فهرست
مقدمه
پیشگفتار
معرفی كتاب راهنمای مالك
تذکر ویژه
سمبل های به کار رفته
اطالعات شناسایی خودرو
شناسائی خودرو
برچسب شناسایی خودرو
 -1تجهیزات و کنترل ها
مرور تجهیزات و کنترل ها
صفحه کیلومتر  /پنل کنترل
آمپر  /نشانگر دور موتور
آمپر  /نشانگر دمای آب
آمپر  /نشانگر سوخت
سرعت سنج

مرکز پیام
ساعت دیجیتال
عالئم و پیامهای هشدار
مسافت سفر (تریپ) 1
نمایش دنده ی انتخابی *
کیلومتر شمار
کامپیوتر سفر * A
کامپیوتر سفر * B
چراغ های هشدار و نشانگر
چراغ ها و کلید ها
کلید اصلی چراغ ها
کلید تنظیم میزان نور مجموعه صفحه کیلومتر
تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو – دستی *
تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو – اتوماتیک *
کلید چراغ های مه شکن
اهرم چراغ های راهنما  /نور باال
چراغ های فالشر
برف پاک کن ها و شیشه شوی ها
کنترل های برف پاک کن شیشه ی جلو

شستشوی خودکار (برنامه ریزی شده) شیشه جلو
کنترل های برف پاک کن شیشه ی عقب
ستون فرمان
تنظیم ستون فرمان
سیستم فرمان برقی
بوق
آینه های دید عقب
آینه های بغل
آینه وسط
آفتابگیر
شیشه ها
کنترل های شیشه های برقی
کنترل شیشه ها
سانروف *
دستورالعمل کاربری
طرز كار سانروف
چراغ های سقفی
چراغ های سقفی و مطالعه ی جلو
چراغ سقفی عقب

پریز برق لوازم برقی
پریز برق لوازم برقی کنسول وسط جلو
پریز برق لوازم برقی محفظه ی بار *
محفظه های نگهداری اشیاء
دستورالعمل ها
زیرسیگاری *
جعبه داشبورد
محفظه نگهداری اشیا
محفظه نگهداری اشیا در سمت راننده
محفظه ی نگهداری اشیاء در کنسول وسط (جعبه
کنسول)
محفظه ی نگهداری اشیا در کف محفظه ی بار *
جعبه عینک
جالیوانی جلو
جالیوانی کنسول وسط جلو
زیربازویی وسط عقب و جالیوانی عقب *
باربند سقفی *
میزان حداکثر بار مجاز بر روی سقف
بازدید های دوره ای

 -2سیستم های تهویه مطبوع و صوتی
تهویه
فیلتر هوای داخل اتاق
دریچه های هوا
سیستم تهویه با کنترل دستی *
پنل کنترل سیستم تهویه
تنظيم سرعت فن
کنترل دما
روشن/خاموش سیستم سرمایش تهویه مطبوع
مود توزیع جریان هوا
گرمکن شیشه عقب
مود بازچرخش هوای داخل اتاق
سیستم تهویه با کنترل اتوماتیک *
پنل کنترل
صفحه ی نمایشگر تهویه مطبوع تهویه مطبوع
مود توزیع جریان هوا
كنترل دما
مود کنترل اتوماتیک دما
روشن  /خاموش ( )On/Offسیستم سرمایش

تهویه مطبوع
تنظيم سرعت فن
گرمکن  /رطوبت زدا
گرمکن شیشه عقب
مود بازچرخش هوای داخل اتاق
روشن/خاموش کردن ( )On/Offسیستم
رادیو *
دستورالعمل های کاربری
پنل کنترل رادیو
عملکرد های پایه
تنظيمات اکوالیزر ()EQ
عملکرد رادیو
USB/AUX
تنظیمات منو
سیستم پخش و سرگرمی *
اطالعات ایمنی مهم
هشدارهایی برای استفاده از صفحه ی نمایشگر
LCD
فایل فرمت قابل پشتیبانی برای سیستم سرگرمی

(پخش صوت و تصویر)
عملیات پایه
تلفن بلوتوث ()Bluetooth phone
تهویه مطبوع
هم پیوندی خودرو  -گوشی موبایل ()MirrorLink
تنظیمات خودرو
تنظیمات
-3صندلی ها و سیستم های ایمنی
صندلی ها
نظر اجمالی
پشتی های محافظ سر
تنظیم صندلی بصورت دستی
تنظیم صندلی برقی *
گرمکن صندلی جلو *
صندلی های عقب
کمربندهای ایمنی
ایمنی و حفاظت تامین شده توسط کمربندهای ایمنی
چگونگی بستن کمربندهای ایمنی به شکل صحیح

استفاده از کمربندهای ایمنی کودکان
پیش کشاننده های کمربند های ایمنی *
کنترل ،نگهداری و تعویض کمربندهای ایمنی
کیسه هوا
نظر اجمالی
عمل کردن کیسه هوا
شرایطی که در آن ،کیسه های هوا عمل نخواهند کرد.
سرویس و تعویض کیسه های هوا
خنثی کردن کیسه های هوا
سیستم های ایمنی مخصوص کودک
توصیه ها مهم در رابطه با کاربری سیستم های ایمنی
مخصوص کودک
گروه بندی صندلی های کودک
شیوه ی نصب صندلی کودک
 -4استارت خودرو و آغاز رانندگی
کلیدها
مقدمه
تعویض باتری ریموت

قفل های کودک
سیستم های هشدار دزدگیر ()Alarm
سیستم ایموبالیزر موتور
سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو
درب عقب
استارت کردن و خاموش کردن موتور خودرو
سوئیچ استارت (استارت با استفاده از کلید) *
سوئیچ استارت (استارت غیر عامل/هوشمند موتور)
(* )Passive Start
تجهیزات و مدارهاي برقی فعال ()RAP
استارت موتور (با استفاده از کلید) *
استارت موتور (استارت غیر عامل/هوشمند موتور)
(* )Passive Start
خاموش کردن موتور
مود رانندگی اقتصادی و سازگار با محیط زیست
آب بندی
حفاظت از محیط زیست
شیوه ی رانندگی با حداقل مصرف سوخت
رانندگی در محیط ها و شرایط خاص

سرویس و نگهداری
مبدل کاتالیزوری ()Catalytic Converter
سیستم سوخت رسانی
نوع سوخت
درپوش درب باک
سوختگیری
مکمل سوخت/انژکتورشوی ()Gasoline Cleaner
گیربکس دستی شش دنده *
گیربکس اتوماتیک دوال کالچ
(* )Dual Clutch) (TST
طریقه ی کاربری گیربکس
تعویض و انتخاب دنده
شروع به حرکت
راندن خودرو در شیب (سرباالیی)
مود  /حالت کنترل
مود ایمنی Protection Mode
سیستم هر چهار چرخ متحرک (* )4WD
مود رانندگی
انتخاب حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی

چراغ نشانگر بروز نقص در حالت هر چهار چرخ متحرک
فعال  /سیستم هر چهار چرخ متحرک
سیستم ترمز
ترمز پدالی/پایی
سیستم هوشمند پیشگیری از واژگونی خودرو(* )ARP
سیستم کنترل حرکت در سرپایینی (* )HDC
سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
ترمز پارک برقی ()EPB
سیستم كنترل پایداری ( )SCSو کنترل لغزش (* )TCS
سیستم نظارت بر فشار باد تایر (* )TPMS
سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استاپ استارت *
خاموش کردن اتوماتیک موتور
استارت اتوماتیک موتور
باتری
بروز نقص در سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت
استارت  /استاپ ()Stop/Start
افت شدید باتری ،استارتر غیر علمیاتی
سیستم کروز کنترل*
سیستم كمكی پارك (* )Parking Aid

سیستم كمكی پارك با سنسور مافوق صوتی *
دوربین پارك عقب *
اطالعات سیستم كمكی پارك *
حمل بار
فضای قرار دادن بار
حمل بار در داخل خودرو
 -5شرایط اضطراری و بروز نقص در خودرو
تجهیزات هشدار خطر
فالشر
مثلث هشدار
استارت اضطراری موتور (باتری به باتری کردن)
کابل های مخصوص باتری به باتری
استارت موتور خودرو
حمل و بکسل کردن خودرو
بکسل کردن خودرو
خودروبر یا تریلر همراه با طناب
تعمیر تایر (پنچرگیری) و تعویض چرخ
شناسایی ابزار (شامل ابزار تعمیر تایر) *

تعمیر تایر (پنچرگیری) *
دسترسی به چرخ یدك و کیت ابزار*
تعویض چرخ *
تعویض فیوز
فیوزها
جعبه فیوز باتری
جعبه فیوز داخل اتاق خودرو
جعبه فیوز محفظه موتور
تعویض المپ چراغ ها
مشخصات المپ چراغ ها
تعویض المپ چراغ ها
 -6سرویس و نگهداری خودرو
سرویس ها
سرویس های دوره ای
درب موتور
باز کردن درب موتور
بستن درب موتور
آالرم هشدار باز بودن قفل درب موتور

محفظه ی موتور
محفظه ی موتور  2.0Lتوربو
محفظه ی موتور  1.5Lتوربو
موتور
روغن موتور
درجه بندی روغن موتور بر اساس استاندارد ACEA
مشخصات روغن موتور
سیستم خنک کننده موتور
بازرسی و پر كردن رادیاتور
مشخصات مایع خنک کننده
ترمزها
لنت های ترمز
چک کردن سطح و اضافه کردن روغن ترمز
مشخصات روغن ترمز
باتری
نگهداری و سرویس باتری
تعویض باتری
مایع شیشه شوی
چك كردن سطح مایع شیشه شوی شیشه جلو و پر

كردن مخزن آن
نازل  /آب پاش شیشه شوی
مشخصات مایع شیشه شوی
برف پاک كن ها
تیغه های برف پاك كن
تعویض تیغه های برف پاك كن شیشه ی جلو
تایر
نظر اجمالی
نگهداری از تایر ها
نشانگرهای فرسایش تایر
تعویض تایر ها
جابجا کردن چرخ ها
زنجیر چرخ
شستشو و مراقبت از خودرو
نگهداری از بدنه و رنگ خودرو
نگهداری و تمیز کردن داخل خودرو
 -7اطالعات فنی
ابعاد خودرو

وزن ها
پارامترهای اصلی موتور
پارامترهای عملکرد دینامیک
مایعات توصیه شده و ظرفیت ها
میزان فرمان/چرخ ها (در شرایط بدون بار)
چرخ ها و تایر ها
فشار باد تایر (سرد)

مقدمه
معرفی كتاب راهنمای مالك
كتاب راهنمای مالك
از اینکه یکی از محصوالت شرکت مدیاموتورز ،خود را ،را انتخاب
کرده اید از شما متشكریم .لطفاً به دقت كتاب راهنمای مالك
را بخوانید ،چراكه اطالعات مندرج در آن شما را از نحوه عملكرد
درست و ایمن خودرو مطلع نموده و به شما امكان آن را میدهد
که حداكثر بهره و لذت را از رانندگی خودروی خود ببرید.
اطالعات ارائه شده در این کتاب مربوط به خودرو MG GS
می باشد.
این کتاب تمامی تجهیزات و امکانات موجود در این خودرو را
شرح می دهد.
این كتاب راهنما حاوی آخرین اطالعات در زمان چاپ می باشد.
شركت مدیا موتورز بابت تجدید نظر ،شرح و مشخصات این
كتاب راهنما صاحب حق و مسئول می باشد .به دلیل خط مشی
شركت ما برای بهبود دائم محصوالت ،حق تغییر مشخصات را
در هر زمان بدون ابالغ برای خود محفوظ می داریم .تصاویر این
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كتاب راهنما صرفاً جهت آشنایی شما می باشند.
تذکر ویژه
كتاب راهنمای مالك و دفترچه ی راهنمای سرویس ،نگهداری
و گارانتی خودرو ،نه تنها شیوه ی استفاده ی صحیح از خودرو
را به شما آموزش داده هشدارهای الزمه را میدهد ،بلکه
مسئولیت ها و تعهدات ضمانتی شركت مدیا موتورز را در
ارتباط با خدمات پس از فروش این خودرو در قبال مالك شرح
میدهد .لطفاً هر دو دفترچه را قبل از رانندگی با خودرو مطالعه
بفرمایید .خسارت ناشی از سهل انگاری ،استفاده ی نادرست،
نصب نادرست یا قطعات تائید نشده می تواند گارانتی را فاقد
اعتبار سازد.
هر کشوی و منطقه ای محدودیت های سختگیرانه ای را در
رابطه با ایجاد تغییر در خودرو ،اعمال می نماید .مالک خودرو
مجاز به تغییر ساختار یا خصوصیات خودرو بدون مجوز رسمی،
نمی باشد ،در غیر این صورت این تغییرات ممکن است تا در
ایمنی ترافیکی ،عملکردهای خودرو ،و یا موارد مربوط به ثبت
در اداره امنیت عمومی اخالل ایجاد نمایند .تغییر غیر مجاز در
برخی از اجزای خودرو ممکن است عملکرد آن اجزا را کاهش

داده و یا باعث بروز نقص در قطعات مرتبط و حتی آسیب
دیدگی جدی و یا منجر به مرگ سرنشینان گردد.
تمامی حقوق محفوظ می باشد .بدون اجازه قبلی و كتبی
شركت مدیا موتورز ،این کتابچه را نمی توان تكثیر نمود ،در
سیستم بازیافت کامپیوتری ذخیره و یا به اشكال الكترونیكی،
مكانیكی ،ضبطی یا طرق دیگر منتقل نمود.

مهم

هنگام فروش خودرو لطفاً كتاب راهنمای مالك و دفترچه ی
راهنمای سرویس ،نگهداری و گارانتی خودرو را به مالك جدید واگذار
نمایید .این دفترچه ی راهنما به منزله جزئی از خودرو تلقی میگردد.

عالئم و سمبل های به کار رفته
هشدار
این عالمت هشدار ،مواردی را كه باید به دقت رعایت
شوند یا اطالعاتی را كه باید با دقت كامل مورد مالحظه
قرار گیرند تا خطر صدمه دیدن افراد یا آسیب جدی به
خودرو كاهش یابد را مشخص می سازد.

مهم

این بدان معناست كه دستورالعمل باید به دقت رعایت گردد در
غیراینصورت خودرو ممكن است خسارت ببیند.

توجه
توجه :اطالعات مفید
این عالمت نشانگر قطعاتی است که پس از مصرف با
هدف جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،باید توسط افراد
یا مراجع آموزش دیده و مجاز امحا شوند.
2

ستاره
ستاره (*) كه پس از عنوان یا متن چاپ شده می آید،
ویژگی ها یا سیستم هایی را مشخص می كند كه اختیاری
(آپشن) بوده یا صرفاً مربوط به برخی از مدل های خودروی
مورد نظر می باشند.
فلشهای توضیحی
اجزایی را كه توضیح داده شده اند ،در شکل مشخص
می نماید.
جهت حركت اجزای توضیح داده شده در شکل را
مشخص می نماید.
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اطالعات شناسائی خودرو
شناسائی خودرو

 -1شماره شناسایی خودرو ()VIN
 -2شماره موتور
 -3شماره گیربکس
هنگام تماس با عاملیت های مجاز خدمات پس از فروش
مدیاموتورز ،همواره شماره شناسایی خودرو ( )VINرا ذكر
نمایید .در صورتیکه تماس شما مربوط به موتور يا گیربکس
است ممكن است ذكر اين شماره ها نيز ضروري باشد.

محل شماره ی شناسایی خودرو
محل شماره شناسایی خودرو ()VIN
• حک شده بر روی داشبورد که در پایین شیشه ی جلو در
سمت چپ قابل مشاهده می باشد.
• برروی برچسب شماره شناسایی خودرو.
• حک شده بر روی کف خودرو ،در زیر صندلی سرنشین جلو.
• حک برروی قسمت فوقانی سمت داخلی درب عقب که در
صورت باز کردن درب ،قابل مشاهده می باشد.
شماره ی موتور
حک شده بر روی بخش جلویی بلوک سیلندر موتور در سمت
راست (قابل مشاهده از قسمت جلوی موتور)
شماره ی گیربکس
این شماره بر روی برچسب نصب شده بر روی سطح فوقانی
محفظه ی گیربکس قرار دارد .شماره ی گیربکس در بعضی
مدل ها در پشت پوسته ی گیربکس قرار دارد (قابل مشاهده
از جلوی خودرو) ،که ممکن است تنها پس از جک زدن در زیر
خودرو قابل مشاهده باشد ،لطفاً به عاملیت های مجاز مراجعه
نمایید.
4

برچسب شناسایی خودرو

محل برچسب شناسایی خودرو

برچسب شناسایی خودرو حاوی اطالعات ذیل می باشد:
• مدل  /نوع خودرو
• نوع موتور
• شماره شناسایی خودرو ()VIN
• تاریخ ساخت
• وزن ناخالص خودرو
• حداکثر وزن مجاز *
• ظرفیت مجاز محور جلو (حداکثر) *
• كشور سازنده
		
• شركت سازنده
برچسب شناسایی خودرو در قسمت مجاور لوالی فوقانی درب
جلو سمت راست قرار دارد.
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مرور تجهیزات و کنترل ها
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 .1كنترل های شیشه های برقی
 .2کلید اصلی چراغ ها و آینه های بغل برقی
 .3اهرم چراغ های جلو (دسته راهنما)
 .4بوق
 .5کیسه هوا راننده
 .6صفحه کیلومتر  /پنل کنترل
 .7كنترل های برف پاك کن  /شیشه شوی
 .8سیستم سرگرمی داخل خودرو
 .9کنترل های سیستم سرگرمی و تهویه مطبوع
 .10کیسه هوا سرنشین جلو
 .11اهرم تعویض دنده  /دسته دنده
 .12پدال گاز
 .13پدال ترمز
 .14سوئیچ استارت
 .15پدال كالچ
 .16اهرم کنترل کروز کنترل
 .17اهرم آزاد کننده درب موتور  /دستگیره بازكن درب موتور
 .18اهرم آزاد کننده درپوش درب باک
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صفحه کیلومتر  /پنل کنترل

آمپر  /نشانگر دور موتور
نشان دهنده ی دور موتور براساس دور در دقیقه با ضریب هزار
(( )x1000شماره )1

مهم

برای حفاظت موتور از آسیب دیدگی هرگز اجازه ندهید عقربه به
مدت طوالنی در بخش قرمز آمپر باقی بماند.

آمپر  /نشانگر دمای آب (مایع خنک کننده موتور)
دمای آب (مایع خنک کننده موتور) توسط شماره ها و رنگ
خانه های رنگی روشن در صفحه کیلومتر (شماره  )2نمایش
داده می شود .این نشانگر در مجموع دارای  8خانه می باشد.
زمانیکه موتور در دمای کارکرد نرمال خود کار می کند،
خانه های اول تا ششم سفید رنگ در آمپر دمای مایع خنک
کننده موتور به رنگ سفید روشن خواهند شد .زمانیکه خانه ی
سفید رنگ دوم از بخش باالیی روشن شود ،عالمت هشدار باال
بودن دمای آب رادیاتور (شماره  ، )3در پایین مرکز پبام روشن
خواهد شد .زمانیکه هر دو خانه ی سفید رنگ در باال ،روشن
شوند ،نشانگر هشدار دمای بیش از حد باالی آب (شماره ،)6
شروع به چشمک زدن می کند.
در این حالت موتور بیش از حد داغ بوده وامکان وارد آمدن
آسیب های جدی به موتور وجود دارد .جهت جلوگیری از
آسیب دیدگی موتور ،الزم است که با رعایت نکات ایمنی خودرو
را متوقف کرده و در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
در صورت بروز نقص در سنسور دمای مایع خنک کننده ی
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موتور ،تمامی خانه های آمپر دمای مایع خنک کننده ی موتور
روشن شده و نشانگر هشدار دمای بیش از حد باالی آب (شماره
 )2شروع به چشمک زدن می کند.
آمپر  /نشانگر سوخت
میزان باقیمانده ی سوخت در باک توسط تعداد خانه های
روشن شده ی نشانگر (شماره  ، )3نمایش داده می شود .این
نشانگر در مجموع دارای  8خانه می باشد .زمانیکه تنها یکی
از خانه ها ،روشن باشد ،نشانگر پایین بودن سطح سوخت در
پایین مرکز پبام روشن خواهد شد .در صورت کاهش بیش از
حد سطح سوخت ،نشانگر هشدار پایین بودن سطح سوخت
(شماره  )5همراه با خانه ی آخر شروع به چشمک زدن خواهند
کرد.

مهم

در صورتیکه چراغ هشدار اتمام سوخت روشن شود ،در اولین فرصت
سوختگیری نمائید.
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همچنین در صورتیکه نشانگر سوخت قادر به دریافت سیگنال از
سنسور سوخت نباشد ،نشانگر هشدار پایین بودن سطح سوخت
(شماره  )5همراه با خانه ی آخر شروع به چشمک زدن خواهند
کرد.
فلش واقع شده در کنار چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت
(شماره  )5نشانگر محل قرارگیری درب باک در سمت چپ
خودرو می باشد.
سرعت سنج
این صفحه نشان دهنده ی سرعت خودرو می باشد( .شماره )5

مرکز پیام

 -4نمایش دنده ی انتخابی *
 -5نمایش کیلومتر شمار (مسافت طی شده)
 -6کامپیوتر سفر * Aیا کامپیوتر سفر *B
ساعت دیجیتال
زمان را در فرمت دیجیتال نمایش می دهد.
آیکون

عملکرد
یادآوری اینکه یک یا چند درب باز مانده اند
یادآوری اینکه درب صندوق عقب باز مانده است

مرکز پیام اطالعات زیر را نمایش می دهد:
 -1ساعت دیجیتال
 -2عالئم هشدار
 -3ثبت سفر )Trip 1( 1

یادآوری اینکه درب موتور باز مانده است
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ثبت سفر 1
وقتی كه سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار گیرد ،فاصله ی
طی شده از آخرین زمان صفر کردن ثبت كننده سفر ،نمایش
داده می شود .برای تنظیم مجدد (صفر کردن) ثبت كننده
سفر ،به «تنظیم مجدد عملکرد» ،در « کامپیوتر سفر ،»*A
مراجعه فرمایید.

کامپیوتر سفر *A

نشانگر وضعیت دنده *
وقتی كه سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار گیرد،
این بخش از صفحه ،وضعیت فعلی اهرم تعویض دنده
( W، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، D، N، R، Pیا  )Sرا نمایش
می دهد .نمایش “ ”EPدر این بخش ،به معنای وجود نقص در
گیربکس اتوماتیک می باشد.

کامپیوتر سفر  *Aحاوی اطالعات زیر می باشد:
 -1پیام هشدار ()C
 -2پیام کامپیوتر سفر ()D
 -3منوی اصلی ()E

كیلومتر شمار
وقتی كه سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار گیرد ،در این
بخش از صفحه ،كل مسافتی را كه با خودرو طی شده است،
نمایش داده می شود.

عالئم و پیامهای هشدار
برای پیام های هشدار زیر ،در صورت بروز خطا در سیستم ها،
پیام ها و عالئم هشدار همراه با چراغ هشدار مربوطه ،در مرکز
پیام ،نمایش داده خواهند شد.
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در رابطه با عملکردهای پیام های هشدار به “چراغ های هشدار
و نشانگرها” مراجعه فرمایید.
آیکون

پیام هشدار
نقص در سنسور دما

آیکون

پیام هشدار
نقص در عملکرد کیسه هوا
نقص در عملکرد چراغ کیسه هوا

دمای موتور باال می باشد

کلید غیر معتبر

سطح سوخت پایین می باشد

باتری کلید ریموت ضعیف می باشد

نقص در سنسور سطح سوخت

آالرم هشدار فعال است

نقص در عملکرد ABS

نقص در عملکرد موتور

نقص در عملکرد ترمز

چک موتور

کمربند ایمنی را ببندید
کمربند ایمنی سرنشین جلو را ببندید

فشار روغن پایین است
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آیکون

پیام هشدار
کاهش نیروی فرمان
نقص در عملکرد فرمان هیدرولیک
نقص در عملکرد SAS
 SASکالیبره نشده است

سیستم کنترل پایداری Off
کنترل کشش (سیستم کنترل لغزش) Off

نقص در عملکرد TPMS

سیستم کروزکنترل در حالت آماده باش ()Standby

پایین بودن فشار باد تایر

تنظیم کروز کنترل XXX km/h

چراغ نور باال روشن است
نقص در عملکرد دینام
باتری ضعیف است عملکرد بعضی دستگاهها محدود است

باتری ضعیف است بعضی دستگاه ها خاموش شده اند
نقص در عملکرد سیستم کنترل پایداری
نقص درعملکرد کنترل کشش (سیستم کنترل لغزش)
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آیکون

پیام هشدار

نقص در عملکرد سیستم کروز کنترل
نقص در عملکرد سیستم هوشمند استارت استاپ
(“)”Stop/Start
نقص درعملکرد حرکت درشیب (سرباالیی) (*)HHC
قفل  4WDدر حالت On
نقص در عملکرد 4WD

پیام های هشدار بدون چراغ هشدار
برای پیام های هشدار زیر ،در صورت بروز خطا در سیستم ها،
پیام ها و عالئم هشدار بدون چراغ هشدار مربوطه ،در مرکز
پیام ،نمایش داده خواهند شد.
عالمت

پیام

توضیحات

کمربند ایمنی را
برای استارت مجدد
ببندید

نشانه ی اینکه برای استارت
مجدد باید کمربند ایمنی را
ببندید

برای استارت از
کلید استفاده نمایید

نشانه ی اینکه برای استارت
مجدد باید از کلید استفاده
نمایید

سیستم استارت /
استاپ Off

نشانه ی فعال نبودن سیستم
هوشمند کنترل مصرف سوخت
استارت  /استاپ

نشانه ی اینکه برای استارت
مجدد باید درب سمت راننده را
درب سمت راننده را
ببندید .نگاه کنید به بخش
ببندید
« سیستم هوشمند کنترل
مصرف سوخت استارت/استاپ»

عالمت

پیام

توضیحات

سیستم استارت /
استاپ On

نشانه ی فعال نبودن سیستم
هوشمند کنترل مصرف سوخت
استارت  /استاپ

برای استارت ،پدال
ترمز را فشار دهید

نشانه ی اینکه برای استارت
مجدد باید پدال ترمز را فشار
دهید

نیازی بهکلید نیست ،نشانه ی اینکه برای استارت
برای استارت ،پدال مجدد باید پدال ترمز را فشار
دهید
ترمز را فشار دهید
پدال ترمز را فشار
دهید

شانه ی اینکه باید پدال ترمز را
فشار دهید

پدال ترمز را فشار
شانه ی اینکه باید پدال ترمز را
دهید تا  EPBآزاد
فشار دهید تا تا  EPBآزاد شود
شود

14

عالمت

پیام

توضیحات

مود خالص را
انتخاب نمایید
مود خالص را
انتخاب نمایید

نشانه ی اینکه برای استارت
مجدد باید حالت خالص را
انتخاب نمایید

لطفاً دنده پارک را
درگیر نمایید

دنده پارک ( )Pرا در گیربکس
اتوماتیک انتخاب نمایید

پدال ترمز را فشار
دهید تا  EPBآزاد
شود

شانه ی اینکه باید پدال ترمز
را فشار دهید تا تا EPB
آزاد شود

نقص در سیستم
شروع به حرکت در
سرباالیی

نشانه ی اینکه سیستم شروع
به حرکت در سرباالیی دچار
مشکل می باشد

پدال ترمز را فشار
دهید

نشانه ی اینکه باید پدال ترمز را
فشار دهید

نقص در کالچ

در اولین فرصت به عاملیت
خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه نمایید

نیروی ترمز پارک
ناکافی است

در اولین فرصت به عاملیت
خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه نمایید

برای استارت پدال نشانه ی اینکه برای استارت باید
پدال کالچ را فشار دهید
کالچ را فشار دهید
نیازی به کلید
نشانه ی اینکه برای استارت
نیست ،برای استارت
مجدد باید پدال کالچ را فشار
مجدد ،پدال کالچ را
دهید
فشار دهید

برای استارت ،پدال نشانه ی اینکه برای استارت باید
پدال ترمز را فشار دهید
ترمز را فشار دهید
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عالمت

پیام

توضیحات

نشانه ی اینکه برای استارت
مجدد باید حالت خالص را
انتخاب نمایید

نشانه ی باز بودن یکی از درب
ها درب مورد نظر را ببندید

عالمت

پیام

توضیحات

لطفاً کلید را
بردارید

نشانه ی اینکه کلید هنوز در
داخل خودرو است ،لطفاً کلید
را خارج نمایید

کلید اسمارت را
موقعیت بک آپ
خارج نمایید

نشانه ی اینکه کلید اسمارت
هنوز در موقعیت بک آپ ،در
پایین جالیوانی کنسول وسط
باقی مانده است.

کلید اسمارت را در
موقعیت بک آپ
قرار دهید
کلید اسمارت
شناسایی
نشده است

نشانه ی اینکه کلید اسمارت
را در موقعیت بک آپ
در پایین جالیوانی کنسول
وسط قرار دهید .در این رابطه
مراجعه نمایید به «پروسه ی
استارت استندبای خودرو» در
قسمت «استارت موتور» در
بخش «استارت خودرو و آغاز
رانندگی»

،

عالمت

پیام

توضیحات

نقص در کنترل در
چراغ جلو

سیستم  AFSدچار نقص
می باشد

نقص در المپ:
XXX

المپ های چراغ های نورپایین،
راهنما و ترمز ،مه شکن عقب
یا جلو دچار نقص شده اند در
اولین فرصت المپ را تعویض
نمایید

چراغ های کوچک
روشن هستند

جهت اطالع

چراغ ها روشن
هستند

پیش از ترک خودرو چراغ ها را
خاموش نمایید.

چراغ های مه شکن
جلو روشن هستند

جهت اطالع

چراغ های مه شکن
عقب روشن هستند

جهت اطالع
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عالمت

پیام

توضیحات

پایین بودن سطح
مایع شیشه شوی

نشانه ی پایین بودن سطح
مایع شیشه شوی و آب پاش
چراغ جلو

نقص در سیستم
سوخت رسانی

در اولین فرصت به عاملیت
خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه نمایید

لطفاً باتری را
تعویض نمایید

نشانه ی نقص در باتری و نیاز به
تعویض باتری

نشانه داغ کردن گیربکس ،لطفاً
سرعت خودرو را
سرعت خودرو را افزایش دهید
افزایش داده یا توقف
و یا خودرو را تحت شرایط ایمن
نمایید
متوقف نمایید
توقف نمایید
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نشانه داغ کردن گیربکس ،لطفاً
خودرو را تحت شرایط ایمن
متوقف نمایید

عالمت

پیام

توضیحات

نشانه ی خنک شدن گیربکس.
لطفاً منتظر خنک شدن
گیربکس ،تحت شرایط ایمن،
باشید .در صورت محو نشدن
لطفاً منتظر بمایید این پیام از صفحه پس از 20
دقیقه در حالت توقف ،پس
از خاموش کردن خودرو ،با
عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز تماس حاصل نمایید
آماده ی حرکت

نشانه ی خنک شدن گیربکس
و اینکه می توانید به مسیرتان
ادامه دهید.

از سرعت خود
بکاهید.

تا رسیدن سرعت خودرو به زیر
سرعت تعریف شده ،از سرعت
خود بکاهید

عالمت

پیام

توضیحات

برای استارت دنده
نشانه ی اینکه دنده را در حالت
را در حالت  Nیا P
تعیین شده قرار دهید
قرار دهید
لطفاً شیشه باالبر
سمت راننده را
معرفی  /تنظیم
نمایید
نقص در سیستم
ورود غیرعامل/
هوشمند

نشانه ی اینکه شیشه باالبر
سمت راننده را معرفی  /تنظیم
نمایید .لطفاً مراجعه نمایید به
«کنترل شیشه ها»

عالمت

پیام

توضیحات

نقص در سیستم
استارت

در اولین فرصت به عاملیت
خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه نمایید

نقص در دکمه ی
استارت استاپ

در اولین فرصت به عاملیت
خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه نمایید

در اولین فرصت به عاملیت
خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه نمایید

برای خاموش کردن
موتور ،دکمه را به نشانه ی یک روش برای خاموش
مدت طوالنی تر فشار
کردن خودرو.
دهید.
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پیام کامپیوتر سفر

(“میانگین سوخت”“ ،متوسط سرعت”“ ،مسافت سفر
(تریپ)  ”2و “سفر فعلی”).

توجه :در صورتیکه در زمان استفاده از کامپیوتر سفر پیام
هشداری دریافت گردد ،پیام هشدار جایگزین نمایشگر سفر
می گردد .در همین زمان با فشردن دکمه ی کامپیوتر سفر را
مجددا ً انتخاب نمائید.

زمانیكه سوئیچ در وضعیت روشن قرار دارد ،عملكردهای
مختلف کامپیوتر سفر را میتوان بشرح ذیل انتخاب نمود:
• برای انتخاب عملکرد کامپیوتر سفر ،سوئیچ (شکل
شماره ی  2و  )3را به سمت باال یا پایین حرکت دهید.
• برای ریست کردن آیتم های انتخابی ،دکمه ی کامپیوتر
سفر (شکل  )1را در سر اهرم را فشار داده و نگاه دارید.
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اطالعات ذیر توسط کامپیوتر سفر ،نمایش داده خواهد شد:
 -1سرعت دیجیتال
 -2میانگین سوخت
 -3مصرف سوخت
 -4مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک
 -5سرعت میانگین
 -6مسافت سفر (تریپ) 2
 -7سفر فعلی
 -8سفر آخر
 -9سررسید سرویس بعدی

سرعت دیجیتال
سرعت فعلی خودرو را نمایش می دهد.
میانگین مصرف سوخت
این عملكرد خودکار بوده و میانگین مصرف سوخت را از آخرین
زمان تنظیم مجدد کامپیوتر سفر نشان می دهد (مصرف
میانگین با تقسیم میزان سوخت مصرف شده بر مسافت طی
شده ،محاسبه می شود) .به منظور محاسبه ی یک میانگین
مصرف جدید برای یک سفر یا شرایط رانندگی معین ،مقدار
میانگین مصرف را می توان در هر زمان مجددا ً تنظیم نمود.

توجه :میانگین مصرف سوخت تابعی از شیوه ی رانندگی،
شرایط جاده ،میزان بار ،فشار باد تایر ها ،کیفیت سوخت و توان
تجهیزات الکتریکی خودرو می باشد.
مصرف سوخت
این عملكرد خودكار بوده و مصرف لحظه ای سوخت را نشان
می دهد.

مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک
این عملكرد خودكار بوده و فاصله ی باقیمانده ای را نشان
می دهد كه می توانید قبالز صفر شدن آمپر سوخت ،بپیمایید.
پس از سوختگیری مجدد خودرو ،فاصله تغییر خواهد کرد.
محاسبه ی مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک بر اساس
تركیب سبك رانندگی فعلی و ثبت مصرف سوخت توسط
كامپیوتر در خالل چند دقیقه قبل می باشد.
متوسط سرعت خودرو
این عملكرد خودکار بوده و میانگین سرعت را از آخرین تنظیم
مجدد ،نشان می دهد .بمنظور محاسبه مقدار سرعت میانگین
در یک سفر با شرایط رانندگی خاص ،سرعت میانگین را
می توان در هر زمان با فشردن دکمه ی کامپیوتر سفر در سر
اهرم ،مجددا ً تنظیم نمود.
مسافت سفر (تریپ) 2
این آیتم مسافت طی شده توسط خودرو از آخرین باری که
ریست شده است را نمایش می دهد .برای ریست کردن مسافت
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سفر (تریپ)  ،2دکمه ی کامپیوتر سفر در سر اهرم را فشرده
و نگاه دارید.
سفر فعلی
این آیتم ،ارقام مربوط به میزان مصرف خودرو و مسافت طی
شده در سفر فعلی را نمایش می دهد .برای ریست کردن سفر
فعلی ،دکمه ی کامپیوتر سفر در سر اهرم را فشرده و نگاه دارید.
سفر آخر
این آیتم ،طول زمان ،میزان مصرف خودرو و مسافت طی
شده در آخرین سفر خودرو را نمایش میدهد .برای ریست
کردن سفر آخر ،می توانید از طریق “ریست عملکرد”
(“ )”Function Resetدر منوی اصلی ،اقدام نمایید.
سررسید سرویس دوره ای بعدی
این آیتم ،در مرکز پیام ،تاریخ تخمینی سررسید سرویس
دوره ای بعدی را و مسافت قابل پیمایش باقی مانده تا سررسید
سرویس را ،نمایش می دهد .این آیتم به مدت  4ثانیه ،پس از
هر بار قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت  ،Onنمایش داده
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می شود.
مسافت باقی مانده تا سرویس ،همچنان که خودرو حرکت
می نماید ،در فواصل  50کیلومتری ،کاهش می یابد ،تا حدی
که به صفر کیلومتر برسد .در این زمان و با رسیدن رقم به صفر،
سرویس های مربوطه باید انجام شوند.
پس از انجام و تکمیل سرویسها ،عملکرد اعالم سررسید سرویس
دوره ای ،توسط عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز،
صفر/ریست خواهد شد.

توجه :با توجه به اینکه مسافت باقی مانده تا سرویس ،همچنان
که خودرو حرکت می نماید ،در فواصل  50کیلومتری ،کاهش
می یابد ،امکان اینکه در زمان طی مسافت های کوتاه هیچ
تغییری در این رقم وجود نداشته باشد ،محتمل میباشد		 .
توجه :در صورتیکه سرویسی انجام نشود( ،و یا عاملیت در زمان
انجام سرویس ،این آیتم را ریست نکرده باشد) ،پس از نمایش
صفر در نمایشگر ،تا ریست کردن مجدد ،همین رقم (صفر)
نمایش داده خواهد شد.

منوی اصلی
برای ورود به منوی اصلی (“ ،)”Main Menuدر صفحه ی
نشانگر مرکز پیام کامپیوتر سفر ،دکمه ی کامپیوتر سفر را فشار
دهید.
برای انتخاب گزینه ی مورد نظرتان در منو ،سوئیچ روی اهرم
را به سمت باال یا پایین بچرخانید .برای ورود به زیرمجموعه ی
این گزینه ی منو یا برای فعال کردن انتخاب عملکرد پررنگ
(هایالیت) شده ،دکمه ی کامپیوتر سفر در سر اهرم را فشار
دهید.
در این منو ،گزینه های ذیل ارائه شده اند:
•  - Exitبرای بازگشت به منوی قبلی این گزینه را انتخاب
نمایید.
• محدودیت سرعت
• سرویس بعدی
• ریست عملکردها
• تنظیم مجدد  /ریست * TPMS
• تنظیمات نمایشگر

محدودیت سرعت
این منو ،سرعت فعلی تنظیمی و عالمت های “ ”+و “ ”-را
نمایش می دهد .برای تنظیم محدودیت سرعت مورد نظرتان،
از دکمه ی سر اهرم ،استفاده نموده و با چرخاندن آن به سمت
باال سرعت را افزایش دهید و با چرخاندن آن به سمت پایین
سرعت را کاهش دهید .دامنه سرعت بین  30الی  220كیلومتر
در ساعت می باشد .سرعت در اندازه های  5کیلومتر در ساعت
		
قابل تغییر می باشد.
زمانیکه هشدار محدودیت سرعت فعال گردد ،پیام «از سرعت
خود بکاهید» ( )Slow Downو هشدار صوتی به راننده اعالم
می نماید كه سرعت خودرو از حد مجاز تجاوز نموده است.
عملکرد محدودیت سرعت ،قابل غیرفعال سازی می باشد .در
همان زمان ،عملکرد هشدار محدودیت سرعت نیز خاموش
خواهد شد.
سرویس بعدی
این گزینه تاریخ تخمینی سرویس دوره ای بعدی و مسافت قابل
پیمایش باقی مانده تا سررسید سرویس را بر اساس اولویت،
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نمایش می دهد.
برای ریست کردن اطالعات سرویس ،گزینه ی «ریست»
(“ )”Resetرا انتخاب کرده و دکمه ی کامپیوتر سفر در سر
اهرم را فشار دهید.
ریست عملکردها
مسافت سفر  ،1مسافت سفر  ،2میانگین سوخت ،سفر فعلی و
سفر آخر را ریست نمایید .برای ریست کردن تمامی پیام های
کامپیوتر سفر ،گزینه ی “ ”ALLرا انتخاب کرده و دکمه ی
کامپیوتر سفر در سر اهرم را فشار دهید.

تنظیم مجدد  /ریست TPMS

تایر) *

(سیستم نظارت بر فشار باد

گزینه ی تنظیم مجدد  )”TPMS Reset“) TPMSرا انتخاب
نمایید ،سپس دکمه ی کامپیوتر سفر در سر اهرم را فشار دهید.
این كار سیستم را مجددا راه اندازی میكند .در صورت موفق
بودن ،پیام “ ”Tire Pressure Reset OKو در صورت موفق
نبودن ،پیام “ ”Tire Pressure Reset Failedدر صفحه
ظاهر می شود .به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید.

توجه :هر بار كه تایرها عوض شده یا فشار آنها تغییر می كند،
الزم است  TPMSمجددا ً تنظیم گردد.
توجه :این گزینه تنها زمانی قابل دسترس خواهد بود که
خودرو در وضعیت توقف قرار داشته ،ترمز پارک فعال شده
باشد و سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد.
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تنظیمات نمایشگر
در این منو ،می توانید بعضی عملکردهای خودرو ،شامل
یونیت ( ،)Unitکامپیوتر سفر ( ،)Trip Computerرنگ
روشنایی صفحه ( ،)Illumination Colorمیزان نور صفحه
Eco
یادآوری
،)Illumination
(Lumina
( )Eco Reminderو غیره را تنظیم نمایید.
واحدها
واحدهای اندازه گیری میزان مصرف و میزان مسافت طی شده
		
را تنظیم می نماید.
میزان مصرف:
می توانید “ ”mpg(US)”، “km/L”، “L/100kmیا
“ ( ”mpg(UKرا انتخاب نمایید.
فاصله:
می توانید “ ”kmیا “ ”milesرا انتخاب نمایید.

کامپیوتر سفر
گزینه ی “ ”Default Modeیا “”Function Selection
را انتخاب نمایید.
گزینه ی «مود از پیش تعریف شده» ()Default Mode
“ ”Blankیا “ ”Historyرا انتخاب نمایید.
گزینه ی «انتخاب عملکرد» ()Function Selection
گزینه ی سرعت دیجیتال ( ،)Digital Speedمیانگین
سوخت ( ،)Average Fuelمصرف لحظه ای سوخت
( ،)Instantaneous Fuelمسافت قابل پیمایش تا
پایان سوخت ( ،)Range to Emptyسرعت متوسط
( ،)Average Speedمسافت سفر  ،)Trip 2( 2سفر فعلی
( )Current Journeyیا سفر آخر (.)Last Journey
رنگ روشنایی صفحه ()Illumination Color
در این منو می توانید رنگ صفحه ی نمایشگر (صفحه کیلومتر)
را انتخاب نمایید .یکی از گزینه های “ ”Red”، “Whiteیا
“ ”Sport Modeرا انتخاب نمایید.
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میزان نور صفحه
این منو ،میزان نور پیش زمینه ی تنظیمی و عالمت های “”+
و “ ”-را نمایش می دهد .برای تنظیم میزان نور صفحه ،از
دکمه ی سر اهرم ،استفاده نموده و با چرخاندن آن به سمت
باال نور پیش زمینه را افزایش دهید و با چرخاندن آن به سمت
پایین نور پیش زمینه را کاهش دهید ،در مجموع سه سطح از
روشنایی قابل تنظیم وجود دارند.
یاد آوری *)“Eco Reminder”) Eco
برای فعال سازی یا غیرفعالسازی یاد آوری رانندگی در مود
 ،)“Eco Reminder”) Ecoدکمه ی کامپیوتر سفر در سر
اهرم را فشار دهید.
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کامیپوتر سفر (*B (Trip Computer
کامپیوتر سفر  Bحاوی اطالعات زیر می باشد:
• مسافت سفر (تریپ) 1
• مسافت سفر (تریپ) 2
• مسافت قابل پیمایش با سوخت باقی مانده
• میانگین سوخت
• میزان مصرف سوخت
• مدت زمان حرکت با خودرو
• تنظیمات ساعت دیجیتال
• متوسط سرعت خودرو
• محدودیت سرعت
• سرویس بعدی

سرعت خودرو”“ ،محدودیت سرعت” ،نمایش داده خواهند
دکمه ی کامپیوتر سفر
		
شد.
توسط فشردن و نگاه داشتن دکمه ی روی اهرم ،به مدت بیش
از  1ثانیه ،در حالت گزینه ی انتخابی “مسافت قابل پیمایش
با سوخت باقی مانده” می توانید میزان نور صفحه نمایشگر را
تنظیم و همچین می توانید محدودیت سرعت مورد نظرتان در
گزینه ی “محدودیت سرعت” را تعیین نمایید.
زمانیکه یکی از گزینه های کامپیوتر سفر انتخاب شود ،این
گزینه تا زمانی که گزینه ی دیگر و یا عملکرد دیگری را انتخاب
ننمایید ،همچنان در صفحه نمایش داده خواهد شد.
توسط فشردن و نگاه داشتن دکمه ی روی اهرم ،به مدت بیش
از  1ثانیه می توانید ،گزینه های “مسافت سفر “ ،”1مسافت
سفر “ ،”2میانگین سوخت”“ ،متوسط سرعت خودرو” را
دکمه ی سر اهرم را فشار دهید (به مدت کمتر از  1ثانیه) ،ریست کردن  /صفر نمایید.
و به این ترتیب گزینه های کامپیوتر سفر به ترتیب “مسافت
سفر “ ،”1مسافت سفر “ ،”2مسافت قابل پیمایش با سوخت
باقی مانده”“ ،میانگین سوخت”“ ،میزان مصرف سوخت”“ ،مدت
زمان حرکت با خودرو”“ ،تنظیمات ساعت دیجیتال”“ ،متوسط
26

مسافت سفر  1و مسافت سفر 2
این عملکرد مسافت طی شده در یک سفر (مسیر) معین را در
واحد کیلومتر ،از آخرین باری که ریست شده است ،نمایش
می دهد.
مسافت سفر  1و مسافت سفر  2دو گزینه ی مستقل و مجزا
بوده و بصورت جداگانه ،قابل ریست کردن می باشند.
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مسافت قابل پیمایش با سوخت باقی مانده
این گزینه مسافت قابل پیمایش با سوخت باقی مانده را تا
زمانیکه نشانگر سطح سوخت ،اتمام سوخت را اعالم نماید،
نشان می دهد .با سوخت گیری مجدد ،مقدار نمایشی این
گزینه نیز تغییر خواهد کرد.
این گزینه بر اساس میزان سوخت باقی مانده در باک ،شیوه ی
رانندگی و متوسط مصرف خودرو در آخرین دقایق در مسافت
طی شده ،محاسبه می شود.

تنظیم میزان روشنایی
توسط فشردن و نگاه داشتن دکمه ی روی اهرم ،به مدت بیش
از  1ثانیه ،در حالت گزینه ی انتخابی “مسافت قابل پیمایش
با سوخت باقی مانده” ،وارد صفحه ی تنظیم میزان نور صفحه
نمایشگر شوید .با هر بار فشردن دکمه ی روی اهرم ،میزان
روشنایی به اندازه یک درجه افزایش خواهد یافت و در یک
سیکل قابل تنظیم می باشد.

میانگین مصرف سوخت
این عملكرد خودکار بوده و میانگین مصرف سوخت را از آخرین
زمان تنظیم مجدد کامپیوتر سفر نشان می دهد (مصرف
میانگین با تقسیم میزان سوخت مصرف شده بر مسافت طی
شده ،محاسبه می شود) .به منظور محاسبه ی یک میانگین
مصرف جدید برای یک سفر یا شرایط رانندگی معین ،مقدار
میانگین مصرف را می توان در هر زمان مجددا ً تنظیم نمود.

میزان روشنایی در سه سطح نوری قابل تنظیم می باشد ،تصویر
نمایش داده شده در باال ،به ترتیب سطح نور  1و  3می باشد.

توجه :میانگین مصرف سوخت تابعی از شیوه ی رانندگی،
شرایط جاده ،میزان بار ،فشار باد تایر ها ،کیفیت سوخت و توان
تجهیزات الکتریکی خودرو می باشد.
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مصرف سوخت
این عملکرد میزان مصرف سوخت خودرو را در همان لحظه ی
نمایش و در مقیاس  L/100 kmنمایش می دهد.

مدت زمان رانندگی با خودرو
این عملکرد ،زمان حرکت خودرو ،زمانیکه سرعت خودرو از 5
 km/hافزایش یابد ،را ثبت می نماید .زمانیکه سرعت خودرو
کمتر از  km/h 5باشد ،این گزینه به صورت اتوماتیک ،پس از
 30دقیقه ،ریست خواهد شد .این گزینه را همچنین به منظور
محاسبه ی یک مدت زمان جدید برای یک سفر یا شرایط
رانندگی معین ،می توان مجدداً ،توسط فشردن و نگاه داشتن
		
دکمه ی روی اهرم ،تنظیم (ریست) نمود.
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تنظیمات ساعت دیجیتال *
توسط فشردن و نگاه داشتن دکمه ی روی اهرم ،به مدت
بیش از  1ثانیه ،در حالت گزینه ی انتخابی “ تنظیمات
ساعت دیجیتال “ ،وارد صفحه ی تنظیم ساعت شوید ،گزینه
ی ساعت چشمک خواهد زد ،با هر بار فشردن دکمه ی
روی اهرم ،عدد ساعت با فواصل یک ساعتی (“ )”+1افزایش
خواهد یافت و بازه قابل تنظیم  23～0میباشد .سپس پس
از  5ثانیه و یا فشردن و نگاه داشتن دکمه ی روی اهرم ،می
توانید عدد دقیقه را نیز تنظیم نمایید .عدد دقیقه با فواصل یک
دقیقه ای (“ )”+1افزایش خواهد یافت و بازه قابل تنظیم
 59～0می باشد .تنظیمات ساعت دیجیتال پس از  10ثانیه

بصورت اتوماتیک و یا فشردن و نگاه داشتن دکمه ی روی اهرم،
تکمیل و ذخیره خواهد شد .زمان تنظیم شده در مرکز پیام
نمایش داده خواهد شد.

محدودیت سرعت
در صورت افزایش سرعت به بیش از سرعت تعیین شده ،این
عملکرد به شما هشدار خواهد داد.

متوسط سرعت خودرو
این عملكرد خودکار بوده و میانگین سرعت را از آخرین تنظیم
مجدد ،نشان می دهد .بمنظور محاسبه مقدار سرعت میانگین
در یک سفر با شرایط رانندگی خاص ،سرعت میانگین را
می توان در هر زمان مجددا ً تنظیم (ریست) نمود.
30

توسط فشردن دکمه ی روی اهرم ،وارد صفحه ی “محدودیت
سرعت”شوید ،سپس دکمه را فشار داده نگاه دارید ،گزینه ی
سرعت در نمایشگر چشمک خواهد زد .سپس برای انتخاب
سرعت مورد نظرتان دکمه را به صورت متوالی فشار دهید.
با هر بار فشردن دکمه ی کامپیوتر سفر ،سرعت در فواصل 5
 km/hافزایش خواهد یافت .دامنه سرعت بین  30الی 220
كیلومتر در ساعت می باشد .در صورتیکه سرعت انتخابی شما
از  km/h 220فراتر رود OFF ،در نمایشگر ،ظاهر خواهد
شد و عملکرد محدودیت سرعت ()Speed Threshold
غیرفعال خواهد شد .تنظیمات محدودیت سرعت پس از 10
ثانیه بصورت اتوماتیک و یا فشردن و نگاه داشتن دکمه ی روی
اهرم ،تکمیل و ذخیره خواهد شد و سرعت انتخابی دیگر در
صفحه چشمک نخواهد زد.
زمانیکه هشدار محدودیت سرعت فعال گردد (سرعت خودرو از
حد تعیین شده فراتر رود) ،سرعت تنظیم شده در صفحه شروع
به چشمک زدن خواهد کرد و هشدار صوتی به راننده اعالم
می نماید كه سرعت خودرو از حد مجاز تجاوز نموده است.
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سرویس بعدی
این گزینه مسافت قابل پیمایش باقی مانده تا سررسید سرویس
را ثبت می نماید.
باقرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت  ،ONمسافت قابل
پیمایش تا سررسید سرویس بعدی تا  4ثانیه در محل نمایش
کل مسافت طی شده (کیلومتر شمار) نمایش داده خواهد شد.

مسافت باقی مانده تا سرویس ،همچنان که خودرو حرکت
می نماید ،در فواصل  50کیلومتری ،کاهش می یابد ،تا حدی
که به صفر کیلومتر برسد .در این زمان و با رسیدن رقم به صفر،
سرویس های مربوطه باید انجام شوند.

پس از انجام و تکمیل سرویسها ،عملکرد اعالم سررسید سرویس
دوره ای ،توسط عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز،
صفر/ریست خواهد شد.
توجه :با توجه به اینکه مسافت باقی مانده تا سرویس ،همچنان
که خودرو حرکت مینماید ،در فواصل  50کیلومتری ،کاهش
می یابد ،امکان اینکه در زمان طی مسافت های کوتاه هیچ
تغییری در این رقم وجود نداشته باشد ،محتمل میباشد.

توجه :در صورتیکه سرویسی انجام نشود( ،و یا عاملیت در زمان
انجام سرویس ،این آیتم را ریست نکرده باشد) ،پس از نمایش
صفر در نمایشگر ،تا ریست کردن مجدد ،همین رقم (صفر)
نمایش داده خواهد شد.
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چراغ های هشدار و نشانگرها

بیشتر چراغ های هشدار و نشانگر ،در زیر نشانگر دور موتور ،سرعت سنج و مرکز پیام قرار دارند.
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نشانگر چراغ جلو ،نور باال  -آبی
در زمان قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت
 ،ONنشانگر چراغ جلو در فرآیند چک روشن
شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .این نشانگر ،با قرار
گرفتن چراغ جلو در حالت نور باال ،روشن می شود.
نشانگر چراغ های راهنما  -سبز
در زمان قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت
 ،ONنشانگر چراغ های راهنما ،در فرآیند چک
روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .فعال
بودن چراغ های راهنمای چپ وراست توسط فلش های
همان جهت واقع در قسمت فوقانی صفحه کیلومتر نشان داده
می شوند .این چراغ های نشانگر همزمان با فعال بودن چراغ
های راهنمای سمت چپ یا راست ،چشمک می زنند .درصورتی
که فالشر روشن باشد ،هر دو چراغ هشدار هم زمان با هم
چشمك می زنند .در صورتیکه هر یك از چراغ های هشدار
به سرعت چشمك بزند ،بدین معناست كه یكی از چراغ های
راهنمای جلو یا عقب عمل نمی كند.

توجه :بروز نقص در عملکرد چراغ های بغل (کوچک) همراه
چراغ های راهنما هیچ اثری در سرعت چشمک زدن نشانگر
چراغ های راهنما ،نخواهد داشت.
نشانگر حالت رانندگی کم مصرف ( - )ECOسبز*
در زمان قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت
 ،ONنشانگر در فرآیند چک روشن شده و پس
از چند ثانیه خاموش خواهد شد .زمانیکه نشانگر حالت رانندگی
کم مصرف ( ) ECOدر حالت  ONباشد ،در صورتیکه خودرو
در حالت  ECOدر حرکت باشد ،این نشانگر روشن خواهد
شدو در صورتیکه نشانگر حالت رانندگی کم مصرف ()ECO
در حالت  OFFباشد و یا خودرو در حالت ( )ECOدر حال
حرکت نباشد ،این نشانگر روشن نخواهد شد.
چراغ هشدار کیسه هوا  -قرمز
در زمان قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت ،ON
نشانگر در فرآیند چک روشن شده و پس از چند
ثانیه خاموش خواهد شد .در صورتیکه چراغ هشدار در زمان
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های دیگری روشن شده یا پس از استارت خاموش نشود ،نقصی
در سیستم کیسه هوا یا پیش کشاننده کمربند ایمنی ،شناسایی
شده است .در این حالت برای رفع نقص به عاملیت خدمات
پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید .در غیر اینصورت و
در صورت تصادف ،ممکن است سیستم کیسه هوا عمل ننماید.
چراغ هشدار کمربند ایمنی  -قرمز
در زمان قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت
 ،ONنشانگر در فرآیند چک روشن شده و پس
از چند ثانیه خاموش خواهد شد .در صورتیکه این چراغ هشدار
پس از فرآیند چک ،خاموش نشود ،به این معناست که راننده
(یا سرنشین جلو*) کمربند ایمنی خود را نبسته اند.
در صورتیکه كمربند ایمنی راننده یا سرنشین جلو* همچنان
بسته نشده باشند ،پس از رسیدن سرعت خودرو به بیش از
 15کیلومتر در ساعت ،چراغ هشدار چشمك زده و یک هشدار
صوتی نیز شنیده خواهد شد.
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كروز كنترل -سبز  /زرد *
در زمان قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت ،ON
چراغ نشانگر در فرآیند چک ابتدا به رنگ سبز و
سپس به رنگ زرد روشن می شود .در صورتیکه كروز كنترل
فعال باشد ،چراغ هشدار به رنگ زرد درآمده و در صورتیکه
کلید اصلی فشار داده شود و سرعت كروز تعیین نشده باشد،
چراغ هشدار به رنگ سبز در می آید.
در صورتیکه نقص شناسایی گردد ،در حالیکه چراغ سبز
خاموش است ،چراغ هشدار به رنگ زرد سه بار چشمك خواهد
زد و یک هشدار صوتی نیز شنیده خواهد شد .در این حالت
برای رفع نقص به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید.
چراغ هشدار فشار روغن پایین  -قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ به رنگ قرمز
روشن شده و وقتی كه موتور روشن شود ،خاموش می
شود .در صورتیکه چراغ روشن باقی بماند (همراه با پیام

 )Low Oil Pressureیا هنگام رانندگی بطور پیوسته روشن
شود ،موتور ممكن است بطور جدی صدمه ببیند .در نتیجه با
احتیاط و به سرعت خودرو را متوقف نموده و بالفاصله موتور را
خاموش نمایید .سطح روغن موتور را چک کرده قبل از رانندگی
مجدد ،به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید.
شارژ باتری (دینام)  -قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ به رنگ قرمز
روشن شده و وقتی كه موتور روشن شود ،خاموش می شود .در
صورتیکه چراغ روشن باقی بماند یا هنگام رانندگی بطور پیوسته
روشن شود ،وجود نقص در سیستم شارژ باتری شناسایی شده
است .بالفاصله از افراد ذیصالح مساعدت بخواهید.
در صورت ضعیف شدن باتری ،سیستم ،استفاده از بعضی
تجهیزات برقی را محدود کرده و یا همراه با هشدار صوتی،
خاموش خواهد کرد.

سیستم نظارت بر فشار باد تایر ( – )TPMSزرد *
در زمان قرار گرفتن كلید استارت در وضعیت
روشن ،در فرآیند چک ،چراغ به رنگ زرد روشن
می شود .پس از تقریباً  5ثانیه خاموش می شود .در صورتیکه
چراغ روشن باقی بماند یا هنگام رانندگی به رنگ زرد درآید،
كم شدن فشار باد تایر را نشان می دهد ،لطفاً فشار باد تایر
را چک نمایید.
در صورت وجود خطا در سیستم ،چراغ نشانگر به مدت 90
ثانیه چشمک زده و سپس روشن باقی خواهد ماند .فشار باد
تایر را تنظیم یا به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید.
هشدار بروز نقص درسیستم كنترل پایداری/کنترل
لغزش  -زرد *
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این نشانگر تقریباً
 5ثانیه نمایش داده می شود .در صورتیکه نقصی در سیستم
وجود داشته باشد ،زمانی كه اتومبیل در حال حركت است،
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چراغ هشدار روشن خواهد شد و یا پس از فرآیند چک ،روشن
باقی خواهد ماند .با رعایت ایمنی هرچه سریعتر اتومبیل را
متوقف نموده و جهت بازبینی سیستم در اولین فرصت به
عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
در صورتیکه چراغ هشدار در هنگام رانندگی چشمك بزند،
بدین معناست كه سیستم جهت كمك به راننده كنترل را در
دست میگیرد.

پس از  5ثانیه خاموش می شود .خاموش نشدن چراغ ،به معنای
وجود نقص در سیستم  ABSبوده و توصیه می شود تا در اولین
فرصت از افراد ذیصالح مساعدت بخواهید.
در صورت بروز نقص در سیستم  ABSدر هنگام رانندگی،
عملیات  ABSمتوقف خواهد شد ،اما امكان استفاده از ترمز
معمولی هنوز وجود خواهد داشت .توصیه می شود تا در اولین
فرصت از افراد ذیصالح مساعدت بخواهید.

سیستم كنترل پایداری/کنترل لغزش غیرفعال (- )off
زرد *
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این نشانگر تقریباً  5ثانیه
نمایش داده می شود .در صورتیکه که سیستم كنترل پایداری/
کنترل لغزش را به صورت دستی غیرفعال نمایید ،این چراغ
هشدار روشن خواهد شد.

چراغ هشدار ترمز پارک (دستی)  /سیستم ترمز  -قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود .خاموش نشدن چراغ و یا
روشن شدن آن در حین حرکت ،ممکن است به معنای وجود
نقص در سیستم ترمز باشد .نقص هایی مانند پایین بودن سطح
روغن ترمز یا بروز نقص در سیستم توزیع الکترونیکی نیروی
ترمز.
سطح روغن ترمز را چک نمایید (نگاه کنید به “تعویض روغن
ترمز” در بخش “سرویس و نگهداری خودرو”) .در صورتیکه
چراغ روشن باقی بماند ،با احتیاط ،خودرو را متوقف نموده

چراغ هشدار وجود نقص در سیستم  - ABSزرد
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
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و قبل از رانندگی مجدد ،از افراد ذیصالح مساعدت بخواهید.
چراغ هشدار موتور
( - Drive by Wire Warning / (Engine Checkزرد
در صورت شناسایی وجود نقص در عملکرد موتور،
توسط سیستم مدیریت موتور ،این چراغ هشدار
روشن خواهد شد .با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و پس از  5ثانیه
خاموش می شود.
در صورت بروز نقص غیر مرتبط با گازهای خروجی موتور ،در
زمان حرکت خودرو ،این چراغ هشدار روشن خواهد شد .توصیه
می شود تا در اولین فرصت از افراد ذیصالح درخواست مساعدت
نمایید.
چراغ هشدار گازهای خروجی موتور  -زرد
در صورت شناسایی وجود نقص مرتبط با گازهای
خروجی موتور ،توسط سیستم مدیریت موتور،
این چراغ هشدار روشن خواهد شد .با قرار گرفتن سوئیچ
استارت در حالت روشن ( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ

روشن شده و وقتی كه موتور روشن شود ،خاموش می شود.
در صورت بروز نقص مربوط به عملکرد موتور ،در زمان حرکت
خودرو ،این چراغ هشدار روشن خواهد شد .توصیه می شود تا
در اولین فرصت از افراد ذیصالح درخواست مساعدت نمایید.
چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده ی موتور  -قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود .خاموش نشدن این چراغ و
یا روشن شدن آن در زمان حرکت به معنای باال بودن مایع
خنک کننده ی موتور میباشد .در صورتیکه دمای مایع خنک
کننده ی موتور بسیار باال باشد ،چراغ هشدار چشمک زده و یک
هشدار صوتی نیز پخش خواهد شد.
در صورت داغ کردن بیش از حد موتور ،امکان صدمه دیدن
جدی موتور وجود خواهد داشت .در چنین مواقعی ،با احتیاط،
خودرو را متوقف نموده و قبل از رانندگي مجدد ،از افراد
ذيصالح مساعدت بخواهيد.
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چراغ هشدار سیستم فرمان برقی ( / )EPSسنسور زاویه
فرمان ( - )SASقرمز  /زرد
این چراغ هشدار جهت نشان دادن وجود نقص
در فرمان برقی  EPSیا سنسور زاویه فرمان
 SASبه كار می رود .با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت
روشن ( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و پس
از  5ثانیه خاموش می شود .در صورتیکه نقصی در سیستم
فرمان برقی وجود داشته باشد ،چراغ هشدار به رنگ زرد روشن
خواهد شد و عملکرد فرمان برقی نیز ضعیف تر خواهد شد.
در این صورت باید خودرو را متوقف نمایید ،خودرو را مجددا
حرکت دهید ،در صورتیکه چراغ به رنگ زرد روشن باقی بماند،
در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید .زمانیکه چراغ هشدار به رنگ قرمز شروع به
چشمک زدن نماید ،به این معناست که نقصی جدی در سیستم
فرمان برقی وجود دارد .در این صورت باید جهت بازبینی و
رفع عیب در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
زمانیکه چراغ هشدار به رنگ قرمز روشن شود ،به این معناست
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که نقصی در سیستم سنسور زاویه فرمان ( )SASوجود دارد
و یا این سنسور کالیبره نمی باشد .در این صورت باید جهت
بازبینی و رفع عیب در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
چراغ هشدار سیستم ایموبالیزر ()Immobilizer
موتور  -قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود .در صورت عدم تایید سیستم
ایموبالیزر ،موتور خودرو غیرقابل استارت بوده و این چراغ
هشدار روشن باقی خواهد ماند.
در صورت پایین بودن ولتاژ کلید ریموت (،)remote key
چراغ هشدار شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
در زمان بسته نبودن درب نیز ،چراغ هشدار شروع به چشمک
زدن خواهد کرد.

چراغ هشدار نقص در سیستم ترمز پارک برقی ()EPB
 زردبا قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود.
در صورت بروز نقص در سیستم  EPBیا ورود سیستم  EPBدر
حالت عیب یابی ( .)diagnosisچراغ هشدار روشن شده و یک
پیام هشدار برای مطلع کردن راننده فعال خواهد شد.

چراغ هشدار عیب در سیستم هوشمند استارت  /استاپ
( - )Stop/Startزرد *
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود .خاموش نشدن این چراغ و
یا روشن شدن آن در زمان حرکت ،به معنای بروز نقص در
سیستم استارت  /استاپ میباشد .در اولین فرصت به عاملیت
خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.

چراغ نشانگر فعال بودن سیستم هوشمند استارت /
استاپ ( - )Stop/Startسبز *
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود .این چراغ هشدار برای آگاه
کردن راننده از فعال بودن این سیستم و اینکه موتور خودرو
توسط این سیستم کنترل میشود روشن می شود .در صورت
جلوگیری از فعال شدن سیستم هوشمند استارت  /استاپ،
چراغ نشانگر پس از سه بار چشمک زدن ،خاموش خواهد شد.

نشانگر  /هشدار فعال بودن یا بروز نقص در سیستم
کمکی کنترل حرکت در سرپاییینی ( -)HDCسبز /
زرد *
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود .در صورتیکه کلید HDC
فشرده شده باشد ،و در صورتیکه چراغ هشدار به رنگ سبز
روشن شود ،به این معناست که  HDCدر حالت آماده باش
( )Standby modeقرار گرفته است .در زمان چشمک زدن
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چراغ هشدار به رنگ سبز ،سیستم در آن زمان ،تحت کنترل
 HDCقرار دارد .دکمه ی  HDCرا مجددا فشار دهید .به
معنای غیرفعال بودن عملکرد  ،HDCچراغ نشانگر خاموش
می شود .در صورتیکه سیستم های مربوط به  HDCدچار
خطا شده باشند ،چراغ هشدار به رنگ زرد روشن خواهد شد.
در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید .در صورت چشمک زدن چراغ به رنگ زرد ،به
این معناست که ترمزها داغ کرده اند و سیستم  HDCبصورت
اتوماتیک غیرفعال شده است.

چراغ نیز روشن خواهد شد .در صورتیکه چراغ خاموش نشود،
به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
توجه :در زمان حرکت در سطوح ناهموار یا شیبدار و در حالیکه
سطح سوخت در داخل باک پایین می باشد ،چراغ هشدار
ممکن است روشن و خاموش شود.
در صورت عدم دریافت اطالعات از سنسور سوخت ،چراغ هشدار
چشمک خواهد زد و یک پیام هشدار صوتی به گوش خواهد
رسید .به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید.

