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از خرید خودروی MG تشکر می کنیم .
لطفــا بــه دقــت کتــاب راهنــامی مالــک را بخوانیــد چــرا کــه 
اطالعــات منــدرج در آن شــام را از نحــوه عملکــرد درســت 
ــکان آن را  ــام ام ــه ش ــوده و ب ــع من ــودرو مطل ــن خ و ایم
ــره را از رانندگــی خــودروی خــود  ــر به ــه حداک میدهــد ک

بربیــد .
ایــن کتــاب راهنــام حــاوی آخریــن اطالعــات در زمــان چــاپ 
مــی باشــد. رشکــت مدیــا موتــورز بابــت تجدیــد نظــر، رشح و 
مشــخصات ایــن کتــاب راهنــام کامــال مســئول مــی باشــد. بــه 
دلیــل خــط مشــی رشکــت مــا بــرای بهبــود دائــم محصــوالت، 
حــق تغییــر مشــخصات را در هــر زمــان بــدون ابــالغ بــرای 
خــود محفــوظ مــی داریــم. تصاویــر ایــن کتــاب راهنــام رصفا 

جهــت آشــنایی شــام مــی باشــد .

ــداری و  ــامی نگه ــه راهن ــک و دفرتچ ــی مال ــاب راهنامی کت
ضامنــت، مســئولیت هــا و تعهــدات ضامنتــی رشکــت مدیــا 
موتــورز را در ارتبــاط بــا خدمــات پــس از فــروش ایــن 
ــر دو  ــا ه ــد . لطف ــی ده ــک رشح م ــال مال ــودرو در قب خ
ــارت  ــد. خس ــل بخوانی ــی اتومبی ــل از رانندگ ــه را قب دفرتچ
نصــب  نادرســت،  اســتفاده  انــگاری،  ســهل  از  ناشــی 
نادرســت یــا قطعــات تائیــد نشــده مــی توانــد ضامنــت را 
فاقــد اعتبــار ســازد . )متامــی حقــوق محفــوظ مــی باشــد( 
بــدون اجــازه قبلــی وکتبــی رشکــت مدیــا موتورز،ایــن جــزوه 
را منــی تــوان تکثیــر منــود،در سیســتم بازیافــت ذخیــره یــا 
ــر  ــرق دیگ ــا ط ــی ی ــکال الکرتونیکی،مکانیکی،ضبط ــه اش ب

ــل منــود. منتق

ــک و  ــامی مال ــاب راهن ــا کت ــودرو لطف ــروش خ ــگام ف هن
دفرتچــه راهنــامی ضامنــت و نگهــداری را بــه مالــک جدیــد 
ــی از  ــه جزئ ــه منزل ــام ب ــن دفرتچــه راهن ــد. ای ــذار منایی واگ

خــودرو تلقــی مــی گــردد.
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ایــن عالمــت هشــدار مــواردی را کــه بایــد بــه دقــت رعایت 
شــود یــا اطالعاتــی کــه بایــد بــا دقــت کامــل مــورد مالحظــه 
قــرار گیــرد تــا خطــر صدمــه شــخصی یــا آســیب جــدی بــه 

خــودرو را کاهــش دهــد. مشــخص مــی ســازد .

ــت  ــه دق ــد ب ــتورالعمل  بای ــه دس ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
ــت  ــن اس ــودرو ممک ــورت خ ــر اینص ــردد در غی ــت گ رعای

ــد . ــارت ببینی خس

ســتاره »*« کــه پــس از موضــوع یــا مــنت چــاپ شــده 
ــا  ــوده ی ــاری ب ــه اختی ــد ک ــی را مشــخص مــی کن خصوصیت
ــه برخــی از   مــدل هــای خــودروی مــورد  رفــاه مربــوط ب

ــد . ــی باش نظــر م

اجزایی را که باید توضیح داده شود مشخص می مناید.

حرکــت قســمتهایی را کــه بایــد توضیــح داده شود،مشــخص 

مــی کنــد.

)VIN( 1- شامره شناسائی خودرو
2 - شامره موتور

3- شامره گیربکس
هنگامــی کــه شــام بــا عاملیــت هــای  مجــاز مدیــا موتــورز  
 )VIN( متــاس می گیریــد، همــواره شــامره شناســائی خــودرو
ــه  ــوط ب ــراد مرب ــه ای ــی  ک ــد. در صورت ــالم کنی ــود را اع خ
موتــور و گیربکــس نیــز نقشــی  داشــته باشــد شــامره آنهــا 

نیــز بایــد ذکــر شــود.

بــاالی داشــبورد در ســمت چــپ و پاییــن شیشــه جلــو، کــه 
ــوی  ــن ســمت چــپ شیشــه جل ــه ســادگی  از گوشــه  پایی ب

خــودرو قابــل مشــاهده اســت. 
بر روی پالک شناسایی خودرو. 

سمت راست سینی داخل موتور.

حــک شــده بــر روی ســیلندر موتــور )بــا زاویــه دیــد ســمت 

راســت قســمت جلــوی موتــور(

لیبــل نصــب شــده بــر روی ضلــع فوقانــی محفظــه جعبــه 

دنــده

3 2

مناد شناسائی خودرو )VIN(اطالعات مفید

فلشهای توضیحی

شامره شناسائی خودرو

هشدار

مهم

ستاره

محل قرارگیری مناد شناسائی خودرو

شامره موتور

شامره گیربکس



-  عنوان تجاری )برند( 
-  مدل خودرو 
-  حجم موتور
-  قدرت موتور

)VIN( شامره شناسائی خودرو  -
-  تعداد رس نشین ها 

-  تاریخ ساخت 
-  وزن نا خالص خودرو

-  کشور سازنده
-  رشکت سازنده

ایــن پــالک در قســمت پاییــن ســتون وســط ســمت راســت 
ــب(  ــو و عق ــای جل ــن درب ه ــتون بی ــن س ــمت پایی )قس

ــه اســت. قــرار گرفت
5 4

معرفی کلی ابزار ها و تجهیزات کنسول ماشینمحل قرار گیری پالک گواهی خودرو

صفحه منایش 

مرکز اطالعات

چراغ های هشدار و نشانگر ها

چراغها و کلید ها

برف پاک کن ها و شیشه شوی

میل فرمان

بوق

آینه ها

آفتابگیر ها و آینه ها*

شیشه ها

سانروف*

تجهیزات داخلی 

اطالعات درج شده در پالک گواهی خودرو

ابزار ها و تجهیزات



مهم

7 6

1- کلید تنظیم آینه و باال بر شیشه
2 -کلید چراغ مه  شکن عقب

3-دسته چراغ، راهنام، نور باال و مه  شکن جلو
4-بوق

5-کیسه هوای راننده
6-صفحه منایش

7-دسته برف پاک کن و شیشه شوی
8-سیستم رسگرمی،  تلفن*

9-پنل کنرتلی گرمایش و تهویه
10-کیسه هوا رسنشین جلو

* TPMS 11-کلید کنرتل فشار تایرها
12-کلید حالت دنده *

13-دسته دنده
14-پدال گاز

15-سوئیچ استارت
16-پدال ترمز

17-پدال کالچ *
18-دستگیره باز کن درب موتور
19-دستگیره باز کن باک بنزین

عددهــای نشــان داده شــده نشــان دهنــده رسعــت موتــور 
1000 x بــر اســاس دور در دقیقــه

اجــازه ندهیــد کــه نشــانگر دور موتــور بــرای مــدت طوالنی  
در محــدوده قرمــز باقــی  مبانــد چــرا کــه ممکــن اســت بــه 

موتــور آســیب وارد کنــد.

دمــای موتــور بــا عالئــم رنگــی منــور نشــان داده مــی شــود. 
هنگامــی کــه دمــای موتــور پاییــن اســت دو مربــع پاییــن 
ــور  ــگ ســفید روشــن مــی شــوند، هنگامــی کــه موت ــا رن ب
ــع ســفید روشــن  ــار مرب ــد، چه در دمــای نرمــال کار می کن
میشــوند، هنگامــی کــه دو مربــع بعــدی روشــن مــی شــوند، 
ــز روشــن  ــاال در قســمت ســمت راســت نی ــای ب چــراغ دم
ــت.  ــدار اس ــدای هش ــک ص ــا ی ــراه ب ــه هم ــود ک ــی ش م
هنگامــی کــه دو مربــع آخــر چشــمک مــی زننــد، عالمــت 
هشــدار دمــای بــاال نیــز چشــمک میزنــد و همــراه بــا یــک 

صــدای هشــدار اســت.
دمــای بســیار بــاالی موتــور ممکــن اســت صدمــات جــدی بــه 
موتــور وارد کنــد. در چنیــن مــواردی، جهت جلوگیــری از ایجاد 
ــی خــودرو را  ــکات ایمن ــا رعایــت ن آســیب، الزم اســت کــه ب
متوقــف کــرده و در اولیــن فرصــت بــا عاملیــت هــای رشکــت 

مدیــا موتــورز متــاس بگیریــد.

رسعت خودرو را نشان می دهد .

1. دورسنج

2. آمپر درجه حرارت موتور

3. منایشگر رسعت دیجیتال

صفحه منایشمعرفی کلی ابزار ها و تجهیزات کنسول ماشین



ــط  ــودرو را توس ــاک خ ــده در ب ــی  مان ــوخت باق ــزان س می
ــع  ــاً 6 مرب ــه مجموع ــی نشــان مــی دهــد ک مربع هــا نوران
اســت . هنگامــی کــه ســطح ســوخت باقــی  مانــده در بــاک 
کــم اســت، مربــع آخــر چشــمک مــی زنــد و چــراغ هشــدار 
ســطح ســوخت کــم در ســمت چــپ روشــن شــده و صــدای 
هشــدار بــه گــوش می رســد. مربــع ســفید پاییــن هنگامــی 
ــوش  ــود، خام ــی ش ــرصف م ــده م ــی  مان ــوخت باق ــه س ک
ــد  ــی زن ــن چشــمک م خواهــد شــد و چــراغ هشــدار بنزی

کــه همــراه بــا 6 بــوق هشــدار اســت.

چنانچــه چــراغ روشــن شــد در ارسع وقــت ســوخت گیــری 
منائیــد .

چــراغ بنزیــن وضعیــت پــر یــا  خالــی بــودن بــاک ســوخت 
را نشــان مــی دهــد .

هامنطــور کــه شــکل شــامره 5 در تصویــر نشــان داده شــده 
اســت، بــرای اطالعــات بیشــرت کارکــرد خــودرو بــه کامپیوتــر 

ســفر مراجعــه مناییــد.

ــت  ــش دارای دو حال ــه منای ــنایی صفح ــم روش ــه تنظی دکم
روشــنایی روز و شــب اســت. هنگامــی کــه چــراغ صفحــه 
منایــش روشــن اســت روشــنایی شــب نشــان داده میشــود، 
در غیــر ایــن صــورت، صفحــه منایــش دارای روشــنایی روز 

اســت.
4 درجــه بــرای هــر دو روشــنایی روز و شــب وجــود دارد، 
هــر بــار کــه دکمــه تنظیــم روشــنایی را فشــار دهیــد. 
ــد، ایــن تنظیــم  ــدا می کن روشــنایی یــک درجــه افزایــش پی
بــه صــورت پشــت رس هــم اســت. هنــگام تنظیــم روشــنایی، 
کیلومــرت شــامر بــه عــدد درجــه روشــنایی تغییــر پیــدا 
می کنــد و اگــر دکمــه تنظیــم بــرای بیشــرت از دو ثانیــه 
اســتفاده نگــردد، صفحــه منایشــگر دوبــاره بــه صــورت 
خــودکار کیلومــرت شــامر را نشــان مــی دهــد. تصویــر زیــر 
ــد. ــان میده ــای 1 و 4 نش ــنایی را در درجه ه ــزان روش می
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6. دکمه تنظیم روشنایی صفحه منایش4. آمپر سوخت

5. دکمه کامپیوتر سفر

کامپیوتر سفر
اطالعات کلی 

مهم

مرکز اطالعات

مرکــز اطالعــات در ســمت راســت دکمــه تنظیــم روشــنایی 
قــرار گرفتــه اســت و شــامل اطالعــات زیــر می باشــد:

1- رسعت
2-کامپیوتر سفر
3-کیلومرتشامر

4-وضعیت دنده و حالت دنده اتوماتیک*

کامپیوتر سفر شامل اطالعات زیر است:
سفر1
سفر2

مسافتی که می توان تا خالی  شدن سوخت طی منود.
میزان مرصف متوسط سوخت

میزان متوسط رسعت
دکمــه کامپیوتــر ســفر را بــرای مــدت کوتــاه )کمــرت از 1 ثانیه( 

نگه داریــد اطالعــات بــاال بــه ترتیــب ظاهــر مــی شــوند.
دکمــه کامپیوتــر ســفر را بــرای مــدت طوالنــی  تــر )بیشــرت 
 reset ــا منایشــگر انتخــاب شــده از 1 ثانیــه( نگه داریــد ت

شــود )بجــز میــزان مســافت طــی  شــده(.

ــی   ــا زمان ــر ســفر انتخــاب میشــود ت ــس از آنکــه کامپیوت پ
کــه کلیــد مجــددا فــرده نشــده، گزینــه آخــر منایــش داده 

مــی شــود.
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میــزان مســافت طــی  شــده بــه کیلومرت نشــان داده میشــود. 
ســفر 1 و ســفر 2، دو مســافت ثبت شــده مســتقل هســتند 

و هیــچ ارتباطــی  میــان آنهــا وجود نــدارد.
بازه این مسافت از Km 9999-0 است.

ایــن مســافت هنگامــی کــه بــه عــدد 9999 کیلومــرت برســد 
بــه صــورت خــودکار صفــر مــی شــود.

ایــن منــو بــه صــورت خــودکار میــزان مســافتی را کــه 
ــبه  ــد محاس ــوخت بپیامی ــام س ــل از امت ــد قب ــده میتوان رانن
می کنــد و ایــن مســافت بــر حســب میــزان ســوخت گیــری 

تغییــر می کنــد.
»میــزان حرکــت« بــر اســاس اطالعــات کلــی  دربــاره مــرصف 
ســوخت، کــه توســط کامپیوتــر خــودرو در فواصــل گذشــته 
بــاک  باقــی  مانــده در  ثبــت شــده و میــزان ســوخت 

محاســبه مــی شــود.

ــرت در  100   ــا واحــد لی ــزان مــرصف متوســط ســوخت ب می
ــردد . ــی گ ــرت محاســبه م کیلوم

نکتــه: میــزان مــرصف متوســط ســوخت از زمانــی  کــه 
موتــور روشــن میشــود محاســبه خواهــد شــد.

نکتــه: مــرصف ســوخت مرتبــط بــا شــیوه رانندگــی ، رشایــط 
ــتفاده از  ــا، اس ــر ه ــار تای ــودرو، فش ــار خ ــزان ب ــاده، می ج

ــد. ــوخت می باش ــت س ــودرو و کیفی ــی خ ــزات برق تجهی

میــزان متوســط رسعــت خــودرو را از زمــان روشــن شــدن موتــور 
نشــان میدهــد و واحــد آن کیلومــرت در ســاعت می باشــد.

میزان متوسط رسعت

  سفر 1 - سفر 2
میزان حرکت

میزان مرصف متوسط سوخت



هنگامــی کــه چراغ هــای نــور بــاالی جلــو روشــن هســتند، 
ایــن عالمــت روشــن مــی شــود.

در موقــع روشــن بــودن چــراغ هــای جلــو، بغــل اتومبیــل یــا 
چراغهــای پــارک روشــن مــی شــود.

ــش  ــامی چــپ و راســت توســط جهــت فل چراغ هــای راهن
نشــان داده مــی شــوند کــه در بــاالی صفحــه منایــش قــرار 
ــمک  ــال چش ــام در ح ــای راهن ــه چراغ ه ــی ک دارد. هنگام
ــمک  ــز چش ــمت نی ــامی آن س ــت راهن ــتند، عالم زدن هس

خواهــد زد.
در حالت فالرش، هردو راهنام باهم چشمک خواهند زد.

ــا رسعــت چشــمک  اگــر چــراغ راهنــام در صفحــه منایــش ب
بزنــد، نشــان دهنــده آن اســت کــه در عملکــرد چــراغ هــای 

راهنــام جلــو یــا عقــب، اشــکالی  بــه وجــود آمــده اســت.

نکتــه: نقــص چــراغ راهنــامی بغــل اثــری بــر تعــداد چشــمک 
چــراغ هشــدار نــدارد .

ــن  ــت ای ــن اس ــو روش ــکن جل ــه  ش ــراغ م ــه چ ــی ک هنگام
ــود. ــی ش ــان داده م ــت نش عالم

ــن  ــه چــراغ مــه  شــکن عقــب روشــن اســت ای هنگامــی ک
ــی شــود. ــان داده م ــت نش عالم

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت روشــن باشــد، ایــن چــراغ هشــدار 
ــوش  ــراغ خام ــن چ ــر ای ــود. اگ ــی ش ــن م ــه روش ــرای 3 ثانی ب
نشــود و یــا در هنــگام حرکــت روشــن شــود، نشــان دهنــده 
ــی وجــود دارد.  آن اســت کــه در سیســتم کیســه هــوا اختالل
در چنیــن مــواردی، در ارسع وقــت بــا عاملیــت   هــای مجــاز 
متــاس حاصــل مناییــد. در غیــر ایــن صورت سیســتم کیســه هوا 
ممکــن اســت در زمــان بــروز تصــادف بــه درســتی عمــل نکند.
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میــزان مســافت کلــی  کــه خــودرو پیمــوده اســت را ثبــت 
می کنــد.

دارد،  قــرار   2 در حالــت  اســتارت  کلیــد  کــه  هنگامــی 
وضعیــت دســته دنــده ) L ,2 ,P, R, N, D ( نشــان داده 
  SPORT میشــود. هنگامــی کــه دنــده اتوماتیــک در حالــت
ــه ترتیــب  ــا »*« ب ــا SNOW قــرار دارد عالمت هــای »s« ی ی
روی صفحــه منایــش ظاهــر مــی شــوند. اگــر در گیربکــس 
اختاللــی وجــود داشــته باشــد، عالمــت » EP « منایــش داده 

مــی شــود.

بیشــرت چراغ هــای هشــدار دهنــده و راهنــام در دو طــرف 
صفحــه منایــش قــرار دارنــد.

چراغ های بغل - سبز

چراغ های راهنام - سبز

چراغ مه  شکن جلو - سبز

چراغ مه  شکن عقب - زرد

چراغ هشدار کیسه هوا - قرمز

کیلومرتشامر

وضعیت دنده و حالت دنده اتوماتیک*

چراغ های هشدار و راهنام

نور باال - آبی
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ــن  ــرار دارد، ای ــت 2 ق ــتارت در حال ــد اس ــی کــه کلی هنگام
عالمــت هشــدار بــرای نشــان دادن  بــاز بــودن کمربنــد ایمنــی 

راننــده و یــا رسنشــین جلــو* منایــان مــی شــود.
هنگامــی کــه رسعــت خــودرو از 15کیلومــرت در ســاعت  تجاوز 
ــته  ــود را بس ــد خ ــو* کمربن ــین جل ــا رسنش ــده ی ــد و رانن کن
نشــده باقــی بگــذارد، ایــن عالمت چشــمک مــی زنــد و صدای 

هشــدار بــه گــوش می رســد.

ــت  ــن عالم ــت ای ــن اس ــتارت روش ــد اس ــه کلی ــی ک هنگام
هشــدار بــرای کنــرتل خــودکار روشــن میشــود و هنگامــی کــه 
موتــور بــه کار می افتــد ایــن عالمــت خامــوش خواهــد شــد. 
اگــر ایــن چــراغ خامــوش نشــود و یا در هنــگام حرکت روشــن 
شــود، ممکــن اســت صدمــات جــدی بــه موتــور وارد کنــد. در 
صــورت امــکان خــودرو را در ارسع وقــت متوقــف کــرده و به 
رسعــت موتــور را خامــوش کنیــد ســپس ســطح روغــن موتــور 
ــت   هــای رشکــت  ــا عاملی ــد. در ارسع وقــت ب را بررســی کنی

متــاس بگیریــد.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت روشــن اســت ایــن چراغ هشــدار 
قبــل از رشوع بــه کار موتــور جهــت  کنــرتل خــودکار روشــن 
ــوش  ــد خام ــه کار بیفت ــور ب ــه موت ــی ک ــی شــود و هنگام م
خواهــد شــد. اگــر ایــن چــراغ از زمانــی  کــه موتــور روشــن 
اســت، خامــوش نشــد و یــا در هنــگام رانندگــی  روشــن 
شــود،  مــی بایســت در ارسع وقــت بــا عاملیــت هــای مجــاز     

رشکــت متــاس حاصــل منائیــد.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت روشــن اســت ایــن چــراغ 
ــدود  ــس از ح ــراغ پ ــن چ ــت. ای ــگ زرد اس ــه رن ــدار ب هش
ــوش  ــن چــراغ خام ــر ای ــد. اگ ــوش خواهــد ش ــه خام 3 ثانی
ــد،  ــز در آم ــگ قرم ــه رن ــت ب ــگام حرک ــا در هن ــد و ی نش
نشــان دهنــده آن اســت کــه میــزان بــاد تایر هــا کــم  تــر از 
استاندارداســت. اگــر ایــن چــراغ هشــدار بــه رنــگ زرد بــود 
ــی در سیســتم وجــود  ــه اختالل ــده آن اســت ک نشــان دهن
ــراد ذیصــالح  ــا از اف ــرده و ی ــم ک ــا را تنظی ــاد تایر ه دارد. ب

ــد . ــاعدت بجوئی مس

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت روشــن اســت ایــن چــراغ هشــدار 
ــن چــراغ  ــر ای ــه روشــن خواهــد شــد. اگ ــرای حــدود 3 ثانی ب
 ABS خامــوش نشــود، نشــان دهنــده آن اســت که در سیســتم
اختاللــی وجــود دارد. در ارسع وقــت بــا عاملیــت هــای مجــاز  

متــاس حاصــل مناییــد.
اگــر در هنــگام رانندگــی  اختاللــی در سیســتم ABS بــه 
وجــود آیــد، ایــن سیســتم غیــر فعــال میشــود امــا ترمــز عــادی 
همچنــان کار می کنــد. در ارسع وقــت بــا عاملیــت   هــای مجاز 

متــاس حاصــل مناییــد.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت روشــن اســت ایــن چــراغ بــرای 
حــدود 3 ثانیــه روشــن خواهــد شــد. اگــر ایــن چــراغ خامــوش 
ــتم  ــی در سیس ــه اختالل ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــود، نش نش
ترمــز وجــود دارد، ماننــد کمبــود روغــن ترمــز و یــا اختــالل در 

سیســتم الکرتونیکــی ترمــز.
ایــن چــراغ هنگامــی کــه  ترمــز دســتی  کامل آزاد نشــده باشــد 
روشــن  مــی شــود و پــس از آزاد شــدن خامــوش مــی شــود، 
اگــر ترمــز دســتی  آزاد نشــود ایــن چــراغ خاموش نخواهد شــد.

ایــن عالمــت نشــان دهنــده اختاللــی می باشــد کــه ممکــن 
ــر عملکــرد موتــور داشــته باشــد کــه  ــر جــدی ب اســت تاثی

توســط سیســتم مدیریــت موتــور بررســی مــی شــود.
هنگامــی کــه کلیــد اســتارت روشــن اســت ایــن چــراغ بــرای 
بررســی سیســتم روشــن میشــود و هنگامــی کــه موتــور بــه 

کار بیفتــد، خامــوش خواهــد شــد.
اگــر خللــی در عملکــرد موتــور بــه هنــگام رانندگــی  بــه وجــود 
ــالح  ــراد ذیص ــد. از اف ــد ش ــن خواه ــت روش ــن عالم ــد، ای آی

مســاعدت بخواهیــد .

هشدار کمربند ایمنی - قرمز*

فشار روغن پایین- قرمز

شارژ باتری - قرمز

سیستم نظارت  بر فشار الستیک   قرمز - زرد رنگ*

کنرتل موتورABS - زرد رنگ

ترمز دستی/سیستم ترمز- قرمز رنگ
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ایــن چــراغ هشــدار بــرای نشــان دادن نقــص عملکــرد موتور 
ــی رود  ــه کار م ــور ب ــتم موت ــط سیس ــده توس ــایی ش شناس
ــانگر  ــن نش ــت ای ــن اس ــتارت روش ــد اس ــه کلی ــی ک هنگام
ــه  ــی  ک ــد و از زمان ــد ش ــن خواه ــه روش ــد لحظ ــرای چن ب

ــی شــود. ــوش م ــد خام ــه کار بیفت ــور ب موت
ــور و ســوخت رســانی  ــر عملکــرد موت ــی، کــه ب اگــر اختالل
تاثیــر دارد، در هنــگام رانندگــی  اتفــاق بیفتــد ایــن عالمــت 
روشــن خواهــد شــد. از افــراد ذیصــالح مســاعدت بخواهید.

ایــن چــراغ بــرای نشــان دادن حالــت قفــل بــه کار مــی رود. 
هنگامــی کــه درب  هــا توســط ریمــوت یــا کلیــد قفل هســتند 
ــمک  ــه چش ــرای 10 ثانی ــع ب ــورت رسی ــه ص ــت ب ــن عالم ای
خواهــد زد. ســپس بــه صــورت آرامرت چشــمک میزنــد و پس از 
آنکــه درب  هــا توســط ریمــوت یــا کلیــد بــاز شــوند ایــن چــراغ 
ــل  ــکلی در قف ــا مش ــا ب ــر درب  ه ــد. اگ ــد ش ــوش خواه خام
شــدن روبــرو شــوند این چــراغ چشــمک نخواهــد زد. هنگامی 
کــه درب  هــا توســط دکمه هــای داخلــی  ماشــین قفــل شــوند 

ایــن چــراغ روشــن خواهــد شــد.

ایــن عالمــت هنگامــی کــه درب  ها توســط کلیــد  قفــل داخلی ، 
قفــل شــده باشــند و درب ســمت راننــده و دیگــر درب  هــا بــه 
صــورت کامــل بســته باشــند، امــا درب صنــدوق عقب و یــا درب 

موتــور باز باشــد، چشــمک خواهــد زد.

ایــن چــراغ نشــان دهنــده آن اســت کــه کیســه هــوا 
ــده( خامــوش اســت. هنگامــی  ــو )کمــک رانن رسنشــین جل
کــه کلیــد اســتارت در حالــت 2 قــرار دارد، ایــن چــراغ بــرای 
چنــد لحظــه روشــن مــی شــود و هنگامــی کــه موتــور بــه 

ــد. ــد ش ــوش خواه ــد خام کار بیفت
اگــر کیســه هــوا رسنشــین جلــو خامــوش باشــد، ایــن چــراغ 
ــال شــود، خامــوش  ــاره فع ــه کیســه هــوا دوب ــی  ک ــا زمان ت

نخواهــد شــد. 
 

ــر  ــرار دارد، اگ ــت 2 ق ــد اســتارت در حال ــه کلی ــی ک هنگام
سیســتم ضــد رسقــت دچــار اشــکال شــده باشــد، کــه باعــث 
روشــن نشــدن موتــور میشــود و ایــن چــراغ هشــدار روشــن 

مــی شــود.
ــراغ  ــن چ ــد ای ــم باش ــرتل ک ــوت کن ــری ریم ــاژ بات ــر ولت اگ
ــه گــوش می رســد. ــد و صــدای هشــدار ب چشــمک مــی زن

ــا چنــد درب  ایــن چــراغ بــرای اطــالع آن اســت کــه یــک ی
ــت  ــن اس ــتارت روش ــد اس ــه کلی ــی ک ــتند. هنگام ــاز هس ب
ــد.  ــد ش ــن خواه ــه روش ــدود 3  ثانی ــرای ح ــراغ ب ــن چ ای
اگــر یــک یــا چنــد درب بســته نباشــند، ایــن چــراغ خامــوش 

ــد. ــوش می رس ــه گ ــدار ب ــدای هش ــد و ص ــد ش نخواه

ــه درب  ــد ک ــان میده ــده نش ــه رانن ــدار ب ــراغ هش ــن چ ای
موتــور  یــا صنــدوق عقــب بــاز اســت. هنگامــی کــه کلیــد 
ــن  ــه روش ــرای 3 ثانی ــراغ ب ــن چ ــت ای ــن اس ــتارت روش اس
خواهــد شــد، اگــر درب موتــور بــاز باشــد، ایــن چــراغ 
چشــمک خواهــد زد و اگــر درب صنــدوق بــاز باشــد، ایــن 

ــی شــود. چــراغ روشــن م
ــاز باشــند ایــن چــراغ چشــمک خواهــد  اگــر هــردو درب ب
ــاز  ــت  ب ــگام حرک ــور در هن ــه درب موت ــی  ک زد. در صورت

ــد. ــوش می رس ــه گ ــدار ب ــدای هش ــد ص باش

نقص موتور - زرد

حالت قفل - قرمز

کیسه هوای رسنشین - زرد*

هشدار سیستم ضد رسقت - زرد

هشدار باز بودن درب ها - قرمز

هشدار باز بودن درب موتور/ صندوق عقب



1-چراغ های عقب و بغل
2 -چراغ های جلو

ــا چراغ هــای  ــد ت ــد روشــنایی را در حالــت 1 قــرار دهی کلی
ــالک روشــن شــود، و عالمــت چــراغ  دو طــرف، عقــب و پ

بغــل در صفحــه منایــش روشــن خواهــد شــد.
کــه درب  زمانــی   اگــر چراغ هــای دو طــرف هنــوز در 
ــد،  ــرده ای ــارج ک ــودرو را خ ــد خ ــت و کلی ــاز اس ــده ب رانن

روشــن باشــند، صــدای هشــداری شــنیده میشــود.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالــت 2 قــرار دارد، کلیــد 
ــرار داده و چراغ هــای  ــت 2 ق روشــنایی  خــودرو را در حال

جلــو روشــن خواهــد شــد.
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       از مــه  شــکن فقــط در زمانــی  کــه دیدتــان کــم 
ــت  ــح اس ــد واض ــه دی ــی  ک ــد. در زمان ــتفاده کنی ــت اس اس
ایــن چــراغ ممکــن اســت دیــد راننــده روبــرو را کــم کنــد.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالــت 2 قــرار دارد و 
چراغ هــای بغــل روشــن هســتند، کلیــد مــه  شــکن جلــو را 
در حالــت ON قــرار داده )تصویــر A( و مــه  شــکن های 
ــو روشــن خواهنــد شــد.در ایــن هنــگام عالمــت چــراغ  جل

ــش روشــن میشــود. ــو در صفحــه منای ــه  شــکن جل م

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالــت 2 قــرار دارد و 
ــو  ــکن جل ــه  ش ــای م ــا چراغ ه ــو، ی ــن و جل ــای طرفی نور ه
ــد  ــار دهی ــب را فش ــکن عق ــه  ش ــد م ــتند، کلی ــن هس روش
ــد شــد. ــر B( و مــه  شــکن های عقــب روشــن خواهن )تصوی

در ایــن هنــگام عالمــت چــراغ مــه  شــکن عقــب در صفحــه 
منایــش روشــن مــی شــود.

چراغ های عقب و بغلکلید های روشنایی

چراغ های جلو

چراغ مه  شکن جلو

چراغ  مه  شکن عقب

کلید چراغ مه  شکنچراغ ها و کلیدها
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ــن  ــور پایی ــاال و ن ــور ب ــای ن ــه از چراغ ه ــی ک         هنگام
ــد  ــه دی ــید ک ــته باش ــه داش ــد، توج ــتفاده می کنی ــو اس جل

ــد. ــم نکنی ــل را ک ــده مقاب رانن

ــراغ  ــته چ ــد، دس ــپ داری ــه چ ــردش ب ــد گ ــه قص ــی ک هنگام
راهنــام را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد )شــامره 1 در تصویر(. 
هنگامــی کــه قصــد گــردش بــه ســمت راســت داریــد، دســته 
ــامره 2 در  ــد )ش ــار دهی ــاال فش ــمت ب ــه س ــام را ب ــراغ راهن چ
تصویــر(. چراغ هــای راهنــام بــه صــورت خــودکار پــس از گــردش 

خامــوش خواهنــد شــد.
هنگامــی کــه راهنام هــا عمــل مــی کننــد، عالمــت فلــش جهت 

مربوطــه در صفحــه منایش چشــمک خواهــد زد.
زمانــی  کــه قصــد داریــد الیــن مســیر خــود را تغییــر دهیــد، بــه 
آرامــی دســته راهنــام را فشــار داده و آزاد کنیــد. در ایــن حیــن 

راهنــام بــرای 3 بــار چشــمک خواهــد زد.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالــت 2 قــرار دارد و نور هــای 
اصلــی  ماشــین در حالــت 2 هســتند، دســته را بــه ســمت جلــو 
فشــار دهیــد )شــامره 3 در تصویــر( نــور بــاالی جلــوی ماشــین 
ــش  ــر روی صفحــه منای ــن، ب ــن حی روشــن خواهــد شــد. در ای
عالمــت آبــی رنــگ نــور بــاال روشــن مــی شــود. اگــر دســته را 
بــه ســمت فرمــان بکشــید )شــامره 4 در تصویــر( نــور جلــو بــه 

حالــت نــور پاییــن در خواهــد آمــد.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالــت 1 و یــا 2 قــرار دارد،   
دســته راهنــام را بــه صــورت کامــل بــه ســمت فرمــان 

ــد. ــپس آزاد کنی ــر( و س ــامره 5 در تصوی ــید )ش بکش

پــس از آنکــه خــودرو متوقــف شــد کلیــد ماشــین را خاموش 
کــرده و از ماشــین جــدا کنیــد، دســته چراغ هــا را بصــورت 
ــید  ــان بکش ــمت فرم ــه س ــه ب ــدود 1 دقیق ــرای ح ــل ب کام
)شــامره 5 در تصویــر( ســپس رهــا کنیــد. نــور پاییــن جلــو 

بــرای حــدود 30 ثانیــه روشــن خواهــد شــد.
کلیــد اســتارت را روشــن کنیــد یــا دســته راهنــام را دوبــاره 

بــه ســمت فرمــان بکشــید تــا ایــن عملکــرد کنســل شــود.

دکمــه نشــان داده شــده در تصویــر را فشــار دهیــد متامــی 
چــراغ هــای راهنــام بــا یکدیگــر چشــمک خواهــد زد بــرای 

خامــوش کــردن مجــدد آن را فشــار دهیــد .

چراغ های راهنام

جابجایی میان چراغ های نور باال و پایین

فالرش

چراغ بدرقه

چشمک زدن چراغ جلودسته چراغ های راهنام و نور باال



بــرای تغییــر تاخیــر بیــن پــاک کــردن، ســوئیچ را در وضعیت                
) شــامره 5 در تصویــر( بچرخانید.

دســته بــرف پــاک کــن را بــه ســمت فرمــان بکشــید ) شــامره 6 
در تصویــر(، شیشــه شــوی بــه رسعــت بــه کار می افتــد. پــس 
از یــک فاصلــه کوتــاه، بــرف پــاک کن هــا و شیشــه شــوی بــا 

یکدیگــر عمــل خواهنــد کــرد.

نکتــه: پــس از رهــا کــردن دســته، بــرف پــاک کن هــا 
همچنــان بــرای 3 بــار دیگــر بــه عملکــرد خــود ادامــه 
ــا  ــاک کن ه ــرف پ ــه، ب ــدود 1 ثانی ــس از ح ــد داد. پ خواهن
ــده روی  ــا آب باقــی  مان ــد ت ــار دیگــر حرکــت مــی کنن یکب

ــد. ــاک کنن ــه را پ شیش

           

       هنگامـی که اتومبیل 
در حال حرکــــــت است، 
سعی نکنیـــد ارتفـــاع یا 
زاویه فرمان راتنظیم منائید.

این کار بسیار خطرناک است.

بــر اســاس پروســه های زیــر زاویــه فرمــان را تغییــر دهیــد، بــه 
حالــت مطلــوب دســت یابید:

1- دسته قفل را به صورت کامل آزاد کنید.
2- بــا دو دســت فرمــان را محکــم بــه ســمت بــاال یــا پاییــن 

فشــار دهیــد تــا بــه وضعیــت دلخــواه برســید.
نکتـــه: اگــر فرمــان در وضعیــت مناســبی بــرای جابجائــی قــرار 
ندارنــد ،کلیــد اســتارت را در حالــت 1 قــرار دهیــد تا قفــل فرمان 

آزاد شــود، ســپس فرمــان را در حالــت صــاف قــرار دهیــد.
ــد، ســپس دســته  ــان را انتخــاب کنی ــوب فرم ــط مطل 3- رشای
قفــل را دوبــاره بــه صــورت کامــل بــاال کشــیده تــا فرمــان در 

حالــت جدیــد قفــل شــود.
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هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالــت 1 و یــا 2 قــرار دارد بــرف 
پــاک کن هــا و شیشــه شــوی کار خواهنــد کــرد.

برف پاک کن ها را روی شیشه خشک روشن نکنید .
راه  از  گرم،قبــل  بســیار  هــوا  یــا  یخبنــدان  صــورت  در 
اندازی،اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تیغــه هــا یــخ نــزده یــا بــه 

شیشــه نچســبیده باشــد .
در زمستان برف یا یخ را از اتاق بازو ها و تیغه هابردارید.

بــرای انتخــاب رسعــت هــای متفــاوت بــرف پــاک کن،اهــرم 
را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد. 

