
ایی صفر
ایی یک
ایی دو
دوگانه سوز
اتوماتیک

راهنمای دارنده محصول
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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فهرست فصل ها

آشنایی با مشخصات خودرو

رانندگی

آسایش در خودرو

سرویس و نگهداری

دستورالعمل های کاربردی

مشخصات فنی

CNG ویژگی های خودروهای گازسوز

فهرست الفبایی
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فشار باد چرخ ها در حالت سرد )بر حسب بار(

16V 1.6مدل خودرو

R 14185/65 R 15 165/80ابعاد الستیک ها

J 146 J 15 5.5ابعاد رینگ )چرخ(

- جلو
- عقب

2.2
2.2

2.2
2.2



1-1

1آشنایی با مشخصات خودرو
کلیدها/ریموت قفل مرکزی با امواج رادیویی ....................................... 6
درب ها ..................................................................................................... 7
سیستم ضد سرقت ................................................................................ 7
پشت سری ............................................................................................. ۸
کمربندهای ایمنی ..................................................................................  ۹ 
1۰  ............................................. تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو 
1۲ ....................................................................................... ایمنی کودکان 
معرفی تجهیزات داشبورد .................................................................... 1۳
صفحه نشانگرها .................................................................................... 1۴

1۴ .................................................................... کامپیوتر صفحه نشانگرها 
1۵ .................................................................................................... ساعت 
آیینه ها ................................................................................................... 16
روشنایی و چراغ های بیرونی خودرو ................................................  ۳7
تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو ........................................................  ۳۹
۴۰  .......................................... هشدار صوتی )بوق( و نوری )چراغ زدن( 
۴1  ............................................... برف پاک کن / شیشه شوی / یخ زدایی 
۴۲  ........................................................... مخزن سوخت )سوخت گیری( 



1

2-1

کلیدها / ریموت قفل مرکزی با امواج رادیویی

كليد كددار 1 جهت روشــن كردن خودرو، باز و بسته 
كردن درب ها و درب باک.

A ریموت قفل مرکزی با امواج رادیویی
قفل كردن يا باز كردن قفل درب ها به وســيله ريموت 
انجام مى شود. A قفل مركزى اين كنترل با يك باترى 
تغذيه مى شود كه بهتر است هر دو سال يكبار تعويض 
شود )به فصل 5، پاراگراف رجوع » ريموت قفل مركزى 

با امواج راديويى: باترى « كنيد(.

هشدار
هيچ گاه خودرويــى را كه در آن كودک يا موجود 
زنده ديگرى قرار دارد و كليد آن نيز داخل سوئيچ 
مىباشــد، ترک نكنيد زيرا آنها مىتوانند موتور را 
روشن و يا تجهيزات الكتريكى مثل شيشه باالبرها 
را فعال ســازند و احتمال دارد كه بخشى از بدن 

)گردن، بازو، دست ...( بين آن گير كند.
خطر زخم و جراحت جدى.
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کلیدها / ریموت قفل مرکزی با امواج رادیویی )ادامه(

قفل کردن / باز کردن قفل درب ها
براى قفل كردن درب ها، دكمه ۲ ريموت قفل را حدود 
يك ثانيه فشار دهيد. براى باز A مركزى كردن درب ها 

دكمه ۳ را فشار دهيد.
- قفل شدن درب ها با دو بار چشمك زدن فالشرها و 

راهنماهاى جانبى نشان داده مى شود.
- باز شدن درب ها با یکبار چشمك زدن فالشرها و 

راهنماهاى جانبى نشان داده مى شود.

تذکر: اگر يكى از درب هاى خودرو و يا درب صندوق 
عقب درســت بسته نشــده باشد، فالشــرها چشمك 

نمى زنند.
تذکر:

* بر حسب ســطح خودرو، چنانچه پس از گذشت 
30 ثانيه از باز كردن قفل درب ها با استفاده از ريموت 
قفل مركزى، هيچ يك از درب هاى خودرو باز نشــود، 

مجدداً درب ها به طور خودكار قفل مى شوند.

اختالل
با توجه به شــرايط محيط اطراف خودرو )تأسيســات 
خارجى يا اســتفاده از وسيله اى كه با فركانسى مشابه 
فركانس ريموت قفل مركزى كار مى كند( ممكن است 

عملكرد ريموت قفل مركزى مختل شود.

محدوده عملکرد ریموت قفل مرکزی
محــدوده عملكرد ريمــوت قفل مركزى بــا توجه به 
محيط هاى مختلف، متفاوت مىباشد. مراقب دستكارى 
ريموت قفل مركزى باشــيد زيرا فشــردن اتفاقى آن 

مى تواند.

یا  درصورت مفقود شــدن ریموت قفل مرکزی 
نیاز به کلیــد یا ریموت اضافــی دیگر، فقط به 

نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
- درصورت نياز بــه تعويض ريموت قفل مركزى، الزم 
اســت خودرو و كليه ريموت هاى قفــل مركزى آن 
را نــزد يكــى از نمايندگى هاى مجــاز ببريد تا تمام 

مجموعه را مجدداً برنامه ريزى نمايند.
- براى هر خودرو امكان اســتفاده از چهار ريموت قفل 

مركزى وجود دارد.

خرابی ریموت قفل مرکزی
اطمينــان حاصل نماييد كه يك باترى ســالم با تاريخ 

مصرف حدود دو سال در اختيار داريد.
به پاراگــراف )ريموت قفل مركزى بــا امواج راديويى: 

باترى( رجوع نماييد.
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باز کردن درب ها

باز کردن دستی درب های خودرو از بیرون
* بر حسب ســطح خودرو، مى توان بــا استفاده از 

كليد، درب راننده يا هر چهار درب را قفل يا باز كرد.
جلو: با اســتفاده از كليد، قفل 2 يكى از درب هاى جلو 
را باز كنيد. دســت خود را زير دستگيره 1 قرار دهيد و 

آن را به طرف خود بكشيد.
عقب: از داخل خودرو دكمــه قفل كن درب 3 را باال 

كشيده و دستگيره درب را بكشيد.

باز کردن دستی درب های خودرو از داخل
دستگيره 4 را بكشيد.

هشدار صوتی روشن ماندن چراغ ها
در صورتى كه چراغ هاى خودرو پس از خاموش كردن 
موتور روشــن مانده باشــند، در هنگام باز شدن درب 
راننده )براى جلوگيرى از خالى شــدن باترى و ...( يك 
هشدار صوتى شــنيده مى شود تا به شما يادآورى كند 

كه چراغ ها روشن مانده اند.

هشدار
هيچ گاه خودرويــى را كه در آن كودک يا موجود 
زنده ديگرى قرار دارد و كليد آن نيز داخل سوئيچ 
مىباشــد، ترک نكنيد زيرا آنها مىتوانند موتور را 
روشن و يا تجهيزات الكتريكى مثل شيشه باالبرها 
را فعال ســازند و احتمال دارد كه بخشى از بدن 

)گردن، بازو، دست ...( بين آن گير كند.
خطر زخم و جراحت جدى.
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دکمه قفل مرکزی
با استفاده از دكمه قفل مركزى، هر چهار درب به طور 

همزمان قفل مى شود.
با فشار دادن دكمه 2 مىتوانيد درب ها را قفل كنيد.

در صورت باز بودن يكــى از درب هاى جلو، اين دكمه 
عمل نخواهد كرد.

قفل کردن درب ها

باز کردن دستی درب های خودرو از بیرون
* بر حسب ســطح خودرو، مى توان بــا استفاده از 

كليد، درب راننده يا هر چهار درب را قفل يا باز كرد.
جلو: با اســتفاده از كليد، قفل 2 يكى از درب هاى جلو 
را باز كنيد. دســت خود را زير دستگيره 1 قرار دهيد و 

آن را به طرف خود بكشيد.
عقب: از داخل خودرو دكمــه قفل كن درب 3 را باال 

كشيده و دستگيره درب را بكشيد.

قفل » کودک «
براى جلوگيرى از باز شــدن درب هاى عقب از داخل، 
زبانــه 3 هر يك از درب هــا را جا به جا كنيد و از داخل 
بررسى كنيد كه درب ها بطور صحيح قفل شده باشند.

هشدار
اگر مى خواهيــد در حال رانندگــى درب ها قفل 
باشند، در نظر داشــته باشيد كه اين امر مىتواند 
ورود امدادگــران را بــه داخل خــودرو در مواقع 

اضطرارى بسيار مشكل سازد.
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سیستم ضد سرقت

سیستم ضد سرقت
این سیســتم مانع از روشن شدن خودرو توسط 
افــرادی که کلید کددار اســتارت خودرو را در 

اختیار ندارند، می شود.

اصول عملکرد
چند ثانيه پس از بيرون آوردن كليد استارت، خودرو به 

طور خودكار وارد حالت ضد سرقت مى شود.
اگر كد كليد اســتارت توســط خودرو شناسايى نشود، 
چراغ هشــدار 1 به صورت مداوم چشــمك مى زند و 

خودرو روشن نمى شود.

هشدار
هرگونه تعمير و يا تغيير بر روى سيستم ضد سرقت 
)واحد كنترل الكترونيكى، سيم كشى، غيره.( اكيداً 
ممنوع اســت. اين كار بايد توسط پرسنل آموزش 

ديده شبكه خدمات پس از فروش صورت پذيرد.

چراغ هشدار
چراغ هشدار عملکرد سیستم

پس از باز كردن ســوئيچ، چراغ هشــدار 1 حدود سه 
ثانيه روشن شده و سپس خاموش مى شود. خودرو كد 
را تشخيص داده است. مى توانيد موتور را روشن كنيد.

چراغ هشدار سیستم ضد سرقت
چند ثانيه پس از بســتن سوئيچ، چراغ هشدار 1 شروع 

به چشمك زدن مى كند.
خودرو چند ثانيه پس از بيرون آوردن كليد اســتارت 

وارد حالت ضد سرقت مى شود.

چراغ هشدار بروز ایراد درعملکرد
اگر پس از باز كردن ســوئيچ، چراغ هشدار 1 همچنان 
چشــمك بزنــد يا بــه صورت مداوم روشــن باشــد، 

نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد سيستم است.
در ایــن حالت، الزامًا به يكى از نمايندگى هاى مجاز 
مراجعه نماييــد. فقط متخصصين مربوطــه، مجاز به 

برطرف كردن ايراد سيستم هستند.
درصورت بروز اشکال در کلید کددار استارت، از 
کلید زاپاس )که به همراه خودرو در اختیار شما 

قرار می گیرد( استفاده کنید.
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پشت سری

- برای تنظیم ارتفاع پشت سری:
زبانه 1 را فشار دهيد و همزمان پشت سرى را به سمت 

باال يا پايين بكشيد.
برای برداشتن آن

زبانه هاى 1 و 2 راهنماى پشت سرى را فشار دهيد.
برای قراردادن مجدد آن در جای خود

ميله هــاى آن را داخل غالف هــاى صندلى وارد كنيد، 
شــيارها را به ســمت جلو، و پشت ســرى را تا ارتفاع 

دلخواه پايين بياوريد.
هشدار

با توجه به اينكه پشت ســرى يك وسيله ايمنى 
اســت، از وجود آن و صحيح قــرار گرفتن آن در 
جاى خود اطمينان حاصل نماييد: فاصله پشــت 
ســرى با سر شما بايد حداقل ممكن باشد، ارتفاع 
پشــت سرى بايد تا حد ممكن هم اندازه با بلندى 

سر تنظيم گردد.
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صندلی های جلو

برای جلو کشیدن یا عقب بردن
براى آزاد شدن صندلى اهرم 1 را به طرف باال بكشيد. 
موقعيت صندلى را انتخاب كرده، اهرم را رها كنيد و از 

قفل شدن صندلى اطمينان حاصل كنيد.

برای تنظیم ارتفاع نشیمنگاه صندلی راننده
دستگيره 2 را جابه جا كنيد.

برای خواباندن پشتی صندلی
دستگيره چرخان 5 را بچرخانيد و پشتى صندلى را در 

موقعيت دلخواه تنظيم نماييد.
* برحسب ســطح خودرو، بــراى خواباندن پشتى 
صندلى دســتگيره 6 را حركت دهيد و پشــتى را در 

موقعيت دلخواه تنظيم كنيد.
* برحسب ســطح خودرو، براى تنظيــم موقعيت 

صندلى راننده در قسمت مهره هاى كمر:
دستگيره چرخان 4 را بچرخانيد.

هشدار
به داليل ايمنى، اين تنظيمات را فقط هنگامى كه 

خودرو متوقف است انجام دهيد.

هشدار
هيچ گونه شــيئى نبايد كف ماشين يا زير صندلى 
راننده قرار داده شود، زيرا در هنگام ترمز ناگهانى 
امكان غلطيدن اين اشياء به زير پدال ها و جلوگيرى 

از عملكرد صحيح آنها وجود دارد.
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کمربندهای ایمنی

کمربندهای ایمنی
به منظور حفظ ايمنى، در تمام مدت رانندگى كمربند 
ايمنــى را ببنديــد. عالوه بر اين، همــواره بايد قوانين 

كشورى را كه در آن زندگى مى كنيد رعايت نماييد.
قبل از حركت كارهاى زير را انجام دهيد:

- ابتدا وضعيت رانندگى خود را تنظيم نماييد.
- ســپس، كمربند ايمنى را به منظــور برخوردارى از 

بهترين وضعيت ايمنى تنظيم كنيد.

هشدار
براى اينكه از كارايى كمربند ايمنى كاسته نشود، 
به شــما توصيه مى كنيم پشتى صندلى را بيش از 

حد نخوابانيد.
اطمينــان حاصل كنيد كه پشــتى صندلى ها در 
محل مناســب و صحيح قرار گرفته باشند. حتى 
زنان باردار نيــز بايد از كمربند ايمنى اســتفاده 
نمايند. در اين حالت دقت كنيد كه تسمه پايينى 
كمربند به قسمت پايين شكم فشار زياد وارد نكند، 

ضمن اينكه بيش از اندازه نيز آزاد نباشد.

تنظیم وضعیت رانندگی
- درقســمت انتهاى صندليتان بنشــينيد )قبل از آن 

پالتو، كاپشن و ... را از تنتان درآوريد(.
اين مســأله براى قرارگيرى قسمت پشت در وضعيت 

صحيح ضرورى است.
- فاصله صندلى را نسبت به پدال ها تنظيم كنيد.

صندلى شما بايد تا حداكثر ممكن و با توجه به حالت 
پاييــن رفتن كامل كالچ عقب برود. پشــتى صندلى 
بايد به نحوى تنظيم شــود كه دســت ها فقط كمى 

خم شده باشند.
- وضعيت پشت سرى را تنظيم نماييد. 

براى رعايت حداكثر ايمنى، ارتفاع لبه بااليى پشــت 
سرى بايد با قسمت بااليى سر همسطح باشد.

- ارتفاع صندلى را تنظيم كنيد.
تنظيم ارتفاع صندلى، ديد شما را در هنگام رانندگى 

بهبود مىبخشد.

تنظیم کمربندهای ایمنی
كاماًل به پشتى صندلى تكيه دهيد.

تسمه 1 كه روى قفسه سينه بسته مى شود بايد بدون 
اينكــه روى گردن قرار گيرد تا حد امكان به قســمت 

پايين آن نزديك باشد.
تسمه 2 كه روى ران ها بسته مى شود، بايد از پهنا روى 

ران ها و مقابل لگن قرار بگيرد.
كمربنــد بايد تا حــد ممكن با بدن در تماس باشــد 
)خالصى بيش از حد نداشــته باشد(. مثال: از پوشيدن 
لباس هاى ضخيم، قرار دادن اشــياء الى تسمه كمربند 

و غيره خوددارى كنيد.

هشدار
اگر كمربند ايمنى به خوبى تنظيم نشــده باشــد 

درهنگام تصادف مى تواند باعث جراحت بشود.
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کمربندهای ایمنی جلو

تنظیم ارتفاع کمربندهای ایمنی
از دكمه 1 براى تنظيم ارتفاع كمربند استفاده كنيد به 
نحوى كه تســمه كمربند ايمنى 2 همان گونه كه قباًل 

توضيح داده شد، قرار بگيرد.
هنگامى كه تنظيم انجام شد از قفل شدن آن اطمينان 

حاصل كنيد.

قفل شدن
تســمه كمربند را بــه آرامى و بدون ضربه بكشــيد و 
مطمئن شــويد كه زبانه 3 آن داخل قفل 5 قرار گرفته 
اســت )با كشــيدن زبانه 3 از قفل بودن آن اطمينان 
حاصــل كنيد(. اگر كمربنــد گير كرد، آنــرا به عقب 

برگردانده و مجدداً آنرا بكشيد.

اگر كمربند كاماًل گير كرده باشد:
- نوار آن را به آرامى و با نيروى زياد بكشيد تا حدود 3 

سانتيمتر از آن بيرون كشيده شود؛
- سپس اجازه دهيد تا كمربند خود به خود جمع شود؛

- و آنرا مجدداً بكشيد؛
- اگر مشكل بر طرف نشــد، با نمايندگى مجاز تماس 

بگيريد.

چراغ هشدار دهنده نبستن کمربند ایمنی
برحسب كشور توليد كننده، خاموش شدن اين 
نشــانگر در صفحه نشانگرها نشان دهنده اين است كه 

كمربند ايمنى به خوبى بسته شده است.

باز کردن قفل
دكمه 4 قفل 5 را فشــار دهيد، كمربند به وسيله جمع 

كن جمع مى شود.
براى جمع شدن بهتر، زبانه را با دست هدايت كنيد.
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کمربندهای ایمنی عقب

کمربندهای ایمنی عقب
مجهز به قرقره جمع کن

قفل كردن و باز كردن قفــل آنها به همان صورتى كه 
براى كمربندهاى جلو توضيح داده شد انجام مى شود.

نوار 1 را به آرامى بكشيد.
زبانه 2 آنرا داخل قفل قرمز رنگ مربوطه 3 قرار دهيد.

۴ بند پایینی کمربند با تنظیم دستی
اين نوار بايد از پهنا روى ران ها و مقابل لگن قرار گيرد.
كمربند مىبايست تا حد ممكن با بدن در تماس باشد 
)خالصى بيش از حد نداشــته باشد(. مثال: از پوشيدن 
لباس هاى ضخيم، قرار دادن اشــياء الى تسمه كمربند 

و غيره خوددارى كنيد.
براى محكم كردن كمربند، تسمه 5 آنرا بكشيد.

بــراى آزاد كردن آن، قفل قابل تنظيــم 7 را عمود بر 
كمربند حركت داده و با كشيدن تسمه كمربند، قفل را 

به طرف قسمت 6 فشار دهيد.

هشدار
پس از هر بار جابه جا كردن صندلى عقب، محل كمربند ايمنى عقب و عملكرد صحيح آن را كنترل نماييد.
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کمربندهای ایمنی

اطالعاتی که در زیر می آید مربوط به کمربندهای ایمنی جلو و عقب خودرو است.

هشدار
- هيچ گونه تغييرى نبايد در اجزاء سيستم ايمنى سرنشين ايجاد شود: كمربند، صندلى و نيز بست هاى آنها.

براى موارد خاص )به عنوان مثال: نصب صندلى كودک(، به نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
- از وســيله هايى كه باعث ايجاد لقى در تســمه كمربند مى شــوند )مانند گيره، سنجاق و غيره( استفاده نكنيد زيرا شل بودن كمربند ايمنى مىتواند باعث ايجاد جراحت در 

هنگام حادثه گردد.
- هيچ گاه نوار كمربند ايمنى شانه را از زير بازو يا پشت خود عبور ندهيد.

- يك كمربند را براى بيشتر از يك نفر استفاده نكنيد و هيچ گاه نوزاد يا كودكى را كه روى پايتان نشسته است با كمربند خود نبنديد.
- كمربند نبايد پيچ بخورد.

- پس از يك تصادف جدى، كمربندى را كه در هنگام حادثه فعال شده است تعويض نماييد. همچنين اگر خرابى در كمربندتان مشاهده مى كنيد آن را تعويض نماييد.
- هنگام قرار دادن مجدد صندلى، دقت كنيد كمربند ايمنى به خوبى در جاى خود قرار گيرد تا بتوان به درستى از آن استفاده نمود.

- هنگام رانندگى، اگر الزم بود، وضعيت كمربند و ميزان كشيدگى آنرا تنظيم كنيد.
- دقت كنيد كه زبانه كمربند داخل قفل قرار گيرد.
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تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو

کیسه هوای راننده و سرنشین
* بر حســب سطح خودرو، بســته به ميزان شدت 

ضربه دو احتمال وجود دارد:
- كمربند به تنهايى ايمنى سرنشين را تضمين مى كند،
- در تصادف هاى شديد، كيسه هوا نيز فعال مى شود.

هشدار
- بعد از تصادف مجموعه وسايل ايمنى سرنشين 

را بازبينى كنيد.
- هرگونه تعمير و يا دســتكارى سيســتم ايمنى 
)كيســه هوا، واحد كنترل الكترونيكى، سيم كشى 
و...( يا استفاده از اين سيستم در خودروهاى ديگر، 

حتى اگر مشابه باشد، اكيداً ممنوع است.
- براى اجتناب از فعال شدن ناگهانى سيستم كه 
مىتواند باعث به وجود آمدن خسارت شود، فقط 
پرسنل آموزش ديده شبكه خدمات پس از فروش 
مجــاز به تعمير و يا دســتكارى تجهيزات مكمل 

كمربندهاى ايمنى جلو هستند.
- كنترل مدارهاى الكتريكى فعال كننده كيسه هاى 
هوا فقط بايد توسط پرسنلى كه به طور تخصصى 
آموزش ديده اند و با استفاده از ابزارهاى مخصوص، 

انجام شود.
- هنگام از رده خــارج كردن خودرو، براى از بين 
بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم، به يكى از 

نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.
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تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو )ادامه(

کیسه هوای راننده و سرنشین
* بر حسب ســطح خودرو، در قسمت جلو سمت 

راننده و سرنشين قرار مى گيرد.
بر روى فرمان و داشــبورد، و در » كيسه هوا « عالمت 
قســمت پايين شيشــه جلو يا آفتاب گير نشان دهنده 

وجود اين سيستم در خودرو است. 

هر سيستم كيسه هوا تشكيل شده است از:
- يك كيســه هوا و چاشــنى فعال كننده آن كه براى 
راننده روى فرمان و براى سرنشــين داخل داشــبورد 

تعبيه گرديده است؛
- يك واحد كنترل هوشــمند مشترک كه شامل يك 
سنسور ضربه و سيستم ايجاد جرقه الكتريكى چاشنى 

فعال كننده است؛
- چراغ وضعيت  در صفحه نشانگرها.
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تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو )ادامه(

اصول عملکرد
سيستم فقط وقتى عمل مى كند كه سوئيچ باز باشد.

هنگام وارد آمدن يك ضربه شــديد از جلو، كيسه هاى 
هوا به ســرعت باد مى شــوند و بدين ترتيب از برخورد 
سر راننده به فرمان و قفسه سينه سرنشين به داشبورد 
جلوگيرى مى كنند؛ سپس بالفاصله باد آنها خالى شده 

تا مانع خروج سرنشينان از خودرو نشود.
سيستم كيسه هواى سرنشــين نيز، جداى از سيستم 
كيســه هواى راننده داراى چراغ هشــدار » غيرفعال 
بودن كيسه هواى سرنشين جلو « در صفحه نشانگرها 
مىباشد. اين چراغ هشــدار به غيرفعال بودن سيستم 

كيسه هواى سرنشين مربوط مى شود.
روشن شــدن اين چراغ هشدار نشان دهنده اين است 
كه كيســه هواى سرنشين در صورت وارد آمدن ضربه 
فعال نمى شــود )براى اطالع از جزئيات عملكرد كيسه 
هوا به فصل »غيرفعال كردن كيســه هواى سرنشــين 

جلو« رجوع كنيد(.

بروز ایراد در عملکرد
در هنگام باز كردن ســوئيچ، چراغ هشــدار 1 در روى 
صفحه نشــانگرها روشــن و پس از چند ثانيه خاموش 

مى شود.
اگر در هنگام باز كردن ســوئيچ، چراغ هشــدار روشن 
نشــود يا در هنگام روشــن بودن موتور به طور مداوم 
روشــن بماند، نشــان دهنده بروز ايــراد در عملكرد 

سيستم است.

در ايــن صورت نصب صندلى كودک در حالت پشــت 
به جاده برروى صندلى سرنشين جلو ممنوع مىباشد. 
همچنين استفاده از اين صندلى براى سرنشين توصيه 

نمى گردد.
در صورت بروز هر يك از اين حالت ها هر چه سريع تر با 

يكى از نمايندگى هاى مجاز تماس بگيريد.

