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راهنمای استفاده،  گارانتی و سرویس های ادواری



مشخصات 

 KMC J7  نام کتاب: راهنمای استفاده، گارانتی و  سرویس های ادواری خودروی سواری
سفارش دهنده: شرکت کرمان موتور

ترجمه و تنظیم: شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
تهیه و چاپ: روابط عمومی صنایع خودروسازی کرمان

تعداد صفحات: 270 صفحه
تاریخ چاپ: زمستان 1401 / چاپ دوم
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پیشگفتار
از اعتمــاد شــما بــه محصــوالت شــرکت کرمــان موتــور سپاســگزاریم. ورود شــما را بــه جمــع دارنــدگان محصــوالت 
ایــن شــرکت خــوش آمــد می گوئیــم و امیدواریــم در هــر روز از زندگــی، J7 همــراه ســفرهای شــیرین و بــه یادماندنــی 
شــما باشــد. ایــن خــودرو از نظــر فنــاوری پیشــرفته، طراحــی پیچیــده و عملکــردی در حــد عالــی قــرار دارد. بــه دلیــل 
ــد، ایــن خــودرو دارای قــدرت موتــور بــاال، مصــرف ســوخت پاییــن، ایمنــی و  کنتــرل کیفــی و دقیــق در زمــان تولی

راحتــی در رانندگــی و دارای تجهیــزات مــدرن رانندگــی و سیســتم صوتــی می باشــد.
ــه می شــود  ــن رانندگــی بــا خــودرو، توصی ــل از اولی ایــن کتابچــه راهنمــا را همــواره در خــودرو داشــته  باشــید. قب
آن را بــا دقــت مطالعــه نمــوده تــا بــا ســاختار و عملکردهــای مختلــف سیســتم های خــودرو، نحــوه اســتفاده از آن و 

دســتورالعمل های شــرکت ســازنده آشــنا شــوید.
بــرای برخــورداری از عملکــرد عالــی، رانندگــی ایمــن، لذت بخــش و حفــظ ارزش خــودرو، توصیــه می شــود در 

ــید. ــا باش ــح از آن کوش ــداری صحی نگه
ــا نمایندگــی مجــاز شــرکت کرمــان  ــد، ب ــا ســؤالی داری ــن راهنم ــه شــده در ای اگــر در مــورد دســتورالعمل های ارائ

ــن فرصــت پاســخگوی ســواالت و پیشــنهادات شــما باشــند. ــا شــکیبایی در اولی ــا ب ــد ت موتــور تمــاس بگیری
سفر ایمن و راحتی را برایتان آرزو می کنیم.

مقدمه
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این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش خودرو باید به مالک بعدی سپرده شود.

مشخصات خودرو

نوع خودرو:

مدل: رنگ:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو: تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک

مالک اصلی

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

آدرس:

شماره تلفن:

تاریخ خرید: کد پستی:

مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

آدرس:

شماره تلفن:

تاریخ خرید: کد پستی:

گواهی می نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سالمت بدنه و باتری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.
امضاء: تاریخ:    نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:   
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اقدامات احتیاطی!

دستورالعمل های زیر را برای حفظ ایمنی خود و سرنشینان هنگام رانندگی در نظر داشته باشید:
1. پس از مصرف دارو و الکل رانندگی نکنید.

2. به تابلوی محدودیت سرعت توجه کنید. از رانندگی با سرعت باال، بارگیری بیش از حد یا مسافرگیری بیشتر از ظرفیت خودرو اجتناب نمایید.
3. از تجهیزات ایمنی خودرو به درستی استفاده کرده و صندلی کودک مناسب خودرو را انتخاب نمایید.

4. تمام سرنشینان خودرو را از نحوه استفاده مناسب از تجهیزات ایمنی آگاه کنید.
5. برای آشنایی با اطالعات ایمنی مهم ارائه شده در این راهنما، آن را با دقت مطالعه کنید.

دستورالعمل های راهنمای مالک

این راهنمای مالک برای تمام مدل های این خودرو و تجهیزات مورد استفاده در آن تنظیم و تدوین شده است. در این راهنما درمورد تجهیزات بهینه یا تجهیزات 
استاندارد مطلبی ارائه نشده است. ممکن است بعضی از تجهیزات شرح داده شده در این راهنما در خودروی شما وجود نداشته باشد. برای اطمینان از سطح 

تجهیزات خودرو به قرار داد خرید خود مراجعه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
این راهنما برای آشنایی شما با نحوه عملکرد و تعمیر و نگهداری خودرو تنظیم شده تا بهترین شرایط بهره برداری از خودرو حفظ شود . قبل از استفاده از 
خودرو این راهنمای مالک را با دقت مطالعه نمایید. کارکنان فنی خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور آشنایی کاملی با خودرو داشته و در صورت نیاز 
به سرویس یا پاسخ به سواالت شما خوشحال می شوند که خدمتی به شما ارائه دهند. تمام مشخصات فنی در این راهنما از زمان چاپ در دسترس شما قرار 
می گیرد. از آنجایی که شرکت کرمان موتور همواره در حال ارتقاء و تغییرات اساسی در تولید خودرو است بنابراین تمام حقوق چاپ این کتابچه راهنما برای 
شرکت محفوظ است. چنانچه مشخصات فنی خودرو با لیست مشخصات فنی ارائه شده در این راهنما تفاوت داشته باشد. این دفترچه را معیار سفارش خود 

و اقدامات خصوصی در نظر نگیرید.
خواهشمند است در صورت فروش یا واگذاری این خودرو به فرد دیگر، تمام مدارک خودرو و همچنین راهنمای استفاده آن را در اختیار مالک جدید قرار دهید.
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نکات احتیاطی مربوط به کیفیت سوخت

در صورت استفاده از سوخت یا روغن نامناسب، نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مسؤلیت خسارات وارد شده به موتور، گیربکس و سایر قطعات سیستم 
انتقال قدرت را نمی پذیرد حتی اگر خودرو گارانتی داشته باشد. لذا استفاده از سوخت و روغن مناسب در خودرو و انجام سرویس های دوره ای در آنها الزامی 

می باشد.
تعمیر و نگهداری خودرو 

از تعمیر و نگهداری غیر مجاز و نامناسب خودرو جدًا اجتناب کنید. زیرا بر عملکرد خودرو، سیستم های حرکتی و ایمنی تأثیر خواهد گذاشت. تحت هیچ 
شرایطی اقدام به تعمیر و نگهداری خودرو نکنید. صدمه دیدگی یا ایراد بوجود آمده در خودرو بدلیل تعمیر و نگهداری در مراکز غیر مجاز و نامناسب تحت 

پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

حق چاپ و انتشار یا کپی قسمتی از این راهنما بدون کسب مجوز از نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ممنوع است. تمام حقوق 

مربوط به چاپ، انجام اصالحات و سایر موارد برای نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور محفوظ می باشد.
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AIRBAG صندلی  روی  هرگز  را  کودک  صندلی 
خودرو مجهز به کیسه هوا نصب نکنید، 
در غیر اینصورت ممکن است منجر به 

آسیب بدنی یا حتی مرگ کودک شود!

برچسب هشدار کیسه هوا

دستورالعمل های حفظ ایمنی
  اخطار

مطالب دارای این عالمت مربوط به دستورالعمل حفظ ایمنی هنگام رانندگی است. بی توجهی به این هشدار، خطرناک بوده و به سادگی منجر به بروز تصادف، 
آسیب بدنی جدی یا حتی مرگ سرنشینان خودرو خواهد شد.

  هشدار
مطالب دارای این عالمت مربوط به دستورالعمل حفظ ایمنی هنگام رانندگی است. بی توجهی به این هشدار، احتمال دارد منجر به بروز تصادف، آسیب بدنی 

یا حتی مرگ سرنشینان خودرو شود.
  احتیاط

مطالب دارای این عالمت مربوط به دستورالعمل حفظ ایمنی هنگام رانندگی است. در صورت بی توجهی به این هشدار، احتمال بروز تصادف یا آسیب بدنی 
شدید سرنشینان خودرو وجود خواهد داشت.

  توجه
مطالب دارای این عالمت، صدمات احتمالی خودرو را شرح می دهد. در صورت استفاده از خودرو، حتماً به هشدارها توجه نمایید.

  پیام زیست محیطی
مطالب دارای این عالمت مربوط به دستورالعمل های حفظ محیط زیست است.

  عالمت ستاره
وجود عالمت ستاره در جلو یک عنوان بدان معنی است که ابزار یا کارکرد شرح داده شده تنها می تواند برای خودروهای خاصی باشد و خودرو خریداری شده 

شما ممکن است فاقد این ویژگی باشد.
در این راهنما غیر از شرح مطالب، از عالئم جهت )جلو، عقب، راست و چپ( استفاده شده است که نشان دهنده جهت رانندگی است.



J7فهرستراهنمای

1- فهرست تصویری
12 نمای بیرونی خودرو

ول
ل ا

ص
ف

15 نمای درب سمت راننده

16 نمای محفظه موتور

17 نمای داخلی خودرو

2- تجهیزات ایمنی خودرو
)صندلی، کمربندایمنی و سیستم های حفاظت کمکی(

20 صندلی

دوم
ل 

ص
ف

24 زیر آرنجی

25 پشت سری

26 کمربند ایمنی

34 ایمنی کودک

35 صندلی کودک

39 )SRS کیسه های هوا )سیستم

3- داشبورد و کلیدهای کنترل
51 صفحه نشانگر

وم
ل س

ص
ف

52 نشانگرها

55 چراغ های نشانگر و هشدار

64 منظوره  چند  نمایشگر  صفحه 
اطالعات

68 تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو

69 دسته برف پاک کن و شیشه شوی

71 چراغ های بیرونی خودرو

76 چراغ های داخلی خودرو

78 کلیدهای روی غربیلک فرمان

79 آفتابگیر

80 شارژر تجهیزات جانبی

82 محفظه نگهداری

86 شیشه باالبر برقی

89 سان روف
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4- بررسی و تنظیمات قبل از استفاده از خودرو
95 کلید خودرو 

ارم
چه

ل 
ص

ف

98 کلید هوشمند

101 سیستم ضدسرقت

102 درب های خودرو

105 بررسی چراغ های هشدار و نشانگر

105 بررسی چرخ ها

106 درب موتور

107 صرفه جویی در مصرف باتری

107 مایع شیشه شوی شیشه جلو

107 درب  دستی  بستن   / بازکردن 
صندوق عقب

110 درب صندوق عقب برقی

114 درب باک سوخت

116 تنظیم غربیلک فرمان

117 آینه های دید عقب

120 ترمز پارک برقی

5- روشن کردن موتور و استفاده از خودرو 
123 آب بندی خودرو

جم
ل پن

ص
ف

124 اقدامات احتیاطی هنگام روشن کردن 
موتور و رانندگی با خودرو

128 شروع به حرکت خودرو

136 رانندگی با خودرو

142 صرفه جویی در مصرف سوخت 

144 سیستم فرمان برقی

144 سیستم ترمز

146 سیستم کمکی ترمز 

151 سیستم ترمز پارک

155 سیستم خودکار ترمز اضطراری*

156 سیستم هشدار خارج شدن از مسیر*

159 سیستم نشانگر نقطه کور* 

160 دوربین پانوراما ˚360 

164 سیستم رادار دنده عقب

171 )CCS( سیستم کروز کنترل

173 شرایط مختلف رانندگی

7- اقدامات اضطراری
191 تجهیزات هشدار خطر

تم
هف

ل 
ص

ف
192 پنچر شدن چرخ 

193 باتری  به  کمکی)باتری  استارت 
کردن(

197 استارت خودرو با هل دادن

199 بکسل کردن خودرو

202 بکسل کردن سایر خودروها 

202 شرایط اضطراری در زمان استفاده 
از خودرو

6- سیستم تهویه مطبوع و سیستم 
صوتی خودرو 

182 دریچه های خروج هوا

شم
ل ش

ص
ف

178  )A/C( سیستم تهویه مطبوع

190 سیستم صوتی
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7- مشخصات فنی خودرو

249 روغن و روانکاری های توصیه شده 
و مقدار پرکردن روغن

هم
ل د

ص
ف

251 پارامترهای اصلی موتور

252 پارامترهای فنی خودرو

253 باد  فشار  و  الستیک  مشخصات 
الستیک در حالت سرد

254 چهارچرخ  موقعیت  پارامترهای 
خودرو

255 اطالعات شناسایی خودرو 

8-تعمیر و نگهداری و تمیز کردن خودرو

206 دستورالعمل های تعمیر و نگهداری 
و تمیز کردن خودرو

تم
هش

ل 
ص

ف

207 کردن  تمیز  و  نگهداری  و  تعمیر 
بیرون خودرو

212 تمیز کردن داخل خودرو 

214 ترمیم با استفاده از ضدزنگ

9-تعمیر و نگهداری خودرو
217 نکات مربوط به تعمیر و نگهداری

هم
ل ن

ص
ف

221 بررسی محفظه موتور

223 مایع خنک کننده موتور

226 روغن موتور

228 تسمه موتور

228 شمع موتور 

229 روغن گیربکس

229 فیلتر هوا

230 ترمزها

231 مایع شیشه شوی شیشه جلو

232 برف پاک کن های شیشه جلو

233 تعمیر و نگهداری فیلتر هوای اتاق

234 تهویه  سیستم  نگهداری  و  تعمیر 
)A/C( مطبوع

235 باتری 

236 تعویض باتری ریموت کنترل

239 تعویض فیوز 

هم
ل ن

ص
ف

240 تعویض المپ چراغ ها .
241 چرخ ها 
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تصویریفصل1 فهرست 

12 نمای بیرونی خودرو

12   نمای خودرو از کنار

13   نمای خودرو از جلو

14   نمای خودرو از عقب

15   نمای درب سمت راننده

16 نمای محفظه موتور

17 نمای داخلی خودرو

18   کنسول باالی سر
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ف

12

نمای بیرونی خودرو   

نمای خودرو از کنار   

1 درب باک سوخت
2 دستگیره بیرونی درب ها 

3 آینه بغل
4 محل قرارگیری جک

4

1 32
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نمای خودرو از جلو  

1 آینه دید عقب داخلی
2 دوربین جلو

3 سنسورهای رادار جلوی خودرو
4 قالب بکسل جلو

5 سنسور مسافت سنج هوشمند جلو
6 سنسور تشخیص باران

7 برف پاک کن جلو
8 مجموعه چراغ های جلو

1 6

7

8
2

34
5
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نمای خودرو از عقب  

1  چراغ ترمز سوم
2 دوربین دنده عقب

3 مجموعه چراغ های عقب
4 چراغ مه شکن عقب

5 سنسور رادار دنده عقب
6 قالب بکسل عقب

1

3
2

4
5

6
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1  دستگیره داخلی خودرو
2 کلید شیشه باالبر برقی

3 محفظه نگهدارندی روی پنل درب

نمای درب سمت راننده   

1

3

2
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نمای محفظه موتور  

1   مخزن مایع خنک کننده موتور
2 میله گیج اندازه گیری روغن موتور

3 درپوش مخزن روغن موتور
4 مخزن روغن ترمز

12V 5 باتری
6 جعبه فیوز

7 فیلتر هوا
8 مخزن مایع شیشه شوی

1 32 4 5 6

8 7
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نمای داخلی خودرو   

سمت راننده   

1 2 3 4 5 8

697111213 10

171514 16
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کنسول باالی سر  

)*( SOS 1 دکمه
1 دکمه چراغ مطالعه سمت راست

3 کلید سایبان سان روف
4 کلید چراغ داخلی خودرو

5 جا عینکی
6 کلید عملکرد چراغ های داخلی خودرو در هنگام 

بازبودن درب ها
7 کلید کشویی سان روف

8 دکمه چراغ مطالعه سمت چپ

بیرونی  چراغ های  تنظیم  )کلید  راهنما  دسته   1
خودرو(

2 غربیلک فرمان 
- بوق

- کلیدهای کنترل چند عملکردی
)SRS( سیستم کیسه هوا -

- تنظیم غربیلک فرمان  
3 صفحه نمایشگر

4 دسته برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو                                                
)MP5( 5 سیستم صوتی

6 جعبه داشبورد
7 دسته دنده

8 چراغ تزئینی داشبورد
9 کلید هشدار خطر )فالشر(

EPB 10 کلید
Auto Hold 11 کلید

12 صندلی
13 اهرم بازکردن درب موتور

14 کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ ها ی جلو

15 کلید تنظیم آینه های بغل
ESC OFF 16 دکمه

17 دکمه برقی درب صندوق عقب

7 7 3

1 28

44



فصل 2
خودرو ایمنی  و   تجهیزات 

 )صندلی، کمربند ایمنی و سیستم های حفاظت کمکی(

31   سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی 

32   کمربند ایمنی سه نقطه ای

33   تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی

34   سرویس و نگهداری کمربند ایمنی

34 ایمنی کودک

34   محافظت از کودک

35 صندلی کودک

37   محدودیت های استفاده از  صندلی کودک

39   نحوه نصب صندلی کودک

39 )SRS کیسه های هوا )سیستم

41   چراغ هشدار کیسه هوا

42   کیسه های هوای جلو

42   کیسه هوای جانبی

43   کیسه هوای پرده ای

43   نحوه عملکرد کیسه هوا

20 صندلی

20   تنظیم صندلی های برقی

20   تنظیم دستی صندلی

22   گرم کن صندلی

23   تاشوی صندلی

24 زیر آرنجی

25 پشت سری

25   پشت سری غیر قابل تنظیم

25   پیاده کردن پشت سری

26   نصب پشت سری

26 کمربند ایمنی

26   هشدارهای الزم هنگام استفاده از کمربند ایمنی

30   سیستم یادآوری بستن کمربند ایمنی

31   محافظت از زنان بارار

31   محافظت از افراد ناتوان
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صندلی  

تنظیم صندلی های برقی   

در صورت مجهز بودن خودرو به صندلی برقی، 
در  تنظیم  دکمه  از  استفاده  با  را  آن  می توان 

حالت های مختلف تنظیم نمود.

فشاردادن کلید در جهت فلش

صندلی به سمت جلو و عقب حرکت می کند.1

صندلی به سمت باال و پایین حرکت می کند.2

تنظیم دستی صندلی  

1

2

2

1
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روشعملکردشماره

تنظیم زاویه پشتی صندلی1

1. برای تنظیم پشتی،  اهرم تنظیم را به سمت باال بکشید. قبل از قفل 
شدن اهرم را رها کرده و پشتی را به سمت عقب هل دهید.

2. اهرم تنظیم را باال بکشید. پشتی صندلی به صورت خودکار در 
حالت عمودی حرکت خواهد کرد.

اهرم را به سمت باال بکشید و صندلی را به سمت جلو و عقب حرکت حرکت صندلی به سمت جلو و عقب2
دهید پس از رها کردن اهرم باید صندلی در جای خود قفل شود

به اندازه نیاز اهرم را به سمت باال کشیده یا فشار دهید.حرکت صندلی به سمت باال و پائین3 3

   اخطار
به منظور جلوگیری از آسیب بدنی و یا مرگ، . 	

در صورت ترمز ناگهانی یا برخورد، راننده باید 
قبل از شروع به حرکت، پشتی صندلی را در 
حالت عمود قرار داده و به پشتی صندلی تکیه 
دهد و کمربند ایمنی را به درستی تنظیم نماید.

به منظور جلوگیری از آسیب بدنی و یا مرگ در . 	
یا برخورد، سرنشینان  صورت ترمز ناگهانی 
باید صندلی های خود را در حالت عمود قرار 
و کمربند  تکیه دهند  به پشتی صندلی  و  داده 

ایمنی را به درستی تنظیم نمایند.
راننده . 	 صندلی  تنظیم  از  رانندگی،  حین  در 

عدم  باعث  است  ممکن  زیرا  کنید؛  خودداری 
توقف  زمان  در  تنها  شود.  خودرو  کنترل 
خودرو، می توان صندلی راننده را تنظیم نمود.

 هشدار
فاصله بین راننده تا غربیلک فرمان نباید کمتر . 	

از 5cm	 و فاصله زانو تا داشبورد باید حداقل 
محدوده  در  را  شئ  گونه  هیچ  باشد.   	0cm

اهرم تنظیم صندلی جلو قرار ندهید.
قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید که صندلی، . 	

کمربند ایمنی و پشت سری در موقعیت درست 
قرار داشته باشند.

یا . 	 و  ناتوان  افراد  یا  کودکان  گذاشتن  تنها  از 
حیوانات در خودرو اجتناب کنید، زیرا ممکن 
است به صورت تصادفی دکمه یا کنترل کننده ای 
را فعال نموده و باعث تصادف و یا آسیب به 

خودشان شوند.
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گرم کن صندلی  

استارت  دکمه  گرم کن صندلی،  کردن  فعال  برای 
گرم کن  دکمه  و  داده  قرار   ON موقعیت  در  را 
صندلی روی صفحه MP5 را فشار دهید. گرم کن 
به کار  با درجه سه شروع  به صورت پیش فرض 
می کند. برای انتخاب درجه گرمای گرم کن، دکمه 
را مجددًا فشار دهید. با فشار دکمه OFF، عملکرد 

  توجه

برقی . 	 تنظیم  خودرو،  کردن  روشن  هنگام 
صندلی به صورت موقت غیرفعال می شود.

نمی توان . 	 باتری،  در صورت عدم شارژ کافی 
صندلی را به صورت برقی تنظیم نمود.

جهت . 	 چند  در  صندلی  همز مان  تنظیم  از 
خودداری کنید. در یک زمان، صندلی را دریک 

جهت تنظیم کنید.
برای . 	 است،  خاموش  موتور  که  هنگامی 

جلوگیری از خالی شدن باتری، زمان زیادی را 
صرف تنظیم صندلی نکنید.

تنظیم صندلی را به درستی انجام داده و قبل . 5
از حرکت از قفل شدن صندلی اطمینان حاصل 

نمایید.
به محافظ جریان . 	 برقی مجهز  موتور صندلی 

مازاد مدار است. در صورتی که هنگام تنظیم، 
و  نموده  صبر  ثانیه   	0 شد،  متوقف  موتور 

سپس مجدداً اقدام به تنظیم نمایید.

گرم کن صندلی راننده غیرفعال می شود.
در شرایط زیر گرم کن صندلی را فعال نکنید.

1. در صورت عدم استفاده از صندلی.
2. در صورت وجود روکش روی صندلی.

3. در صورتی که تشکچه صندلی مرطوب باشد.
4. در صورتی که دمای بیرون یا داخل خودرو بیش 

از C°25 باشد.

 هشدار

افرادی که به دلیل بیماری، ناتوانی در پاها و . 	
یا بیماری مزمن )مثل دیابت( به درد یا گرما 
حساس هستند، ممکن است هنگام استفاده از 
گرم کن صندلی، دچار سوختگی در پشت، ران 
و یا پاها شوند. بنابراین باید شرایط افراد را 
در نظر بگیرید. و از گرم کن صندلی برای افراد 

حساس به درد یا گرما استفاده نکنید.
مرطوب بودن صندلی ممکن است باعث عدم . 	

گرم شدن صندلی و یا افزایش خطر سوختگی 
شود.

از خشک . 	 از گرم کن صندلی،  از استفاده  قبل 
بودن آن اطمینان حاصل کنید.

از نشستن با لباس خیس روی صندلی اجتناب . 	

2
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تاشوی صندلی  

در صورتی که خودروی شما قابلیت خم و راست 
شدن صندلی عقب تا حد 4/6 را دارد، می توانید 
دکمه را فشاردهید تا قفل صندلی باز شود و بتوان 
پس از باز شدن قفل صندلی را به سمت جلو خم 

نمود.

قرار  قائم  حالت  در  صندلی  پشتی  که  1.هنگامی 
را  صندلی  پشتی  قفل  کردن  باز  دکمه  دارد، 
فشار دهید و همزمان صندلی را به سمت جلو 

بکشید. پشتی صندلی خم می شود.
2.هنگامی که پشتی صندلی کاماًل خوابیده است 
آن را به سمت باال بکشید تا در جای خود قفل 

شود و در حالت نشیمن قرار گیرد.

  توجه

استفاده از گرم کن صندلی در هنگام خاموش . 	
باتری  شارژ   شدن  خالی  باعث  موتور  بودن 
برای  صندلی  گرم کن  عملکرد  از  می شود. 
مدت طوالنی یا زمانی که فردی روی صندلی 

ننشسته است، استفاده نکنید.
در صورت ریخته شدن مایعات روی صندلی ای . 	

را  آن  بالفاصله  است،  فعال  آن  گرم کن  که 
خشک کنید.

یا هر مایع مشابه دیگر . 	 بنزین، رقیق کننده  از 
برای تمیز کردن صندلی استفاده نکنید.

کنید.
قرار . 5 صندلی  روی  خیس  اشیاء  یا  و  لباس 

ندهید.
از ریخته شدن مایعات روی صندلی جلوگیری . 	

کنید.
صندلی، . 	 ازگرم کن  استفاده  زمان  در  اگر 

متوجه بوی نامطبوعی شدید، بالفاصله گرم کن 
به  بررسی  برای  و  نموده  را خاموش  صندلی 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

فرمائید.

   حفظ محیط زیست

از گرم کن صندلی فقط در صورت نیاز واقعی . 	
را  آن  نیاز  عدم  صورت  در  و  کنید  استفاده 

غیرفعال کنید.

در صورت استفاده از تمیزکننده های شیمیایی . 	
و ناسازگار، روکش صندلی ها مشمول گارانتی 

نمی باشند.

  مراحل تنظیم پشتی صندلی:� 
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صندلی های ردیف عقب   زیر آرنجی  

صندلی های ردیف جلو  

از درب کنسول وسط می توان به عنوان زیر آرنجی 
استفاده نمود.

حلقه  آرنجی،  زیر  از  استفاده  به  نیاز  در صورت 
باز  برای  و  بکشید  فلش  جهت  در  را  آن  باالی 
گرداندن آن به حالت اولیه، زیر آرنجی را به سمت 
باال کشیده و آن را به سمت پشتی صندلی فشار 

دهید.

  توجه

قبل از باز کردن قفل پشتی صندلی، باید پشت . 	
سری را در پایین ترین موقعیت خود قرار دهید.

 هشدار

برای جلوگیری از بروز آسیب جدی و یا مرگ در . 	
هنگام ترمز اضطراری یا در صورت تصادف، 
از تنظیم صندلی موقع حرکت خودداری نمایید.

در . 	 را  حیوانات  یا  و  ناتوان  افراد  یا  کودکان 
به  است  ممکن  زیرا  نگذارید.  تنها  خودرو 
را  کنترل کننده ای  یا  دکمه  تصادفی  صورت 
فعال نمایند که باعث تصادف شدید و یا آسیب 

به خودشان شود.

 احتیاط

آرنجی در جلوترین موقعیت . 	  هنگامی که زیر 
خود قرار دارد برای جلوگیری از آسیب، انگشت 

خود را در انتهای زیر آرنجی قرار ندهید.
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پشت سری  

پشت سری غیرقابل تنظیم  

غیرقابل  سری  پشت  به  خودرو  که  صورتی  در 
تنظیم مجهز است، پشت سری و پشتی صندلی به 
صورت یکپارچه بوده و تنها یک شکاف قفل روی 
ارتفاع پشت  میله پشت سری دارد ولی نمی توان 

سری را تنظیم نمود.

پیاده کردن پشت سری  

به روش زیر پشت سری را پیاده نمایید.

1.  پشت سری را تا باالترین ارتفاع باال بکشید.
2.  دکمه قفل آن را فشار دهید و نگهدارید.

3.  همزمان پشت سری را به سمت باال کشیده و 
پیاده کنید.

  توجه

قبل از استفاده از صندلی، پشت سری را مجدداً . 	
نصب کرده و به درستی تنظیم نمایید.

پشت سری یکپارچه قابل پیاده سازی نمی باشد.. 	

 هشدار

پشت سری در کنار سایر سیستم های ایمنی . 	
خودرو، نقش یک سیستم کمکی را ایفا می کند 
و در برخوردهای شدید از سمت عقب از سر 

راننده محافظت می کند.
هیچ گونه شیئی را به پشت سری وصل نکنید و . 	

از خارج کردن آن خودداری نمایید.
است . 	 که پشت سری خارج شده  در صورتی 

قبل از استفاده از صندلی، آن را مجدداً نصب 
نمایید.
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کمربند ایمنی   

هشدارهای الزم هنگام استفاده از کمربند ایمنی  

چرا کمربند ایمنی از سرنشین محافظت  می کند؟   
هنگامی که شما درون یا روی یک وسیله نشسته اید، 
با همان سرعت وسیله حرکت می کند. برای مثال 
تصور کنید همانند تصویر 1، خودرو یک صندلی 
چرخدار است که مسافران در آن نشسته اند. ابتدا 
شتاب گرفته و سپس متوقف می شود ولی افرادی 
که داخل خودرو هستند متوقف نشده و به حرکت 
مانع  به  که  زمانی  تا  مي دهند  ادامه  جلو  به  رو 
شیشه  )می تواند   2 تصویر  همانند  کنند  برخورد 

جلو یا داشبورد باشد(. 
نشسته  صندلی  روی  درستی  به  که  صورتی  در 
و کمربند را به طور صحیح بسته باشید، همانند 
سرعت  کاهش  با  حرکتتان  سرعت   3 تصویر 
تصادف،  بروز  صورت  در  می شود.  کم  خودرو، 
احتمال مجروح شدن یا مرگ یا آسیب شدید بسیار 
کاهش می یابد. در صورت مجهز بودن خودرو به 
کیسه هوا، حتماًباید راننده و سرنشینان به درستی 

کمربند ایمنی را بسته باشند.

نصب پشت سری  

1. میله پشت سری را داخل سوراخ صندلی قرار 
داده و اطمینان حاصل نمایید که جهت ورود 
آن صحیح می باشد. زائده تنظیم روی میله باید 
روی  قفل  دکمه  که  گیرد  قرار  داخل سوراخی 

آن می باشد.
2. دکمه قفل را فشار داده و نگهدارید و میله پشت 

سری را داخل آن فشار دهید.

  توجه

را . 	 سری  پشت  صندلی،  از  استفاده  از  قبل 
مجدداً نصب کرده وبه درستی تنظیم نمایید.

2

1
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3

 هشدار

 کمربند معیوب نه تنها نمی تواند نقش محافظتی . 	
کمربند  درست  عملکرد  بر  بلکه  باشد،  داشته 
بروز  در صورت  و  می گذارد.  تأثیر  نیز  ایمنی 

تصادف ممکن است باعث بروز آسیب شود.
مراقب باشید که کمربند ایمنی بین درب خودرو . 	

یا صندلی گیر نکند در غیر این صورت ممکن 
است کمربند ایمنی آسیب ببیند.

کمربند . 	 قطعات  سایر  یا  پایه  که  صورتی  در 
ایمنی آسیب دیده باشد، ممکن است در هنگام 

بروز تصادف یا ترمزگیری شدید، کمربند پاره 
شود.

باید . 	 را  دیده(  )صدمه  معیوب  کمربندی 
بالفاصله توسط نمایندگی مجاز شرکت کرمان 
موتور تعویض نمایید. در صورت معیوب بودن 
یا کش آمدن کمربند در اثر تصادف باید توسط 
نمایندگی، آن را تعویض کنید. حتی در صورت 
عدم نقص واضح و قابل مشاهده با چشم غیر 
مسلح، کمربند باید تعویض گردد و سپس از 

نظر ایمنی بررسی شود.
خودتان، کمربند ایمنی را تعمیر، دستکاری یا . 5

پیاده نکنید. سرویس و نگهداری کمربند ایمنی، 
قرقره جمع کننده کمربند، قفل، زبانه باید توسط 
انجام  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی 

شود.

بررسی کمربند ایمنی  
همواره باید کمربند را تمیز نگه داشته و به صورت 
منظم آن را بررسی نمود. در صورتی که کشیدن 
کمربند با سختی صورت می گیرد ممکن است به 
این دلیل باشد که به خاطر سریع برگشتن کمربند 

به حالت اولیه، دچار پیچ خوردگی شده باشد.
1. قالب کمربند ایمنی را گرفته و به آرامی کمربند 

را بیرون بکشید.
2. کمربند ایمنی را با دست صاف کرده و به آرامی 
به جای خود برگردانید. در صورتی که نمی توان 
کمربند را صاف کرده و یا پیچ خوردگی را از 
بین برد، باید در حین رانندگی از همان کمربند 
با  نباید  پیچ خورده  ولی قسمت  نمود  استفاده 
اولین  در  باشد.  داشته  تماس  سرنشین  بدن 
فرصت به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه فرمایید.
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نحوه بستن صحیح کمربند ایمنی  
کمربند ایمنی با توجه به ساختار استخوان بندی انسان طراحی شده است و باید از روی لگن رد شده و به پایین ترین قسمت لگن بسته شود تا بتواند لگن، قفسه 

سینه و شانه را محکم نگه دارد. صندلی و پشت سری را بر اساس بدن سرنشین تنظیم نمایید.
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 هشدار

صحیح . 	 بستن  عدم  یا  ایمنی  کمربند  نبستن   
آن، خطر بروز آسیب در تصادفات را افزایش 
می دهد و درست بستن کمربند نقش مهمی در 

محافظت از فرد دارد.
قائم . 	 حالت  در  صندلی  پشتی  که  صورتی  در 

را  ایمنی  کمربند  درستی  به  و سرنشین  بوده 
بسته باشد، کمربند می تواند بهترین محافظت 

را ارائه دهد.
کمربند باید از وسط شانه سرنشین عبور کند. . 	

از قرار گرفتن کمربند زیر آرنج و یا در تماس 
نزدیک با گردن خودداری کنید.

روی . 	 از  به صورت صاف  باید  ایمنی  کمربند 
قفسه سینه سرنشین عبور کند.

کمربند باید از روی لگن عبور کند و نباید به . 5
به صورت  باید  کند. کمربند  وارد  شکم فشار 
مورب از روی قفسه سینه سرنشین عبور کند.

بستن . 	 حین  در  ایمنی  کمربند  خوردن  پیچ  از 
جلوگیری نمایید.

دست . 	 با  خود  راحتی  برای  را  ایمنی  کمربند 
دورتر از بدن نگه ندارید.کمربند را حتماً سفت 

کنید.

کمربند را از روی اجسام سخت مانند شیشه، . 	
مداد یا کلید عبور ندهید.

با بست، نگهدارنده و یا وسیله ای شبیه این ها، . 	
جهت کمربند ایمنی را تغییر ندهید.

درستی . 0	 به  باید  سرنشین ها  تمامی  و  راننده 
روی صندلی نشسته و همواره کمربند ایمنی را 
در طول سفر حتی درون شهر بسته نگه دارند.

در صورت حضور کودک در خودرو، باید در . 		
محافظتی  سیستم  از  و  نشسته  عقب  صندلی 
مناسب بر اساس وزن و قد کودک استفاده کند.

قفل . 		 زبانه  درون  باید  ایمنی  کمربند  قالب 
در  شود.  قفل  خوبی  به  و  شده  وارد  مربوطه 
قفل  زبانه  در  کمربند  یک  قالب  که  صورتی 
محافظت  میزان  شود،  وارد  دیگری  صندلی 
کمربند ایمنی به شدت کاهش می یابد و ممکن 
است در صورت بروز تصادف منجر به آسیب 

جدی شود.
اجازه ندهید اجسام خارجی وارد شیار قفل . 		

شود زیرا زبانه و کمربند ایمنی عملکرد مناسبی 
نخواهد داشت.

در حین حرکت، از یک کمربند برای چندین نفر . 		
استفاده نکنید. هر کمربند، به یک نفر اختصاص 

دارد و نمی توان هنگام در آغوش گرفتن کودک  
یا نوزاد، از کمربند استفاده نمود.

قبل از بستن کمربند ایمنی، لباس ضخیم یا . 5	
گشاد خود )مانند کاپشن( را درآورید زیرا بر 

میزان کارایی کمربند ایمنی تأثیر می گذارد.
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راهکارعلت احتمالی ایرادچراغ ممتد یا چشمک زن

بسته نبودن کمربند ایمنی راننده یا 
کمربند ایمنی را ببندید.سرنشینان

شیئی روی صندلی سرنشین قرار 
دارد.

شی ء را از روی صندلی برداشته و آن را در 
جای امنی در خودرو قرار دهید.

سیستم یادآوری بستن کمربند ایمنی  

در صورتی که در حین حرکت یا هنگام روشن کردن موتور کمربند ایمنی بسته نباشد، سیستم به راننده 
راننده و سرنشینان، چراغ  ایمنی  از بستن کمربند  داده و چراغ هشدار چشمک می زند. پس  هشدار 

نشانگر بسته نبودن کمربند خاموش خواهد شد و بوق هشدار قطع می شود.

 هشدار

بسته نبودن کمربند ایمنی خطر آسیب بدنی در . 	
تصادف را افزایش می دهد.

استفاده صحیح از کمربند ایمنی نقش مهمی . 	
را در محافظت از شما هنگام سفر ایفا می کند.



31

J7
ی 

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دف

محافظت از زنان باردار  

زنان باردار باید برای رانندگی یا سفر با خودرو، 
طبق دستورات پزشک خود عمل کنند و در طول 

سفر از کمربند سه نقطه ای استفاد کنند.
کمربند شانه ای باید از جای مناسبی روی قفسه 
ممکن  جای  پایین ترین  در  و  کرده  عبور  سینه 
روی لگن بسته شود. کمربند باید صاف و بدون 
و  مادر  به  آسیب  خطر  از  تا  باشد  پیچ خوردگی 
باد شدن کیسه  یا هنگام  برخورد  در حین  جنین 

هوا جلوگیری شود.