پاک کردن متناوب ) شامره 1 در تصویر( 
پاک کردن با رسعت معمولی ) شامره 2 در تصویر (

پاک کردن با رسعت رسیع ) شامره 3 در تصویر (

اهــرم را بــه ســمت بــاال بکشــید و آزاد کنیــد )چنانچــه اهــرم بــاال 
نگــه داشــته شــود، تــا زمــان رهــا  شــدن اهــرم، بــرف پــاک کن ها 

بــا رسعــت زیــاد عمــل مــی کننــد. )شــامره 4 در تصویر(

کنرتل برف پاک کن  شیشه جلو
مهم

برف پاک کن تکی

شیشه شوی شیشه جلو

میل فرمان
تنظیم میل فرمان

پاک کردن با تاخیر متغیر- متناوببرف پاک کن  و شیشه شوی



بدنــه آینــه هــر دو درب میتوانــد بــه داخــل یــا خــارج جمــع 
شــود تــا بتــوان از جــاده هــای باریــک عبــور کرد.

آینــه داخــل را در یــک زاویــه مطلــوب تنظیــم کنیــد. 
عملکــرد دســتی آینــه داخــل میتوانــد نــور چــراغ هــای جلــو 
ــرای  ــی  در شــب ب ــگام رانندگ ــب را در هن ــین های عق ماش

شــام کمــرت کنــد.

اهرم تنظیم کننده در پایین آینه را 
بکشید تا زاویه آینه تغییر کنــد 
و نــــــور در چشــم شام نباشــد. 
دستــه را دوبــاره به حالـت قبــل 
برگردانیــد تا آینه به حالت نرمــال 

خود برگــردد.

در برخــی  مــوارد تنظیــم دســتی  ضــد نــور آینــه داخــل ممکــن 
اســت دیــد کامــل عقــب راننــده را بگیــرد.

ــر  ــا در تصوی ــه فلش ه ــور ک ــوق را )هامنط ــای ب عالمت ه
نشــان داده انــد( فشــار دهیــد تــا بــوق عمــل کنــد.

در زمــان بــروز تصــادف اگــر از بــوق اســتفاده مــی منائیــد بــه 
هیــچ وجــه کاور کیســه هــوا را بطــور ثابــت فشــار ندهیــد. 

نکتـــه: اجســــام در 
آینه های بغل از آنچه 
دیده میشوند به شام 

نزدیکتــــرند.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در رشایــط 1 و یــا 2 اســت، 
کلید هــای چــپ ) L (  و یــا راســت ) R ( را بــرای انتخــاب آینــه 
چــپ و یا راســت فشــار دهیــد )شــامره 1 در تصویــر(. در هامن 

حــال چــراغ پشــت آینــه انتخــاب شــده روشــن مــی شــود.
ســپس زاویــه آینــه را بــا اســتفاده از 4 فلــش روی دکمــه بــاال 

قــرار دارد، تنظیــم کنیــد )شــامره 2 در تصویــر(.

ــربد.  ــن ب ــا را از بی ــار آینه ه ــا بخ ــخ و ی ــد  ی ــن میتوان گرمک
هنگامــی کــه گرمکــن شیشــه عقــب روشــن اســت، گــرم کــن 

ــی شــود. ــال م ــز فع ــار نی ــای کن آینه ه
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بوق
آینه بغل

مهم

تنظیم آینه ها

گرمکن
مهم

تــا کردن آینه

دید عقب داخل

عملکرد ضد نور آینه داخل
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ــرای راننــده تنهــا زمانــی  کــه  ــر ب ــه داخــل آفتابگی        آین
ــل اســتفاده اســت. ماشــین متوقــف شــده باشــد قاب

آفتابگیــر را بــه ســمت پاییــن بکشــید )شــامره 1 در تصویــر( 
ــد )شــامره 2  ــتفاده کنی ــی  آن اس ــه داخل ــد از آین ــا بتوانی ت
در تصویــر( یــک محافــظ بــر روی آینــه برخــی  خودرو هــا 
وجــود دارد. بــا بــاز شــدن ایــن محافــظ چــراغ آینــه روشــن 
مــی شــود و بــا بســنت آن چــراغ نیــز خامــوش مــی شــود*.

1-شیشه راننده
2-شیشه رس نشین جلو 

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

5-قفل شیشه های عقب 

نکتــه: شیشــه هــای رس نشــین جلــو وعقــب را مــی تــوان 
بــا کلیــد هــر یــک از شیشــه هــا نصــب شــده بــر روی هــر 
ــه کار انداخــت. در صــورت فعــال ســازی قفــل )5(  درب ب

کلیــد هــای شیشــه عقــب عمــل نخواهــد کــرد .

ــردن پنجره هــا  ــاز ک ــا ب ــه در حــال بســنت ی ــی ک         هنگام
هســتید از ایمنــی کــودکان در خــودرو اطمینان حاصــل منایید.
بــاال بر هــای برقــی شیشــه ها هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در 
حالت هــای 1 و یــا 2 قــرار دارد و یــا حــدود 30 ثانیــه پــس از 
خامــوش شــدن خــودرو ) کــه در ایــن حالــت، درب هــا بایــد 

بســته باشــند( عمــل مــی کننــد.
دکمه هــا را بــه ســمت پاییــن فشــار داده تــا شیشــه ها پاییــن 
بیاینــد . دکمه هــا را بــه ســمت بــاال کشــیده تــا شیشــه ها بــاال 
ــر شیشــه  ــاال ب ــرد ب ــا عملک ــرده ت ــا ک ــا را ره ــد، دکمه ه بیاین

قطــع شــود )بــه جــز حالــت بــاال بــر اتوماتیــک(.

ــر  ــب غی ــا عق ــه ه ــرتل شیش ــا کن ــد ت ــار دهی ــه را فش دکم
ــان چــراغ  ــن زم ــر( )در ای ــال شــود )شــامره 5 در تصوی فع
روی ایــن دکمــه روشــن خواهــد شــد(. بــا فشــار دوبــاره این 

دکمــه کنــرتل شیشــه هــای عقــب فعــال خواهــد شــد.

نکتــه: هنگامــی کــه کــودکان در خــودرو هســتند عملکــرد 
ــر فعــال کنیــد. ــاال بر هــای عقــب را غی ب

ــامره 2  ــپ را )ش ــمت چ ــو س ــه جل ــد شیش ــی کلی ــه آرام ب
ــت  ــن حال ــازید. در ای ــا س ــد و ره ــار دهی ــر( فش در تصوی
پنجــره بــه صــورت خــودکار بــاز خواهــد شــد. دوبــاره کلیــد 
را هنگامــی کــه شیشــه در حــال حرکــت اســت  بــه ســمت 
پاییــن فشــار دهیــد تــا از جابجــای شیشــه جلوگیــری شــود.

»عملکــرد ضــد تلــه یــک عملکردایمنــی اســت کــه در 
صــورت احســاس مانــع،از بســته شــدن کامــل شیشــه 
جلوگیــری مــی کنــد. در صــورت بــروز ایــن اتفــاق شیشــه 
ــع وجــود داشــته  ــا امــکان برداشــنت مان ــاز شــده ت کمــی ب

ــده( ــه رانن ــه شیش ــوط ب ــد . )مرب باش

کلیدقفل شیشه های عقب

شیشه ها
کنرتل های برقی شیشه

حالت اتوماتیک

عملکرد ضد تله

عملکرد شیشه هاآفتابگیر و آینه داخلی 
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هرگز سانروف را در هوای بارانی باز نکنید.
ــرد  ــه رسعــت خــودرو از Km/h 120 تجــاوز ک ــی ک هنگام

ــد. ــاز نکنی بهــرت اســت ســانروف را ب
ــه  ــرار گرفت ــه روی آن ق ــی ک ــه آب ــس از آنک ــانروف را پ س
ــه  ــن اســت آب ب ــه ممک ــرا ک ــد، چ ــاز کنی ــد، ب ــاک منودی پ

ــود. ــل وارد ش داخ
ــه  ــد ب ــاب آن بای ــانروف و ق ــه س بخاطــر داشــته باشــید ک

ــز شــود. ــب متی طــور مرت
سطح شیشه و عایق سانروف را با الکل متیز کنید.

ــه  ــی ک ــود را هنگام ــدن خ ــای ب ــدام از اعض ــچ ک         هی
ــد  خــودرو در حــال حرکــت اســت، از ســانروف خــارج نکنی
چــرا کــه ممکــن اســت آشــغال هــای پــرت شــده، شــاخه هــای 

درختــان یــا ســایر موانــع بــه رس نشــینان صدمــه بزنــد.

دارد،  قــرار   2 در حالــت  اســتارت  کلیــد  کــه  هنگامــی 
ســانروف عمــل می کنــد. ســانروف را می تــوان بــاز یــا 

شــیبدار کــرد.

هنگامــی کــه ســانروف بســته اســت، دکمــه آن را بــه ســمت 
بــاال فشــار داده، نــگاه داریــد. ســپس، لبــه پشــتی  ســانروف 

بــه صــورت خــودکار بــه ســمت بــاال خواهــد رفــت.
دکمــه را در هــر زمــان کــه می خواهیــد رهــا کــرده تــا 
ــن  ــمت پایی ــه س ــه را ب ــتد. دکم ــت بایس ــانروف از حرک س

ــود. ــته ش ــانروف بس ــا س ــیده ت کش

دکمــه ســانروف را بــه ســمت پاییــن کشــیده نــگاه داریــد. 
ســپس ســانروف بــه صــورت خــودکار و نصفــه بــاز خواهــد 
ــاز نخواهــد شــد(.  شــد )حــدود 10cm از بخــش پشــت ب
ــانروف  ــا س ــیده ت ــن کش ــمت پایی ــه س ــاره ب ــه را دوب دکم

بطــور کامــل بــاز شــود.
هــرگاه خواســتید از حرکــت ســانروف جلوگیــری شــود، 
دکمــه را رهــا کنیــد. بــرای بســنت ســانروف، دکمــه آن را بــه 

ــد. ــاال فشــار دهی ســمت ب

دکمــه ســانروف را بــه ســمت پاییــن بکشــید و رهــا کنیــد، 
 10cm ــاز میشــود )در حــدود ــه طــور نصفــه ب ســانروف ب
از قســمت عقــب بــاز نخواهــد شــد(. دکمــه را دوبــاره بــه 
ســمت پاییــن کشــیده، رهــا کنیــد تــا ســانروف بطــور کامــل 
ــاز شــود. عملکــرد خــودکار تنهــا هنگامــی کــه ســانروف  ب

ــاد. ــه کار می افت ــاز اســت ب ب
حرکــت ســانروف در هــر زمانــی  کــه مایــل باشــید، بــا فشــار 
ــرای  ــن ب ــاال و پایی ــه ســمت ب ــا کشــیدن دکمــه ب دادن و ی

یــک مــدت کوتــاه، متوقــف خواهــد شــد.
دکمــه ســانروف را بــرای مــدت کوتــاه، هنگامــی کــه 
ــاال فشــار  ــه ســمت ب ــا شــیبدار اســت، ب ســانروف بســته ی
ــه  ــاال خواهــد رفــت و ب ــه ســمت ب ــه پشــتی  آن ب داده، لب
طــور کامــل بــاز خواهــد شــد. شــیبدار کــردن ســانروف در 
هــر زمانــی  توســط فشــار دادن دکمــه ســانروف بــه ســمت 

ــر مــی باشــد. ــا پاییــن امــکان پذی ــاال ی ب

سانروف

نکته هایی  برای استفاده

طرزکار سانروف

باز کردن سانروف

عملکــرد خودکار

شیبدار کردن سانروف



       فندک را تنها با دست نگه دارید.

        از قســمت فنــدک بــرای شــارژ کــردن دســتگاه اســتفاده 
ــک ورودی مخصــوص  ــن خــودرو دارای ی ــه ای ــد، چــرا ک نکنی

شــارژر اســت.

ــا 2 قــرار دارد،  ــد اســتارت در حالــت 1 ی هنگامــی کــه کلی
ــار  ــن فش ــمت پایی ــه س ــدن، ب ــن ش ــرای روش ــدک را، ب فن
ــد،  ــوب برس ــای مطل ــه دم ــدک ب ــه فن ــی ک ــد. هنگام دهی
ــد. پــس از اســتفاده از فنــدک  ــاال مــی آی بطــور خــودکار ب

ــد. ــرار دهی ــود ق ــای خ آن را در ج

نکتــــه: 
1. ولتاژ ورودی فندک v 12 و توان آن w 120 است.

2. اگــر فنــدک حــدود 30 ثانیــه پــس از روشــن شــدن بــاال 
نیامــد، آن را از ورودی خــارج کنیــد و  بــا عاملیت  هــای 

ــد. ــورز متــاس حاصــل منایی ــا موت مدی

        

ــواد  ــه م ــا هرگون ــه ســیگار و ی ــرار دادن آشــغال، ت          از ق
آتشــگیر در جــا ســیگاری خــودداری کــرده و همیشــه اطمینان 
ــین  ــیگار ها از ماش ــه س ــا ت ــا و ی ــا کربیت ه ــد ت ــل منایی حاص

خــارج شــوند، تــا از آتــش ســوزی جلــو گیــری شــود.

این خودرو مجهز به 
یک جا سیگــــاری 
قابل انتقال می باشد.
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ــای  ــا چراغ ه ــار داده ت ــر را فش ــامره 2 در تصوی ــه ش دکم
مطالعــه طــرف مربوطــه روشــن شــود. دکمــه مربوطــه را 

ــا چــراغ آن ســمت خامــوش شــود. ــاره فشــار داده ت دوب

ــو،  ــی  جل ــای داخل ــار داده، چراغ ه ــر را فش ــه 1 در تصوی دکم
عقــب و مطالعــه، هنگامــی کــه درب هــا بــاز هســتند روشــن 
ــس از آنکــه درب هــا بســته  ــه پ خواهــد شــد. حــدود 30 ثانی

ــی شــوند. ــوش م ــا خام ــن چراغ ه شــدند ای
چراغ هــای داخلــی  جلــو و عقــب و چراغ هــای مطالعــه، 
هنگامــی درب صنــدوق عقــب بــاز باشــد، روشــن خواهنــد شــد 
ــن درب بســته شــود خامــوش مــی شــوند. و هنگامــی کــه ای

 

ــو،  ــه جل ــراغ مطالع ــا چ ــان ب ــب همزم ــه عق ــراغ مطالع چ
ــا  ــا خامــوش مــی شــود. دکمــه را فشــار داده ت روشــن و ی
ایــن چــراغ روشــن شــود و دوبــاره بــرای خامــوش کــردن آن 

ــد. را فشــار دهی

چراغ های مطالعه و چراغ های سقفی جلو

عملکرد دستی 

عملکرد خودکار

چراغ مطالعه عقب

جای سیگاری

فندکتجهیزات داخلی 
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به آرامی قسمت باال یی جا سیگاری را کشیده تا باز شود.
بــرای خالــی  کــردن جــا ســیگاری عقــب، آن را بــاز کرده، ســپس 

دکمــه کوچــک روی آن را فشــار دهیــد و آن را بیرون بکشــید.
جــا ســیگاری را بــرای جــا زدن از پاییــن در قــاب آن قــرار داده، 
دکمــه آن را فشــار دهیــد، ســپس در جایگاهــش محکــم کنیــد.

ــمت  ــه س ــته روی در آن را ب ــبورد، دس ــردن داش ــاز ک ــرای ب ب
عقــب بکشــید، چــراغ داخــل داشــبورد* بــه صــورت خــودکار 
روشــن خواهــد شــد. بــرای بســنت درب داشــبورد، در آن را بــه 
ــان حاصــل کنیــد کــه در  ســمت جلــو فشــار دهیــد و اطمین
هنــگام حرکــت، ایــن درب بصــورت کامــل بســته شــده باشــد.

ــمت  ــه س ــته روی در آن را ب ــبورد، دس ــردن داش ــاز ک ــرای ب ب
عقــب بکشــید، چــراغ داخــل داشــبورد* بــه صــورت خــودکار 
روشــن خواهــد شــد. بــرای بســنت درب داشــبورد، در آن را بــه 
ــان حاصــل کنیــد کــه در  ســمت جلــو فشــار دهیــد و اطمین
هنــگام حرکــت، ایــن درب بصــورت کامــل بســته شــده باشــد.

دکمــه کنســول را بــه ســمت پاییــن فشــار داده و در آن را 
بــه ســمت بــاال بکشــید تــا کنســول بــاز شــود )ماننــد جهــت 
فلــش در تصویــر(. بــرای بســنت، کنســول را بــه آرامــی بــه 

ســمت پاییــن فشــار دهیــد.

بــرای بــاز کــردن، دســته صندلــی عقــب را بــه ســمت جلــو 
خــم کنیــد. بــر روی ایــن دســته جــای لیــوان قــرار دارد، کــه 
می تــوان از آن بــرای قــرار دادن لیــوان نوشــیدنی  اســتفاده 

کــرد.

دسته صندلی عقب و جا لیوانی داشبورد جعبه کنسولجا سیگاری عقب
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          جعبــه عینــک ســمت راننــده، تنهــا زمانــی  کــه خــودرو 

متوقــف مــی باشــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .

جعبــه عینــک در بخــش داخلــی  جلــوی خــودرو، در قســمت 
ــه  ــده ســمت چــپ وجــود دارد. دســته آن را ب ــاالی رس رانن ب
ــده در  ــان داده ش ــش نش ــد فل ــید )مانن ــن بکش ــمت پایی س
تصویــر( تــا درب جعبــه بــاز شــود و دســته را رهــا کنیــد، تــا به 

بصــورت خــودکار بســته شــود.
نکتـه:   تنها عینک  با فریم استاندارد در این جعبه قرار می گیـرد.

ایــن جعبــه در قســمت پاییــن ســمت راننــده روی داشــبورد 
ــرار دارد. ق

ــوازم برقــی در ســمت پشــتی  کنســول وســط  ــرق ل ــز ب پری
قــرار دارد و بــا بــاز کــردن در کاور آن، مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.

نکتــه: 
ولتاژ ورودی برق عقب v 12 و توان آن w 120 است.

اگــر از ورودی پریزبــرق یدکــی، بیــش از زمــان مجــاز، بــه 
هنــگام خامــوش بــودن موتوراســتفاده گــردد، ممکــن اســت 
ــتارت  ــه اس ــادر ب ــور ق ــود و موت ــی  ش ــین خال ــری ماش بات

خــوردن نباشــد.

ــاال  ــمت ب ــه س ــه را ب ــن صفح ــته ای ــردن، دس ــاز ک ــرای ب ب
ــن دســته را ســمت عقــب  ــرای بســنت ای ــو بکشــید. ب و جل

ــد. فشــار دهی

جعبه کارت محل بار صندلی  رسنشین جلوجعبه عینک پریز برق لوازم برقی
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گرمایش، تهویه مطبوع
CD پخش کن*

DVD پخش کن*

1- دریچه های جانبی
2- دریچه های شیشه جلو

3- دریچه های وسط  
4- دریچه های قسمت زیر پا در صندلی جلو

5- دریچه های شیشه جلو )راننده و رس نشین(

ــرتل  ــرای کن ــوع ب ــه مطب ــه و تهوی ــش، تهوی ــتم گرمای سیس
گرمــا، تهویــه و خنــک کــردن هــوای داخــل ماشــین اســت. 
هــوای تــازه از دریچــه ورودی هــوای بیــرون، زیــر شیشــه 
جلــو، بــه داخــل فیلــرت تهویــه هــوا هدایــت و ســپس، بــه 

ــی شــود. خــودرو وارد م
اطمینــان حاصــل مناییــد کــه دریچــه ورودی هــوا متیــز 
باشــد و توســط اجســامی ماننــد بــرگ، بــرف و یــخ پوشــیده 

نشــده باشــد.
دریچه هایــی  بــرای شیشــه جلــو، صــورت رسنشــین، پا هــای 
رسنشــین های جلــو و عقــب وجــود دارد. مــکان دقیــق ایــن 

دریچه هــا در تصویــر نشــان داده شــده اســت.

فیلــرت تصفیــه هــوا باعــث میشــود کــه گــرد و غبــار و 
خــاک بــه داخــل ماشــین وارد نشــود. بــرای داشــنت بهرتیــن 
ــد. ــض کنی ــرت را تعوی ــر 10000Km فیل ــد ه ــرد، بای عملک

نکتــه:
دکمــه گــردان دریچــه را بــه ســمت چــپ بچرخانیــد تــا دریچه ها 
بســته شــوند و بــرای باز کــردن آن را به ســمت راســت بچرخانید. 
ــا  ــاال و پاییــن، چــپ ی ــه ســمت ب دســته مرکــزی دریچه هــا را ب

راســت حرکــت دهیــد تــا جهــت بــاد را تنظیــم کنید.
بــرای افزایــش شــدت بــاد دریچه هــای وســط، دریچه هــای 

ــد. ــن را ببندی طرفی

دکمــه گــردان دریچه هــای طرفیــن را بــه ســمت چــپ 
ــه  ــردن ب ــاز ک ــرای ب ــود  و ب ــته ش ــه بس ــا دریچ ــد ت بچرخانی
ســمت راســت بچرخانیــد. دســته میــان دریچــه را بــه ســمت 
ــت  ــا جه ــد ت ــت دهی ــت حرک ــا راس ــپ و ی ــن، چ ــاال، پایی ب

ــد. ــم کنی ــاد را تنظی ــت ب حرک

نکتــه: بــرای افزایــش فشــار بــاد دریچه هــای طرفیــن، 
ببندیــد. را  وســط  دریچه هــای 

تهویه مطبوع
تهویه

دریچه ها
تنظیم دریچه های وسط

تنظیم دریچه های طرفین فیلتـــر تصفیـهتهویه مطبوع و سیستم های صوتــی
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1- کنرتل رسعت فن
2- دکمه A/C تهویه مطبوع

3- کنرتل تنظیم حالت توزیع هوا
4- دکمه گرمکن شیشه عقب و آینه ها

5- دکمه تنظیم دما
6- کنرتل گردش هوا داخل

دکمــه کنــرتل رسعــت فــن  را بــه صــورت ســاعت گــرد 
بچرخانیــد، میــزان شــدت هــوا افزایــش پیــدا می کنــد. 
دکمــه را بــه صــورت عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد، 

رسعــت هــوا کاهــش پیــدا می کنــد.

ــن  ــوا، ای ــرتل ه ــتم کن ــردن سیس ــوش ک ــرای خام ــه: ب نکت
ــد . ــرار دهی ــر ق ــدد صف ــر روی ع ــه را ب دکم

دکمــه تنظیــم دمــا را بــه صــورت ســاعت گــرد بچرخانیــد، 
دمــا افزایــش می یابــد، بــا چرخانــدن ایــن دکمــه بــه 
ــد. ــدا می کن ــا کاهــش پی ــرد، دم صــورت عکــس ســاعت گ

ــن  ــوع روش ــه مطب ــا تهوی ــد ت ــار دهی ــه A /C را فش دکم
شــود. چــراغ روی دکمــه روشــن خواهــد شــد. دوبــاره ایــن 
دکمــه را فشــار دهیــد تــا سیســتم تهویــه مطبــوع خامــوش 

و چــراغ روی دکمــه خامــوش شــوند.

نکتـه: 
سیســتم کنــرتل هــوا تنهــا پــس از آنکــه موتــور بــه کار افتــاد، 

عمــل خواهــد کــرد.
تهویــه مطبــوع  خامــوش شــد،  آنکــه سیســتم  از  پــس 
سیســتم های گرمایــش و تهویــه همچنــان عمــل خواهنــد کــرد.

ــع هــوای  ــا حالــت توزی ــد ت ــع هــوا را بچرخانی دکمــه توزی
ــد. ــوب را بدســت آوری مطل

ــط و  ــای وس ــاد دریچه ه ــه ب ــرای آنک ــه ب ــن دکم            ای
طرفیــن بــه ســمت صــورت هدایــت شــود انتخــاب، می گــردد.

ــا و  ــای پ ــاد از دریچه ه ــه ب ــرای آنک ــه ب ــن دکم           ای
ــردد. ــی گ ــت شــود انتخــاب م صــورت هدای

          ایــن دکمــه بــرای آنکــه بــاد تنهــا از دریچه هــای پــا 
هدایــت شــود انتخــاب مــی گــردد.

نکتــه: در ایــن حالــت مقــدار کمــی  از بــاد بــه دریچه هــای 
کنــاری و شیشــه جلــو منتقــل خواهــد شــد.

ــا و  ــه دریچه هــای پ ــاد ب ــرای آنکــه ب ــن دکمــه ب           ای
شیشــه جلــو هدایــت شــود، انتخــاب مــی گــردد .

نکتــه: مقــدار کمــی  از بــاد در ایــن حالــت بــه دریچه هــای 
کنــاری منتقــل خواهــد شــد.

          ایــن دکمــه بــرای آنکــه بــاد از دریچه هــای کنــاری 
و شیشــه جلــو هدایــت شــود، انتخــاب مــی گــردد. مقــدار 
کمــی  از بــاد در ایــن حالــت بــه دریچه هــای کنــاری انتقــال 
مییابــد. هنگامــی کــه دکمــه اســتارت روشــن باشــد، حالــت 
ــردش  ــه گ ــط دکم ــی ، توس ــوای خارج ــت ه ــردش و حال گ

هــوا انتخــاب مــی شــود.
ــا« ،  ــورت« ، »پ ــت »ص ــوا در حال ــع ه ــه توزی ــی ک هنگام
»صــورت - پــا« قــرار دارد و در حالــت گــردش هــوای داخل، 
ــت »پا+شیشــه  ــه حال ــردد و ب ــع هــوا بگ ــه توزی ــر دکم اگ
ــاد  ــت ب ــه حال ــوا، ب ــردش ه ــتم گ ــد، سیس ــو« در بیای جل

ــد. خارجــی  در خواهــد آم
در حالــت »پــا و شیشــه« و یــا »شیشــه« اگــر دکمــه گــردش 
ــتم  ــد، سیس ــی  باش ــوای خارج ــت ه ــل در حال ــوای داخ ه

گــردش هــوای داخــل عمــل نخواهــد کــرد.

صفحه کنسول

A /C دکمه

کنرتل رسعت فن

تنظیم دما

تنظیم حالت توزیع هواکنرتل های برقی تهویه مطبوع



1-حالت توزیع هوا
2-دمای محیط

3-حالــت کنــرتل خــودکار 
تهویــه مطبــوع

A /C-4 روشن
5-شدت جریان هوا

6-دمای تعیین شده
7-گرمکن شیشه جلو 

)مه و یخ زدا(
8-حالت گردش هوا داخل
9- گرمکن شیشه عقب

1-دکمه خاموش
2-دکمه حالت

3-منایشگر کنرتل هوا
4-دکمه گرمکن شیشه جلو
5-دکمه گرمکن شیشه عقب

6-دکمه گردش هوا

7-دکمه هوای خارجی 
8-دکمه تنظیم دما

شــدت  تنظیــم  9-دکمــه 
هــوا جریــان 
A/C 10-دکمه

11-دکمه اتوماتیک
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       اجــزای گــرم کننــده داخــل شیشــه عقــب بــه ســادگی 
ــزای  ــر روی اج ــید، ب ــه را نخراش ــد .شیش ــی بین ــیب م آس
گــرم کــن برچســب نچســبانید .تنهــا زمانــی  کــه موتــور کار 
می کنــد، گرمکــن شیشــه عقــب عمــل می کنــد. دکمــه 
گرمکــن شیشــه عقــب را فشــار داده. چــراغ روی آن روشــن 
خواهــد شــد و گرمکــن شیشــه عقــب بــکار خواهــد افتــاد.

هنگامــی کــه عملکــرد گرمکــن شیشــه عقــب متوقف شــود، 
چــراغ آن خامــوش خواهــد شــد.

هنگامــی کــه دکمــه کنــرتل گــردش هــوا فشــار داده شــود 
چــراغ روی آن روشــن خواهــد شــد و دریچــه گــردش هــوای 
خارجــی  بســته مــی شــود، ارتبــاط هــوای داخــل و بیــرون 
قطــع مــی شــود و سیســتم وارد حالــت گردشــی مــی شــود.

ــتم در  ــت و سیس ــن اس ــتارت روش ــد اس ــه کلی ــی ک هنگام
ــر 16  ــی  ه ــوای خارج ــه ه ــت، دریچ ــی اس ــت گردش حال
ــدت 30  ــرای م ــازه ب ــوای ت ــود، ه ــاز میش ــار ب ــه یکب دقیق
ثانیــه داخــل مــی شــود، ســپس سیســتم دوبــاره بــه حالــت 

ــردد. ــی گ ــردش برم گ
ــودرو و  ــل خ ــوای داخ ــدن ه ــازه مان ــب ت ــر موج ــن ام ای

ــود. ــی ش ــن م ــید کرب ــش دی اکس کاه
ــا زمانیکــه  ــد، و ی هنگامــی کــه شیشــه شــوی عمــل می کن
ــت  ــه حال ــودکار ب ــورت خ ــه ص ــی  ب ــوای خارج ــه ه دکم
گردشــی در میایــد، اگــر دکمــه کنــرتل گــردش هــوا روشــن 
باشــد، بــه حالــت هــوای خارجــی  در خواهــد آمــد. ســپس 
هــر 1 دقیقــه یکبــار شیشــه شــوی و ســیگنال گــردش هــوای 

ــد. ــک می کن ــل را چ داخ
نگــردد،  ارســال  دقیقــه   4 بــرای  ســیگنال ها  ایــن  اگــر 
سیســتم گــردش هــوا بــه حالــت ســابق بــاز خواهــد گشــت.

نکتــه: 
بســته نــگاه داشــنت دامئــی دریچــه هــوای خارجــی ، ممکــن 
اســت باعــث یــخ بســتگی یــا مــه  گرفــنت شیشــه جلــو شــود. 
در چنیــن مــوردی، سیســتم توزیــع هــوا را بــه حالــت 
ــن را در  ــت ف ــد رسع ــد و کلی ــر دهی ــو« تغیی ــه جل »شیش

ــد.  ــرار دهی ــن دور ق باالتری

کنرتل داخل

منایشگر کنرتل هواپنل تنظیم

کنرتل هوای خودکارگرمکن شیشه عقب



43 42

اگــر دکمــه تنظیــم دمــا یکبــار فشــار داده شــود، دمــای هــوا بــه 
5 درجــه ســانتیگراد تغییــر خواهــد کــرد. اگــر دکمــه های  بــاال و 
پاییــن بــر روی دکمــه تنظیــم هوا فشــار داده شــود، دمای هــوا را 
می تــوان تنظیــم کرد. گســرته تنظیــم دمــا از 16درجه ســانتیگراد 
تــا 28 درجــه ســانتیگراد اســت. هنگامی که دمــای هــوا 16درجه 
ســانتیگراد اســت و فرمــان کاهــش دمــا داده شــود، سیســتم بــه 
حالــت بیشــرتین خنک کننــده در خواهــد آمد و منایشــگر کنرتل 
هــوا عالمــت ] Lo [ را نشــان خواهــد داد. هنگامــی کــه دمــای 
هــوا 28 درجــه ســانتیگراد باشــد و فرمــان افزایش دما داده شــود، 
ــت بیشــرتین گرمــا خواهــد شــد و منایشــگر  سیســتم وارد حال

کنــرتل هــوا عالمــت ] Hi [ را نشــان خواهــد داد.

حالــت کنــرتل خــودکار تهویــه مطبــوع بــه صــورت زیــر عمــل 
می کنــد:

 ]AUTO[ پــس از آنکــه دمــای مطلــوب انتخــاب میشــود، دکمــه
 ]AUTO[را فشــار داده تــا وارد حالــت خــودکار شــوید. در حالــت
سیســتم بصــورت خــودکار، توزیع هوا، شــدت جریــان هــوا، گردش 
هــوا و حالــت بــاد خارجــی  را کنــرتل خواهــد کــرد تا دمــای مطلوب 

ــظ کند. را حف
ــر  ــش ظاه ــه منای ــت ]AUTO[ روی صفح ــگام عالم ــن هن در ای
ــان هــوا  ــع هــوا و شــدت جری خواهــد شــد و عالمت هــای توزی

روشــن نخواهنــد شــد.

نکته:
در حالــت اتوماتیــک اگــر دمای بیرون پایین باشــد، شــدت جریان 

هــوا، تــا زمانــی  کــه دما افزایــش یابــد، زیاد نخواهد شــد.
بــرای اطمینــان حاصــل کــردن از عملکــرد طبیعی کنــرتل هوای 
ــد،  ــته باش ــد بس ــانروف بای ــه ها و س ــام شیش ــک، مت اتوماتی

ورودی هــای هــوا بــاز باشــند.
ــاالی داشــبورد  ــه ســمت ب ــه عــالوه، سنســور خورشــیدی ک ب

ــد پوشــیده شــده باشــد. ــرار دارد، نبای ق

هنگامــی کــه کنــرتل خــودکار تهویــه مطبــوع خامــوش اســت، 
دکمــه  A /C را فشــار دهیــد، کنــرتل هــوا و کمپرســور روشــن 
ــر روی صفحــه منایــش نشــان  خواهنــد شــد. عالمــت A /C ب
ــوش  ــل از خام ــه قب ــی  ک ــد.کلیه عملکرد های ــد ش داده خواه
ــه  ــد، ب ــن بودن ــوع روش ــه مطب ــودکار تهوی ــرتل خ ــدن کن ش

حالــت ســابق بــاز مــی گردنــد.

ــور و  ــد، کمپرس ــار دهی ــددا فش ــه را مج ــه دکم ــی ک هنگام
عالمــت A/C خامــوش خواهنــد شــد.

اگــر دکمــه A /C در حالت ]AUTO[ فشــار داده شــود، عالمت 
]AUTO[ خامــوش شــده و کمپرســور وارد حالــت کنرتل دســتی  
میشــود. دیگــر عملکرد هــا در حالــت کنــرتل اتوماتیــک باقــی 

ــی  مانند. م

دکمــه کنــرتل شــدت جریــان هــوا را بــه صــورت ســاعت گــرد 
ــا  ــش خواهــد یافــت. ب ــان هــوا افزای ــد، شــدت جری بچرخانی
چرخانــدن ایــن دکمــه بــه حالــت عکــس ســاعت گــرد، شــدت 
جریــان هــوا کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. صفحــه منایــش کنــرتل 

هــوا، درجــه شــدت جریــان هــوا را نشــان خواهــد داد.
 ]AUTO[ دکمــه کنــرتل شــدت جریــان هــوا را در حالــت
شــدت  و  شــده  خامــوش   ]AUTO[ عالمــت  بچرخانیــد، 
جریــان هــوا بــه حالــت کنــرتل دســتی  در خواهــد آمــد. دیگــر 

عملکرد هــا در حالــت اتوماتیــک باقــی  می ماننــد.
هنگامــی کــه کنــرتل اتوماتیــک خامــوش اســت، دکمــه تنظیــم 
شــدت جریــان هــوا را بچرخانیــد تــا کنــرتل روشــن شــود و متام 
عملکرد هــا بــه حالتــی کــه پیــش از خامــوش شــدن داشــتند، 

بــاز خواهنــد گشــت.

اگــر گرمکــن شیشــه جلــو فشــار داده شــود، عالمــت گرمکــن 
شیشــه جلــو روی صفحــه منایشــگر روشــن و سیســتم وارد این 

حالــت مــی شــود.
عملکــرد دکمه هــای A/C ، گــردش هــوا و هــوای خارجــی  در 

ایــن حالــت متوقــف مــی شــوند.
اگــر دکمــه گرمکــن شیشــه جلــو دوبــاره فشــار داده شــود، از 
ــه  ــر روی صفح ــت آن ب ــوید و عالم ــارج میش ــت خ ــن حال ای
منایــش خامــوش شــده، سیســتم بــه حالــت ســابق بــاز خواهــد 

گشــت.
هنگامــی کــه کنــرتل اتوماتیــک خامــوش اســت، دکمــه گرمکن 
ــن و وارد   ــک روش ــرتل اتوماتی ــار داده، کن ــو را فش ــه جل شیش

حالــت گرمکــن شیشــه جلــو مــی شــود.

دکمــه گرمکــن شیشــه عقــب را فشــار داده، این سیســتم فعال 
شــده و عالمــت آن روی صفحــه منایــش ظاهــر می شــود.

نکتــه: ایــن عملکــرد تنهــا زمانــی  کــه موتورروشــن اســت عمل            
ــد. می کن

تنظیم دما

دکمه A /Cحالت کنرتل خودکار تهویه مطبوع

کنرتل شدت جریان هوا

بخار زدایی شیشه جلو

گرمکن شیشه عقب
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ــه حالــت  ــان هــوا ب ــد، جری ــن دکمــه را فشــار دهی اگــر ای
گردشــی در خواهــد آمــد، عالمــت گــردش هــوا روی صفحــه 

منایــش ظاهــر خواهــد شــد.

نکتــه : در حالــت »پــا + شیشــه جلــو« و یــا »شیشــه جلــو« 
منی تــوان از حالــت گــردش هــوای داخــل اســتفاده کــرد.

ــه  ــان هــوا ب ــد، جری ــه شیشــه شــوی کار مــی کن ــی  ک زمان
ــدن  ــوش ش ــا خام ــد و ب ــد آم ــی در خواه ــت چرخش حال
ایــن ســیگنال، جریــان هــوا بــه حالــت ســابق بــاز خواهــد 

گشــت.

نکتــه: پــس از خامــوش شــدن شیشــه شــوی، جریــان گــردش 
داخــل هــوا بــرای 2 دقیقــه متوقــف شــده، ســپس بــه 

ــاز مــی گــردد. حالــت قبلــی  خــود ب

بخــار زدایــی از اولویــت بیشــرتی برخــوردار اســت، و در حالــت 
ــی  در  ــت خارج ــه حال ــوا ب ــان ه ــو، جری ــه جل ــن شیش گرمک

خواهــد آمــد.
در این حالت سیگنال  شیشه شوی در نظر گرفته منی شوند.