هشدار
سيســتم كيسه هوا براســاس اصول پيرو تكنيك 
عمل مى كند، بدين صورت كه در هنگام باز شدن 
توليد گرمــا كــرده، دود آزاد مى كند )دودى كه 
متفاوت از دود ناشى از آتش سوزى است( و صداى 
انفجار آن به گوش مى رسد. باز شدن كيسه هوا كه 
بايد بسيار سريع انجام شود، مىتواند باعث ايجاد 

جراحت روى پوست و يا ناراحتى هاى ديگر شود.
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تجهیزات مکمل کمربندهای ایمنی جلو )ادامه(

كليه هشدارهايى كه در زير آورده شده است به منظور 
جلوگيرى از باز نشدن كيسه هوا و اجتناب از جراحات 
ناشــى از پرتاب محتويات كيسه هوا به هنگام باز شدن 

است.

هشدار
هشدارهاى مربوط به كيسه هواى راننده

- غربيلك فرمان يا كيسه هواى آن را به هيچ وجه دستكارى نكنيد.
- پوشاندن كيسه هواى فرمان اكيداً ممنوع است.

- هيچ گونه وسيله اى )سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و ...( را بر روى كيسه هواى فرمان نچسبانيد.
- باز كردن غربيلك فرمان ممنوع است )به جز براى پرسنل مجاز شبكه خدمات پس از فروش(.

- در حالت نزديك به فرمان رانندگى نكنيد، وضعيت خود را طورى تنظيم كنيد كه دستانتان تقريباً به صورت 
مستقيم قرار گيرند )به پاراگراف » تنظيم وضعيت رانندگى « در فصل 1 مراجعه كنيد( رعايت فاصله كافى جهت 

باز شدن، كارايى صحيح كيسه هوا را تأمين مىنمايد.

توصیه هایی در مورد کیسه هوای سرنشین: موقعیت 1
- هيچ گونه وســيله اى )ســنجاق، آرم، ســاعت، پايه تلفن همراه و ...( را بر روى داشــبورد در ناحيه كيسه هوا 

نچسبانيد.
- هيچ وسيله اى را بين داشبورد و سرنشين قرار ندهيد )حيوان، چتر، عصا، بسته و ...(

- پاهايتان را روى داشــبورد يا صندلــى قرار ندهيد زيرا اين امر در صورت عملكرد سيســتم باعث وارد آمدن 
جراحت هاى جدى خواهد شد. به طوركلى تمام اجزاى بدن )زانو ، دست ، سر و ...( را از داشبورد دور نگه داريد.
- به محض برداشــتن صندلى كودک، براى اطمينان از ايمنى سرنشــين در هنگام ضربه شــديد، كيسه هواى 

سرنشين را دوباره فعال كنيد.
نصب صندلی کودک در حالت پشت به جاده در روی صندلی سرنشین جلو تا زمانی
که تجهیزات مکمل کمربند ایمنی سرنشین جلو غیر فعال نشده باشد، ممنوع است

)به پاراگراف » غيرفعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو « در فصل 1 مراجعه نماييد(. 
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تجهیزات مکمل ایمنی سرنشین

تمامى نكات و هشدارهايى كه در زير به آن اشاره شده است، جهت جلوگيرى از بروز جراحات جدى در حين باز شدن كيسه هوا و عملكرد صحيح آن مى باشند.

هشدار
كيسه هوا مكمل عملكرد كمربند ايمنى بوده است و اين دو، اجزاء الينفك سيستم ايمنى سرنشين مىباشند. بنابراين بستن كمربند ايمنى بطور دائم اجبارى است، نبستن 
آن موجب ايجاد صدمه و جراحات جدى در هنگام تصادف خواهد گرديد و عملكرد كيسه هوا در اين شرايط مى تواند باعث بروز جراحات شديد براى سرنشين خودرو گردد و 

نيز مى تواند خطر ايجاد جراحت در سطح پوست را كه در هنگام باز شدن كيسه هوا اجتناب ناپذير است افزايش دهد.
كيســه هاى هوا هنگام واژگون شــدن خودرو و يا وارد آمدن ضربه از پشت، عمل نمى كنند. در صورت وارد آمدن ضربه هاى شديد به قسمت زير خودرو، به علت وجود چاله، 

سنگ و ... احتمال فعال شدن كيسه هاى هوا و تجهيزات مربوطه وجود دارد.
- هرگونه دستكارى يا تغيير سيستم كيسه هواى راننده يا سرنشين )كيسه هاى هوا، واحد كنترل الكترونيكى، سيم كشى ...( اكيداً ممنوع است )مگر توسط پرسنل آموزش 

ديده شبكه خدمات پس از فروش(
- به منظور تضمين عملكرد صحيح و اجتناب از باز شدن ناگهانى كيسه هوا فقط پرسنل آموزش ديده شبكه خدمات پس از فروش مجاز به كار بر روى آن هستند.

- به منظور تضمين سيستم هاى ايمنى، بعد از بروز تصادف، سرقت يا اقدام به سرقت خودرو و به جهت كنترل اين سيستم ايمنى به نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
- هنگامى كه قصد فروش خودرو را داريد، خريدار را از اين شرايط آگاه كنيد و اين دفترچه راهنما را در اختيارش بگذاريد.

- هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى ازبين بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم، به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.
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ایمنی کودکان

اســتفاده از تجهيزات نگهدارنده اطفال و كودكان جزو 
الزامات قانونى است.

در اروپا كــودكان زير 10 ســال )1( الزاماً بايد با يك 
وسيله نگهدارنده تأييد شــده و مطابق با وزن و اندازه 

كودک بسته شوند.
راننده مســؤول اســتفاده صحيح از اين وسايل ايمنى 

مي باشد.
وســايل نگهدارنده تأييد شــده بعــد از ژانويه 1992 
داراى ســطح ايمنى باالترى نســبت به وسايل قبل از 

آن هستند.
بنابراين توصيه مى شــود يك وســيله نگهدارنده تأييد  
 ECE 44 شــده مطابق قوانين اروپايى و اســتاندارد

انتخاب كنيد.
اين وســايل الزاماً بايد داراى يك برچســب نارنجى با 
حرف E به همراه يك عدد )شــماره كشــورى كه اين 
وسيله در آن تأييد شده است( و سال تأييد آن باشند.

جهــت انتخــاب صندلى مناســب بــراى كودكتان و 
متناسب با سطح خودرو، به شبكه نمايندگى هاى مجاز 

مراجعه نماييد.

)1( رعايت قوانين كشــورى كه در آن زندگى مى كنيد الزامى است. 
ممكن اســت قوانين كشور شــما با آنچه در اينجا ذكر شد متفاوت 

باشند.

هشدار
توجه داشــته باشــيد كه يك ضربه با سرعت 50 
كيلومتر در ســاعت معادل ســقوط از ارتفاع 10 
مترى است. به بيان ديگر، نبستن كمربند ايمنى 
كودک، همانند آزاد گذاشــتن او بــراى بازى در 

بالكن بدون حفاظ در طبقه چهارم است!

هشدار
اطفال و كــودكان به هيچ وجــه نبايد روى پاى 

سرنشينان خودرو بنشينند.
در صورت وارد آمدن يك ضربه معادل50 كيلومتر 
در ســاعت از جلو، وزن يك كودک30 كيلويى در 
هنگام پرتاب معادل يك تن مى شــود: شما حتى 
اگر كمربند هم بسته باشيد قادر به نگهداشتن او 

نخواهيد بود.
مخصوصاَ هنگامــى كه فرزند شــما روى پايتان 
نشسته، خطر جراحات شديد وجود دارد. هيچ گاه 
از يك كمربند براى بستن دو نفر به طور همزمان 

استفاده نكنيد.

نصب صندلى كودک روى بعضى از صندلى هاى خودرو 
مجاز نمىباشد.

براى آگاهــى از صندلى هاى مجاز جهت نصب صندلى 
كودک و انــواع صندلى هاى كودكى كه مى توان در هر 
يــك از صندلى هاى مجاز نصب نمود، به جدول صفحه 

بعد مراجعه نماييد.
قبل از نصب صندلى كودک در صندلى جلو )اگر نصب 
در صندلى جلو مجاز باشــد( در صــورت مجهز بودن 
صندلى سرنشــين به صندلى كودک، تنظيمات زير را 

انجام دهيد:
- صندلى سرنشين را تا حد ممكن عقب ببريد؛

- پشــتى آن را تا حد ممكن در حالــت عمودى قرار 
دهيد؛

- نشيمنگاه صندلى را تا حد ممكن باال بياوريد؛
- پشت سرى را تا حداكثر ارتفاع باال ببريد؛

- دكمه تنظيم ارتفــاع كمربند را در حالت پايين قرار 
دهيد.
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ایمنی کودکان )ادامه(

X - محل نامناسب براى نصب صندلى كودک در اين محدوده سنى.
U - محل مجاز براى نصب صندلى كودک با كمربند و داراى استاندارد بين المللى براى اين محدوده سنى، كنترل كنيد كه صحيح نصب شده باشد.

)1( كودكان بلندتر از 1/36 متر يا داراى وزن 36 كيلوگرم مىتوانند همانند بزرگساالن مستقيماً كمربند ايمنى را ببندند.
)2( فقط يك صندلى كودک و در وضعيت پشت به جاده مىتواند روى اين صندلى قرار گيرد.

وزن و سن كودک

صندلى هاى مجاز جهت نصب صندلى كودک

صندلى سرنشين جلو
صندلى وسطى عقبصندلى هاى جانبى عقب)3( )2(

مجهز به قرقره جمع كن

صندلى وسطى عقب
مجهز به تسمه پايينى
كمربند با تنظيم دستى

از بدو تولد تا 9 ماهگى
UUUX)وزن كمتر از 13 كيلوگر م (

از 9 ماه تا حدود 3 سال
UUUX)وزن از 9 تا 18 كيلوگرم (

از 3 تا حدود 12 سال )1( 
XUUX)وزن از 15 تا 36 كيلوگرم(

هشدار
)3( خطر مرگ یا جراحت شــدید: قبل از نصب صندلی کودک در موقعیت پشت به جاده بر روی صندلی سرنشین جلو حتماً از غیر فعال بودن کیسه هوای 

سرنشین اطمینان حاصل نمایید.
)به پاراگراف » غيرفعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو « در فصل 1 مراجعه نماييد.(
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ایمنی کودکان )ادامه(

انتخاب صحیح
ايمنى كودک به عملكرد خود شــما بستگى دارد. براى 
اطمينــان از حداكثر ايمنى كودک ، به شــما توصيه 
مى شــود از صندلى هاى كــودک مورد تأييد شــبكه 

خدمات پس از فروش، استفاده نماييد.
سيســتم هاى نگهدارنده مناسب جهت تمام گروه هاى 

سنى موجود مىباشد.
اين صندلى ها با كمك سازنده خودرو طراحى شده و در 

خودروهاى آن تست شده اند.
با نمايندگى هاى مجاز مشورت كنيد و از آنها بخواهيد 

گروه ۰ و + ۰  )از ۰ تا 1۳ کیلوگرم(براى نصب صندلى به شما كمك كنند.
تا دوســالگى گردن كودک بسيار آســيب پذير است. 
ترجيجاً كودک را در يك صندلى مخصوص و در حالت 
پشت به جاده قرار دهيد. اين وضعيت ايمنى كودک را 

بيشتر مى كند.

گروه 1 )از ۹ تا 1۸ کیلوگرم(
در ســنين بين 2 و 4 سال هنوز لگن كودک به اندازه 
كافى شــكل نگرفته اســت تا به خوبى توسط كمربند 
سه نقطه اى خودرو نگهداشته شود و در نتيجه احتمال 
ايجاد جراحت شــكمى در هنگام ضربــه از جلو وجود 
دارد. بنابراين توصيه مى شود از يك صندلى كه كودک 
را توسط كمربند ايمنى به همراه صفحه ضربه گير كاماًل 

مهار مىنمايد، استفاده كنيد.

هشدار
به منظور اجتناب از هرگونه خطر، به شما توصيه مى كنيم از لوازم جانبى مورد تأييد شركت سازنده خودرو كه 

با خودروى شما مطابقت دارد و تحت ضمانت اين شركت است، استفاده نماييد.



1

21-1

براى قراردادن كمربند در نزديك ترين حالت به گردن 
بدون اينكه با آن تماس داشــته باشد، استفاده از يك 
صندلى باال برنده مخصوص با پشــتى قابل تنظيم در 

ارتفاع و يك راهنماى كمربند توصيه مى شود.
در صورت اســتفاده از يك صندلى باال برنده مخصوص 
كودک كه داراى پشــتى نمىباشد، پشت سرى خودرو 
بايد به نسبت قد كودک تنظيم شود، لبه بااليى پشت 
ســرى بايد هم ارتفاع ســر كودک قرار گيــرد و نبايد 

پايين تر از سطح چشمهايش باشد.

ایمنی کودکان )ادامه(

گروه ۲ )از 1۵ تا ۲۵ کیلوگرم( و
گروه ۳ )از ۲۲ تا ۳6 کیلوگرم (

براى نگهداشتن صحيح لگن كودكان زير 10 سال با قد 
كمتر از 1/36 متر و وزن كمتر از 36 كيلوگرم،  ترجيحاً 
از يك نشــيمنگاه مخصــوص به همــراه راهنماهاى 
كمربند اســتفاده كنيد تا بتوانيد كمربند سه نقطه اى 

را به صورت تخت از روى ران هاى كودک عبور دهيد.

براى نصب آسان بعضى انواع صندلى هاى كودكان 
روى صندلى عقب، توصيه مى كنيم پشت سرى را 

جدا كرده و آن را در صندوق قرار دهيد.

استاندارد تقسيم بندى تجهيزات ايمنى كودک به 
5 گروه:

گروه سنى 0 : از 0 تا 10 كيلوگرم
گروه سنى + 0 : از 0 تا 13 كيلوگرم

گروه سنى 1 : از 9 تا 18 كيلوگرم
گروه سنى 2 : از 15 تا 25 كيلوگرم
گروه سنى 3 : از 22 تا 36 كيلوگرم
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ایمنی کودکان )ادامه(

غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو
* بر حسب سطح خودرو

پشــت به جاده بر روى صندلى سرنشــين جلو نصب 
كنيد، مىبايســت الزامًا كيسه هواى سرنشين جلو را 
غيرفعال نماييــد )درصورت مجهز بودن خودرو به اين 

سيستم(.

غیرفعال نمودن کیسه هوای سرنشین
سوئيچ را ببنديد، كليد قفل 1 را فشار داده و بچرخانيد 
تــا در موقعيت خامــوش )OFF( قرار گيــرد. بدين 

ترتيب كيسه هوا غيرفعال مى گردد.
در حالت ســوئيچ باز، حتماً مطمئن شــويد كه چراغ 
هشدار AIRBAG OFF ، 2 )كيسه هوا غير فعال(، 

بر روى صفحه نشانگرها روشن شده باشد.
این چراغ هشــدار به صورت دائم روشن خواهد 
ماند تا به شــما اطمینان دهد که کیســه هوای 
سرنشــین غیر فعال مانده و می توانید صندلی 

کودک را نصب کنید.

هشدار
با توجه به اينكه اســتفاده از كيســه هواى سرنشــين 
درموقعيــت پشــت به جــاده صندلى كودک بســيار 
خطرناک اســت، فقط درصورتى مىت وان اين صندلى 
را در ايــن موقعيت نصب نمود كه خــودرو مربوطه به 
دستگاه غيرفعال كردن كيســه هوا مجهز باشد. امكان 
بروز جراحت شــديد در صورت اســتفاده از كيسه هوا 

وجود دارد.
برچســب )روى داشــبورد( و تذكــرات ايمنى )روى 
آفتاب گيــر( اين دســتورالعمل ها را به شــما يادآورى 

مى كنند.
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ایمنی کودکان )ادامه(

فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو
* بر حسب سطح خودرو

به محض برداشــتن صندلى كــودک از روى صندلى 
سرنشين جلو، مجدداً كيســه هوا را براى محافظت از 
سرنشــين جلو فعال نماييد. براى فعال نمودن مجدد 
كيسه هوا سوئيچ را ببنديد، قفل 1 را فشار دهيد و آن 
را بچرخانيد تا در موقعيت ON )روشــن( قرار گيرد. 
پس از آن ســوئيچ را باز كرده، چــك كنيد كه چراغ 
هشدار AIRBAG OFF( 2(، خاموش باشد. بدين 

ترتيب كيسه هوا فعال مى شود.

بروز ایراد در عملکرد
در صورت بــروز ايــراد در عملكرد سيســتم فعال يا 
غيرفعال ســازى كيســه هواى سرنشــين جلو، نصب 
صندلى كودک در حالت پشت به جاده بر روى صندلى 

جلو اكيداً ممنوع است.
همچنين استفاده از اين صندلى براى سرنشين توصيه 

نمى گردد.
هر چه سريع تر به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه 

كنيد.

هشدار
فعال يا غيرفعال شــدن كيســه هواى سرنشــين جلو 
مىبايست در هنگام خاموش بودن خودرو صورت پذيرد. 
روشن شدن چراغ هشدار  نشان دهنده  بروز ايراد 

در عملكرد اين سيستم است.
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ایمنی کودکان )ادامه(

ايمنى كودكان

هشدار
- هيچ گونه تغييرى نبايد در سيستم هاى نصب شده اوليه كارخانه اعمال گردد: كمربندها و صندلى ها و همين طور اتصاالت آنها.

- دستورالعمل هاى نوشته شده دردفترچه راهنماى نصب از سوى سازنده تجهيزات ايمنى سرنشين را دقيقاً مطالعه كنيد.
- از پوشاندن لباس هاى ضخيم و حجيم خوددارى فرماييد، و هيچ گونه شىء را بين كودک و كمربند ايمنى قرار ندهيد.

- كمربند ايمنى خودرو بايد به اندازه كافى كشيده شده باشد تا به طرز صحيحى صندلى كودک را نسبت به خودرو نگهدارد. هميشه كشيدگى كمربند را امتحان كنيد.
- هيچ وقت تسمه كمربند ايمنى روى قفسه سينه را از زير بغل، و يا از پشت رد نكنيد.

- تسمه كمربند ايمنى بايد به خوبى كشيده شده باشد و تا حد امكان به صورت مناسب روى بدن كودک قرارگرفته باشد.
- هيچ وقت به فرزند خود اجازه ندهيد كه وقتى خودرو در حال حركت است، برروى صندلى ها ايستاده و يا زانو بزند.

- اطمينان حاصل كنيد كه كودک در تمام مسير، به خصوص وقتى خوابيده است، در وضعيت بدنى مناسبى قرار دارد.
- حتى اگر از صندلى كودک اســتفاده نكرده ايد، حتماً آن را با كمربند ايمنى ببنديد. زيرا درصورت وارد آمدن ضربه شــديد مىتواند همانند يك جسم پرتاب شده و سالمت 

سرنشينان خودرو را به خطر بياندازد.
- پس از بروز تصادف شديد، بايد كمربندها و سيستم هاى ايمنى بررسى شوند تا اطمينان حاصل شود كه در جاى خود قرار گرفته اند.
- هيچ گاه كودک را بدون اينكه كسى مراقب او باشد در خودرو تنها رها نكنيد، حتى اگر او را در وسيله نگهدارنده اش قرارداده باشيد.

- سيستم قفل ايمنى كودک درب هاى عقب را فعال كنيد )در صورتى كه خودرو مجهز به آن باشد(.
- مواظب باشيد كه كودک از درب طرف رو به خيابان پياده نگردد.
- با بستن كمربند ايمنى خود براى كودكانتان الگوى خوبى باشيد.
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معرفی تجهیزات داشبورد

وجود تجهيزات زير در خودرو بستگى به ميزان سطح تجهيزات خودرو و نيز كشور استفاده كننده دارد.
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معرفی تجهیزات داشبورد )ادامه(

وجود تجهيزات زير در خودرو بستگى به ميزان سطح تجهيزات خودرو و نيز كشور استفاده كننده دارد.

1- دريچه هواى جانبى.
2- دريچه هواى بخارى شيشه هاى جانبى.

3- دسته:
- چراغ هاى راهنما
- چراغ هاى بيرونى

- چراغ هاى مه شكن جلو
- چراغ هاى مه شكن عقب

- بوق
4- صفحه نشانگرها

5- محل قرار گرفتن كيسه هواى راننده.
6- دســته برف پاک كن / شيشه شــوى شيشــه جلو. 
كليد نمايش پى در پى اطالعــات كامپيوتر صفحه 

نشانگرها.
7- دريچه هاى هواى مركزى.

8- محل قرار گرفتن كيســه هواى سرنشين يا محفظه 
نگهدارى اشياء.

9- دريچه هواى بخارى شيشه هاى جانبى.

10- دريچه هواى جانبى.
11- كليــد فعــال يا غيــر فعال كردن كيســه هواى 

سرنشين.
12- جعبه داشبورد.

13- محــل قرار گرفتن سيســتم صوتــى يا محفظه 
نگهدارى اشياء.

14- كليد شيشه باالبر برقى.
15- كليد كنترل قفل كردن الكتريكى درب ها.

16- دكمه فالشر.
17- كليدهاى كنترل تهويه مطبوع.

18- فندک.
19- ترمز دستى.

20- كليد قفل شيشه باالبرهاى عقب.

21- كليد كنترل آيينه هاى برقى جانبى.
22- محل قرارگرفتن زيرسيگارى يا جا ليوانى.

23- دسته دنده.
24- كليد يخ زدايى شيشه عقب.

25- كليد شيشه باالبر برقى.
26- سوئيچ استارت.

27- كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ ها.
28- اهرم باز كردن درب موتور.

29- درپوش جعبه فيوز.
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صفحه نشانگرها: چراغ  های هشدار

نشانگر چراغ های مه شکن عقب

نشانگر چراغ های مه شکن جلو

استفاده نشده

نشانگر باز بودن درب یا درب ها

چراغ هشداردهنده کم بودن میزان سوخت
اين چراغ با روشن كردن خودرو روشن و پس از 3 ثانيه 
خاموش مى شود. در صورت روشن ماندن آن، در اولين 

فرصت باک را پر كنيد.

نشانگر چراغ های راهنما

وجود و عملكرد چراغ هاى هشدار دهنده، بستگى به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه دارد.

با روشن شدن اين چراغ  هاى هشدار در صفحه نشانگرها 
)A(، بايــد بالفاصله خودرو را ضمــن توجه به قوانين 

راهنمايى و رانندگى متوقف كنيد.

به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.

چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده
به محض روشــن شــدن موتــور، خاموش 
مى شــود. اگر اين چراغ هشدار روشــن شد، خودرو را 
متوقف كنيد و اجازه دهيد موتور با دور آرام كار كند تا 

دماى مايع خنك كننده كاهش يابد.
در غير اين صــورت، موتور را خامــوش كنيد. قبل از 
بررســى ســطح مايع خنك كننده صبر كنيد تا خنك 

شود.
به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.

چراغ هشدار فشار روغن
بــه محض روشــن شــدن موتــور خاموش 
مى شود؛ اگر هنگام رانندگى در جاده روشن شد، حتماً 

خودرو را متوقف كنيد و سوئيچ را ببنديد.
اگر ســطح روغن مناســب باشد، علت هشــدار مورد 

ديگرى خواهد بود.
به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.
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صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار )ادامه(

با روشن شدن اين چراغ  هاى هشدار در صفحه نشانگرها 
)A(، بايــد بالفاصله خودرو را ضمــن توجه به قوانين 

راهنمايى و رانندگى متوقف كنيد.

به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.

وجود و عملكرد چراغ هاى هشدار دهنده، بستگى به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه دارد.

نشانگر سیستم ضد سرقت
اين سيستم چندين عملكرد دارد.

به پاراگراف »سيســتم ضدســرقت« در فصل 1 رجوع 
كنيد.

چراغ هشدار شارژ باتری
بايد به محض روشن شــدن موتور، خاموش 

شود.
اگر هنگام رانندگى روشــن شــود، نشــان دهنده بار 
اضافى يا تخليه الكتريكى مدار اســت. توقف كنيد و به 

نمايندگى هاى مجاز مراجعه فرماييد.

چراغ هشدار عیب موتور
در خودروهاى مجهز به اين سيســتم، هنگام 

باز كردن سوئيچ روشن و سپس خاموش مى شود.
- در صورت روشــن ماندن مداوم، هر چه ســريعتر به 

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
- در صورت چشمك زدن، دور موتور را تا زمان متوقف 

شدن اين هشدار كاهش دهيد.
هر چه سريعتر به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه 

كنيد.
به فصــل 2 پاراگراف »توصيه هايــى به منظور كاهش 
آاليندگى، مصرف بهينه ســوخت و رانندگى«  رجوع 

كند.

چراغ هشدار دهنده باال بودن ترمز
در  ایراد  بروز  چراغ هشــدار  و  دستی 

سیستم ترمز.
اگر اين چراغ روشن شد، بررسى كنيد كه ترمز دستى 
كاماًل پايين باشــد؛ در غير اين صــورت اين وضعيت 
نشــان دهنده پايين رفتن ســطح روغن ترمز در مدار 
اســت. ممكن اســت ادامه رانندگى در اين شــرايط 

خطرناک باشد، با نمايندگى هاى مجاز تماس بگيريد.