محافظت از افراد ناتوان  

برای استفاده از کمربند برای فرد ناتوان، با پزشک 
مربوطه مشورت نمایید.

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی  

در صورت تجهیز خودرو به سیستم پیش کشنده، 
در مواقع برخورد، سیستم پیش کشنده ممکن است 
سیستم  فعال شود.  هوا  کیسه  سیستم  با  همراه 
کمک  ایمنی  کمربند  جمع  کردن  به  پیش کشنده 
از  تصادف ها  برخی  بروز  صورت  در  تا  می کند 

راننده و سرنشین حفاظت  کند.
به  مجهز  ایمنی  کمربند  از  استفاده  روش 
پیش کشنده همانند روش استفاده از کمربند ایمنی 

معمولی است.

   اخطار

کمربند ایمنی نباید از روی شکم عبور . 	
داده شود.
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کمربند ایمنی سه نقطه ای  

بستن کمربند ایمنی  

1. به طور صحیح روی صندلی بنشینید.
2. کمربند را به آرامی از جمع کننده کشیده و آن 
را از روی لگن، قفسه سینه و وسط استخوان 
شانه عبور دهید. کمربند باید بین گردن و شانه 

باشد.
3. زبانه را داخل شیار قفل کمربند نموده تا صدای 

کلیک شنیده شود.
آن  شدن  بسته  از  و  کشیده  محکم  را  کمربند   .4

اطمینان حاصل نمایید.

تا  بکشید  آن  جمع کننده  سمت  به  را  کمربند   .5
سفت شود و اطمینان حاصل کنید که کمربند از 

 هشدار

پیش کشنده، . 	 سیستم  شدن  فعال  صورت  در 
و  نبوده  استفاده  قابل  ایمنی مجدداً   کمربند  
باید به صورت کامل همراه با جمع کننده و قالب 

کمربند ایمنی تعویض شود.
در صورت بروز تصادف اگر پیش کشنده فعال . 	

نشده است، باید مجدداً توسط نمایندگی مجاز 
شرکت کرمان موتور مورد بررسی قرار گیرد تا 

در صورت لزوم تعویض گردد.
سیم کشی . 	 یا  قطعات  اختیاری  صورت  به 

سیستم پیش کشنده را تغییر ندهید تا از فعال 
شدن ناگهانی و آسیب به سیستم پیش کشنده 

جلوگیری شود.
غیر . 	 الکترونیکی  عیب یابی  تجهیزات  از 

کمربند  پیش کشنده  سیستم  برای  استاندارد 
ایمنی استفاده نکنید.

 هشدار

. برای راحتی خود هرگز روی پشتی صندلی . 	
زمانی  کمربند  کارایی  بیشترین  ندهید.  تکیه 
به  به صورت صاف  است که سرنشین کامالً 

پشتی صندلی تکیه داده باشد.

روی شانه عبور کرده و قفسه سینه را محکم نگه 
داشته و تا حدی از زیر لگن عبور کند.

  توجه

در هنگام ترمزگیری ناگهانی یا بروز تصادف، . 	
ممکن است جمع کننده کمربند ایمنی قفل شود. 
به آرامی کمربند را کشیده تا بتوانید کمی روی 

صندلی حرکت کنید.
از . 	 راحتی  به  ایمنی  کمربند  که  صورتی  در 

جمع کننده بیرون کشیده نمی شود آن را محکم 
کمربند  آرامی  به  و سپس  کنید  رها  و  کشیده 

ایمنی را از جمع کننده بیرون بکشید.
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کمربند  و  داده  فشار  را  کمربند  آزادکن  دکمه 
و  نموده  تنظیم  نظر  مورد  ارتفاع  در  را  شانه ای 
سپس دکمه را رها کنید تا کمربند در ارتفاع مورد 

نظر قفل شود.

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی  

آزاد کردن قفل کمربند ایمنی  

دکمه روی قفل را فشار دهید تا کمربند باز شده و 
به صورت خودکار جمع شود.

نظر  از  را  کمربند  شدن،  جمع  عدم  صورت  در 
گره خوردگی بررسی نموده و مجددًا امتحان کنید.

 هشدار

ارتفاع کمربند ایمنی باید در مناسب ترین حالت . 	
تنظیم شود. در غیر این صورت عملکرد سیستم 
افزایش  آسیب  بروز  و خطر  کاهش  محافظتی 

می يابد.
کمربند ایمنی شانه ای باید از روی وسط شانه . 	

عبور کرده و نزدیک گردن نباشد.
گونه . 	 هیچ  کمربند  کنید  حاصل  اطمینان 

پیچ خوردگی نداشته باشد.
پس از تنظیم ارتفاع، کمی نگهدارنده کمربند را . 	

به باال و پایین حرکت دهید تا از قفل بودن آن 
اطمینان حاصل نمایید.

بررسی عملکرد کمربند ایمنی  
از  سریع  خیلی  ایمنی  کمربند  که  صورتی  در 
جمع کننده بیرون کشیده شود، جمع کننده می تواند 
افزایش  برای  شود.  ایمنی  کمربند  لغزیدن  مانع 
را  آن  عملکرد  ایمنی،  کمربند  اطمینان  قابلیت 
بررسی نمایید. کمربند را با دست گرفته و آن را 
به سرعت به سمت جلو بیرون بکشید. جمع کننده 
باید از لغزیدن بیش از حد کمربند ایمنی جلوگیری 
جمع کننده  که  صورتی  در  بررسی  حین  در  کند. 
نتواند به درستی کمربند را قفل کند باید بالفاصله 
تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  با 

حاصل فرمایند.

  کشیدگی بیش از حد کمربند ایمنی� 
در صورتی که بر اساس سایز بدنی و یا به هر علت 
افزایش  را  ایمنی  کمربند  طول  می خواهید  دیگر، 
دهید با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

حاصل فرمایید.
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سرویس و نگهداری کمربند ایمنی  

1. به صورت منظم عملکرد قطعات مختلف کمربند 
ایمنی )از جمله قفل، زبانه، جمع کننده، تسمه 
کمربند و نگهدارنده آن( را بررسی نمایید. در 
پارگی  شل شدگی،  گونه  هر  مشاهده  صورت 
تمام  دیگر،  نقص  هر  یا  ترک خوردگی  یا  و 
مجموعه کمربند باید تعویض گردیده و فقط از 

کمربند مناسب خودرو استفاده شود. 
2. در صورت وجود هر گونه آلودگی روی کمربند، 
به  سختی و آهسته جمع می شود. با یک دستمال 

خشک تمیز، کمربند شانه ای را تمیز کنید.
رقیق  محلول  یک  از  کمربند  کردن  تمیز  برای   .3
آب و صابون و یا محلول مناسب تمیز کردن 
تجهیزات داخلی و کفپوش استفاده نمایید. آن 
را با یک پارچه تمیز شسته و اجازه دهید در 

ایمنی کودک  

محافظت از کودکان  

در حین حرکت، باید کودکان به درستی محافظت 
مناسب  محافظتی  سیستم  انتخاب  برای  شوند. 
با توجه به سایز کودک بر اساس استانداردها و 

قوانین محلی عمل نمایید.

نوزادان و خردساالن  
سیستم محافطتی مناسب کودک را انتخاب و آن 
را بر اساس دستورالعمل سازنده نصب و از آن 
را  نوزادان  که  می کنیم  توصیه  نمایید.  استفاده 

درون سیستم محافظتی کودک قرار دهید.

محافظت از کودکان بزرگتر  
اگر کودک به اندازه ای بزرگ شده که نمی تواند از 
از  به درستی  باید  صندلی کودک استفاده نماید، 

کمربند ایمنی استفاده کند.
در صورتی که کمربند با صورت یا گردن کودک 
تماس دارد، از یک تشکچه کمکی )صندلی تبدیلی( 
استفاده نمایند. این تشکچه کمک می کند تا کودک 
باالتر آمده کمربند شانه ای از روی شانه او عبور 
نماید و کمربند روی ران، روی پایین ترین قسمت 
با  مناسب  باید  کمکی  تشکچه  شود.  بسته  لگن 
کودک  محافظتی  مدل های سیستم  باشد.  خودرو 
بسیار متنوع است. از سیستم محافظتی مناسب 

استفاده کنید.

 هشدار

بدون . 	 کمربند  طول  افزایش  یا  دستکاری  از 
بر  این صورت  غیر  در  کنید  اجتناب  مجوز 
ممکن  و  گذارده  تأثیر  ایمنی  کمربند  عملکرد 

است منجر به بروز سانحه گردد.

 هشدار

ویژه . 	 مراقبت  به  نیاز  خردساالن  و  نوزادان 
آن ها  برای  خودرو  ایمنی  کمربند  و  دارند. 
مناسب نیست و ممکن است باعث آسیب جدی 

به آن ها شود.
استفاده . 	 کودک  مناسب  محافظتی  سیستم  از 

کنید.

کامل  از خشک شدن  قبل  سایه خشک شود. 
اجازه ندهید کمربند ایمنی جمع شود.
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از  حتماً  می کند  توصیه  موتور  کرمان  شرکت 
جهت  و  نموده  استفاده  مناسب  کودک  صندلی 
نصب و استفاده، بر طبق دستورالعمل سازنده آن 

عمل نمایید.

صندلی کودک    هشدار

روی . 	 کودک  ندهید  اجازه  رانندگی،  هنگام  در 
روی  خود  زانوی  روی  یا  و  ایستاده  صندلی 
صندلی بنشیند . از حضور کودکان در محفظه 
بروز  صورت  در  زیرا  نمایید.  جلوگیری  بار 
تصادف یا ترمزگیری شدید ممکن است آسیب 

جدی ببنند.

 هشدار

هنگام رانندگی، نوزادان و خردساالن باید در . 	
این صورت  در غیر  گیرند  قرار  صندلی کودک 
ممکن است منجر به آسیب بدنی و یا حتی مرگ 

شود.
خود . 	 پای  روی  نوزاد  یا  کودک  دادن  قرار  از 

نمی توانند  افراد  قوی ترین  حتی  کنید  اجتناب 
از ضربات ناشی از تصادف خودرو به کودک 
جلوگیری نمایند و در صورت بروز ترمزگیری 
بین  کودک  است  ممکن  برخورد  یا  شدید 
سرنشین و بخش های مختلف خودرو گیر کرده 

و باعث آسیب بدنی شدید یا حتی مرگ شود.
در صورت مجهز بودن خودرو به سیستم کیسه . 	

هوای جلو، از قرار دادن صندلی کودک به عقب 
صندلی جلو خودداری نمایند. زیرا در صورت 
باز شدن ناگهانی کیسه هوا ممکن است باعث 

آسیب بدنی و یا حتی مرگ شود.
خودرو . 	 و  کودک  مناسب  کودک  صندلی  از 

مناسب  صندلی ها  برخی  کنید.  استفاده 
صندلی  نصب  نمی باشد.برای  شما  خودروی 
سازنده  دستورالعمل  طبق  بر  دقیقاً  کودک، 
عمل کنید. زیرا عدم نصب درست، ممکن است 
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  توجه

پس از نصب صندلی کودک، قبل از استفاده . 	
آن را امتحان کنید. کمی صندلی را حرکت داده 
و به سمت جلو و عقب ببرید تا از محکم بودن 
آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت محکم 
بررسی  سپس  و  نصب  مجدداً  را  آن  نبودن، 

نمایید.
به . 	 بودن شیشه های خودرو  در صورت بسته 

مدت طوالنی، دمای صندلی آرام آرام افزایش 
می یابد. قبل از قرار دادن کودک روی صندلی، 

دمای صندلی را بررسی نمایید.

ترمزگیری  درزمان  را  کودک  به  آسیب  خطر 
اضطراری و یا تصادف، به شدت افزایش دهد.

در صورت عدم استفاده از صندلی کودک، آن . 5
را محکم کنید تا در هنگام ترمزگیری شدید یا 

تصادف به جلو پرتاب نشود.
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صندلی سرنشین عقب- وسطصندلی سرنشین عقب- کنارصندلی سرنشین جلوسایز صندلیگروه وزنی

گهواره
ISO/L1×××
ISO/L2×××

گروه سنی 0
0kg~10kg

ISO/R1×IL×

گروه سنی +0
0kg~13kg

ISO/R1×IL×
ISO/R2×IL×
ISO/R3×××

I گروه سنی
9kg~18kg

ISO/R2×IL×
ISO/R3 ×××
ISO/F2×IUF×
ISO/F2X×IUF×
ISO/F3×IUF×

II گروه سنی
15kg~25kg

-×××

III گروه سنی
22kg~36kg

-×××

ISO/F3: مناسب برای نصب صندلی کودک )با ارتفاع بلند( رو به جلو در این گروه وزنی است.
ISO/F2: مناسب برای نصب صندلی کودک )با ارتفاع کوتاه( رو به جلو در این گروه وزنی است.

ISO/F2X: مناسب برای نصب صندلی کودک )با ارتفاع کوتاه( رو به جلو در این گروه وزنی است.

محدودیت های استفاده از صندلی کودک  

هنگام�استفاده�از�سیستم�ISOFIX،�محدودیت�های�زیر�را�در�نظر�بگیرید.� 
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ISO/R3: مناسب برای نصب صندلی کودک )با اندازه بزرگ( رو به عقب در این گروه وزنی است.
ISO/R2: مناسب برای نصب صندلی کودک )با اندازه کوچک( رو به عقب در این گروه وزنی است.

ISO/R1: مناسب برای نصب صندلی کودک خردسال رو به عقب در این گروه وزنی است.
ISO/L1: مناسب برای نصب صندلی کودک در سمت چپ در این گروه وزنی است )سبد حمل نوزاد(

ISO/L2: مناسب برای نصب صندلی کودک خردسال در سمت راست در این گروه وزنی است.
IL: مناسب برای نصب صندلی کودک ایزوفیکس در خودروهای نیمه عمومی در این گروه وزنی است.

IUF: مناسب برای نصب صندلی کودک ایزوفیکس رو به جلو در خودروهای عمومی در این گروه وزنی است.
X: مناسب برای نصب صندلی کودک ایزوفیکس در این گروه وزنی نیست.

هنگام استفاده از کمربند ایمنی برای صندلی کودک محدودیت زیر را در نظر بگیرید.  

صندلی عقب- وسطصندلی عقب- کناریصندلی سرنشین جلو'گروه وزنی

گروه سنی 0
0kg~10kg

×U/L×

گروه سنی +0
0kg~13kg

×U/L×

I گروه سنی
9kg~18kg

×UF/L×

II گروه سنی
15kg~25kg

×UF/L×

iii گروه سنی
22kg~36kg

×UF/L×

U: مناسب برای نصب صندلی کودک در خودروهای عمومی در این گروه وزنی است.
UF: مناسب برای نصب صندلی کودک رو به جلو در خودروهای عمومی در این گروه وزنی است.

L: مناسب برای نصب صندلی کودک درخودروهای نیمه عمومی در این گروه وزنی است.
X: مناسب برای نصب صندلی کودک در این گروه وزنی نیست.
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می توان صندلی کودک را  به سه روش در خودرو نصب کرد: از طریق ISOFIX، از طریق ISOFIX و 
قالب باال، با استفاده از کمربند ایمنی سه نقطه ای

نصب صندلی کودک ایزوفیکس  

سیستم ISOFIX می تواند به راحتی و آسانی به 
صندلی های  مناسب  تنها  و  شود  متصل  خودرو 
کناری عقب نصب  که روی صندلی  کودک است 

می شوند.
ISOFIX در شکاف پشتی و تشکچه صندلی قرار 
به  می کند  کمک  صندلی  پشت  برچسب  و  دارد 

راحتی موقعیت ISOFIX را پیدا کنید.

کمر باالیی  

پشت  که  حلقه ای  به  قالب  وسیله  به  باالیی  نوار 
پشتی صندلی قرار دارد وصل می شود.

 � )SRS کیسه�های�هوا�)سیستم
محافظتی  کمکی  سیستم  یک  هوا  کیسه  سیستم 
بوده و جایگزین کمربند نمی شود و افراد باید در 
همه حال کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندند. 
برخورد  از  ناشی  جراحات  کاهش  به  هوا  کیسه 
کمربند  از  نامناسب  استفاده  ولی  می کند  کمک 

ایمنی می تواند خود منجر به بروز آسیب شود.
 همواره فاصله مناسب تا غربیلک فرمان و داشبورد 
باید حفظ شود. در مواقع اضطراری، کیسه هوا 
سرنشینان  از  و  شده  باز  سرعت  به  می تواند 
محافظت نماید. در صورتی که سرنشین به کیسه 
هوا خیلی نزدیک باشد، نیروی وارده از باز شدن 
افزایش  را  آسیب  بروز  خطر  می تواند  هوا  کیسه 
دهد. پس از باز شدن کیسه هوا به سرعت باد آن 

تخلیه می شود.
کیسه هوا تنها در صورت قرار داشتن سوئیچ در 

موقعیت ON فعال می شود.
چنانچه سوئيچ در موقعیت ON قرار داشته باشد، 
پرداخته و  به بررسی عملکرد خود  ابتدا سیستم 
چراغ هشدار کیسه هوا روشن می شود، چندثانیه 
خاموش  اتوماتیک  صورت  به  هشدار  چراغ  بعد 
می شود و نشان می دهد که سیستم در وضعیت 

نحوه نصب صندلی کودک  
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روی  هوا  کیسه  سیستم  برچسب  است.  نرمال 
آفتابگیر صندلی سرنشین جلو قرار دارد.

   اخطار

از قرار دادن صندلی کودک رو به عقب روی . 	
صندلی جلو خودداری نمایید زیرا ممکن است 

باعث آسیب جدی یا مرگ شود.

 هشدار

 تنها به سیستم کیسه هوا اکتفا نکنید. حتی باز . 	
شدن کیسه هوا در صورت بروز تصادف، تنها 

یک سیستم محافظتی کمکی است.
تنها در صورتی که به درستی از کمربند ایمنی . 	

در  مؤثری  نقش  هوا  کیسه  شود،  استفاده 
سیستم محافظتی داشته و می تواند آسیب های 

ناشی از تصادف را کاهش دهد.
تمامی سرنشینان باید به درستی روی صندلی . 	

نشسته و کمربند ایمنی را قبل از شروع حرکت 
به طور صحیح ببندند.

هیچ شیئی نباید بین سرنشین و محدوده کیسه . 	
هوا قرار گیرد. در غیر این صورت خطر تصادف 
افزایش پیدا می کند. در حین رانندگی با دست 
یا در آغوش خود، هیچ شیئي را نگه ندارید و از 
قرار دادن هر گونه بار روی صندلی سرنشین 
جلو خودداری نمایید. زیرا در صورت باز شدن 
باعث  و  پرتاب  شیء  است  ممکن  هوا،  کیسه 

آسیب بدنی سرنشین شود.
کیسه هوا تنها یک بار باز می شود و در صورت . 5

تصادف و باز شدن کیسه هوا، باید در اولین 
نمایندگی  توسط  متأثر،  قطعات  تمام  فرصت 

مجاز شرکت کرمان موتور تعویض گردد.
سرویس و نگهداری باید در نمایندگی صورت . 	

گیرد زیرا مجهز به ابزار، دستگاه تشخیص و 
پرسنل مجرب و متخصص می باشد.

قطعات کیسه هوای خودروهای اسقاطی و یا . 	
قطعات بازیافتی نباید مورد استفاده قرار گیرد.

هر گونه دستکاری در قطعات کیسه هوا ممنوع . 	
است.

باد شدن کیسه هوا ممکن است همراه با کمی . 	
دود باشد. این پدیده طبیعی است و به معنی 
نباشید.  آتش گرفتن خودرو نمی باشد. نگران 
شدن  حساس  باعث  است  ممکن  دود  این 
پوست و چشم افراد شده و یا مشکالت تنفسی 
غیره  یا  و  آسم  به  مبتال  افرد  برای  خصوصاً 
ایجاد کند. در این صورت باید در اولین فرصت 
درب های  و  پنجره ها  و  خارج شده  خودرو  از 
خودرو را باز کرده و هوای آزاد استنشاق کنید 
تا تنفس به حالت طبیعی باز گردد. در صورت 
تماس با دود گرد و غبار ایجاد شده، دست و 
صورت را با آب و صابون بشویید. چشم ها را 
نمالید. در  ایجاد شده  به غبار  آلوده  با دست 
صورتی که غبار کیسه هوا وارد چشم شود، آن 

را کامالً با آب بشویید.
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چراغ هشدار کیسه هوا  

وضعیت  نشان دهنده  هوا،  کیسه  هشدار  چراغ 
تمام  و  آن  نگهدارنده  مدار  هوا،  کیسه  سیستم 

مدارهای مربوطه است.
دارد،  قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی 
چراغ  و  پرداخته  خود  بررسی  به  ابتدا  سیستم 
هشدار کیسه هوا، برای چند ثانیه روشن و سپس 
عملکرد  که  است  آن  نشانه  و  می شود  خاموش 
سیستم طبیعی است. در موارد زیر، برای تعمیر 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  هوا  کیسه  نگهداری  و 

کرمان موتور تماس حاصل فرمایند:
1. چراغ هشدار کیسه هوا همیشه روشن است.

مستمر  صورت  به  هوا  کیسه  هشدار  چراغ   .2
چشمک می زند.

3. چراغ هشدار کیسه هوا اصاًل روشن نمی شود.

محلول . 0	 با  را  هوا  کیسه  درپوش  و  داشبورد 
شدن  شل  باعث  زیرا  نکنید  تمیز  شوینده 
درپوش مدول کیسه هوا می شود. در صورت 
باز شدن ناگهانی کیسه هوا، پالستیک شکسته 
شده درپوش ممکن است باعث آسیب جدی به 

سرنشینان شود.
صندلی . 		 روی  بر  صندلی  روکش  نصب  از 

مجهز به کیسه هوای جانبی خودداری نمایید. 
زیرا بر عملکرد آن تاثیر می گذارد.

 هشدار

در صورت بروز نقص در سیستم، کیسه هوا به . 	
درستی عمل نمی کند و نمی تواند نقش محافظتی 
کمکی را در تصادفات ایفا کند. برای تعمیر و 
نگهداری آن بالفاصله با نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور تماس حاصل فرمایند.
از پیاده کردن کیسه هوا و قطعات مربوطه در . 	

کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  از  خارج 
موتور خودداری نمایید. زیرا ممکن است باعث 

نقص عملکرد کیسه هواشود.
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کیسه های هوای جلو  

کیسه هوای راننده در مرکز غربیلک فرمان و کیسه 
شده  تعبیه  داشبورد  درب  جلو  سرنشین  هوای 
است. کلمه AIRBAG نشان دهنده محل قرارگیری 

کیسه هوا می باشد.
هوای  کیسه  جلو،  از  شدید  برخورد  صورت  در 
راننده و سرنشین جلو باز می شود. اما در مواقعی 
که میزان ضربه به قسمت های دیگر شبیه برخورد 

شدید از جلو باشد کیسه هوا باز نمی شود.

کیسه هوای جانبی  

کیسه هوای جانبی درون صندلی راننده و صندلی 
 AIRBAG نوشته  و  داشته  قرار  جلو  سرنشین 

نشان دهنده موقعیت آن می باشد.
در  جانبی،  هوای  کیسه  به  مجهز  خودروی  در 
صورت برخورد از سمت پهلو، یا براساس شدت، 
کیسه  مانع،  با  خودرو  برخورد  زاویه  یا  سرعت 
هوای جانبی بالفاصله و با سرعت باز شده تا از 
افراد در مقابل ضربه از سمت پهلو محافظت نماید.

AIRBAG

 هشدار

تمام سرنشینان خواه خودرو مجهز به کیسه . 	
هوا باشد یا نه، باید به درستی کمربند ایمنی 

خود را ببندند.
راننده باید غربیلک فرمان را با دو دست مانند . 	

زاویه ساعت 	 و 	 در دست بگیرد.
باید . 	 فرمان  غربیلک  مرکز  تا  راننده  فاصله 

حداقل 5cm	 باشد.
پشتی صندلی سرنشین جلو باید طوری تنظیم . 	

تا  را  فاصله  حداکثر  امکان  حد  تا  که  شود 
داشبورد داشته باشد.
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کیسه هوای پرده ای  

کیسه هوای پرده ای باالی درب سمت راست و چپ 
در محل   AIRBAG داشته و عالمت  قرار  خودرو 

قرارگیری آن چسبانده شده است.
در صورت ضربه از پهلو، کیسه هوای پرده ای به 
سرعت باز می شود تا از افراد در مقابل ضربه از 

پهلو مراقبت نماید.

 هشدار

هیچ مانعی در محدوده باز شدن کیسه هوای . 	
جانبی قرار ندهید.

فقط . 	 و کت  آویزان کردن کاله  از قالب اصلی 
برای اشیاء سبک استفاده کنید و از قرار دادن 
خودداری  آن  روی  بر  تیز  و  سنگین  اشیاء 

نمایند.
درب . 	 روی  تزئینی  وسایل  گونه  هر  نصب  از 

خودرو اجتناب کنید.
تحت هیچ شرایطی، نباید روی صندلی مجهز . 	

به کیسه هوای جانبی روکش بکشید. در غیر 
این صورت ممکن است در حین برخورد، کیسه 

هوا باز نشود.
باید . 5 صندلی  دوخت  آسیب دیدگی  صورت  در 

در اولین فرصت توسط نمایندگی مجاز شرکت 
کرمان موتور تعمیرگردد. 

 هشدار

هیج مانعی در محدوده باز شدن کیسه هوای . 	
پرده ای قرار ندهید.

هوای . 	 کیسه  روکش  روی  شیئی  گونه  هیچ 
پرده ای یا محدوده آن آویزان نکنید.

فقط . 	 و کاله  آویزان کردن کت  از قالب اصلی 
برای اشیاء سبک استفاده کنید و از قرار دادن 
خودداری  آن  روی  بر  تیز  و  سنگین  اشیاء 

نمایند.
درب . 	 روی  تزئینی  وسایل  گونه  هر  نصب  از 

خودرو اجتناب کنید.
از نصب سایه بان بر روی درب ها و شیشه ها . 5

خودداری کنید.
آفتابگیر . 	 روی  شيء  گونه  هر  چسباندن  از 

کشیده  باعث  می تواند  زیرا  نمایید  خودداری 
و  کناری  شیشه  سمت  به  چرخیدن  و  شدن 

مسدود کردن آفتابگیر شود.
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نحوه عملکرد کیسه هوا  
که  صورتی  در  است.  مصرف  یکبار  هوا  کیسه 
چراغ هشدار کیسه هوا معیوب نباشد پس از فعال 
شدن کیسه هوا روشن می شود. در صورت نیاز 
بررسی  باید  هوا،  کیسه  نگهداری  و  سرویس  به 
قطعات  و  ایمنی  کمربند  پیش کشنده  هوا،  کیسه 
گیرد.  صورت  متخصص  افراد  توسط  مربوطه 
هنگام عیب یابی یا سرویس کیسه هوا باید سوئيچ 

در موقعیت Lock باشد.
باشد،  شدید  کافی  اندازه  به  تصادف  زمانیکه 
شدید  منفی  شتاب   ،"SRS" هوا  کیسه  سیستم 
عملکرد  با  بالفاصله  و  کرد  خواهد  دریافت  را 
پیش کشنده کمربند ایمنی، کیسه هوا باز می شود. 
از  می تواند  کمربند  برخورد،  بروز  صورت  در 
قسمت پایینی و میانی بدن محافظت نماید، کیسه 
هوا انرژی ناشی از ضربه را به خود گرفته و از 

سر و قفسه سینه محافظت مي نماید. 
بالفاصله پس از باد شدن کیسه هوا، در کسری 
از ثانیه )حدودًا 0/1 ثانیه( باد آن تخلیه می شود 
تا مانع دید و کنترل خودرو توسط راننده نشود. 
هوا  کیسه  عملکرد  حین  در  که  است  طبیعی  این 
"SRS" انفجار رخ داده و دود مشاهده شود این 

شرایط فعال شدن کیسه هوای جلو  

کیسه هوای خودرو به گونه ای طراحی شده است 
که براساس شدت، سرعت و یا زوایای برخورد از 

جلو عمل کند.
1. برخورد شدید از سمت جلو در محدوده نشان 
جدی  آسیب  به  منجر  می تواند  شده  داده 

سرنشین شود.

دود به صورت پودر روی سطح کیسه هوا مشاهده 
می شود. برای جلوگیری از بروز حساسیت پوستی 
صابون  و  گرم  آب  با  را  خود  صورت  و  دست 

بشویید.

 هشدار

 پس از یکبار باز شدن کیسه هوا، مدول کیسه . 	
نمایندگی  باید توسط  و  نکرده  هوا دیگر عمل 

مجاز شرکت کرمان موتور تعویض گردد.
برای تخلیه کیسه هوا و یا اسقاط خودرو، با . 	

تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی 
حاصل فرمایید. عدم عملکرد درست می تواند 

منجر به آسیب شود.

30 30
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شرایط فعال نشدن کیسه هوای جلو   

1. هنگام برخورد با موانعی که به آسانی تغییر شکل 
می دهند مانند درخت، تیر برق، تیر تلگراف.

2. هنگام رانندگی و برخورد با پله و یا سایر موانع 
کم ارتفاع.

2. در صورت برخورد از جلو با دیوار سیمانی یا 
مانع ثابت، بدون ایجاد تغییر شکل.

3. افتادن ناگهانی در چاله یا گودال عمیق.
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شرایط فعال شدن کیسه هوای جانبی یا   4. هنگام برخورد با بخش زیرین کامیون.
پرده ای

1. برخورد شدید از پهلو که در محدوده نشان داده 
شده ممکن است باعث آسیب بدنی سرنشین 

گردد.

یک  گوشه  به  خودرو  گوشه  برخورد  هنگام   .5
خودروی دیگر )برخورد زاویه دار(

6. واژگون شدن، ضربه از پهلو یا ضربه از عقب 
یا ضربه آرام از سمت جلو و یا نقص سیستم 

کیسه هوا.

76060. هنگام برخورد از عقب.

6060
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شرایطی که ممکن است کیسه هوای جانبی یا پرده ای باز نشود.  

1. برخورد از سمت جلو

2. برخورد از سمت عقب

3. واژگون شدن، ضربه آرام از پهلو، از عقب، از 
جلو و یا نقص سیستم کیسه هوا و غیره
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صفحه نشانگر   

صفحه نشانگر دیجیتال  

1 دورسنج موتور
2  صفحه نمایشگر چند منظوره

3 سرعت سنج 
4 نشانگر میزان سوخت

5  نشانگر دمای آب موتور

23

1 54

   اخطار

از لمس یا تمیز کردن صفحه نشانگر درحین 
به  است  ممکن  زیرا  نمایید  خودداری  حرکت 
دلیل حواس پرتی راننده، باعث بروز آسیب به 

صفحه نشانگر و یا حتی تصادف شود.

 هشدار

زیر . 	 مواد  از  نشانگر  تمیز کردن صفحه  برای 
بنزین،  الکل،  پایه  بر  مایعات  نکنید:  استفاده 
تمیزکننده های خانگی  تمیزکننده های ساینده، 

و غیره.
قابل  غیر  آسیب  باعث  می توانند  مواد  این 
تمیز  برای  شوند.  نشانگر  صفحه  به  جبران 
بدون  دستمال  یک  از  نشانگر  صفحه  کردن 
پرز )میکروفایبر( و محلول شوینده مخصوص 

LCD استفاده کنید.
از فشار زیاد روی صفحه اجتناب کنید.. 	
هنگام تمیز کردن صفحه نشانگر، باید خودرو . 	

خاموش بوده و صفحه نشانگر خنک باشد.
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سرعت سنج  

اساس  بر  را  خودرو  فعلی  سرعت  سرعت سنج، 
کیلومتر در ساعت نشان می دهد.

دورسنج موتور، تعداد دور موتور بر اساس واحد 
PRM 1000 را نشان می دهد. اجازه ندهید تعداد 
دور موتور به محدوده قرمز برسد. )محدوده قرمز 

در مدل های مختلف، متفاوت است(.

دورسنج  

  توجه

حداکثر سرعت مجاز بر اساس شرایط رانندگی 
با  لطفاً  می شود.  مشخص  محلی  قوانین  و 

سرعت بیش از سرعت مجاز رانندگی نکنید.

  توجه

در هنگام شروع به حرکت، از کار کردن موتور . 	
با دور زیاد خودداری کنید زیرا باعث آسیب به 

موتور می شود.

   حفظ محیط زیست

برای حفظ دور پایین موتور، دسته دنده را در . 	
دنده سبک تر قرار دهید تا در مصرف سوخت 
آالینده  و صدای  گازهای  و  صرفه جویی شده 

موتور کم شود.

نشانگرها  

 هشدار

محدوده . 	 وارد  موتور  سنج  دور  ندهید  اجازه 
موتور  به  جدی  آسیب  باعث  زیرا  شود  قرمز 

می شود.
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دارد، نشانگر دمای آب موتور   قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی 
مایع  فعلی  دمای  موتور،  آب  دمای  نشانگر 
با  باال  دمای  را نشان می دهد.  خنک کننده موتور 
مشخص   C عالمت  با  پایین  دمای  و   H عالمت 

می شود.
است  قسمت   8 دارای  موتور  آب  دمای  نشانگر 
نشانه  این قسمت ها  از  کدام  که روشن شدن هر 
دمای مایع خنک کننده می باشد. باالترین قسمت به 
رنگ قرمز نشان داده شده است. در صورتی که 
این قسمت روشن شود، به معنی باال بودن بیش 
است  ممکن  که  می باشد  موتور  آب  دمای  حد  از 
موتور را از کار بیندازد. در شرایط معمول، تعداد 

قسمت های روشن شده حدود 4 قسمت می باشد.

  توجه

در شرایط سخت رانندگی ممکن است موتور . 	
باید  حالت  این  در  شود.  گرم  حد  از  بیش 
بالفاصله خودرو را متوقف نمایید. برای مثال 

در شرایط زیر ممکن است این اتفاق بیافتد.
	( رانندگی طوالنی مدت در مناطق گرمسیر و یا    

حرکت طوالنی مدت در سرباالیی.
از     توقف پس  یا  ناگهانی سرعت  	( کم کردن 

رانندگی با سرعت زیاد.
	( استفاده از سیستم تهویه در ترافیک سنگین    

مدت  برای  موتور  آرام  دور  از  استفاده  یا  و 
طوالنی.

	( یدک کشی خودروی دیگر.   
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دارد، نشانگر میزان سوخت   قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی 
نشانگر میزان سوخت حداکثر میزان سوخت باقی 
مانده در باک را نشان می دهد. باالترین میزان با 
F و پایین ترین میزان با E نشان داده می شود. با 
توجه به تکان خوردن سوخت درون باک در حین 
ترمزگیری، شتاب گیری یا حرکت در سرباالیی و 
سرازیری، ممکن است میزان سوخت باقی مانده 

کمی متفاوت باشد.
در صورتی که میزان سوخت باقی مانده در باک 
نباشد نشانگر هشدار سوخت روشن شده  کافی 
وباید در اولین فرصت سوخت گیری انجام شود. 
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سوخت و یا 
زمانی که مقدار گیج نشانگر در موقعیت E باشد، 
ممکن است ادامه رانندگی منجر به خاموش شدن 
  شود.  کاتالیستی  مبدل  آسیب  و  موتور 
نشان دهنده محل درپوش مخزن سوخت در سمت 

راست خودرو می باشد.

  توجه

از . 	 سوخت  میزان  ندهید  اجازه  می شود  توصیه 
1/4 ظرفیت باک کمتر شود، زیرا نبود سوخت 
کافی برای مدت طوالنی می تواند باعث آسیب 

پمپ سوخت شود.
باعث خاموش . 	 با سوخت کم می تواند  رانندگی 

شدن موتور و آسیب به مبدل کاتالیستی شود.
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چراغ های نشانگر و هشدار  

بررسی خودکار چراغ های نشانگر و هشدار  

تمامی درب های خودرو را ببندید، ترمز پارک )ترمز دستی( را فعال و کمربند 
on  قرار  را درموقعیت  ایمنی را هم بسته باشید.زمانی که سوئیچ خودرو 
سیستم های  نشانگر  های  )چراغ  زیر  نشانگر  و  هشدار  چراغ های  می دهید 

 خودرو( روشن شده  و پس ازروشن شدن موتور خاموش خواهند شد.

کارکردنماد

چراغ نقص عملکرد موتور )چراغ چک( )کهربایی(

چراغ هشدار فشار روغن موتور )قرمز(

چراغ نشانگر ترمز پارک برقی )EPB( )قرمز(

چراغ هشدار نقص عملکرد باتری 12V )قرمز(

ON، چراغ های هشدار  موقعیت  در  دادن سوئيچ  خودرو  قرار  در صورت 
یا نشانگرهای زیر )چراغ های نشانگر سیستم های خودرو( به مدت کوتاه 

روشن و سپس خاموش می شوند.