ــتم در  ــتند و سیس ــوش هس ــیگنال ها خام ــن س ــه ای ــی  ک زمان
حالــت گردشــی اســت، گــردش هــوا به صــورت خــودکار پــس از 

16 دقیقــه بصــورت خارجــی  در خواهــد آمــد.
ــت گردشــی  ــان در حال ــر سیســتم همچن ــه اگ ــس از 30 ثانی پ
ــل مــی شــود،  ــت گــردش تبدی ــه حال ــاره ب باشــد، دریچــه دوب

ــد. ــر منــی کن ــش تغیی عالمــت روی صفحــه منای
اگــر دکمــه گــردش هــوا در حالــت ]AUTO[ فشــار داده شــود، 
ــود و  ــی ش ــوش م ــش خام ــه منای ــر روی صفح ــت ب ــن عالم ای
سیســتم گــردش هــوا در وضعیــت کنــرتل دســتی  قــرار گرفتــه، 
دیگــر عملکرد هــا در حالــت اتوماتیــک باقــی  خواهنــد مانــد.

دکمــه گــردش هــوای خارجــی  را فشــار دهیــد، جریــان هــوا بــه 
ایــن وضعیــت وارد مــی شــود و عالمــت آن روی صفحــه منایــش 

روشــن خواهــد شــد.
ــن  ــت  ]AUTO[ فشــار داده شــود، ای ــه در حال ــن دکم ــر ای اگ
عالمــت بــر روی صفحــه منایش خامــوش شــده، گردش هــوا وارد 
وضعیــت کنــرتل دســتی  میشــود. دیگــر عملکرد هــا در حالــت 

اتوماتیــک باقــی  می ماننــد.

دکمــه ] MODE [ را بــه صــورت پشــت رس هــم فشــار داده تــا 
حالــت توزیــع هــوا بــه ترتیــب زیــر تغییــر کند:

ــا  ــا      پ ــا      پ ــورت + پ ــورت     ص ــو      ص ــه جل شیش
ــو ــه جل ــو       شیش ــه جل وشیش

در همیــن حــال، عالمــت مربوطــه روی صفحــه منایــش ظاهــر 
خواهــد شــد.

اگــر دکمــه ] MODE [ در حالــت ] AUTO [ فشــار داده شــود، 
ــش خامــوش خواهــد  ــر روی صفحــه منای عالمــت] AUTO [ ب
شــد، حالــت توزیــع هــوا وارد وضعیــت کنرتل دســتی  می شــود. 

دیگــر عملکرد هــا در حالــت اتوماتیــک باقــی  می ماننــد.

هنگامــی کــه حالــت توزیــع هــوا در وضعیــت »پــا + شیشــه 
جلــو« و یــا »شیشــه جلــو« قــرار دارد، جریــان هــوا بــه وضعیت 
ــل  ــوا عم ــردش ه ــه گ ــد، دکم ــد آم ــان خارجــی  در خواه جری
ــان  ــع و شــدت جری ــت توزی ــد حال نخواهــد کرد.شــام میتوانی
ــد. در  ــم کنی ــه صــورت دســتی  تنظی ــاز ب ــر اســاس نی هــوا را ب
ایــن حالــت عالمــت ] AUTO [ بــر روی صفحه منایــش خاموش 

خواهــد شــد.

دکمــه] MODE [ و گرمکــن شیشــه عقــب را برای 2 ثانیه فشــار 
داده تــا دمــای داخلــی  از °C بــه  °F و یــا بــر عکــس، تغییر کند. 

عالمــت ]°C [ یــا ]°F [ روی صفحــه منایش روشــن می شــود.

هنگامــی کــه دکمــه ] OFF [ در زمــان ] ON [ بــودن سیســتم 
کنــرتل هــوا فشــار دهیــد، سیســتم خامــوش خواهــد شــد.

نکتــه: هنگامــی که سیســتم کنــرتل  تهویه مطبوع هــوا خاموش 
اســت، دمــای داخلــی  و گــردش هــوای داخــل ماشــین همچنــان 
ــن  ــش نشــان داده خواهــد شــد. همچنی ــر روی صفحــه منای ب
می تــوان دریچــه گــردش هــوا را توســط دکمــه گــردش هــوا یــا 

ورودی هــوای خارجــی  تغییــر دهیــد .

حالت گردش هوای خارجیدکمه گردش هوای داخل

کنرتل دستی  حالت توزیع هوا

F° به C° تغییر واحد دما از

خاموش کردن سیستم
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1-  ایــن پخــش کننــده CD هــای cm 8 را پشــتیبانی  منیکنــد، 
بنابرایــن از قــرار دادن ایــن گونــه CD هــا  درون پخــش کننــده 

جــدا خــودداری مناییــد.

2 -  ایــن پلیــر فقــط بــرای CDهــا               یــا             مــی باشــد. 
همچنیــن برخــی  از CDهایــی  کــه در فرمــت  CD/R-RW رایت  

شــده انــد، ممکــن اســت در ایــن سیســتم  پخش نشــوند.
3-  ایــن پخــش کننــده  تنهــا فایل هــای زیــر را پخــش می کنــد
پســوند                بــا  اســتاندارد  صوتــی  فایل هــای   :AUDIO CD
) .cda/ ( و همچنیــن اطالعاتــی  بــا فرمتهــای زیــر را پشــتیبانی 

مــی کنــد: 
 WMA/MP3 ــای ــه USB فایل ه ــا حافظ WMA /MP3 و ی
ــا پســوند  ــا vbr ب ــا Kbps320 و ی ــت Kbps32 ت ــا کیفی )ب

)WMA/MP3
ایــن پخــش کننــده  فایــل هایــی را کــه چنیــن فرمــت و 

پســوندی نداشــته باشــند پخــش نخواهــد کــرد.
ــپری های  ــده  و اس ــاک کنن ــد پ ــالل مانن ــه ح ــچ گون 4- از هی

ــد. ــز کــردن CD  هــا اســتفاده نکنی ــرای متی ــکار ب روان

5- از CDهایــی  کــه  خــش بســیار زیــاد دارنــد اســتفاده نکنید. 
ایــن CDهــا ممکــن اســت در دســتگاه گیــر کــرده یــا بــه پخش 

کننده آســیب برســانند.
6- پخــش کننــده و CD را متیــز نگــه داریــد و از نشســنت خــاک 
ــای  ــم CDه ــد. حج ــری کنی ــده  جلوگی ــش کنن ــر روی پخ ب
خوانــده شــده توســط پخــش کننــده  را کــم کــرده، تــا عمــر 

دســتگاه کوتــاه نشــود.
7- فرامــوش نکنیــد در زمانــی  که دســتگاه مــورد اســتفاده قرار 

منی گیــرد، دیســک را از آن خــارج منائیــد.
CD را در مقابــل تابــش مســتقیم نــور آفتــاب، فضــای بســیار 

گــرم، رسد و مرطــوب قــرار ندهیــد.
8- هنگامــی کــه دمــای داخــل پاییــن اســت، از ایــن دســتگاه 
ــد،  ــش را روشــن کردی ــس از آنکــه سیســتم گرمای ــه پ بالفاصل
اســتفاده نکنیــد. در ایــن حالــت ممکــن اســت، رطوبــت بــر 
روی دســتگاه و CD وجــود داشــته باشــد. اگــر چنیــن حالتــی 
وجــود دارد از دســتگاه بــرای حــدود 1 ســاعت اســتفاده نکنید. 
ایــن رطوبــت بطــور طبیعــی از بین مــی رود. دســتگاه میتواند 

دوبــاره عمــل کنــد. 
9- هنگامــی کــه در جــاده ناهمــوار هســتید، تکان هــای 
شــدید خــودرو ممکــن اســت باعــث پــرش صــدا شــود.در ایــن 

ــت از دســتگاه اســتفاده نگــردد. وضعی

10- در ایــن سیســتم از اجــزای مکانیکــی و دقیــق  اســتفاده 
شــده اســت . بنابرایــن حتــی اگــر بــا مشــکلی  مواجــه شــدید، 

بدنــه آن را بــاز و اجــزای آن را روغــن کاری نکنیــد.
11- ورودی USB ایــن دســتگاه، هــارد دیســک تلفــن همــراه را 

پشــتیبانی منــی کند.
12- ورودی USB ایــن دســتگاه، برخــی  از مدل هــای کارت 
حافظــه را پشــتیبانی می کنــد، امــا ممکــن اســت همــه 

مدل هــا را پشــتیبانی  نکنــد.
13- ورودی USB ایــن دســتگاه، سیســتم ارتباطــی  hub را 

ــد. پشــتیبانی منــی کن

] POWER [ / ] VOL [ 1- دکمه
] CD [ 2- دکمه

    CD 3- دکمه         خروج
4- دکمه شامره دار

] RDM [ 5- دکمه شامره دار / دکمه
] RPT [ 6- دکمه شامره دار / دکمه

]TUNE +[ 7- دکمه
]TUNE -[ 8- دکمه

] FF [ 9- دکمه شامره دار / دکمه
] REW [ 10- دکمه شامره دار / دکمه
] DIR [ 11- دکمه شامره دار / دکمه

]SEEK+ [ 12 – دکمه 
]SEEK- [ 13- دکمه

] BAND [ 14- دکمه
] EQ [ 15- دکمه

] AST [ 16- دکمه
] P /SCN [ 17- دکمه

] U /A [ 18- دکمه
] MUTE [ 19- دکمه

نحوه استفاده :

دکمه های کنرتلCD پخش کن

] INFO [ 20- دکمه
21- دکمه   
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نکتــه: ورودی USB ایــن دســتگاه عملکــرد هــارد دیســک را 
.)hot plug function( ــد ســاپورت می کن

دکمــه ]POWER[ را بــرای روشــن کــردن و خامــوش کــردن 
دســتگاه فشــار دهیــد.

ــا  ــده ت ــرد چرخان ــاعت گ ــورت س ــه ص ــه ] VOL [ را ب دکم
میــزان صــدا افزایــش یابــد و بــه صــورت عکــس ســاعتگرد 

ــد. ــا صــدا کاهــش یاب ــده ت چرخان

1- دکمــه ]EQ[ را فشــار داده تــا وارد وضعیــت تنظیــم 
ــوید. ــدا ش ص

2- دکمــه ]EQ[ را نگــه داریــد )در حــدود کمــرت از 5 ثانیــه(، 
تنظیــم صــدا بــه ترتیــب زیــر تغییــر خواهــد کرد:

3- دکمه هــای ]+SEEK-[ / ] SEEK[ را فشــار داده یــا دکمــه 
ــت صــدای انتخــاب شــده را  ــا حال ــد ت ] VOL[  را بچرخانی

تنظیــم کنیــد.
ــف  ــه متوق ــش از 5 ثانی ــدا بی ــم ص ــرد تنظی ــر عملک 4- اگ

ــد. ــد ش ــارج خواهی ــت خ ــن حال ــود، از ای ش

دکمــه ]+SEEK-[ / ] SEEK[ را فشــار داده و یــا ] VOL[ را 
ــر  ــب زی ــه ترتی ــرض ب ــش ف ــای پی ــم صداه ــد، تنظی بچرخانی

ــرد: ــر خواهــد ک تغیی

 ]SEEK- [ و ]SEEK+[ دکمه هــای )BASS ( : حالــت صــدای بــم
را فشــار دهیــد یــا دکمــه ] VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد 
و عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا صــدای بــم را افزایــش یــا 

کاهــش دهیــد. طیــف تنظیــم: -6 _ +6
 ]SEEK-[و ]SEEK+[ دکمه هــای )TREBLE( : حالــت صــدای زیــر
را فشــار دهیــد یــا دکمــه ] VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد 
و عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا صــدای زیــر را افزایــش یــا 

کاهــش دهیــد. طیــف تنظیــم: -6 _ +6

دکمــه ]+SEEK[ فشــار دهیــد یــا دکمــه ]VOL[ را بــه صــورت 
ســاعت گــرد  بچرخانیــد تــا صــدای بلندگو هــای جلــو بیشــرت 
ــه ]VOL[ را  ــا دکم ــد ی ــار دهی ــه  ]-SEEK[ را فش ــود. دکم ش
عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا صــدای بلندگو هــای عقــب 

B15- F15 :افزایــش یابــد. طیــف تنظیــم

دکمــه ]+SEEK[ فشــار دهیــد یــا دکمــه ]VOL[ را بــه صــورت 
ســاعت گــرد  بچرخانیــد تــا صــدای بلندگو هــای ســمت راســت 
 ]VOL[ را فشــار دهیــد یا دکمــه  ]SEEK-[ بیشــرت شــود. دکمــه
ــای   ــو ه ــدای بلندگ ــا ص ــد ت ــرد بچرخانی ــاعت گ ــس س را عک

L15- R15 : ســمت چــپ بیشــرت شــود. طیــف تنظیــم

در حالت ] RADIO [ / ] AUX [ ، دکمه ] MUTE [ را فشــار دهید 
تــا صــدا قطــع شــود و یــا از حالــت ] MUTE [ خارج کنید .

در حالت WMA/CD /MP3 و USB ، دکمه ] MUTE [ را فشــار 
.)PAUSE ( دهیــد تا موســیقی متوقف یــا دوباره پخــش شــود

عملکرد کلی 

روشن کردن و خاموش کردن دستگاه

تنظیم شدت صدا

تنظیم حالت صدای دستگاه

)PRE-EQ( انتخاب تنظیم صدای پیش فرض

تنظیامت صدا

]MUTE[ / ]PAUSE[

)FADE ( تنظیم باالنس بلندگو های عقب و جلو

)BALANCE( باالنس بلندگو های چپ و راست

USB /AUX ورودی



دکمــه         بــرای مــدت زمــان بیشــرت نگــه داریــد )بیشــرت 
ــا وارد تنظیــامت شــوید. ایــن دکمــه را بــرای  ــه( ت از 2 ثانی
ــا حالــت منایــش ســاعت را  ــد ت ــه نگــه داری کمــرت از 2 ثانی
انتخــاب کنیــد. دکمه هــای ]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار 
دهیــد یــا دکمــه ]VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد و 
ــا 24  ــای 12 ی ــا حالت ه ــد ت ــرد بچرخانی ــاعت گ ــس س عک

ــد. ســاعته را انتخــاب کنی

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالت هــای 1 و یــا 2 قــرار 
دارد، حالــت پیــش فــرض ایــن اســت کــه ســاعت زمانــی  کــه 

سیســتم خامــوش اســت، منایــش داده شــود.

کاربــر میتوانــد دکمــه         را بــرای مــدت زمــان بیشــرت از 
ــه خــودرو روشــن اســت  ــگاه دارد و هنگامــی ک ــه ن 2 ثانی
وارد تنظیــامت مــی شــود. ایــن دکمــه را بــرای مــدت زمــان 
کمــرت از 2 ثانیــه نگــه داریــد تــا تنظیــامت منایــش ســاعت 

را انتخــاب کنیــد.
ــا دکمــه  دکمه هــای ]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار دهیــد ی
]VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد و عکــس ســاعت گــرد 
ــر  ــود. اگ ــا OFF ش ــاعت را ON ی ــش س ــا منای ــد ت بچرخانی
ــوش  ــگام خام ــاعت در هن ــود، س ــاب ش ــه OFF انتخ گزین

ــش داده نخواهــد شــد. ــودن ماشــین منای ب

در حالت هــای دیگــر دکمــه ]BAND[ را بــرای انتخــاب 
ــد. ــار دهی ــت RADIO فش حال

تنظیم حالت 12 یا 24 ساعته
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کاربــر میتوانــد دکمــه          را بــرای مــدت زمــان طوالنــی  تــری 
) بیــش از 2 ثانیــه( نگــه دارد و هنگامــی کــه دســتگاه روشــن 
ــو  ــگر من ــود. منایش ــی ش ــم م ــت تنظی ــت، وارد فهرس اس

ــود. ــی ش ــده م SVC SWITCH دی
ــه  ــا دکم ــد ی ــار دهی ــای ]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فش دکمه ه
ــرد  ــاعت گ ــس س ــرد و عک ــاعت گ ــورت س ــه ص ]VOL[ را ب

ــد: ــاب کنی ــر را انتخ ــای زی ــا حالت ه ــد ت بچرخانی

تنظیم پیش فرض SVC SWITCH روی گزینه OFF است.

در حالــت پیــش فــرض صفحــه منایــش، در هــر حالتــی هنگامی 
کــه سیســتم روشــن اســت، دکمــه ]INFO[ را بــرای مــدت زمــان 
طوالنی تــری فشــار دهیــد، تــا وارد صفحه منایش ســاعت شــوید. 
دکمــه ]INFO[ را کــه در زیــر صفحــه منایــش قــرار دارد فشــار 
دهیــد، تــا از صفحــه منایــش ســاعت خارج شــوید و به منایشــگر 

پیــش فــرض در حالــت ســابق بــاز گردیــد.

هنگامــی کــه صفحــه منایــش ســاعت را نشــان میدهــد،                
ــرت  ــد )بیش ــگاه داری ــرت ن ــان بیش ــدت زم ــرای م ــه          ب دکم
از 2 ثانیــه( تــا وارد تنظیــامت ســاعت شــوید. دکمه هــای 
]+SEEK[ و ] -SEEK[ را بــرای تنظیــم ســاعت بــکار بریــد. دکمه 
ــا  را بــرای مــدت زمــان کمــرت )کمــرت از 2 ثانیــه( نگــه داریــد ت
وارد تنظیــامت بعــدی شــوید. اگــر بیــش از 5 ثانیــه، دســتوری 
بــه سیســتم وارد نشــود، بصــورت خــودکار از حالــت تنظیــامت 

خــارج مــی شــوید.

عملکرد خودکار تنظیم میزان صدا
منایشگر ساعت و تنظیامت

تنظیامت ساعت

تنظیامت منایش ساعت هنگام خاموش بودن سیستم
RADIO عملکرد

RADIO انتخاب حالت
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رادیــو دارای 4 مــوج اســت:FM3،FM2،FM1وAMدر حالــت 
رادیــو دکمــه ]BAND[ را فشــار دهیــد تــا موج هــای زیــر بــه 

ترتیــب انتخاب شــود:

24 شــبکه از قبــل تنظیــم شــده در حافظــه دســتگاه وجــود 
ــد. دکمه هــای شــامره  دارد. هرکــدام از موج هــا 6 شــبکه دارن
در 1-6 را بــرای کمــرت از 2 ثانیــه نگــه داریــد، تا وارد شــبکه های 

پیــش فــرض شــوید.

هــر کــدام از دکمه هــای شــامره دار را بــرای بیشــرت از 2 ثانیــه 
نگــه داریــد تــا فرکانــس انتخــاب شــده را وارد حافظــه کنیــد.

ــس  ــم فرکان ــرای تنظی ــای ]+TUNE[ و ]-TUNE[ را ب دکمه ه
مــورد نظــر فشــار دهیــد. فرکانــس موج هــای Khz 100 FM و 

فرکانــس مــوج AM,  Khz9 می باشــد.

دکمه هــای]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار دهیــد تــا شــبکه های 
موجــود را بــه صــورت خــودکار پیــدا کنــد. پــس از آنکــه 
ــتجو را  ــد جس ــد، میتوانی ــدا کردی ــود را پی ــای موج فرکانس ه
متوقــف کنیــد. اگــر فرکانســی بــر روی مــوج مــورد نظــر وجود 

نداشــته باشــد، بــه فرکانــس اولیــه بــاز خواهیــد گشــت.

ــد و از  ــار دهی ــه فش ــرت از 2 ثانی ــرای کم ــه ]P/SCN[ را ب دکم
ــود  ــای موج ــتجوی فرکانس ه ــه جس ــه رشوع ب ــس اولی فرکان
می کنیــد. هــر فرکانــس بــرای 5 ثانیه پخش میشــود و جســتجو 
دوبــاره ادامــه پیــدا می کنــد. دکمــه ]P/SCN[ را بــرای مــدت 
بیــش از 2 ثانیــه نگــه داریــد و ســپس دســتگاه از فرکانــس پیش 
ــوج  ــس در آن م ــتجوی 6 فرکان ــه جس ــدی، رشوع ب ــرض بع ف
ــه پخــش   ــرای 5 ثانی ــد. اگــر فرکانســی موجــود باشــد ب می کن

مــی شــود، ســپس فرکانــس بعــدی جســتجو مــی شــود.

ــار  ــه فش ــش از 2 ثانی ــان بی ــدت زم ــرای م ــه ]AST[ را ب دکم
ــا متامــی  موج هــا و فرکانس هــا را بصــورت خــودکار  ــد، ت دهی
جســتجو کنــد. 6 فرکانــس از قویرتیــن فرکانس هــا را پیــدا 
کــرده، ذخیــره می کنــد. دکمــه ]AST[ را فشــار دهیــد. اولیــن  

ــره شــده خــودکار پخــش مــی شــود. فرکانــس ذخی
ــد،  ــدد باش ــرت از 6 ع ــده کم ــره ش ــای ذخی ــر فرکانس ه اگ
ــد. ــدا می کن ــدا شــدن  6 فرکانــس ادامــه پی ــا پی ــات ت عملی

اگــر هیــچ فرکانــس موجــودی پیــدا نشــود بــه رشایــط قبــل 
از جســتجوی خــودکار بــاز خواهیــد گشــت.

ــک CD را  ــد ی ــا میتوان ــش تنه ــن پخ ــتگاه در ای         دس
ــد. ــش کن پخ

 CD یــک  نــدارد،  قــرار  CD در دســتگاه  کــه  هنگامــی 
ــه صــورت  ــده  ب ــرار داده، CD پخــش کنن درون دســتگاه ق
ــدم  ــورت ع ــائی و در ص ــات CD را شناس ــک اطالع اتوماتی

وجــود اختــالل آن را پخــش می کنــد.

دســتگاه  درون  برچســب  بــا   CD دادن  قــرار  از  نکتــه: 
ــد. چــرا کــه ممکــن اســت موجــب اختــالل  خــودداری کنی

در عملکــرد دســتگاه شــود.

دکمه      را برای خارج کردن CD فشار دهید.
ــت WMA CD/MP3 از دســتگاه خــارج  اگــر CD در حال
شــود، بــه حالــت انتخــاب شــده قبلــی  بــاز خواهــد گشــت. 
اگــر حالتــی از قبــل انتخــاب نشــده باشــد بــه حالــت رادیــو 

بــاز خواهــد گشــت.

بــا فشــار دادن دکمــه ]SRCE[ بــه صــورت پشــت رس هــم، 
میتوانیــد حالت هــای زیــر را بــه ترتیــب انتخــاب کنیــد.

انتخاب موج رادیو

شبکه های از قبل تنظیم شده

وارد کردن شبکه رادیو

انتخاب فرکانس به صورت دستی و اتوماتیک 
FORWARD /BACKWARDروش1: دستی و اتوماتیک

روش 2: جستجوی خودکار

جستجوی فرکانس / تنظیم پیش فرض رادیو

جستجوی اتوماتیک و ذخیره آن

CD  پخش

CD خارج کردن

عملکرد پخش
WMA/CD/Mp3 انتخاب کردن حالت های

AUDIO CD
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ــرای انتخــاب آهنگهــای   دکمه هــای]+TUNE-[ / ]TUNE[ را ب
قبــل و بعــد فشــار دهیــد.

دکمــه ]RPT[ را بــرای پخــش شــدن یــک آهنــگ بــه صــورت 
پشــت رس هــم، فشــار دهیــد.

دکمــه ]RPT[ را بــرای مــدت زمــان کمــرت از 2 ثانیــه فشــار 
دهیــد تــا آهنگــی کــه در حــال پخــش اســت، بــه صــورت 
ــدت  ــرای م ــه را ب ــن دکم ــود. ای ــرار ش ــم تک ــت رس ه پش
بیشــرت از 2 ثانیــه فشــار دهیــد تــا پوشــه در حــال پخــش را 

پشــت رس هــم پخــش کنــد.

ــورت  ــه ص ــا ب ــگ ه ــش آهن ــرای پخ ــه ] RDM [ را ب دکم
ــد. ــار دهی ــی، فش تصادف

دکمــه ] RDM [ را بــرای مــدت کمــرت از 2 ثانیــه فشــار 
دهیــد، تــا آهنــگ هــای پوشــه در حــال پخــش بــه صــورت 
تصادفــی پخــش شــوند.این دکمــه بــرای بیشــرت از 2 ثانیــه 
ــی  ــه صــورت تصادف ــا ب ــگ ه ــی  آهن ــا متام ــد ت ــگاه داری ن

پخــش شــوند.

ــا  ــد ت ــه داری ــی  نگ ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــه ] FF [ را ب دکم
عملکــرد جلــو بــردن آهنــگ  اجــرا شــود. هنگامی کــه دکمه را 
رهــا کنیــد، پخــش بــه حالــت نرمــال بــاز خواهــد گشــت.دکمه  
] REW [ را بــرای مــدت طوالنــی  نگــه داریــد تــا عملکرد عقب 
بــردن آهنــگ  اجــرا شــود. هنگامــی کــه دکمــه را رهــا کنیــد، 

پخــش بــه حالــت نرمــال بــاز خواهــد گشــت.

هنگامــی کــه یــک آهنــگ در حــال پخــش اســت، حالــت پیش 
فــرض آن اســت کــه مــدت زمــان آهنــگ  نشــان داده شــود. بــا 
فشــار دادن دکمــه ] INFO [ بــرای کمــرت از 2 ثانیــه می تــوان 
اطالعــات دیگــر آهنــگ را مشــاهده کرد.هنگامــی دســتگاه در 
ــات  ــات CD، اطالع ــت، اطالع ــش AUDIO CD اس ــال پخ ح
ــت ــود.در حال ــی ش ــش داده م ــگ منای ــام آهن ــده و ن خوانن
WMA/USB/MP3 اطالعــات نــام پوشــه، نــام فایــل، اطالعــات 
آلبــوم، اطالعــات خواننــده و نام آهنــگ  منایش داده خواهد شــد.

هنگامــی کــه دیســک های WMA/Mp3 در حــال پخــش 
هســتند، دکمه هــای ]+SEEK[ و ]-SEEK[ را بــرای انتخــاب 

ــد. ــل و بعــد فشــار دهی پوشــه های قب

ــش  ــال پخ ــک های WMA/ MP3 در ح ــه دیس ــی ک هنگام
هســتند، دکمــه] DIR [ را بــرای بازگشــت بــه اولیــن آهنــگ 

دیســک، فشــار دهیــد.

MP/WMA3 دیسک های

دیسک مجازی

USB

AUX

انتخاب آهنگ  قبل و بعد

تکرار پخش
CD حالت

WMA/USB/MP3 حالت

)RANDOM( حالت تصادفی
CD حالت

WMA/USB/Mp3 حالت

جلو بردن و عقب بردن آهنگ ها

منایش اطالعات آهنگ درحال پخش

WMA/USB/ Mp3 انتخاب پوشه در حالت

WMA/USB/Mp3 پخش اولین فایل در حالت
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ایــن پخــش کننــده ســی دی هــای cm 8 را پشــتیبانی  منیکنــد، 
ــش  ــا درون پخ ــی دی  ه ــه س ــن گون ــرار دادن ای ــن از ق بنابرای

کننــده جــدا خــودداری مناییــد.

ایــن پخــش کننــده فقــط برای ســی دی هــای             یــا          طراحی 
شــده اســت، دیســک های قلبــی شــکل، 8 گوشــه و یــا 
شــکل های دیگــر ســی دی را پشــتیبانی  منــی کنــد. همچنیــن 
 CD-R ، CD -RW ــت ــه در فرم ــی  ک ــی دی های ــی  از س برخ
ــش  ــتگاه پخ ــن دس ــت در ای ــن اس ــد، ممک ــده ان ــط ش ضب

نشــوند.

3- این پلیر تنها فایل های زیر را پخش می کند .
پســوند  بــا  اســتاندارد  فایل هــای صوتــی   ،AUDIO CD
ارائــه   AUDIO CD کــه  اطالعاتــی   همچنیــن  و   )cda.(
مــی شــود را پخــش مــی کنــد WMA /MP3 و یــا حافظــه 
ــا  ــت Kbps32 ت ــا کیفی USB فایل هــای WMA/ MP3  ) ب
ــه  ــی را ک ــل های ــتگاه  فای ــن دس ــا vbr(  ای Kbps320 و ی
چنیــن فرمــت و پســوندی نداشــته باشــند پخــش نخواهــد 

کــرد.
ــاری  ــای تج ــاک کننده ه ــد پ ــی مانن ــه حالل ــچ گون 4-از هی
و اســپری های anti-static  بــرای متیــز کــردن ســی دی 

ــد. ــتفاده نکنی اس
5- از ســی دی هایــی  کــه  خــش بســیار زیــاد دارند اســتفاده 
ــر  ــن ســی دی  هــا ممکــن اســت در دســتگاه گی ــد. ای نکنی

کــرده یــا بــه پخــش کننــده آســیب برســانند.

6- پخــش کننــده و ســی دی هــا را متیــز نگــه داریــد و 
ــد. حجــم  ــری کنی ــده جلوگی از ریخــنت آب روی پخــش کنن
ســی دی هــای داخــل پخــش کننــده را کــم کــرده، تــا عمــر 

ــاه نشــود. دســتگاه کوت
7- فرامــوش نکــرده در زمانــی  کــه دســتگاه مــورد اســتفاده 

قــرار منی گیــرد، ســی دی هــا را از آن خــارج کنیــد.
ســی دی را در مقابــل تابــش مســتقیم نــور آفتــاب، فضــای 

بســیار گــرم، رسد و مرطــوب قــرار ندهیــد.
8- هنگامــی کــه دمــای داخــل پاییــن اســت، از ایــن دســتگاه 
ــد،  ــش را روشــن کردی ــس از آنکــه سیســتم گرمای ــه پ بالفاصل
اســتفاده نکنیــد. در ایــن حالــت ممکــن اســت، رطوبــت بــر 
ــن  ــر چنی ــد. اگ ــته باش ــود داش ــی دی وج ــتگاه و س روی دس
حالتــی وجــود دارد از دســتگاه بــرای حدود 1 ســاعت اســتفاده 
نکنیــد. ایــن رطوبــت بطــور طبیعــی از بیــن مــی رود. ســپس 

ــد. ــتفاده کنی ــد مجــددا از دســتگاه اس میتوان

ــای  ــتید، تکان ه ــوار هس ــاده ناهم ــه در ج ــی ک 9- هنگام
شــدید خــودرو ممکــن اســت باعــث قطــع شــدن صــدای 

دســتگاه شــود.
10- ایــن سیســتم از اجــزاء بســیار دقیــق مکانیکــی ســاخته 
شــده اســت. در صــورت بــروز مشــکل بــه هیــچ عنــوان آن 

را بــاز نکنیــد .
تلفــن  دیســک  هــارد  دســتگاه،  ایــن   USB ورودی   -11

همــراه را  پشــتیبانی منیکنــد.
12- ورودی USB ایــن دســتگاه، برخــی  از مدل هــای کارت 
حافظــه را پشــتیبانی می کنــد، امــا ممکــن اســت همــه 

ــد. ــتیبانی  نکن ــا را پش مدل ه
ــن دســتگاه، سیســتم ارتباطــی  hub را  13- ورودی USB ای

پشــتیبانی منــی کنــد.

پخش کننده چند دیسک مجازی*

نکاتی  برای استفاده

WMA/USB /Mp3 حالت
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] POWER [ / ] VOL [ 1- دکمه
] CD [ 2- دکمه

3- دکمه        خروج سی دی
4- دکمه شامره دار

] RDM [ 5- دکمه شامره دار / دکمه
] RPT [ 6- دکمه شامره دار / دکمه

]TUNE+ [ 7- دکمه
]TUNE -[ 8- دکمه

] FF [ 9- دکمه شامره دار / دکمه
] REW [ 10-دکمه شامره دار / دکمه
] DIR [ 11- دکمه شامره دار / دکمه

]SEEK +[  12 – دکمه
]SEEK -[ 13- دکمه
]BAND[ 14- دکمه

] EQ [ 15- دکمه
] AST [ 16- دکمه

]P/SCN[ 17- دکمه
18- دکمه  

] MUTE [ 19- دکمه
] INFO [ 20- دکمه

21- دکمه  

ایــن دکمــه را بــرای مــدت کوتاهــی  فشــار دهیــد تــا متــاس 
را دریافــت کنیــد.

ــش  ــان بی ــدت زم ــرای م ــه را ب ــر، دکم ــای دیگ در حالت ه
ــی را  ــامره دریافت ــن ش ــا آخری ــد ت ــه داری ــه نگ از 0/8 ثانی

ــد. ــری کنی شــامره گی

SEEK UP/SEEK DOWN

ــش  ــبکه پی ــد: ش ــار دهی ــه را فش ــه دکم ــرت از 0/8 ثانی کم
ــود. ــاب میش ــدی انتخ ــی  و بع ــرض قبل ف

ــه  ــتگاه ب ــد: دس ــار دهی ــه را فش ــه دکم ــش از 0/8 ثانی بی
ــردازد. ــی پ ــبکه م ــتجوی ش جس

دکمه های کنرتل روی فرمان

عملکرد دکمه های کنرتل روی فرمان
MODE

تلفن

کم و زیاد کردن حجم صدا 

تنظیم حجم صدا

حالت رادیو

دکمه های کنرتل



دکمــه را بــرای کمــرت از0/8 ثانیــه فشــار دهیــد: تراک هــای 
قبــل و بعــد انتخــاب مــی شــود.

دکمــه را بــرای بیــش از 0/8ثانیــه فشــار دهیــد: تــراک بــه 
عقــب و جلــو مــی رود.

ــل و  ــراک قب ــد: ت ــار دهی ــه را فش ــه دکم ــرت از 0/8 ثانی کم
ــی شــود. ــد انتخــاب م بع

بیشــرت از 0/8 ثانیــه دکمــه را فشــار دهیــد: دیســک مجــازی 
قبــل و بعــد انتخــاب مــی شــود.

دکمــه را بــرای کمــرت از 0/8ثانیــه فشــار دهیــد: تــراک قبــل 
و بعــد انتخــاب مــی شــود.

ــه  ــد: پوش ــار دهی ــه فش ــرت از 0/8 ثانی ــرای بیش ــه را ب دکم
ــی شــود . ــاب م ــد انتخ ــل و بع قب

USB نکتـــه: ورودی
این دستگاه عملکـــــرد 
هـــــارد دیســـک را 
ســـــــاپورت می کند 
.)hot plug function(

دکمــه ] POWER [ را بــرای روشــن کــردن و خامــوش کــردن 
دســتگاه فشــار دهید.

ــا  ــده ت ــرد چرخان ــاعت گ ــورت س ــه ص ــه ] VOL [ را ب دکم
ــس  ــورت عک ــه ص ــد و ب ــش یاب ــدا افزای ــم ص ــزان حج می

ــد. ــش یاب ــدا کاه ــم ص ــا  حج ــده ت ــرد چرخان ــاعت گ س
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ــم  ــت تنظی ــا وارد وضعی ــار داده ت ــه ] EQ [ را فش 1- دکم
صــدا شــوید.

2- دکمــه ] EQ [ را نگــه داریــد )در حــدود کمــرت از 5 
ثانیــه(، تنظیــم صــدا بــه ترتیــب زیــر تغییــر خواهــد کــرد: 
3- دکمه هــای ]+SEEK-[ / ]SEEK[ را فشــار داده یــا دکمــه 
ــت صــدای انتخــاب شــده را  ــا حال ــد ت ] VOL[  را بچرخانی

تنظیــم کنیــد.
ــف  ــه متوق ــش از 5 ثانی ــدا بی ــم ص ــرد تنظی ــر عملک 4- اگ

ــد. ــد ش ــارج خواهی ــت خ ــن حال ــود، از ای ش

 ]VOL [ ــا دکمــه ]+ SEEK -[ / ] SEEK[ را فشــار داده و ی
را بچرخانیــد، تنظیــم صداهــای پیــش فــرض بــه ترتیــب زیــر 

تغییــر خواهــد کــرد:

 ]SEEK-[ و ]SEEK +[ دکمه هــای )BASS ( : حالــت صــدای بــم
ــا دکمــه ] VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد  را فشــار دهیــد ی
و عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا صــدای بــم را افزایــش یــا 

کاهــش دهیــد. طیــف تنظیــم: -6 _+6
و                    ]SEEK+[ دکمه هــای   )TREBLE(  : زیــر  حالــت صــدای 
] -SEEK[ را فشــار دهیــد یــا دکمــه ]VOL[ را بــه صــورت 
ســاعت گــرد و عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا صــدای زیــر 

ــم: -6 _+6 ــف تنظی ــد. طی ــش دهی ــا کاه ــش ی را افزای

دکمــه ]+ SEEK[ فشــار دهیــد یــا دکمــه ]VOL[ را بــه صورت 
ســاعت گــرد  بچرخانیــد تــا صــدای بلندگو هــای جلــو بیشــرت 
ــه ]VOL[ را  ــا دکم ــد ی ــار دهی ــه]- SEEK[ را فش ــود. دکم ش
عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا صــدای بلندگو هــای عقــب 

افزایــش یابــد. طیــف تنظیــم:

AUDIO CD حالت

WMA /USB/MP3 حالت

USB /AUX ورودی

عملکرد کلی 
روشن کردن و خاموش کردن دستگاه

تنظیم حجم صدا

تنظیم حالت صدای دستگاه

)PRE-EQ( انتخاب تنظیم صدای پیش فرض

تنظیامت صدا

)FADE( تنظیم باالنس بلندگو های عقب و جلو

حالت دیسک مجازی
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دکمــه ]+SEEK[ فشــار دهیــد یــا دکمــه ]VOL[ را بــه صــورت 
ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا صــدای بلندگو هــای ســمت راســت 
 ]VOL[ را فشــار دهیــد یــا دکمــه  ]SEEK-[ بیشــرت شــود. دکمــه
ــای   ــو ه ــدای بلندگ ــا ص ــد ت ــرد بچرخانی ــاعت گ ــس س را عک

ســمت چــپ بیشــرت شــود. طیــف تنظیــم :

ــه ] MUTE [ را فشــار  ــت ] RADIO [ / ] AUX [ ، دکم در حال
دهیــد تــا صــدا قطــع شــود و یــا از حالــت ] MUTE [ در بیایــد.