هشدار پایین بودن سطح سوخت  -زرد
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده
و پس از  5ثانیه خاموش می شود .چراغ هشدار زمانیکه
سطح سوخت داخل باک به سطح پایینی رسیده باشد ،روشن
می شود .در صورت امکان ،پیش از روشن شدن چراغ هشدار
کاهش سطح سوخت ،سوخت گیری نمایید .با کاهش سطح
سوخت این چراغ ،چشمک می زند .زمانیکه سوخت در داخل
باک افزایش مییابد و از خط هشدار این چراغ باالتر می رود ،این

وضعیت ترمز پارک برقی ( / )EPBاتوهولد
( - * )Autoholdقرمز/سبز
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONدر فرآیند چک ،این چراغ روشن شده و
پس از  5ثانیه خاموش می شود .پس از فرآیند چک خودکار
( )self-checkدر صورتیکه چراغ هشدار به رنگ قرمز روشن
شود ،به این معناست که سیستم ترمز پارک برقی فعال شده
است .اگر این چراغ به رنگ قرمز چشمک بزند ،به این معناست
که ترمز پارک برقی فعال نمی باشد و یا اینکه ترمز پارک برقی

41

در پروسه ی ترمزگیری دینامیک می باشد.
زمانیکه عملکرد اتوهولد ( )autoholdبرای کمک به راننده ،در
حال عمل کردن باشد ،این چراغ به رنگ سبز روشن خواهد شد.

در رابطه با جزئیات ،لطفاً به قسمت سیستم چهار چرخ
متحرک ( ”* )4WDدر بخش “ استارت خودرو و آغاز
رانندگی” مراجعه فرمایید.

هشدار قفل  4WDفعال  /هشدار خطا در  4WDسبز/
زرد*
با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت روشن
( ،)ONاین چراغ ابتدا به رنگ سبز و سپس به
رنگ زرد روشن شده و پس از فرآیند چک خودکار
( )self-checkخاموش می شود.
پس از فرآیند چک خودکار ( )self-checkدر صورتیکه چراغ
هشدار به رنگ سبز روشن شود ،به این معناست که حالت
 4WDفعال شده است.
پس از اینکه خودرو را روشن نمایید ،در صورتیکه چراغ به رنگ
زرد روشن باقی بماند ،به معنای وجود نقص در سیستم 4WD
خواهد بود.
در صورتیکه چراغ زرد خاموش نشود ،جهت بازبینی و رفع عیب
در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید.
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چراغ ها و کلید ها
کلید اصلی چراغ ها

 -1چراغ های اتوماتیك (* )AUTO
 -2چراغ های عقب ،بغل ،صفحه کیلومتر و چراغ های پشت
کلیدها
 -3چرا غهای جلو
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چراغ های اتوماتیك (* )AUTO
در وضعیتی كه سوئیچ استارت در حالت  ACCمی باشد،
كلید روشنائی را در وضعیت  )AUTO( 1قرار دهید .سیستم
روشنائی  AUTOدائماً میزان نور محیط را كنترل نموده و
طبق نیاز چراغ های الزم را بطور خودكار روشن و خاموش
مینماید.
در وضعیتی كه سوئیچ استارت در حالت  ONمی باشد،
كلید روشنائی را در وضعیت  1قرار دهید .سیستم روشنائی
 ،AUTOچراغ های عقب ،بغل ،صفحه کیلومتر ،چراغ های
پشت کلیدها و چرا غهای جلو را بر اساس میزان نور محیط و
طبق نیاز بطور خودكار روشن و خاموش می نماید.
زمانیکه کلید اصلی چراغ ها در وضعیت  1قرار دارد و كلید
روشنائی در حالت  ،ONعالمت روی کلید به رنگ سبز روشن
خواهد شد.

توجه :این عملکرد با نصب یک سنسور بر روی خودرو ،با
قابلیت نظارت بر شرایط و میزان نور محیط امکانپذیر شده
است .این سنسور در باالی صفحه کیلومتر و در نزدیک

شیشه ی جلو نصب شده است .از پوشاندن یا مخدوش کردن
این ناحیه ،خودداری نمایید ،در غیر اینصورت ممکن است
چراغ های جلو در مواقع غیرضروری روشن شوند.
چراغ های عقب ،بغل ،صفحه کیلومتر ،چراغ های پشت
کلیدها
برای روشن کردن چراغ های عقب ،بغل ،صفحه کیلومتر،
چراغ های پشت کلیدها ،كلید روشنائی را در وضعیت  2قرار
دهید .عالمت روی کلید به رنگ سبز روشن خواهد شد و در
بعضی مدل ها ،پیام “ ”Lights Onدر مركز پیام ظاهر خواهد
شد .وقتی كه سوئیچ استارت در حالت  OFFقرار گیرد ،و
درب راننده باز باشد ،در صورتیکه چراغ ها هنوز روشن باشند،
یک هشدار صوتی پخش شده و و در بعضی مدل ها ،پیام
 Lights Onدر مركز پیام ظاهر خواهد شد.
چراغ های جلو
برای روشن شدن چراغ های جلو ،چراغ های نور پایین و
چراغ های کوچک کلید اصلی چراغ را در وضعیت  3قرار دهید
و عالمت روی کلید به رنگ سبز روشن خواهد شد .چراغ های

جلو صرفاً در مودی كه سوئیچ در وضعیت باز ( )onقرار دارد
روشن می شوند.
عملکرد مرا تا خانه دنبال کن ()Follow Me Home
پس از توقف کامل خودرو ،سوئیچ استارت را در حالت off
قرار داده و خارج نمایید ،اهرم دسته راهنما را کام ً
ال به سمت
فرمان بکشید و سپس رها نمایید .به این ترتیب پس از ترک
خودرو ،چراغ های نور پایین ،چراغ های دنده عقب ،مه شکن
عقب به اندازه ی زمان و وضعیت تنظیم شده از پیش ،روشن
خواهند شد.
برای اطالعات بیشتر در رابطه با این عملکرد ،به قسمت
“عملکرد مرا تا خانه دنبال کن ( ”)Follow Me Homeدر
بخش “سیستم های تهویه مطبوع و صوتی” مراجعه فرمایید.
چراغ حرکت در روز ()Daytime Running Lamp
چراغ های حرکت در روز ()Daytime Running Lamp
زمانیکه سوئیچ استارت را در حالت  ACCقرار دارد ،بصورت
اتوماتیک روشن می شوند .زمانیکه چراغ های بغل روشن شوند،
چراغهای حرکت در روز بصورت اتوماتیک خاموش خواهند شد.
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عملکرد خودروی من را پیدا کن (* )Find My Car
دکمه ی بازکن قفل در کلید ریموت را فشار دهید تا محل
پارک خودرو را بیابید .عملکرد خودروی من را پیدا کن فعال
می باشد .چراغ های دنده عقب ،چراغ های نور پایین جلو
چراغ های مه شکن عقب ،بر اساس وضعیت و زمانیکه شما از
پیش تعیین کرده اید ،روشن خواهند شد.
برای اطالعات بیشتر در رابطه با شیوه ی تنظیمات این عملکرد،
به قسمت “عملکرد خودروی من را پیدا کن” در بخش “سیستم
های تهویه مطبوع و صوتی” مراجعه فرمایید.
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تنظیم نور پیش زمینه ی صفحه کیلومتر  /پنل کنترل

تنظیم ارتفاع نورچراغ ها  -دستی *

در حالیکه سوئیچ استارت در وضعیت  onقرار دارد و کلید
اصلی روشنایی در حالت  2میباشد ،جهت افزایش روشنائی
چرخ شستی را به سمت باال و جهت كاهش روشنائی به سمت
پایین بچرخانید .چرخ شستی تنظیم میزان نور صفحه کیلومتر
 /پنل کنترل همچنین روشنائی پشتی سوئیچ ها /کلیدها،
سیستم صوتی ،مرکز پیام را كنترل می نماید .در صورتیکه
چراغ های بغل روشن شوند ،روشنایی مركز پیام در صفحه
کیلومتر  /پنل کنترل و سوئیچ ها  /کلید ها خودبخود کاهش
می یابد.

زاویه چراغ در حالت نور پا یین می تواند تحت تاثیر وزن
سرنشین و یا بار موجود در صندوق عقب تغییر کند .جهت
تنظیم صحیح زاویه چراغ جلو و جلوگیری از سردرگمی راننده
روبرویی ،ارتفاع چراغ های جلو بایستی با توجه به وزن خودرو
و طبق جدول پیش رو تنظیم شود.
وضعیت

بار

0

صندلی راننده یا صندلی راننده و سرنشین جلو اشغال باشد

1

تمام صندلیها اشغال باشند بدون بار
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وضعیت

بار

2

تمام صندلیها به همراه صندوق عقب ،بگونه ای که بار در
آن بطور مساوی پخش باشد ،اشغال شده باشند و یا راننده
تنها ،صندوق کامال پر

3

تنها صندلی راننده به همراه صندوق عقب ،بگونه ای که بار
در آن بطور مساوی پخش باشد ،اشغال شده باشند

تنظیم ارتفاع نورچراغ ها  -اتوماتیک *
با روشن کردن چراغ نور پایین جلو زمانیکه خودرو در حال
حرکت است ،بازه و وضعیت نورپردازی چراغ های جلو ،بر
اساس شرایط افزایش و کاهش سرعت خودرو ،میزان فراز
و نشیب های جاده و غیره ،بصورت اتوماتیک قابل تنظیم
می باشند ،تا به این ترتیب بر میزان ایمنی بودن رانندگی در
زمان شب ،بیفزایند.
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کلید چراغ های مه شکن
از چراغ های مه شکن تنها در شرایطی که میزان دید
شما از جاده خوب نیست (مانند مه غلیظ) استفاده
نمایید .چراغ های مه شکن با تامین نور بیشتر،
دایره ی دید شما را افزایش می دهند .استفاده از چراغ
های مه شکن در شرایط دیگر ممکن است باعث خیره
شدن چشم رانندگان دیگر شوید.

چراغ های مه شکن جلو
در زمان قرار داشتن سوئیچ استارت در حالت  ،ONو زمانیکه
چراغ های کوچک روشن میباشند دکمه ی چراغ مه شکن
جلو ( )1را فشار دهید ،و به این ترتیب چراغ های مه شکن
جلو روشن یا خاموش خواهند شد .در این زمان ،عالمت روی
دکمه ی چراغ های مه شکن جلو ،به رنگ سبز روشن خواهند
شد.
چراغ های مه شکن عقب
در زمان قرار داشتن سوئیچ استارت در حالت  ، ONو زمانیکه
چراغ های جلو روشن میباشند ،دکمه ی چراغ مه شکن عقب
( )2را فشار دهید و به این ترتیب چراغ های مه شکن عقب
روشن یا خاموش خواهند شد .در این زمان ،عالمت روی
دکمه ی چراغ های مه شکن عقب ،به رنگ سبز روشن خواهند
شد.

اهرم چراغ های راهنما  /نور باال
مراقب باشید تا در زمان استفاده از نور باال در حال
رانندگی باعث خیره شدن چشم رانندگان دیگر نشوید.

چراغ های راهنما
در زمان گردش به چپ (شکل  ،)1دسته راهنما را به سمت
پایین فشار دهید ،و در زمان گردش به راست (شکل  ،)2دسته
راهنما را به سمت باال فشار دهید .چراغ سبز رنگ مربوط
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بکشید.

به جهت گردش در صفحه ی صفحه کیلومتر  /پنل کنترل،
بصورت همزمان با چراغ های راهنما ،چشمک می زنند.
با تکمیل دور (گردش) ،چراغ های راهنما بصورت اتوماتیک نور باال (دادن) ()Headlights Flash
خاموش خواهند شد .اما در صورتیکه زاویه ی گردش کوچک اهرم دسته راهنما را به سمت فرمان (شکل  )4کشیده و رها
می باشد ،به صورت دستی اهرم راهنما را به وضعیت خاموش نمایید ،به این ترتیب چراغ نور باال روشن و خاموش خواهد
		
شد.
باز گردانید تا چراغ های راهنما ،خاموش شوند.
در زمان تغییر الین حرکت ( )laneدسته راهنما را مختصری
فشار داده و رها نمایید ،به این ترتیب ،چراغ های جهت انتخابی ،سوختن المپ
سوختن هر یک از المپ ها توسط نمایش یک پیام و یک سمبل
سه بار روشن و خاموش خواهند شد.
در مرکز پیام ،اعالم خواهد شد.
• المپ های چراغ استپ ترمز (تنها در نوع دارای المپ)
نور پایین و نور باالی چراغ های جلو
در زمان قرار داشتن سوئیچ استارت در حالت  ،ONو زمانیکه • المپ چراغ های راهنمای جلو
سوئیچ اصلی چراغ ها در حالت  3قرار دارد ،برای روشن کردن (.)front direction indicators
چراغ نور باال ،اهرم دسته راهنما را بصورت کامل به سمت • المپ چراغ های راهنمای عقب
صفحه کیلومتر  /پنل کنترل (شکل  )3فشار دهید ،در همین (.)rear direction indicators
لحظه چراغ هشدار آبی رنگ مربوط به نور باال در صفحه ی پنل • المپ چراغ های نور پایین جلو
کنترل روشن شده و “ ”Main Beam Onدر مرکز پیام ظاهر (.)Dipped beam headlamps
خواهد شد .همچنین برای روشن کردن /بازگشت به نور پایین • ،المپ های موقعیت (چراغ های بغل ،تنها در نوع دارای المپ)
اهرم دسته راهنما را بصورت کامل به سمت فرمان (شکل )Position Lamps( )3
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• المپ های چراغ های مه شکن عقب ()Rear Fog Lamps
• المپ های چراغ های دنده عقب ()Reversing Lamps
چراغ های فالشر
برای روشن کردن چراغ های فالشر ،دکمه ی را فشار دهید.
تمامی چراغهای راهنما به صورت همزمان روشن شده و همراه
با چراغ های نشانگر موجود در صفحه ی پنل کنترل ،چشمک
خواهند زد .این دکمه را مجددا فشار دهید تا فالشر را غیرفعال
نمایید
در رابطه با موقعیت چراغ های فالشر به تصویر ارائه شده در
قسمت “تجهیزات هشدار خطر” در بخش “شرایط اضطراری و
بروز نقص در خودرو” مراجعه فرمایید.
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برف پاک کن ها و شیشه شویها
کنترل های برف پاک کن شیشه ی جلو

تنها زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  ONقرار داشته باشد،
برف پاک کن ها و شیشه شوی در حالت عملیاتی خواهند بود.
برای انتخاب سرعت عملکرد برف پاک کن ها ،اهرم برف پاک
کن را به سمت باال فشار دهید.
• مود سرعت اتوماتیک ()1
• مود سرعت پایین (کند) ()2
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• مود  /سرعت تند ()3
• مود تک ضرب ()4
• مود تنظیم اتوماتیک سرعت ()5
• مود شستشوی خودکار (برنامه ریزی شده) ()6
مود سرعت اتوماتیک برف پاک کن
با فشار دادن اهرم برف پاک کن به سمت حالت سرعت
اتوماتیک (،)1
برف پاک کن ها بصورت اتوماتیک عمل خواهند کرد .برای
انتخاب و تنظیم سرعت تناوبی حرکت برف پاک کن ،کلید روی
اهرم را (شکل  )5را بچرخانید .سرعت تناوبی برف پاک کن ها،
همچنین بر اساس سرعت خودرو تعییر خواهد کرد .با افزایش
سرعت خودرو ،سرعت عملکرد برف پاک کن ها نیز افزایش
خواهد یافت و با کاهش سرعت خودرو ،سرعت عملکرد برف
پاک کن ها نیز کاهش خواهد یافت.
مود سرعت پایین
با فشار دادن اهرم برف پاک کن به سمت حالت سرعت پایین
( ،)2برف پاک کن ها در حالت سرعت پایین (کند) عمل

خواهند کرد .با کاهش سرعت خودرو به کمتر از  8کیلومتر
در ساعت ،حالت  /سرعت پایین ،تبدیل به حالت اتوماتیک
خواهد شد .این حالت به صورت دستی و با تغییر تنظیمات برف
پاک کن قابل تغییر می باشد.
مود سرعت تند
با فشار دادن اهرم برف پاک کن به سمت حالت سرعت تند
( ،)3برف پاک کن ها در حالت سرعت تند عمل خواهند کرد.
با کاهش سرعت خودرو به کمتر از  8کیلومتر در ساعت،
حالت  /سرعت تند ،تبدیل به حالت  /سرعت پایین خواهد شد.
این حالت به صورت دستی اهرم برف پاک کن قابل تغییر می
باشد.
عملکرد تک ضربی
با فشار دادن اهرم برف پاک کن به سمت حالت تک ضرب
( )4و رها کردن آن ،برف پاک کن ها به صورت تک ضرب
عمل خواهند کرد ،در صورت رها نکردن اهرم ،برف پاک کن
با سرعت باال عمل خواهد کرد ،تا زمانیکه اهرم را رها نمایید.

مهم

• در زمان خشک بودن سطح شیشه ،از فعال کردن برف پاک کن،
خودداری نمایید.
• در شرایط آب و هوایی بسیار سرد یا بسیار گرم ،پیش از فعال کردن
برف پاک کن ها از یخ نزدن تیغه برف پاک کن و یا نچسبیدن آن به
سطح شیشه ،مطمئن شوید.
• در زمستان ،پیش از فعال کردن برف پاک کن ها ،برف ،یخ یا آب
موجود بر روی برف پاک کن ها باید تمیز شوند.

شستشوی خودکار (برنامه ریزی شده) شیشه جلو
اهرم (شکل  )6را به سمت فرمان بكشید  -شیشه شویها
بالفاصله عمل می كنند .پس از تأخیر كوتاهی ،برف پاک كن
به همراه شیشه شوی شروع به كار می كنند .هر دو عملكرد تا
زمان رها سازی اهرم ادامه می یابد.

توجه :پس از رها سازی اهرم ،برف پاک كن ها به تا سه
بار به عملكرد خود ادامه خواهند داد .پس از چند ثانیه برف
پاک كن ها یكبار دیگر عمل می كنتد تا هرگونه مایع باقی
مانده را از روی شیشه پاک نمایند.
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مهم

در صورتیکه محلول شیشه شوی بر روی شیشه نپاشد ( ناخالصی ها
یا یخ ممكن است افشانه ها را مسدود نموده باشند) ،بالفاصله اهرم
را آزاد نمایید .این كار از كاركرد برف پاک كن ها و خطر اختالل دید
با مالیدن گل و الی بر روی شیشه جلوی شسته نشده ،جلوگیری
می کند.

آب پاش چراغ جلو *
دو افشانه ی آب پاش چراغ جلو در روبروی چراغ های جلو و در
داخل سپر جلو (به شکل مخفی) نصب شده اند .پس از استارت
کردن موتور و روشن کردن چراغ های جلو ،با کشیدن اهرم برف
پاک کن به سمت فرمان ،در اولین دفعه ،آب پاش چراغ جلو دو
بار عمل خواهد کرد .بعد از این ،هر  5باری که اهرم به سمت
فرمان کشیده شود (برای فعال کردن آب پاش شیشه ی جلو)
آب پاش چراغ جلو نیز دوبار عمل خواهد کرد.
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کنترل های برف پاکن شیشه ی عقب

مود عملکرد تناوبی برف پاک کن ()1
مود شستشو و حرکت برف پاک کن ()2
مود شستشو و حرکت برف پاک کن ()3
برف پاک کن و آب پاش شیشه عقب زمانیکه سوئیچ استارت در
حالت  ACCیا  ON/RUN/STARTقرار داشته باشد ،عمل
		
می نمایند.

سوئیچ برف پاک کن عقب در حالت عملکرد تناوبی
برف پاک کن ( )1قرار بگیرد ،برف پاک کن عقب فعال
شده و پس از عملکرد آن به اندازه ی سه ضرب ،به حالت
عملکرد تناوبی در خواهد آمد .برای تنظیم فواصل عملکرد
برف پاک کن ،از سوئیچ ( )4استفاده نمایید.
سوئیچ برف پاک کن عقب را در حالت مود شستشو و حرکت
برف پاک کن ( )2قرار داده و نگاه دارید ،برف پاک کن و آب
پاش شیشه عقب به صورت همزمان ،عمل خواهند کرد ،و برف
پاک کن عقب با سرعت حرکت خواهد کرد .اگر سوئیچ را رها
نمایید ،تا به حالت عملکرد تناوبی برف پاک کن ( )1برود،
شیشه شوی عقب متوقف خواهد.
سوئیچ برف پاک کن عقب را حالت شستشو و حرکت برف پاک
کن ( )3قرار داده و نگاه دارید ،برف پاک کن و آب پاش شیشه
عقب به صورت همزمان ،عمل خواهند کرد .اگر سوئیچ رها شده
و در حالت  OFFقرار گیرد ،برف پاک کن عقب و شیشه شوی،
متوقف خواهند شد.

توجه :در زمانیکه برف پاک کن های شیشه ی جلو روشن
باشند ،در صورتیکه دسته دنده در حالت ( Rعقب) باشد ،برف
پاک کن عقب نیز عمل خواهد کرد.

توجه:زمانیکه درب عقب باز باشد ،عملکردهای برف پاک کن
عقب ،غیر فعال خواهند بود.
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سیستم فرمان
تنظیم ستون فرمان
هنگامی كه خودرو درحال حركت است ،از تنظیم ارتفاع
یا زاویه فرمان پرهیز نمایید .این كار بسیار خطرناك
است.
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برای تنظیم زاویه و ارتفاع ستون فرمان ،بصورتی متناسب با
وضعیت رانندگی خود به شیوه ی زیر عمل نمایید:
 -1اهرم قفل را كام ً
ال آزاد نمایید.
 -2فرمان را با دو دست نگاه داشته و میل فرمان را به سمت باال
یا پایین حرکت دهید ،تا فرمان در راحت ترین وضعیت دلخواه
شما قرار گیرد.
 -3فرمان را به اندازه دلخواه به سمت خود کشیده و یا به سمت
داخل فشار دهید.
 -4پس از انتخاب وضعیت رانندگی راحت ،اهرم قفل را كام ً
ال
باال بكشید تا میل فرمان در وضعیت جدید قفل شود.

فرمان برقی
در صورت بروز نقص در فرمان برقی ،و چرخاندن فرمان
با سختی قابل انجام خواهد بود ،که به شدت میزان
ایمنی رانندگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مهم

سیستم فرمان برقی تنها پس از زمانیکه موتور روشن شده
باشد ،عمل می نماید ،نیروی کمکی فرمان توسط یک موتور
برقی تامین شده و این نیرو بصورت اتوماتیک بر اساس سرعت
خودرو ،نیروی وارد بر فرمان ،و زاویه ی گردش و چرخش
فرمان تنظیم می شود.
سیستم فرمان برقی ،دارای مزیتهایی چون ساختار ساده،
مصرف کم نیرو می باشد .در مقایسه با سیستم های فرمان
هیدرولیک معمولی سیستم فرمان برقی ،تنها زمانی که خودرو
در واقع در حال دور زدن می باشد ،نیاز به انرژی خواهد داشت،
بنابراین و با توجه به ضرروت های خودرو ،با استفاده از این
سیستم ،می توان ،هدر رفتن انرژی به شکل قابل توجهی
جلوگیری کرد.

چراغ های هشدار سیستم فرمان برقی ( / )EPSسنسور
زاویه فرمان ()SAS
به قسمت “نشانگرها و چراغ های هشدار” در بخش “تجهیزات
و کنترل ها” مراجعه فرمایید .در صورت برداشتن سرباتری
این چراغ هشدار پس از گذاشتن سرباتری ،به رنگ زرد
روشن خواهد شد .در این زمان فرمان را تا انتها به سمت
چپ بچرخانید ،و سپس تا انتها به سمت راست چرخانید تا
سیستم مجددا کالیبره و معرفی شود .به این شکل ،این چراغ
نیز خاموش خواهد شد.

زمانیکه فرمان برقی ،عمل می نماید ،باقی ماندن فرمان وضعیت های
آخرین درجه ،به مدت طوالنی ،باعث خواهد شد که از نیروی فرمان
هیدرولیک کاسته شده و فرمان کمی سنگین حس شود.
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توجه :نقاط فشار دادن بوق و کیسه هوا راننده بر روی غربیلک
فرمان و نزدیک به هم می باشند .محل فشار دادن بوق در
شکل مشخص است ،لطفاً جهت جلوگیری از هر گونه اختالل
در عملکرد کیسه هوا ،تنها نقاط مشخص شده را فشار دهید.

مهم

در زمان بروز تصادف از فشار دادن یا ضربه زدن شدید بر روی بوق
خودداری نمایید.

زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  ACCیا ON/RUN/
 STARTقرار دارد ،دکمه ی بوق روی فرمان را (بصورت
نمایش داده شده در شکل باال) فشار دهید و بوق فعال خواهد
شد.
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آینه ها
آینه های بغل

توجه :اشیاء در آینه های بغل ممكن است دورتر از موقعیت
واقعی خود به نظر برسند.
تنظیم شیشه ی آینه ی ،آینه های بغل برقی

• زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  ACCیا ON/RUN/
 STARTقرار دارد ،برای انتخاب آینه ی سمت چپ پیچ
کنترل را در حالت  Lو برای انتخاب آینه ی سمت راست پیچ
کنترل را در حالت  Rقرار دهید.
• برای تنظیم شیشه ی آینه به سمت باال  /پایین  /چپ  /راست
از پیچ کنترل استفاده نمایید.
• جهت جلوگیری از هر گونه حرکت و یا تغییر جهت ناخواسته،
پیچ کنترل را به حالت میانی (صفر) بازگردانده و آینه را
غیرفعال نمایید.
المنت های گرم کن آینه های بغل *
شیشه های آینه بغل خودرو ،جهت جلوگیری از
یخ زدگی و بخارگرفتگی شیشه ی آینه ،دارای
گرم کن داخلی می باشند .این گرم کن ها زمانی عمل می کنند
که کلید گرم کن شیشه ی عقب ،در حالت فعال (روشن) باشد.
توجه :تنها زمانیکه موتور خودرو روشن است،المنت های گرم
کن ،قابل فعالسازی خواهند بود.
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تا کردن آینه های بغل
برای جلوگیری از تصادف یا صدمه دیدگی در زمان عبور از
مسیرهای باریک ،میتوان آینه های بغل را به سمت داخل تا
کرد.

تا کردن آینه های بغل بصورت برقی*
در خودروهای مجهز به آینه های بغل با قابلیت تا کردن برقی،
زمانیکه سوئیچ استارت را در حالت  ACCیا ON/RUN/
 STARTقرار دارد ،پیچ کنترل را در حالت میانی ( )0قرار داده
و به سمت پایین فشار دهید .آینه های بغل بصورت اتوماتیک
تا خواهند شد .پیچ کنترل را مجددا به سمت پایین فشار دهید.
آینه های بغل مجددا به حالت ابتدایی باز خواهند گشت.

مهم

تا کردن آینه های بغل بصورت دستی*
در خودروهای مجهز به قابلیت تا کردن آینه های بغل بصورت
دستی ،آینه های بغل تنها در جهت رو به پشت قابل تا کردن
می باشند.
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• آینه های بغل توسط سوئیچ الکتریکی کنترل می شوند ،در صورت
کنترل و تنظیم آنها به صورت دستی ،ممکن است باعث بروز نقص در
تجهیزات مربوط به آنها گردد.
• آینه های بغل مجهز به موتورهای برقی می باشند .در نتیجه قرار
دادن آنها در معرض آب فشار قوی در زمان شستشو ممکن است،
باعث بروز نقص در تجهیزات برقی آنها گردد.
• در خودروهای مجهز به آینه های بغل تاشوی برقی ،آینه های بغل
ممکن است به دالیل مختلف از وضعیت اصلی خود منحرف شوند،
در این شرایط ،کلیدهای برقی کنترل آینه تنها زمانی قابل استفاده
خواهند بود که بصورت دستی آینه ها را به وضعیت اصلی باز گردند.

آینه وسط
پیش از شروع به حرکت ،برای کسب بهترین زاویه ی دید
ممکن از عقب ،آینه ی وسط را تنظیم نمایید .عملکرد ضد
انعکاس نور در شب ،چه دستی و چه اتوماتیک ،در آینه ی
وسط ،از خیره شدن چشم راننده در شب ،در اثر انعکاس نور
چراغ های نور باالی خودرو های پشتی ،جلوگیری می نماید.
عملکرد ضد انعکاس نور اتوماتیک آینه وسط *

پس از استارت کردن خودرو ،عملکرد ضد انعکاس نور
اتوماتیک ،بصورت اتوماتیک فعال (روشن) می شود (نشانگر
عملکرد  .)ONدر شرایطی که نور چراغ های خودروی پشتی
ممکن است باعث خیره شدن چشم راننده شوند ،سنسور نور
عملکرد ضد انعکاس نور اتوماتیک را فعال می نماید.
برای خاموش کردن عملکرد ضد انعکاس نور اتوماتیک ،کلید
عملکرد ضد انعکاس نور اتوماتیک را فشار دهید (نشانگر عملکرد
 )OFFو برای فعالسازی آن ،دکمه را مجددا فشار دهید.
عملکرد ضد انعکاس نور اتوماتیک در شرایط زیر به درستی قابل
فعالسازی نخواهد بود:
• نور چراغ های خودروی پشتی ،قادر به تحریک مستقیم
سنسور نور نباشد.
• شیشه عقب توسط طلق تیره پوشانده شده باشد
• دنده ی عقب انتخاب شده باشد.

 1نشانگر عملکرد
 2کلید عملکرد ضد انعکاس نور اتوماتیک
		
 3سنسور نور
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عملکرد دستی ضد انعکاس نور آینه وسط *

برای تغییر زاویه ی آینه ی وسط و همچنین کسب حالت ضد
انعکاس نور ( )Anti-dazzlingدر شب در آینه ی وسط اهرم
تنظیم زیر آینه را بکشید .برای باز گرداندن آینه به حالت نرمال،
اهرم تنظیم را به سمت عقب فشار دهید.
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توجه :در بعضی موارد ممکن است تا ،عملکرد دستی ضد
انعکاس نور ( )Anti-dazzlingدر شب در آینه ی وسط،
باعث کاهش دید راننده و عدم توانایی راننده در تشخیص
فاصله ی صحیح اشیا از خودرو شود

آفتابگیر
آینه ی آفتابگیر راننده باید تنها زمانیکه خودرو متوقف
می باشد مورد استفاده قرار گیرد.

برای استفاده از آینه آفتابگیر ( ،)2آفتابگیر ( )1را به سمت
پایین بکشید.در صورتیکه خودرو مجهز به چراغ آینه آفتابگیر
باشد ،آینه آفتابگیر باشد ،با باز شدن کاور ،چراغ روشن می شود
و با بستن کاور چراغ خاموش می شود.

آفتابگیرها در سقف خودرو در باال سر راننده و سرنشین جلو
نصب شده اند .بسته به مدل و پیکربندی خودرو ،بعضی مدل ها
مجهز به چراغ آینه آفتابگیر ( )3می باشند.
62

شیشه ها
کنترل های شیشه های برقی

 -1کلید کنترل شیشه ی جلو سمت چپ
 -2کلید کنترل شیشه ی جلو سمت راست
 -3کلید کنترل شیشه ی عقب سمت چپ
 -4کلید کنترل شیشه ی عقب سمت راست
 -5کلید غیرفعال سازی کلید های شیشه های عقب
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کنترل شیشه ها
هنگام باال یا پایین بردن شیشه ها ،مطمئن شوید که
كودكان در اطراف آن حضور نداشته باشند.
برای پایین آوردن شیشه كلید ( )1-4را به سمت پایین فشار
داده و برای باال بردن شیشه کلید را به سمت باال بکشید .به
محض رها سازی کلید شیشه متوقف خواهد شد (مگر اینكه
عملکرد « پایین  /باال دادن یک ضرب شیشه » فعال باشد).

توجه :شیشه های درب های جلو (سرنشین جلو) و عقب را
می توان با كلید هر یك ازاین شیشه ها ،نصب شده بر روی هر
درب ،کنترل کرد .در صورت فعال سازی کلید غیرفعال سازی
کلید های شیشه های عقب ( ،)5كلید های شیشه های عقب
عمل نخواهند كرد.
توجه :شیشه های برقی ،وقتی كه سوئیچ استارت در وضعیت
 ACCیا  ON/RUN/STARTباشد ،عملیاتی خواهند بود.
		

کلید غیرفعال سازی کلید های شیشه های عقب
برای فعال سازی این عملکرد ،کلید ( )5را فشار دهید ،چراغ
کلید به معنای فعال بودن عملکرد روشن خواهد شد ،برای
غیرفعال کردن آن ،دکمه را مجددا ً فشار دهید.

توجه :توصیه می شود تا در هنگام حضور کودکان در صندلی
عقب ،كلیدهای شیشه ی عقب را غیر فعال نمایید.
عملکرد پایین دادن یک ضرب شیشه (لمسی) *
با زدن (فشردن) دکمه ی یکی از شیشه ها و رها کردن آن
(ظرف نیم ثانیه) ،می توانید شیشه را بصورت یک ضرب پایین
دهید .هر زمانیکه دکمه را مجددا ً فشار دهید ،می توانید حرکت
شیشه را متوقف نمایید.
باالبر (یک ضرب) « لمسی » و « سیستم ایمنی برگشت
شیشه * »
برخی مدل های خودرو دارای سیستم باال بر لمسی هستند كه
همانند سیستم پایین بر لمسی می باشد .با فشار دادن مجدد

كلید ،حركت شیشه را می توان در هر زمان متوقف نمود.
عملكرد برگشت شیشه ،یك عملكرد ایمنی است كه در صورت
شناسایی مانع در مسیر حرکت شیشه در زمان باال رفتن ،از
بسته شدن كامل شیشه جلوگیری می كند – در صورت بروز
این اتفاق ،شیشه كمی باز می شود تا امكان برداشتن مانع
وجود داشته باشد.

توجه :برای جلوگیری از داغ کردن الکتروموتور شیشه باالبر
برقی ،از باال  /پایین دادن شیشه بصورت متوالی ،در مدتی بیش
از  20ثانیه خودداری نمایید ،در غیر اینصورت سیستم بصورت
خودکار متوقف خواهد شد (برای پیشگیری از صدمه دیدن آن).
در صورت متوقف شدن اتوماتیک الکتروموتور ،لطفاً تا خنک
شدن سیستم صبر نمایید.
توجه :در صورت قطع شدن باتری (برداشتن سرباتری)،
عملکردهای «پایین دادن یک ضرب شیشه » و « سیستم
ایمنی برگشت شیشه * » غیرفعال خواهند شد .برای فعالسازی
مجدد این عملکرد ،کلید کنترل شیشه را مختصرا ً و بصورت
مداوم ،به مدت  5ثانیه باال داده و نگاه دارید.
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سانروف *
دستورالعمل های کاربری
هنگام حركت خودرو ،اجازه ندهید تا سرنشین های
خودرو هیچ یك از قسمت های بدن خود را از منفذ
سانروف خارج نمایند ،چرا كه ممكن است با اشیا پرنده
یا شاخه های درختان برخورد کرده و صدمه ببینند.
• هنگام بارندگی سانروف را باز ننمایید.
• هنگام حركت با سرعت بیش از  120كیلومتر در ساعت ،بهتر
است تا سانروف را باز ننمایید.
• قبل از بازكردن ،همیشه آب روی صفحه ی شیشه ای
سانروف را خشک نمایید ،در غیر اینصورت امکان ورود آب به
داخل اتاق وجود دارد.
• سینی آبچکان و مکانیزم سانروف را منظماً تميز نمایيد.
• صفحه ی شیشه ای و نوار درزگیر سانروف را با محلول های
شوینده ای مانند الكل تمیز نمایید.
• همزمان با تکمیل عملیات سانروف ،کلید سانروف را به
موقع رها نمایید ،در غیر اینصورت امکان بروز نقص ،محتمل
		
می باشد.
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طرز كار سانروف
در زمان بستن سانروف از اینکه سرنشین های خودرو
خصوصا کودکان در شرایط ایمن هستند ،و هیچ بخش
از بدنشان در منفذ سانروف قرار ندارد اطمینان حاصل
نمایید.

تنها ،زمانیکه سوئیچ استارت در حالت ON/RUN/START
قرار داشته باشد ،سانروف در حالت علمیاتی خواهد بود.

سانروف می تواند باز شده یا زاویه بگیرد (مود نیمه باز).
زاویه دادن به سانروف (مود نیمه باز)
در زمان بسته بودن سانروف ،کلید تنظیم سانروف
را فشار دهید ،لبه ی پشتی سانروف بصورت
اتوماتیک زاویه خواهد گرفت .در طول فرآیند زاویه گیری،
میتوانید برای متوقف کردن حرکت سانروف هر زمان که الزم
باشد ،کلید تنظیم سانروف را مجددا فشار دهید.
باز کردن سانروف
در زمان بسته بودن سانروف ،پیچ تنظیم سانروف
را به سمت آیکون باز کردن سانروف (“)”open
چرخانده و نگاه دارید .سانروف بصورت اتوماتیک باز خواهد شد.
برای متوقف کردن حرکت سانروف هر زمان که الزم باشد ،پیچ
تنظیم سانروف را رها نمایید.
بستن سانروف
در زمان باز بودن سانروف ،پیچ تنظیم سانروف را به
سمت آیکون بستن سانروف (“ )”Closeچرخانده

و نگاه دارید .سانروف بصورت اتوماتیک بسته خواهد شد .برای
متوقف کردن حرکت سانروف هر زمان که الزم باشد ،پیچ
تنظیم سانروف را رها نمایید.
عملکرد یک ضرب سانروف
پیچ تنظیم سانروف را به سمت آیکون “(“�Open by slid
 )”ingچرخانده و رها نمایید ،سپس سانروف بصورت اتوماتیک
و کامال باز خواهد شد .در طول فرآیند حرکت سانروف
می توانید برای متوقف کردن حرکت سانروف هر زمان که الزم
باشد ،پیچ تنظیم را بچرخانید.
زمانیکه سانروف باز است ،پیچ تنظیم سانروف را به سمت
آیکون بستن سانروف (“ )”Closeچرخانده و رها نمایید،
سانروف بصورت کامل بسته خواهد شد .در طول فرآیند حرکت
سانروف می توانید برای متوفت کردن حرکت سانروف هر زمان
که الزم باشد ،پیچ تنظیم را بچرخانید.
عملکرد « سیستم ایمنی برگشت سانروف»
عملكرد برگشت سانروف ،یك عملكرد ایمنی است كه در صورت
شناسایی مانع در مسیر حرکت سانروف در زمان بسته شدن،
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از بسته شدن كامل سانروف جلوگیری می كند .در صورت بروز
این اتفاق ،سانروف باز می شود تا امكان برداشتن مانع وجود
داشته باشد.

توجه :عملکرد « سیستم ایمنی برگشت سانروف» ،تنها
زمانیکه سانروف را به صورت کامل (کشویی) و نه بصورت نیمه
باز ،استفاده می نمایید ،فعال خواهد بود.
ریست کردن نقطه آغاز به حرکت سانروف
پس از اینکه سانروف به شکل کامل و در حالت زاویه دار باز
شود ،کلید زاویه دادن به را به مدت  5ثانیه نگاه دارید ،و
عملیات ریست کردن نقطه آغاز به حرکت سانروف با شروع به
حرکت سانروف ،تکمیل خواهد شد.
توقف در صورت داغ کردن
برای جلوگیری از داغ کردن الکتروموتور سانروف ،پس از دو
دقیقه عمل کردن متوالی سانروف ،مکانیزم سانروف ،برای
پیشگیری از صدمه دیدن آن ،بصورت خودکار متوقف خواهد
شد .مدت زمان الزم برای خنک شدن الکترو موتور 20 ،ثانیه
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می باشد.
در زمان متوقف شدن سانروف در صورت داغ کردن ،در 20
ثانیه ی ابتدایی ،تنها فرمان خاموش کردن سانروف قابل اجرا
خواهد بود .دیگر فرامین مربوط به سانروف پس از زمان از پیش
تعیین شده ،ممکن خواهند بود.
اگر نیاز به فعال کردن سانروف پس از عملکرد توقف در صورت
داغ کردن باشد ،پس از استفاده ی مستمر مجدد به مدت 35
ثانیه ،بالفاصله پس از فعال شدن مجدد ،عملکرد توقف در
صورت داغ کردن ،عملکرد توقف مجددا فعال خواهد شد و
این بار پروسه ی خنک کاری سیستم 150 ،ثانیه ،طول خواهد
کشید.

تجهیزات داخلی
چراغ سقفی و مطالعه ی جلو

کنترل  /عملکرد دستی
برای روشن کردن چراغ سقفی دکمه شماره ی ( )1را فشار
دهید و برای خاموش کردن آن ،دکمه شماره ی ( )1را مجددا
فشار دهید .برای روشن کردن چراغ مطالعه یکی از دکمه های

شماره ی ( )2را فشار دهید و برای خاموش کردن آن ،دکمه
شماره ی ( )2را مجددا فشار دهید.
کنترل  /عملکرد اتوماتیک
در موارد زیر ،چراغ سقفی خودرو ،به صورت اتوماتیک روشن
خواهد شد.
• با باز شدن قفل درب خودرو
• یکی از درب ها یا درب عقب باز شوند
• سوئیچ استارت در حالت  offقرار گرفته ،با این شرط که
چراغ های بغل (کوچک) در سی ثانیه اخیر پیش از اینکه
سوئیچ در حالت  offقرار گیرد ،یک بار روشن شده باشند.

توجه :در صورتیکه یکی از درب ها یا درب عقب به مدت
 15دقیقه باز باشد ،چراغهای داخل بصورت اتوماتیک خاموش
خواهند شد تا از تخلیه باتری جلوگیری گردد.
غیرفعال کردن عملكرد اتوماتیك
در صورت لزوم ،عملکرد روشنائی اتوماتیك شرح داده شده در
باال ،بشرح ذیل غیرفعال میگردد:
سوئیچ استارت را در حالت  ACCیا ON/RUN/START
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قرار دهید ،كلید چراغ سقفی ( )1را به مدت  5ثانیه فشار
داده و نگاه دارید ،تمامی چراغ های داخل اتاق چشمك زده
و سپس خاموش می شوند .عملكرد اتوماتیك متوقف گشته
و عملكرد دستی هنوز موجود خواهد بود .برای بازگشت به
عملكرد اتوماتیك ،مراحل فوق را تكرار نمایید.

چراغ سقفی عقب

برای روشن کردن چراغ سقفی دکمه ی مشخص شده در تصویر
را فشار دهید ،و برای خاموش کردن آن ،همان دکمه را مجددا
فشار دهید.
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پریز برق لوازم برقی
پریز برق لوازم برقی کنسول وسط جلو
زمانیکه پریز برق لوازم برقی کنسول وسط جلو مورد
استفاده نمی باشد ،درپوش آن را وارد نمایید ،در غیر
اینصورت اشیا خارجی ممکن است وارد پریز (سوکت)
شده و بر کارکرد آن تاثیر گذاشته حتی باعث اتصالی
در سیستم شوند.

پریز برق کنسول وسط جلو در زیر کلید چراغ فالشر قرار گرفته
است .زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  ACCیا ON/RUN/
 STARTقرار دارد ،کاور زیرسیگاری را باال داده درپوش
سوکت را برای استفاده از سوکت ،خارج نمایید.
لطفاً پس از استفاده از پریز برق لوازم برقی ،درپوش آن را وارد
نمایید.

توجه :ولتاژ پریز برق  12Vو توان آن  120Wمی باشد.
توجه :استفاده ی بیش از حد از پریز برق کنسول وسط جلو،
در زمانیکه موتور خودرو خاموش می باشد ،ممکن است باعث
خالی شدن باتری خودرو گردد.
توجه :این خودرو مجهز به فندک نمی باشد.
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پریز برق محفظه ی بار *

لطفاً پس از استفاده از پریز برق لوازم برقی ،درپوش آن را وارد
نمایید.

توجه :ولتاژ پریز برق محفظه ی بار  12Vو توان آن 120W
می باشد.
توجه :استفاده ی بیش از حد از پریز برق محفظه ی بار ،در
زمانیکه موتور خودرو خاموش می باشد ،ممکن است باعث
خالی شدن باتری خودرو گردد.

پریز برق محفظه ی بار در سمت چپ محفظه ی بار قرار گرفته
است .زمانیکه سوئیچ استارت را در حالت  ACCیا ON/
 RUN/STARTقرار دارد ،درپوش سوکت را برای استفاده
از سوکت ،خارج نمایید.
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محفظه های نگهداری اشیاء
دستورالعمل ها
• لطفاً تمامی محفظه های نگهداری اشیاء را در زمانیکه خودرو
در حال حرکت است ،ببندید .در صورتیکه درب محفظه های
نگهداری اشیاء را باز باقی گذارید ،ممکن است که باعث صدمه
دیدن سرنشینان خودرو گردید ،به عنوان مثال در مواقعی چون
شروع به حرکت ناگهانی ،ترمزگیری شدید در مواقع اضطراری
یا تصادف.
• از قرار دادن و نگهداری مواد قابل اشتعال مانند مایعات یا
فندک در محفظه های نگهداری اشیاء ،خودداری فرمایید،
هوای گرم ،در تابستان ،باعث اشتعال این مواد شده و باعث
آتش سوزی شوند.

زیرسیگاری *
از انباشتن زباله ،سیگار و یا هر نوع ماده ی قابل اشتعال
در زیرسیگاری پرهیز کرده و همیشه در زمان قرار دادن
ته سیگار یا کبریت در داخل آن ،از خاموش بودن آنها
اطمینان حاصل نمایید ،تا از آتش سوزی جلوگیری
نمایید.

توجه :این خودرو مجهز به زیرسیگاری متحرک نمی باشد.
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جعبه داشبورد

		
قابلیت یخچال جعبه داشبورد ،بچرخانید.
برای بستن جعبه داشبورد ،درب آن را باال داده و فشار دهید
تا بسته شود .هنگام حركت خودرو اطمینان حاصل نمایید كه
درب جعبه داشبورد كام ً
ال بسته است.
محفظه نگهداری اشیا

برای بازكردن جعبه داشبورد ،دستگیره ی آنرا بكشید .چراغ
جعبه داشبورد* بصورت اتوماتیک روشن می شود.
خودرویی که مجهز به چراغ جعبه داشبورد می باشد ،همچنین
قابلیت تبدیل جعبه داشبورد به یخچال را نیز دارد .سیستم
تهویه مطبوع تهویه مطبوع را در حالت کولر قرار داده و پیچ
کنترل باالی بخش داخلی جعبه داشبورد را برای استفاده از
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محفظه نگهداری اشیا در انتهای پیشین کنسول وسط قرار دارد.
در بعضی مدل ها ،محفظه نگهداری اشیا دارای درپوش
نمی باشند ،و بعضی مدلها دارای درپوش می باشند.

درصورتیکه محفظه نگهداری دارای درپوش باشد ،لبه ی پیشین
محفظه نگهداری اشیا را به آرامی فشار دهید ،تا باز شود.
درپوش محفظه نگهداری اشیا را به سمت پایین بکشید تا
درپوش محفظه نگهداری اشیا را ببندید.

محفظه ی نگهداری اشیاء در کنسول وسط (جعبه
کنسول)

محفظه نگهداری اشیا در سمت راننده

این محفظه در سمت پایین مجموعه صفحه کیلومتر در سمت
		
راننده قرار دارد

قسمت نشان داده شده در شکل توسط فلش را بلند نمایید
تا درب محفظه ی نگهداری اشیاء در کنسول وسط (جعبه
کنسول) باز شود .درب را فشار دهید تا بسته شود.
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محفظه ی نگهداری اشیا در کف محفظه ی بار *

در صورتی که قصد دارید تا از محفظه ی نگهداری اشیا در کف
محفظه ی بار استفاده نمایید ،ابتدا کاور بار ( )1را خارج نمایید:
کاور را در راستای شیارش بیرون بکشید تا کامال خارج شود.
موکت کف محفظه ی بار( )2را بلند کرده ،با استفاده از
قالب های مخصوص ( )Aبه باالی سقف متصل نمایید .آیتم ها
را بر اساس سایز ،در محفظه ی نگهداری اشیا در کف محفظه ی
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بار جای دهید ،دو صفحه ی جدا کننده ( )Bقابل خارج کردن
می باشند .پس از چیدن آیتم ها در محفظه ی نگهداری اشیا
در کف محفظه ی بار ،موکت کف محفظه ی بار را پایین دهید.
محفظه ی بار ،موکت کف محفظه ی بار را پایین دهید.
در صورتیکه اشیا بزرگی را در محفظه ی نگهداری اشیا در
کف محفظه ی بار قرار خواهید داد ،برای قرار دادن کاور بار
در موقعیت رزور شده در محفظه ی نگهداری اشیا در کف
محفظه ی بار به ترتیب زیر عمل نمایید:

صفحات کاور را در هر دو طرف محفظه ی نگهداری اشیا در
کف محفظه ی بار باز کرده ،کاور بار را در راستای میله با هر دو
دست فشار داده و در داخل محفظه ی نگهداری اشیا در کف
محفظه ی بار ،همانند شکل ،جا دهید.
صفحات کاور در هر دو سمت انتهایی محفظه ی نگهداری اشیا
در کف محفظه ی بار را به موقعیت های اصلی آنها باز گردانید،
کاور بار را مهار کرده و موکت کف محفظه ی بار را پایین دهید.

جعبه عینك نزدیک به چراغ های سقفی و مطالع قرار دارد.
برای بازكردن آن ،از قسمت مشخص شده درجهت فلش ،فشار
دهید و عینک را داخل جعبه عینک قرار دهید .جعبه عینك را
زمانیکه از آن استفاده نمی نمایید ،ببندید.

توجه :تنها عینک هایی با فریم استاندارد ،قابل قرار دادن در
داخل جعبه عینک می باشند.

جعبه عینک
تنها زمانیکه خودرو در حالت توقف است ،از جعبه
عینك استفاده نمایید.
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جالیوانی جلو

جالیوانی کنسول وسط جلو

از قرار دادن لیوانی بدون درب در داخل جالیوانی
خودداری نمایید ،زیرا در زمان حرکت خودرو و پر بودن
لیوان امکان ریختن محتویات لیوان و خطرساز بودن
آن باالست.
زمانیکه کلید ریموت در داخل جالیوانی کنسول وسط
جلو قرار دارد ،از اینکه هیچ نوع مایعاتی در نزدیکی
جالیوانی جلو قرار نگیرد ،اطمینان حاصل نمایید تا از
صدمه دیدن کلید ریموت جلوگیری نمایید.

جالیوانی کنسول وسط جلو در انتهای پیشین مجموعه کنسول
زیربازویی وسط قرار گرفته و برای قرار دادن لیوان یا یک بطری
نوشیدنی ،قابل استفاده می باشد.
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زیربازویی وسط عقب و جالیوانی عقب *

برای باز کردن زیربازویی وسط عقب ،زیربازویی را به سمت
جلو بکشید .جالیوانی زیربازویی وسط عقب در انتهای پیشین
زیربازویی وسط عقب قرار گرفته و برای قرار دادن لیوان یا یک
بطری نوشیدنی ،قابل استفاده می باشد.
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باربند سقفی *
وزن باری که بر روی سقف قرار میگیرد ،نباید بیش از
میزان مجاز باشد ،در غیر اینصورت امکان بروز تصادف
و صدمه دیدن خودرو ،محتمل خواهد بود.

نمایید و بار را بصورت متناسب بر روی سقف توزیع نمایید		 .
• پیش از ورود به کارواش های اتوماتیک از باز کردن بار و
باربند سقفی ،اطمینان حاصل نمایید
• پس از بارگیری بار بر روی باربند سقفی ،ارتفاع خودرو
تغیییر می نماید ،بنابراین ،از اینکه با بار روی سقف ،خودرو
قادر به عبور از درب پارکینگ یا بعضی تونل ها می باشد یا نه،
پیشاپیش اطمینان حاصل نمایید.
• بارهای روی باربند سقفی ،نباید مانع عملکرد سانروف و باز
شدن درب عقب شوند و یا در عملکرد آنتن سقفی اخالل ایجاد
نمایند.
• دقت نمایید که درب عقب در زمان باز شدن ،با بارهای روی
باربند سقفی برخورد نکند.
• در زمان نصب یا باز کردن قطعه ای از تجهیزات باربند سقفی،
دستورالعملهای تامین شده توسط شرکت سازنده ی تجهیزات
باربند را دنبال نمایید.

در کاربری باربند سقفی به موارد زیر توجه فرمایید:
• تا حد امکان بارها را نزدیک به بخش پیشین خودرو مهار

میزان حداکثر بار مجاز بر روی سقف
میزان حداکثر بار مجاز بر روی سقف معادل  kg 50بوده ،و بار
روی سقف خود شامل وزن بار روی باربند و خود باربند نصب

بارهایی که بصورت نادرست مهار شده باشند ،ممکن
است تا از باربند سقفی سقوط کرده و باعث تصادف
گردند و باعث صدمه دیدن عابرین گردند.
در زمان حمل بارهای سنگین یا بزرگ بر روی باربند
سقفی قابلیت کنترلی خودرو ،با توجه به تغییر مرکز
ثقل خودرو و همچنین افزایش سطح برخورد (مقاومت
در برابر باد) ،کاهش خواهد یافت .از دو زدن ناگهانی،
شتابگیری ناگهانی ،یا ترمزگیری شدید در مواقع
اضطراری زمانیکه خودرو در حرکت است ،بپرهیزید.
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شده بر روی سقف می باشد.
از میزان وزن بارها ،اطمینان حاصل نمایید ،و بارها را هر زمان
که الزم باشد ،وزن نمایید .هیچ گاه اجازه ندهید که وزن بار از
میزان حداکثر بار مجاز بر روی سقف ،تجاوز نماید.
بازدیدهای دوره ای
همیشه پیش از استفاده از باربند سقفی از سالم بودن اتصاالت
آن اطمینان حاصل نمایید .بصورت دوره ای اتصاالت و پیچ ها
و مهره های بار بند را چک نمایید.
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سیستم های تهویه مطبوع و صوتی
تهویه
 -1دریچه های جانبی
 -2دریچه های شیشه ی جلو
 -3دریچه های مركزی
 -4دریچه های زیرپایی صندلی های جلو
 -5دریچه های شیشه های درب های جلو
 -6دریچه های کنسول وسط *

توجه :دو دریچه ی اضافی كه هوا را به قسمت
پای سرنشینان صندلی عقب هدایت می كند در
زیر موکت کفت اتاق قراردارند( .در شكل نشان
داده نشده است)
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سیستم های گرمایش ،تهویه و سرمایش برای کنترل گرمایش،
تهویه و سرمایش هوای داخل اتاق خودرو به کار می روند .هوای
تازه از شبکه ای دریچه ی هواکش واقع در مقابل شیشه ی جلو
و فیلتر هوای اتاق عبور کرده و وارد اتاق خودرو می شود.
از قرار گرفتن موانع خارجی مانند برگ درختان ،برف یا یخ در
مقابل شبکه ای دریچه ی هواکش ،جلوگیری نمایید.

دریچه های هوا
تنظیم دریچه های مرکزی

فیلتر هوای داخل اتاق
این فیلتر از نوع فیلتر ذرات ریز بوده و از ورود ذرات و گرد
و خاک به داخل خودرو جلوگیری می نماید .برای حفظ
سطح كاركرد مؤثر ،این فیلتر باید در فواصل توصیه شده در
سرویسهای دوره ای ،تعویض گردد.
برای باز کردن دریچه ،چرخ شستی را به سمت و برای بستن
بچرخانید .برای تنظیم جهت
آن چرخ شستی را به سمت
هوای خروجی از دریچه ،دکمه ی تعبیه شده در دریچه را به
سمت باال یا پایین و یا راست یا چپ ،حرکت دهید.
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دریچه های جانبی

دریچه های کنسول وسط *

برای بستن دریچه های جانبی چرخ شستی را به سمت و
برای باز كردن آن ،به سمت بچرخانید .برای تنظیم جهت
هوای خروجی از دریچه ،دکمه ی تعبیه شده در دریچه را به
سمت باال یا پایین و یا راست یا چپ ،حرکت دهید.

برای بستن دریچه های کنسول وسط چرخ شستی را به سمت
 .و برای باز كردن آن ،به سمت بچرخانید .برای تنظیم
جهت هوای خروجی از دریچه ،دکمه ی تعبیه شده در دریچه را
به سمت باال یا پایین و یا راست یا چپ ،حرکت دهید.
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سیستم تهویه با کنترل دستی *
پنل کنترل سیستم تهویه

 -1مود/مود توزیع جریان هوا
 -2گرم كن شیشه ی عقب
 -3تنظيم سرعت فن
 -4حالت بازچرخش هوای داخل اتاق
 -5كنترل دما
 -6روشن/خاموش سرمایش تهویه مطبوع

تنظيم سرعت فن
برای افزایش سرعت فن ،پیچ کنترل سرعت فن را در جهت
عقربه های ساعت و برای کاهش سرعت فن ،پیچ کنترل سرعت
		
فن را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید.
زمانیکه پیچ کنترل سرعت فن در حالت صفر قرار داشته باشد،
فن خاموش خواهد شد .سرعت فن را با انتخاب یکی از سطوح
 1تا  ،4می توانید به تدریج و به میزان دلخواه افزایش دهید.

توجه :برای خاموش کردن سیستم تهویه ،پیچ کنترل سرعت
فن را در حالت صفر قرار دهید .و برای روشن کردن سیستم
تهویه ،پیچ کنترل سرعت فن را در یکی از مودهای  1تا 4
قرار دهید.
کنترل دما
برای افزایش دمای هوای خروجی از دریچه ها ،پیچ کنترل را در
جهت عقربه های ساعت و برای کاهش دمای هوا ،پیچ کنترل را
در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید.
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روشن/خاموش سیستم سرمایش تهویه مطبوع
برای روشن کردن سیستم سرمایش تهویه مطبوع،
دکمه ی روشن/خاموش ( )On/Offسیستم
سرمایش تهویه مطبوع را فشار دهید و چراغ نشانگر روی دکمه،
روشن خواهد شد .برای خاموش کردن سیستم سرمایش تهویه
مطبوع ،دکمه ی روشن/خاموش ( )On/Offسیستم سرمایش
تهویه مطبوع را مجددا ً فشار دهید و چراغ نشانگر روی دکمه،
خاموش خواهد شد.

توجه:
 -1سیستم سرمایش تهویه مطبوع تنها زمانی فعال خواهد شد
که موتور خودرو روشن باشد.
 -2در زمان خاموش بودن سیستم سرمایش تهویه مطبوع،
سیستم های گرمایش و تهویه همچنان در دسترس خواهند
بود.
 -3ممکن است مقداری آب تقطیر شده در داخل کانال های
سیستم تهویه باقی بماند و در زمان روشن کردن مجدد
سیستم باعث ایجاد بوی خاصی گردد ،توصیه می کنیم تا
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پس از خاموش کردن تهویه مطبوع تا  5دقیقه اجازه دهید تا
فن ها عمل نمایند ،تا از باقی ماندن آب در شبکه و ایجاد بو،
جلوگیری نمایید.
مود توزیع جریان هوا
پیچ انتخاب مود توزیع جریان هوا را بچرخانید و حالت یا حالت
مورد نظرتان را به ترتیب زیر انتخاب نمایید.
جهت جریان هوا به سمت صورت .جریان هوا به
سمت دریچه های جانبی و دریچه های کنسول
		
وسط هدایت می شود.
جهت جریان هوا به سمت صورت و پا .جریان هوا
به سمت دریچه های زیرپایی ،جانبی و کنسول
وسط هدایت می شود.
جهت جریان هوا به سمت پا .جریان هوا به سمت
دریچه های زیرپایی هدایت می شود.

توجه :در این مود ،مقداری از جریان هوا به سمت
دریچه های جانبی و دریچه های شیشه های درب های جلو هدایت
می شود.

جهت جریان هوا به سمت پا و شیشه ی جلو.
جریان هوا به سمت دریچه های زیرپایی و
شیشه ی جلو هدایت می شود.

توجه :در این مود/مود ،مقداری از جریان هوا به سمت
دریچه های جانبی هدایت می شود.

می شود.

جهت جریان هوا به سمت شیشه ی جلو .جریان
هوا به سمت دریچه های شیشه ی جلو هدایت

توجه :در این مود/مود ،مقداری از جریان هوا به سمت
دریچه های جانبی هدایت می شود.
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گرمکن شیشه عقب
المنت های گرمکن شیشه ی عقب بسیار آسیب پذیر
می باشند ،از سایش یا خط انداختن شیشه بپرهیزید .از
چشباندن بر چسب بر روی المنت ها بپرهیزید.
دکمه ی گرمکن شیشه ی عقب را فشار دهید تا
چراغ روی دکمه روشن شود ،به این شکل سیستم
نیز فعال خواهد شد .گرمکن شیشه ی عقب بصورت اتوماتیک
پس از  12دقیقه ،غیرفعال خواهد شد .همچنین با فشردن
دکمه نیز می توانید ،گرمکن شیشه ی عقب را غیرفعال نمایید.

توجه :گرمکن شیشه ی عقب تنها زمانیکه موتور خودرو روشن
باشد قابل فعالسازی میباشد.
مود بازچرخش هوای داخل اتاق
دکمه ی کنترل حالت بازچرخش هوای داخل اتاق
را فشار دهید تا چراغ روی دکمه روشن شود ،به
این شکل سیستم فعال شده و دریچه ی ورودی هوای اتاق
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بسته خواهد شد .به این ترتیب هوای داخل اتاق بصورت مدار
بسته و جدا از هوای بیرون به گردش در خواهد آمد (مود
		
بازچرخش هوای داخل اتاق).
زمانیکه موتور خودرو را خاموش نمایید ،حالت گردش هوای
داخل اتاق ،به همین شکل مدار بسته باقی خواهد ماند.

توجه :در صورتیکه حالت گردش هوای داخل اتاق در حالت
مدار بسته (بازچرخش) باقی بماند ،امکان بخار گرفتگی
شیشه ی جلو محتمل می باشد .در اینصورت ،حالت گردش
هوای داخل اتاق مداربسته را غیرفعال کرده و تنظیمات حداکثر
رطوبت زدایی را انتخاب نمایید.

سیستم تهویه با کنترل اتوماتیک *
پنل کنترل

 -1سیستم تهویه مطبوع تهویه مطبوع روشن  /خاموش (On/
)Off
 -2دکمه ی AUTO
 -3دکمه ی کاهش سرعت فن
 -4دکمه ی توزیع جهت هوا برای برای «صورت»
 -5دکمه ی توزیع جهت هوا برای «پا»
 -6دکمه ی افزایش سرعت فن
 -7سنسور (دکمه نیست)
 -8دکمه ی حالت بازچرخش هوای داخل اتاق
 -9دکمه ی گرمکن شیشه عقب
 -10دکمه ی گرمکن صندلی جلو *
 -11دکمه ی توزیع جهت هوا برای «شیشه ی جلو» و «پا»
 -12پیچ کنترل دما  /روشن خاموش سیستم ()On/Off
 -13دکمه ی توزیع جهت هوا برای «صورت» و «پا»
 -14دکمه ی گرمکن  /رطوبت زدا
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صفحه ی نمایشگر تهویه مطبوع تهویه مطبوع اتوماتیك
 -1دکمه ی لمسی (تاچ) مود/مود توزیع جریان هوا
 -2دکمه ی لمسی (تاچ) كنترل دما
 -3نمایشگر مود/مود توزیع جریان هوا
 -4دکمه ی لمسی (تاچ) حالت بازچرخش هوای داخل اتاق
 -5دکمه ی لمسی (تاچ) تنظيم سرعت فن
 -6دکمه ی لمسی (تاچ) روشن  /خاموش ( )On/Offسیستم
 -7دکمه ی لمسی (تاچ) گرمکن  /رطوبت زدا
 -8نمایشگر دمای هوای محیط
 -9دکمه ی لمسی (تاچ) گرمکن شیشه عقب
 -10دکمه ی لمسی (تاچ) AUTO
 -11دکمه ی لمسی (تاچ) روشن  /خاموش ()On/Off
سیستم سرمایش تهویه مطبوع
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مود توزیع جریان هوا
دکمه یا دکمه ی لمسی (تاچ) مربوط به مود/مود توزیع
جریان هوای مورد نظرتان برای تنظیم جهت توزیع جریان هوا
را انتخاب نمایید .چراغ نشانگر مربوط به پنل کنترل روشن
می شود و آیکون مربوطه در صفحه ی نمایشگر سیستم تهویه
مطبوع تهویه مطبوع روشن می شود.
جهت جریان هوا به سمت صورت .جریان هوا به
سمت دریچه های جانبی و دریچه های کنسول
وسط هدایت می شود.
جهت جریان هوا به سمت صورت و پا .جریان هوا
به سمت دریچه های زیرپایی ،جانبی و کنسول
وسط هدایت می شود.
جهت جریان هوا به سمت پا .جریان هوا به سمت
دریچه های زیرپایی هدایت می شود.

توجه :در این مود ،مقداری از جریان هوا به سمت
دریچه های جانبی و دریچه های شیشه های درب های جلو هدایت
می شود.

می شود.

جهت جریان هوا به سمت شیشه ی جلو .جریان
هوا به سمت دریچه های شیشه ی جلو هدایت

توجه :در این مود ،مقداری از جریان هوا به سمت دریچه های
جانبی هدایت می شود.
كنترل دما
پیچ کنترل دما را بچرخانید و یا دکمه ی لمسی را در صفحه ی
نمایشگر فشار دهید و دمای مطلوبتان را انتخاب نمایید .بازه ی
دمای قابل انتخاب  18 26می باشد.
در صورتیکه دمای انتخابی شما کمتر از  18باشد ،سیستم
وارد حالت حداکثر خنک کنندگی ،خواهد شد .در حالیکه
ستون دما در نمایشگر سیستم تهویه مطبوع تهویه مطبوع پیام
“ ”Loرا نمایش می دهد.
در صورتیکه دمای انتخابی شما بیشتر از  26باشد ،سیستم
وارد حالت حداکثر گرمادهی ،خواهد شد .در حالیکه ستون دما
در نمایشگر سیستم تهویه مطبوع تهویه مطبوع پیام “ ”Hiرا
نمایش می دهد.
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مود کنترل اتوماتیک دما
پیچ کنترل دما را بچرخانید و یا دکمه ی لمسی را در
صفحه ی نمایشگر فشار دهید ،پس از انتخاب دمای مطلوبتان
دکمه ی  AUTOرا انتخاب نمایید تا وارد حالت کنترل
اتوماتیک دما شوید.
در حالت “ ”AUTOسیستم تهویه مطبوع ،سپس برای کنترل
عملكرد فن ،تنظیمات توزیع گردش هوا و حالت گردش هوا
(خارجی یا داخلی) به منظور تامین راحتی بهینه در داخل
خودرو ،بصورت اتوماتیک برنامه ریزی می شود .آیکون
“ ”AUTOروی صفحه ی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

توجه :در حالت  ، AUTOدر صورتیکه دمای محیط خارجی
پایین باشد ،پس از باال رفتن دمای موتور ،سرعت فن افزایش
خواهد یافت.
توجه :به منظور تضمین عملكرد كارآمد حالت AUTO
 ،تمامی شیشه ها و سانروف باید بسته بوده و منافذ ورودی
هوا باید عاری از مانع باشند .سنسور نور آفتاب ،واقع در باالی
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داشبورد (مجموعه صفحه کیلومتر) و سنسور دمای داخل اتاق
خودرو ،بر روی پنل کنترل را نپوشانید.
روشن  /خاموش ( )On/Offسیستم سرمایش تهویه
مطبوع
دکمه ی روشن  /خاموش ( )On/Offیا
دکمه ی لمسی (تاچ) سیستم سرمایش تهویه مطبوع
بر روی نمایشگر را فشار دهید ،سیستم سرمایش تهویه مطبوع
را فعال می نماید و نشانگرهای روی دکمه و صفحه نمایشگر
روشن می شوند ،و تمامی عملکردها به وضعیت پیش از
خاموشی سیستم ،باز می گردند .برای خاموش کردن سیستم
سرمایش ،همین دکمه را مجددا فشار دهید ،نشانگر روی دکمه
خاموش می شود.