کارکردنماد

چراغ هشدار نقص ترمز پارک برقی )EPB( )زرد(

نشانگر سیستم ضد سرقت موتور )زرد(

چراغ هشدار دمای آب موتور )قرمز(

چراغ هشدار کیسه هوا )قرمز(

چراغ هشدار نقص سیستم فرمان برقی )قرمز(

چراغ هشدار نقص سیستم ضد قفل )ABS( )زرد(

چراغ هشدار کم بودن میزان سوخت )زرد(

چراغ نشانگر کنترل پایداری الکترونیکی )ESC( )زرد(

چراغ هشدار ناکافی بودن فشار باد الستیک )زرد(

چراغ هشدار نقص Auto Hold )قرمز(

روشن نشدن یا عدم عملکرد این چراغ های هشدار و نشانگر، نقص عملکرد 
سیستم های مربوطه را نشان می دهد. لطفا بالفاصله برای تعمیر و نگهداری 

به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
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چراغ های هشدار  

چراغ هشدار نقص باتری 12v )قرمز(  

        هنگامی که که سوئيچ در موقعیت ON قرار 
دارد، این چراغ همیشه روشن است. پس از روشن 
شدن موتور این چراغ خاموش شده و نشان دهنده 

آن است که سیستم به درستی کار می کند.
کارکردن  زمان  در  یا  شدن  روشن  از  پس  اگر   
موتور این چراغ هشدار روشن شود یا اگر پس از 
قرار دادن سوئيچ در موقعیت ON این چراغ روشن 
نشود، نشانه نقص در سیستم شارژ باتری است. 
ضروری  غیر  تجهیزات  تمام  باید  حالت،  این  در 
برقی مثل رادیو، تهویه مطبوع و چراغ های داخلی 
مجاز  نمایندگی  با  و  کنید  خاموش  بالفاصله  را 

شرکت کرمان موتور تماس حاصل فرمائید.

ترمز    قفل  ضد  سیستم  نقص  هشدار  چراغ 
)ABS( )زرد(

قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی   
دارد، سیستم ابتدا به خود بررسی پرداخته و چراغ 
ABS به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش 
می شود و نشانه آن است که سیستم به درستی 
زمان  در  یا  شدن  روشن  از  پس  می کنداگر  کار 
کارکردن موتور این چراغ هشدار روشن شود یا 
اگر پس از قرار دادن سوئيچدر موقعیت ON این 

 ABS سیستم  در  نقص  نشانه  نشود،  روشن  چراغ 
است. در این حالت، سیستم ترمز هنوز به درستی کار 
می کند ولی سیستم ترمز ضد قفل فعال نمی باشد. در 
اولین فرصت با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس حاصل فرمائید.
چراغ هشدار نقص سیستم ترمز )قرمز(  

       هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار دارد، 
سیستم ابتدا به خود بررسی پرداخته و چراغ هشدار 
سیستم ترمزگیری به مدت چند ثانیه روشن شده و 
سپس خاموش می شود و نشانه ان است که سیستم 
به درستی عمل می کند. اگر پس از روشن شدن یا در 
زمان کارکردن موتور این چراغ هشدار روشن شود 
یا اگر پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت ON این 
چراغ روشن نشود، نشانه آن است که میزان روغن 
ترمز کم بوده و یا سیستم دچار نقص شده است. در 
اولین فرصت با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 
چراغ  حرکت  حین  در  اگر  فرمائید.  حاصل  تماس 
هشدار روشن شد بالفاصله خودرو را متوقف نموده و 
آن را یک یا دو بار خاموش و دوباره روشن کنید. اگر 
هنوز چراغ روشن مانده است، لطفاً خودرو را حرکت 
نداده و با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

چراغ هشدار کم بودن فشار روغن موتور )قرمز(  
  هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار 
روشن  از  و پس  روشن  روغن  فشار  دارد، چراغ 
شدن موتور خاموش می شود و نشانه آن است که 
سیستم به درستی عمل می کند. اگر پس از روشن 
شدن یا در زمان کارکردن موتور این چراغ هشدار 
در  دادن سوئيچ  قرار  از  پس  اگر  یا  روشن شود 
آن  نشانه  نشود،  روشن  چراغ  این   ON موقعیت 
است که فشار روغن موتور بیش از حد کم شده و 

یا سیستم دچار نقص شده است.

 هشدار

در صورت نقص در سیستم ترمز، ممکن است . 	
فشار دادن پدال ترمز رو به پایین یا نزدیک به 
طبیعتاً  و  شود  انجام  سختی  به  خودرو  کف 
کاهش  چشمگیری  طور  به  نیز  آن  عملکرد 
می یابد که ممکن است منجر به تصادف شود. 
در این شرایط خودرو را به محل ایمنی منتقل 
و متوقف نمایید و بالفاصله با نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور تماس حاصل فرما ئید.

حاصل فرمائید.
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و سریعًا  نموده  امنی متوقف  در جای  را  خودرو 
موتور را خاموش کنید. بعد از چند دقیقه میزان 
که  صورتی  در  نمایید.  بررسی  را  موتور  روغن 
میزان روغن کافی نمی باشد، تا حد مناسب روغن 
موتور اضافه نموده و سپس موتور را روشن کنید 
یا با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

حاصل فرمایید.
در صورتی که میزان روغن موتور در حد مطلوب 
مانده  روشن  هنوز  موتور  روغن  چراغ  و  بوده 
است، موتور را خاموش کرده و در اولین فرصت 
تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  با 

حاصل فرمایید.

چراغ هشدار نقص عملکرد موتور)چراغ چک (  
)کهربایی(

 این چراغ نشانه بخشی از سیستم عیب یابی 
درونی خودرو است که آالینده های درون اگزوز را 

بررسی می کند. 
در صورت بروز نقص در قطعات مربوط به سیستم 
اگزوز و یا در صورت عدم کارکرد معمول سیستم 
که  هنگامی  می شود.  روشن  نشانگر  این  اگزوز 
چراغ  این  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ 
موتور  شدن  روشن  از  پس  و  روشن  هشدار 
خاموش می شود. هنگامی که سوئيچ در موقعیت 
در  یا  و  نشود  روشن  چراغ  اگر  دارد،  قرار   ON
حین رانندگی شروع به چشمک زدن کند، نشانه آن 
است که ممکن است شرایط ناپایدار بوده و میزان 
کنترل  سیستم  استاندارد  میزان  از  اگزوز  دود 
آالیندگی بیشتر باشد. در این شرایط، به رانندگی 
معمول خود ادامه دهید ولی در اولین فرصت برای 
موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  بررسی 
در  رانندگی طوالنی مدت  فرمایید.  تماس حاصل 
این شرایط می تواند منجر به آسیب بیشتر قطعات 
افزایش  و  آالیندگی  کنترل  سیستم  به  مربوط 

آالیندگی شود.

چراغ هشدار نقص سیستم فرمان برقی )قرمز(  
قرار   ON موقعیت  در  که سوئیچ  هنگامی    
برقی  فرمان  سیستم  نقص  هشدار  چراغ  دارد، 
خاموش  موتور،  شدن  روشن  از  پس  و  روشن 
می شود و نشانه آن است که سیستم به درستی 

عمل می کند.
اگر پس از روشن شدن یا در زمان کارکردن موتور 
این چراغ هشدار روشن شود یا اگر پس از قرار 
روشن  چراغ  این   ON موقعیت  در  سوئيچ  دادن 
نشود، نشانه نقص در سیستم فرمان برقی است 
یعنی قدرت فرمان پذیری کاهش یافته یا کاماًل دچار 
نمایندگی  با  فرصت  اولین  در  است.  شده  نقص 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل فرمایید.  احتیاط

روغن . 	 هشدار  چراغ  که  زمانی  در  رانندگی 
باعث  است  ممکن  می باشد،  روشن  موتور 

آسیب شدید موتور شود.
کم . 	 میزان  موتور،  روغن  فشار  هشدار  چراغ 

نمی دهد.  نشان  را  موتور  روغن  سطح  بودن 
از میله اندازه گیری برای بررسی میزان سطح 

روغن موتور استفاده نمایید.

 احتیاط

فرمان . 	 در عملکرد سیستم  نقص  در صورت   
برای چرخاندن  بیشتری  نیروی  از  باید  برقی 

فرمان استفاده کنید.
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چراغ هشدار کیسه هوا )قرمز(  

ON قرار    هنگامی که سوئيچ در موقعیت 
چراغ  و  پرداخته  بررسی  خود  به  سیستم  دارد، 
ثانیه  چند  از  پس  و  روشن  هوا  کیسه  هشدار 
خاموش می شود و نشانه آن است که سیستم به 

درستی عمل می کند.
در صورتی که چراغ هشدار روشن مانده و یا در 
حین حرکت روشن شود یا زمانی که سوئيچ در 
موقعیت ON قرار دارد، چراغ روشن نشود، نشانه 
نقص در سیستم کیسه هوا است. در اولین فرصت 
تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  با 

حاصل فرمایید.

چراغ هشدار باال بودن دمای آب موتور )قرمز(  

قرار   ON موقعیت  در  که سوئيچ  هنگامی   
چراغ  و  پرداخته  بررسی  خود  به  سیستم  دارد، 
هشدار روشن و پس از چند ثانیه خاموش می شود 
عمل  درستی  به  سیستم  که  است  آن  نشانه  و 
می کند. در صورتی که چراغ هشدار روشن مانده و 
یا در حین حرکت روشن شود یا زمانی که سوئيچ 
نشود  روشن  چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در 
نشانه نقص در سیستم است. در اولین فرصت با 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل 

چراغ هشدار نقص عملکرد موتور )زرد(  

قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی   
کردن  روشن  از  پس  و  روشن  چراغ  این  دارد، 
موتور، چراغ خاموش می شود و نشانه آن است 
که سیستم به درستی عمل می کند. در صورتی که 
چراغ روشن مانده و یا در حین حرکت روشن شود 
یا در زمانی که سوئیچ در موقعیت ON قرار دارد، 
چراغ روشن نشود نشانه نقص در سیستم شارژ 
نمایندگی  با  فرصت  اولین  در  می باشد.  خودرو 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار ترمز پارک برقی )EPB( )قرمز(  
ON قرار    هنگامی که سوئيچ در موقعیت 
چراغ  و  پرداخته  بررسی  خود  به  سیستم  دارد، 
ثانیه  چند  از  پس  و  روشن   EPB نقص  هشدار 
خاموش می شود و نشانه آن است که سیستم به 
درستی عمل می کند. در صورتی که چراغ روشن 
مانده یا در حین حرکت روشن شود یا در زمانی 
که سوئيچ در موقعیت ON قرار دارد، چراغ روشن 
در  است.   EPB سیستم  در  نقص  نشانه  نشود، 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  فرصت  اولین 

موتور تماس حاصل فرمایید.

فرمایید. 
در صورتی که چراغ هشدار در حین حرکت روشن 
خنک کننده  مایع  دمای  که  است  آن  نشانه  شود، 

موتور بسیار باال است.
در اولین فرصت خودرو را در جای امنی متوقف 
تا موتور  را خاموش کرده و صبر کنید  و موتور 
کاماًل خنک شده و درجه به حالت موقعیت دمای 
معمولی باز گردد. در صورت بروز نقص سیستم 
خنک کننده، با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس حاصل فرمایید.

 هشدار

هنگامی که موتور خاموش است به فن رادیاتور . 	
دست نزنید، زیرا ممکن است فن ناگهان شروع 

به چرخش کند.
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چراغ هشدار کاهش سوخت )زرد(  

          هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار 
چراغ  و  پرداخته  بررسی  خود  به  سیستم  دارد، 
هشدار سوخت روشن و پس از چند ثانیه خاموش 
می شود و نشانه آن است که سیستم به درستی 

عمل می کند.
هنگامی که چراغ هشدار روشن مانده و یا در طول 
حرکت روشن شود نشانه ناکافی بودن سوخت در 
باک است. در اولین فرصت اقدام به سوخت گیری 
نمایید. اگر هنگامی که سوئيچ در موقعیت ON قرار 
دارد، چراغ هشدار روشن نشد و یا در هنگام کافی 
نشانه  است،  مانده  روشن  چراغ  سوخت  بودن 
نقص سیستم است. در اولین فرصت با نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل فرمایید.

شده است. در این حالت بالفاصله سرعت را کم 
ترمزگیری  و  فرمان  ناگهانی  چرخش  از  و  کرده 

اجتناب کنید. 
و  ساخته  متوقف  را  خودرو  امن  مکانی  در 
الستیک ها و فشار باد آن ها را بررسی نمایید. در 
صورت تشخیص هر گونه نشتی هوا، نشانگر  
شروع به چشمک زدن کرده و بوق هشدار به صدا 

در می آید.

چراغ هشدار نقص سیستم گیربکس )زرد(  

قرار    ON موقعیت  در  که سوئيچ  هنگامی         
چراغ  و  پرداخته  بررسی  خود  به  سیستم  دارد، 
هشدار گیریکس روشن و پس از چند ثانیه خاموش 
می شود و نشانه آن است که سیستم به درستی 

عمل می کند.
هنگامی که چراغ هشدار روشن مانده یا در طول 
در  سوئيچ  که  هنگامی  یا  شود  روشن  حرکت 
نشود،  روشن  چراغ  اگر  دارد،  قرار   ON موقعیت 
نشانه نقص در سیستم گیربکس است. در اولین 
موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  فرصت 

تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار کم بودن فشار باد الستیک )زرد(  

قرار   ON در موقعیت  که سوئيچ    هنگامی 
چراغ  و  پرداخته  بررسی  خود  به  سیستم  دارد، 
هشدار فشار باد الستیک روشن و بعد از چند ثانیه 
خاموش می شود و نشانه آن است که سیستم به 

درستی عمل می کند.
در  یا  مانده  روشن  هشدار  چراغ  که  صورتی  در 
حین حرکت روشن شود، نشانه آن است که فشار 
باد الستیک  کمتر یا بیشتر از حد استاندارد بوده 
یا دمای هوای داخل الستیک بیش از اندازه گرم 

  چراغ هشدار سرعت غیر مجاز )قرمز(� 
    هنگامی که سرعت خودرو از محدوده تعیین 
غیر  سرعت  هشدار  چراغ  رود،  فراتر  مجاز  شده 
سرعت  که  است  آن  نشانه  و  شده  روشن  مجاز 
خودرو از حد مجاز فراتر رفته و باید سریعاً سرعت 

را کاهش دهید.

 هشدار

روشن . 	 سوخت  هشدار  چراغ  که  صورتی  در 
شده یا نشانگر سوخت زیر موقعیت E باشد، 
کاتالیستی  مبدل  به  می تواند  رانندگی  ادامه 

آسیب وارد کند.

 احتیاط

حالت . 	 در  )رانندگی  خاص  شرایط  تحت 
لغزنده(  در جاده های  یا  در زمستان  مسابقه، 
یا  شده  روشن  تأخیر  کمی  با  هشدار  چراغ 

ممکن است روشن نشود.
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چراغ هشدار بازیابی پس از پردازش )قرمز(�*  
   هنگامی که این چراغ روشن می شود، یک 
پیام متنی روی صفحه کی*لومتر ظاهر می شود که 
5 ثانیه بعد از بین می رود، در این حالت، خودرو 

چراغ هشدار نقص AUTO HOLD )قرمز(  

قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی   
چراغ  و  پرداخته  بررسی  خود  به  سیستم  دارد، 
هشدار   روشن و پس از چند ثانیه خاموش 
می شود و نشانه آن است که سیستم به درستی 

عمل می کند. 
اگر چراغ روشن مانده یا در حین حرکت روشن 
قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  زمانی  یا  شود 
دارد، چراغ روشن نشود، نشانه نقص در سیستم 
AUTO HOLD است. در اولین فرصت با نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل فرمایید.

نشانگرها  

نشانگر چراغ نور باال )آبی(  

  در صورت روشن شدن چراغ نور باال، این 
چراغ نشانگر، روشن شده یا برای ارسال هشدار 

شروع به چشمک زدن می کند.

نشانگر چراغ نور پایین )سبز(  

  زمانی که چراغ نور پایین روشن شود این 
چراغ نشانگر روشن خواهد شد.

نشانگر چراغ مه شکن جلو )سبز(  

  زمانیکه چراغ مه شکن جلو روشن شود، این 
نشانگر روشن خواهد شد. 

نشانگر چراغ مه شکن عقب )زرد(  

  زمانیکه چراغ مه شکن عقب روشن شود، این 
نشانگر روشن خواهد شد.

نشانگر چراغ موقعیت )سبز(  

این  شود،  روشن  موقعیت  چراغ  زمانیکه    
نشانگر روشن خواهد شد.

 هشدار

حداکثر میزان سرعت مجاز بستگی به شرایط . 	
خاص رانندگی و مقررات محلی دارد. از سرعت 

مجاز خودرو فراتر نروید.

وارد حالت محافظت سیستم بعد پردازش می شود 
و قدرت موتور کم می شود. لطفاً در اولین فرصت با 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتورتماس حاصل 

فرمایید. 

چراغ هشدار بازیابی پس از پردازش )زرد(   
می  شود،  روشن  چراغ  این  که  هنگامی   

می توانید آن را به سه روش رفع کنید:
روش 1: برای بازیابی و پس پردازش با نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل فرمایید.

سرعت  با  رانندگی  اجازه  که  جایی  در   :2 روش 
سرعت  این  با  مدتی  دارد،  وجود   120km/h

رانندگی کنید تا چراغ خاموش شود.
سرعت  با  رانندگی  اجازه  که  جایی  در   :3 روش 
کنید  رانندگی  سرعت  این  با  دارید  را   80km/h
سپس سرعت را به 60km/h کاهش داده و سپس 
افزایش دهید و دوباره سرعت را به   80km/h به
60km/h کاهش دهید و این چرخه را ادامه دهید و 
با همین، سبک مدتی رانندگی کنید تا چراغ هشدار 

خاموش شود
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چراغ راهنما  

شود،  روشن  راهنما  چراغ  که  هنگامی   
نشانگر چراغ راهنمای سمت راست یا چپ روی 
صفحه نشانگر روشن خواهد شد. با فشار دکمه 
چراغ هشدار )فالشر( راهنمای سمت راست و چپ 

به صورت هم زمان روشن می شود.

نشانگر ترمز پارک برقی )EPB( )قرمز(  

 ON هنگامی که سوئيچ خودرو در موقعیت 
قرار دارد، سیستم ابتدا به خود بررسی می پردازد. 
چراغ  برقی،  پارک  ترمز  نبودن  فعال  صورت  در 
برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش می شود. 

نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین   
)قرمز(

قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی    
دارد، در صورتی که سرنشین جلو کمربند خود را 
نبسته باشد، این نشانگر روشن می شود. و پس از 
آن که سرنشین جلو کمربند خود را ببندد، خاموش 

می شود.
 هشدار

یا . 	 نمی زند  چشمک  نشانگر  که  صورتی  در 
سرعت چشمک زدن آن باال است نشانه نقص 
اولین فرصت  در  است.  راهنما  سیستم چراغ 
با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس 
سایر  این صورت  غیر  در  فرمایید.  حاصل 
رانندگان متوجه روشن کردن چراغ  راهنما و 

تغییر مسیرخودروی شما نخواهند شد.

چراغ  برقی،  پارک  ترمز  بودن  فعال  صورت  در 
باقی  روشن  پارک  ترمز  کردن  غیرفعال  زمان  تا 

می ماند.
با  باید  نشانگر  دائم  ماندن  روشن  صورت  در 
تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی 

حاصل فرمایید.
هنگامی که سوئيچ در موقعیت OFF قرار می گیرد. 
ترمز پارک برقی به صورت خودکار فعال شده و 

نشانگر به مدت 30 ثانیه روشن می ماند.

نشانگر بسته بودن کمربند ایمنی )قرمز(  

قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی   

دارد، در صورتی که راننده کمربند ایمنی خود را 
نبسته باشد، نشانگر روشن و پس از آن که راننده 

کمربند خود را ببندد، خاموش می شود.

نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین   
ردیف عقب-چپ )قرمز(

قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی   
دارد، در صورتی که سرنشین ردیف عقب- چپ، 
کمربند ایمنی خود را نبسته باشد یا جسم سنگینی 
نشانگر  این  باشد،  داشته  قرار  این صندلی  روی 
روشن و پس از آنکه سرنشین کمربند خود را ببندد 
یا جسم از روی صندلی برداشته شود، خاموش 

می شود. 

نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین   
عقب-وسط )قرمز(

قرار   ON موقعیت  در  که سوئيچ  هنگامی    
عقب- ردیف  سرنشین  که  صورتی  در  دارد، 

وسط کمربند ایمنی خود را نبسته باشد، یا جسم 
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ESC شروع به چشمک زدن نماید، نشانه آن است 
پایداری،  کنترل  و سیستم  بوده  لغزنده  جاده  که 
تا  می رساند  مجاز  کشش  حداکثر  به  را  خودرو 

خودرو را کنترل نماید.

نشانگر غیرفعال بودن کنترل پایداری خودرو   
)ESC( )زرد(

  هنگامی که سوئيچ در موقعیت ON قرار دارد، 
 ESC را فشار دهید تا نشانگر ESC OFF دکمه
OFF روشن شده که نشانه غیرفعال بودن سیستم 

ESC می باشد.

نشانگر سیستم ضد سرقت موتور )زرد(  

 هنگامی که سوئيچ در موقعیت ON قرار دارد، 
نشانگر  و  پرداخته  بررسی  به خود  ابتدا  سیستم 
IMMO برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش 
به  سیستم  که  است  آن  نشانه  این  و  می شود 

درستی عمل می کند.
در صورت نقص در سیستم IMMO چراغ شروع 
به چشمک زدن می کند و نمی توان موتور را روشن 
مجاز  نمایندگی  با  خودرو  سرویس  برای  نمود. 
فرمایید.  حاصل  تماس  موتور  کرمان  شرکت 
فعال است،  هنگامی که سیستم ضد سرقت غیر 

این چراغ خاموش می شود.

نشانگر فعال بودن AUTO HOLD )سبز(  

 ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی    
قرار دارد نشانگر روشن شده و هنگامی که ترمز 
چشمک   1HZ فرکانس  با  است  فعال  خودکار 

می زند.

نشانگر کروز کنترل )سفید / سبز(  

قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی    
دارد، و دکمه کنترل راهبری روی غربیلک فرمان 
فشار داده شده است، نشانگر به رنگ سفید روشن 
و نشانه آن است که عملکرد کروز کنترل فعال و 

وارد حالت کروز شده است.
هنگامی که شرایط برای کروز فراهم باشد و دکمه 
SET کروز کنترل را فشار داده باشید، نشانگر به 
رنگ سبز روشن شده و نشانه آن است که خودرو 

وارد حالت کروز شده است.

سنگینی روی این صندلی قرار داشته باشد، این 
آن که سرنشین کمربند  از  نشانگر روشن و پس 
خود را ببندد و یا جسم از روی صندلی برداشته 

شود، خاموش می  شود.

نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین   
عقب-راست )قرمز(

قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی   

دارد، در صورتی که سرنشین عقب- راست کمربند 
ایمنی خود را بسته نبسته باشد و یا جسم سنگینی 
روی صندلی قرار داشته باشد، این نشانگر روشن 
شده و پس از آن که سرنشین کمربند ایمنی خود 
را بسته و یا جسم از روی صندلی برداشته شود، 

این نشانگر خاموش می شود.

نشانگر کنترل پایداری خودرو )ESC( )زرد(  

 هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار دارد، 
سیستم ابتدا به خود بررسی پرداخته و پس از چند 
آن  نشانه  و  می شود  خاموش  نشانگر   ثانیه 

است که سیستم به درستی عمل می کند.
رانندگی  وضعیت  بررسی  به   ESC سیستم 
پرداخته و در صورت وجود شرایط نرمال، نشانگر 
ESC خاموش است. اگر در حین رانندگی نشانگر 
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نشانگر قفل دنده )سبز( *  

  مدل های گیربکس اتوماتیک مجهز به عملکرد 
قفل دنده هستند تا اطمینان حاصل شود فقط با 
از موقعیت  را  دنده  بتوان دسته  ترمز  پدال  فشار 
دنده  موقعیت  به   )P( پارک  یا  و   )N( خالص 
تعویض  از  و  نمود  تعویض   )R( یا   )D( حرکت 
که  هنگامی  شود.  جلوگیری  دنده  دسته  ناگهانی 
برای تعویض دنده، پای خود را روی پدال ترمز 

می گذارید این نشانگر خاموش می شود.

نشانگر انحراف از مسیر حرکت *  

  هنگامی که سیستم هشدار انحراف از مسیر 
حرکت دچار نقص شود، این چراغ روشن می شود. 
در صورت عملکرد درست سیستم هشدار انحراف 
از مسیر و عدم وجود هشدار، این نشانگر به رنگ 
سفید روشن می شود. در صورت عملکرد درست و 
فعال بودن سیستم هشدار انحراف از مسیر، این 

نشانگر به رنگ سبز روشن می شود.

نشانگر سیستم بررسی نقطه کور )زرد( *  

  در صورت بروز نقص در سیستم بررسی 
نقطه کور، این نشانگر روشن خواهد شد.

نشانگر سیستم هشدار برخورد از سمت جلو  *  

  در صورت نقص در سیستم هشدار برخورد 
از سمت جلو، نشانگر به رنگ زرد روشن خواهد 
شد. در صورت فعال بودن سیستم هشدار برخورد 
جلو  سمت  از  برخورد  خطر  اگر  جلو،  سمت  از 
قرمز  رنگ  به  نشانگر  چراغ  باشد،  داشته  وجود 

روشن می شود.
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صفحه نمایشگر چند منظوره  

صفحه نمایشگر چند منظوره درون صفحه نمایشگر قرار دارد و اطالعات مختلف مربوط به رانندگی نظیر دمای فعلی بیرون خودرو و فشار باد الستیک را نشان 
می دهد. همچنین می توان از این صفحه نمایشگر برای تغییر تنظیمات صفحه و سایر تنظیمات استفاده نمود.

نحوه عملکرد صفحه نمایشگر چند منظوره  

از دکمه های کنترل روی غربیلک فرمان می توان برای فعال کردن صفحه نمایشگر 
چند منظوره استفاده نمود.

عملکردکلید

می توان برای تغییر پس زمینه استفاده نمود.

بازگشت یا تغییر منطقه پویا

12
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اطالعات مربوط به رانندگی  

اطالعات رانندگی شامل مسافت پیموده شده، متوسط مصرف بنزین، فشار باد الستیک و غیره می شود. و می توان از طریق دکمه روی غربیلک فرمان این 
صفحات را تغییر داد.

توضیحعنوان

متوسط مصرف سوخت
1. به صورت پیش فرض، متوسط مصرف سوخت پس از آخرین ریست کردن به صورت واحد L/100 km نشان داده می شود.

2. با فشار طوالنی دکمه OK روی صفحه، متوسط مصرف سوخت ریست شده و محاسبه جدید شروع می شود.
3. در صورت قطع شدن ارتباط صفحه نشانگر با باتری متوسط مصرف سوخت صفر می شود.

مسافت قابل پیمایش

1. این محدوده، مقدار سوخت موجود در باک را نشان داده و هر 10 ثانیه یکبار آن را به روزرسانی می کند.
2. مسافت قابل پیمایش بر اساس مصرف سوخت در هر دقیقه و یا با توجه به نوع رانندگی محاسبه می شود. و این عدد به دلیل شرایط 

مختلف جاده ویا سبک رانندگی ممکن است واقعی و ثابت نباشد.
3. وقتی مسافت قابل پیمایش کمتر از 50km بوده و یا سنسور سوخت دچار نقص شده باشد عالمت km-- روی صفحه نشان داده 

می شود.

کروز کنترل )سرعت یکنواخت(
1. سرعت کروز نشان دهنده سرعت فعلی کروز است که توسط راننده تنظیم شده است.

2. سرعت کروز را می توان از طریق دکمه کروز تنظیم نمود.
3. در صورت غیرفعال بودن عملکرد کروز، عالمت km/h-- روی صفحه نمایش داده می شود.

فشار دمای باد الستیک

1. سیستم می تواند دما و فشار باد الستیک را بررسی کند.
2. واحد فشار الستیک kpa است و در صورتی که نقص در سیستم فشار باد الستیک بوجود آید، الستیک مربوطه با فرکانس 1HZ شروع 

ْ-ً روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. به چشمک زدن کرده و عالمت ْ ً
3. واحد دمای الستیک C° است و در صورتی که مقدار دما مناسب نباشد، الستیک مربوطه با فرکانس 1HZ شروع به چشمک زدن کرده 

و عالمت )-( روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.
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توضیحعنوان

)ODO( کل مسافت طی شده
1. مسافت پیموده شده کلی خودرو نشان داده می شود.

2. محدوده قابل نمایش بین km 999,999 ~0 است. پس از رسیدن به حداکثر عدد قابل نمایش، عدد به صورت Error نشان داده می شود.

)TRIP( مسافت هر پیمایش
1. مسافت پیموده شده خودرو از آخرین ریست کردن نمایش داده می  شود.

2. محدوده قابل نمایش بین km 999,9 ~0 است. پس از رسیدن به حداکثر عدد قابل نمایش، عدد از 0 محاسبه می شود.

ساعت
1. ساعت می تواند در قالب 24h یا 12h انتخاب شده توسط کاربر نشان داده شود.

2. در خودروی مجهز به GPS+MP5، زمان به صورت خودکار به روزسانی شده و نمی توان آن را به صورت دستی تنظیم نمود.
3.در صورتی که خودرو مجهز به GPS نبوده یا در دسترس نمی باشد، ساعت را می توان به صورت دستی تنظیم نمود.

دمای هوای بیرون خودرو را نشان می دهد.دمای هوای بیرون

اطالعات موقعیت دنده
1. مدل های دارای گیربکس اتوماتیک: موقعیت دنده فعلی را نشان می دهد.

2. مدل های دارای گیریکس دستی: موقعیت دنده فعلی و دنده مناسب را نشان می دهد.
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تنظیم اطالعات رانندگی  

با تنظیم اطالعات رانندگی، شما می توانید زبان، اطالعات مربوط به آالرم هشدار در خودرو و هشدار سرعت باال، مسافت طی شده، متوسط مصرف سوخت 
را مجدد تنظیم )ریست( کنید.

دستورالعملسطح سوم منوسطح دوم منوسطح اول منوردیف

1
تنظیم مجدد اطالعات 

رانندگی

تنظیم مجدد متوسط 
مصرف سوخت

متوسط مصرف سوخت مجدد تنظیم شده و محاسبات مجدد آغاز تایید
می شود. بازگشت

تنظیم مجدد مسافت 
طی شده 

مقدار مسافت طی شده مجدد تنظیم شده و محاسبات مجدد آغاز تایید
می شود. بازگشت

مقدار مصرف سوخت و مسافت طی شده هر دو مجدد تنظیم تاییدتنظیم مجدد تمام اطالعات
می شوند. بازگشت

بازگشت

تنظیم هشدار سرعت باال2

کلید فعال یا غیرفعال کردن عملکرد هشدار سرعت باالکلید هشدار سرعت باال

تنظیم هشدار سرعت باال
120Km/h )سرعت پیش فرض 
است و تنظیم دستی در دسترس 

می باشد(
هشدار سرعت تنظیم می شود.

میزان صدای آژیر هشدار تنظیم می شود.10 ~ 0تنظیم صدای آژیر هشدار3

تنظیمات مربوط به زبان4

Chinese )چینی(

زبان تنظیم می شود.

English )انگلیسی(
Spanish )اسپانیایی(

Russian )روسی(
Arabic )عربی(

Portuguese )پرتغالی(

تنظیم واحد اندازه گیری 5
واحد اندازه گیری مصرف سوخت تنظیم می شود.100KM/Lمصرف سوخت

6
بررسی اطالعات اصلی 

خودرو
Vx.xx :نسخه سخت افزار
VX.xx :نسخه نرم افزار

اطالعات روی نرم افزار و سخت افزار صفحه نشانگر بررسی 
می شود.

اطالعات اعالن خطای موجود بررسی می شود.بررسی اطالعات7
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تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو  

قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئيچ  که  زمانی 
راننده  می باشند،  روشن  جلو  چراغ های  و  دارد 
می تواند با استفاده از کلید چرخشی تنظیم ارتفاع 
نور چراغ ها، زاویه و محور نور چراغ های جلو را 
تنظیم نماید. با توجه به میزان بار خودرو و شرایط 
رانندگی، تنظیم نور چراغ جلو در موقعیت صحیح 
باعث بهترشدن محدوده دید می شود، بدون اینکه 
موقت  کوری  روبرو  خودروهای  رانندگان  برای 

ایجاد کند.

نور چراغ جلو  مناسب  ارتفاع  مقدار  زیر  در جدول 
متفاوت  شرایط  در  چرخشی  کلید  از  استفاده  با 

بارخودرو نشان داده شده  است:

موقعیت های 
کلید چرخشی 
تنظیم ارتفاع 
نور چراغ های 

جلو

وضعیت بار خودرو

0
صندلی ردیف جلو دارای 

سرنشین بوده و صندوق عقب 
خالی است.

2
تمام صندلی ها دارای سرنشین 
بوده ولی صندوق عقب خالی 

است.

4

صندلی های ردیف جلو دارای 
سرنشین بوده و صندوق عقب 
کاماًل بارگیری شده است به 

همراه یک کشنده سبک.

6

تنها راننده در خودرو حضور 
داشته و صندوق عقب کاماًل 
بارگیری شده به همراه یک 
کشنده کاماًل بارگیری شده.

 هشدار

تنظیم  باال  بسیار  موقعیت  در  چراغ  نور  اگر 
نامناسب  بطور  باال  نور  چراغ  از  یا  شود 
استفاده شود، ممکن است برای رانندگان سایر 
خودروها در جاده ایجاد حالت نابینایی موقت 
نتیجه  در  و  راننده  پرتی  باعث حواس  و  کند، 

آسیب بدنی جدی گردد.
از تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو در موقعیت مناسب . 	

مطمئن شوید و همواره آن را در موقعیت صحیح 
تنظیم کنید.

روشن . 	 را  باال  نور  چراغ  غیرضروری  شرایط  در 
جلو  چراغ  دهی  عالمت  عملکرد  از  یا  نکنید 
ممکن  نکنید  استفاده  گرفتن(  سبقت  )هنگام 

است باعث نابینایی موقت سایر رانندگان شود.
در صورت استفاده از چراغ های جلو، لطفاً قوانین . 	

را رعایت  قوانین محلی  و  رانندگی  و  راهنمایی 
نمایید.
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دسته برف پاکن و شیشه شوی  

دسته برف پاک کن و شیشه شوی   
شیشه جلو

دسته کنترل برف پاک کن 1
2 کلید تنظیم مدور

زمانی که سوئيچ خودرو در موقعیت ON قرار داده 
می شود، برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو 

در شرایط عملکردی قرار می گیرند.

 هشدار

نقطه . 	 به  و  است  سرد  بسیار  هوا  که  زمانی 
انجماد رسیده است، اگر از مایع شیشه شوی 
مایع  است  ممکن  نشود،  استفاده  مناسب 
شیشه شوی روی شیشه جلو یخ زده و مانع دید 
راننده شود. قبل از اینکه از شیشه شوی برای 
با  باید  شود  استفاده  جلو  شیشه  کردن  تمیز 
استفاده از گرم کن شیشه جلو را گرم نمود. در 
شیشه شوی  مایع  است  ممکن  غیراینصورت، 

روی شیشه یخ زده و مانع دید راننده شود.
شده . 	 ساییده  یا  کثیف  پاک کن  برف  تیغه  اگر 

باشد، باعث کاهش محدوده دید راننده در جلو 
تیغه  می افتد!  خطر  به  رانندگی  ایمنی  و  شده 
برف پاک کن صدمه دیده و ساییده شده بایستی 

بالفاصله تعویض گردد.
از شیشه شوی شیشه جلو به مدت بیش از 5	 . 	

ثانیه بطور مداوم استفاده نکنید یا اگر مخزن 
شیشه شوی  از  است  خالی  شیشه شوی  مایع 
موتور  اینصورت  غیر  در  نکنید،  استفاده 

شیشه شوی شیشه جلو آسیب خواهد دید.

  توجه

برف . 	 از  است  خشک  جلو  شیشه  که  زمانی 
اینصورت  غیر  در  نکنید،  استفاده  پاک کن ها 
ممکن است تیغه برف پاک کن ساییده شده یا 

به سرعت صدمه ببیند.
زمانی که هوا خیلی سرد است و دما نزدیک . 	

از  استفاده  از  قبل  دارد،  قرار  انجماد  نقطه 
پاک کن شیشه  برف  که  خودرو مطمئن شوید 
جلو روی شیشه یخ نزده باشد. در هوای سرد 
پارک  مدت طوالنی  به  می خواهید خودرو  اگر 
جلو  روی شیشه  از  را  پاک کن ها  برف  باشد، 

بلند کنید.
از . 	 را  جلو  از خودرو، شیشه  استفاده  از  قبل 

وجود برف، یخ، برگ درختان و سایر آلودگی ها 
پاک کنید.