در حالــت WMA/CD /MP3 و USB ، دکمــه ] MUTE [ و یــا 
ــاره  ــا دوب ــا موســیقی متوقــف ی ) PAUSE(  را  فشــار دهیــد ت

پخــش شــود.

کاربــر مــی توانــد دکمــه            را بــرای مــدت زمــان 
طوالنــی  تــری ) بیــش از 2 ثانیــه( نگــه دارد و هنگامــی کــه 
دســتگاه روشــن اســت، وارد فهرســت تنظیــامت مــی شــود. 

ــش مــی دهــد . منایشــگر SVC SWITCH منای
دکمه هــای ]+ SEEK[ و ]- SEEK[ را فشــار دهیــد یــا دکمــه 
]VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد و عکــس ســاعت گــرد 

بچرخانیــد تــا حالت هــای زیــر را انتخــاب کنیــد:

تنظیم پیش فرض SVC SWITCH روی گزینه OFF است.

در حالــت پیــش فــرض صفحــه منایــش، در هــر حالتــی  کــه 
سیســتم روشــن اســت، دکمــه ]INFO [ را بــرای مــدت زمــان 
طوالنی تــری فشــار دهیــد، تــا وارد صفحــه منایــش ســاعت 
شــوید. دکمــه ]INFO[ را کــه در زیــر صفحــه منایــش قــرار 
ــاعت  ــت س ــش از حال ــه منای ــا صفح ــد، ت ــار دهی دارد فش
خــارج شــود و بــه منایشــگر پیــش فــرض در حالــت ســابق 

بــاز گــردد.

هنگامــی کــه صفحــه منایــش ســاعت را نشــان مــی دهــد، 
دکمــه         را بــرای مــدت زمــان بیشــرت نــگاه دارید )بیشــرت 
ــای  ــوید. دکمه ه ــاعت ش ــامت س ــا وارد تنظی ــه( ت از 2 ثانی
]+ SEEK[ و ] - SEEK[ را بــرای تنظیــم ســاعت بــکار بریــد. 
دکمــه        را بــرای مــدت زمــان کمــرت )کمــرت از 2 ثانیــه( 
نگــه داریــد تــا وارد تنظیــامت بعــدی شــوید. اگــر بیــش از 
5 ثانیــه، دســتوری بــه سیســتم وارد نشــود، بصورت خــودکار از 

حالــت تنظیــامت خــارج مــی شــوید.

)BALANCE( باالنس بلندگو های چپ و راست

]MUTE[ / ] PAUSE [

تنظیامت ساعت

عملکرد خودکار تنظیم میزان صدا

منایشگر ساعت و تنظیامت

منایشگر ساعت هنگامی که سیستم روشن است
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هنگامــی کــه صفحــه منایــش ســاعت را نشــان مــی دهــد، 
دکمــه          را بــرای مــدت زمــان بیشــرت نگــه داریــد 
ــن دکمــه  ــا وارد تنظیــامت شــوید. ای ــه( ت )بیشــرت از 2 ثانی
ــش  ــت منای ــا حال ــد ت ــه داری ــه نگ ــرت از 2 ثانی ــرای کم را ب
 ]SEEK-[ و ]SEEK+[ ــد. دکمه هــای ســاعت را انتخــاب کنی
را فشــار دهیــد یــا دکمــه ]VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد 
و عکــس ســاعت گــرد بچرخانیــد تــا حالت هــای 12 یــا 24 

ــد. ســاعته را انتخــاب کنی

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالت هــای 1 و یــا 2 قــرار 
دارد، حالــت پیــش فــرض ایــن اســت کــه ســاعت زمانــی  کــه 

سیســتم خامــوش اســت، نشــان داده شــود.

کاربــر میتوانــد دکمــه         را بــرای مــدت زمــان بیشــرت از  
ــه خــودرو روشــن اســت  ــگاه دارد و هنگامــی ک ــه ن 2 ثانی
ــان  ــدت زم ــرای م ــه را ب ــن دکم ــامت میشــود. ای وارد تنظی
کمــرت از 2 ثانیــه نگــه داریــد تــا تنظیــامت منایــش ســاعت 

را انتخــاب کنیــد.
ــا دکمــه  دکمه هــای ]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار دهیــد ی
]VOL[ را بــه صــورت ســاعت گــرد و عکــس ســاعت گــرد 
ــر  ــد. اگ ــا OFF کنی ــاعت را ON ی ــش س ــا منای ــد ت بچرخانی
ــوش  ــگام خام ــاعت در هن ــود، س ــاب ش ــه OFF انتخ گزین

ــودن ماشــین نشــان داده نخواهــد شــد. ب

در حالت هــای دیگــر دکمــه ]BAND [ را بــرای انتخــاب 
ــد. ــار دهی ــت RADIO فش حال

AM و FM3 ، FM2 ، FM1   :رادیـــو دارای 4 مـــوج است

تــا  در حالــت رادیــو دکمــه ]BAND[ را فشــار دهیــد 
شــود: انتخــاب  برتتیــب  زیــر  موج هــای 

24 شــبکه از قبــل تنظیــم شــده در حافظــه دســتگاه وجــود 
دکمه هــای  دارنــد.  شــبکه   6 موج هــا  از  هرکــدام  دارد. 
شــامره در 1-6 را بــرای کمــرت از 2 ثانیــه نگــه داریــد، تا وارد 

ــرض شــوید. ــش ف شــبکه های پی

هــر کــدام از دکمه هــای شــامره دار را بــرای بیشــرت از 2 ثانیــه 
نگــه داریــد تــا فرکانــس انتخــاب شــده را وارد حافظــه کنیــد.

دکمه هــای ]+ TUNE[ و ]- TUNE[ را بــرای تنظیــم فرکانــس 
مــورد نظــر فشــار دهیــد. فرکانــس موج هــای Khz 100 FM و 

فرکانــس مــوج AM Khz9 می باشــد.

تــا  دهیــد   فشــار  را   ]SEEK-[ و   ]SEEK+[ دکمه هــای 
شــبکه های موجــود را بــه صــورت خــودکار پیــدا کنــد. پــس از 
آنکــه فرکانــس  هــای موجــود را پیــدا کردید، میتوانید جســتجو 
ــورد نظــر  ــوج م ــر روی م ــر فرکانســی ب ــد. اگ ــف کنی را متوق
وجــود نداشــته باشــد، بــه فرکانــس اولیــه بــاز خواهــد گشــت.

تنظیم حالت 12 یا 24 ساعته

عملکرد RADIOتنظیامت منایش ساعت هنگام خاموش بودن سیستم
RADIO انتخاب حالت

وارد کردن شبکه رادیو

انتخاب فرکانس به صورت دستی 
FORWARD/BACKWARD :1 روش

روش 2: جستجوی خودکار

انتخاب موج رادیو

شبکه های از قبل تنظیم شده



67 66

دکمــه ]P/SCN[ را بــرای کمــرت از 2 ثانیــه فشــار دهیــد و از 
ــه جســتجوی فرکانس هــای موجــود  ــه رشوع ب ــس اولی فرکان
ــود و  ــش میش ــه پخ ــرای 5 ثانی ــس ب ــر فرکان ــد. ه ــی  کنی م
جســتجو دوبــاره ادامــه پیــدا می کنــد. دکمــه ]P/SCN[ را 
بــرای مــدت بیــش از 2 ثانیــه نگــه داریــد و ســپس دســتگاه 
از فرکانــس پیــش فــرض بعــدی، رشوع بــه جســتجوی 6 فرکانس 
در آن مــوج می کنــد. اگــر فرکانســی موجــود باشــد بــرای 5 ثانیه 
پخــش  مــی شــود، ســپس فرکانــس بعــدی جســتجو مــی شــود.

ــار  ــه فش ــش از 2 ثانی ــان بی ــدت زم ــرای م ــه ]AST[ را ب دکم
ــا متامــی  موج هــا و فرکانس هــا را بصــورت خــودکار  ــد، ت دهی
جســتجو کنــد. 6 فرکانــس از قویرتیــن فرکانس هــا را پیــدا 
کــرده، ذخیــره می کنــد. دکمــه ]AST[ را فشــار دهیــد. اولیــن  
فرکانــس ذخیــره شــده بــه صــورت خــودکار پخــش میشــود.اگر 
فرکانس هــای ذخیــره شــده کمــرت از  6   عــدد باشــد، عملیــات 
ــچ  ــر هی ــد. اگ ــدا می کن ــه پی ــس ادام ــدا شــدن  6 فرکان ــا پی ت
فرکانــس موجــودی پیــدا نشــود بــه رشایــط قبــل از جســتجوی 

خــودکار بــاز خواهیــد گشــت.

ــک CD را  ــد ی ــا میتوان ــه تنه ــک لحظ ــتگاه در ی         دس
ــد. پخــش کن

 CD ــدارد، یــک ــرار ن هنگامــی کــه ســی دی در دســتگاه ق
درون دســتگاه قــرار داده، CD پخــش کــن بــه صــورت 
اتوماتیــک اطالعــات دیســک را شناســائی و در صــورت 

عــدم وجــود اختــالل آن را پخــش می کنــد.

ــه  ــرار دادن برچســب های CD درون دســتگاه ب ــه: از ق نکت
همــراه ســی دی خــودداری کنیــد. چــرا کــه ممکــن اســت 

موجــب اختــالل در عملکــرد دســتگاه شــود.

دکمه       را برای خارج کردن CD فشار دهید.
اگــر CD در حالــت WMA CD/MP3 از دســتگاه خــارج 
شــود، بــه حالــت انتخــاب شــده قبلــی  بــاز خواهــد گشــت. 
اگــر حالتــی از قبــل انتخــاب نشــده باشــد بــه حالــت رادیــو 

بــاز خواهــد گشــت.

بــا فشــار دادن دکمــه ] SRCE [ بــه صــورت پشــت رس هــم، 
میتوانیــد حالت هــای زیــر را بــه ترتیــب انتخــاب کنیــد.

ــرای انتخــاب تراک هــای  دکمه هــای ]+TUNE-[/]TUNE[ را ب
قبــل و بعــد فشــار دهیــد.

عملکرد سی دی هاجستجوی فرکانس / تنظیم پیش فرض رادیو

جستجوی اتوماتیک و ذخیره آن

قرار دادن سی دی

خارج کردن دیسک

دیسک مجازی

USB

AUX

انتخاب تراک )track( قبل و بعد

انتخاب حالت

AUDIO CD

WMA/MP3 دیسک های
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دکمــه ] RPT [ را بــرای پخــش شــدن یــک تــراک بــه صــورت 
پشــت رس هــم، فشــار دهیــد.

دکمــه ] RPT [ را بــرای مــدت زمــان کمــرت از 2 ثانیــه فشــار 
ــه صــورت  ــه در حــال پخــش اســت، ب ــی ک ــا تراک ــد ت دهی
ــدت  ــرای م ــه را ب ــن دکم ــود. ای ــرار ش ــم تک ــت رس ه پش
بیشــرت از 2 ثانیــه فشــار دهیــد تــا پوشــه در حــال پخــش را 

پشــت رس هــم پخــش کنــد.

دکمــه ] RDM [ را بــرای پخــش تراک هــا بــه صــورت 
تصادفــی، فشــار دهیــد.

دکمــه ]RDM [ را بــرای مــدت کمــرت از 2 ثانیــه فشــار 
ــه صــورت  ــا  تراک هــای پوشــه در حــال پخــش ب ــد، ت دهی
تصادفــی پخــش شــوند.این دکمــه بــرای بیشــرت از 2 ثانیــه 
نــگاه داریــد تــا متامــی  تراک هــا بــه صــورت تصادفــی 

ــوند. ــش ش پخ

ــد  ــه داری ــی  نگ ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــه ] FF [ را ب دکم
ــه  ــی ک ــراک اجــرا شــود. هنگام ــردن ت ــو ب ــرد جل ــا عملک ت
دکمــه را رهــا کنیــد، پخــش بــه حالــت نرمــال بــاز خواهــد 
گشــت.دکمه ] REW [ را بــرای مــدت طوالنــی  نگــه داریــد 
تــا عملکــرد عقــب بــردن تــراک اجــرا شــود. هنگامــی کــه 
دکمــه را رهــا کنیــد، پخــش بــه حالــت نرمــال بــاز خواهــد 

گشــت.

ــت  ــت، حال ــش اس ــال پخ ــراک در ح ــک ت ــه ی ــی ک هنگام
پیــش فــرض آن اســت کــه مــدت زمــان تــراک نشــان داده 
شــود. بــا فشــار دادن دکمــه ]INFO[ بــرای کمــرت از 2 
ــرد. ــاهده ک ــراک را مش ــر ت ــات دیگ ــوان اطالع ــه می ت ثانی

هنگامــی دســتگاه در حــال پخــش AUDIO CD اســت، 
اطالعــات دیســک، اطالعــات خواننــده و نــام تــراک منایــش 
داده میشــود.در حالــت WMA/USB/ Mp3 اطالعــات نــام 
ــده و  ــوم، اطالعــات خوانن ــل، اطالعــات آلب ــام فای پوشــه، ن

ــش داده خواهــد شــد. ــراک منای ــام ت ن

پخــش  حــال  در   WMA/Mp3 دی  ســی  کــه  هنگامــی 
هســتند، دکمه هــای ]+SEEK [ و ]-SEEK [ را بــرای انتخــاب 

ــد. ــار دهی ــد فش ــل و بع ــه های قب پوش

ــش  ــال پخ ــک های WMA/ MP3 در ح ــه دیس ــی ک هنگام
هســتند، دکمــه] DIR 6[ را بــرای بازگشــت بــه اولیــن 

ــد. ــار دهی ــک، فش ــگ دیس آهن

تکرار پخش

CD حالت

WMA/USB/MP3 حالت

) RANDOM ( حالت تصادفی
CD حالت

WMA/USB /Mp3 حالت

جلو بردن و عقب بردن تراک

انتخاب پوشه در حالت WMA/USB/ Mp3منایش اطالعات تراک در حال پخش

WMA/USB/ Mp3 پخش اولین فایل در حالت
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 CD صوتــی را بــا عنــوان CD ایــن ابــزار میتوانــد، اطالعــات
مجــازی ضبــط کنــد.

هنگامــی کــه یــک CD صوتــی در حــال پخــش اســت، دکمــه 
] REC [ را بــرای رشوع ضبــط حافظــه در حــال پخــش فشــار 

دهید.

دکمه      می تواند عملیات ضبط را متوقف کند.

 512 mb ــازی ــای مج ــه ه ــی حافظ ــت حجم ــه: ظرفی نکت
اســت.

هنگامــی کــه دیســک مجــازی در حــال پخــش اســت، دکمــه 
ــک  ــا ی ــد ت ــار دهی ــه فش ــرت از 2 ثانی ــرای کم ] REC [ را ب

حافظــه  مجــازی پــاک شــود.

 ]VOL[ را فشــار داده و یــا دکمه ]SEEK-[ و یــا ]SEEK+[ دکمــه
را بچرخانیــد، تــا شــامره  فایــل  مــورد نظــر بــرای پــاک شــدن 
را انتخــاب کنیــد، ســپس دکمــه  را بــرای تائیــد عملیــات فشــار 
دهیــد. هنگامــی کــه حافظــه مجــازی در حــال پخــش اســت، 
دکمــه ] REC [ را بــرای مــدت زمــان بیــش از 2 ثانیــه نگــه دارید 

تــا متــام حافظــه  مجــازی پــاک شــود.

 ]VOL [ ــه ــا دکم ــار داده و ی ــا ]-SEEK[  را فش ]+SEEK[ و ی
ــا  ــد. ب ــاب کنی ــای NO /YES را انتخ ــا گزینه ه ــد ت را بچرخانی
انتخــاب گزینــه YES و فشــار دادن دکمــه             ، پــاک شــدن 

حافظــه  مجــازی  تائیــد مــی شــود.

دکمــه       را بــرای مــدت زمــان بیشــرت از 2 ثانیــه نگــه داریــد تــا 
وارد منــوی تنظیــامت bluetooth phone شــوید. دکمه هــای           
]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار داده یــا ] VOL [ را بچرخانیــد تــا 

حالت هــای زیــر را بــه ترتیــب انتخــاب کنیــد.
شــامره گیــری آخریــن متــاس --< حالــت B /T --< دســتگاه های 
 >-- ) speaker /phone ( شــده --< پخــش صــدا match

شــامره گیــری آخریــن متــاس
هنگامــی کــه در منــوی تنظیــامت bluetooth phone هســتید، 
ــو  ــا از من ــد ت ــه فشــار دهی ــرای کمــرت از 2 ثانی دکمــه        را ب

خــارج شــوید.

1- دکمــه         را بــرای بیــش از 2 ثانیــه نگــه داریــد تــا وارد منوی 
ــای ]+SEEK[ و   ــوید. دکمه ه ــامت bluetooth phone ش تنظی
]-SEEK[ را فشــار دهیــد و یــا دکمــه ]VOL[ را بچرخانیــد، تــا 

عملکــرد match کــردن تلفــن را انتخــاب کنید.

2- دکمــه       را بــرای تائیــد فشــار دهیــد، دســتگاه رشوع بــه 
یافــنت bluetooth ســایر دســتگاه های قابــل دسرتســی می کنــد.

3- صفحه منایش تلفن های پیدا شده را نشان می دهد.

4-شــام چنــد تلفــن را پیــدا کردیــد بــا فشــار دادن دکمه هــای            
]+SEEK[ و ]-SEEK[ ، تلفــن مــورد نظــر را انتخــاب کنیــد.

ضبط کردن و پاک کردن حافظه های مجازی

ضبط حافظه  های مجازی

پاک کردن حافظه مجازی

Bluetooth Phone

ذخیره سازی تلفن

تنظیم دریچه های طرفین
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ــگ  ــا دســتگاه هامهن ــا ب ــد ت ــه        را فشــار دهی 5- دکم
 please enter PIN code « شــوید. صفحــه منایــش عبــارت
on phone ‹‹ را نشــان خواهــد داد. شــامره PIN بــرای ایــن 

دســتگاه بــر روی 1234 تنظیــم شــده اســت.

ــن  ــتگاه تلف ــا PIN را در دس ــد ت ــت داری ــه مهل 6- 30 ثانی
ــد. وارد کنی

7- پــس از تائیــد شــامره PIN صفحــه منایــش عبــارت              
داد. خواهــد  نشــان  را   PIN Matching

bluetooth دستگاه با موفقیت هامهنگ شد.

ــد  ــه داری ــه نگ ــش از 2 ثانی ــدت بی ــرای م ــه       را ب دکم
تــا وارد صفحــه  تنظیــامت bluetooth phone شــوید. 
دکمه هــای]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار دهیــد و یــا دکمــه 
] VOL [ را بچرخانیــد تــا تائیــد حالــت match را انتخــاب 

ــد. ــد و دکمــه       را فشــار دهی کنی

اگــر دســتگاه از قبــل بــا تلفنــی match شــده باشــد، صفحه 
منایــش نــام دســتگاه match شــده را نشــان خواهد داد.

اگــر دســتگاه بــا تلفنــی match نشــده باشــد عبــارت                                    
شــد. خواهــد  داده  منایــش   ››no paired phone«

ــاط هســتید،  ــا یــک دســتگاه تلفــن در ارتب هنگامــی کــه ب
اگــر متاســی دریافــت کنیــد، دســتگاه بــه صــورت خــودکار 
حالــت  منایــش  صفحــه  و  میشــود  تلفــن  حالــت  وارد 
incoming call و شــامره دریافتــی را )در صــورت وجــود( 

ــد داد. ــش خواه منای

ــد، در  ــار دهی ــاس فش ــت مت ــرای دریاف ــه        را ب 1- دکم
ایــن هنــگام صفحــه منایــش عبــارت »In talking« و شــامره 

دریافتــی را )در صــورت وجــود( منایــش خواهــد داد.
ــه در  ــد، ک ــار دهی ــاس فش ــرای رد مت ــه mute را ب 2- دکم
ــل از  ــد گشــت کــه قب ــاز خواهی ــی ب ــه حالت ــگام ب ــن هن ای

ــود. متــاس، فعــال ب

ــاط هســتید،  ــا یــک دســتگاه تلفــن در ارتب هنگامــی کــه ب
ــا وارد  ــد ت ــه داری ــه نگ ــش از 2 ثانی ــرای بی ــه       را ب دکم
ســپس  شــوید.   bluetooth phone تنظیــامت  منــوی 

عبــارت »dial last call« منایــش داده خواهــد شــد.

دکمــه         را بــرای تائیــد فشــار دهیــد تــا آخریــن متــاس 
دریافتــی بــه صــورت خــودکار شــامره گیــری شــود، و 

ــد. ــان ده ــاس را نش ــات مت ــش اطالع ــه منای صفح

نکتــه: ایــن دســتگاه تنهــا قــادر اســت آخریــن متــاس 
گیــری منایــد. را شــامره  دریافتــی 

match تائیدحالت
شامره گیری مجدد آخرین متاس دریافتیدریافت و یا رد متاس
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ــش فــرض دســتگاه آن اســت  ــت پی ــگام مکاملــه حال در هن
کــه صــدا از بلندگو هــای خــودرو پخــش شــود. کاربــر 

ــد. ــر ده ــن را تغیی ــدای تلف ــش ص ــد پخ میتوان
1- در هنــگام مکاملــه دکمــه       را بــرای بیــش از 2 ثانیــه 
 bluetooth phone فشــار دهیــد تــا وارد منــوی تنظیــامت
شــوید. دکمه هــای ]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار دهیــد 
ــدا را  ــامت ص ــا تنظی ــد، ت ــه ] VOL [ را بچرخانی ــا دکم و ی

انتخــاب کنیــد.

ــامت صــدا  ــا وارد تنظی ــد ت 2- دکمــه           را فشــار دهی
شــوید، تنظیــم پیــش فــرض صــدا بــر روی بلندگو هــای 

ــرار دارد. ــودرو ق خ

3- دکمه هــای ]+SEEK[ و ]-SEEK[ را فشــار دهیــد تــا 
ــد. ــاب کنی ــن را انتخ ــدا از تلف ــش ص ــت پخ حال

این عملکرد، تنها در زمان مکامله فعال است.

صندلی ها
کمربند های ایمنی

کیسه های هوا
سیستم  های امنیتی کودک

       بــرای جلوگیــری از عــدم کنــرتل و صدمــه بــه راننــده، 
هنگامــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت، صندلی هــا 

را تنظیــم نکنیــد.

 
تنظیــم             را  راننــده  ارتفــاع صندلــی  کــه  هنگامــی       
می کنیــد، بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه در هنــگام 
ــین  ــای رسنش ــه پ ــت ب ــن اس ــی، ممک ــردن صندل ــن ب پایی

عقــب صدمــه وارد کنیــد.

ــت  ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــو را ت ــین جل ــی رسنش        صندل
ــه ســمت  ــاد ب ــه شــدت زی ــی را ب ــد. صندل ــه داری صــاف نگ
عقــب خــم نکنیــد. کمربند هــای ایمنــی هنگامــی کــه زاویــه 
صندلــی حــدود 25 درجــه اســت، عملکــرد موثــر تــری دارنــد.

صندلی هــای رسنشــین جلــو و راننــده بایــد تــا حــد امــکان 
ــرات  ــوان خط ــا بت ــوند ت ــب هــل داده ش ــمت عق ــه س ب
احتاملــی  کــه ممکــن اســت توســط کیســه هــای هــوا ایجــاد 

شــود، را کاهــش داد.
ــوان  ــه در آن بت ــت ک ــی اس ــی حالت ــده آل صندل ــط ای رشای

راحتی رانندگــی  را تضمیــن کــرد:

        حالت پشتـــی  رس را 
در پشت رس خود تنظیم کرده، 
نه در حالت افقی گـــردن.

تنظیامت پخش صدای  مکامله

مهم

صندلی ها

حالت صندلی ها )وضعیت قرار گیری صندلی ها(

منایشگر کنرتل هوا

پشتی  رس
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ــن آوردن  ــرای پایی ــار داده و ب ــش( فش ــق فل ــه را )طب دکم
ــاال  ــرای ب ــار داده و ب ــن فش ــمت پایی ــه س ــتی رس را ب پش
ــاال فشــار دهید.پشــت  بــردن ، پشــت رسی را بــه ســمت ب
رسی را مــی تــوان بــا کشــیدن آن بــه طــور کامــل بــه ســمت 
بــاال برداشــت.  پشــتی رس بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه 
ــه  ــت رس ب ــدید ، از حرک ــز ش ــا ترم ــورد ی ــورت برخ در ص
ســمت عقــب جلوگیــری منــوده و خطــر آســیب هــای رس و 

گــردن را کاهــش مــی دهــد.

1- تنظیم عقب و جلو کردن صندلی
پــس از بــاال کشــیدن دســته زیــر صندلــی )تصویــر شــامره1( 
و بــا کشــیدن  صندلــی بــه ســمت جلــو و عقــب، صندلــی 
ــد،  ــد، دســته را رهــا کنی ــم کنی ــط مناســب تنظی را در رشای
ــی در رسجــای خــود  ــل از حرکــت مطمــن شــوید صندل قب

قفــل شــده اســت.
2- تنظیامت ارتفاع صندلی )تنها برای صندلی راننده(*

ایــن دکمــه را )شــامره 2 در تصویــر( بچرخانیــد تــا ارتفــاع 
صندلــی را کــم یــا زیــاد کنیــد.

3- تنظیم پشتی  صندلی
ایــن دکمــه را )شــامره 3 در تصویــر( بچرخانیــد تــا پشــتی  

صندلــی را در رشایــط مطلــوب قــرار دهیــد.
4- تنظیامت ناحیه کمر

دســته را )شــامره 4 در تصویــر( بــه منظــور تنظیــم حرکــت 
دهیــد.

1- تنظیامت عقب و جلو بردن صندلی
دکمه هــای عقــب و جلــو )شــامره 1  در تصویــر( را بــه منظــور 

عقــب و جلــو بــردن صندلــی فشــار دهید.
2- تنظیم ارتفاع صندلی*

ــامره 2 در  ــه )ش ــیدن دکم ــن کش ــا پایی ــیدن و ی ــاال کش ــا ب ب
ــد. ــاد کنی ــا زی ــم ی ــی  را ک ــاع صندل ــد ارتف ــر( میتوانی تصوی

3- تنظیامت پشتی 
دکمــه را بــه ســمت عقــب و یــا جلــو حرکــت دهیــد )شــامره 
3 در تصویــر( تــا پشــتی  صندلــی بــه وضعیــت مطلوب برســد.

4- تنظیامت ناحیه کمر*
دســته را حرکــت دهیــد )شــامره 4 در تصویــر( تــا ناحیــه کمــر 

ــود. تنظیم ش

         سیســتم کیســه هــوا یــک سیســتم »تکمیلــی ایمنــی« 
اســت و منی تــوان از آن بــه عنــوان جایگزینــی بــرای کمربنــد 
ایمنــی اســتفاده کــرد، بنابرایــن شــام بایــد کمربند ایمنــی خود 

را در کلیــه رشایــط بســته نــگاه داریــد.

         اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کمربنــد ایمنــی بــه صــورت 
صحیــح بســته شــده اســت، چــرا کــه ممکــن اســت موجــب 

فــوت و یــا جراحــات جــدی در هنــگام تصــادف شــود.

ــودرو  ــن خ ــر روی ای ــده ب ــب ش ــی نص ــای ایمن کمربند ه
بــرای رسنشــینان بزرگســال اســت. هــر کمربنــد ایمنــی بایــد 

توســط تنهــا یــک نفــر اســتفاده شــود.

تنظیامت برقی صندلی های جلو

تنظیم دستی  صندلی های جلو

کمربند های ایمنی
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متامــی  مســافران بایــد در هنــگام حرکــت، کمربنــد ایمنی خود 
را ببندنــد. حتــی اگــر مســافت کمــی  طی  شــود.

بــرای اطمینــان حاصــل کــردن از عملکــرد طبیعــی کمربند های 
ایمنــی بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه در متام مــدت کمربند 
بــا بــدن شــام در متــاس باشــد. کمربند هــای ایمنــی را تنظیــم 

کنیــد تــا از شــل شــدن آن جلوگیــری کنید.
قســمت پایینــی کمربند ایمنی بایــد از روی لگن رد شــود و تنها 
بــا ران در متــاس باشــد. قســمت بــاال تنــه کمربنــد ایمنــی بایــد 

بــدون آنکــه بــه گــردن فشــار آورد، بــر روی شــانه قــرار گیــرد.
اجــازه ندهیــد کــه اشــیاء خارجــی  بــه ویــژه شــیرینی  و 
ــه  ــود.چرا ک ــی ش ــد ایمن ــل کمربن ــه قف ــیدنی  وارد دهن نوش

ممکــن اســت  بــر عملکــرد آن تاثیــر بگــذارد.
هنگامــی کــه زنــان بــاردار از کمربنــد ایمنــی اســتفاده 
میکننــد، بایــد کمربنــد را تــا جایــی پاییــن آورنــد کــه بــر روی 

ــرد. ــرار نگی قســمت شــکم ق
بســته بــه مــدل هــا، بــه جــز کمربنــد ایمنــی صندلــی عقــب 
ــودرو دارای  ــای خ ــه صندلی ه ــت، بقی ــه ای  اس ــه 2 نقط ک

کمربنــد  3 نقطــه ای هســتند.

ــی  ــد ایمن ــر روی کمربن ــد ب ــری نبای ــیله دیگ ــچ وس         هی
نصــب شــود چــرا کــه ممکــن اســت از جمــع شــدن کمربنــد 

ایمنــی جلوگیــری کنــد.

کمربنــد ایمنــی را از قســمت بــاالی شــانه بــه آرامی به ســمت 
پایین کشــیده و از روی قفصه ســینه رد کرده. اطمینان حاصل 
مناییــد کــه کمربنــد ایمنــی پیچ نخورده باشــد. ســپس قســمت 
فلــزی کمربنــد را درون قفــل قــرار داده تــا یــک صــدای »تــق« 
بشــنوید کــه نشــان دهنــده آن اســت کــه کمربنــد ایمنــی قفل 

ــده است. ش

کمربنــد ایمنــی را بــه آرامــی از روی لگــن رد کنیــد و اطمینــان 
حاصــل مناییــد کــه پیچ نخــورده باشــد. قســمت فلــزی را درون 
قفــل قــرار دهیــد تــا صــدای »تــق« بشــنوید کــه نشــان دهنده 

آن اســت کــه  کمربنــد ایمنــی قفــل شــده اســت.

دکمــه قرمــز را بــر روی قفــل فشــار دهیــد تــا کمربنــد ایمنــی 
آزاد شــود.

دســتگیره را فشــار داده و مهــار باالیــی کمربنــد ایمنــی را بــاال 
ــت  ــی در وضعی ــد ایمن ــه کمربن ــوری ک ــن آورده ، بط و پایی

مناســب قرارگیــرد.

بــا بســته شــدن کمربنــد ایمنــی ، نزدیکرتیــن قســمت کمربند  
بــه ســگک را رسیــع بکشــید، ســگک بایــد کامــال قفــل باقــی 

ند. مبا
ــه  ــد ب ــه میتوان ــد ک ــی کنی ــیده، بررس ــرون کش ــد را بی کمربن
ــرک و فرســودگی روی آن  ــا شــکاف، ت ــد و ی راحتی حرکــت کن
وجــود نداشــته باشــد. کمربنــد را جمــع کنیــد و بررســی کنیــد 

کــه آیــا بــه صــورت کامــل بســته خواهــد شــد یــا خیــر.
کمربنــد ایمنــی را گرفتــه بــه رسعــت بــه ســمت جلو بکشــید. 
مکانیــزم قفــل بایــد به صــورت اتوماتیــک کار کند و از کشــیده 

شــدن کمربنــد جلــو گیــری کند.

بسنت کمربند های ایمنی کمربند های 3 نقطه ایمهم

کمربند های 2 نقطه ای

باز کردن کمربند ایمنی

تنظیم ارتفاع قسمت باالی کمربند ایمنی

بررسی کمربند ایمنی



ــر   ــی بیشــرت در براب ــرای ایمن ــا ب           کیســه هــای هــوا  تنه
رضبــه  هــای شــدید اســتفاده مــی شــوند. نبایــد از کیســه  هــا ی 
هــوا بــه عنــوان جایگزینــی بــرای کمربند ایمنی اســتفاده شــود.

ــده و  ــرای رانن ــو ب ــه 2 کیســه هــوا  جل ــز ب ــن خــودرو مجه ای
رسنشــین جلــو می باشــد. برخــی  از مدل هــا دارای کیســه  هــای 
هــوا کنــاری صندلــی جلو و کیســه هــای هــوا پــرده ای می باشــند. 

کیســه هــای هــوا  جلــو به صــورت جداگانــه در قســمت مرکزی 
فرمــان و بــاالی داشــبورد نصــب شــده انــد. کیســه هــای هــوا  
ــای  ــتی  صندلی ه ــمت پش ــو در قس ــای جل ــاری صندلی ه کن
جلــو نصــب شــده انــد. کیســه هــای هــوا پــرده ای ، در قســمت 

داخلی ســقف نصــب شــده انــد.

نکتــه: کیســه هــای هــوای جلــو بگونــه ای طراحــی شــده انــد 
کــه در نتیجــه برخــورد عقــب ، برخــورد های جانبــی و جلوئی 
جزئــی یــا واژگونــی اتومبیــل عمــل منــی کننــد .همچنیــن در 

نتیجــه ترمــز شــدید نیــز عمــل نخواهنــد کــرد.
ــی  ــی و جانب ــدن کیســه هــای هــوای جلوئ ــاز شــدن و ترکی ب
بســیار رسیــع بــوده و در مقابــل اثــرات برخوردهــای ثانــوی ، 

محافظتــی نخواهنــد کــرد.
ــح نشســته باشــد و  ــه صــورت صحی ــو ب ــر رسنشــین جل اگ
ــرای  ــی خــود را بســته باشــد، کیســه هــوا  ب ــد ایمن کمربن
ــه  ســینه و صــورت در برخــورد  محافظــت بیشــرت در ناحی

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــدید عم ش
بــرای خودرو هایــی  کــه دارای کیســه هــوا  کنــاری و پــرده ای 
هســتند، اگــر بخــش کنــاری خــودرو برخــورد شــدید داشــته 
باشــد ، ایــن  کیســه هــای هــوا بخش هــای کنــاری بــدن 

ــد. رسنشــین محافظــت مــی کنن
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اگــر در بررســی هرکــدام از مراحــل اشــکالی  مشــاهده کردیــد، 
ــا عاملیــت هــای مجــاز  ــن فرصــت جهــت بازرســی ب در اولی

متــاس بگیــرد.

ــا  ــرک، شــکاف و ی ــی، ت ــد ایمن ــه در کمربن ــی ک         هنگام
پوســیدگی وجــود داشــته باشــد بایــد مجموعــه آن را تعویــض 

منائیــد.
بــه طــور دائــم بررســی کنیــد کــه شــکاف، تــرک و یا پوســیدگی 
بــر روی کمربنــد ایمنــی وجــود نداشــته باشــد و همــواره بــه 
رشایــط نقــاط اتصــال و چفــت و بســتها توجــه خــاص داشــته 

باشــید .

          پیــش کشــنده  رصفــا یکبــار فعــال شــده و بایــد تعویــض 
ــی  ــس از تصــادف کارائ ــش کشــنده پ ــض پی گردد.عــدم تعوی

سیســتمهای کمربنــد ایمنــی را کاهــش خواهــد داد.
ــا  ــود ت ــی ش ــال م ــوا فع ــه ه ــا کیس ــوام ب ــنده ت ــش کش پی
درصــورت برخــورد شــدید قســمت جلــوی خــودرو ،حفاظــت 

ــی را  ــد ایمن ــش کشــنده کمربن ــد. پی ــن منای رسنشــین را تامی
جمــع مــی کنــد اینــکار در صــورت برخــورد شــدید، حرکــت به 

ــوی رسنشــین را کاهــش  مــی دهــد. جل

نکتـه:  برخورد های جزئی پیش کشنده را فعال منی سازد.

پیش کشنده در قرقره های کمربند ایمنی جلو قراردارد.
ــرد  ــش کارک ــه منای ــرروی صفح ــوا ب ــه ه ــدار کیس ــراغ هش چ
نادرســت پیــش کشــنده هــا را بــه شــام هشــدار خواهــد داد       
)بــه بخــش پیغامهــا و چــراغ هشــدار رجــوع شــود( چنانچــه 
قفــل کمربندهــا فعــال گــردد، کمربندهــای ایمنــی همچنــان 
بعنــوان مهــار عمــل کــرده و چنانچــه خــودرو در رشایــط قابــل 

رانندگــی باشــد، بایــد از آنهــا اســتفاده منــود.

برداشــت یــا تعویــض پیش کشــنده ها باید توســط تکنســین های 
عاملیــت هــای مجــاز مدیــا موتــورز انجــام گــردد.