نشانگر نور پایین

نشانگر نور باال

)ABS( نشانگر سیستم ضد قفل چرخ ها
با باز كردن ســوئيچ، روشن و پس از 3 ثانيه 
خاموش مى شــود. اگر هنگام حركت روشــن شــود، 
نشــان دهنده اين است كه سيستم ضد قفل چرخ ها به 
خوبى عمل نمى كند. در اين صورت سيستم ترمز مانند 
مجهز نيستند، ABS خودروهايى كه به سيستم عمل 

خواهد كرد.
هر چه سريعتر به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه 

كنيد.
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با روشن شدن اين چراغ  هاى هشدار در صفحه نشانگرها 
)A(، بايــد بالفاصله خودرو را ضمــن توجه به قوانين 

راهنمايى و رانندگى متوقف كنيد.

به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.

صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار )ادامه(

وجود و عملكرد چراغ هاى هشدار دهنده، بستگى به سطح تجهيزات خودرو و كشور مربوطه دارد.

کمربند  نبســتن  هشداردهنده  چراغ 
ایمنی

برحســب كشــور توليد كننــده، خاموش شــدن آن 
نشان دهنده درست بسته بودن كمربند ايمنى است.

چراغ هشدار کیسه هوا
با باز كردن سوئيچ روشن شده و پس از چند 

ثانيه خاموش مى شود.
اگر هنگام باز كردن ســوئيچ، اين چراغ هشدار روشن 
نشــود يا درهنگام روشــن بودن موتور به طور مداوم 
روشــن بماند، نشــان دهنده بروز ايــراد در عملكرد 

سيستم است.
بــه فصل 1، پاراگراف »تجهيــزات مكمل كمربندهاى 
ايمنى جلو« رجوع كنيد و هر چه ســريعتر به يكى از 

نمايندگى هاى مجاز مراجعه فرماييد.

نشــانگر غیرفعال شــدن کیسه هوای 
سرنشین جلو

به پاراگراف » ايمنى كودكان « در فصل 1 رجوع كنيد.

نشانگر گرم کن شیشه عقب
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صفحه نشانگرها: نمایشگرها و نشانگرها

۲- نشانگر سرعت )کیلومتر در ساعت(1- دورسنج موتور )درجه بندی × 1۰۰(.
هشدار صوتی سرعت بیش از حد

* برحسب کشور تولید کننده، اگر سرعت خودرو 
از 120 كيلومتر در ســاعت بگــذرد، هر 30 ثانيه يك 
هشــدار صوتى به مدت تقريباً 10 ثانيه شنيده خواهد 

شد.
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صفحه نشانگرها: نمایشگرها و نشانگرها )ادامه(

۳- نشانگر مقدار سوخت
تعداد مربع هاى روشــن، نشــان دهنده ميزان سوخت 
اســت. وقتى ســوخت به ميزان حداقل خود برســد، 
 mini مربع ها خاموش مى شوند و چراغ هشدار دهنده

)حداقل( روشن مى شود.

۴- نشانگر دمای مایع خنک کننده
در شــرايط عادى، چهار مربع روشــن مى  شوند. تعداد 

مربع هاى روشن شده به دماى موتور بستگى دارد.
تنها در صورتى كه 3 مربع آخر روشــن شــوند، چراغ 

هشدار دهنده روشن مى شود.

A نمایشگر چند منظوره
كيلومتر شمار كلي مسافت پيموده شده، كيلومترشمار 

جزئى مسافت پيموده شده، ساعت.
يا

کامپیوتر صفحه نشانگرها
به پاراگراف » كامپيوتر صفحه نشانگرها « در صفحات 

بعد رجوع كنيد.

۵- دکمه چند منظوره
- انتخاب حالت نمايش

با فشــار دكمه مىتوانيد از كيلومتر شمار كلي/ساعت، 
به كيلومتر شــمار جزئى / ســاعت و يا برعكس تغيير 

وضعيت دهيد.
- صفــر كردن كيلومتر شــمار جزئى نشــانگر صفحه 
نشــانگرها را روى كيلومتر شــمار جزئى قرار دهيد و 

دكمه را به مدت طوالنى تر فشار دهيد.
- تنظيم كردن ساعت

به پاراگراف »ساعت« در فصل 1 رجوع كنيد.
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کامپیوتر صفحه نشانگرها

نمايش اطالعات در صفحه نشــانگرها كه در زير توضيح داده شده است به سطح تجهيزات خودرو و كشورى كه در 
آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

1- نمایشگر
۲- دکمه صفر کردن کیلومتر شمار جزیی

براى صفر كردن كيلومتر شمارجزيى، نمايش اطالعات 
بايد روى » كيلومتر شمار جزيى « تنظيم شود.

دكمه 2 را به طور ممتد فشار دهيد.

۳- دکمه انتخاب نمایش اطالعات
اطالعات زير با فشردن پى در پى دكمه 3 نمايش داده 

مى شود:
الف( كيلومترشمار كلى،
ب( كيلومترشمارجزئى،

ج( سوخت مصرف شده،
د( مصرف متوسط سوخت،
ه( مصرف لحظه اى سوخت،

و( مقدار مســافتى كــه مى توان با ســوخت باقيمانده 
پيمود،

ز( مسافت پيموده شده،
ح( سرعت متوسط.

نمونه هايى از نمايش اطالعــات در جدول صفحه بعد 
آورده شده است.

تفسیر بعضی از مقادیر نمایش داده
شده بعد از صفر کردن شمارشگر

هر چقدر فاصلــه زمانى از زمان آخريــن صفر كردن 
كيلومتر شــمار بيشتر باشــد، مقادير اندازه گيرى شده 
مصرف متوسط سوخت، مسافت قابل پيمودن، سرعت 
متوسط نســبت به فاصله پيموده شده واقعى تر و قابل 

اطمينان تر هستند.

دراولين كيلومترهاى پيموده شــده پس از صفر كردن 
كيلومتر شمار مىتوانيد موارد زير را مالحظه كنيد:

- مقدار مســافتى كه مىتوان با ســوخت باقيمانده در 
حيــن رانندگى پيمــود، افزايش مى يابــد. اين امر 
طبيعى است، مصرف متوسط ســوخت مىتواند در 

موارد زير كاهش يابد:
- خودرو از مرحله گاز دادن خارج شود،

- موتور به دماى كاركرد مناســب خود برســد )صفر 
كردن كيلومتر شمار درحالت موتور سرد(،

- از رانندگى در شــهر به رانندگى در جاده وارد شويد. 
در نتيجه، اگر مصرف متوســط سوخت كاهش پيدا 

كند، مسافت باقيمانده افزايش مى يابد.
- مصرف متوسط سوخت در هنگامى كه خودرو متوقف 

است و موتور با دور آرام كار مى كند، افزايش يابد.
اين امر طبيعى است زيرا واحد كنترل، مصرف بنزين 

را در حالت دور آرام در نظر مى گيرد.
تذکــر: هنگامى كه مقــدار يك پارامتــر از حداكثر 

ظرفيتش بگذرد، به طور خودكار صفر مى شود.
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کامپیوتر صفحه نشانگرها )ادامه(

نمايش اطالعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به سطح تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

نمونه هایی از نمایش اطالعات با
تفسیر اطالعات نمایش داده شدهفشار دادن پی در پی دکمه ۳

الف( شمارشگر کلی مسافت پیموده شده.

ب( شمارشگر جزیی مسافت پیموده شده.

ج( سوخت مصرف شده )بر حسب ليتر( از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.

د( مصرف متوسط از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن مسافت 400 متر و با در نظر گرفتن مسافت طى شده و سوخت مصرف 

شده از زمان آخرين دفعه صفر كردن شمارشگر محاسبه مى گردد.
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کامپیوتر صفحه نشانگرها )ادامه(

نمايش اطالعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به سطح تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

نمونه هایی از نمایش اطالعات با
تفسیر اطالعات نمایش داده شدهفشار دادن پی در پی دکمه ۳

ه( مصرف لحظه ای سوخت،
مقدار نمايش داده شده بعد از رسيدن سرعت به 30 كيلومتر در ساعت محاسبه مى گردد.

و( مقدار مسافتی که می توان با سوخت باقیمانده پیمود
ا ين مسافت با در نظر گرفتن مصرف متوسط سوخت محاسبه شده از زمان آخرين دفعه صفر كردن كيلومتر 

شمار محاسبه مى شود.
مقدار نمايش داده شده پس از پيمودن حدود 400 متر محاسبه مى شود.

ز( مسافت پیموده شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.

ح( سرعت متوسط از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.
مقدار نمايش داده شده پس از پيمودن حدود 400 متر محاسبه مى شود.
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ساعت

تنظیم کردن ساعت
درحالی که سوئیچ باز اســت، نمايشگر 1 را روى 

كيلومتر شمار كلى و ساعت تنظيم كنيد.
دو روش براى تنظيم ساعت وجود دارد:

- با فشــار ممتد دكمه 2 ، ســاعت برحسب دقيقه به 
سرعت تغيير كرده و تنظيم مى شود؛

- با فشــردن پــى در پى دكمه 2 ، ســاعت، دقيقه به 
دقيقه تنظيم مى شود.

هشدار
به منظور رعايت نكات ايمنى، توصيه مى كنيم در 

هنگام رانندگى از تنظيم ساعت خوددارى كنيد.

در صــورت قطع جريان تغذيــه الكتريكى )قطع 
باترى، قطع سيم تغذيه و ...(، مقادير نمايش داده 

شده در ساعت پاک مى شوند.
ساعت بايد مجدداً تنظيم شود.
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آیینه ها

آیینه های جانبی با امکان تنظیم از داخل
براى تغيير جهت آيينه، دسته 1 آن را جابه جا كنيد.

آیینه های جانبی الکتریکی
* بر حسب سطح خودرو،

درحالی که سوئیچ باز اســت، كليــد 2 را جابه جا 
كنيد:

- موقعيت A براى تنظيم آيينه جانبى چپ؛ 
- موقعيت B براى تنظيم آيينه جانبى راست؛

- 0 موقعيت غيرفعال.

آیینه داخل
قابليت تغيير جهت را دارد. هنگام رانندگى در شــب، 
براى اينكه نور چراغ هاى ماشين پشت سر، چشم شما 
را ناراحت نكنند، دسته كوچك 3 را كه در پشت آيينه 

قرار دارد، حركت دهيد.
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روشنایی و چراغ های بیرونی خودرو

چراغ های کوچک
قسمت انتهايى دسته راهنماى 1 را بچرخانيد 

تا عالمت آن روبروى نشانه 2 قرار گيرد.

چراغ های نور پایین
قسمت انتهايى دسته راهنماى 1 را بچرخانيد 

تا عالمت آن روبروى نشانه 2 قرار گيرد.
يك نشانگر در صفحه نشانگرها روشن مى شود.

چراغ های نور باال
درحالــى كه دســته راهنمــا 1 در وضعيت 
چراغ هاى نور پايين قرار دارد، آن را به ســمت خودتان 

بكشيد.
هنگامى كه چراغ هاى نور باال روشــن باشد يك نشانگر 

در صفحه نشانگرها روشن مى شود.
براى بازگشــت به وضعيت چراغ هاى نور پايين، دسته 

راهنما را مجدداً به طرف خودتان بكشيد.

خاموش کردن
انتهــاى دســته راهنما 1 را بــه حالت اوليه 

برگردانيد.

هشدار
قبل از شــروع بــه رانندگى در شــب: از عملكرد 
صحيح تجهيزات الكتريكى اطمينان حاصل نموده 
و چراغ هاى خــودرو را تنظيم نماييد )در صورت 

حمل بار بيش از حد معمول(.
به طور كلى، دقت كنيد كه سطح چراغ ها )با گرد 
و خاک، گل، برف، يا هر شــىء ديگرى( پوشيده 

نشده باشند.
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روشنایی و چراغ های بیرونی خودرو )ادامه(

چراغ های مه شکن جلو
* بر حسب سطح خودرو

حلقه ميانى 3 دســته راهنما را بچرخانيد تا عالمت آن 
روبروى نشانه 4 قرار گيرد.

چراغ مه شكن فقط درصورتى فعال مى شود كه يكى از 
چراغ هاى بيرونى روشن شده باشد. در اين صورت يك 

نشانگر در صفحه نشانگر روشن مى شود.
براى اجتناب از ايجاد مزاحمت براى رانندگان ديگر، به 
خاطر داشته باشــيد كه در مواقعى كه به اين عملكرد 

نياز نداريد آنرا غير فعال كنيد.

چراغ های مه شکن عقب
* بر حسب سطح خودرو

حلقه ميانى 3 دســته راهنما را بچرخانيد تا عالمت آن 
روبه روى نشانه 4 قرار گيرد.

چراغ مه شكن فقط درصورتى فعال مى شود كه يكى از 
چراغ هاى بيرونى روشن شده باشد. در اين صورت يك 

نشانگر در صفحه نشانگر روشن مى شود.
براى اجتناب از ايجاد مزاحمت براى رانندگان ديگر، به 
خاطر داشته باشــيد كه در مواقعى كه به اين عملكرد 

نياز نداريد آن را غير فعال كنيد.

خامــوش كــردن چراغ هــاى بيرونى باعــث خاموش 
شدن چراغ مه شــكن عقب يا برگشتن آن به وضعيت 
چراغ هاى مه شكن جلو مى گردد )درصورتى كه خودرو 

به آن مجهز باشد(.

هشدار صوتی روشن ماندن چراغ ها
در صورتى كه چراغ هاى خودرو پس از خاموش كردن 
موتور روشــن مانده باشــند، در هنگام باز شدن درب 
راننده، )براى جلوگيرى از خالى شدن باترى و....( يك 
هشدار صوتى شــنيده مى شود تا به شما يادآورى كند 

كه چراغ ها روشن مانده اند.
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تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو

بــا اســتفاده از كليد كنتــرل A مى تــوان ارتفاع نور 
چراغ هاى جلو را نسبت به ميزان بار خودرو تنظيم كرد.

براى كم كردن ارتفاع نور چراغ هاى جلو، كليد كنترل 
A را به طرف پايين و براى افزايش ارتفاع نور چراغ ها، 

آن را به طرف باال بچرخانيد.

وضعیت تنظیم کلید کنترل Aحالت های قرارگیری بار در خودرو

0تنظيم اوليه: صندوق خالى با راننده يا با يك سرنشين جلو

1صندوق نيمه پر با 1 ، 2 يا 3 سرنشين  

2صندوق پر با 3 سرنشين

3صندوق تا حداكثر ظرفيت پر با راننده



خودروی شما در یک نگاه
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بوق
انتهاى دسته راهنماى 1 را فشار دهيد.

هشدار نوری )چراغ زدن(
براى اســتفاده موقت از نور باال، دسته راهنماى 1 را به 

طرف خود بكشيد.

چراغ اعالم خطر )فالشر(
دكمه فالشر 2 را فشار دهيد.

اين دكمه بــه طور همزمان چهار چــراغ راهنما و دو 
راهنماى كوچك جانبى را به صورت چشمك زن فعال 

مى كند.
اين حالت فقط هنگامى اســتفاده مى شــود كه شــما 
بخواهيد در شــرايط بروز خطر راننده هاى ديگر را آگاه 

كنيد كه:
- ناچار هســتيد در محلى غير معمول يا حتى ممنوع 

توقف كنيد،
- در شرايط رانندگى و يا ترافيكى خاصى قرار داريد.

چراغ های راهنما
دســته راهنماى 1 را به موازات فرمان و در جهتى كه 

مى خواهيد دور بزنيد حركت دهيد.
در حالــت رانندگى در اتوبان، گــردش فرمان معموالً 
براى برگرداندن دســته راهنما به وضعيت اوليه كافى 
نمىباشــد. بايد هنــگام رانندگى دســته راهنما را در 

وضعيت وسط قرار دهيد.
با رها كردن آن، دســته راهنما بــه وضعيت اول خود 

بازمى گردد.
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برف پاک کن/ شیشه شوی/ یخ زدایی

برف پاک کن
درحالى كه سوئيچ باز است، دسته برف پاک 

كن 1 را به موازات فرمان حركت دهيد:
A توقف.

B حركت با دور متناوب.
بيــن دو بار حركت تيغه هاى بــرف پاک كن به مدت 

چند ثانيه توقف وجود دارد.
C حركت مداوم آهسته.
D حركت مداوم سريع.

شیشه شوی شیشه جلو
درحالى كه ســوئيچ باز اســت، دســته برف 

پاک كن 1 را به طرف خودتان بكشيد.

هشدار
قبل از شســتن خودرو، به منظــور جلوگيرى از 
بــه حركت درآمدن برف پاک كن و خراب شــدن 
 A تيغه هاى آن، دســته برف پاک كن را به حالت

)توقف( برگردانيد.

هشدار
هنگام باز كردن درب موتور اطمينان حاصل كنيد كه دســته برف پاک كــن در وضعيت A )توقف( قرار دارد. 

خطر ايجاد جراحت.

درهنگام يــخ زدگى، اطمينــان حاصل كنيد كه 
تيغه هاى برف پاک كن يخ نزده باشــد )خطر داغ 

كردن موتور برف پاک كن(.
وضعيــت تيغه ها را بررســى نماييد. هنگامى كه 
كارايى تيغه ها پايين مى آيد، بايد آنها را تعويض 

نمود. )تقريباً هر سال(.
شيشه جلوى خودرو را به طور مرتب تميز كنيد. 
در صورتى كه قبل از متوقف كردن برف پاک كن ها 
)حالــت A( موتــور را خاموش كنيــد، تيغه هاى 
برف پاک كــن در هر وضعيتى كه باشــند متوقف 

خواهند شد.
بعد از روشــن كردن موتور، كافى است دسته 1 را 
در حالت A قــرار دهيد تا تيغه ها به حالت توقف 

بازگردند.
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برف پاک کن/ شیشه شوی/ یخ زدایی )ادامه(

یخ زدایی شیشه عقب
 2 درحالی که موتور روشن است، دكمه 
را فشــار دهيد )نشانگر گرم كن شيشه عقب در صفحه 

نشانگرها روشن مى شود(.
با اســتفاده از اين عملكرد مىتوان )بر حســب سطح 

خودرو( شيشه عقب و آيينه برقى را يخ زدايى كرد.

بر حسب سطح خودرو، غيرفعال كردن اين عملكرد به 
صورت زير انجام مى شود:

- به طور خودكار پس از 12 دقيقه از شــروع عملكرد 
)نشانگر مربوطه خاموش مى شود(؛

- با فشــار دادن مجدد دكمه 2 )نماد مربوطه خاموش 
مى شود(.
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مخزن سوخت

ظرفیت قابل اســتفاده مخزن سوخت: حدود ۵۰ 
لیتر مىباشد.

* برحسب سطح خودرو قفل درپوش باک با كليد 
سوئيچ موتور باز مى شود.

پاراگــراف  بــه  مخــزن ســوخت  پركــردن  بــراى 
»سوخت گيرى« مراجعه نماييد. 

هنگام ســوخت گيرى، محلى )1( پشــت دريچه فلزى 
باک براى آويــزان كردن درپوش مخزن تعبيه شــده 

است.

کیفیت سوخت
از یک سوخت با کیفیت مرغوب استفاده نمائید

كه اســتانداردهاى متداول خاص آن كشــور را داشته 
باشد.

الزامــًا از بنزين بدون ســرب اســتفاده نماييد. عدد 
اكتان يا )RON( بايد با مشــخصات درج شده بر روى 
برچسبى كه داخل درپوش فلزى باک A موجود است، 

مطابقت داشته باشد.
به پاراگراف » مشخصات موتورها « در فصل 6 مراجعه  

فرماييد.

هشدار
درپــوش مخزن ســوخت: یــک درپوش 
مخصوص اســت. قــالب تعبيه شــده بر روى 
درپوش باک، جهت نگه داشــتن درب باک هنگام 
پر كردن مخزن سوخت به كار مى رود. در صورت 
نياز به تعويض درپوش، مطمئن شويد كه درپوش 
جديد با درپوش اصلى يكســان اســت. به يكى از 

نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.
شــعله آتش يا منبع حرارتى را به درپوش نزديك 

نكنيد.
هيــچ گاه محل پركردن ســوخت را با دســتگاه 

شستشوى پرفشار نشوييد.

هشدار
در هيچ شرايطى بنزين و گازوئيل را با هم مخلوط 

نكنيد، حتى به مقدار كم.
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مخزن سوخت )ادامه(

سوخت گیری
فقط از بنزین بدون سرب استفاده نمائيد.

اســتفاده از بنزين سرب دار باعث خرابى و صدمه زدن 
به تجهيزات ضدآاليندگى مى شود و باعث خارج شدن 

خودرو از گارانتى مى گردد.

استشمام بوی سوخت به طور مداوم
درصورت استشمام بوى سوخت به طور مداوم:

- خودروى خود را متناســب با شرايط ترافيكى به كنار 
جاده هدايت كرده و توقف كنيد و سوئيچ را ببنديد؛

- چراغ هاى فالشر را روشــن كنيد. تمامى سرنشينان 
خودرو را پياده كرده و آنها را به محلى دور از رفت و 

آمد راهنمائى كنيد؛
- از دستكارى و ســعى در روشن كردن مجدد خودرو 
قبل از اينكه متخصصين شبكه خدمات پس از فروش 

خودروى شما را بازبينى نمايند، پرهيز كنيد.

هشدار
هرگونه دســتكارى و يا تغيير سيستم هاى تغذيه 
ســوخت )واحد كنترل الكترونيكى، سيم كشــى، 
مدار ســوخت، انژكتور، ســرپوش محافظ و ..( به 
دليل خطرى كه ممكن اســت شما را تهديد كند 
اكيداً ممنوع است )مگر توسط متخصصين شبكه 

خدمات پس از فروش(.
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مراقبت های اولیه

تا 1۰۰۰ کیلومتر حداكثر ســرعت توصيه شده جهت 
آب بندى موتور خودرو 130 كيلومتر در ســاعت و دور 

موتور حداكثر 3000 الى 3500 دور در دقيقه است.
بعد از 1۰۰۰ کیلومتر اولیه مى توانيد از خودرو بدون 
محدوديت ســرعت اســتفاده نماييد، امــا فقط بعد از 
3000 كيلومتــر اوليه مى توان بــه تمامى قابليت هاى 

خودرو دست يافت.
فواصل زمانــی بازبینی: بــه دفترچه ســرويس و 

نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

سوئیچ استارت
موقعیت St » قفل شدن فرمان «

بــراى قفل كردن فرمان، كليــد را درآوريد و فرمان را 
بچرخانيد تا قفل شود.

براى باز كردن قفل فرمان، كليد و غربيلك فرمان را به 
آرامى بچرخانيد.

موقعیت A » تجهیزات جانبی « 
هنگامى كه سوئيچ بسته است، تجهيزات جانبى )مانند 

راديو...( كار مى كنند.

موقعیت M » کارکرد « 
سوئيچ باز است.

موتور آماده روشن شدن است.

موقعیت D » استارت « 
اگر موتور روشــن نشد، قبل از استارت مجدد، كليد را 

به عقب باز گردانيد.
به محض اينكه موتور روشن شد، كليد را رها كنيد.
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روشن کردن / خاموش کردن موتور

روشن کردن موتور
ويژگى خودروهاى مجهز به سيستم ضد سرقت

۲۰-(: براى اســتارت  در ســرماى شــديد )دماى 
آسانتر؛ قبل از روشن كردن موتور، چند ثانيه سوئيچ

را باز نگهداريد.
اطمينان حاصل كنيد كه سيستم ضد سرقت غيرفعال 
است. به » سيستم ضد ســرقت « در فصل 1 مراجعه 

كنيد.

سیستم سوخت رسانی
موتور سرد یا گرم

- بدون گاز دادن، استارت بزنيد.
- به محض به كار افتادن موتور، سوئيچ را رها كنيد.

خودروي مجهز به گيربكس اتوماتيك
قبل از استارت زدن، دســته دنده را در وضعيت N يا 

P قرار دهيد. 
لطفاً به اطالعات مربوط بــه "گيربكس اتوماتيك" در 

فصل 2 مراجعه نماييد.

خاموش کردن موتور
درحالى كه موتور در حالت دور آرام است، سوئيچ را به

موقعيت »St« بازگردانيد. 

هشدار
هيچ گاه سوئيچ را هنگامى كه كودک يا موجود زنده ديگرى داخل خودرو مى باشد، رها نكنيد زيرا آنها مى توانند خودرو را روشن نموده و يا تجهيزات الكتريكى آن را از قبيل 
شيشه باالبرها فعال نمايند و بدين ترتيب احتمال گير كردن و مجروح شدن قسمت هايى از بدن آنها )گردن، بازو، دست و ...( وجود خواهد داشت. خطر زخم و جراحت جدى.

هيچ گاه قبل از توقف كامل خودرو سوئيچ را نبنديد، زيرا خاموش شدن موتور سبب توقف سيستم هاى كمكى: ترمز، فرمان ... و تجهيزات ايمنى از قبيل كيسه هاى هوا خواهد 
شد.