برف . 	 می شود،  توصیه  خودرو  پارک  از  قبل 
پاک کن شیشه جلو را خاموش کنید. اگر زمانی 
سوئيچ  است  کار  حال  در  پاک کن  برف  که 
پس  دهید.  قرار   OFF موقعیت  در  را  خودرو 
از اینکه خودرو مجدد استارت زده شود، برف 
پاک کن شیشه جلو با توجه به تنظیمات قبلی 
خود شروع به کار می کند. در این شرایط، در 

21

صورت وجود یخ، برف یا سایر آلودگی ها روی 
جلو  شیشه  پاک کن  برف  موتور  جلو،  شیشه 

صدمه خواهد دید.
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نحوه عملکرد برف پاک کن شیشه جلو  

اگر دسته برف پاک کن در موقعیت "AUTO" قرارد 
اده شود، سرعت حرکت برف پاک کن ها بصورت 
در  باران  تشخیص  سنسور  بوسیله  اتوماتیک 
تشخیص  را  باران  بارش  میزان  که  جلو  شیشه 
می دهد تنظیم خواهد شد. در این شرایط حساسیت 
کلید  بوسیله  را می توان  باران  سنسور تشخیص 

مدور روی دسته برف پاک کن تنظیم نمود.
اگر دسته برف پاک کن در موقعیت "LO" قرار داده 
شود، برف پاک کن ها بطور مداوم و آهسته شروع 
به کار می کنند. اگر دسته برف پاک کن در موقعیت 
"HI" قرار داده شود، برف پاک کن ها بطور مداوم و 

سریع شروع به کار می کنند.
 "OFF" چنانچه دسته برف پاک کن را در موقعیت
به سمت باال در موقعیت "MIST" قرار دهید، دسته 
 OFF برف پاک کن بصورت اتوماتیک به موقعیت
باز می گردد و برف پاک کن فقط یکبار حرکت رفت 
دسته  صورتیکه  در  می دهد.  انجام  را  برگشت  و 
برف پاک کن را در موقعیت "MIST" قرار داده و 
نگه دارید، برف پاک کن ها با سرعت پایین شروع 
به کار می کنند تا زمانی که دسته برف پاک کن رها 

شود. 

نحوه عملکرد شیشه شوی شیشه جلو  

دسته برف پاک کن را کمی به سمت راننده بکشید، 
مایع شیشه شوی روی شیشه جلو پاشیده می شود. 
و همزمان، برف پاک کن ها با سرعت پایین شروع 
به کار می کنند تا زمانی که دسته برف پاک کن رها 

شود.
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چراغ های بیرونی خودرو   

1 راهنمای روی آینه بغل
2 چراغ نور باال / نور پایین / چراغ موقعیت جلو 

/ چراغ رانندگی در روز / چراغ راهنما
3 چراغ ترمز سوم

4 چراغ موقعیت عقب / چراغ ترمز / چراغ راهنما 
/ چراغ دنده عقب

5 چراغ مه شکن عقب

2

4

5

1

3
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بیرونی    چراغ های  مجموعه  تنظیم  کلید 
خودرو )دسته راهنما( 

1 دسته کنترل چراغ ها
2 کلید چراغ های موقعیت و نور پایین

3 چراغ مه شکن عقب

چراغ نور پایین  

زمانی که محدوده دید مناسب نیست یا در مواقع 
رانندگی در تاریکی، از چراغ نور پایین برای حفظ 

ایمنی استفاده می شود.
روشن کردن: کلید چرخشی تنظیم چراغ جلو را در 
" بچرخانید تا چراغ نور پایین روشن  موقعیت "

شود.

چراغ نور باال  

زمانی که محدوده دید مناسب نیست، برای امکان 
باال  نور  چراغ های  از  دورتر  مسافت های  دیدن 

3

12

  توجه

1. زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار ندارد، 
چراغ ها را به مدت طوالنی روشن نگذارید تا از خالی 

شدن شارژ باتری 12V جلوگیری شود.
لطفاً  نور  کم  یا محیط های  تونل  به  ورود  زمان   .2

چراغ نور پایین را از قبل روشن نمایید. 
راهنمایی  قوانین  از  چراغ ها  از  استفاده  هنگام   .3

رانندگی و محلی اطاعت نمایید.
  توجه

چه . 	 در  راهنما  دسته  اینکه  به  توجه  بدون 
باال  نور  جلو  چراغ های  دارد،  قرار  موقعیتی 

می توانند روشن شوند.

استفاده می شود. 
روشن  پایین  نور  چراغ  که  زمانی  کردن:  روشن 
است، دسته راهنما را به سمت جلو )دور از راننده( 
قرار دهید تا زمانی که صدای کلیک شنیده شود و 

چراغ نور باال روشن شود.
در  را  کلید  بخواهید  چنانچه  کردن:  خاموش 
موقعیت چراغ نور پایین قرار دهید، دسته راهنما 

را به سمت راننده بکشید.
)چراغ  باال  نور  چراغ  مستقیم  کردن  روشن 
بکشید  عقب  سمت  به  را  راهنما  دسته  پلیسی(: 
)نزدیک به راننده( سپس آن را رها کنید، چراغ های 
دسته  اگر  می شوند.  خاموش  و  روشن  باال  نور 
چراغ های  دارید،  نگه  موقعیت  این  در  را  راهنما 
نور باال روشن باقی می مانند، با رها کردن دسته 

راهنما، چراغ های نور باال خاموش خواهند شد.
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نمایید.
هنگام استفاده از چراغ ها از قوانین راهنمایی . 	

رانندگی و محلی اطاعت نمایید.

چراغ موقعیت  

دید  محدوده  با  محیط های  در  موقعیت  چراغ  از 
رانندگان  سایر  بطوریکه  می شود  استفاده  نامناسب 

بتوانند اندازه و موقعیت خودرو را تشخیص دهند.
روشن�کردن: کلید مدور تنظیم چراغ جلو را در موقعیت 
  قرار دهید، نور پس زمینه صفحه نشانگر و کنسول 

و همچنین چراغ پالک خودرو روشن می شوند.

چراغ مه شکن عقب  

در شرایط محدوده دید نامناسب از چراغ مه شکن 
عقب برای اطالع به رانندگان و عابرین پشت سر 
استفاده  خودرو  با  مناسب  فاصله  حفظ  جهت 

می شود.
مدور  کلید  داشتن  قرار  در صورت  کردن:  روشن 
"، اگر  "یا" تنظیم چراغ جلو در موقعیت "
موقعیت  تغییر   " موقعیت" به  عقب  چراغ  کلید 

دهد، چراغ مه شکن عقب روشن خواهد شد.
خاموش کردن: کلید چراغ مه شکن عقب را مجدد 
تنظیم  مدور  کلید  یا  دهید  قرار   " " موقعیت  در 
چراغ جلو را در موقعیت "OFF" بچرخانید، چراغ 

مه شکن عقب خاموش خواهد شد.

چراغ دنده عقب  

هنگام حرکت با دنده عقب برای هشدار به رانندگان 
و عابرین پشت خودرو، از چراغ دنده عقب برای 
روشن کردن مسیر پشت خودرو استفاده می شود.
دنده  دسته  قراردادن  صورت  در  کردن:  روشن 
درموقعیت "R" )دنده عقب( چراغ دنده عقب بطور 

اتوماتیک روشن خواهد شد.
خاموش کردن: در صورت خارج کردن دسته دنده 
دنده عقب  "R"، چراغ های  دنده عقب  از موقعیت 

بطور اتوماتیک خاموش خواهند شد.

چراغ پالک خودرو   

یا چراغ های جلو روشن  زمانی که چراغ موقعیت 
بطوراتوماتیک  نیز  خودرو  پالک  چراغ  هستند، 
روشن می شود، تا اطالعات پالک خودرو برای سایر 

رانندگان و دیگران در شب قابل مشاهده باشد.

چراغ رانندگی در روز  

در  جلویی  خودروهای  رانندگان  به  اطالع  برای 
مورد موقعیت خودرو در روز از چراغ رانندگی در 

روز استفاده می شود.
زمانی که سوئيچ خودرو در موقعیت ON قرار داده 
و ترمز دستی را آزاد می کنید، چراغ رانندگی در 

  توجه

که . 	 نیست  اندازه ای  به  موقعیت  چراغ  نور 
جاده روبروی خودرو را روشن نماید. زمانی 
که هوا تاریک است و محدوده دید نامناسب، 
لطفاً همزمان چراغ های نور پایین را نیز روشن 

  توجه

برای استفاده از چراغ ها از قوانین راهنمایی و . 	
رانندگی پیروی کنید.

در صورت رانندگی در شرایط یا محدوده دید . 	
جاده،  نامطلوب  شرایط  یا  شب  در  نامناسب 
محدوده  باال،  نور  چراغ های  کردن  روشن  با 
دید بهتری ایجاد شده اما در صورت مشاهده 
روشن  را  پایین  نور  چراغ  روبرویی،  خودرو 

نمایید.
و . 	 راهنمایی  قوانین  چراغ،  از  استفاده  هنگام 

رانندگی و محلی را رعایت کنید.
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روشن کردن چراغ موقعیت  

چراغ  به  مجهز  شما  خودروی  درصورتی که 
 MP5 موقعیت است، می توانید آن را در تنظیمات

خودرو تنظیم نمایید.
می توانید  موقعیت،  چراغ  بودن  فعال  صورت  در 
از ریموت کنترل برای بازکردن قفل درب خودرو 
استفاده کنید. هنگامی که چراغ موقعیت برای 30 
ثانیه روشن باشد، درب های خودرو ظرف این 30 
ثانیه می تواند باز یا بسته شده و پس از آن چراغ 

موقعیت خاموش می شود.

چراغ همراهی تا درب منزل  

اگر خودرو مجهز به عملکرد همراهی تا درب منزل
 accompany me home" )"Vehicle setting ""

 Accompany me home"(e
)تنظیمات خودرو ! چراغ همراهی تا درب منزل( 
صورتیکه  در  کنید  غیرفعال  یا  فعال  را  آن  است 
سیستم همراهی تا درب منزل فعال باشد، پس از 
قراردادن سوئيچ خودرو در موقعیت OFF و قفل 

   )AUTO( چراغ های جلو اتوماتیک

چراغ های جلو اتوماتیک می تواند چراغ نور پایین، 
چراغ موقعیت، چراغ نور پس زمینه را با توجه به 
نور محیط بیرون بطور اتوماتیک روشن و خاموش 
کند، اگر محیط بیرون تاریک شود )بعنوان مثال: 
و  کند  غروب  خورشید  شود،  تونل  وارد  خودرو 
کم  میزان  نور  تشخیص  سنسور  شود(  تاریک 
شدن نور محیط از حد مجاز را تشخیص داده و 
چراغ های موقعیت و چراغ نور پس زمینه را بطور 

اتوماتیک روشن می کند. 
اگر هوای بیرون مجدد روشن شود، چراغ های فوق 

بطور اتوماتیک و با تأخیر خاموش می شوند.
فعال کردن: زمانی که سوئيچ خودرو را در موقعیت 
ON قرار می دهید، کلید مدور تنظیم چراغ جلو را 
در موقعیت AUTO قرارداده تا عملکرد چراغ جلو 

اتوماتیک فعال شود.
غیر فعال کردن: اگر کلید مدور تنظیم چراغ جلو را 
در موقعیت دیگری قرار دهید، عملکرد چراغ جلو 

اتوماتیک غیر فعال می شود.

روز بطور اتوماتیک روشن خواهد شد.
چراغ  موقعیت،  چراغ  بودن  روشن  صورت  در 

رانندگی در روز کم نور می شود.

کردن درب های خودرو چراغ های جلو به مدت 30 
موقعیت  صورتیکه  در  بود.  خواهند  روشن  ثانیه 
نماید،  تغییر  ثانیه   30 مدت  در  خودرو  سوئيچ 

چراغ های جلو بالفاصله خاموش خواهند شد.

  توجه

فعال . 	 اتوماتیک  جلو  چراغ  عملکرد  که  زمانی 
می شود این عملکرد با تأخیر انجام خواهد شد. 
در صورت وارد شدن به تونل یا تاریک شدن 
توصیه می شود چراغ  بیرون،  ناگهانی محیط 

جلو نور پایین را بطور دستی روشن نمایید.
و . 	 پل  زیر  از  عبور  حال  در  خودرو  که  زمانی 

محیط سایه است، بدلیل تغییرات متناوب نور و 
سایه، ممکن است چراغ های جلو روشن شوند.

بر نور محیط عواملی ماننده مه، بارش باران و . 	
وجود دود تأثیرگذار هستند و سنسور تشخیص 
مه  وجود  روز  در  دقیق  بطور  نمی تواند  نور 
شدید را تشخیص دهد. بنابراین چراغ  جلو را 
بطور دستی روشن کنید تا دید مناسبی داشته 

و رانندگی ایمنی را تجربه نمایید.
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چراغ راهنما  

روشن کردن: دسته راهنما را به سمت پایین فشار 
دهید، چراغ  راهنمای چپ روشن می شود، چراغ 
نشانگر راهنمای چپ شروع به چشمک زدن کرده 
و صدای کلیک شنیده می شود. اگر دسته راهنما 
را به سمت باال فشار دهید، چراغ راهنمای راست 
راست  راهنمای  نشانگر  چراغ  می شود.  روشن 
شروع به چشمک زدن کرده و صدای کلیک شنیده 

می شود.
خاموش کردن: پس از تغییر مسیر و بازگرداندن 
غربیلک فرمان به موقعیت وسط دسته راهنما بطور 
اتوماتیک به موقعیت وسط باز گشته و چراغ های 

راهنما بطور اتوماتیک خاموش خواهدشد.

در موقعیت غیر چراغ هشدار خطر )فالشر(   دلیل نقص  به  3. خودروی شما 
ایمنی متوقف شده است.

4. رانندگی در هوای بارانی، برفی، مه آلود یا عدم 
دید کافی.

5. خودروی شما بنا به دالیلی در منطقه پارک غیر 
امنی متوقف شده است.

مانند تصویر، یک عالمت مثلث روی چراغ هشدار 
خطر )فالشر( وجود دارد.

چراغ هشدار خطر )فالشر( بدون استفاده از باتری 
12V نیز روشن می شود. نیاز به پارک اضطراری، 
لطفاً چراغ هشدار خطر )فالشر( را روشن کنید تا 
سایر رانندگان از موقعیت شما آگاه شوند. با فشار 
دکمه هشدار خطر )فالشر( تمام چراغ های راهنما 
چراغ  دکمه،  مجدد  فشار  با  شد.  خواهند  روشن 
شد.برای  خواهد  خاموش  )فالشر(  خطر  هشدار 
رانندگان، چراغ هشدار خطر  آگاه ساختن سایر 

)فالشر( باید در شرایط زیر فعال شود:
1. هنگامی که در شرایط خطرناک یا اضطراری 

قرار دارید.
2. هنگامی که خودروی شما حرکت نمی کند.

  توجه

اگر پس از روشن شدن چراغ راهنما، غربیلک . 	
فرمان به موقعیت اولیه خود چرخانده نشود، 
از تغییر مسیر دسته راهنما  ممکن است پس 
هم بطور اتوماتیک به موقعیت وسط باز نگردد. 
را  راهنما  چراغ  دستی  بطور  شرایط  این  در 

خاموش نمایید.

  توجه

است، . 	 روشن  هشدار  چراغ  که  هنگامی   
چراغ های هشدار بر چراغ های راهنما یا تغییر 
کردن  خاموش  از  پس  دارد  ارجعیت  مسیر 
به  )فالشر(  خطر  هشدار  چراغ  راهنما،  چراغ 

چشمک زدن ادامه می دهد.
در مواقع غیر ضروری از چراغ هشدار خطر . 	

)فالشر( برای مدت طوالنی استفاده نکنید زیرا 
باعث تخلیه شارژ باتری می شود.
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چراغ های داخلی  

چراغ پس زمینه کنسول وسط  

با روشن شدن چراغ موقعیت و چراغ نور پایین، 
حالت  در  می شود.  روشن  نیز  زمینه  پس  چراغ 
AUTO، در صورت ورود به محیط کم نور، چراغ 
پس زمینه کنسول وسط به صورت خودکار روشن 

می شود.

چراغ تزئینی داخل کابین  

تزئینی  چراغ  به  خودرو  بودن  مجهز  صورت  در 
 / روشن   MP5 طریق  از  را  آن  می توان  داخلی 
میزان روشنایی  و  رنگ  و حالت،  نموده  خاموش 

چراغ تزئینی داخل کابین را تنظیم نمود.

چراغ های تزئینی داخلی  

چراغ سقفی جلو  

با فشار کلید  دکمه چراغ مطالعه سمت چپ:   1
 / روشن  را  چپ  سمت  مطالعه  چراغ  می توان 

خاموش نمود.
2 دکمه چراغ مطالعه سمت راست: با فشار کلید 
 / روشن  را  راست  سمت  مطالعه  چراغ  می توان 

خاموش نمود.

3 چراغ کنترل درب: با فشار دکمه می توان چراغ 
کنترل درب را روشن / خاموش نمود. هنگامی که 
چراغ کنترل درب فعال است، با باز شدن هر یک 
از درب ها چراغ روشن شده و با بسته شدن تمامی  

درب ها، چراغ خاموش می شود
این دکمه، چراغ  با فشار  دکمه چراغ داخلی:   4

داخلی روشن / خاموش می شود.

431 2

 هشدار

کردن . 	 روشن  از  شب،  در  رانندگی  هنگام 
چراغ های تزئینی داخلی خودداری کنید، زیرا 
در  راننده  دید  بر  است  ممکن  آن  روشنایی 

محیط های تاریک اثر بگذارد.
باتری، هنگام . 	 از تخلیه شارژ  برای جلوگیری 

خاموش  را  داخلی  چراغ های  خودرو،  پارک 
کنید.
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چراغ دیواره جانبی  

چراغ دیواره جانبی در دو سمت سقف قرار دارد 
که با فشار دکمه مي توان آن ها را روشن / خاموش 
نمود. در صورت فعال بودن چراغ دیواره جانبی، با 
باز شدن هر یک از درب ها، چراغ روشن می شود.

عملکرد حفظ قدرت باتری  چراغ روکش درب  

قرار   OFF موقعیت  در  خودرو  که  صورتی  در 
داشته و هیچ عملکرد فعالی نداشته باشد، خودرو 
وارد حالت حفظ قدرت باتری می شود. این عملکرد 
کمک می کند تا به دلیل عدم استارت خودرو برای 
چراغ ها  برخی  شرایط  آن  در  که  طوالنی  مدت 

روشن می مانند، از تخلیه باتری جلوگیری شود.

زیر روکش  در شب، چراغ  درب  باز شدن  هنگام 
درب روشن شده و با بازتابش نور، راننده خودروی 

پشت سر را از باز شدن درب آگاه می کند.

  توجه

حتماً با استفاده از عملکرد حفظ قدرت باتری، 
بودن  خاموش  هنگام  که  می شود  توصیه 
موتور، چراغ ها و تجهیزات برقی را برای مدت 
کاهش  باعث  زیرا  ندارید.  نگه  روشن  طوالنی 
قدرت باتری و در مواقعی باعث نقص خودرو 

می شود.
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چراغ محفظه بار  

اگر درب صندوق  عقب را باز کنید، چراغ محفظه 
بار بطور اتوماتیک روشن خواهدشد، با بستن درب 
اتوماتیک  بطور  بار  محفظه  چراغ  عقب،  صندوق 

خاموش می شود.

کلیدهای روی غربیلک فرمان   

بوق  

صرف نظر از وضعیت سوئيچ خودرو )سوئیچ باز 
یا بسته(، می توان از بوق استفاده کرد، مگر اینکه 

شارژ باتری 12V خالی شده  باشد.
زمانی که کلید بوق را فشار می دهید، صدای بوق 
شنیده می شود، با رها کردن کلید، صدای بوق هم 

قطع خواهدشد.

 هشدار

در زمان رانندگی در شب، از چراغ های داخلی . 	
اتاق  داخل  روشنایی  نکنید.  استفاده  خودرو 
خودرو بر محدوده دید راننده در محیط تاریک 

تأثیر می گذارد.
هنگام پارک خودرو برای جلوگیری از ضعیف . 	

شدن باتری لطفاً چراغ های داخل اتاق خودرو 
را خاموش نمایید.

  توجه

با بازکردن درب صندوق عقب، چراغ محفظه . 	
برای  می شود  روشن  اتوماتیک  بطور  بار 
از  پس  باتری،  شدن  ضعیف  از  جلوگیری 
استفاده از محفظه بار، بالفاصله درب صندوق 

عقب را بسته تا چراغ خاموش گردد.

  توجه

شرایط عملکردی بوق را بطور دوره ای بررسی . 	
کار  بدرستی  بوق  که  شوید  مطمئن  و  کنید 

می کند.
با اشیاء نوک تیز کلید بوق را فشار ندهید.. 	
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کلیدهای کنترل چند عملکردی  

خالصه عملکرد کلیدهانماد تصویری کلیدهاحدود عملکرد کلیدها

کنترل
 صدا

SRCتغییر منبع صدا
VOL+افزایش صدا
VOL-کاهش صدا

بی صدا کردن / پایان مکالمه تلفنی
پاسخ دادن به تماس تلفنی

عملکرد کروز کنترل 

فعال کردن سیستم کروز کنترل

بازیابی سرعت کروز یا افزایش سرعت کروز

لغو کروز یا غیر فعال کردن سیستم کروز کنترل

تنظیم سرعت کروز یا کاهش سرعت کروز

کنترل صفحه نشانگرها 

بازگشت یا تغییر موقعیت به صفحه فعال

تغییر رنگ پس زمینه

OKانتخاب گزینه فعلی یا رفتن به منوی بعدی

آفتابگیر  

برای جلوگیری از تابش نور مستقیم آفتاب از جلو، 
آفتابگیر را پایین آورید و آن را در موقعیت مورد 

نظر قرار دهید.
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برای جلوگیری از تابش نور مستقیم آفتاب از کنار، 
به  را  آن  و  کرده  پایه وسط خارج  از  را  آفتابگیر 

سمت درب کنار حرکت دهید.
برای  است،  و چراغ  آرایشی  آینه  آفتابگیر شامل 
استفاده از آینه آرایشی، آفتابگیر را به سمت پایین 

چرخانده درپوش روی آینه را باز کنید.
در این شرایط چراغ آن نیز بطور اتوماتیک روشن 
آینه بسته  و زمانی که درپوش روی  خواهد شد، 
خاموش  اتوماتیک  بطور  نیز  چراغ  این  شود 

می گردد.

شارژر تجهیزات جانبی  

سوکت شارژ تجهیزات جانبی  

در صورت قرار دادن سوئيچ خودرو در موقعیت 
جانبی  تجهیزات  از سوکت شارژ   ،ON یا   ACC
می توان برای تلفن همراه و دستگاه ثبت اطالعات 

استفاده کرد.

سوکت شارژ تجهیزات جانبی در جلو  

درگاه USB و منبع برق تغذیه 12V در جلو قرار 
اطالعات  انتقال   USB درگاه  از  استفاده  با  دارد. 

انجام می شود.

  توجه

عالمت . 	 جلو،  سرنشین  سمت  آفتابگیر  روی 
کیسه هوا و شرح مربوطه وجود دارد.

 هشدار

در زمان رانندگی از آفتابگیر استفاده کنید تا . 	
از محدود شدن دید و در نتیجه بروز تصادف 

جلوگیری شود.
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سوکت شارژ تجهیزات جانبی در عقب  

پشت  قسمت  در  عقب  صندلی های   USB درگاه 
و  موبایل  برای شارژ  و  دارد  قرار  وسط  کنسول 

سایر تجهیزات استفاده می شود.

شارژ بی سیم  

تلفن  محفظه  انتهای  در  سیم  بدون  شارژ  مدول 
در جلو داشبورد کنسول وسط قرار گرفته است. 
انتهای تلفن دارای شارژ بی سیم را وسط محفظه 
از  می توان  شود.  شارژ  تلفن  تا  دهید  قرار  تلفن 
طریق تنظیمات سیستم  چند منظوره عملکرد شارژ  
بی سیم را فعال یا غیر فعال نمود. می توان مدول 
شارژ بی سیم را به بلوتوث وصل نمود. برای این 
کار، ابتدا عملکرد NFC روی صفحه چند منظوره 
را باز نموده و سپس بر اساس دستورالعمل  تلفن 

را در محفظه تلفن قرار دهید.

  توجه

دارای . 	 ولتی   		 جانبی  تجهیزات  برای  فقط   
توان مصرفی کمتر از 0W		0A(	( از سوکت 

شارژ تجهیزات جانبی استفاده کنید.   
بالفاصله . 	 شارژ،  سوکت  از  استفاده  از  پس 

خارج  را  جانبی  تجهیزات  سیم  دسته  سوکت 
کرده و درپوش سوکت شارژ تجهیزات جانبی 

را ببندید.
	 . OFF موقعیت  در  خودرو  سوئيچ  که  زمانی 

قرار دارد، از سوکت شارژ تجهیزات جانبی به 
مدت طوالنی استفاده نکنید تا منجر به تخلیه 

شارژ باتری V		 خودرو نشود.
در . 	 را  جانبی  تجهیزات  سوکت  که  زمانی 

امواج  تداخل  باعث  می زنید  جا  شارژ  سوکت 
الکتریکی می شود. این تجهیزات جانبی ممکن 
در  را  حدی  از  بیش  ساکن  الکتریسیته  است 
سیستم های الکتریکی خودرو و سیستم صوتی 

یا دستگاه عیب یاب خودرو ایجاد نمایند.

 هشدار

یا . 	 در سوکت  اشیاء  یا  انگشت  فرو کردن  از   
با دست  جانبی  تجهیزات  لمس سوکت شارژ 
خیس خودداری نمایید ممکن است دچار برق 

گرفتگی شوید.
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محفظه نگهدارنده  

جیب پشت صندلی  

جیب  شده،  داده  نشان  تصویر  در  که  همان طور 
سرنشین  و  راننده  صندلی  پشت  صندلی،  پشت 
نظیر  اشیاء  نگهداری  برای  می تواند  و  دارد  قرار 

کتاب یا اشیاء کوچک مورد استفاده قرار گیرد.

  توجه

بررسی . 	 ابتدا  عملکرد،  این  از  استفاده  هنگام 
بی سیم مجهز  به عملکرد شارژ  تلفن  که  کنید 

باشد.
هیچ گونه شیء دیگری به جز تلفن را در محفظه . 	

شارژ تلفن قرار ندهید از جمله کلید هوشمند در 
غیر این صورت شارژر به درستی عمل نمی کند.

هنگامی که از روکش محافظ برای تلفن همراه . 	
استفاده می کنید ممکن است شارژ بی سیم به 

درستی انجام نشود.

 هشدار

مثل . 	 فلزی  شیء  گونه  هر  وجود  صورت  در 
سکه بین شارژ بی سیم  و تلفن، عملکرد شارژ  
مختل می شود. اشیاء فلزی می تواند به شدت 
گرم شده و باعث آسیب سیستم شارژ  شود. 
در صورت وجود هر گونه شیء فلزی بین تلفن 
شارژر  روی  از  را  تلفن  بالفاصله  شارژر،  و 
بردارید. پس از خنک شدن شیء فلزی، آن را 

بردارید.
آسیب . 	 از  جلوگیری  برای  شارژ،  حین  در 

سیستم شارژ تلفن همراه، از ریختن هر گونه 
مایع روی شارژر بی سیم جلوگیری نمایید.

از قرار دادن کارت بانکی، کارت اتوبوس و یا . 	
چسب در محل شارژ بی سیم خودداری نمایید 

در غیر این صورت کارت آسیب خواهد دید.
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جعبه داشبورد  

بکشید  باال  سمت  به  را  دستگیره  تصویر  مطابق 
بستن،  برای  می شود،  باز  داشبورد  جعبه  درب 

درب جعبه داشبورد را به سمت باال فشار دهید.

محفظه نگهداری اشیاء کنسول وسط  

باال بکشید، درب محفظه نگهداری  را  آرنجی  زیر 
باز خواهد شد، برای بستن، زیر آرنجی را به پایین 

فشار دهید.

زیر آرنجی کنسول وسط مجهز به دریچه خروجی 
تهویه مطبوع است که می توان با چرخاندن دریچه 
خروجی آن را فعال یا غیر فعال نمود. می توان از 
این دریچه برای خنک  کردن اشیاء داخل محفظه 
دریچه  از  می توان  زمانی  تنهای  نمود.  استفاده 
استفاده نمود که هوا در بدنه کنسول جریان داشته 

باشد.
 هشدار

بسته . 	 باید  داشبورد  رانندگی، جعبه  زمان  در 
اثر  در  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  باشد، 
داخل جعبه  اشیاء  یا تصادف،  ناگهانی  ترمز 
داشبورد به سرنشینان خودرو برخورد و باعث 

آسیب دیدگی آنها شود.
از قراردادن اشیاء شکستنی یا محترقه مانند . 	

عینک، مواد خوشبو کننده و  یا فندک در جعبه 
داشبورد خودداری نمایید.

 هشدار

آرنجی . 	 زیر  کردن  باز  از  رانندگی،  هنگام   
ممکن  این صورت  غیر  در  نمایید.  خودداری 
آرنجی بیرون ریخته و  است اشیاء داخل زیر 
باعث ترمزگیری شدید یا تصادف و در نتیجه 

آسیب بدنی شود.
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جا عینکی  

فشار  با  دارد.  قرار  سقف  کنسول  در  عینکی  جا 
بخش باالیی، جا عینکی باز می شود.

از جا لیوانی برای قراردادن لیوان، زیر سیگاری و جا لیوانی  
بطری نوشیدنی استفاده می شود.بطری نوشیدنی 
با درب بسته را در جا لیوانی قرار دهید، در غیر 
است  ممکن  و  ریخته  بیرون  نوشیدنی  اینصورت 
باعث خراب شدن تجهیزات الکتریکی خودرو شود.

 هشدار

 از قرار دادن هر گونه شیء به جز عینک در . 	
جا عینکی خودداری نمایید.در غیر این صورت 
شده  پرتاب  بیرون  به  اشیاء  این  است  ممکن 
وباعث بروز ترمزگیری شدید یا تصادف و در 

نتیجه آسیب بدنی سرنشینان شود.
	. در حین رانندگی، درب جاعینکی را باز نکنید . 	

زیرا مانع دید آینه دید عقب داخلی می شود.

 هشدار

بطری های نوشیدنی بدون درب را در جا لیوانی . 	
ترمزگیری  اثر  در  است  ممکن  ندهید!  قرار 
بیرون  بطری  محتوی  تصادف،  یا  ناگهانی 
ریخته و باعث خراب شدن تجهیزات الکتریکی 

یا آسیب بدنی سرنشینان خودرو شود.
در فضای . 	 را  اشیاء  یا سایر  نوشیدنی  بطری 

جلوی پاهای راننده قرار ندهید، تا مانع حرکت 
پدال ها هنگام رانندگی نشود.
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صندوق عقب و روکش طاقچه محفظه بار  

برای حمل اشیاء سنگین باید آن ها را در صندوق 
باید پشتی  بارگیری  از  قبل  نمود.  بارگیری  عقب 
صندلی عقب به حالت عمودی تنظیم و محکم شود 

و شیء باید با طناب نگهدارنده محکم شود.
بار صندوق عقب نباید از حد مجاز فراتر باشد. 
نحوه توزیع بار در صندوق عقب بر عملکرد خودرو 
و فاصله ترمزگیری تأثیر می گذارد. تمامی وسایل 
شوند.  چیده  عقب  صندوق  در  درستی  به  باید 
اشیاء سنگین باید تا حد امکان در قسمت جلویی 

صندوق عقب قرار داده شوند.

روکش طاقچه محفظه بار  

طاقچه  روکش  عقب  صندوق  درب  شدن  باز  با 
درب،  شدن  بسته  هنگام  و  رفته  باال  بار  محفظه 

پایین می آید.

 هشدار

از قرار دادن اشیاء سنگین یا تیز روی روکش . 	
طاقچه محفظه بار خودداری کنید زیرا در حین 
ترمزگیری اضطراری و یا تصادفات، اشیائی 
که به درستی و در جای خود محکم نشده اند، 

ممکن است باعث بروز آسیب بدنی شوند.

 هشدار

در پیچ های شدید یا هنگام ترمزگیری اضطراری، 
در صورتی که اشیاء به درستی در جای خود 
آسیب  باعث  است  ممکن  باشند  نشده  محکم 
باز  شوند. در صورتی که همزمان کیسه هوا 
یا  و  کرده  برخورد  اشیاء  با  می تواند  شود، 
که  شود  اطراف  به  اشیاء  شدن  پرتاب  باعث 
کاهش  برای  بنابراین  است.  خطرناک  بسیار 
خطر بروز حادثه، باید موارد زیر رعایت شود:

تمام وسایل خودرو باید در جای خود محکم . 	
شوند.

درب یا درپوش تمام محفظه نگهدارنده باید در . 	
حین حرکت کامالً بسته باشد.

روی تشکچه صندلی سرنشین . 	 را  هیچ شیء 
سبک،  و  کوچک  اشیاء  حتی  ندهید  قرار  جلو 
فشار آن ها باعث می شود سنسور حساس به 
فعال  جلو  صندلی  تشکچه  در  سرنشین  وزن 
شده و اطالعات اشتباه به واحد یونیت کنترل 

کیسه هوا ارسال کند.
اشیاء درون خودرو نباید به گونه ای باشند که . 	

مانع نشستن صحیح سرنشین شود.
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شیشه باالبر برقی  
دارد،  قرار   ON موقعیت  در  سوئيچ  که  هنگامی 
برقی،  باالبر  شیشه  کلید  از  استفاده  با  می توان 
شیشه ها را باال کشیده و یا پایین آورد.کلید اصلی 
برای کنترل تمام شیشه باالبرها روی درب سمت 
راننده قرار دارد و کلیدهای شیشه باالبر هر پنجره 
از  برای جلوگیری  دارد.  قرار  مربوطه  درب  روی 
عملکرد ناگهانی می توان از پنل کنترل اصلی برای 

باز / بستن تمام پنجره ها استفاده نمود.

1 کلید تنظیم شیشه باالبر چپ- عقب 
2 کلید تنظیم شیشه باالبر راننده

3 باز کردن/ بستن شیشه باالبر: با فشار دکمه 
کنترل  اصلی  باالبر  کلید  طریق  از  تمام شیشه ها 
تمام  عملکرد  کلید،  مجدد  فشار  با  می شوند. 

شیشه ها به حالت معمول باز می گردد.
4 کلید تنظیم شیشه باالبر سرنشین - جلو

5 کلید تنظیم شیشه باالبر راست - عقب

پایین آوردن خودکار شیشه سمت راننده  کلید شیشه باالبر برقی  

شیشه پنجره سمت راننده مجهز به عملکرد پایین 
آمدن خودکار است. با فشار دکمه تمام شماره دو 
پایین  به صورت خودکار  آن شیشه  و رها کردن 
می آید. با فشار مجدد دکمه، در حین پایین آمدن 

شیشه باعث توقف حرکت آن می شود.

تنظیم خودکار شیشه چهار درب   
به عملکرد تنظیم  در صورت مجهز بودن خودرو 
خودکار شیشه چهار درب، می توان بدون فشار یا 
کشیدن کلید شیشه باالبر، شیشه پنجره ها را به 

صورت کامل باال کشیده و یا پایین آورد. 
حرکت اتوماتیک شیشه رو به باال: کلید را کاماًل به 
سمت باال تا گیر دوم باال آورده و سپس رها کنید. 

شیشه بطور اتوماتیک کاماًل بسته می شود.
حرکت اتوماتیک شیشه رو به پایین: کلید را کاماًل 
تا گیر دوم فشار دهید و سپس رها نمایید، شیشه 
تنظیم  می شود.لغو  باز  کاماًل  اتوماتیک  بطور 
خودکار: با فشار یا کشیدن کلید مربوطه، عملکرد 

آن قطع می شود.
تنظیم دستی: کلید را در موقعیت یک نگهدارید تا 
شیشه تنظیم شود سپس آن را رها کنید، حرکت 

شیشه بالفاصله متوقف می شود.

5

1 2 3

4



87

J7
ی 

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دف

بازیابی مجدد عملکرد شیشه  

در صورت قطع یا وصل مجدد باتری، باید عملکرد 
تنظیم خودکار شیشه باالبر، عملکرد برگشت پذیری 

به صورت زیر مجددًا بازیابی شود.
1. سوئیچ را در موقعیت ON قرار دهید.

2. شیشه را تا انتها پایین بکشید.
شود  بسته  کاماًل  تا شیشه  بکشید  باال  را  کلید   .3

سپس در این حالت کلید را دو ثانیه نگهدارید.

عملکرد  که  است  آن  نشانه  فرآیند  این  تکمیل   .4
شیشه سمت راننده فعال شده است.

باید  کنید،  رها  را  کلید  عملکرد  حین  در  اگر   .5
که  صورتی  )در  کنید.  تکرار  ابتدا  از  مجدداً 
نمی توانید عملکرد تنظیم خودکار شیشه باالبر و 
یا عملکرد برگشت پذیری شیشه را بازیابی کنید 
تماس  موتور  کرمان  مجاز شرکت  نمایندگی  با 

حاصل فرمایید(.

عملکرد برگشت پذیری شیشه  

در صورتی که در حین باال رفتن، شیشه با مانعی 
برخورد کند، عملکرد برگشت پذیری شیشه فعال 

می شود و شیشه پایین می آید.

  توجه

کنترل  . 	 کلید  موقعیت  پایین ترین  یا  باالترین   
درگیر دوم است. تغییرات بین گیر اول و دوم 

را متوجه خواهید شد.
در شرایط آب و هوای سرد و مرطوب، شیشه . 	

باالبر برقی ممکن است بدلیل یخ زدگی بدرستی 
کار نکند.