ــش  ــض پی ــخ تعوی ــا تاری ــت )ی ــخ ثب ــال ازتاری ــس از 10س پ
کشــنده کمربنــد ایمنــی(، برخــی از اجــزاء نیــاز بــه تعویــض 
خواهنــد داشــت .پــس از تکمیــل کار ، صفحــه دفرتچــه 
ــردد. ــاء گ ــر و امض ــد مه ــداری بای ــت و نگه ــامی ضامن راهن

تعویض کمربند ایمنی

مهمقفل کمربند ایمنی) پیش کشنده (

سیستم مهار تکمیلی کیسه هوا

کیسه های هوا
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حتــی اگــر خــودرو مجهــز بــه کیســه هــای هــوا باشــد ، بــرای 
ــواره از  ــد هم ــورد بای ــل از برخ ــدی حاص ــات ج ــش صدم کاه
کمربنــد ایمنــی اســتفاده کرد.اســتفاده ازکمربند ایمنــی احتامل 

برخــورد بــا اشــیاء را در داخــل اتومبیــل کاهــش مــی دهــد.
ــی بــرای           ــی تکمیل ــا یــک ابــزار ایمن ــوا تنه ــای ه کیســه ه

کمربنــد هــای ایمنــی هســتند نــه جایگزیــن آنهــا .
کیســه هــای هــوا تــوام بــا کمربندهــای ســه نقطــه ای حداکــر 
حفاظــت را بــرای افــراد بالــغ و نــه کــودکان را فراهــم مــی آورد .

کودکان باید توسط مهارهای کودکان حفاظت گردند.

          بــه منظــور کاهــش جراحــت ایجاد شــده توســط اســتفاده 
کیســه هــوا  کمربند هــای ایمنــی بایــد در متــام زمانهــا  بســته 
باشــد. بــه عــالوه راننــده و رسنشــین جلــو بایــد حالــت صندلــی 
خــود را در رشایطــی تنظیــم کننــد که فاصله کافــی  میان صندلی 
تــا کیســه هــوا  جلــو وجــود داشــته باشــد. بــرای خودرو هایــی  
کــه دارای کیســه هــوا  کنــاری و پرده ای هســتند، بایــد اطمینان 
ــه و ســتونهای   ــاال تن ــن قســمت ب ــه بی حاصــل کــرد کــه فاصل

خــودرو بــه انــدازه کافــی  باشــد تــا بــر عملکــرد کیســه هــای 
هــوا ی کنــاری و پــرده ای تاثیــر نگــذارد.

در صــورت برخــورد ، دســتگاه کنــرتل کیســه هــوا بــر میــزان کند 
ســازی یــا ترسیــع ناشــی از برخــود نظــارت منــوده و اســتفاده یــا 

عــدم اســتفاده از کیســه هــای هــوا را مشــخص خواهــد کــرد .
عملکــرد کیســه هــوا بــه رسعــت اتومبیــل بســتگی نداشــته امــا 
بــه نــوع و انــدازه برخــورد شــیء ، زاویــه برخــورد و میــزان تغییر 

رسعــت اتومبیــل در نتیجه برخــورد بســتگی دارد.
اســتفاده از کیســه هــوا بــه میــزان خســارت وارده بــه اتومبیــل 
بســتگی نــدارد .در صــورت برخــورد شــدید خــودرو از جلــو هــر 
دو کیســه هــوا جلــو بــاز خواهــد شــد. رصفــا در صــورت برخورد 
شــدید جانبــی خــودور ، کیســه هــای هــوا جانبــی پــرده هــای 
ســمت مــورد اصابــت بــا ز خواهــد شــد . احتــامل دارد که برخی 
از انــواع برخــورد موجــب اســتفاده از کیســه هــای هــوا یکطرف 
و دو کیســه هــوای جلــو بطــور همزامان گــردد یا برخــورد اول و 
دوم بــه ترتیــب موجــب اســتفاده از کیســه هوای جلــو و جانبی 
ــا  ــع و ب ــاد شــدن  کیســه هــوا عمــال رسی ــرده ای شــود ، ب و پ
نیــروی زیــاد تــوام بــا صــدا صــورت مــی گیــرد .کیســه بــاد شــده 
تــوام بــا سیســتم قفــل کمربنــد ایمنــی حرکــت رسنشــین جلــو 
را محــدود منــوده و لــذا خطــر صدمــه بــه رس و قســمت بــاالی 

بــدن را کاهــش مــی دهــد.

ــودر نرمــی آزاد  ــد پ ــی کیســه هــوا عمــل مــی کن ــه: وقت نکت
ــا  ــوده ، ام ــت نب ــرد نادرس ــانه عملک ــن نش ــد. ای ــد ش خواهن
ایــن ذرات موجــب خــارش پوســت مــی شــوند و بایــد  آنهــا 
را  از روی چشــم هــا و هرگونــه بریدگــی و خراشــیدگی پــاک و 
شســته شــوند. پــس از بــاز شــدن کیســه هــوا بــه رسعــت بــاد 
آنهــا خالــی میشــود تــا دیــد راننــده گرفتــه نشــود و همچنیــن 
موجــب رضبــه گیــری تدریجــی بــرای رسنشــین مــی گــردد.

اگــر مانعــی میــان رسنشــین و کیســه هــوا  وجــود داشــته باشــد، 
ممکــن اســت کیســه هــوا  بــه درســتی  بــاز نشــود و یــا مانــع را 
بــا فشــار زیــاد در بــدن رسنشــین فــرو کنــد ، کــه موجب فــوت  و 
یــا جراحــات جــدی خواهــد شــد. هیــچ مانــع ای نبایــد در مســیر  
بــاز شــدن کیســه هــوا  وجــود داشــته باشــد. هرگــز اشــیاء  را میان 
رسنشــین و کیســه هــوا قــرار ندهیــد. هرگــز هیــچ شــئ را دور 
فرمــان و صفحــه کاور کیســه هــوا  جلو قــرار نداده و نچســبانید.
رسنشــین جلــو نبایــد،  پاهــا،  زانو هــا و یــا هــر بخــش دیگــر بــدن 
خــود را در جایــی کــه بــا محــل بــاز شــدن ایربــگ جلــو در متــاس 

اســت و یــا نزدیــک بــه آن اســت قــرار دهــد.
در زمــان بــاد شــدن کیســه هوا ، چنانچه رسنشــین بســیار نزدیک 
بــه کیســه هــوا باشــد،  مــی توانــد موجب خراشــیدگی صــورت یا 

ســایر صدمات گــردد.

          اطمینــان حاصــل مناییــد کــه فاصلــه کافــی  میــان باال تنه 
راننــده و ســتون خــودرو وجــود دارد، تــا موجــب جلوگیــری از 

بــاد شــدن کیســه هــوا  کنــاری صندلــی جلو نشــود.

مهم

استفاده از کیسه هوا

مهم

کیسه هوا  جانبی  صندلی جلو*
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کیســه هــای هــوای جانبــی  صندلــی جلــو بــرای محافظــت از 
ــی  کــه  ــا زمان ــد، تنه ــه طراحــی شــده ان ــاال تن رس،  ســینه و ب
خــودرو در رضبــه شــدید جانبــی قــرار بگیــرد عمــل مــی کنند.

هنگامــی کــه رضبــه  وارده بــه خــودرو تنهــا از جلــو و عقــب 
باشــد، کیســه هــای هــوا ی جانبــی عمــل نخواهنــد کــرد.

در صــورت بــروز رضبــه شــدید جانبــی کیســه هــای هــوای 
ــه  وارد شــده، از پوشــش   ــه آن رضب جانبــی،  طرفــی  کــه ب
صندلــی خــارج شــده، بــه رسعــت عمــل مــی کننــد. ســپس 
ــودرو  ــتون خ ــو و س ــین جل ــان رسنش ــوا می ــه ه ــک کیس ی

قــرار مــی گیــرد.
کیســه هــوای جانبــی صندلــی جلــو کــه در طرفــی  قــرار دارد 

کــه بــه آن رضبــه  وارد نشــده اســت عمــل  نخواهــد کــرد.
ــب  ــط برچس ــی توس ــوای جانب ــه ه ــا دارای کیس ــی ه صندل
)کیســه هــوا( برســطح  پشــتی صندلــی مشــخص مــی گــردد.

نکتــه: مــواد و ســاخت صندلی هــای جلــو بــرای عملکــرد 
ایربــگ طراحــی شــده انــد، بنابرایــن کاور هــای صندلــی غیــر 
مجــاز نبایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. خواهشــمند اســت 
بــرای تعمیــر و یــا تعویــض کاور صندلی هــای جلــو بــه 

ــد. ــه منایی ــورز مراجع ــا موت ــاز مدی ــت هــای مج عاملی

ــاال  ــان ب ــد کــه فضــای کافــی  می ــان حاصــل منایی        اطمین
تنــه راننــده و دیــواره خــودرو وجــود دارد تــا مانــع عملکــرد 

کیســه هــوای پــرده ای دیــواره نشــود.
کیســه هــای هــوای پــرده ای  بــه منظــور محافظــت رس و گردن 
طراحــی شــده انــد و تنهــا زمانــی  عمــل خواهنــد کرد کــه رضبه  
شــدید بــه ســتون  خــودرو وارد شــود. ایــن کیســه هــای هــوا  
زمانــی  کــه رضبــه بــه  عقــب و جلــو وارد شــود عمــل نخواهنــد 
ــرده ای   ــوای پ ــه ه ــاری کیس ــه کن ــروز رضب ــورت ب ــرد.در ص ک
طرفــی  کــه رضبــه بــه آن واردشــده  اســت عمــل  خواهــد کــرد.

ــه  ــان رسنشــین و ســتون خــودرو ب ــرده هــوا می ســپس یــک پ
وجــود خواهــد آمد.کیســه هــوای پــرده ای ســمتی کــه بــه آن 

رضبــه وارد نشــده اســت عمــل نخواهــد کــرد.

     
          هیــچ کــدام از بخش هــای کیســه هــوا  کــه ممکــن اســت 
موجــب عــدم عملکــرد سیســتم و بــه وجــود آمــدن جراحــت 
شــود را تعمیر، تعویض و یا حذف نکنید.همچنیــن در مجاورت 
اجــزاء کیســه هــوا ســیم کشــی نکنیــن اینــکار موجــب فعــال 

شــدن سیســتم و منجــر بــه صدمــه شــخصی مــی شــود.

ــرد  ــش کارک ــه منای ــوا در روی صفح ــه ه ــراغ هشدارکیس چ
صحیــح کیســه هــوا را بــه شــام هشــدار خواهــد داد. 
هنگامــی کــه کلیــد اســتارت در حالــت 2 قــرار دارد چــراغ 
هشــدار بــرای مــدت 4 ثانیــه بــه منظــور کنــرتل  خــودکار 

ــی شــود. ــوش م روشــن خواهــد شــد ســپس خام
در صــورت بــروز هــر یــک از عالئــم ذیــل ، سیســتم بایــد 

توســط عاملیــت مجــاز بررســی شــود:
ــرار دارد،  ــت 2 ق ــتارت در حال ــد اس ــه کلی ــی ک 1- هنگام

ــود. ــن نش ــدار روش ــراغ هش چ
ــرار دارد،  ــت 2 ق ــتارت در حال ــد اس ــه کلی ــی ک 2- هنگام
ــوش نشــود. ــده و خام ــه روشــن مان ــش از 4 ثانی چــراغ بی
ــراغ  ــت چ ــت اس ــال حرک ــودرو در ح ــه خ ــی ک 3- هنگام

ــود. ــن ش ــدار روش هش

       هرگــز کیســه هــوا نصــب یــا  تغییــر ندهیــد. هرگونــه 
تغییــر در ســاختار خــودرو و یــا مهــار ســیم کشــی سیســتم 

کیســه هــوا اکیــدا ممنــوع مــی باشــد.
ــا  ــر ب ــا مشــاهده هــر یــک از مــوارد زی درصــورت انجــام ی

ــرد. عاملیتهــای مجــاز متــاس بگی
1- عملکرد کیسه هوا در تصادف.

2- نشــانه  هایی  از آســیب دیدگــی در قســمت های کاور 
ــربد. ــن ب ــی آن را از بی کیســه هــوا کــه ممکــن اســت ایمن

ــا  ــو و ی ــر صندلی هــای جل ــض و تعمی ــه منظــور تعوی 3- ب
روکــش هــای  آنهــا بــرای خودرو هایــی  کــه دارای سیســتم 

کیســه هــوا  کنــاری صندلــی جلــو هســتند.

برداشــت یــا تعویــض مــدول کیســه هــوا بایــد توســط 
تکنســینهای عاملیــت هــای مجــاز مدیــا موتــورز انجــام گــردد.
10ســال پــس از تاریــخ ثبــت اولیــه )یــا تاریــخ تعویــض کیســه 
هــوا ( الزم اســت برخــی از اجــزاء توســط عاملیتهــای مجــاز 
تعویــض گردد.پــس از تکمیــل کادر صفحــه دفرتچــه راهنــامی 

ضامنــت و نگهــداری بایــد امضــاء و مهــر گــردد.

کیسه هوای پرده ای *

چراغ هشدار کیسه هوا

اطالعات رسویس

مهم
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ــین  ــی رسنش ــرروی صندل ــودک ب ــی ک ــه صندل        چنانچ
جلــو نصــب گــردد کیســه هــوای رسنشــین بایــد غیــر فعــال 

گــردد.

ــو  ــی جل ــر صندل ــالی ب ــخص بزرگس ــه  ش ــی ک        هنگام
می نشــیند اطمینــان حاصــل مناییــد کیســه هــوا فعــال  

ــد. باش

ســوئیچ کیســه هــوا در انتهــای داشــبورد قرارگرفتــه اســت 
بــرای غیــر فعــال ســازی کیســه هــوای رسنشــین کلیــد 
مکانیکــی خــودرو را داخــل شــیار قــرارداده و آن را در 

وضعیــت OFF قــرار دهیــد.

رســاندید،  فــروش  بــه  را  خــود  خــودرو  کــه  هنگامــی 
اطمینــان حاصــل مناییــد صاحــب جدیــد خــودرو، از تاریــخ 
نصــب و تعویــض سیســتم کیســه هــوا  اطالع داشــته باشــد.
اگــر خــودرو شــام نیــاز بــه اوراق شــدن دارد، کیســه هوایــی  
کــه تــا کنــون عمــل نکــرده انــد ممکــن اســت خطــر آفریــن 
باشــند. بنابرایــن ایــن کیســه هــوا بایــد بصــورت ایمنــی در 
مکان هــای ویــژه ، توســط افــراد مجــرب جمــع آوری گــردد.

نکته: صندلی کودک همراه خودرو منی باشد.

        هرگــز صندلی هــای کــودک را رو بــه پشــت )در جهــت 
مخالــف رانندگــی ( بــر روی صندلــی جلــو نصــب نکنیــد، چــرا 
کــه ممکــن اســت در زمــان عملکــرد کیســه هــوا بــا آن برخورد 

کنــد و موجــب فــوت و یــا جراحــات جــدی کــودک شــود.

       هنــگام  نصــب و اســتفاده از سیســتم مهارکــودک 
ــد.  ــت منائی ــازنده رارعای ــای س ــل ه ــتور العم ــواره دس هم
کــودکان نســبت بــه بزرگســاالن در مقابــل کیســه هــوای در 
حــال بــاز شــدن آســیب پذیرتــر هســتند . توصیــه مــی شــود 
کــودکان زیــر 12 ســال در صندلــی هــای عقــب بنشــینند . 
معمــوال اطفــال کمــرت از 2 ســال نبایــد در صندلــی کــودک 
ــد در  ــال بای ــن 2 و 4 س ــال بی ــد اطف ــرار بگیرن ــار ق ــا مه ی
مهــار یــا صندلــی کــودک قــرار گیرنــد. بــرای حفاظــت بهینــه 
ــن و  وزن  ــب س ــای متناس ــار ه ــود از مه ــی ش ــه م توصی

اطفــال اســتفاده منائیــد .

توصیــه مــی شــود کــه کــودکان همــواره در عقــب خــودرو 
در صندلــی کــودک یــا سیســتم مهــار بنشــیند چنانچــه الزم 
اســت طفــل در صندلــی جلــو ســفر کنــد،رضوری اســت کــه 
صندلــی کامــال بــه عقــب کشــیده شــود و کــودک محکــم در 

صندلــی رو بــه جلــو بنشــیند.
هنگامــی کــه کــودک در صندلــی مــی نشــیند بایــد صندلــی 

و مهــار کــودک بــه درســتی نصــب شــده باشــد.
بــه یــاد داشــته باشــید در صــورت برخــورد یــا ترمــز شــدید، 
صندلــی کــودک کــه بــه درســتی نصــب نشــده، مــی توانــد 
حرکــت کــرده و بــه ســایر رس نشــینان صدمــه بزنــد، حتــی 
ــودک  ــار ک ــودک، سیســتم مه ــدم اســتفاده ک در صــورت ع

بایــد بــه درســتی محکــم گــردد.

خاموش کردن ایربگ رسنشین جلو    

مهارهای کودک

مهم



1- دکمه قفل
2- بازکن درب صندوق عقب

3- دکمه بازکردن قفل
4- کلید یدک

ایــن سیســتم بــه منظــور جلوگیــری از رسقــت خــودرو اســتفاده 
میشــود.اگرراننده فرامــوش کــرده درب ها را قفل کند موتور روشــن 
نخواهــد شــد مگــر آنکــه ماشــین بــا کلیــد اصلــی روشــن شــود. 
سیســتم غیــر فعال ســازی موتــور به صــورت اتوماتیــک 5ثانیه پس 
از آنکــه کلیــد از خــودرو خــارج شــد عمل خواهــد کــرد. تازمانی که 

کلیــد اصلــی در ماشــین قــرار داشــته و درحالــت2 باشــد عملکــرد 
ضدرسقــت موتــور بــه صــورت اتوماتیــک غیــر فعــال مــی باشــد. 
اگــر سیســتم موتــور نتواند کلیــد قــرارداده شــده در مغزی ســوئیچ 

را شناســایی کنــد موتــور روشــن نخواهــد شــد.

ریموت کنرتل تنها تا فاصلۀ معینی عمل خواهد کرد.
در نظــر داشــته باشــید کــه ایــن فاصلــه عملکــرد، بــا توجــه بــه 
عوامــل فیزیکــی و جغرافیایــی خــارج از کنــرتل شــام محــدود 
گردیــده اســت. از نظــر ایمنــی اطمینــان حاصــل کنیــد عملیات 

هنــگام قفــل کــردن موفــق بــوده اســت.
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قفل ها و هشدار
سیستم ضدرسقت

روشن کردن خودرو و رانندگی
سیستم سوخت 

جعبه دنده اتوماتیک*
جعبه دنده  دستی*

سیستم ترمز
کمک پارک *

حمل بار

        کلیــد یــدک خــودرو را در یــک مــکان امــن قــرار دهیــد 
و از قــراردادن آن در داخــل خودرو خــودداری منایید.

       هرگــز کلیدهــای اضافــی را بــر روی یــک حلقــه کلــی 
نگــه نداریــد. تداخــل الکرتونیکــی موجــب از کار انداخــنت 

دســتگاه کنــرتل هشــدار و هنــد ســتها مــی گــردد.

شــام دارای یــک کلیــد بــا ریمــوت بازکــن درب هــا و یــک 
کلیــد مکانیکــی هســتید. چنانچــه کلیــد مفقــود گردیــد یــا 
آســیب دیــد، جهــت تهیــه جایگزیــن بــه عاملیتهــای مدیــا 

موتــورز مراجعــه منائیــد. 

ــا  ــه عاملیته ــه ب ــت را بالفاصل ــد س ــت هن ــا رسق ــدان ی فق
گــزارش منائیــد تــا بتــوان آن را غیــر فعــال ســاخت .در 
ــوان مجــددا آن را  ــده مــی ت ــد در آین ــی کلی صــورت بازیاب

ــود. ــال من فع

توجــه : کلیدهــای جایگزیــن را منــی تــوان بالفاصلــه تهیــه 
ــت  ــد س ــا هن ــد ت ــی بدهی ــت کاف ــت وق ــه عاملی ــود، ب من

ــد .  ــزی منای ــه ری ــه و برنام ــن را تهی جایگزی

استارت و  رانندگی

قفل ها و هشدار
کلیدها

قفل ها و هشدار

سیستم ضد رسقت

سیستم غیرفعال سازی موتور

قفل کردن و بازکردن
ریموت کنرتل
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1- درب ها , صندوق عقب و درب موتور را ببندید.
2- دکمــه ی قفــل را یکبــار فشــار دهیــد چــراغ هــای 
راهنــام بــرای 3 بــار چشــمک خواهنــد زد تــا نشــان دهنــد 
کــه خــودرو قفــل شــده اســت و نشــانگر حالــت قفــل )بــر 
ــش( روشــن خواهــد شــد و چشــمک زن  روی صفحــۀ منای

مــی شــود.

1- کلیــد را در درب ســمت راننــده قــرار دهیــد و آن را 
در جهــت حرکــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا متــام 

درب هــا قفــل شــوند.
2- چــراغ هــای راهنــام 3بــار چشــمک خواهنــد زد تــا نشــان 
دهنــد خــودرو قفــل اســت و عالمــت حالــت قفل)بــر روی 

صفحــۀ منایــش( رشوع بــه چشــمک زدن خواهــد کــرد.

اگــر بــا اســتفاده از دکمــه قفــل روی ریمــوت کنــرتل و یــا 
ــه طــور  ــده ب ــا درب رانن ــد ام ــل کنی ــد، درب هــا را قف کلی

کامــل بســته نشــده باشــد درب هــا قفــل نخواهــد شــد.
ــا را  ــد درب ه ــا کلی ــرتل ی ــوت کن ــتفاده از ریم ــا اس ــر ب اگ
قفــل کنیــد و درب راننــده بــه صــورت کامــل بســته باشــد 
ــور   ــا درب موت ــب و ی ــدوق عق ــر صن ــینان دیگ درب رسنش
بــاز باشــد متــام درب هــای کامــالً بســته قفــل مــی شــوند و 
درب  بــاز قفــل نخواهنــد شــد و چــراغ نشــانگر قفل روشــن 
ــه  نخواهــد شــد. هنگامــی کــه درب بســته شــد سیســتم ب
ــگر  ــد و منایش ــی کن ــل م ــا را قف ــودکار درب ه ــورت خ ص

حالــت قفــل رشوع بــه چشــمک زدن خواهــد کــرد.

مراجعه شود به چراغ های هشدار و راهنام ها

دکمــه بــاز کــردن قفــل را یــک بــار فشــار دهیــد تــا متامــی 
درب هــا بــاز شــود و چــراغ هــای راهنــام یکبــار چشــمک 

خواهنــد زد.

1- کلیــد را در درب ســمت راننــده جهــت مخالــف حرکــت 
عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا متــام درب هــا باز شــود.

2- چراغ های راهنام یکبار چشمک خواهند زد.
چنانچــه درب هــا توســط ریمــوت کنــرتل بــاز گردیــده و پــس 
از گذشــت 30 ثانیــه درب هــا بــاز نشــود، متامــی درب هــا بــه 

صــورت اتوماتیــک قفــل خواهــد شــد.

1 -کلید قفل داخلی
2- کلید بازکردن قفل داخلی

دکمــه ی قفــل داخلــی را یکبــار فشــار دهیــد تــا کلیــه  دربهــا 
بســته شــود. نشــانگرحالت قفــل هنگامــی کــه درب هــا قفــل 
باشــند منایــش داده مــی شــود . دکمه ی قفــل داخلی هنگامی 
کــه درب ســمت راننــده بــاز باشــد عمــل نخواهــد کرد.دربهای 
بســته هنگامــی کــه ایــن دکمــه را فشــار دهیــد قفــل خواهنــد 
شــد و هنگامــی کــه ایــن دکمــه را در رشایطــی کــه درب هــا 
و یــا درب موتــور بــاز هســتند فشــار دهیــد عالمــت نشــانگر 

قفــل چشــمک خواهــد زد.
ــا همــه   ــد ت ــاز کــردن قفــل داخلــی را فشــار دهی دکمــه ی ب
ــت قفــل خامــوش شــود. ــاز شــود و نشــانگر حال درب هــا ب

استفاده از کلید

قفل

استفاده از ریموت کنرتل

پیشگیری از قفل

نشانگرحالت قفل

باز کردن قفل
استفاده از ریموت کنرتل

قفل داخلی
استفاده از ریموت کنرتل

استفاده از کلید



ــا  ــا ب ــه درب ه ــی در زمانیک ــل داخل ــای قف ــه: کلیده نکت
ــرد. ــد ک ــد کار نخواه ــده ان ــته ش ــرتل بس ــوت کن ریم

باکشیدن یکبار دستگیره درب، فقط قفل  درب باز می شود.
باکشیدن مجدد)2بار( درب کامالً باز می شود.

ایــن عملکــرد متــام دربهــا را بــه صــورت اتوماتیــک هنگامــی 
کــه رسعــت بیــش از 5 کیلومــرت بــر ســاعت باشــد قفــل خواهد 
کــرد. دربهــا بــه صــورت اتوماتیــک هنگامــی کــه کلید اســتارت 

خامــوش شــود از حالــت قفــل خــارج مــی شــوند.

        اگر شام مجبورهستید با درب باز 
صندوق رانندگی منایید و یا قفل درب 
صندوق خراب است و بسته منی شود 

اطمینان حاصل منایید متام پنجره ها 
بسته باشد و  فن تهویه  هوا را 
در باالترین رسعت قرار دهید، 

این امر موجب جلوگیری از ورود 
دود به داخل ماشین می شود.

دکمه باز کن درب 
صندوق عقب را

)شامره 1 در تصویر(
برای 2 ثانیه و یا 

بیشرت نگه دارید تا 
درب صندوق عقب 

باز شود.
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چنانچــه اتومبیــل از حالــت قفــل خــارج شــده اســت ، دکمــه 
بازکــن درب صنــدوق عقــب را در قســمت داخلــی درب راننده 

فشــار دهیــد تــا درب صنــدوق بــاز شــود.

کابــل رهــا ســازی اضطــراری درب صنــدوق عقــب  در قســمت 
داخلــی گوشــه ی ســمت چــپ در صنــدوق قــرار دارد.

ــراری  ــاز اضط ــا س ــل ره ــار داده و کاب ــل را فش ــتگیره کاب دس
صنــدوق عقــب را بکشــید تــا درب صنــدوق عقــب بــاز شــود.

         هرگزکودکان را در خودروبدون مراقب  تنها نگذارید.

ــرارداده و  ــودک ق ــل ک ــچ گوشــتی کوچــک را درقف ــک پی ی
ــه هــای ســاعت  ــارم دور در جهــت حرکــت عقرب ــک چه ی
ــد، تاقفــل کــودک درگیرشــود. ســپس یــک چهــارم  بچرخانی
دور در جهــت مخالــف حرکــت عقربــه هــای ســاعت 
بچرخانیــد تــا قفــل کــودک غیرفعــال شــود. چنانچــه قفــل 
ــوان از  ــی ت ــب را من ــای عق ــد ، دربه ــر باش ــودک در گی ک

ــرد. ــاز ک ــل ب داخــل اتومبی

دستگیره داخلی  درب ها

دکمه در باز کن صندوق عقب 

رها سازی اضطراری درب صندوق عقب

قفل کودک

قفل شدن دربها در رشوع حرکت



ــد را از  ــتید کلی ــی هس ــال رانندگ ــه درح ــی ک           هنگام
مغــزی خــارج نکنیــد چــرا کــه قفــل فرمــان فعــال مــی شــود و 

چرخانــدن فرمــان غیــر ممکــن مــی گــردد.

کلید استارت در سمت راست ستون  فرمان قرار دارد.
از سلســله مراتــب ذیــل جهــت روشــن شــدن خــودرو 

اســتفاده کنیــد:

1- کلید می تواند داخل یا خارج شود.
2- پــس از آنکــه کلیــد را از مغــزی خــارج کردیــد فرمــان را قفــل 

. کنید
3- برخی از چراغ ها هشدارمیتوانند در این حالت عمل کنند .

ــوئیچ  ــردن س ــارج ک ــکان خ ــت و ام ــوش اس ــور خام 1- موت
ــدارد. ــود ن وج

2- قفل فرمان را آزاد کنید .
3- اکنــون مــی تــوان تجهیــزات الکرتونیکــی و لــوازم را بــه کار 

انداخــت از قبیــل بــرف پــاک کــن و ســانروف ، ...

1- متام تجهیزات برقی و ابزار های خودرو عمل می کنند.
2- موتور آماده به کار است.
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        از قــرار دادن ریمــوت کنــرتل در فضایــی کــه فشــارآب، 
ــور مســتقیم خورشــید، حــالل،  ــا ن ــت و ی ــاد، رطوب ــای زی دم

ــد. ــده وجــود دارد خــودداری منایی ــا متیزکنن واکــس و ی

در صورتــی کــه احســاس کردیــد کــه فاصلــه ی عملکــرد 
ــراغ  ــه چ ــی ک ــا هنگام ــت و ی ــده اس ــم ش ــرتل ک ــوت کن ریم
هشــدار سیســتم غیــر فعــال ســازی موتــور چشــمک مــی زنــد 

ــد. ــض کنی ــارا تعوی باطــری ریمــوت ه

1- کلید را خارج کنید
2 -پیــچ روی ریمــوت کنــرتل را بــا یــک پیــچ گوشــتی 

قــرار دهیــد.  ON کوچــک در حالــت
3 -قفــل کنــاری ریمــوت کنــرتل را پیــدا کنیــد وآنــرا  بــا یــک 
پیــچ گوشــتی کوچــک بــه آرامــی بیــرون بکشــید و باطــری 

را از آن خــارج کنیــد و کاور باطــری را برداریــد.
ــرون  ــک بی ــک انربکوچ ــا ی ــرتل را ب ــوت کن ــری ریم 4 -باط

ــد . ــه کنی ــای آن را توج ــب ه ــت قط ــید و جه بکش
ــی  ــرات منف ــری تاثی ــر باط ــرروی عم ــت ب ــه: اثرانگش نکت
دارد.از ملــس کــردن ســطح صــاف باطــری خــودداری مناییــد.
5 -باطــری جدیــدی را نصــب کنیــد و دقــت کنیــد کــه 

ــید. ــرده باش ــاب ک ــت انتخ ــرا درس ــای آن ــب ه قط
ــدل  ــرتل م ــوت کن ــرای ریم ــده ب ــه ش ــری توصی ــه: باط نکت

ــد. ــی باش CR2032 م
ــود  ــای خ ــاره رسج ــرتل را دوب ــوت کن ــری ریم 6 -کاور باط
ــرده  ــب ک ــت نص ــرا درس ــه آن ــد ک ــت کنی ــرار داده و دق ق

ــید. باش
7-پیــچ روی ریمــوت کنــرتل را بــا یــک پیــچ گوشــتی کوچــک 

بــه حالــت OFF قــرار دهید.

کلید استارتتعویض باطریباطری ریموت کنرتل

)lock/حالت صفر)قفل

 )ACC(1حالت

)NO(2حالت
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1- باعــث بــه کار افتــادن موتــور می شــود)هنگامی کــه موتور 
در حــال روشــن شــدن اســت برخــی از تجهیــزات برقــی بــرای 

چنــد ثانیــه از کار مــی افتــد(.
2- هنگامــی کــه موتــور بــه کار مــی افتــد کلیــد را بــه رسعــت 
رهــا کنید.کلیــد اســتارت بصــورت اتوماتیــک در حالــت 2 قــرار 

مــی گیــرد.

ــل از  ــده قب ــت دســته دن ــه: توجــه داشــته باشــید وضعی نکت
روشــن کــردن موتــور در خــودرو هــای گیربکــس اتوماتیــک در 
حالــت P یــا N و در خــودرو هــای گیربکــس دســتی در حالــت 

خــالص قــرار داشــته باشــد.

ــرای  ــرار دارد ب ــودرو ق ــد در خ ــه کلی ــی ک ــت هنگام الزم اس
چرخانــدن ازحالــت هــای 1 بــه 0 آنــرا 2/5میلیمــرت بــه ســمت 

داخــل فشــار دهیــد تــا بتوانیــد کلیــد را خــارج کنیــد.

         دریــک ســاختامن بــدون تهویــه هرگــز موتــور را اســتارت 
نــزده و از تــرک کــردن خــودرو در حالــت روشــن خــود داری 
ــیدکربن  ــاوی مونواکس ــمی و ح ــی س ــای خروج ــد. گازه کنی
مــی باشــد کــه مــی توانــد موجــب بیهوشــی گردیــده و حتــی 

مرگبــار باشــد.

        در صــورت اســتفاده از ســوخت نادرســت یــا درصــورت 
بــه موقع روشــن نشــدن موتــور، کاتالیســت کانورتورمــی تواند 
آســیب ببینــد .قبــل از اســتارت زدن موتــور بایــد از اطالعــات 

منــدرج در بخــش کاتالیســت کانورتــور  مطلــع گردیــد.
عملیات استارت به رشح ذیل می باشد :

 N و یا P 1- ترمــز دســتی  را بکشــید. دســته دنــده را در حالــت
قــرار داده )دنــده دســتی  را خالــص کنید(.

2- متام تجهیزات برقی را خاموش کنید .
3- کلیــد را در مغــزی  قــرار دهیــد بــه جهــت حرکــت عقربه های 

ســاعت بچرخانید تــا موتور بــه کار بیفتد.
4- کلیــد را پــس از آنکــه موتــور روشــن شــد بــه رسعــت رهــا 
کنیــد. کلیــد اســتارت بــه صــورت خــودکار در رشایــط 2 قــرار 

خواهــد گرفــت.

نکتــه:  اگــر کلیــد پــس از آنکــه موتــور روشــن شــد بــه رسعــت 
رهــا نشــود، اســتارتر موتــور همچنــان عمــل می کنــد و نــه تنها 
باعــث خالــی  شــدن شــارژ باتــری میشــود بلکــه بــه اســتارتر 

صدمــه مــی زنــد.
هنگامــی کــه خــودرو را روشــن می کنیــد، پــدال گاز را فشــار 
ــه کار  ــتارتر را ب ــار اس ــر ب ــه در ه ــش از 15 ثانی ــد. بی ندهی
نیندازید.اگــر موتــور روشــن نشــد، کلیــد اســتارت را خامــوش 

ــد. ــاره تــالش کنی ــه دوب کــرده پــس از 10 ثانی

هنگامــی کــه دمــای هــوا زیــر 10 درجــه باشــد، روشــن شــدن 
موتــور بــه طــول می انجامــد . بنابرایــن متــام تجهیــزات برقــی 
غیــر رضوری  را در هنــگام روشــن کــردن موتــور خاموش کنید.

از نظــر مــرصف ســوخت توصیــه میشــود پــس از روشــن کردن 
خــودرو بالفاصلــه حرکــت کنیــد. امــا در نظر داشــته باشــید که 
گاز دادن رسیــع و یــا افزایــش دور موتــور پیــش از آنکــه موتور 

بــه دمــای نرمــال برســد، باعــث بــروز صدمــه خواهد شــد.

پــس از آنکــه خــودرو متوقــف شــد،پیش از رهــا کــردن 
ترمزپایــی و خامــوش کــردن ماشــین، دســته دنــده اتوماتیــک 
ــه  را در رشایــط P قــرار داده ، پــس از فشــار بیــش از حــد )ب
ــه  ــود ک ــه میش ــات( توصی ــرم و در ارتفاع ــوای گ ــژه در ه وی
پیــش از آنکــه موتــور را خامــوش کنیــد ، بــرای چنــد دقیقــه آن 
را بصــورت درجــا روشــن بگذاریــد. ایــن امــر موجــب میشــود 
سیســتم خنــک کننــده موتورمدتــی بــه عملیــات خــود ادامــه 

ــا حــرارت زیــر درب موتــور کاهــش پیــدا کنــد. دهــد ت

ــه  ــا ب ــدی شــود، ام ــه آن نیســت کــه خــودرو آب بن ــازی ب نی
 1500 km منظــور ارتقــا عملکــرد طوالنــی  مــدت خــودرو در

اولیــه رشایــط زیــر را بررســی منایــد:
. دور موتــور از 3000 دور بــر دقیقــه و رسعــت خــودرو نبایــد 

از km/h 120 تجــاوز کنــد.
1- در هــر حالــت دنــده ازفشــار یــک دفعــه برپــدال گاز  و یــا 

عملکــرد موتــور تحــت فشــار زیــاد خــودداری منایید.
2- در یک رسعت ثابت رانندگی  نکنید )کم یا زیاد(.

3- تا آنجا که ممکن است از ترمز های ناگهانی خودداری منایید.
پــس از آنکــه km 1500رانندگــی  کردیــد، )مســافت آب بندی( 
مــی توانیــد دور موتــور را بــه صــورت تدریجــی  افزایــش دهید.

)START( 3حالت

فشار دادن

استارت

هوای رسد

رانندگی 

حرکت

پارک کردن

آب بندی موتور
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نکتــه: خودرو را به صورت مرتب رسویس کنید.
رسویــس منظــم رصفــه جوئــی در مــرصف ســوخت را 
بصــورت بهینــه تضمیــن منــوده ، آالینــده هــا را بــه حداقــل 
رســانده و بــه طــور کارآمــد طــول عمــر خــودرو را افزایــش 

مــی دهــد.

ــک  ــب چ ــورت مرت ــه ص ــا را ب ــاد تایر ه ــار ب ــه: فش نکتــ
ــد. کنی

ــش  ــم الســتیک مقاومــت چرخشــی خــودرو را افزای ــاد ک ب
ــرصف  ــش م ــث افزای ــود باع ــه خ ــه نوب ــه ب ــد ک ــی ده م
ــث  ــا باع ــتیک ه ــم الس ــا ک ــاد ی ــاد زی ــردد. ب ســوخت میگ
فرســودگی رسیــع تــر الســتیک شــده و دارای اثــرات مــر 

ــد. ــی باش ــودرو  م ــی خ ــات حرکت در خصوصی

نکتــه: بار های اضافی را با خود حمل نکنید.