توجه:
 .1سیستم سرمایش تهویه مطبوع تنها زمانی روشن خواهد شد
که موتور خودرو روشن باشد.
 .2در زمان خاموش بودن سیستم سرمایش تهویه مطبوع،
سیستم های گرمایش و تهویه همچنان در دسترس خواهند

بود.
 .3ممکن است مقداری آب تقطیر شده در داخل کانال های
سیستم تهویه باقی بماند و در زمان روشن کردن مجدد
سیستم باعث ایجاد بوی خاصی گردد ،توصیه می کنیم تا
پس از خاموش کردن تهویه مطبوع تا  5دقیقه اجازه دهید تا
فن ها عمل نمایند ،تا از باقی ماندن آب در شبکه و ایجاد بو،
جلوگیری نمایید.
سرعت فن
برای افزایش سرعت فن ،دکمه ی افزایش سرعت فن را فشار
دهید و یا خانه های سرعت فن در صفحه ی نمایشگر سرعت
فن را به سمت باال کلیک نمایید ،برای کاهش سرعت فن،
دکمه ی کاهش سرعت فن را فشار دهید و یا خانه های سرعت
فن در صفحه ی نمایشگر سرعت فن را به سمت پایین کلیک
نمایید .نمایشگر سیستم تهویه ی مطبوع سرعت فن را با
نمایش تعداد خانه های متناسب با آن ،نمایش خواهد داد.
دکمه ی سرعت فن در حالت  AUTOرا فشار دهید ،آیکون
 AUTOمحو خواهد شد و سرعت فن وارد حالت دستی
می شود .باقی عملکردها در همان حالت کنترل اتوماتیک باقی

خواهند ماند.
زمانیکه سیستم تهویه مطبوع خاموش می باشد ،دکمه ی
افزایش سرعت فن را فشار دهید ،تمامی عملکردها به تنظیمات
پیش از خاموش شدن سیستم باز خواهند گشت.
گرمکن  /رطوبت زدا
جهت جریان هوا به سمت شیشه ی جلو .جریان
هوا به سمت دریچه های شیشه ی جلو هدایت
می شود.
با فشردن این دكمه بر روی پنل کنترل یا دکمه ی لمسی (تاچ)
بر روی نمایشگر ،چراغ نشانگر روی دکمه روشن شده و عالمت
گرمکن  /رطوبت زدایی در صفحه ظاهر می شود ،سیستم
سرمایش تهویه مطبوع و حالت گردش هوا از خارج به داخل
فعال شده و سیستم وارد مودی می شود تا عملكردهای الزم
برای دستیابی به حداكثر تنظیمات كارآمد برای برطرف كردن
بخار شیشه ی جلو و شیشه های درب های جلو را بصورت
خودبخود فعال سازد.
برای غیرفعال کردن عملکرد گرمکن  /رطوبت زدایی و بازگشت
به تنظیمات قبلی ،مجددا ً این دكمه یا دکمه ی لمسی (تاچ)
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بر روی نمایشگر را فشار دهید ،چراغ نشانگر خاموش شده و به
تنظیمات قبلی باز می گردد.
در حالت گرمکن  /رطوبت زدا ،فشردن دکمه ی روشن /
خاموش ()On/Off
سیستم تهویه مطبوع کمپرسور را روشن  /خاموش خواهد
کرد؛ فشردن دکمه ی حالت بازچرخش هوای داخل اتاق،
حالت های گردش هوا از خارج به داخل و حالت بازچرخش
هوای داخل اتاق را به فراخور انتخاب می نماید ،بدون خروج از
حالت گرمکن  /رطوبت زدا در هر مود؛ فشردن دکمه ی مربوط
به دیگر مود های توزیع جریان هوا ،باعث انتخاب حالت مربوطه
شده و باعث خروج از حالت گرمکن  /رطوبت زدا خواهد شد.
گرمکن شیشه عقب
المنت های گرمکن شیشه ی عقب بسیار آسیب پذیر
می باشند ،از سابیندن یا خط انداختن شیشه بپرهیزید.
از چسباندن بر چسب بر روی المنت ها بپرهیزید.
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دکمه ی گرمکن شیشه ی عقب در پنل کنترل
و یا دکمه ی لمسی (تاچ) بر روی نمایشگر را
فشار دهید تا چراغ روی دکمه یا نشانگر صفحه ی نمایشگر
روشن شود ،به این شکل سیستم نیز فعال خواهد شد .گرمکن
شیشه ی عقب بصورت اتوماتیک پس از  15دقیقه ،غیرفعال
خواهد شد .همچنین با فشردن دکمه نیز می توانید ،گرمکن
شیشه ی عقب را غیرفعال نمایید.
با غیرفعال شدن گرمکن شیشه عقب ،چراغ روی دکمه یا
نشانگر صفحه ی نمایشگر ،خاموش خواهد شد.

توجه :گرمکن شیشه عقب تنها زمانی عمل خواهد کرد که
موتور خودرو روشن است.
مود بازچرخش هوای داخل اتاق
دکمه ی کنترل حالت بازچرخش هوای داخل اتاق
در پنل کنترل یا دکمه ی لمسی (تاچ) بر روی
نمایشگر را فشار دهید تا چراغ روی دکمه روشن شود ،به این
شکل سیستم فعال شده و دریچه ی ورودی هوای اتاق بسته
خواهد شد .به این ترتیب هوای داخل اتاق بصورت مدار بسته

و جدا از هوای بیرون به گردش در خواهد آمد (مود بازچرخش
هوای داخل اتاق) چراغ روی دکمه یا نشانگر صفحه ی نمایشگر
روشن می شود و آیکون حالت بازچرخش هوای داخل اتاق در
صفحه ی نمایشگر تهویه مطبوع ،ظاهر خواهد شد.
هنگام حركت به سمت عقب ( )reversingیا استفاده از شیشه
شویهای جلو ،سیستم خودبخود بازچرخش هوای داخلی خودرو
را انتخاب خواهد کرد ،و تغییر حالت اتوماتیک گردش هوا در
زمان انتخاب گرمکن  /رطوبت زدا ،ممکن نخواهد بود.
توجه :نگاه داشتن سیستم در حالت بازچرخش هوای داخلی
می تواند باعث بخارگرفتگی شیشه جلو گردد .در این صورت
حالت باز چرخش داخلی را غیر فعال کرده و كنترل ها را در
حالت حداكثر رطوبت زدایی قرار دهید.
روشن/خاموش کردن ( )On/Offسیستم
دکمه ی روشن/خاموش کردن ()On/Off
سیستم در پنل کنترل یا دکمه ی لمسی (تاچ)
روشن/خاموش کردن ( )On/Offسیستم بر روی نمایشگر
را فشار دهید .سیستم تهویه مطبوع روشن خواهد شد و به
تنظیمات پیش از خاموش کردن سیستم ،باز خواهد گشت،

در این زمان ،نشانگر دکمه ی لمسی (تاچ) روشن/خاموش
کردن ( )On/Offسیستم خاموش می شود .دکمه ی
روشن/خاموش کردن ( )On/Offسیستم در پنل کنترل یا
دکمه ی لمسی (تاچ) روشن/خاموش کردن ()On/Off
سیستم بر روی نمایشگر را مجددا فشار دهید ،سیستم تهویه
مطبوع تهویه مطبوع خاموش خواهد شد ،در این زمان ،نشانگر
دکمه ی لمسی (تاچ) روشن/خاموش کردن ()On/Off
سیستم روشن می شود.

توجه :زمانیکه سیستم تهویه مطبوع خاموش باشد ،دمای هوای
محیط و وضعیت دریچه ی ورودی هوای اتاق ،همچنان در
صفحه ی نمایشگر سیستم تهویه مطبوع نمایش داده خواهند
شد .حالت دریچه ی ورودی هوای اتاق (بازچرخش/گردش هوا
از خارج) ،نیز همچنان قابل انتخاب خواهد بود.
توجه :خاموش کردن سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)
تنها ،صفحه ی نمایشگر سیستم تهویه مطبوع را خاموش
خواهد کرد و نه تمامی سیستم تهویه مطبوع را.
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رادیو *
دستورالعمل های کاربری
 -1در زمان شستشوی خودرو از خیس نشدن سیستم رادیو
اطمینان حاصل نمایید.
 -2برای تمیز کردن صفحه ی نمایشگر سیستم از یک تکه
پارچه ی نرم استفاده کرده و به آرامی صفحه را تمیز نمایید.
در صورتی که به مواد پاک کننده ی قویتری نیاز باشد ،از الکل
استفاده نمایید .برای تمیز کردن صفحه از مواد پاک کننده
ی قوی ،استفاده ننمایید ،در غیراینصورت صفحه ی نمایشگر
مخدوش خواهد شد.
 -3دمای عملیاتی سیستم پخش بین  -20درجه ی سانتیگراد
تا  +70درجه می باشد .در صورتیکه دمای داخل اتاق خودرو
خیلی پایین باشد ،از روشن کردن سیستم ،بالفاصله پس از
روشن کردن بخاری ،خودداری نمایید.
 -4در زمان حرکت در سطوح ناهموار امکان قطع و وصل شدن
صدای خروجی سیستم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 -5در ساخت این سیستم از قطعات حساس و دقیقی استفاده
شده است .در صورت بروز نقص در این سیستم از باز کردن آن،
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وارونه کردن آن یا باز کردن قاب آن خودداری نمایید.
 -6پورت یو اس بی این سیستم پخش ،هارد های پرتابل
( )portable hard driveرا پشتیبانی نمی نماید.
 -7پورت یو اس بی این سیستم پخش ،قادر به پشتیبانی از
بعضی از کارت خوان ها ( )card readersمی باشد ولی هیچ
ضمانتی در رابطه با پشتیبانی تمامی آنها نیست.
 -8پورت یو اس بی این سیستم پخش ،قادر به پشتیبانی از یو
اس بی هاب ( )USB hubنمی باشد.
 -9پورت یو اس بی این سیستم پخش ،ممکن است قادر به
شناخت بعضی از برند ها یا انواع یو اس بی فلش ها و یا بعضی
فایل های موجود در آنها نباشد.

مهم

تنها زمانی از کنترل های سیستم رادیو استفاده نمایید که شرایط
جاده این اجازه را به شما بدهد.

پنل کنترل رادیو

 -1دکمه ی شماره ی []1
 -2دکمه ی شماره ی/دکمه ی حالت انتخاب تصادفی
()Random
 -3دکمه ی شماره ی  /دکه ی سیکل ()Cycle
 -4دکمه ی
 -5دکمه ی
 -6دکمه ی شماره ی  /دکمه ی اطالعات
 -7دکمه ی شماره ی  /فولدر قبلی
 -8دکمه ی شماره ی /فولدر بعدی
 -9دکمه ی
 -10دکمه ی
 -11دکمه ی قطع صدا ()Mute
 -12دکمه ی اکوالیزر ()EQ
 -13دکمه ی []SCAN
 -14دکمه ی [ / ]Off/Onپیچ کنترل میزان بلندی صدا
[]Volume
 -15دکمه ی []BAND
 -16دکمه ی []MENU
 -17دکمه ی []SRC
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عملکرد های پایه
On/Off Power
برای روشن کردن سیستم پخش ،دكمه ی [ ]On/Offرا فشار
دهید ،برای خاموش کردن آن ،دکمه را مجددا ً فشار دهید.
عملكرد پخش  30دقیقه
پس از قراردادن سوئیچ استارت در وضعیت خاموش،
دكمه ی [ ]On/Offرا فشار دهید تا سیستم پخش تا 30
دقیقه كاركند ،پس از  30دقیقه دستگاه خاموش خواهد شد.
برای روشن كردن مجدد ،دكمه ی [ ]On/Offرا فشار دهید.
توجه :برای جلوگیری از تخلیه باتری ،از استفاده ی بیش از حد
از این عملکرد ،پرهیز نمایید.
قطع صدا ( )Muteپاز ()Pause
برای قطع صدای سیستم پخش/رادیو در حالت RADIO/
را فشار دهید .برای پخش مجدد صدا،
 AUXدکمه ی
این دکمه را مجددا ً فشار دهید.
در صورت قرار داشتن سیستم در حالت پخش از یو اس بی،
پخش فایل از یو اس بی را متوقف خواهد
فشردن دکمه ی
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کرد .دکمه را مجددا فشار دهید ،تا پخش فایل مجددا آغاز شود.
انتخاب مود/منبع پخش صوتی
با فشار دادن دکمه ی [ ،]SRCمنبع پخش صوتی دلخواه را
انتخاب نمایید .با فشردن این دکمه ،گزینه های زیر بصورت
پشت سر هم نمایش داده خواهند شد :رادیو و یو اس بی (در
صورت متصل بودن یو اس بی به سیستم پخش) .AUX /
دکمه ی [ ]BANDرا فشار دهید ،گزینه های []FM1
[ ]FM2و [ ]FMA]/[AMبصورت پشت سر هم نمایش داده
خواهند شد.

توجه :گزینه ی  USBتنها زمانی که این منبع صوتی به
سیستم متصل باشد ،قابل انتخاب می باشد.
تنظیمات میزان بلندی صدا
برای افزایش صدا ،پیچ كنترل صدا [ ]Volumeرا در جهت
عقربه های ساعت بچرخانید ،میزان بلندی صدا به اندازه ی یک
واحد افزایش خواهد یافت و حداکثر بلندی صدا 32 ،می باشد.
برای كاهش صدا برخالف عقربه های ساعت بچرخانید ،میزان

بلندی صدا به اندازه ی یک واحد کاهش خواهد یافت ،حداقل BALANCE
تحت حالت  ، BALANCEبرای تنظیم این مود ،دکمه ی
بلندی صدا صفر می باشد.
را فشار دهید و یا پیچ کنترل []VOLUME
یا
.
بچرخانید (بازه ی تنظیم این مود ،)L7 R7 :و انتخاب حالت
تنظيمات اکوالیزر ()EQ
صفر به معنای باالنس بین اسپیکر های سمت راست و چپ
تنظیمات صوتی
		
 ،حالت نمایشی ،به ترتیب زیر ،می باشد.
با هر بار فشردن دکمه ی
تغییر خواهد کردBASS/TREBLE/BALANCE/EQ ،
مودهای پیش تنظیمی اکوالیزر ()EQ
.PRESET/LOUDNESS
تحت حالت [ ،]EQ PRESETبرای تنظیم این مود ،دکمه
را فشار دهید و یا پیچ کنترل [ ]VOLUMEرا
ی  .یا
BASS
تحت حالت  ،BASSبرای تنظیم این مود ،دکمه ی یا را بچرخانید تا پیش تنظیمات مورد نظرتان را به ترتیب JAZZ/
فشار دهید و یا پیچ کنترل [ ]VOLUMEرا بچرخانید  POP / CLASSIC / VOCAL / ROCK / OFFانتخاب
نماید.
(بازه ی تنظیم این مود.)-7 +7 :
TREBLE
تحت حالت  ، TREBLEبرای تنظیم این مود ،دکمه ی یا
 .را فشار دهید و یا پیچ کنترل [ ]VOLUMEرا بچرخانید
(بازه ی تنظیم این مود.)-7 +7 :

بلندی  /رسائی صدا ()LOUDNESS
تحت حالت [ ،]LOUDNESSبرای تنظیم این مود ،دکمه
ی  .یا را فشار دهید و یا پیچ کنترل [ ]VOLUMEرا
بچرخانید تا کنترل حالت بلندی  /رسائی صدا ()Loudness
را روشن/خاموش ( )on/offنمایید.
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عملکرد رادیو
انتخاب مود
برای انتخاب رادیو دکمه ی [ ]SRCرا فشار دهید.
برای انتخاب موج رادیویی دکمه ی [ ]BANDرا فشار دهید
.
انتخاب باند/موج
برای انتخاب یکی از موج های  FM1، FM2، AMدکمه ی
[ ]BANDرا بصورت پشت سر هم فشار دهید.

توجه :در صورتیکه ایستگاه رادیویی انتخابی شما به شیوه ی
استریوفونیک در حال پخش باشد ،در باالی صفحه ی نمایشگر
سیستم حروف “ ”STنمایش داده خواهد شد.
تیون ()Tune
سه حالت تیون وجود دارند که عبارتند از حالت جستجو ،حالت
دستی و حالت تیون از پیش تعیین شده (.)preset tuning
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مود تیون جستجو ()Search Tuning
را فشار دهید ،سیستم بصورت
یا
به آرامی دکمه ی
اتوماتیک به جستجوی ایستگاه های رادیویی خواهد پرداخت.
در صورت یافتن یک ایستگاه ،سیستم بصورت اتوماتیک جستجو
را متوقف کرده به پخش ایستگاه یافته شده خواهد پرداخت.

توجه :در صورتیکه هیچ ایستگاه رادیویی ای در موج انتخابی
یافته نشود ،پس از اتمام سیکل جستجو ،سیستم پیام ‘NO
ایستگاه رادیویی ’ را در صفحه نمایش خواهد داد.
مود تیون دستی ()Manual Tuning
برای جستجوی ایستگاه رادیویی مورد نظر ،یکی از دکمه های
 .یا را فشار دهید.
مود تیون از پیش تعیین شده ()Pre-set Tuning
می توانید تا  24ایستگاه رادیویی را در موج های (FM1،
 )FM2، FMA، AMذخیره نمایید .برای انتخاب فرکانس
ذخیره شده ی مورد نظرتان یکی از دکمه های شماره ی 1-6

را انتخاب نمایید.
ذخیره ی ایستگاه رادیویی
دو حالت برای ذخیره ی ایستگاه های رادیویی وجود دارند،
حالت دستی و حالت اتوماتیک.
مود دستی
• برای انتخاب موج مورد نظر ،دکمه ی [ ]BANDرا فشار
دهید.
• برای یافتن ایستگاه رادیوی مورد نظرتان از حالت تیون
جستجو ،دستی یا مودر تیون از پیش تعیین شده استفاده
نمایید.
• دکمه ی شماره مورد نظرتان را به مدت بیش از  2ثانیه
فشار دهید.
فرکانس ایستگاه انتخابی بصورت اتوماتیک در
حافظه ی از پیش تعیین شده ذخیره خواهد شد (فرکانس ها و
موج های ذخیره شده توسط شما ،در صفحه نمایشگر قابل نمایش
می باشند).

توجه :با ذخیره ی دستی فرکانس ایستگاه رادیویی در سیستم،
ایستگاه ذخیره شده ی پیشین در آن شماره ،حذف خواهد شد.
مود اتوماتیک
• برای انتخاب موج مورد نظر ( FM1، FM2یا ،)FMA
دکمه ی [ ]BANDرا فشار دهید.
• در موج های  FM1، FM2یا  FMAدکمه ی [ ]A/Sرا
فشار داده و نگاه دارید ،پیام “ ”AUTO STORINGدر
صفحه ظاهر خواهد شد و حالت اتوماتیک ،موج انتخابی را
جستجو کرده و  6ایستگاه رادیویی که دارای با کیفیت ترین
سیگنال دریافتی می باشند را یافته و در حافظه ی  FMAو به
ترتیب کیفیت سیگنال دریافتی ،ذخیره می نماید .با خاموش
شدن صفحه ،فرآیند ذخیره سازی تمام خواهد شد.

توجه :در موج  AMامکان ذخیره سازی اتوماتیک
ایستگاه ها وجود ندارد.

100

توجه :حالت ذخیره ی اتوماتیک تمامی ایستگاه های رادیویی
ذخیره شده در شماره های موج های  FMAرا بروزرسانی
خواهد کرد.
اسکن ایستگاه رادیویی
در حالت رادیو ،برای جستجوی اتوماتیک ایستگاه های رادیویی
به سمت باال ،دکمه ی [ ]SCANرا به کوتاهی فشار دهید.
زمانیکه ایستگاه رادیویی یافته شود ،سیستم بصورت اتوماتیک
جستجو را متوقف خواهد کرد .در طول زمان جستجو ،سیستم
به مدت  5ثانیه در ایستگاه رادیویی انتخابی توقف می نماید.
برای گوش دادن به ایستگاه رادیویی دکمه ی [ ]SCANرا
بزنید.
اسکن ایستگاه رادیویی از پیش ذخیره شده
در حالت رادیو ،برای مشاهده ی ایستگاه های رادیویی از پیش
ذخیره شده ،دکمه ی [ ]SCANرا فشار داده و نگاه دارید .در
طول زمان جستجو ،سیستم به مدت  5ثانیه در هر ایستگاه
رادیویی انتخابی توقف می نماید .برای گوش دادن به ایستگاه
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رادیویی دکمه ی [ ]SCANرا بزنید.

USB/AUX

 -1پورت یو اس بی
 -2پورت AUX
پخش فایل های صوتی از USB
• در حالت  RADIOیا  ،AUXدکمه ی [ ]SRCرا فشار
دهید تا حالت  USBرا انتخاب نمایید.
• با وارد کردن یک حافظه ی  USBبه پورت یو اس بی،
سیستم پخش بصورت اتوماتیک وارد حالت  USBشده و از
		
اولین فایل صوتی ،شروع به پخش فایل ها خواهد کرد.

جستجوي آهنگ ()Track Search

را یکبار فشار دهید.
برای انتخاب آهنگ بعدي ،دکمه ی
دکمه ی را ،یکبار فشار دهید ،در صورتیکه بیش از  3ثانیه
از پخش فایل صوتی گذشته باشد ،فایل صوتی در حال پخش،
مجددا ً از ابتدا پخش خواهد شد ،در این زمان ،با فشردن مجدد
دکمه می توانید آهنگ قبلی را انتخاب نمایید .در صورتیکه
بیش از  3ثانیه از پخش فایل صوتی نگذشته باشد ،برای انتخاب
را ،یکبار فشار دهید.
مستقیم آهنگ قبلی ،دکمه ی

توجه :سیستم تنها قادر به قرائت و پخش فایل های  mp3و
 wmaمی باشد.
مود فولدر
زمانیکه فایل های صوتی  USBدر حال پخش هستند ،برای
را فشار دهید.
/
انتخاب فولدر قبلی یا بعدی ،دکمه ی
تکرار فایل صوتی
زمانیکه فایل های صوتی  USBدر حال پخش هستند ،برای
را به
پخش مجدد فایل صوتی در حال پخش ،دکمه ی
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کوتاهی فشار دهید (بزنید) .همچنین برای تکرار کل فولدر این
فایل ،همین دکمه را مجددا فشار دهید .برای لغو این عملکرد،
دکمه را مجددا فشار دهید.
پخش فایل در حالت انتخاب تصادفی ()Random
در زمان پخش فایل صوتی از حافظه ی  USBبرای پخش
فایل های موجود در فولدر فعلی ،در حالت انتخاب تصادفی
را به کوتاهی فشار دهید ،برای
( ،)Randomدکمه ی
پخش کل فایل های موجود در  ،USBدر حالت انتخاب
تصادفی ( ،)Randomدکمه ی را به مجددا فشار دهید ،و
برای لغو حالت انتخاب تصادفی ( ،)Randomدکمه را مجددا
فشار دهید.
مود اسکن فایل ها موجود ()View Play
در زمان پخش فایل صوتی از حافظه ی  ،USBبرای اسکن
کردن فولدر فعلی ،دکمه ی [ ]SCANرا به کوتاهی فشار
دهید ،برای اسکن کردن کل  USBدکمه را مجددا بزنید و
برای لغو عملکرد ،دکمه را مجددا فشار دهید.
در حالت اسکن فایل ها ( ،)VIEW modeهر یک از
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فایل ها پیش از پخش فایل بعدی ،به مدت  10ثانیه پخش
خواهد شد ،پس از پخش تمامی فایل ها در حالت تکرار ،این
عملکرد بصورت اتوماتیک پخش خواهد شد .با پخش فایل مورد
نظرتان ،دکمه ی [ ]SCANرا فشار دهید تا عملکرد اسکن
متوقف شده و به حالت پخش نرمال ادامه یابد.
نمایش اطالعات فایل صوتی در حال پخش
در زمان پخش فایل صوتی از حافظه ی  ،USBنام فایل صوتی
در حال پخش در نمایشگر سیستم پخش ،نمایش داده خواهد
شد .در صورتیکه نام کامل فایل در صفحه قابل نمایش نباشد،
نام فایل در صفحه ی بعدی ،بصورت اتوماتیک نمایش داده
را فشار داده و نگاه دارید ،سیستم نام
خواهد شد .دکمه
فایل را با اسکرول کردن صفحه ،نمایش خواهد داد.
در زمان پخش فایل صوتی از حافظه ی  ،USBدکمه ی را به
کوتاهی فشار دهید ،سیستم پخش به ترتیب اطالعات( :عنوان)
( – titleطول زمان پخش) ( – play timeآلبوم) album
– نام فولدر ( -نام فایل)  - file nameرا نمایش خواهد داد.
توجه :در صورتیکه که امکان نمایش کل نام فولدر موجود
باشد ،سیستم ،صفحه را اسکرول نکرده و به صفحه ی

بعد نخواهد رفت.
خارج کردن حافظه ی USB
از بیرون کشیدن  ،USBزمانیکه فایلهای داخل  USBدر حال
پخش هستند ،خودداری نمایید ،در غیراینصورت امکان صدمه
دیدن فایل ها وجود دارد.
پخش فایل های صوتی از ورودی AUX
پس از وصل کردن کابل منابع صوتی خارجی به سوکت ،AUX
سیستم بصورت اتوماتیک وارد حالت  AUXخواهد شد و
فایل های صوتی موجود در منبع صوتی خارجی از طریق
اسپیکرهای خودرو ،پخش خواهند شد.

 -1کانال سمت چپ
 -2کانال سمت راست
GND -3

توجه :لطفاً از فیش های  3.5 mm TRSرای متصل کردن
منابع صوتی  AUXاستفاده نمایید.

توجه :از روشن بودن منبع صوتی خارجی ،اطمینان حاصل
نمایید.
تنظیمات منو
تنظیمات سرعت و بلندی صدا
زمانیکه عملکرد “سرعت و بلندی صدا” فعال شود ،میزان بلندی
صدای سیستم پخش ،همراه با تغییر سرعت خودرو ،بصورت
اتوماتیک ،تغییر خواهد کرد.
 -1دکمه ی [ ]MENUرا برای زمانی کوتاه فشار دهید
تا وارد صفحه ورودی تنظیمات “سرعت و بلندی صدا
” (“ )”SPEED VOLشوید
 -2برای تنظیم و انتخاب سطح صدای این عملکرد ،دکمه ی
یا را فشار دهید و یا پیچ کنترل [ ]VOLUMEرا بچرخانید
(سطح  0سطح .)5
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سیستم پخش و سرگرمی *
اطالعات ایمنی مهم
از نصب ،تعمیر ،یا تغییر دادن سیستم سرگرمی (پخش صوت
و تصویر) ،خودداری فرمایید ،زیرا این سیستم دارای بعضی
قطعات ولتاژ باال می باشد ،که ممکن است باعث برق گرفتگی
شوند .برای بازبینی سیستم ،انجام تنظیمات یا تعمیر سیستم،
لطفاً به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید.
اجازه ندهید سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) در معرض
مایعات با اشیا خارجی قرار گیرد ،در صورت بروز هریک از این
موارد ،لطفاً خودرو را در یک نقطه ی ایمن متوقف کرده سوئیچ
استارت را در حالت  offقرار داده و با عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز تماس حاصل نمایید .از سیستم سرگرمی
(پخش صوت و تصویر) در این شرایط استفاده ننمایید ،زیرا
امکان آتش سوزی ،برق گرفتگی یا دیگر نقص ها و مشکالت،
محتمل می باشد.
در صورتیکه متوجه دود ،صداها یا بوهای غیرطبیعی از سمت
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) شدید ،یا هر گونه
105

نشانه های غیرطبیعی را در صفحه نمایشگر ،مشاهده نمایید،
بالفاصله سوئیچ استارت خاموش نمایید و به عاملیت خدمات
پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید .استفاده از این
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،تحت این شرایط،
ممکن است منتهی به صدمه دائم بر سیستم گردد.
توصیه اکید داریم که از کار کردن با این سیستم در زمان
رانندگی ،بپرهیزید ،زیرا در اینصورت امکان دارد تمرکزتان را از
دست داده و از هدایت ایمن خودرو ،باز مانید .در نتیجه در زمان
استفاده از سیستم لطفاً خودرو را در یک نقطه ی ایمن متوقف
کرده و ترمز پارک را فعال کرده سپس تنظیمات مورد نظرتان
را اعمال نمایید و یا فایل ویدئویی را تماشا نمایید.
دماهای بیش از حد گرم یا سرد ،در عملکرد نرمال سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
پارک خودرو در معرض نور مستقیم آفتاب یا در مکانی سرد به
مدت طوالنی ،ممکن است ،باعث عدم عملکرد صحیح سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) گردد .به محض بازگشت دمای
داخلی به حالت نرمال ،سیستم نیز به حالت نرمال باز خواهد
گشت .در غیر اینصورت ،لطفاً با عاملیت خدمات پس از فروش

مدیاموتورز تماس حاصل نمایید.
در زمان سوختگیری بهتر است تا سیستم سرگرمی (پخش
صوت و تصویر) را خاموش نمایید.
در زمان استفاده از سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)
برای جلوگیری از تخلیه باتری ،از اینکه موتور خودرو روشن
می باشد ،اطمینان حاصل نمایید .در غیر اینصورت به دلیل
تخیله ی باتری ،موتور خودرو غیرقابل استارت خواهد بود.
در صورت برداشتن سرباتری یا تخلیه ی باتری ،اطالعات ذخیره
شده در حافظه ی سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)،
حذف خواهد شد.
در زمان استفاده از گوشی موبایل ،برای جلوگیری از اختالل در
سیگنال ویدئویی ،به شکل نقاط ریز ،نوارهای رنگی و غیره ،بر
روی صفحه ی نمایشگر ،آنتن گوشی موبایل را دور از صفحه ی
نمایشگر نگهداری نمایید.
برای محافظت از صفحه ی نمایشگر  LCDدر برابر صدمه،
از اینکه برای لمس صفحه از انگشتانتان استفاده نمایید.
(برای عملیات کالیبراسیون (تنظیمات) ویژه می توانید از قلم
مخصوص استفاده نمایید).

هشدارهایی برای استفاده از صفحه ی نمایشگر LCD
برای محافظت از صفحه ی نمایشگر ،در برابر صدمات
ممکن ،همیشه برای لمس صفحه از انگشتانتان استفاده
نمایید .برای عملیات کالیبراسیون (تنظیمات) ویژه
می توانید از قلم مخصوص استفاده نمایید .برای عملیات
نرمال ،بهتر از انگشتانتان استفاده نمایید .صفحه ی
نمایشگر ،بوت اسکرین ( )boot screenرا در زمانیکه
در حالت  sleepقرار دارد ،با استارت خودرو نمایش
نمی دهد.
لطفاً از صفحه ی نمایشگر در برابر نور آفتاب ،محافظت نمایید.
قرار گرفتن در معرض نور مستقیم آفتاب به مدت طوالنی ،در
اثر افزایش دما ،باعث بروز نقص در عملکرد آن می شود.
زمانیکه دما فراتر از بازه ی دمای عملیاتی ( ) -20 to +65
باشد ،لطفاً از صفحه ی نمایشگر استفاده نفرمایید ،زیرا
صفحه ی نمایشگر در این شرایط بدرستی عمل نکرده و ممکن
		
است صدمه ببیند.
از اینکه جهت جریان هوای خنک یا گرم سیستم تهویه ،به
سمت صفحه ی نمایشگر تنظیم نشده باشد ،اطمینان حاصل
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نمایید .سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ممکن است
در اثر گرما یا رطوبت زیاد ،صدمه ی ببیند.
از عملیات درگ و دراپ ( )drag-and-dropیا فشار دادن
بیش از حد صفحه ،بپرهیزید ،در غیر اینصورت امکان خط
افتادن یا صدمه دیدن صفحه ،محتمل خواهد بود.
برای گردگیری صفحه ی نمایشگر یا تمیز کردن صفحه ی
نمایشگر ،لطفاً ابتدا سیستم را خاموش کرده ،سپس صفحه را
با یک تکه پارچه ی نرم ،تمیز نمایید .در زمان دستمال کشیدن
صفحه ی نمایشگر ،مراقب باشید که سطح صفحه خط نیفتد .از
مواد شوینده ی قوی ،به هیچ عنوان ،استفاده ننمایید.
زمانیکه عمر عملیاتی نور پیش زمینه ،به انتهای خود نزدیک
می شود ،صفحه ی نمایشگر تیره تر خواهد شد .زمانیکه تصاویر
در صفحه غیرقابل دیدن میباشند ،لطفاً به عاملیت خدمات
پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
فایل فرمت قابل پشتیبانی برای سیستم سرگرمی (پخش
صوت و تصویر) هشدار
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،ممکن است قادر
به شناسایی بعضی تجهیزات ذخیره ی اطالعات (هاردهای
107

اکسترنال) ،یا پخش درست فایل های موجود در آنها نباشد.
بخاطر خصوصیات فایل ،فایل فرمت ،اپلیکیشن ضبط شده
( ،)recorded applicationشرایط پخش فایل ،شرایط
نگهداری ،و از همین دست ،پخش بعضی فایلها امکانپذیر
نخواهد بود.
پشتیبانی فایل های صوتی
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) قادر به پخش
(پشتیبانی) فایل فرمت های صوتی زیر می باشد و فرمت های
دیگر ممکن است قابل پخش (پشتیبانی) نباشند:
MP3، WMA، AAC، OGG، ID3 Tag info، WAV،
 APEو .FLAC
پشتیبانی فایل های ویدئویی
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) قادر به پخش
(پشتیبانی) فایل فرمت های ویدئویی زیر می باشد و فرمت
های دیگر ممکن است قابل پخش (پشتیبانی) نباشند:
 WMV، ASF، H264، MPEG2، MPEG4و HD

پشتیبانی فایل های نوشتاری ( / )Textتصویری
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) قادر به پخش
(پشتیبانی) فایل فرمت های نوشتاری ( )Textزیر می باشد
و فرمت های دیگر ممکن است قابل پخش (پشتیبانی) نباشند:
 JPEG، GIF، BMPو .PNG
قابلیت پشتیبانی IPod/iPhone
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)  IOS6.0یا تجهیزات
دارای نسخه ی باالتر را پشتیبانی می نماید ،و اما مدل ها یا
نسخه های دیگر ،ممکن است بدرستی عمل ننمایند.
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عملیات پایه
پنل کنترل سیستم پخش و سرگرمی

یک تماس تلفنی در زمان برقرار بودن تماس این دکمه را فشار
دهید؛ برای رفتن به صفحه کلید شماره گیری ،در زمانیکه
مشغول مکالمه نمی باشید ،این دکمه را فشار دهید.
 -3دکمه ی
این دکمه را برای ورود به صفحه ی اصلی به کوتاهی فشار
دهید .برای خاموش کردن نور پیش زمینه ی صفحه ،این دکمه
را فشار داده نگاه دارید .در این حالت عملکردهای دیگر ،بصورت
نرمال عمل خواهند کرد .هر عملکردی که سیستم سرگرمی
(پخش صوت و تصویر) را فعال نماید ،نور پیش زمینه ی صفحه
را روشن خواهد کرد.

 -1دکمه ی SRC
انتخاب منبع صوتی موجود بعدی.
 -2دکمه ی
برای پاسخ دادن به یک تماس تلفنی ،در زمان استفاده از
سیستم بلوتوث این دکمه را فشار دهید؛ برای پایان دادن به
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 -4دکمه ی منو ()MENU
فعال یا غیرفعال سازی ( )On/Offستون تنظیمات (این دکمه
در صورتیکه هیچ ستون تنظیماتی در این برنامه موجود نباشد،
نامعتبر خواهد بود)
 -5دکمه ی
این دکمه را به کوتاهی فشار دهید تا به صفحه ی قبلی باز

گردید و نهایتا به صفحه ی اصلی باز گردید ،و دکمه را فشار
داده و نگاه دارید تا مستقیما به صفحه ی اصلی باز گردید.
 -6دکمه ی
در زمان پخش فایل های صوتی  /ویدئویی ،برای رفتن به فایل
صوتی  /ویدئویی بعدی این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ،
برای جلو دادن فایل ( )fast forwardدکمه را فشار داده و
نگاه دارید .زمانیکه رادیو در حال پخش می باشد ،برای رفتن
به ایستگاه رادیویی بعدی این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ؛
برای جستجو و انتخاب ایستگاه رادیویی بعدی ،دکمه را فشار
داده و نگاه دارید؛ در صورتیکه دکمه را فشار داده و بیشتر از
حالت عادی نگاه دارید ،رادیو یک دور کامل جستجو خواهد
کرد و سپس به پخش ایستگاه رادیویی فعلی ادامه خواهد داد.
 -7دکمه ی  / On/Offپیچ کنترل میزان بلندی صدا
برای ورود به  /خروج از حالت آماده باش ( )standbyدکمه را
به کوتاهی فشار دهید  ،دکمه را فشار داده و به مدت  10ثانیه
نگاه دارید ،و سیستم مجددا روشن ( )restartمی شود .پیچ
کنترل را برای تنظیم میزان بلندی صدا بچرخانید.

 -8دکمه ی
در زمان پخش فایل های صوتی  /ویدئویی ،برای رفتن به فایل
صوتی  /ویدئویی قبلی این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ،
برای جلو دادن فایل ( )fast forwardدکمه را فشار داده و
نگاه دارید .زمانیکه رادیو در حال پخش می باشد ،برای رفتن
به ایستگاه رادیویی قبلی این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ؛
برای جستجو و انتخاب ایستگاه رادیویی قبلی ،دکمه را فشار
داده و نگاه دارید؛ در صورتیکه دکمه را فشار داده و بیشتر از
حالت عادی نگاه دارید ،رادیو یک دور کامل جستجو خواهد
کرد و سپس به پخش ایستگاه رادیویی فعلی ادامه خواهد داد.
 -8دکمه ی
با این دکمه حالت قطع صدا ( )Muteرا فعال/غیرفعال نمایید؛
در زمان استفاده از گوشی موبایل ،این دکمه ی را برای قطع
صدای میکروفون داخل ،فشار دهید.
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صفحه ی اصلی ()Homepage

 -1رادیو/موسیقی
برای رفتن به صفحه ی رادیو/موسیقی ،لمس نمایید.
 -2تصویر
برای رفتن به صفحه ی تصویر ،لمس نمایید
 -3تنظیمات
برای رفتن به صفحه ی تنظیمات ،لمس نمایید.
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 -4اپلیکشن MirrorLink
برای رفتن به صفحه ی  ،MirrorLinkلمس نمایید.
 -5نمایشگر و کنترل تهویه مطبوع
برای رفتن به صفحه ی کنترل تهویه مطبوع ،لمس نمایید.
 -6تلفن بلوتوث ()Bluetooth phone
برای رفتن به صفحه ی تلفن بلوتوث ،لمس نمایید.
Car Set -7
برای رفتن به صفحه ی  ،Car Setلمس نمایید.

 -8ویدئو ()Video
برای رفتن به صفحه ی ویدئو ،لمس نمایید.
AUX -9
برای رفتن به صفحه ی  ،AUXلمس نمایید.
جابجایی آیکون عملکردها ()Widget
آیکون هر یک از عملکردها در صفحه ،برای هماهنگی با نیازهای
شما ،قابل جابجایی میباشد.

آیکون های عملکردها ( )Widgetsنیز بصورت اتوماتیک مرتب
خواهند شد.
خاموش و روشن ()Power-on and Power-off

روشن کردن ()Power-on

در صورتیکه در زمان روشن بودن سیستم پخش ،خودرو
خاموش شده باشد ،سیستم بصورت اتوماتیک و همزمان با
روشن شدن خودرو ،روشن خواهد شد.
در صورتیکه خودرو خاموش شده باشد ،در حالیکه سیستم
پخش نیز در همان زمان ،خاموش بوده است ،برای روشن کردن
( )Power-onسیستم ،پس از روشن کردن خودرو ،دکمه ی
 Powerروی پنل کنترل سیستم را به کوتاهی فشار دهید .
در حالیکه سیستم در حالت  ONقرار دارد ،دکمه ی Power
در پنل کنترل سیستم را به مدت بیش از  10ثانیه فشار دهید،
سیستم بصورت اتوماتیک مجددا روشن ( )restartمی شود.

خاموش کردن ()Power-off

آیکون عملکردها ( )Widgetمورد نظرتان را لمس کرده و نگاه
دارید ،سپس آین آیکون را به موقعیت مورد نظرتان بکشد ،دیگر

در صورتیکه در زمان روشن بودن سیستم پخش ،خودرو را
خاموش نمایید ،سیستم بصورت اتوماتیک و همزمان با خودرو،
خاموش خواهد شد.
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مود آماده باش ()Stand By

برای قرار دادن سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) حالت
آماده باش ( ،)Stand Byدکمه ی  Powerرا به کوتاهی فشار
دهید  ،و عملکرد سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) به
حالت تعلیق در خواهد آمد.
در حالت آماده باش ( ،)Stand Byتمامی صداها در حالت قطع
صدا ( )Muteقرار گرفته و دکمه های پنل نیز غیرفعال خواهند
بود .برای کنسل کردن حالت آماده باش ( )Stand Byدکمه ی
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 Powerرا مجددا فشار دهید.
مود آماده باش ( ،)Stand Byبه ترتیب های زیر نیز قابل
کنسل کردن میباشد:
• سیستم در طول زمان پارک ،بصورت اتوماتیک به حالت
		
دوربین پارک ( )parking screenمی رود.
• با خاموش شدن خودرو ،سیستم نیز بصورت مستقیم خاموش
خواهد شد.

دکمه های کنترل سیستم بر روی فرمان *

 -1دکمه ی
در زمان پخش فایل های صوتی  /ویدئویی ،برای رفتن به فایل
صوتی  /ویدئویی قبلی این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ،
برای عقب دادن فایل ( )fast rewindدکمه را فشار داده و
نگاه دارید .زمانیکه رادیو در حال پخش می باشد ،برای رفتن
به ایستگاه رادیویی قبلی این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ؛
برای جستجو و انتخاب ایستگاه رادیویی قبلی ،دکمه را فشار
داده و نگاه دارید؛ در صورتیکه دکمه را فشار داده و بیشتر از

حالت عادی نگاه دارید ،رادیو یک دور کامل جستجو خواهد
کرد و سپس به پخش ایستگاه رادیویی فعلی ادامه خواهد داد.
		
 -2دکمه ی افزایش میزان بلندی صدا
 -3دکمه ی
برای قطع صدا ( )Muteسیستم ،در صورتیکه در حال برقراری
تماس  /مکالمه نیستید ،این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ؛
در صورتیکه در حال برقراری تماس  /مکالمه هستید ،برای
پایان دادن به یک تماس تلفنی این دکمه ی را به کوتاهی فشار
دهید  ،این دکمه برای پاسخ دادن به تماس تلفنی ،دکمه را به
کوتاهی فشار دهید و برای رد تماس در زمان دریافت تماس،
دکمه را فشار داده و نگاه دارید.
 -4دکمه ی SRC
برای انتخاب منبع صوتی موجود بعدی
 -5دکمه ی
در زمان پخش فایل های صوتی/ویدئویی ،برای رفتن به فایل
صوتی/ویدئویی بعدی این دکمه را مدت کوتاهی فشار دهید ،
برای جلو دادن فایل دکمه ( )fast forwardرا فشار داده و
نگاه دارید .زمانیکه رادیو در حال پخش می باشد ،برای رفتن
به ایستگاه رادیویی بعدی این دکمه را به کوتاهی فشار دهید ؛
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برای جستجو و انتخاب ایستگاه رادیویی بعدی ،دکمه را فشار
داده و نگاه دارید؛ در صورتیکه دکمه را فشار داده و بیشتر از
حالت عادی نگاه دارید ،رادیو یک دور کامل جستجو خواهد
کرد و سپس به پخش ایستگاه رادیویی فعلی ادامه خواهد داد.
 -6دکمه ی کاهش میزان بلندی صدا
AV Box
بهتر است تا محفظه نگهداری اشیا (جعبه کنسول
وسط) را همیشه تمیز نگهداری نمایید تا از ورود اشیا
خارجی به داخل سوکت و پورت ،که باعث بروز نقص در
عملکرد تجهیزات می شود ،جلوگیری نمایید.
محل قرارگیری
پورت  AUXو پورت یو اس بی در داخل محفظه نگهداری اشیا
در زیر بازویی وسط تعبیه شده اند.
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 -1پورت یو اس بی
حافظه ی (فلش مموری)  USBرا به این پورت وصل نمایید.
همچنین می توانید کابل  iPodرا نیز به این پورت وصل نمایید.
 -2پورت AUX
با استفاده از یک کابل مناسب ،تجهیزات  /منابع صوتی و
ویدئویی خارجی را به این سیستم سرگرمی (پخش صوت و
تصویر) وصل نمایید.

پورت AUX
پس از وصل کابل تجهیزات  /منابع صوتی و ویدئویی خارجی به
پورت  ،AUXسیستم بصورت اتوماتیک ،فایل های تجهیزات
منابع صوتی و ویدئویی خارجی را شناسایی و پخش خواهد
کرد .در همین زمان ،صدای تجهیزات  /منابع صوتی و ویدئویی
خارجی از طریق اسپیکرهای داخل خودرو ،پخش خواهد شد.
از اینکه از کابلی با فیش ( )mini-jackمناسب استفاده
نمایید ،اطمینان حاصل نمایید.در صورت استفاده از کابل
نامناسب ،صدا و تصویر ممکن است در صورت تغییر موقعیت
کابل ،دچار اختالل شوند.
استراتژی سیستم صوتی در حالت پارکینگ
()Parking Mode
میزان بلندی صدا ی سیستم ،خود یک میزان از پیش تنظیم
شده دارد ( 10درجه صدایی میل مانند)
در صورتیکه میزان بلندی صدا ی سیستم بلندتر از میزان
از پیش تنظیم شده باشد ،پس از ورود به حالت پارکینگ
( ،)parking modeمیزان بلندی صدای خودرو بصورت

اتوماتیک کاهش خواهد یافت و به میزان از پیش تنظیم شده،
خواهد رسید .پس از خروج از حالت پارکینگ ،میزان بلندی
صدا بصورت اتوماتیک به میزان بلندی صدای سیستم ،که از
پیش توسط راننده تنظیم شده بود ،باز خواهد گشت.
اگر میزان بلندی صدای کنونی کمتر از میزان بلندی صدای
از پیش تنظیم شده باشد ،پس از ورود به حالت پارکینگ
( ،)parking modeمیزان بلندی صدای خودرو تغییری
نخواهد کرد.

توجه :این عملکرد تنها در فایل های صوتی نوع
 media audiosعمل می نماید.
تنظیم میزان بلندی صدا
• میزان بلندی صدا با استفاده از پیچ کنترل میزان بلندی صدا
و دکمه های روی فرمان ،امکان پذیر می باشد .در طول زمان
تنظیم میزان بلندی صدا ،یک پنجره ی نشانگر میزان بلندی
صدا ،بصورت اتوماتیک در صفحه ی سیستم ظاهر خواهد شد
و همراه با فرآیند تغییر میزان بلندی صدا ،تغییر خواهد کرد.
زمانیکه تنظیم میزان بلندی صدا متوقف شود ،پس از  3ثانیه،
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و یا در صورتیکه عملکردهای دیگر (به عنوان مثال ،فشردن
یکی از دکمه های پنل ،لمس کردن صفحه نمایشگر) اجرا
شوند ،پنجره ی نشانگر میزان بلندی صدا ،بصورت اتوماتیک از
صفحه ی سیستم محو خواهد شد.
• کنترل میزان بلندی صدای بوق بیپ سیستم نیز از طریق
[ ]Settingدر صفحه ی اصلی قابل انجام می باشد .برای
جزئیات بیشتر ،نگاه کنید به “ ”Settingدر همین فصل.
توجه :پیچ کنترل تنظیم میزان بلندی صدا و دکمه ی روی
فرمان تنها برای تنظیم میزان بلندی صدای فایل های صوتی
و ویدئویی  ،communication classesقابل کاربری می
باشند.

توجه :میزان بلندی صدای موسیقی در حال پخش
 ،Bluetoothفایل های صوتی و ویدئویی  ،iPodفایل های
صوتی و ویدئویی  ،AUXاز طریق خود تجهیزات خارجی و
همچنین سیستم پخش و سرگرمی قابل تنظیم می باشد.
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متصل کردن و قطع کردن اتصال حافظه ی (فلش
مموری) USB
وارد کردن یک حافظه ی (فلش مموری) USB
پورت یو اس بی در محفظه نگهداری اشیا در زیر بازویی وسط
قرار گرفته است .برای اتصال ،حافظه ی  USBرا در پورت یو
اس بی وارد نمایید.
بیرون کشیدن یک حافظه ی (فلش مموری) USB
بررسی و تایید نمایید که هیچ اطالعاتی در داخل حافظه ،مورد
استفاده نمی باشد ،سپس حافظه ی (فلش مموری)  USBرا
بیرون بکشید.

توجه :برخی از حافظه های  USBممکن است ،توسط سیستم
شناسایی نشوند.
توجه :سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ممکن است در
زمان وصل بودن به برخی از حافظه های (فلش مموری) ،USB
عملکرد مطلوبی نداشته باشد.

توجه :اتصال از طریق یک یو اس بی هاب ( )USB hubامکان
پذیر نیست.
متصل کردن و قطع کردن اتصال iPod
برای جلوگیری از ،از دست دادن اطالعات و آسیب
دیدن حافظه ،در حالی که اطالعات در حال انتقال
می باشد ،هرگز حافظه را از سیستم سرگرمی (پخش
صوت و تصویر) جدا ننمایید.
اتصال یک آی پاد  /آی فون ()iPod/iPhone
آی پاد  /آی فون را می توان با استفاده از کابل  USBآی پاد
 /آی فون به سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) متصل
کرد.
قطع اتصال یک آی پاد  /آی فون
بررسی و تایید نمایید که هیچ اطالعاتی در داخل حافظه ،مورد
استفاده نمی باشد ،سپس کابل  USBآی پاد  /آی فون را
بیرون بکشید.
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توجه :اتصال از طریق یک یو اس بی هاب ( )USB hubامکان
پذیر نیست.
توجه :در صورت از دست دادن اطالعات یا آسیب دیدن
حافظه ،به هر دلیلی ،اطالعات از دست رفته به طور کلی هرگز
قابل بازیابی نمی باشند .هر گونه خسارت ،هزینه یا مخارج
به علت از دست دادن اطالعات یا آسیب دیدن حافظه ،هیچ
مسئولیتی را برای شرکت مدیاموتورز ایجاد نمی نماید.
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تلفن بلوتوث ()Bluetooth phone
دستورالعمل ها
• اتصال این سیستم ،به تمام گوشی های موبایل دارای فن
آوری بی سیم بلوتوث ،تضمین شده نیست.
• گوشی موبایل مورد استفاده ،باید سازگار با سیستم سرگرمی
(پخش صوت و تصویر) باشد ،تا به این ترتیب ،تمام عملکردهای
“تلفن بلوتوث” سیستم سرگرمی ،به طور نرمال قابل اجرا باشند.
• در زمان استفاده از تکنولوژی بی سیم بلوتوث ،این سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،ممکن است قادر به اجرای
تمامی عملکردهای گوشی موبایل ،نباشد.
• در هنگام انتقال صدا و اطالعات را از طریق تکنولوژی بلوتوث،
فاصله ی بین سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) و گوشی
موبایل در خط مستقیم ،نباید از  10متر تجاوز نماید .با این
حال ،بسته به شرایط استفاده ،فاصله ی انتقال واقعی ممکن
است کوتاه تر از فاصله ی تخمینی باشد.
• اگر حالت خصوصی ( )Private modeدر گوشی موبایل
انتخاب شود ،عملکرد هندزفیری گوشی ،ممکن است غیر فعال

شود.
• هنگامی که سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) خاموش
شود ،اتصال بلوتوث نیز قطع خواهد شد.
• هنگامی که سیستم مجددا روشن می شود ،بصورت اتوماتیک
تالش خواهد کرد تا دوباره به گوشی موبایلی که قبال (آخرین
بار) با آن در ارتباط بوده است ،متصل شود .حتی هنگامی که
اتصال برای برخی از دالیل ،خاتمه یافته است ،سیستم بصورت
اتوماتیک دوباره به همان گوشی موبایل خاص (به جز زمانی
که اتصال به دلیل عملکرد گوشی موبایل ،خاتمه یافته باشد)،
متصل شود.
• با توجه به اتصال بی سیم بلوتوث ،ممکن است در روند انتقال
در بعضی موارد غیرمعمول ،وقفه و یا خطا رخ دهد ،به شکلی که
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) قادر به جفت شدن و
متصل شدن به گوشی موبایل نخواهد بود .در این زمان ،توصیه
می شود نام دستگاه های جفت شده را در لیست گوشی موبایل
و لیست سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،پاک نمایید
و عملیات جفت کردن را مجددا انجام دهید.
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تطبیق و اتصال بلوتوث
تنظیمات بلوتوث
شامل روشن و خاموش کردن بلوتوث ،نام بلوتوث ،کد جفت
سازی ،شرایط بلوتوث و دیگر تنظیمات.
• گزینه ی [ ]Bluetoothدر [ ]Settingsصفحه ی اصلی
را لمس کرده و وارد صفحه ی تنظیمات بلوتوث شوید .گزینه
ی [ ]ONرا برای روشن کردن عملکرد بلوتوث ،لمس نمایید.

• نام پیش فرض سیستم  SAIC MOTORاست ،کد جفت
سازی به طور پیش فرض  0000می باشد و نام بلوتوث و کد
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جفت سازی را می توان تغییر داد.

• هنگامی که بلوتوث روشن نیست ،نوار وضعیت ،آیکون بلوتوث
را نمایش نمی دهد .هنگامی که بلوتوث روشن است اما هیچ
بلوتوث را
دستگاهی متصل نیست ،نوار وضعیت ،آیکون
نمایش می دهد .هنگامی که بلوتوث روشن است و دستگاهی
متصل است ،نوار وضعیت ،آیکون بلوتوث را نمایش می دهد.

جفت سازی با گوشی موبایل
سیستم به جستجوی تمامی تجهیزات بلوتوث موجود و
تجهیزاتی که آماده ی وصل شدن هستند ،پرداخته و پس از
یافتن آنها را در یک لیست نمایش خواهد داد.
تنظیمات بلوتوث ،گزینه ی
 -1در صفحه ی
[ ]Scan devicesرا لمس نمایید و سپس گزینه ی []Scan
را لمس نمایید.
 -2پس از یک عملیات اسکن موفق ،نام های تجهیزات
اسکن شده در لیست نمایش داده خواهند شد .در صورتیکه
هیچ تجهیزاتی در اولین اسکن یافته نشوند ،شما می توانید،
گزینه ی [ ]Search againرا لمس نمایید.
 -3پس از تکمیل اسکن،گزینه ی [ ]Connectدر کنار
تجهیزات مورد نظرتان را لمس نمایید .یک پیام با درخواست
		
وارد کردن کد جفت سازی در صفحه ظاهر می شود.
 -4از گوشی موبایل برای وارد کردن کد جفت سازی سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،استفاده نمایید.

پس از اینکه جفت سازی (برقراری ارتباط) با موفقیت انجام
شد ،یک پیام مبنی بر تکمیل جفت سازی ،در صفحه ظاهر
می شود.
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جفت سازی از گوشی موبایل
عملکرد بلوتوث سیستم را باز کرده ،درخواست برقراری ارتباط
از گوشی موبایل برای جفت سازی با گوشی موبایل را انتخاب
نمایید.
 -1عملکرد بلوتوث در گوشی موبایل را فعال کرده و سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) را برای جفت سازی ،جستجو
نمایید.
 -2اگر الزم باشد گوشی موبایل از شما درخواست نماید تا کد
جفت سازی را وارد نمایید ،کد جفت سازی سیستم سرگرمی
(پخش صوت و تصویر) را وارد نمایید.
 -3پس از اینکه جفت سازی (برقراری ارتباط) با موفقیت انجام
شد ،یک پیام مبنی بر تکمیل جفت سازی ،در صفحه ظاهر
می شود .اگر جفت سازی ناموفق باشد ،لطفاً پروسه را تکرار
		
نمایید.
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منوی گوشی تلفن
برای ورود به منوی تلفن بلوتوث ()Bluetooth phone
شامل لیست مخاطب ها ،لیست تماس ها و صفحه کلید،
گزینه ی “ ”Bluetooth phoneدر صفحه ی اصلی را لمس
نمایید.

صفحه کلید
گزینه ی “ ”Bluetooth phoneدر صفحه ی اصلی را لمس
نمایید ،و سپس برای ورود به صفحه ی صفحه کلید ،گزینه ی
[ ]Keypadرا لمس نمایید.

 -1باکس ورودی ()Input Box
شما می توانید ،شماره ی تلفن یا حروف اول نام مخاطبی را که

قصد تماس با او را دارید ،وارد نمایید.
		
 -2مطابقت دادن مخاطب
در فرآیند وارد کردن یک شماره تلفن (شماره گیری) ،سیستم،
بالفاصله شماره ی گرفته شده را با نام یک مخاطب از لیست
مخاطب ها مطابقت خواهد داد .زمانیکه یک نتیجه ی منطبق
یافته شود ،این آیکون ظاهر خواهد شد .برای نمایش صفحه ی
زیر ،این آیکون را لمس نمایید .برای خروج از نتیجه ی منطبق،
آیکون را مجددا لمس نمایید.

بازگشت به حذف
-3
 -4شماره گیری (برقراری تماس)
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 -5صفحه کلید شماره دار
شما می توانید شماره ها و عالئم را وارد نمایید ،برای وارد کردن
عالمت  ،+گزینه ی صفر را فشار داده و نگاه دارید
لیست تماس ها
گزینه ی “ ”Bluetooth phoneدر صفحه ی اصلی را لمس
نمایید ،و سپس برای ورود به صفحه ی لیست تماس ها،
گزینه ی [ ]Call Logرا لمس نمایید.
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 -1نوع سوابق تماس ها
تماس گرفته شده بلوتوث :
تماس پاسخ داده شده بلوتوث :
تماس بی پاسخ ( )missedبلوتوث 		:
 -2نام مخاطب ،طول زمان مکالمه ،شیوه ی تماس
برای تماس با این مخاطب ،گزینه را لمس نمایید.
 -3عکس مخاطب
برای مشاهده ی اطالعات مربوط به مخاطب ،عکس آن مخاطب
را لمس نمایید.

مخاطب ها
گزینه ی “ ”Bluetooth phoneدر صفحه ی اصلی را لمس
نمایید ،و سپس برای ورود به صفحه ی مخاطب ها ،گزینه ی
[ ]Contactsرا لمس نمایید.

برای مشاهده ی اطالعات مربوط به مخاطب ،عکس آن مخاطب
را لمس نمایید.
 -4نام مخاطب
 -5بازیابی سریع اطالعات یک مخاطب

 -1یافتن یک مخاطب
 -2شماره گیری (برقراری تماس)
 -3عکس مخاطب
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شماره گیری (برقراری تماس)
صفحه کلید
 -1وارد صفحه ی تلفن بلوتوث ( )Bluetooth phoneشوید،
برای ورود به صفحه ی صفحه کلید ،گزینه ی [ ]Keypadرا
لمس نمایید ،و شماره تلفن مورد نظرتان را شماره گیری نمایید
یا حروف اول نام مخاطب را در  text boxوارد نمایید.

 -2شما می توانید شماره ی تلفن یا حروف اول نام مخاطب
مورد نظرتان را وارد نمایید .زمانیکه حروف اول نام مخاطب را
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وارد نمایید ،به جای حرف اول نام مخاطب ،شماره هایی که وارد
		
می نمایید در  ،input boxنمایش داده خواهند شد.
 -3در صورت بروز خطا در ورود اطالعات ،گزینه ی را لمس
نمایید ،ارقام شماره وارد شده ،یک به یک ،حذف خواهند شد،
با فشار دادن طوالنی دکمه (گزینه) تمامی ارقام شماره ی وارد
شده ،حذف خواهند شد.
 -4در فرآیند وارد کردن یک شماره تلفن (شماره گیری)،
سیستم ،بالفاصله شماره ی گرفته شده را با نام یک مخاطب از
لیست مخاطب ها مطابقت خواهد داد .زمانیکه یک نتیجه ی
ظاهر خواهد شد .برای نمایش
منطبق یافته شود ،آیکون
صفحه ی زیر ،این آیکون را لمس نمایید .برای خروج از
نتیجه ی منطبق ،آیکون را مجددا لمس نمایید.
را لمس کرده و از طریق بلوتوث تماس بگیرید.
-5
 -6برای پایان دادن به مکالمه ،را لمس نمایید.

لیست تماس ها
 -1وارد صفحه ی تلفن بلوتوث ()Bluetooth phone
شوید ،و سپس برای ورود به صفحه ی تماس های اخیر،
[ ]Call Logرا لمس نمایید.

را لمس نمایید.
یکسان سازی ( )Synchronizationدفتر تلفن
زمانیکه سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) گوشی موبایل
بلوتوث به یکدیگر وصل شوند ،سیستم بصورت اتوماتیک،
لیست مخاطب های گوشی موبایل را بصورت اتوماتیک ،کپی
(به عبارتی لیست مخاطبهای خود را یکسان سازی) خواهد کرد.
وارد صفحه ی تلفن بلوتوث ( )Bluetooth phoneشوید ،و
سپس برای ورود به صفحه ی مخاطب ها ]Contacts[ ،را
لمس نمایید .لیست مخاطب های موجود در گوشی موبایل در
صفحه ی سیستم ظاهر خواهد شد.

 -2نام مخاطب یا شماره در پایین  contact phoneرا برای
تماس با این مخاطب ،لمس نمایید.
شماره گیری شماره در مخاطب ها
وارد صفحه ی تلفن بلوتوث ( )Bluetooth phoneشوید،
و سپس برای ورود به صفحه ی مخاطب ها]Contacts[ ،
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لیست مخاطب های یکسان سازی شده از طریق بلوتوث توسط
عملکردهای تماس صدایی ( )voice callingو جستجوی
سریع لیست ( )quick searchingقابل دسترسی می باشند.
البته عملکرد حذف مخاطب ها ،عملیاتی نمی باشد.

توجه :از آنجائیکه سیستم موقتا ،بعضی گوشی های موبایل
موجود در بازار در حال حاضر را پشتیبانی می نماید ،ممکن
است در بعضی از گوشی ها ،امکان یکسان سازی لیست
مخاطب ها ،غیرممکن باشد.

جستجوی سریع لیست ( )Quick Search
حروف زیرین صفحه ی مخاطب ها [ ]Contactsرا برای
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دسترسی به مخاطب هایی که حروف اول نامشان با آن حروف،
شروع می شود ،لمس نمایید.
را در صفحه ی لمس نمایید ،حروف اول نام مخاطبی را
که قصد جستجوی او را دارید ،و یا نام کاملش را وارد نمایید ،و
پس از تکمیل جستجو برای برقراری تماس ،را لمس نمایید
برقراری تماس با مخاطب موجود در “لیست مخاطب ها”
(“)”Contacts
برای برقراری تماس ،مستقیما سمت راست مخاطب ها در
صفحه ی مخاطب ها [ ]Contactsرا لمس نمایید.

برای برقراری تماس ،زمانیکه مخاطبی دارای بیش از یک شماره سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،فعال نمایید.
می باشد ،ابتدا نام مخاطب را انتخاب کرده ،سپس شماره ی  -2یک مخاطب در گوشی موبایل را انتخاب کرده و تماس
		
بگیرید.
مورد نظر را لمس نمایید.
جزئیات مخاطب
برای ورود به صفحه ی
( ،)Contact Detailsگزینه ی [ ]contact phoneرا
را لمس نمایید.
لمس کرده ،سپس برای برقراری تماس،
شماره گیری گوشی موبایل
 -1بلوتوث گوشی موبایل را برای وصل شدن به سیستم

عملکردهای دیگر
در طول یک مکالمه (تماس) ،برای نمایش صفحه کلید که
ممکن است به عنوان مثال ،برای وارد کردن شماره ی داخلی
را
را لمس نمایید .برای بستن صفحه کلید،
نیاز باشد،
مجددا ،لمس نمایید.
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تماس دریافتی

پاسخ دادن به یک تماس تلفنی

• در صفحه ی اصلی سیستم ،یا تصویر نمایش داده شده ی
مخاطب در صفحه ،برای برای پاسخ دادن به تماس تلفنی ،را
لمس کرده و یا لمس کرده و به سمت راست بکشید.

• در صورت دریافت یک تماس ،برای پاسخ دادن به تماس
بر روی فرمان را به
تلفنی همچنین می توانید دکمه ی
کوتاهی فشار دهید .
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• همچنین می توانید گوشی موبایل را برای پاسخ دادن به
		
تماس تلفنی ،انتخاب نمایید.

رد تماس

• در صفحه ی اصلی سیستم ،یا تصویر نمایش داده شده ی
را لمس کرده و
مخاطب در صفحه ،برای رد تماس تلفنی،
یا لمس کرده و به سمت چپ بکشید.
• در صورت دریافت یک تماس ،برای رد تماس تلفنی همچنین
می توانید دکمه ی بر روی فرمان را فشار داده و نگاه دارید.
• همچنین می توانید گوشی موبایل را برای پاسخ دادن به
تماس تلفنی یا رد تماس ،انتخاب نمایید.

رفتن به حالت خصوصی ()Private Mode

خواهند بود ،البته ارتباط بین گوشی موبایل و سیستم سرگرمی،
از طریق تکنولوژی بی سیم بلوتوث برقرار باقی خواهد ماند.
تنظیم میزان بلندی صدای تلفن (صدای مکالمه)
برای تنظیم میزان بلندی صدای تلفن (صدای مکالمه) در
زمان مکالمه ،پیچ کنترل میزان بلندی صدا را بچرخانید و یا
دکمه های کنترل میزان بلندی صدا بر روی فرمان را فشار
دهید.

در طول یک مکالمه ،برای ورود به حالت مکالمه ی خصوصی،
 .را لمس نمایید.
برای رفتن بازگشت به حالت گوشی هندفیری
( ،)restore hand-free phoneرا لمس نمایید.
در “مود مکالمه ی خصوصی” ،تنها گوشی های موبایل برای
انجام مکالمه قابل استفاده بوده و اسپیکرها و میکروفون سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،در حالت قطع صدا ()mute
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سرگرمی (پخش صوت و تصویر) از بیرون کشیدن آنها (جدا
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)
کردن از پورت) ،خودداری فرمایید.
دستورالعمل ها
لطفاً از خیس شدن پورت  USB/AUXجلوگیری نمایید.
نکاتی در رابطه با کاربریUSB/AUX
پورت یو اس بی ،U disc music ،اتصال به  iPodو اتصال مراقب باشید که کودکان اشیا خارجی را وارد پورت ننمایند،
 MirrorLinkرا پشتیبانی می نماید و جریان شارژی معادل در غیر اینصورت پورت USB/AUX ،غیر قابل استفاده خواهد
		
بود.
یک آمپر را تامین می نماید.
پورت  ،AUXورودی  AUX audio/videoرا پشتیبانی
می نماید.
هشدارهایی برای زمان پخش مدیای ذخیره شده
این سیستم از مدیای ذخیره شده در  ،U discتجهیزات
 Bluetooth، iPodو  AUXپشتیبانی می نماید.
در صورتیکه مدیای  U disc، iPodو  AUXبه مدت طوالنی
برای پخش ،مورد استفاده قرار نگرفته اند ،برای حفظ قابلیت
اتصال خوب پورت ،از متصل کردن مدیای  U disc، iPodو
 AUXبه پورت خودداری فرمایید.
زمانیکه سیستم در حال استفاده از حافظه ی  USBیا iPod
می باشد ،برای اجتناب از صدمه دیدن یا بروز نقص در عملکرد
حافظه ی  USBیا  iPodیا بروز نقص در عملکرد سیستم
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رادیو
منوی رادیو
نقطه ی رادیو/موسیقی در صفحه ی اصلی را لمس کرده،

سپس [ ]RADIOرا برای ورود به صفحه ی رادیو ،لمس
نمایید.

 -1برای انتخاب یکی از موج های رادیویی FM،یا  AMرا
لمس نمایید.
 -2اسکن کل موج ()Full-Band Scan
 -3پخش خودکار
 -4لیست مجموعه ایستگاه رادیویی
 -5ایستگاه رادیویی بعدی
برای رفتن به ایستگاه رادیویی بعدی( ،شماره  )5را به کوتاهی
فشار دهید و برای جستجوی ایستگاه های رادیویی بین
ایستگاه رادیویی فعلی و ایستگاه رادیویی بعدی در لیست فشار
داده و نگاه دارید.
 -6آیکون پخش به شیوه ی استریو
این آیکون در طول پخش ایستگاه به شیوه ی غیر استریو،
خاموش می شود؛ زمانیکه سیگنال های پخش به شیوه ی
استریو ،دارای ثبات می باشند ،این آیکون روشن می شود؛
زمانیکه سیگنال های پخش به شیوه ی استریو ،دارای ثبات
نمی باشند ،این آیکون چشمک می زند.
 -7فرکانس ایستگاه رادیویی فعلی
 -8پخش/پاز ()Pause
 -9لیست مجموعه ایستگاه های رادیویی مورد عالقه
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نشانگر این است که این ایستگاه رادیویی به لیست ایستگاه
های رادیویی مورد عالقه اضافه شده است؛ نشانگر این است
که ایستگاه رادیویی به لیست ایستگاه-های رادیویی مورد عالقه
اضافه نشده است.
 -10ایستگاه رادیویی قبلی
برای رفتن به ایستگاه رادیویی قبلی( ،شماره  )5را مدت کمی
فشار دهید و برای جستجوی ایستگاه های رادیویی بین ایستگاه
رادیویی فعلی و ایستگاه رادیویی قبلی در لیست فشار داده و
نگاه دارید.
افزودن به لیست مجموعه ایستگاه های رادیویی مورد
عالقه
اولین باری که رادیو را روشن نمایید ،سیستم بصورت اتوماتیک
عملیات اسکن کل موج ها ( )Full-Band Scanرا در
موج های  AMو  FMاجرا خواهد کرد و تمامی ایستگاه های
رادیویی در لیست ایستگاه های رادیویی ذخیره خواهند شد.
برای رفتن به ایستگاه رادیویی قبلی را لمس نمایید و برای
را لمس نمایید .صفحه را
رفتن به ایستگاه رادیویی بعدی
لمس کرده و برای تعویض ایستگاه های رادیویی ،به سمت
135

راست و چپ بکشید.
برای جستجوی ایستگاه های رادیویی بین ایستگاه رادیویی
فعلی و ایستگاه رادیویی بعدی در لیست یا فشار داده
و نگاه دارید.
برای ورود به لیست مجموعه ایستگاه های رادیویی مورد
عالقه ی خودتان ،را لمس نمایید.
را لمس نمایید ،ایستگاه های رادیویی بصورت اتوماتیک
پخش و تکرار خواهند شد ،زمانیکه ایستگاه رادیویی مورد
نظرتان را شنیدید ،با لمس صفحه ی ایستگاه رادیویی ،پخش
اتوماتیک متوقف شده و همان ایستگاه آغاز به پخش می نماید.