 هشدار

هنگام فعال شدن برگشت پذیری شیشه هرگز . 	
اجزای بدن خود را  به صورت عمدی در مسیر 

حرکت شیشه قرار ندهید.
شدن . 	 بسته  از  قبل  تقریباً  که  صورتی  در 

عملکرد  کند،  برخورد  مانعی  با  کامل شیشه، 
برگشت پذیری شیشه فعال نمی شود.

کلید بستن شیشه روی ریموت کنترل  

اگر خودرو مجهز به کلید شیشه باالبر روی ریموت 
به  را  شیشه  زیر،  مراحل  انجام  با  است،  کنترل 

سمت باال حرکت دهید.
1. تمام درب های خودرو )از جمله درب صندوق 

عقب( را ببندید.
2. کلید قفل  روی کلید هوشمند در حالیکه در 
محدوده عملکردی کلید  قرار دارید را طوالنی 

فشار دهید.
بطور  سان روف  شیشه  و  درب  چهار  شیشه   .3
اتوماتیک بسته می شوند. تمام درب ها همزمان 
قفل خواهند شد، چشمک زدن چراغ های راهنما 
و شنیده شدن صدای هشدار نشان می دهد که 
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کلید بازکردن شیشه روی ریموت کنترل  

1. تمام درب های خودرو )از جمله درب صندوق 
عقب( را ببندید.

2. کلید بازکردن قفل  روی کلید هوشمند را در 
دارید  قرار  حالیکه در محدوده عملکردی کلید 

طوالنی فشار دهید.
3. چهار شیشه درب بطور اتوماتیک به سمت پایین 
باز  درب ها  تمام  قفل  همزمان  می کند،  حرکت 
تا  بار چشمک زده  می شود و چراغ راهنما دو 
دزدگیر خارج  از حالت  که خودرو  دهد  نشان 

شده است.

خودرو در حالت دزدگیر قرار دارد.
زمانی که شیشه با استفاده از ریموت کنترل باال 
آورده می شود، در شرایط زیر صدای هشدار 

شنیده خواهد شد:
داشته  وجود  مانعی  شیشه  حرکت  مسیر  در   .1
باشد و عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک شیشه 

فعال شده باشد.
2. شیشه ایراد دارد و به سمت باال حرکت نمی کند.
و  شیشه  اتوماتیک  برگشت پذیری  عملکرد   .3
ریموت  از  استفاده  با  باالبر  شیشه  عملکرد 

کنترل تنظیم نشده  باشد.

 هشدار

قبل از بستن یا بازکردن شیشه مطمئن شوید . 	
حرکت  مسیر  در  خودرو  سرنشینان  بدن  که 

شیشه قرار نداشته باشد.
اجازه ندهید کودکان با کلیدهای شیشه باالبر . 	

برقی کار کنند.
از . 	 قسمتی  اگر  شیشه  بسته شدن  صورت  در 

قرار  شیشه  حرکت  مسیر  در  سرنشین  بدن 
حتی  یا  جدی  آسیب بدنی  باعث  داشته باشد 

مرگ سرنشین می شود.

 هشدار

بطور . 	 شیشه  کلیدهای  کوتاهی،  زمان  در  اگر 
مکرر فشار داده شود، کلید کنترل شیشه باالبر 
باالبر  شیشه  موتور  از  حفاظت  برای  برقی 
بطور موقت غیر فعال می شود. حدود 0	 ثانیه 
منتظر بمانید تا عملکرد کلید مجدد از سرگرفته 
شود، سپس می توان از کلید شیشه باالبر برقی 

استفاده کرد.
کلید . 	 از  لطفاً  خودرو  باشد،  در  کودکی  اگر 

از  تا  کرده  استفاده  برقی  باالبر  شیشه  قفل 

  توجه

فشار کوتاه: یکبار کلید را فشار داده و سپس . 	
بالفاصله آن را رها کنید. فشار طوالنی: کلید را 

بیش از 	 ثانیه فشار دهید.
بطور . 	 سان روف  و  درب  شیشه  که  زمانی 

اتوماتیک در حال بسته شدن هستند، چنانچه 
فشار  را  کلید هوشمند  روی  کلیدهای  از  یکی 

دهید، حرکت شیشه متوقف خواهد شد.
در . 	 خودرو  سوئيچ  داشتن  قرار  صورت  در 

موقعیت ON یا ACC ، عملکرد حرکت رو به 
ریموت  کلید روی  از  استفاده  با  باالی شیشه 

تأیید نخواهد شد.
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سان روف  
قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئيچ  که  زمانی 
دارد، می توان با استفاده ازکلید مربوطه، سان روف 

را باز و بسته کرد.

 هشدار

اجازه ندهید کودکان به کلید کنترل سان روف . 	
دست بزنند در غیر اینصورت ممکن است باعث 

بروز حادثه ای خطرناک شود.
شیشه . 	 بین  کوچک  مانعی  وجود  صورت  در 

و قاب شیشه سان روف، ممکن است عملکرد 
مطمئن  نکند.  کار  اتوماتیک  برگشت پذیری 
شوید قبل از بستن سان روف، تمام سرنشینان 

و موانع دور از سان روف باشند.
اگر کودکی در خودرو  باشد، لطفاً از کلید قفل . 	

شیشه باالبر برقی استفاده کرده تا از 

  توجه

پایین شیشه بصورت . 	 به  رو  زمان حرکت  در 
اتوماتیک، با فشار دادن هر کلیدی روی کلید 

هوشمند حرکت شیشه متوقف خواهد شد.
در . 	 خودرو  سوئيچ  داشتن  قرار  صورت  در 

به  رو  یا ACC، عملکرد حرکت   ON موقعیت 
ریموت  کلید روی  از  استفاده  با  باالی شیشه 
 ،  ACC یا   ON شد.موقعیت  نخواهد  تأیید 
عملکرد حرکت رو به باالی شیشه با استفاده از 

کلید روی ریموت تأیید نخواهد شد.

  توجه

طوالنی، . 	 مدت  به  خودرو  پارک  زمان  در 
داخل  به  آب  ورود  از  تا  ببندید  را  سان روف 
شود  جلوگیری  خودرو  سرقت  و  خودرو 

همچنین منجر به ضرر مالی نشود.
در صورت وجود گرد و غبار شدید، سان روف . 	

آب بندی های  شدن  آلوده  از  تا  نکنید،  باز  را 
اینصورت  غیر  در  شود،  جلوگیری  سان روف 
باعث ساییدگی شدید قطعات سان روف شده 
و لوله تخلیه آب سان روف مسدود خواهد شد.

را . 	 سان روف  تخلیه  لوله  و  سان روف  عملکرد 
آن را بطور مرتب  بطور منظم بررسی کنید و 

تمیز نمایید.
از . 	 جلوگیری  برای  نکنید.  باز  را  سایبان 

صدمه دیدن سایبان، آن را به سمت باال فشار 
ندهید.

آسیب بدنی کودک در اثر دستکاری کلید توسط 
وی جلوگیری شود.

در زمان خارج شدن از خودرو مطمئن شوید . 	
که شیشه ها بسته باشند.

   اخطار

در زمان حرکت خودرو، هرگز دست یا سر خود . 	
را از پنجره خودرو خارج نکنید.
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حرکت کشویی سان روف  

سایبان سان روف  حرکت مایل سان روف  

1 بازکردن سان روف 
2  بستن سان روف

از  پس  و  دهید  فشار  کوتاه  را  سان روف  کلید 
اینکه سان روف بطور کشویی تا فاصله مورد نظر 
بطور اتوماتیک باز شد، حرکت سان روف متوقف 

می گردد.
کلید سان روف را طوالنی فشار داده و سپس رها 
کنید، سان روف بطور اتوماتیک به صورت کشویی 
کلیدی،  هر  فشار  با  می شود.  بسته  یا  باز  کاماًل 

حرکت سان روف متوقف خواهد شد.

1  باز شدن سان روف بصورت مایل
2  بسته شدن سان روف بصورت مایل

دهید،  فشار  را  سان روف  لوالیی  حرکت  کلید 
بسته  و  کرده  حرکت  لوالیی  بصورت  سان روف 
می شود. پس از رها کردن کلید، حرکت سان روف 

متوقف می گردد.

  حرکت برگشت پذیری اتوماتیک سان روف � 
اتوماتیک  برگشت پذیری  حرکت  دارای  سان روف 
در زمان حرکت به صورت کشویی یا لوالیی است. 
زمانی که سان روف در حال بسته شدن است اگر 
داشته  وجود  سان روف  حرکت  درمسیر  مانعی 
باشد، بالفاصله حرکت سان روف متوقف و سپس 

قبل از توقف در جهت عکس کمی حرکت می کند.

1  باز کردن سایبان سان روف
2  بستن سایبان سان روف

با فشار دادن کوتاه کلید سایبان سان روف، پس از 
اینکه سایبان بصورت کشویی و اتوماتیک مقداری 

حرکت کرد، سان روف متوقف می شود.
اگر کلید را طوالنی برای باز یا بستن سایبان فشار 
دهید و سپس رها نمایید، سایبان شروع به حرکت 
این شرایط  در  بسته شود،  یا  باز  کاماًل  تا  کرده 
اگر کلیدی فشار داده شود، حرکت سایبان متوقف 

خواهد شد.

سان روف پانوراما  

1

11

2

22
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سان روف معمولی *  

حرکت کشویی سان روف  

سایبان سان روف  حرکت مایل سان روف  

1  بازکردن سان روف
2  بستن سان روف

با فشار کوتاه کلید، سان روف بطور اتوماتیک بصورت 
کشویی حرکت می کند تا کاماًل باز یا بسته شود.

متوقف  سان روف  حرکت  هرکلیدی،  دادن  فشار  با 
خواهد شد.

1  باز شدن سان روف بصورت لوالیی
2  بسته شدن سان روف بصورت لوالیی

لوالیی  بصورت  سان روف  کلید،  این  کوتاه  فشار  با 
حرکت کرده و باز یا بسته خواهد شد.

با فشار هر کلیدی حرکت سان روف متوقف می گردد.

سایبان سان روف را می توان با دست باز و بسته کرد.
سایبان  می شود،  باز  سان روف  شیشه  که  زمانی 
است سایبان  باز می شود، الزم  اتوماتیک  بطور  نیز 

سان روف با دست بسته شود.

1

1

2

2
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خودروفصل4 از  استفاده  از  قبل  تنظیمات  و  بررسی 

103   قفل و بازکردن قفل درب ها با استفاده از کلید 
قفل مرکزی

103    قفل شدن درب ها در زمان تشخیص سرعت خودرو

103    بازشدن قفل درب ها در زمان تشخیص برخورد

103    قفل کودک

104 بررسی چراغ های هشدار و نشانگر

104 بررسی چرخ ها 

104     بررسی فشار باد الستیک

105     بررسی ظاهری چرخ ها 

106  درب موتور

106     بازکردن درب موتور

106     بستن درب موتور 

95 کلید خودرو

96     اطالعات کلید

98   کلید هوشمند

98     محدوده عملکردی کلید هوشمند

99    قفل و بازکردن قفل درب ها با استفاده از کلید   
هوشمند

100 با  سان روف  و  باالبر  شیشه  عملکرد  کنترل    
استفاده از کلید هوشمند

101 سیستم ضد سرقت

101    سیستم ضد سرقت موتور

102    درب های خودرو

102   قفل و بازکردن قفل درب ها با استفاده از کلید 
مکانیکی



106 صرفه جویی در مصرف باتری

107 مایع شیشه شوی شیشه جلو

107    باز کردن / بستن دستی درب صندوق عقب

108    باز کردن درب صندوق عقب

109    بستن درب صندوق عقب

109 درب صندوق عقب برقی

110     بازکردن درب صندوق عقب برقی

111    بستن درب صندوق عقب برقی

112    تنظیم مقدار باز شدن درب صندوق عقب

112     روش تنظیم مجدد درب صندوق عقب برقی

113    عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک درب صندوق 
عقب

113 درب باک سوخت

113    بازکردن درب باک سوخت 

114     بستن درب باک سوخت

115 تنظیم غربیلک فرمان

115     تنظیم زاویه غربیلک فرمان

115     بازکردن قفل غربیلک فرمان 

116 آینه های دید عقب

116    تنظیم دستی عملکرد ضد انعکاس نور آینه دید 
عقب داخلی

117    تنظیم اتوماتیک عملکرد ضد انعکاس نور آینه 
دید عقب داخلی

118 ترمز پارک برقی

119    سیستم پارک برقی

فصل 4
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کلید خودرو   
را  خودرو  می توان  خودرو  اصلی  کلید  با  فقط 
ارائه  کلید  با  همراه  کلید  کد  پالک  زد.  استارت 
می شود. لطفاً کد کلید را ثبت کرده و آن را در جایی 
امن خارج از خودرو نگهداری نمایید، در صورت 
لزوم کلید یدکی تهیه نمایید. کلید یدکی فقط از روی 

کلید اصلی یا کد کلید اصلی ساخته می شود.
فقط در صورت گم شدن تمام کلیدها، به شماره 
با  فقط  را  یدکی  کلید  نمی توان  و  است  نیاز  کلید 
استفاده از کلید اصلی ساخت. در صورت گم شدن 
کلید یا نیاز به کلید یدکی، لطفاً کد کلید اصلی را به 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ارائه دهید.

   اخطار

خوردن یا بلعیدن باتری کلید، باعث مسمومیت . 	
یا حتی مرگ در کوتاه مدت می شود! 

باتری . 	 سوئيچی،  جا  خودرو،  کلیدهای  لطفاً 
در  را  است  باز شده  که  کلید  اجزای  سایر  و 

دسترس کودکان قرار ندهید.
در صورت بلعیدن باتری، بالفاصله به پزشک . 	

مراجعه نمایید.

 هشدار

در زمان استفاده از کلید دقت کنید استفاده یا 
تنظیم نامناسب کلید ممکن است منجر به بروز 

حادثه یا آسیب بدنی شود.
تمام . 	 داشتن  از همراه  ترک خودرو،  زمان  در 

یا  کودکان  بطوریکه  شوید،  مطمئن  کلیدها 
افرادی که در خودرو هستند، نتوانند درب های 
خودرو را قفل کرده، خودرو را استارت زده یا 
تجهیزات الکتریکی خودرو مانند شیشه باالبر 

برقی را دستکاری کنند.
کودکان و افراد ناتوان را در خودرو تنها رها . 	

نکنید. در شرایط اضطراری، کودکان و افراد 
به نجات  قادر  و  افتاده  ناتوان در خودرو گیر 
خود و خارج شدن از خودرو نیستند. بعنوان 
در فضای  به فصل سال، هوا  توجه  با  مثال، 
بسته خودرو ممکن است خیلی سرد یا خیلی 
دیده،  آسیب  خودرو  سرنشینان  و  شود  گرم 
بیمار شوند یا حتی باعث مرگ آنها بخصوص 

کودکان شود.
زمانی که خودرو در حال حرکت است، سوئيچ . 	

اینصورت  غیر  در  نکنید!  خارج  مغزی  از  را 
ممکن است فرمان بطور ناخواسته قفل شده و 

منجر به بروز تصادف شود.
امواج رادیویی تأثیر منفی بر عملکرد تجهیزات . 	

از  که  سرنشینانی  دارد.  پزشکی  الکترونیکی 
می کنید  استفاده  قلب  ضربان  تنظیم  دستگاه 
قبل از استفاده از ریموت کنترل باید با سازنده 
تجهیزات پزشکی مشورت کرده و از تأثیر این 
کلید روی دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب آگاه 

شوند.
برای افزایش قدرت انتقال امواج )شامل اضافه . 5

بیرونی  آنتن  می توان   ،)RF فایر  آمپلی  کردن 
نصب کرد یا آنتن دیگری جایگزین کرد.

امواج . 	 تداخل  باعث  ریموت کنترل  از  استفاده 
شده که برای تمام دستگاه های ارتباطی مجاز 
زیان آور است. در صورت وجود تداخل امواج، 
دیگر از ریموت استفاده نکنید و اقدامات الزم 
از  را برای رفع تداخل امواج انجام دهید پس 

آن می توانید از ریموت مجدد استفاده نمایید.
در . 	 کوچک  رادیویی  تجهیزات  از  استفاده 

مجاورت تجهیزات مختلف رادیویی یا تجهیزات 
امواج  تداخل  باعث  پزشکی  و  صنعتی، علمی 

می شود.
در نزدیکی فرودگاه و هواپیما از ریموت کنترل . 	

استفاده نکنید.
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اطالعات کلید  

1 کلید قفل کردن
2 کلید بازکردن قفل درب صندوق عقب

3 کلید باز کردن قفل
4 سوئیچ مکانیکی

 حفظ محیط زیست

دور انداختن نامناسب باتری های مصرف شده . 	
باعث صدمه زدن به محیط زیست شده و برای 
مصرف  باتری های  است.  مضر  نیز  سالمتی 
شده را با توجه به قوانین حفظ محیط زیست 

دور بیاندازید.

  توجه

از قراردادن ریموت کنترل در زیر نور آفتاب، . 	
افتادن داخل آب و محیطی با دما و رطوبت باال 

خودداری کنید و از کلید محافظت نمایید.
لطفاً اجزای ریموت کنترل را تغییر ندهید.. 	
تجهیزات . 	 تلویزیون،  نزدیک  را  کنترل  ریموت 

که  مغناطیسی  میدان  و  کامپیوتر  صوتی، 
تجهیزات مختلف ایجاد می کند قرار ندهید.

ریموت کنترل را در مجاورت آب یا محلول آب . 	
و نمک قرار ندهید، در غیر اینصورت بر عملکرد 

کلید تأثیر خواهد داشت.

1234
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شرح عملکرددکمه

دکمه قفل کردن 
درب ها

تمام  همزمان  کردن  قفل  برای 
درب ها از جمله درب صندوق عقب، 
عملکردی  محدوده  در  را  دکمه  این 
کلید یکبار کوتاه فشار دهید. در این 
چشمک  راهنما  چراغ های  شرایط، 
شنیده  یکبار  هشدار  بوق  و  زده 
شدن  قفل  نشان دهنده  که  می شود 

درب های خودرو می باشد.

دکمه باز کردن 
قفل درب ها

تمام  قفل  همزمان  کردن  باز  برای 
درب ها از جمله درب صندوق عقب، 
عملکردی  محدوده  در  را  دکمه  این 
در  دهید.  فشار  کوتاه  یکبار  کلید 
دو  راهنما  چراغ های  شرایط  این 
باز  نشان دهنده  و  زده  بار چشمک 
شدن قفل های تمام درب های خودرو 

می باشد.

دکمه باز کردن 
درب صندوق 

عقب

صندوق  درب  قفل  کردن  باز  برای 
محدوده  در  را  دکمه  این   عقب 
یکبار کوتاه  فشار  کلید،  عملکردی 
بودن  مجهز  صورت  در  دهید. 
خودرو به درب صندوق عقب برقی، 
فشار طوالنی این دکمه در محدوده 
شدن  بسته  یا  باز  باعث  عملکردی 

درب صندوق عقب برقی می شود.

چراغ نشانگر  
کنترل(  )ریموت  کلید  روی  هردکمه  فشاردادن  با 
تا نشان  این چراغ نشانگر یکبار چشمک می زند 

دهد دکمه ای فشار داده شده است.
چراغ  این  دهید،  فشار  طوالنی  را  دکمه  چنانچه 
نشانگر به چشمک زدن ادامه می دهد. اما زمانی که 
دکمه را فشار دهید و این چراغ نشانگر چشمک 

نزند باید باتری ریموت کنترل تعویض شود.

  توجه

در صورتیکه درب جلو چپ بسته نشده باشد، . 	
سایر درب های خودرو قفل نمی شوند.

صندوق . 	 درب  و  خودرو  دیگر  درب  سه  اگر 
بسته  خوبی  به  چپ  جلو  درب  از  غیر  عقب 
نشده  باشند، پس از فشار دادن دکمه قفل روی 
می شوند  قفل  درب های خودرو  کنترل  ریموت 
وارد حالت دزدگیر نمی شود. پس  اما خودرو 
حالت  وارد  خودرو  چپ،  جلو  درب  بستن  از 

دزدگیر خواهد شد.
بایستی . 	 ریموت،  با  قفل  کردن  باز  از  بعد 

درب های خودرو را در مدت 0	 ثانیه باز نمایید، 
در غیر اینصورت تمام درب ها )از جمله درب 

صندوق عقب( بطور اتوماتیک قفل خواهند شد.
در شرایط غیر ضروری، دکمه روی ریموت را . 	

فشار ندهید، در غیر اینصورت ممکن است قفل 
درب های خودرو بطور ناخواسته باز شوند یا 

صدای هشدار شنیده شود.
روی  دکمه های  ضروری  غیر  دادن  فشار  از 
در  ریموت  اگر  حتی  کنید  خودداری  ریموت 

محدوده عملکردی قرار نداشته باشد.
چنانچه بیشتر از یک فرستنده )مانند بی سیم . 5

به  نزدیک  فرکانس  همان  با  همراه(  تلفن  یا 
خودرو استفاده شود، ممکن است تداخل ایجاد 

شود و بر عملکرد ریموت کنترل تأثیر بگذارد.
و . 	 کنترل  ریموت  بین  مانع  وجود  صورت  در 

خودرو یا نامساعد بودن شرایط آب و هوایی 
یا زمانی که باتری ریموت کنترل ضعیف باشد، 
محدوده عملکردی ریموت کنترل کمتر خواهد 

شد.
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کلید هوشمند  
کلید هوشمند تمام عملکردهای یک ریموت کنترل 
معمولی را دارد و همچنین عملکرد شیشه باالبرها، 
و  استارت  سیستم  سان روف،  بستن  و  بازکردن 
ورود بدون سوئيچ، بازکردن و بستن درب صندوق 
عقب بصورت اتوماتیک را نیز انجام می دهد. در 
این فصل عملکردهای خاص کلید هوشمند معرفی 

شده است.

محدوده عملکردی کلید هوشمند  

عملکردی  محدوده  در  هوشمند  کلید  که  زمانی 
مناسب  فاصله  خواهدکرد.  کار  دارد  قرار  خود 
برای عملکرد کلید در بیرون از خودرو حدود 80 
سانتی متر است و محدوده عملکردی کلید در داخل 

خودرو همان محدوده اتاق خودرو می باشد.

A. محدوده شناسایی )عملکردی( بیرون از خودرو 
B. محدوده شناسایی )عملکردی( داخل خودرو 

زمانی که کلید در محدوده شناسایی )عملکردی( 
بیرون از خودرو قرار دارد، با فشار دادن کلید روی 
دستگیره درب جلو، تمام درب های خودرو و درب 
صندوق عقب قفل یا باز می شوند. درب صندوق 
عقب را می توان فقط با فشار دادن دکمه بازکردن 
قفل درب صندوق عقب، بازکرد. پس از بستن درب 
خواهد  قفل  اتوماتیک  بطور  درب  عقب،  صندوق 

شد.
شناسایی  محدوده  در  هوشمند  کلید  که  زمانی 
را  استارت  دکمه  دارد،  قرار  خودرو  )عملکردی( 
فشار دهید، تا موقعیت دکمه استارت تغییر نماید و 

خودرو روشن یا خاموش شود.

 هشدار

در زمان رانندگی کلید هوشمند را حتماً همراه . 	
داشته باشید.

هوشمند . 	 کلید  خودرو،  از  خارج شدن  از  قبل 
جا  در خودرو  را  آن  و  داشته باشید  همراه  را 

نگذارید.

B

A

A

Aتوجه  

محدوده . 	 در  کلید  قرارداشتن  صورت  در 
می تواند  کسی  هر  خودرو،  عملکردی 
عملکردهای فوق را انجام دهد )حتی اگر این 

فرد کلید هوشمند را همراه نداشته باشد(.
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استفاده    با  درب ها  قفل  بازکردن  و  قفل 
ازکلید هوشمند

قفل و بازکردن قفل درب های خودرو   
زمانی که کلید هوشمند در محدوده عملکردی قرار 
فشار  را  درب  دستگیره  روی  مربوطه  کلید  دارد، 
دهید)درب راننده یا درب سرنشین جلو(، در این 
و  چشمک زده  بار  دو  راهنما  چراغ های  شرایط، 
با فشار دادن  قفل درب های خودرو باز می شود. 
درب های  تمام  درب،  دستگیره  روی  کلید  مجدد 
خواهند  قفل  عقب  درب صندوق  جمله  از  خودرو 
شد. چراغ های راهنما یکبار چشمک زده و صدای 
هشدار شنیده می شود که نشان می دهد درب های 

خودرو قفل می باشند.

قفل و بازکردن قفل درب صندوق عقب  

عملکردی  محدوده  در  هوشمند  کلید  که  زمانی 
خودرو قرار دارد، با فشار دادن کلید بازکردن درب 
باز  عقب  صندوق  درب  قفل  فقط  عقب،  صندوق 
از بستن درب صندوق عقب، درب  می شود. پس 

بطور اتوماتیک قفل خواهد شد.

 هشدار

اگر روی دستگیره درب آب زیادی پاشیده شده . 	
است و کلید در محدوده عملکردی خودرو قرار 
دارد، بعنوان مثال در زمان شستشوی خودرو، 
ممکن است درب به اشتباه قفل یا قفل آن باز 

شود.
در صورت وجود کلید در خودرو، اگر درب های . 	

خودرو را با استفاده از کلید دیگری از بیرون 
خودرو قفل نمایید، قفل درب های خودرو همراه 
باز  اتوماتیک  بطور  هشدار  صدای  شنیدن  با 

خواهند شد.

  توجه

در  هوشمند  کلید  اگر  حتی  زیر  شرایط  در 
باشد،  داشته  قرار  خودرو  عملکردی  محدوده 

ممکن است کلید هوشمند بدرستی کار نکند:
کلید هوشمند در داخل خودرو جا مانده باشد.. 	
باتری کلید ضعیف شده باشد.. 	
داشته . 	 قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئيچ 

باشد.
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کنترل عملکرد شیشه باالبر و سان روف با   
استفاده از کلید هوشمند 

بستن شیشه ها و سان روف از راه دور   

)از جمله درب صندوق عقب( بسته  تمام درب ها 
شده باشند. زمانی که کلید هوشمند در محدوده 
عملکردی خودرو قرار دارد، دکمه قفل روی کلید 
را طوالنی فشار دهید. چهار شیشه درب همزمان 
در  می شوند.  بسته  اتوماتیک  بطور  سان روف  با 
این لحظه تمام درب ها و درب صندوق عقب قفل 
و  چشمک زده  یکبار  راهنما  چراغ های  می باشند. 

  توجه

ثانیه . 	  	 از  بیش  مدت  به  را  کلید  روی  دکمه 
طوالنی فشار دهید.

در زمان بازکردن شیشه ها و سان روف از راه . 	
دور، اگر هر دکمه دیگری روی کلید هوشمند 
و  شیشه  شدن  باز  عملکرد  دهید،  فشار  را 

سان روف متوقف خواهد شد.
زمانی که سوئيچ خودرو در موقعیت ACC یا . 	

ON قرار دارد، نمی توان شیشه ها و سان روف 
را از راه دور باز و بسته کرد.

چنانچه در مدت کوتاه از عملکرد راه دور کلید . 	
مکرر استفاده شود، ممکن است کلید هوشمند 
بدلیل حفاظت از موتور محرک کار نکند. در این 
یا  ثانیه   	0 )معموالً  مدتی  است  شرایط الزم 
بیشتر( منتظر بمانید، سپس از کلید هوشمند 

مجدد استفاده نمایید.

زمانی که درب های خودرو را قفل یا قفل آنها . 	
را باز می کنید، کلید هوشمند نزدیک به پنجره 
یا دستگیره درب یا کلید روی زمین یا در جای 

بلندی قرار داشته باشد.
در زمان بازکردن قفل درب صندوق عقب، کلید . 5

یا خیلی  بلند  در جای  یا  زمین  هوشمند روی 
نزدیک به سپر عقب قرار داشته باشد.

نزدیکی . 	 در  قوی  رادیویی  امواج  در صورتیکه 
شرایط  این  در  باشد  داشته  وجود  خودرو 
محدوده عملکردی کلید هوشمند کاهش یافته و 

کلید بدرستی کار نمی کند.

صدای هشدار نیز یکبار شنیده می شود که نشان 
می دهد خودرو وارد حالت دزدگیر شده است.

هشدار قفل کردن شیشه ها از راه دور  

زمانی که شیشه درب ها را با استفاده از ریموت 
اعالم  خودرو  زیر  شرایط  در  می بندید،  کنترل 

هشدار خواهد کرد:
1. عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک شیشه درب ها 

مانعی را حس کند.
2.  هر یک از شیشه ها بطور کامل بسته نشود.

و  شیشه  اتوماتیک  برگشت پذیری  عملکرد   .3
یکبار  با  شیشه  باالی  به  رو  حرکت  عملکرد 

فشار دادن کلید معرفی نشده باشد.

بازکردن شیشه ها از راه دور  

در صورتی که تمام درب ها بسته شده باشند. زمانی 
که کلید هوشمند در محدوده عملکردی خودرو قرار 
دارد، دکمه بازکردن قفل روی کلید را طوالنی فشار 
دهید. چهار شیشه درب بطور اتوماتیک باز خواهد 
شد. قفل تمام درب ها )از جمله درب صندوق عقب( 
دو  راهنما  چراغ های  و  شد  خواهد  باز  همزمان 
بار چشمک زده که نشان می دهد خودرو از حالت 

دزدگیر خارج شده است.
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سیستم ضد سرقت  

سیستم ضد سرقت موتور   

یک  کلید  در  خودرو،  سرقت  از  جلوگیری  برای 
فرستنده تعبیه شده است که با یونیت های داخل 
خودرو مطابقت دارد. موتور روشن نمی شود مگر 

اینکه از کلید مجاز خودرو استفاده شود.
برای  لطفاً  نمی شود،  روشن  موتور  در صورتیکه 

بررسی، مراحل زیر را انجام دهید: 
1. کلید خودرو را از نظر مجاز و متعلق بودن به 

این خودرو بررسی کنید.
2. باتری کلید را از نظر شارژ کامل بررسی کنید.

3. اگر شرایط فوق وجود نداشته باشد، سیستم 
ضد سرقت )دزدگیر( ایراد دارد، برای بررسی 
سیستم با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس بگیرید.

سیستم ضد سرقت خودرو   

سیستم ضد سرقت خودرو به حفاظت از خودرو و 
جلوگیری از سرقت وسایل با ارزش داخل خودرو 
بدون  کند  سعی  فردی  زمانیکه  می کند.  کمک 
استفاده از کلید خودرو، درب را باز نموده و داخل 

شرایط راه اندازی سیستم ضد سرقت  
در  است،  فعال  سرقت  ضد  سیستم  که  زمانی 
این سیستم  خودرو،  به  مجاز  غیر  ورود  صورت 
صدای  شرایط،  این  در  شد  خواهد  راه اندازی 
هشدار شنیده شده و چراغ هشدار خطر به مدت 

90 ثانیه چشمک  می زند.

نحوه غیر فعال کردن سیستم ضد سرقت  
قفل  سرقت،  ضد  سیستم  غیرفعال کردن  برای 
ریموت  مکانیکی،  کلید  از  استفاده  با  را  خودرو 

کنترل یا کلید روی دستگیره درب باز کنید.

فعال کردن سیستم ضد سرقت  
1. تمام شیشه ها و سان روف را ببندید.

قرار   LOCK موقعیت  در  را  خودرو  سوئيچ   .2
استارت  دکمه  دارای  خودرو های  دهید)در 
داده  قرار   OFF موقعیت  در  خودرو  سوئيچ 

می شود(
3. همراه با کلیدها از خودرو خارج شوید.

درب  و  موتور  درب  شیشه ها،  درب ها،  تمام   .4
صندوق عقب را ببندید.

5. خودرو را قفل نمایید.

غیر فعال کردن سیستم ضد سرقت  
مکانیکی،  کلید  از  خودرو،  قفل  بازکردن  برای 
ریموت کنترل یا کلید روی دستگیره، درب استفاده 
غیر  سرقت  ضد  سیستم  شرایط  این  در  نمایید، 

فعال خواهد شد.

 هشدار

به  جانبی  تجهیزات  افزودن  یا  دادن  تغییر  از   .1
سیستم ضد سرقت خودرو، اجتناب نمایید.

خودرو شود، صدای هشدار سیستم ضدسرقت، 
  توجهفعال می شود.

در صورتیکه قفل درب ها یا درب صندوق عقب . 	
باز شود، دزدگیر فعال خواهد شد.

اگر پس از غیرفعال شدن سیستم دزدگیر در . 	
مدت 0	 ثانیه درب خودرو باز نشود یا موتور 
روشن نگردد، تمام درب ها بطور اتوماتیک قفل 
شده و سیستم دزدگیر مجدد فعال خواهد شد.
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درب های خودرو   

قفل و بازکردن قفل درب ها با استفاده از   
کلید مکانیکی

1. کلید مکانیکی را خارج نمایید.

درب  قفل  )روی  قفل  درپوش  بازکردن  برای   .2
درپوش وجود دارد( از کلید مکانیکی استفاده 

نمایید.

را در  دارد. کلید  قرار  مغزی قفل در زیر درپوش 
باز  فشار  کمی  با  را  درپوش  و  بزنید  جا  سوراخ 

نمایید.
قفل،  در مغزی  کلید مکانیکی  زدن  از جا  3. پس 
حرکت  جهت  در  مکانیکی  کلید  چرخاندن  با 
عقربه های ساعت، تمام درب ها و درب صندوق 

عقب قفل می شوند و برعکس با چرخاندن کلید 
عقربه های  حرکت  جهت  خالف  در  مکانیکی 
ساعت قفل تمام درب ها و درب صندوق عقب 

باز خواهد شد.

1 بازکردن قفل
2 قفل کردن

 هشدار

قبل از بازکردن درب خودرو، مطمئن شوید که . 	
هیچ خودرویی از نزدیک عبور نمی کند تا دچار 

حادثه نشوید.
کودکان و افراد ناتوان را تنها در خودرو رها . 	

نکنید، ممکن است این افراد ناخواسته به کلید 
یا کلید های کنترل دست زده و منجر به بروز 

تصادف و آسیب بدنی جدی آنها شود.

  توجه

برای قراردادن کلید مکانیکی در جای خود ابتدا . 	
در  دهید  فشار  را  مکانیکی  کلید  آزادکن  دکمه 

غیر اینصورت، ممکن است کلید صدمه ببیند.

  توجه

هنگام ترک خودرو، تمام درب ها باید قفل شده . 	
باشند و کلیدها را همراه داشته باشید.

در صورت قفل کردن درب ها با استفاده از کلید، . 	
فعال  خودرو  )دزدگیر(  سرقت  ضد  سیستم 

خواهد شد.

21
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قفل شدن درب ها در زمان تشخیص سرعت   
خودرو 

چنانچه سرعت خودرو از 15Km/h بیشتر شود، تمام 
درب ها و درب صندوق عقب خودرو بطور اتوماتیک قفل 

خواهند شد.

قفل و بازکردن قفل درب ها با استفاده از   
کلید قفل مرکزی 

کلید قفل مرکزی روی درب سمت راننده قرار دارد 
درب های  تمام  مرکزی  قفل  کلید  از  استفاده  با  و 
خودرو و درب صندوق عقب را می توان قفل یا باز 

کرد.

1  دکمه بازکردن و قفل کردن درب ها
2  دکمه قفل کردن درب های عقب و قفل کودک

زمانی که در خودرو قرار دارید، با فشار دادن دکمه 
فشار  با  و  کرد  قفل  را  درب ها  تمام  می توان  قفل 
دادن دکمه باز کردن قفل می توان قفل تمام درب ها 

را باز کرد.

باز شدن اتوماتیک قفل درب ها  

قفل تمام درب ها و درب صندوق عقب در شرایط 
زیر بطور اتوماتیک باز می شوند:

1. زمانی که خودرو پارک باشد و سوئيچ خودرو 
در موقعیت LOCK قرار داشته و کلید را خارج 

نمایید.
2. خودرو مجهز به دکمه استارت باشد، دسته دنده 
را در موقعیت P )خودروهای مجهز به گیربکس 
اتوماتیک( یا در موقعیت خالص )خودروهای 
به گیربکس دستی( قرار دهید، سوئيچ  مجهز 

خودرو در موقعیت OFF قرار داشته باشد.

تشخیص    زمان  در  درب ها  قفل  شدن  باز 
برخورد 

در صورتیکه برخورد شدیدی روی داده باشد، قفل 
تمام درب ها بطور اتوماتیک باز خواهند شد.

قفل کودک  

دو درب عقب خودرو مجهز به قفل کودک هستند. 
توسط  داخل  از  درب  بازشدن  از  کودک  قفل 
سرنشین )بخصوص کودک( جلوگیری می کند که 
در غیر اینصورت ممکن است باعث صدمه دیدگی 
شود. توصیه می شود زمانی که کودکی در صندلی 

عقب قرار دارد، قفل کودک را فعال نمایید.

  توجه

بخواهید . 	 هستید  خودرو  داخل  که  زمانی  اگر 
درب  چنانچه  نمایید،  قفل  کلید  بدون  را  درب 
سمت راننده باز است و سایر درب های خودرو 

بسته می باشند، دکمه قفل را فشار دهید.
سپس درب سمت راننده را با کشیدن دستگیره 
درب های خودرو  تمام  نتیجه  در  ببندید،  درب 

قفل خواهند شد.
با قفل کردن درب ها با روش فوق، سیستم ضد . 	