میــزان بــار و وســایل غیــر رضوری موجــب افزایــش مــرصف 
ســوخت مــی شــود، بــه ویــژه هنگامــی کــه خــودرو بایــد 

بــه طــور مرتــب ایســتاده و دوبــاره حرکــت کنــد.

بــه منظــور  تکنولــوژی  از پیرفته تریــن  خــودرو شــام 
کاهــش گاز هــای ســمی بــرای محیــط زیســت طراحــی 

گردیــده اســت.

ــرصف  ــزان  م ــر می ــادی ب ــر زی ــام تاثی ــی  ش ــبک رانندگ س
ســوخت و آلودگــی محیطــی دارد.

نکتــه: از شتاب گیری بیش از حد خودداری کنید.

اســتفاده پایــدار و نــه رسیــع از پــدال گاز موجــب مــی شــود 
کــه میــزان مــرصف ســوخت بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش 
ــایش  ــش داده و فرس ــا را کاه ــده ه ــن آالین ــه ، همچنی یافت

اجــزای مکانیکــی را بــه حداقــل مــی رســاند.

نکتــه: از رانندگی  با حداکر رسعت خودداری مناید.

مــرصف ســوخت، گازهــای آالینــده بــه هنــگام رانندگــی بــا 
رسعــت بــاال افزایــش مــی یابنــد. 

نکتــه: به صورت روان رانندگی  کنید.

پیــش بینــی موانــع و کاهــش رسعــت بــه انــدازه کافــی نیــاز 
بــه شــتاب گیــری الزم و ترمــز شــدید را ازبیــن مــی بــرد. ســبک 
رانندگــی نــرم نــه تنهــا مــرصف ســوخت را کاهــش مــی دهــد 
بلکــه مــی توانــد باعــث کاهــش انتشــار آالینده هــای محیطی 

گــردد.

ــا بیشــرت  ــه ی ــرای 45 ثانی چنانچــه بدیهــی باشــد کــه خودروب
بــی حرکــت باقــی خواهــد مانــد و مــروط بــر اینکــه انجــام 
اینــکار ایمــن باشــد ، موتــور را خامــوش کنیــد. اســتارت مجــدد 
در مقایســه بــا درجــه کارکــردن موتــور بــه مــدت 45 ثانیــه یــا 

بیشــرت ، تاثیــر کمــرتی بــر محیــط مــی گــذارد.

       جایــی پــارک نکیــد کــه مــواد قابــل اشــتعال از قبیــل 
ــزوز  ــتم اگ ــا سیس ــاس ب ــرگ در مت ــا ب ــک ی ــتیک خش پالس
قرارگیــرد هــوای خشــک منجــر بــه آتــش ســوزی مــی گــردد.

ــه گازهــای ســمی  ــری اســت ک ــزوز دارای دود گی سیســتم اگ
حاصــل از موتــور را در محیــط زیســت بــه گازهــای کــم 

ــد . ــی کن ــل م ــری تبدی رضرت
بــه دلیــل اســتفاده نادرســت بخصــوص در صــورت اســتفاده از 
ســوخت نامناســب دود گیرهــا بــه ســادگی آســیب مــی بیننــد.

رانندگی  در رشایط متفاوت

خاموش کردن خودرو درترافیک

فیلرت دودگیر)کاتالیست کانورتور(

فیلرت دودگیر نگهداری و بازرسی

حفاظت محیطی 

سبک رانندگی 
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حتــام مــوارد ذیــل را جهــت تقلیــل احتــامل آســیب تصادفــی 
رعایــت منائیــد:

رصفا از سوخت با اکتان حداقل 93 استفاده گردد.
ــیب  ــر آس ــت دودگی ــوخت نادرس ــتفاده از س ــورت اس در ص

ــد. ــد دی ــدی خواه ج

در صورتیکــه بعــد از چنــد بــار اســتارت زدن ماشــین روشــن 
نشــد، از افــراد ذیصــالح مســاعدت بخواهیــد .

در صــورت اســتارت نخــوردن خــودرو از فشــار دادن پــدال گاز 
خــودداری فرمائیــد .

ســعی نکنیــد بــا اســتارت زدن خــودرو را هــل داده یــا یدک کش 
کنید.

موتــور را بیــش از حــد بارگیــری ننمــوده و دور موتــور را بیــش 
از حــد بــاال نربیــد. هنگامیکــه خــودرو در حــال حرکــت اســت 

موتــور را در دنــده خامــوش نکنیــد .
چنانچــه فکــر می کنیــد خــودرو روغــن بیــش از حد می ســوزاند 

از افــراد ذیصــالح مســاعدت بخواهیــد .چــرا کــه اینــکار ترجیحــاً 
کارآیــی دود گیــر را کاهــش مــی دهــد.

در صــورت وجــود احتــامل نــزدن اســتارت یــا قــدرت نداشــنت 
خــودرو هنــگام حرکــت در اولیــن فرصــت جهــت بازرســی بــا 

عاملیــت هــای مدیــا موتــورز متــاس حاصــل فرماییــد.
در جاهایــی کــه احتــامل دارد قســمت زیریــن خــودرو با زمین 

برخــورد ســنگین مناید رانندگــی نکنید.

ــا  ــور ی ــور، فقــدان عملکــرد موت ــا زدن اســتارت موت توجــه : ب
پــس زدن موتــور مــی توانــد بــه دودگیــر آســیب جدی برســاند 
ــدرج در دفرتچــه  ــدی من ــق زمانبن ــد طب ــداری منظــم بای نگه

راهنــامی ضامنــت و نگهــداری انجــام گــردد.

        گازهای بنزین بســیار قابل اشــتعال بوده و در محیطهای 
بســته نیز کامــال قابل انفجار اســت.

هنگام سوخت گیری همواره موارد ذیل را رعایت منائید :
1- موتور را خاموش کنید.

2- سیگار نکشید و از شعله روشن استفاده نکنید.
3- از تلفن همراه استفاده نکنید.

4- از رس ریز شدن سوخت جلوگیری منائید.
5- بیش از حد مخزن را پر نکنید.

درب بــاک بنزیــن روی ســمت چــپ عقــب خــودرو قــرار دارد. 
بــرای بــاز کــردن آن دکمــه بــاز کــردن در بنزیــن را زیــر پنــل 

تجهیــزات ســمت راننــده بکشــید.

دریچــه بــاک بنزیــن را بــه صــورت آرام و خــالف جهــت حرکت 
عقربــه هــای ســاعت  بچرخانیــد تــا فشــار داخل مخــزن خارج 

شود.
ــت  ــن را در جه ــاک بنزی ــه  ب ــری، دریچ ــوخت گی ــس از س پ
حرکــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا 3 صــدای تــق بــه 

گــوش برســد.

ــای  ــا دم ــاب و ی ــتقیم آفت ــور مس ــر ن ــودرو زی ــر خ         اگ
زیــاد پــارک اســت، بــاک بنزیــن را بــه صــورت کامــل پــر نکنید، 
انبســاط بنزیــن ممکــن اســت موجــب رس ریز شــدن آن شــود.
ــازل مخصــوص  ــه بــاک بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه ن لول
ــد.  ــی منای ــول م ــدون رسب را قب ــن ب ــوخت بنزی ــای س پمپه
دریچــه ای بــرروی دهانــه بــاک وجــود دارد، قبــل از پرکــردن 
ــال  ــا دریچــه را کام ــد ت ــی داخــل بربی ــدازه کاف ــه ان ــازل را ب ن
بــاز کنــد .پــس از ســوخت گیــری موتــور را بــه دقــت اســتارت 
بزنیــد. اگــر موتــور بطــور غیــر یکنواخــت کارکــرد، آن را 
خامــوش کــرده و قبــل از اقــدام بــه اســتارت مجــدد از افــراد 

ــد. ــاعدت بخواهی ــالح مس ذیص

باک و سوخت

رشایط الزم سوخت
ایمنی درمحوطه پمپ بنزین 

باک بنزین
درب باک بنزین

دریچه باک بنزین

سوخت گیری

سوخت

استارت

رانندگی
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صافــی بنزیــن باعــث تصفیــه بنزیــن داخــل بــاک مــی شــود 
ــور  ــه موت ــن آب ب ــن همچنی ــق در بنزی ــور ذرات معل و از عب
ــش  ــوخت در کاه ــی س ــض صاف ــد تعوی ــی کن ــری م جلوگی
ــر  ــور تاثی ــر موت ــدن عم ــر ش ــی ت ــوخت و طوالن ــرصف س م

بســزایی دارد.

        قبــل از تنظیــم مجــدد کلیــد قطــع و وصــل ســوخت ، 
همــواره نشــتی ســوخت را کنــرتل منائیــد.

ــد قطــع خــودکار  ــی، کلی ــه اتفاق ــا رضب در صــورت برخــورد ی
ــا را  ــع، درب ه ــوخت را قط ــن س ــود تامی ــه خ ــوخت خودب س
بــاز و چراغهــای داخــل را روشــن مــی کنــد. بعــالوه چــراغ هــای 
فــالرش چشــمک مــی زنــد. کلیــد قطع کــن خــودکار ســوخت در 
قســمت راســت اتــاق موتــور قــراردارد. قبــل از اســتارت موتــور، 
کلیــد را مــی تــوان مجــددا تنظیــم منــود. کلیــد را بافشــار دادن 
قســمت فوقانــی آن )طبــق فلــش در تصویــر( مــی تــوان مجددا 

تنظیــم شــود.

ــا  اطالعــات زیــر بــه ویــژه بــرای صاحــب خــودرو ای کــه ب
ــتند: ــم هس ــیار مه ــدارد، بس ــنایی ن ــک آش ــده اتوماتی دن

1- پیــش از روشــن کــردن موتــور دســته دنــده را در حالــت  
ــان حاصــل مناییــد کــه ترمــز  ــا N قــرار دهیــد و اطمین P ی

پایــی و ترمــز پــارک اســتفاده شــده .
ــه  ــده ب ــال دن ــل از انتق ــور قب ــس از اســتارت زدن موت 2- پ

ــد. ــز اســتفاده کنی ــت حرکــت الزم ، از هــر دو ترم وضعی
ــان  ــت R,D در زم ــده را از وضعی ــوان دن ــچ عن ــه هی 3- ب
ــه  ــث صدم ــرا باع ــد، زی ــت P وارد نکنی ــه وضعی ــت ب حرک

ــد. ــد گردی ــک خواه ــس اتوماتی ــه گیربک ــدید ب ش

دنده اتوماتیک یک جعبه دنده 4 رسعته است.
نکتــه: چــراغ روی انتخابگــر دســته دنــده و شــامره یــا 
حــرف بــرروی صفحــه کیلومــرت شــامر وضعیــت دنــده 

انتخابــی منایــش خواهــد یافــت.

هنــگام تغییــر وضعیــت دنــده اهــرم را طبــق رنــگ فلــش هــا 
در شــکل حرکــت دهیــد:

          انتقال آزاد

          انتقال با فشار پدال ترمز

صافی بنزین

جعبه دنده اتوماتیک*کلید قطع کن خودکار سوخت
مواردی برای استفاده

اهرم انتخابگردسته دنده
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          همــواره خــودرو را پــس از پــارک کــردن باانتخابگــر دنده 
در وضعیــت »P« )پــارک( ترک کنید .

         هرگــز نبایــد در هنــگام حرکــت   دنــده را از حالــت D بــه 
حالــت N تغییــر دهید.

در ایــن وضعیــت جعبــه دنــده قفل اســت . بااســتفاده از ترمز 
پــارک و رصفــا هنگامیکــه خــودرو بــدون حرکــت اســت ، ایــن 

وضعیــت را انتخــاب کنید.

ــت ،  ــت اس ــدون حرک ــل ب ــه اتومبی ــی ک ــا آن را هنگام رصف
ــد. ــاب کنی انتخ

از ایــن وضعیــت هنگامــی اســتفاده کنیــد کــه خــودرو 
بــدون حرکــت بــوده و موتــور بــه مــدت کوتاهــی در جــا 

ــد. ــی کن کار م

بــرای رانندگــی معمولــی انتخــاب کنیــد .طبــق رسعت خــودرو 
ووضعیــت گاز ، تغییــر کامــال اتوماتیــک بــرروی متامــی دنــده 

انجــام مــی شــود.

ــد.  ــرت می باش ــده 2 و کم ــامل دن ــک ش ــده اتوماتی ــن دن ای
ایــن دنــده را هنگامــی کــه نیــاز بــه ترمــز موتــور در 
ــد. ــاب کنی ــد، انتخ ــیب داری ــا ش ــوار و ی ــیر های ناهم مس

ایــن حالــت بــه عنــوان دنــده 1 اســت. ایــن حالــت را 
ــد  ــیب های تن ــوری در ش ــز موت ــه ترم ــاز ب ــه نی ــی  ک زمان

داریــد اســتفاده کنیــد.

هنگامــی کــه کلیــد اســتارت روشــن اســت و پــدال ترمز فشــار 
داده شــده اســت و دســته دنــده منی توانــد از حالــت P خــارج 
شــود. در ایــن هنــگام کلیــد اســتارت را خامــوش کنیــد ، کلید را 
در آورده و پــدال ترمــز را فشــار دهیــد. کاور روی دنــده را بلند 
کــرده ) در بــاال ســمت راســت دنــده( کلیــد خــودرو را در ایــن 
قفــل قــرار داده قفــل را آزاد کــرده، دســته دنــده را در حالــت 
N قــرار دهیــد. کلیــد را از قفــل خــارج کــرده موتــور را بــه کار 

بیاندازیــد، دنــده را بــه حالــت مطلــوب تغییــر دهید.

نکتــه: درصــورت بــروز چنیــن مشــکلی در ارسع وقــت بــا 
عاملیــت هــای مجــاز متــاس حاصــل مناییــد.

بصــورت  کردیــد،  انتخــاب  را   D حالــت آنکــه  از  پــس 
اتوماتیــک دنــده  هــا از دنــده کمــرت انتخــاب گردیــده 
ــورت  ــا بص ــده ه ــت دن ــور و رسع ــش دور موت ــا افزای و ب

اتوماتیــک افزایــش پیــدا مــی کنــد.

ــار و  ــدال گاز را تاحداکــر ممکــن یکب ــرای گرفــنت شــتاب، پ ب
دریــک حرکــت رسیــع فشــار دهیــد .در رسعــت هــای معیــن، 
اینــکار باعــث دنــده معکــوس بــه پاییــن ترین و مناســب ترین 
دنــده و بــه دنبــال آن شــتاب گیــری رسیــع مــی گردد.پــس از 
رهــا کــردن پــدال، تغییــر رسعــت معمــول دنــده )بــر اســاس 
رسعــت خــودرو و وضعیــت پــدال گاز( از رس گرفتــه می شــود.

وضعیت های اهرم  دنده

P حالت پارک

R حالت دنده عقب

N حالت خالص

D حالت رانندگی 

دنده 2 )دنده 1 و 2(

L دنده 1

باال بردن رسعت خودرو

دنده معکوس

P تعویض دنده اضطراری از حالت
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هنگامــی کــه دکمــه overdrive off روشــن اســت. در 
صفحــه منایــش عبــارت O/D OFF  نشــان داده خواهــد 
شــد و جعبــه دنــده اتوماتیــک از تعویــض دنــده در حالــت 
ــو  ــن جل ــه  پایی ــه دنده هــای 3 ب ــه صــورت خــودکار ب D ب
ــه حالــت عــادی،  ــاز گشــت ب ــرای ب ــری خواهــد کــرد. ب گی
ایــن دکمــه را دوبــاره فشــار دهیــد. عبــارت O/D OFF از 

ــاک گــردد. صفحــه منایــش پ

در دنــده اتوماتیــک میتوانیــد بــه صــورت دســتی  و با اســتفاده 
از ایــن دکمــه، 3 حالــت زیــر را انتخــاب کنید:

SNOW )*(  و  sport )S(  و  NORMAL )ECONOMY(
ــه  ــک ب ــده اتوماتی ــت،  دن ــن اس ــور روش ــه موت ــی ک هنگام
صــورت خــودکار درحالــت )NORMAL )ECONOMY قــرار 

خواهــد داشــت.

حالــت NORMAL در رانندگی  هــای عــادی اســتفاده مــی شــود 
و بهرتیــن حالــت مــرصف ســوخت و ایجــاد آالیندگــی را دارد. 
ــر.  ــای دیگ ــت NORMAL از حالت ه ــه حال ــرای بازگشــت ب ب
دکمــه کنــرتل حالــت را بــه صــورت پشــت رس هــم فشــار دهید.

ــار  ــم فش ــت رس ه ــورت پش ــه ص ــت ب ــرتل حال ــه کن دکم
دهیــد تــا حالــت SPORT انتخــاب شــود )صفحــه منایــش 
عالمــت  S  را نشــان خواهــد داد(. در ایــن حالــت، گیربکــس 
نســبت به عملکــرد پدال گاز حســاس تــر خواهد شــد. هنگامی 
کــه در دنده هــای ســنگین هســتید رسیعــرت عمــل خواهــد کــرد 
و در دنده هــای ســبک کنــد تــر عمــل خواهــد کــرد تــا عملیات 
ــرای  ــود.حالت SPORT را ب ــام ش ــرت انج ــری به ــتاب گی ش
ــاب  ــد انتخ ــاز داری ــرت  نی ــتابگیری بیش ــه ش ــه ب ــی  ک زمان
کنیــد، امــا توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن حالــت میــزان  

مــرصف ســوخت افزایــش خواهــد یافــت.

بــا انتخــاب حالــت زمســتان ، هنــگام حرکت از وضعیت ســکون 
ــده 2  ــل بادن ــن اتومبی ــای پایی ــده و در رسعته در ســطوح لغزن
و ســپس بــا دنــده هــای باالتــر رشوع بــه حرکــت کــرده و لــذا 

چرخــش در جــای چرخهــا را کاهــش مــی دهــد.

هنــگام رانندگــی در شــیبهای تنــد ، جعبــه دنــده خودبــه خــود 
زمــان انتقــال بــه دنــده باالتر را بــه تأخیرمی انــدازد. اینــکار برای 
جلوگیــری از تغییرهــای مکــرر دنده بــوده و کیفیــت رانندگی را 

باالتــر خواهــد بــود.

 R جعبــه دنــده دســتی دارای شــش دنــده ، 1، 2، 3، 4، 5 و دنــده
)عقــب( می باشــد .

Overdrive )O/D off(برای حالت OFF کلیه انتخاب وضعیتکلید

NORMAL  ECONOMY حالت

SPORT حالت

SNOW  حالت زمستان

حالت کنرتل اتوماتیک

حالت رس باالیی

دنده دستی*
دسته دنده
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1- هنگامــی کــه از حالــت دنــده جلــو بــه دنــده عقــب در 
حــال تعویــض دنــده هســتید، اطمینــان حاصــل مناییــد کــه 
خــودرو متوقــف شــده و بــرای لحظــه ای بایســتید، ســپس 
کالچ را بــه صــورت کامــل فشــار دهیــد و دنــده را تعویــض 

کنیــد.
2- از قــرار دادن دســت خــود بــه هنــگام رانندگــی  بــر روی 
اهــرم  دنــده خــودداری مناییــد. فشــار دســت شــام ممکــن 

اســت باعــث فرســایش مکانیــزم دنــده شــود.
ــای خــود را روی کالچ قــرار ندهیــد،  3- هنــگام رانندگــی  پ

باعــث افزایــش فرســایش کالچ میشــود.
4- بــا اســتفاده از نیــم کالچ، اتومبیــل را بــدون حرکــت بــر 

روی شــیب نگــه نداریــد.

RPM دور موتور    Km/h رشح        رسعت حداکر       

     دنده 1                   48                      6500

     دنده 2                  81                      6500

     دنده 3                 124                      6500

     دنده 4                 166                      6500

        رشح         رسعت پیشنهادی تعویض دنده         دور موتور

   دنده 1 به 2                  21-15                  3000-2200

   دنده 2 به 3                 35-26                  3000-2200

   دنده 3 به 4                 45-40                  2500-2200

   دنده 4 به 5                 61-53                  2500-2200

بــرای افزایــش ایمنــی ، سیســتم ترمــز هیدرولیکــی از طریــق 
مــدار مضاعــف عمــل مــی کنــد .چنانچــه یــک مــدار عمــل 
ــا  ــد داد ، ام ــه خواه ــرد ادام ــه عملک ــر ب ــدار دیگ ــد ، م نکن
مســتلزم فشــار بیشــرت پــدال )رفــت و آمــد بیشــرت پــدال ترمــز( 

و مســافت توقــف بیشــرت مــی باشــد . 
ــک  ــا ی ــه رصف ــی ک ــز هنگام ــرد ترم ــدم  عملک ــورت ع در ص
ــی ،  ــی رانندگ ــط ایمن ــت رشای ــا رعای ــد ، ب ــی کن ــدارکار م م
اتومبیــل بایــد متوقــف گردد.به رانندگــی ادامه ندهیــد از افراد 

ــد. ذیصــالح مســاعدت بجوئی

ــز  ــتم ترم ــر روی سیس ــأ ب ــده خ ــت کنن ــتم تقوی ــک سیس ی
نصــب شــده اســت. خواهشــمند اســت به منظــور اســتفاده از 
آن بــه نــکات زیــر توجــه فرماییــد: ایــن سیســتم تنهــا هنگامی 
ــور روشــن  اســت، درزمــان خامــوش  ــد کــه موت عمــل می کن
بــودن موتــور ترمــز بعــد از 3 بــار فشــار دادن پــدال بــه صورت 

عــادی بــدون سیســتم تقویــت در مــدار اســت.

        در هنــگام رانندگــی  پــای خــود را روی پــدال ترمــز 
قــرار ندهیــد، چــرا کــه ممکن اســت باعث داغ شــدن سیســتم 
ترمــز شــود و عملکــرد مناســب ترمــز را کاهــش داده، موجــب 

فرســایش شــدید اجــزی سیســتم ترمــز مــی شــود.

ــای  ــد، از ترمز ه ــودرو جدی ــا خ ــه ب ــرت اولی در 1500 کیلوم
ــه:  ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــد. ب ــی خــودداری کنی ناگهان
ــه اجــزای  ــداوم فرســایش کلی ــه صــورت م ــا ب الزم اســت ت
ــزوم تعویــض شــود.  سیســتم ترمــز بررســی و در صــورت ل
ایــن امــر موجــب میشــود تــا شــام بیشــرتین ایمنــی را 
ــدا  ــش پی ــام افزای ــز ش ــتم ترم ــر سیس ــید و عم ــته باش داش
ــه  ــاز ب ــک ترمز،نی ــا دیس ــت و ی ــض لن ــس از تعوی ــد. پ کن

ــد. ــی باش ــدی م 800km آب بن

سیستم ترمزتعویض دنده های پیشنهادیهشدار های در هنگام رانندگی 

ترمز

سیستم تقویت کننده خأ

لنت  ترمز
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رانندگــی  در آب و یــا در باران ســنگین  موجب کاهش عملکرد 
سیســتم ترمــز  میشــود. در ایــن هنــگام فاصلــه مطمئنــه را بــا 
دیگــر خودرو هــای رعایــت کنیــد و پــدال ترمــز را بــه صــورت 
متنــاوب فشــار دهیــد تــا ســطح دیســک ترمــز را خشــک نگــه 

دارید.

اتومیبــل شــام مجهــز بــه  سیســتم توزیــع الکرتونیــک 
ــور  ــط مبنظ ــی رشای ــت متام ــه تح ــد ک ــی باش ــز)EBD( م ترم
حفــظ کارائــی ترمــز ، نیــروی ترمــز را بیــن محورهــای عقــب و 

ــد . ــی کن ــع م ــو توزی جل
 EBD در وضیعتــی کــه ســوئیچ اســتارت بــاز اســت ، سیســتم
ــه صــورت منظــم متامــی اجــزای الکرتیکــی و همچنیــن در  ب
فواصــل مکــرر هنــگام رانندگــی اتومیبــل را کنــرتل مــی کنــد، 
سیســتم EBD متصــل بــه چراغ هشــدار سیســتم ترمز بــر روی 
صفحــه منایــش مــی باشــد.چنانچه این چــراغ در حــال رانندگی 
روشــن شــود یــا بیــش از 3 ثانیــه پــس از بــاز شــدن ســوئیچ 
اســتارت روشــن باقــی مبانــد ، سیســتم ترمــز دارای نقــص بوده 

و منــی تــوان از EBD اســتفاده منــود.

در صــورت بــروز ایــن نقــص بــا رعایــت ایمنــی هــر چــه 
رسیعــرت اتومبیــل را متوقــف منــوده و بالفصلــه از افــراد ذیصالح 

ــد . ــاعدت بخواهی مس
درحالــت روشــن بــودن چــراغ هشــدار سیســتم ترمز بــا اتومبیل 

رانندگــی نکنید.

ــف  ــی توق ــای فیزیک ــر محدودیته ــد ب ــی توان           ABS من
اتومیبــل در فاصلــه بســیار کوتــاه و رسعــت بســیار بــاال یا خطر 
رس خــوردن در آب ، وقتــی کــه آب از متــاس مناســب بیــن 
الســتیک هــا و ســطح جــاده جلوگیــری مــی کنــد ، غلبــه یابــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه اتومبیــل مجهز بــه سیســتم ABS نباید 
راننــده را اغــوا بــه ریســک کــردن کنــد کــه مــی توانــد بــر ایمنی 
وی یــا ســایر راننــدگان جــاده تاثیــر گــذارد . درمتامــی ایــن مــوارد 
مســئولیت راننــده عبارتســت از رانندگــی بــا احتیــاط معمــول 

طبــق رشایــط رانندگــی و آب و هوایــی حاکــم.
طبــق رشایــط ترمــز معمــول ، ABS فعــال نخواهــد شــد. بــا ایــن 
وجــود چنانچــه نیــروی ترمــز ازچســبندگی موجــود باعــث قفل 
شــدن چرخهــا گــردد، سیســتم ABS خودبخــود عمــل خواهــد 
کــرد .فعــال شــدن ایــن سیســتم بــا لــرزش رسیــع پــدال ترمــز 

مشــخص مــی گــردد.

هیــچ وقــت پشــت رسهــم پــدال ترمــز را فشــار ندهیــد .ایــن 
کار باعــث قطــع عملکــرد ABS و افزایــش فاصلــه ترمــز گیــری 
مــی شــود.درصورت بروز وضعیــت اضطراری حتــی هنگامیکه 
جــاده لزنــده اســت ، راننــده بایــد حداکــر مســاعی خویــش را 
جهــت ترمزگیــری بــکار گیــرد. سیســتم ترمز ضد قفــل تضمین 
مــی کنــد کــه چرخهــا قفــل نشــده و در کوتاهرتیــن فاصلــه 
ممکــن طبــق رشایــط حاکم ســطح جــاده اتومبیل متوقف شــود.

توجــه : در ســطوح صــاف نظیــر بــرف پــودری ، شــن و ماســه 
طــول ترمــز مــورد نیــاز سیســتم ترمــز ضــد قفــل ممکــن اســت 
ــر ABS باشــد ، حتــی اگــر فرمــان  بیشــرت از سیســتم ترمــز غی
بخوبــی کنــرتل شــود . عملکــرد طبیعــی قفــل شــدن چرخهــا 
بــر روی ســطوح نــرم تکــه هایــی از مــواد ســطح را در جلــوی 
اتومبیــل تشــکیل مــی دهــد کــه آن بــه توقــف کمــک مــی کند.
رصف نظــر ازفشــار آوردن بــه پــدال ترمــز، بایــد قــادر 
باشــید کــه فرمــان خــودرو را بصــورت عــادی هدایــت کنید.

در صــورت ایــن نقــص در سیســتم بــا رعایــت ایمنــی هــر 
چــه رسیعــرت اتومبیــل را متوقــف منــوده و بالفصلــه از افــراد 
ذیصــالح مســاعدت بخواهیــد . درحالــت روشــن بــودن 
چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز بــا اتومبیــل رانندگــی نکنیــد.

ABS منیتوانــد خطــا یــا تجربــه راننــده را بطــور قابــل 
اطمینــان جــربان کنــد.

توجــه : درزمــان روشــن شــدن چــراغ هشــدار ABS سیســتم 
ترمــز )غیــر ABS معمولــی( کامــالً عملیاتــی بــوده و تحــت 
تاثیــر فقــدان جزئــی یــا کامــل ABS قــرار منــی گیــرد .باایــن 
وجــود، مســافتهای ترمــز گیــری ممکــن اســت افزایــش یابــد.

رطوبت

توزیع نیروی الکرتونیکی ترمز

)ABS ( ترمزهای ضد قفل

ترمز در رشایط اضطراری

مهم

ABS چراغ هشدار
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ــا  ــد و ی ــی نکنی ــاال رانندگ ــتی ب ــز دس ــا ترم ــز ب        هرگ
ــه  ــید چراک ــاال نکش ــتی را ب ــز دس ــی ترم ــگام رانندگ در هن
انجــام ایــن عمــل ممکــن اســت باعــث عــدم کنــرتل و از کار 
افتــادن سیســتم ABS شــود و بــه لنتهــای ترمــز چــرخ هــای 

عقــب آســیب وارد  مــی کنــد.

ترمــز دســتی تنهــا بــرروی چــرخ هــای عقــب عمــل میکنــد.
ــاال بکشــید ایــن ترمــز  اهــرم  ترمــز دســتی را بــه ســمت ب
ــف  ــودرو را متوق ــه خ ــی ک ــود.همواره در رشایط ــال ش فع
کــرده ایــد ترمــز دســتی را کامــل بــه ســمت بــاال بکشــید.

بــرای آزاد کــردن ترمــز دســتی دســته آن را بــه آرامــی بــه 
ــان  ــش نش ــته را)فل ــه روی دس ــید و دکم ــاال بکش ــمت ب س
ــه صــورت  ــا دســته ب ــد ت داده شــده در تصویر(فشــار دهی

ــل آزاد شــود. کام
هنگامــی کــه در رسآشــیبی پــارک کــرده ایــد تنهــا بــه بــاال 
ــده را در  ــته دن ــد .دس ــه  نکنی ــتی تکی ــز دس ــیدن ترم کش
حالــت Pقــرار دهیــد تــا گیربکــس قفــل شــود و از حرکــت 

خــودرو بــه همــراه ترمــز دســتی بــاال جلوگیــری شــود.

ــه  ــدون اینک ــتی ب ــز دس ــردن ترم ــالص ک ــرای خ ــه :  ب توج
اهــرم را کمــی بــه ســمت بــاال بکشــید ، دکمــه را بــه آرامــی 

بــه داخــل فشــار دهیــد تــا اهــرم آزاد شــود . 

کمــک پــارک رصفــا بــرای راهنامیــی اســت . سنســورها 
ــع از  ــن موان ــواع معی ــه شناســایی ان ــادر ب ممکــن اســت ق
قبیــل تیرهــای باریــک یــا اشــیاء کوچــک حداکــر بــا چنــد 
ســانتیمرت پهنــا ، اشــیاء کوچــک نزدیــک بــه زمیــن ، اشــیاء 
باالتــر از ســطح صنــدوق عقــب و برخــی اشــیاء بــا ســطوح 

ــر انعکاســی نباشــند. غی

ــخ  ــد عــاری از گــرد و خــاک ، ی ــه: سنســور هــا بای نکتــــ
ــند. ــرف باش و ب

توجــه : اگــر رســوباتی بــر روی ســطح سنســورها تشــکیل 
منایــد. مختــل  را  آنهــا  عملکــرد  اســت  ممکــن  شــود، 
هنــگام شستشــوی اتومیبــل ، افشــانه هــای آب پرفشــار را 
مســتقیامً از فاصلــه نزدیــک بــه ســمت سنســورها نگیریــد.

عملکرد این سیستم به صورت زیر می باشد:
ســه سنســور مافــوق صــوت در ســپر عقــب قــرار دارد کــه 
محوطــه پشــت اتومبیــل را جهــت تشــخیص موانــع جســتجو 

مــی کنــد.در صــورت شناســایی مانــع ، سنســورها مســافت 
خــود را از پشــت اتومبیــل محاســبه کــرده ، و ایــن اطالعــات 
ــه  ــد ب ــد. بای ــده اعــالم مــی کن ــه رانن ــگ هشــدار ب ــا زن را ب
یــاد داشــت کــه ایــن سیســتم رصفــا جهــت کمــک بــه پــارک 
اتومبیــل اســت .عملیــات ایــن سیســتم عــاری از خطــا نبــوده 

و جایگزیــن مشــاهده و قضــاوت شــخصی منــی باشــد.

نحوه کار کرد کمک پارک عقب :
وقتــی خــودرو روشــن باشــد درصــورت انتخــاب دنــده عقب، 
کمــک پــارک خودبخــود وارد عمــل مــی شــود و بــه محــض 
خــالص کــردن دنــده عقــب ، خامــوش مــی شــود.ظرف یــک 
ــرد  ــد کارک ــور تائی ــه منظ ــب ب ــده عق ــاب دن ــه از انتخ ثانی

سیســتم ، صــدای »بــوق کوتاهــی« شــنیده مــی شــود.

هنــگام حرکت با دنده عقب: 
اگــر شــی در فاصلــه ی 1/2مرتپشــت سنســور قــرار داشــته 
باشــد صــدای هشــدار بــه گــوش میرســد هرچــه مســافت 
میــان شــئ و خــودرو کمــرت شــود تنــاوب ایــن صــدا 

رسیعــرت خواهــد شــد.
چنانچــه مانــع در فاصلــه 48 ســانتی مــرتی ســپر عقب باشــد، 

زنگهــا بــه آهنــگ هشــدار پیوســته ای تبدیــل می شــود.

ترمز دستی

کمک پارک
سیستم کمک پارک با سنسور مافوق صوتی )رادارمعکوس(
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         دوربیــن عقــب رصفــا جهــت راهنامیــی اســت ، دامنــه 
دوربیــن محــدود اســت .هنــگام عقــب رفــنت رصفــا بــر روی 

دیــد دوربیــن تکیــه نکنید.

برخــی از مدلهــا دارای دوربیــن پــارک عقــب نصــب شــده 
ــده  ــاب دن ــس از انتخ ــتند. پ ــب هس ــالک عق ــاالی پ در ب
ــا پشــت  ــه دقیق ــزی را ک ــر چی ــر ه ــن تصوی ــب، دوربی عق
ــر در صفحــه  ــد. ایــن تصوی اتومبیــل اســت ، ثبــت مــی کن

ــی شــود. ــش داده م ــری منای ناوب

ــد . در  ــل نکنی ــب حم ــه عق ــر روی قفس ــیاء را ب         اش
صــورت تصــادف، ایــن اشــیاء مــی تواننــد بــه اشــیاء پرتــاب 

ــاک تبدیــل گردنــد. شــونده خطرن

تجهیــزات ، ابــزار یــا باروبنــه بــاز و متحــرک را کــه در 
ــا مانورهــای اضطــراری موجــب صدمــه  صــورت تصــادف ی
شــخصی مــی گــردد، حمــل نکنیــد .درصــورت امــکان 
ــرروی  ــه  ب ــار و بن ــنت ب ــرای بس ــی ب ــای ایمن از کمربنده
صندلیهــا اســتفاده کنیــد بــرای افزایــش فضــای بــار وبنــه ، 
متامــی مهارهــای رس را پاییــن آورده ، زبانــه هــای خــالص را 
فشــار داده و پشــتی صندلــی را بــه ســمت جلــو خــم کنیــد.

ــار در  ــگام حمــل ب ــی و هن ــگام اســتفاده از صندل        هن
صنــدوق عقــب ، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه پشــتی هــای 
صندلــی عقــب محکــم در وضعیــت عمــودی چفــت شــده 

اســت. 
هنــگام برگردانــدن صندلــی بــه وضعیــت عمــودی، اطمینــان 
حاصــل کنیــد کــه گیــره هــا درگیــر شــده و نــوار قرمــز روی 
ــه  ــد ک ــی کن ــد م ــکار تائی ــت .این ــت اس ــل روی ــره قاب گی

پشــتی محکــم اســت.
توجــه : هنــگام برگردانــدن صندلــی بــه وضعیــت عمــودی ، 
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کمربندهــای ایمنــی گیــر نکــرده 

باشند.

درصــورت بــروز تصــادف یــا توقــف ناگهانــی ، بــار در حــال 
ــت  مــی دهــد. همــواره  ــر وضعی حمــل در فضــای بازتغیی
اطمینــان حاصــل کنیــد اشــیاء ســنگین تــا حــد ممکــن پایین 

و دور از دســرتس باشــد.

وسایل هشدار خطر
استفاده از باتری کمکی 

یدک کردن خودرو
تعویض چرخ
تعویض فیوز

تعویض المپ 

حمل باردوربین پارک عقب

تا کردن صندلی های عقب

نشانگر»چفت کردن« پشتی  صندلی های عقب

حمل بارهای سنگین

اطالعات اضطراری

وسایل هشدار خطر

فالرشها



117 116

هنگامــی کــه در حــال رانندگــی  بــه مشــکلی  برخوردیــد و نیــاز 
بــه توقــف و کاهــش رسعت داشــتید، کلید فــالرش را فشــار داده 

تــا چراغ هــای راهنــام روشــن شــده و چشــمک بزننــد.

 

مثلث خطر در صندوق عقب خودرو قرار دارد.
ــد و  ــورد کردی ــکلی  برخ ــا مش ــی  ب ــه در رانندگ ــی ک هنگام
نیــاز بــود کــه خــودرو را بــه گوشــه جــاده انتقــال دهیــد، 
در صــورت امــکان ایــن مثلــث را 100 مــرت جلــو تر از پشــت 
ــت  ــدگان جــاده از وضعی ــا ســایر رانن ــرار داده ت خــودرو ق

شــام مطلــع گردنــد.