سرویس یادآوری ()Reminders

برای انتخاب سرویس یادآوری [ ،]Remindersدکمه ی
[]MENUبر روی پنل کنترل سیستم سرگرمی (پخش صوت
و تصویر) را فشار دهید.

برای چک کردن ،تغییر دادن و حذف ایستگاه های رادیویی
انتخابی ،وارد لیست ایستگاه های رادیویی انتخابی شوید .برای
اضافه کردن ایستگاه رادیویی انتخابی ،را لمس نمایید.
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برای فعالسازی و غیرفعالسازی [ ]Alertو [ ،]Repeatبه
فراخور نیاز ،وارد لیست ایستگاه های رادیویی انتخابی شوید.
برای انتخاب ایستگاه رادیویی و گوش دادن ]Radio[ ،را لمس
نمایید .برای تنظیم زمان یاد آوری [ ]Time/Weekرا لمس
نمایید.
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سرویس یادآوری (“ )”Remindersرا روشن نمایید .سیستم،
پیش از پخش ایستگاه رادیویی ،از شما خواهد پرسید که آیا
مایل به گوش دادن به ایستگاه رادیویی انتخابی هستید یا نه؟

جستجوی ایستگاه های رادیویی
برای جستجوی ایستگاه های رادیویی سه شیوه وجود دارد.
• برای عملکرد اسکن کل موج ( ،)Full-Band Scanرا
لمس نمایید.
• زمانیکه رادیو در حال پخش است ،برای جستجوی
ایستگاه های رادیویی بین ایستگاه رادیویی فعلی و ایستگاه
فشار داده و نگاه
یا
رادیویی قبلی یا بعدی در لیست
دارید .در صورت یافته شدن ایستگاه رادیویی جدید ،بصورت
اتوماتیک در لیست ایستگاه رادیویی ،ذخیره می شود.

دکمه ی [ ]MENUبر روی پنل کنترل سیستم سرگرمی
(پخش صوت و تصویر) را فشار دهید و [ ]Input FRQرا
برای ورود به صفحه ی جستجوی ایستگاه رادیویی ،انتخاب
نمایید .پس از وارد کردن فرکانس ایستگاه رادیویی مورد
نظرتان ،به عنوان مثال  AM 531 ,FM 101.1در باکس
ورودی اطالعات ( ،)input boxایستگاه رادیویی مورد نظرتان
را جستجو نمایید.
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پخش فایل های صوتی
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) قادر به پخش
(پشتیبانی) فایل فرمت های صوتی زیر می باشد و فرمت های
دیگر ممکن است قابل پخش (پشتیبانی) نباشند:
MP3، WMA، AAC، OGG، ID3 Tag info، WAV،
 APEو .FLAC

موسیقی محبوب ()Favorite
نقطه ی رادیو/موسیقی ( )radio/musicدر صفحه ی اصلی
را لمس نمایید ،و برای ورود به صفحه ی پخش موسیقی
محبوب [ )Favorite)، [MY MSCرا لمس نمایید.

توجه :از آنجایی که فرمت های مولتی مدیای دانلود
شده از اینترنت ،ممکن است ،در ضریب فشرده سازی
( ،)compression ratioضریب کد ( )code rateو
فاکتورهای دیگر دارای تفاوت هایی باشند ،نتیجه ی واقعی
دکد ( )decodingممکن است غالب باشد.

 -1انتخاب منبع پخش موسیقی
پخش موسیقی از منابع مختلف مدیا (فایل های صوتی/
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تصویری) قابل انتخاب می باشد.
 -2انتخاب حالت پخش
شما می توانید حالت پخش مورد نظرتان را انتخاب نمایید،
مودهایی شامل :تکرار تکی (  ،)Single Loopحالت انتخاب
تصادفی ( ،)Randomپخش تمامی فایل ها (.)Play All
 -3جستجوی هنرمند ()Artist
وارد صفحه ی جستجوی هنرمند ( )Artistشده و نام هنرمند
( )artistمورد نظرتان را وارد کرده ،جستجو نمایید.
 -4جستجوی آلبوم ()Album
وارد صفحه ی جستجوی آلبوم ( )Albumشده و نام آلبوم
( )Albumمورد نظرتان را وارد کرده ،جستجو نمایید.
 -5لیست موسیقی محبوب ()Favorite
وارد صفحه ی لیست موسیقی محبوب ( )Favoriteشده ،و
لیست موسیقی محبوب ( )collected musicرا لمس نمایید،
تا پخش شود.
 -6بعدی
برای رفتن به فایل موسیقی بعدی این گزینه را به کوتاهی فشار
دهید  .برای جلو دادن فایل ( )fast forwardفایل صوتی در
حال پخش ،گزینه را فشار داده و نگاه دارید و سپس برای آغاز

پخش ،دکمه را رها نمایید.
 -7اضافه کردن فایل موسیقی به حافظه ی USB
موسیقی محبوب ( )Favoriteخود را که در حال پخش است
به  ،USBاضافه نمایید .در صورتیکه حافظه ی  ،USBبه
سیستم وصل نباشد ،این عمل امکانپذیز نمی باشد.
 -8نام هنرمند آهنگ
 -9حذف فایل صوتی
آهنگ در حال پخش ،از لیست فایل های محبوب
“ ”Favorites Listقابل حذف می باشد.
 -10زمان گذشته از پخش فایل صوتی
زمان گذشته از فایل صوتی را توسط نمای زاویه دار تصویر
آلبوم ،در صفحه ی نمایشگر ،نمایش می دهد.
 -11قبلی
برای رفتن به فایل موسیقی قبلی این گزینه را به کوتاهی فشار
دهید  .برای عقب زدن فایل ( )fast rewindفایل صوتی در
حال پخش ،گزینه را فشار داده و نگاه دارید و سپس برای آغاز
پخش ،دکمه را رها نمایید.
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که این فایل در لیست موسیقی محبوب ( )Favoritesاضافه
لیست موسیقی محبوب ()Favorites
را لمس
در صفحه ی پخش موسیقی محبوب ( ،)Favoritesبرای ورود شده است ،و برای حذف این فایل از این لیست،
		
نمایید.
به لیست موسیقی محبوب ( ،)Favoritesرا لمس نمایید
موسیقی در حافظه USB
نقطه ی رادیو/موسیقی ( )radio/musicدر صفحه ی اصلی
را لمس نمایید ،و برای ورود به صفحه ی پخش موسیقی
 ]USB]، USB Discرا لمس نمایید.

برای وارد کردن کلمه ی کلیدی برای جستجوی یک فایل
صوتی ،باکس ورودی اطالعات ( )input boxرا لمس نمایید.
تصویر کاور فایل صوتی (در صورتی که فایل دارای تصویر
نباشد ،تصویر کاور پیش فرض سیستم نمایش داده خواهد شد)
بر روی تصویر کاور ظاهر می شوند.
و
را لمس نمایید
برای پخش فایل صوتی را لمس نمایید ،نشانگر این است
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 -1انتخاب منبع پخش موسیقی
پخش موسیقی از منابع مختلف مدیا (فایل های صوتی/
تصویری) قابل انتخاب می باشد.
 -2انتخاب حالت پخش
شما می توانید حالت پخش مورد نظرتان را انتخاب نمایید،
مودهایی شامل :تکرار تکی (  ،)Single Loopحالت انتخاب
تصادفی ( ،)Randomپخش تمامی فایل ها (.)Play All
 -3جستجوی هنرمند ()Artist
وارد صفحه ی جستجوی هنرمند ( )Artistشده و نام هنرمند
( )artistمورد نظرتان را وارد کرده ،جستجو نمایید.
 -4جستجوی آلبوم ()Album
وارد صفحه ی جستجوی آلبوم ( )Albumشده و نام آلبوم
( )Albumمورد نظرتان را وارد کرده ،جستجو نمایید.
 -5لیست فولدر در U Disc
وارد صفحه ی لیست فولدر ( )U Disc Folderشده ،و فولدر
موسیقی مورد نظرتان را لمس نمایید ،و فایل های صوتی مورد
نظرتان را لمس نمایید ،تا پخش شود.
 -6بعدی
برای رفتن به فایل موسیقی بعدی این گزینه را به کوتاهی فشار

دهید  .برای جلو دادن فایل ( )fast forwardفایل صوتی در
حال پخش ،گزینه را فشار داده و نگاه دارید ،و سپس برای آغاز
پخش ،دکمه را رها نمایید.
 -7کاور آلبوم
این ،کاور آلبوم موسیقی در حال پخش می باشد ،برای پاز/
پخش فایل در حال پخش ،کاور را لمس نمایید.
 -8نام هنرمند آهنگ
 -9اضافه کردن فایل به لیست موسیقی محبوب ()Favorite
برای اضافه کردن آهنگ در حال پخش به لیست فایل های
محبوب “ ”Favorites Listرا لمس نمایید.
 -10زمان گذشته از پخش فایل صوتی
زمان گذشته از فایل صوتی را توسط نمای زاویه دار تصویر
آلبوم ،در صفحه ی نمایشگر ،نمایش می دهد.
 -11قبلی
برای رفتن به فایل موسیقی قبلی این گزینه را به کوتاهی فشار
دهید  .برای عقب زدن فایل ( )fast rewindفایل صوتی در
حال پخش ،گزینه را فشار داده و نگاه دارید ،و سپس برای آغاز
پخش ،دکمه را رها نمایید.
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لیست فولدر موسیقی در U Disc
در صفحه ی پخش موسیقی  ،U discبرای ورود به صفحه ی
لیست فولدر  ،U discرا لمس نمایید.

 -3این فولدر قابل باز کردن می باشد.
 -4عملیات افزودن به لیست موسیقی محبوب یا خارج کردن از
لیست موسیقی محبوب بر روی کل فایل های صوتی در فولدر
قابل اجرا می باشد
موسیقی بلوتوث ()Bluetooth Music
لطفاً ابتدا و پیش از پخش فایل های صوتی ،دستگاه پخش
را از طریق بلوتوث به سیستم متصل نمایید .برای جزئیات

 -1تمامی فایل های تحت این سطح ( )levelقابل پخش
می باشند.
 -2نشانگر این است که یک ساب فولدر در زیر آن فولدر قرار
دارد.
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بیشتر ،نگاه کنید به “تطبیق و اتصال بلوتوث“ در فصل “تلفن
بلوتوث ( “)Bluetooth phoneدر همین فصل .پس از وصل
شدن دستگاه بلوتوث به سیستم ،صفحه ی رادیو/موسیقی
( )radio/musicدر صفحه ی اصلی را لمس کرده ،سپس
[ ]BTرا برای ورود به صفحه ی پخش موسیقی بلوتوث،
انتخاب نمایید.
 -1انتخاب فایل صوتی بعدی
 -2نام هنرمند آهنگ
 -3تصویر پیش فرض موسیقی بلوتوث
()Bluetooth Music
 -4انتخاب فایل صوتی قبلی
در صفحه ی پخش موسیقی بلوتوث دکمه ی []MENU
بر روی پنل کنترل سیستم سرگرمی (پخش صوت و
تصویر) را فشار دهید و گزینه های (تنظیمات بلوتوث)
صدا
تنظیمات
و
]Bluetooth
[Settings
[ ]Sound Effect Settingsدر صفحه ی ظاهر می شوند.
[ ]Bluetooth Settingsرا لمس نمایید و سیستم مستقیما
به صفحه ی تنظیمات بلوتوث می رود.
[ ]Sound Effect Settingsرا لمس نمایید و سیستم

مستقیما به صفحه ی تنظیمات صدا می رود.
موسیقی آی پاد ()iPod Music
نقطه ی رادیو/موسیقی ( )radio/musicدر صفحه ی اصلی
را لمس نمایید ،و برای ورود به صفحه ی پخش موسیقی آی
پاد ]iPod[ ،را لمس نمایید.
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 -1زمان گذشته از پخش فایل صوتی
 -2پخش/پاز ()Pause
 -3کاور آلبوم
 -4جستجوی هنرمند ()Artist
 -5جستجوی آلبوم ()Album
 -6انتخاب فایل صوتی بعدی
 -7نام هنرمند آهنگ
 -8انتخاب فایل صوتی قبلی

پخش فایل های ویدئویی
سیستم قادر به پخش (پشتیبانی) فایل فرمت های ویدئویی زیر
می باشد و فرمت های دیگر ممکن است قابل پخش (پشتیبانی)
نباشند:
 WMV، ASF، H264، MPEG2، MPEG4و HD
Video Playback

توجه :از آنجایی که فرمت های مولتی مدیای دانلود
شده از اینترنت ،ممکن است ،در ضریب فشرده سازی
( ،)compression ratioضریب کد ( )code rateو
فاکتورهای دیگر دارای تفاوت هایی باشند ،نتیجه ی واقعی
دکد ( )decodingممکن است غالب باشد.
توجه :برای ایمنی شما در زمان رانندگی ،زمانیکه سرعت
خودرو ،بیشتر از  15km/hباشد ،حالت ()video safety
بصورت اتوماتیک فعال شده و فایل ویدئویی در این زمان ،قابل
پخش نخواهد بود.
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توجه :در طول یک مکالمه (تماس) ،فایل ویدئویی قابل پخش
نخواهد بود.
نظرتان
مورد
پخش
منبع
انتخاب
برای
[ ]USB Disc Video]، [iPod Videoنقطه ویدئو در
صفحه ی اصلی را لمس نمایید .وارد لیست ویدئو شده و فایل
ویدئویی مورد نظرتان را لمس نمایید ،تا پخش شود.

 -1زمان پخش شده ی (فعلی) ویدئو
 -2بازگشت به لیست پخش ()Playlist
 -3ویدئوی قبلی
 -4پخش/پاز ()Pause
 -5خط نشانگر زمان گذشته از پخش فایل ویدئویی
برای جلو دادن یا عقب دادن و یا رفتن به نقطه ی خاصی از
فایل ویدئویی ،خط نشانگر زمان گذشته از پخش فایل ویدئویی
را لمس کرده و به سمت راست یا چپ بکشید ،و با همان
نقطه ی مورد نظر را مستقیما ،لمس نمایید.
 -6ویدئوی بعدی
 -7زمان کل فایل
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پخش فایل از AUX
برای ورود به اپلیکیشن  ،AUXنقطه ی  AUXدر صفحه ی
اصلی را لمس نمایید ،و دستگاه  AUXرا برای پخش فایل های
صوتی یا ویدئویی ،وصل نمایید.

147

مرور تصویر
حافظه ی (فلش مموری)  USBرا وارد صفحه ی  USBنمایید،
سیستم بصورت اتوماتیک تصاویر موجود در حافظه را بارگذاری
خواهد کرد.
نقطه ی مرور تصویر ( )picture browsingدر صفحه ی
اصلی را برای ورود به اپلیکیشن مرور تصویر ،لمس نمایید.
سیستم سرگرمی ،فولدرهای موجود در حافظه ی (فلش
مموری) را نمایش خواهد داد.
برای ورود ،فولدر را لمس نمایید و برای مشاهده تصویر ،را لمس
نمایید ،تصویر در صفحه ی  ،نمایش داده خواهد شد.

صفحه ی مرور تصویر

 -6نمایش تصویر بصورت اسالید
 -7حذف یک تصویر

توجه :سیستم از مرور تصاویر ذخیره شده در حافظه ی (فلش
مموری)  ،USBپشتیبانی می نماید ،اما با توجه به تفاوت
های موجود در رزولوشن تصاویر ،در ضریب فرمت فشرده
سازی ( )format compression ratioو فاکتورهای دیگر،
نتیجه ی واقعی دکد ( )decodingممکن است غالب باشد.
توجه :برای رفتن به تصویر بعدی یا قبلی ،تصویری را در
صفحه ی نمایشگر لمس کرده ،به چپ یا راست بکشید.
 -1تصویر قبلی
 -2تصویر بعدی
 -3چرخاندن تصویر در جهت خالف عقربه های ساعت
 -4چرخاندن تصویر در جهت عقربه های ساعت
 -5نمایش و مرور تصویر به صورت تمام صفحه
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تهویه مطبوع
برای ورود به صفحه ی نمایشگر و کنترل تهویه مطبوع
نقطه ی تهویه مطبوع در صفحه ی اصلی را لمس نمایید .برای
جزئیات بیشتر نگاه کنید به “سیستم تهویه با کنترل اتوماتیک“
در همین فصل.

توجه :اگر پنل کنترل تهویه مطبوع صفحه ی کنترل سیستم
تهویه مطبوع در سیستم سرگرمی بصورت همزمان مورد
استفاده قرار گیرند ،اولویت فرمان با پنل کنترل تهویه مطبوع
خواهد بود.

هم پیوندی خودرو  -گوشی موبایل ()MirrorLink
عملکرد  MirrorLinkامکان کنترل متقابل یک گوشی
موبایل مناسب را از سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)،
به شما می دهد.
عملکردهای موجود شامل پاسخ گویی به تماس  /تماس گرفتن،
گوش دادن به موسیقی موجود در گوشی موبایل ،سیستم
رهیاب در گوشی موبایل ،و غیره ،و امکان عملکرد مستقیم از
طریق گوشی موبایل نیز ،ممکن می باشد.

توجه :تنها ،گوشی های مجهز به عملکرد MirrorLink
می توانند ،به سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) و
سیستم رهیاب از طریق این قابلیت ،وصل شوند .در حال حاضر،
بعضی برندهای گوشی های موبایل مانند HTC، SONY ،و
 SAMSUNGمجهز به عملکرد  MirrorLinkمی باشند.
برای جزئیات بیشتر با شرکت سازنده ی گوشی تماس بگیرید.
 -1از اینکه گوشی موبایل مجهز به عملکرد MirrorLink
می باشد ،اطمینان حاصل نمایید.
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 -2با استفاده از کابل  USBگوشی موبایل را به سوکت USB
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) وصل نمایید.
 -3گزینه ی [ ]MirrorLinkدر صفحه ی اصلی
( )Homepageرا لمس نمایید .پس از اینکه گوشی موبایل و
خودرو با موفقیت به یکدیگر وصل شوند ،اپلیکیشن های روی
گوشی ،موبایل با استفاده از سیستم  onboardخودرو ،قابل
کنترل خواهند بود.
 -4اگر یک اپلیکیشن در گوشی موبایل ،قادر به پشتیبانی
حالت نمایش تصویر به صورت منظره (  )landscapeباشد،
در سیستم نیز حالت نمایش تصویر بصورت اتوماتیک به حالت
منظره ،تبدیل خواهد شد؛ در غیر اینصورت حالت اصلی نمایش
تصویر بصورت پرتره ( ،)portrait modeبدون تغییر باقی
خواهد ماند ،و اپلیکیشن در نسبت های برابر ،درجه بندی
خواهد شد.
 -5برای انتخاب [ ،]Back]، [Menu]، [Homeغیره،
دکمه ی [ ]MENUدر پنل را فشار دهید.
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تنظیمات خودرو
برای ورود به صفحه تنظیمات خودرو نقطه ی تنظیمات خودرو
( )vehicle settingsدر صفحه ی اصلی را لمس نمایید.

عملکرد باز کردن اتوماتیک قفل را به فراخور ،فعال یا غیر فعال
نمایید.

باز کردن قفل

قفل کردن

نوع عملکرد باز کردن قفل

راننده”
درب
“تنها
کردن
باز
عملکرد
(“ )”Driver Door Onlyیا “تمامی درب ها”
(“ )”All Doorsرا به فراخور ،انتخاب نمایید.

باز کردن قفل نوع غیرعامل/هوشمند (* )Passive

راننده”
درب
“تنها
کردن
باز
عملکرد
(“ )”Driver Door Onlyیا “تمامی درب ها”
(“ )”All Doorsرا به فراخور ،انتخاب نمایید.

قفل کردن اتوماتیک

عملکرد قفل کردن اتوماتیک را به فراخور ،فعال یا غیر فعال
نمایید.
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چراغ ها

طول زمان عملکرد مرا تا خانه دنبال کن
()Follow Me Home
گزینه ی [ ]Follow me home durationرا برای تنظیم
طول زمان عملکرد مرا تا خانه دنبال کن ،انتخاب نمایید.
بازه ی زمانی انتخابی از  30ثانیه تا  5دقیقه می باشد ،با فواصل
 30ثانیه ای و طول زمان پیش فرض ،یک دقیقه می باشد.

عملکرد خودروی من را پیدا کن (* )Find My Car

عملکرد مرا تا خانه دنبال کن ()Follow Me Home

عملکرد مرا تا خانه دنبال کن ( )Follow Me Homeرا
فعال یا غیرفعال نمایید .راننده می تواند چراغ های دنده عقب
[ ،]Reverse Lampsچراغ نور پایین جلو
[ ]Dipped Beamیا چراغ های مه شکن عقب
[ ]Rear Fog Lampsرا انتخاب نماید.

در زمان استفاده از ریموت کنترل ،برای باز کردن قفل خودرو،
بعضی چراغ های خودرو بصورت اتوماتیک ،به مدت کوتاهی،
روشن می شوند .این قابلیت کمک می کند تا در مواقع لزوم ،در
یک پارکینگ بزرگ ،خودروی خود را شناسایی نمایید .راننده
می تواند چراغ های دنده عقب [ ،]Reverse Lampsچراغ
نور پایین جلو ]Dipped Beam[ ،یا چراغ های مه شکن
عقب [ ]Rear Fog Lampsرا انتخاب نماید.
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طول زمان عملکرد خودروی من را پیدا کن
(* )Find My Car

برای تنظیم طول زمان روشن باقی ماندن چراغها،
در عملکرد خودروی من را پیدا کن گزینه ی
(“ )”Find my car durationرا انتخاب نمایید .بازه ی
زمانی انتخابی از  30ثانیه تا  5دقیقه می باشد ،با فواصل
 30ثانیه ای و طول زمان پیش فرض ،یک دقیقه می باشد.
باز گرداندن
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برای بار کردن (ورود به) این عملکرد ،گزینه ی []Restore
را انتخاب نمایید تا پیام “”Restore Factory Defaults
(باز گرداندن به تنظیمات کارخانه) در صفحه ظاهر شود،
سپس گزینه ی [ ]Restoreرا لمس نمایید ،تا پیام
“?( ”Do you want to restore factory settingsآیا
مایل به باز گرداندن تنظیمات به حالت کارخانه هستید؟) در
صفحه ظاهر شود ،و به فراخور ”Yes“ ،یا “ ”Noرا انتخاب
نمایید.

تنظیمات
برای ورود به صفحه ی تنظیمات نقطه ی تنظیمات
( )settingsدر صفحه ی اصلی را لمس نمایید.

تنظیمات صفحه نمایشگر
برای ورود به صفحه ی

تنظیمات صفحه نمایشگر

تنظیمات بلوتوث
برای ورود به صفحه ی تنظیمات بلوتوث ]Bluetooth[ ،را
لمس نمایید .برای جزئیات بیشتر ،نگاه کنید به “تلفن بلوتوث”
( )Bluetooth phoneدر همین فصل.

[ ]Displayرا لمس نمایید و می توانید تنظیمات صفحه ی
نمایشگر را به دلخواه تغییر دهید.
تصویر پیش زمینه ی دینامیک
()Dynamic Wallpaper
برای باز کردن یا بستن عملکرد تصویر پیش زمینه دینامیک،
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در نقطه ی عملکرد تصویر پیش زمینه دینامیک ]ON[ ،یا
[ ]OFFرا لمس نمایید .در صورت فعال کردن عملکرد تصویر
پیش زمینه دینامیک ،تصویر پیش زمینه ی صفحه ی اصلی
بصورت مرتب تغییر می نماید .در صورت غیرفعال کرد این
عملکرد ،تصویر پیش زمینه ی صفحه ی اصلی بصورت بدون
تغییر ،نمایش داده خواهد شد.
مود میزان روشنایی ()Brightness Mode
[ ]Brightness Modeرا لمس کرده و حالت میزان روشنایی
مورد نظرتان ]Night]، [Day[ ،و [ ]Automaticرا برای
تنظیم میزان روشنایی صفحه ی نمایشگر را به دلخواه ،انتخاب
نمایید.
میزان روشنایی صفحه نمایشگر ()Screen Brightness
برای تنظیم نور پیش زمینه ی صفحه ی نمایشگر،
[ ]Screen Brightnessرا لمس نمایید .برای افزایش نور
 .را لمس نمایید یا برای کاهش صفحه ی نمایشگر را
لمس نمایید.
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مود آماده باش ()standby
[ ]Standby Modeرا لمس کرده و با انتخاب
[ ]Date + Timeیا [ ،]Clockحالت صفحه ی نمایشگر را
در حالت آماده باش قرار دهید.
تنظیم صفحه ()Screen Calibration
[ ]Screen Calibrationرا لمس نمایید تا
پنجره ی پیام (آیا مایل به تنظیم صفحه هستید؟)
“? ”Calibrate screen againظاهر شود ،و برای تایید
تنظیم صفحه ]Yes[ ،را لمس نمایید
زبان ()Language
برای ورود به صفحه ی زبان سیستم[ ،
را لمس کرده سپس زبان سیستم،
انتخاب نمایید.
پس از تکمیل عملیات تغییر زبان ،مستقیماً به صفحه ی اصلی
( )home pageتنظیمات بازگردید.
]Language
یا [ ]Englishرا

زمان وارد کردن دست نوشت
()Handwriting Input Time
نوشت
دست
تعلیق
زمان
تنظیم
برای
[ ]Handwriting input Timeرا لمس نمایید و یکی
از گزینه های [ ]Fast]، [Generalیا [ ]Slowرا به دلخواه
انتخاب نمایید.

صوتی ()Audio
برای ورود به صفحه ی تنظیمات صدا ]Audio[ ،در صفحه ی
تنظیمات را لمس نمایید.

ضخامت خطوط دست نوشت
()Handwriting Thickness
نوشت،
دست
ضخامت
میزان
تنظیم
برای
[ ]Handwriting thicknessرا لمس نمایید و یکی از
گزینه های [ ]Coarse]، [Generalیا [ ]Fineرا انتخاب
		
نمایید.
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نمایید.
باالنس/فیدر ()Balance/Fader
برای ورود به صفحه ی باالنس ]Balance/Fader[ ،را لمس سیستم صوتی سه بعدی آرکامیز (Arkamys 3D
نمایید .شما می توانید تنظیمات باالنسی را انتخاب نمایید که )Sound
محیط شنیداری ایده آلی را در تمامی صندلی های خودرو ،شما می توانید سیستم صوتی سه بعدی آرکامیز را
 on/offکرده و همچنین می توانید ،تمامی سرنشین ها
فراهم آورد.
( )all Passengersیا راننده ( )driverرا به دلخواه انتخاب
نمایید.

برای تنظیم باالنس اسپیکر های جلو/عقب
نمایید.
برای تنظیم باالنس اسپیکر های چپ/راست
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یا

را لمس

یا

را لمس

پیش تنظیمات EQ
شما می توانید ،مودهای مرتبط با شرایط و ضرورتهای مختلف
را انتخاب نمایید.

توجه :اکوالیزر ،تنها برای تنظیم صدای فایل های صوتی
کاربرد دارد ،در نتیجه ،لطفاً برای تنظیم بلندی صداهای دیگر
خودرو ،از پیچ کنترل میزان بلندی صدا یا دکمه های فرمان
		
استفاده نمایید.

پیش تنظیمات اکوالیزر دارای  6گزینه می باشدClassical،:
 ،Pop، Jazz، Vocals، Rockو .custom
برای تنظیم منحنی پیش تنظیمات اکوالیزر یا را لمس
نمایید.
زمانیکه رقم هریک از باندهای اکوالیزر در حال تغییر
باشد ،گزینه ی  customبصورت اتوماتیک روشن
( )highlightedمی شود ،که نشانگر این است آن گزینه
انتخاب شده است .زمانیکه از تنظیمات اکوالیزر خارج
می شوید ،تنظیمات بصورت اتوماتیک ذخیره می شوند.

بلندی  /رسائی صدا ()Loudness
[ ]Loudnessرا لمس نمایید ،زمانیکه از عمکلرد جبرانی
بلندی  /رسائی صدا ( )Loudnessاستفاده نمایید ،عملکرد
بلندی  /رسائی صدا ( )Loudnessمی تواند ،نارسائی های
توئیتر و باس ( )tweeter and bassرا در مودی که میزان
بلندی صدا ،پایین می باشد ،جبران نماید.
عملکرد تنظیمات سرعت و بلندی صدا
تنظیمات سرعت و میزان بلندی صدا دارای سه سطح می باشد:
 ،Low، Normalو  .Highشما می توانید هر یک از سطوح
را به دلخواه انتخاب کرده و همچنین می توانید ،این عملکرد
را غیرفعال نمایید.
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پیچ کنترل میزان بلندی صدا
شما می توانید میزان بلندی صدا توسط سیستم را تنظیم
نمایید.
را لمس نمایید یا برای کاهش میزان
برای افزایش صدا
را لمس نمایید.
بلندی صدا
میزان بلندی صدای اطالعات خودرو
[ ]Vehicle Information Volumeرا لمس نمایید و
میزان بلندی صدای سیستم های هشدار خودرو را با انتخاب
[ ]Normalو [ ،]Loudتنظیم نمایید.
زنگ تلفن ()Ringtone
برای انتخاب زنگ تماس های دریافتی []Call Ringtone
را لمس نمایید.
صدای لمس صفحه ()Touch Tone
برای فعالسازی یا غیرفعالسازی صدای لمس کلیدهای پشت
صفحه کلید شماره گیری ]Touch Tone[ ،را لمس نمایید.
159

صدای لمس صفحه ()Displayed Touch Tone
برای فعالسازی یا غیرفعالسازی صدای لمس کلیدهای صفحه
کلید شماره گیری ]Displayed Touch Tone[ ،را لمس
نمایید.

ساعت و تاریخ
در صفحه ی تنظیمات ،برای ورود به صفحه ی تنظیمات
ساعت و تاریخ ]Time[ ،را لمس نمایید.

فرمت نمایش تاریخ ()Date format
سیستم فرمت های نمایش تاریخ گوناگونی دارد ،شامل
 D/M/YY، M/D/YYو .YY/M/D
استفاده از فرمت  24ساعتی ()24-hour format
بر اساس نیاز خودتان ،برای فعالسازی 24-hours format ،را
		
انتخاب نمایید.

تاریخ ()Date
تنظیمات تاریخ قابل دسترسی می باشد.
ساعت ()Time
تنظیمات ساعت قابل دسترسی می باشد
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سیستم
برای ورود به صفحه ی تنظیمات سیستم ]System[ ،در
صفحه ی تنظیمات را لمس نمایید ،در این صفحه ی شما
می توانید ،بعضی از عملکردها و وضعیت های پایه ی سیستم
را مشاهده کرده و یا تنظیم نمایید.

در این صفحه ی  ،شما می توانید ،PDSN ،نسخه ی ،SW
نسخه ی  ،HWنسخه ی ،firmware، Bluetooth MAC
نسخه ی نرم افزار  MCUو  MBSNرا مشاهده نمایید.
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ریست کردن تنظیمات ()Setting reset
برای مشاهده ی پیام (آیا مایل به تغییر  /بازیابی تنظیمات به
حالت پیش فرض هستید؟)
“? ،”Restore default settingsدر صفحه ی تنظیمات
سیستم ،گزینه ی [ ]Setting resetرا لمس نمایید.
پس از بازیابی تنظیمات پیش فرض ،ریست کردن سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) به تنظیمات اصلی آن ،باعث
حذف اطالعات موجود در آن نخواهد شد .لطفاً با احتیاط از
این عملکرد استفاده نمایید.
ریست به تنظیمات کارخانه ()Factory reset
برای مشاهده ی پیام (آیا مایل به حذف تمامی اطالعات کاربر
هستید؟)
“? ،”Delete all user dataدر صفحه ی تنظیمات سیستم،
گزینه ی [ ]Factory resetرا لمس نمایید.
در صورت اجرای عملیات “ریست به تنظیمات کارخانه
( ،”)Factory resetتمامی اطالعات موجود در سیستم
سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر) ،حذف خواهند شد.

لطفاً با احتیاط از این عملکرد استفاده نمایید.
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صندلی ها
نظر اجمالی
براي اجتناب از خطر از دست دادن كنترل و صدمه
دیدن راننده و سرنشین ،قبل از شروع به حرکت،
صندلي ها را تنظيم نماييد.
این خودرو به صندلی های جلویی با قابلیت تنظیم  6موده یا 4
موده و صندلی های عقب مستقل ،مجهز است.
در حالت ایده آل ،تنظیمات صندلی ،باید به گونه ای باشد كه
با كمی خم كردن بازوها بتوان فرمان را نگاه داشت و پاها در
حالت نیمه خمیده باشند .از اینکه در وضعیت رانندگی راحتی
بوده و قادر به کنترل کامل خودرو می باشید اطمینان حاصل
نمایید .در زمان تنظیم ارتفاع صندلی دقت نمایید پاهای
سرنشین پشتی ،ممکن است در زمان پایین آوردن صندلی،
در زیر صندلی گیر نماید .از خواباندن بیش از حد پشتی
صندلی جلو به سمت عقب ،بپرهیزید .بهترین حالت عملیاتی
کمربندهای ایمنی زمانیست که زاویه ی پشتی صندلی نزدیک
به  25درجه نسبت به حالت قائم باشد .تنظیم درست صندلی
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و رعایت فاصله ی استاندارد ،صدمات ناشی از برخورد با کیسه
هوا در زمان بازشدن آن را كاهش میدهد.
پشتی های محافظ سر
پشتی های محافظ سر را به شکلی تنظیم نمایید كه
بخش باالیی پشتی محافظ ،با بخش باالیی سر سرنشین
در یک راستا باشد و تا پشت سر سرنشین تا حد امکان
به پشتی محافظ سر نزدیک باشد .به این ترتیب خطر
آسیب های سر و گردن را در صورت بروز تصادف،
كاهش دهید .از تنظیم یا باز کردن پشتی محافظ سر در
حالیکه خودرو در حال حرکت است خودداری نمایید.

از آویختن اشیا از پشتی محافظ سر یا میله های آن
بپرهیزید.
پشتی های محافظ سر ،به گونه ای طراحی شده اند كه در
صورت تصادف از پشت یا ترمز شدید ،از حركت سر سرنشین به
سمت عقب جلوگیری نموده و به این ترتیب ،خطر آسیب های
سر و گردن را كاهش دهند.

برای تنظیم ارتفاع پشتی محافظ سر صندلی ،سه حالت موجود
می باشد.
در زمان تنظیم ارتفاع پشتی محافظ سر ،از حالت پایین به باال،
پشتی محافظ سر را مستقیما به سمت باال بکشید ،و پس از
اینکه ارتفاع پشتی به حد مطلوب رسید ،پشتی محافظ سر را به
آرامی به سمت پایین فشار دهید ،تا از اینکه در جای خود قفل
شده است اطمینان حاصل نمایید.
دكمه های مشخص شده توسط فلش (شکل  ) Bرا در هر دو
سر بصورت همزمان ،فشار داده و پشتی محافظ سر را به سمت
باال بکشید.
در زمان تنظیم ارتفاع پشتی محافظ سر ،از حالت باال به پایین،
دكمه ی مشخص شده توسط فلش (شکل  ) Aفشار داده و
پشتی محافظ سر را به سمت پایین فشار دهید؛ پس از اینکه

ارتفاع پشتی به حد مطلوب رسید ،دکمه را رها کرده ،پشتی
محافظ سر را به آرامی به سمت پایین فشار دهید ،تا از اینکه در
جای خود قفل شده است اطمینان حاصل نمایید .برای پایین
دادن پشتی محافظ سر به پایین ترین سطح آن ،دکمه های
راهنما (شکل  )Bرا در هر دو سر پشتی محافظ سر به صورت
همزمان فشار داده و  ،پشتی محافظ سر را به سمت پایین را
فشار دهید.
تنظیم صندلی بصورت دستی
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 -1تنظیم صندلی به سمت جلو یا عقب
اهرم ( )1را باال برده و صندلی را به سمت مورد نظرتان بلغزانید
سپس اهرم را رها نمایید .قبل از شروع به حرکت ،از اینكه
صندلی در سرجای خود قفل شده است ،اطمینان حاصل
نمایید.
 -2تنظیم ارتفاع نشیمن صندلی *
برای تنظیم ارتفاع صندلی ،اهرم ( )2را کشیده و ارتفاع صندلی
را تا حد مورد نظر باال بیاورید .اهرم ( )2را فشار داده ارتفاع
صندلی را تا حد مورد نظر پایین بیاورد.
 -3تنظیم زاویه ی پشتی صندلی
اهرم ( )3را به سمت باال کشیده و زاویه ی پشتی صندلی را به
میزان دلخواه تنظیم نمایید.

تنظیم صندلی برقی *

 -1تنظیم به سمت جلو  /به سمت عقب
برای حركت دادن صندلی به سمت جلو یا عقب ،كلید ( )1را به
سمت جلو یا عقب فشار داده ونگاه دارید.
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 -2ارتفاع نشیمن صندلی
برای باال بردن یا پایین آوردن صندلی ،کلید ( )1را به سمت باال
یا پایین بکشید یا فشار دهید.
 -3تنظیم زاویه پشتی صندلی
كلید ( )2را به سمت جلو یا عقب بچرخانید تا زاویه مورد نظر
بدست آید.
 -4تنظیم قوس کمر
برای تنظیم بخش پر کننده ی قوس کمر  ،اهرم شماره ی ()3
را بچرخانید.

گرمکن صندلی جلو *
در صورتیکه پوست انسان در تماس با صندلی گرمکن
دار (در حالت روشن بودن گرمکن) به مدت زیادی قرار
گیرد ،احتمال سوختگی خفیف در پوست وجود دارد.
پشتی و نشیمن صندلی دارای المنت های گرمکن می باشند.
پس از استارت موتور خودرو ،برای فعال کردن عملکرد گرمکن
صندلی ،دکمه ی گرمکن مربوط به صندلی را فشار دهید.

 -1دکمه ی گرمکن صندلی راننده
 -2دکمه ی گرمکن صندلی سرنشین جلو
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فشار دهید (کلید گرمکن صندلی را) .به این ترتیب دمای
صندلی بین  38تا  42باقی خواهد ماند .برای خاموش
کردن گرمکن صندلی دکمه را مجددا فشار دهید.
همزمان با فشردن دکمه ی گرمکن صندلی ،صندلی مربوطه
گرم خواهد شد .برای خاموش کردن گرمکن ،دکمه را مجددا
فشار دهید .با فشردن دکمه ی مربوطه برای فعال سازی
گرمکن صندلی مورد نظرتان ،چراغ نشانگر دکمه روشن خواهد
شد .زمانیکه دمای صندلی نزدیک به  42درجه سانتیگراد شود،
عملکرد گرمکن صندلی ،بصورت اتوماتیک غیرفعال خواهد شد.

مهم

• از قرار دادن پتو ،بالشت یا پوشش هایی از این قبیل ،بر روی
صندلی ها خودداری نمایید.
• در صورتیکه دمای صندلی به  45درجه ی سانتیگراد رسیده
و همچنان گرمتر نیز شود ،گرمکن صندلی را خاموش کرده و به
عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید.
• استفاده ی مداوم از گرمکن صندلی ممکن است باعث خواب
آلودگی راننده شود که بسیار خطرناک می باشد.
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صندلی های عقب
از قرار دادن اشیاء بر روی کاور بار * در پشت صندلی
عقب خودداری نمایید تا از صدمه دیدن سرنشینان
خودرو در صورت بروز تصادف ،جلوگیری نمایید.

تنظیم پشتی صندلی عقب
پیچ کنترل قفلی در باالی پشتی صندلی عقب را به سمت
باال بکشید تا قفل پشتی صندلی را آزاد نمایید ،سپس پشتی
صندلی را در بازه ی زاویه ای معین (نزدیک به  14درجه)
تنظیم نمایید ،و پیچ کنترل قفلی را پس از اینکه پشتی صندلی
عقب در حالت مناسبی قرار می گیرد ،رها کرد و از اینکه پشتی
صندلی عقب قفل شده است ،اطمینان حاصل نمایید.

جلو ،محفظه کوچک نگهداری اشیا یا پشتی محافظ سر صندلی
عقب محتمل می باشد .برگرداندن پشتی صندلی عقب به حالت
قائم و قفل کردن آن در زمان باز گرداندن مجدد پشتی صندلی

تا کردن پشتی صندلی عقب
درصورتیکه مایلید تا فضای محفظه ی بار را افزایش دهید ،ابتدا
پشتی های محافظ سر صندلی های عقب را کامال پایین داده
(یا خارج نمایید) ،و سپس پیچ کنترل قفلی در هر دو سمت
را باال بکشید و پشتی صندلی عقب را به سمت جلو بخوابانید.

توجه :در زمان برگرداندن پشتی صندلی عقب به وضعیت مورد
نظرتان ،از اینکه کمربند ایمنی صندلی عقب ،بین صندلی گیر
نیفتاده باشد ،اطمینان حاصل نمایید.

عقب ،پیچ کنترل قفلی در باالی پشتی صندلی عقب را به سمت
باال بکشید تا قفل پشتی صندلی را آزاد نمایید ،پشتی را فشار
دهید تا در وضعیت مناسب قرار گیرد ،شنیدن صدای کلیک به
معنای قفل بودن پشتی صندلی می باشد.

توجه :در صورتیکه پشتی های محافظ سر صندلی های
عقب را کامال پایین نداده باشید ،و یا در صورتیکه پشتی
صندلی های جلو را بیش از حد خوابانده باشید ،در زمان تا
کردن پشتی صندلی عقب ،امکان صدمه دیدن پشتی صندلی
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کمربندهای ایمنی
از اینكه كمربند های ایمنی به درستی بسته شده باشند،
اطمینان حاصل نمایید .هیچ سرنشینی حق نشستن
بر روی صندلی با کمربند ایمنی معیوب را ندارد.
استفاده ی نادرست از كمربند های ایمنی خطر فوت
یا آسیب جدی را در صورت تصادف افزایش می دهد.

سیستم کیسه هوا ( )SRSبا هدف افزایش كارآیی
كلی كمربند های ایمنی خودرو طراحی شده است.
توجه داشته باشید که این سیستم ،جایگزین كمربند
نمی باشد .بستن كمربند های ایمنی در تمامی مواقع
الزامی است.
در طول زمان رانندگی ،کمربند ایمنی را باز ننمایید .در
غیر اینصورت خطر فوت یا آسیب جدی را در صورت
تصادف یا ترمزگیری شدید ،افزایش می یابد.
بستن کمربند ایمنی یا وارد کردن یک شیی فلزی به
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داخل قفل کمربند ایمنی ،در زمانیکه راننده ،صندلی
خود را ترک می نماید ،ممنوع می باشد ،زیرا ممکن
است در بعضی مدلها ،زمانیکه راننده خودرو را ترک
کرده است ،باعث استارت موتور خودرو ،بصورت
اتوماتیک گردد.
این خودرو مجهز است به چراغ هشدار بسته
نبودن ،کمربند ایمنی تا به شما یادآوری نماید که
کمربند ایمنی را ببندید.
در طول زمان رانندگی  /حرکت ،کمربندهای ایمنی باید بسته
باشند .از آنجایی که شما هرگز نمی توانید پیش بینی نمایید
که آیا تصادفی در پیش رویتان هست یا نه.
در بسیاری از تصادفات ،سرنشینانی که کمربندهای ایمنی را
به درستی بسته اند ،به خوبی حفاظت شده اند ،در حالیکه
سرنشین هایی که کمربندهای ایمنی را به درستی نبسته اند ،با
خطر فوت یا آسیب جدی در صورت تصادف مواجه می شوند.
تجربیات به خوبی نشان داده اند که بستن صحیح کمربندهای
ایمنی در تصادفات ،تا چه حدی موثر بوده اند.
بنابر این تمامی سرنشین ها باید کمربندهای ایمنی را به
درستی ببندند ،حتی در زمان طی مسافت های کوتاه.

ایمنی و حفاظت تامین شده توسط کمربندهای ایمنی
بستن کمربندهای ایمنی توسط سرنشین های صندلی عقب
به یک اندازه دارای اهمیت می باشد ،زیرا در غیر اینصورت،
سرنشین های صندلی های عقب ،که کمربند ایمنی خود را
نبسته باشند یا به نادرستی بسته باشند ،در صورت تصادف به
سمت جلو پرت شده و خود و راننده و دیگر سرنشین ها را به
خطر خواهند انداخت.
در طول زمان رانندگی  /حرکت سرعت حرکت سرنشین ها ،هم
سرعت خودرو می باشد .در صورت بروز تصادف های از جلو یا
ترمزگیری شدید ،سرنشین های داخل خودرو در اثر اینرسی
متوقف نخواهند شد و با همان سرعت حرکت خودرو ،پیش
از تصادف به حرکت ادامه خواهد داد ،و با یک مانع برخورد
خواهد کرد .این مانع می تواند ،فرمان ،مجموعه صفحه کیلومتر
(داشبورد) ،شیشه ی جلو یا هر شیی دیگر در داخل خودرو
باشد ،که در مسیر حرکت رو به جلو قرار دارد ،و سرنشین هایی
که کمربند ایمنی را به درستی بسته اند ،به خوبی حفاظت
خواهند شد.
زمانیکه کمربند ایمنی به درستی بسته شده باشد ،بصورت

اتوماتیک در زمان رخداد تصادف یا ترمزگیری شدید قفل
شده و با کاستن از سرعت (اینرسی) شما همراه با خودرو
از حرکت های کنترل نشده ی شما در داخل خودرو
پیشگیری خواهد کرد ،که ممکن است باعث آسیب جدی
به راننده و سرنشین های دیگر شود .تحت حمایت و ایمنی
کمربند ایمنی ،شما فاصله ی بیشتر و زمان بیشتری برای

جلوگیری از حرکت خواهید داشت ،و قویترین استخوان در بدن
شما تمام ضرب نیروی برخورد را به خود خواهد گرفت .به این
دلیل است که بستن کمربند ایمنی به شکل صحیح از اهمیت
باالیی برخوردار می باشد.
زمانیکه تصادف جزئی رخ دهد ،حائل کردن دستانتان برای
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حفاظت در برابر نیرو تصادف ،بسیار خطرناک می باشد .حتی
تصادفات سرعت پایین ،نیروی ایجاد شده به حدی است که
بازوها و دستان شما قادر به تحمل آن نیستند ،در نتیجه
کمربندهای ایمنی در طول زمان رانندگی و حرکت ،باید به
شکل صحیح بست شوند.
چگونگی بستن کمربندهای ایمنی به شکل صحیح
زمانیکه تصادف رخ می دهد ،بستن کمربند ایمنی به
شکل غیرصحیح ،خطر فوت یا آسیب جدی را در صورت
تصادف افزایش می دهد.

هر کمربند ایمنی تنها برای استفاده ی یک سرنشین
می باشد .از استفاده ی دو نفره ی کمربند ایمنی،
بپرهیزید
از بستن کمربند ایمنی در حالیکه کودک یا نوزاد را در
آغوش دارید ،بپرهیزید.
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از پوشیدن لباس های سنگین و ضخیم یا گشاد ،در
زمانیکه کمربند ایمنی را می بیندید ،بپرهیزید ،تا میزان
کارکرد ایمنی تامین شده توسط کمربند ایمنی ،حفظ
شود.
اجازه ندهید اشیاء خارجی مانند قلم عینک ،و کلیدها و
مشابه آن بین بدن سرنشین و کمربند ایمنی قرار گیرد،
زیرا موارد مذكور می توانند كارایی کمربند را تحت
تاثیر قرار دهند.
خواباندن پشتی صندلی در طول زمان رانندگی و حرکت بسیار
خطرناک است .کمربند ایمنی زمانیکه روی صندلی دراز کشیده
باشید ،عملکرد موثر نخواهد داشت.
زمانیکه تصادف رخ می دهد ،بدن شما از زیر کمربند شانه ،رد
شده و بازو یا گردن شما صدمه خواهد دید .کمربند روی ران
از شکم شما رد شده و بر شکم شما فشار وارد خواهد آورد ،که
باعث افزایش خطر وارد آمدن آسیب جدی خواهد شد.
کمربند های ایمنی نصب شده در خودروی شما برای
استفاده ی سرنشینان بالغ طراحی شده اند ،در نتیجه این

توصیه های ایمنی ،تنها برای افرادی با قد و اندام فرد بالغ قابل
کاربرد می باشند .در رابطه با روش های کاربری کمربندهای
ایمنی برای کودکان ،لطفاً نگاه کنید به “روش های کاربری
کمربندهای ایمنی برای کودکان“.
کمربندهای ایمنی نصب شده در این خودرو ،نوع سه نقطه ای
می باشند.
برای حصول ایمنی و حفاظت موثر ،در طول زمان رانندگی
حرکت ،سرنشین بهتر است تا پاهایش را در کف خودرو و
در مقابل خود قرار دهد ،در حالتی بنشیند که بدنش صاف
باشد و از خواباندن بیش از حد پشتی صندلی پرهیز نماید در
حالیکه به طور کامل به پشتی تکیه کرده است و نهایتا اینکه
کمربندهای ایمنی را به شکل صحیح ببندد.

کمربندهای ایمنی سه نقطه ای
لطفاً دستورالعمل های زیر را برای استفاده از کمربندهای
ایمنی سه نقطه ای به شکل صحیح ،مطالعه فرمایید.
 -1كمربند ایمنی را بطور یكنواخت روی شانه ها و سینه
بكشید و اطمینان حاصل نمایید كه پیچ نخورده باشد.

 -2زبانه ی فلزی را در نزدیك ترین قفل کمربند ایمنی وارد
نمایید .صدای کلیک نشان میدهد كه كمربند كام ً
ال قفل شده
است.
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مهم

 -3کمربند شانه را به سمت باال بکشید و کمربند روی ران را
سفت نمایید.
 -4برای باز کردن (آزاد کردن) کمربند ایمنی ،دکمه ی قرمز
روی قفل کمربند ایمنی را فشار دهید .کمربند ایمنی ،آزاد شده
و بصورت اتوماتیک در داخل قرقره جمع خواهد شد.

مهم

• پیش از بستن درب ،مطمئن شوید که ،کمربند ایمنی در بین درب
و اتاق باقی نماند ،در غیر اینصورت ،کمربند ایمنی یا خودرو ،ممکن
است صدمه ببینند.
• اگر شما کمربند ایمنی را با سرعت بکشید ،کمربند ایمنی سه
نقطه ای ،ممکن است قفل شود .در اینصورت ،کمربند ایمنی را برای
باز کردن قفل ،یک مقدار داخل نمایید ،و سپس کمربند ایمنی را به
آرامی بیرون بکشید.
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• در صورتیکه بیرون کشیدن کمربند ایمنی از داخل قرقره راهنمای
کمربند ایمنی به سختی انجام شود ،ممکن است به این دلیل باشد
که ،نوار کمربند در اثر جمع شدن سریع ،در داخل قاب قرقره ،پیچ
خورده باشد .شما می توانید زبانه را گرفته و کمربند ایمنی را به آرامی
خارج نمایید ،و سپس اجازه دهید تا نوار کمربند ایمنی در داخل قاب
قرقره ،جمع شود.
• برای جلوگیری از افتادن کمربند در پشت پشتی صندلی در طول
عملیات خواباندن پشتی ،و از دست دادن قابلیت عملیاتی نرمال ،پس
از استفاده ،نوار کمربند ایمنی عقب را در داخل قاب قرقره گیره ی
کمربند ایمنی در ستون  Dوارد نمایید.
• حتی اگر کمربند ایمنی به طور کامل صاف نشده باشد ،همچنان،
باید در طول زمان رانندگی/حرکت ،بسته شود ،اما بخش پیچ
خورده ی کمربند ایمنی ،بهتر است بر روی بدن سرنشین قرار نگیرد.
زمانیکه این اتفاق می افتد ،لطفاً با عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز تماس حاصل نمایید.

روش صحیح قرارگیری کمربندهای ایمنی

اطمینان حاصل نمایید که کمربند ایمنی بر روی گردن
یا شکم شما فشار نمی آورد .هیچگاه کمربند ایمنی را
پشت در زیر بازو یا پشت کمرتان قرار ندهید.

در زمان بستن کمربندهای ایمنی ،کمربند روی ران باید در
پایین ترین موقعیت ممکن قرار گرفته و مفاصل ران (باسن)
شما را در بر گیرد .هیچگاه اجازه ندهید که کمربند بر روی
شکم قرار گیرد .زمانیکه تصادف رخ دهد ،کمربند روی ران
نیروی تصادف را بر روی مفاصل ران (باسن) وارد کرده و از

سرخوردن بدن شما از زیر کمربند روی ران ،جلوگیری می
نماید .در صورتیکه بدن شما از زیر کمربند روی ران سر
بخورد ،حرکت نماید ،کمربند ران بر روی شکم قرار گرفته ،و
در صورت رخداد تصادف ،نیروی تصادف را بر روی شکم وارد
خواهد کرد ،که ممکن است خطر آسیب جدی یا حتی فوت را
افزایش دهد .کمربند روی شانه باید از بر روی میانه ی شانه و
سینه ی سرنشین قرار گیرد .در صورت ترمزگیری شدید و
تصادف ،کمربند روی شانه قفل خواهد شد .هیچ وقت کمربند را
از روی گردن ،بازوها ،یا زیر بازوها یا پشت کمرتان ،عبور ندهید.
برای حصول اطمینان از اینکه ،کمربندهای ایمنی قادر به تامین
بیشترین میزان ایمنی هستند ،کمربندهای ایمنی باید همیشه
صاف (نپیچیده) بوده و بدن سرنشین را به شکلی آسوده ،در بر
گیرد .کمربند ایمنی را به شکلی تنظیم نمایید که از شل نبودن
آن ،اطمینان حاصل نمایید.
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تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی بر روی ستون
در طول زمان رانندگی  /حرکت هرگز اقدام به تنظیم
ارتفاع کمربند ایمنی ،ننمایید.

از اینکه نقطه ی مهار کمربند ایمنی روی ستون در
ارتفاع مناسب تنظیم و قفل شده است ،اطمینان حاصل
نمایید ،در غیر اینصورت ،خطر فوت یا آسیب جدی را
در صورت تصادف افزایش می دهد.
صندلی های راننده و سرنشین جلو در این خودرو به مهار
کمربند ایمنی روی ستون با قابلیت تنظیم ارتفاع مجهز است.
به این وسیله می توانید ،ارتفاع کمربند روی شانه را به شکلی
تنظیم نمایید که تنها بر روی بخش میانی شانه ی سرنشین
بنشیند .ارتفاع کمربند ایمنی بهتر است تا دور از صورت و
گردن و البته نه زیر شانه ،تنظیم شود .تنظیم نادرست ارتفاع
کمربند روی شانه ،از میزان قابلیت کارکرد ایمنی کمربند
ایمنی در صورت بروز تصادف یا ترمزگیری شدید در مواقع
اضطراری ،خواهد کاست.
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لطفاً دستورالعمل های زیر را برای استفاده ی صحیح از قابلیت
تنظیم ارتفاع مهار کمربند ایمنی روی ستون ،به شکل صحیح،
مطالعه فرمایید.
 -1کمربند ایمنی بکشید.
 -2دکمه ی آزاد کننده را فشار داده و کشویی تنظیم
ارتفاع کمربند را به دلخواه باال یا پایین دهید ،تا کمربند در
راحت ترین حالت ممکن بسته شود.

 -3پس از حرکت دادن کشویی مهار تنظیم ارتفاع کمربند
به موقعیت مورد نظرتان ،کشویی تنظیم کننده را در حالیکه
دکمه ی آزاد کننده ،فشرده نیست ،به سمت پایین یا باال
حرکت دهید تا از اینکه قفل شده است ،اطمینان حاصل نمایید.
استفاده از کمربندهای ایمنی در زمان حاملگی
بستن کمربند ایمنی به شکل صحیح نیز از مادر حامله و جنین
در صورت بروز تصادف ،محافظت خواهد کرد .مانند تمامی
سرنشین ها ،یک خانم حامله نیز در صورتیکه کمربند ایمنی

را به شکل صحیح نبسته باشد ،در صورت رخ دادن تصادف یا
ترمزگیری شدید و ناگهانی ،ممکن است بیشتر صدمه ببیند.
در طول زمان حاملگی ،خانم های حامله باید کمربند ایمنی سه
نقطه ای را به شکل صحیح ببندند .کمربند روی شانه باید بر
		
روی سینه در موقعیت درست قرار گیرد.
کمربند روی ران نیز باید بر روی مفاصل ران (باسن) و تا حد
امکان در پایین ترین وضعیت قرار گیرد و برآمدگی نوزاد را در
بر گیرد .کمربند ایمنی باید به شکل صاف قرار گیرد ،و بر روی
شکم فشار وارد نیاورد.
برای جزئیات بیشتر ،لطفاً با پزشک مشورت فرمایید.
استفاده از کمربندهای ایمنی برای افراد معلول
معلولین همچنین ،باید کمربندهای ایمنی را به شکل صحیح
ببندند.
برای جزئیات بیشتر ،لطفاً با پزشک مشورت فرمایید.
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استفاده از کمربندهای ایمنی کودکان
در طول زمان رانندگی  /حرکت ،برای تامین بیشترین
میزان ایمنی برای کودکان ،باید اقدامات مناسب انجام
شوند.
به دالیل ایمنی ،کودکان باید در تجهیزات ایمنی مخصوص
کودک ،که در صندلی عقب نصب شده اند ،بنشینند.
نوزادها
تجهیزات ایمنی کودک مناسب ،باید بر اساس سن ،قد
و وزن کودکان انتخاب شوند.

از حمل کودک یا نوزاد در خودرو در حالیکه ،آنها را در
آغوش دارید ،بپرهیزید .زمانیکه تصادف رخ دهد ،وزن
کودک در اثر اینرسی ،نیرویی تولید خواهد کرد ،که
شما قادر به نگاه داشتن کودک نخواهید بود .کودک به
سمت جلو پرتاب شده و خطر فوت یا آسیب جدی ،در
صورت تصادف افزایش خواهد یافت.
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کمربندهای ایمنی مخصوص افراد بالغ ،مناسب کودکان
نمی باشند ،زیرا کمربندهای ایمنی قادر به مهار مفاصل ران
(باسن) به شکلی قابل اعتماد نیستند .در صورت رخ دادن
تصادف ،خطر فوت یا آسیب جدی افزایش خواهد یافت .بنابر
این ،بهتر است تا کودکان در صندلی های ایمنی مخصوص
کودک ،بشینند .برای حمل نوزادها نیز بهتر است تا از تجهیزات
ایمنی مخصوص استفاده شود.
شما می توانید تجهیزات ایمنی کودک مناسب برای خودرو و
کودک تان را انتخاب و بر اساس دستوالعمل های ارائه شده
توسط شرکت سازنده ،نصب نمایید .برای جزئیات بیشتر ،لطفاً
نگاه کنید به “سیستم های ایمنی کودک” در همین بخش.

کودک های بزرگ تر
از اینکه دو کودک از یک کمربند به صورت همزمان
استفاده نمایند ،به شدت بپرهیزید .در غیر این صورت
خطر فوت یا آسیب جدی ،در صورت تصادف افزایش
خواهد یافت.

زمانیکه کودکان وزن باالیی داشته باشند ،و قادر به استفاده از
صندلی مخصوص کودک نباشند ،بهتر است تا از کمربندهای
ایمنی نصب شده بر روی خودرو استفاده نمایند.

لطفاً کودکان را وادار نمایید تا بصورت قائم بر روی صندلی
بنشینند و کمربند ایمنی سه نقطه ای را به شکلی ببندند که
کمربند روی شانه قادر به تامین بیشترین میزان ایمنی باشد .بر
اساس آمار منتشره ،کودکان در صورت نشستن در صندلی عقب
و بستن کمربندهای ایمنی به شکل صحیح ،امنیت بیشتری
خواهند داشت.
کمربندهای ایمنی را از نظر قرارگیری صحیح ،چک نمایید.
ارتفاع کمربندهای ایمنی را به شکلی تنظیم نمایید که کمربند
روی شانه از صورت و گردن کودکان فاصله داشته باشد .کمربند
روی ران باید بر روی مفاصل ران (باسن) و در پایین ترین
حالت ممکن قرار گیرد ،تا با تماس با ران ها ،بدن کودک را به
شکل صحیح ،مهار نمایید .به این ترتیب ،کمربندهای ایمنی
نیروی حاصل از ضرب وارد بر بدن کودک در تصادفات را جذب
می نمایند.
در صورتیکه کمربند روی شانه بیش از حد به صورت یا گردن
کودک نزدیک باشد ،لطفاً بالشتک نشیمن استاندارد مخصوص
کودک استفاده نمایید .بالشتک کودک با افزایش ارتفاع نشیمن
کودک ،کمربند روی شانه را بر روی بخش میانی شانه های
کودک و کمربند روی ران را بر روی مفاصل ران (باسن) کودک
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کودک قرار می دهد.
پیش کشاننده های کمربند های ایمنی *
پیش کشاننده های کمربند های ایمنی صرفاً یكبار
فعال شده و بعد از عمل کردن ،باید تعویض گردند .عدم
تعویض پیش کشاننده های کمربند های ایمنی پس از
تصادف كارائی سیستم های ایمنی سرنشین های جلو
را كاهش خواهد داد.

در صورت عمل کردن پیش کشاننده کمربند ایمنی،
کمربندهای ایمنی همچنان قادر به عمل کردن خواهند
بود و تحت شرایطی که خودرو قادر به حرکت می باشد،
همچنان باید به شکل صحیح بسته شوند و در اولین
فرصت برای تعویض پیش کشاننده کمربند ایمنی باید
به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید.
پیش کشاننده های کمربند های ایمنی در قرقره های كمربند
های ایمنی جلو قرار دارند .اگر چه پیش کشاننده کمربند ایمنی
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قابل دیدن نیستند ،اما این پیش کشاننده ها همچنان بخشی از
مجموعه ی کمربندی ایمنی می باشند.
پیش کشاننده های کمربند های ایمنی به همراه کیسه های هوا
فعال می شوند تا در صورت تصادف از جلو ،ایمنی مضاعفی را
برای حفاظت از سرنشین ها تأمین نمایند .پیش کشاننده های
کمربند های ایمنی بصورت اتوماتیک كمربند های ایمنی را
جمع می کنند .این عملکرد ،در صورت تصادف از جلو از میزان
حركت سرنشین به سمت جلو می کاهد.
چراغ هشدار کیسه هوا ،با روشن شدن در صفحه کیلومتر /
پنل کنترل ،شما را از وجود هر گونه نقصی در كاركرد پیش
کشاننده های کمربند های ایمنی مطلع خواهد کرد( .مراجعه
نمایید به بخش “ نشانگرها و چراغ های هشدار “ در بخش
“صندلی ها و سیستم های ایمنی”)
پیش کشاننده های کمربند های ایمنی صرفاً یكبار فعال شده
و بعد از عمل کردن ،باید تعویض گردند در این زمان ممکن
است الزم باشد که بخش های دیگر سیستم کمربند ایمنی را
تعویض نمایید.
لطفاً نگاه کنید به قسمت “تعویض قطعات سیستم  SRSپس

از تصادف” در فصل “کیسه هواها” در همین بخش.

مهم

• در تصادف های جزئی ،پیش کشاننده های کمربند های ایمنی
عمل نخواهند کرد.
• با توجه به اینکه پیش کشاننده های کمربند های ایمنی بخشی از
سیستم ایمنی خودرو هستند ،برای تضمین عملکرد صحیح آنها ،باز
کردن یا تعویض پیش کشاننده های کمربند های ایمنی باید توسط
تكنسینهای مجاز عاملیت های مجاز مدیا موتورز انجام شود.
•  10سال از تاریخ اولیه ثبت (یا تاریخ تعویض پیش
کشاننده های کمربند های ایمنی) ،برخی از اجزاء سیستم نیاز به
تعویض خواهند داشت ،به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید .پس از تكمیل كار ،صفحه ی مربوطه در دفترچه ی
راهنمای سرویس ،نگهداری و گارانتی خودرو ،باید مهر و امضاء شود.
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کنترل ،نگهداری و تعویض کمربندهای ایمنی
کنترل کمربندهای ایمنی
کمربندهای ایمنی شکافته شده یا پوسیده در صورتیکه
تصادف رخ دهد ،ممکن است بدرستی عمل نکنند.
ممکن است در اثر نیروی ضرب تصادف شکافته شوند.
اگر کمربند ایمنی شکافته شده یا پوسیده است ،نسبت
به تعویض آن اقدام نمایید.

از عملکرد صحیح دکمه ی قرمز آزاد کننده ی قفل
کمربند ایمنی با فشار دادن و رها کردن آن اطمینان
حاصل نمایید ،این دکمه باید به راحتی پایین رفته و
به حالت اولیه باز گرد ،تا در مواقع اضطراری ،سرنشین
قادر باشد کمربند ایمنی را به سرعت باز نماید.
لطفاً دستورالعمل های زیر را برای کنترل کمربندهای ایمنی،
چراغ هشدار کمربند ایمنی ،زبانه ی کمربند ایمنی ،قفل
کمربند ایمنی ،قرقره و یا نقاط اتصال کمربند ،دنبال نمایید:
• در حالیکه کمربند ایمنی بسته شده است ،نزدیكترین قسمت
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كمربند به قالب کمربند را به سرعت بكشید ،قالب باید كام ً
ال
قفل باقی بماند.
• زبانه ی کمربند ایمنی را گرفته و کمربند ایمنی را به سمت
جلو بکشید به شکلی که دستگاه قفل کننده ی کمربند ایمنی،
بصورت اتوماتیک عمل نماید و از خارج شدن نوار کمربند،
		
جلوگیری نماید.
• كمربند را تا حدی كه امکان دارد ،از قرقره بیرون کشیده
و نوار کمربند را از نظر پارگی و صدمه دیدگی كنترل نمایید.
• نوار را از نظر عالئم ظاهری فرسودگی یا نخ نما شدگی چك
نمایید .اجازه دهید كه كمربند توسط قرقره جمع شود و بررسی
نمایید که آیا كمربند بصورت نرم ،پیوسته و كامل حرکت
می نماید.
• چک نمایید که آیا سیستم کمربند ایمنی شل یا معیوب
می باشد و یا بعضی از قطعات آن بر کارکرد درست سیستم
کمربند ایمنی تاثیر منفی دارند.
• چک نمایید که آیا چراغ هشدار کمربند ایمنی ،به درستی
عمل می نماید.
در صورت مردود شدن كمربند ایمنی در هر یک از این
آزمایش ها ،در اولین فرصت جهت بازرسی به عاملیت خدمات

پس از فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید.
نگهداری کمربندهای ایمنی
از نصب یا باز کردن سیستم کمربند ایمنی خودداری
نمایید .هر نوع تعمیرات بر روی قطعات سیستم
کمربند ایمنی باید توسط عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز انجام شود .در صورت عدم نگهداری
صحیح ،پیش کشاننده های کمربند های ایمنی ممکن
است بصورت نرمال فعال نشده و باعث افزایش خطر
صدمه دیدن سرنشینان در صورت تصادف گردند .برای
تضمین بهتر ایمنی سواری ،به شما توصیه می نماییم
تا با عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز تماس
حاصل نمایید.