سرقت )دزدگیر( فعال نخواهد شد.
زمانی که با روش باال درب ها را قفل می کنید، . 	

مراقب باشید کلید را در خودرو باقی نگذاشته 
باشید. 

21
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پنل  روی  کودک  قفل  کلید  به  مجهز  خودرو  این 
کلید های درب جلو سمت راننده می باشند. با فشار 
این کلید، قفل کودک برقی درب عقب فعال شده و 
سرنشین نمی تواند از کلید شیشه باالبر استفاده 
کند و درب از سمت داخل باز نمی شود. با فشار 
مجدد این کلید، قفل کودک برقی درب عقب غیرفعال 
شده و عملکرد شیشه باالبر به حالت معمول باز 
می گردد و می توان درب را از سمت داخل باز نمود.

بررسی چراغ های هشدار و نشانگر  
لطفاً قبل از استفاده از خودرو و برای حفظ ایمنی 
راهنما،  چراغ های  چراغ ها،  تمام  رانندگی،  در 
نظر  از  را  نشانگر  و چراغ های  چراغ های هشدار 

عملکرد مناسب بررسی کنید.

بررسی چرخ ها  
ترمزگیری،  و  خودرو  حرکت  در  مهم  اجزای  از 
طول  هستند.  چرخ(  )مجموع  رینگ  و  الستیک 
جاده،  شرایط  به  بستگی  رینگ  و  الستیک  عمر 
رانندگی و  باد الستیک، شیوه  بار خودرو، فشار 
تکنیک های مربوط به بستن قطعات دارد. لطفاً قبل 
مدت،  طوالنی  رانندگی  و  خودرو  از  استفاده  از 
بودن  نظر مناسب  از  را  رینگ چرخ  و  الستیک ها 
نظر  از  خودرو  که  شوید  مطمئن  و  کنید  بررسی 

پایداری و ایمنی در شرایط مناسبی قرار دارد.

بررسی فشار باد الستیک  

فشار باد الستیک ها )از جمله چرخ زاپاس( را بطور 
فشار  کنید.  بررسی  یکبار  ماهی  حداقل  دوره ای 
باد الستیک را از نظر مناسب بودن تحت شرایط 
)یعنی خودرو بیش  نمایید  الستیک سرد بررسی 

  توجه

زمانی که قفل کودک فعال است، درب را فقط از . 	
بیرون می توان باز کرد.

 هشدار

توصیه می شود برای جلوگیری از بروز حادثه . 	
زمانی که کودک در صندلی عقب قرار دارد، قفل 

کودک را فعال نمایید.

قفل کودک برقی  
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بررسی ظاهری چرخ ها  

نظر  از  را  الستیک  دیواره  و  الستیک  آج   .1
سایر  یا  بریدگی  عالئم  وجود  ترک خوردگی، 

صدمات بررسی نمایید.
2. آج و دیواره الستیک را از نظر فرو رفتن اجسام 

فلزی، سنگریزه و سایر موارد بررسی نمایید.
3. رینگ و پره های رینگ را از نظر صدمه دیدگی، 
خوردگی و دفرمه شدن و جدا شدن وزنه های 

مربوط به باالنس چرخ بررسی نمایید.
4. رینگ و مهره چرخ را از نظر شل شدن بررسی 

نمایید.

  توجه

بررسی . 	 دوره ای  بطور  را  الستیک  باد  فشار 
کنید، بخصوص قبل از رانندگی طوالنی مدت 
و مطمئن شوید که فشار باد الستیک مناسب 
و  پایداری  روی  اینصورت  غیر  در  باشد، 
فرمان پذیری خودرو تاثیر منفی خواهد داشت.

الستیک . 	 کم  یا  زیاد  اندازه  از  بیش  باد  فشار 
رانندگی  زمان  در  به ساییدگی الستیک  منجر 
است سطح  ممکن  که  می شود  باال  با سرعت 

الستیک ترک خورده یا حتی الستیک بترکد.

پیموده  مسافت  یا  باشد  پارک شده  3 ساعت  از 
شده کمتر از 1.6Km باشد، در این شرایط یعنی 
باد  فشار  دارد(  قرار  سرد  شرایط  در  الستیک 
شده  حک  الستیک  برچسب  روی  سرد  الستیک 
است. در مناطق سرد سیر، تعداد دفعات بررسی 
فشار باد الستیک باید در فواصل زمانی کوتاهتری 

انجام شود.

 هشدار

حد . 	 از  بیشتر  الستیک  ساییدگی  که  زمانی 
مجاز شود، چسبندگی بین چرخ و سطح جاده 
با  رانندگی  صورت  در  شد.  نخواهد  تضمین 
لغزش  دچار  راحتی  به  خودرو  باال،  سرعت 
ممکن  سخت  شرایط  در  می گردد.  انحراف  و 
نظر  از  را  پنچر شود. الستیک  است الستیک 
ناهموار بررسی کرده و عواملی که  ساییدگی 
باعث کاهش عمر عملکردی الستیک می شود را 

برطرف نمایید تا رانندگی ایمنی داشته باشید.
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درب موتور   

بازکردن درب موتور   

را  مربوط  اهرم  موتور،  درب  بازکردن  برای   .1
دوبار بکشید، درب موتور کمی باال می آید.

2. درب موتور را با دست بلند کنید، درب موتور 
خود  قرارگیری  موقعیت  حداکثر  تا  آرامی  به 
باال آمده و با کمک دو جک )جک بادی( مهار 

می شود.

بستن درب موتور   

برای بستن درب موتور، آن را تقریباً 30 سانتی متر 
پایین آورید، )باالتر از قفل درب موتور( و سپس 
درب موتور را رها کنید. پس از آن کمی درب موتور 
را باال بکشید تا از قفل شدن درب موتور مطمئن 

شوید.

صرف جویی در مصرف باتری  
 ACC" ، "" زمانی که سوئيچ خودرو در موقعیت
OFF" یا "LOCK" قرار دارد، عملکرد صرفه جویی 
چراغ های  اتوماتیک  بطور  باتری  مصرف  در 
خودرو و تجهیزات الکتریکی در خودرو را پس از 
مدتی خاموش می کند تا از خالی شدن شارژ باتری 

12V خودرو جلوگیری شود.

 هشدار

قبل از شروع رانندگی، مطمئن شوید که درب . 	
موتور قفل شده باشد در غیر اینصورت ممکن 
است درب موتور باز شده و محدوده دید راننده 
تصادف  به  منجر  نتیجه  در  و  کند  مسدود  را 

خواهد شد.

 هشدار

درب . 	 بازکردن  اهرم  هرگز  رانندگی،  زمان  در 
موتور را نکشید.

را . 	 خودرو  است،  باز  موتور  درب  که  زمانی 
موتور  درب  اینصورت  غیر  در  ندهید،  حرکت 

صدمه دیده یا حتی باعث تصادف خواهد شد.

  توجه

مطمئن شوید . 	 خودرو،  از  خارج شدن  از  قبل 
خودرو  الکتریکی  تجهیزات  و  چراغ ها  تمام 

خاموش شده باشد.
حتی با وجود عملکرد صرفه جویی در مصرف . 	

موقعیت  در  خودرو  که سوئيچ  زمانی  باتری، 
ON قرار نداشته باشد، از روشن کردن چراغ 
کنید  خودداری  طوالنی  مدت  برای  پایین  نور 
تا از خالی شدن شارژ باتری V		 خودرو و 

کاهش عمر باتری جلوگیری شود.
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مایع شیشه شوی شیشه جلو  
زمانی که مایع شیشه شوی شیشه جلو روی شیشه 

پاشیده نمی شود یا ضعیف کار می کند.
مایع  مناسب  مقدار  به  و  بازکرده  را  موتور  درب 
شیشه شوی در مخزن مربوطه اضافه کنید و سپس 

درپوش مخزن را ببندید.

باز کردن/بستن دستی درب صندوق عقب  

  توجه

چنانچه مقدار مایع شیشه شوی در مخزن کافی . 	
نباشد، تیغه برف پاک کن نمی تواند شیشه را 
تمیز نماید در نتیجه عمر عملکردی تیغه برف 
پاک کن  برف  تیغه  و  شده  کوتاهتر  پاک کن 

صدمه خواهد دید.
در صورتیکه درپوش مخزن مایع شیشه شوی . 	

زمان  در  است  ممکن  نشود،  بسته  بدرستی 
رانندگی مایع شیشه شوی نشتی کند.

 هشدار

قبل از بستن درب صندوق عقب، مطمئن شوید . 	
در مسیر بسته شدن درب صندوق عقب، دست، 
سر، و سایر قسمت های بدن قرار نداشته باشد.

در صورت بسته بودن درب صندوق عقب، روی . 	
شیشه درب صندوق عقب با دست فشار زیادی 
نیاورید. در غیر اینصورت ممکن است شیشه 
درب صندوق عقب شکسته و منجر به آسیب 

بدنی شود.
اجسام . 	 یا  دوچرخه  باربند  نصب  صورت  در 

مشابه سنگین روی درب صندوق عقب، ممکن 
است درب صندوق عقب پس از باز شدن بطور 
ناگهانی بسته شود و منجر به بروز آسیب بدنی 

گردد.
باز . 	 کامالً  عقب  صندوق  درب  چنانچه 

بسته  ناگهانی  بطور  است  ممکن  نشده باشد، 
عقب  صندوق  درب  بستن  و  بازکردن  شود. 
زمانی که خودرو روی سطح شیب دار قرار دارد 
سخت تر از زمانی است که خودرو روی سطح 
صاف قرار داشته باشد، بنابراین مراقب باز یا 

بسته شدن ناگهانی درب صندوق عقب باشید.
باز می کنید، . 5 را  زمانی که درب صندوق عقب 

یا  در خودرو  تنهایی  به  ندهید کودکان  اجازه 
کنار خودرو مشغول بازی شوند. ممکن است 
درب صندوق  و  بار شده  محفظه  وارد  کودک 

عقب بسته  شود.
نتیجه  در  افتاده  بارگیر  محفظه  در  کودک  و 

منجر به آسیب بدنی کودک شود.
قبل از شروع به حرکت، مطمئن شوید که درب . 	

غیر  در  شده باشد.  بسته  کامالً  عقب  صندوق 
با  عقب  صندوق  درب  است  ممکن  اینصورت 
در  و  اطراف برخورد کرده  بارهای  یا  اجسام 
بیرون  به  بار  محفظه  از  بارها  رانندگی  زمان 

پرتاب شده و منجر به بروز تصادف شود.
قرار . 	 بار  در محفظه  ندهید کسی  اجازه  هرگز 

ترمزگیری  زمان  در  اینصورت  غیر  در  گیرد. 
دچار  است  ممکن  تصادف  یا  ناگهانی 

آسیب بدنی یا حتی مرگ سرنشین شود.
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باز کردن درب صندوق عقب  

در محدوده  و  بیرون خودرو  کلید  که  هنگامی   .1
عملکردی قرار دارد، دکمه باز شدن قفل درب 
کردن  باز  دکمه  یا    ) ( عقب   صندوق 
قفل )  ( را فشار داده تا چراغ راهنما دو بار 
چشمک بزند که نشانه خارج شدن از سیستم 

ضد سرقت می باشد.
2. دکمه باز کردن روی درب صندوق عقب را فشار 

دهید تا درب صندوق عقب باز شود.

شرایط    در  عقب  صندوق  درب  کردن  باز 
اضطراری  

اگر درب صندوق عقب با روش های فوق باز نشود 
صندوق  درب  می توان  اضطراری،  شرایط  در  یا 
عقب را از داخل خودرو باز نمود. درپوش قفل درب 

صندوق عقب را باز کرده و آن را بکشید.

  توجه

قبل از بازکردن و بستن درب صندوق عقب، به . 	
اطراف خود توجه داشته باشید.

درب صندوق عقب را باز کرده و فضای اطراف . 	
آن را از نظر مناسب بودن و عدم وجود مانع 

بررسی کنید.
و . 	 تعمیر  یا  زدن  واکس  شستشو،  زمان  در 

نگهداری بدنه خودرو یا تعویض و نصب، درب 
صندوق عقب باید بسته باشد.



109

J7
ی 

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دف

بستن درب صندوق عقب  

دستگیره داخلی درب صندوق عقب و یا لبه درب 
با  درب  بکشید.  پایین  به سمت  را  عقب  صندوق 

فشار وزن خود یا با کمی فشار بسته خواهد شد.

درب صندوق عقب برقی  

 هشدار

قبل از بستن درب صندوق عقب، مطمئن شوید . 	
در مسیر بسته شدن درب صندوق عقب، دست، 
سر، و سایر قسمت های بدن قرار نداشته باشد.

در صورت بسته بودن درب صندوق عقب، روی . 	
شیشه درب صندوق عقب با دست فشار زیادی 
نیاورید. در غیر اینصورت ممکن است شیشه 
درب صندوق عقب شکسته و منجر به آسیب 

بدنی شود.
اجسام . 	 یا  دوچرخه  باربند  نصب  صورت  در 

مشابه سنگین روی درب صندوق عقب، ممکن 
است درب صندوق عقب پس از باز شدن بطور 
ناگهانی بسته شود و منجر به بروز آسیب بدنی 

گردد.
باز . 	 کامالً  عقب  صندوق  درب  چنانچه 

بسته  ناگهانی  بطور  است  ممکن  نشده باشد، 
عقب  صندوق  درب  بستن  و  بازکردن  شود. 
زمانی که خودرو روی سطح شیب دار قرار دارد 
سخت تر از زمانی است که خودرو روی سطح 

صاف قرار داشته باشد، بنابراین مراقب باز یا 
بسته شدن ناگهانی درب صندوق عقب باشید.

باز می کنید، . 5 را  زمانی که درب صندوق عقب 
یا  در خودرو  تنهایی  به  ندهید کودکان  اجازه 
کنار خودرو مشغول بازی شوند. ممکن است 
درب صندوق  و  بار شده  محفظه  وارد  کودک 
بارگیر  محفظه  در  کودک  و  شود.  بسته   عقب 
کودک  آسیب بدنی  به  منجر  نتیجه  در  افتاده 

شود.
قبل از شروع به حرکت، مطمئن شوید که درب . 	

غیر  در  شده باشد.  بسته  کامالً  عقب  صندوق 
با  عقب  صندوق  درب  است  ممکن  اینصورت 
در  و  اطراف برخورد کرده  بارهای  یا  اجسام 
بیرون  به  بار  محفظه  از  بارها  رانندگی  زمان 

پرتاب شده و منجر به بروز تصادف شود.
قرار . 	 بار  در محفظه  ندهید کسی  اجازه  هرگز 

ترمزگیری  زمان  در  اینصورت  غیر  در  گیرد. 
دچار  است  ممکن  تصادف  یا  ناگهانی 

آسیب بدنی یا حتی مرگ سرنشین شود.
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باز کردن درب صندوق عقب برقی  

باز کردن با استفاده از ریموت کنترل  

زمانی که ریموت در محدوده عملکردی بیرون از 
خودرو A قرار دارد، دکمه باز شدن درب صندوق 
دهید،  فشار  ثانیه(  یک  از  )بیش  را طوالنی  عقب 
خواهد  باز  اتوماتیک  طور  به  عقب  صندوق  درب 

شد.

باز کردن درب صندوق عقب به صورت دستی  

کلید روی درب صندوق عقب را فشار دهید، درب 
صندوق عقب به طور اتوماتیک باز خو اهد شد. 

  توجه

قبل از بازکردن و بستن درب صندوق عقب، به . 	
اطراف خود توجه داشته باشید.

درب صندوق عقب را باز کرده و فضای اطراف . 	
آن را از نظر مناسب بودن و عدم وجود مانع 

بررسی کنید.
و . 	 تعمیر  یا  زدن  واکس  شستشو،  زمان  در 

نگهداری بدنه خودرو یا تعویض و نصب، درب 
عقب  باشد.صندوق  بسته  باید  عقب  صندوق 

باید بسته باشد.
در زمان باز شدن یا بستن درب صندوق عقب . 	

به درب صندوق عقب  اگر کلید مربوط  برقی، 
برقی فعال باشد، درب صندوق عقب در جهت 

عکس حرکت خواهد کرد.
اگر در زمان بسته یا باز شدن درب صندوق . 5

عقب برقی، مانعی در مسیر حرکت درب وجود 
داشته باشد درب صندوق عقب در جهت عکس 

حرکت خواهد کرد.
چنانچه درب صندوق عقب برقی بیش از 5 بار . 	

با مانع برخورد نماید یا در زمان حرکت درب 
صندوق عقب برقی، اگر حرکت درب صندوق 
سیستم  بیفتد،  تعویق  به  بار   5 از  بیش  عقب 

وارد حالت دستی می شود. در این شرایط درب 
صندوق عقب را با دست بسته تا در حالت قفل 
کامل قرار گرفته و عملکرد برقی آن از سر گرفته 

شود.
زمانی که درب صندوق عقب در حالت برقی باز . 	

یا بسته می شود، صدای هشدار از بلندگوهای 
خودرو شنیده خواهد شد.

در صورت ضعیف شدن باتری V		 خودرو، . 	
درب صندوق عقب برقی کار نمی کند.
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باز کردن با استفاده از کلید کنترل درب صندوق عقب  

دارد،  قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  زمانی 
روی  درب صندوق عقب  و بستن  کردن  باز  کلید 
داشبورد را کوتاه فشار دهید، درب صندوق عقب 

به طور اتوماتیک باز خواهد شد.

شرایط    در  عقب  صندوق  درب  قفل  کردن  باز 
اضطراری

اگر درب صندوق عقب با روش های فوق باز نشود 
صندوق  درب  می توان  اضطراری،  شرایط  در  یا 
عقب را از داخل خودرو با نمود. درپوش قفل درب 

صندوق عقب را باز نموده و آن را بکشید.

بستن درب صندوق عقب برقی  

کلید بستن درب صندوق عقب  
استفاده از کلید کنترل درب صندوق عقب داخل   

خودرو برای بستن درب صندوق عقب

هنگامی که سوئيچ در موقعیت ON قرار دارد، با 
بسته  عقب  درب صندوق  کلید  این  فشار طوالنی 
خواهد شد. هر زمانی می توان عملکرد بسته شدن 

درب صندوق عقب را متوقف نمود.

1  کلید بستن سریع درب صندوق عقب
2  کلید بستن با تأخیر درب صندوق عقب

با فشار کلید بستن سریع درب صندوق عقب،درب 
بالفاصله بسته می شود. هنگامی که چراغ نشانگر 
روشن  تأخیر  با  عقب  صندوق  درب  بستن  کلید 

21

باشد نشانه آن است که می توان از عملکرد بسته 
شدن درب با تأخیر استفاده نمود. در این حالت 
زمانی که کلید از محدوده عملکردی آنتن ها خارج 
شود، درب صندوق عقب به صورت خودکار بسته 

خواهد شد.
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تنظیم مقدار باز شدن درب صندوق عقب  بستن درب صندوق عقب به صورت دستی  

درب  شدن  باز  زاویه  تنظیم  به  نیاز  صورت  در 
صندوق عقب، به روش زیر عمل کنید.

روش اول: درب صندوق عقب را به صورت دستی 
تا زاویه مورد نظر باز کرده و سپس متوقف نمایید. 
کلید بستن سریع درب صندوق عقب را برای بیش 
تا زمانی که چراغ هشدار  ثانیه فشار دهید  از 3 
خطر )فالشر( سه بار چشمک زده و بوق هشدار 
درب  باز شدن  زاویه  این حالت  در  شنیده شود. 

صندوق عقب تنظیم شده است.

رسانه ای  چند  نمایشگر  صفحه  روی  دوم:  روش 
)مولتی مدیا( به روش زیر عمل کنید.

تنظیمات خودرو ) )vehicle setting بدنه خودرو 
 سیستم درب صندوق عقب   )Vehicle body(
شدن  باز  زاویه      )Power tailgate system(
 Power tailgate opening( عقب  صندوق  درب 

angle(، موقعیت مورد نظر را انتخاب کنید. 

روش تنظیم مجدد درب صندوق عقب برقی  

تحت شرایط زیر درب صندوق نیاز به تنظیم مجدد 
دارد:

1. باتری جدا شده باشد.
2. ولتاژ باتری کم یا کاماًل خالی شده باشد.

3. پس از بستن درب صندوق به صورت دستی، 
درب صندوق بسته و قفل نمی شود.

روش تنظیم مجدد درب صندوق عقب برقی:
1. کابل باتری را به مدت 30 ثانیه جدا و سپس 

مجددًا وصل نمایید.
2. درب صندوق عقب را به صورت دستی ببندید.

دستگیره  داخلی درب صندوق عقب و یا  لبه درب 
صندوق عقب را به سمت پایین بکشید. هنگامی که 
درب صندوق عقب به موقعیت بسته شدن برسد، 

به صورت خودکار بسته می شود.
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حرکت  جهت  خالف  در  را  سوخت  باک  درب   .2
روی  را  درب  و  چرخانده  ساعت  عقربه های 

درپوش باک سوخت قرار دهید.
3. سوختگیری نمایید.

درب    اتوماتیک  برگشت پذیری  عملکرد 
صندوق عقب

بسته  یا  باز  برقی  عقب  صندوق  درب  که  زمانی 
اگر مانعی در مسیر حرکت وجود داشته  می شود، 
باشد، درب صندوق عقب در جهت عکس حرکت 
خواهد کرد. در صورت تشخیص مانع دوم، حرکت 
درب صندوق عقب متوقف و درب وارد حالت دستی 

می شود.

درب باک سوخت  

باز کردن درب باک سوخت  

1. درب باک سوخت در پشت خودرو سمت راست 
بدنه قرار دارد. اهرم باز کردن درب باک سوخت 
در کف داخلی خودرو سمت چپ صندلی راننده 
قرار دارد. برای باز کردن درب باک سوخت، 

اهرم را به سمت باال بکشید.

 هشدار

از فعال کردن عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک . 	
در  بدن  از  قسمتی  دادن  قرار  با  عمد  طور  به 
خودداری  عقب  صندوق  درب  حرکت  مسیر 

نمایید.
کامالً . 	 اینکه  از  قبل  عقب  صندوق  درب  اگر 

بسته شود، با مانع برخورد نماید، ممکن است 
عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک کار نکند. قبل 
از بسته شدن درب صندوق عقب، مطمئن شوید 
که دست، سر یا قسمتی از بدن در مسیر حرکت 

درب قرار نداشته باشد.

درب . 	 حرکت  مسیر  در  مانع  وجود  چنانچه 
صندوق عقب تشخیص داده نشود، ممکن است 

عملکرد برگشت پذیری اتوماتیک فعال نشود.
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بستن درب باک سوخت  

در  را  باک سوخت  درب  از سوختگیری،  پس   .1
نمایید  محکم  را  درب  و  داده  قرار  خود  جای 
درب باک سوخت را در جهت حرکت عقربه های 
"کلیک"  که صدای  زمانی  تا  ساعت چرخانده 

سه مرتبه شنیده شود.
که  زمانی  تا  داده  فشار  را  باک سوخت  درب   .2
صدای "کلیک" شنیده شود، در این شرایط از 

بسته شدن درب باک سوخت مطمئن شوید.

 هشدار

هنگام سوختگیری، موتور را خاموش کرده و . 	
از استعمال دخانیات خودداری نموده و مراقب 
یا  جرقه  سوختگیری  محل  نزدیکی  در  باشید 

شعله وجود نداشته باشد.
یا . 	 بی سیم  تلفن همراه،  از  هنگام سوختگیری 

سایر تجهیزات رادیویی استفاده نکنید.
باشید، سوخت . 	 	. هنگام سوختگیری مراقب 

روی بدنه خودرو پاشیده نشود
و . 	 قوانین  با  مطابق  سوختگیری،  برای   

دستورالعمل های حفظ ایمنی عمل نمایید.
هنگام سوختگیری، از نازل اتوماتیک به طور . 5

صحیح و مطابق با قوانین استفاده کنید. زمانی 
به  نازل سوختگیری  پر شد،  باک سوخت  که 
طور اتوماتیک بالفاصله قطع می شود. پس از 
غیرفعال شدن نازل اتوماتیک، به سوختگیری 
ادامه ندهید! در غیر این صورت فضای خالی 
در باک سوخت وجود نخواهد داشت و زمانی 
که هوا گرم شود، ممکن است سوخت از باک 
زیست  محیط  آلودگی  باعث  و  شده  سرریز 

شود.
چرخ، . 	 قالپاق  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 

سوخت  بالفاصله  خودرو،  بدنه  و  الستیک ها 
ریخته شده را تمیز نمایید.

از سوخت توصیه شده با درصد اکتان مناسب . 	
استفاده کنید تا از صدمه دیدن موتور و سیستم 

سوخت رسانی جلوگیری شود.
در صورت نیاز به تعویض درب باک سوخت، . 	

آن را با نوع اصلی تعویض کنید. در غیر این 
بدنی  آسیب  و  سیستم  خرابی  باعث  صورت 

جدی خواهد شد.

  توجه

در زمان چرخاندن درب باک سوخت، صدای . 	
بخار  تخلیه  )صدای  می شود  شنیده  "کلیک" 
شنیده  صدایی  دیگر  اینکه  از  پس  سوخت( 

نشود،  درب باک سوخت را باز کنید.
به . 	 سوخت  باک  درب  یخ زدگی،  دلیل  به  اگر 

سختی باز می شود، به آرامی روی درب ضربه 
باز  را  آن  و سپس  یخ شکسته شود  تا  بزنید 
نمایید. در صورت لزوم از محصوالت ذوب یخ 
استفاده کرده )غیر از مایع خنک کننده موتور( 
اسپری  باک سوخت  درب  اطراف  در  را  آن  و 

نمایید یا خودرو را به محل گرمی انتقال داده تا 
یخ روی درب باک سوخت ذوب شود.
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تنظیم غربیلک فرمان  

تنظیم زاویه غربیلک فرمان  

1. صندلی راننده را به طور صحیح تنظیم نمایید.
2. اهرم قفل کردن در زیر غربیلک فرمان را رو به 

پایین فشار دهید.
پایین و در  یا  باال  را به سمت  3. غربیلک فرمان 
موقعیت مورد نظر تنظیم کرده و مطمئن شوید 
که چراغ های هشدار و نشانگر روی داشبورد 

در محدوده دید راننده قرار داشته باشند.
4. اهرم قفل غربیلک فرمان را به سمت باال فشار 

داده تا غربیلک فرمان قفل شود.
5. با حرکت دادن غربیلک فرمان به سمت باال و 
پایین از قفل  و محکم شدن غربیلک فرمان در 

جای خود مطمئن شوید.

باز کردن قفل غربیلک فرمان  

با بستن سوئیچ توسط دکمه استارت غربیلک بسته 
خواهد شد و با فشردن دکمه استارت، غربیلک باز 

خواهد شد.

 هشدار

واشر . 	 که  شوید  مطمئن  سوختگیری،  از  پس 
آب بندی درب باک سوخت و سرلوله  باک تمیز 

باشد.
پیش از رانندگی، از بسته و قفل بودن صحیح . 	

این  غیر  در  شوید.  مطمئن  سوخت  درپوش 
سوخت  باک  درپوش  است  ممکن  صورت، 
هنگام رانندگی باز شده و باعث صدمه دیدن 

خودرو یا آسیب بدنی شود.

 هشدار

و . 	 فرمان  غربیلک  موقعیت  نامناسب  تنظیم 
نشستن به طور غیرصحیح روی صندلی ممکن 

است باعث آسیب بدنی شدید شود!
هر بار پس از تنظیم غربیلک فرمان، اهرم قفل . 	

تا  داده  فشار  باال  به سمت  را  فرمان  غربیلک 
غربیلک فرمان به درستی قفل شود.

در زمان رانندگی اقدام به تنظیم غربیلک فرمان . 	

نکنید. در غیر این صورت ممکن است کنترل 
بدنی  آسیب  دچار  و  داده  از دست  را  خودرو 

شدید یا حتی مرگ شوید.
فاصله قفسه سینه تا مرکز غربیلک فرمان باید . 	

بروز  در صورت  باشد.  حداقل 5	 سانتی متر 
تصادف، کیسه هوا حداکثر حفاظت را از راننده 

خواهد داشت.
در . 5 را  فرمان  دو دست غربیلک  با  باید  راننده 

موقعیت ساعت 	 و 	 محکم بگیرد تا در زمان 
فعال شدن کیسه هوای جلو، میزان آسیب بدنی 

کاهش یابد.
هرگز دستان خود را در موقعیت ساعت 		 یا . 	

هر موقعیت دیگری روی فرمان قرار ندهید، در 
غیر این صورت، با فعال شدن کیسه هوای جلو 
سر، دست و بازوی راننده به طور جدی آسیب 

خواهد دید. 
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آینه های دید عقب  

تنظیم دستی عملکرد ضدانعکاس نور آینه   
دید عقب داخلی

زمانی که خودرو متوقف می باشد، پس از تنظیم 
عقب  دید  آینه  وسط  صندلی،  راحت  و  مناسب 
یا  پایین  باال،  سمت  به  را  آن  و  گرفته  را  داخلی 
راست و چپ حرکت دهید تا دید مناسبی داشته 

باشید.

تنظیم حالت روز: اهرم عملکرد ضدانعکاس نور در 
1 مطابق تصویر  زیر آینه دید عقب را در موقعیت 

تنظیم نمایید.
تنظیم حالت شب: اهرم عملکرد ضد انعکاس نور در 
2 مطابق تصویر  زیر آینه دید عقب را در موقعیت 

تنظیم نمایید.

 هشدار

روی آینه دید عقب داخلی چیزی آویزان نکنید.. 	
عقب . 	 دید  آینه  یا  بغل  آینه های  کردن  تنظیم 

داخلی هنگام رانندگی باعث حواس پرتی راننده 
و در نتیجه آسیب بدنی جدی خواهد شد.

از قرار داشتن آینه دید عقب داخلی در موقعیت . 	
مناسب مطمئن شوید و اینکه شیشه از وجود 
و  بوده  تمیز  مواد  سایر  و  بخار  برف،  یخ، 
خودرو  عقب  به  نسبت  راننده  دید  محدوده 

مسدود نشده باشد.
سبقت . 	 مسیر،  تغییر  خودرو،  پارک  هنگام 

را  اطراف خودرو  زدن، شرایط  دور  و  گرفتن 
با دقت بررسی نمایید. زیرا ممکن است سایر 

2

1

خودروها یا عابرین پیاده یا اجسامی در نقطه 
کور دید شما قرار داشته باشند.

  توجه

داخلی، . 	 عقب  دید  آینه  کردن  تمیز  برای   .	
دستمال کاغذی یا چیزی مشابه آن را به مایع 
شیشه پاک کن آغشته کرده و آینه را تمیز کنید. 
آینه  روی  مستقیماً  را  پاک کن  شیشه  مایع 
اسپری نکنید، در غیر این صورت، مایع شیشه 
پاک کن وارد قاب آینه دید عقب داخلی می شود.
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تا کردن آینه بغل برقی  

زمانی که خودرو مجهز به آینه بغل برقی است از تا 
کردن آینه بغل به صورت دستی خودداری نمایید. 
 ON یا ACC زمانی که دکمه استارت در موقعیت
قرار دارد، کلید تنظیم آینه بغل برقی را در موقعیت 
 قرار دهید، آینه بغل برقی به طور اتوماتیک تا 

خواهد شد.

باز کردن اتوماتیک آینه بغل در زمان قفل بودن   
خودرو

اگر خودرو مجهز به عملکرد تا شدن اتوماتیک آینه 
است در زمان قفل بودن خودرو،  آینه بغل به طور 
اتوماتیک پس از قفل کردن خودرو تا خواهد شد. تا 
شدن اتوماتیک آینه بغل را با استفاده از تنظیمات 
مربوطه در سیستم صوتی )MP5( می توان فعال 

یا غیرفعال کرد.

گرم کن آینه بغل  

می شود،  فعال  عقب  شیشه  گرم کن  که  زمانی 
گرم کن آینه بغل نیز فعال خواهد شد تا سطح آینه 
از وجود قطرات باران، بخار و دانه های یخ و برف 

پاک شود.

تنظیم اتوماتیک عملکرد ضدانعکاس نور   
آینه دید عقب داخلی

1  موقعیت L: تنظیم آینه بغل سمت چپ.

بغل  آینه  تنظیم  کردن  غیرفعال   :O موقعیت   2
برقی

3  موقعیت R: تنظیم آینه بغل سمت راست
4   تا کردن آینه های بغل

تنظیم زاویه آینه بغل  

یا   ACC 1. زمانی که دکمه استارت در موقعیت 
را  برقی  بغل  آینه  تنظیم  دارد، کلید  قرار   ON
بچرخانید و آینه بغل راست یا چپ را انتخاب 

نمایید.
2. زاویه آینه بغل را تنظیم کنید.

3. کلید تنظیم آینه بغل برقی را در موقعیت O قرار 
دهید تا عملکرد آینه بغل برقی غیرفعال شود.

تا کردن آینه بغل به صورت دستی  
آینه های بغل را می توان به طور دستی در صورت 
به  بغل  آینه  لبه  آرام  دادن  فشار  با  کرد،  تا  لزوم 
سمت داخل آینه بغل تا می شود و خطر برخورد در 

زمان عبور از محل باریک کاهش می یابد.

2 31

4
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 هشدار

قبل از رانندگی، آینه بغل باید باز و به درستی . 	
تنظیم شده باشد، لطفاً در زمان رانندگی آینه 

بغل را تنظیم نکنید.
تا . 	 باشید  مراقب  بغل  آینه  حرکت  زمان  در 

انگشتان دست در آینه بغل گیر نکند و از آسیب 
بدنی و صدمه دیدگی آینه بغل جلوگیری شود.

از آنجایی که حالت منحنی آینه بغل )محدب یا . 	
کروی بودن سطح آینه( باعث وسعت محدوده 
دید می شود، تصویر شیء در آینه کوچک تر از 
اندازه واقعی آن بوده و دورتر از فاصله واقعی 

آن به نظر می رسد.
هنگام تغییر مسیر اگر از آینه بغل محدب برای . 	

تخمین فاصله از سایر خودروها استفاده شود 
ممکن است باعث تصادف و آسیب بدنی جدی 

شود.
اگر ضربه بیرونی در اثر تصادف با آینه بغل . 5

برقی برخورد نماید،  آینه بغل قبل از استفاده 
معمولی کامالً تا می شود. تحت هیچ شرایطی 
نباید آینه بغل را با دست به سمت عقب فشار 
دهید، در غیر این صورت ممکن است ساختار 

مکانیکی آینه بغل خراب شود.

  توجه

آینه بغل را در موقعیت مناسب تنظیم کرده و از . 	
آن هنگام رانندگی استفاده نمایید تا نسبت به 
اطراف و سایر خودروها محدوده دید وسیع و 

بهتری داشته باشید.
باعث . 	 بغل  آینه  نامناسب  نگهداری  و  تعمیر 

یخ   وجود  صورت  در  می شود.  صدمه دیدگی 
روی سطح آینه، یخ را با خراشیدن تمیز نکنید. 
از  ذرات  سایر  یا  یخ  وجود  که  صورتی  در 
حرکت آینه بغل جلوگیری می کند، سعی نکنید 

با اعمال فشار به آینه آن را تنظیم نمایید.
کارواش، . 	 در  خودرو  شستشوی  صورت  در 

آینه های بغل را به سمت باال تا کنید.
آینه های بغل برقی را با دست تا یا باز نکنید . 	

زیرا موتور آینه بغل برقی صدمه خواهد دید.
آینه . 5 برقی  تنظیمات  شدن  خراب  صورت  در 

بغل، لبه بیرونی آینه بغل را با دست گرفته و 
فشار دهید و آن را در موقعیت مناسب تنظیم 

نمایید.

ترمز پارک برقی  

 هشدار

هنگام پارک کردن خودرو، ترمز پارک را کامالً . 	
درگیر کنید. از دسته دنده برای جایگزین کردن 

ترمز پارک استفاده نکنید. 
را  . 	 خودرو  پارک،  ترمز  بودن  درگیر  زمان  در 

حرکت ندهید، در غیر این صورت ترمزها بیش 
از اندازه داغ شده و آسیب می بینند، در نتیجه 

منجر به بروز تصادف خواهد شد.
در زمان حرکت خودرو، استفاده از ترمز پارک . 	