        هرگــز موتــور را بــا اســتفاده از هــل دادن و یــا بکســل 
روشــن نکنید.

        اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ولتــاژ هــر دو باتــری یکــی  
هســتند )12V(, و از کابــل اســتاندارد بــرای باتری هــای 12 ولت 

کنید. استفاده 

اســتفاده از کابلهــای کمکــی از یــک باتــری یــا یــک باتــری 
نصــب شــده بــرروی خــودروی دیگــر تنهــا روش تائیــد 
ــی  ــری آن خال ــه شــارژ بات ــی ک شــده اســتارت زدن اتومبیل

شــده  مــی باشــد .
ــتفاده  ــر اس ــودرو دیگ ــک خ ــری ی ــد از بات ــر می خواهی اگ
کنیــد، بایــد خــودرو بــه گونــه ای پــارک شــود کــه دو باتــری 
بــه یکدیگــر بســیار نزدیــک باشــند. اطمینــان حاصــل کنیــد 
کــه هیــچ متاســی میــان دو خــودرو وجــود نداشــته باشــد.

       اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کابل هــای باتــری بــه 
درســتی  نصــب شــده انــد و بــه صــورت ناگهانــی از باتــری 
جــدا منــی شــوند )بــرای مثــال هنگامــی کــه موتــور رشوع به 
لــرزش می کنــد( در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت باعــث 

جرقــه زدن شــود و آتــش ســوزی ایجــاد کنــد.

کلیــد اســتارت و کلیــه تجهیــزات برقــی هــردو دســتگاه را خامــوش 
کــرده و از دســتورالعمل زیــر پیــروی کنیــد:

1- کابــل اســتارت زنــی کمکــی قرمــز را بیــن ترمینــال مثبــت هردو 
باتــری وصــل کنید.کابــل اســتارت زنــی مشــکی را از ترمینــال منفی 
باتــری کمکــی )A( بــه نقطه اتصــال زمین مطلوب)دســته موتور یا 
ســطوح رنــگ نشــده( حداقــل بــه فاصلــه 0.5 مــرت از باتــری و کامال  
دور از ســوخت و روغــن ترمــز در خــودرو خامــوش )B( وصل کنید.

2- بررســی کنیــد کــه کابل هــا با اجــزای قابــل حرکت هــر دو موتور 
در ارتباط نباشند.

3- اکنــون موتــور خــودرو بــا باتری تخلیه شــده را روشــن کنید پس 
از کارکــرد هــر دو موتــور اجــازه دهیــد بــه مــدت دو دقیقــه در جــا 

کار کنند.
توجــه : چنانچــه پــس از چنــد بــار تــالش خــودروی خاموش روشــن 

نشــود بــا عاملیت هــای  مجــاز مشــورت منائید.
4-  موتور خودرو کمک دهنده را خاموش کنید .

5- کابل ها را در خالف ترتیبی که وصل کرده بودید جدا کنید.

هرگــز تجهیــزات برقــی خودرویــی را ، پیــش از جــدا کــردن 
کابل هــای کمکــی روشــن نکنیــد. 

مثلث خطر

استفاده از باتری کمکی 
کابل باتری

استارت زدن اتومبیل

مهم
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در هــردو ســمت جلــو و عقــب خــودرو حلقــه یــدک کــش  
وجــود دارد. هنگامــی کــه خــودروی شــام از کار بیفتــد و یــا 
تصــادف کنــد. مــی توانیــد از حلقه هــای یــدک کــش جلــو 
ــردن خــودرو اســتفاده  ــدک کــش ک ــه منظــور ی و عقــب ب
کنیــد. یــدک کشــی خــودروی دیگــر توســط خــودروی شــام 

مجــاز نیســت.

ــای  ــه چرخه ــود، درحالیک ــل خ ــی اتومبی ــدک کش ــرای ی ب
عقــب روی زمیــن قــرارداد، از تجهیــزات باالبــر چــرخ بــرای 

ــد. ــو اســتفاده منائی ــای جل ــردن چرخه ــق ک معل
ــن  ــا 4 چــرخ روی زمی ــل را ب چنانچــه رضوری باشــد اتومبی

ــد. از روش ذیــل اســتفاده کنیــد: یــدک کــش منائی
1-کلیــد اســتارت را دروضعیــت 2 قــرار دهیــد تــا چراغهــای 
ــزوم  ــورت ل ــا درص ــا و راهنامه ــن ه ــاک ک ــرف پ ــز، ب ترم
روشــن شــوند . چنانچــه بدلیــل تصــادف یــا نقــص الکرتیکی 
بازکــردن کلیــد اســتارت غیــر ایمــن باشــد ، الزم اســت کــه 

اتومبیــل روی تریلــر حمــل گــردد.
2-اهــرم دنــده را در وضعیــت خنثــی )جعبــه دنــده دســتی( 

یــا »N« جعبــه دنــده اتوماتیــک قراردهیــد.
3-ترمز دستی راخالص کنید.

ــش  ــدک ک ــرخ ی ــرروی چهارچ ــل ب ــه اتومبی         درحالیک
ــان  ــدن فرم ــه از چرخی ــد، چراک ــد را برنداری مــی شــود کلی

ــد. ــری مــی کن جلوگی
ــش  ــدک ک ــرت ی ــش از 50کیلوم ــودرو بی ــد خ ــازه ندهی اج

ــردد.  گ
ــز و  ــدال ترم ــکار انداخــنت پ ــرای ب ــور ب ــرد موت ــدون کارک ب
ــن  ــدن فرمــان مســاعی بیشــرتی الزم اســت .همچنی چرخان

ــای بیشــرتی خواهــد داشــت. ــل طــول توقفه اتومبی
هنــگام یــدک کــردن خــودرو، رسعــت خــودروی یــدک کــش 

نبایــد از 50 کیلومــرت در ســاعت تجــاوز منایــد.

          بــرای یــدک کــش کــردن اتومبیــل خــود از بســنت طنــاب 
یــدک بــه قســمت عقب خــودروی دیگــر خــودداری کنید.

یدک کردن خودرو

یدک کش

روش یدک کردن

قبل از یدک کشی

هنگام یدک کش کردن



)A 1- موکت درون صندوق عقب را بردارید )تصویر
)B 2- جعبه ابزار را خارج کنید )تصویر

3-پیچ چرخ یدک را باز کرده و چرخ را خارج کنید.

1- آچار چرخ
2- جک

3- دسته جک

 

در صــورت امکان،محــل امنــی را بــه دور از گــذرگاه اصلــی 
ــد از  ــینان بخواهی ــد. از رسنش ــاب کنی ــف انتخ ــت توق جه
اتومبیــل پیــاده شــده و در محــل امنــی بــه دور از ترافیــک 
منتظــر مباننــد. چــراغ هــای خطــر را روشــن کنیــد . مثلــث 
ــد  ــرار دهی ــرت پشــت خــودرو ق ــه 100م ــه فاصل هشــدار ب
ــض  ــل از تعوی ــده هــا هشــدار دهــد. قب ــه ســایر رانن ــا ب ت
چرخ،بایــد چــرخ هــای جلــو در وضعیــت صــاف قرار داشــته 
باشــند. از ترمــز دســتی اســتفاده کــرده و حالــت خــالص در 
جعبــه دنــده دســتی یــا )P( را در جعبــه دنــده اتوماتیــک 
انتخــاب منائیــد .احتیاطــات ذیــل را رعایــت منائیــد : جــک 
بایــد در وضعیــت محکــم و هــم ســطح زمیــن قــرار گیــرد. 
چنانچــه اســتفاده از جــک در شــیب الزم باشــد،گوه هــا را 
در قســمت جلــو و عقــب چــرخ بــه طــور قطــری در مقابــل 

چرخــی کــه نبایــد تعویــض شــود، قــرار دهیــد.
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چنانچــه قــرار باشــد اتومبیــل بــرروی خــودرو برحمــل شــود. 
طبــق شــکل بایــد محکــم گــردد. اتومبیــل را روی خــودرو بــر 
ــده  ــه دن ــیده و P را در جعب ــتی را کش ــز دس ــد ترم قراردهی
ــر  ــق شــکل گــوه هــا )1( را زی ــد. طب اتوماتیــک انتخــاب کنی
چــرخ گذاشــته ، ســپس بلوکهــای   پالســتیکی   ضد  لغــزش  )2( 

را در اطــراف چــرخ قــرار دهیــد.
تســمه هــا )3( را اطــراف چرخهــا بســته و بــه خودروبرمحکــم 
کنیــد تســمه هــا را محکــم کنیدتــا اتومبیــل ثابت نگاه داشــته 

شود. 

برای دسرتسی به چرخ یدک و ابزار :تعویض چرخ

ابزار

تعویض چرخدسرتسی به چرخ یدک و ابزار
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        هرگــز زیــر خــودرو ای کــه تنهــا توســط جــک بــاال نگــه 
داشــته شــده اســت کار نکنید.

ــاط مشــخص  ــر از نق ــه غی ــری ب ــاط دیگ ــز از نق        هرگ
شــده جهــت قــرار دادن جــک اســتفاده ننامئیــد .ایــن کار 
مــی توانــد خســارت جــدی بــه اتومبیــل وارد آورد. از متــاس 
ــه خصــوص اجــزای  ــل ب ــر اتومبی ــا  قطعــات زی ــی ب تصادف

ــد.  ــاب ورزی ــزوز اجتن داغ اگ

جــک را بــر روی ســطح زمیــن زیــر نزدیکرتیــن نقطــه تکیــه گاه 
جــک چرخــی کــه بایــد تعویــض شــود،قرار دهیــد . توجه داشــته 
باشــید کــه شــکاف جــک مــی بایســت دقیقــا بــر روی برآمدگــی 

رکاب قــرار گیــرد. )بــه شــکل توجــه مناییــد(

               همیشه بعد از تعویض یک چرخ ، فشار تایر را چک کنید.
1-قبــل از بلنــد کــردن اتومبیــل ،از آچــار چــرخ بــرای باز کــردن هر 
یــک از مهــره هــای چــرخ بــه میــزان نیــم دور در خــالف گــردش 

عقربه ســاعت اســتفاده کنید.
2-دســته جــک را وصــل کــرده و قــالب جــک را در جهــت گــردش 
عقربــه هــای ســاعت بچرخانید تــا اتومبیــل از زمین بلند شــود  و 

تایــر از زمیــن فاصله بگیــرد .
3-پیــچ هــای چــرخ را بــاز کــرده و آنهــا را در ســینی ابــزار قــرار 

دهیــد کــه گــم نشــود.
4-چرخ پنچر را خارج منائید.

توجــه: از قــرار دادن رینــگ هــا رو به زمین خــودداری منائید،چون 
ســطح زمین ممکن اســت باعث خراشــیدگی آنها شــود. 

5-چــرخ زاپــاس را جــا زده و پیــچ هــای چرخ را آنقدر ســفت کنید 
تــا چــرخ بــه طور ثابــت در مقابــل توپی چــرخ قرار گیــرد .

قرار دادن جک

تعویض تایر چرخ
تعویض فیوز ها

فیوز ها

مهم

رنگ فیوز

6-اتومبیــل را پاییــن آورده و جــک را جــدا کنید،ســپس بــه طور 
کامــل پیــچ هــای چــرخ را بــا آچــار چــرخ ســفت کنید .

7-در پایــان، ابــزار هــا را در ســینی ابــزار گذاشــته و چــرخ را رو 
بــه پاییــن در حفــره کــف صنــدوق عقــب قــرار دهیــد .

فیوزها،قطــع کننــده هــای ســاده مــدار مــی باشــند کــه جهــت 
ــی،از  ــای الکرتیک ــدار ه ــر م ــاد ب ــار زی ــار ب ــری از فش جلوگی
ــوز  ــک فی ــد. ی ــل پشــتیبانی مــی کنن ــی اتومبی ــزات برق تجهی
زمانــی ســوخته مــی باشــد کــه وســیله برقــی مــورد پشــتیبانی 
آن از کار بیفتــد. فیــوز مشــکوک را مــی توانیــد بــا  برداشــنت از 
جعبــه فیــوز و جســتجوی یــک قطــع شــدگی در ســیم داخــل 

فیــوز چــک کنیــد.

هــر فیــوز را بــا فیــوزی از نــوع مشــابه یــا بــا درجــه پاییــن تــر 
ــض منائید. تعوی

جدول زیر درجه بندی آمپر فیوز ها را نشان می دهد.

                رنگ                    شدت جریان

              قهوه ای                          7/5 آمپر

                قرمز                             10 آمپر

                آبی                               15 آمپر

                 زرد                              20 آمپر

               سفید                              25 آمپر

                سبز                              30 آمپر



   کد    مشخصات                    کاربرد                  

دو جعبه فیوز وجود دارد:
- جعبه فیوزمحفظه رسنشین )سمت چپ داشبورد( 

- جعبه فیوز موتور )محفظه موتور (
موقعیــت  شــدت جریــان هــر فیــوز در برچســبی کــه پشــت 
درب جعبــه فیــوز چســبانیده شــده، مشــخص  گردیــده اســت.

ــی  فیوز هــای یــدک موجــود  ــزات داخل ــوز تجهی ــه فی در جعب
اســت.

توجه: جعبه فیـــــوز در قسمت
انتــــهای داشبـــورد سمت چپ 
قــــــراردارد که با برداشتــــــن
درپــــــــوش می تــــوان به آن 

دسرتســـی پیدا کرد.

1- کلیــد اســتارت و کلیــه تجهیــزات برقــی را خامــوش کنیــد، 
کابــل منفــی  باتــری را قطــع کنیــد.

2- انتهــای فیــوز را بــا یــک انــرب گرفتــه و بــه بیرون بکشــید. 
قســمت ســیم فلــزی فیــوز  را بررســی کنیــد، تــا قطــع 

ــل تشــخیص اســت . ــی از روی آن قاب شــدگی ســیم داخل
3- فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه تعویض کنید.

اگــر فیــوز جدیــد بــه محــض آنکــه درون جعبــه قــرار داده 
شــد دچــار اشــکال شــد ، بــه رسعــت بــا عاملیتهــای  مجــاز 

متــاس حاصــل مناییــد.

  F04         10 آمپر          سانروف و کلید آیینه 

  F05        10 آمپر           کیسه هوا 

ABS / DSC ECU ،15 آمپر          واحد کنرتل موتور         F06  

  F07          10 آمپر            

  F08          10 آمپر             

  F09          15 آمپر           پریز برق

  F10          10 آمپر           تقویت کننده باد

  F11          10 آمپر           تهویه مطبوع 

  F12          7/5 آمپر          چراغ های داخلی 

  F13          10 آمپر             موتور تنظیم چراغ جلو/چراغ جلو چپ و راست

  F14          10 آمپر             راهنام راست /چراغهای مه شکن عقب

  F15          20 آمپر            قفل درب

  F16          25 آمپر             راهنام چپ /سانروف/نورپایین/عملکرد تاخیری

  F17          7/5 آمپر           عیب یاب 

  F18               -                بدون استفاده

  F19               -                بدون استفاده

  F20          10 آمپر           سوئیچ پدال ترمز

  F21          20 آمپر            مدول کنرتل بدنه )برف پاک کن های جلو(

   کد    مشخصات                    کاربرد                  
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جعبه های فیوز

جعبه فیوز تجهیزات داخلی 

چک کردن  یا تعویض فیوز یدک

فیوز مشخصات

   کد    مشخصات                    کاربرد                  

  F01          7/5 آمپر        مدول کنرتل بدنه )کلید استارت در حالت 1(

  F02          15 آمپر          فندک سیگار 

  F03         10 آمپر           سیستم صوتی و رهیاب 

مــدول کنــرتل جعبــه دنــده، کلیــد انتخــاب حالــت 
دنــده، سنســور رسعــت، چــراغ دنــده عقــب

صفحه منایش، مدول کنرتل بدنه 
)کلید استارت در حالت 2(
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جعبــه فیــوز در ســمت چــپ موتــور قــرار دارد. چفــت هــای 
دو طــرف را فشــار داده )ماننــد فلــش در تصویــر( تــا در جعبــه 

را بــاز کنیــد.
توجــه:  پیشــنهاد مــی شــود کــه فیوز هــای ســوخته درون جعبه 
موتــور را خــود تعویــض نکنیــد، بــرای اینــکار از افــراد متخصــص 

کمــک بگیرید.

جعبه فیوز موتور

  EF1             -                بدون استفاده

  EF2        30 آمپر            برق شیشه جلو سمت راست

  EF3         30 آمپر           برق شیشه عقب سمت چپ

ABS / DSC ECU          7/5 آمپر         EF4  

    ABS 20 آمپر           دریچه          EF5  

  EF6          20 آمپر           موتور برف پاک کن

  EF7          10 آمپر           چراغ های دنده عقب

  EF8         30 آمپر            کلید استارت حالت 2

  EF9          50 آمپر            برق جعبه فیوز تجهیزات داخلی 

ABS 40 آمپر         پمپ      EF10 

 EF11      40 آمپر            موتور فن داخل اتاق

 EF12      40 آمپر            کلید استارت حالت 1

   کد    مشخصات                    کاربرد                  

  F22           10 آمپر           رله قفل اهرم دنده

  F23        10 آمپر            برق کنرتل یونیت گیربکس

  F24         10 آمپر            سیستم ضد رسقت، صفحه منایش، تهویه مطبوع 

  F25          20 آمپر            رله استارت موتور

  F26          15 آمپر             برق سیستم صوتی و ردیاب

  F27              -                  بدون استفاده

  F28          7/5 آمپر           یدک

  F29          10 آمپر           یدک

  F30          15 آمپر            یدک

   کد    مشخصات                    کاربرد                     کد    مشخصات                    کاربرد                  

 EF13         40 آمپر            فن های خنک کننده  F31        20 آمپر            یدک

 EF14        20 آمپر           سانروف

 EF15         30 آمپر           برق شیشه جلو سمت چپ

 EF16          15 آمپر           چراغ های مه شکن جلو

 EF17          30 آمپر            برق شیشه عقب سمت راست

ECU 15 آمپر            واحد کنرتل موتور          EF18 

 EF19          10 آمپر            بوق

 EF20         30 آمپر           رله اصلی

 EF21          10 آمپر           نور پایین جلو سمت راست

 EF22      10 آمپر             نور پایین جلو سمت چپ

 EF23      15 آمپر            پمپ سوخت  

 EF24      10 آمپر            نور جلو چپ ، نور عقب چپ ، چراغ های عقب

   کد    مشخصات                    کاربرد                  
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قبــل از تعویــض هــر المــپ، کلیــد چــراغ را خامــوش منائیــد 
تــا از اتصــال کوتــاه جلوگیــری شــود.

توجــه : المپهــا را فقــط بــا المپهایــی بــا هــامن مشــخصات 
تعویــض منائیــد.

هنــگام تعویــض المپهــا ، مراقــب باشــید کــه انگشــتان شــام 
ــردن  ــا ک ــرای جابج ــد. ب ــدا نکن ــاس پی ــپ مت ــه الم ــا شیش ب
المــپ، همیشــه از پارچــه اســتفاده منائیــد. در صــورت لــزوم 
شیشــه المــپ را بــا الــکل متیــز کنیــد تــا اثــر انگشــت روی 

آنهــا منانــد.

تعویض چراغ ها

مشخصات چراغ

 EF25         30 آمپر           صندلی برقی راننده

 EF26        20 آمپر           پمپ وکیوم برقی )دنده اتوماتیک(  

 EF27         30 آمپر           یدک

ABS / DSC ECU          7/5 آمپر         EF28 

ECU 10 آمپر           واحد کنرتل موتور          EF29 

 EF30          10 آمپر           انژکتور/ سوپاپ کنرتل بخار باک

 EF31          15 آمپر           سنسور اکسیژن / کنرتل متغیر باز و بست سوپاپ

 EF32         15 آمپر           کوئل

 EF33         7/5 آمپر          دینام

 EF34      10 آمپر         کمپرسور کولر هوا 

 EF35      15 آمپر            

 EF36      15 آمپر           نورهای باال جلو سمت چپ و راست

   کد    مشخصات                    کاربرد                     کد    مشخصات                    کاربرد                  

 EF37        7/5 آمپر           گرم کن آینه

 EF38       30 آمپر            پمپ وکیوم برقی )دنده اتوماتیک(

چراغ سمت راست ، چراغ عقب سمت راست ،
 چراغ پالک خودرو

55W                   H7                            چراغ نور پایین جلو                       

55W                     H7                              چراغ نور باال جلو                       

   5W                   W5W                                 چراغ کنار                             

        35W                     H8                             چراغ مه شکن جلو                      

21W                PY21W                            چراغ های راهنام                       

5W                 WY5W                          چراغ راهنامهای بغل                    

 16W               W16W                              چراغ دنده عقب                      

         21W                  P21W                            چراغ مه شکن عقب                   

   21/5W          P 21/5W                                 چراغ عقب                         

  16W                W16W                                  چراغ های ترمز                    

                      چراغ                            ویژگی                 

5W            W5W                                 چراغ های پالک                        

10W                C10W                               چراغ های اتاق                        

10W                C10W                              چراغ های مطالعه                     

   10W                C10W                                 چراغ داشبورد                         

       10W                C10W                        چراغ های آیینه آفتابگیر                   

                      چراغ                            ویژگی                 
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1- چــراغ چشــمک زن را بــه ســمت عقــب خــودرو بکشــید، 
ســپس آنــرا خــارج  کنیــد.

2- اتصال آن را جدا کرده آنرا بیرون بکشید.
ــه  ــد آن را از کاس ــپ میتوانی ــوکت الم ــدن س ــا چرخان 3- ب

ــد. چــراغ جــدا کنی
4- المپ را از سوکت خارج کنید.

ــی  ــچ گوشــتی دوســو کوچــک درون قســمت پایین ــک پی ی
ــنت  ــرار گرف ــل ق ــر( درب مح ــد تصوی ــد )مانن ــز قراردهی لن
ــد. ــا احتیــاط خــارج کنی المــپ را جــدا کــرده و المــپ را ب

1- پیچ هــای  چــراغ پــالک خــودرو را بــاز کــرده، چــراغ 
ــد. ــدا کنی ــه ج ــالک را از بدن پ

2- بــه آرامــی ســوکت را بچرخانیــد تــا ازالمــپ چــراغ جــدا 
شــود.

3- المپ را تعویض کنید.

ــرای جــدا کــردن آرام  ــچ گوشــتی تخــت کوچــک ب 1- از پی
ــد . ــوری اســتفاده منائی ــق از بل طل

ــان  ــه هایش ــا را از پای ــا ، آنه ــرون آوردن المپه ــرای بی 2- ب
ــد برداشــنت اســت.  بکشــید. جــا زدن المــپ برعکــس فرآین
بــرای تعویــض طلــق ابتــدا دو زبانــه را درجلــوی طلــق جــا 
بزنیــد و ســپس بــه دقــت طلــق را خــم کنیــد تــا دو زبانــه 
ــح  ــورت صحی ــه  ص ــوری ب ــاب در بل ــب ق ــمت عق در قس
ــد  ــاال فشــار دهی ــه ســمت ب ــل ب ــق را کام ــرد. طل ــرار گی ق

ــرد. ــت خــود قرارگی ــرده و در وضعی ــک ک تاکلی

چراغ مطالعه جلو چراغ پالک خودرو چراغ های صندوق عقب چراغ های چشمک زن طرفین
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ــد و  ــچ گوشــتی تخــت کوچــک اســتفاده کنی ــک پی 1- از ی
ــد . ــوری جــدا کنی ــه آرامــی طلــق را ازبل ب

2- المــپ را ازپایــه اش بیــرون بکشــید تعویــض المــپ 
برعکــس فرآینــد برداشــنت اســت بــرای تعویــض طلــق، ابتــدا 
ــه  ــپس ب ــد. و س ــا بیندازی ــق را ج ــوی طل ــه درجل دو زبان
ــاب  ــای ق ــه در انته ــا دو زبان ــد ت ــم کنی ــق را خ ــت طل دق
بلــوری جــا بیفتد.طلــق را بــه ســمت بــاال فشــار دهیــد تــا 

ــرد. ــرار گی ــت خــود ق ــرده و در وضعی ــک ک کلی

تعمیر و نگهداری
بازکردن درب موتور  

محفظه  موتور
موتور

سیستم خنک کننده
ترمزها

فرمان هیدرولیک
باطری

شیشه شوی
برف پاک کن

تایرها
متیزکاری و مراقبت از وسیله نقلیه 

ایمنــی ، قابلیــت اطمینــان و عملکــرد اتومبیــل شــام بــه روش 
تعمیــر و نگهــداری آن بســتگی دارد.

بایــد اطمینــان حاصــل منایید که تعمیــر و نگهــداری در هنگام 
ــر و  ــامی تعمی ــا اطالعــات موجــود در راهن ــق ب ــاز و مطاب نی

نگهــداری و ضامنــت نامــه انجــام مــی شــود.

منایشــگر فاصلــه زمانــی رسویــس )SIA( در مرکــز پیــام، 
فاصلــه باقیامنــده تــا قبــل از رسویــس بعــدی و تاریــخ 
تخمینــی موعــد آن را نشــان مــی دهــد. ایــن منایشــگر پــس 
از هربــار قرارگرفــنت کلیــد اســتارت در وضعیــت 2، بــه مــدت 

ــه ظاهــر مــی شــود. 4 ثانی
ــا  ــده و ب ــاز ش ــرت آغ ــه از 10000 کیلوم ــش فاصل ــه منای صفح
حرکــت اتومبیــل در فواصــل 50کیلومــرت بــه 50 کیلومرت کاهش 
مــی یابــد تــا بــه صفــر برســد. رسویــس مربوطــه بایــد مبحــض 
اینکــه صفحــه منایــش فاصلــه صفــر را نشــان داد انجــام شــود. 
مــی بایســت بعــد از هــر رسویــس صفحــه منایــش فاصلــه تــا 

رسویــس بعــدی در وضعیــت 10000 کیلومــرت تنظیــم شــود.

توجــه : چــون منایشــگر فاصلــه زمانــی رسویــس در فواصــل 50 
کیلومــرت کاهــش مــی دهــد. ایــن امــکان وجــود دارد در آغــاز 
هــر حرکتــی بــدون پیامیــش مســیر طوالنــی از مقــدار کیلومرت 

باقــی مانــده تــا رسویــس کاهــش یابــد.

متامــی رسویــس هــا دارای فاصلــه اســمی و فاصلــه زمانــی  
10000 کیلومــرتی یــا  6 ماهــه مــی باشــند.

توجــه : اگــر یــک رسویــس انجــام نشــود )یــا صفحــه منایــش 
تنظیــم نشــود( نشــانگر فاصلــه ای کــه بــه صفــر رســیده تــا 

زمــان تنظیــم مجــدد آن عــدد را منایــش خواهــد داد.

تعمیرات و نگهداریتعمیر و نگهداریچراغ مطالعه عقب
رسویس روزمره

رسویس ها
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جهــت جزئیــات بیشــرت بــه راهنــامی ضامنــت نامــه و 
تعمیــر و نگهــداری مراجعــه منائیــد . اطمینــان حاصــل 
ــد کــه مناینــده مجــاز ســابقه رسویــس را بعــد از هــر  منائی

ــد. ــی کن ــاء م ــر و امض ــس مه رسوی

رصف نظــر ازمســافتی کــه اتومبیــل پیومــده اســت، روغــن 
ترمــز هــر دو ســال یکبارمــی بایســت تعویــض گــردد.

عاملیــت هــای مجــاز روغــن ترمــز را درنزدیکرتیــن فاصلــه 
ــد. ــی مناین ــض م ــاله تعوی ــه دوره دو س ــان خامت ــه زم ب

توجــه : تعویــض روغــن ترمــز هزینــه اضافــی در برخواهــد 
داشــت.

ــد رصف  ــخ  و آب( بای ــد ی ــول ض ــور موتور)محل آب رادیات
ــر 3  ــل ه ــط اتومبی ــده توس ــوده ش ــافت پیم ــر از مس نظ

ــردد. ــض گ ــار تعوی ــال یکب س

ــه  ــن فاصل ــور را درنزدیکرتی ــت هــای شــام آب رادیات عاملی
زمانــی بــه خامتــه هــر دوره 3 ســاله تعویــض خواهنــد کــرد.

توجــه : تعویــض آب رادیاتــور هزینــه اضافــی در برخواهــد 
داشت.

اتومبیــل شــام مجهــز بــه تجهیــزات کنــرتل انتشــار گازهــای 
آالینــده میباشــد کــه بــرای بــرآورده منــودن رشایــط قانونــی 
.تنظیــامت  اســت  ای خــاص طراحــی شــده  و منطقــه 
نادرســت موتــور مــی توانــد اثــر نامطلوبــی برگازهــای 
و  داشــته  اگــزوز، عملکــرد موتــور و مــرصف ســوخت 
همچنیــن باعــث ایجــاد باالرفــنت دمــا شــود کــه منجــر بــه 

ــد . ــد ش ــت خواه ــور و کاتالیس ــدن موت ــیب دی آس

شــام بایــد مطلــع باشــید کــه تعویــض ، تغییــر یــا دســتکاری 
ــه  ــرکار وســیله نقلی ــا تعمی ــک ی ــزات توســط مال ــن تجهی ای
ــی  ــم قانون ــمول جرای ــوده و مش ــی ب ــر قانون ــوری غی موت

ــد. خواهــد گردی

      هــر نــوع افــت ناگهانــی یــا قابــل مالحظــه در 
ســطوح روغــن هــا )مایعــات( یــا فرســایش نامســاوی تایــر 
ــه  ــه گــزارش شــود .جهــت اطالعــات بیشــرت ب ــد بالفاصل بای
عاملیــت هــای مجــاز مراجعــه مناییــد. عــالوه بر رسویــس های 
عــادی کــه قبــال ذکرشــد، برخــی بازرســیهای ســاده نیــز بایــد به 
دفعــات بیشــرتی انجــام شــوند. مــی توانیــد ایــن بازرســی هــا را 
خودتــان انجــام دهیــد، توصیــه هــای الزم در صفحــات بعــدی 

ارائــه شــده اســت.

- بررســی عملکــرد چــراغ هــا، بــوق، چراغهــای راهنــام بــرف 
پــاک کــن هــا شیشــه شــوی هــا ، و چــراغ هــای اخطــار.

- بررسی عملکرد کمربند ها ی ایمنی و ترمز ها.
ــر اتومبیــل کــه نشــانگر نشــتی  - بررســی روغــن ریــزی زی

روغــن هــا و مایعــات اســت را کنــرتل کنیــد.

- سطح روغن موتور
- سطح آب رادیاتور
- سطح روغن ترمز

- سطح روغن هیدرولیک فرمان 
- سطح مایع شیشه شوی

- وضعیت و فشار تایر 
- تهویه مطبوع 

توجــه :در صورتــی کــه اتومبیــل بــرای مــدت زمــان طوالنــی 
بــا رسعــت هــای بــاال اســتفاده شــود ســطح روغــن موتــور 

بایــد بــه دفعــات بیشــرتی بازرســی شــود.

چنانچــه اتومبیــل شــام بطــور پیوســته در رشایــط گــرد و غبــار  
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد یــا در آب و هــوای نامطلــوب و در 
دماهــای محیطــی زیــر صفــر یــا بســیار بــاال کار میکنــد، بایــد 
ــه الزامــات رسویــس آن مبــذول گــردد. شــام  توجــه بیشــرتی ب
بایــد عملیــات تعمیر و نگهــداری ویژه )رجوع شــود بــه دفرتچه 
راهنــامی تعمیــر و نگهــداری ضامنــت نامــه یا با عاملیــت های 

مجــاز متــاس حاصــل فرمائیــد( را انجــام دهیــد.

سابقه رسویس

تعویض روغن ترمز

تعویض آب رادیاتور

کنرتل آالیندگی

مهم

تعمیر و نگهداری مالک

بازرسی روزمره

بازرسی های هفتگی

رشایط عملیات ویژه
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         فــن هــای خنــک کننــده ممکــن اســت بعــد از خامــوش 
ــکار  ــه ب ــد دقیق ــرای چن ــد و ب ــه کار کن ــور رشوع ب شــدن موت
خــود ادامــه دهنــد . وقتــی کــه در محفظــه موتــور مشــغول کار 

هســتید، از متامــی ایــن فــن هــا فاصلــه بگیریــد.
درصــورت نیــاز بــه انجــام تعمیــر و نگهــداری، همــواره 

احتیــاط هــای ایمنــی زیــر را رعایــت منائیــد:
1- دســت هــا ولبــاس خــود را از تســمه، پروانــه و لولــه هــا دور 

نگهدارید.
2- اگــر اتومبیــل تــازه متوقــف شــده اســت تــا زمانیکــه موتــور 
خنــک شــود بــه اگــزوز و اجــزای سیســتم رادیاتــور دســت نزنید.

3- وقتــی کــه موتــور در حــال کار اســت یــا هنــد ســت متصــل 
اســت ، بــه ســیم هــا و اجــزای برقــی دســت نزنیــد.

4- هرگز موتور را درحال کار در فضای بدون تهویه رهانکنید.
ــاده  ــوق الع ــوده و ف ــمی ب ــزوز س ــی از اگ ــای خروج 5-گازه
خطرنــاک هســتند. زیــر اتومبیــل و تنهــا بــا یــک جــک تعویــض 

چــرخ بعنــوان وســیله نگهدارنــده کار نکنیــد.
6- اطمینــان حاصــل منائیــد کــه شــمع هــا و چــراغ هــای بــدون 

محافــظ از محفظــه موتــور دور مــی باشــند.

7- از لبــاس محافــظ شــامل دســتکش هایــی از جنس غیــر قابل 
نفــوذ اســتفاده منائیــد .جواهر آالت و دســتبندهای فلــزی را قبل 

از کار در محفظــه موتــور از خــود جــدا کنید .
8- ابــزارآالت و قطعــات فلــزی اتومبیــل نبایــد بــا ترمینــال هــا یا 

قطــب باطــری متــاس پیــدا کنند.

مایعــات بــکار رفتــه در وســایل نقلیــه موتــوری ســمی بــوده 
و نبایــد بــا پوســت بــدن بخصــوص بــا زخــم بــرروی بــدن 
ــن مایعــات شــامل اســید باطــری،  متــاس داشــته باشــند. ای
ضــد یــخ، روغــن فرمــان هیدرولیــک، بنزیــن، روغــن موتــور 

و افزودنــی هــای شیشــه شــوی مــی باشــند.

متــاس طوالنــی بــا روغــن موتــور مــی تواند باعــث بیــامری های 
پوســتی جــدی شــامل آمــاس پوســتی و رسطــان پوســت شــود. 
ــال دســت هــا و نواحــی متــاس را بشــوئید.  ــد از متــاس کام بع
روغــن موتــور مســتعمل بایــد بطــور صحیــح دور ریختــه شــود. 
ــط  ــرای محی ــدی ب ــد تهدی ــی توان ــح م ــر صحی دور ریخــنت غی

زیســت باشــد.

        قبــل از رانندگــی از بســته بــودن درب موتــور اطمینــان 
حاصــل فرمایید.

1- دســتگیره درب موتــور را از داخــل اتومبیــل بکشــید. 
)Aتصویــر(

2- گیــره ) تصویــرB ( را بــه ســمت چــپ کشــیده تا قفــل درب 
موتور بازشــود.

3- درب موتــور را بازکنیــد و میلــه نگه دارنــده آن را در رسجای 
خــود قــرار دهید.

        هنگامــی کــه در محفظــه موتــور کار می کنیــد بــه  
هشــدار های بخــش »ایمنــی در پارکینــگ« توجــه کنیــد.

درب موتــور را پاییــن آورده، وقتــی درب موتــور در فاصلــه 
تقریبــا20 ســانتیمرتی از وضعیــت بســته فاصلــه داشــت، آن 

را رهــا کنیــد تابســته شــود.
بعــد از بســنت ، ســعی کنیــد لبــه جلویــی آن را بلنــد کنیــد 

تــا مطمــن شــوید کــه قفــل آن کامــال بســته اســت.

ــگام  ــه هن ــور بایســتی ب - جهــت رعایــت مــوارد، درب موت
رانندگــی کامــال بســته باشــد لــذا بعــد از بســنت درب موتــور 

از قفــل شــدن آن اطمینــان حاصــل منائیــد .
- درصورتیکــه متوجــه شــدید کــه درب موتــور بطــور کامــل 
ــار  ــاط خــودرو را درکن ــا احتی بســته منــی باشــد بایســتی ب

جــاده متوقــف کــرده و درب موتــور را ببندیــد.

ایمنی در گاراژ

سیاالت )مایعات (سمی

روغن موتور مستعمل

بسنت در موتورباز کردن درب موتور

مهم
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       هنگامــی کــه در محفظــه موتــور کار می کنیــد بــه   
کنیــد. توجــه  درگاراژ«  »ایمنــی  بخــش  هشــدار های 

1. میله گیج  روغن موتور )زرد(
2. درب روغن موتور )درب زرد(

3. مخزن روغن هیدرولیک فرمان ) درب مشکی(
4. مخزن آب شیشه شوی ) درب آبی(

5. درب رادیاتور ) نقره ای(
6. مخزن مایع خنک کننده )درب سفید(

7. مخزن روغن ترمز )درب مشکی (

از روغــن موتــوری اســتفاده کنیــد کــه مطابــق استـــــاندارد 
ACEA A1/ B1 باشــد تــا از حــد اکــر محافظــت از موتــور 
اتومبیــل خــود اطمینــان حاصل کنیــد و متناوبــاً با مدیــا موتورز  
ــا دمــای  ــا ویســکوزیته مطابــق ب مشــاوره مناییــد. از روغنــی ب
محیطــی کــه وســیله نقلیــه شــام در آن کار مــی کنــد اســتفاده 
مناییــد. چنانچــه دامنــه تغییــر دما بســیار اندک باشــد، اســتفاده 
از روغــن بــا ویســکوزیته اصلــی را ادامــه دهیــد. اگــر از وســیله 
نقلیــه در نواحــی بســیار رسد اســتفاده مــی کنیــد توصیــه مــی 
شــود از روغــن موتــوری با ویســکوزیته W 30 0 اســتفاده گردد.