از اینکه هیچ نوع شیی تیز با کمربند ایمنی برخورد
نداشته باشد ،اطمینان حاصل نمایید .اجازه ندهید تا
مایعات یا اشیا خارجی وارد قفل کمربند ایمنی شوند،
در غیر اینصورت امکان اینکه زبانه ی کمربند ایمنی
قادر به ورود به قفل کمربند ایمنی یا درگیر شدن با آن

نباشد ،محتمل می باشد.
کمربندهای ایمنی را تنها با مایع های شوینده ی خنثی و
آب گرم بشویید .از استفاده از هر گونه مواد شوینده ی قوی
یا محلل برای تمیز کردن کمربند ایمنی ،خودداری نمایید .از
استفاد از وایتکس یا رنگ کردن کمربند ایمنی بپرهیزید .در
غیر اینصورت ،ممکن است بافت کمربند ایمنی ضعیف شود.
پس از تمیز کردن کمربند ایمنی باید در یک مکان سایه دار
خشک شود		.
از باز گشتن کمربند ایمنی به داخل قرقره ی آن ،پیش از
خشک شدن ،جلوگیری نمایید .کمربند ایمنی را تمیز و خشک
نگهداری نمایید.
در صورت تجمع گرد و خاک یا هر نوع آلودگی در داخل قرقره
جمع شدن کمربند ایمنی به کندی انجام خواهد شد .برای
برطرف کردن گرد و خاک یا هر نوع آلودگی از یک دستمال
تمیز و خشک استفاده نمایید.
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تعویض کمربندهای ایمنی
در صورتیکه تصادفی رخ دهد ،امکان صدمه دیدن
کمربند ایمنی محتمل می باشد .در این صورت کمربند
ایمنی ممکن است قادر به حفاظت از سرنشینان نبوده
و خطر فوت یا آسیب جدی در صورت تصادف افزایش
یابد .پس از تصادف ،کمربندهای ایمنی باید کنترل شده
و در صورت نیاز در اولین فرصت تعویض شوند.
کمربند ایمنی پس از تصادف های جزئی ،نیازی به تعویض
ندارند .به هر حال ،بعضی از قطعات سیستم کمربند ایمنی
مانند زبانه ی کمربند ایمنی ،قفل کمربند ایمنی ،قرقره ی
کمربند یا ،غیره ممکن است در صورت تصادف ،تغییر فرم
داده و یا معیوب شوند .برای عملیات نگهداری یا تعویض
مجموعه ی کمربند ایمنی به عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
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کیسه هوا
نظر اجمالی
کیسه هوا تنها در تصادفات شدید ،عملک کرده و به
میزان ایمنی سرنشینان می افزاید .کیسه هوا تنها برای
مکمل میزان ایمنی تامین شده توسط کمربند ایمنی
بوده و جایگزین آن نمی باشد .حتی در صورت مجهز
بودن خودرو به کیسه هوا ،شما باید کمربندهای ایمنی
را به شکل صحیح ببندید ،در غیر اینصورت ،خطر فوت
یا آسیب جدی ،در صورت تصادف افزایش خواهد یافت.

کیسه های هوا همراه با کمربند ایمنی سه نقطه ای قادر
به تامین بیشترین میزان ایمنی برای سرنشین های بالغ
می باشند ،اما نه نوزادها .سیستم کمربند ایمنی SRS
در خودرو ،برای حفاظت از نوزادها طراحی نشده اند
برای تامین بیشترین میزان ایمنی برای نوزادها ،باید از
سیستم های ایمنی کودک در خودرو استفاده نمایید.
سیستم  SRSممکن است بسته به مدل خودرو ،دارای اجزاء

زیر باشد.
		
• کیسه هواهای سرنشین های جلو
• کیسه هواهای جانبی (در صورت مجهز بودن)
• کیسه هواهای پرده ای (در صورت مجهز بودن)
• کامپیوتر کنترل کیسه هوا

خودرو مجهز است به دو کیسه هوا برای سرنشین جلو و راننده،
و بعضی مدل ها نیز مجهز می باشند به کیسه هواهای جانبی و
کیسه هواهای پرده ای برای صندلی های جلو.
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کیسه هواهای جلو در پد مرکزی فرمان و داشبورد در باالی هشدار همچنان روشن باقی می ماند.
• هنگامیکه خودرو در حال حرکت است ،چراغ هشدار روشن
جعبه داشبورد تعبیه شده اند.
		
کیسه هواهای جانبی صندلی سرنشین جلو در سمت جانبی شود.
پشتی صندلی ،بخش رو به بیرون هر دو صندلی جلو ،قرار دارند.
عمل کردن کیسه هوا
کیسه هواهای پرده ای در تودوزی لبه های سفت قرار دارند.
شیوه ی نشستن نادرست ،نشستن بر روی یا تکیه
در وضعیت مربوطه ،جاییکه کیسه های هوا نصب شده اند ،یک
کردن به بخش هایی که کیسه های هوا در آنها تعبیه
عالمت هشدار “”AIRBAGنوشته شده است.
شده اند ،همراه با عمل کردن کیسه هواها ،ممکن است
خطر فوت یا آسیب جدی ،در صورت تصادف را افزایش
چراغ هشدار کیسه هوا
دهند.
یک چراغ هشدار در صفحه ی نمایش پنل کنترل،
شما را از بروز هر گونه نقص در سیستم کیسه هوا
برای كاهش خطر صدمات اتفاقی ناشی از عمل کردن
و یا پیش کشاننده کمربند ایمنی مطلع می نماید .با قرار گرفتن
کیسه هواها ،كمربند های ایمنی باید همواره و به شیوه
سوئیچ استارت در حالت روشن ،این چراغ هشدار در پروسه ی
ی صحیح استفاده شوند .بعالوه راننده و سرنشین جلو
كنترل روشن شده و پس از تقریباً  6ثانیه خاموش می شود.
باید صندلی خود را با فاصله كافی از کیسه هواهای جلو
در صورت بروز هر یك از عالئم زیر ،سیستم ،باید توسط عاملیت
تنظیم نماید ،تا مانع باز شدن کیسه های هوا نشوند.
خدمات پس از فروش مدیاموتورز بازرسی شود:
در صورت مجهز بودن خودرو به کیسه هواهای جانبی
• با قرار گرفتن سوئیچ استارت در وضعیت روشن ،چراغ هشدار
و پرده ای ،سرنشین های جلو باید به شکلی در صندلی
در پروسه ی كنترل روشن نشود.
های خود بنشینند که فاصله ی ایمنی را از دیواره ها
•  6ثانیه پس از قرار گرفتن سوئیچ استارت در وضعیت  ،2چراغ
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و بخش باالیی خودرو ،حفظ نمایند .به این ترتیب،
کارکرد حفاظتی کیسه های هوا افزایش خواهد یافت.
زمانیکه کیسه های هوا عمل نمایند ،کودکان بدون
تامین میزان حفاظت کافی ،در معرض خطر فوت یا
آسیب جدی ،در صورت تصادف ،قرار خواهند گرفت.
از حمل کودکان در زمانیکه خودرو در حال حرکت
است ،در آغوش یا روی پاهایتان خودداری نمایید .از
اینکه کودکان بدون حفاظت کافی در خودرو بنشینند،
جلوگیری نمایید ،همچنین ،بیرون دادن دست یا هر
بخشی از بدن در زمان حرکت خودرو ممنوع می باشد.
عمل کردن کیسه های هوا ممکن است باعث کبود
شدن سطوح بدن ،آسیب جدی و یا سوختگی در اثر
انفجار و غیره شود.
مسیر باز شدن کیسه هوا ،بین سرنشین ها و کیسه
های هوا باید خالی از هر گونه مانع یا شیئ خارجی
باشد .نصب یا قرار دادن هر گونه شیئ خارجی بر روی

کاور فرمان یا در نزدیکی کیسه هوا جلو (داشبورد)،
ممنوع می باشد .همچنین قرار دادن هر گونه روکش
یا تجهیزات جانبی در اطراف سیستم  SRSممنوع می
باشد .در صورتیکه مانعی بین سرنشین و کیسه هوا
وجود داشته باشد ،کیسه هوا ممکن است بدرستی عمل
ننماید و یا ممکن است کیسه هوا همان شیئ خارجی
را به سمت بدن سرنشین پرتاب نماید ،که خطر فوت
یا آسیب جدی را در صورت تصادف افزایش خواهد داد.
		
زمانیکه کیسه های هوا عمل نمایند ،قطعات مربوط به
کیسه های هوا در هر دو سمت ریل های سقف باالی فرمان
و یا مجموعه صفحه کیلومتر و درب های جلو و عقب ،بسیار
داغ خواهند شد .برای پرهیز از صدمه دیدگی ،از دست زدن به
قطعات مربوط به کیسه های هوا بالفاصله پس از عمل کردن
کیسه هواها ،بپرهیزید.
از دست زدن یا ضربه زدن به نقاطی که کیسه های هوا یا
قطعات مربوط به آنها قرار دارند ،خودداری نمایید ،تا از عمل
کردن تصادفی کیسه های هوا جلوگیری نمایید ،در غیر
اینصورت خطر فوت یا آسیب جدی را وجود خواهد داشت.
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در صورت تصادف ،یونیت کنترل کیسه هوا ،ضریب کاهش
سرعت یا شتاب گیری ناشی از تصادف را مانیتور کرده و تعیین
می نماید که کیسه های هوا عمل بنمایند یا ننمایند .عمل
کردن کیسه هوا ،عم ً
ال سریع بوده و با نیروی زیادی توأم با صدا
صورت می گیرد.
زمانیکه خودروها تصادف شدید از جلو داشته باشند ،کیسه
هواهایی که به شکل کامل عمل کرده اند ،همراه با کمربندهای
ایمنی که به شکل صحیح بسته شده اند ،می توانند از حرکت
راننده و سرنشین جلو به سمت جلو پیشگیری کرده و از خطر
آسیب جدی بر سینه و سر سرنشین ها جلو گیری نمایند .در
صورتیکه خودرو مجهز به کیسه هواهای جانبی و کیسه هواهای
پرده ای باشد ،زمانیکه خودرو تصادف شدید از جوانب داشته
باشد کیسه هواهای جانبی عمل کرده و مانند یک بالشتک هوا
بین سرنشین و کناره ی خودرو قرار گرفته و از میزان ریسک
صدمه دیدن بدن سرنشینان خودرو می کاهد.
زمانیکه بصورت صاف به پشتی صندلی تکیه نمایید ،کمربندهای
ایمنی و کیسه های هوا قادر به تامین بیشترین میزان ایمنی
خواهند بود .در زمان تصادف شدید ،کیسه هواها ،با شدت عمل
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کرده باز خواهند شد .در این زمان ،اگر شما یا دیگر سرنشین ها
کمربندهای ایمنی را بدرستی نبسته باشید ،به سمت جلو خم
شده یا به عقب خوابیده باشید یا هر وضعیت نامناسب دیگری
را که گرفته باشید ،شما یا دیگر سرنشین ها در معرض خطر
فوت یا آسیب جدی در صورت تصادف ،قرار خواهید داشت.

مهم

• کیسه های هوا قادر به حفاظت از بخش های پایینی بدن سرنشین ها،
نیستند.
• کیسه های هوا به شکلی طراحی نشده اند که در صورت رخداد تصادف از
پشت یا تصادفات جزئی از جلو یا حتی در صورت واژگون شدن خودرو؛ و در
صورت ترمزگیری شدید ،عمل نمایند.
• عمل کردن کیسه هوا و جمع شدن کیسه هواهای جلو و جانبی ،در زمان
کوتاهی رخ می دهد و در صورت تصادف ثانوی (در همان زمان) قادر به عمل
کردن مجدد و حفاظت از سرنشین ها ،نخواهد بود.
• وقتی كه کیسه هوا عمل می نماید ،پودر نرمی همراه با این عمل آزاد
می گردد .این مسئله ،نشانه ی وجود نقص در عملكرد کیسه هوا نمی باشد،
با این وجود ،این پودر می تواند موجب خارش پوست گردد و باید چشمها و
هرگونه بریدگی یا خراشیدگی پوست را که با این ماده تماس داشته است
كام ً
ال شستشو دهید.
• کیسه های هوا پس از عمل کردن بالفاصله تخلیه می شوند .این امر
موجب ایجاد اثر ضربه گیری تدریجی برای سرنشین گردیده و همچنین عدم
مسدودیت دید راننده را تضمین می نماید.

کیسه های هوا ی جلو
از نصب صندلی ایمنی کودک در مقابل صندلی
سرنشین جلو ،بپرهیزید .عمل کردن کیسه هواهای
جلو ،ممکن است باعث آسیب جدی و یا حتی مرگ
کودک در صورت تصادف گردد.

شده در زیر ،یا مشابه آنها ممکن است باعث عمل کردن کیسه
هوا گردند.
• داشتن تصادف از جلو با موانع غیر متحرک یا دیوارهای بسیار
محکم در یک سرعت بسیار باال.

سرنشین جلو نباید پا ،زانو یا سایر قسمتهای بدن را
در تماس ،یا در نزدیكی کاور کیسه هوا جلو قرار دهد.
در زمان حرکت در جاده های پر از دست اندازهای
شدید ،در صورت برخوردهای تصادفی ،کیسه های هوا
ممکن است عمل نمایند .بنابراین ،در زمان رانندگی
در جاده های پر از دست انداز ،لطفاً مراقب باشید تا
از صدمه دیدن سرنشینان خودرو در اثر عمل کردن
تصادفی کیسه های هوا جلوگیری نمایید.
		
کیسه هواهای جلو به شکلی طراحی شده اند تا در تصادفات
شدید از جلو یا تصادفات مشابه ،عمل نمایند .شرایط شرح داده
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صدمه دیدن شدید شاسی خودرو .زمانیکه خودرو با لبه های
جدول خیابان برخورد نماید ،داخل یک دست انداز یا سوراخ
عمیق سقوط نماید ،یا پس از پریدن از روی یک مانع به سختی
با سطح جاده برخورد نماید ،و شاسی خودرو به شدت صدمه
ببیند.
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کیسه هواهای جانبی *
ساختار و مواد روکش صندلی در عملکرد صحیح این
کیسه های هوا تاثیر مهمی دارند .برای حصول اطمینان
از عملکرد صحیح این کیسه هواها ،از نصب روکش بر
روی صندلها خودداری نمایید.
در صورت رخ دادن تصادف از بغل ،در یک سمت از خودرو،
کیسه هوا جانبی در داخل پشتی صندلی عمل خواهد کرد،
تا به این ترتیب بالشتکی از هوا را برای حفاظت از سرنشین
جلو ،ایجاد نماید .کیسه هوا جانبی در سمت دیگر خودرو عمل
نخواهد کرد.
شرایط شرح داده شده در زیر ،یا مشابه آنها ممکن است باعث
عمل کردن کیسه هوا گردند.
• یک خودروی سواری معمولی با سرعت باال از بغل با خودرو
برخورد نماید.

کیسه هواهای پرده ای *
در صورت رخ دادن تصادف از بغل ،در یک سمت از خودرو،
کیسه هوا پرده ای از سمت سقف خودرو ،عمل خواهد کرد،
تا به این ترتیب بالشتکی از هوا را برای حفاظت از سرنشین
جلو ،ایجاد نماید .کیسه هوا پرده ای در سمت دیگر خودرو
عمل نخواهد کرد.
شرایط شرح داده شده در زیر ،یا مشابه آنها ممکن است باعث
عمل کردن کیسه هواهای پرده ای گردند.
• یک خودروی سواری معمولی با سرعت باال از بغل با خودرو
		
برخورد نماید.

شرایطی که در آن ،کیسه های هوا عمل نخواهند کرد.
عملكرد کیسه هوا به سرعت خودرو بستگی ندارد ،بلکه به نوع و
اندازه ی شیئی که با آن برخورد شده ،زاویه ی برخورد و ضریب
تغییر سرعت خودرو در نتیجه ی برخورد بستگی دارد .زمانیکه
ضرب و شدت نیروی وارده در اثر تصادف توسط بدنه ی خودرو
جذب شود ،ممکن است کیسه های هوا عمل نکنند؛ به هر
حال ،کیسه های هوا ممکن است ،گاهی بر اساس شرایط ضربه،
عمل نمایند .بنابراین ،نمی توان عمل کردن یا عمل نکردن
کیسه های هوا را بر اساس شدت صدمات وارده بر خودرو،
ارزیابی کرد.
کیسه هواهای جلو
شرایط شرح داده شده در زیر ،یا مشابه آنها ممکن است که
باعث عمل نکردن کیسه هواهای جلو گردند.

190

• جهت نیروی برخورد رو به مرکز خودرو نمی باشد.
• تصادف از جلو با تیر برق ،تیر چراغ راهنما و . ...
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• تصادف بخش زیرین درب عقب یک کامیون؛ تصادف از وسط
با کامیون یا تمامی خودرهای که ارتفاعشان باالتر از خودروی
شما می باشد.
• تصادف زاویه دار از جلو با گاردریل ها.

• تصادف از بغل یا عقب.
• واژگون شدن خودرو.

• تصادف زاویه دار با بغل خودرو.
• تصادف جانبی با موتورسیکلت.

کیسه هواهای جانبی و کیسه هواهای پرده ای *
شرایط شرح داده شده در زیر ،یا مشابه آنها ممکن است که
باعث عمل نکردن کیسه هواهای جانبی و کیسه هواهای
		
پرده ای گردند.
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• برخورد جانبی با سمت محفظه ی موتور.
• برخورد جانبی با سمت محفظه ی بار.
• واژگون شدن خودرو.
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• تصادف زاویه دار از جلو با گاردریل ها.
• تصادف از بغل با تیرها.

• تصادف از جلو با خودروهایی که در حال توقف یا در حال
حرکت هستند.
• تصادف از عقب.

ایجاد تغییرات در ساختار خودرو ،اکیدا ممنوع
می باشد ،در غیر اینصورت عملکرد معمول سیستم
 SRSدچار نقص خواهد شد
برای تمیز کردن پوشش کیسه هوا ،لطفاً از پارچه ی
خشک یا مرطوب استفاده نمایید .از موارد شوینده ی
قوی یا حالل ها استفاده ننمایید ،در غیر اینصورت
عملکرد نرمال  SRSبه شدت دچار نقص خواهد شد.

سرویس و تعویض کیسه هواها
سرویس کیسه هواها
عملکرد نادرست کیسه هوا ممکن است باعث صدمه ی
جدی شود .از نصب ،باز کردن یا سرویس یا تغییر دادن
قطعات و مدارهای سیستم  SRSبدون اجازه بپرهیزید.

در صورتیکه آب و رطوبت به داخل خودرو نفوذ نمایند،
 SRSممکن است صدمه ببیند .در این لحظه ،حتی اگر
تصادفی هم رخ ندهد ،کیسه هوا ممکن است بصورت
تصادفی عمل نماید .بالفاصله خودرو را خاموش کرده و
سرباتری را بردارید؛ از استارت کردن موتور خودداری
کرده و با عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
تماس حاصل نمایید.
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اگر چراغ هشدار کیسه هوا روشن نشود ،و یا پس از روشن
شدن ،خاموش نشود ،یا در صورت صدمه دیدن خودرو از بغل
یا جلو و کاور مادول کیسه هوا ،برای چک کردن سیستم ،SRS
لطفاً به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید.

مهم

• باز کردن یا تعویض یا هر گونه تعمیرات بر روی  SRSیا فرمان
باید توسط تكنسینهای مجاز نمایندگان مجاز مدیا موتورز انجام شود.
برای تضمین عملکرد صحیح سیستم ایمنی به شما توصیه می نماییم
تا با عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز تماس حاصل نمایید.
• برای عملکرد بهتر سیستم  ، SRSده سال پس از تاریخ اولیه ثبت
(یا تاریخ تعویض کیسه هواها) ،برخی از اجزاء سیستم نیاز به تعویض
خواهند داشت ،به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید .پس از تكمیل كار ،صفحه ی مربوطه در دفترچه ی راهنمای
سرویس ،نگهداری و گارانتی خودرو ،باید مهر و امضاء شود.
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تعویض قطعات سیستم  SRSپس از تصادف

حتی اگر کیسه هوا در تصادف ها عمل نکند ،تصادف
ممکن است باعث صدمه دیدن سیستم  SRSدر در
خودرو گردد .کیسه های هوا در این حالت ممکن است
پس از صدمه دیدن ،بدرستی عمل ننمایند ،از شما
و دیگر سرنشین ها زمانیکه تصادف دومی رخ دهد،
حفاظت ننمایند ،که این ،ممکن است منجر به افزایش
خطر فوت یا آسیب جدی در صورت تصادف گردد .برای
اینکه اطمینان حاصل نمایید  SRSقادر به عمل کردن
صحیح در صورت تصادف می باشد ،با عاملیت خدمات
پس از فروش مدیاموتورز تماس حاصل نمایید.
کیسه هواها ،برای استفاده تنها برای یک مرتبه ،طراحی
شده اند .زمانیکه کیسه هوا عمل نماید شما باید قطعات سیستم
 SRSرا تعویض نمایید.

خنثی کردن کیسه هواها
در زمان فروش خودرو ،از اینکه خریدار خودرو از مجهز بودن
خودرو به کیسه هوا و تاریخ تعویض و بازرسی آنها مطلع
می باشد ،اطمینان حاصل نمایید.
کیسه هواهایی که عمل نکرده باشند ،بصورت بلقوه بسیار
خطرناک می باشند ،در نتیجه در زمان اوراق کردن خودرو،
باید توسط افراد متخصص و در شرایط مناسب خنثی شوند .با
عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز تماس حاصل نمایید.
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سیستم های ایمنی مخصوص کودک
سیستم های ایمنی مخصوص کودک
توصیه می کنیم تا کودکان زیر  12سال ،در خودرو ،در صندلی
مخصوص کودک بنشینند .از بغل کردن نوزاد یا نگاه داشتن
نوزاد بر روی پاها ،در خودرو خودداری نمایید ،در غیر اینصورت
و در صورت تصادف امکان صدمه دیدن جدی نوزاد وجود دارد.
بهتر است تا صندلی کودک را در صندلی عقب خودرو نصب
نمایید.
از صندلی های کودک استاندارد (مانند استاندارد ECE-R44
و  )GB27887-2011و مورد تایید استفاده نمایید ،از صندلی
کودکی که دچار نقص است استفاده ننمایید.
برای نصب صندلی کودک ،دستورالعمل تامین شده به همراه
آنرا دنبال نمایید.
توصیه ها مهم در رابطه با کاربری سیستم های ایمنی
مخصوص کودک
نصب و استفاده ی صحیح از سیستم ایمنی مخصوص کودک،
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به شکل قابل توجهی از ریسک و خطر صدمه دیدن کودک در
صورت تصادف خواهد کاست ،بنابراین در زمان نصب و کاربری
به نکاتی که در پیش رو توضیح داده شده اند ،توجه الزم و کافی
داشته باشید		.
• تمامی سرنشین های خودرو باید کمربند ایمنی را ببندند و به
خصوص کودکان باید از سیستم های ایمنی مخصوص کودک
استفاده نمایند.
• کودکانی که قدشان از  1.5متر یا سنشان از  12سال کمتر
است ،باید از سیستم ایمنی مخصوص کودکان استفاده نمایند،
در صورت استفاده از کمربند ایمنی معمولی امکان صدمه دیدن
آنها محتمل می باشد .صندلی ایمنی کودک باید در صندلی
عقب نصب شود.
• هرگز اجازه ندهید تا کودکان در شرایط محافظت نشده سوار
خودرو گردند.
• تنها مجاز به نشاندن یک کودک در صندلی مخصوص کودک
هستید.
• از نشاندن کودکان در آغوش و یا در آغوش گرفتن نوزاد در
خودرو جدا خودداری نمایید.
• سیستم ایمنی مناسب مخصوص کودک از کودک شما

حفاظت می نماید.
• برای نصب صندلی مخصوص کودک نوع رو به عقب ،در
صندلی عقب الزم است تا صندلی سرنشین جلو تنظیم شود.
• برای نصب صندلی مخصوص کودک نوع رو به جلو ،در صندلی
عقب الزم است تا ارتفاع پشتی های محافظ سر تنظیم شود.
• اینکه کودک را در صندلی کودک نشانده اید ،به معنای اینکه
نیازی به مراقبت از کودک نیست ،نمی باشد.
• هرگز اجازه ندهید تا کودک در زمان حرکت خودرو ،بر روی
صندلی بایستد یا زانو بزند ،در غیر اینصورت در زمان رخداد
تصادف امکان پرتاب شدن کودک به بیرون از خودرو و صدمه
دیدن سرنشینان و کودک محتمل می باشد.
• در صورتیکه حالت نشستن کودک در خودرو صحیح نباشد،
در صورت تصادف ،امکان صدمه دیدن جدی یا حتی مرگ
کودک ،محتمل می باشد.
• شیوه ی استفاده از کمربند های ایمنی تاثیر بسیار زیادی
در کار کرد صحیح و ایمن کمربندهای ایمنی دارند ،در نتیجه
در صورت استفاده ی نادرست ،در صورت رخداد یک تصادف
جزئی نیز امکان صدمه دیدن سرنشین های خودرو وجود دارد.
• صندلی کودکی که به درستی نصب و مهار نشده است ،در

صورت تصادف یا ترمز شدید ممکن است پرتاب شده و به
سرنشین های خودرو صدمه برند .در نتیجه توصیه می کنیم
تا حتی زمانیکه کودکی در خودرو حضور ندارد از مهار شدن
صحیح آن در خودرو ،اطمینان حاصل نمایید.
توصیه ها مهم در رابطه با کاربری صندلی مخصوص
کودک و کیسه هواهای جانبی *
از نصب صندلی کودک در منطقه ی عملکرد
کیسه های هوا بپرهیزید ،در غیراینصورت امکان صدمه
دیدن کودک وجود دارد.

برای محافظت مناسب و کافی از کودک ،باید صندلی
کودکی تهیه نمایید که با سن ،قد و وزن کودک
همخوانی داشته باشد و صندلی را به درستی نصب و
مهار نمایید.
از قرار دادن هر گونه شیئی در منطقه ی عملکرد
کیسه های هوا بپرهیزید در غیراینصورت امکان صدمه
دیدن سرنشین های خودرو ،وجود دارد.
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کیسه هواهای بغل در زمان رخداد تصادف از بغل ،عمل کرده
و بر میزان ایمنی سرنشین ها می افزایند .با این وجود در
صورتیکه سرنشین ها به درستی در صندلی ننشینند ،در صورت
عمل کردن کیسه هواها ،نیروی تولید شده توسط کیسه هوا
می تواند باعث پرتاب شدن اشیا در نزدیکی آن و صدمه زدن به
سرنشین های خودرو گردد.
بنابراین صندلی ایمنی کودک را باید در صندلی عقب دور
از منطقه ی عملکرد کیسه های هوا به درستی نصب ومهار
نمایید ،از درست نشستن کودک در صندلی اطمینان حاصل
نمایید تا بیشترین و بهینه ترین حالت حفاظتی از کودک در
زمان سواری ،حاصل گردد و قابلیت ایمنی کیسه های هوا دچار
اختالل نگردد.
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گروه بندی صندلی های کودک
تنها از صندلی های کودک استاندارد و مورد تایید استفاده نمایید .کودکانی که قدشان از  1.5متر بیشتر است ،می توانند از کمربند
ایمنی معمولی استفاده نمایند.
از صندلی های کودکی که دارای استاندارد هایی چون  ECE-R44و  GB27887-2011هستند ،استفاده نمایید.
جدول موقعیت صندلی ایمنی کودک در صندلی های خودرو
گروه وزنی
 0( 0تا  10کیلوگرم)
( 0+تا  13کیلوگرم)

 9( Iتا  18کیلوگرم)

 15( IIتا  25کیلوگرم)

 22( IIIتا  36کیلوگرم)

محل نصب  /قرار گیری صندلی
صندلی جلو

صندلی عقب (جوانب)

صندلی عقب (میانی)

X

U

X

X

U

X

X

U

X

X

U

X

X

U

X

 = Uمناسب سیستم های ایمنی در دسته بندی یونیورسال“ ”Universalمورد تایید جهت استفاده در این گروه وزنی
 = Xوضعیت صندلی نامناسب سیستم های ایمنی کودک جهت استفاده در این گروه وزنی
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جدول موقعیت های مختلف  ،ISOFIXبرای صندلی ایمنی کودک نوع  ،ISOFIXدر صندلی های خودرو
گروه وزنی
Carrycot
 0( 0تا  10کیلوگرم)
( 0+تا  13کیلوگرم)

 9( Iتا  18کیلوگرم)

201

موقعیت ISOFIX

صندلی جلو

صندلی عقب (جوانب)

F

ISO/L1

X

G

ISO/L2

X

E

ISO/R1

IL

E

ISO/R1

IL

D

ISO/R2

X

C

ISO/R3

X

D

ISO/R2

X

C

ISO/R3

X

صندلی عقب (جوانب)

B

ISO/F2

IUF

B1

ISO/F2X

IUF,IL

A

ISO/F3

IUF

 15( IIتا  25کیلوگرم)

یادداشت 1

X

 22( IIIتا  36کیلوگرم)

یادداشت 1

X

یادداشت  :1برای سیستم های ایمنی کودک شناسایی نشده توسط ( )A-Gبر اساس دسته بندی اندازه های  ،ISO/XXشرکت
سازنده ی خودرو ،سیستم ایمنی کودک مخصوص  ISOFIXتوصیه شده و مناسب برای هر صندلی و گروه وزنی را شرح خواهد
داد.
یادداشت  :2شرح حروف اختصاری در جدول:
 = IUFمناسب صندلی کودک  ISOFIXنوع رو به جلو  forward-facingاز دسته بندی یونیورسال مورد تایید جهت استفاده
در این گروه وزنی
 = ILمناسب صندلی های (سیستم های ایمنی) کودک ویژه ی  )CRS) ISOFIXارائه شده در لیست پیوست .این
دسته بندی  ISOFIX CRSمخصوص گروه های سیستم های سمی-یونیورسال ،اختصاصی و یا خودرو های ویژه
(‘ ’specific vehicle’، ‘restrictedیا ‘ )’semi-universalمیباشند
 = Xهیچ صندلی (سیستم ایمنی) کودک  ISOFIXدر این کالس وزنی تایید نشده است
سایز کالس ایزوفیکس ( )ISOFIX size classو تجهیزات صندلی
 = A – ISO/F3صندلی کودک  ISOFIXنوع رو به جلو forward-facing
 = B – ISO/F2صندلی کودک  ISOFIXنوع رو به جلو forward-facing
 = B1 – ISO/F2Xصندلی کودک  ISOFIXنوع رو به جلو forward-facing
 = C – ISO/R3صندلی کودک  ISOFIXنوع رو به عقب Rear-facing
 = D – ISO/R2صندلی کودک  ISOFIXنوع رو به عقب Rear-facing
 = E – ISO/R1صندلی کودک  ISOFIXنوع رو به عقب Rear-facing
 = F – ISO/L1موقعیت رو به سمت چپ )carry-cot) CRS
 = G – ISO/L1موقعیت رو به سمت راست )carry-cot) CRS
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لیست سیستم های ایمنی کودک مورد تایید
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گروه وزنی

سایز کالس

نام CRS

نوع بست ()Fixture

نوع

گروه بندی

( 0+تا  13کیلوگرم)

E

صندلی Britax Baby Safe
 Plusهمره با فریم تقویتی
صندلی

ISO/R1

نوع رو به عقب
Rear Facing

سمی  -یونیورسال
Semi-universal

 9( Iتا  18کیلوگرم)

B1

صندلی Britax Duo Plus
همراه با مهار فوقانی

ISO/F2X

نوع رو به عقب
Forward Facing

یونیورسال
universal

صندلی کودک گروه 0/0+
از قرار دادن صندلی کودک در صندلی جلو به صورت
روبه عقب ( )Rear Facingجدا خودداری فرمایید،زیرا
در صورت تصادف از جلو و عمل کردن کیسه هوا ،امکان
صدمه دیدن یا حتی مرگ کودک بسیار باال خواهد بود.

صندلی کودک گروه 1
از قرار دادن صندلی کودک در صندلی جلو به صورت
روبه عقب ( )Rear Facingجدا خودداری فرمایید،زیرا
در صورت تصادف از جلو و عمل کردن کیسه هوا ،امکان
صدمه دیدن یا حتی مرگ کودک بسیار باال خواهد بود.

مناسب ترین صندلی برای نوزاد باالی  9ماه و سنگین تر از
 10کیلوگرم یا کودک زیر  24ماه و سبک تر از  13کیلوگرم،
صندلی ی با قابلت خوابانیدن می باشد.

مناسب ترین صندلی برای کودک زیر  4سال و سبک تر از  9تا
 18کیلوگرم ،صندلی ی با قابلت نصب در جهت یا خالف جهت
حرکت خودرو می باشد.
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صندلی کودک گروه 2
کمربند روی شانه باید بر میانه ی شانه قرار گیرد و
نباید در نزدیکی گردن قرار گیرد .کمربند روی ران
باید نزدیک به ران ها و باسن قرار گرفته و نباید بر روی
شکم قرار گیرد .از سفت کردن بیش از حد کمربند
خودداری نمایید.
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کودک زیر  7سال و سبک تر از  15تا  25کیلوگرم ،قادر به
استفاده از ترکیب کمربند ایمنی سه نقطه ای و صندلی کودک
میباشد.

صندلی کودک گروه 3
کمربند روی شانه باید بر میانه ی شانه قرار گیرد و
نباید در نزدیکی گردن قرار گیرد .کمربند روی ران
باید نزدیک به ران ها و باسن قرار گرفته و نباید بر روی
شکم قرار گیرد .از سفت کردن بیش از حد کمربند
خودداری نمایید.

کودکی با حدود  7سال سن و سبک تر از  22تا  36کیلوگرم و
کوتاه تر از یک متر و نیم قد ،قادر به استفاده از ترکیب کمربند
ایمنی سه نقطه ای و صندلی کودک مباشد.
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شیوه ی نصب صندلی کودک
نصب صندلی با استفاده از کمربند ایمنی سه نقطه ای
از قرار دادن صندلی کودک در صندلی جلو جدا
خودداری فرمایید ،زیرا در صورت تصادف از جلو و
عمل کردن کیسه هوا ،امکان صدمه دیدن یا حتی مرگ
کودک بسیار باال خواهد بود.

از نظر ایمنی توصیه ی ما به شما این است که کودکان را
همیشه در صندلی عقب و داخل صندلی مخصوص کودک
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بنشانید و صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی سه
نقطه ای مهار نمایید.
سیستم های ایمنی (صندلی های کودک) ایزوفیکس
()ISOFIX
حلقه های نصب ایزوفیکس همراه با یک رابط تنها
مخصوص صندلی کودک ایزوفیکس طراحی شده اند،
بنابراین از حلقه هاي نصب بندهاي مهار صندلي ،تنها
جهت مهار كردن صندلي كودك ،استفاده نماييد .در
صورت استفاده هاي ديگر ،نقاط نصب ممكن است
صدمه ببينند.

حلقه های مهار نوع ( )Top-tetherصندلی ایمنی
کودک ،تنها قابلیت تحمل بارهای وارد از طرف
سیستم های ایمنی کودکی را دارند که به شکل صحیح
نصب شده باشند .تحت هیچ شرایطی نباید برای مهار
کردن کمربندهای ایمنی افراد بالغ یا وصل کردن هر
گونه ی دیگر از تجهیزات یا اشیا به خودرو مورد استفاده
قرار گیرند.

• صندلی های عقب خودرو در هر دو سمت مجهز به رابط های
مخصوص نصب صندلی کودک ایزوفیکس ،می باشند (به ترتیب
مشخص شده در تصویر باال) .لطفاً صندلی کودک را در صندلی
عقب نصب نمایید .صندلی های ایمنی کودک ایزوفیکس مورد
تایید را توسط براکت های مخصوص صندلی کودک نصب و
مهار نمایید.
		

• حلقه های مهار نوع ( )Top-tetherصندلی ایمنی کودک
(به ترتیب مشخص شده در تصویر باال) تنها به عنوان یک
سیستم تکمیلی برای مهار صندلی ایمنی کودک و در عقب
پشتی صندلی عقب تعبیه شده اند .بند تکی مهار را از ميان
دو پايه پشتي محافظ سر صندلی عقب عبور دهيد و بند مهار
دوتایی را باید از دو طرف پشتی محافظ سر صندلی عقب عبور
دهید.
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توجه :در زمان استفاده از صندلی کودک دارای نوار مهار
فوقانی ،نوار مذکور باید به حلقه های مهار نوع (،)Top-tether
متصل شده و ثابت شود.
• پس از نصب صندلی ایمن کودک ،شرایط نصب صندلی را از
نظر استحکام چک نمایید.

مهم

جهت نصب و استفاده و باز کردن صندلي ایمنی كودك ،بر اساس
دستورالعملهاي ارائه شده به همراه صندلي توسط شركت سازنده
آن مراجعه فرمایید.

209

کلیدها
مقدمه
کلید يدك را در محلی امن و خارج از خودرو نگاه داريد.
هرگز كلیدهای یدک را بر روی یك حلقه كلید نگه ندارید.
تداخل الكترونیكی موجب از كار انداختن دستگاه كنترل هشدار
و شناسایی کلیدها میگردد و از روشن شدن موتور خودرو
جلوگیری می نماید.
کلید ریموت دارای اجزای الکترونیکی بسیار حساس می باشد،
در نتیجه از وارد آوردن ضربه به آن خودداری فرموده و ریموت
را در معرض دمای باال ،رطوبت و نور مستقیم آفتاب ،روغن های
جال و مواد پاک کننده ی قوی ،قرار ندهید.
کیت های کلید متفاوتی بر اساس ویژگیها و مدل خودرو ،همراه
با آن تامین می شوند .یکی از این کیت ها شامل یک کلید
ریموت و یک کلید معمولی ( )mechanical keyبوده و یک
کیت دیگر شامل دو کلید ریموت می باشد .هر دو کلید تمامی
		
قفل های خودرو را باز و یا قفل می نمایند.
کلیدهای تامین شده به همراه خودرو ،به سیستم امنیتی خودرو
معرفی شده اند .کلیدی که به خودرو معرفی نشده باشد ،قادر به

استارت کردن موتور نخواهد بود.
کلید ریموت تنها در یک بازه و فاصله مشخص عمل می نماید.
بازه ی عملکرد ریموت گاهی تحت تاثیر شرایط باتری کلید
ریموت ،فاکتورهای محیطی و جغرافیایی قرار می گیرد .برای
مالحظات امنیتی پس از قفل کردن درب های خودرو ،با کلید
ریموت ،لطفاً بررسی نمایید که آیا درب های خودرو قفل
شده اند یا نه.

 -1دکمه ی قفل کن در کلید ریموت
 -2دكمه ی باز كردن درب عقب
 -3دكمه ی باز كردن قفل
 -4کلید معمولی
 -5کلید ریموت
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در صورتیکه یکی از کلیدها ،مفقود شده یا آسیب ببیند ،جهت
تهیه جایگزین به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه نمائید و فقدان یا سرقت کلید را بالفاصله به عاملیت
گزارش نمائید تا بتوانند هندست مفقودی را غیرفعال بسازند.
در صورت بازیابی هندست در آینده ،می توان مجددا ً هندست
را فعال نمود.

توجه :کلیدهای جایگزین تنها از طریق عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز قابل تهیه می باشند ،در غیر اینصورت و در
صورت تهیه ی کلید از منابع دیگر ،این کلید ،قادر به استارت
کردن موتور نخواهد بود.
توجه :کلیدهای جايگزين را نمي توان بالفاصله تهيه نمود .به
نماینده وقت كافي بدهيد تا کلید جايگزين را تهيه و معرفی
نمايد.
توجه :در زمان کاربری ریموت کنترل ،از قرار دادن آن در
نزدیکی تجهیزاتی که امواج رادیویی قوی دارند( ،مانند کامپیوتر
و دیگر تجهیزات الکترونیکی) در زمان استفاده از کلید ریموت،
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در غیر اینصورت عملکرد نرمال ممکن است تحت تاثیر قرار
گیرد.
لطفاً باتری کلید ریموت را تحت شرایط زیر تعویض نمایید.
• بازه ی عملیاتی کلید به شکل آشکاری کوتاه شود.
• زمانیکه چراغ هشدار سیستم ایموبالیزر در صفحه
کیلومتر  /پنل کنترل چشمک می زند ،و پیام
“ ”Remote Key Low Battery, Please Replaceدر

صفحه نمایشگر اطالعات ،ظاهر شود ،باید در اولین فرصت
باتری ریموت را تعویض نمایید.
 -1کلید را از ریموت جدا/خارج نمایید
 -2کاور ( )1ریموت را جدا نمایید.
 -3باتری داخل ریموت را به آرامی فشار دهید و سپس به
سمت جلو ( )Aفشار دهید ،تا باتری ( )2را خارج نمایید.
 -4باتری جدید را جا بیندازید ،در حالیکه از قرار داشتن
قطب های باتری در حالت صحیح (“ ”+به سمت باال) ،باتری را
به سمت عقب ( )Bفشار دهید.

مهم

• استفاده از باتری نامناسب ممکن است به کلید ریموت صدمه بزند.
ولتاژ و مشخصات باتری جدید باید با باتری تعویض ،یک باشد.
• نصب نادرست باتری ممکن است به کلید صدمه بزند.
• باتری مصرف شده را باید بر اساس قوانین محیط زیستی امحا
نمایید.

توجه :توصیه ی ما این است که از باتری  CR2032برای
تعویض آن استفاده نمایید.
 -5کاور را نصب کرده فشار دهید و چک نمایید که شکاف دور
کاور همسطح می باشد ،یا نه.
 -6کلید ریموت را برای شناسایی مجدد توسط خودرو ،وارد
سوئیچ استارت نمایید.
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قفل های کودک
هرگز کودکان را بدون مراقب در خودرو ترک ننمایید

دوسو مناسب را وارد شکاف قفل کودک ( )Aنمایید.
قفل کودک را به سمت موقعیت ( )Bبچرخانید.

توجه :برای قفل کردن درب عقب سمت راست ،قفل کودک را
در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و برای قفل کردن درب
عقب سمت چپ ،قفل کودک را در جهت خالف عقربه های
ساعت بچرخانید.
برای غیرفعال کردن قفل ،قفل را به حالت عمودی برگردانید.
همزمان با درگیر شدن قفل های کودک ،درب های عقب از
داخل قابل باز کردن نخواهند بود ،البته از خارج قابل باز کردن
خواهند بود.

فعالسازی یا غیرفعالسازی قفل های کودک
درب عقب سمت مورد نظرتان را باز کرده و یک پیچگوشتی
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سیستم های هشدار دزدگیر ()Alarm
خودروی شما مجهز به سیستم ایموبالیزر و هشدار ضد سرقت
الكترونیكی می باشد .برای اینکه از حداکثر امنیت ممکن
اطمینان حاصل نمایید ،قویا به شما توصیه می نماییم تا این
فصل را با دقت مطالعه نمایید تا بطور کامل با فرآیند فعالسازی
و غیرفعالسازی سیستم های ضدسرقت خودرو آشنا شوید.
سیستم ایموبالیزر موتور
این سیستم با ممانعت از استارت موتور ،مگر اینکه کلید اصلی
(معرفی شده) را وارد سوئیچ استارت نمایید و با هدف محافظت
از خودرو در برابر دزدی طراحی شده است.
سیستم ایموبالیزر موتور (با استفاده از کلید)
(* )Key Start
با وارد کردن کلید (معرفی شده) در داخل سوئیچ ،موتور خودرو
قابل استارت کردن خواهد بود و این سیستم بصورت اتوماتیک
غیرفعال خواهد شد .این سیستم پس از خارج کردن کلید از
داخل سوئیچ بصورت اتوماتیک فعال خواهد شد .زمانیکه سوئیچ

استارت در حالت  ONقرار داشته باشد در صورتیکه پس از
وارد کردن کلید در داخل سوئیچ ،کلید توسط سیستم شناسایی
نشود ،موتور غیرفعال شده ،چراغ هشدار سیستم ایموبالیزر
موتور در صفحه کیلومتر  /پنل کنترل روشن می شود و پیام
هشدار “”Invalid Keyدر مرکز پیام نمایش داده خواهد شد.
اگر در صورتیکه حتی با استفاده از کلید یدک نیز ،روشن نشود،
به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
سیستم ایموبالیزر موتور (استارت غیر عامل/هوشمند
موتور) (* )Passive Start
دکمه ی  START/STOPموتور در مجموع صفحه کیلومتر
(داشبورد) را فشار دهید .در صورت شناسای یک کلید معتبر
در داخل خودرو ،سیستم ایموبالیزر موتور بصورت اتوماتیک
غیرفعال خواهد شد.
اگر پیام هشدار “”Smart Key Not Detected
یا
است)
نشده
شناسایی
اسمارت
(کلید
“( ”Put Key Into Backup Positionکلید اسمارت را در
موقعیت بک آپ قرار دهید) در مرکز پیام نمایش داده شود،
 ،در پایین
لطفاً کلید اسمارت را در موقعیت بک آپ
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جالیوانی کنسول وسط قرار دهید( .در این رابطه مراجعه نمایید
به «پروسه ی استارت بک آپ خودرو» در قسمت «استارت
موتور (استارت غیر عامل/هوشمند موتور)») و یا از کلید یدک
استفاده نمایید.
در صورتیکه موتور خودرو همچنان قابل استارت کردن نباشد،
لطفاً با عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز تماس حاصل
نمایید.

سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو
قفل کردن و باز کردن قفل
برای بعضی مدل ها ،قفل درب سمت راننده یا قفل تمامی
درب ها بصورت انتخابی در تنظیمات “مود باز کردن قفل ها”
در قسمت “سیستم تهویه و سیستم سرگرمی (پخش صوت و
تصویر) “ قابل باز کردن می باشند.
عملیات قفل کردن قفل درب ها با ریموت (با استفاده از کلید
ریموت) *
قفل کردن با استفاده از کلید ریموت
• با استفاده از کلید ریموت برای قفل کردن :دکمه ی قفل کن
در کلید ریموت را برای قفل کردن خودرو ،پس از بستن دربها،
درب موتور و درب عقب فشار دهید.
• با استفاده از کلید معمولی برای قفل کردن :کلید را وارد قفل
درب سمت راننده نمایید و برای قفل کردن تمامی دربها در
جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
• در صورتی که کلید به مدت بیش از  2ثانیه در حالت قفل
شده باقی بماند ،شیشه های تمامی دربها و سانروف نیز بصورت

215

اتوماتیک بسته خواهند شد.
باز کردن قفل با استفاده از کلید ریموت
• با استفاده از کلید ریموت ،برای باز کردن قفل :دکمه ی
بازکن قفل در کلید ریموت را برای باز کردن قفل تمامی
درب ها یکبار فشار دهید .در بعضی مدلها ،تنها ،باز کردن قفل
		
درب سمت راننده امکانپذیر می باشد.
• با استفاده از کلید معمولی برای باز کردن قفل :کلید را وارد
قفل درب سمت راننده نمایید ،و در جهت خالف عقربه های
ساعت بچرخانید تا قفل تمامی درب ها باز شود .در بعضی
مدل ها تنها ،باز کردن قفل درب سمت راننده امکانپذیر می
باشد .در صورتی که کلید به مدت بیش از  2ثانیه در حالت باز
کردن قفل باقی بماند ،شیشه های تمامی دربها نیز بصورت
اتوماتیک باز خواهند شد.

عملیات قفل کردن قفل درب ها با ریموت (استارت غیر
عامل/هوشمند موتور (* )Passive Start
سیستم ورود غیرعامل/هوشمند و استارت غیرعامل/هوشمند
موتور ( )Passive Startمی تواند ،دربهای خودرو یا درب عقب
را قفل کرده و باز نماید تا زمانیکه شما کلید ریموت هوشمند
را به همراه داشته و به اندازه ی کافی به خودرو نزدیک شوید.

مهم

فاصله ی بین کلید ریموت و دستگیره ی درب را در یک بازه ی
 1.5mحفظ نمایید تا قفل کردن و باز کردن قفل دربها ،به صورت
غیرعامل/هوشمند ( )passive wayامکانپذیر باشد

توجه :در صورتیکه  30ثانیه پس از باز کردن قفل های خودرو با
استفاده از کلید ریموت  ،هیچ عملی انجام نشود  ،متامی درب ها بصورت
اتوماتیک ،مجددا قفل خواهند شد.
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قفل کردن غیرعامل/هوشمند
پس از فشردن دکمه ی  START/STOPموتور برای خاموش
کردن موتور ،دکمه ی ترخیص (آزادکننده) بر روی دستگیره ی
درب را (نیازی نیست که دکمه ی قفل کن بر روی کلید ریموت
را فشار دهید) برای قفل کردن تمامی درب ها ،پیش از ترک
خودرو ،یک بار فشار دهید .در همین زمان چراغ هشدار سیستم
ایموبالیزر موتور بر روی صفحه کیلومتر  /پنل کنترل چشمک
خواهد زد و آالرم سیستم ضدسرقت خودرو فعال خواهد شد.
باز کردن قفل غیرعامل/هوشمند
دکمه ی ترخیص (آزادکننده) بر روی دستگیره ی درب راننده
یا درب سرنشین جلو را برای باز کردن قفل درب یک بار فشار
دهید ،برای باز کردن درب ،دستگیره ی درب را کشیده و درب
را باز نمایید.
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پس از قفل کردن درب با استفاده از کلید ریموت ،با فشردن
دکمه ی ترخیص (آزادکننده) دستگیره ی درب می توانید ،قفل
درب را باز نمایید .در صورتیکه قفل درب ها بصورت نرمال قابل باز
و بست نباشند ،لطفاً به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید.

قفل نشدن ()Mislock
در صورتیکه هنگام فشار دادن دكمه ی قفل بر روی ریموت یا
در هنگام استفاده از کلید برای قفل کردن درب ها ،درب راننده
كام ً
ال بسته نشده باشد ،سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت
خودرو عمل نخواهد کرد و درب ها قفل نخواهند شد.
در صورتیکه هنگام فشار دادن دكمه ی قفل ریموت یا در هنگام
استفاده از کلید برای قفل کردن درب ها ،یکی از درب های
دیگر (بجز درب راننده) ،درب صندوق یا درب موتور كام ً
ال بسته
نشده باشد ،تمامی دربها جز دربی که بسته نشده است ،قفل
خواهند شد ولی بوق خودرو به نشانه ی قفل نشدن یکی از
دربها يكبار به صدا درمي آيد .در همین زمان بخشی از سیستم
الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو عمل می نماید (تمامی
درب های بسته یا درب عقب توسط سیستم قابل محافظت
خواهند بود ،و درب های باز یا درب عقب قابل محافظت
نخواهند بود!) به محض اینکه درب باز یا درب عقب بسته شود،
سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو ،وارد حالت کامل
عملیاتی خواهد شد.

چراغ نشانگر سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت
خودرو

این چراغ ،نشانگر شرایط سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت
خودرو می باشد:
عملکرد سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو:
چراغ هشدار سیستم ایموبالیزر موتور چشمک خواهد زد به
عنوان یک هشدار ،تا زمانیکه آالرم غیرفعال شود.
عملکرد ناقص سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو
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(قفل نشدن (:)Mislock
در صورتیکه حالت قفل نشدن ( )Mislockدر اثر بسته نشدن
درب سمت راننده ،رخ داده باشد ،چراغ هشدار ایموبالیزر موتور،
چشمک نزده و خودرو وارد وضعیت حفاظت فشرده نخواهد
شد .در صورتیکه حالت قفل نشدن ( )Mislockدر اثر باز
ماندن درب های دیگر باشد ،سیستم چراغ هشدار ایموبالیزر
موتور چشمک خواهد زد.
صدای سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو
در صورتیکه سیستم الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو
فعال شده است ،پیش از خاموش کردن آن ،بوق خودرو
ده بار صدا خواهد کرد ،و هر بار به مدت  30ثانیه طول
خواهد کشید .دکمه ی بازکن قفل یا قفل در کلید ریموت
را فشار دهید .صدای بوق قطع خواهد شد .به محض اینکه
درب خودرو را باز نمایید ،در بعضی مدل ها ،پیام هشدار
“( ”Alarm Triggeredسیستم آالرم فعال شده است) و
آیکون مربوطه ،در مرکز پیام نمایش داده خواهند شد.
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دکمه ی قفل مرکزی

 -1دکمه ی قفل مرکزی
 -2دکمه ی بازکننده ی قفل مرکزی
زمانیکه سیستم آالرم ضدسرقت خودرو فعال نمی باشد،
دکمه ی قفل مرکزی ( )1را برای قفل کردن تمامی درب ها
فشار دهید و دکمه ی بازکننده ی قفل مرکزی ()unlock) (2
را برای باز کردن قفل تمامی درب ها فشار دهید.

توجه :در صورتیکه سیستم ضدسرقت خودرو فعال (روشن)
شده باشد ،فشردن دکمه ی قفل مرکزی/بازکن قفل مرکزی،
قادر به باز یا بستن قفل دربها نخواهد بود ،اما سیستم آالرم
سیستم ضد سرقت را فعال خواهد کرد.
اگر درب ها ،درب موتور و درب عقب بسته باشند ،دکمه ی قفل
مرکزی را فشار دهید .چراغ نشانگر زرد رنگ روی دکمه ی قفل
مرکزی روشن می شود.
در صورت قفل نشدن ( )Mislockدر اثر باز بودن درب راننده،
درب عقب یا درب موتور ،دکمه ی قفل مرکزی را فشار دهید.
چراغ نشانگر زرد رنگ روی دکمه ی قفل مرکزی روشن
می شود .در مرکز پیام نمای درب /درب موتور باز مانده ی
		
مربوطه نمایش داده می شود.
دستگیره های داخلی درب
درب های خودرو توسط دستگیره های داخلی قابل باز کردن
می باشند:
 -1دستگیره را یکبار بکشید تا از حالت قفل خارج شود.

 -2دستگیره را مجددا ً بکشید تا درب شود.
عملکرد قفل كردن درب ها در ارتباط با سرعت خودرو
()Speed Lock
در صورتیکه سرعت خودرو از  15كیلومتر در ساعت تجاوز
نماید ،این عملکرد تمامی درب ها را بصورت اتوماتیک قفل
می نماید.
باز کردن قفل ها بصورت اتوماتیک
زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  OFFقرار داشته باشد ،قفل
درب ها بصورت اتوماتیک باز خواهند شد .در بعضی مدل ها،
این حالت قابل فعالسازی و غیرفعالسازی می باشد .مراجعه
نمایید به تنظیمات “ ”Unlockدر بخش “سیستم های تهویه
مطبوع و سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)”.
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درب عقب
در صورتیکه رانندگی با درب صندوق عقب باز ،الزم
باشد یا در صورتیکه نوارهای عایق درب عقب خراب
باشند ،اطمینان حاصل نمایید تمامی شیشه ها بسته
شده باشند ،دریچه های هوای سمت صورت را انتخاب و
فن را در حالت حداكثر سرعت قرار دهید .این كار باعث
می شود تا کمترین میزان از هوای آلوده ی خارجی
وارد خودرو گردد.
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دکمه ی ترخیص (آزادکننده) ( )Bرا به مدت بیش از  2ثانیه
فشار دهید تا درب عقب را باز نمایید.
زمانیکه ،قفل های خودرو باز هستند ،دکمه ی ( )Aرا فشار
دهید تا درب عقب را باز نمایید.

توجه :در خودروهای مجهز به استارت غیر عامل/هوشمند موتور
( ،)Passive Startزمانیکه کلید معرفی شده در فاصله ی
( m 1.5یک متر و نیمی) درب عقب خودرو قرار گیرد،
مستقیما دکمه ی ( )Aدر کنار درب عقب را فشار دهید تا
درب عقب باز شود.

باز کردن اضطراری درب عقب
کابل باز کردن اضطراری درب عقب ،در سمت داخلی درب
عقب قرار گرفته است
برای حصول اطمینان از اینکه دستگیره ی کابل باز کردن
اضطرای درب عقب را میتوانید بگیرید ،صندلی عقب را
بخوابانید.
دستگیره ی کابل باز کردن اضطرای درب عقب را را با دست
گرفته و بکشید تا درب عقب از داخل باز شود.
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استارت کردن و خاموش کردن موتور خودرو
سوئیچ استارت (استارت با استفاده از کلید) *
هنگامی كه خودرو در حركت است ،از قرار دادن کلید
در حالت  OFFو بیرون کشیدن کلید از داخل سوئیچ
خودداری نمایید ،این كار باعث می شود قفل فرمان
درگیر شده و چرخاندن فرمان خودرو غیرممكن گردد.

هنگامی كه خودرو در حركت است ،کلید خارج نکرده
یالمس ننمایید.
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سوئیچ استارت در قسمت سمت راست ستون فرمان قرار داشته
و بر اساس سلسله مراتب زیر برای شروع استارت و روشن کردن
موتور عمل می نماید.
وضعیت ( )LOCK/OFF( 0قفل/خاموش):
کلید استارت در این حالت قابل وارد یا خارج کردن می باشد.
در این حالت در صورت چرخاندن فرمان به سمت راست یا
چپ ،پس از خارج کردن کلید ،فرمان قفل می شود.
وضعيت )ACC( 1
موتور خاموش شده و کلید غیرقابل خارج کردن می باشد.
در این حالت مي توان بعضی تجهيزات الكتريكي مانند :برف
پاک کن ها ،سانروف و  ...را بكار انداخت
وضعيت )ON/RUN( 2
تمامي تجهیزات و مدارهاي برق فعال و برقرارند.
با استارت کردن موتور ،موتور روشن می شود.
وضعيت )START( 3
می توانید ،موتور را استارت نمایید .در حین استارت کردن
موتور ،برخي تجهيزات الكتريكي متوقف مي شوند.
پس از روشن شدن موتور ،کلید را رها نمایید و کلید بصورت
اتوماتیک به حالت  2باز خواهد گشت.

توجه :کلید را می توانید از وضعیت  1به  0ببرید ،تنها زمانیکه
دسته دنده در حالت ( Pپارک) باشد.
توجه :در صورتیکه کلید استارت در وضعیت  1یا  2باشد ،و
درب سمت راننده را باز نمایید ،بوق هشدار و یادآوری ،مبنی
بر اینکه کلید در سوئیچ باقی مانده است ،پخش خواهد شد.
توجه :در زمانیکه فرمان قفل شده است ،در صورتیکه کلید
استارت از وضعیت  0به  1نرود ،فرمان را در حالیکه کلید را
می چرخانید به آرامی به سمت راست یا چپ حرکت دهید تا
قفل فرمان آزاد شود.
سوئیچ استارت (استارت غیر عامل/هوشمند موتور)
(* )Passive Start
سوئیچ استارت غیر عامل/هوشمند موتور در سمت راست ستون
فرمان در زیر صفحه کیلومتر  /پنل کنترل قرار گرفته و از نوع
دکمه های فشاری می باشد.

توجه :برای اینکه سیستم عملیاتی باشد ،کلید ریموت باید در
خودرو باشد .برای خروج از دنده ی پارک ( ،)Pسوئیچ استارت
را باید در حالت  ACCیا  ON/RUN/STARTقرار دهید و
پدال ترمز باید فشرده شده باشد.
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عملکرد هر یک از وضعیت ها ،به ترتیب زیر می باشد:
چراغ نشانگر در حالت خاموش ()OFF
• موتور روشن نشده است.
• پس از اینکه موتور خاموش شده است ،اگر دسته دنده در
وضعیت پارک ( )Pباشد ،زمانیکه تمامی درب ها بسته هستند،
حالت سوئیچ استارت به حالت (تجهیزات و مدارهاي برقی
فعال) ( )RAPتغییر خواهد کرد .در صورتیکه دربی باز شود،
حالت سوئیچ استارت به حالت  OFFتغییر می نماید.
چراغ نشانگر زرد رنگ ()ACC
• تجهیزات جانبی الکتریکی مانند ،شیشه باالبر برقی ،آینه های
بغل برقی ،غیره در این وضعیت قادر به عمل کردن می باشند.
• زمانیکه موتور خاموش شده است ،دکمه ی
 ENGINE START/STOPرا یکبار فشار داده و از فشار
دادن پدال ترمز خودداری نمایید تا سوئیچ استارت را در
وضعیت  ACCقرار دهید.
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چراغ نشانگر سبز رنگ ()ON/RUN/START
• تمامی تجهیزات الکتریکی عملیاتی می باشند.
• می توانید خودرو را استارت کرده و برانید.
• زمانیکه موتور خاموش شده است و دسته دنده در حالت
 Pیا  Nمی باشد ،پدال ترمز را فشار داده و دکمه ی
 ENGINE START/STOPرا فشار دهید.
• زمانیکه موتور روشن شد ،دکمه را رها نمایید .استارت کردن
موتور تا روشن شدن آن چندین ثانیه زمان خواهد برد.

توجه :زمانیکه دکمه ی  START/STOPبه رنگ زرد روشن
شود ،در صورتیکه پدال ترمز فشرده نشده است ،دکمه ی
 START/STOPموتور را مجددا فشار دهید در این حالت
موتور روشن نخواهد شد اما وضعیت سوئیچ استارت به حالت
سبز رنگ تغییر خواهد کرد.
در صورت قرار گرفتن خودرو در معرض سیگنال های رادیویی
قوی ،دکمه ی  START/STOPعملیاتی نخواهد بود ،زیرا
استارت غیر عامل/هوشمند موتور ( )Passive Startتحت

تاثیر سیگنال های رادیویی قوی قرار خواهد گرفت.
تجهیزات و مدارهاي برقی فعال ()RAP
پس از اینکه موتور خاموش شده است ،تجهیزات جانبی زیر،
موجود در خودروی شما ،تا حداکثر  10دقیقه عمل خواهند
کرد:
• سیستم صوتی
• شیشه باالبر برقی
• سانروف *
سیستم صوتی می تواند به مدت حداکثر  10دقیقه یا تا زمانیکه
درب سمت راننده باز شود ،عمل نماید .شیشه های برقی و
سانروف تا حداکثر  10دقیقه قادر به عمل کردن خواهند بود ،و
یا تا زمانی که یکی از درب ها باز شود.

استارت موتور (با استفاده از کلید) *
در يك ساختمان/محوطه ی بسته ی بدون تهويه هرگز
موتور را استارت ننمایید و از ترك كردن خودرو در
حالت روشن خودداري نمایيد ،گازهاي خروجي موتور
سمي و حاوي مونوكسيدكربن مي باشد كه مي تواند
موجب بيهوشي گرديده و حتي مرگبار باشد.

در صورت استفاده از سوخت نامناسب يا در صورت
احتراق ناقص سوخت در موتور ،ممکن است تا کاتالیزور
( )Catalytic converterصدمه ببیند .قبل از
استارت زدن موتور بايد از هشدارهای مندرج در بخش
“ مبدل کاتالیزوری” مطلع باشید.
عمليات استارت موتور
 -1تمامي تجهيزات الكتريكي غيرضروری (از جمله سیستم
تهويه ی مطبوع) را خاموش نمایيد.
 -2كنترل نمائيد كه ترمز پارك فعال می باشد (به بخش
“سیستم ترمز” در این فصل مراجعه نمایید).
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 -3در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک ،از قرار داشتن
دسته دنده در حالت  Pیا  ،Nاطمینان حاصل نمایید.

موتور و گیربکس را بصورت تدریجی گرم نمایید تا روغن به
آرامی گرم شده و تمامی اجزای متحرک سیستم را روغنکاری
نماید.
هنگام استارت کردن موتور ،پدال گاز را فشار ندهيد و در هر بار
استارت کردن ،کلید را بيش از  15ثانيه در حالت استارت نگاه
نداريد .در صورتیکه موتور استارت نزد ،کلید را رها کرده و قبل
از استارت مجدد ،حداقل  10ثانيه صبر نمائيد.
در صورتیکه کلید ،را وارد سوئیچ استارت نمایید و توسط
سيستم ایموبالیزر شناسايي نگردد ،موتور غيرفعال شده و یک
آیکون هشدار و پیام “ ”Invalid Keyدر مركز پيام ظاهر
خواهد شد (به بخش “نشانگرها و چراغهاي هشدار” در فصل
استارت خودرو و آغاز رانندگی مراجعه فرمایید).

توجه :استفاده مداوم از استارتر نه تنها باتري را تخليه
مي نمايد ،بلكه ممكن است به موتور استارتر و کاتالیزور آسيب
رساند.

استارت زدن در هواي سرد
در دمای منفي  10درجه ی سانتيگراد و كمتر از آن ،زمان
استارت زدن موتور افزايش مي يابد .الزم است تا در هنگام
استارت تمامي تجهيزات غيرضروري برقي ،خاموش شوند.

توجه :زمانیکه دسته دنده در هر حالت دیگری ،باشد ،موتور
خودرو غیرقابل استارت خواهد بود.
 -4در مدل های دارای گیربکس دستی پدال کالچ را کامال
فشار داده و از قرار داشتن دسته دنده در حالت خالص،
اطمینان حاصل نمایید.
 -5برای استارت کردن موتور کلید را وارد سوئیچ استارت کرده
و به سمت وضعیت  3بچرخانید؛ پس از روشن شدن موتور،
کلید را رها نمایید.

دور آرام موتور پس از گرم شدن موتور ،کاهش خواهد یافت.
از افزایش دور موتور ،بالفاصله پس از استارت موتور ،بپرهیزید.
227

مهم

• در صورتیکه سه بار پیاپی تالش به استارت موتور نمایید و موتور
روشن نشود ،لطفاً درخواست کمک نمایید .در صورتیکه بصورت
پیاپی تالش به استارت موتور نمایید باید حداقل  10دقیقه صبر
نمایید تا از اینکه موتور خنک شده و باتری به حالت اول برگشته
است ،اطمینان حاصل نمایید .در غیر اینصورت ،امکان صدمه دیدن
موتور و باتری خودرو محتمل می باشد.
• زمانیکه موتور خودرو خاموش است ،از قرار دادن کلید استارت در
حالت  1یا  ،2به مدت طوالنی خودداری نمایید ،زیرا در اثر مصرف
برق توسط تجهیزات الکتریکی ،امکان تخلیه ی باتری محتمل
می باشد.
• خودروی شما مجهز به سیستم ایموبالیزر می باشد .هر گونه کپی
از کلید ،در صورتیکه به خودرو معرفی نشده باشد ،قادر به استارت
موتور خودرو نخواهد بود.
• خودروی شما توسط سیستم های کنترل الکترونیکی کنترل
می شود .در زمان استارت کردن موتور خودرو ،در صورت وجود
تجهیزاتی که موج الکترومغناطیسی تولید می نمایند در اطراف
خودرو و یا در داخل خودرو ،امکان فعال شدن تصادفی بعضی از
سیستم های کنترل الکترونیکی خودروی شما وجود خواهد داشت.

استارت موتور (استارت غیر عامل/هوشمند موتور)
(* )Passive Start
عمليات استارت موتور
 -1تمامي تجهيزات الكتريكي غيرضروری (از جمله سیستم
تهويه ی مطبوع تهویه مطبوع) را خاموش نمایيد.
 -2كنترل نمائيد كه ترمز پارك فعال می باشد (به بخش
“سیستم ترمز” در این فصل مراجعه نمایید).
 -3از قرار داشتن دسته دنده در حالت  Pیا  ،Nاطمینان حاصل
نمایید.

توجه :زمانیکه دسته دنده در هر حالت دیگری ،باشد ،موتور
خودرو غیرقابل استارت خواهد بود.
 -4پدال ترمز را فشار دهید
 -5برای استارت کردن موتور ،دکمه ی START/STOP
موتور را فشار دهید؛ پس از روشن شدن موتور ،دکمه را رها
نمایید.
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توجه :استفاده مداوم از استارتر نه تنها باتري را تخليه
مي نمايد ،بلكه ممكن است به موتور استارتر و کاتالیزور آسيب
رساند.
توجه :در صورتیکه موتور روشن نشود (عملیات استارت پس از
 15ثانیه متوقف خواهد شد تا از صدمه دیدن استارتر جلوگیری
شود ،حتی اگر دکمه ی استارت را بصورت مداوم ،بفشارید)،
دکمه ی  START/STOPموتور را مجددا بفشارید تا سوئیچ
استارت مجددا به حالت  ONباز گردد و عملیات استارت
موتور متوقف گردد .برای استارت مجدد موتور ،دکمه ی
 START/STOPموتور را مجددا فشار دهید ،در حالیکه پدال
ترمز فشرده نشده است ،سپس موتور را پس از اینکه سوئیچ
استارت به حالت  OFFبازگشته است ،مجددا استارت نمایید.
دور آرام موتور پس از گرم شدن موتور ،کاهش خواهد یافت.
از افزایش دور موتور ،بالفاصله پس از استارت موتور ،بپرهیزید.
موتور و گیربکس را بصورت تدریجی گرم نمایید تا روغن به
آرامی گرم شده و تمامی اجزای متحرک سیستم را روغنکاری
نماید.
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در صورتیکه کلید اسمارت در داخل خودرو نباشد ،و یا کارکرد
آن دچار اختالل شود ،مرکز پیام ،به شما یادآوری خواهد کرد
که کلید اسمارت در داخل خودرو نمی باشد.
اگر نیاز باشد که باتری کلید ریموت تعویض شود ،مرکز پیام،
به شما یادآوری خواهد کرد که باید باتری کلید ریموت را
تعویض نمایید ،البته خودرو همچنان روشن خواهد بود .اگر
موتور خودرو پس از  5تا  10ثانیه ،به دلیل جمع شدن بیش
از حد سوخت ،غیر قابل استارت باشد ،خصوصا در هوای سرد
(زیر منفی  10درجه سانتیگراد) ،سعی نمایید که پدال گاز
را تا انتها فشار دهید ،در همان حالت نگاه دارید ،و دکمه ی
 START/STOPموتور را تا حداکثر  15ثانیه فشار داده و
نگاه دارید .هر یک از فواصل استارت بهتر است حداقل  10ثانیه
باشد تا ،استارتر در این فاصله خنک شود .دکمه و پدال گاز را
پس از استارت موتور رها نمایید .اگر موتور به مدت کوتاهی
روشن شده و سپس مجددا خاموش شود ،همین مراحل فوق را
مجددا تکرار نمایید ،به این ترتیب ،سوخت اضافی جمع شده،
سوخته و رفع خواهد شد.