با برداشتن كليد، فرمان قفل مى شود.
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توجهات ویژه

موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند:
- پرهيــز از حركــت طوالنــى در حالــى كــه چراغ 

هشدار دهنده كمبود بنزين روشن است،
- عدم استفاده از بنزين سرب دار،

- عدم اســتفاده از مكمل هاى روغن و بنزينى كه مورد 
تأييد سرويس فنى نمى باشند.
و يا بروز ايراد در عملكرد مانند:

- جرقــه زدن ناقص يا كيفيت پايين ســوخت يا قطع 
شــدن اتصال شــمع كه نتيجه آن خود را به شكل 
احتــراق ناقــص و ريپ زدن هنگام رانندگى نشــان 

مىدهد،
- افت قدرت موتور،

كه باعث ايجاد دماى بيش از حد در كاتاليست كانورتور 
و كاهــش عملكرد آن مى شــود و ممکن است منجر 
به خرابی آن و وارد آمــدن صدمات حرارتی به 

خودرو شود.

اگــر ايرادهاى عملكرد ذكر شــده در باال را مشــاهده 
نموديــد، جهت انجــام تعميرات هر چه ســريعتر به 

نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
در صورت مراجعه مســتمر خودرو بــه نمايندگى هاى 
مجاز در زمان هاى تعيين شــده در فصل ســرويس و 
نگهدارى، خود را از مواجه شــدن بــا چنين حوادثى 

مصون مى داريد.

مشکالت روشن کردن خودرو
به منظور جلوگيرى از وارد شدن خسارت به كاتاليست 
كانورتور، ســعی نکنید قبل از تشــخیص علت 
خرابی و رفع آن خودرو را روشــن نماييد )با استفاده 

از استارت زدن يا هل دادن(
سعى كنيد به جاى روشن كردن موتور از نمايندگى هاى 

مجاز كمك بگيريد.

هشدار
خودروى خود را در حال روشن بودن در مكان هايى 
كه امكان تماس مواد و اجسام قابل اشتعال مانند 
علف و يــا برگ با اگزوز داغ خــودرو وجود دارد، 

پارک نكنيد.
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توصیه هایی به منظور کاهش آالیندگی، مصرف بهینه سوخت و رانندگی

كارخانه ســازنده همــواره در كاهش انتشــار گازهاى 
آالينده و مصرف بهينه ســوخت نقــش مهمى را ايفا 

مى كند.
با توجه بــه تنظيمات خاص اوليه و مصرف ســوخت 
متعادل، خودروى شــما با استانداردهاى ضدآاليندگى 
جهانى مطابقت دارد. با اين حال اين فناورى نمى تواند 
كارايى كامل را دارا باشد. ميزان انتشار گازهاى آالينده 
و مصرف ســوخت خودرو به شــما نيز بســتگى دارد. 
توصيه مىشود در نگهدارى و استفاده بهينه از خودرو 

دقت نماييد.

سرویس و نگهداری
الزم به ذكر است كه عدم رعايت قوانين و استانداردهاى 
ضدآاليندگى مى تواند باعث شود تا مالك خودرو تحت 
پيگرد قانونى قرار گيرد. همچنين، اســتفاده از قطعات 
توصيه نشــده )در موتور، سيستم سوخت رسانى، اگزوز 
و ...( توسط ســرويس فنى، منجر به تغيير در عملكرد 

سيستم هاى ضد آاليندگى خودرو خواهد شد.
تنظيمــات و بازرســى هاى خــودرو را، مطابــق بــا 
دســتورالعمل  هايى كه در دفترچه سرويس و نگهدارى 

موجود است، در نمايندگى هاى مجاز انجام دهيد.
نمايندگى ها به تمامى امكانات الزم تجهيز شــده اند تا 
بتوانند انجام تنظيمات خودرو شما را همانند تنظيمات 

اوليه كارخانه انجام دهند.

تنظیمات موتور
- روشن شدن: نياز به هيچ گونه تنظيمى ندارد.

- شــمع ها: شــرايط بهينه مصرف، راندمان و كارايى، 
رعايــت كامــل خصوصياتــى را كه توســط بخش 

مهندسى تدوين شده است، الزم مى سازد.
در صــورت تعويض شــمع ها، از مارک هــا، انواع و 
مشــخصات خاصى كه براى موتور شــما مناســب 
اســت اســتفاده نماييد. براى اين منظور به يكى از 

نمايندگىهاى مجاز مراجعه كنيد.
- دور آرام: دور موتــور بــه صورت خــودكار تنظيم 

مى گردد.
- فیلتر هوا، فیلتر سوخت: فيلتر كثيف باعث افت 

راندمان مى شود. بايد آن را تعويض كرد.
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چک کردن گازهای آالینده خودرو
سيستم كنترل گازهاى خروجى اگزوز امكان تشخيص 
بروز ايراد در عملكــرد تجهيزات ضد آاليندگى خودرو 

را مى دهد.
اين عيــوب مى توانند به خروج مواد ســمى مضر و يا 

تخريب مكانيكى منجر شوند.
اين نمايشگر در صفحه نشانگرها خرابى هاى 

احتمالى سيستم را نشان مى دهد:
با باز شــدن سوئيچ، روشــن و بعد از گذشت سه ثانيه 

خاموش خواهد شد.
- در صورت روشــن ماندن مداوم، هر چه ســريعتر به 

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
- در صورت چشمك زدن، دور موتور را تا زمان متوقف 
شــدن اين هشــدار كاهش دهيد. هر چه سريعتر به 

يكى از نمايندگىهاى مجاز مراجعه كنيد.

رانندگی
- بــه جاى اينكه موتــور را در حالت توقف گرم كنيد، 
به آرامــى با آن رانندگى كنيد تا به دماى مناســب 

خود برسد.
- سرعت باال سبب باال رفتن هزينه هاى خودرو مى شود.

- رانندگى با » ســرعت زياد « پر هزينه اســت: سعى 
كنيد به » صورت صحيح « از خودرو استفاده نماييد.

- با تخمين مناســب فاصله خودرو تا مانع و سر پيچ، 
تا حد امكان كمتر از ترمز اســتفاده كنيد و براى كم 
كردن ســرعت به آرامى پاى خود را از روى پدال گاز 

برداريد.
- از شتاب گرفتن ناگهانى پرهيز كنيد.

- دور موتــور را هنگام تعويض دنده باال نبريد تا جايى 
كه امكان دارد هميشــه از دنده هاى سبكتر استفاده 
كنيد با در نظر گرفتن اينكه به موتور نيز نبايد فشار 

اضافى وارد شود.
- در مدل هاي مجهز به گيربكس اتوماتيك، ترجيحاً از 

وضعيت D استفاده نماييد. 
- در ســربااليى ها بهتر است به جاى ثابت نگه داشتن 
ســرعت، وضعيت پدال گاز را ثابت نگه داشــته و از 

فشار دادن بيشتر آن اجتناب نماييد.

- گرفتــن كالچ و گاز دادن بــى دليل قبل از خاموش 
كردن موتور برروى خودروهاى مدرن، كارى بيهوده 

است.

- آب و هواى بد، آب گرفتگى در جاده ها.
در جاد هــاى كه ارتفــاع آب از لبه رينگ 

چرخ باالتر باشد رانندگى نكنيد.

هشدار
مشکالت در رانندگی

در ســمت راننده، الزامــاً فقــط از زيرپايى هايى 
استفاده كنيد كه با مدل خودروى شما همخوانى 
داشته باشند، و متناســب با اجزاء از پيش نصب 
شــده خودرو بتوانند به خوبى در كف خودرو پهن 
شوند و پس از نصب، بست هاى آنها را مرتباَ بررسى 
نماييد. چندين زيرپايى را برروى يكديگر نياندازيد.

تعویض دنده
انتخاب وضعيت دنده مى بايســت با دور موتور و 
سرعت خودرو متناسب باشد. مراقب باشيد كاهش 
دنــده )دنده معكوس( باعث باال رفتن بيش از حد 
دور موتور نگــردد، بخصوص از كاهش چند دنده 
در يك زمان )بطور مثــال از وضعيت 5 به 2( در 
سرعت هاى باال اكيداً خوددارى نماييد. عدم رعايت 
اين اصول مى تواند منجر به آسيب جدى به موتور 

خودرو گردد.



2

7-2

توصیه هایی به منظور کاهش آالیندگی، مصرف بهینه سوخت و رانندگی )ادامه(

توصیه های عمومی
- جريان الكتريســيته در خودرو به وسيله »سوخت«  
تأمين مى شــود، در صــورت عدم نيــاز، تجهيزات 

الكتريكى اضافى خودرو را خاموش نگه داريد.
ولی ایمنــی رانندگی در اولویــت قرار دارد، 
چراغ هــا را به محض اینکه دید کم می شــود 
روشن نمایید )به جهت دیده شدن و همچنین 

دید بهتر(.
- بهتر است از دريچه  هاى هوا استفاده نماييد. رانندگى 
با شيشــه هاى باز و سرعت 100 كيلومتر در ساعت، 

مصرف سوخت را 4٪ افزايش مى دهد.

- برای خودروهای مجهز به تهویه مطبوع )کولر(، 
طبيعى است كه هنگام استفاده از آن شاهد افزايش 
مصرف ســوخت )به خصوص در محيط هاى شهرى( 

باشيم. درصورت عدم نياز سيستم را خاموش كنيد.
توصیه هایی برای کاهش مصرف ســوخت و در 

نتیجه حفظ محیط زیست:
- توصيه مى شود درحال رانندگى دريچه هاى هوا باز و 

شيشه ها بسته باشند.
- در صورتــى كه خودروى شــما در محلى گرم يا زير 
آفتاب توقف داشته است، چند دقيقه داخل خودرو را 

هوا دهى كنيد تا از شدت گرما كاسته شود.
- از پــر كردن بيش از حد بــاک جلوگيرى كنيد زيرا 

ممكن است باعث سر ريز شدن بنزين شود.
- باربند خالى را بر روى خودرو نبنديد.

- براى حمل و نقل اشياء حجيم، از يدک كش استفاده 
كنيد.

- براى ســفر با كاروان، به فكر استفاده از يك بادشكن 
تأييد شده باشــيد و فراموش نكنيد كه آن را تنظيم 

نماييد.

- از رانندگــى در مســيرهاى كوتاه كه بــا توقف هاى 
طوالنى همراه باشد پرهيز كنيد، زيرا در اين وضعيت 

موتور هيچ گاه به دماى بهينه خود نمى رسد.

چرخ ها
افزايش ميزان مصرف ســوخت ممكن است به داليل 

زير باشد:
- چرخ كم باد

- اســتفاده از الســتيك تأييد نشده توســط كارخانه 
سازنده
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محیط زیست
خودروى شما به صورتى طراحى گرديده كه با محیط 

زیست سازگار باشد.
- اكثــر خودروها مجهز به يك سيســتم ضدآاليندگى 
هستند كه شــامل کاتالیست کانورتور، سنسور 
اکســیژن و فیلتر ذغالی فعال مى باشد. )كه اين 
مورد آخر، مانع از پراكنده شدن گازهاى بنزين داخل 

باک به هواى آزاد مى شود(.
- این خودروها فقط با ســوخت بدون سرب کار 

می کنند.
- 87٪ قطعات خودرو قابل بازیافت بوده و تعدادى از 

قطعات آن نيز از مواد بازیافتی ساخته شده است.
- 95٪ قطعــات پالســتيكى خــودرو با يــك عالمت  
اختصارى نشانه گذارى شــده اند كه امكان شناسايى 
مواد اصلى تشــكيل دهنده آنها را فراهم مى سازد. با 
اين عالمت قطعات جدا شــده به راحتى شناســايى 

شده و بازيابى آنها بهتر انجام مى شود.

عــالوه بر اين، خودروى شــما با مقــررات حفاظت از 
محيط زيست اتحاديه اروپا نيز سازگار مى باشد.

به محیط زیست  احترام گذاشــتن  نیز در  شما 
مشارکت نمایید!

قطعــات مســتعمل و تعويــض شــده هنــگام انجام 
ســرويس هاى دوره اى خودرو )باطــرى، فيلتر روغن، 
فيلتر هــوا ...( و قوطى هاى روغــن )خالى يا محتوى 
روغن مصرف شده ...( را همراه با زباله هاى روزمره خانه 

دور نيندازيد.
آنها را در اختيار ســازمان هاى مخصوص بازيافت قرار 
دهيد. در هر شــرايطى، قوانين محلــى خود را رعايت 

كنيد.
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برای دنده عقب گرفتن
)خودرو در حالت توقف(

خودروی مجهز به گیربکس دستی
دنــده را در موقعيت خالص قرار دهيد ســپس مطابق 

شكلى كه روى دسته دنده 1 رسم شده عمل كنيد.
خودروي مجهز به گیربکس اتوماتیک

لطفاً به اطالعات مربوط بــه "گيربكس اتوماتيك" در 
فصل 2 مراجعه نماييد.

چراغ دنده عقب به محض جا زدن دنده عقب روشــن 
مى شود )سوئيچ باز(.

تعویض دنده
انتخاب وضعيت دنده مى بايست با دور موتور و سرعت 
خودرو متناسب باشد. مراقب باشيد كاهش دنده )دنده 
معكوس( باعث باال رفتن بيش از حد دور موتور نگردد، 
بخصوص از كاهش چند دنده در يك زمان )بطور مثال 
از وضعيت 5 به 2( در ســرعت هاى باال اكيداً خوددارى 
نماييد. عدم رعايت اين اصول مى تواند منجر به آسيب 

جدى به موتور خودرو گردد.

ترمز دستی
برای آزاد کردن ترمز دستی

دسته را به آرامى به طرف باال بكشيد، دكمه 2 را فشار 
دهيد و دسته را بخوابانيد.

اگر هنگام رانندگى ترمز دســتى كاماًل پايين نباشــد، 
نشــانگر قرمز رنگ اخطار در صفحه نشــانگرها روشن 

باقى مى ماند.

برای کشیدن ترمز دستی
آن را به طرف باال كشــيده، اطمينان حاصل كنيد كه 

خودرو كاماًل متوقف شده باشد.

هشدار
هنگام رانندگى مراقب باشيد كه ترمز دستى كاماًل 
خوابيده باشــد زيرا احتمال داغ شــدن لنت هاى 

ترمز وجود خواهد داشت.

هشدار
بنا به شــيب محــل و يا وزن خودرو، شــايد نياز 
بــه اضافه كردن حداقــل دو درجه اضافى محكم 
كشــيدن ترمز دســتى و نيز جا زدن دنده ) يك 

يا عقب( باشد.

هشدار
هيچ گاه در سراشــيبى موتور را خاموش نكنيد، و 
به طور كلى در هنگام حركت نيز اين كار را انجام 

ندهيد )عدم عملكرد فرمان هيدروليك(.

سیستم فرمان هیدرولیک
هنگام توقف غربيلك فرمان را به طور كامل نچرخانيد

)امكان خرابى پمپ فرمان هيدروليك وجود دارد(.
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)ABS( سیستم ضد قفل چرخ ها

هنگام ترمز شــديد، كم كردن مسافت توقف و كنترل 
پايــدارى و فرمــان پذيــرى خودرو دو هــدف اصلى 
مى باشــند. بنا بر ماهيت جاده، شــرايط آب و هوايى 
و عكس العمل شــما، خطرات مرتبط با از دست دادن 
پايدارى بر روى جاده وجود دارند: قفل شــدن چرخ ها 
و از دســت دادن فرمان پذيرى خــودرو. براى گريز از 
اين گونه خطرات شــما سيســتم ضد قفــل چرخ ها يا 

)ABS( را در اختيار داريد.
نكتــه مهــم در ايمنى اين اســت كه اجزاء سيســتم 
ترمزگيرى، حتى در زمان ترمز گرفتن خيلى شــديد، 
باعث قفل شــدن چرخ ها نشود تا امكان هدايت خودرو 
و كنترل مســير حركت وجود داشــته باشد. در چنين 
شرايطى اســتفاده از فرمان و انجام حركت هايى براى 
رد كردن موانع، ضمن ترمز گرفتن، كاماًل عملى است. 
به عالوه اين سيســتم امكان كم كردن مسافت توقف 
خصوصاً هنگامى كه پايدارى روى جاده با مشكل همراه 
اســت )زمين خيس، زمين يخ زده، آسفالت خراب( را 

نيز فراهم مى سازد.

امكان بهينه ترمز كردن را ABS اگرچه سيستم فراهم 
مى سازد، اما به هيچ عنوان امكان باال بردن خصوصيات 

فيزيكى مرتبط با اصطكاک الستيك و جاده را ندارد.
قوانين معمول مى بايســت مانند هميشه الزاماً رعايت 
شوند )فاصله مجاز بين خودروها و غيره(. در واقع این 
ایمنی بیشتری برخوردار هستید،  از  واقعیت که 
نباید شــما را به انجام کارهای خطرناک ترغیب 

نماید.
در هر بار فعال شــدن اين سيستم، لرزشى كم و بيش 
قوى بر روى پدال ترمز احساس مى شود. اين نشانه هاى 
حســى شما را از كم شدن و به مرز قابل قبول رسيدن 
پايدارى چرخ ها بر ســطح جاده آگاه مى كند و به شما 
نشان مى دهد كه بهتر است رانندگى خود را با وضعيت 

جاده تطبيق دهيد.

بروز ایراد در عملکرد
اين دو حالت مشاهده مى شود:

1- چراغ هشــدار  در صفحه نشانگرها روشن 
مىشود.

ترمزگيرى شما همچنان برقرار است اما بدون سيستم 
ترمز ضــد قفل چرخ ها. هر چه ســريعتر بــه يكى از 

نمايندگىهاى مجاز مراجعه كنيد.

هشدار
روی صفحه  چراغ های هشــدار    -۲

نشانگرها و  روشن میشود.
اين عالمتها نشانگر بروز ايراد در عملكرد سيستم 
ترمز ABS اســت. در اين حالت عمل ترمزگيرى 
فقط به صورت ساده )بدون سيستم ABS( انجام 
مى گيرد. دراين شــرايط، ترمز گرفتن ناگهانی 
خطرناک اســت و اين موضــوع مى تواند باعث 
توقف ســريع خودرو )بدون پايدارى مناســب( و 
ايجاد حادثه گردد. به يكى از نمايندگى هاى مجاز 

مراجعه كنيد.

عملكرد سيستم ترمز ABS مستقل از فشار وارده بر پدال ترمز عمل مى نمايد. بدين ترتيب، در وضعيت بحرانى، 
توصيه مىشود كه روى پدال ترمز يك فشار قوی و مداوم وارد كنيد. لزومى ندارد كه فشارهاى پى در پى وارد 

كنيد )پر كردن پمپ ترمز(.
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گیربکس اتوماتیک

انتخاب دنده 1
P: پارک

R: دنده عقب
N: خالص

D: حالت اتوماتيك
۳: نمايش وضعيت دنده در حالت اتوماتيك

عملکرد
دســته دنده را در موقعيت پارک P يا خالص N قرار 

داده، سوييچ را باز كنيد.
در حالي كه پاي خود را بر روي پدال ترمز گذاشته ايد، 

دسته دنده را از حالت P خارج نماييد.
قرار دادن دســته دنده در موقعیت D یا R فقط 
بایــد هنگامي که خودرو متوقف اســت صورت 
پذیرد. پدال ترمز را فشــار داده و پدال گاز در 

وضعیت آزاد باشد.
برای تغییر دادن موقعیت P ، الزامیست قبل از  
فشــار دادن دکمه قفل ۲ دسته دنده ابتدا پدال 

ترمز را فشار دهید.

هشدار
به داليل ايمنى، قبل از ايســتادن كامل خودرو ، 

موتور را خاموش نكنيد.

رانندگی در حالت اتوماتیک
دسته دنده 1 را در وضعيت D قرار دهيد. 

در اغلب شــرايط رانندگى شــما نياز به تعويض دنده 
نخواهيد داشــت: دنده هــا به طور خــودكار در زمان 
مناســب و متناسب با شــرايط موتور تعويض خواهند 
شد، دليل آن امر وجود حالت اتوماتيك مي باشد كه بر 
اساس وزن خودرو و وضعيت جاده خودش را متناسب 
با شــيوه رانندگى كه شــما انتخاب نموده ايد، تنظيم 

مي كند.

رانندگي در حالت مصرف بهینه سوخت
در هنگام رانندگى دســته دنده را در وضعيت D قرار 
دهيد، در حالي كه فشــار پا روى پدال گاز كم باشــد 

دنده بصورت اتوماتيك سبك تر مى شود.

شتابگیري و سبقت
در صورت نياز به شــتاب گيري، پدال گاز را سريع و تا 
 kickdown انتها فشــار دهيد )طورى كه وارد مرحله

شود(.
اینکار باعث می شــود عمل معکوس کشیدن در 

دنده مناسب بر اساس دور موتور انجام شود.
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گیربکس اتوماتیک )ادامه(

رانندگی در حالت دستی
در حالي كه دســته دنــده 1 در وضعيت D قرار دارد،  
دسته دنده را به سمت چپ حركت دهيد تا وارد حالت 

دستي شويد.
اين حالت به شــما امــكان تعويض مكــرر دنده ها را 

بصورت دستي مي دهد:
- جهت ســنگين كردن دنده، دسته دنده را به سمت 

عقب فشار دهيد؛
- جهت ســبك نمودن دنده، دســته دنده را به سمت 

جلو فشار دهيد.
دنــده انتخاب شــده در صفحه كيلومتــر قابل رويت 

مى باشد.

حالت های خاص
در بعضى از شــرايط رانندگى )به عنــوان مثال: براى 
حفاظت از موتور( "سيســتم اتوماتيك" ممكن اســت 

تغيير دنده را به طور خودكار انجام دهد.
به همين ترتيب، بــراى جلوگيرى از تعويض دنده هاى 
اشتباه، تغيير دنده ممكن است توسط سيستم خودكار 
تأييد نشود: در اين صورت نمايش دنده براى چند ثانيه 
براى مطلع كردن شما به حالت چشمك زن در مى آيد.

شرایط ویژه
- حالت برف: اگر شــما در حال رانندگى در شرايطى 
هســتيد )بــرف، گل، و غيره( كه در آن احتمال ســر 
خوردن ماشــين وجود دارد ســوئيچ 4 را فشار دهيد. 

در اينصورت نشانگر مربوطه 5 نيز روشن خواهد شد.
در صورتي که نیازی به این شرایط ویژه رانندگی 
وجود ندارد، با فشردن مجدد کلید ۴ این حالت 

را غیرفعال نمایید.



2

13-2

گیربکس اتوماتیک )ادامه(

- در جاده هــاي پر پیچ و خــم مانند جاده هاي 
کوهســتاني، جهت جلوگيري از تعويض دنده هاي 
پي در پي در حالت اتوماتيك، پيشــنهاد مى شــود در 

حالت دستى گيربكس رانندگي شود.
ايــن كار از تعويض پي در پــي دنده ها در هنگام باال 
رفتن از جاده جلوگيرى مي كند و اســتفاده از ترمز 

موتوري در سراشيبي ها را ممكن مي سازد.
- در هواي ســرد، موتــور را روشــن كنيد و جهت 
جلوگيري از خاموش شــدن موتــور، چند ثانيه صبر 
 R يا D به N يا P كنيد و ســپس دســته دنده را از
تغيير وضعيت دهيد، سپس اقدام به رانندگي نماييد.
- خودروهایــي که دارای سیســتم ضد لغزش 
نیستند: در ســطوح ليز و لغزنده و يا سطوحي كه 
چســبندگي كمي دارند، جهت جلوگيري از بكسواد 
كردن چرخ ها قبل از شروع به حركت به حالت دستى 
تغييــر وضعيت داده و با دنــده 2 )حتى 3( اقدام به 

رانندگي نماييد.

هشدار
به داليل ايمنى، قبل از ايســتادن كامل خودرو ، 

موتور را خاموش نكنيد.

هشدار
در صــورت برخورد زير خودرو بــا موانعى مانند: 
برآمدگى، يا ناهموارى هــاى خيابان(، اين امكان 
وجود دارد تا به خودرو صدماتى وارد گردد )مانند: 

آسيب ديدن تعليق، چرخ ها...(.
براى اجتناب از خطر تصادف، خودرو بايد توســط 

نمايندگى مجاز مورد بازبينى قرار گيرد.

در هوای خیلی سرد، سيستم گيربكس ممكن 
اســت تا زمانى كه به دماى كارى مناسب نرسد، 

اجازه تعويض دستى دنده را ندهد.

P انتخاب وضعیت پارک
هنگامى كه خودروكاماًل متوقف مى باشد، در حالي كه 
 P پدال ترمز را فشــرده ايد، دسته دنده را در وضعيت
قــرار دهيد. در اين وضعيت گيربكس در حالت خالص 
قرار دارد، اما چرخ هاي محرک بصورت مكانيكي قفل 

مي باشند.
حتمًا از ترمز دستي استفاده نمایید.