           رانندگــی بــا اتومبیلــی کــه ســطح روغن موتــور آن باالی 
عالمــت فوقانــی یــا پاییــن تــر از عالمــت تحتانــی روی گیــج 

روغــن باشــد، باعــث آســیب رســاندن بــه موتــور مــی شــود.

           دقــت کنیــد تــا از ریخــنت روغــن موتــور بــر روی موتــور 
داغ خــودداری منائیــد چــون ممکــن اســت باعــث آتش ســوزی 

شود.

اگــر اتومبیــل در حــال کار و موتــور نیــز گــرم باشــد، بعــد از 
خامــوش کــردن اتومبیــل، حداقــل دو دقیقــه بایــد صــرب کنید و 

ســپس ســطح روغــن را بازرســی منائیــد:
1- گیج روغن را بیرون کشیده و تیغه آن را متیز کنید.

2- بــه آرامــی گیــج روغــن را وارد کــرده دوبــاره بیــرون بکشــید 
تــا ســطح روغــن را کنــرتل کنیــد، ســطح روغــن هرگــز نبایــد 

پایینــرت از نشــان پایینــی روی گیــج باشــد.
3- در پــوش روغــن ریــزی موتــور را برداشــته و روغــن اضافــه 
مناییــد تــا ســطحی بیــن دو عالمــت MAX و MIN روی گیــج 

روغــن بدســت آیــد و محفظــه پــر شــود.
ــور را  ــطح مذک ــپس س ــد و س ــرب کنی ــه ص ــی 5 دقیق 4- 4 ال
ــرتی  ــن بیش ــزوم روغ ــورت ل ــد . و درص ــرتل منائی ــددا کن مج

ــد. ــه منائی اضاف
5- درنهایــت، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه گیــج روغــن و 

درپــوش روغــن درجــای خــود قرارگرفتــه انــد.

اگــر از اتومبیــل دررسعتهــای بــاال و بــرای مدتهــای طوالنــی در 
ترافیــک اســتفاده مــی کنیــد، لطفــا روغن موتــور را بــه دفعات 

بیشــرت کنــرتل کنید .

موتورمحفظه  موتور
روغن موتور

مشخصات موتور

بررسی سطح روغن و پر کردن آن

مهم
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لطفــاً از روغــن توصیــه شــده و مــورد تائید ســازنده اســتفاده 
منائید.

لطفــا بــه مایعــات و ظرفیتهــای توصیه شــده در صفحــه 158 
ــوع منائید. رج

ــده داغ اســت، درب  ــک کنن        هنگامــی کــه سیســتم خن
مخــزن  بــاز نکنیــد، چــون آب و بخــار فــرار مــی توانــد باعث 

آســیب جــدی شــود.

ســطح آب رادیاتــور بایــد بطــور هفتگــی کنــرتل شــود. 
ــرده  ــل ک ــی ش ــه آرام ــع را ب ــراری ، درب منب ــت اضط درحال
ــه تدریــج از آن خــارج شــود و  واجــازه دهیــد فشــار هــوا ب
ســپس درب راکامــال برداریــد و ســطح آن را بازرســی کنیــد.
چنانچــه ســطح آب زیــر عالمــت MIN باشــد ، آنرا پــر منائید .

ــری  ــل جلوگی ــه اتومبی ــه بدن ــخ ب ــد ی ــنت ض ــه : از ریخ توج
ــد. ــی زن ــیب م ــل آس ــگ اتومبی ــه رن ــخ ب ــد ی ــد، ض کنی

چنانچــه ســطح آب در زمــان کوتاهــی بــه میــزان محسوســی 
کاهــش یابــد ، احتــامل نشــتی یــا جــوش آوردن وجــود دارد و 
اتومبیــل را جهــت بازرســی نــزد عاملیــت هــای مجــاز بربیــد.

ــورد  ــخ ( م ــی از آب و ضــد ی ــده )ترکیب ــک کنن ــا از خن لطف
ــد.  ــتفاده منائی ــازنده اس ــط س ــده توس ــه  ش ــد و توصی تائی
جهــت اطالعــات بیشــرت بــه ظرفیــت هــا ومایعــات توصیــه 

ــد. ــوع منائی ــه 158 رج ــده در صفح ش

توجــه : در وضعیــت  اضطــراری ، سیســتم خنــک کننــده را 
ــه  ــم آب در نتیج ــش حج ــا از  افزای ــد ام ــز پرکنی ــا آب متی ب
انجــامد مطلــع باشــید .جهــت تکمیــل یــا پرکــردن مجــدداز 

ســایر فرمــول هــای ضــد یــخ اســتفاده منائیــد.

توجــه : بــرای تکمیــل یــا پرکــردن مجــدد از ضــد یــخ بــا ســایر                        
افزودنــی هــای خنــک کننــده اســتفاده ننامئید .

         ضــد یــخ یــک مایــع ســمی اســت و در صــورت نوشــیده 
شــدن منجــر بــه مــرگ مــی شــود. بنابرایــن درب مخــزن ضد یخ 
را بــه خوبــی  بســته و از دســرتس کــودکان دور نگــه داریــد. در 
صــورت مشــکوک شــدن بــه مــرصف ضــد یــخ توســط کــودکان 

هرچــه رسیعــرت بــه پزشــک مراجعــه مناییــد.

         از متــاس ضــد یــخ بــا پوســت و چشــم جلوگیــری کنیــد. 
در صــورت متــاس، بــه رسعــت بــا مقادیــر زیــادی آب محــل 

را شستشــو دهیــد.

        روغــن ترمــز فــوق العــاده ســمی مــی باشــد . ظــروف 
آن را از دســرتس اطفــال دور نگــه داریــد. درصــورت مــرصف 

تصادفــی روغــن ترمــز، فــورا بــه پزشــک مراجعــه منائیــد.

         ســطح روغــن ترمــز را بصــورت هفتگــی بررســی کنیــد، 
خــودرو را درمحــل صــاف قــرارداده و اجــازه دهیــد سیســتم 
خنــک شــود .ســطح روغــن ترمــز از دهنــه محفظــه آن قابــل 
مشــاهده اســت ، تــا حــد ممکــن آن را در ســطح MAX نگــه 

داریــد. ســطح زیــر MIN مجــاز نیســت.

توجــه: روغــن ترمــز میتوانــد بــه ســطح رنــگ شــده آســیب 
وارد کنــد. اگــر هنــگام اضافــه کــردن آن، بــه صــورت تصادفی 
بــه روی ســطح رنگــی ماشــین ریختــه شــد، بــا یــک پارچــه 
بــه رسعــت آن را پــاک کــرده و محــل را بــه آب و یــا شــامپو  

ماشــین بشــوئید.

مشخصات  روغن

سیستم خنک کننده

بازرسی و پرکردن رادیاتور

مشخصات خنک کننده

ضد یخ

ترمزها
روغن ترمز



143 142

ــه  ــد .ب ــتفاده منائی ــازنده اس ــد س ــورد تائی ــن ترمز م از روغ
بخــش ســیاالت )روغــن هــا( و ظرفیــت هــا در صفحــه 158 

رجــوع منائیــد.

روغن ترمز باید هر 2 سال یکبار تعویض شود.

         روغــن فرمــان هیدرولیــک یــک مایــع ســمی اســت و در 
صــورت  مــرصف تصادفــی منجــر بــه مــرگ میشــود. بنابرایــن 
درب مخــزن روغــن فرمــان هیدرولیــک را بــه خوبــی  بســته و 
ــد. در صــورت مشــکوک  ــودکان دور نگــه داری از دســرتس ک
شــدن بــه مــرصف روغــن فرمــان هیدرولیک توســط کــودکان 

هرچــه رسیعــرت بــه پزشــک مراجعــه مناییــد.

         از متــاس روغــن فرمــان هیدرولیــک بــا پوســت و چشــم 
ــر  ــا مقادی جلوگیــری کنیــد. در صــورت متــاس، بــه رسعــت ب

زیــادی آب محــل را شستشــو دهیــد.

روغــن فرمــان را بصــورت هفتــه ای بررســی کنیــد. پیــش از 
روشــن کــردن موتــور، بررســی الزم را هنگامــی کــه سیســتم 
ــرار  ــاف ق ــورت ص ــه ص ــو ب ــای جل ــت و چرخ ه ــک اس خن

دارنــد، بــه عمــل آوریــد.

درب  مخــزن را متیــز کــرده تــا از وارد شــدن خــاک و غبــار 
بــه داخــل آن جلــو گیــری شــود. درب  مخــزن  را بــاز کــرده 
ــرده.  ــاک ک ــج را پ ــن روی گی ــز روغ ــه متی ــک پارچ ــا ی و ب
درب را بســته و دوبــاره بــاز کنیــد. ســپس ســطح روغــن را 
بررســی کنیــد. در صــورت لــزوم، روغــن فرمــان را تــا جایــی 
کــه ســطح آن بیــن کمرتیــن و بیشــرتین حالــت قــرار گیــرد 

اضافــه کنیــد )ماننــد تصویــر(.

توجــه : روغــن فرمــان میتوانــد بــه ســطح رنگ شــده آســیب 
ــورت  ــه ص ــردن آن، ب ــه ک ــگام اضاف ــر درهن ــد. اگ وارد کن
تصادفــی بــه روی ســطح رنگــی  ماشــین ریختــه شــد، بــا یک 
پارچــه بــه رسعــت آن را پــاک کــرده و محــل را بــه آب و یــا 

شــامپو ماشــین بشــوئید.

از اضافــه کــردن روغــن فرمــان هنگامــی کــه موتــور داغ اســت 
خــودداری کنیــد چــرا کــه موجــب آتش ســوزی مــی شــود.

از روغــن فرمــان هیدرولیــک مــورد تائیــد و توصیــه ســازنده 
اســتفاده منائیــد جهــت اطالعــات بیشــرت بــه بخــش روغــن هــا 

و ظرفیتهــای توصیــه شــده ، صفحــه 158 رجــوع منائیــد .

مهم

انواع روغن فرمان

انواع روغن ترمز

مهم

فرمان هیدرولیک
برای بازرسی روغن فرمان هیدرولیک و پر کردن آن
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          بــه هنــگام خامــوش بــودن موتــور، هرگز وســایل برقی را 
روشــن نگذاریــد، باطــری ممکــن اســت تخلیــه شــود و در ایــن 

صــورت قــادر به روشــن کــردن موتــور نخواهیــد بود.

بــه منظــور دســرتی بــه باطــری ، ضامــن هــای باطــری را آزاد 
کــرده و بــاالی درپــوش باطــری را  طبــق شــکل کنــار بزنیــد .

باطــری طــوری طراحــی شــده کــه نیازمنــد تعمیــر و نگهــداری 
نباشــد، نشــانگر وضعیت باطــری در بــاالی باطری قــراردارد در 
شــکل بــا فلش نشــان داده شــده اســت . همــواره این نشــانگر 
را بررســی منائیــد تــا از وضعیــت باطــری مطلع گردید .نشــانگر 

ممکــن اســت یکــی از مــوارد زیــر را نشــان دهد:

هنگامی نشانگر سبز است: 
باتری در وضعیت مناسب قرار دارد.

هنگامی نشانگر مشکی  و تیره است: 
باتری باید شارژ شود.

هنگامی نشانگر سفید  )زرد کمرنگ ( است: 
باتری باید تعویض شود.

توجــه : در صــورت لــزوم، ســطح باالیــی  باطــری را متیــز کــرده 
تــا نشــانگر قابل مشــاهده باشــد.

ــی   ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــودرو ب ــه خ ــی ک ــه : هنگام توج
ــل  ــه میشــود کــه کاب خامــوش باشــد )بیــش از 1 مــاه( توصی

ــد. ــاز کنی ــری را ب قطــب منفــی  بات

توجــه : پــس از قطــع و وصــل کــردن کابــل باتــری، کلید اســتارت 
ــتم  ــا سیس ــرار داده ت ــت 2 ق ــه در حال ــدت 30 ثانی ــرای م را ب
بازیابــی شــود. کلیــد اســتارت را خامــوش کــرده و 5 ثانیــه صــرب 

کنیــد ســپس موتــور را روشــن کنیــد.

         باطــری هــا حــاوی اســید ســولفوریک مــی باشــند کــه  
خورنــده و ســمی مــی باشــد.

ــخصات  ــوع ومش ــری دارای ن ــری، از باط ــض باط ــرای تعوی ب
اصلــی اســتفاده منائیــد .لطفــا از عاملیتهــای مجــاز بخواهیــد 

ــد. ــض کنن باطــری را تعوی

        مایــع شــوینده قابــل اشــتعال مــی باشــد . مایــع شــوینده 
نبایــد در متــاس بــا شــعله مســتقیم یامنابــع احــرتاق قراربگیرد.

توجــه : محلــول ضــد یــخ یــا آب رسکــه را در مخــزن شــوینده 
نریزیــد.   ضــد یــخ بــه رنــگ آســیب زده و رسکــه نیــز بــه پمپ 

شــوینده شیشــه جلــو آســیب وارد مــی منایــد.

از شیشــه شــوی بــه صــورت مــداوم اســتفاده کنیــد تــا مطمــن 
ــه درســتی   ــز اســت و ب ــاش شیشــه شــوی متی ــه آبپ شــوید ک
عمــل می کند.ایــن آبپــاش در کارخانــه نصــب شــده اســت و 
نیــاز بــه تنظیــم آن نیســت.  اگرچــه در صورتــی  کــه نیــاز بــه 
تنظیــم آن داشــتید، یــک ســوزن درون ســوراخ آن واردکنیــد و 
آبپــاش را بــه جهــت مطلــوب تنظیــم کنیــد ، تــا آب بــه شیشــه 
بخــورد. اگــر دهنــه آبپــاش بســته شــده اســت، از ســوزن و یــا 

یــک ســیم نــازک بــرای بــاز کــردن آن اســتفاده کنیــد.

باطری

نگهداری باطری

تعویض باطری

شیشه شوی
چک کردن مایع شوینده شیشه جلو و پرکردن آن

آبپاش شیشه شوی
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ــتفاده  ــازنده اس ــه س ــد و توصی ــورد تائی ــوینده م ــع ش از مای
ــه  ــه صفحــه مایعــات و ظرفیــت هــای توصی ــد، لطفــا ب منائی

ــد. ــوع منائی ــده رج ش

1- محصــوالت دارای ترکیــب گریــس ، ســیلیکون و نفــت بــه 
قابلیــت متیــز کــردن تیغــه بــرف پــاک کــن آســیب مــی زننــد. 
لطفــا تیغــه هــای بــرف پــاک کــن رابــا آب صابــون بشــوئید .

ــا  ــد و ت ــه صــورت مــداوم اســتفاده کنی 2- از شیشــه شــوی ب
آنجــا کــه ممکــن اســت از پــاک کــردن گل و خــاک یــا بــرف 

خــودداری کنیــد تــا عمــر تیغــه هــا کــم نشــود.
3- اگــر تیغــه هــا ســفت شــده باشــند یــا پوســیده باشــند و  
قســمتی را پــاک نکننــد یــا بــر روی شیشــه خــط بیندازنــد، باید 

آنهــا را تعویــض کنیــد.
ــورت  ــه ص ــه را ب ــاز شیش ــای مج ــاک کن ه ــه پ ــا شیش 4- ب
مــداوم متیــز کنیــد و پیــش از آنکــه تیغــه هــا را تعویــض کنید، 

شیشــه را مــی بایســت بــه صــورت کامــل متیــز کنیــد. 
5- تنهــا از تیغــه هــای مشــابه تیغــه هــای اصلــی  بــه عنــوان 

جایگزیــن اســتفاده کنیــد.
6- اگــر بــرف پــاک کن هــا و یــا شیشــه جلــو بــا بــرف و یــخ 
پوشــیده شــده و یــا یــخ بســته انــد، ایــن بــرف و یــخ را از روی 
آنهــا پــاک کــرده تــا از آســیب رســیدن بــه تیغــه هــا جلوگیــری 

. کنید

1- تیغه را از شیشه دور کنید.
2- بــا دو اهــرم تنظیــم کننــده آن را فشــار داده و تیغــه را 

از بــازوی بــرف پــاک کــن جــدا منائیــد. 
3- تیغه ها را از دسته برف پاک کن جدا کنید.

4- انتهــای دســته بــرف پــاک کــن را در قســمت نــازک تیغــه 
جدیــد قــرار دهید.

5- تیغــه بــرف پــاک کــن را بــه ســمت بــازو حرکــت دهیــد 
تــا اهــرم هــا در رس جــای خــود چفــت گــردد. 

6- پــس از نصــب تیغــه هــا، دســته را روی شیشــه بخوابانید 
ــه درســتی  نصــب  ــد کــه تیغه هــا ب ــان حاصــل کنی و اطمین

شــده انــد.

تایــر معیــوب بســیار خطرنــاک اســت. اگــر تایــر آســیب دیــده، 
ــا آن  خــودداری  ــا کــم فشــار باشــد، از رانندگــی ب پوســیده و ی

مناییــد.
وضعیــت تایر هــا را همــواره  قبــل از رشوع  بــه رانندگــی  
بررســی کنیــد تــا از شــکل طبیعــی خــارج نشــده باشــد ) متــورم 
و بادکردگــی(. خــراش و پوســیدگی روی دیواره هــای الســتیک را 

مــداوم بررســی منائیــد.

توجــه: بــه تایر هــای خــود توجــه مناییــد. از آلــوده شــدن تایــر 
بــه روغــن، ســوخت و دیگــر مایعــات اتومبیــل جلوگیــری کنید.

ــه  ــل 1 هفت ــدک( را حداق ــر ی ــن تای فشــار تایر هــا )همچنی
یــک بــار بررســی کنیــد. در هنــگام بررســی تایــر بایــد 

ــد. ــک باش خن
اگــر زمانــی  کــه تایــر داغ اســت فشــار آن را بررســی کنیــد، 
در نظــر داشــته باشــید کــه فشــاری مشــاهده می کنیــد 0.3 
تــا 0.4 بــار بیــش از زمــان رسد بــودن مــی باشــد . در ایــن 
رشایــط، هرگــز بــاد تایــر را بــه منظــور رســیدن بــه فشــاری 

کــه هنــگام خنــک بــودن تایــر الزم اســت، خالــی  نکنیــد.

ــه  ــا از ورود خــاک ب ــم بســته ت ــر را محک ــه تای درب دریچ
داخــل دریچــه جلــو گیــری شــود. هنگامــی کــه فشــار 
تایر هــا را چــک می کنیــد، دریچــه را بــه منظــور عــدم 
ــد )بررســی کنیــد صــدای خــارج شــدن  نشــتی بررســی کنی

ــد(. ــوش نرس ــه گ ــاد ب ب

مشخصات مایع شوینده

برف پاک کن ها

تیغه های برف پاک کن شیشه جلو
تعویض تیغه های برف پاک کنمهم

تایر ها

فشار تایر

دریچه
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ــر روی تایر هــای اصلــی  وجــود دارد  نشــانگر های ســایش ب
کــه در ســطح تــاره روی تایــر قــرار گرفتــه اســت. هنگامــی 
ــایش را  ــانگر ها س ــود، نش ــاد ش ــایش ایج ــه mm 1.6 س ک
ــگام  ــه هن ــد ب ــاره ممت ــط ت ــک خ ــد داد و ی ــان خواهن نش

حرکــت بــر ســطح تایــر بــه جــا مــی گذارنــد.

توجــه : هنگامــی کــه ســایش تایــر نامناســب اســت )تنهــا 
یــک طــرف ســائیده شــده ( بــا عاملیــت هــای مجــاز مدیــا 

موتــورز متــاس حاصــل فرمائیــد.

ــر بــه حــدی ســائیده  شــود کــه نشــانگر  هنگامــی کــه تای
ــر را تعویــض کــرد. ــد تای ســائیدگی آن  مشــخص شــود، بای

هنگامــی کــه یــه جســم تیــز وارد تایــر شــود و آن را ســوراخ 
ــا خــودرو  ــی  نشــود. ام ــر ممکــن اســت خال ــاد تای ــد، ب کن
را در گوشــه ای متوقــف کــرده و تایــر یــدک را بــه رسعــت 

جایگزیــن و تایــر ســوراخ شــده را تعمیــر کنیــد.

ــه رسعــت  ــر را ب ــد، تای ــر آســیب ببین ــواره تای توجــه: اگردی
ــد. ــودداری منایی ــر آن خ ــد و از تعمی ــض کنی تعوی

 MG تایــر خــودرو را بــا تایــر دیگــر بجــز تایــر یــدک        
تعویــض نکنیــد. اگــر تایــر دیگــری روی ماشــین نصــب شــود 

بــر روی عملکــرد رانندگــی  تاثیــر می گــذرد.

پیش از استفاده فشار باد تایر ها را تنظیم کنید.

        از سیســتم TPMS منی تــوان بــه عنــوان جایگزیــن 
ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــه تایر ه ــرای معاین ب

توجــه : ایــن سیســتم تنهــا بــه راننــده هشــدار مــی دهــد 
ــا را  ــار آن ه ــا فش ــت، ام ــم اس ــا ک ــاد تایر ه ــار ب ــه فش ک

ــد. ــم منــی کن تنظی

ــر  ــت ه ــود و رسع ــرتل میش ــط ABS کن ــتم توس ــن سیس ای
چــرخ را کنــرتل می کنــد. هنگامــی کــه خــودرو بــه صــورت 
ــار داده  ــز فش ــدال ترم ــت و پ ــت اس ــال حرک ــال در ح نرم
ــد  ــی می کن ــا را بررس ــار تایر ه ــتم فش ــت، سیس ــده اس نش
ــد   ــرت از ح ــا کم ــار تایر ه ــا فش ــه آی ــد ک ــخص می کن و مش
ــوق  ــک ب ــودن ی ــم ب ــورت ک ــر. در ص ــا خی ــت ی ــاز اس مج
ــا  ــتم ب ــن سیس ــت ای ــد و عالم ــوش می رس ــه گ ــدار ب هش
رنــگ قرمــز بــر روی صفحــه منایــش ظاهــر میشــود. فشــار 
تایــر هــارا چــک کــرده و تنظیــم کنیــد. مراجعــه شــود بــه 

ــک( ــت خن ــا« )در حال ــار تایر ه ــش »فش بخ

ایــن سیســتم خــودکار اســت. هنگامــی کــه سیســتم دچــار 
اختــالل شــود رنــگ عالمــت TPMS روی صفحــه منایــش بــه 
رنــگ زرد تبدیــل خواهــد شــد. در رشایــط زیــر، TPMS در 
ــار  ــام اخط ــه ش ــا ب ــار تایر ه ــر فش ــاهده تغیی ــورت مش ص

نخواهــد داد:

نشانگر های فرسایش تایر

مهم

تایر سوراخ شده

تعویض تایر ها

*) TPMS ( سیستم کنرتل فشار تایر ها

عملکرد سیستم

اختالل در سیستم
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 TPMS .1- تغییــر فشــار 2 یــا چنــد تایــر شــبیه بــه هــم باشــد
تنهــا میتوانــد تغییــر فشــار یــک تایــر را نســبت بــه تایر هــای 

دیگــر بررســی کنــد.
2- هنگامی که فشار هر 4 چرخ یکسان است

 TPMS .3- هنگامــی کــه الســتیک دچــار ترکیدگــی شــود
منی توانــد بــه رسعــت عکس العمــل نشــان دهــد.

در رشایط ویژه TPMS ممکن است هشدار اشتباه بدهد:
1- رانندگی  در جاده برفی و لغزنده.

2- لغــزش چرخ هــای جلــو زیــاد باشــد )در حالــت ترمــز( یــا 
خــط ترمــز زیــاد باشــد.

3- رانندگی  با زنجیر چرخ.
4- تایر های یدک متفرقه نصب شده باشد.

5- پس از تعویض تایر، سیستم ریست نشده باشد.

ــا تایــر تعویــض  پــس از آنکــه فشــار تایر هــا تنظیــم شــد و ی
شــد، بایــد سیســتم ریســت شــود. خــودرو را متوقــف کــرده، 
ــرار  ــد اســتارت را در حالــت 2 ق ترمــز دســتی  را بکشــید. کلی
داده و دکمــه TPMS را در وســط صفحــه منایــش فشــار دهید.

توجــه : پیــش از ریســت کــردن TPMS, الزم اســت فشــار 
تایر هــا تنظیــم شــود.

توجــه : پــس از ریســت کــردن سیســتم، خــودرو بایــد 
مســافتی را طــی  کــرده و مــدت زمانــی  بگــذرد تــا سیســتم 

ــی  شــود. ــاز یاب ب

ــودداری  ــه خ ــای متفرق ــر چرخ ه ــردن زنجی ــب ک          از نص
مناییــد، ایــن امــر ممکن اســت به اجــزای ترمــز آســیب وارد کند.
نصــب نامناســب زنجیــر چــرخ بــه تایــر هــا، چــرخ هــا، اجــزا 
و سیســتم ترمــز و بدنــه خــودرو آســیب وارد می کنــد. تنهــا از 
زنجیــر چرخ هــای تائیــد شــده توســط MG اســتفاده مناییــد و 

بــرای اطالعــات بیشــرت بــا مشــاورین مــا مشــورت کنیــد.
در هنــگام اســتفاده از زنجیــر چــرخ مــوارد زیــر را در نظــر داشــته 

باشید:
1- زنجیر چرخ باید فقط بر روی چرخ های جلو نصب شود.

2-بــه نصــب زنجیــر چــرخ توجــه داشــته باشــید، و در نظــر 
بگیریــد کــه در رشایــط جــاده ای متفــاوت، رسعــت و شــدت 

زنجیــر چــرخ هــا متفــاوت انــد.
3- رسعت خودرو نباید از  km/h 50 تجاوز کند.

4- بــه منظــور جلوگیــری از آســیب دیدگــی و پارگــی زنجیــر 
چــرخ هنگامــی کــه در جــاده غیــر برفــی رانندگــی  می کنیــد، 

آن را بــاز کنیــد.

توجــه: اگــر اغلــب در جاده هــای رانندگــی  می کنیــد کــه 
پوشــیده از بــرف و یــخ هســتند، توصیــه میشــود کــه از 
تایر هــای زمســتانی اســتفاده کنیــد. بــرای اطالعــات بیشــرت بــا 

منایندگی  هــای مجــاز MG متــاس حاصــل مناییــد.

ــودرو  ــوی خ ــوی شستش ــار ق ــتم های فش ــی  سیس         برخ
موجــب مــی شــوند کــه آب از درز هــای پنجــره و ســانروف و 
درب هــا بــه داخــل منتقــل شــود و بــه سیســتم قفــل آســیب 
وارد کنــد. از گرفــنت آب بــه صــورت مســتقیم بــر روی اجــزای 

کــه بــه راحتــی  آســیب می بیننــد جلوگیــری کنیــد.    

گل، روغــن، آلودگــی  و ریــزش برگ هــا بــه روی ماشــین مــی توانــد 
ــه منظــور محافظــت از  ــد. ب ــه رنــگ خــودرو آســیب وارد کن ب

خــودرو آن را بشــویید و مــورد زیــر را در نظــر داشــته باشــید:
1- هرگز خودرو را با آب داغ نشویید.

2- هرگز خودرو را زیر نور مستقیم آفتاب نشویید.
3- هرگــز آب را بــه صــورت مســتقیم بــه ســمت شیشــه ها و 
در هــا و ســانروف نپاشــید، و آن را بــه صــورت مســتقیم روی 

اجــزای ترمــز نگیریــد.
در صورتــی  کــه خــودرو بــه شــدت کثیــف اســت ، ابتــدا گل و 
ــا آب فــراوان پــاک کنیــد. تــا خــاک از روی  خــاک روی آن را ب
ــد .ســپس  ــه رنــگ آســیب وارد نکن ــاک شــده و ب ســطح آن پ
خــودرو را بــا آب رسد یــا ولــرم کــه حــاوی شــامپوی شستشــو 
بدنــه و بــراق کننــده بــا کیفیــت مــی باشــد، بشــوئید. بعــد از 
شســنت بدنــه، اتومبیــل را بــه خوبی  بــا آب متییز آب کشــیده و 

بــا پارچــه جیــر و نــرم و مخصــوص بدنــه خشــک کنیــد.

لکه هــای روغــن و قیــر روی ماشــین را بــه وســیله پــاک 
کننده هــای مخصــوص ماشــین پــاک کــرده و ســپس ایــن ناحیه 

ــا آب خــوب بشــویید. را ب

ریست کردن فشار تایر

زنجیر چرخ

نظافت و نگهداری خودرو

نظافت خودرو

پاک کردن لکه های قیر
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در زمســتان هنگامــی کــه از منــک بــه منظــور از بیــن بــردن 
ــا  ــخ و بــرف اســتفاده میشــود ، ســطح پاییــن خــودرو را ب ی
ــا  ــودرو را ب ــه خ ــای روی بدن ــویید و، گل و کثیفی ه آب بش

ــد. ــز کنی آب متی

        از شســنت محفظــه موتــور بصــورت مســتقیم و بــا 
آب فشــار زیــاد خــودداری کنیــد. ایــن کار باعــث میشــود بــه 

سیســتم  هــای برقــی خــودرو آســیب وارد شــود.

        بخاطــر داشــته باشــید کــه محفظــه موتــور را  تنهــا بــا 
بخــار بشــویید.

بطــور کلــی ، بــرای درســت کــردن رنــگ بدنــه خــودرو مراحل 
زیــر را دنبــال کنید: 

1- پــاک کننــده نــرم میتوانــد لکه هــا را بــدون آســیب 
رســاندن بــه رنــگ بدنــه متیــز کنــد.

ــه را  ــد خراشــیدگی ها ی روی بدن ــده میتوان ــر کنن 2- مــاده پ
بپوشــاند.

ــه  ــوان الی ــه عن ــه ب ــد ک ــتفاده کنی ــس اس 3- در آخــر از واک
ــرد. ــرار می گی ــه ق ــگ و رضب ــان رن ــظ می محاف

از مالیــده شــدن مــواد پولیــش بــه شیشــه ها و تیغــه هــای 
بــرف پــاک کــن جلوگیــری کنیــد.

تیغــه هــا را بــا آب صابونــی ولــرم بشــویید. هرگــز از الــکل و 
شــوینده های نفتــی  اســتفاده نکنیــد.

ســطح داخلــی  و خارجــی  شیشــه ها را بــا شیشــه شــوی متیــز 
. کنید

پیــش از آنکــه تیغــه هــای جدیــد بــرف پــاک کــن را نصــب 
کنیــد، بــا اســتفاده از واکــس ماشــین، بدنــه را متیــز کــرده و 

شیشــه های خــودرو را بــا شیشــه شــوی بشــویید.

از آســیب رســاندن بــه عامــل گــرم کــن شیشــه عقــب 
خــودداری کــرده و ســطح داخلــی  شیشــه را بــا یــک پارچــه 
متیــز پــاک کنیــد. هرگــز شیشــه را خــراش ندهیــد و از 
شــوینده های حــال ل اســتفاده نکنیــد. ایــن امــر ممکــن 
اســت بــه عامــل گــرم کــن  شیشــه عقــب آســیب وارد کنــد.

ــوینده و  ــای ش ــز از حال ل ه ــی بشــویید، هرگ ــا آب صابون ب
تیغــه فلــزی اســتفاده نکنیــد.

 
          از فــرو بــردن قســمت های بــاال درون آب خــودداری 
کنیــد. از واکــس و پولیــش بــر روی ایــن منطقه اســتفاده نکنید.
بــه منظــور جلوگیــری از آســیب رســانی بــه کیســه هــوا، تنهــا 
یــک تکــه پارچــه متیــز و نــم دار برداشــته و بــه آرامــی منطقــه 

زیــر را متیــز کنیــد:
1- قسمت مرکزی فرمان

2- داشبورد کیسه هوا رسنشین جلو
3- کیسه های هوا ی کناری و پرده ای

ــز  ــرای متی ــو ب ــای شستش ــده، و حال ل ه ــفید کنن         از س
ــد. ــتفاده نکنی ــا اس ــردن کمربند ه ک

ــی   ــرم  و کم ــا آب ول ــپس ب ــیده، و س ــی را کش ــد ایمن کمربن
صابــون متیــز کنیــد. اجــازه دهیــد تــا کمربنــد بــه طــور طبیعی 
خشــک شــود. پیــش از خشــک شــدن کامــل کمربند هــا آنهــا را 

نبندیــد و از خــودرو اســتفاده نکنیــد.

متیز کردن قسمت زیر ماشین

محفظه موتور

پولیش رنگ

مهم

تیغه برف پاک کن

شیشه ها و آینه ها

نظافت داخلی  اتومبیل

کاور کیسه هوا

کمربند های ایمنی

شیشه جلو

شیشه عقب

آینه های بغل
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بــرای متیــز کــردن اجــزای پالســتیکی از مــواد شــوینده 
مبلــامن اســتفاده کنیــد ســپس بــا پارچــه متیــز آن هــا را پــاک 

ــد. کنی

ــن  ــد، ای توجــه : از پولیــش کــردن داشــبورد خــودداری کنی
ــور را  ــی هســتند کــه نبایــد ن ــمت های ــزا شــامل قس اج

ــد. ــکاس دهن انع

موکــت و رویــه هــا می بایســت بــا اســتفاده از شــوینده های 
مبلــامن متیز شــوند.

بــا آب و صابــون کــم، چرمهــا را متیــز کــرده و خشــک کنیــد 
و از پولیــش مخصــوص اســتفاده کنیــد.

ــش  ــا پولی ــل و ی ــس مب ــی ، واک ــای نفت ــه : از حال ل ه توج
ــد. ــتفاده نکنی ــه اس بدن

صفحــه منایــش مــی بایســت تنهــا بــا پارچــه خشــک پــاک 
شــود .

تجهیزات پالستیکی

موکت و رویه ها

چرم

صفحه منایش

ابعاد کلی خودرو

                          طول کلی  A                                         4521 میلی مرت

                          عرض کلی  B                                          1788 میلی مرت

                          ارتفاع کلی  C                                        1492 میلی مرت

                 فاصله چرخی جلو و عقب  D                        2650 میلی مرت

               فاصله چرخ جلو تا رس خودرو  E                        891 میلی مرت

              فاصله چرخ عقب تا پشت خودرو  F                   980 میلی مرت

                             محور جلو                                       1543 میلی مرت

                            محور عقب                                     1544 میلی مرت

                        حداقل قطر گردش                                11 میلی مرت

                        ظرفیت باک بنزین                               55 میلی مرت

                     ظرفیت صندوق عقب                              458 میلی مرت

                      موارد                              پارامرت            
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پارامرتهای اصلی موتوروزن خودرو

                                          پارامرت            
                        رشح           

CSA7150AC                             CSA7150MCT              

75 x 84.8                                                                                                    جابجایی پیستون x قطر               

 1.498                                                                                                   L  جابجایی کلی                   

                    رضیب تراکم                                                                                                   1: 10.5 

               80                                                                                                  KW حداکر قدرت                 

         6000                                                                                  r/m رسعت موتور در حداکر قدرت      

          135                                                                                               Nm حداکر گشتاور                 

        4500                                                                                  r/min دور موتور در حداکر گشتاور     

            دور موتور در حالت ثابت                                                                                         50 _ 750

  93 #  or Higher                                                                                         اکتان سوخت                     

           میزان کلی مرصف سوخت                                                 7.3 _                                                                    8.3 _

                                                     پارامرت            
                آیتم              

                               شخص در کابین                                                                                                         5   

              وزن اتومبیل بدون بار بر حسب کیلوگرم                                                    1265                                                       1280

        وزن ناخالص اتومبیل بدون بار بر حسب کیلوگرم                                              1640                                                       1655

                  CSA7150AC                                     CSA7150MC                    

+

>>
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پارامرتهای تنظیم 4 چرخمایعات تایید شده و میزان مرصف

   

                    چرخ جلو

                   چرخ عقب

                               زاویه کمرب                                                       30 _ 12-

                               میله چرخ                                                             30 _ 12- 5

                            زاویه تو - این                                                              12 _ 0

                               زاویه میله                                                            30 _ 3 - 13

                               زاویه کمرب                                                           30 _ 15 - 1-                     

                            زاویه تو - این                                                          10 _ 26 - 0 

                                                آیتم                                                                           پارامرت            

+

+

+

+

+

+

4.5                                        5W 30 2A1 / B1                            2                          L روغن موتور                             

 7.3                                       Ethylene Glycol )OAT Type(   2                             L خنک کننده موتور                          

 5.6                                                                         JW-S3309                                    2                  L گیربکس اتوماتیک                        

               2                                   MTF94 2  75W/80                2                               L گیربکس دستی                            

     0.5                                                                    DOT 4                                  2                           L روغن ترمز                               

 1.07                                                             Dexron ||| D             2                                     L روغن فرمان                             

 3                                                      ZY-V |||| D             2                                         L شیشه شور                              

550                                                                   R 134 a                                             2         L خنک کننده کنرتل هوا                       

              میزان مرصف        
                         نام                                              نوع           

                  CSA7150AC       CSA7150MC   
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فشار تایرها در حالت خنک

   

2.1 Bar                                                                                        جلو                            

2.1 Bar                                                                                            عقب                             

                                                   کامل    
                     چرخ           

                                   205/55  R16291V                                           

   6.5 J  x 16                                                                      سایز دیواره                   

                                  205/55  R16291V                                                                                 سایز تایر                         

چرخ ها و تایرها