مهم

• در صورتیکه سه بار پیاپی تالش به استارت موتور نمایید و موتور
روشن نشود ،لطفاً درخواست کمک نمایید .در صورتیکه بصورت
پیاپی تالش به استارت موتور نمایید باید حداقل  10دقیقه صبر
نمایید تا از اینکه موتور خنک شده و باتری به حالت اول برگشته
است ،اطمینان حاصل نمایید .در غیر اینصورت ،امکان صدمه دیدن
موتور و باتری خودرو محتمل می باشد.
• زمانیکه موتور خودرو خاموش است ،از قرار دادن کلید استارت در
حالت  ACCیا  ،ON/RUN/STARTبه مدت طوالنی خودداری
نمایید ،زیرا در اثر مصرف برق توسط تجهیزات الکتریکی ،امکان
تخلیه ی باتری محتمل می باشد.
• خودروی شما مجهز به سیستم ایموبالیزر می باشد .هر گونه کپی
از کلید ،در صورتیکه به خودرو معرفی نشده باشد ،قادر به استارت
موتور خودرو نخواهد بود.
• خودروی شما توسط سیستم های کنترل الکترونیکی کنترل
می شود .در زمان استارت کردن موتور خودرو ،در صورت وجود
تجهیزاتی که موج الکترومغناطیسی تولید می نمایند در اطراف
خودرو و یا در داخل خودرو ،امکان فعال شدن تصادفی بعضی از
سیستم های کنترل الکترونیکی خودروی شما وجود خواهد داشت.

پروسه ی استارت بک آپ خودرو

زمانیکه خودرو در معرض سیگنال های رادیویی قوی قرار گیرد،
باتری کلید اسمارت تخلیه شده باشد ،یا عملکرد استارت غیر
عامل/هوشمند موتور ( )Passive Startموفقیت آمیز نباشد،
اگر برای استارت موتور ،دکمه ی  START/STOPموتور را
فشار دهید ،پیام “( ”Smart Key Not Detectedکلید
اسمارت شناسایی نشده است) در مرکز پیام نمایش داده خواهد
شد .در این زمان موتور خودرو از طریق سیستم استارت غیر
عامل/هوشمند موتور ،غیرقابل استارت خواهد بود.
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لطفاً مراحل زیر را برای استارت موتور ،دنبال نمایید:
 ،در پایین
 -1لطفاً کلید اسمارت را در موقعیت بک آپ
جالیوانی کنسول وسط (در حالیکه بخش انتهایی بدون حلقه ی
کلید نزدیک به دیواره ی جالیوانی جلو سمت راست می باشد)،
و در حالیکه دکمه ها روبه باال می باشند( ،به ترتیبی که در
شکل نمایش داده شده است) ،قرار دهید.
 -2پدال ترمز را فشار داده و دکمه ی
 ENGINE START/STOPرا برای روشن کردن موتور،
فشار دهید.
اگر پس از تعویض باتری کلید ریموت و خروج خودرو از
منطقه ی تداخل الکترومغناطیسی ،سیستم استارت غیر عامل/
هوشمند موتور ،همچنان بصورت معمول قابل استفاده نباشد،
به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.

مهم

مواردی که از پروسه ی استارت بک آپ خودرو می توان بهره برد:
• باتری کلید ریموت تخلیه شده است و در حال حاضر ،قابل تعویض
نمی باشد.
• زمانیکه خودرو توسط سیگنال های قوی ،دچار اختالل می شود،
پروسه ی استارت بک آپ خودرو را برای استارت کردن خودرو و ترک
منطقه ی تداخل الکترومغناطیسی بکار گیرید ،پس از آن ،سیستم
استارت غیر عامل/هوشمند موتور  ،عملکرد نرمال را از سر می گیرد.

خاموش کردن موتور
عملیات خاموش کردن موتور به ترتیب پیش رو می باشد:
 -1پس از متوقف کردن موتور ،همیشه ترمز پارک را فعال
نمایید
 -2برای فعال کردن ترمز پارک کلید را به سمت باال بکشید
 -3دسته دنده را در وضعیت  Pقرار دهید؛

توجه :اگر ترمز پارک فعال می باشد اما دسته دنده ،به شکل
کامل در حالت ( )Pقرار نگرفته باشد ،در این شرایط ترک
خودرو می تواند بسیار خطرناک باشد ،زیرا زمانیکه موتور
خودرو را استارت می نمایید ،ممکن است به شکلی ناگهانی
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حرکت کرده ،و باعث صدمه دیدن شما یا دیگران شود.

توان کار کرده و دمای موتور را به حالت عادی باز گرداند.

 -4برای خاموش کردن موتور خودروهای ( )key startو
خارج کردن کلید از داخل سوئیچ استارت ،کلید را از حالت
 ON/RUNبه حالت  ،LOCK/OFFبچرخانید.
 -5برای خاموش کردن موتور خودروهای مجهز به سیستم
استارت غیر عامل/هوشمند موتور ( )passive startدکمه ی
 START/STOPموتور را بفشارید.

توجه :برای خاموش کردن موتور خودروهای مجهز به سیستم
استارت غیرعامل/هوشمند موتور ( ،)passive startدر شرایط
اضطراری دکمه ی  START/STOPموتور را به مدت بیش
از  4ثانیه ،بفشارید.
توجه :پس از رانندگی در شرایطی با بار زیاد (یدک کشیدن
یک خودرو) یا رانندگی با سرعت باال (خصوصا در هوای گرم)،
توصیه ما به شما این است که پس از توقف ،بالفاصله موتور
خودرو را خاموش ننمایید ،تا به این ترتیب ،سیستم خنک
کننده ی موتور خودرو ،قادر باشد به مدت چند دقیقه ،با تمام
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مود رانندگی اقتصادی و سازگار با محیط زیست
آب بندی
سیستم های موتور ،گیربکس ،ترمز ها و تایر ها نیازمند آب
بندی شدن و تطابق با شرایط می باشند .در نتیجه ،الزم است
تا در  1500كیلومتر اول با دقت رانندگی کرده و توصیه های
زیر را رعایت نمائید:
• اجازه ندهید دور موتور از  3000دور در دقیقه یا سرعت
خودرو از  120كیلومتر در ساعت تجاوز نماید.
• در هیچیک از دنده ها ،پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.
• اجازه ندهید كه موتور در یك دنده بیش از حد حركت كند.
• با سرعت ثابت (چه سرعت پایین و چه باال) به مدت طوالنی
رانندگی ننمایید.
• در صورت امكان از ترمز شدید اجتناب نمائید.
پس از تكمیل اولین  1500كیلومتر (مسافت آب بندی) ،دور
موتور را می توان تدریجاً افزایش داد.
حفاظت از محیط زیست
خودرو شما با جدیدترین تكنولوژی و با هدف تقلیل اثرات
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محیطی انتشار گازهای آالینده طراحی شده است.
		
شیوه ی رانندگی با حداقل مصرف سوخت
نحوه ی رانندگی شما تأثیر مهمی بر میزان آلودگی محیطی
و همچنین بر میزان مصرف سوخت و طول عمر خودرو دارد:
گرم کردن موتور باید بر اساس دمای محیط ،انجام شود .گرم
کردن موتور به مدت طوالنی ،نه تنها باعث افزایش بیش از حد
مصرف سوخت ،بلکه باعث آلودگی محیط زیست نیز خواهد
شد.
توجه داشته باشید که ،شتابگیری سریع و افزایش ناگهانی
بار موتور ،پیش از گرم شدن موتور ،باعث صدمه دیدن موتور
خواهد شد.
انتخاب دنده ی مناسب
مناسب ترین دنده را بر اساس شرایط جاده انتخاب نمایید .از
دادن دنده ی مرده (عدم تعویض دنده در زمان مورد نیاز) و یا
افزایش بیش از حد دور موتور ،بپرهیزید.

بصورت یکنواخت و آرام برانید
رانندگی بصورت آرام و یکنواخت ،از مصرف سوخت خودرو در
مقایسه با شرایط پرگاز و پر ترمز می کاهد .از شتاب گیری
ناگهانی ،تخته گاز رفتن یا ترمز ناگهانی اجتناب نمایید .فشردن
یکنواخت و نه سریع پدال گاز ،موجب می شود كه میزان
مصرف سوخت به طور قابل توجهی كاهش یافته ،همچنین
آالینده ها را كاهش داده و استهالک اجزای مكانیكی را به
حداقل می رساند.

افزایش مصرف سوخت گردد.
در زمان توقف خودرو در ترافیك ،موتور خودرو را خاموش
نمایید.
درصورتیکه مشخص است كه خودرو باید برای دقایقی بی
حركت بماند ،و مشروط بر اینكه انجام این كار ایمن می باشد،
موتور را خاموش نمایید .تاثیری که خودروی با کار کردن در
حالت دور آرام بر محیط دارد ،بسیار بیشتر از مضرات استارت
مجدد موتور می باشد.

از رانندگی با حداكثر سرعت اجتناب نمایید
در سرعت های باال ،مصرف سوخت ،انتشارگاز های آالینده و سر
و صدا ،اساساً افزایش می یابد.
با پیش بینی های الزم به رانندگی بپزدازید
تا حد امکان از ترافیک و راهبندان اجتناب نمایید .شما
باید راهبندان های ترافیکی را از پیش ،پیش بینی نمایید و
فاصله ی خود را از خودروهای جلویی ،حفظ نمایید .از
ترمزگیری های بی مورد بپرهیزید .این می تواند باعث
استهالک پیش از موعد قطعات خودرو ،داغ کردن لنت ها و

استفاده ی درست از تجهیزات برقی جانبی
تجهیزات الکتریکی جانبی به میزان آسایش شما در خودرو
می افزایند اما ،همچنین بر میزان مصرف سوخت و آلودگی
محیط زیست نیز می افزایند.
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رانندگی در محیط ها و شرایط خاص
رانندگی در روزهای بارانی یا برفی
ترمز ناگهانی ،شتاب گیری ناگهانی و دور زدن ناگهانی
در جاده های خیس از میزان پایداری خودرو خواهد
کاست و ممکن است منجر به تصادف شود.
• در زمان بارندگی ،شیشه ها را ممکن است بخار بگیرد و به
این ترتیب بر دید راننده تاثیر گذارد (با استفاده از تهویه ی
مطبوع تهویه مطبوع می توانید بخارگرفتگی شیشه ها را رفع
نمایید)
• از میزان چسبندگی خودرو به جاده کاسته خواهد شد ،با
احتیاط برانید
• از رانندگی با سرعت باال بپرهیزید زیرا الیه ای از آب بر روی
سطح تایرها شکل گرفته و عملکرد سیستم های فرمان و ترمز
را دچار اختالل خواهد کرد.
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عبور از جاده ها زمانیکه پر از آب باشند (دچار آب
گرفتگی شوند)
از عبور از گودال ها و دست اندازها بپرهیزید .پس از عبور از
جاهایی که آب زیادی در آنها جمع شده است ،با ترمز گیری
آرام ،از کار کردن درست ترمز اطمینان حاصل نمایید.
ترمز های خیس معموال به خوبی عمل نمی نمایند .در صورت
خیش شدن یک طرف لنت های ترمز و عمل نکردن درست
آنها ،سیستم فرمان دچار اختالل شده و امکان تصادف افزایش
می یابد .همچنین زمانیکه جاده ها پر از آب باشند (دچار آب
گرفتگی شوند) از رانندگی در جاده های آبگرفته پس از باران
شدید ،خودداری نمایید زیرا امکان صدمه دیدن سیستم های
		
برقی و موتور خودرو وجود خواهد داشت.
در صورتی که در چنین شرایطی موتور خودرو خاموش شود،
از روشن کردن مجدد آن خودداری کرده و با عاملیت خدمات
پس از فروش مدیاموتورز تماس بگیرید.

مهم

رانندگی در جاده های آبگرفته پس از باران شدید ممکن است باعث
وارد آمدن صدمات جدی به موتور و خاموش شدن موتور و بروز
نقص جدی در سیستم های خودرو (مانند اتصالی و  )...گردد .در
صورتی که در چنین شرایطی موتور خودرو خاموش شود ،از روشن
کردن مجدد آن خودداری کرده و با عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز تماس بگیرید.
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سرویس و نگهداری
خودرو را منظم ًا سرویس نمایید
سرویس منظم خودرو ،صرفه جوئی در مصرف سوخت را به
صورت بهینه تضمین نموده ،آالینده ها را به حداقل رسانده
و به صورت قابل توجهی ،طول عمر خودرو را افزایش میدهد.
باد تایر ها را بصورت منظم كنترل نمایید
باد زیاد از حد یا كم بادی تایر ها باعث فرسودگی سریع تر
تایر ها شده و در خصوصیات حركتی خودرو اثرات منفی خواهد
داشت .باد كم تایر ها ،همچنین مقاومت بین خودرو و سطح
جاده را افزایش می دهد ،كه باعث افزایش مصرف سوخت
می گردد.
بارهای غیر ضروری راحمل ننمایید
وزن اضافی بارهای غیرضروری بخصوص در هنگام توقف و شروع
مجدد به حرکت كه خودرو مكررا ً الزم است از حالت سکون به
حرکت تغییر وضعیت دهد ،باعث اتالف سوخت میگردد .از وارد
کردن خودرو در شرایط جاده ای شل و گل دار ،بپرهیزید تا از
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افزایش وزن خودرو (در صورت چسبیدن گل و شل) و همچنین
خوردگی و فرسایش بدنه ی خودرو جلوگیری نمایید.
از میزان بودن هر چهار چرخ اطمینان داشته باشید
از برخورد چرخ های خودرو با جدول جلوگیری کرده و از
سرعت خودرو در جاده های خاکی بکاهید .درصورت میزان
نبودن چرخ ها ،نه تنها باعث الستیک سایی در خودرو
می گردد ،بلکه باعث افزایش بار موتور و در نتیجه افزایش
میزان مصرف سوخت خودرو نیز می گردد.

مبدل کاتالیزوری ()Catalytic Converter
دمای اگزوز ممکن است به شدت افزایش یافته و داغ
شود ،به همین دلیل از پارک خودرو ،در جاییكه مواد
قابل اشتعال از قبیل علف یا برگ خشك در تماس با
سیستم اگزوز قرار گیرد ،بپرهیزید .در هوای خشك،
امکان بروز آتش سوزی محتمل می باشد.

سیستم اگزوز دارای مبدل کاتالیزوری است كه گازهای سمی
خروجی از موتور را به گازهای كم ضررتری تبدیل می كند .به

دلیل استفاده نادرست بخصوص در صورت استفاده از سوخت
نامناسب ،مبدل کاتالیزوری به سادگی آسیب میبیند .لذا
احتیاطات ذیل را جهت تقلیل احتمال بروز آسیب تصادفی،
رعایت نمائید.
سوخت
• صرفاً از سوخت توصیه شده برای خودرو استفاده نمائید.
• اجازه ندهید سوخت خودرو تمام شود .این شرایط ،باعث
احتراق ناقص شده و به مبدل کاتالیزوری صدمه می زند.
استارت کردن موتور
• در صورتیکه بعد از چند بار استارت زدن ،ماشین روشن نشد،
از روشن کردن مجدد آن خودداری کرده و با عاملیت خدمات
پس از فروش مدیاموتورز تماس بگیرید.
• در صورتیکه احتمال احتراق ناقص در موتور باشد ،از استارت
زدن خودداری کرده و برای برطرف کردن احتراق ناقص
سوخت ،از فشار دادن پدال گاز خودداری فرمایید.
• برای روشن کردن موتور ،تحت شرایط خاص ،از هل دادن یا
یدك كشیدن خودرو ،خودداری فرمایید.
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رانندگی
• از قرار دادن بار بیش از حد بر روی موتور و یا افزایش بیش از
حد دور موتور بپرهیزید.
• هنگامی كه خودرو در حال حركت است ،و یکی از دنده ها
درگیر است ،از خاموش کردن موتور بپرهیزید.
• در صورتیکه فكر می نمایید ،مصرف روغن خودرو غیر معمول
می باشد ،از افراد ذیصالح مساعدت بخواهید.
• در صورتیکه احتمال احتراق ناقص در موتور باشد و یا با
وجود رسیدن دمای موتور به دمای عملیاتی ،نیروی موتور در
زمان حرکت کاهش یافته باشد ،باید خودرو را با حداقل سرعت
ممکن (بخاطر جلوگیری از صدمه دیدن کاتالیزور) ،به سمت
عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز برانید.
• در سطوح ناهمواری که احتمال دارد قسمت زیرین خودرو ،به
شدت با زمین برخورد نماید رانندگی ننمایید.
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توجه :هر یک از موارد ،مانند احتراق ناقص در موتور ،کاهش
خروجی موتور یا کمپرس کردن موتور (ادامه ی موتور به کار
کردن پس از خاموش کردن آن) ،ممکن است به کاتالیزور
آسیب جدی برساند .بنابر این انجام هر گونه تغییرات بر روی
موتور ،کام ً
ال ممنوع می باشد .سرویس های نگهداری دوره ای،
باید طبق زمانبندی مندرج در دفترچه ی راهنمای سرویس،
نگهداری و گارانتی خودرو انجام گردد.

سیستم سوخت رسانی
نوع سوخت
صرفاً از سوخت توصیه شده استفاده نمائید .درصورت
استفاده از سوخت نامناسب ،کاتالیزور آسیب جدی
خواهد دید .همچنین میزان مصرف سوخت خودرو
افزایش یافته و کشش و توان موتور کاهش خواهد یافت.
لطفاً از سوختی استفاده نمایید که توسط شرکت سازنده
مورد تایید می باشد .نگاه کنید به قسمت “پارامترهای اصلی
موتور” در بخش “اطالعات فنی” .در صورت استفاده از سوختی
با درجه ی اکتان پایین تر از درجه ی توصیه شده ،امکان بروز
صدای ضربه زدن ( )knockموتور ،محتمل می باشد .لطفاً از
سوختی با درجه اکتان توصیه شده و یا باالتر استفاده نمایید .در
صورتیکه پس از مصرف سوخت مناسب ،همچنان ،صدای ضربه
زدن ( )knockموتور به شکل جدی شنیده می شود ،لطفاً ،
بالفاصله به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
		
فرمایید.

ایمنی در محوطه پمپ بنزین
گازهای متصاعد از بنزین ،به شدت قابل اشتعال بوده
و در محیطهای بسته نیز كام ً
ال قابل انفجار می باشند.
هنگام سوختگیری همواره موارد ذیل را رعایت نمائید:
• موتور را خاموش نمایید.
• سیگار نكشید یا از شعله روشن استفاده ننمایید.
• از تلفن همراه استفاده ننمایید.
• از سرریز بنزین جلوگیری نمایید.
• بیش از حد باک را پر ننمایید.
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باک و سوختگیری

درپوش درب باک
درپوش درب باک در سمت چپ عقب خودرو قرار دارد .برای
باز کردن درپوش درب باک اهرم پران درپوش درب باک در زیر
صفحه کیلومتر  /پنل کنترل سمت راننده را بکشید.
درب باک
درب باک را در خالف عقربه های ساعت پیچانده و قبل از
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برداشتن درب باک ،اجازه دهید هر نوع فشار/بخار داخل مخزن
خارج شود.
پس از تكمیل سوختگیری ،درب باك را در جای خود قرار
داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و محكم نمایید تا
صدای  3بار كلیك درب را بشنوید.
سوختگیری
اگر قرار باشد كه خودرو در زیر تابش مستقیم خورشید یا
در محیطی با دمای باال پارك شود ،باك را كام ً
ال پر ننمایید.
انبساط و تبخیر بنزین ،موجب سرریز شدن آن می شود.
لوله ی ورودی سوخت به باك بگونه ای طراحی شده كه تنها
نازل مخصوص پمپ های بنزین بدون سرب را قابل ورود به آنها
می باشد .در گلویی باک یک کاور تعبیه شده است که با داخل
شدن نازل پمپ ،این دریچه بطور کامل بسته خواهد شد.
پس از سوخت گیری ،اگر موتور بطور غیریكنواخت كار كند،
آن را خاموش كرده و قبل از اقدام به استارت مجدد ،با عاملیت
خدمات پس از فروش مدیاموتورز تماس حاصل نمایید.

گیربکس دستی شش دنده *
دسته دنده

هشدارهایی برای رانندگی با خودرو:
 -1زمانیکه قصد انتخاب دنده ی  Rرا دارید ،از رفتن به این
دنده از دنده های دیگر بصورت بالفاصله ،خودداری نمایید .ابتدا
اطمینان حاصل نمایید که خودرو در حالت توقف کامل است،
پیش از فشردن پدال کالچ ،کمی صبر نمایید .دسته دنده را
ابتدا به حالت خالص ( )Nبرده ،سپس دسته دنده را به سمت
چپ فشار داده ،و به سمت جلو و دنده ی Rحرکت دهید،
سپس پدال کالچ را به آرامی رها نمایید ،تا عملیات تعویض
دنده تکمیل شود.

گیربکس دستی از نوع شش دنده می باشد .این گیربکس دارای
هفت دنده ی  6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و دنده ی ( Rعقب) می باشد.
تمامی دنده ها دارای چرخ دنده ی سنکرون (هماهنگ ساز)
می باشند.
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 -2از اینکه دستتان را بر روی دسته دنده قرار دهید (به مدت
طوالنی) در زمان حرکت ،خودداری فرمایید ،زیرا فشار وارده از
سمت دست شما ،ممکن است منجر به فرسایش و خوردگی
پیش از موعد مکانیزم تعویض دنده شود.
 -3در زمان حرکت خودرو ،پای خود را به حالت استراحت ،بر
روی پدال کالچ قرار ندهید ،زیرا منجر به فرسودگی پیش از
موعد صفحه ی كالچ میگردد.
 -4از متوقف کردن خودرو در مسیرهای شیب دار با استفاده
از عملکرد نیم كالچ ،خودداری نمایید ،زیرا منجر به فرسودگی
پیش از موعد صفحه ی كالچ میگردد.

پیشنهادهایی برای تعویض دنده
دامنه ی تعویض دور موتور متناظر با
سرعت
دنده ی پیشنهادی
()rpm
()km/h
2200 3000
24 17
دنده ی یک  -دو
دنده ی دو  -سه

44 33

3000

2200

دنده ی سه  -چهار

58 51

2500

2200

دنده ی چهار -پنج

74 65

2500

2200

دنده ی پنج -شش

92 81

2500

2200

توجه :برای کسب بهترین خروجی و کمترین مصرف سوخت،
به ترتیب جدول پیشنهادی باال عمل نمایید؛ اجازه ندهید تا
عقربه ی نشانگر دور موتور به مدت طوالنی در زون قرمز رنگ
صفحه ی نشانگر دور موتور قرار گیرد ،در غیر اینصورت امکان
صدمه دیدن موتور محتمل می باشد
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گیربکس اتوماتیک دوال کالچ
(* )Dual Clutch) (TST
طریقه ی کاربری گیربکس
اطالعات ذیل مهم است ،لطفاً با دقت مطالعه فرمایید:
• قبل از استارت موتور ،از اینکه دسته دنده در وضعیت  Nیا
 Pقرار دارد ،پدال ترمز فشرده شده و ترمز پارك برقی ()EPB
فعال می باشد ،اطمینان حاصل نمایید.
• پس از استارت زدن موتور قبل از انتقال دسته دنده به
وضعیت حركت ،هر دو ترمز را در حالت فعال حفظ نمایید.
•  EPBرا غیرفعال کرده ،ترمز پایی را همچنان درگیر حفظ
نمایید تا زمانیکه آماده ی حرکت شوید .در زمان قرار داشتن
در یک سطح افقی (بدون شیب) ،در صورت انتخاب دنده ی یک
یا (عقب) به محض رهاسازی پدال ترمز و بدون نیاز به فشردن
پدال گاز ،خودرو بصورت اتوماتیک به خزش به سمت جلو یا
عقب گرایش خواهد داشت.
• از حرکت با خودرو در حالیکه دنده  Nرا انتخاب
کرده اید خودداری نمایید ،گیربکس اتوماتیک دوال کالچ
( )Dual Clutchدر این حالت صدمه خواهد دید و یا امکان

		
تصادف محتمل خواهد بود.
تعویض و انتخاب دنده

گیربکس اتوماتیک دوال کالچ ( )Dual Clutchیک گیربکس
 6یا  7دنده می باشد.

توجه :حرف یا شماره ی نمایش داده شده در مرکز پیام
نمایشگر دنده یا حالت رانندگی انتخابی است.
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دسته دنده مجهز به یک دکمه (مطابق تصویر) می باشد که
برای جلوگیری از انتخاب تصادفی دنده های  Rیا  Pدر روی
دسته دنده تعبیه شده است.
عملكرد دسته دنده
دکمه ی قفلی  /ضامن روی دسته دنده را در طول زمان
تغییر دنده فشار ندهید ،مگر ضروری باشد.

هنگام تغییر وضعیت دنده ،دسته دنده را طبق رنگ فلش ها در
شكل حركت دهید.
انتخاب آزادانه ی دنده
انتخاب دنده با فشار دادن و نگاه داشتن ضامن
انتخاب دنده با فشار و نگاه داشتن ضامن و فشار پدال ترمز
موقعیت دسته دنده
زمانیکه خودرو در حال حرکت است (در حالت  )Dاز
انتخاب مودهای  Rیا  Pجدا خودداری بفرمایید ،زیرا
باعث صدمه دیدن شدید گیربکس اتوماتیک دوال کالچ
خودرو و یا تصادف خواهید شد.
• ( Pپارك)
در این وضعیت ،گیربکس بصورت مکانیکی قفل است .با
استفاده از ترمز پارك ( )EPBو صرفاً هنگامی كه خودرو بدون
حركت است ،این وضعیت را انتخاب نمایید.
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توجه :در زمان پارک خودرو در سطوح شیبدار ،ابتدا پدال ترمز
را فشار داده ترمز پارک ( )EPBرا فعال کرده و سپس دسته
دنده را در حالت  Pقرار دهید.

•  Wحالت  /حالت زمستان
در زمان تردد در جاده های لغزنده این حالت را انتخاب نمایید.

•  Sحالت  /حالت اسپرت
• ( Rدنده عقب)
این حالت را در صورت نیاز به حداكثر شتابگیری ،انتخاب
		
این حالت را صرفاً هنگامیكه خودرو بدون حركت (متوقف) است نمایید.
و موتور با دور آرام روشن است ،انتخاب نمایید.
 +افزایش دنده ()Upshift
•  Nخالص
در حالت  /حالت تیپترونیک ،توسط  +می توانید دنده ی باالتر
این حالت را هنگامی انتخاب نمایید كه خودرو بدون حركت از دنده ی فعلی را انتخاب نمایید.
بوده و موتور به مدت نسبتا طوالنی (مث ً
ال پشت چراغ قرمز) در
حالت دور آرام روشن باشد.
 کاهش دنده ()Downshiftدر حالت  /حالت تیپترونیک ،توسط  -می توانید دنده ی پایین
• ( Dحرکت مستقیم  /درایو)
تر از دنده ی فعلی را انتخاب نمایید.
برای رانندگی معمولی انتخاب نمایید .طبق سرعت خودرو و
وضعیت پدال گاز ،انتخاب دنده به صورت کام ً
ال اتوماتیك برای سرعت تغییر و تعویض دنده
تمامی  6یا  7دنده انجام می شود.
با انتخاب حالت  Dتغییر دنده طبق تغییر وضعیت پدال گاز
رخ می دهد .در صورتیکه پدال گاز را با نیروی کمتری فشار
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دهید ،تغییر دنده در سرعت های پایین تر انجام خواهد شد و
اگر پدال گاز را با نیروی بیشتری فشار دهید تغییر دنده نیز با
تاخیر بیشتر و در سرعت های باالتر انجام خواهد شد.
دنده معکوس
در صورت معکوس کردن دنده در زمان حرکت در
سطوح جاده ای لغزنده ،امکان بکسواد کردن خودرو و
انحراف آن محتمل می باشد.
برای شتاب گیری سریع در زمان حرکت در حالت  ،Dبه عنوان
مثال برای سبقت گرفتن ،پدال گاز را تا حد ممكن ،یك بار و
در یك حركت سریع فشار دهید .در سرعت های معین ،این
كار باعث معکوس شدن دنده (کاهش دنده) به پایین ترین و
مناسب ترین دنده و به دنبال آن شتاب گیری می گردد .پس از
رها كردن پدال ،سرعت معمول انتخاب دنده (بر اساس سرعت
خودرو و وضعیت پدال گاز) از سرگرفته می شود.
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شروع به حرکت
پدال ترمز را فشار دهید ،برای اینکه موتور خودرو را استارت
نمایید ،دسته دنده باید در حالت  Pیا  Nقرار داشته باشد؛ پس
از انتخاب دنده ی مورد نظرتان ،و مکث کوتاه برای اطمینان از
درگیر شدن دنده در گیربکس اتوماتیک دوال کالچ ،به آرامی
پدال ترمز را آزاد نمایید ،سپس پدال گاز را فشار داده و حرکت
نمایید.
		
راندن خودرو در شیب (سرباالیی)
در صورت توقف در ترافیک در شیب ،برای متوقف
نگاه داشتن خودرو از گاز دادن به خودرو در حالت
سکون ،خودداری نمایید ،زیرا باعث داغ کردن گیربکس
اتوماتیک دوال کالچ و حتی صدمه دیدن آن می شوید.
شروع به حرکت در سرباالیی
عملکرد کمکی شروع به حرکت ،بخشی از  EPBمی باشد که
به راننده در زمان شروع به حرکت از سکون در شیب سرباالیی
یاری می رساند .پس از بستن کمربند ایمنی ،پدال ترمز را فشار

داده EPB ،را فعال کرده ،دنده ی مورد نظرتان ()D/R/W/S
را انتخاب کرده ،سپس پدال ترمز را رها نمایید .به محض اینکه
شما پدال گاز را بفشارید و آماده ی حرکت شوید  EPBبصورت
اتوماتیک ،غیرفعال شده و شروع به حرکت را تسهیل خواهد
کرد.
عالوه بر این ،عملکرد کنترل حرکت در شیب (سرباالیی)
(‘ )’Hill Holdدر خودروهایی که به آن مجهز می باشند،
نیز شروع به حرکت در سرباالیی را تسهیل می نماید .برای
جزئیات بیشتر نگاه کنید به “عملکرد کنترل حرکت در شیب
(سرباالیی)” در فصل “سیستم ترمز خودرو”.

توجه :حتی با وجود عملکرد کمکی شروع به حرکت نیز با
توجه به عوامل و محدودیت های مختلف فیزیکی ،امکان لغزش
و برگشت ،وجود خواهد داشت.
راندن خودرو در شیب (سرپایینی)
ترمزگیری به مدت طوالنی و متوالی ممکن است باعث
داغ کردن ترمزها و فرسودگی پیش از موعد آنها و حتی
کاهش توان عملیاتی آنها گردد.

در زمان حرکت در سرپایینی در فواصل طوالنی ،از سرعت
خودرو کاسته ،و حالت تیپ ترونیک را انتخاب کرده سپس
یک دنده ی سنگین را انتخاب نمایید .هر چه شیب تند باشد،
دنده ی انتخابی باید سنگین تر باشد .به این ترتیب شما به
خودرو این امکان را می دهید که از قابلیت ترمز موتور استفاده
کرده و از بار ترمزها می کاهید .به عنوان مثال زمانیکه در حال
راندن خودرو در شیب (سرپایینی) با پیچ های متوالی هستید،
دنده ی  2را انتخاب نمایید زمانیکه در حال راندن خودرو در
شیب (سرپایینی) بدون پیچ هستید ،دنده ی  3را انتخاب
نمایید .در صورتیکه عملکرد ترمز موتور کافی نباشد و سرعت
خودرو افزایش یابد ،گیربکس اتوماتیک دوال کالچ بصورت
اتوماتیک دنده را سبک کرده و بر سرعت خودرو می افزاید تا
از افزایش بیش از حد دور موتور جلوگیری نماید .در این حالت
شما باید با ترمز از سرعت خودرو کاسته و با انتخاب حالت
تیپترونیک دنده ی سنگین مناسب تری را انتخاب نمایید.
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مود  /حالت کنترل
مود اقتصادی
زمانیکه حالت  Dانتخاب شده باشد ،سیستم گیربکس اتوماتیک
دوال کالچ بصورت اتوماتیک حالت پیش فرض اقتصادی را
انتخاب می نماید .حرف “ ”Dدر مرکز پیام نمایش داده شده و
شماره ی دنده ی انتخابی نیز در صفحه نمایش داده خواهد شد.
در حالت اقتصادی مصرف سوخت و سطح آالیندگی کاهش
خواهد یافت.
مود اسپرت

با انتخاب  ،Dاهرم را به سمت راست حركت دهید تا حالت
اسپرت درگیر شود ”S“( ،در مركز پیام ظاهر می شود) با
انتخاب حالت اسپرت ،گیربکس تعویض دنده را دچار تاخیر
می نماید تا نهایت استفاده از نیروی موتور امکان پذیر شود.

توجه :زمانیکه حالت اسپرت “ ”Sport Modeرا انتخاب
نمایید ،این حالت توسط گیربکس انتخاب و عملیاتی شود ،نور
پیش زمینه ی صفحه کیلومتر به رنگ قرمز در می آید.

هنگام نیاز به شتاب های باالتر ،از این حالت استفاده نمایید .در
این حالت مصرف سوخت افزایش خواهد یافت .برای غیرفعال
سازی حالت اسپرت ،اهرم دسته دنده را به سمت چپ حركت
دهید تا  Dمجددا ً درگیر شود.
 Wمود زمستانی ()Winter Mode
در زمان تردد خودرو در یک سطح نرم و لغزنده ،این حالت را
با قرار دادن دسته دنده در حالت  ،Wانتخاب نمایید  W(،در
مركز پیام ظاهر می شود) ،به این ترتیب گیربکس ،دنده ی
دو را انتخاب کرده و در سرعت های پایین ،دنده های سبک
تری را انتخاب خواهد کرد تا به این ترتیب از بکسواد کردن
چرخ ها جلوگیری نماید .برای گیربکس اتوماتیک دوال کالچ
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شش دنده ،خودرو از دنده ی  2آغاز به حرکت خواهد کرد.
مود کروز کنترل *
زمانی که سیستم کروز کنترل فعال شده باشد ،گیربکس
اتوماتیک ،بصورت اتوماتیک بازه ی سرعت مرتبط با دنده ی
انتخابی را انتخاب خواهد کرد ،و به این ترتیب زمانی که الزم
است تا خودرو سرعت ثابتی را حفظ نماید ،از تعویض متوالی
دنده جلوگیری می نماید.
مود تیپ ترونیک
در صورتیکه گیربکس در حالت اسپرت باشد می توانید
حالت تیپ ترونیک را ،هنگامی كه دسته دنده به سمت “”+
یا “ ”-حركت میدهید ،فعال نمایید ،حالت تیپترونیك درگیر
می شود .شماره ی دنده انتخابی در مرکز پیام توسط یک شماره
( 1 6یا  )1 7نمایش داده خواهد شد.
در بعضی مدل ها میتوانید از دکمه های تعویض دنده بر روی
فرمان را برای ورود حالت تیپ ترونیک استفاده نمایید.
دسته دنده را در جهت “ ”+فشار دهید تا دنده افزایش یابد
و در جهت “ ”-فشار دهید تا دنده کاهش یابد .در بعضی

مدل ها نیز از دکمه های “–” و “ ”+روی فرمان برای تعویض
دنده استفاده می شود.
		

در حالت تیپ ترونیک زمانیکه دنده ی انتخابی با دور موتور
خوانش نداشته و منطقی نباشد ،یعنی افزایش دنده در حالیکه
دور موتور پایین است یا کاهش دنده زمانی که دور موتور بسیار
باال است ،گیربکس به فرمان راننده عمل نخواهد کرد .گیربکس
در همان دنده باقی خواهد ماند .زمانیکه دور موتور رو به کاهش
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باشد و دنده ی انتخابی باال باشد ،گیربکس برای جلوگیری از
خاموش شدن موتور ،بصورت اتوماتیک دنده را کاهش خواهد
داد .همچنین در صورت باال رفتن دور موتور و در صورتیکه
گیربکس هیچ فرمانی را از راننده دریافت نکند ،با رسیدن دور
موتور به حد معین ،دنده را سبک خواهد کرد تا از باال رفتن
بیش از حد دور موتور جلوگیری نماید.
برای غیرفعال سازی حالت اسپرت یا مودهای دیگر ابتدا دسته
دنده را در حالت  Dقرار دهید و سپس حالت مورد نظرتان را
انتخاب نمایید.
مود ایمنی Protection Mode
برای پارک خودرو ،باید خودرو را به مکانی ایمن و
حفاظت شده منتقل نمایید ،به شکلی که ایمنی شما،
سرنشینان و دیگر خودروها تامین شود.
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محافظت در برابر داغ کردن بیش از حد گیربکس
اتوماتیک دوال کالچ
در شرایط هوایی گرم و شروع به حرکت ها و توقف های
متوالی ،امکان داغ کردن گیربکس اتوماتیک دوال کالچ محتمل
می باشد .برای جلوگیری از صدمه دیدن گیربکس ،سیستم
عملیات محافظت در برابر داغ کردن را اجرا خواهد کرد ،به این
ترتیب که عالمت و پیام مربوطه در مرکز پیام ظاهر شده و یک
بوق هشدار نیز به گوش خواهد رسید .بسته به شدت شرایط،
سیستم پیام های( :بر سرعت خودرو بیفزایید و یا توقف نمایید)
“ ”Increase Speed or Stop Safelyیا (در یک محل ایمن
توقف نمایید) “ ”Stop Safelyرا تکرار خواهد کرد.
در چنین شرایطی و همراه با نمایش پیام “”Stop Safely
(توقت نمایید) و روشن شدن “چراغ هشدار نقص در سیستم
کنترل آالیندگی خودرو” ( )engine emissionو لطفاً
خودرو را در یک نقطه ی ایمن متوقف کرده دنده ی  Pیا N
را انتخاب نمایید و اجازه دهید تا موتور بصورت دور آرام روشن
باشد تا دمای گیربکس کاهش یابد.
تا زمانیکه پیام “”Please Waitدر مرکز پیام نمایش داده

می شود ،باید توقف نمایید.
تنها زمانیکه دمای گیربکس پایین آمده باشد ،و پیام (آماده ی
شروع به حرکت) “ ”Ready for Drive Awayدر مرکز پیام
نمایش داده شود ،خودرو قابل حرکت دادن می باشد.
در صورتیکه پس از  20دقیقه گیربکس خنک شود اما عالمت
نشانگر و هشدار خاموش نشده باشد ،به عاملیت خدمات پس
را فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید .در غیراینصورت احتمال
صدمه دیدن جدی گیربکس باال می باشد.
عملکرد بازگشت به خانه ()Limp Home
در صورت رخداد نقص در گیربکس ،گیربکس به این حالت
خواهد رفت .در این مود ،گیربکس تنها در بعضی از دنده ها
قادر به عمل خواهد بود .دنده ی عقب نیز در بعضی مواقع
قابل انتخاب خواهد بود .در این زمان چراغ هشدار نقص در
سیستم کنترل آالیندگی خودرو در مرکز پیام ظاهر خواهد شد.
در چنین شرایطی در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید.

توجه :در حالت عملکرد بازگشت به خانه (،)Limp Home
حالت تیپ ترونیک غیرقابل دسترس می باشد.
خطای عملیاتی جدی
در صورت بروز خطای عملیاتی جدی در گیربکس ،چراغ هشدار
نقص در سیستم کنترل آالیندگی خودرو روشن می شود .در
این زمان برای حفاظت از گیربکس ،سیستم بصورت اتوماتیک
ارتباطش با موتور را قطع کرده و متوقف خواهد شد ،در این
حالت خودرو قابل رانندگی نخواهد بود .در چنین شرایطی در
اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه نمایید.

توجه :برای گیربکس اتوماتیک دوال کالچ شش دنده ،در
صورت داغ کردن بیش از حد گیربکس یا خطای عملیاتی
جدی ،پیام “ ”EPدر در مرکز پیام ظاهر خواهد شد.
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سیستم هر چهار چرخ متحرک (* )4WD
در خودروهایی که به سیستم هر چهار چرخ متحرک
( )4WDمجهز هستند ،هر چهار چرخ خودرو باید
به تایرهایی با مشخصات و شرکت سازنده ی یکسان،
مجهز باشند ،در غیر اینصورت قابلیت سواری و ایمنی
رانندگی خودرو ،بصورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت.

حالت دو چرخ متحرک و هر چهار چرخ متحرک را بر اساس
نیازها و فرامین دریافتی از راننده ،شرایط خودرو و شرایط جاده
انتخاب می نماید.
زمانیکه سیستم هر چهار چرخ متحرک ،تایید می نماید که به
حالت هر چهار چرخ متحرک نیاز دارد ،این سیستم بصورت
اتوماتیک توان خروجی موتور را بدون دخالت راننده ،بین هر
چهار چرخ توزیع خواهد کرد.

سیستم هر چهار چرخ متحرک ( ،)4WDتوزیع منطقی
توان موتور در هر چهار چرخ را بر اساس نیازها و فرامین
دریافتی از راننده ،شرایط خودرو و شرایط جاده را کنترل
می نماید تا به این ترتیب قابلت حرکت خودرو در شرایط آفرود
( ،)off-roadپویایی ،پایداری و ایمنی خودرو را بهبود
بخشد.

انتخاب حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی (مود قفل
شده) ()Lock-mode
با انتخاب حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی (مود قفل شده)
میزان سطح تماس (اصطکاک) چرخ ها با سطح جاده افزایش
می یابد.
به شما توصیه می نماییم تا در زمان تردد در جاده های خاکی،
سطوح ناهموار ،جاده های دارای شیب بسیار تند ،جاده های
شنی و جاده های لغزنده این حالت را انتخاب نمایید.

مود رانندگی
مود هر چهار چرخ متحرک (مود اتوماتیک) ()Auto-mode
سیستم هر چهار چرخ متحرک ( ،)4WDبصورت اتوماتیک
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دکمه ی حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی (مود قفل شده)

برای ورود به حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی (مود قفل
شده) دکمه را فشار دهید .به این ترتیب ،چراغ نشانگر به رنگ
سبز روشن شده و پیام “ ”4WD Lock ONدر مرکز پیام
نمایش داده می شود؛ دکمه را مجددا فشار دهید تا وارد حالت
هر چهار چرخ متحرک (اتوماتیک) شوید به این ترتیب چراغ
نشانگر خاموش شود.

در حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی (مود قفل شده) ،با گذر
سرعت خودرو از  60km/hحالت هر چهار چرخ متحرک قفلی
غیر فعال می شود و چراغ نشانگر خاموش می شود و سیستم
هر چهار چرخ متحرک وارد حالت هر دو چرخ متحرک می
شود؛ اگر سرعت خودرو مجددا به کمتر از  60km/hکاهش
یابد ،حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی مجددا انتخاب نخواهد
شد.
در صورتیکه پس از فعال کردن حالت هر چهار چرخ متحرک
قفلی سوئیچ استارت را در حالت  offقرار دهید ،اگر سوئیچ
استارت را ظرف  1دقیقه به حالت  ONباز گردانید ،حالت هر
چهار چرخ متحرک قفلی ،مجددا فعال خواهد شد ،در صورتیکه
سوئیچ استارت را پس از یک دقیقه به حالت  ONبرگردانید،
سیستم هر چهار چرخ متحرک وارد حالت هر چهار چرخ
متحرک خواهد شد.
چراغ نشانگر بروز نقص در حالت هر چهار چرخ متحرک
فعال  /سیستم هر چهار چرخ متحرک
در صورت تعویض چرخ اصلی با چرخ زاپاس ناهمگون،
زمانیکه خودرو در حال حرکت است چراغ نشانگر بروز
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نقص سیستم هر چهار چرخ متحرک به رنگ زرد روشن
می شود و حالت هر چهار چرخ متحرک قفلی غیرقابل
انتخاب می باشد .پس از تعویض مجدد تایرهای زاپاس
همگون ،چراغ نشانگر در زمان حرکت خودرو ،خاموش
خواهد شد.
چراغ نشانگر با فعال شدن حالت هر چهار چرخ
متحرک قفلی ،به رنگ سبز روشن می شود ،و
زمانیکه حالت هر دو چرخ متحرک فعال شود ،خاموش می
شود.
زمانیکه چراغ نشانگر بروز نقص سیستم هر چهار چرخ متحرک
همیشه به رنگ زرد روشن باشد ،به این معناست که سیستم
هر چهار چرخ متحرک دارای نقص در عملکرد می باشد و در
این زمان ،پیام “ ”4WD Failدر مرکز پیام خودرو نمایش
داده شده و یک پیام هشدار صوتی نیز به گوش خواهد رسید.
در این مود ،در اولین فرصت به عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
در بعضی شرایط ،مانند راندن خودرو با سرعت زیاد در
جاده های ناهموار ،چراغ نشانگر بروز نقص در سیستم هر
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چهار چرخ متحرک ،ممکن است به رنگ زرد روشن شود .در
صورتیکه شرایط سیستم نرمال باشد ،خودرو وارد حالت هر
چهار چرخ متحرک شده و پس از یک مدت کوتاه چراغ نشانگر
خاموش خواهد شد.

سیستم ترمز
ترمز پدالی/پایی
خالص پدال ترمز  10تا  30میلی متر می باشد
برای افزایش ایمنی ،سیستم هیدرولیك ترمز از طریق مدارهای
دوآل عمل می كند .در صورتیکه یك مدار عمل نكند ،مدار
دیگر به عمل كردن ادامه خواهد داد ،که البته مستلزم فشار
بیشتر بر پدال بوده ،و مواردی چون افزایش خالصی پدال ترمز
و خط ترمز طوالنی تر در این شرایط ،محسوس خواهند بود.
در صورت بروز نقص در سیستم ترمز ،هنگامی كه صرفاً یك
مدار كار می كند ،با رعایت شرایط ایمنی رانندگی ،خودرو باید
در اولین فرصت متوقف شود .به رانندگی ادامه ندهید با عاملیت
خدمات پس از فروش مدیاموتورز تماس حاصل نمایید.
سیستم کمکی ترمز (سروو) ()Servo Assistance
سیستم ترمز این خودرو مجهز به سیستم کمکی ترمز (سروو)
می باشد ،همواره موارد ذیل را در نظر بگیرید:
• سیستم کمکی ترمز تنها زمانی عمل می نماید که موتور
خودرو روشن باشد .هرگز خودرو را با موتور خاموش نرانید.

• در هنگام بکسل کردن خودرو ،به شکلی که هر چهار چرخ
خودرو بر روی سطح جاده باشند ،با موتور خاموش ،بسیار
مراقب باشید .در صورتیکه موتور به هر دلیل در هنگام رانندگی
خاموش شود ،با رعایت شرایط ایمنی ،خودرو باید در اولین
فرصت متوقف گردد .در چنین شرایطی از فشردن متوالی پدال
ترمز را بپرهیزید ،چرا كه نیروی بوستر خالئی سیستم ترمز که
با موتور کار می کند ،به این شکل تخلیه خواهد شد.
• در صورتیکه موتور به هر دلیل در هنگام رانندگی خاموش
شود ،با رعایت شرایط ایمنی ،خودرو باید در اولین فرصت
متوقف گردد .به همین منظور در حالیکه نیروی بوستر خالئی
سیستم ترمز تخلیه شده است ،برای کنترل خودرو پدال ترمز را
با نیروی بیشتری فشار دهید ،سپس با عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز تماس بگیرید.
• به دلیل پایین آمدن دور موتور ،یا دالیل دیگر( ،فشار
اتمسفریک و غیره) ،توان ترمزگیری بوستر کاهش خواهد یافت،
در این شرایط ،نیروی بیشتری برای فشار دادن پدال ترمز ،برای
متوقف کردن خودرو نیاز خواهد بود.
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شرایط خیس و مرطوب
رانندگی در جاده های خیس یا شرایط بارانی می تواند بر كارائی
ترمز تأثیر منفی گذارد .در هنگام رانندگی فاصله ی خود را از
خودرو های پیش رو حفظ نمایید .پدال ترمز را بصورت متناوبی
فشار دهید تا دیسک ترمز خشک شود.

بوده و ممکن است سیستم  EBDدر دسترس (فعال) نباشد.
در صورت بروز این نقص ،با رعایت ایمنی هرچه سریعتر خودرو
را متوقف نموده و بالفاصله به عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه فرمایید .در حالت روشن بودن چراغ هشدار
سیستم ترمز ،از رانندگی با خودرو بپرهیزید.

سیستم الكترونیكی توزیع نیروی ترمز ()EBD
خودرو شما مجهز به سیستم الكترونیكی توزیع نیروی ترمز
( )EBDمی باشد كه تحت تمامی شرایط وزنی و بمنظور حفظ
كارائی سیستم ترمز ،نیروی ترمز را بین محورهای عقب و جلو
توزیع می كند.
سیستم  EBDدارای یک سیستم نظارتی می باشد .این سیستم
نظارتی به چراغ هشدار سیستم ترمز در صفحه ی نمایش پنل
کنترل ،متصل می باشد .نگاه کنید به قسمت “نشانگرها و
چراغ های هشدار” در بخش “استارت خودرو و آغاز رانندگی”.
در صورتیکه این چراغ در حال رانندگی روشن شود یا بیش از
 3ثانیه ،پس از قرار گرفتن کلید استارت در حالت  onو آزاد
شدن ترمز پارک ،روشن باقی بماند ،سیستم ترمز دارای نقص

سیستم كمكی ترمز الكترونیكی (* )EBA
خودروی شما مجهز به سیستم كمكی ترمز الكترونیكی ()EBA
می باشد كه با توجه به شدت و سرعت فشردن پدال ترمز
توسط راننده ،در سرعت های متفاوت واكنش نشان میدهد.
در صورتیکه در وضعیت اضطراری پدال ترمز سریعتر و شدیدتر
از حد تعیین شده فشرده شود ،سیستم  EBAبه راننده کمک
خواهد کرد تا نیروی ترمز وارده افزایش یابد و سیستم ABS
با تمام نیرو عمل خواهد کرد تا در كوتاهترین فاصله ی ممكن
خودرو را متوقف نماید.
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عملکرد کنترل حرکت در شیب (سرباالیی) (* )HHC
 HHCقادر به کنترل خودرو در تمامی شرایط
نمی باشد (به عنوان مثال ،در سطوح لغزنده ،خیس یا
یخ زده یا شیب باالی  )30%و جایگزین عملکرد راننده
نخواهد بود.

 HHCجایگزین ترمز پارک نمی باشد و تنها به شروع
حرکت در شیب ها کمک می نماید .در صورت کاربری
سیستم به عنوان ترمز پارک ،امکان تصادف محتمل
می باشد.
زمانیکه  HHCفعال است ،از ترک خودرو خودداری
نمایید ،زیرا امکان تصادف شدید ،وجود دارد.
در صورتیکه بالفاصله آغاز به حرکت ننمایید ،ممکن
است خودرو به سمت عقب باز گردد .در صورتیکه پیش
از شروع به حرکت پدال ترمز را چند ثانیه تا انتها فشار
دهید ،می توانید از اینکه خودرو به سمت عقب باز

گردد ،جلوگیری نمایید.
 HHCبه راننده کمک می نماید تا در زمان شروع به حرکت از
اینکه خودرو به سمت عقب باز گردد ،جلوگیری نماید.
در شرایط پیش رو  HHCفعالسازی خواهد شد:
• توقف خودرو در شیبی بیشتر از  3%به مدت بیش از  2ثانیه
• عدم وجود نقص در سیستم کنترل پایداری خودرو ()SCS
• عدم وجود نقص در  EPBو آزاد بودن آن
• پدال کالچ فشرده شده است (گیربکس معمولی) ،دسته دنده
در حالت حرکت به جلو یا عقب قرار دارد (گیربکس اتوماتیک)
• سوئیچ استارت در حالت روشن
• نیروی کافی به پدال ترمز وارد می آید.
زمانیکه راننده در زمان شروع به حرکت در سرباالیی پدال ترمز
را رها نماید ،سیستم  HHCترمزها را به مدت  1یا  2ثانیه در
حالت درگیر حفظ خواهد کرد .در صورتیکه راننده بالفاصله آغاز
به حرکت ننماید ،خودرو ممکن است به سمت عقب باز گردد.
در این مود ،باید سریعا پدال ترمز را فشار دهید.
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توجه :سیستم  HHCچه در حالت دنده عقب و چه در حالت
حرکت رو به جلو فعال و در دسترس می باشد.
سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک (* )Auto Hold
زمانیکه سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک (Auto
 )Holdخودرو را بصورتی پایدار متوقف می نماید،
به هر دلیلی (از قبیل خاموش شدن موتور خودرو،
باز کردن کمربند ایمنی یا فشردن دکمه ی سیستم
نگهدارنده ی اتوماتیک ( )Auto Holdو غیره)
سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک ()Auto Hold
سیستم پارک الکترونیکی را فعال می نماید،
پایدارسازی خودرو در تمامی شرایط تضمین
نمی شود .به عنوان مثال ،در شرایطی که چرخ های
عقب در سطوح پوشیده از برف و لغزان در حال حرکت
هستند ،یا شیب محل پارک مناسب نیست (بیشتر
از  )20%لطفاً پیش از ترک خودرو ،از اینکه خودرو
بصورت ایمن متوقف شده است ،اطمینان حاصل نمایید.
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از اعتماد بیش از اندازه به عملکردهای تامین شده
توسط سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک (،)Auto Hold
خودداری فرمایید تا از تصادف بپرهیزید .راننده باید
دقت کامل داشته و تمامی شرایط محیطی را تحت
نظر داشته باشد ،حتی اگر خودرو مجهز به سیستم
نگهدارنده ی اتوماتیک ( )Auto Holdباشد .همچنین
از اینکه سرعت و حالت رانندگی را مطابق با میزان دید
از جاده ،شرایط آب و هوایی ،جاده و ترافیک تنظیم می
نمایید ،اطمینان حاصل نمایید.
سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک ()Auto Hold
تضمین کننده ی متوقف کردن خودرو در زمان شروع
به حرکت در سرباالیی ،و یا ترمزگیری در زمان حرکت
در سرپایینی (مانند جاده های لغزنده یا یخ زده) نمی
باشد.
زمانیکه موتور خودرو روشن است و سیستم نگهدارنده
ی اتوماتیک ( )Auto Holdفعال می باشد ،از ترک
خودرو بپرهیزید.

سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک ()Auto Hold
تضمین کننده ی فعالسازی ترمز پارک برقی پس از
خاموش شدن موتور خودرو در تمامی مواقع نمی باشد،
بنابر این لطفاً از اینکه ترمز پارک برقی فعال می باشد
و خودرو به شکلی ایمن متوقف شده است ،اطمینان
حاصل نمایید.
پیش از وارد شدن به کارواش اتوماتیک عملکرد سیستم
نگهدارنده-ی اتوماتیک ( )Auto Holdباید غیرفعال
گردد .در غیر اینصورت ترمز پارک برقی ،بصورت
اتوماتیک ممکن است فعال شده و باعث صدمه دیدن
خودرو گردد.
در حالیکه موتور روشن است ،و زمانیکه در شرایط توقف حرکت
متوالی و طوالنی (مانند توقف پشت چراغ راهنمایی ،در حالت
توقف بر روی تپه و یا در حال حرکت در راهبندان) می باشید،
سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک ( )Auto Holdبه راننده کمک
می نماید تا بدون نیاز به فشردن پدال ترمز ،در تمام مدت،
خودرو را متوقف نماید و از حرکت خودرو جلوگیری می نماید.

در حالیکه پدال گاز را فشرده اید ،سیستم نگهدارنده ی
اتوماتیک ( )Auto Holdبالفاصله در زمان شروع به حرکت
ترمز را آزاد خواهد کرد و خودرو به مسیرش ادامه خواهد داد.
معموال ،سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک ( )Auto Holdدارای
سه مرحله ی عملیاتی ،به ترتیب پیش رو می باشد:
 :Off -1عملکرد در حالت غیرفعال می باشد.
 -2حالت آماده باش :)Standby( :عملکرد ،در حالت
آماده باش می باشد ،در این مود ،عملکرد فعال است اما خودرو
متوقف نیست .در حالت آماده باش ،خودرو بصورت اتوماتیک و
پس از اینکه شرایط مناسب باشد ،متوقف خواهد شد.
 -3حالت توقف ( :)Parkingعملکرد در حالت پارک (توقف)
می باشد .در این مود ،چراغ نشانگر سبز رنگ در مجموعه
صفحه کیلومتر روشن می شود.
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( )Parkingمی شود.
زمانیکه سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک ( )Auto Holdدر
حالت توقف می باشد ،با انتخاب دنده ی  Dیا  ،Rسیستم
نگهدارنده ی اتوماتیک ( )Auto Holdبصورت اتوماتیک ترمز
را با فشردن پدال گاز ،آزاد می نماید		.
زمانیکه سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک ( )Auto Holdدر
حالت توقف ( )Parkingمی باشد ،در بعضی موارد (مانند باز
کردن کمربند ایمنی ،خاموش شدن موتور خودرو و توقف به
مدت معین و غیره) عملکرد از حالت فعلی خود خارج خواهد
شد و ترمز پارک برقی را فعال خواهد کرد.
زمانیکه کمربند ایمنی راننده بسته است ،درب بسته و در
حالیکه موتور روشن است ،دکمه ی سیستم نگهدارنده ی
اتوماتیک ( )Auto Holdرا برای فعالسازی عملکرد نگهدارنده
ی اتوماتیک از حالت  Offبه حالت آماده باش فشار دهید.
زمانیکه پدال ترمز تا حدی فشرده شده است ،و خودرو در
حالت توقف کامل قرار دارد ،عملکرد سیستم نگهدارنده ی
اتوماتیک ( )Auto Holdاز حالت آماده باش وارد حالت توقف
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توجه :در حالیکه پدال ترمز فشرده شده است ،برای خاموش
کردن عملکرد نگهدارنده ی اتوماتیک ( ،)Auto Holdدکمه
را فشار دهید ،در این حالت ترمز پارک برقی فعال نخواهد شد.
توجه :توصیه ی ما این است که در زمان حرکت رو به عقب
یا پارک خودرو در پارکینگ ،سیستم نگهدارنده ی اتوماتیک
( )Auto Holdرا خاموش نمایید.

سیستم هوشمند پیشگیری از واژگونی خودرو(* )ARP
سیستم  ARPتنها یک سیستم تکمیلی ایمنی خودرو
می باشد ،و مسلما قادر به غلبه بر قوانین فیزیک نبوده و عدم
واژگونی خودرو را تضمین نمی نماید.
در مواردی که خودرویی با مرکز ثقل باال ،در اثر دور زدن در
سرعت باال ( )dual-direction lane-changeممکن است
واژگون شود ،سیستم  ARPبا کنترل و ترمزگیری چرخ های
بیرونی دور ،باعث کم فرمانی ( )under-steerشده و به این
ترتیب از واژگونی خودرو ،پیشگیری می نماید.
توجه :در زمان فعال بودن  ،ARPدر خودرو پدیده ی کم
فرمانی شایع و نرمال می باشد ،و ممکن است دور گرفته شده با
فرمان داده شده توسط راننده نامتناسب به نظر آید.
سیستم کنترل حرکت در سرپایینی (* )HDC
عملکرد  HDCتنها یک سیستم تکمیلی برای افزایش
میزان راحتی رانندگی خودرو می باشد .حتی زمانیکه
سیستم  HDCفعال می باشد ،راننده باید با دقت کامل
رانندگی کرده و در مواقع ضروری کنترل فعاالنه ی
خودرو را در دست گیرد .زیرا در موارد خاص HDC

ممکن است بصورت اتوماتیک غیرفعال گردد.
در بعضی مواقع رانندگی در سرپایینی ها (به عنوان
مثال در زمان حرکت در یک شیب تند با سرعت
باال)  HDCغیرفعال خواهد بود ،در این مواقع راننده
باید توسط فشردن پدال ترمز ،از ایمن بودن شرایط
رانندگی ،اطمینان حاصل نماید.
سیستم  HDCیک عملکرد تکمیلی است که بصورت ویژه
برای رانندگی در شیب های تند سرپایینی طراحی شده است.
سیستم  HDCتوسط اعمال نیروی ترمز ،از سرعت خودرو
می کاهد ،و به این شکل به راننده در زمان راندن خودرو با
سرعت پایین در مسیرهای سرپایینی با شیب تند ،یاری می
رساند .بنابراین ،لطفاً از فعال کردن این سیستم در زمان
رانندگی در مسیرهای معمولی ،خودداری فرمایید.
زمانیکه  HDCفعال می باشد ،سیستم ترمز ممکن است صدا
و یا ارتعاشاتی را تولید نماید .این صدا و ارتعاشات ،در طول
عملکرد  ،HDCطبیعی می باشد.
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توجه :در طول زمان عمل کردن سیستم کنترل حرکت در
سرپایینی ()HDC؛ لطفاً از قرار دادن دسته دنده در حالت
“ ”Nخودداری فرمایید .در اینصورت عملکرد  HDCغیرفعال
		
خواهد شد.
فعال  /غیرفعالسازی HDC

زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  ONقرار داشته باشد،
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سیستم  HDCعمال غیرفعال به شمار می آید .برای فعال /
غیرفعالسازی ( )on/offآن ،دکمه را فشار دهید.
معموال سیستم  HDCدارای چهار مرحله به ترتیب پیش رو
می باشد:
 -1حالت آماده باش :دکمه ی  HDCرا برای فعال کردن
سیستم  HDCفشار داده و وارد حالت آماده باش شوید .چراغ
نشانگر  HDCروی صفحه کیلومتر  /پنل کنترل به رنگ سبز
روشن می شود.
 -2فعال :در حالت آماده باش ( ،)standbyزمانیکه خودرو
در یک سطح شیب سرپایینی ،حرکت می نماید ،و راننده
پدال های ترمز و گاز را فشار نمی دهد ،اگر سرعت خودرو
به کمتر از  25km/hکاهش یابد ،سیستم  HDCبصورت
اتوماتیک وارد حالت فعال خواهد شد .در همین زمان ،چراغ
نشانگر  HDCبر روی صفحه کیلومتر  /پنل کنترل به رنگ
سبز روشن شده و چشمک خواهد زد که همراه با صدای
عملکرد پمپ ترمز خواهد بود ،و سرعت خودرو نیز به شکل
قابل مشاهده ای کاهش خواهد یافت.
• زمانیکه رو به جلو حرکت می نمایید ،سرعت هدف خودرو،
تحت کنترل سیستم  ،HDCکمتر از  7km/hمی باشد.

• زمانیکه رو به عقب حرکت می نمایید ،سرعت هدف خودرو،
تحت کنترل سیستم  ،HDCکمتر از  3km/hمی باشد.
 -2غیرفعالسازی موقت :پدال گاز یا پدال ترمز را تا حد مشخصی
در حالت عملیاتی ،فشار دهید ،سیستم  HDCبصورت موقت
از حالت عملیاتی خارج خواهد شد.
 :Off -3کلید  HDCرا مجددا فشار دهید تا سیستم HDC
را خاموش نمایید.

توجه :زمانیکه خودرو با سرعت باالیی در مسیری با شیب
معین دور می زند ،سیستم  HDCممکن است از حالت آماده
		
باش ( )standbyوارد حالت فعال شود.
توجه :زمانیکه سیستم  HDCفعال می باشد ،سیستم ترمز
بصورت اتوماتیک فشرده خواهد شد ،زمانیکه پدال ترمز را در
این زمان فشار می دهید ،یک فیدبک معینی از فشار را در
زیر پا حس خواهید کرد ،که در طول عملکرد سیستم HDC
عادی می باشد.

چراغ نشانگر بروز نقص HDC ON /
نگاه کنید به قسمت “نشانگرها و چراغ های هشدار” در بخش
“استارت خودرو و آغاز رانندگی”.
سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
توجه داشته باشید که سیستم  ،ABSنمی تواند بر
محدودیتهای فیزیكی موجود برای متوقف کردن خودرو
در فاصله ی بسیار كوتاه ،در زمان دور زدن با سرعت
بسیار باال یا خطر سر خوردن در سطوح خیس جاده ای
(وقتی كه الیه ای از آب در سطح جاده از تماس مناسب
بین تایر ها و جاده جلوگیری می كند) ،غلبه نماید.
هدف سیستم ترمز ضد قفل  ،ABSجلوگیری از قفل شدن
چرخ ها در هنگام ترمز و به این ترتیب فراهم آوردن امکان
کنترل بهتر فرمان و پایداری خودرو می باشد.
این واقعیت كه خودرو شما مجهز به سیستم  ABSمی باشد،
نباید راننده را وسوسه به انجام ریسكی كند كه می تواند بر
ایمنی وی و یا دیگر خودرو های موجود در جاده تأثیر گذارد .در
264

تمامی مواقع وظیفه ی راننده این است که ،با احتیاط معمول
و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و ترافیکی غالب ،به
رانندگی با خودرو بپردازد.
در شرایط جاده ای مناسب (شرایطی که میزان چسبندگی بین
سطح جاده و تایر ها به حدی است که در زمان توقف ترمز ها
قفل نخواهند کرد) ABS ،فعال نخواهد شد.
بهر حال ،در صورتیکه نیروی ترمز از میزان چسبندگی موجود
بین تایر ها و سطح جاده تجاوز نماید و موجب قفل شدن
چرخ ها گردد (به عنوان مثال در جاده های دارای سطوح
لغزنده) ،سیستم  ،ABSبصورت اتوماتیک عمل خواهد كرد.
فعال شدن این سیستم با لرزش متناوب پدال ترمز در زیر پای
راننده ،قابل تشخیص خواهد بود.
ترمزگیری در شرایط اضطراری
از فشردن و رها کردن (پمپ کردن) پدال ترمز
بپرهیزید ،این كار باعث اختالل در عملكرد  ABSشده
و ممکن است باعث افزایش مسافت/خط ترمز شود.
در صورت بروز وضعیت اضطراری ،حتی هنگامی كه جاده
لغزنده است ،راننده باید با تمام توان پدال ترمز را فشار دهد.
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سیستم ترمز ضد قفل ( ،)ABSتضمین می كند كه چرخ ها
قفل نشده و خودرو ،در كوتاهترین فاصله ی ممكن طبق شرایط
حاكم بر سطح جاده ،متوقف می شود.

توجه :در سطوح ناپایدار ،نظیر برف پودری ،شن یا ماسه ،فاصله
ترمز مورد نیاز سیستم ترمز ضد قفل ممكن است بیشتر از
سیستم ترمز غیر  ABSباشد ،حتی اگر فرمان بخوبی كنترل
شود .عملكرد طبیعی قفل شدن چرخ ها (در ترمز غیر )ABS
بر روی سطوح ناپیدار ،باعث جمع شدن تكه هایی از مواد سطح
در جلوی تایر های خودرو شده و به این ترتیب با فرو رفتن
خودرو در آنها ،توقف خودرو سریع تر انجام شود.
صرفنظر از فشردن پدال ترمز ،با هر شدتی ،باید قادر باشید كه
فرمان خودرو را همانند شرایط عادی هدایت نمایید.

مهم

سیستم  ،ABSقادر به جبران خطا های راننده و یا کم تجربگی او در
هدایت خودرو نمی باشد.

چراغ هشدار بروز نقص در ABS
نگاه کنید به قسمت “نشانگرها و چراغ های هشدار” در بخش
“تجهیزات و کنترل ها”.

توجه :در زمان بروز نقص در سیستم  ،ABSسیستم ترمز
(غیر  ABSمعمولی) كام ً
ال عملیاتی بوده و تحت تاثیر فقدان
جزئی یا كامل  ABSقرار نمی گیرد .با این وجود ،مسافت های
ترمزگیری ممكن است افزایش یابد.

