چسـبندگی ،بایـد از روغـن
روانـکار سـیلیکونی بـر روی درزگیـر تمـام دربها
اسـتفاده شـود.
 .10از روکـش نخـی و دارای منافـذ بـرای پوشـاندن
خـودرو اسـتفاده کنیـد.
اسـتفاده از روکشهـای پالسـتیکی میتواند باعث
تجمـع آب و آسـیب به رنگ خودرو شـود.
 .11در صـورت امـکان ،هرچند وقت یکبـار ،مدت زمان
کمـی موتـور را روشـن کنید تـا به دمای مناسـب
برسد.
سـعی کنیـد حداقـل ماهی یکبـار موتور را روشـن
کنید .
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برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای

برنامـه نگهـداری و مراقبـت دوره ای ،مطابـق جـدول ذیل توسـط نمایندگی هـای مجاز خدمات پـس از فروش
بهمـن صورت مـی پذیرد.
برنامه نگهداری و مراقبت دورهای

سیبک و گردگیر
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برنامه نگهداری و مراقبت دورهای

روغن ترمز

* دوره نگهداری :زمان بر حسب ماه یا مسافت بر حسب کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد.
( : )Iبازرسی شامل تنظیم ،تصحیح ،تمیز سازی یا تعویض (در صورت نیاز)
( :)Cتمیزکردن
( :)Rجایگزینی یا تعویض

نکات:
 پس از دورهای خاص طبق فواصل توصیه شده ،عملکرد تعمیر و نگهداری را انجام دهید. در موارد زیر باید روغن موتور یا فیلتر روغن را در فواصل کوتاهتر از آنچه توصیه شده است تعویض نمایید. -1خودرو در جادههای خاکی رانده شده باشد.
 -2خودرو در طوالنیمدت در دور آرام کار کند ،و یا برای مسافت طوالنی با سرعتی پایین حرکت کرده باشد.
 -3خودرو کمتر از ( 8 kmکیلومتر) به دفعات در دمای زیر  0 °Cرانده شده باشد.
 درصورتیکه خودرو در جادههای خاکی حرکت میکند باید فیلتر هوا را در فواصل کوتاهتر از فواصل توصیهشده تمیز کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 بازرسی کامل را برای سیستمهای الکتریکی مثل چراغهای هشدار و نشانگرها ،سیستم روشنایی ،سیستمصوتی ،بخارزدایی شیشه عقب ،برف پاککن ،سیستم تمیز کردن (مثل تیغه برف پاککن) ،سیستم کولر،
سنسور دنده عقب ،سیستم دوربین دید عقب ،شیشه باالبرهای برقی ،سانروف برقی ،صندلیهای برقی،
کروزکنترل و غیره انجام دهید.
 اگر خودرو در شرایط سخت یا در مناطق کوهستانی عمل میکند (ترمز بهطور مکرر مورد استفاده قرار میگیرد )یادر شرایط آب و هوایی مرطوب ،روغن ترمز باید هر سال عوض شود.
 اگر خودرو در شرایط سخت یا در مناطق کوهستانی عمل میکند (ترمز بهطور مکرر مورد استفاده قرار میگیرد )یادر شرایط آب و هوایی مرطوب ،بازرسی دیسک ترمز در فواصل کوتاه تری باید صورت گیرد.
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شناسایی خودرو

شماره سریال موتور

تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما
شـامل تمـام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و
مختـص بـه کشـورهای مربـوط بـه ایـن مدلهـا
میباشـد .بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط
در کشـورهای خاصـی در دسـترس باشـند .لطفـاً
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا
نمایندگیهـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

شماره شناسایی خودرو

شـماره سـریال موتـور هماننـد شـکل بـر روی بلوکـه
موتـور حـک شـده اسـت.

پالک مشخصات خودرو

شـماره شناسـایی خـودرو ( )VINبـرای هـر خـودرو
منحصر به فرد اسـت .شـماره شناسـایی خودرو در زیر
صندلـی سرنشـین جلـو ،در کـف خـودرو حـک شـده
ا ست .
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پلاک مشـخصات خـودرو در محفظـه موتـور ،سـمت
چـپ ،روی سـینی محافـظ موتـور ،نصب شـده اسـت.
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مشخصات فنی خودرو

ابعاد

وزن

عملکرد

مصرف
سوخت

مورد

مدل موتور
مدل گیربکس
نوع محرک
طول (میلیمتر)
ابعاد کلی
عرض (میلیمتر)
ارتفاع (میلیمتر)
چرخهای جلو (میلیمتر)
فاصله عرضی چرخها
چرخهای عقب (میلیمتر)
فاصله طولی محور چرخها (میلیمتر)
تعلیق جلو (میلیمتر)
تعلیق عقب (میلیمتر)
ب از جلو
اختالف زاویه شی 
(خروجی پارکینگ)
اختالف زاویه شیب از عقب
(ورودی پارکینگ)
وزن کلی (کیلوگرم)
وزن خالص (کیلوگرم)
بار روی محور جلو و عقب
(بار کامل ،کیلوگرم)
حداقل فاصله از زمین (میلیمتر)
حداکثر شیب قابل پیمایش ()٪
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)
سطح آالیندگی
تعداد سرنشین مجاز
شهری (لیتر در  100کیلومتر)
بین شهری (لیتر در  100کیلومتر)
ترکیبی (لیتر در  100کیلومتر)