بروز ایراد در عملکرد
در صورت ایراد خودرو بــا گیربکس اتوماتیک، 
لطفاً به اطالعات مربوط به "بكســل كردن" در بخش 

5 مراجعه نماييد.
اگر دســته دنده در موقعيت P قفل شــده باشــد و با 
فشــار دادن پدال ترمز آزاد نشود، امكان آزاد كردن آن 
بصورت دســتى وجود دارد. بدين منظور قاب دسته را 
جدا كنيد ســپس دكمه 6 را كه روي گردگير دســته 
دنده قابل مشاهده اســت، به عقب فشار داده و دكمه 

قفل 2 را فشار دهيد.
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دریچه های هوا

1- دريچه هواى جانبى چپ
2- دريچه برطرف كردن بخار شيشه جانبى چپ

3- دريچه برطرف كردن بخار شيشه جلو
4- دريچه هاى هواى مركزى
5- صفحه كليدهاى كنترل

6- دريچه برطرف كردن بخار شيشه جانبى راست
7- دريچه هواى جانبى راست

8- دريچه هواى زير پاى سرنشينان جلو
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دریچه های هوا )ادامه(

دریچه هوای مرکزی و کناری
جریان هوا

براى بــاز كردن دريچه هاى 1 يا 3 بــه ميزان دلخواه، 
)قسمت 2( دريچه مورد نظر را فشار دهيد.

جهت جریان هوا
بــراى هدايت جهت جريان هــوا، دريچه هاى 1 يا 3 را 

جابه جا كنيد.
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بخاری - توزیع هوا - تهویه مطبوع )کولر(

کلیدهای کنترل
* بر حسب سطح خودرو

A تنظيم سرعت فن
B تنظيم دماى هوا

C راه اندازى سيستم بازيابى هوا
D توزيع هوا

E تهويه مطبوع )كولر( 
انتهاى  به  اطالعات و توصیه هایی جهت استفاده: 
پاراگراف » بخارى/ تهويه مطبوع )كولر( « رجوع كنيد.

تنظیم دمای هوا
كليد كنترل B را بچرخانيد. 

به سمت راست: حداكثر دماى ممكن.
به سمت چپ: حداقل دماى ممكن.

تنظیم سرعت فن
كليد كنتــرل A را از وضعيت 0 به ســمت 

وضعيت 4 بچرخانيد.
هر چقدر كليد كنترل را به ســمت راســت بچرخانيد، 

شدت جريان هوا بيشتر مى شود.
جهت بســته شدن كامل دريچه هاى ورودى و خاموش 
كردن سيســتم، كليد كنترل A را در وضعيت 0 قرار  

دهيد.

اســتفاده طوالنى در اين وضعيت 0 به دليل عدم 
تجديد هوا در محفظه سرنشــين خودرو، مى تواند 
باعث تشــكيل بخار بر روى شيشه ها و ايجاد بوى 

نامطبوع گردد.
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بخاری - توزیع هوا - تهویه مطبوع )کولر( )ادامه(

سیستم بازیابی هوا
* بر حسب سطح خودرو

كليد كنترل C را به ســمت راســت حركت دهيد. در 
اين شرايط، هواى داخل محفظه سرنشين خودرو بدون 

ورود هوا از خارج بازيابى مى شود.
اســتفاده طوالنی در این وضعیت به دلیل 
عدم تجدید هوا در محفظه سرنشین خودرو 
می تواند باعث تشکیل بخار بر روی شیشه ها 

و ایجاد بوی نامطبوع گردد.
بنابراين توصيه مى شــود به محض اينكه ضرورت 
بازيابــى هوا از بين رفت، با چرخاندن مجدد كليد 
كنترل C به سمت چپ به حالت معمولى )هواى 

بيرون( بازگرديد.

بازیابی هوا به شما امکان می دهد:
- ارتباط هواى محفظه سرنشــين خــودرو را با بيرون 

قطع كنيد )رانندگى در محيط آلوده...(
- با سهولت بيشتر به دماى هواى مورد نظر در محفظه 

سرنشين خودرو برسيد.
براى بازگشــتن بــه وضعيت » هواى بيــرون «، كليد 

كنترل C را به سمت چپ حركت دهيد. 
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بخاری - توزیع هوا - تهویه مطبوع )کولر( )ادامه(

توزیع هوا داخل محفظه سرنشین
خودرو

كليد كنترل D را بچرخانيد تا خط نشانه آن روبه روى 
قسمت نشانه گذارى شده قرار بگيرد.

موقعیت 

جريان هوا فقط به سمت دريچه هواى جلوى داشبورد 
هدايت مى شود.

موقعیت 

جريان هوا به سمت دريچه هاى هواى جلوى داشبورد و 
قسمت پاى سرنشينان خودرو هدايت مى شود.

موقعیت 

جريان هوا به سمت پاى سرنشينان و دريچه هاى هواى 
جلوى داشبورد هدايت مى شود.

بــراى اينكــه جريان هــوا فقط به ســمت پايين پاى 
سرنشــينان خــودرو هدايت شــود، دريچه هاى هواى 

جلوى داشبورد را ببنديد.

موقعیت 

جريــان هوا بيــن دريچه هاى بخارزدايى شيشــه هاى 
جانبى جلو، شيشــه جلو و قسمت هاى پاى سرنشينان 

خودرو توزيع مى شود.

موقعیت 

برای بازده بیشــتر سیســتم تهویــه مطبوع، 
اطمینان  و  ببندید  را  داشبورد  هوای  دریچه های 
حاصل کنید که دستگاه با استفاده از هوای بیرون 
کار می کند، )در این وضعیت کلید کنترل C در 

سمت چپ قرار دارد(. 
بدين ترتيب جريان هوا به طرف دريچه هاى بخارزدايى

شيشه جلو و شيشه هاى جانبى جلو هدايت مى شود.
براى اينكه بازده دستگاه به حداكثر برسد، كليد كنترل 
A را در موقعيت 4 قرار دهيد. سيســتم تهويه مطبوع 

عمل بخارزدايى را تسريع مى كند.
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کلیدهای کنترل سیستم تهویه مطبوع
* بر حسب سطح خودرو

با فشــار دكمه E سيســتم تهويه مطبوع روشن و يا 
خاموش مى شود.

اگر كليد كنترل A در وضعيت 0 قرار داشــته باشــد، 
سيستم تهويه مطبوع روشن نمى شود.

امکان  به شما  از سیستم تهویه مطبوع  استفاده 
می دهد:

- دماى هواى داخل محفظه سرنشين خودرو را كاهش 
دهيد؛

- بخار روى شيشه ها را زودتر برطرف كنيد.

هنگام استفاده از سيستم تهويه مطبوع مصرف سوخت 
افزايــش مى يابد )در صورت عدم نيــاز، آن را خاموش 

كنيد(.
تذکر: در هر شرايطى مى توان از سيستم تهويه مطبوع 
استفاده كرد اما در صورتى كه دماى محيط بيرون كم 

باشد سيستم كار نمى كند.
- دکمه E در حالــت غیر فعال )چراغ داخل آن 

خاموش(
سيستم تهويه مطبوع خاموش مىباشد.

بنابرايــن تنظيمات بخارى و توزيع هوا مانند تنظيمات 
خودروهاى فاقد سيستم تهويه مطبوع است.

- دکمه E در حالت فعال )چراغ داخل آن روشن(
سيستم تهويه مطبوع روشن است.

هشدار
مدار ســيال خنك كننده را باز نكنيد. اين سيال 

براى چشم خطرناک است.
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تهویه مطبوع )کولر(: اطالعات و توصیه هایی جهت استفاده

مصرف سوخت
افزايش ميزان مصرف سوخت )بخصوص در محيط 
شهرى( در طى مدت اســتفاده از تهويه مطبوع، 

طبيعى است.
در خودروهايــى كــه مجهــز به تهويــه مطبوع 
مىباشند، در صورت عدم نياز سيستم را خاموش 

كنيد.
توصیه هایی برای کاهش مصرف سوخت و در 

نتیجه حفظ محیط زیست:
توصيه مى شود در حال رانندگى دريچه هاى هوا باز 

و شيشه ها بسته باشند.
اگر خودرو در گرماى شــديد و يــا زير نور آفتاب 
پارک شــده اســت، قبل از روشــن كردن تهويه 
مطبوع چند دقيقه شيشه ها را باز بگذاريد تا هواى 

گرم از خودرو خارج شود.

سرویس و نگهداری
براى اطــالع از فواصل زمانــى بازديد به دفترچه 
راهنماى ســرويس و نگهدارى خــودرو مراجعه 

نماييد.

بروز ایراد در عملکرد
بــه طور كلى در صورت بــروز ايراد در عملكرد به 

نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.
- عدم ایجاد هوای سرد. وضعيت صحيح كليدها 

و سالم بودن فيوزها را كنترل نماييد.
اگر در اين قســمت ايرادى مشاهده نشد، تهويه 

مطبوع را خاموش كنيد.
- مشاهده آب در زیر خودرو. بعد از استفاده 
طوالنــى از تهويه مطبوع، وجود آب كه ناشــى از 
تراكم بخار آب )ميعان( در زير خودرو مىباشــد، 

طبيعى است.
مدار ســیال خنک کننده را باز نکنید. اين 

سيال براى چشم و پوست خطرناک است.
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چراغ های داخل محفظه سرنشین خودرو

چراغ سقف
بــا فشــار دادن كليد 1 وضعيت هاى زيــر امكان پذير 

مى گردد:
- چراغ به صورت دائمى روشن خواهد ماند،

- چراغ با باز شدن يكى از درب هاى جلو و يا بر حسب 
سطح خودرو، يكى از چهار درب، روشن مى شود. اين 
چراغ فقط با بســته شدن صحيح درب هاى مربوطه، 

خاموش مى شود.
- چراغ روشن نخواهد شد.

* بر حســب سطح خودرو، با فشــار دادن كليد 2 
وضعيت هاى زير امكانپ ذير مى گردند:

- چراغ به صورت دائمى روشن خواهد ماند،
- چراغ روشن نخواهد شد.

عملکرد اتوماتیک چراغ های داخل محفظه 
سرنشین خودرو

* بر حسب سطح خودرو
- درصــورت باز كردن قفل درب ها با اســتفاده از 
ريموت قفل مركزى، چراغ داخل خودرو حدود 

30 ثانيه روشن مى ماند.
- اگر يكى از درب ها باز مانده باشد )يا خوب بسته 
نشــده باشــد(، چراغ داخل خودرو حدود 30 

دقيقه روشن مى ماند.
- اگر درحالى كه ســوئيچ باز اســت تمام درب ها 
بســته شــوند، چراغ پس از يــك تأخير زمانى 

خاموش مى شود.
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شیشه باالبرها

شیشه باالبرهای برقی جلو
* بر حسب سطح خودرو

درحالى كه سوئيچ باز است، براى پايين آوردن شيشه، 
قسمت پايين كليد 1 يا 2 و براى باال بردن آن قسمت 

باالى كليد 1 يا 2 را فشار دهيد.

شیشه باالبرهای برقی عقب
* بر حسب سطح خودرو

درحالى كه سوئيچ باز است، براى پايين آوردن شيشه، 
كليد 3 يا 4 را فشــار داده و براى باال بردن آن كليد 3 

يا 4 را به سمت باال بكشيد.

براى قفل كردن شيشــه باالبرهاى برقى عقب، كليد 5 
را فشار دهيد.

نکات ایمنی
كليد 5 مانع از عملكرد شيشه باالبرهاى برقى عقب مى شود.

هیچ گاه خودرویی را که در آن کودک یا موجود زنده دیگری قرار دارد و کلید آن نیز داخل ســوئیچ می باشد، ترک نکنید. زيرا آنها مىتوانند شيشه باالبرهاى 
برقى را فعال كنند و باعث گير كردن بخشــى از بدن )گردن، بازو، دســت و ...( بين شيشــه شوند و اين امر مى تواند منجر به وارد آمدن جراحات جدى گردد. در صورت گير 

كردن توسط شيشه، بالفاصله با فشردن كليد در جهت مخالف، مشكل را حل كنيد.
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شیشه باالبرها )ادامه(

شیشه باالبرهای دستی
دستگيره 1 را بچرخانيد.

آفتاب گیر - دستگیره نگهدارنده
آفتاب گیر

آفتاب گير 2 را پايين بياوريد.

آیینه آفتاب گیر
* برحسب سطح خودرو، آفتاب گير قسمت سرنشين 

مجهز به آيينه 3 مىباشد.

۴- دستگیره نگهدارنده
براى حفظ تعادل سرنشينان خودرو در هنگام رانندگى 

استفاده مى شود.
براى سوار و پياده شدن، از آن استفاده نكنيد.
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زیر سیگاری - فندک

فندک
در حالت باز بودن سوئيچ، فندک 1 را فشار دهيد.

پــس از اينكه بــه اندازه كافى داغ شــد با يك صداى 
كليك به موقعيت اوليه خود بر مى گردد. آن را برداريد.

بعد از اســتفاده بدون اينكه آن را تا ته فشار دهيد، در 
جاى خود قرار دهيد.

زیرسیگاری
مى توانــد در يكى از جاهاى 2 ، 3 يا 4 قرار گيرد. براى 

باز كردن زيرسيگارى، درب 5 را بلند كنيد.
براى خالى كردن، زير ســيگارى را برداشــته و خالى 

كنيد.

6- زیرسیگاری روی درب عقب
قسمت باالى درب آن را فشار دهيد.

زير سيگارى باز مى شود.
براى خالى كردن زيرســيگارى، آن را از جايش خارج 

كنيد.
براى بستن آن، مجدداً درب آن را فشار دهيد.
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چیدمان/ مرتب کردن فضای محفظه سرنشین خودرو

1- جعبه داشبورد
براى باز كردن جعبه داشبورد، دستگيره 1 را بكشيد.

در داخل آن، دو قسمت جهت قرار دادن مداد و كارت 
و... تعبيه شده است.

۲- محفظه نگهداری اشیاء
)یا محل کیسه هوای سرنشین( توصیه هایی جهت استفاده

درپوش A در انتهاى جعبه داشــبورد، به منظور 
محافظت از ســوكت عيب ياب بــه كار مى رود كه 
صرفاً جهت اســتفاده پرسنل شبكه خدمات پس 

از فروش تعبيه شده است.
بنابراين از قرار دادن مايعات در اين محل اجتناب 
كنيد )زيرا امكان نشــت مايع به داخل آن وجود 

دارد(.
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چیدمان/ مرتب کردن فضای محفظه سرنشین خودرو )ادامه(

۳- محفظه نگهداری اشیاء در کنسول مرکزی
)يا محل قرارگرفتن سيستم صوتى(

۵- جیب نگهداری اشیاء در صندلی های جلو۴- محفظه نگهداری اشیاء درب جلو
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نشیمنگاه صندلی عقب )عملکرد(

برای جمع کردن نشیمنگاه
نشيمنگاه A را به طرف صندلى هاى جلو جمع نماييد.

برای باز کردن نشیمنگاه
نشيمنگاه را طورى بلند كنيد كه بتوانيد زبانه هاى 2 را 

از پايه هاى نگهدارنده خارج كنيد.
برای قرار دادن مجدد نشــیمنگاه در جای خود، 

عمليات را در جهت عكس بازكردن، انجام دهيد.
از قرار گرفتن صحیح نشــیمنگاه در جای خود 

اطمینان حاصل نمایید.

باز کردن پشتی صندلی
پشــت سرى هاى عقب را اگر خودرو به آن مجهز است 

درآوريد.
پيچ هاى نصب 3 را باز كنيد.

هشدار
- هنگامي که پشتي را در جای خود قرار مي دهید، اطمينان حاصل كنيد كه سمت باالى آن به خوبي در محل خود نصب شده باشد. در صورت استفاده از روكش صندلى، 

مواظب باشيد كه روكش مانع وصل شدن قفل پشتى نشود.
- هنگام جابه جا کردن نشیمنگاه صندلی عقب، قبل از قرار دادن نشيمنگاه درجاى خود، دقت كنيد كه قفل هاى كمربند 1 به درستى در جاى خود قرار گرفته باشند.

در هنگام نصب مجدد صندلى عقب در محل اوليه خود، دقت كنيد كه كمربندهاى ايمنى در محل درســت خود جاى گيرند، نوارهاى كمربند بايد روى پشــتى صندلى قرار 
داشته باشند.
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نشیمنگاه صندلی عقب )عملکرد( )ادامه(

پشــتى B را به صورتى بلند كنيد كه بتوانيد زبانه هاى 
4 را از پايه هاى نگهدارنده 5 خارج كنيد.

هشدار
هنگام نصب مجدد پشتى، دقت كنيد كه زبانه هاى 
4 بــه خوبى در پايه هاى نگهدارنــده 5 جا افتاده 
و پشــتى صندلى بــر روى قطعه تقویت پشت 
صندلی عقب 6 قرار گیرد، ســپس پیچ های 

نصب ۳ را محکم کنید.
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صندوق عقب / حمل اشیاء داخل صندوق عقب

باز کردن درب صندوق عقب
كليــد را در قفــل 1 وارد كرده و به ســمت راســت 

بچرخانيد.

بستن درب صندوق
درب صندوق را پايين بياوريد.

تذکر: کلید را داخل صندوق رها نکنید زیرا برای 
باز کردن درب های خودرو بــه آن نیاز خواهید 

داشت.

هميشه وسايلى را كه مى خواهيد حمل كنيد به صورتى 
قرار دهيد كه بزرگترين سطح آن تكيه داشته باشد به:

- پشــتى صندلى عقب، براى حمل وســايل درحالت 
معمولى.

- صندلى هاى جلو، براى حمل وسايل حجيم.

هشدار
هميشه اشياء خيلى سنگين را مستقيماً روى كف 

خودرو بگذاريد.
اگر خودروى شــما مجهز به قالب هاى نگهدارنده 
در كف صندوق عقب است، از آنها جهت نگهدارى 
اشــيا استفاده كنيد. وسايل را به نحوى در خودرو 
قرار دهيد كــه هيچ يك از آنهــا در هنگام ترمز 
ناگهانى و شــديد به سمت سرنشينان جلو پرتاب 
نشــوند. حتى هنگامى كه كسى در عقب خودرو 
ننشســته است، بهتر اســت كمربندهاى صندلى 

عقب را ببنديد.

هشدار
از آنجايــي كه اين خودرو، داراى موكت كفي ضد 
لغزش ميب اشد، دقت نماييد كه در هنگام نصب 
آن در خودرو، دكمه هاى 2 كه جهت جلوگيرى از 
لغزش موكت، زير پاى راننده تعبيه شــده است را 

در جاى خود ثابت نماييد.
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نکات ایمنی

هنگامي كه موتور روشن است 
را جدا  باطــري  هرگز كابــل 

نكنيد.
هرگز قبل آز آنكه دو سر كابل 
برق را از باطري جدا نكرده ايد، 

شارژر را وصل نكنيد.

پروانــه خنك كننــده موتــور 
مي تواند بعد از متوقف شــدن 

موتور نيز كار كند.

درب مخزن را وقتي موتور داغ 
است، باز نكنيد.

از مايــع خنك كننــده اي كه 
از طرف رنو تأييد شــده است 

استفاده كنيد.

هرگز محفظه موتور، ســوكت بيش از حد مجاز روغن نريزيد.
شــارژ و اتصاالت باطري را با 

آب پر فشار نشوئيد.
مدارات  آسيب ديدگي  احتمال 

الكتريكى وجود دارد.
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درب موتور

باز کردن درب موتور
براى باز كردن، اهرم 1 را بكشيد.

گیره ایمنی درب موتور را باز کنید.
براى باز كردن گيره، درب موتور را به آرامى بلند كرده 
و زبانه ۲ را با فشــار دادن پايــه ۳ به طرف چپ آزاد 

كنيد.
درب موتــور را بلند كرده، اهرم نگهدارنده ۵ را از محل 
نصب آن ۴ جدا نمــوده، و براى ايمنى آن را حتمًا در 

جاى مخصوص 6 قرار دهيد.

بستن درب موتور
براى بســتن درب موتور، اهرم نگهدارنده درب ۵ را در 
بســت مخصوص آن ۴ جاى دهيد و سپس درب موتور 
را گرفته و آن را تا ارتفاع 20 ســانتيمترى محل بسته 
شدن پايين آورده سپس آن را رها كنيد. درب موتور بر 

اثر وزن خود بسته مى گردد.
قبل از بســتن درب موتور، اطمينان حاصل نماييد كه 

چيزى در محفظه موتور جا نمانده باشد.

هشدار
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

هشدار
درصورت وارد شــدن ضربه به جلو پنجره يا درب 
موتور، جهت بررسى وضعيت درب موتور و يا قفل 

آن به نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.

هشدار
از بسته شدن صحيح درب موتور اطمينان حاصل 

نماييد.
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میزان سطح روغن موتور

موتور از روغن براى روغن كارى و خنك كردن قطعات 
متحرک اســتفاده مى كند و طبيعى است كه در فاصله 

بين دو تعوى مقدارى روغن به آن افزوده شود.
با وجود اين اگر بعد از دوره آب بندى، كم شدن روغن 
بيشــتر از 0/5 ليتــر در هر 1000 كيلومتر باشــد به 

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
فواصل زمانی: میزان ســطح روغن را مرتبًا و در 
هر شــرایط، به خصوص قبل از هر سفر طوالنی، 
بررسی نمایید تا از وارد آمدن خسارت جدی به 

خودرو جلوگیری شود.

هشدار
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

خواندن میزان سطح روغن
بــراى اينكه مقدار اندازه گيرى شــده صحيح باشــد، 
مى بايست از خاموش كردن موتور مدت زمانى گذشته 
باشــد و همچنين خودرو بر روى سطحى صاف پارک 

شده باشد:
- گيج روغن 1 را بيرون بياوريد؛

- گيــج روغن را با يك پارچه تميــز و بدون پرز تميز 
كنيد؛

- گيج را تا انتها وارد كنيد؛
- گيج را مجدداً خارج كنيد؛

- ميزان ســطح روغــن را رؤيت كنيد: هيــچ گاه نبايد 
پايين تر از  و باالتر از  باشد.

افزایش میزان سطح روغن موتور از حداکثر
به هيچ وجه ميزان سطح روغن موتور نبايد از حداكثر 
A افزايش يابد: زيرا در اين صورت خطر جوش آوردن 

و حتى سوختن موتور وجود دارد.
رؤيت ميزان سطح روغن بايد فقط توسط گيج روغن و 

به روشى كه گفته شده انجام شود.
اگر ميزان ســطح روغن از MAX )حداكثر( گذشــت 
خودرو را روشــن نکنید و با نمايندگى مجاز تماس 

بگيريد.
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میزان سطح روغن موتور )ادامه(

اضافه کردن تا سطح مناسب
خودرو بايد در ســطح صاف بوده و موتور آن خاموش 
و ســرد باشــد )به عنوان مثال قبل از اولين بار روشن 

كردن در روز(

كيفيت روغن موتور
براى اطالع از كيفيت روغن موتورى كه بايد اســتفاده 
كنيد، به دفترچه ســرويس و نگهدارى خودرو مراجعه 

نماييد.

توجه داشــته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
با كيفيت نامناســب مى تواند به خودروى شما آسيب 
جــدى وارد كرده و شــرايط گارانتى خــودرو را باطل 

مى كند.

روغن موتور توصيه شده براى شرايط آب و هواى ايران:
ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA 
A3 / AI SL

- در پوش ۲ را باز كنيد؛
- ميزان سطح روغن را به مقدار مناسب برسانيد )اطالع 
داشته باشيد كه ظرفيت بين »min« و »max« گيج 

1 برحسب نوع موتور 1/5 تا 2 ليتر است(؛
- حــدود 1۰ دقيقه طول مى كشــد تا روغن به جريان 

بيفتد؛
- ميزان سطح روغن را به وسيله گيج 1 روغن بررسى 

نماييد )به همان روشى كه قباَلً توضيح داده شد(.
نگذرد و بستن »max« ميزان سطح روغن از درپوش 

۲ را فراموش نكنيد.

هشدار
در صورت كم شدن غير معمول يا پى درپى سطح 

روغن موتور، به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

هشدار
اضافه کردن: هنگام افــزودن روغن دقت كنيد 
كه روغن روى قطعات موتــور نريزد زيرا احتمال 

آتش سوزى وجود خواهد داشت.
بستن درپوش را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد 
آتش سوزى به دليل پاشيدن روغن بر روى قطعات 

داغ موتور وجود دارد.

هشدار
هنگام باز كردن درب موتور اطمينان حاصل كنيد كه دســته بــرف پاک كن در وضعيت توقف قرار دارد. خطر 

ايجاد جراحت.
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میزان سطح روغن موتور )ادامه( / تعویض روغن موتور

تعویض روغن موتور
فواصــل زمانی: به دفترچــه راهنماى ســرويس و 

نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.
ظرفیت متوســط روغن با در نظر گرفتن حجم 

فیلتر.
)جهت اطالع(

موتور  : ۴/۸۰ لیتر  

کیفیت روغن موتور
براى اطالع از كيفيت روغن موتورى كه بايد اســتفاده 
كنيد، به دفترچه ســرويس و نگهدارى خودرو مراجعه 

نماييد.