یا سر  واژگون شدن  باعث  است  ممکن  برقی 
خوردن خودرو شود در نتیجه خودرو صدمه 

دیده و دچار آسیب بدنی می شوید.
موتور . 	 بودن  زمان خاموش  در  را  پارک  ترمز 

قدرت  شرایط  این  در  زیرا  نکنید.  غیرفعال 
تصادف  باعث  می تواند  است  کم  ترمزگیری 

شود.
کودکان و افراد ناتوان را تنها در خودرو رها . 5

نکنید، ممکن است به طور ناخواسته ترمز پارک 
را دستکاری کرده و منجر به تصادف و آسیب 

بدنی شود.
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سیستم پارک برقی  

با  یکپارچه  بصورت  برقی  پارک  ترمز  سیستم 
سیستم اتوهلد می باشد. اگر خودرو مدت طوالنی 
با اتوهلد متوقف شود این موضوع توسط یونیت 
فعال  پارک  ترمز  و  شده  داده  تشخیص  کنترل 

می گردد.
موتور  و  کنترل  یونیت  کلید،  شامل  سیستم  این 

محرک است.



w w w . k e r m a n m o t o r . c o m



خودروفصل 5 از  استفاده  و  موتور  روشن کردن 
136 رانندگی با خودرو 

136     رانندگی با احتیاط

137     رانندگی با خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک

142 صرفه جویی در مصرف سوخت

142 توصیه های الزم هنگام رانندگی

143    صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش گاز 
دی اکسید کربن

144 سیستم فرمان برقی

144     فرمان برقی 

145   انحراف خودرو به یک طرف

146 سیستم ترمز

146     هشدار ساییدگی لنت های ترمز

146     پارامترهای مربوط به سیستم ترمز موتوری 

147 سیستم کمکی ترمز

148  )ESC( سیستم کنترل پایداری خودرو    

149 )ABS( سیستم ترمز ضد قفل    

123 آب بندی خودرو

124 و  موتور  کردن  روشن  هنگام  احتیاطی  اقدامات 
رانندگی با خودرو

124     سیستم فشار باد الستیک

126    جلوگیری از برخورد و واژگون شدن خودرو

126     رانندگی در جاده های ناهموار 

127     کاهش سریع فشار باد الستیک 

127     رانندگی پس از مصرف الکل یا دارو

127  )CO( دود اگزوز    

128     مبدل کاتالیستی سه راهه 

128 شروع به حرکت خودرو

128   اقدامات احتیاطی مربوط به شروع حرکت خودرو

129 سوئيچ

131    دکمه استارت

136    ضعیف شدن باتری ریموت کنترل



فصل 5

163   دید پانوراما °360 با عملکرد سرعت پایین فرمان

163   دید پانوراما °360 با عملکرد سرعت باال فرمان

164 سنسور رادار دنده عقب

165   نحوه عملکرد سنسور رادار دنده عقب

166   انواع هشدار سنسور رادار دنده عقب

168   شرایط عملکرد نامناسب سنسور رادار دنده عقب

170 دوربین دنده عقب

171   نحوه عملکرد دوربین دنده عقب

171 )CCS( سیستم کروز کنترل  

172  نحوه استفاده از سیستم کروز کنترل

173 شرایط مختلف رانندگی

173   رانندگی پس از مصرف الکل ممنوع است 

173  رانندگی در شب

174   رانندگی در شهر

174   رانندگی در جاده های لغزنده و هوای بارانی

175   رانندگی در جاده های آب گرفته )رودخانه(

175   رانندگی در جاده های کوهستانی و شیب دار

178   رانندگی در فصل زمستان

180   هیپنوتیزم جاده

149 )EBD( سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز  

150 )TCS( سیستم کنترل کشش  

150  )HAC( سیستم کمکی شروع حرکت در سرباالیی 

150  )HBA( سیستم کمکی ترمز هیدرولیک 

150 )BOS( سیستم اولویت ترمز 

150  )ESS( سیستم هشدار توقف اضطراری 

151 سیستم ترمز پارک

152  سیستم ترمز پارک برقی

153  AUTO HOLD سیستم ترمز 

155 سیستم خودکار ترمز اضطراری

156  نحوه فعال شدن سیستم خودکار ترمز اضطراری*

156  صفحه هشدار سیستم خودکار ترمز اضطراری

156  سیستم هشدار خارج شدن از مسیر* 

158   نحوه عملکرد سیستم هشدار خارج شدن از مسیر

159  سیستم نشانگر نقطه کور *

160 دوربین پانوراما ˚360

162   نحوه عملکرد دوربین پانوراما ˚360

162   صفحه دوربین °360 روی صفحه نمایشگر

163   تصویر الستیک

163   دکمه خط کمکی
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آب بندی خودرو   
موتور،  روغن  سطح  خودرو  از  استفاده  از  قبل 
فشار باد الستیک ها، سطح مایع خنک کننده موتور 

و سطح مایع شیشه شوی را بررسی نمایید.
اقدمات احتیاطی هنگام آب بندی خودرو:

الستیک ها  

در 500 کیلومتر اول رانندگی، مراقبت و مواظبت 
حرکت  شروع  در  است.  مهم  نو  الستیک های  از 
خودرو، الستیک های نو چسبندگی مناسبی را با 

سطح جاده ندارند،  بنابراین باید آب بندی شوند.

لنت های ترمز  

ترمز  لنت های  رانندگی،  اول  کیلومتری   200 در 
ندارند.  را  ترمزگیری  بهترین  نو  خودروهای 
بهترین  داشتن  برای  نو  خودروی  ترمز  لنت های 
با  شوند.  آب بندی  بایستی  ترمزگیری  عملکرد 
استفاده بیشتر پدال ترمز، عملکرد ترمزگیری بهتر 

خواهد شد.

موتور  
طول عمر موتور، کارایی موتور و صرفه جویی در 
مصرف سوخت ارتباط نزدیکی با شرایط آب بندی 
زمان  در  باید  خودرو،  از  استفاده  از  قبل  دارد. 
آب بندی بار موتور به تدریج افزایش یابد. تا موتور 

به خوبی آب بندی شود.

  توجه

متفاوت . 	 ترمز  دیسک  و  لنت  ساییدگی  میزان 
شرایط  به  بستگی  ساییدگی  میزان  است. 

رانندگی و شیوه رانندگی دارد.
به دلیل تأثیر سرعت خودرو، نیروی ترمزگیری . 	

زمان  در  است  ممکن  محیطی،  شرایط  و 
ترمزگیری سر و صدایی شنیده شود که عادی 

است.

  توجه

مسافت طی شده در آغاز برای آب بندی موتور . 	
000	 کیلومتر است.

دور . 	 با  موتور  ندهید  اجازه  رانندگی،   هنگام 
باال درجا کار کند، دور موتور نباید بیشتر از 

000r/min	 شود. اجازه ندهید موتور در یک 
زمان در جا و در دور آرام بیش از 	 دقیقه کار 

کند.
سرعت رانندگی باید کمتر از 0Km/h	 باشد.. 	
در زمان آب بندی، به آرامی شتاب بگیرید. از . 	

خودداری  غیرضروری  ترمزگیری  و  توقف 
کنید مگر اینکه شرایط اضطراری وجود داشته 

باشد.
در 000	 کیلومتر اول رانندگی، از یدک کشی . 5

اجتناب  کردن سایر خودروها  بکسل  یا  تریلر 
نمایید.

با سرعت خیلی پایین یا باال به مدت طوالنی . 	
رانندگی نکنید. در زمان آب بندی، رانندگی در 
دورهای مختلف موتور به آب بندی کامل موتور 

کمک می کند.
موتور  عملکردی  شرایط  به  آب بندی  زمان  در 

توجه داشته باشید.
در صورت وجود ایراد، آب بندی را متوقف کرده و 

در فرصت بعدی آب بندی را انجام دهید.
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اقدامات احتیاطی هنگام روشن کردن موتور و رانندگی با خودرو  

سیستم فشار باد الستیک  

در زمان رانندگی، سیستم نشانگر فشار باد الستیک بر فشار و دمای الستیک نظارت دارد و چنانچه 
تشخیص دهد مقدار تنظیمات دما و فشار باد الستیک بیشتر از حد مجاز است هشدار می دهد و به راننده 
کمک می کند تا شرایط الستیک را بررسی نماید و از بروز تصادف ناشی از صدمه دیدگی الستیک ها 

جلوگیری شود.

شرح هشدار فشار باد الستیک  
سیستم نشانگر فشار باد الستیک، اطالعات الستیک مربوط به فشار باد الستیک را ارسال می کند و چراغ 

نشانگر مربوطه در صفحه نشانگر روشن می شود.

عملکرد چراغ نشانگرنوععنوانچراغ نشانگر

چراغ هشدار 
فشار باد 

نامناسب الستیک

چشمک می زندخالی شدن سریع باد الستیک
روشن باقی می ماندهشدار کاهش فشار باد الستیک
روشن باقی می ماندهشدار افزایش فشار باد الستیک

روشن باقی می ماندهشدار افزایش دمای الستیک
چشمک می زندعدم مطابقت تنظیمات
چشمک می زندنقص عملکرد سیستم

  توجه

در صورتی که چراغ هشدار فشار باد نامناسب . 	
الستیک روشن باقی مانده یا چشمک می زند، 
در  و  کرده  متوقف  بالفاصله  را  خودرو  لطفاً 
بررسی  برای  وقت  اسرع  در  امکان  صورت 
سیستم به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه نمایید.
برای . 	 الستیک،  تعویض  به  نیاز  صورت  در 

تعویض و تنظیم فشار باد الستیک به نمایندگی 
نمایید،  مراجعه  کرمان موتور  شرکت  مجاز 
باد  فشار  هشدار  چراغ  صورت،  این  غیر  در 

نامناسب الستیک روشن باقی می ماند.
از . 	 پر  جاده  از  عبور  یا  رانندگی  زمان  در 

دارند.  قرار  فشار  تحت  الستیک ها  دست انداز 
اندازه  از  بیش  الستیک  باد  فشار  نتیجه  در 
به  اوقات سیستم  گاهی  پایین می رود.  یا  باال 
طور اتفاقی ممکن است هشدار دهد. زمانی که 
خودرو روی جاده آسفالته و صاف در حرکت 
باشد،  مناسب  الستیک  باد  فشار  اگر  است، 
صدای هشدار به طور اتوماتیک قطع می شود 

که عادی است.



125

J7
ی 

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دف

نشانگر دما و فشار باد الستیک  

وضعیت الستیک ها روی صفحه نمایشگر سیستم 
تصویری  نماد  می شود.  داده  نمایش  صوتی 
نشانگر فشار باد الستیک را لمس کنید تا اطالعات 

روی صفحه نمایشگر ظاهر شود.

شرح اطالعات نمایش داده شده روی صفحه   
نمایشگر:

الستیک  حاضر  حال  باد  فشار  اگر  سفید:  رنگ 
باد  فشار  باشد،  مجاز  مقدار  با  مشابه  تقریباً 
الستیک مربوطه به رنگ سفید نمایش داده می شود 
و در این لحظه برای راننده فشار باد عادی الستیک 

نمایش داده خواهد شد.

الستیک  حاضر  حال  باد  فشار  اگر  قرمز:  رنگ 
باد  فشار  باشد،  مجاز  مقدار  از  کمتر  یا  بیشتر 
الستیک مربوطه به رنگ قرمز نمایش داده می شود. 
در این لحظه برای راننده باال بودن یا پایین بودن 
بیش از اندازه مجاز فشار باد الستیک نمایش داده 

خواهد شد.
 85°C از  بیشتر  الستیک  حاضر  حال  دمای  اگر 
رنگ  به  نشانگر  در صفحه  دمای الستیک  باشد، 
برای  لحظه  این  در  و  می شود  داده  نمایش  قرمز 
راننده افزایش بیش از حد دما نمایش داده خواهد 

شد.
چشمک زدن سریع: اگر کاهش باد الستیک بیش 
از اندازه سریع باشد، نشانگر مربوطه به سرعت 
باد  سریع  کاهش  راننده  به  و  می زند  چشمک 

الستیک را نشان می دهد.

 هشدار

کاهش فشار باد الستیک یا فشار باد متفاوت . 	
در  ایراد  نشانه  است  ممکن  الستیک ها  در 
الستیک باشد و منجر به تصادف و بروز آسیب 

بدنی شود!
زمانی که چراغ هشدار روشن است، الزم است . 	

خودرو بالفاصله برای بررسی الستیک متوقف 
گردد.

کاهش فشار باد الستیک یا فشار باد متفاوت . 	
در الستیک ها منجر به ساییدگی شدید الستیک 
و  یافته  کاهش  خودرو  پایداری  شد،  خواهد 

فاصله ترمزگیری افزایش می یابد.
می کنید، . 	 رانندگی  باال  سرعت  با  که  زمانی 

به  منجر  و  شده  داغ  حد  از  بیش   الستیک ها 
ترکیدن و از دست دادن کنترل خودرو می شود.
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 ذخیره سازی اطالعات هشدار سیستم  
در صورت کاهش یا افزایش فشار باد الستیک یا 
از دست رفتن اطالعات سنسور، سیستم اطالعات 
هشدار و اطالعات دما و فشار باد الستیک را در 
پایان رانندگی ذخیره می کند. در صورتی که دکمه 
 ON در موقعیت OFF استارت خودرو از موقعیت
قرار گیرد، سیستم به طور اتوماتیک آخرین شرایط 
رانندگی را ریکاوری و بازیابی می کند و به راننده 
به  ایراد  اگر  یادآوری خواهد کرد.  را  ایراد  وجود 
تا  می کشد  طول  دقیقه   3 شود،  رفع  کامل  طور 
سیگنال سنسور فشاد باد الستیک به روزرسانی 

شود.

شدن    واژگون  و  برخورد  از  جلوگیری 
خودرو

با دقت و احتیاط در زمان رانندگی، از برخورد یا 
واژگون شدن خودرو جلوگیری نمایید.

رانندگی در جاده های ناهموار  

نکات قبل از رانندگی  

و  گرفته  نظر  در  قبل  از  را  1. مسیر حرکت خود 
از رانندگی در جاده های ناهموار و با شرایط 

نامطلوب خودداری نمایید.
رانندگی  ناهموار  جاده  در  باید  ناچار  به  اگر   .2

کنید، احتیاط نموده و خطر نکنید!
داده و  بار قرار  را در محفظه  بار و چمدان ها   .3
محکم ببندید تا در زمان حرکت خودرو، بارها 

جابجا نشوند.

 نکات هنگام رانندگی  
الزم  نامناسب،  جاده  در  رانندگی   زمان  در   .1
است احتیاط کرده و مراقب باشید رانندگی با 
سرعت باال و شیوه رانندگی نامناسب منجر به 

صدمه دیدگی و آسیب بدنی خواهد شد.
2. با توجه به شرایط جاده، عبور و مرور،  ترافیک 
را  مناسب  سرعت  هوایی،  و  آب  شرایط  و 

انتخاب نمایید و با احتیاط رانندگی کنید.
3. تنها در صورت لزوم در جاده نامناسب رانندگی 

کنید.

 هشدار

بررسی . 	 را  خودرو  شرایط  رانندگی،  از  قبل 
کرده تا از بروز خطر جلوگیری شود.

با توجه به عالئم راهنمایی و رانندگی در جاده . 	
و  راهنمایی  چراغ  سرعت،  محدودیت  مانند 

رانندگی، رانندگی کنید.
را . 	 جلویی  خودروی  تا  ایمن  فاصله  همواره 

رعایت نمایید، از شتابگیری سریع و ترمزگیری 
ناگهانی خودداری کنید.

با توجه به اعالن چراغ راهنمایی و رانندگی و . 	
از سایر خودروها  شرایط و دریافت اطالعات 

رانندگی نمایید.
مراقب عابرین پیاده باشید، در حالت عصبانیت . 5

رانندگی نکنید.
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دود�اگزوز�)CO(� رانندگی پس از مصرف الکل یا دارو  

 هشدار

دود اگزوز را تنفس نکنید. دود اگزوز حاوی گاز . 	
CO است که گازی بی رنگ و بی بو می باشد و 
برای سالمتی انسان مضر است و در صورت 
تنفس زیاد دود اگزوز منجر به بیهوشی یا حتی 

مرگ می شود.
شده . 	 توصیه  روغن  و  سرب  بدون  بنزین  از 

استفاده نمایید.
خودرو، . 	 اتاق  به  اگزوز  دود  ورود  در صورت 

بالفاصله  و  کرده  باز  کامالً  را  پنجره ها  تمام 
خودرو را بررسی نمایید.

اجازه ندهید موتور به مدت طوالنی در فضای . 	
بسته )پارکینگ( روشن باشد.

اجازه ندهید موتور به مدت طوالنی در حالی که . 5
خودرو متوقف است روشن باقی بماند.

باید . 	 عقب  صندوق  درب  رانندگی،  زمان  در 
بسته باشد، در غیر این صورت دود اگزوز وارد 
فضای اتاق خودرو می شود. چنانچه به ناچار 
باید با درب صندوق عقب باز رانندگی کنید، به 

نکات ایمنی زیر توجه داشته باشید:

نکات پس از رانندگی  

1. پس از رانندگی در جاده نامناسب، شاخه و سایر 
مواد خارجی که در جلو پنجره و چرخ ها گیر کرده 
سنگریزه های  همزمان  نمایید.  خارج  را  است 

فرورفته در آج الستیک را نیز تمیز کنید.

2. بدنه و کف خودرو را تمیز کنید، خودرو را از 
نظر صدمه دیدگی بررسی نمایید.

پالک  چراغ  عقب،  جلو،  چراغ های  شیشه ها،   .3
خودرو را تمیز کنید.

از  پس  )بخصوص  نمایید  بررسی  را  ترمزها   .4
رانندگی در جاده های آب گرفته(.

کاهش سریع فشار باد الستیک  

لطفاً قبل از رانندگی، شرایط الستیک ها را بررسی 
به حرکت نشانگر فشار  از شروع  اگر پس  کنید. 
باد الستیک به طور مداوم چشمک می زند،  نشان 
می دهد که فشار باد الستیک سریع در حال کاهش 

است.

   اخطار

پس از مصرف الکل رانندگی نکنید. . 	
رانندگی در حالت مستی خیلی خطرناک است. 
حتی مقدار کمی الکل بر عکس العمل، احساس 

و تصمیم گیری به موقع راننده تأثیر می گذارد.
رانندگی پس از مصرف دارو همانند رانندگی . 	

بیشتر  حتی  و  الکل خطرناک  از مصرف  پس 
خطرناک است.

به  عکس العمل  کاهش  باعث  داروها  از  بعضی 
با  رانندگی  از  پیش  لطفاً  راننده می شود.  موقع 

پزشک معالج خود مشورت نمایید.
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در شرایط زیر برای بررسی سیستم اگزوز و بدنه 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  خودرو 

مراجعه نمایید: 
1. باال بردن خودرو هنگام تعمیرات

2. وجود و استشمام دود اگزوز در اتاق خودرو
3. شنیدن سر و صدای غیرعادی از سیستم اگزوز
اتاق  یا  شاسی  اگزوز،  سیستم  دیدن  صدمه   .4

خودرو.

مبدل کاتالیستی سه راهه  

گاز   کنترل  یک سیستم  کاتالیستی سه راهه  مبدل 
اگزوز است که در سیستم اگزوز نصب می باشد. 
گاز اگزوز در مبدلی کاتالیستی سه راهه در دمای 
آلودگی محیط زیست  باال می سوزد که به کاهش 

کمک می کند.

شروع به حرکت خودرو  

اقدامات احتیاطی مربوط به شروع حرکت   
خودرو

قبل از سوار شدن به خودرو، وضعیت خودرو و 
اطراف خودرو را بررسی کنید، موارد زیر را قبل از 

شروع رانندگی بررسی نمایید:
1. مطمئن شوید تمام شیشه ها، آینه های دید عقب 

و چراغ های بیرون خودرو تمیز باشند.
2. شرایط الستیک ها را بررسی کنید.

بررسی  روغن  نشتی  نظر  از  را  خودرو  زیر   .3
نمایید.

که  دنده عقب، مطمئن شوید  با  4. هنگام حرکت 
هیچ مانعی پشت خودرو وجود نداشته باشد.

5. براساس زمان تعمیر و نگهداری، سطح مایعات 
را مانند روغن موتور، مایع خنک کننده موتور، 
روغن ترمز، مایع شیشه شوی جلو را به طور 

دوره ای بررسی کنید.

  اقدامات احتیاطی قبل از شروع به حرکت � 
خودرو

1. تمام درب  های خودرو را بسته و قفل کنید.

)	( تمام پنجره ها را باز کنید.
)	( سیستم تهویه مطبوع را در حالت گردش 
در  را  فن  سرعت  و  ندهید  قرار  داخل  هوای 
حداکثر گذاشته به طوری که هوا گردش داشته 

باشد.
در صورت استفاده از تجهیزات جانبی، در خودرو . 	

)مانند اجاق گاز، یخچال، بخاری که ممکن است 
گاز CO تولیدکند( برای راحتی خود یا هر هدف 
به داخل   CO گاز  ورود  از  و جلوگیری  دیگری 
عمل  سازنده  دستورالعمل  مطابق  خودرو  اتاق 

نمایید.

 هشدار

باال . 	 بسیار  اگزوز  و سیستم  اگزوز  گاز  دمای 
قابل  مواد  یا  حیوانات  افراد،  تماس  از  است. 

اشتعال با لوله اگزوز جلوگیری نمایید.
قابل . 	 مواد  نزدیکی  در  خودرو  کردن  پارک  از 

اشتعال مانند علف خشک، کاغذ باطله یا پارچه 
خودداری نمایید. در غیر این صورت منجر به 

آتش سوزی می شود.
وجود ایراد در سیستم جرقه زنی، کاهش قدرت . 	

موتور یا لرزش موتور باعث صدمه دیدن شدید 
مبدل کاتالیست سه راهه خواهد شد.

از بنزین دارای سرب استفاده نکنید. رسوبات . 	
دارای  بنزین  از  استفاده  اثر  در  ته نشین شده 
کاتالیستی  مبدل  دیدن  به صدمه  منجر  سرب 

سه راهه خواهد شد.
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2. مطمئن شوید که درب تمام محفظه های نگهداری 
در  بارها  و  باشد  بسته  خودرو  داخل  اشیاء 
درستی  به  سقفی  بند  بار  روی  و  بار  محفظه 

محکم شده باشند.
3. مطمئن شوید تمام شیشه ها کاماًل تمیز باشند.

4. آینه دید عقب داخلی و آینه های بغل را تنظیم 
نمایید.

تنظیم  مناسب  موقعیت  در  را  راننده  صندلی   .5
کنید به طوری که به راحتی به کلیدهای کنترل 

دسترسی داشته باشید.
6. راننده و سرنشینان باید کمربند ایمنی خود را 

بسته باشند.
7. از عملکرد مناسب تمام چراغ ها مطمئن شوید.

8. جلو داشبورد را بررسی کنید.
موقعیت های  در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  با   .9
ON چراغ های هشدار را از نظر عملکرد مناسب 

بررسی نمایید.
یا  بودن  مجاز  نظر  از  را  الستیک  باد  فشار   .10
سطح سوخت در باک را از نظر مناسب بودن 

بررسی نمایید.
برای  خودرو  در  کودکان  وجود  صورت  در   .11
حفاظت از آنها هنگام رانندگی از صندلی کودک 

سوئیچ  

شناسایی  محدوده  در  هوشمند  کلید  که  زمانی 
خودرو قرار دارد، الزم نیست کلید هوشمند را از 
جیب یا کیف خود خارج نمایید، فقط دکمه استارت 
را فشار دهید تا موتور روشن شود. قبل از فشار 
 P دادن دکمه استارت، دسته دنده باید در موقعیت

قرار داشته باشد.

موقعیت 
دستورالعملسوئیچ خودرو

LOCK

قفل است، موتور  فرمان  غربیلک 
از  نمی توان  و  است  خاموش 
الکترونیکی  از تجهیزات  هیچ یک 
فقط  نمود.  استفاده  خودرو 
می توان سوئيچ را وارد مغزی و 

از آن خارج نمود.

ACC
و  بوده  باز  فرمان  غربیلک  قفل 
الکتریکی  تجهیزات  از  می توان 

خودرو استفاده نمود.

ON

موتور،  شدن  روشن  از  پس 
تجهیزات  تمام  از  می توان 
شیشه  نظیر  خودرو  الکتریکی 
و  برقی  سان روف  برقی،  باالبر 

غیره استفاده نمود.

START موتور شدن  روشن  برای  فقط 
مورد استفاده قرار می گیرد.

 هشدار

برای اطمینان از ایمنی خودرو، قبل از رانندگی . 	
باید با تجهیزات خودرو کامالً آشنا باشید.

استفاده . 	 مناسب  کفش  از  رانندگی  زمان  در 
کنید. استفاده از کفش نامناسب )مانند کفش 
پاشنه بلند، کفش اسکی، صندل( باعث تداخل 

در رانندگی می شود.

با توجه به اندازه و جثه کودک استفاده نمایید.
بر  بسزایی  تأثیر  الکل  و  دارو  مصرف   .12

عکس العمل راننده هنگام رانندگی دارد.
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روشن کردن موتور  

از روشن کردن موتور، دسته دنده را در  1. قبل 
موقعیت مناسب قرار دهید: در مدل های دارای 
در  و   )N( خالص  موقعیت  دستی،  گیربکس 
یا   )P( موقعیت  اتوماتیک،  گیربکس  مدل های 

خالص.
پای  دستی،  گیربکس  دارای  مدل های  برای   .2
خود را روی پدال کالچ و برای مدل های دارای 
گیربکس اتوماتیک، پای خود را روی پدال ترمز 

قرار دهید.
3. سوئيچ را در مغزی سوئيچ قرار داده و آن را 
در موقعیت START بچرخانید تا موتور روشن 

شود.
4. پس از روشن شدن موتور، سو ئیچ را رها کنید، 
 "ON" به موقعیت  سوئیچ به صورت خودکار 

باز می گردد.

 خاموش کردن موتور  
در  را  دنده  دسته  خودرو،  کامل  توقف  از  پس   .1
گیربکس  دارای  مدل های  )در   N موقعیت 
گیربکس  دارای  مدل های  )در   P و  دستی( 

اتوماتیک( قرار دهید.

  توجه

در صورتی که قرار دادن سوئيچ در موقعیت . 	
کمی  می گیرد،  صورت  دشواری  با   ACC
غربیلک فرمان را به راست و چپ بچرخانید تا 

چرخاندن سوئيچ انجام شود.
در صورتی که موتور روشن نمی شود، سوئيچ . 	

را به مدت طوالنی در موقعیت ACC یا ON قرار 
ندهید زیرا باعث تخلیه شارژ باتری می شود.

به . 	 است  ممکن  موتور،  کردن  روشن  در حین 
صورت موقت سیستم تمام تجهیزات الکتریکی 

پر مصرف را غیرفعال نماید.
موقعیت . 	 در  ثانیه   	0 از  بیش  را  سوئيچ 

در صورت عدم روشن  ندهید.  قرار   START
شدن موتور، 5 تا 0	 ثانیه صبر کرده و مجدداً 

موتور را استارت بزنید.

 هشدار

بسته . 	 فضای  در  موتور  ماندن  روشن  از 
باشد،  نداشته  مناسب  تهویه  که  فضایی  یا 
کربن  مونوکسید  گاز  زیرا  نمایید.  جلوگیری 
خارج شده از لوله اگزوز، گازی بی رنگ، بی بو، 
باعث مسمومیت  بدون مزه است که می تواند 

شدید و حتی مرگ شود.
موتور . 	 داده اید،  فشار  را  گاز  پدال  که  زمانی 

به  خودرو  است  ممکن  زیرا  نکنید،  روشن  را 
صورت ناخواسته حرکت کرده و منجر به بروز 

تصادف شود.
دکمه . 	 است،  کار  حال  در  موتور  که  زمانی 

این صورت  غیر  در  ندهید،  فشار  را  استارت 
استارتر آسیب می بیند.

موتور را با هل دادن یا کشیدن خودرو روشن . 	
ناقص  احتراق  این صورت  غیر  در  نکنید، 
کاتالیستی  مبدل  دیدن  صدمه  باعث  سوخت 

می شود.
زمانی که خودرو در حال حرکت است، دکمه . 5

این صورت  غیر  در  ندهید.  فشار  را  استارت 
ممکن است باعث از دست دادن کنترل خودرو 

و نقص ترمز شود که به تصادف بیانجامد.

2. سوئیچ را بچرخانید تا در موقعیت STOP قرار 
گیرد و موتور خاموش شود.

3. سوئیچ را از مغزی آن خارج نمایید.
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دکمه استارت  

شناسایی  محدوده  در  هوشمند  کلید  که  زمانی 
خودرو قرار دارد، الزم نیست کلید هوشمند را از 
جیب یا کیف خود خارج نمایید، فقط دکمه استارت 
را فشار دهید تا موتور روشن شود. قبل از فشار 
دارای  خودروهای  در  دنده  دسته  استارت،  دکمه 
گیربکس اتوماتیک، را در موقعیت P قرار دهید و 
در خودروهای دارای گیربکس دستی، دسته دنده 

را در موقعیت خالص قرار دهید.

هنگام استارت زدن موتور سرد، شنیدن صدا . 5
در چند ثانیه اول پدیده ای طبیعی است.

برای مدت طوالنی از دور آرام موتور برای گرم . 	
کردن آن استفاده نکنید. با دور موتور متناسب 
سریع  ترمزگیری  و  شتاب گیری  از  اجتناب  و 

شروع به حرکت نمایید.
در موتورهای مجهز به توربو شارژر، پس از . 	

روشن کردن موتور، از درجا کار کردن موتور 
اجتناب  ناگهانی  شتاب گیری  یا  و  تند  دور  با 
از  قبل  موتور سرد،  کردن  کنید.هنگام روشن 
شروع به حرکت، چند ثانیه اجازه دهید موتور 
کردن  کار  )درجا  باشد  آرام  دور  حالت  در 
خودرو( تا توربو شارژر کامالً روان کاری شود.

در . 	 شارژر،  توربو  به  مجهز  موتورهای  در 
با سرعت زیاد  صورت رانندگی طوالنی مدت 
و بارگیری کامل، قبل از خاموش کردن موتور، 
حالت  در  دقیقه  یک  حدود  موتور  دهید  اجازه 

دور آرام کار کند تا توربو شارژر خنک شود.

 هشدار

همراه . 	 باید  را  هوشمند  کلید  رانندگی،  هنگام 
داشته باشید.

کلید هوشمند را روی داشبورد، کف خودرو، . 	
صفحه آمپر )صفحه نشانگر(، محفظه نگهداری 
قرار  بار  محفظه  و  عقب  لبه صندلی  یا  اشیاء 
روشن  موتور  صورت  این  غیر  در  ندهید. 

نخواهد شد.
	 . 		V باتری  شارژ  شدن  خالی  صورت  در 

خودرو، سوئیچ خودرو را نمی توان از موقعیت 
LOCK خارج کرد و چنانچه قفل فرمان فعال 

باشد، غربیلک فرمان چرخانده نمی شود.
یا . 	 بسته  فضای  در  موتور  ماندن  روشن  از 

جلوگیری  ندارد  مناسب  تهویه  که  فضایی 
کنید. زیرا گاز مونوکسید کربن خارج شده از 
مزه  بدون  و  بی بو  بی رنگ،  گازی  اگزوز،  لوله 
می باشد که می تواند باعث مسمومیت شدید و 

حتی مرگ شود.
داده اید، . 5 فشار  کامالً  را  گاز  پدال  که  زمانی 

موتور را روشن نکنید، ممکن است خودرو به 
بروز  به  منجر  و  کرده  ناخواسته حرکت  طور 

تصادف شود.
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موقعیت های سوئیچ خودرو  

را  استارت  دکمه  گیربکس دستی(،  )در  پدال کالچ  یا  اتوماتیک(  گیربکس  )در  ترمز  پدال  بدون فشار 
فشاردهید.موقعیت دکمه استارت به شرح زیر تغییر داده می شود:

سوئیچ با یک بار فشار دکمه در موقعیت ACC، دو بار فشار در موقعیت ON، سه بار فشار در موقعیت 
OFF، و چهار بار فشار در موقعیت ACC قرار می گیرد. با باز کردن و بستن درب خودرو، سوئيچ از 

موقعیت OFF در موقعیت LOCK قرار می گیرد.

موقعیت سوئیچ 
دستورالعملخودرو

LOCK
غربیلک فرمان قفل می شود، برق خودرو قطع است و نمی توان از تجهیزات الکتریکی خودرو 

استفاده کرد.

ACC.قفل غربیلک فرمان غیرفعال می شود و می توان از تجهیرات الکتریکی خودرو استفاده کرد

ON
با وصل شدن برق خودرو، می توان از تمام تجهیزات الکتریکی خودرو مانند شیشه باالبر 

برقی، سان روف برقی و غیره استفاده کرد.

START
از این موقعیت تنها برای روشن کردن موتور استفاده می شود.

 موتور را با هل دادن یا کشیدن خودرو روشن . 	
نکنید، در غیر این صورت احتراق ناقص سوخت 

باعث صدمه دیدن مبدل کاتالیستی می شود.
زمانی که خودرو در حال حرکت است، دکمه . 	

شرایط  اینکه  مگر  ندهید  فشار  را  استارت 
این  غیر  در  باشد.  داشته  وجود  اضطراری 
ممکن  و  کرده  قفل  فرمان  غربیلک  صورت 
و  خودرو  کنترل  دادن  دست  از  باعث  است 
بدنی  آسیب  یا  خودرو  شدید  صدمه دیدگی 

شوید.

  توجه

است . 	 ضعیف  خودرو   		V باتری  که  زمانی 
سوئیچ خودرو را به مدت طوالنی در موقعیت 

ACC یا ON قرار ندهید.
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روشن کردن موتور  
1. پس از روشن کردن موتور، دسته دنده را در 
موقعیت مناسب قرار دهید. در مدل های دارای 
گیریکس دستی، موقعیت خالص و در مدل های 
قرار   P موقعیت  در  اتوماتیک  گیربکس  دارای 

دهید.
پای  دستی،  گیربکس  دارای  مدل های  برای   .2
خود را روی پدال کالچ و برای مدل های دارای 
گیربکس اتوماتیک، پای خود را روی پدال ترمز 

قرار دهید.
3. زمانی که کلید هوشمند در محدوده شناسایی 
تا  بزنید  را  استارت  کلید  دارد،  قرار  خودرو 

موتور روشن شود. 

روشن کردن موتور در شرایط اضطراری  
اگر موتور به درستی روشن نمی شود، به روش زیر 

عمل کنید:
1. پیش از روشن کردن موتور، دسته دنده را برای 
برای  و  خالص  موقعیت  در  دستی  گیربکس 
قرار   P یا   N موقعیت  در  اتوماتیک  گیربکس 

دهید.
2. برای روشن کردن موتور در شرایط اضطراری، 

دکمه استارت را 15 ثانیه فشار دهید.

خاموش کردن موتور  

از توقف کامل خودرو، دسته دنده را در  1. پس 
 P برای گیربکس دستی( و( N موقعیت خالص

)برای گیربکس اتوماتیک( قرار دهید.
2. دکمه استارت را فشار دهید تا موتور خاموش 

و دکمه استارت در موقعیت OFF قرار گیرد.

خاموش کردن موتور در شرایط اضطراری  
نگه  ثانیه   3 برای  و  داده  فشار  را  استارت  دکمه 
دارید و یا آن را به صورت مداوم 3 بار در مدت 
3 ثانیه فشار دهید تا موتور به صورت اضطراری 

خاموش شود.
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پیغام های هشدار در صفحه نشانگرها  

راه حل توصیه شدهدستورالعملپیغام هشدارردیف

1Key forgotten inside the vehicle
)جا ماندن کلید درخودرو(

درزمان قفل کردن خودرو به راننده یادآوری می شود 
هنگام ترک خودرو کلید را همراه داشته باشیدکه کلید در خودرو جا مانده است.

2

 Please shift to P position before leaving
 the vehicle

)اعالن قرار نداشتن دسته دنده در موقعیت P در 
زمان خاموش کردن موتور(

از ترک خودرو  قبل  یادآوری می شود که  راننده  به 
سوئیچ  و   داده  قرار   P موقعیت  در  را  دنده  دسته 
خودرو را در موقعیت OFF )سوئیچ بسته( قرار دهد.

پیش از ترک خودرو دسته دنده را در موقعیت P و سوئیچ 
را در موقعیت OFF قرار دهید.

3
 Turn off the power supply before leaving

the vehicle
)اعالن قرار نداشتن سوئیچ در موقعیت OFF در زمان 

خاموش کردن موتور(

موقعیت  در  سوئیچ  که  می شود  یادآوری  راننده  به 
OFF قرار ندارد.

 OFF قبل از ترک خودرو،  سوئیچ خودرو را در موقعیت
قرار دهید.

4Key outside the vehicle
)هشدار در دسترس نبودن کلید(

به راننده یادآوری می شود که کلید خارج از خودرو 
است.

کلید را همراه خود در خودرو داشته باشید، در غیر این 
صورت بر عملکرد خودرو تأثیر خواهد داشت.

5Key unidentified
)عدم شناسایی کلید(

به راننده یادآوری می شود که کلید شناسایی نشده 
است.

موقعیت کلید را بررسی کرده و آن را در جایی قرار دهید 
که کلید پوشانده نشده باشد.

6
Please shift to P position to start the vehicle
)قرار نداشتن دسته دنده در موقعیت P در زمان 

روشن کردن موتور(

کردن  روشن  برای  که  می شود  یادآوری  راننده  به 
موتور،  دسته دنده را در موقعیت P قرار داده و موتور 

را روشن کند.

دسته دنده را در موقعیت P قرار داده، دکمه استارت را 
فشار دهید تا موتور روشن شود.

7Alarm of key in low power
)هشدار ضعیف شدن باتری ریموت(

ریموت  باتری  شارژ  که  می شود  یادآوری  راننده  به 
باتری ریموت را در اسرع وقت تعویض نمایید.پایین است.

8

 Prompt that power off but not switched to
P position

)اعالن قرار داشتن سوئیچ در موقعیت OFF و قرار 
نداشتن دسته دنده در موقعیت P در زمان خاموش 

کردن موتور(

موقعیت  در  سوئیچ  که  می شود  یادآوری  راننده  به 
از  اما دسته دنده در موقعیتی غیر  دارد  قرار   OFF

P قرار دارد.