مشخصه

GW4G15B
6F24
2WD
4335
1814
1695
1525
1520
2560
865
910
22
22
2025
1520
1003/1022
133
≤30
180
Euro V+
5
11.2
7.4
8.8
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مشخصات فنی توان خودرو
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.

مشخصات فنی موتور
مدل موتور

نوع

موتور بنزینی
GW4G15B
توربوشارژ
مشخحصات فنی گیربکس

حجم موتور
(لیتر)

حداکثر توان
خالص (کیلووات)

حداکثر گشتاور/
دور موتور (/N.m
دور در دقیقه)

1.497
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202/2200~4500

مدل گیربکس

نوع

نسبت کاهنده دیفرانسیل

نسبت دنده گیربکس

CS12

MT
(دستی)

(4.5 )I, II, III, IV
(3.375 )V, VI

1: 3.933, II: 1.960, III: 1.324,
IV: 0.977, V: 1.054, VI: 0.884,
R: 4.400

AT
(اتوماتیک)

3.510

I: 4.212, II: 2.637, III: 1.800,
IV: 1.386, V: 1.000, VI : 0.722,
R: 3.385

CM52

6F24
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مشخصات فنی شاسی
تجهیزات خودرو
لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.
موارد

تایرهای اصلی
تایر
تایر زاپاس
باالنس کردن
چرخها

مقادیر

مشخصات فنی

235/55 R18

فشار باد تایر جلو
(کیلوپاسکال)

230 ± 10

فشار باد تایر عقب
(کیلوپاسکال)

230 ± 10

مشخصات فنی

T155/85 R18

فشار باد (کیلوپاسکال)

230 ± 10

وزن یک سمت (گرم)

≥8

مجموع وزن دو سمت (گرم)

≥15

زاویه کمبر چرخ '( -1°15' ± 45اختالف بین چرخ چپ و
راست کمتر یا برابر با ' 45میباشد)
چرخهای عقب
'( 0°09' ± 10اختالف بین چرخ چپ و
عقب زاویه تو-این
راست کمتر یا برابر با ' 15میباشد)
چرخ عقب

چرخ
زوایای چرخها

زاویه کینگپین
به سمت عقب

'( 1.75° ± 45اختالف بین چرخ چپ و
راست کمتر یا برابر با ' 45میباشد)

زاویه کمبر چرخ '( -0°25' ± 45اختالف بین چرخ چپ و
راست کمتر یا برابر با ' 45میباشد)
چرخهای جلو
جلو
'( 0° ± 10اختالف بین چرخ چپ و
زاویه تو-این
راست کمتر یا برابر با ' 15میباشد)
چرخ جلو

زاویه کینگپین
به سمت داخل

'( 11° ± 45اختالف بین چرخ چپ و
راست کمتر یا برابر با ' 30میباشد)
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موارد

مقادیر بررسی
استاندارد
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مقادیر

پدال ترمز

خالصی (میلیمتر)

6.8

*پدال کالچ

خالصی (میلیمتر)

8~15

*ترمزدستی

حرکت (دندانه)

8~12

لنت ترمز

حداقل ضخامت (میلیمتر)

2

دیسک ترمز جلو

حداقل ضخامت (میلیمتر)

24

دیسک ترمز عقب

حداقل ضخامت (میلیمتر)

9.6

* در برخی مدل ها
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مشخصات فنی روغنها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.

روغن موتور
روغـن موتـور نقـش مهمـی در عملکـرد و دوام موتـور ایفـا میکند .بنابراین بسـیار مهم اسـت که از روغـن موتور
مرغـوب اسـتفاده کنیـد .اکیـدا ً توصیـه میکنیـم کـه بـرای تعویـض روغن اصلـی بـه نمایندگیهای مجـاز بهمن
مراجعـه کنیـد تـا عملکرد بهینـه موتور حاصل شـود.
میتوانیـد بـرای انتخـاب روغـن موتـور مناسـب براسـاس درجهبنـدی ( APIدرجه کیفـی  +درجه ویسـکوزیته) به
جـدول زیر رجـوع کنید:
بطور مثال در مناطقی با دمای بیشتر از  -30درجه سلسیوس میتوانید روغن  SM 5W-40را انتخاب کنید.