ترمز پارک برقی ()EPB
زمانیکه قادر به غیر فعال کردن ترمز پارک نباشید ،از
بکسل کردن خودرو در حالیکه هر چهار چرخ آن یا دو
چرخ عقب آن در تماس با جاده است خودداری نمایید،
در غیر اینصورت امکان صدمه دیدن خودرو محتمل
می باشد.
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فعالسازی EPB
زمانیکه خودرو در حالت توقف کامل می باشد ،می توانید EPB
را فعال نمایید .هر بار که خودرو را ترک می نمایید ،از اینکه
 EPBرا فعال کرده اید اطمینان حاصل نمایید.
• کلید  EPBرا به سمت باال بکشید تا چراغ نشانگر آن روشن
شود.
• با روشن شدن چراغ روی کلید  EPBو ظاهر شدن
عالمت در صفحه ی نشانگر پنل کنترل EPB ،فعال شده
است.
• در صورت ظاهر شدن عالمت در صفحه ی نشانگر پنل
کنترل EPB ،دچار نقص شده است ،به عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید.

توجه :در زمان عمل کردن  EPBشما صدای موتور برقی آن
را خواهید شنید.
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مهم

• در صورت خالی شدن باتری خودرو EPB ،قابل فعالسازی یا
غیرفعالسازی نخواهد بود .در چنین شرایطی ،بهتر است تا به
وسیله ی باتری به باتری کردن خودرو ،در شرایط اضطراری ،موتور
خودرو را روشن نمایید ،لطفاً نگاه کنید به “استارت باتری به باتری”
در “نقص در راندن خودرو”.
• همراه با تخلیه ی باتری یا برداشتن سرباتری ،پس از وصل باتری،
چراغ نشانگر بروز نقص  EPBدر صفحه کیلومتر  /پنل کنترل روشن
خواهد شد و ممکن است که  EPBقادر به عمل کردن بصورت
معمول نباشد .در این زمان شما باید پدال ترمز را فشار دهید ،سپس
کلید  EPBرا فشار دهید و سپس دکمه ی  EPBرا باال بکشد ،این
عملیات را تکرار نمایید تا چراغ نشانگر بروز نقص  EPBخاموش شود،
سپس  EPBبه حالت نرمال باز خواهد گشت.

غیر فعالسازی EPB
سوئیچ استارت را در حالت  onقرار دهید ،پدال ترمز را فشار
داده و کلید  EPBرا فشار دهید.
با خاموش شدن چراغ روی کلید  EPBو محو شدن
در صفحه ی نشانگر پنل کنترل EPB ،غیر فعال
عالمت
شده است

عملکرد کمکی شروع به حرکت ()Starting Aid
 EPBقادر به شناسایی اتوماتیک تمایل راننده به حرکت بوده
و ترمز پارک را غیرفعال می سازد.
پس از بستن کمربند ایمنی ،موتور را استارت کرده ،دنده ی
مورد نظرتان ( )D/R/W/Sرا انتخاب نمایید ،پدال گاز را فشار
دهید EPB ،بصورت اتوماتیک ،غیرفعال شده و شروع به حرکت
را تسهیل خواهد کرد.

شما می توانید با کشیدن کلید  EPBو نگاه داشتن آن ،از
سرعت خودرو بکاهید.
• شما می توانید با کشیدن کلید  EPBو نگاه داشتن آن ،در
شرایط اضطراری از سرعت خودرو بکاهید .در این حالت صدای
یک بوق هشدار ممتد ،به گوش خواهد رسید.
• در صورتیکه مایل به کنسل کردن ترمز اضطراری هستید،
کلید  EPBرا رها نمایید.

عملکرد ترمزگیری شدید در مواقع اضطراری
استفاده ی نادرست از ترمز پارک باعث صدمه دیدن
خودرو و تصادف می شود .از ترمز پارک برای متوقف
کردن خودرو استفاده ننمایید ،مگر در شرایط اضطراری.

در زمان متوقف کردن خودرو با استفاده از ترمز پارک
از بیرون کشیدن کلید استارت از داخل سوئیچ استارت
خودداری نمایید ،زیرا بسیار خطرناک است.
در صورت بروز شرایط اضطراری در زمان سواری با خودرو و
عدم امکان متوقف کردن خودرو ،به علت عمل نکردن ترمزها،
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سیستم كنترل پایداری ( )SCSو کنترل لغزش (* )TCS
سیستم كنترل پایداری ()SCS
 SCSبرای كمك به راننده برای كنترل جهت رانندگی طراحی
شده است .سیستم  SCSپس از روشن شدن موتور ،خودبخود
فعال می شود.
وقتیكه  SCSتشخیص دهد كه خودرو در جهت مورد نظر
حركت نمی كند ،با استفاده از اعمال نیروی ترمز بر روی
چرخ های انتخاب شده ،یا از طریق سیستم مدیریت موتور
برای جلوگیری از لغزش و كمك به برگرداندن خودرو به جهت
درست مداخله می كند.
سیستم کنترل لغزش ()TCS
هدف از سیستم کنترل لغزش كمك به کنترل لغزش می باشد،
این سیستم به راننده كمك می كند تا كنترل خودرو را در
وضعیتهای مختلف حفظ كند .به عنوان مثال در صورتیکه یک
یا چند چرخ در حال بکسواد کردن باشند (یک چرخ در سطح
یخ زده و یک چرخ در سطح با ثبات) ،سیستم وارد عمل خواهد
شد .سیستم کنترل لغزش بر دور چرخش هر یك از چرخ ها
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نظارت دارد .در صورتیکه بکسواد کردن در یکی از چرخ ها
تشخیص داده شود ،سیستم بصورت اتوماتیک ترمز چرخ مذکور
را فعال کرده و گشتاور را به چرخ مقابل که در سطح پایدارتری
قرار دارد منتقل می کند .در صورتیکه هر دو چرخ در سطح
لغزنده باشند ،سیستم تا زمان دستیابی به سطح تماس مناسب
بین چرخ ها و سطح جاده از دور انتقالی از موتور به چرخ ها
خواهد کاست.
فعالسازی و غیرفعالسازی

همزمان با قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت ON، SCS
و  TCSبصورت اتوماتیک فعال خواهند شد .شما همچنین
می توانید این سیستم ها را پس از زمانیکه موتور روشن شده
باشد ،فعال یا غیرفعال نمایید.
کلید  SCSرا کمتر از  2ثانیه فشار دهید TCS .غیرفعال
می شود .آیكون  TCو پیام “ ”Traction Control Offدر
مركز پیام ظاهر خواهند شد.
کلید  SCSرا بیش از  2ثانیه فشار دهید TCS .و  SCSغیرفعال
می شوند .پیام “ ”Traction Control Offو آیكون TC
و بدنبال آن پیام “ ”Stability Control Offو آیكون SCS
در مركز پیام ظاهر می شوند.

توجه :غیرفعال سازی  SCSو  TCSبر عملیات  ABSتأثیر
نخواهد داشت .هنگام رانندگی با زنجیر چرخ ،همواره  TCرا
غیرفعال سازید.
چراغ های هشدار SCS/TC
نگاه کنید به قسمت “نشانگرها و چراغ های هشدار” در بخش
“تجهیزات و کنترل ها”

توجه :کلید  SCSرا (بیش از  10ثانیه) فشار دهید ،این عمل
توسط سیستم به عنوان نقص عملیاتی شناسایی خواهد شد.
مجددا ً کلید  SCSرا كمی كمتر از  2ثانیه فشار دهید SCS ،و
 TCفعال خواهند شد.
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سیستم نظارت بر فشار باد تایر (* )TPMS
سيستم  TPMSجايگزين كنترل وضعيت و فشار باد
تاير شما نمي باشد.
توجه :سيستم  TPMSدر خصوص فشارهاي پائين تاير
هشدار مي دهد ،ولي تايرها را مجددا ً باد نميكند.

بروز نقص در سيستم
اين سيستم نظارت خودكار داشته و چنانچه عيبي در سیستم
تشخيص داده شود چراغ هشدار  TPMSدر صفحه کیلومتر
 /پنل کنترل به رنگ زرد تا  90ثانیه چشمک زده و در انتها،
روشن می شود.

عملکرد سيستم:
این سيستم بوسيله ی سيستم  ABSكنترل
ميشود كه پيوسته سرعت هر چرخ را كنترل
ميكند .در صورتیکه هنگام رانندگي عادي ،در حالت عدم
استفاده از ترمز ABS ،تشخيص دهد كه يك چرخ كندتر از
مابقي چرخ ها می چرخد ،سیستم تغییر در فشار باد تایر را بر
اساس تفاوت سرعت چرخش چرخ ها محاسبه خواهد کرد و در
صورتیکه فشار باد تاير به كمتر از حد تعيين شده رسيده باشد،
عملکرد هشدار را فعال خواهد کرد .چراغ هشدار  TPMSدر
صفحه کیلومتر  /پنل کنترل به رنگ زرد روشن می شود		 .
تايرها را سريعاً كنترل كرده و آنها را با فشار صحيح باد كنيد.
نگاه کنید به بخش “فشار تاير (سرد)” در بخش “اطالعات فنی”

توجه :در صورت بروز نقص در عملکرد TPMS ،پس از یک
دوره ی زمانی معین شناسایی و تایید ،هشدار (آالرم) خواهد
داد.
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در بعضی شرایط خاص ،سیستم  TPMSممکن است هشدار
غلط دهد و یا هشدار را حذف نماید ،به عنوان مثال:
• در زمان حرکت در سطوح برفی یا خیس
• بکسواد کردن چرخ های جلو یا انحراف از مسیر شدید.
• نصب بودن زنجیر چرخ
• استفاده از تایر غیر استاندارد در خودرو
• عدم تنظیم مجدد ( )resetسیستم  TPMSپس از تعویض
تایرها

• خودرو به مدت طوالنی ،در جاده ای با سطح ناهموار ،تردد
دارد.
• خودرو در جاده های کوهستانی تردد دارد ،پیچ ها و جاده ها،
دارای فراز و نشیب های بسیار می باشند.
• میزان بار خودرو با زمانیکه باد تایرها را تنظیم و ریست
کرده اید ،تفاوت عمده ای دارد.
• در صورت پنچر شدن تایر ،سیستم  TPMSبالفاصله عمل
نخواهد کرد.

توجه :زمانیکه باد تایر پر یا خالی شود ،یا تایر تعویض شود،
از اینکه میزان فشار باد تایر استاندارد است ،اطمینان حاصل
نمایید و سیستم را ریست نمایید .سیستم  TPMSپس از
عملیات ریست ،یک پروسه ی خودآموزی را نیز دنبال
می نماید.

ریست کردن فشار باد تایر
پس از تنظیم باد تایر کم باد ،سیستم  TPMSباید مجددا و
به حالت اصلی اش ،ریست شود .برای اینکار در منوی اصلی
در مرکز پیام گزنیه ی “ ”Tire Pressure Resetرا انتخاب
نمایید .نگاه کنید به قسمت “مرکز پیام” در بخش “استارت
خودرو و آغاز رانندگی”.

توجه :پیش از ریست کردن فشار باد تایر سیستم ،TPMS
شما باید تایر را به اندازه ی استاندارد باد کرده ،و تایر را چک
نمایید.
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سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استاپ-استارت
*

 -1چراغ نشانگر در صفحه کیلومتر
 -2کلید اصلی
 -3نشانگر روشن/خاموش بودن
سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت  /استاپ
( )Stop/Startاستارت و خاموش کردن اتوماتیک موتور را
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 stop/startرا در زمان کار کردن موتور در دور آرام ،فعال
می نماید (به عنوان مثال در زمان انتظار در پشت چراغ قرمز)
تا به این ترتیب در مصرف سوخت صرفه جویی کرده و روشن /
خاموش کردن موتور را پایدار و قابل اعتماد نماید.
پس از اینکه سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار گیرد،
سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت  /استاپ
( )Stop/Startبصورت معمول در حالت  ONقرار خواهد
داشت ،و چراغ کلید سیستم کنترل مصرف سوخت استارت /
استاپ (شماره ی  3در شکل) نیز روشن خواهد بود.
توسط فشردن کلید اصلی سیستم هوشمند کنترل مصرف
سوخت استارت  /استاپ (( )Stop/Startشماره  2در شکل)
بر روی کنسول وسط می توانید سیستم هوشمند کنترل
مصرف سوخت استارت  /استاپ ( )Stop/Startرا غیرفعال
نمایید ،در این زمان چراغ کلید سیستم کنترل مصرف سوخت
استارت  /استاپ (شماره ی  3در شکل) خاموش شده و پیام
“ ”Stop/Start Offدر صفحه ی نمایشگر نمایش داده خواهد
شد.

توجه :در زمان عبور از ميان برف يا گل و الى يا آب ،لطفاً با
استفاده از کلید اصلی سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت
استارت  /استاپ (( )Stop/Startشماره  2در شکل) ،سیستم
را غیرفعال نمایید.

274

خاموش کردن اتوماتیک موتور
اگرچه موتور خودرو در حالت استاپ اتوماتیک( (�auto
 )matic stopخاموش می باشد ،خودرو همچنان فعال
بوده و کارهای زیر خطرناک خواهند بود:
 .1راننده خودرو را ترک می نماید ولی قفل کمربند
ایمنی همچنان بسته بودن کمربند را شناسایی می کند
و یا شیئی خارجی داخل آن به اشتباه گیر کرده است.
 .2خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک:
راننده خودرو را ترک می نماید ،دسته دنده هنوز در
حالت  Drive R/D/S/W/Tiptronicقرار دارد.
 .3خم شدن بر روی موتور (باز بودن درب موتور)
 .4سوختگیری( .شما باید در زمان حضور در پمپ
بنزین و سوختگیری کلید را خارج نمایید ،حتی اگر
موتور خاموش باشد.
زمانیکه سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت /
استاپ ( )Stop/Startفعال باشد ،پس از اینکه خودرو متوقف
شود ،پس از شناسایی موارد زیر توسط خودرو در رابطه با
شرایط خودرو و راننده ،موتور خودرو بصورت اتوماتیک خاموش
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خواهد شد ،در این حالت چراغ نشانگر روی صفحه کیلومتر
		
(شماره ی  1در شکل) نیز روشن خواهد شد:
• در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک :در حالت ،D
پدال ترمز فشرده شده است ،پس از خاموش شدن اتوماتیک
موتور ،دنده ی  P/Nرا انتخاب کرده ،پدال ترمز را آزاد نمایید
و حالت خاموش ،همچنان باقی خواهد بود.
• سرعت ( )speed signalنمایش شده ی خودرو در صفحه
کیلومتر نرمال بوده ،و حداکثر سرعت خودرو پیش از توقف
کامل بیشتر از  10km/hمی باشد
• زمانیکه سرعت خودرو کمتر از  10km/hاست ،با خودرو
دورهای بزرگ زده نشده است.
• بستن درب موتور و درب راننده و بستن کمربند ایمنی راننده
زمانی که شرایط زیر پیش بیایند ،سیستم هوشمند کنترل
مصرف سوخت استارت  /استاپ ( )Stop/Startغیرفعال شده
و موتور بصورت اتوماتیک خاموش نخواهد شد.
•نرسیدن دمای موتور به دمای عملیاتی مطلوب (از چهار درجه
به باال)
• عملکرد گرمکن  /رطوبت زدایی شیشه ی جلو فعال است.

• سیستم تهویه ی اتوماتیک در حالت  /حالت ،AUTO
سیستم تهویه اینگونه تشخیص می دهد که دمای انتخابی
توسط راننده ،حاصل نخواهد شد.
• توان باتری کمتر از  65%کل توان بوده و یا دمای باتری در
بازه ی مطلوب (  )-10 60نمی باشد.
• ناکافی بودن وکیوم (سرووی) سیستم ترمز.
• داغ کردن استارتر
• دنده ی انتخابی ،دنده ی عقب و در زمان پارک خودرو
می باشد و یا دنده ی انتخابی ،دنده ی عقب و در حال پیش
از پارک می باشد.
• در مناطقی با ارتفاع زیاد (رقت هوا)
• بر روی رمپ ها (سرباالیی)
استارت اتوماتیک موتور
پس از خاموش کردن اتوماتیک موتور ،در صورت تشخیص
موارد زیر توسط خودرو ،موتور به صورت اتوماتیک استارت
خواهد شد ،و در این زمان چراغ نشانگر (شماره ی
 1در شکل) سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت /

استاپ ( )Stop/Startدر صفحه کیلومتر خاموش خواهد شد:
مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک :در حالت  ،Dپدال ترمز
را رها کرده یا در حالت  P/Nپدال ترمز  /گاز را فشار دهید ،یا
دنده ی ( )R/D/S/W/Tiptronicرا انتخاب نمایید.
توجه :در بعضی موارد خاص ،چراغ نشانگر بروز نقص در صفحه
نمایشگر در طول استارت اتوماتیک موتور روشن خواهد شد.
این موضوع در اثر کاهش ولتاژ در طول استارت موتور رخ داده و
نشانگر نقص در سیستم نمی باشد .اگر چراغ نشانگر بروز نقص
پس از تکمیل استارت موتور ،روشن باقی بماند ،به عاملیت
		
خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید.
اگر بر اساس شرایط ،خودرو تشخیص دهد ،موتور خودرو پس از
خاموش شدن اتوماتیک ،بدون اینکه راننده حرکت خاصی انجام
دهد ،روشن خواهد شد:
• عملکرد گرمکن  /رطوبت زدایی شیشه ی جلو فعال است.
• در حالت  /حالت  AUTOسیستم تهویه اینگونه تشخیص
می دهد که دمای انتخابی توسط راننده ،حاصل نخواهد شد.
• توان پایین باتری
• سرعت خودرو از محدوده ی تعیین شده ،فراتر می رود
• ناکافی بودن وکیوم (سرووی) سیستم ترمز
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• کلید اصلی سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استاپ/
استارت (شکل  )2فشرده شود.
در صورت رخداد هر یک از موارد پیش رو ،پس از خاموش
شدن (استاپ) اتوماتیک موتور ،شما تنها با استفاده از کلید
استارت قادر به استارت مجدد خودرو خواهید بود .در این حالت
چراغ نشانگر سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت /
استاپ ( )Stop/Startدر صفحه کیلومتر (شکل  ،)1خاموش
خواهد شد و پیام “ ”Use key to Startدر صفحه نمایش
داده خواهد شد:
• کمربند ایمنی سمت راننده باز شود.
• درب راننده باز شود.
• درب موتور باز شود

باتری

در زمان شارژ یا دشارژ باتری توسط تجهیزات خارجی
یا استارت کردن موتور ،از طریق یک منبع خارجی ،یا
تامین برق برای تجهیزاتی خارج از خودرو ،کابل منفی
باید به نقطه ی اتصال بدنه وصل باشد و نه قطب منفی
خود باتری ،در غیر اینصورت ،این امر ،باعث بروز خطا
در محاسبه ی توان باتری شده و در زمان استارت
اتوماتیک موتور ،باعث به وجود آمدن مشکالتی خواهد
شد.

برداشتن چندین باره ی سنسور باتری ممنوع می باشد
زیرا این عمل باعث بروز خطا در محاسبه ی توان باتری
شده و در زمان استارت اتوماتیک موتور ،باعث به وجود
توجه :در صورت افت و ضعیف شدن باتری ،عملکرد استارت
آمدن مشکالتی خواهد شد ،مگر اینکه ،قصد بر این
اتوماتیک موتور پس از خاموش شدن تصادفی موتور ،ممکن
باشد که باتری خودرو تعویض شود.
است ،عمل ننماید ،در این زمان می توانید به بخش “افت شدید 		
باتری ،استارتر غیر علمیاتی” مراجعه نمایید.
لطفاً با در نظر گرفتن شیوه های پیش رو ،عمل نمایید؛ در
غیر اینصورت خروجی باتری و فراتر از آن عملکرد سیستم
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هوشمند کنترل مصرف سوخت استاپ/استارت تحت تاثیر قرار
خواهند گرفت:
 -1برای خودرو هایی که مجهز به سیستم هوشمند کنترل
مصرف سوخت استارت  /استاپ ،زمانیکه سر باتری منفی
مجددا نصب می شود ،پیش از اینکه سیستم استارت  /استاپ
اتوماتیک ،عملیاتی شود ،باید  4ساعت از نصب سرباتری منفی
گذشته باشد.
 -2در صورتیکه خودرو به مدت بیش از  100ساعت به صورت
مداوم کار کرده باشد ،باید حداقل به مدت  4ساعت در حالت
توقف قرار گیرد تا به این ترتیب سیگنال وضعیت آن به حالت
نرمال باز گردد.
 -3در زمان تعویض باتری خودرو ،لطفاً از قطعات اصلی استفاده
نمایید ،در غیر اینصورت عملکرد استارت  /استاپ نرمال خودرو،
تضمین نمی شود
بروز نقص در سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت
استارت  /استاپ ()Stop/Start
در صورت بروز نقص در سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت
استارت  /استاپ ( ،)Stop/Startچراغ نشانگر سیستم هوشمند

کنترل مصرف سوخت به رنگ زرد روشن خواهد شد و پیام
“Stop Start Fault, and the Intelligent Stop-Start
 ”Energy-Saving System will Stop Workingدر
صفحه ی نمایشگر ،ظاهر خواهد شد .به عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید.
در صورت بروز خطا در سیستم های دیگر ،و روشن شدن
چراغ های خطای مربوطه ،مانند ،نقص در موتور ،نقص در
گیربکس ،نقص در  SCSو غیره سیستم هوشمند کنترل
مصرف سوخت استاپ/استارت نیز ممکن است ،غیرفعال گردد.
در این شرایط به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید
افت شدید باتری ،استارتر غیر علمیاتی
در صورت افت شدید باتری ،سیستم استارت اتوماتیک موتور و
حتی استارت با کلید نیز ممکن نخواهد بود .در این زمان شما
باید موتور خودرو را با یک منبع برق خارجی استارت نمایید،
به این ترتیب:
 -1ترمینال مثبت باتری ثانوی را توسط کابل به ترمینال مثبت
باتری خودرو وصل نمایید.
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 -2ترمینال منفی باتری ثانوی را توسط کابل دیگر به نقطه
ی اتصال بدنه ی خودرو وصل نمایید؛ برای شناسایی نقطه ی
اتصال بدنه ی خودرو به قسمت “ استارت موتور بصورت باتری
به باتری” در بخش” شرایط اضطراری و بروز نقص در خودرو
“ مراجعه فرمایید؛ کابل منفی باید به نقطه ی اتصال بدنه
وصل باشد و نه قطب منفی خود باتری ،در غیر این ،باعث
بروز خطا در محاسبه ی توان باتری شده و در زمان استارت
اتوماتیک موتور ،باعث به وجود آمدن مشکالت مربوط به ایمنی
خواهد شد.
 -3موتور را استارت نمایید ،و سپس کابل ها را به ترتیب عکس
از باتری ها جدا نمایید.
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سیستم کروز کنترل*

ریست ()5
تنظیم ()6
توقف ()7
سیستم کروز کنترل راننده را قادر می سازد سرعت خودرو
را بدون استفاده از پدال گاز ثابت نگاه دارد .این ویژگی برای
مسافت هایی كه سرعت ثابت را به مدت طوالنی می توان حفظ
نمود ،مانند بزرگراه ها در سفرهای طوالنی ،مفید است.

افزایش سرعت ()1
کاهش سرعت ()2
کنسل ()3
استارت ()4

فعالسازی و عملیات کروز کنترل
سیستم کروز کنترل توسط یک اهرم که در سمت چپ فرمان
و در زیر دسته راهنما قرار دارد ،کنترل می شود.
 -1در حالیکه سوئیچ استارت در حالت  ONقرار دارد ،در
صورتیکه اهرم کروز کنترل در حالت “ ”OFFباشد (شکل ، )7
سیستم کروز کنترل در حالت  offمی باشد؛ در صورتیکه اهرم
کروز کنترل در حالت “ ”ONباشد (شکل  ،)4سپس سیستم
کروز کنترل در حالت آماده باش می باشد .اهرم کروز کنترل را
در حالت “( ”ONشکل  )4قرار دهید ،چراغ نشانگر سبز رنگ
کروز کنترل در صفحه کیلومتر روشن می شود .و سیستم کروز
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کنترل در حالت آماده باش می باشد.
 -2زمانیکه سیستم کروز کنترل در حالت آماده باش می باشد،
و سرعت فعلی خودرو از  40km/hبیشتر می باشد (بازه ی
عملیاتی سیستم کروز کنترل  km/h 200 40می باشد)
دکمه ی تنظیم (“( )”Setشکل  )6را در انتهای اهرم کروز
کنترل فشار دهید ،چراغ نشانگر سبز رنگ کروز کنترل در
صفحه کیلومتر به رنگ زرد تغییر رنگ می دهد .و سیستم کروز
کنترل وارد حالت فعالسازی می شود .سرعت هدف سیستم
کروز کنترل سرعت واقعی در زمان فعالسازی سیستم می باشد.
همزمان با فعالسازی ،این سیستم بصورت اتوماتیک و بدون
فشردن پدال گاز ،سرعت خودرو را به حد تنظیم شده خواهد
رساند و همان سرعت را حفظ خواهد کرد.
توجه :با قرار گرفتن اهرم کروز کنترل در حالت “”OFF
(شکل  )7و یا قرار گرفتن سوئیچ استارت در حالت خاموش،
سرعت تنظیم شده و ذخیره شده در حافظه ی کروز کنترل،
کنسل خواهد شد.
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تنظیم سرعت هدف در کروز کنترل
زمانیکه کروز کنترل فعال شده است:
اهرم کروز کنترل را به سمت باال (شکل  )1داده و نگاه دارید
و سرعت خودرو افزایش خواهد یافت .با رسیدن سرعت به حد
مورد نظر ،بالفاصله کلید را رها نمایید.
اهرم کروز کنترل را به سمت پایین (شکل  )2داده و نگاه دارید
و سرعت خودرو کاهش خواهد یافت .با رسیدن سرعت به حد
مورد نظر ،بالفاصله کلید را رها نمایید.
عالوه بر این ،می توانید سرعت خودرو را با استفاده از اهرم
کروز کنترل بصورت کنترل شده تر نیز ،افزایش یا کاهش دهید؛
به این ترتیب با حرکت دادن اهرم کروز کنترل به سمت باال
(شکل  )1و بالفاصله رها کردن آن ،می توانید سرعت را افزایش
داده و با حرکت دادن اهرم کروز کنترل به سمت پایین(شکل
 )2و بالفاصله رها کردن آن ،می توانید سرعت را کاهش دهید.
هر بار باال یا پایین دادن اهرم کروز کنترل نزدیک به 1km/h
بر سرعت خودرو افزوده و یا از آن خواهد کاست.
در زمان فعال بودن کروز کنترل شما می توانید با فشردن پدال
گاز کنترل خودرو را به دست گرفته و سرعت را افزایش دهید،

سپس با رها کردن پدال گاز ،سرعت خودرو به حالت سرعت
تنظیم شده و تحت کنترل کروز کنترل باز خواهد گشت.
تعلیق ()Pause
زمانیکه سیستم کروز کنترل فعال می باشد ،عملیات زیر،
می توانند سیستم کروز کنترل را به حالت آماه باش standby
باز گردانند:
• قرار دادن اهرم در حالت کنسل (شکل .)3
• دنده ی گیربکس اتوماتیک در حالت  P، Rیا  Nقرار گیرد
• شرایط نامطلوب جاده باعث شود تا سیستم  SCSعمل نماید،
در این حالت سیستم کروز کنترل به دالیل ایمنی بصورت
اتوماتیک در حالت آماده باش قرار خواهد گرفت.
• جاده های شیبدار تند ،باعث کاهش شدید در سرعت خواهند
شد و باعث می شوند تا کروز کنترل بصورت اتوماتیک در حالت
آماده باش قرار بگیرد
• در صورت فشردن دکمه ی ترمز پارک برقی ( ،)EPBدر
شرایط غیر عادی.

ریست  /از سرگیری ()Reset
پس از اینکه سیستم کروز کنترل متوقف شود ،در صورتیکه
سیستم کروز کنترل کامال غیرفعال نشده باشد ،شما می توانید
سیستم کروز کنترل را با قرار دادن اهرم کروز کنترل در حالت
ریست (شکل  ،)5مجددا فعال نمایید .در این حالت سرعت
هدف تنظیم شده ی کروز کنترل پیش از رفت به حالت آماده
باش ،تبدیل به سرعت هدف سیستم کروز کنترل خواهد شد.

توجه:
• هرگز در دنده ی عقب سیستم کروز کنترل را فعال ننمایید.
• از فعالسازی سیستم کروز کنترل در جاده های لغرنده و
بارانی و جاده هایی که امکان حفظ یک سرعت ثابت در آنها
ممکن نمی باشد ،خودداری نمایید.
• زمانیکه دیگر قصدی برای استفاده از سیستم کروز کنترل
ندارید ،اهرم کروز کنترل را در حالت “( ”OFFشکل  )7قرار
دهید.
• زمانیکه گیربکس اتوماتیک در حالت  /حالت اسپرت ()sport
قرار دارد ،فعالسازی سیستم کروز کنترل توصیه نمی شود.
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• زمانیکه سیستم کروز کنترل فعال است ،ممکن است
بسته به شرایط جاده (مانند سرباالیی ،سرپایینی و غیره)
تفاوت هایی بین سرعت واقعی خودرو و سرعت هدف تنظیم
شده در سیستم کروز کنترل وجود داشته باشد.
• در اثر تردد در جاده های شیب دار یا جاده های ناهموار،
زمانیکه سرعت واقعی خودرو بسیار پایین تر از سرعت تنظیم
شده در کروز کنترل باشد ،یا  SCSفعال شده باشد ممکن
است که کروز کنترل بصورت اتوماتیک در حالت آماده باش
قرار بگیرد.
• از فشار دادن و نگاه داشتن یک کلید به مدت طوالنی و یا
فشردن همزمان چند دکمه خودداری نمایید ،در غیر اینصورت
امکان بروز خطا در سیستم کروز کنترل وجود خواهد داشت .در
صورت اتفاق افتادن چنین شرایطی ،سوئیچ استارت را مجددا
خاموش و روشن نمایید.
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سیستم كمكی پارك (* )Parking Aid
سیستم كمكی پارك با سنسور مافوق صوتی *
سیستم كمكی پارك صرفاً برای راهنمایی راننده است.
سنسورها ممكن است قادر به شناسائی انواع معینی از
موانع چون تیرهای باریك یا اشیاء كوچك حداكثر با
چند سانتی متر پهنا ،اشیاء كوچك نزدیك به زمین،
اشیاء باالتر از سطح صندوق عقب و برخی اشیاء با
سطوح غیرانعكاسی نباشند.

سنسورها باید عاری از گرد و خاك ،یخ و برف باشند .اگر
رسوباتی بر روی سطح سنسورها تشكیل شود ،ممكن
است عملكرد آنها را مختل نماید .هنگام شستشوی
خودرو ،افشانه های آب پرفشار را مستقیماً از فاصله
نزدیك به سمت سنسورها نگیرید.
سیستم كمكی پارك عقب
چهار سنسور مافوق صوتی در سپر عقب قرار دارند كه محوطه
پشت خودرو را جهت تشخیص موانع شناسایی می کنند .در

صورت شناسایی مانع ،سنسورها فاصله ی خودرو تا مانع را
محاسبه كرده و این اطالعات را با بوق هشدار به راننده اعالم
می كنند.
نحوه کارکرد سیستم كمكی پارك
زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  ONقرار داشته باشد،
سیستم کمکی پارک نیز هر زمان که دنده ی عقب انتخاب
شود ،بصورت اتوماتیک ،فعال می شود ،با خارج شدن دسته
دنده از حالت دنده عقب ،این سیستم نیز غیرفعال می شود.
یک صدای بوق کوتاه ،یک ثانیه پس از انتخاب دنده ی عقب
به گوش خواهد رسید برای ایجاد اطمینان از اینکه سیستم
فعال است.

توجه :پخش بوقی با صدای بلندتر و طوالنی تر ،به مدت  3ثانیه
هنگام انتخاب دنده عقب ،نشان دهنده نقص در سیستم است
به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
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فواصل بوق هشدار سیستم کمکی پارک
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در زمان حرکت دنده عقب:
اگر یک مانع در یک شعاع  1.5متری از سنسورهای پارک عقب
یا  90سانتی متری سنسورهای موجود در گوشه ها قرار داشته
باشد ،بوق هشدار فعال می شود .همچنان که خودرو به مانع
نزدیکتر می شود ،فواصل بوق های هشدار نیز کاهش می یابد.
با قرار گرفتن مانع در  30سانتی متری سپر عقب خودرو ،فواصل
بوق های هشدار حذف شده و بوق ممتد به گوش می رسد.

دوربین پارك عقب *
دوربین عقب صرفاً جهت راهنمایی است .دامنه دوربین
محدود است .هنگام عقب رفتن صرفاً بر روی دید
دوربین تكیه ننمایید.

برخی از مدلها دارای دوربین پارك عقب نصب شده بین
چراغ های پالك عقب هستند .پس از انتخاب دنده عقب،
دوربین تصویر هر چیزی را كه دقیقاً پشت خودرو است ،ثبت
می کند .این تصویر در صفحه سیستم سرگرمی (پخش صوت و

		
تصویر) نمایش داده می شود.
اطالعات سیستم كمكی پارك *
بسیار مهم است که به خاطر بسپارید اطالعات سیستم
كمكی پارك ،تنها یک سیستم کمکی برای پارک بوده
و مسلما بدون خطا نمی باشد .این سیستم جایگزین
توانایی تشخص و هدایت راننده نمی باشد.
اطالعات سیستم كمكی پارك در صفحه ی نشانگر سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) نمایش داده خواهند شد و
راننده را برای کنترل موقعیت اطراف خودرو در طول پارک،
یاری خواهد کرد.
پس از روشن شدن سیستم سرگرمی (پخش صوت و تصویر)
و انتخاب دنده ی عقب ،اطالعات سیستم كمكی پارك در
صفحه ی نمایشگر ،نمایش داده خواهد شد .سیستم های
سرگرمی (پخش صوت و تصویر) مختلف ،نمایشگرهای متفاوتی
هم دارند.
رنگ صفحه ی نمایشگر اطالعات سیستم كمكی پارك به
ترتیب پیش رو تعریف می شود:
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خاکستری :هیچ مانعی شناسایی نشده است.
سبز :فاصله ی خودرو تا مانع بیش از  1mمیباشد.
زرد :فاصله ی خودرو تا مانع بیش از  30cmو کمتر یا برابر با
 1mمی باشد.
قرمز :فاصله ی خودرو تا مانع کمتر از  30cmو برابر با30cm
می باشد.

صفحه ی نمایشگر بعضی مدل ها به ترتیب پیش رو می باشد:

صفحه ی نمایشگر بعضی مدل ها به ترتیب پیش رو می باشد:
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حمل بار
از حمل بارهای بیش از حد سنگین و فراتر از حد مجاز
در محورهای جلو و عقب خودرو ،خودداری فرمایید.
در غیر اینصورت امکان صدمه دیدن خودرو ،محتمل
می باشد.

در هنگام حمل بار در محفضه ی بار (پشت صندلی های عقب)،
اطمینان حاصل نمایید که آیتم های سنگین تا حد امکان در
پایین ترین سطح و تا حد امکان نزدیک به صندلی ها قرار
گیرند ،تا از پرتاب شدن بار در صورت ترمزگیری شدید یا
تصادف جلو گیری شود.

فضای قرار دادن بار
هنگام استفاده از فضای پشتی صندلی های عقب برای
حمل بار ،اطمینان حاصل نمایید كه پشتی های صندلی
عقب محكم در وضعیت عمودی چفت شده اند.

با دقت رانندگی کرده و از ترمزگیری شدید یا دورهای ناگهانی،
پرهیز نمایید.
حرکت با خودرو در حالیکه درب عقب باز است ،بسیار خطرناک
است .در صورتیکه در رانندگی با درب عقب باز ،الزم باشد ،بار
موجود در محفظه ی بار و درب عقب هر دو باید ،به خوبی
مهار شوند ،همچنین باید اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود
گازهای آالینده ی خروجی خودرو ،را انجام دهید.

در صورتیکه رانندگی با درب عقب باز ،الزم باشد یا
در صورتیکه نوارهای عایق درب عقب خراب باشند،
اطمینان حاصل نمایید تمامی شیشه ها بسته شده
باشند ،دریچه های هوای سمت صورت را انتخاب و فن
را در حالت حداكثر سرعت قرار دهید .این كار باعث
می شود تا کمترین میزان از هوای آلوده ی خارجی
وارد خودرو گردد.

مهم

قوانین راهنمایی و رانندگی در زمان حمل بار در محفظه ی بار خودرو
باید رعایت شوند ،در صورتیکه بار از داخل خودر خارج شود ،اقدامات
الزم برای هشدار به دیگر کاربران جاده ،انجام شوند.
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حمل بار در داخل خودرو
از حمل بارها ،تجهزیات یا ابزار در داخل خودرو ،در
حالیکه به خوبی مهار نشده اند ،خودداری فرمایید ،در
غیر اینصورت ،خطر آسیب جدی سرنشینان ،در صورت
تصادف افزایش خواهد یافت.

برای حمل بار در داخل خودرو ،از واداشتن راننده و
سرنشین ها به تغییر حالت پشتی در وضعیت کامال
عمودی و یا مخدوش کردن دید ،بپرهیزید.
برای افزایش فضای حمل بار ،می توانید ،پشتی صندلی
های عقب را بخوابانید .در این رابطه نگاه کنید به قسمت
“صندلی های عقب” در فصل “صندلی ها و تجهیزات ایمنی”.
زمانیکه بار در خودرو بارگیری شود ،بار در پایین ترین وضعیت
ممکن قرار داده و از مهار بودن آن اطمینان حاصل نمایید ،تا
به این ترتیب از خطر آسیب دیدن سرنشینان داخل خودرو
در صورت تصادف یا ترمزگیری شدید و پرتاب شدن بارها در
داخل اتاق ،جلوگیری نمایید .در صورت قرار داشتن بار بر روی
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صندلی ،از نشستن بر رو بار یا کنار آن ،جدا خودداری نمایید.

تجهیزات هشدار خطر
فالشر

مثلث هشدار

قبل از متوقف یا كندكردن سرعت خودرو در وضعیت اضطراری،
كلید فالشر را فشار دهید .در صورتیکه خودرو شما سد راه
شود یا در وضعیت خطرناكی باشد ،تمامی چراغ های راهنما
بصورت یكجا چشمك می زنند تا به سایر رانندگان حاضر در
جاده هشدار دهند .پیش از شروع به حرکت فالشر را خاموش
		
نمایید.

یک مثلث هشدار ،همراه با خودرو شما ارائه شده و در
محفظه ی بار قرار دارد.
در صورتیکه باید خودرو را در جاده در وضعیت اضطراری متوقف
نمائید ،باید مثلث هشدار را تقریباً به فاصله  50تا 150متری
پشت خودرو قرار دهید تا سایر رانندگان حاضر در جاده از
وضعیت شما مطلع گردند.
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استارت اضطراری موتور (باتری به باتری کردن)
کابل های مخصوص باتری به باتری
استارت کردن خودرو با هل دادن یا کشیدن خودرو،
اکیدا ً ممنوع می باشد.

اطمینان حاصل نمایید كه هر دو باتری دارای ولتاژ
واحد ( 12ولت) بوده و کابل های مورد استفاده ،مناسب
استفاده برای باتری های  12ولت خودرو می باشند.

استارت موتور خودرو
کلیه اتصاالت کابل های مخصوص باتری به باتری باید
محكم باشند .نباید از گیره هایی استفاده نمود كه امكان
دارد تصادفا از ترمینال های باتری ها (مث ً
ال در نتیجه
لرزش موتور) جدا شوند .این كار می تواند باعث ایجاد
جرقه و حتی منجر به احتراق یا انفجار گردد.

از ایجاد جرقه در محفظه ی موتور ،جلوگیری نمایید.
تنها روش مورد تایید برای استارت کردن خودرویی که باتری
آن تخلیه شده است ،روش باتری به باتری با کابل مناسب،
می باشد.
در صورت استفاده از باتری یک خودروی دیگر ،خودرو ها باید
طوری در کنار هم پارك شوند كه باتری ها تا حد امکان نزدیک
به یكدیگر باشند ،و مطمئن شوید که خودرو ها با یكدیگر
تماس پیدا نكنند.
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هندست (کلید استارت) هر دو خودرو را در حالت  offقرار داده
و تمامی تجهیزات برقی هر دو خودرو را خاموش نمایید ،سپس
بر اساس دستورالعمل زیر عمل نمایید:
 -1با استفاده از کابل قرمز رنگ ،ترمینال های مثبت ( )+هر
دو باتری به یکدیگر وصل نمایید .با استفاده از کابل مشکی
رنگ ،ترمینال منفی باتری کمکی ( )Aرا به یک نقطه ی اتصال
بدنه ی مناسب (مانند دسته موتور یا سایر سطوح رنگ نشده)
با حداقل فاصله ی نیم متر از باتری خودروی مورد کمک)B( ،
وصل نمایید.
 -2كنترل نمائید كه کابل ها از قطعات متحرك هر دو موتور
فاصله داشته باشند ،سپس موتور خودروی کمکی را استارت
زده و اجازه دهید چند دقیقه بصورت دور آرام روشن باشد.
 -3اكنون موتور خودروی دارای باتری تخلیه شده را استارت
بزنید (موتور خودرو را بیش از  10ثانیه استارت نزنید) .در
صورتیکه پس از چندین بار استارت کردن ،موتور خودرو روشن
نشود ،برای انجام تعمیرات ،به عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز مراجعه فرمایید.
 -4پس از روشن شدن موتور هر دو خودرو ،اجازه دهید تا پیش
از خاموش کردن موتور خودروی کمکی و قطع کابل ها ،هر دو
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موتور به مدت  2دقیقه بصورت دور آرام روشن باشند.
 -5کابل ها را از باتری ها جدا کرده ،جمع نمایید .جدا كردن
کابل های باتری به باتری باید دقیقاً عكس روش بكار رفته
برای اتصال آنها باشد .به این معنا که ابتدا کابل سیاه رنگ را از
نقطه ی اتصال بدنه در خودروی برق گیرنده ،قطع نمایید.

مهم

تا زمان برداشتن کابل ها ،تجهیزات برقی خودرو را روشن ننمایید.

حمل و بکسل کردن خودرو
حلقه ی بکسل کردن

از سیم/طناب بکسل که پیچ خورده است استفاده ننمائید ،هرگونه فشار منجر به باز شدن پیچ خوردگی سیم/طناب بکسل
می تواند حلقه ی بکسل جلو را چرخانده و باز كند.
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خودرو شما دارای یک حلقه ی بکسل قابل باز کردن می باشد،
كه می توانید در قسمت جلوی خودرو همچنین در عقب خودرو
نصب نمایید .حلقه ی بکسل در جعبه ی ابزار در كف صندوق
عقب  ،نگهداری می شود.
برای نصب حلقه ی بکسل ،گوشه سمت چپ درپوش حلقه
بر روی سپر را فشار دهید تا درپوش باز شود .سپس حلقه را
به پایه ی تعبیه شده در پشت سپر (طبق شكل) ،پیچ نمایید.
حلقه ی بکسل باید كام ً
ال محكم پیچ شده باشد.

توجه :روكش حلقه ی بکسل را می توان با یک بست پالستیكی
بر روی سپر مهار کرد.
هر دو نقطه ی نصب حلقه ی بکسل ،برای بکسل کردن خودرو
توسط افراد متخصص و تنها برای انتقال (کشیدن) خودرو در
مواقعی مانند تصادف یا بروز نقص درآن طراحی شده اند .از
یدک کشیدن کاروان یا تریلر از طریق این حلقه ها بپرهیزید.
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حمل و بکسل کردن خودرو
در صورتیکه بدلیل نقص الكتریكی مجبور به بکسل
کردن خودرو می باشید ،قرار دادن کلید استارت در
حالت  ،onایمن نمی باشد.

در حالت بکسل کردن خودرو ،از شتابگیری سریع و یا
شروع به حرکت با سرعت باال ،خودداری نمایید تا از
آسیب دیدن خودرو جلوگیری نمایید.
از یدک کشیدن خودروی مجهز به سیستم 4WD
خودداری کردن و جهت حمل آن از خودروبر استفاده
نمایید .در غیر اینصورت امکان صدمه دیدن 4WD
محتمل می باشد.
حمل و بکسل کردن بر روی دو چرخ (تعلیقی)
در صورتیکه خودرو از نوع دو چرخ متحرک باشد ،بهترین برای
حمل آن ،حمل و بکسل بر روی دو چرخ می باشد .در این
روش با استفاده از جرثقیل دو چرخ جلو را بلند کرده و خودرو

را بکسل نمایید .از بلند کردن چرخ های عقب جدا خودداری
نمایید ،در غیر اینصورت گیربکس ممکن است ،صدمه ببیند.

حمل و بکسل کردن بر روی چهار چرخ
سرعت بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس
اتوماتیک دوال کالچ ،بر روی چهار چرخ نباید از
 30km/hو فاصله قابل پیمایش به این شکل نباید از
 50kmتجاوز نماید.

سرعت بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس دستی،
بر روی چهار چرخ نباید از  30km/hو فاصله قابل
پیمایش به این شکل نباید از  50kmتجاوز نماید.

در صورتیکه ضروری باشد خودروی دو چرخ متحرک را به
شیوه ی بکسل کردن بر روی چهار چرخ ،بر روی زمین بکسل
نمایید ،بر اساس روش ذیل عمل نمایید.
 -1كلید استارت را در وضعیت  ONقرار دهید تا چراغ های
ترمز ،برف پاك کن ها و چراغ های راهنما در صورت لزوم قابل
روشن کردن باشند.
 -2دسته دنده را در وضعیت  ،Nقرار دهید.
 -3ترمز پارک را آزاد نمایید.
 -4در صورتیکه گیربکس صدمه دیده باشد یا در صورت که
گیربکس روغن کم کرده باشد ،از بکسل کردن خودرو به
شیوه ی بکسل کردن بر روی چهار چرخ ،بر روی زمین،
خودداری نمایید.
 -5از بکسل کردن خودرو به صورت رو به عقب در حالیکه
چرخ های جلو (چرخ های متحرک) بر روی زمین هستند،
		
خودداری نمایید.
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در این شرایط ،با توجه به اینکه موتور خودرو خاموش می باشد،
برای ترمز کردن ،باید پدال ترمز را با فشار بیشتری فشرده
و فرمان را با نیروی بیشتری بچرخانید ،همچنین خط ترمز
خودرو نیز طوالنی تر خواهد بود.
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خودروبر یا تریلر همراه با طناب
در صورتیکه قرار باشد خودرو بر روی خودروبر حمل شود ،طبق
شكل باید مهار گردد.

( )1را زیر چرخ ها قرار دهید ،سپس بلوك-های الستیكی ضد
		
لغزش ( )2را دور تایر قرار دهید.
تسمه ها ی مهار ( )3را به دور چرخ ها بسته و بر روی خودروبر
مهار نمایید .تسمه ها را تا حدی سفت نمایید تا خودرو کام ً
ال
بی حرکت و ثابت شود.

پس از قرار گرفتن خودرو بر روی خودروبر ،ترمز پارک را فعال
نمایید .دنده را در حالت خالص قرار دهید .طبق شكل ،گوه ها
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تعمیر تایر (پنچرگیری) و تعویض چرخ
شناسایی ابزار (شامل ابزار تعمیر تایر) *

تعمیر تایر (پنچرگیری) *
 -1برچسب کف مخزن مایع مخصوص پنچرگیری را جدا کرده
و برای هشدار به راننده تا سرعت خودرو در این شرایط از
 80km/hباالتر نرود ،بر روی فرمان نصب نمایید

 -1مخزن مایع مخصوص پنچرگیری
 -2پمپ باد برقی
		
 -3حلقه ی بکسل

 -2شیلنگ پمپ باد برقی را به مخزن مایع مخصوص پنچرگیری
متصل نمایید .مخزن مایع مخصوص پنچرگیری را بر روی شیار
پمپ باد برقی بصورت وارونه نصب نمایید .درپوس والف  /والو
تایر پنچر را باز کرده و سری  /تبدیل شیلنگ مخزن مایع
مخصوص پنچرگیری را به والو تایر وصل نمایید .بررسی کنید
که دکمه ی پمپ باد برقی در حالت خاموش (“ )”Oباشد،
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سپس دوشاخه ی برق پمپ باد را به سوکت فندک متصل
نمایید.

ثانیه زمان الزم است تا مخزن مایع مخصوص پنچرگیری تخلیه
شود .و نزدیک به  5الی  10دقیقه زمان الزم است تا فشار باد
تایر به (  )0.23MPa-2.3Barبرسد		.

توجه :زمانیکه درجه ی فشار پمپ عمل نماید ،حداکثر فشار
ممکن است به مدت کوتاهی به (  )0.6MPa-6Barبرسد ،و
سپس مجددا ادامه یابد.
 -4زمانیکه ،فشار باد تایر به فشار تعیین شده برسد ،پمپ را با
فشردن “ ”Oخاموش نمایید.

توجه :برای جلوگیری از تخلیه باتری ،موتور خودرو را روشن
نمایید.
 -3کلید پمپ باد برقی را در حالت روشن قرار دهید (“ ”-را
فشار دهید) و مایع پنچرگیری را تخلیه نمایید .نزدیک به 30

توجه :در صورتیکه فشار باد تایر ،پس از  10دقیقه به حد
تعیین شده نرسد ،کیت پنچرگیری را از تایر جدا کرده و خودرو
را به اندازه ی یک دور کامل تایر ،حرکت دهید و مجددا تایر
را باد کنید؛ در صورتیکه فشار باد تایر ،مجددا به حد تعیین
شده نرسد ،تایر به شدت صدمه دیده است ،و غیرقابل تعمیر
می باشد .لطفاً با عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
تماس حاصل فرمایید.
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توجه :اگر پمپ باد برقی به مدت بیش از  10دقیقه عمل
نماید ،موتور برقی پمپ ممکن است در اثر داغ کردن بیش از
حد ،صدمه ببیند.
 -5مخزن مایع مخصوص پنچرگیری را از شکاف پمپ باز
نمایید و شیلنگ مخزن مایع مخصوص پنچرگیری را از والو
تایر جدا نمایید .دوشاخه ی پمپ هوا را بیرون کشیده و کیت
پنچرگیری تایر را در محفظه ی بار قرار دهید.

• در صورتیکه فشار باد تایر بین (  )0.08MPa-0.8barو
(  )0.23MPa-2.3barباشد ،سپس پمپ باد برقی را به والو
تایر وصل کرده و دوشاخه ی پمپ باد برقی را به سوکت
فندک متصل نمایید .سپس پمپ باد برقی را روشن نمایید ،تا
زمانیکه فشار باد تایر به (  )0.23MPa-2.3barبرشد .عملیات
مرحله ی  6را تکرار نمایید.

 -6لطفاً در عرض یک دقیقه پس از عملیات پنچرگیری5 ،
کیلومتر با خودرو رانندگی نمایید تا مایع پنچرگیری بصورت
مساوی و یکدست در تایر پخش شود ،سرعت خودرو نباید
بیشتر از  80km/hباشد .سپس توقف کرده و فشار باد تایر را
اندازه گیری نمایید.
• اگر فشار بار تایر کمتر از (  ،)0.08MPa-0.8barباشد،
نشانگر این است که تایر به شدت صدمه دیده و غیرقابل تعمیر
می باشد . .لطفاً با عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز 		
در صورتیکه فشار باد تایر برابر با (  )0.23MPa-2.3barباشد،
تماس حاصل فرمایید.
می توانید به رانندگی ادامه دهید ،اما سرعت خودرو نباید از
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 80km/hفراتر رود و حداکثر مسافت قابل پیمایش در این
شرایط  200kmمی باشد.

توجه :کیت پنچرگیری تایر تنها زمانی قابل استفاده می باشد
که پنچری تایر در اثر سوراخ شدن با میخی (یا مشابه) با قطر
کمتر از  6mmرخ داده باشد ،و تنها قادر به تعمیر بخش هایی
از تایر که در شکل نمایش داده شده است ،می باشد.
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دسترسی به چرخ یدك و ابزار*
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 -1کاور بار ( )1را در صورت موجود بودن ،بلند نمایید.
 -2دستگیره ی موکت کف محفظه ی بار ( )2را بلند کرده ،و
توسط قالب ( )Aاز سقف آویزان نمایید.
 -3محفظه ی نگهداری اشیا در کف محفظه ی بار( )Bرا در
صورت موجود بودن ،خارج نمایید.
 -4مهره ی چرخ یدك ( )Cرا باز كرده و چرخ را از محفظه ی
بار صندوق خارج نمایید
 -5کیت ابزار ( )Dرا خارج نمایید.

ابزار تعویض چرخ زاپاس
 -1ابزار باز کردن درپوش پیچ چرخ
 -2آچار چرخ
 -3حلقه ی بکسل
 -4آچار  /دستگیره جک
 -5جك		

تعویض چرخ *
در صورت نیاز به تعویض چرخ در طول یک سفر ،در صورت
امكان ،محل امنی را به دور از گذرگاه اصلی ،جهت توقف
انتخاب نمایید .از سرنشینان بخواهید از خودرو پیاده شده و در
محل امنی به دور از جاده منتظر بمانند.
چراغ های فالشر را روشن نمایید .مثلث هشدار را به فاصله
 50تا  150متری پشت خودرو قرار دهید تا به سایر راننده ها
هشدار دهد.
قبل از تعویض چرخ ،چرخ های جلو باید در وضعیت صاف
(رو به جلو) قرار داشته باشند .ترمز پارک را فعال نمایید و
دسته دنده را در مدل های دارای گیربکس اتوماتیک در حالت
 Nقرار دهید.
احتیاطات ذیل را رعایت نمائید:
پایه ی جك باید در سطحی با ثبات و مسطح قرار گیرد.
در صورتیکه ناچار به استفاده از جك در شیب باشید ،گوه ها را
پیش/بعد از سه چرخ سالم دیگر ،قرار دهید تا از حرکت تصادفی
خودرو جلوگیری نمایید.
304

تنظیم جك در زیر خودرو
هنگامی كه از جك برای باال بردن خودرو استفاده
می نمایید ،هرگز زیر خودرو كار ننمایید .این جك صرفاً
برای تعویض چرخ طراحی شده است.

برای جک زدن در زیر خودرو ،هرگز از نقاط دیگری
به غیر از نقاط تعیین شده جهت جك زنی استفاده
ننمائید .این كار می تواند خسارت جدی به خودرو وارد
آورد.
مراقب باشید تا از تماس تصادفی با قطعات زیر خودرو
بخصوص اجزای داغ مانند اگزوز اجتناب ورزید.
جك را بر روی سطح صاف زمین ،و در زیر نزدیكترین نقطه ی
جكزنی به چرخی كه باید تعویض شود ،قرار دهید .توجه داشته
باشید كه سر گنبدی جك باید در تورفتگی صفحه ی قرنیز
		
شاسی قرار بگیرد( .به شكل توجه نمائید)
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در حالیکه با دست ،پیچ جك را می پیچانید ،جك را تا جائی
باال بیاورید كه سر جك در داخل تورفتگی صفحه ی قرنیز
شاسی قرارگیرد .از نشستن كامل پایه ی جك بر روی سطح
زمین/جاده اطمینان حاصل نمایید.

نصب چرخ زاپاس
فشار باد چرخ زاپاس را همیشه و مرتباً چک نمایید تا
در زمان نیاز به چرخ ،در اثر گذر زمان باد خالی نکرده
باشد .همیشه بعد از تعویض یك چرخ ،فشار تایر را در
اولین فرصت چك نمایید.

همیشه از اینکه پیچ چرخ ها را با تورک مناسب
( )nm130 nm120سفت کرده باشید ،اطمینان
حاصل نمایید.
 -1قبل از بلند كردن خودرو ،با استفاده از ابزار مخصوص
درپوش های پیچ های چرخ را باز کرده و سپس با استفاده
از آچار چرخ ،هریك از پیچ های چرخ را به میزان نیم دور بر
خالف جهت عقربه های ساعت باز نمائید.
 -2دسته ی جك را وصل كرده و پیچ جك را در جهت
عقربه های ساعت بچرخانید تا خودرو از زمین بلند شده و تایر
از زمین فاصله بگیرد.
 -3پیچ های چرخ را باز كرده و آنها را در جعبه ابزار قرار

دهید كه گم نشوند .پیش از باز کردن پیچ ها ،از اینکه خودرو
در وضعیتی پایدار قرار دارد ،و احتمال لغزش نیست ،اطمینان
حاصل فرمایید.
 -4چرخ پنچر را خارج نمائید.

توجه :از قرار دادن چرخ ها بصورت خوابیده بر روی سطح
جاده ،خودداری نمائید ،چون سطح جاده ممكن است باعث
خراشیدگی آنها شود.
 -5چرخ زاپاس را جا زده و پیچ های چرخ را آنقدر سفت نمایید
تا بر روی توپی چرخ ثابت شود.
 -6خودرو را پایین آورده و جك را جدا نمایید ،سپس بطور
كامل پیچ های چرخ را با آچار چرخ و بصورت ضربدری سفت
نمایید.
 -7در پایان ابزارها را در جعبه ابزار قرار داده و جعبه ابزار را در
محفظه ی كف صندوق عقب قرار دهید ،مهره های چرخ زاپاس
را سفت کرده چرخ تعویض شده را در باالی جعبه ابزار قرار
داده در کف محفظه ی بار (در حال رو به پایین) قرار دهید،
کفپوش محفظه ی بار را پایین داده و محفظه نگهداری اشیای
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محفظه ی بار را بر روی کفپوش محفظه ی بار قرار دهید.

توجه :بیش از حد سفت کردن پیچ ها ممکن است باعث صدمه
دیدن آنها شود .از سفت کردن پیچ ها توسط فشار آوردن با پا
یا اهرم کردن یک لوله بر روی آچار چرخ ،خودداری نمایید.
توجه :در زمان تعویض چرخ ،پیچ های چرخ را بصورت
ضربدری و دو به دو سفت نمایید.
برای تعویض تایر ،در اولین فرصت با عاملیت خدمات پس از
فروش مدیاموتورز تماس بگیرید.

چرخ زاپاس کامپکت
بصورت یک زمان ،تنها از یک چرخ زاپاس کامپکت
می توان استفاده کرد ،در غیر اینصورت عملکرد عملیاتی
و عملکرد ترمز ،ممکن است کاهش یافته ،دچار نقص
شود و در نتیجه منتهی به تصادف شده و باعث صدمه
دیدن شما یا دیگران شود.

در زمان رانندگی در در جاده های یخ زده و پوشیده
از برف ،بهتر است تا چرخ زاپاس کامپکت را در عقب
نصب نمایید ،در غیر اینصورت قابلیت کنترل و مانور
خودرو به شکل قابل توجهی ممکن است کاهش یافته و
در نتیجه منتهی به تصادف شود .در صورت پنچر بودن
تایر چرخ جلو ،بهتر است ،چرخ عقب را به جلو منتقل
کرده و چرخ زاپاس کامپکت را در عقب نصب نمایید.
شما مجاز به بستن زنجیر چرخ بر روی چرخ زاپاس
کامپکت نیستید ،در غیر اینصورت ،خودرو و زنجیر
چرخ ممکن است صدمه ببیند.
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زمانیکه چرخ زاپاس کامپکت را بر روی خودرو نصب کرده اید،
با احتیاط رانده و اجازه ندهید تا سرعت خودرو از 80km/h
تجاوز ننماید .در همین حال ،لطفاً تایر همگون (اصلی) خودرو
را تعمیر کرده و چرخ زاپاس را تعویض نمایید .به این ترتیب،
طول عمر چرخ زاپاس برای استفاده در شرایط اضطراری،
طوالنی تر خواهد شد.

توجه :در خودروهای مجهز به چرخ زاپاس کامپکت ،از ورود
به کارواش های اتوماتیک مجهز به ریل راهنما ()guide rail
خودداری نمایید ،زیرا چرخ زاپاس کامپکت ،ممکن است در
داخل ریل فرو رفته و گیر کند ،که منتهی به صدمه دیدن تایر
و دیگر قطعات خواهد شد.
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تعویض فیوز
فیوزها
فیوزها ،قطع كننده های ساده ی مداری می باشند كه با
جلوگیری از وارد آمدن بار بیش از حد بر مدارهای الكتریكی،
از تجهیزات برقی خودرو حفاظت می كنند .یك فیوز سوخته
زمانی مشخص می شود كه ،وسیله ی برقی مورد حفاظت آن
فیوز ،از كار بیفتد.
شماره و موقعیت هر یک از فیوزها در برچسب در سمت داخلی
زیر درب هر یک از جعبه فیوزها ،قرار دارد.
فیوز مشكوك به سوختن را می توانید با خارج کردن آن از
داخل جعبه فیوز و بررسی اینکه آیا سیم داخل فیوز متصل
است یا نه ،تشخیص دهید.
توصیه می کنیم همیشه ،تعدادی فیوز یدک در خودرو حمل
نمایید.
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تصویر فیوز سالم و فیوز سوخته

مهم

از تعمیر فیوزهای سوخته و یا جایگزین کردن آنها با فیوزی غیر از
فیوزی با مشخصات مناسب جدا خودداری فرمایید ،در غیر اینصورت
امکان اختالل در سیستم برق خودرو و یا حتی آتش سوزی در
خودرو ،وجود خواهد داشت.
در صورتیکه فیوز پس از تعویض مجددا بسوزد ،به عاملیت خدمات
پس از فروش مدیاموتورز مراجعه فرمایید.

جعبه فیوز ها:
در این خودرو  3جعبه فیوز وجود دارد:
• جعبه فیوز باتری (بر روی باتری)
• جعبه فیوز داخل اتاق خودرو (در پشت کاور سمت چپ
داشبورد)
• جعبه فیوز محفظه موتور (در محفظه موتور سمت چپ باتری
واقع شده است)

 -1جعبه فیوز محفظه موتور
 -2جعبه فیوز باتری

		
 -3جعبه فیوز داخل اتاق خودرو
جعبه فیوز باتری

بررسی یا تعویض فیوزها
 -1کلید استارت را در حالت  offقرار داده و تمام تجهیزات
الكتریكی خودرو را خاموش نمایید و کابل منفی باتری را قطع
نمایید.
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 -2برای دسترسی به فیوزها ،ضامن های کاور را به ترتیب
نمایش داده شده در شکل فشار دهید ،تا باز شود.
 -3با استفاده از انبر فیوزكش ،از انتهای فیوز گرفته و سپس
فیوز را بیرون بكشید .فیوز سوخته را می توانید از قطع شدگی
سیم آن تشخیص دهید.
 -4فیوز سوخته را با فیوزی از همان نوع و درجة آمپراژ تعویض
نمایید.
کد

مشخصات

FUSE
FUSE7
FL2
FL3
FL4
FL5
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5A
200A
60A
200A
50A

جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

عملکرد
مدیریت برق مبدل DC
دینام
سیستم فرمان برقی
جعبه فیوز محفظه ی موتور
جعبه فیوز اتاق

بررسی یا تعویض فیوزها
 -1کلید استارت را در حالت  offقرار داده و تمام تجهیزات
الكتریكی خودرو را خاموش نمایید و کابل منفی باتری را قطع
نمایید.
 -2برای دسترسی به جعبه فیوز ،کاور سمت چپ داشبورد

سمت راننده را باز نمایید.
 -3با استفاده از انبر فیوزكش ،از انتهای فیوز گرفته و سپس
فیوز را بیرون بكشید .فیوز سوخته را می توانید از قطع شدگی
سیم آن تشخیص دهید.
 -4فیوز سوخته را با فیوزی از همان نوع و درجة آمپراژ تعویض
نمایید.
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مشخصات فیوزها
کد
FUSE1
FUSE2
FUSE3
FUSE4

FUSE5

FUSE6
FUSE7
FUSE8
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عملکرد
مشخصات
سیستم کنترل پایداری خودرو ()SCS
5A
مدیریت برق مبدل DC
5A
سوئیچ گرمکن صندلی
20A
یونیت کنترل سیستم ورود غیرعامل
10A
 /هوشمند و استارت غیرعامل/
هوشمند موتور
یونیت کنترل تعویض و انتخاب دنده،
نمایشگر  ،PRNDسوئیچ سیستم
استاپ – استارت ،سیم پیچ زاپاس
7.5A
سیستم ورود غیرعامل/هوشمند و
استارت غیرعامل/هوشمند موتور،
سوئیچ تنظیم کننده ی آینه های
بغل ،سوئیچ ترمز پارک برقی
کامپیوتر کنترل کیسه هوا
10A
مدول کنترل 4WD
7.5A
-

کد

مشخصات

FUSE9

5A
5A
5A
10A
5A

FUSE10
FUSE11
FUSE12
FUSE13
FUSE14

20A

FUSE15

2A

FUSE16

5A

FUSE17

10A
5A

FUSE19

5A

FUSE20

15A

FUSE18

عملکرد
سوئیچ اصلی روشنایی
TBox
پک سوئیچ درب راننده
درب عقب
یونیت کنترل سیستم کمکی پارک
مدول کنترل سیستم دینامیک
تنظیم ارتفاع نور
سوئیچ استارت (کلید معمولی)
سیم پیچ فرکانس پایین سیستم
الکترونیکی آالرم ضد سرقت خودرو
(کلید معمولی)
سوکت اتصال دیاگ (دستگاه عیب یاب)
TBox
رادیو/سیستم رهیاب (،)NAV
سانروف ،چراغ سقفی

پریز برق لوازم برقی کنسول وسط جلو

عملکرد
مشخصات
کد
FUSE21
FUSE22
آینه وسط ،سوئیچ اصلی روشنایی –
FUSE23
7.5A
تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
پریز برق لوازم برقی محفظه ی بار
FUSE24
15A
صفحه کیلومتر  /پنل کنترل
FUSE25
5A
کنترلر سیستم تهویه ی
FUSE26
10A
مطبوع اتوماتیک
سیستم سرگرمی (پخش صوت و
FUSE27
5A
تصویر) پنل کنترل تهویه مطبوع
رادیو/سیستم رهیاب ()NAV
FUSE28
15A
FUSE29
FUSE30
FUSE31
FUSE32
FUSE33

کد

مشخصات

FUSE34

10A

FUSE35

25A

عملکرد
رله ی تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
سمت چپ،
رله ی تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
سمت راست
مدول کنترل گیربکس اتوماتیک
دوال کالچ هفت دنده
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جعبه فیوز محفظه موتور
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بررسی یا تعویض فیوزها
 -1کلید استارت را در حالت  offقرار داده و تمام تجهیزات
الكتریكی خودرو را خاموش نمایید و کابل منفی باتری را قطع
نمایید.
 -2برای دسترسی به فیوزها ،ضامن های کاور باالیی را فشار
دهید ،تا باز شود.
 -3با استفاده از انبر فیوزكش ،از انتهای فیوز گرفته و سپس
فیوز را بیرون بكشید .فیوز سوخته را می توانید از قطع شدگی
سیم آن تشخیص دهید.
 -4فیوز سوخته را با فیوزی از همان نوع و درجة آمپراژ تعویض
نمایید.
مشخصات فیوزها
کد

مشخصات

F1

10A
15A

F2

عملکرد
مدول کنترل موتور – تغذیه
مدول کنترل موتور

کد

مشخصات

F3

20A

F4

10A

F5

10A

F6

7.5A
10A
15A

F9

15A

F7
F8

عملکرد
سنسور اکسیژن هوای ورودی،
سنسور اکسیژن گازهای خروجی
کوئل 4 ,3 ,2 ,1
شیر برقی کنیستر ،سلنوئید میل
سوپاپ هوا ،سلنوئید میل سوپاپ
دود ،شیر کنترل وست گیت
توربوشارژر ،واترپمپ قابل سوئیچ
( ،)switchableترموستات برقی،
 ،HFMدامپ والو
( ،)dump valveسنسور سیگنال
چراغ استپ ترمز ،سوئیچ چراغ
استپ ترمز ،مدول کنترل موتور
المنت های گرمکن آینه های بغل
رله ی واترپمپ برقی
رله ی پمپ سوخت
مدول کنترل گیربکس اتوماتیک
دوال کالچ شش دنده
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کد
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22

317

عملکرد
مشخصات
الکتروموتور شیشه باالبر درب راننده
30A
تغذیه ی کامپیوتر کنترل کیسه هوا
5A
مدول کنترل بدنه  -تغذیه
25A
مدول کنترل بدنه  -تغذیه
25A
سوئیچ شیشه باالبر درب
30A
سرنشین جلو
مدول کنترل گیربکس ،مدول
کنترل موتور ،یونیت کنترل تعویض
10A
و انتخاب دنده
رله ی کمپرسور تهویه مطبوع
10A
مدول کنترل موتور
5A
سوئیچ تنظیم کننده ی درب راننده
20A
سانروف
30A
رله ی سوئیچ استارت
10A
مدول کنترل بدنه  -تغذیه
25A

کد
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35

عملکرد
مشخصات
سیم پیچ کنترل رله ی گیربکس
5A
اتوماتیک دوال کالچ هفت دنده
مدول کنترل بدنه  -تغذیه
25A
سوئیچ تنظیم کننده ی شیشه عقب
30A
سمت چپ
سوئیچ تنظیم کننده ی شیشه عقب
30A
سمت راست
رله ی بوق
20A
رله ی برف پاک کن شیشه ی جلو
25A
رله ی شیشه شوی شیشه ی جلو
20A
رله ی برف پاک کن شیشه ی عقب
20A
رله ی شیشه شوی شیشه ی عقب
20A
چراغ جلو چپ
10A
چراغ جلو راست
10A

کد

مشخصات

F36

30A
15A
25A
-

F40

30A

F42

10A

SB1

30A
60A
50A
40A
40A

SB6

30A

F37
F38
F39

SB2
SB3
SB4
SB5

عملکرد
رله ی آب پاش چراغ جلو
رله ی چراغ مه شکن جلو
مدول کنترل بدنه  -تغذیه
رله ی آینه ی بغل گرمکن دار /
شیشه عقب
مدول کنترل بدنه ،پشت آمپر –
استارت
رله ی اصلی
فن خنک کن – دور باال
فن خنک کن – دور متوسط
رله ی کنترل برق KLR
رله ی استارتر
سیستم کنترل پایداری خودرو
()SCS

کد

مشخصات

SB7

40A

SB8

40A
-

SB10

25A
-

SB13

40A

SB14

40A
40A
40A

SB9
SB11
SB12

SB15
SB16

عملکرد
سیستم کنترل پایداری خودرو
()SCS
رله ی فن بخاری  /کولر
مدول کنترل بدنه  -تغذیه
رله ی گیربکس هفت دنده ی
اتوماتیک دوال کالچ
مدول ترمز پارک برقی
مدیریت برق مبدل DC
فن خنک کن  -دور پایین
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تعویض المپ چراغ ها
مشخصات المپ چراغ ها
المپ
المپ چراغ جلو نور پایین (هالوژن)
المپ چراغ جلو نور پایین (زنون)
المپ چراغ جلو نور باال
المپ چراغ های کوچک جلو
المپ چراغ های مه شکن جلو
المپ چراغ های راهنمای جلو
المپ چراغ های راهنمای جانبی
المپ چراغ های دنده عقب
المپ چراغ های مه شکن عقب
المپ چراغ های کوچک عقب
المپ چراغ ترمز /المپ چراغهای
کوچک عقب
المپ چراغ های پالک
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مشخصات

توان

H7

55W

D3S

35W

H7

55W

W5W

5W

H8

35W

WY21W

21W

WY5W

5W

W16W

16W

W21W

21W

W5W

5W

21/5W W21/5W
W5W

5W

المپ
المپ چراغ های راهنمای عقب
المپ چراغ ترمز سوم
المپ چراغ سقفی جلو
المپ چراغ سقفی عقب
چراغ های جعبه داشبورد
چراغ های محفظه ی بار

مشخصات

توان

WY21W

21W

W5W

5W

W5W

5W

C10W

10W

C10W

10W

C10W

10W

تعویض المپ چراغ ها
قبل از تعویض هر المپ ،كلید چراغ ها را خاموش کرده و
هندست (کلید استارت) را در حالت  offقرار دهید ،تا از اتصال
كوتاه (اتصالی) احتمالی جلوگیری شود.