توجه داشــته باشيد كه استفاده از هر نوع روغن موتور 
با كيفيت نامناســب مى تواند به خودروى شما آسيب 
جــدى وارد كرده و شــرايط گارانتى خــودرو را باطل 

مى كند.

روغن موتور توصيه شده براى شرايط آب و هواى ايران:
ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL

هشدار
اضافه کردن: هنگام افــزودن روغن دقت كنيد 
كه روغن روى قطعات موتــور نريزد زيرا احتمال 
آتش ســوزى وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فرامــوش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش ســوزى 
به دليل پاشيدن روغن بر روى قطعات داغ موتور 

وجود دارد.

هشدار
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

هشدار
در صورت كم شدن غير معمول يا پى در پى سطح 
روغــن موتور، بــه نمايندگى هاى مجــاز مراجعه 

نماييد.

هشدار
تعویض روغن موتور: اگر در حالى كه موتور داغ 
اســت روغن آن را تعويض مى كنيد، مراقب باشيد 

بر اثر پاشيده شدن روغن دچار سوختگى نشويد.

هشدار
موتور را در محيط بسته روشــن نكنيد: گازهاى 

خروجى از اگزوز سمى است.
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میزان سطح سیاالت

روغن ترمز
به طور مرتب و همچنين در هر زمان كه تغييرى حتى 
جزئى را در كارآيى ترمز احساس كرديد، ميزان سطح 

روغن ترمز را بررسى نماييد.

ميزان سطح 1
ميزان ســطح روغن ترمــز به طور معمول با ســايش 
لنت پايين مى آيد، اما هيــچ گاه نبايد از عالمت اخطار  

»MIN« پايين تر برود.

اضافه کردن
بعد ازهرگونه دســتكارى مدار ترمــز، روغن ترمز بايد 

توسط يك متخصص تعويض شود.
الزاماً از روغن ترمزهاى مورد تأييد نمايندگى هاى مجاز 

و فقط از قوطى هاى پلمپ شده استفاد كنيد.
فواصل زمانی تعویض: به دفترچه راهنماى سرويس 

و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.

هشدار
در صورت كم شدن غير معمول يا پى در پى سطح 

روغن ترمز، به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.

هشدار
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.
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میزان سطح سیاالت )ادامه(

روغن ترمز
ميزان ســطح مايع خنك كننده در هنگام سرد بودن 
 MAXI حداقل( و( MINI موتور بايــد بين عالمــت
)حداكثر(، درج شــده بر روى مخزن انبســاط 1 قرار 

داشته باشد.
 MINI نگذاريد ســطح مایع خنک کننده به عالمت
برســد در حالى كه موتور سرد اســت آن را به سطح 

مناسب برسانيد.

هشدار
هنگام داغ بودن موتــور، هيچ گونه كارى نبايد بر 

روى مدار خنك كننده صورت گيرد.
خطر سوختگی.

هشدار
در صورت كم شدن غير معمول يا پى در پى سطح 
مايع خنك كننــده، به نمايندگــى مجاز مراجعه 

نماييد.

مایع  ســطح  میزان  بازدیــد  زمانــی  فواصل 
خنک کننده

میزان ســطح مایــع خنک کننــده را به طور 
مرتب کنترل نمایید )در صورت خالى شــدن مايع 
خنك كننده خطر بروز خســارت جدى به موتور وجود 

دارد(.
اگر به مواد افزودنى نياز است، فقط از مواد مورد تأييد 
نمايندگى هاى مجاز استفاده كنيد تا موارد زير تضمين 

شوند:
- محافظت در برابر يخ زدگى؛

- محافظت از مدار خنك كننده در برابر خوردگى.

فواصل زمانی تعویض
به دفترچه سرويس و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.
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میزان سطح سیاالت )ادامه(

پمپ فرمان هیدرولیک
فواصــل زمانی: به دفترچــه راهنماى ســرويس و 

نگهدارى خودروى خود مراجعه نماييد.
میزان سطح روغن فرمان هيدروليك در هنگام سرد 
 Maxi حداقل( و( Mini بــودن موتور بايد بين عالمت

)حداكثر(، روى مخزن 1 قرار داشته باشد.
بــراى تعويــض روغــن از روغن هــاى مــورد تأييد 

نمايندگى هاى مجاز استفاده كنيد.

هشدار
در صورت كم شدن غير معمول يا پى در پى سطح 
روغــن فرمــان هيدروليك، بــه نمايندگى مجاز 

مراجعه نماييد.

هشدار
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

* از آب خالص و بدون امالح استفاده كنيد.
** ميزان اختالط مىتواند بســته به شــرايط آب و هوايى 

متفاوت باشد.

مخزن مایع شیشه شوی
پرکردن: از طريق درپوش ۲ .

سیاالت: آب* + مواد شيشه شــوى** )مواد ضد يخ 
در زمستان(

نازل های شیشه شــوی: براى تنظيم زاويه نازل هاى 
شيشه شــوى از يك ابزار نوک تيز مثل سوزن استفاده 

كنيد.

فیلترها
تعويض فيلترها )فيلتر هوا، فيلتر ســوخت( در عمليات 

سرويس و نگهدارى خودرو آمده است.
فواصل زمانی تعویض فیلترها: به دفترچه سرويس 

و نگهدارى خودرو مراجعه نماييد.
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باتری

باتری بدون نیاز به سرویس و نگهداری
در مــورد باترى بــدون نياز به ســرويس و نگهدارى، 
برچســب روى باترى اطالعات الزم را در اختيار شــما 

قرار مى دهد.

هشدار
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

هشدار
باترى حاوى اسيد ســولفوريك است، بنابراين در 
هنگام كار و يا جابه جايى مراقب تماس آن با دست 
و يا پاشــيده شدن آن در چشــم خود باشيد. اگر 
چنين تماســى به وجود آمد محل مورد نظر را با 

آب فراوان بشوييد.
تماس هرگونه شــعله، اشياء داغ و جرقه به اجزاى 

باترى، خطر انفجار را در پى خواهد داشت.
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سرویس و نگهداری بدنه

محافظت در برابر مواد خورنده
هر چند كه خودرو شــما از تكنيك ضدخوردگى بسيار 
كارآمدى برخوردار اســت وليكــن، مواد خورنده بر آن 

بى اثر نمىباشد:

- عوامل خورنده جوی
- آلودگى جوى )شهرها و نواحى صنعتى(،

- محيط شــور )نواحى ســاحلى مخصوصاً با هواى 
گرم(،

- شرايط آب و هوايى فصلى و مرطوب )نمك پاشيده 
شــده بر روى جاده در زمستان، آب استفاده شده 

براى شستشوى خيابان...(.

- عوامل ساینده
گرد و غبار موجود در هوا و شــن هايى كه توســط 
باد آورده مى شــوند، گل و الى، ســنگريزه هايى كه 

ازخودروهاى ديگر پرتاب مى شوند...

- حوادث رانندگی

بدين منظور، حداقلى از توصيه ها به شما ارائه مى شود 
تا كاماَلً در مقابل اين خطرات ايمن باشيد.

کارهایی که نباید انجام بدهید:
- شستن خودرو در زير آفتاب يا در زمان يخبندان.

- زدودن و كندن گل و الى يا كثيفى به صورت خشك 
و بدون خيس كردن آن.

- انباشته شدن كثيفى هاى بيرون خودرو.
- رها كردن و گسترش زنگ زدگى كه بر اثر خراشيدگى 

اتفاقى به وجود مى آيد.
- پاک كردن لكه ها با استفاده از حالل هايى كه توسط 
سرويس فنى ما تأييد نشده باشند، مى تواند به رنگ 

خودرو آسيب برساند.
- رانندگى مداوم در برف و گل و الى بدون شستشوى 

خودرو مخصوصاً محفظه چرخ ها و زير اتاق.

- زدودن چربــى يــا تميز كــردن قطعــات مكانيكى 
)مانند: قطعــات ظاهرى موتور(، زيــر اتاق، قطعات 
لوالدار )مانند: داخل درپــوش فلزى باک( و قطعات 
پالســتيكى بيرونى رنگ شده )مانند: سپر( به كمك 
وسايل شوينده با فشار با استفاده از موادى كه مورد 
تأييد سرويس فنى نمى باشد. احتمال اكسيده شدن 

يا عملكرد ناقص وجود دارد.
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سرویس و نگهداری بدنه )ادامه(

کارهایی که باید انجام دهید
- براى زدودن مواد زير، خودروى خود را به طور مرتب 
و درحالت خاموش بودن موتور با مواد شوينده اى 
كــه مورد تأييد نمايندگى هاى مجاز اســت همراه با 
آب فراوان بشــوييد )هرگز از مــواد حالل يا پوليش 

استفاده نكنيد(:
- صمغ درختان يا آلودگى هاى صنعتى؛

- فضــوالت پرندگان كــه به دليل داشــتن مواد 
اســيدى و خورنده خاصيت رنگ برى سريع دارد و 
حتى ممكن اســت به كنده شــدن رنگ نيز منجر 

شود؛
الزم است خــودرو را بالفاصله بشوييد تا لكه ها از 
بين برود، زيرا با گذشت زمان از بين بردن لكه ها با 

مواد حالل و پوليش ميسر نمىباشد؛
- نمــك داخل محفظــه چرخ ها و زير اتــاق، بعد از 
رانندگى در محل هايى كه مواد شــيميايى در آنجا 

پخش شده است؛
- گل و الى كه پوشش مرطوبى را در داخل محفظه 

چرخ ها و زير اتاق به وجود مى آورد؛

- به منظور جلوگيرى از زخمى شــدن رنگ خودرو در 
جاده هاى شــنى، رعايت فاصله مناســب با خودروى 

جلويى الزامى است.
- درصورت زخمى شدن رنگ آن را ترميم نماييد تا از 

گسترش پوسيدگى جلوگيرى نماييد.
- اگر خودرو شــما داراى گارانتــى ضد خوردگى بدنه 

است، بازبينى هاى دوره اى را از ياد نبريد. 
به دفترچه راهنماى ســرويس و نگهــدارى مراجعه 

كنيد.
- قوانين محلى درخصوص شستشوى خودرو را رعايت 
كنيد )مانند: در مســيرهاى عمومــى خودروتان را 

نشوييد.(

- قبل از مراجعه به كارواش، دسته برف پاک كن را در 
حالت خاموش قــرار دهيد )به پاراگراف »برف پاكن/ 
شيشه شور « در فصل 1 مراجعه كنيد(، بررسى كنيد 
تجهيزات بيرونى مانند چراغ هــاى اضافى و آيينه ها 
محكم باشــند و با استفاده از چسب نوارى تيغه هاى 

برف پاک كن و آنتن راديو را مهار كنيد.
ســيم آنتــن راديو و تلفن بى ســيم را جــدا كنيد 

)اگرخودرو داراى آن مىباشد(.
- در صورت شستشوى اجزاء مكانيكى، لوالها و ... پس 
از شستشو حتماً آن قســمت ها را با استفاده از مواد 

محافظ مورد تأييد سرويس فنى، پوشش دهيد.

هشدار
ســرويس فنى مواد خاصى را بــراى محافظت و 
نگهــدارى انتخاب كرده اســت كــه مىتوانيد از 

نمايندگى هاى مجاز تهيه كنيد.



4

13-4

نگهداری تجهیزات داخلی

کارهایی که باید انجام دهید
هر نوع لكه اى را مى توان با استفاده از آب )نيمه گرم و 

صابون بر طرف نمود، با تركيب:
- صابون معمولى

- صابــون مايع )0/5 درصد صابون مايع و 99/5 درصد 
آب(

از يك پارچه نرم مرطوب استفاده كنيد.

حالت های خاص
- طلق شفاف مربوط به تجهیزات

)مثاًل: صفحه نشــانگرها، ســاعت، نمايشــگر دماى 
بيرون، نمايشگر سيستم صوتى(

از يك پارچه نرم يا نخى استفاده كنيد.
اگر مؤثر نبود، از يك پارچه نرم )يا نخى( كه به كمى 
آب صابون آغشته شــده استفاده كنيد سپس با يك 

پارچه نرم يا نخى مرطوب تميز كنيد.
بــا يك پارچه نرم و خشــك و با دقت به كار خاتمه 

دهيد.
استفاده از مواد حاوی الکل ممنوع است.

هشدار
ســرويس فنى مواد خاصى را بــراى محافظت و 
نگهدارى خودروى شــما انتخاب كرده اســت كه 

مىتوانيد از نمايندگى هاى مجاز تهيه كنيد.

- کمربند ایمنی
كمربندهاى ايمنى را تميز نگه داريد.

براى اين منظور يا از مواد مورد تأييد ســرويس هاى 
فنى اســتفاده كنيد يا با اســتفاده از آب نيمه گرم و 
صابون آن را با يك اســفنج بشــوييد و سپس با يك 

پارچه خشك نماييد.
اســتفاده از مواد پاک کننده یا حالل ممنوع 

است.

کارهایی که نباید انجام بدهید:
اســتفاده از سيســتم هاى شستشــو با جريان آب پر 
فشار يا اســپرى در داخل خودرو به هيچ وجه توصيه 
نمى شــود: در صورت عدم رعايت احتيــاط در هنگام 
اســتفاده، اين امر مى تواند به عملكــرد صحيح اجزاء 

الكتريكى يا الكترونيكى داخل خودرو آسيب برساند.
قرار دادن وســايلى مانند بوگير، خوشــبو كننده ... كه 
مى تواند به پوشش روى جلو داشبورد آسيب برساند، بر 

روى دريچه هاى تهويه به هيچ وجه توصيه نمى گردد.
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چرخ زاپاس

چرخ زاپاس
داخل صندوق عقب قرار دارد.
براى دستيابى به چرخ زاپاس:

- درب صندوق عقب را باز كنيد.
- كفپوش 1 را برداريد.

- پيچ نگهدارنده ۲ چرخ زاپاس را باز كنيد.
- چرخ زاپاس ۳ را برداريد.

هشدار
اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زيادى گذشته است، 
آن را براى بازرسى به يكى از نمايندگى هاى مجاز 
نشان دهيد تا از وضعيت مناسب آن براى استفاده 

بدون خطر اطمينان حاصل نمائيد.

هشدار
در خودروهاي CNG ، جهت خارج كردن صحيح 
چرخ زاپاس الزم است ابتدا با يك دست كفپوش 
داخل صندوق عقب را بلند كرده و با دســت ديگر 

چرخ زاپاس را خارج نماييد.
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جعبه ابزار

ابزارهايى كه در صندوق عقب قرار گرفته اند:
- آچار چرخ 1

- قالب بكسل ۲
براى اســتفاده از آن، به پاراگراف » بكسل كردن « در 

فصل 5 مراجعه كنيد.

- جك ۴
براى استفاده از جك، پيچ ۳ را باز كنيد.

هشدار
جك بــراى تعويض چرخ ها به كار مى رود. درهيچ 
شرايطى نبايد از آن براى عمليات ديگرى از قبيل 
تعميرات و يا دسترســى به زير خودرو اســتفاده 

نمود.
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رینگ - قالپاق

قالپاق
با وارد كردن آچار قالپاق 1 در محل تورفتگى ســوپاپ 

باد چرخ ۲ ، قالپاق را درآوريد.
براى دوباره قرار دادن آن، موقعيتش را نسبت به سوپاپ 
بــاد چرخ ۲ تنظيم نماييد. بدين منظور قالب هاى نگه 
 ،A دارنده قالپاق را به ترتيب از طرف سوپاپ باد چرخ
ســپس طرف ديگر آن B و C و در انتها سمت مقابل 

سوپاپ باد چرخ D را به داخل فشار دهيد.

رینگ آلومینیمی با درپوش مرکزی
با وارد كردن آچــار قالپاق ۴ در محل تورفتگى ۳ آنرا 

باز كنيد.
براى دوبــاره قــراردادن آن، موقعيتش را نســبت به 
محفظــه ۳ تنظيم نموده، آنرا جا انداخته و مهره آن را 

به كمك آچار قالپاق ۴ محكم نماييد.

رینگ فوالدی با درپوش مرکزی
با وارد كردن آچار قالپاق 1 در محل تورفتگى ســوپاپ 

باد چرخ ۵ ، قالپاق را درآوريد.
براى دوباره قراردادن آن، موقعيتش را نسبت به رينگ 

مربوطه تنظيم نمائيد، سپس آن را جا بياندازيد.

هشدار
به شما پيشنهاد مى كنيم كه شماره حك شده بر 
روى آچــار مخصوص را نگهداريد تا درصورت گم 

شدن بتوانيد آن را جايگزين نماييد.
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تعویض چرخ

قالپــاق را بيرون آوريد. )به پاراگــراف رينگ - قالپاق 
مراجعه كنيد(.

پيچ هاى چرخ را به كمك آچار چرخ 1 و با فشار دادن 
بر روى آن، باز كنيد.

جك را به صورت افقى به نحوى قرار دهيد كه سر جك 
در شــيار پائينى بدنــه و در نزديكترين محل به چرخ 

مربوطه قرار گيرد.
براى قرار دادن مناســب كفشك جك )كه كمى به زير 
خودرو مى رود( شــروع به پيچاندن )باال بردن( دسته 
جك نماييد. بر روى زمين هاى سست )گلى، شنى و...( 

يك تخته زير كفشك جك قرار دهيد.

هشدار
اگر همراه با چرخ زاپاس، پيچ هايى وجود داشــته 
باشــند، فقط از همين پيچ هــا براى چرخ زاپاس 

استفاده نماييد.

هشدار
در صورت پنچرى، چرخ را در اسرع وقت تعويض 

نماييد.
چرخى كه پنچر شــده باشــد حتمــاَ بايد مورد 
بازبينى )و در صورت امكان تعمير( يك متخصص 

قرار گيرد.

هشدار
خودروى خود را بر روى زمين مســطح كه لغزنده 
نبوده )مثال: از توقف بر روى ســراميك اجتناب 
كنيد، ...( و مقاوم باشــد پــارک كرده )در صورت 
لزوم از يك حائل زير كفشك جك استفاده كنيد(، 

و فالشر را نيز روشن نماييد.
ترمز دستى را بكشــيد و دنده را از حالت خالص 

خارج كنيد )دنده يك يا دنده عقب(.
تمام سرنشينان را از خودرو پياده كرده و به محلى 

قســمت انتهايى 2 آچار چرخ را در جك 3 وارد كنيد دور از تردد خودروها، راهنمايى نماييد.
و چند دور بچرخانيد تا چرخ از روى زمين جدا شود.

پيچ ها را باز كنيد.

چرخ را دربياوريد.
چرخ زاپاس را بــر روى توپى مركزى چرخ قرار داده و 
آن را بچرخانيد تا سوراخ هاى راهنماى نصب در مقابل 

سوراخ هاى توپى چرخ قرار گيرند.
پيچ ها را سفت نموده و جك را پائين بياوريد.

هنگامى كه چرخ ها بر روى زمين قرار گرفتند، پيچ ها را 
محكم كنيد و به منظور بازبينى ميزان سفت شدن آن 
هر چه ســريع تر به نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد. 

)گشتاور محكم كردن 105 نيوتن متر(
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چرخ ها

نکات ایمنی در مورد چرخ ها
چرخ ها تنها محل ارتباط بين خودرو و جاده هســتند، 
بنابراين درســت نگهدارى كردن آنها يك مسأله مهم 

است.
بايد همــواره از مقررات راهنمايــى و رانندگى محلى 

پيروى نماييد.

هشدار
در صورت نياز به تعويض، بايد فقط از الستيك هاى 
بــا همان مارک، اندازه، نوع و ســاختار اســتفاده 

نماييد.
آنها مى بايست: يا مشابه الستيك هاى اوليه باشند، 

و يا مورد تأييد سرويس فنى قرار گرفته باشند.

هشدار
حــوادث رانندگــى از قبيل "ضربه هــاى جدول 
پيــاده رو"، احتمال آســيب ديدن الســتيك ها و 
رينگ هــا و همچنين به هم خــوردن تنظيمات 

اكسل جلو و عقب را در پى خواهند داشت.
به نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.

نگهداری از چرخ ها
الســتيك ها مى بايســت در وضعيت مطلوبى باشــند 
و آج هــاى آنها از برآمدگــى خوبى برخوردار باشــد؛ 
الســتيك هاى مــورد تأييــد ســرويس فنــى داراى 
مشخصه هاى نشــان دهنده فرسودگى 1 هستند كه از 
عالمت ها و نقوش تعبيه شــده در ضخامت آج ساخته 

شده اند.

هنگامى كه سطح روى الستيك دچار فرسايش شود و 
به عالمت هاى نشانه برسد، این نشانه ها قابل رؤیت 
می شــوند ۲: در این هنگام الزم است الستيك ها 
تعويض شــوند چرا كه عمق شــيارهاى روى الستيك 
كمتر از 1,6 میلیمتر است و این باعث می شود که 

چسبندگی برروی جاده های خیس از بین برود.
از جمله مواردى كه ســبب فرســوده شــدن سريعتر 
الســتيك ها مى شــود مى توان از رانندگى با بار زياد، 
مسيرهاى طوالنى در اتوبان ها خصوصاً در هواى گرم و 

رانندگى در جاده هاى خراب اشاره نمود.
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چرخ ها )ادامه(

فشار باد چرخ ها
رعايت كردن ميزان فشــار باد چرخ مهم اســت )حتى 
فشــار مربوط به چرخ زاپاس(، آنها بايد حداقل يك بار 
در ماه و بعالوه، قبل از هر ســفر طوالنى بازديد شوند 
در ابتداى دفترچه » فشــار باد چرخ ها « )به پاراگراف 

راهنما مراجعه نماييد( .

هشدار
به داليــل ايمنى، ايــن عمل بايد فقــط به يك 

متخصص سپرده شود.
ســوار كردن يك الستيك متفاوت مى تواند موارد 

زير را تغيير دهد:
- تطابق خودروى شما نســبت به استانداردهاى 

جارى.
- رفتار آن در پيچ ها.

- احساس سفتى در فرمان.
- صداى ايجاد شده از چرخ ها.

- بستن زنجير چرخ.

هشدار
فشار کم باعث پيدايش فرسودگى پيش از موعد 
و گرم شــدن غيرطبيعى الســتيك ها مى گردد و 
همچنين پيامدهاى بســيارى در زمينه ايمنى در 

پى خواهد داشت:
- عملكرد بد در جاده،

- خطر تركيدن و يا از بين رفتن آج الستيك.
فشــار باد چرخ ها به وزن و سرعت خودرو بستگى 
دارد: فشــار را مطابق شــرايط استفاده تنظيم در 
ابتداى » فشــار باد چرخ هــا « كنيد )به پاراگراف 

دفترچه راهنما مراجعه نماييد(.

هشدار
توجه داشته باشيد كه از بين رفتن يا درست بسته 
نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ مى تواند باعث كم 

شدن فشار باد آن شود.
هميشــه از درپوش سوپاپ مشــابه درپوش اوليه 

استفاده كنيد و آن را كاماًل ببنديد.

فشــار باد چرخ ها مى بايســت در زمانى كه آنها خنك 
هستند بازديد شود: فشارهاى باالتر را كه در هواى گرم 
و يا بعد از يك رانندگى با ســرعت باال ايجاد مى شــود 

در نظر نگيريد.
در صورتى كه تنظيم فشــار باد چرخ در زمان خنک 
بودن الســتيك ها انجام نگرفته باشد، بايد فشار را از 

۰/۲ بار تا ۰/۳ بار افزايش داد.
هیچ وقت اقدام به خالی کردن باد یک الستیک 

گرم نکنید.
تذكر: يك برچســب )بنا به كشور يا مدل(، كه بر روى 
لبه يا ســتون درب راننده چسبانده شده است، به شما 

فشار باد چرخ ها را نشان مى دهد.

جابه جایی چرخ ها
اين كار توصيه نمى گردد.

چرخ زاپاس
در » تعويض چرخ « و » چرخ زاپاس « به پاراگراف هاى 

فصل 5 مراجعه نماييد.

تعویض الستیک ها
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استفاده در زمستان
- زنجیر چرخ

بنا به دالیل ایمنی، بســتن زنجیر چرخ بر روی 
چرخ های اکسل عقب اکیداً ممنوع می باشد.

ســوار كردن چرخ هايى با انــدازه بزرگتر از اندازه اوليه 
بستن زنجیر چرخ را غیر ممکن می سازد.

هشدار
بســتن زنجير چرخ امكان پذير نيست مگر اينكه 
چرخ ها داراى اندازه اى مشــابه با چرخ هاى اوليه 

خودروى شما باشند.
امكان بســتن زنجير بــر روى چرخ ها در صورتى 
ممكن است كه از زنجيرهاى خاص استفاده كنيم. 
هر چه ســريعتر به يكــى از نمايندگى هاى مجاز 

مراجعه كنيد.