اگـر روغـن موتـور برای منطقه زندگی شـما توصیه نشـده اسـت ،لطفاً به درجه ویسـکوزیته محصـول رجوع کنید
تا روغـن مرغوب و مناسـبی انتخاب کنید.
دمای محیط

کالس
کالس ویسکوزیته
ظرفیت (لیتر)
(مقدار مرجع)

دماهای کمتر

بیش از  -30درجه سلسیوس

SM

SN

SM

SN

توصیه شده

کالس باالتر

توصیه شده

کالس باالتر

کم  زیاد

کم  زیاد

5W-40

0W-40

( 4.0 ± 0.1هنگام تعویض فیلتر روغن موتور)؛
( 3.7 ± 0.1هنگامیکه فیلتر روغن موتور تعویض نمیشود).

اگـر روغنـی انتخـاب میکنیـد کـه از درجهبنـدی ( ACEAاتحادیـه سـازندگان خـودروی اروپـا) اسـتفاده میکند،
توصیـه میکنیـم کـه بـرای محیطهایـی بـا دمـای بیـش از  -30درجـه سلسـیوس از روغـن موتورهـای درجـه
 A3/B4 5W-40اسـتفاده کنیـد .اگـر در محیطهایـی بـا دمـای کمتـر زندگـی میکنید توصیـه میکنیـم از روغن
موتورهـای درجـه  A3/B4 0W-40اسـتفاده کنید.
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سایر روغنها
نوع روغن

مشخصات فنی

ظرفیت (لیتر)
(مقدار مرجع)

روغن گیربکس دستی

( GL-4 75W-90به غیر از مناطق با دمای باال)
( GL-4 75W-80به غیر از مناطق با دمای باال)
( GL-5 140مناطق با دمای باال)

2.8 ± 0.2

روغن گیربکس
اتوماتیک

Hyundai POWERTECH Genuine ATF SP-IVM
SK ATF SP-IVM
S-OIL ATF SP-IVM

7.45

روغن ترمز

روغن ترمز DOT 4

0.79 ± 0.10

مایع خنککننده

مایع خنککننده براساس گلیکول  -شماره ( 35مناطق
عادی)
مایع خنککننده براساس گلیکول  -شماره ( 35مناطق
با دمای باال)
مایع خنککننده براساس گلیکول  -شماره ( 45مناطق
با دمای کم)

6.1 ± 0.6

محلول شیشهشوی

 -35درجه سانتیگراد

4.5 ± 0.1

سوخت

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  95یا باالتر

55
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مشخصات فنی المپها
تجهیزات خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها ،تجهیـزات مخصـوص و مختص به
کشـورهای مربـوط بـه این مدلها میباشـد .بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس
باشـند .لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگیهـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.
مورد

چراغ نور باال
چراغ نور پایین
چراغ موقعیت جلو
چراغ موقعیت عقب /چراغ ترمز
چراغ راهنمای جلو
چراغ راهنمای عقب
چراغ راهنما
چراغ مهشکن جلو
چراغ مهشکن عقب
چراغ ترمز سوم
چراغ پالک
چراغ حرکت دنده عقب
چراغ داخل خودرو
چراغ زیر داشبورد
چراغ مطالعه
چراغ سقف
چراغ محفظ ه بار
چراغ رانندگی در روز

مشخصات فنی

H1
H7
D3S
D8S
LED
P21/5W
LED
WY21W
LED
H11
P21W
LED
LED
W16W
LED
C3W
LED
C10W
LED
C3W
LED

توان (وات)

55
55
35
25
-21/5
-21
-55
21
--16
-3
-10
-3
--
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پيوست :1

ليست نمايندگي هاي مجاز
خدمات پس از فروش بهمن

* لطف ًا جهت مشاهده آخرين ليست نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش
به آدرس اینترنتی  www.bahman.irمراجعه فرماييد.

تاريخ بازنگري 97/01/16 :
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پيوست :2

فهرست متعلقات
و تجهيزات همراه خودرو

پيوست :2فهرست متعلقات و تجهيزات همراه خودرو

مالک گرامي ليست ذيل معرف فهرست متعلقات و تجهيزات همراه خودروي هاوال  H2مي باشد که در زمان
تحويل خودرو ،تقديم مي گردد.

شرح اقالم

خودروی HAVAL H2

زاپاس

√

جك و آچارچرخ

√

مثلث راهنما

√

كليد يدكي

√

موكت زیر پایی

√

دفترچه راهنماي خودرو

√

توجه :1

جهت مشاهده ليست به روز رساني شده تجهيزات اين خودرو مي توانيد به آدرس اينترنتي خدمات پس از فروش
بهمن  ، www.bahman.irمنوي محصوالت  ،زير منوي هاوال  H2مراجعه نمایید.

توجه :2

در صورت عدم تحويل هر يک از متعلقات و تجهيزات مذکور ،با مرکز تماس به شماره  021-48027تماس حاصل
فرمایید.
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