چراغ مطالعه و سقفی جلو

توجه :المپ ها را فقط با المپ هایی از همان نوع و مشخصات
تعویض نمائید.
هنگام تعویض المپ ها ،مراقب باشید كه انگشتان شما با شیشه
ی المپ تماس پیدا نكنند ،در غیر اینصورت و در صورت آلوده
شدن سطح المپ ،سطح المپ مخدوش شده و کارآیی آن
کاهش خواهد یافت .برای جابجا كردن المپ ،همیشه از پارچه
استفاده نمائید .در صورت لزوم ،شیشه ی المپ را با الكل تمیز
نمایید تا اثر انگشتانتان روی آنها نماند.
در رابطه با المپ هایی که در لیست ذکر نشده اند ،و نیاز به
تعویض آنها است ،به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
		
تماس حاصل نمایید.

 -1از یك پیچگوشتی تخت كوچك استفاده نمایید و به آرامی
طلق را از چراغ جدا نمایید.
 -2المپ را از داخل پایه ی المپ بیرون بکشید.
پروسه ی نصب و تعویض المپ بر عکس پروسه ی باز کردن
المپ می باشد .برای جازدن طلق ،ابتدا دو زبانه در جلوی طلق
را جا بیندازید و سپس با دقت طلق را خم و خارها را در سر
جای خود قرار دهید ،طلق را به سمت باال فشار دهید تا در سر
جای خود قرار گیرد.
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چراغ سقفی عقب

 -1از یك پیچگوشتی تخت كوچك استفاده نمایید و به آرامی
طلق را از چراغ جدا نمایید.
 -2المپ را از داخل پایه ی المپ بیرون بکشید.
پروسه ی نصب و تعویض المپ بر عکس پروسه ی باز کردن
المپ می باشد .برای جا زدن طلق ،ابتدا دو زبانه در جلوی طلق
را جا بیندازید و سپس با دقت طلق را خم نمایید تا دو زبانه در
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انتهای طلق در چراغ جا بیفتد .طلق را به سمت باال فشار دهید
تا كلیك كرده و در وضعیت خود قرار گیرد.

المپ چراغ جعبه داشبورد * و المپ چراغ محفظه ی بار

 -1یک پیچگوشتی سر تخت کوچک را وارد فرورفتگی واقع در
بخش زیرین سمت کم عرض تر لنز چراغ (به جهت فلش در
شکل توجه فرمایید) نمایید و با دقت مجموعه ی پایه ی المپ
را خارج نمایید.
 -2در حالیکه المپ را می چرخانید ،فشار دهید تا خارج شود
پروسه ی نصب و تعویض المپ بر عکس پروسه ی باز کردن
المپ می باشد
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سرویس ها
سرویس های دوره ای
ایمنی ،قابلیت اطمینان و عملكرد خودرو شما به نحوه ی
سرویس و نگهداری آن بستگی دارد.
باید اطمینان حاصل نمایید كه سرویس های دوره ای در هنگام
نیاز و مطابق با اطالعات موجود در راهنمای تعمیر ونگهداری و
گارانتی انجام می شود.
سرویس و نگهداری
نمایشگر مسافت قابل پیمایش باقی مانده تا زمان سرویس در
مركز پیام ،مسافت قابل پیمایش باقی مانده تا زمان سرویس
بعدی را نشان میدهد .نگاه کنید به “مرکز پیام” در بخش
“تجهیزات و کنترل ها” .پس از تکمیل هر سرویس ،نمایشگر
سرویس بعدی توسط عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز،
صفر خواهد شد.

توجه :اگر سرویسی در زمان مقرر انجام نشود (یا عدد نمایشگر
مسافت قابل پیمایش باقی مانده تا زمان سرویس صفر نشود)،

عدد نمایشگر مسافت قابل پیمایش باقی مانده تا زمان سرویس
كه به صفر رسیده است تا زمان تنظیم مجدد آن توسط راننده،
در عدد صفر باقی می ماند.
سوابق سرویس
اطمینان حاصل نمائید كه عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز ،سوابق سرویس را بعد از هر سرویس وارد دفترچه
		
کرده و مهر و امضاء نماید.
تعویض روغن ترمز
روغن ترمز باید بر اساس اطالعات موجود در راهنمای تعمیر
ونگهداری و گارانتی تعویض گردد.

توجه :تعویض روغن ترمز هزینه ی اضافی در بر خواهد داشت.
تعویض مایع خنک کننده ی موتور
مایع خنک کننده ی موتور (آب رادیاتور) (محلول ضد یخ وآب)
باید بر اساس اطالعات موجود در راهنمای تعمیر ونگهداری و
گارانتی تعویض گردد.
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توجه :تعویض مایع خنک کننده ی موتور هزینه ی اضافی در
بر خواهد داشت.
كنترل آالیندگی
خودرو شما مجهز به تجهیزات كنترل انتشار گاز های خروجی
می باشد كه برای برآورده نمودن شرایط قانونی و منطقه ای
خاص کشوی شما طراحی شده است .تنظیمات نادرست موتور
می تواند اثر نامطلوبی بر گاز های خروجی موتور (اگزوز)،
عملكرد موتور و مصرف سوخت داشته و همچنین باعث ایجاد
باال رفتن دما شود كه منجر به آسیب دیدن موتور و کاتالیزور
می شود..

مهم

شما باید مطلع باشید كه تعویض ،تغییر یا دستكاری این تجهیزات،
توسط مالك یا تعمیركار خودرو ،باعث ابطال گارانتی خودرو خواهد
شد .بعالوه تنظیمات موتور نباید دستكاری شود.
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سرویس و نگهداری توسط مالك
هر نوع افت ناگهانی یا قابل مالحظه در سطوح
روغن ها (مایعات) یا فرسایش غیرعادی تایر ها باید
بالفاصله گزارش شود .جهت اطالعات بیشتر به عاملیت
خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه نمائید.
عالوه بر سرویس های عادی كه قب ً
ال ذكر شد ،برخی
بازرسی های ساده نیز باید در فواصل زمانی کوتاه تر انجام
شوند .می توانید این بازرسی ها را خودتان انجام دهید.
توصیه های الزم در صفحات بعدی ارائه شده است.
بازرسی های روزانه
• عملكرد چراغ ها ،بوق ،چراغ های راهنما ،برف پاك كن ها،
شیشه شوی ها و چراغ های هشدار.
• عملكرد كمربند های ایمنی و ترمزها .بررسی زیر خودرو از
نظر وجود مایعات ،كه می تواند نشانگر وجود نشتی (روغن یا
		
هر از همین قبیل) در خودرو باشد.
• تایرها از نظر ظاهری بررسی شوند.

بازرسی های هفتگی
• بررسی سطح روغن موتور
• سطح مایع خنک کننده ی موتور
• سطح روغن ترمز
• سطح مایع شیشه شوی
• وضعیت و فشار باد تایر ها
• عملکرد سیستم تهویه مطبوع ()AC

مخصوص شرایط خاص را برای این خودرو انجام دهید (نگاه
کنید به به دفترچه ی راهنمای سرویس ،نگهداری و گارانتی
یا با عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز تماس بگیرید).

توجه :در صورتیكه خودرو در دوره های زمانی طوالنی و در
سرعت های باال استفاده شود ،سطح روغن موتور باید به دفعات
بیشتری بازرسی شود.
استفاده از خودرو در شرایط خاص
در صورتیکه خودرو شما بطور پیوسته در شرایط پر گرد و غبار
استفاده گردد یا در شرایط آب و هوای نامطلوب و در مناطقی
که دمای محیطی آنها بصورت معمول زیر صفر یا و یا بسیار باال
می باشد مورد استفاده قرار گیرد ،باید توجه بیشتری به الزامات
سرویس آن مبذول گردد .شما باید عملیات سرویس و نگهداری
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ایمنی در تعمیرگاه
فن های خنك كننده ممكن است بعد از خامو ش
شدن موتور به كار افتاده و برای چند دقیقه به كار
خود ادامه دهند .وقتی كه مشغول کاری در محفظه ی
موتور ،هستید ،فاصله ی ایمنی را از تمامی این فن ها
رعایت نمایید.
در صورتیکه نیاز باشد تا خود شما عملیات سرویس و نگهداری
را انجام دهید ،همواره احتیاط های ایمنی زیر را رعایت نمائید:
• دست ها و لباس خود را از تسمه پروانه و پولی ها دور نگاه
دارید.
• اگر خودرو تازه متوقف شده باشد ،تا زمانی كه موتور خنك
شود به اگزوز و اجزای سیستم رادیاتور دست نزنید.
• وقتی كه موتور در حال كار است یا هندست (کلید استارت)
داخل سوئیچ است ،به کابل های باتری و اجزای برقی دست
نزنید.
• هرگز موتور خودرو را بصورت روشن ،در فضاهای بسته و بدون
تهویه رها ننمایید .گاز های خروجی از اگزوز سمی بوده وفوق
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العاده خطرناك هستند.
• زمانیکه تنها با استفاده جك تعویض چرخ ،خودرو را باال
داده اید ،از رفتن به زیر خودرو و کار کردن در زیر آن بپرهیزید.
• اطمینان حاصل نمائید كه هر گونه عامل آتش زا و یا
چراغ های بدون محافظ از محفظه موتور دور باشند.
• از لباس محافظ شامل دستكش هایی از جنس غیرقابل نفوذ
استفاده نمائید.
• پیش از شرووع به کار در محفظه ی موتور ،جواهر آالت و
دستبند های فلزی خود را باز نمایید.
• ابزارآالت و قطعات فلزی خودرو نباید با کابل های یا
ترمینال های باتری تماس پیدا كنند.
مایعات سمی
مایعات به كار رفته در خودرو ،سمی بوده و نباید با پوست
بدن به خصوص پوست زخمی تماس داشته باشند .این مایعات
شامل اسید باتری ،ضدیخ ،روغن فرمان هیدرولیك ،بنزن و
مشتقات نفتی ،سوخت دیزل ،روغن موتور و مواد شوینده در
مایع شیشه شوی می باشند.
برای حفظ سالمت و ایمنی خود ،همیشه دستورالعمل ها و

هشدارهای چاپ شده بر روی ظرف مایعات را مطالعه کرده و
به کار ببندید.
روغن موتور استفاده شده
تماس طوالنی و مداوم با روغن موتور ،می تواند ،باعث اختالالت
پوستی جدی شامل آماس پوستی و سرطان پوست شود .بعد از
تماس ،دست ها و نواحی تماس را بطور کامل بشویید.
روغن موتور مستعمل باید بطور صحیح دور ریخته شود .دور
ریختن غیرصحیح می تواند تهدیدی برای محیط زیست باشد.

328

درب موتور
باز کردن درب موتور
زمانیکه درب موتور تنها توسط زبانه/ضامن ایمنی مهار
شده باشد ،از راندن خودرو بپرهیزید.

 -1دستگیره ی پران درب موتور (مطابق شکل  )Aرا در داخل
خودرو ،در سمت راننده ،بكشید.
 -2برای آزاد کردن زبانه/ضامن ایمنی ،اهرم متصل بر روی
پایه ی قفل درب موتور را به سمت چپ ،فشار دهید (مطابق
شکل .)B
 -3درب موتور را باال داده و به میل نگاهدارنده ،تکیه دهید.
بستن درب موتور
میل نگاهدارنده را آزاد کرده و در حالیکه با یک دست درب را
نگاه داشته اید ،با دست دیگر میل را در محل خود ،ثابت نمایید.
سپس درب موتور را با هر دو دست پایین بیاورید .وقتی درب
موتور تقریباً  20 30سانتی متر با قفل فاصله داشت ،درب
را رها کرده و در همین حال بصورت یكنواخت و با استفاده
از هر دو دست به سمت پایین به درب شتاب دهید ،تا کام ً
ال
بسته شود.
بعد از بستن  ،سعی نمایید لبة جلویی آن را بلند نمایید تا
مطمئن شوید كه قفل درب كام ً
ال بسته است .شما می توانید
لبه ی جلویی درب موتور را با دست گرفته و از بسته بودن آن
اطمینان حاصل نمایید.
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آالرم هشدار باز بودن قفل درب موتور
در صورت بسته نشدن صحیح درب موتور ،با قرار گرفتن کلید
استارت را در حالت  ACCیا  ،ON/RUN/STARTیک
چراغ هشدار در مرکز پیام روشن خواهد شد .این چراغ هشدار
در زمان حرکت خودرو ،چشمک زده و با یک بوق هشدار همراه
خواهد بود .نگاه کنید به “مرکز پیام” در بخش “تجهیزات و
کنترل ها”.

مهم

• بدالیل ایمنی ،درب موتور بایستی به هنگام رانندگی کام ً
ال بسته
باشد .لذا بعد از بستن درب موتور از بسته بودن کامل آن اطمینان
حاصل نمایید ،به همین منظور می توانید چک نمایید که آیا لبه های
درب موتور بصورت کامل با بدنه ی خودرو مماس شده است یا نه.
• در صورتیکه در حال حرکت متوجه شدید که درب موتور بطور
کامل بسته نمی باشد ،بایستی با احتیاط خودرو را در کنار جاده
متوقف کرده و درب موتور را ببندید.
• زمانیکه درب موتور را به میل نگاهدارنده تکیه داده باشید ،از اینکه
درب بطور ایمن ثابت شده است ،اطمینان حاصل نمایید ،زیرا در
صورت سقوط تصادفی درب ،امکان صدمه دیدن جدی خودرو و افراد
محتمل می باشد.
• در زمان بستن درب ،مراقب دست های خود باشید.
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محفظه ی موتور
محفظه ی موتور  2.0Lتوربو
در هنگام كار کردن در محفظه ی موتور ،همیشه موارد مندرج در بخش “ایمنی در تعمیرگاه” را رعایت نمائید .نگاه کنید
به “سرویس و نگهداری” در همین بخش.
 -1درپوش روغن ریز موتور (سیاه رنگ)
 -2گیج روغن موتور (زرد رنگ)
 -3درپوش مخزن روغن ترمز (زرد رنگ)
 -4درپوش مخزن انبساط مایع خنک کننده ی
موتور (سیستم رادیاتور) (سیاه رنگ)
 -5درپوش مخزن مایع شیشه شوی (آبی رنگ)
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محفظه ی موتور
محفظه ی موتور  1.5Lتوربو
در هنگام كار کردن در محفظه ی موتور ،همیشه موارد مندرج در بخش “ایمنی در تعمیرگاه” را رعایت نمائید .نگاه کنید
به “سرویس و نگهداری” در همین بخش.
 -1درپوش روغن ریز موتور (سیاه رنگ)
 -2گیج روغن موتور (زرد رنگ)
 -3درپوش مخزن روغن ترمز (زرد رنگ)
 -4درپوش مخزن انبساط مایع خنک کننده ی
موتور (سیستم رادیاتور) (سیاه رنگ)
 -5درپوش مخزن مایع شیشه شوی (آبی رنگ)
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موتور
روغن موتور
درجه بندی روغن موتور بر اساس استاندارد ACEA
اتحادیه خودروسازان اروپایی ( )ACEAروغن موتور را بر
اساس کارکرد و کیفیت طبقه بندی می نماید .برای اطیمنان
از حداكثر محافظت از موتور خودرو خود ،از روغن موتور نوع
 ACEA C3که مورد تایید عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز می باشد ،استفاده نمایید.
ویسكوزیته ی روغن مورد استفاده را مطابق با دمای محیطی
كه خودروی شما در آن تردد می كند ،انتخاب نمایید .در
صورتیکه دامنه تغییر دما بسیار اندك باشد ،استفاده از روغن
با ویسكوزیته اصلی را ادامه دهید.

اگر از خودرو در نواحی سردسیری استفاده می نمایید،
توصیه می شود از روغن موتوری با ویسكوزیته ی SAE
 ،OW-30که مورد تایید عاملیت خدمات پس از فروش
مدیاموتورز می باشد ،استفاده شود.
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چک کردن سطح روغن و اضافه کردن روغن
رانندگی با خودروی كه سطح روغن موتور آن باالتر از عالمت  MAXیا پایین تر از عالمت  MINبر روی گیج روغن باشد،
باعث آسیب دیدن موتور می شود.
دقت نمایید تا از ریختن روغن موتور روی موتور داغ خودداری نمائید چون ممكن است آتش بگیرد!

موتور  2.0Lتوربو

موتور  1.5Lتوربو
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سطح روغن موتور را بطور هفتگی چك كرده و در صورت
نیاز ،روغن اضافه نمایید .بطور ایده آل ،سطح روغن باید زمانی
بازرسی شود كه موتور سرد است و خودرو در وضعیت تراز قرار
داشته باشد .اگر موتور خودرو روشن بوده و گرم باشد ،بعد از
خاموش كردن خودرو ،باید ،حداقل دو دقیقه باید صبر نمایید و
سپس سطح روغن را بازرسی نمایید.
 -1گیج روغن را بیرون كشیده و تیغه ی آن را تمیز نمایید.
 -2به آرامی گیج روغن را وارد كرده ،دوباره بیرون بكشید تا
سطح روغن را كنترل نمایید ،سطح روغن هرگز نباید پایین تر
از نشان  MINروی گیج روغن باشد.
 -3درپوش روغن ریز موتور را برداشته و روغن اضافه نمایید،
تا سطح روغن بین دو عالمت  MINو  MAXبر روی گیج
روغن ،تنظیم شود.
 5 -4دقیقه صبر نمایید و سپس سطح روغن را مجددا ً كنترل
نمائید و در صورت لزوم روغن بیشتری اضافه نمائید ،از ریختن
بیش از حد روغن ،بپرهیزید.
 -5در نهایت ،اطمینان حاصل نمایید كه گیج روغن و درپوش
روغن در جای خود قرار گرفته اند.
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مشخصات روغن موتور
لطفاً از روغن توصیه شده و مورد تائید شرکت مدیاموتورز
استفاده نمائید .لطفاً به بخش “مایعات توصیه شده و
ظرفیت ها” مراجعه نمایید.

توجه :از مواد افزودنی به روغن که مورد تایید شرکت
مدیاموتورز نمی باشد استفاده ننمایید ،در غیراینصورت امکان
صدمه دیدن خودرو ،محتمل می باشد.

مهم

در صورتیكه خودرو در دوره های زمانی طوالنی و در سرعت های باال
استفاده شود ،سطح روغن موتور باید به دفعات بیشتری بازرسی شود.

سیستم خنک کننده
بازرسی و پر كردن رادیاتور
وقتی كه سیستم خنك كننده داغ است ،از باز کردن
درب مخزن انبساط رادیاتور خودداری نمایید ،زیرا آب
و بخار داغ می تواند باعث آسیب جدی شود.

سطح مایع خنک کننده باید بصورت هفتگی چک شود .در
حالیکه دمای آن پایین است و خودرو در سطحی بدون شیب
پارک می باشد.
در صورتیکه سطح مایع خنک کننده پایین تر از عالمت MIN
باشد ،دریچه ی مخزن انبساط رادیاتور باز کرده و مخزن را پر
نمائید ،سطح مایع خنک کننده را پایین تر از  ،MAXحفظ
نمایید.

توجه :از ریختن ضدیخ بر روی بدنه ی خودرو جلوگیری
نمایید ،ضدیخ به رنگ خودرو آسیب می زند.
در صورتیکه ،سطح مایع خنک کننده در زمان كوتاهی به میزان
محسوسی كاهش یابد ،و یا احتمال نشتی وجود دارد ،خودرو
را جهت معاینه فنی نزد عاملیتهای خدمات پس از فروش
مدیاموتورز ،ببرید.
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مشخصات مایع خنک کننده
لطفاً از مایع خنك كننده ی (تركیب آب وضد یخ) توصیه شده
و مورد تائید شرکت مدیاموتورز استفاده نمائید .لطفاً به بخش
“مایعات توصیه شده و ظرفیت ها” مراجعه نمایید.

توجه :در وضعیت اضطراری ،می توانید ،سیستم خنك كننده
را با آب تمیز پر نمائید .اما بدانید که قابلیت حفاظتی مایع
خنک کننده ی موتور در این صورت كاهش خواهد یافت .جهت
تكمیل یا پركردن مجدد مخزن انبساط از چند نوع ضدیخ
متفاوت استفاده ننمایید.
توجه :از مواد افزودنی به مایع خنک کننده یا ضد خورندگی،
که مورد تایید شرکت مدیاموتورز نمی باشد استفاده ننمایید.
ضدیخ
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ضدیخ مایعی سمی بوده و در صورت خورده شدن
می تواند كشنده باشد .ظروف آن را بصورت در بسته و
دور از دسترس كودكان نگاه دارید .در صورت مصرف

تصادفی ضدیخ ،سریعاً به پزشك مراجعه نمائید.
از تماس ضدیخ با پوست یا چشم اكیدا ً خودداری
نمائید .در صورت تماس ،محل آلوده را بالفاصله با آب
فراوان بشویید.

ترمزها
لنت های ترمز
در هنگام رانندگی پای خود را روی پدال ترمز قرار ندهید (در
حالت استراحت)؛ این كار ممكن است موجب داغ کردن بیش
از حد ترمزها ،كاهش كارایی آنها و فرسایش بیش از حد آنان
گردد.
دامنه ی منطقی کارکرد لنت ها :حداقل ضخامت لنت های
ترمز  ،2mmبرای دیسک های جلو ،23 25 mmبرای دیسک
های ترمز عقب 10 12 mmمیباشد.
در  1500كیلومتر اول (زمانیکه لنت ها نو می باشند) باید از
وضعیتهای مستلزم ترمز شدید اجتناب ورزید.
به یاد داشته باشید كه سرویس منظم برای تضمین اینکه
تمامی اجزای ترمز از لحاظ فرسودگی در فواصل معین بازرسی
شده و در صورت نیاز تعویض شوند ،حیاتی می باشد .در صورت
سرویس منظم ایمنی پایدار و عملكرد بهینه ترمزها تضمین
خواهد شد.
با فرسوده شدن لنتهای ترمز به اندازه ی از پیش تعیین
شده ،برای تعویض آنها به عاملیت مدیاموتورز مراجعه نمایید.

در صورت عدم تعویض لنتها ،خطر و ریسک تصادف افزایش
خواهد یافت.
پس از تعویض لنت های ترمز تا  800کیلومتر اول ،باید لنتها را
آب بندی کرد ،تا عمکلرد لنت ها بهینه شود.
		
چک کردن سطح و اضافه کردن روغن ترمز
روغن ترمز فوق العاده سمی می باشد .ظروف آن را
دور از دسترس كودكان نگاه دارید .در صورت مصرف
تصادفی روغن ترمز ،فورا ً به پزشك مراجعه نمائید.

از تماس روغن ترمز با چشم ها یا پوست جدا ً خودداری
نمایید .در صورت تماس ،محل آلوده را بالفاصله با
آب فراوان بشویید .در صورتیکه چشم ها هنوز قرمز و
دردناک هستند ،فورا ً به پزشك مراجعه نمائید.
سطح روغن ترمز باید بطور هفتگی به هنگام خنك بودن
سیستم و قرار داشتن خودرو در وضعیت تراز چک شود.
سطح روغن ترمز را می توان از داخل گلویی مخزن آن رؤیت
كرد و سطح روغن باید همیشه ،تا حد ممکن به عالمت MAX
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نزدیک باشد .سطح روغن ترمز هرگز نباید به زیرعالمت MIN
برسد.

مشخصات روغن ترمز
لطفاً از روغن ترمز توصیه شده و مورد تائید شرکت مدیاموتورز
استفاده ننمائید .لطفاً به بخش “مایعات توصیه شده و
ظرفیت ها” مراجعه نمایید.

مهم

روغن ترمز باید هر دو سال یک بار تعویض شود.

توجه :روغن ترمز می تواند به سطوح رنگی آسیب رساند.
هرگونه اثر روغن ترمز را با یك پارچه ی جاذب بالفاصله خشك
كرده و محل آن را با مخلوطی از آب و شامپوی خودرو بشوئید.
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باتری
سرویس و نگهداری باتری
به هنگام خاموش بودن موتور ،هرگز وسایل برقی داخل
خودرو را به مدت طوالنی روشن نگذارید ،باتری ممكن
است تخلیه شود و در این صورت قادر به استارت كردن
موتور نخواهید بود.
برای دسترسی به باتری ،بست های باتری را باز کرده و کاور
باتری را (به ترتیب نمایش داده شده در تصویر) باز نمایید.
باتری این خودرو طوری طراحی شده كه نیازمند تعمیر
و نگهداری نباشد بنابراین چک کردن آب باتری ،ضروری
نمی باشد.

		

یک نشانگر وضعیت باتری در باالی باتری قرار دارد ،همواره این
نشانگر را بررسی نمائید تا از وضعیت باتری مطلع گردید .نشانگر
ممكن است یكی از موارد زیر را نشان دهد:
• سبز یعنی وضعیت شارژ باتری خوب است.
• تیره (رو به سیاهی) یعنی باید شارژ شود.
• سفید (یا زرد كمرنگ) یعنی باتری باید تعویض شود.

توجه :در صورت لزوم ،باالی باتری را تمیز نمائید تا اطمینان
حاصل نمائید كه نشانگر وضعیت باتری بخوبی قابل مشاهده
می باشد ،در صورتیکه نور کافی نیست از یک چراغ استفاده
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نمایید.
توجه :زمانیکه از خودرو به مدتی طوالنی (بیش از یک ماه)
استفاده نخواهیدکرد ،سرباتری منفی باتری را بر دارید .پیش
از نصب یا قطع کابل منفی باتری ،از اینکه سوئیچ استارت
در حالت خاموش قرار دارد مطمئن شوید .برای خودرو هایی
که مجهز به سیستم هوشمند کنترل مصرف سوخت استارت /
استاپ ،زمانیکه سر باتری منفی مجددا نصب می شود ،پیش از
اینکه سیستم استارت  /استاپ اتوماتیک ،عملیاتی شود ،باید 4
ساعت از نصب سرباتری منفی گذشته باشد.
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تعویض باتری
باتری حاوی اسید سولفوریك می باشد كه هم خورنده
و هم سمی است.
برای تعویض باتری به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه فرمایید .برای تضمین عملکرد صحیح سیستم های
خودرو ،برای تعویض باتری ،از باتری دارای مشخصات باتری
اصلی استفاده نمایید.
باتری های مستهلک باید توسط افراد متخصص و
ذیصالح از چرخه خارج و بازیافت شوند .لطفاً در این
رابطه به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید.

مایع شیشه شوی
چك كردن سطح مایع شیشه شوی شیشه جلو و پر
كردن مخزن آن
بعضی از مایع های شیشه شوی ،قابل اشتعال می باشند.
مایع شوینده نباید در معرض تماس با شعله مستقیم یا
منابع احتراق قرار بگیرد.

“مرکز پیام” در بخش “تجهیزات و کنترل ها” مراجعه فرمایید.

در زمان پر کردن مخزن مایع شیشه شوی ،از ریختن
مایع شیشه شوی ،بر روی قطعات نزدیک موتور و یا
سطوح رنگی خودرو ،جلوگیری نمایید .در صورت
ریختن مایع شیشه شوی ،بر روی دست یا بدن ،سریعا
با آب بشویید.
هر هفته سطح این مخزن را كنترل نمایید .در صورت پایین
بودن سطح آن ،مخزن را پر نمایید.
در صورتیکه خودروی شما به سنسور سطح مایع شیشه شوی،
مجهز باشد ،زمانیکه سطح آن مایع پایین باشد .آیکون و پیام
مربوط به آن در مرکز پیام نمایش داده خواهد شد .به قسمت

توجه :از ریختن محلول ضدیخ یا آب  /سركه در مخزن مایع
شیشه شوی ،بپرهیزید ،زیرا ضدیخ به رنگ آسیب زده و سركه
نیز به پمپ شیشه شوی آسیب وارد می نماید.
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مهم

• از مایع شیشه شوی توصیه شده و مورد تائید شرکت مدیاموتورز
استفاده نمائید .لطفاً به بخش “مایعات توصیه شده و ظرفیت ها”
مراجعه نمایید .در صورت استفاده از مایع شیشه شوی غیرمجاز امکان
بروز نقص و صدمه دیدن سیستم ،محتمل می باشد ،به عنوان مثال
سردی هوا.
• زمانیکه مخزن مایع شیشه شوی خالی می باشد ،استفاده از پمپ
شیشه شوی ،باعث صدمه دیدن آن خواهد شد.
• استفاده از برف پاک کن ها ،زمانیکه شیشه ی جلو خشک می
باشد ،باعث صدمه دیدن شیشه ی جلو و برف پاک کن ها خواهد شد.
• لطفاً پیش از فعال کردن برف پاک کن ها ،ابتدا شیشه را خیس
نمایید

نازل  /آب پاش شیشه شوی
مرتباً از سیستم شیشه شوی استفاده نمایید ،تا اطمینان حاصل
نمایید نازل ها پاك و تمیز بوده و مایع شیشه شوی را به
درستی می پاشند.
در صورت مسدود شدن نازل ،یک سوزن یا یك رشته سیم
نازك را در سوراخ وارد نمائید تا انسداد برطرف گردد.
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مشخصات مایع شیشه شوی
از مایع شیشه شوی توصیه شده و مورد تائید شرکت مدیاموتورز
استفاده نمائید .لطفاً به بخش “مایعات توصیه شده و
ظرفیت ها” مراجعه نمایید.

برف پاک كن ها
تیغه های برف پاك كن

مهم

• ترکیبات دارای گریس ،سیلیكون و بنزین به قابلیت آب گیری تیغه های برف پاك كن آسیب می زنند .لطفاً تیغه های برف پاك كن را با آب گرم و
مایع شستشو بشوئید و وضعیت آنها را مرتباً كنترل نمایید.
• پیوسته شیشه ی جلو را تمیز نمائید و از برف پاک كن ها جهت برطرف كردن لكه های مقاوم استفاده ننمایید چون باعث كاهش اثر و طول عمر آنها
می شود.
• در صورت مشاهده ی عالئم سختی یا ترك خوردگی در تیغه ها ،یا بجا ماندن لكه های تمیز نشده روی شیشه ،تیغه های برف پاك کن باید تعویض
شوند.
• شیشه ی جلوی خودرو را با شوینده ی مناسب شسته و پاک نمایید و پیش از تعویض تیغه ها ،اطمینان حاصل نمایید كه شیشه ها كام ً
ال تمیز هستند.
• برای تعویض تیغه ها ،از تیغه های دارای مشخصات تیغه اصلی استفاده نمائید.
• در صورت وجود یخ و برف بر روی شیشه ،یخ و برف را از روی برف پاك کن ها پاك كرده و اطمینان حاصل نمائید كه آنها یخ نزده باشند ،در غیراینصورت
امکان صدمه دیدن برف پاك کن ها محتمل می باشد.
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تعویض تیغه های برف پاك كن شیشه ی جلو

 -1بازویی برف پاک كن را از روی شیشه بلند نمایید.
 -2دکمه ی روی بازویی برف پاک کن را فشار داده ،انتهای
باالیی تیغه ی برف پاک کن را به سمت بیرون بکشید تا آزاد
شود
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 -3تیغه ها را از بازویی برف پاك كن جدا نمایید.
 -4اتصال (کانکتور) تیغه ی برف پاک کن نو را در شیار بازویی
برف پاك داخل نمایید.
 -5تیغه ی برف پاك كن را به سمت بازویی فشار دهید تا به
شکل کامل در داخل شیار جا بیفتد.
 -6پیش از اینکه مجموعه ی بازویی برف پاک کن را بر روی
شیشه باز گردانید ،بررسی نمایید که آیا تیغه بدرستی نصب
شده است.

تایر
نظر اجمالی
• در  500کیلومتر اول استفاده از یک تایر نو با احتیاط برانید
• در زمان عبور از یک جاده یا جاده مشابه ،از سرعت خودرو
بکاهید .چرخ و جاده را تا حد امکان در یک زاویه ی قائم نگاه
دارید.
• تایرها را مرتبا از نظر صدمه دیدگی (خرابی ،ترک خوردگی
و )...بررسی نمایید ،در صورت وجود اشیا خارجی بر روی سطح
تیر ،آنها را برطرف نمایید.
• از تماس و آغشتگی تایر با بنزین ،روغن و یا گریس جلوگیری
نمایید.
• اگر سر پیچ سر والو مفقود شود ،یک سرپیچ جدید تهیه
نمایید.
• پیش از باز کردن چرخ ،جهت حرکت تایرها را مشخص
نمایید تا در زمان بستن و نصب مجدد ،جهت چرخش اصلی
تایرها عوض نشود.
• تایرها را در محیطی تاریک ،خنک و خشک نگاهداری نمایید

تایر نو
تایرهای نو ،در ابتدا ،دارای میزان چسبندگی ایده آل به سطح
جاده نخواهند بود ،بنابراین ،باید سرعت مناسب و شیوه ی
رانندگی صحیح را در  500کیلومتر اول رعایت نمایید تا به
عمر تایر نیز بیفزایید.
صدمه دیدگی تایر و رینگ اغلب به شکلی پنهانی رخ می دهد.
در صورت بر خوردن به لرزش یا انحراف غیر عادی ،جهت
بررسی عیب ،در صورتی که بصورت چشمی قابل تشخیص و
بررسی نمیباشد ،به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز
مراجعه نمایید.
تایر عالمتگذاری شده با جهت چرخش تایر
در صورتیکه دیواره های تایر دارای عالمت جهت چرخش
باشند( ،عالمتگذاری شده باشند) ،تایرها را در همان جهت
نصب نمایید .به این ترتیب عملکرد تایرها در این زمینه ها
بهبود خواهد یافت :لغزش خودرو در سطوح جاده ای خیس،
باالرفتن میزان چسبندگی تایر به سطح جاده ،کاهش صدای
تایرها و افزایش عمر تایرها.
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عمر مفید تایر
تنظیم مرتب فشار باد تایرها و شیوه ی میالیم رانندگی ،می
توانند باعث افزایش عمر تایرها گردند .پیشنهادهایی برای
افزایش عمر تایرها عبارتند از:
فشار باد تایرها را حداقل هر ماه چک نمایید؛
فشار باد تایرها را تنها زمانیکه تایرها سرد میباشند ،چک
نمایید؛
از دور زدن در سرعت باال یا گاز دادن در زمان دور زدن ،پرهیز
نمایید.
همواره سطح تایرها را از نظر فرسودگی و خوردگی (اینکه
عادیست یا غیرعادی) بررسی نمایید.

فاکتورهای زیر ،بر عمر تایرها تاثیر دارند:
فشار باد تایر
باال بودن فشار باد تایر یا پایین بودن آن ،هر دو باعث خوردگی
غیر طبیعی تایرها شده و به شکل قابل توجهی ،بر ویژگیهای
کارکردی تایرها تاثیر خواهند داشت.
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شیوه رانندگی
رانندگی با سرعت باال ،شتابگیری سریع ،و ترمز شدید در
پیچ ها از عمر تایرها خواهد کاست.
باالنس چرخ ها
چرخ های یک خودروی نو ،باالنس شده می باشند ،اما در اثر
فاکتورهای بسیاری امکان خارج شدن چرخ ها از حالت باالنس،
باال می باشد ،و به صورت لرزش در مکانیزم فرمان ،می تواند
ظهور نماید.
از آنجایی که باالنس نبودن چرخ ها می تواند ،بر کارکرد فرمان
اثر گذاشته و باعث خوردگی بیش از حد تایرها گردد ،باید
چرخ ها را باالنس نمایید .عالوه بر این ،هر چرخی پس از نصب
تایرهای نو ،باید مجددا باالنس شود.
میزان نبودن فرمان
میزان نبودن فرمان ،نه تنها باعث خوردگی بیش از حد و غیر
عادی تایر ها می شود ،عالوه بر آن ،باعث نقص در ایمنی سواری
نیز می شود .در نتیجه در صورت مشاهده ی خوردگی غیرعادی
در تایرها ،به عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
نمایید.

نگهداری از تایر ها
تایر های معیوب خطرناك می باشند .در صورت آسیب
دیدگی ،فرسایش بیش از حد یا تنظیم نبودن فشار باد
تایر ها ،رانندگی ننمایید.
همواره با در نظر گرفتن وضعیت تایر ها رانندگی نمایید و
دیواره های كناری و سطح تایر را از نظر برآمدگی ،برش یا
پارگی بازرسی نمائید.

توجه :تا حد امكان از آلوده شدن تایر ها به نفت ،گریس ،بنزین
و سایر مایعات خودرو جلوگیری نمایید.
فشار باد تایر ها:
پیش از پیمایش یک مسیر طوالنی ،فشار باد تایر ها
باید چک شود
حداقل هفته ای یكبار فشار باد تایر ها و چرخ زاپاس را زمانیکه
چرخ ها سرد می باشند ،كنترل نمائید.
در صورتیکه نیاز باشد تا فشار باد تایر ها را در حالت گرم
كنترل نمائید ،در این حالت انتظار می رود فشار آنها

 ) 0.03 0.04 Mpa( 4.3 5.8psiبیشتر از حالت سرد باشد.
در این شرایط ،برای تنظیم فشار باد تایر ها ،این افزایش فشار
را در محاسباتتان وارد نمایید ،و از خالی کردن باد تایرها برای
تنظیم آنها ،خودداری فرمایید.
والو های تایر ها
سری والو تایر ها را محكم ببندید تا از ورود گرد و خاک به
داخل والو جلوگیری شود .به هنگام كنترل فشار باد تایر ها،
والو تایر را از نظر نشتی كنترل نمایید (به صدای فیس فیس
گوش دهید).
تایر های پنچر:
در صورت سوراخ شدن تایر بوسیله ی یک شئ تیز ،مشروط
بر باقی ماندن آن در تایر ،باد تایر خالی نخواهد شد .در نتیجه
در صورتیکه از سوراخ شدن تایر مطلع شوید ،از سرعت خود
کاسته و تا زمان تعویض چرخ زاپاس یا تعمیر تایر ،با احتیاط
رانندگی نمائید.
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توجه :در صورتیکه دیواره ی كناری تایر آسیب دیده یا از
شكل اصلی خود خارج شود ،تایر را فورا ً تعویض نمایید ،اقدام
به تعمیر ننمایید.
نشانگرهای فرسایش تایر
تایر های خودروی شما ،به عنوان تجهیزات اصلی دارای نشانگر
فرسایشی با ضخامت  1.6میلی متر هستند که بر جهت حرکت
تایر ،عمود می باشد و در عاج های سطح تایر در نقاط مختلفی
پیرامون محیط آن قرار دارند.
عالئمی نظیر حروف  TWIیا عالمت یک مثلث در دیواره
ی تایر ،موقعیت محل قرارگیری نشانگر فرسایش را نشان
می دهند.
وقتی كه عمق عاج های تایر به  1.6میلیمتر برشد ،شاخص ها
در سطح عاج های تایر ظاهر شده و مانند یک نوار پیوسته ی
الستیکی،در عرض تایر نمایان می شود.
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تایر باید به محض رویت نشانه های فرسایش در آن ،تعویض گردد.

تعویض تایر ها
تنها از چرخ های مخصوص این خودرو استفاده نمایید
چرخ های جایگزینی که دارای مشخصات متفاوت
می باشند ،ممکن است تاثیر نامطلوبی بر قابلیت هدایت
و سواری خودرو داشته باشند .برای تعویض تایرها به
عاملیت خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه
فرمایید.

همیشه چرخ ها و تایر های تعویضی را قبل از استفاده باالنس
نمائید.

بهترین زمان برای جابجایی تایرها زمانیست که عالئم فرسودگی
در آنها ،آشکار گردد.

جابجا کردن چرخ ها
برای باالنس کردن استهالک تایرها ،پیشنهاد می کنیم که چرخ
ها را هر از گاهی ،با یکدیگر جابجا نمایید .اگر تایر جلو ،به
شکل آشکاری فرسوده شده باشد ،توصیه می کنیم تایرهای
جلو و عقب را به ترتیب نمایش داده شکل ،جابجا نمایید .به
این ترتیب می توانید ،از فرسایش تایرها کاسته و بر عمر تایرها،
بیفزایید.

توجه :در صورتیکه های عاج های تایرها دارای جهت باشند،
مجاز به جابجا کردن تایرها بصورت ضربدری نخواهید بود اما
می توانید تایرهای جلو عقب هر سمت را با همان سمت جابجا
نمایید.
زنجیر چرخ:
از زنجیر چرخی استفاده نمایید که با مشخصات تایر مطابقت
داشته باشد .پس از نصب زنجر چرخ ،چرخ را از نظر تطابق
استاتیکی و دینامیکی چک نمایید.
زنجیر چرخ نامناسب می تواند به تایر ها ،چر خها ،سیستم
تعلیق ،ترمزها یا بدنه آسیب برساند .فقط از زنجیر چرخ های
مورد تائید شرکت مدیاموتورز ،جهت استفاده در خودروی خود
استفاده نمائید .جهت اطالعات بیشتر به عاملیت خدمات پس
از فروش مدیاموتورز مراجعه نمائید.
در هنگام استفاده همیشه موارد احتیاطی ذیل را رعایت نمائید:
• زنجیر چرخ تنها قابل بستن بر روی چرخ های جلو می باشد
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• ضخامت زنجیر چرخ نباید بیش از  mm 12باشد؛
• همیشه دستورالعمل های کاربری زنجیر و محدودیت های
سرعت در شرایط متفاوت جاده ای را رعایت نمائید.
• سرعت نباید از  km/h 48تجاوز نماید.
• در هنگام رانندگی در جاده های بدون برف ،با باز کردن زنجیر
چرخ از وارد آمدن آسیب بر تایر و فرسایش زنجیر ،جلوگیری
نمایید.

توجه :در صورتیکه بطور مستمر در جاده های پوشیده از یخ
و برف رانندگی می نمایید ،توصیه می شود كه از تایر های
زمستانی استفاده نمایید .جهت اطالعات بیشتر به عاملیت
خدمات پس از فروش مدیاموتورز مراجعه نمایید.
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شستشو و مراقبت از خودرو
تمامی هشدارهای ایمنی در رابطه با محصوالت شوینده
را مطالعه نمایید ،از نوشیدن آنها خودداری کرده و دور
از چشم ها نگاهداری نمایید.
نگهداری از بدنه و رنگ خودرو
شستشوی خودروی شما
سیستم ترمز خیس یا یخزده از میزان اثر ترمزگیری
خودرو خواهد کاست .زمانیکه خودرو را در زمستان
میشویید ،امکان و خط تصادف وجود خواهد داشت.

تنها زمانیکه سوئیچ استارت در حالت  OFFقرار
داشته باشد ،مجاز به شستشوی خودرو می باشید
در غیراینصورت امکان صدمه دیدن خودور محتمل
می باشد.
شستشوی محفظه ی موتور با استفاده از آب پر فشار
خودداری نمایید زیرا امکان صدمه دیدن سیستم های

برقی خودرو محتمل می باشد.
شستشو و پولیش کردن مرتب خودرو یکی از بهترین
راه های حفاظت از خودرو در برابر اثرات مخرب محیط
بر خودرو می باشد ،بعضی بخش های خودرو مانند :رکاب،
بخش های عایقبندی شده و مشابه باید بصورت مرتب تمیز
شوند ،رنگ این بخش ها ،ممکن است به سرعت در اثر تماس
با آلودگی ها و مواد خورنده ،صدمه ببیند .زمانبندی شستشوی
خودرو به عوامل زیر بستگی دارد:
دفعات استفاده از خودرو.
محل پارک خودرو و بودن خودرو در زیر درخت.
فصل.
شرایط آب و هوایی.
تاثیرات محیط زیستی.
هر قدر که لکه های حشرات ،فضله ی پرندگان ،رزین ،گرد و
غبار در جاده و آلودگی های صنعتی ،آسفالت ،دوده ،نمک و
دیگر آلودگی های ایجاد شده در زمان بارش برف ،بیشتر به
رنگ و بدنه ی خودرو بچسبند ،میزان صدمه دیدن بدنه نیز
بیشتر خواهد بود.
شما باید گذشته از شرایط ،هر هفته خودرو را بشویید ،اما در
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بعضی موارد ،شستشو و پولیش ماهانه نیز کافی می باشد.
تمیز کردن کف و بخش های زیرین خودرو در زمان بارش برف
و باران و پاشش نمک در سطح جاده ،الزامی می باشد.
کارواش های اتوماتیک
میزان مقاومت رنگ بدنه ی خودرو محدود می باشد .در
شرایط معمولی ،می توانید خودرو را در کارواش های اتوماتیک
بشویید .البته ،بدنه خودرو باید طبق بعضی مالحظات شستشو
شود و از هر ماده ی تمیز کننده و مواد پایدار کننده ی رنگ
نمی توان برای این خودرو استفاده نمود .در صورتیکه رنگ
بدنه هر نوع صدمه ای پس از شستشو ببیند ،باید به اطالع
اپراتور کارواش اتوماتیک برسانید .در این مواقع بهتر است
کارواش های دیگری را برای شستشوی خودرو انتخاب نمایید.
پیش از ورود به کارواش اتوماتیک ،باید شیشه ها و سانروف را
بسته ،و از اپراتور کارواش سوال نمایید که آیا نیازی به باز کردن
آنتن سقفی یا هر نوع وسائل جانبی دیگر هست یا نه؟
کارواش معمولی (شستشوی دستی)
ابتدا خودرو با مقدار کافی آب بشویید و کثیفی و گرد و غبار را
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از بدنه رفع نمایید .سپس با استفاده از یک اسفنج نرم به آرامی
بدنه را بشویید .این کار را از سقف به پایین انجام دهید		 .
تنها زمانیکه لکه ی خاصی وجود دارد از مواد شوینده استفاده
نمایید .همچنین اسفنج را در فواصل کوتاه و به خوبی بشویید.
برای شستشوی چرخ ها و رکابها ،از یک اسفنج دیگر استفاده
نمایید.

مهم

• از شستشوی خودرو در معرض نور مستقیم آفتاب خودداری
فرمایید ،در غیر اینصورت ،ریسک صدمه دیدن رنگ بدنه وجود
خواهد داشت.
• زمانیکه ،در زمستان ،خودرو را شستشو می دهید ،لطفاً توجه
داشته باشید که جهت آب به سمت توپی قفل ،درزهای دربها ،و
مناطق مشابه نباشد ،در غیراینصورت امکان یخ زدن آن مناطق
محتمل می باشد
• از اسکاچ و وسایل مشابه آنها برای رفع لکه استفاده ننمایید ،در
غیراینصورت امکان صدمه دیدن بدنه خواهد بود.
• از دستمال یا اسفنج خشک برای تمیز کردن چراغ جلو استفاده
ننمایید ،بهترین حالت برای شستشوی چراغ ،استفاده از آب و اسفج
و شامپوی ماشین می باشد.

شستشو با آب فشار قوی
از اینکه دستورالعمل ها ی زیر را در زمان استفاده آب فشار
قوی رعایت می نمایید ،اطمینان حاصل نمایید ،خصوصا
فاصله ی نازل آب پاش فشار قوی از قطعات آسیب پذیرتر
خودرو مانند لوله های الستیکی را حفظ نمایید.
از نازل های گرد پاش ( ،)round beam nozzleیا روتوری
استفاده ننمایید .خصوصا برای شستشوی چرخها نباید از
نازل های گرد پاش استفاده شود ،حتی اگر نازل دهانه ی
بزرگتری را داشته باشد با توجه به کوتاه بودن فاصله و زمان
عملیاتی ،این نازل باعث صدمه دیدن خودرو خواهد شد.
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دستورالعمل های باال را رعایت فرمایید.
بخش های آسیب پذیر و نرم بدنه نباید از نزدیک در معرض فشار
نازل های فشار قوی قرار گیرند.

جال دادن (واکس کردن)
یک الیه ی محافظ با کیفیت از رنگ بدنه ی خودرو در برابر
اثرات محیطی محافظت می نماید ،و حتی قادر به حفاظت

از رنگ بدنه در برابر خط افتادگی جزئی نیز می باشد.
زمانیکه قطرات آب از روی بدنه ی خودرو پس از شستشو
به راحتی حرکت نمی نمایند ،بدنه ی خودرو را با استفاده از
( )hard waxواکس نمایید .بهتر است ،تا بدنه ی خودرو را
حداقل دوبار در سال واکس نمایید ،حتی اگر خودرو را توسط
کارواش اتوماتیک با قابلیت واکس کردن شستشو می نمایید.
در صورتیکه خودرو را به تازگی واکس کرده باشید ،اثرات
برخورد حشرات با درب موتور در فصل های گرم ،آسانتر برطرف
می شود.
پولیش کردن رنگ
از پولیش کردن رنگ خودرو بپرهیزید مگر اینکه ،رنگ بدنه ی
خودرو درخشش کافی نداشته باشد (مات شده باشد) و واکس
کردن بدنه نیز دیگر موثر نیست.
واکس کردن خودرو باید زمانی انجام شود که ماده ی پولیش
استفاده شده هیچ نوع ترکیب واکسی در خود نداشته باشد.
بهتراست تا از پولیشی با این مشخصات استفاده نمایید:
• حاوی مواد ساینده ی نرم که می تواند آلودگی های سطح
رنگ را بدون صدمه به رنگ ،برطرف نماید
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• حاوی تركیبات پركننده ای كه درون خش های موجود در
پوشش رنگی را پركرده و قابلیت رؤیت آنها را كاهش می دهند.
• براق كننده ( )WAXبرای تأمین یک الیه ی محافظ میان
رنگ و ذرات ریزگرد موجود در محیط.

کن تمیز نمایید.
شیشه ی عقب خودرو :داخل این شیشه را با پارچه ی نرم
و با حركت عرضی و نه عمودی ،تمیز نمایید تا از صدمه دیدن
المنت های گرمکن شیشه ،اجتناب نمائید.
توجه :المنت های گرمكن داخل شیشه ی عقب به سادگی
آسیب می بیند .شیشه را نخراشید .بر روی المنت های گرمكن
برچسب نچسبانید.

تیغه های برف پاك كن
تیغه های برف پاك كن را با آب ولرم و مایع شوینده بشوئید .از
شوینده های دارای پایه ی نفت یا الكل استفاده ننمایید.

آینه ها
آینه ها را با آب و مایع شوینده بشوئید .از تركیبات شوینده ی
قوی یا کاردک برای تمیز کردن آینه ها استفاده ننمایید.

شیشه ها و آینه ها
تمامی شیشه ها را از سمت داخل و بیرون و با استفاده از
پارچه ی نرم و شیشه پاک کن مورد تائید تمیز نمایید.

مواد/قطعات پالستیكی
سطوح پالستیكی را با شوینده ی رقیق شده تمیز نمایید و
سپس با یك پارچه ی مرطوب پاك نمایید .در صورتیکه برطرف
کردن لکه ای مشکل باشد ،از مواد پاک کننده مخصوص سطوح
پالستیکی که حاوی مواد حالل قوی نمیباشد استفاده نمایید.

توجه :از استعمال پولیش ها و جال دهنده ها بر روی
درزگیرهای الستیكی و شیشه ها اجتناب نمایید.

شیشه ی جلو :قبل از وصل كردن تیغه های برف پاك كن
جدید و بعد از شستن خودرو با شوینده های مخصوص بدنه،
حتماً قسمت بیرونی شیشه ی جلو را با استفاده از شیشه پاک
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حفاظت از بدنه
پس از شستشو ،پوشش رنگی بدنه را چک نمایید .در صورتیکه
رنگ بخشی از بدنه به عنوان مثال در اثر برخورد با تکه
سنگ های کوچک ،کامال رفته باشد ،برای جلوگیری از
زنگ زدگی ،ابتدا از کمی آستری رنگی استفاده نمایید ،سپس
از پوشش با رنگ مناسب استفاده نمایید تا از زنگ زدن بدنه
جلوگیری نمایید .این عملیات را پس از شستشو و قبل از
عملیات پولیش و واکس زدن خودرو ،انجام دهید.
نوارهای الستیکی
نوارهای الستیکی دربها ،درب موتور درب عقب و شیشه
ها را توسط الیه ای از ماده ی سختگر الستیک بپوشانید
تا انعطافپذیری و عمر کارکردشان بهبود یابد .عالوه بر این،
پوشاندن نوارهای الستیکی با الیه ای از این ماده ،می تواند
از اینکه نوارهای الستیکی خاصیت عایقبندی خود را از دست
دهند ،جلوگیری نماید.

چرخ ها
در زمان شستن چرخ ها در هوای سرد ،مراقب باشید
زیرا امکان اینکه سطوح دیسک ترمز یخ بزنند ،محتمل
است و در اینصورت از قابلیت ترمزگیری خودرو کاسته
شده و احتمال تصادف ،وجود دارد.
شستشوی چرخ ها به رفع گل و الی یا نمک و شن و ماسه ای
که برای آب کردن برف ها در سطح جاده پاشیده اند ،کمک
می نماید .بهتر است توسط مواد شوینده ی غیراسیدی رفع
شود.
رینگ های آلومینیومی سبک
برای اینکه رینگ ها /چرخ های آلومینیومی سبک جال و
درخشش خود را از دست ندهند ،سرویس و نگهداری منظم،
مورد نیاز است ،در غیر اینصورت رینگ در اثر تماس با نمکی
و شن و ماسه ای که برای آب کردن برف ها در سطح جاده
پاشیده اند فرسوده خواهد شد.
برای شستشو بهتر است از مواد شوینده ی غیراسیدی استفاده
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نمایید.
برای تمیز کردن رینگ ها از پولیش یا مواد دیگری که حاوی
مواد ساینده می باشند ،خودداری نمایید .در صورت صدمه
دیدن سطح صیقلی رینگ ،بهتر است قسمت صدمه دیده ار در
اولین فرصت ترمیم نمایید
الیه ی محافظ زیرین خودرو
از پوشاندن سطح کاتالیست یا محافظ کاتالیست با این مواد،
بپرهیزید ،در غیراینصورت ،در زمان حرکت خودرو ،امکان آتش
سوزی محتمل می باشد.
کف خودرو توسط یک ماده ی محافظ و عایق پوشیده شده
است که از کف خودرو در برابر عوامل نامطلوب شیمیایی و
فیزیکی جلوگیری می نماید .به هر حال صدمه دیدن الیه
محافظ کف خودرو در زمان رانندگی ،غیرقابل اجتناب میباشد.
چک کردن برنامه ریزی شده ی ،الیه ی محافظ کف خودرو،
خصوصا در ابتدا و انتهای فصل سرما ،توصیه می شود.
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نگهداری و تمیز کردن داخل خودرو
قطعات پالستیكی ،چرم مصنوعی و پارچه ها
قطعات پالستیکی و سطوح چرم مصنوعی بهتر است توسط یک بمنظور جلوگیری از آسیب دیدگی کیسه هواها ،قسمت های
پارچه ی خیس تمیز شوند .سطوح پالستیكی را با شوینده ی زیر باید با احتیاط و به وسیله ی یک تکه پارچه ی مرطوب
رقیق شده تمیز نمایید و سپس با یك پارچه ی مرطوب پاك تمیز شوند:
نمایید .در صورتیکه توسط پارچه ی خیس موفق به تمیز کردن • پَد وسط فرمان
این سطوح نشوید ،می توانید از مواد شوینده ی ضعیف نیز •قسمتی از داشبورد که کیسه هوا سرنشین جلو در آن تعبیه
		
شده است
استفاده نمایید.
می توانید از مواد شوینده ی مخصوص ،فوم خشک و اسفنج • بخش هایی از تودوزی سقف كه کیسه هوای پرده ای را در
نرم برای تمیز کردن سطوح پارچه ای مانند رودرها ،تودوزی و بر می گیرند.
سقف خودرو ،استفاده نمایید.
کمربندهای ایمنی
توجه :اجزای داشبورد را پولیش نزنید ،این سطوح ،باید غیر برای شستشوی کمربند های ایمنی از سفیدكننده،
شوینده های قوی استفاده ننمایید.
صیقلی باقی بمانند.
كمربند ها را بیرون کشیده ،سپس از آب گرم و مایع
شوینده ی مالیم جهت تمیز کردن آن استفاده نمایید.
پوشش کیسه هوا
از خیس کردن این قسمت ها پرهیز نمایید و برای تمیز كمربند ها باید بطور طبیعی خشك شوند .صبر نمایید تا
کردن آنها از مواد نفتی ،شوینده های قوی ،پولیش ها كمربند های ایمنی كام ً
ال خشك شوند و سپس آنها را جمع
كرده و از خودرو استفاده نمایید.

و براق كننده ها برای تمیز کردن آنها استفاده ننمایید.
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موكت و سطوح پارچه ای
برای تمیزكردن این سطوح ،از شوینده ی رقیق شده ی
مخصوص روكش صندلی استفاده نمایید .ابتدا یك قسمت
مخفی را با شوینده ی رقیق شده بشویید تا از درست عمل
کردن آن مطمئن شوید.
چرم
با توجه به کیفیت و ویژگی های چرم استفاده شده در تودوزی
خودرو ها (مانند حساسیت به روغن ،گریس ،و لکه) ،همیشه
باید با سطوح چرمی برای نگهداری و استفاده با دقت ویژه
رفتار نمایید .در صورتی که با لباس خیسی که کیفیت رنگ
خوبی ندارد (رنگ پس می دهد) بر روی صندلی با روکش
چرمی بنشینید ،سطوح چرمی کثیف شده و صدمه خواهد
دید و یا گرد و خاک یا ذرات ریز در منافذ ،چین و چروک و
درزها چرم نفوذ کرده و می تواند به سطوح چرمی صدمه زند.
بنابراین نگهداری از چرم بصورت برنامه ریزی شده و بر اساس
ویژگی های چرم ،الزامی می باشد.
تزئینات و سطوحی چرمی را با آب گرم و شوینده ی رقیق شده
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و مالیم تمیزنمایید .چرم را با یك پارچه بدون كرك و تمیز
خشك نموده و برق بیندازید.
پیشنهاداتی برای نگهداری بهتر
• نرم کننده ی مخصوص سطوح چرمی با قابلیت ضد آفتاب و
جذب رطوبت ،بهتر است پس از تمیز کردن استفاده شود .این
ماده کمک خواهد کرد تا خاصیت ارتجاعی و نرم بودن چرم
حفظ شود و یک الیه محافظ برای چرم ایجاد خواهد کرد.
• سطوح چرمی را هر دو یا سه ماه یکبار تمیز کرده و در صورت
لک شدن ،سطوح چرمی را در همان زمان تمیز نمایید.
• در صورت وجود لکه ی جوهر یا اثر واکس کفش ،هر چه
سریع تر ،سطوح چرمی را در همان زمان تمیز نمایید.
توجه :برای تمیز کردن این سطوح ،از مواد نفتی ،شوینده های
قوی ،پولیش ها و براق كننده ها برای تمیز کردن آنها استفاده
ننمایید.

صفحه کیلومتر  /پنل کنترل و صفحه نمایشگر سیستم
سرگرمی (پخش صوت و تصویر)
این بخش ها را فقط با یك پارچه خشك تمیز نمایید.
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ابعاد خودرو

آیتم ،واحد اندازه گیری
طول خودرو mm، A

عرض خودرو mm، B
ارتفاع خودرو (بدون بار ،بدون باربند سقفی) mm، C
فاصله ی دو محور mm، D
فاصله ی مرکز چرخ جلو تا آخرین نقطه ی سپر جلو mm، E
فاصله مرکز چرخ عقب تا آخرین نقطه سپر عقب mm، F

361

پارامتر
4500
1855
1675
2650
954
896

آیتم ،واحد اندازه گیری

فاصله ی دوچرخ جلو از یکدیگر mm
فاصله ی دوچرخ عقب از یکدیگرmm ،
حداقل قطر دایره گردشm ،
ظرفیت باکL ،
ظرفیت محفظه بار عقبL ،

پارامتر
1573
1584
12
55
to 335
1336

وزن ها

آیتم ،واحد اندازه گیری
تعداد سرنشین ،نفر
وزن خودرو بدون سرنشینkg ،
وزن ناخالص خودروkg ،
وزن اکسل جلو بدون سرنشینkg ،
وزن اکسل عقب بدون سرنشینkg ،
حداکثر وزن اکسل جلوkg ،
حداکثر وزن اکسل عقبkg ،

پارامتر
2.0T TST 4WD

2.0T TST 2WD
5
1542

1642

1981

2081

948

985

594

657

1060

1092

921

989
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وزن ها

آیتم ،واحد اندازه گیری
تعداد سرنشین ،نفر
وزن خودرو بدون سرنشینkg ،
وزن ناخالص خودروkg ،
وزن اکسل جلو بدون سرنشینkg ،
وزن اکسل عقب بدون سرنشینkg ،
حداکثر وزن اکسل جلوkg ،
حداکثر وزن اکسل عقبkg ،
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پارامتر
1.5T TST 2WD

1.5T TST AWD

1.5T MT 2WD
1420

1460

1539

1859

1899

1978

854

876

904

566

584

635

1000

1022

1050

859

877

928

5

پارامترهای اصلی موتور

آیتم ،واحد اندازه گیری
قطر سیلندر × کورس پیستون mm × mm

پارامتر
2.0T TST 2WD
88× 82

ظرفیت موتورL ،

1.995

نسبت تراکم

10:1

حداکثر قدرت موتورkw ،

162

قدرت اسمی موتورkw ،

162

دور موتور برای ایجاد حداکثر قدرتrev/min ،

5300

حداکثر گشتاورNm ،

350

دور موتور برای ایجاد حداکثر گشتاورrev/min ،

2500-4000

دور موتور در دور آرامrev/min ،

700±50

نوع سوخت مصرفیRON ،
میزان مصرف سوخت ،ترکیبیL/100 km ،

2.0T TST 4WD

 RON 95و باالتر
≤ 7.9

≤ 8.3
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پارامترهای اصلی موتور

آیتم ،واحد اندازه گیری
قطر سیلندر × کورس پیستون mm × mm

پارامتر
1.5T MT 2WD
1.5T TST 2WD
74×86.6

ظرفیت موتورL ،

1.490

نسبت تراکم

10:1

حداکثر قدرت موتورkw ،

119

قدرت اسمی موتورkw ،

124

دور موتور برای ایجاد حداکثر قدرتrev/min ،

5600

حداکثر گشتاورNm ،

250

دور موتور برای ایجاد حداکثر گشتاورrev/min ،

1700-4400

دور موتور در دور آرامrev/min ،

750±50

نوع سوخت مصرفیRON ،
میزان مصرف سوخت ،ترکیبیL/100 km ،
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1.5T TST AWD

 RON 95و باالتر
≤ 6.6

≤ 7.2

پارامترهای عملکرد دینامیک
پارامتر

آیتم ،واحد اندازه گیری
قطر سیلندر × کورس پیستون mm × mm
ظرفیت موتورL ،
نسبت تراکم

آیتم ،واحد اندازه گیری
تعداد سرنشین ،نفر
وزن خودرو بدون سرنشینkg ،
وزن ناخالص خودروkg ،

2.0T TST 2WD

2.0T TST 4WD

8.2

8.9

208

208

40

50
پارامتر

1.5T MT 2WD

1.5T TST 2WD

1.5T TST AWD

9.5

9.7

10.5

190

190

190

40

40

50

توجه :پارامترهای عملکرد دینامیک نتایج تست هایی هستند که تحت شرایط خاص انجام شده اند.
توجه :قابلیت عبور خودرو از شیب به عوامل مختلف ،چون سطح جاده ،فشار باد تایر ،عمق عاج های تایر ،و بار خودرو بستگی دارد.
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مایعات توصیه شده و ظرفیت ها

367

گنجایش

نام

نوع مایع

روغن موتورL ،

l ACEA C3 5W-30

6.0

مایع خنک کننده ی موتورL ،

نوع (( )Glycolنوع )OAT

8.2

روغن گیربکس اتوماتیکL ،

Pentosin FFL-2

6.5

روغن ترمزL ،

DOT4

0.8

روغن ترمزL ،

2.0T TST 4WD 2.0T TST 2WD

Idemitsu Apolloil Wide Gear LW
80W-90 GL5

-

0.58

روغن دیفرانسیل عقبL ،

Idemitsu Apolloil Wide Gear LW
80W-90 GL5

-

0.56

مایع شیشه شویL ،

Pentosin FFL-2

2

گاز کولر )AC )، g

R134A

560

مایعات توصیه شده و ظرفیت ها

نام

نوع مایع

روغن موتورL ،

l ACEA C3 5W-30

گنجایش
1.5T TST AWD 1.5T TST 2WD
5.5

مایع خنک کننده ی موتورL ،

نوع (( )Glycolنوع )OAT

7.1

روغن گیربکس اتوماتیکL ،

DEXRON®DCT Fluid

2.45

روغن ترمزL ،

DOT4

0.8

روغن ترمزL ،

Idemitsu Apolloil Wide Gear LW
80W-90 GL5

-

0.58

روغن دیفرانسیل عقبL ،

Idemitsu Apolloil Wide Gear LW
80W-90 GL5

-

0.56

مایع شیشه شویL ،

Qx35

2

گاز کولر )AC )، g

R134A

560
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مایعات توصیه شده و ظرفیت ها
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گنجایش

نام

نوع مایع

روغن موتورL ،

l ACEA C3 5W-30

5.5

مایع خنک کننده ی موتورL ،

نوع (( )Glycolنوع )OAT

7.1

روغن گیربکس اتوماتیکL ،

MTF94

2.2

روغن ترمزL ،

DOT4

0.8

مایع شیشه شویL ،

Qx35

2

گاز کولر )AC )، g

R134A

560

1.5T MT 2WD

میزان فرمان (در شرایط بدون بار)
آیتم ،واحد اندازه گیری

زاویه ی کمبر (غیر قابل تنظیم)
جلو

زاویه ی کستر

تایر  /چرخ زاپاس *
پارامتر

سایز چرخ
سایز تایر

تو این

عقب

انحراف محور سگدست (غیرقابل تنظیم)
()King Pin Inclination
زاویه ی کمبر
زاویه ی تو این

تایر  /چرخ زاپاس *
تایر

چرخ جلو

بدون بار

چرخ عقب
چرخ زاپاس *

چرخ ها و تایر ها
سایز چرخ
سایز تایر
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