هشدار
در هر صورت به شــما توصيه مى كنيم به يكى از 
نمايندگى هاى مجاز كه مى تواند شما را در انتخاب 
تجهيزات مناسب براى خودرويتان راهنمايى كند، 

مراجعه نماييد.

چرخ ها )ادامه(

- الستیک های » برف « یا » ترموگم «
ما به شما توصيه مى كنيم كه هر چهار چرخ را مجهز 

به الستيك با آج مخصوص نماييد.
تذکر: در هنگام بســتن چرخ ها به مــوارد زير توجه 

نماييد:
- جهت چرخش

- شــاخص ثبت شده الستيك نشــان دهنده حد اكثر 
ســرعت تعيين شــده براى اين نوع الستيك بوده كه 

هميشه بايد از حداكثر سرعت خودرو بيشتر باشد.

- الستیک یخ شکن
استفاده از اين الســتيك ها فقط براى يك دوره زمانى 
محدود كه توســط قوانين و مقررات محلى مشــخص 

مى شود ممكن مى باشد.
الزاماً بايد سرعت تعيين شده در قوانين جارى را رعايت 

كنيم.
اين الستيك ها بايد حداقل بر روى دو چرخ اكسل جلو 

سوار شوند.
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تیغه های برف پاک کن

هشدار
شيشــه جلو و عقب خودرو را به طور مرتب تميز 

كنيد.

هشدار
- هنــگام يخبندان، اطمينــان حاصل نماييد كه 
تيغه هاى برف پاک كن يخ نزده باشــند تا بتوانند 

حركت كنند
)امكان داغ شدن و سوختن موتور برف پاک كن(.

- وضعيت اين تيغه ها را چك نماييد. هنگامى كه 
كارايى آنها پايين مى آيد، بايد آنها را تعويض نمود. 

)تقريباً هر سال(.

تعویض تیغه برف پاک کن جلو 1
- بازويى برف پاک كن ۳ را بلند كنيد.

- تيغه را حول محور اصلى بچرخانيد تا به حالت افقى 
درآيد.

- زبانه ۲ را فشــار داده، و تيغه برف پاكن را به سمت 
پاييــن حركت دهيد تا قالب ۴ از بازويى برف پاک كن 

آزاد شود.
- تيغــه را در جهت )A( جابه جا كرده، ســپس براى 

آزاد نمودن آن، تيغه را به سمت باال بكشيد در جهت
. )B(

نصب مجدد تیغه برف پاک کن
به منظور نصب مجدد تيغه برف پاک كن، به دستورات 
در جهت عكس عمل نماييد. اطمينان حاصل كنيد كه 

تيغه به طرز صحيح قفل شده باشد.
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چراغ های جلو: تعویض المپ ها

چراغ های نور باال، چراغ های نور پائین
را باز كنيد. A درپوش

اتصال المپ 1 را جدا كنيد.
فنر ۲ را آزاد كرده و المپ را خارج كنيد.

ضد ماورای بنفش )به توضیحات   H4 نوع المپ: 
داخل کادر توجه کنید(.

به شیشــه المپ دســت نزنید. آن را از قسمت 
انتهایی نگهدارید.

چراغ کوچک جلو
براى دسترسى به المپ، نگهدارنده المپ 3 را برداريد.

. W5W : نوع المپ

چراغ راهنما
المــپ 4 را يك چهارم دور بچرخانيد و ســپس آن را 

خارج كنيد.

. PY21W : نوع المپ
هنگامى كه المپ عوض شــد، با دقــت درپوش آن را 

دوباره سرجايش قرار دهيد.

مطابــق با مقررات موجــود با توجه به نــكات ايمنى، 
مى توانيــد يك جعبه حاوى انواع المپ ها و فيوزها را از 

نمايندگى هاى مجاز تهيه نماييد.

هشدار
چون چراغ های جلو مجهز به لنز پالستیکی 
از المپ های ضد ماورای  باید  الزاماً  هستند، 

بنفش استفاده شود.
)اســتفاده از هر نوع المپ ديگرى ممكن است به 

خرابى چراغ منجر شود.(

هشدار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند.
خطر ايجاد جراحت.
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چراغ های مه شکن: تعویض المپ ها

* بر حسب سطح خودرو
تمیز کردن چراغ های جلوی خودرو

پالستيكى هستند، از يك » لنز « اين چراغ ها مجهز به
دستمال نرم يا كتان استفاده نماييد.

اگــر مؤثر نبود، از يك پارچه نرم )يا نخى( كه به كمى 
آب صابون آغشــته شده اســتفاده كنيد سپس با يك 

پارچه نرم يا نخى مرطوب تميز كنيد.
با يك پارچه نرم و خشــك و بــا دقت به كار خاتمه 

دهيد.
استفاده از مواد حاوی الکل ممنوع است.

1 چراغ های مه شکن جلو
تعویض المپ

هر چه سريعتر به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه 
كنيد.

. H11 :نوع المپ

چراغ های مه شکن
اگــر تمايــل داريد كه خــودروى خود را بــه »چراغ 
مه شــكن« يا »چراغ با عمق روشــنايى بيشتر« مجهز     

نماييد، به نمايندگى هاى مجاز مراجعه فرماييد.

هشدار
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

هشدار
هرگونــه دســتكارى )يا تغييرات( بــر روى مدار 
الكتريكى بايد توسط يكى از نمايندگى هاى مجاز 
كــه قطعات الزم را در اختيار دارند صورت پذيرد، 
زيرا يك اتصال غلط ممكن اســت منجر به خرابى 
كل سيستم الكتريكى )سيم كشى، اجزاء و خصوصاً 

دينام( شود.
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چراغ های عقب: تعویض المپ ها

پيچ هــاى 1 را باز كرده و مجموعه چراغ هاى عقب را از 
بيرون آزاد كنيد.

نگهدارنده المپ را با احتياط و با فشــار دادن زبانه هاى فوم ۲ آن را خارج كنيد.
۳ دربياوريد.
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چراغ های عقب: تعویض المپ ها )ادامه(

۴ چراغ های کوچک و چراغ ترمز
P 21/5 W : نوع المپ

۵ چراغ راهنما
P 21 W : نوع المپ

6 چراغ دنده عقب
P 21 W : نوع المپ

یا چراغ مه شکن
P 21W : نوع المپ

7 چراغ ترمز سوم
المپ چراغ ترمز ســوم 7 از طريق صندوق عقب قابل 

دسترسى است.

نگهدارنده المپ 8 را يك چهارم دور بچرخانيد، آنرا
باز كنيد و المپ را خارج نماييد.

P 21 W : نوع المپ

هشدار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند.
خطر ايجاد جراحت.
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چراغ های عقب: تعویض المپ ها )ادامه(

۹ چراغ پالک خودرو
آن را با كمك يك ابزار ظريف مانند پيچ گوشتى تخت

باز كنيد.

براى دسترســى به المپ 1۰ روكــش تلقى چراغ را از 
نگهدارنده المپ جدا كنيد.

W5W : نوع المپ
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چراغ های راهنمای جانبی: تعویض المپ ها

چراغ هــاى راهنماى جانبى 1 را بيرون آوريد )به كمك 
يك ابزار ظريف مانند پيچ گوشتى تخت(.

و سپس نگهدارنده المپ 2 را يك چهارم دور چرخانده
و المپ را خارج كنيد.

W5W نوع المپ: سفید
WY5W نوع المپ: نارنجی

هشدار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند.
خطر ايجاد جراحت.
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روشنایی داخل: تعویض المپ ها

چراغ سقف
روكش شــفاف )تلق( 1 را )با كمك يــك ابزار ظريف 

مانند پيچ گوشتى تخت( برداريد.
المپ ها را دربياوريد.

W5W : ۳ نوع المپ ۲ و
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روشنایی داخل: تعویض المپ ها )ادامه(

چراغ جعبه داشبورد
* بر حسب سطح خودرو

با فشــار دادن بر روى زبانــه )با كمك يك ابزار ظريف 
مانند پيچ گوشتى تخت( چراغ ۴ را دربياوريد.

اتصال چراغ را جدا نماييد.

براى درآوردن تلق و دسترســى به المپ 6، زبانه ۵ را 
فشار دهيد.

C5W : نوع المپ
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روشنایی داخل: تعویض المپ ها )ادامه(

چراغ صندوق عقب
با فشــار دادن روى زبانه ها از هر دو طرف )و با كمك 
يك ابزار ظريف مانند پيچ گوشــتى تخت( چراغ 7 را 

بيرون آوريد.

براى درآوردن تلق و دسترســى به المپ ۹ زبانه ۸ را اتصال چراغ را جدا نماييد 7
فشار دهيد.

C5W : نوع المپ

هشدار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند.
خطر ايجاد جراحت.
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ریموت قفل مرکزی با امواج رادیویی: باتری

تعویض باتری
پيچ 1 را باز كنيد، سپس درپوش ۲ را برداريد.

باترى ۳ را با رعايت كردن قطب هاى درج شده بر روى 
درپوش جايگزين كنيد.

تذکر: هنگام تعويض باترى، توصيه مى شود كه به بورد 
الكتريكى درپوش كليد دست نزنيد.

هشدار
هرگز نبايد باترى هاى مستعمل را در طبيعت رها 
نمود، آنها را در اختيار سازمان هايى كه مسؤوليت 
جمع آورى و بازيافت اين گونــه باترى ها را دارند 

قرار دهيد.

براى تهيه باتــرى به نمايندگى هاى مجاز مراجعه 
نماييد. عمر باترى حدود دو سال مى باشد.

يــك زمان يك ثانيه اى بين دو عمل قفل كردن و 
باز كردن قفل الزم است.
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باتری: رفع عیب

برای اجتناب کردن از هرگونه خطر جرقه
- اطمينان حاصل نماييد كه دستگاه هاى مصرف كننده 
پيــش از باز كردن و نصب مجــدد اتصاالت باطرى، 

خاموش باشند.
- در هنگام شــارژ، قبل از وصل كردن و يا جدا نمودن 

باترى، شارژر را خاموش كنيد.
- به منظور جلوگيرى از ايجاد اتصال كوتاه بين قطب ها 
از گذاشــتن اشــياء فلزى بر روى باتــرى خوددارى 

فرمائيد.

اتصال یک شارژر
شــارژر باید با باتری دارای ولتاژ اسمی 1۲ ولت 

سازگار باشد.
در زمان خاموش بودن موتور، كابل هاى برق متصل به 
دو قطب باترى را جدا نموده و اين عمل را ابتدا با باز 

نمودن قطب منفی انجام دهيد.
هنگامى كه موتور روشــن اســت اتصاالت باترى را باز 
نكنيد. به دســتورالعمل های ارائه شــده توسط 
عمل  استفاده  مورد  باتری  تولیدکننده شــارژر 

کنید.

فقط هنگامى كه باترى به طور صحيح شــارژ و به نحو 
مطلوبى از آن نگهدارى شده باشد مى تواند به حداكثر 
عمر مفيد خود برســد و به شــما امكان روشن كردن 

عادى موتور خودرو را بدهد.
باترى بايد هميشه تميز و خشك نگه داشته شود.

به طور منظم وضعيت شارژ باترى را مورد بازبينى قرار 
دهيد:

- به خصوص اگر ازخودروى خود در مسيرهاى كوتاه، 
به عنوان مثال شبكه شهرى استفاده مى كنيد.

- هنگامى كه دماى بيرون پايين مى آيد )در زمستان(، 
شــارژ باتری کم می شــود. در زمســتان، فقط از 

تجهيزات الكتريكى مورد نياز استفاده كنيد.
- در آخر بدانيد كه شــارژ باترى بــه طور معمول كم 
مى شــود و اين به دليل وجود بعضى از )دســتگاه ها( 
مصرف كننده هاى هميشگى مانند: ساعت، لوازم جانبى 

پس از فروش و ... مى باشد.

در صورتــى كه لوازم جانبى متعددى بر روى خودروى 
شما نصب شده است، آنها را به قطب + بعد از سوئیچ 
وصل نماييد. در اين حالت، توصيه مى گردد كه خودرو 
را به يك باترى با ظرفيت اسمى بيشتر مجهز نماييد. با 

نمايندگى هاى مجاز مشورت كنيد.
در صورتى كه خودرو براى مدت طوالنى مورد استفاده 
قرار نگيرد، خصوصاً در هنگام بروز ســرما، يا باترى آن 
را باز كرده و يا به طور منظم آنرا شــارژ نماييد. در اين 
صورت بايد دستگاه هاى حافظه دار خودرو مانند راديو، 
ســاعت و... را مجدداً برنامه ريزى كرد، باترى را بايد در 
يك محل خشــك و خنك نگه داشت و از يخ زدن آن 

جلوگيرى نمود.

هشدار
بعضى از باترى ها ممكن اســت داراى ويژگى هاى 
خاصى باشــند، جهت اطالع از نحوه شارژ نمودن 

آنها به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
از ايجــاد هرگونه جرقه كه مى تواند به يك انفجار 
منجر شــود خوددارى كنيد و براى شــارژ كردن 

باترى از محلى كاماًل باز استفاده نماييد.
خطر زخم و جراحت جدى.
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باتری: رفع عیب )ادامه(

روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی
براى استفاده از انرژى باترى خودروى كمكى به منظور 

روشن نمودن موتور، به صورت زير عمل نماييد:
كابل هاى برق مناسب انجام اين كار را از نمايندگى هاى 
مجــاز تهيه نماييد )با ســطح مقطع بــزرگ(، و يا در 
صورت داشــتن كابل، از عملكرد درســت آن اطمينان 

حاصل فرماييد.

هر دو باتری باید دارای یک ولتاژ یکسان باشند: 
1۲ ولت.

اطمينــان حاصل نماييــد كه هيچ اتصالــى مابين دو 
خــودرو وجود نــدارد )دراين صورت امــكان به وجود 
آمدن اتصــال كوتاه در هنگام متصل نمودن قطب هاى 
مثبت وجود خواهد داشت( و باترى تخليه شده به طور 
صحيح متصل شده باشد. سوئيچ در حالت كاماًل بسته 

باشد.
موتور خودروى كمكى را روشن نموده و دور موتور آن 

را نيز متعادل نگه داريد.

هشدار
باترى حاوى اسيد سولفوريك است لذا در هنگام 
كار و يا جابه جايى مراقب تماس آن با دســت و يا 
پاشيده شدن آن در چشم خود باشيد. اگر چنين 
تماســى به وجود آمد محل مورد نظــر را با آب 

فراوان بشوييد.
تماس هرگونه شــعله، اشياء داغ و جرقه به اجزاى 

باترى، خطر انفجار را در پى خواهد داشت.
در هنــگام كار بر روى موتــور، موتور فن رادياتور 

ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد.
خطر ايجاد جراحت.

كابــل اتصال مثبت )+(A را ابتدا بــر روى قطب )+(1 
باترى تخليه شده محكم نموده، و سپس آن را بر روى 

قطب )+(۲ باترى كمكى متصل نماييد.
كابــل اتصال منفى )-(B را ابتــدا بر روى قطب )-( ۳ 
باترى كمكى محكم نموده، و ســپس آنرا بر روى قطب 

)-(۴ باترى تخليه شده متصل نماييد.

اطمينــان حاصل كنيد كه هيچ گونه اتصالى بين وجود 
نداشته باشد، و B و A كابل هاى مثبت و منفى با هيچ 
يك از قسمت هاى فلزى )+( A همچنين كابل خودرو 

در تماس نباشد.
موتور را مانند هميشــه روشن كنيد. به محض اينكه را 
B و A خودرو روشــن شد، كابل هاى مثب و منفى به 

ترتيب در جهت عكس عمل اتصال، جدا نماييد.
.)1 - ۲ - ۳ - ۴(
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فیوزها

۲ جعبه فیوز
درصــورت بروز ايــراد در عملكرد يكــى از تجهيزات 

الكتريكى، وضعيت فيوزها را بررسى نماييد.
درپوش A را از ناحيه 1 باز كنيد.

بــه منظور بر طرف كــردن خرابى از نقشــه جانمايى 
فيوزهــا ۴ كمك بگيريد )به طور مفصل در صفحه بعد 

توضيح داده شده است(.
توصيــه مى گردد كه از محل هــاى خالى فيوزها )براى 

نگهدارى( استفاده نشود.

فيوز را به كمك گيره ۳ دربياوريد.
براى بيــرون آوردن فيوز از الى گيره، آن را به صورت 

كشويى از كنار گيره بيرون بياوريد.

مطابق با مقررات موجود با توجه به نكات ايمنى، 
مى توانيد از نمايندگى هاى مجاز يك جعبه حاوى 

انواع المپ ها و فيوزها را تهيه نماييد.

هشدار
فيوز مورد نظر را امتحــان كنيد، در صورت لزوم 
آن را با يك فيوز با شدت جريان يكسان جايگزين 

نماييد.
اســتفاده از فيوز با شــدت جريان قويتر مى تواند 
باعث داغ شــدن بيش از حد مدار الكتريكى گردد 

)خطر آتش سوزى(.
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فیوزها )ادامه(

جدول جانمایی فیوزها
)تعداد فيوزهاى موجود بســتگى به ســطح تجهيزات 

خودرو دارد(
شكل 
ظرفيتمحل قرارگيرىنمايشى

ABS 10 آمپرسيستم ترمز

15 آمپرسيستم صوتى

10 آمپرچراغ ترمز

15 آمپرچراغ هاى مه شكن جلو

5/7 آمپرچراغ مه شكن عقب

5 آمپرصفحه نشانگرها

20 آمپربرف پاک كن جلو

صندوق  )درب ها،  مركزى  قفل 
20 آمپرعقب،...(

30 آمپرگرم كن شيشه عقب

20 آمپرچراغ دنده عقب

شكل 
ظرفيتمحل قرارگيرىنمايشى

15 آمپربوق

15 آمپرمصرف كننده هاى داخلى

CNGECU 5 آمپرگازسوز

5 آمپرگرم كن آئينه هاى جانبى

30 آمپرشيشه باالبر برقى جلو

30 آمپرشيشه باالبر برقى عقب

5 آمپرآئينه الكتريكى

10 آمپرپانل بخارى

30 آمپرتهويه مطبوع )كولر(

چراغ هاى داخل محفظه 
15 آمپرسرنشين خودرو

10 آمپرسيستم ضد سرقت

شكل 
ظرفيتمحل قرارگيرىنمايشى

5 آمپركيسه هوا

10 آمپرچراغ نور باال راست

10 آمپرچراغ نور باال چپ

10 آمپرچراغ نور پائين چپ

10 آمپرچراغ نور پائين راست

10 آمپرچراغ كوچك راست

10 آمپرچراغ كوچك چپ
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بکسل کردن: رفع عیب

شرایط بکسل:
قفل فرمان بايد باز و همچنين جهت استفاده »M« از 
چراغ هاي ترمز، ســوييچ در وضعيت )سوييچ پله دوم( 
قرار داشته باشد و فالشــر خودروي بكسل شونده نيز 
روشــن باشــد. هميشه در هنگام شــب نيز چراغ هاي 

كوچك را روشن كنيد.
به عالوه رعايت قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى 
كشــوري كه در آن رانندگي مي كنيد در مورد شرايط 
يدک كشيدن الزامى است، و مي بايد از وزن مجاز يدک 
كشيدن خودرو كه توسط ســرويس فنى تعيين شده 

است، تجاوز نكنيد.
به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد.

- فقط از حلقه بكســل 1 يا 3 )كه در جلو قرار دارد ( 
و يا محل قالب 4 كه در عقب قرار دارد استفاده كنيد.

از ايــن قالب ها فقط بايد براى يدک كشــيدن خودرو 
استفاده شود و هيچ گاه نبايد از آنها به طور مستقيم يا 

غير مستقيم جهت بلند كردن خودرو استفاده نمود.

قالب بکسل جلو ۳
در پوش A را بوســيله تيغه پهن پيچ گوشتي يا شبيه 

آن باز كنيد.
ابتدا حلقه بكســل 1 را تا حد امكان به وســيله دست 
ببنديد، سپس با استفاده از آچار چرخ 2 تعبيه شده در 

صندوق عقب، آن را سفت كنيد.

قالب بکسل عقب ۴

هشدار
در زمان خامــوش بودن موتور، سيســتم فرمان 

هيدروليك و ترمز عمل نخواهند كرد.

هشدار
جهت جلوگيري از قفل شــدن فرمان، ســوييچ 
خــودرو در حال بكســل را نبنديد و از جاي خود 

خارج نكنيد.

هشدار
- از يك ميله محكم و ثابت جهت بكســل كردن 
استفاده نماييد. در صورت استفاده از طناب و يا 
كابل )هنگامى كــه قانون آن را اجازه مى دهد(، 
بايد خودروى بكسل شده قابل ترمزگيرى باشد.

- نبايــد خودرويى را كه امكان حركت و رانندگى 
ندارد، بكسل نمود.

- براى ممانعت از آســيب رســيدن بــه خودرو 
هنگام بكســل كردن، بايد از ترمز كردن شديد 
و همچنين شتاب گرفتن ناگهانى اجتناب نمود.

- هنگام بكسل كردن توصيه مى شود كه سرعت 
از ۲۵ کیلومتر در ساعت باالتر نرود.
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بکسل کردن: رفع عیب )ادامه(

بکسل کردن در خودروهاي مجهز به
سیستم گیربکس اتوماتیک

با توجه بــه اينكه در هنــگام موتور خامــوش، ديگر 
اين نوع  گيربكس روغــن كاري نمي شــود، ترجيحــاً 
خودروها را با خودروبر جابجــا نماييد، يا در حالي كه 

چرخ هاي جلو روي زمين قرار ندارد، بكسل نماييد.
در مواقع استثنایي ممكن است خودرو در حالت هر 
چهار چرخ روي زمين و به ســمت جلو بكسل شود. در 
اين حالت دســته دنده در وضعيت N قرار داشته باشد  
و مسافت طي شده نبايد بيش از 50 كيلومتر و سرعت 

نيز نبايد از 25 كيلومتر در ساعت بيشتر شود.

هشدار
اگردســته دنده در وضعيت P گير كرده و حتي با 
فشردن پدال ترمز آزاد نمي شود، مي توانيد به طور 

دستي دسته دنده را آزاد كنيد.
براي انجام اين كار، درپوش را از پايه دســته دنده 

باز كنيد.
همزمان دكمه 5 را فشــار دهيد و قفل دكمه 6 را 

باز كنيد.

هشدار
هنگام گذاشتن ابزار در خودرو، مطمئن شويد كه 
ايــن ابزار در جاى صحيح خود در صندوق عقب و 

به خوبى مهار شوند.
ايــن ابزار را در داخل خــودرو رها نكنيد، چرا كه 
در زمــان ترمز گرفتن ممكن اســت از جاى خود 

خارج شوند.
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بکسل کردن: تجهیزات بکسل کردن

A = 918 mm

اتصال، حداکثر  روی قالب  بر  مجاز  ظرفیت 
وزن یدک کشي با ترمز و بدون ترمز:
به فصل 6 ، بخش "وزن ها" رجوع كنيد.

براى چگونگــي نصب تجهيزات يدكــى بر روي 
خودرو و شــرايط اســتفاده، به دفترچه راهنماى 

نصب مراجعه فرماييد.
توصيه مى شــود اين دفترچــه راهنما را به همراه 

ديگر مدارک نزد خود نگهداريد.
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سیستم صوتی خودرو

1 محل نصب سیستم صوتی
درپــوش را برداريــد. اتصــاالت آنتن، تغذيــه + و - ، 
سيم هاى بلندگو چپ و راست در پشت آن قرار دارند.

۲ بلندگوهای درب های جلو
* بر حسب سطح خودرو، تورى ۲ را )با كمك يك 

ابزار ظريف مانند پيچ گوشتى تخت( برداريد.

۳ بلندگوهای عقب
* بر حسب سطح خودرو

- در هر صورت، بسيار مهم است كه دقيقاً دستورالعمل هاى نوشته شده در دفترچه راهنماى تجهيزات ارائه شده از طرف سازنده را دنبال نماييد.
- مشخصات بست ها و سيم كشى هاى موجود )كه در نمايندگى هاى مجاز در دسترس مى باشد( بنا به كاربرى و سطح تجهيزات خودروى شما و نيز نوع سيستم صوتى خودروى 

شما متغير است.
براى دريافت شماره مرجع آنها، به نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.

- هرگونه دســت كارى بر روى مدار الكتريكى خودرو و يا سيســتم صوتى مى بايست فقط توسط نمايندگى هاى مجاز صورت پذيرد. چرا كه يك اتصال غلط مى تواند منجر به 
خرابى كلى اتصاالت الكتريكى و يا وسايل متصل به آن شود.
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تجهیزات جانبی

هشدار
استفاده از تلفن و دستگاه های بیسیم.

