
6NEWاطالعات چراغهاي هشدار خودرو ام جی 

توضیحاتپیامعالمت

درجه سانتیگراد باشد، این عالمت نمایش داده خواهد 3زمانیکه دماي هوا کمتر از یخزدگیهشدار
شد. در این شرایط با احتیاط بیشتري برانید زیرا جاده لغزنده است.

راعقبصندوقدرب موتور و درب،ی درب هاتمام،یرانندگاخودرو یتركازقبلدرب خودرو باز است
دیببند

هندستازاست،افتادهکارازموتور. استنگرفتهقرارخوديجاسردرستهندستموتورافتادنکاراز
نماییداستفادهیدرستبه 

»باتري هندست«نگاه کنید به بخش باتري هندست ظعیف است

برسدشدهنییتعحدازترنییپابهآن سرعتتاخودرو بکاهید سرعتاز حدازشیبسرعتهشدار

خودکارقطعدیکلنقص در 
»سوختخودکارقطعدیکل«نگاه کنید به بخش سوخت

نقص در سیستم سوخت 
مراجعه نماییدخدمات پس از فروش ام جینمایندگیبهفرصتنیاولدررسانی

»رادیاتورکردنپرویبازرس«نگاه کنید به بخش رادیاتورآبشدنکم

مراجعه نماییدخدمات پس از فروش ام جینمایندگیبهفرصتنیاولدرخودروشبکهنقص

نقص در چراغ / هشدار نقص 
AFSدر 

المپ چراغ هاي نورپایین، راهنما و ترمز دچار نقص شده اند در اولین فرصت المپ را 
دچار نقص می باشدAFSتعویض نمایید و یا سیستم 

پیش از خروج از خودرو چراغ ها را خاموش نماییدهشدار روشن بودن چراغ ها

تیوضعدرچراغریتأخکلید
ستینیعملبهاجیاحت،اطالعجهتامیپاستفعال

ستینیعملبهاجیاحت،اطالعجهتامیپآالرم دزدگیر فعال شده است

لطفا دنده پارك را درگیر 
) را در گیربکس اتوماتیک انتخاب نماییدPدنده پارك (نمایید

ستینیعملبهاجیاحت،اطالعجهتامیپدرب ها قفل هستند،درب ها قفل هستند

ستینیعملبهاجیاحت،اطالعجهتامیپقفل هاي درب ها باز هستند،قفل هاي درب ها باز هستند
دچار نقص می باشدPDCسیستم PDCنقص در 

دچار نقص می باشدTCسیستم نقص در سستم کنترل کشش



یا ASLفعال بودن سیستم 
قرار داشتن سیستم در حالت 

آماده باش
»ASLسیستم استارت و حرکت «نگاه کنید به بخش 

»ASLسیستم استارت و حرکت «نگاه کنید به بخش ASLنقص در سیستم 

پایین بودن سطح مایع شیشه 
نشانه ي پایین بودن سطح مایع شیشه شورشور

فعال بودن حالت کم مصرف 
A/C

A/Cفعال بودن حالت کم مصرف (اکانومی) نشانه ي 

توضیحاتپیامعالمت
پدال کالچ را فشار دهیدبایدبراي استارت مجددنشانه ي اینکه پدال کالچ را فشار دهید

پدال ترمز را فشار دهیدبایدبراي استارت مجددنشانه ي اینکه پدال ترمز را فشار دهید

مراجعه نماییدخدمات پس از فروش ام جینمایندگیبهفرصتنیاولدرنقص در کالچ

حالت خالص را انتخاب نماییدبایدبراي استارت مجددنشانه ي اینکه حالت خالص را انتخاب نمایید

مراجعه نماییدخدمات پس از فروش ام جینمایندگیبهفرصتنیاولدرنقص در گیربکس

استارت / نقص در سیستم 
استاپ

سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت / استاپ «نگاه کنید به بخش 
)Stop/Start(«

براي استارت از کلید استفاده 
نمایید

سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت / استاپ «نگاه کنید به بخش 
)Stop/Start(«

سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت / استاپ «نگاه کنید به بخش ببندیددرب سمت راننده را
)Stop/Start(«

کمربند ایمنی را ببندیدبایدبراي استارت مجددنشانه ي اینکه کمربند ایمنی را ببندید
EPB را توسط کلید آزاد

نمایید / ناکافی بودن نیروي 
ترمز

را توسط کلید آزاد نمایید یا ناکافی بودن نیروي ترمزEPBنشانه ي اینکه باید 

پدال ترمز را فشار داده، 
EPB) را آزاد نماییدMT( پدال ترمز را فشار دهیدبایدبراي استارت مجددنشانه ي اینکه)MT(

پدال ترمز را فشار داده، 
EPB) را آزاد نماییدAT( پدال ترمز را فشار دهیدبایدبراي استارت مجددنشانه ي اینکه)AT(



مراجعه نماییدخدمات پس از فروش ام جینمایندگیبهفرصتنیاولدرداغ کردن گیربکس

بهشروعنقص در سیستم 
یا تند سرباالییدرحرکت

بودن شیب
دچار مشکل می باشدسرباالییدرحرکتبهشروعسیستم نشانه ي اینکه 