تلفن و دســتگاه هاى بيســيم كه داراى آنتن هاى 
داخلــى هســتند مى تواننــد در عملكــرد ديگر 
سيستم هاى الكترونيكى و تجهيزات اوليه خودرو 
ايجــاد اختالل نمايند، توصيــه مى گردد كه فقط 
از دســتگاه هايى استفاده شود كه داراى آنتن هاى 

بيرونى مى باشند.
درضمن لزوم رعايت قوانين موجود جهت استفاده 

از اين نوع وسايل را به شما يادآورى مى نماييم.

هشدار
نصب تجهیزات اضافی

براى اطمينان از عملكــرد صحيح خودرو و براى 
اجتناب از پايين آمدن سطح ايمنى خودرو، به شما 
توصيه مى كنيم از تجهيزات مورد تأييد سازنده كه 
با خودرو مطابقت داشته و مورد تأييد گارانتى آن 

نيز مى باشد، استفاده نماييد.

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
- هرگونــه دســت كارى بر روى مــدار الكتريكى 
خودرو مى بايست فقط توســط نمايندگى هاى 
مجاز صــورت پذيرد چرا كه يــك اتصال غلط 
مى تواند منجر به خرابى كلى اتصاالت الكتريكى 

يا وسايلى كه به آن وصل هستند شود؛
- هنگام نصب تجهيزات بعدى الكتريكى اطمينان 
حاصل نماييد كه وســيله نصب شده به وسيله 
فيوز محافظت شــده اســت. از محل قرارگيرى 

فيوز و شدت جريان حداكثر آن آگاه باشيد.
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بروز ایراد در عملکرد

توصیه های زیر به شما این امکان را می دهد که سریعًا و موقتًا ایرادات پیش آمده را برطرف نمایید و برای ایمنی بیشتر، دراولین فرصت ممکن به نمایندگی های 
مجاز مراجعه فرمائید.

آنچه که باید انجام دادعلت هاهنگامی که استارت می زنید

روشن  دهنده  هشدار  چراغ هاى  نمى افتد:  اتفاقى  هيچ 
نمى شوند، استارت عمل نمى كند.

ياقطب هاى  و  نشده اند  به خوبى سفت  باترى  اتصاالت 
باترى سولفاته شده اند.

آنها را محكم كنيد، مجدداً وصل كنيد يا اگر سولفاته 
شده اند، آنها را سنباده بزنيد و تميز كنيد.

پاراگراف باترى خالى يا خراب شده است. به  كنيد.  باترى خالى وصل  به  را  باترى  يك 
در  يا  كنيد  مراجعه   5 فصل  در  عيب«  رفع  »باترى: 

صورت  لزوم باترى را تعويض نماييد.
هل  را  خودرو  باشد  شده  قفل  فرمان  كه  صورتى  در 

ندهيد.

به پاراگراف » روشن كردن / خاموش كردن موتور « در شرايط استارت زدن فراهم نشده است.موتور روشن نمى  شود.
فصل 2 مراجعه فرماييد.

فرمان گير كرده است.فرمان در حالت قفل مانده است.
براى باز كردن قفل فرمان، كليد و غربيلك فرمان را به  
آرامى بچرخانيد )به پاراگراف »سوئيچ استارت« در فصل 

2( مراجعه نماييد.
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بروز ایراد در عملکرد )ادامه(

آنچه که باید انجام دادعلت هادر جاده

چرخ ها خوب باد نشده اند و يا اينكه باالنس نيستند و يا ارتعاشات.
اينكه ايراد پيدا كرده اند.

فشار باد چرخ ها را بررسى نماييد؛ اگر اين علت خرابى 
نبود، براى بازبينى وضعيت آنها، به نمايندگى هاى مجاز 

مراجعه نماييد.

مايع  آمدن  جوش  يا  اگزوز  از  سفيد  دود  عادى  غير  خروج 
خنك كننده موتور )داخل مخزن(.

موتور را خاموش نماييد.ايراد مكانيكى: خرابى واشر سرسيلندر، خرابى واترپمپ.
به نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.

موتور را خاموش كنيد و بست هاى باترى را جدا نماييد.اتصال كوتاه يا وجود نشتى در مدار مايع خنك كننده.دود در زير درب موتور.
به يكى از نمايندگى هاى مجاز مراجعه نماييد.

چراغ هشدار فشار روغن روشن است:

سطح آن خيلى پائين است.در پيچ ها و يا هنگام ترمز
روغن موتور را اضافه كنيد )به پاراگراف » ميزان سطح  
روغن موتور / اضافه كردن تا سطح مناسب « در فصل 

4 رجوع كنيد(.

به نزديك ترين نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.پايين بودن فشار روغن.در دور آرام

دير خاموش مى شود و يا هنگام گاز دادن دائم روشن 
مراجعه نبود فشار روغن.مى ماند. مجاز  نمايندگى هاى  از  يكى  به  كنيد:  توقف 

نماييد.

آنتن سقفى در وضعيت نامناسب قرار گرفته است.صداى سوت در اثر حركت باد.
آنتن را تقريباً تا حدى بخوابانيد كه فاصله انتهاى آن تا 
سقف خودرو 44 سانتيمتر باشد، در اين صورت آنتن در 

امتداد راستاى شيشه جلو قرار خواهد گرفت.
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بروز ایراد در عملکرد )ادامه(

آنچه که باید انجام دادعلت هادر جاده

پارگى تسمه.فرمان سفت شده است.
كمبود روغن در پمپ هيدروليك.

تسمه را تعويض كنيد.
 4 فصل  )به  كنيد  اضافه  را  هيدروليك  فرمان  روغن 

»پمپ   فرمان هيدروليك « مراجعه كنيد(. 
- اگر مشكل برطرف نشد، به نمايندگى مجاز مراجعه 

كنيد.

و  خنك كننده  مايع  دماى  نشانگر  مى كند.  داغ  موتور 
چراغ هشدار »STOP« روشن مى شود.

توقف كنيد، موتور را خاموش نموده و به نمايندگى هاى خرابى فن رادياتور.
مجاز مراجعه نماييد.

نشت مايع خنك كننده.
خالى  نبايد  كنيد:  بازبينى  را  مايع خنك كننده  مخزن 
باشد. اگر خالى بود، هر چه سريع تر به نمايندگى هاى 

مجاز مراجعه كنيد.

هشدار
رادیاتور: درصورت كم شدن شديد مايع خنك كننده فراموش نكنيد كه هرگز نبايد هنگامى كه موتور داغ است درون آن را با مايع خنك كننده پر كنيد. بعد از هرگونه تعميرات 
بر روى خودرو كه باعث خالى شدن مايع مدار خنك كننده شود، حتى به مقدار كم، بايد آن را با مخلوطى جديد كه به درستى اندازه گيرى شده باشد پر نماييد. لزوم استفاده 

از محصول تأييد شده از طرف سرويس فنى را توصيه مى نماييم.
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بروز ایراد در عملکرد )ادامه(

آنچه که باید انجام دادعلت هاتجهیزات الکتریکی

قبل از استفاده از برف پاک كن تيغه آن را آزاد نماييد.تيغه برف پاک كن گير كرده.برف پاک كن عمل نمى كند.

به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.ايراد در مدار الكتريكى.

به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.ايراد در كليدهاى الكتريكى.حركت برف پاک كن قطع نمى شود.

المپ را تعويض نماييد.المپ سوخته.چراغ هاى راهنما سريع روشن و خاموش مى شوند.

به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.ايراد در مدار الكتريكى.چراغ هاى راهنما كار نمى كنند.

به نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.ايراد در مدار الكتريكى يا كليد كنترل.چراغ هاى جلو روشن يا خاموش نمى شوند.

اثر بخار آب در چراغ ها.

اثر بخار آب در چراغ ها  ايراد نيست.  اين در واقع يك 
پديده اى طبيعى و مرتبط با تغييرات دما است.

سريعاً  چراغ ها  كردن  روشن  از  استفاده  با  اثرات  اين 
ناپديد مى شوند.
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پالک های شناسایی

مشخصاتی که بر روی پالک A آمده است باید در 
تمام نامه نگاری ها و درخواست های شما ذکر گردد.

A پالک کارخانه سازنده
1. شماره شناسايى خودرو

MMAC .2 )حداكثر وزن مجاز با بار(. 
MTR .3 )وزن كلــى در هنگام رانندگى = خودرو با بار 

و يدک كش(.
MMTA .4 )حداكثر وزن كلى مجاز خودرو( محور جلو.

MMTA .5 )حداكثــر وزن كلى مجــاز خودرو( محور 
عقب.

6. مشخصات فنى خاص خودرو.
7. شماره كد رنگ.
8. سطح تجهيزات.

9. تيپ )نوع( خودرو.
10. كد پارچه صندلى ها.

11. توضيحات تكميلى تجهيزات.
12. شماره سرى ساخت.
13. كد تزئينات داخلى.
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پالک های شناسایي )ادامه(

مشخصاتی که بر روی موتور در ناحیه C آمده است 
)نوع و شماره موتور( باید در تمام نامه نگاری ها و 

درخواست های شما ذکر گردد.
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مشخصات موتور

16V 1.6مدل خودرو

نوع موتور
K4M)روى پالک موتور مشخص شده است(

)cm³( 598 1حجم موتور

4تعداد سیلندر

5/79قطر سیلندر

5/80كورس پيستون

8/9نسبت تراكم

16تعداد سوپاپ

 )DIN اسب بخار( ISO حداکثر قدرت كيلو وات
در دور موتور در دقيقه

)105( 76
5750

ISO حداکثر گشتاور نيوتن متر
در دور موتور در دقيقه

140
3750

نوع سوخت
عدد اکتان

سوخت بدون سرب الزاماً بايد با عدد اكتان موجود بر روى برچسبى كه داخل درب باک قراردارد مطابقت داشته باشد. در صورت عدم 
وجود بنزين بدون سرب با اكتان مورد نظر، مي توان به صورت موردي از سوخت بدون سرب معمولي استفاده نمود:

- بنزين با عدد اكتان 91 براى خودروهايى كه داراى بر چسب با عدد اكتان 95 يا 98 مى باشند.
- بنزين با عدد اكتان 87 براى خودروهايي كه داراي برچسب با عدد اكتان 91، 95 يا 98 مى باشند.

شمع ها
فقط از شمع هاى توصيه شده براى موتور خودرو استفاده كنيد.

انواع آن بر روى برچسبى كه در قسمت موتور چسبانده شده است درج شده، در غير اين صورت به نمايندگىهاى مجاز مراجعه كنيد.
نصب شمع هاى غير مناسب ممكن است منجر به خسارت در موتور شما شود.
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مصرف سوخت

بهینه سازی مصرف سوخت
جهت كاهش مصرف ســوخت و دســتيابى به كمترين 
ميزان مصرف سوخت خودرو به موارد زير توجه فرماييد:

1- همواره با بازديدهــاى دوره اى و نگهدارى خودرو بر 
اســاس اطالعات دفترچه هاى راهنما از سالمت خودرو 

اطمينان حاصل كنيد.
2- از تاير مناسب خودرو )طبق بخش مربوطه در كتابچة 
راهنما( استفاده نموده و همواره باد تاير را تنظيم كنيد.

3- با آرامش رانندگى كنيد و از شتاب گيرى و ترمزگيرى 
بى مورد هنگام رانندگى پرهيز كنيد.

4- با توجه به تأثير باالي وزن خودرو بر مصرف سوخت، 
بــار و تجهيزات اضافي و  غير ضرورى را از خودرو خارج 

كنيد.
5- در توقف هــاى طوالنى مدت، وســيلة نقلية خود را 

خاموش كنيد.
6- ســفرهاى درون شــهرى خود را طورى برنامه ريزى 

كنيد كه در ساعت/ مسيرهاى ترافيك سنگين نباشيد.
7- هنگام رانندگى در سراشيبى از دنده سنگين مناسب، 
)به طورى كه نياز به فشردن پدال ترمز نباشد( استفاده 

كنيد.

جدول مصرف سوخت بنزین

مصرف بنزین
 موتور                  

ميانگين مصرف سوخت شهرى 
)ليتر/ 100 كيلومتر(

ميانگين مصرف سوخت 
برون شهرى  )ليتر/ 100 كيلومتر(

ميانگين مصرف سوخت تركيبى 
)ليتر/ 100 كيلومتر(

9/115/626/90تندر K4M( ۹۰ دستی(

11/006/448/12تندر K4M( ۹۰ اتوماتیک(

توجه: اعداد جدول فوق، بر اساس شرايط مندرج در استاندارد  بدست آمده است. از آنجا كه مطابق اين استاندارد مواردى همچون مشخصات تعريف شده 
محصول از سوى كارخانه )وزن، تاير، روغن موتور، شمع، فيلترها و ...( سيكل رانندگى، تعداد سرنشين، شرايط جاده، نوع سوخت و غيره تأثير به سزايى در مصرف سوخت خودرو 

دارد، لذا هرگونه تغيير در پارامترهاى فوق مى تواند منجر به افزايش در مصرف سوخت شود.
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ابعاد )برحسب متر(

قطر چرخش خودرو
- بين ديوارها: 11 متر

- بين پياده روها: 10/5 متر
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وزن ها )بر حسب کیلوگرم(

خودرو ساده و بدون تجهیزات جانبي که در طول سال قابل تغییر مي باشد: به نمایندگي های مجاز مراجعه نمایید.

16V 1.6مدل خودرو

نوع خودرو
LS1Y)رجوع شود به پالک مشخصات سازنده(

1060وزن در حالت خالي

565حداکثر وزن یدک کش بدون ترمز مجزا

75حداکثر وزن یدک کش با ترمز مجزا )1(

75وزن مجاز برروی قالب اتصال

80 )با در نظر گرفتن تجهيزات حمل(وزن مجاز برروی باربند

حداکثــر وزن مجاز خودرو، حداکثر وزن مجاز محور جلو، حداکثر وزن مجاز محور عقب و وزن کل خودرو در حال حرکت )خودرو + یدک(: این اطالعات بر روی 
پالک مشخصات سازنده خودرو حک شده است. به پاراگراف » پالک شناسایي « در فصل 6 رجوع کنید.

)1( وزن قابل یدک کشیدن )یدک کشیدن کاروان، قایق، وغیره(.
- الزم است وزن هاى مجاز قابل يدک كشيدن را كه توسط قوانين محلى مشخص شده است و مخصوصاً وزن هاى مجازى را كه در قوانين رانندگى ذكر شده است رعايت نماييد. 

براى هرگونه تنظيم قالب اتصال به نمايندگى هاى مجاز مراجعه كنيد. در تمام شرایط وزن کل خودرو در حال حرکت )خودرو + یدک( باید رعایت شود.
- اگر خودرو شما داراي حداكثر وزن مي باشد )حداكثر وزن مجاز با بار( حداكثر سرعت بايد محدود به 100 كيلومتر در ساعت باشد و فشار باد الستيك ها 0/2 بار افزايش يابد.

- راندمان و قدرت موتور در جاده كوهستانى با افزايش ارتفاع كاهش مى يابد، به شما پيشنهاد مى كنيم كه از حداكثر وزن اعالم شده 10٪ در اولين 1000 متر و بعد 10٪ اضافى 
به ازاى هر 1000 متر ديگر كم كنيد.



6

8-6

قطعات یدکی و تعمیرات

قطعات يدكى اصلى خودرو بر اساس مشخصات فنى بسيار دقيق طراحى شده اند و به طور مرتب تست مى شوند. به همين دليل از كيفيتى باالتر و يا معادل قطعاتى كه روى خودرو 
نصب شده اند، برخوردار مى باشند.

با استفاده مداوم از قطعات يدكى اصلى، كارآيى خودرو شما تضمين خواهد شد. به عالوه، تعميرات انجام شده در شبكه خدمات پس از فروش و با قطعات يدكى اصلى، بر اساس 
شرايط ذكر شده در پشت برگه سفارش تعمير، گارانتى مى شوند.
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انتخاب سوخت

خودروى شــما توانايى مصرف دو نوع سوخت بنزين و 
CNG را دارا مىباشــد. كليد 1 به شــما اين امكان را 

مى دهد كه نوع سوخت را انتخاب كنيد.

نشانگر  بر روى صفحه نشانگرها، حالت انتخاب 
شده را نمايش مى دهد:

- خاموش بودن نشانگر: حالت بنزينى؛
- روشن شدن نشــانگر به رنگ ســبز: انتخاب حالت

CNG و فعال بودن حالت CNG؛ 
- چشمك زدن نشانگر با رنگ سبز: خالى بودن مخزن 
CNG انتقــال بــه حالت بنزينى به صــورت خودكار 

صورت مى گيرد؛
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اصول عملکرد

روشن کردن موتور
خودرو هميشــه در حالت بنزينى روشن مى شود و در 
صورتى كه قبل از روشــن كردن موتور حالت گازسوز 
انتخاب شده باشــد، انتقال به حالت CNG به صورت 

خودكار صورت مى گيرد.
مــدت زمان اين انتقال، براســاس دماى محيط متغير 
است. در دماى كمتر از C°0 ممكن است چند دقيقه 

طول بكشد.

تذکر:
براى روشن كردن موتور، به فصل 2 دفترچه راهنماى 

مشترى خودرو مراجعه كنيد.
به منظور جلوگيرى از آسيب رسيدن به موتور خودرو، 
حداقل يكبــار در هفته چند كيلومتر در حالت بنزينى 

رانندگى كنيد.

CNG انتقال به حالت
كليد 1 را فشار دهيد.

انتقال به حالت CNG به صورت خودكار انجام مى شود.

انتقال به حالت بنزینی
كليد 1 را فشار دهيد.

اگر هنگام رانندگى مخزن CNG خالى شــود، انتقال 
به حالت بنزينى به صورت خــودكار صورت مى گيرد، 
در چنين حالتى چراغ هشــدار روى صفحه نشانگرها 

چشمك مى زند.
هشدار

مراقب باشيد هميشه مقدارى بنزين براى روشن 
كردن خودرو، در مخزن ســوخت موجود باشــد 
)بــراى اين منظور، اجازه ندهيد نشــانگر  

شروع به چشمك زدن كند(.

مقدار سوخت
نشانگر مقدار ســوخت، مربوط به نوع سوخت انتخاب 

شده توسط كليد 1 است.
تذکر: هنگام چشــمك زدن چراغ هشدار دهنده كم 
بودن ميزان سوخت، براى آگاهى از مقدار بنزين موجود 

در باک، كليد 1 را روى حالت بنزينى قرار دهيد.

تفســير وضعيت چراغ هشــدار  بر روى صفحه 
نشانگرها:

- خاموش بودن چراغ هشــدار: مقدار بنزين موجود در 
باک؛

- روشن شــدن چراغ هشدار: مقدار CNG موجود در 
مخزن؛

- چشــمك زدن چراغ هشــدار: خالى بــودن مخزن 
.CNG

چراغ هشدار دهنده کم بودن میزان سوخت
چراغ هشدار

چشــمك زدن چراغ هشــدار: مخزن بنزين در سطح 
حداقل قرار دارد. شــما مى توانيد با فشار دادن كليد 1 

به حالت CNG انتقال يابيد.
روشن ماندن چراغ هشــدار: مخزن CNG در حداقل 
ســطح قرار دارد، انتقال به حالــت بنزينى به صورت 

خودكار صورت مى گيرد.
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پر کردن مخزن های سوخت

پر کردن مخزن بنزین
به فصل 1 دفترچه راهنماى مشــترى خودرو مراجعه 

نماييد.

CNG پر کردن مخزن
CNG ظرفیت مفید مخزن

لوگان: حدود 83 ليتر.
تذکر:

بر حســب كيفيت CNG، مســافت قابــل پيمودن با 
خودرو ممكن است تغيير كند.

ميزان پر شدن مخزن مى تواند بر حسب دماى محيط، 
كيفيت CNG و سرعت پر كردن متغير باشد. 

هشدار
به مقــدار دلخواه مى توانيد مخــزن GNC را پر 
نماييد. هنگامی که پمپ متوقف می شــود، 
GNC در مخزن به ســطح حداکثر رسیده 

است.
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پر کردن مخزن های سوخت )ادامه(

CNG پر کردن مخزن
توصيه مى شــود هنــگام كار با نازل ســوخت گيرى از 

دستكش استفاده كنيد.
براى پر كردن مخزن به روش زير عمل كنيد:

- سوئيچ را ببنديد.
- درپوش 1 را برداريد.

- نــازل را روى دريچه ســوخت گيرى ۲ نصب كنيد. 
هنگام انجــام اين كار، كاماًل رو بــه روى دريچه و 
نازل قرار گيريد. بررســى كنيد نازل به خوبى قفل 

شده باشد.
- تا اتمام عمل سوخت گيرى به نازل دست نزيند.

- دستورالعمل هاى روى پمپ را دنبال كنيد.

بعد از پر شدن مخزن CNG به روش زير عمل كنيد:
- بست نازل را باز كنيد )در طول اين عمليات، شنيدن 

صداى تخليه گاز داخل نازل طبيعى است(.
- درپوش 1 را روى دريچه سوخت گيرى ۲ قرار دهيد 

و كامال فشار دهيد.

تذکر:
در صــورت عدم تطابق نازل با دريچه ســوخت گيرى، 

مخزن را پر نكنيد، از مامور جايگاه كمك بخواهيد.



7

6-7

درب محافظ

مخزن CNG توسط يك درب محافظ 1 و يك دريچه 
۲ محافظــت شــده اســت، به هیچ وجه آنها را باز 

نکنید.

هشدار
دريچه ۲ امكان دسترســى به يك شير را فراهم 
مى آورد كه فقط بايد توسط افراد متخصص مورد 

استفاده قرار گيرد.

هشدار
بر روى درب محافظ 1 يا مخزن هيچ گونه تغييرى 
)سوراخ، باز كردن، . . .( ايجاد نكنيد و از قرار دادن 

اشياء سنگين بر روى آنها خوددارى كنيد.
هرگز از اسكلت فلزى سيستم GNC براى محكم 

كردن اشياء استفاده نكنيد.
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اسپری رفع پنچری الستیک ها

براى خودروهايى كه داراى چرخ زاپاس نيســتند، يك 
اســپرى رفع پنچرى پيش بينى شــده است كه در زير 

كفپوش صندوق عقب يا داخل جعبه ابزار قرار دارد.
براى استفاده مناسب، به دستورالعمل هاى روى اسپرى 
مراجعه كنيــد و توصيه هاى ايمنــى را رعايت نماييد 

)این اسپری دارای گاز قابل اشتعال است(.

توجه
رفع پنچرى موقتی است، فشار باد الستيك، حتى 
بعد از طى چند كيلومتر، مطابق مقدار توصيه شده 
توسط ســازنده نخواهد بود. استفاده از خودرو در 
اين شرايط ممكن اســت باعث استهالک بيشتر 

الستيك گردد.
از سوى ديگر ممكن است چرخ به دليل رانندگى 
با فشــار باد كم، قبل از استفاده از اسپرى آسيب 

ديده باشد.
بنابراين، الزم اســت بعد از اســتفاده از اسپرى، 
وضعيت الســتيك و فشــار باد مورد بازبينى قرار 

گيرد.

در صورت نياز به جايگزينى اســپرى، از نمايندگى هاى 
مجاز يك اســپرى رفع پنچرى كاماًل مطابق با اسپرى 

استفاده شده تهيه نماييد.
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بروز ایراد در عملکرد

به طور كلى در صورت بروز ايراد در عملكرد هنگام رانندگى در حالت CNG، قبل از هر كار با انتقال دستى به حالت 
بنزينى، وجود ايراد در سيستم CNG را بررسى كنيد. در اين صورت، خودرو قادر است در حالت بنزينى كار كند.

آنچه که باید انجام دادعلت های ممکنچه اتفاقی رخ می دهد؟

هنگام رانندگی
يا چراغ  انتخاب سوخت  نشانگر   -
نشانگر  صفحه  روى  هشدار 

چشمك مى زند.
روشن  سوخت  انتخاب  نشانگر   -

نمى شود.

يا  الكترونيكى  يا  الكتريكى  ايراد 
CNG خرابى سيستم

هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز 
مراجعه نماييد.

روشن  بنزينى  حالت  در  خودرو 
 CNG مى شود، اما انتقال به حالت
ناممكن  يا  انجام مى شود  تأخير  با 

است.

ايراد  يا  است  خالى   CNG مخزن 
الكتريكى وجود دارد.

يا هر  را پر كنيد و   CNG مخزن
مجاز  نمايندگى  به  سريع تر  چه 

مراجعه نماييد.

)به  گاز  غيرطبيعى  بوى  استشمام 
نشت سوخت CNGغير از هنگام سوخت گيرى(.

حالت بنزينى را انتخاب كنيد و يا 
هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز 

مراجعه نماييد.
هشدار

انجــام هر گونــه عمليات و ايجــاد تغيير بر روى 
مجموعه سيستم CNG به جز توسط متخصصان 
شبكه خدمات پس از فروش خودرو مطلقاً ممنوع

است.

CNG برنامه سرویس و نگهداری
به دفترچه ســرويس و نگهــدارى خودرو مراجعه 

نماييد.
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