دسته دنده را در موقعیت P قرار داده و سپس سوئیچ را 
در موقعیت OFF )سوئیچ بسته( قرار دهید.

9 please press The cluch pedal to start
در خودروهای مجهز به گیربکس دستی)هشدار فشار ندادن پدال کالچ(

به راننده یادآوری می شود که ابتدا پدال کالچ را فشار داده 
وسپس برای روشن شدن موتور، دکمه استارت را فشار 

دهد.
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راه حل توصیه شدهدستورالعملپیغام هشدارردیف

10
Please press brake pedal to start
)هشدار فشار داده نشدن پدال ترمز(

در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
به راننده یادآوری می شود که ابتدا پدال ترمز را فشار داده و 
سپس برای روشن شدن موتور، دکمه استارت را فشار دهد.

11

 ESCL )Electronic steering column lock( is
not unlock

)هشدار قفل بودن سیستم ESCL )قفل فرمان 
برقی((

 ESCL به راننده یادآوری می شود که زبانه قفل
درگیر شده و قفل می باشد

غربیلک فرمان را به آرامی بچرخانید و سپس دکمه استارت را 
مجدد فشار دهید، قفل غربیلک فرمان آزاد می شود.

12

 ESCL is not locked, please turn the
steering wheel

)هشدار قفل نشدن سیستم ESCL )قفل فرمان 
برقی((

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت OFF قرار 
دارد و درب باز می باشد، اگر ESCL در حالت 
قفل قرار نداشته باشد،  صدای هشدار شنیده 

خواهد شد

 ESCL علت احتمالی ایراد مربوط به درگیر بودن زبانه قفل
است و زمانی که فرمان را قفل کرده اید، قفل درگیر نشده 
است. در این شرایط الزم است راننده غربیلک فرمان را 

بچرخاند تا از قفل شدن ESCL مطمئن شود.

13

 ESCL self - test failure; please press the
start switch and try again

)هشدار خطای خودتنظیمی سیستم ESCL، در 
این شرایط دکمه استارت را فشار دهید و مجدد 

سعی کنید موتور روشن شود(

توجه: به راننده یادآوری می شود که سیستم 
خودتنظیمی ESCL به درستی کار نمی کند و بر 

عملکرد سیستم ESCL تأثیر داشته است

برای راه اندازی سیستم خودتنظیمی ESCL، دکمه استارت را 
مجدد فشار دهید.

14
Abnormal vehicle speed signal alarm

)هشدار سیگنال نادرست سنسور سرعت خودرو(

سیگنال دریافتی از سنسور سرعت خودرو به 
وسیله ESCL نادرست است، در نتیجه سیستم 

ESCL به درستی کار نمی کند

برای بررسی و تعمیر سیستم به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 
موتور مراجعه نمایید.

15

 ESCL failure, please go to JAC
 franchised after - sales service stores for

maintenance in time
 )ESCL هشدار نقص عملکرد سیستم(

به راننده یادآوری می شود که ایراد در سیستم 
ESCL وجود دارد و یا سوکت دسته سیم 

سیستم ESCL به درستی متصل نشده است

برای بررسی و تعمیر سیستم به نمایندگی مجاز شرکت 
کرمان موتور مراجعه نمایید.
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ضعیف شدن باتری ریموت کنترل  

می باشد  کنترل ضعیف  ریموت  باتری  که  زمانی 
نمی توان از ریموت کنترل برای قفل یا باز کردن 
قفل درب های خودرو استفاده کرد. در این شرایط، 
از کلید مکانیکی برای قفل و باز کردن قفل درب های 

خودرو استفاده می شود.
در  است،  استارت  دکمه  به  مجهز  خودرو  اگر 
صورت ضعیف شدن باتری ریموت کنترل، موتور 
جعبه  داخل  را  ریموت  لطفاً  نمی شود.  روشن 

زیرآرنجی و پشت دسته دنده قرار دهید. 
به  نزدیکی  دلیل  به  ریموت  آنتن  شرایط،  این  در 
و  کرده  شناسایی  را  کلید  شناسایی،   محدوده 
که  زمانی  کرد.  روشن  می توان  را  موتور  سپس 
صورت  در  است،  ضعیف  کنترل  ریموت  باتری 

امکان بالفاصله باتری را تعویض نمایید.

داروهای خواب آور از رانندگی کردن خودداری 
نمایید.

6. در صورتی که چرخ راست یا چپ به دلیلی از 
زیر  سطح جاده جدا شوند، دستورالعمل های 

را انجام دهید:
وحشت  و  کرده  حفظ  را   خود  خونسردی   .a

نکنید.b. ترمز نکنید.
c. غربیلک فرمان را با دو دست گرفته در موقعیت 

وسط قرار دهید و کنترل نمایید.
d. پای خود را از روی پدال گاز برداشته و اجازه 
دهید سرعت خودرو به تدریج کاهش پیدا کند.

e. پس از کاهش سرعت، با توجه به شرایط عبور 
و مرور، به جاده بازگردید.

7. زمانی که موتور سرد است، دور موتور سریع تر 
افزایش می یابد، بنابراین پس از روشن کردن 
موتور و در زمان گرم شدن موتور در هنگام 

تغییر وضعیت دسته دنده احتیاط نمایید.
8. پس از خیس شدن ترمزها، فاصله ترمزگیری 
مطمئن  سرعت  با  لطفاً  شد.  خواهد  بیشتر 
افزایش سرعت خودداری  از  و  رانندگی کرده 
نمایید. همزمان چند بار ترمز را فشار دهید تا 

آب خارج و ترمزها  خشک شوند.

رانندگی با خودرو  

رانندگی با احتیاط  

احتیاط در رانندگی از شرایط الزم برای رانندگی 
ایمن و تجربه یک رانندگی راحت است.

1. کمربند ایمنی خود را بسته باشید.
رعایت  را  جلویی  خودروی  با  مناسب  فاصله   .2
کنید. زیرا پیش بینی زمان ترمز کردن ناگهانی 
یا تغییر مسیر خودروی جلویی غیرممکن است.

در  تا  باشد  رانندگی  روی  باید  راننده  تمرکز   .3
صورت لزوم و در شرایط مخلتف عکس العمل 
باعث  حواس پرتی  باشد.  داشته  را  مناسب 
تداخل در رانندگی عادی شده )مانند صحبت 
کردن با تلفن همراه، خواندن یا برداشتن چیزی 
تصادف  به  منجر  که  خودرو(  کف  روی  از 

خواهد شد.
رانندگی  مانند  خطرناک  رفتارهای  انجام  از   .4
یا  باال  سرعت  با  زدن  دور  باال،  سرعت  با 

فرمان گیری ناگهانی خودداری نمایید.
رانندگی  الکل  یا مصرف  در صورت خستگی   .5
بخصوص  دارو  مصرف  صورت  در  نکنید. 
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گیربکس    به  مجهز  خودروی  با  رانندگی 
اتوماتیک

پدال های خودرو  

1 پدال گاز
2 پدال ترمز

2
1

  توجه

در زمان رانندگی طوالنی در جاده سرازیری، . 	
قرار  خالص  دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته 

ندهید، زیرا خیلی خطرناک است.
فشار . 	 آرامی  به  را  گاز  پدال  رانندگی،  هنگام 

دهید.
در زمان رانندگی در جاده های با سطح نرم، . 	

احتیاط کنید، به خصوص در زمان ترمزگیری،  
شتابگیری یا تعویض دنده؛ زیرا تغییر ناگهانی 
دور موتور هنگام رانندگی در جاده های با سطح 
نرم منجر به لغزش چرخ ها شده و چسبندگی 
و  می رود  دست  از  جاده  سطح  و  چرخ  بین 

کنترل خودرو به سختی انجام خواهد شد.

 هشدار

به . 	 منجر  راننده،  پای  پایین  در  اشیاء  وجود 
تداخل در عملکرد پدال ها می شود و ممکن است 
خودرو تعادل خود را از دست داده و در نتیجه 

باعث تصادف و آسیب بدنی خواهد شد!
در . 	 شیئی  هیچ  ندهید  اجازه  رانندگی  هنگام 

فضای جلوی پای راننده قرار داشته باشد.
کار . 	 در  نباید  خودرو  کفپوش  یا  اشیاء  وجود 

کفپوش  مورد  در  نماید.  ایجاد  تداخل  پدال ها 
و محکم  ثابت  برای  از بست مناسب  خودرو، 
نمایید. مطمئن شوید  استفاده  آن  داشتن  نگه 

کفپوش در عملکرد پدال ها تداخل ایجاد نکند.
زمانی که خودرو به جلو حرکت می کند، دسته . 	

دنده را نباید در موقعیت دنده عقب قرار داد. در 
غیر این صورت گیربکس صدمه خواهد دید.

ممکن . 5 دنده  دسته  موقعیت  نامناسب  انتخاب 
است باعث از دست دادن کنترل خودرو، بروز 

تصادف و آسیب بدنی شدید شود.
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عملکرد دسته دنده  

)P( 1 موقعیت دنده پارک
2  دکمه قفل دسته دنده

موقعیت 
عملکردتعریفدسته دنده

pپارک
برای توقف خودرو و روشن کردن موتور از موقعیت P استفاده می شود. 
به طور  قرار می گیرد، گیربکس   P زمانی که دسته دنده در موقعیت

مکانیکی قفل شده تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.

Rدنده عقب

برای  از موقعیت دنده R استفاده می شود.  با دنده عقب  برای حرکت 
تغییر موقعیت دسته دنده از سایر دنده ها به دنده عقب )R(، ابتدا بایستی 
 R خودرو را متوقف کرد، سپس دسته دنده را در موقعیت دنده عقب

قرار داد.

Nخالص

زمانی که دسته دنده در موقعیت دنده خالص N قرار می گیرد، می توان 
موتور را روشن کرد اما توصیه می شود برای حفظ ایمنی در صورت قرار 
داشتن دسته دنده در موقعیت P، موتور روشن شود. در صورت لزوم 
توقف موقت، از موقعیت دنده خالص استفاده شود، خودرو را متوقف و 

اجازه دهید موتور در جا در دور آرام کار کند.

Dحرکت رو به جلو
برای حرکت رو به جلو، دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید، تعویض 

دسته دنده بستگی به بار موتور،  شیوه رانندگی و سرعت خودرو دارد.

Mحالت دستی

وارد حالت دستی  تا خودرو  قرار دهید   M را در موقعیت دسته دنده 
شود. در حالت دستی، می توان از دسته دنده برای تغییر دنده به دنده 
باالتر یا پایین تر استفاده نمود. در حالت دستی، مصرف سوخت خودرو 

افزایش می یابد.

2 1
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نحوه تعویض دنده  

پس از روشن شدن موتور، می توان تعویض دنده 
را انجام داد. قبل از استارت، بایدهمیشه پدال ترمز 
را فشار دهید در غیر این   صورت خودرو در حالت 

دنده حرکت قرار می گیرد.

 �Pتغییر�دنده�به�موقعیت�
را  پارک  دکمه  است،  متوقف  خودرو  که  هنگامی 

فشار دهید. 

 �M، D، N، Pتغییر�دنده�به�موقعیت�
می توان دسته دنده را در جهت حرکت عقربه های 
ساعت یا خالف آن چرخاند. هنگام روشن بودن 
موتور می توانید بر اساس نیاز خود، دسته دنده را 

برای انتخاب موقعیت های مختلف بچرخانید.

نحوه تعویض دنده به صورت دستی  

1  اهرم تغییر دنده به موقعیت پایین تر
2  اهرم تغییر دنده به موقعیت باالتر

  توجه

	 . 	km/h از  کمتر  خودرو  سرعت  که  هنگامی 
باز شود،  درب خودرو  که  در صورتی  باشد، 
خودرو به صورت خودکار در موقعیت P قرار 

می گیرد.
به . 	 خودرو  است،  خاموش  موتور  که  هنگامی 

صورت خودکار در موقعیت P قرار می گیرد.

  توجه

هنگامی که دسته دنده در موقعیت P قرار دارد . 	
باید   ،D یا   R به   N از موقعیت  یا برای تغییر 
پدال ترمز را فشار داده و سپس دسته دنده را 

حرکت دهید.
پس از انتخاب موقعیت D با حرکت دسته دنده . 	

به سمت چپ، دسته دنده در موقعیت M قرار 
می گیرد و با حرکت مجدد آن به سمت راست، 

دسته دنده در موقعیت D قرار می گیرد.
در صورتی که دسته دنده در موقعیت P قرار . 	

دارد پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را به 
طور مستمر در جهت رو به جلو حرکت دهید تا 

مستقیماً در موقعیت R قرار گیرد. 

تنها زمانی که دسته دنده در موقعیت D قرار . 	
چپ  سمت  به  را  دنده  دسته  می توانید  دارد 

حرکت دهید تا در موقعیت M قرار گیرد.
نشان . 5 نشانگر  صفحه  روی  انتخابی  موقعیت 

داده می شود.

21
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اهرم تعویض دنده اجازه می دهد بدون برداشتن 
تعویض  بتوان  فرمان،  غربیلک  روی  از  دست ها 

دنده را انجام داد.
شما   ،)M( دستی  حالت  در  رانندگی  هنگام 
می توانید با استفاده از اهرم تعویض دنده پشت 
غربیلک فرمان به صورت دستی تعویض دنده به 

دنده باالتر یا پایین تر را انجام دهید.
اهرم   ،)D( اتوماتیک  حالت  در  رانندگی  هنگام 
تعویض دنده پشت غربیلک فرمان، تعویض دنده 
را به صورت موقت در حالت دستی قرار می دهد تا 
بتوان به صورت دستی تعویض دنده به دنده باالتر 
یا پایین تر را انجام داد و در صورت عدم استفاده 
از اهرم تعویض دنده در یک مدت مشخص دوباره 

سیستم به حالت اتوماتیک در می آید.

حالت رانندگی  

 عملکرد با سرعت کم  
در  را  دنده  دسته  موتور،  شدن  روشن  از  پس 
موقعیت D قرار داده، ترمز پارک را خالص نموده 
و پدال ترمز را رها کنید. در این حالت، نیازی به 
فشار پدال گاز نمی باشد و خودرو شروع به حرکت 

با سرعت کم می کند.

استارت  

شروع به حرکت در حالت معمول  
1. موتور را روشن کنید.

2. پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را در دنده 
حرکت )D یا R( قرار دهید.

3. ترمز پارک را آزاد کنید.
4. پدال ترمز را خالص کنید و به آرامی پدال گاز 

را فشار دهید تا خودرو شروع به حرکت کند.

شروع به حرکت در سرباالیی )رمپ(  
1. اطمینان حاصل نمایید که ترمز پارک فعال است. 
قرار   )R یا   D( حرکت  دنده  در  را  دنده  دسته 

دهید.

پارک کردن  
1. پدال گاز را رها کنید.

2. پس از توقف خودرو، دسته دنده را در موقعیت 
P قرار دهید.

3.ترمز پارک را فعال کنید.
4. موتور را خاموش کرده و پدال ترمز را رها کنید.

  توجه

در هنگام روشن شدن موتور، عملکرد خودکار . 	
پارک  ترمز  خودکار  شدن  خالص  باعث 

می شود.

 هشدار

در صورت نیاز به توقف روی رمپ باید پدال . 	
ترمز را فشار داده و ترمز پارک را فعال کنید. 
برای جلوگیری از سر خوردن خودرو، از پدال 
گاز و یا عملکرد با سرعت کم استفاده نکنید. 

زیرا باعث آسیب به گیربکس می شود.
در . 	 را  دنده  دسته  رمپ،  روی  توقف  هنگام 

نیاز،  صورت  در  و  داده  قرار   D موقعیت 
پشت چرخ ها مانع قرار دهید. هنگام پارک، از 

موقعیت P به جای ترمز پارک استفاده نکنید.
استفاده . 	 گاز  پدال  و  ترمز  پدال  از  همزمان 

یا  از حد و  نکنید. زیرا باعث گرم شدن بیش 
نقص عملکرد گیربکس می شود.
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سبک رانندگی  

از طریق این دکمه می توان سه حالت استاندارد، 
اقتصادی و اسپرت را انتخاب نمود.

حالت اقتصادی  
مناسب  و  کرده  در مصرف سوخت صرفه جویی 
سایر  یا  و  آسفالت  جاده های  شهر،  در  رانندگی 

جاده های صاف می باشد.

حالت استاندارد  
تلفیقی از حالت اسپرت و اقتصادی است که برای 

رانندگی در جاده های مختلف مناسب است.

حالت اسپرت  
برای  و  افزایش می دهد  را  و عملکرد خودرو  قدرت 
جاده جاده های صاف با ترافیک کمتر و پهنای بیشتر 

مناسب است.

 هشدار

پس از توقف کامل خودرو، دسته دنده را در . 	
موقعیت P قرار دهید. در غیر اینصورت باعث 

صدمه دیدگی جدی گیربکس خواهد شد.
در صورت پارک خودرو، از موقعیت P به جای . 	

ترمز پارک )ترمزدستی( استفاده نکنید.
ندهید، . 	 فشار  را  ترمز  و  گاز  پدال  همزمان 

زیرا باعث داغ شدن و نقص عملکرد گیربکس 
اتوماتیک خواهد شد.

  توجه

در صورت رانندگی در حالت دستی، اگر دور . 	
موتور خیلی باال است و بخواهید دسته دنده را 
در موقعیت دنده پایین تر قرار دهید، دسته دنده 
عمل نخواهد کرد. در صورتیکه دور موتورخیلی 
در  را  دسته دنده  بخواهید  اگر  باشد،  پایین 
موقعیت دنده باالتر قرار دهید، دسته دنده عمل 

نخواهد کرد.
دور . 	 اگر  دستی،  حالت  در  رانندگی  هنگام 

موتور و سرعت در محدوده مجاز تعریف شده 
بوسیله TCU نباشد، برای حفاظت از موتور و 
TCU گیربکس را در موقعیت دنده  گیربکس، 

باال یا پایین قرار خواهد داد.
	 . LOCK زمانی که سوئيچ خودرو در موقعیت

OFF یا ACC قرار دارد، دسته دنده را نمی توان 
از موقعیت P به سایر موقعیت های دسته دنده 

تعویض کرد.
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 نشانگر تعویض دنده  
داشتن  و  سوخت  مصرف  در  صرفه جویی  برای 
ارائه شده  رانندگی راحت، نشانگر تعویض دنده 
انتخاب  دسته دنده  موقعیت  نشانگر،  این  است. 
یادآوری  راننده  به  نیز  و  می دهد  نشان  را  شده 
می کند. که با توجه به شرایط رانندگی، دسته دنده 

را در موقعیت دنده مناسب تر تغییر دهد.

صرفه جویی در مصرف سوخت  

توصیه های الزم هنگام رانندگی  

با انجام نکات زیر، مصرف سوخت و گاز آالینده 
دی اکسیدکربن کاهش پیدا می کند.

1. پدال گاز و پدال ترمز را به نرمی فشار دهید
 از شتابگیری و ترمزگیری سریع خودداری نمایید.

 پدال گاز و پدال ترمز را به نرمی و آرام فشار 
دهید.

2. پیش بینی شرایط رانندگی
   شتاب گیری و ترمزگیری مداوم باعث افزایش 
نظر  در  با  بنابراین  مصرف سوخت می شود. 
گرفتن شرایط رانندگی و حفظ فاصله مناسب 
از خودروی جلویی از شتاب گیری و ترمزگیری 

غیرضروری خودداری نماید.
3. رانندگی با سرعت ثابت و پایدار

   در شرایط رانندگی که مجبور به شتاب گیری 
حفظ  می باشید،  مداوم  ترمزگیری  و  سریع 
هر  است.  اهمیت  حائز  بسیار  ثابت  سرعت 
مصرف  باشد،  پایدارتر  رانندگی  سرعت  چه 

سوخت هم کمتر خواهد شد.
   الزم است هنگام رانندگی در بزرگراه سرعت 
خودرو را ثابت نگه دارید به جای اینکه بطور 

مکرر ترمز کرده و شتاب سریع بگیرید.

   از کروز کنترل استفاده کنید )درصورت مجهز 
بودن(

سیستم کروز کنترل به حفظ سرعت در حالت 
رانندگی با سرعت باال کمک می کند.

4.��استفاده�از�تجهیزات�الکتریکی�جانبی�در�خودرو�
تنظیم  را در حالت مناسب   )A/C(    دمای کولر 
نمایید. دمای کولر )A/C( را با توجه به دمای هوای 
بیرون که نه خیلی گرم یا سرد باشد تنظیم کنید. 
نیازی به     در صورت روشن کردن بخاری، دیگر 
استفاده از گرم کن صندلی )در صورت مجهز بودن( 

نمی باشد.
   چنانچه هیچ یخ یا بخاری روی شیشه عقب خودرو 
خاموش  را  عقب  شیشه  گرم کن  ندارد،  وجود 

نمایید.
5.��توقف�مناسب�)بهینه(�خودرو�

   پدال گاز را رها کرده و اگر شرایط مناسب است 
اجازه دهید خودرو به آرامی متوقف شود.

   اگر الزم است خودرو به مدت طوالنی متوقف 
آهن(  راه  ریل  پشت  توقف  مثال،  باشد.)بعنوان 
موتور را خاموش کنید. درصورتیکه خودرو مجهز 
اتوماتیک  کردن  خاموش  و  روشن  سیستم  به 

 هشدار

فقط به موقعیت دنده باالتر یا پایین تر توصیه . 	
متکی  دنده  تعویض  نشانگر  توسط  شده 

نباشید.
باشد  بگونه ای  رانندگی  شرایط  است  ممکن 
که موقعیت دسته دنده متفاوت از موقعیتی که 
برای  شود.  تعویض  می دهد  نشان  نشانگر 
جلوگیری از بروز تصادف، باید قبل از تعویض 
دنده شرایط جاده و عبور و مرور توسط راننده 

کامالً بررسی شود.
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عملکرد  این  از  امکان  صورت  در  است،  موتور 
استفاده نمایید.

6.  خودداری از رانندگی در مسافت کوتاه 
سرد،  هوای  در  موتور  کردن  روشن  از  پس    
و  می یابد  افزایش  لحظه ای  سوخت  مصرف 
رانندگی  طوالنی  مسافت  خودرو  با  می توان 

کرد.
    فقط زمانی که موتور به دمای عملکردی خود 
می رسد، مصرف سوخت به حالت عادی خود 
باز می گردد، بنابراین در حد امکان از رانندگی 
خودداری  سرد  هوای  در   کوتاه  مسیر  در 

نمایید.
7. گرم کردن موتور در فصل زمستان

برای رانندگی در فصل زمستان، قبل از شروع   
در  درجا  موتور  دهید  اجازه  باید  حرکت  به 
دورآرام بیش از 30 ثانیه کار کند تا گرم شود، 

زمان گرم شدن موتور نباید طوالنی باشد.
8. خنک نگه داشتن خودرو در هوای گرم

پارکینگ  در  را  خودرو  امکان  صورت  در   
سرپوشیده یا محل سایه دار پارک نمایید.

در صورت سوار شدن به خودرویی که فضای   
داخل اتاق بسیار گرم است، پنجره ها را باز 
کنید تا به خنک شدن سریع خودرو کمک کند و 

نیازی به استفاده از کولر )A/C( نباشد.
9. پیش بینی تعویض دسته دنده

برای کاهش مصرف سوخت، دسته دنده را در   
موقعیت دنده باالتر قرار دهید. کارکردن موتور 
در دور باال باعث مصرف غیرضروری سوخت 

می شود.
با  دستی،  صورت  به  دنده  تعویض  از  پس   
حداکثر سرعت در موقعیت دنده انتخاب شده 
رانندگی نکنید. در صورت امکان از رانندگی با 
)دنده سنگین( خودداری  پایین  دنده  موقعیت 

نمایید.
  در خودروهای مجهز به نشانگر موقعیت دنده، 
بهترین زمان تعویض دنده نشان داده می شود، 
در نتیجه در مصرف سوخت هم صرفه جویی 

خواهد شد.
و  خودداری  ضروری  غیر  بارهای  حمل  از   .10

تجهیزات جانبی غیرضروری را پیاده نمایید.
هر چه خودرو سبکتر باشد، مصرف سوخت   
کمتر می شود. تجهیزات جانبی غیر ضروری را 

از خودرو خارج نمایید.
هرچه عملکرد آیرودینامیکی خودرو بهتر انجام   
شود، مصرف سوخت کمتر خواهد شد. نصب 
باربند  یا  باربند سقفی  تجهیزات جانبی مانند 

صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش   
گاز دی اکسیدکربن

گازدی  کاهش  و  بهینه  سوخت  مصرف  برای 
اکسیدکربن، شیوه رانندگی مناسب، به نکات زیر 

توجه نمایید:
موتور را بطور مناسب و دوره ای بررسی کنید.  
راهنمای  به  نگهداری  و  تعمیر  انجام  برای   

تعمیرات مراجعه شود.
تنظیم  مناسب  حد  در  را  الستیک  باد  فشار   
نمایید. درصورتیکه فشار باد الستیک در حد 
مجاز تنظیم شود باعث کاهش مقاومت چرخش 
چرخ می شود، در نتیجه مصرف سوخت کاهش 

می یابد.
تنظیم زوایای چرخ را در نمایندگی های مجاز   

شرکت کرمان موتور انجام دهید.
ساییدگی  باعث  چرخ ها  زاویه  نامناسب  تنظیم 

الستیک و افزایش مصرف سوخت می شود.
از روغن موتور توصیه شده استفاده نمایید.  

عملکرد  کاهش  باعث  خودرو  در  دوچرخه 
آیرودینامیکی خودرو می شود. در این شرایط 
پیاده  خودرو  از  را  باربند  و  جانبی  تجهیزات 
با  رانندگی  آماده  که  زمانی  نمایید بخصوص 

سرعت باال هستید.
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سیستم فرمان برقی  

فرمان برقی  

برقی  فرمان  تنظیم  به عملکرد  اگر خودرو مجهز 
حالت  برقی،  فرمان  کلید  فشاردادن  با  است، 
به موقعیت مورد نظر  فرمان برقی تغییر کرده و 
تغییر وضعیت می دهد. راننده می تواند با توجه به 
شرایط جاده و شیوه رانندگی، حالت فرمان برقی 
را انتخاب نماید. حالت پیش فرض برای فرمان، 

حالت فرمان برقی معمولی است.
زمانی که برای اولین بار کلید فرمان برقی فشرده 
شود، در صفحه نمایشگر حالت فرمان برقی نشان 
ادامه  کلید  دادن  فشار  به  اگر  شد.  خواهد  داده 
"سبک،  حالت های  بین  برقی  فرمان  حالت  دهید، 

سنگین و معمولی" تغییر موقعیت می دهد.

فرمان پذیری اضطراری  

در شرایط اضطراری، و نبود فاصله ترمزگیری کافی، 
از  تا   ترمزگیری شده  از میزان  بیشتر  فرمان پذیری 
مثال  برای  اشیاء جلوگیری شود.  یا  افراد  با  برخورد 
در صورت حرکت از روی رمپ، اگر خودرو یا کودکی 
ناگهان در مسیر حرکت شما قرار گیرد،  می توانید 
ترمز کنید تا بتوانید به موقع توقف کنید و از برخورد 
جلوگیری نمایید. گاهی به دلیل نبود فضای کافی این 

امر میسر نمی شود.
در چنین مواقعی، با فشار پدال ترمز، خودرو عملکرد 
بهتری از خود نشان می دهد تا در صورت بروز تصادف،  
تا حد امکان سرعت کمتر شده باشد. و سپس می توانید 
با توجه به فضای موجود کمی فرمان را به سمت راست 

یا چپ بچرخانید تا با مانع برخورد نکنید.
 هشدار

غربیلک فرمان را نمی توان بیش از 0	 ثانیه تا . 	
انتها چرخاند و در این موقعیت نگه داشت، در 
غیر اینصورت موتور محرک سیستم EPS به 
و ممکن است حتی سیستم  داغ شده  سرعت 

فرمان برقی صدمه جدی ببیند.

  توجه

زمانی که موتور روشن است، سیستم فرمان . 	
برقی فعال می شود.

رانندگی . 	 یا  خودرو  پارک کردن  زمان  در  اگر 
با سرعت پایین، غربیلک فرمان مکرر و بطور 
هیدرولیک  سیستم  شود،  چرخانده  مستمر 
فرمان ضعیف خواهد شد. این سیستم طوری 
طراحی شده که از داغ شدن سیستم جلوگیری 
برقی  فرمان  سیستم  صدمه دیدن  از  و  کرده 
محافظت می کند، و پس از کاهش دمای فرمان 
برقی، فرمان به موقعیت عملکرد معمولی خود 

باز می گردد.
کاهش . 	 فرمان  سیستم  عملکرد  صورتیکه  در 

از  بیشتر  نیروی  باشد،  داشته  ایراد  یا  یافته 
زدن  دور  زمان  در  بخصوص  معمولی  حالت 
در سرپیچ تند یا رانندگی با سرعت پایین برای 

چرخاندن غربیلک فرمان الزم است.
به سرعت چرخانده شود . 	 فرمان  اگر غربیلک 

)خصوصات حالت سکون(، ممکن است سرو 
ایراد  نشانه  صدا  این  شود،  شنیده  صدایی 
رانندگی  به  راحت  خیال  با  بنابراین  نیست، 

ادامه دهید.
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انحراف خودرو به یک طرف   

در زمان لغزیدن خودرو ممکن است کنترل خودرو 
را از دست بدهید.

راننده محتاط با در نظر گرفتن شرایط رانندگی و 
از انحراف خودرو به یک طرف  عدم شتاب گیری 
جلوگیری می کند. با این وجود خودرو ممکن است 
لغزش داشته باشد. سه نوع انحراف خودرو به یک 
طرف وجود دارد که باید با توجه به نوع آن اقدامات 

الزم را انجام داد:
و  شده  خودرو  لغزش  به  منجر  ترمزگیری   .1
به  مجهز  خودرو  شد.  خواهند  قفل  چرخ ها 
سیستم ABS می باشد که از قفل شدن چرخ ها 

جلوگیری می کند.
2. سرعت باال یا بیش فرمانی هنگام فرمان گیری 
نیروی  دادن  دست  از  و  چرخ ها  لغزش  باعث 
بهترین  خودرو  کنترل  برای  می شود.  فرمان 

روش رها کردن پدال گاز می باشد.
می شود.  خودرو  لغزش  به  منجر  شتاب گیری   .3
چرخ های  لغزش  باعث  سریع  شتاب گیری 
محرک خواهد شد. بهترین روش برای کنترل 

خودرو رها کردن پدال گاز می باشد.

  توجه

آن . 	 هنگام چرخش غربیلک فرمان اضطراری، 
را در موقعیت زاویه 	 و 	 نگه دارید تا بتوانید 
و  ایمن چرخانده  و  را سریع  فرمان  غربیلک  
بالفاصله به حالت اولیه برگردانید تا با موانع 

برخورد نکند. 

 هشدار

یا . 	 آب، یخ، برف، سنگریزه  در صورت وجود 
سایر مواد روی سطح جاده، چسبندگی سطح 
حفظ  برای  می کند.  پیدا  کاهش  چرخ  و  جاده 

ایمنی، سرعت خودرو را کاهش دهید.
در زمان رانندگی روی جاده با سطح لغزنده، از . 	

تغییر مسیر، شتاب گیری یا ترمزگیری ناگهانی 
خودداری نمایید.
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سیستم ترمز  

ترمز  مجموعه  و  ترمز  پدال  شامل  ترمز  سیستم 
است، با فشار دادن پدال ترمز، هنگام حرکت در 
سرازیری سرعت خودرو ثابت  مانده، کاهش یافته 
صورتیکه  در  می گردد.  متوقف  خودرو  حتی  یا 
باشد،  متوقف  طوالنی  مدت  برای  باید  خودرو 

خودرو را پارک نمایید.

هشدار ساییدگی لنت های ترمز  

زمانی که لنت های ترمز تا حد مشخصی ساییده 
شود،  داده  فشار  ترمز  پدال  چنانچه  شده باشند 
شنیده  بلند  صدای  با  تراشیدن  مانند  صدایی 
خواهد شد. چراغ  هشدار ساییدگی لنت های ترمز 
( روی صفحه نمایشگرها روشن می شود،  (
در این شرایط، برای تعویض و بررسی لنت های 
موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  ترمز 

مراجعه نمایید.  

ترمز    سیستم  به  مربوط  پارامترهای 
موتوری

اندازهدسته بندی پارامترها

حرکت آزاد )خالصی( پدال ترمز
)mm(3~ 8

لنت ترمز 
چرخ جلو

mm /9.5صخامت استاندارد

حداقل ضخامت مجاز/ 
mm2

لنت ترمز 
چرخ عقب

mm /10.1صخامت استاندارد

حداقل ضخامت مجاز/ 
mm2

 هشدار

مطمئن شوید هیچ مانعی در قسمت پدال ها که . 	
توسط راننده کنترل می شود، وجود ندارد.

موکت . 	 کردن  محکم  برای  مناسب  بست  از 
قرارگیری  در محدوده  کف خودرو بخصوص 

پدال ها استفاده نمایید.
لغزنده . 	 جاده های  در  ناگهانی  ترمزگیری  از 

خودداری کنید! ترمزگیری ناگهانی ممکن است 
طرف  یک  به  خودرو  انحراف  یا  رانش  باعث 
شود، حتی ممکن است راننده کنترل خودرو را 

از دست بدهد!
پدال ترمز و تعمیر اجزای . 	 ارتفاع  دادن  تغییر 

بر  است  ممکن  است.  ممنوع  ترمز  سیستم 
عملکرد ترمزها تأثیر داشته و منجر به تصادف 
شدید و آسیب بدنی شود. برای انجام تنظیمات 
موتور  کرمان  نمایندگی مجاز شرکت  به  الزم 

مراجعه نمایید.



147

J7
ی 

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دف

سیستم کمکی ترمز  
سیستم کمکی ترمز شامل سیستم کنترل پایداری 
 ،)ABS( سیستم ترمز ضد قفل ،)ESC( خودرو
کمکی  سیستم   ،)TCS( کشش  کنترل  سیستم 
سیستم   ،)HAC( باالیی  سر  در  حرکت  شروع 
کمکی  سیستم   ،)HBA( هیدرولیک  ترمز  کمکی 
توقف  هشدار  سیستم   ،)BOS( اضطراری  ترمز 
توزیع  الکترونیکی  سیستم  و   )ESS( اضطراری 

نیروی ترمز )EBD( است.
سطح تجهیزات در مدل های مختلف خودرو متفاوت 
است لطفاً به سطح تجهیزات مدل خودروی مورد 

نظر خود مراجعه نمایید.
زمانی که موتور روشن است، )سیستم برق خودرو 
فعال می باشد(، سیستم کمکی ترمز فعال شده و 

ایمنی در رانندگی را افزایش می دهد.

 هشدار

پدال ترمز و تعمیر اجزای . 	 ارتفاع  دادن  تغییر 
بر  است  ممکن  است.  ممنوع  ترمز  سیستم 
عملکرد ترمزها تأثیر داشته و منجر به تصادف 
شدید و آسیب بدنی شود. برای انجام تنظیمات 
الزم به نمایندگی مجاز   شرکت کرمان موتور 

مراجعه نمایید.

 هشدار

مطمئن شوید هیچ مانعی در قسمت پدال ها که . 	
توسط راننده کنترل می شود وجود ندارد.

موکت . 	 کردن  محکم  برای  مناسب  بست  از 
قرارگیری  در محدوده  کف خودرو بخصوص 

پدال ها استفاده نمایید.
به . 	 توجه  با  را  خود  رانندگی  شیوه  و  سرعت 

محدوده دید، شرایط آب و هوایی، شرایط جاده 
و عبور و مرور تنظیم نمایید. برای جلوگیری 
از بروز تصادف، به ویژگی های ایمنی تکمیلی 

سیستم ترمز  اکتفا نکنید.
نقص . 	 را  حرکت  قانون  ترمز  کمکی  سیستم 

سیستم  به  مجهز  خودرو  اگر  حتی  نمی کند! 
ESC و سایر سیستم ها باشد. هنگام رانندگی 
در جاده های آب گرفته، هنوز هم خطر وجود 

دارد.
در صورت رانندگی با سرعت باال روی جاده . 5

چرخ  بین  چسبندگی  است  ممکن  گرفته،  آب 
از دست رفته و خودرو شناور  و سطح جاده 

شود.
و  نمی گیرد  ترمز  خودرو  شرایط،  این  در 
می چرخد حتی ممکن است کنترل خودرو را از 

  توجه

و . 	 آب  شرایط  و  رانندگی  خاص  شرایط  در 
صدای  خفیف،  جیرجیر  صدای  اگر  هوایی، 
ترمزگیری  هنگام  و صداها  یا سایر سر  تیز. 
شنیده شود، عادی است و نشانه وجود ایراد 

در سیستم ترمزگیری نمی باشد.
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 �)ESC(سیستم�کنترل�پایداری�خودرو�

تحت شرایط خاص رانندگی، سیستم ESC نیروی 
ترمز را به چرخ ها بطور جداگانه اعمال می کند که 
به  انحراف خودرو  کاهش خطر  بر  زیادی  تا حد 
یک طرف تأثیر داشته و باعث بهبودی در پایداری 

خودرو می شود.
خاص  شرایط  تشخیص  به  قادر   ESC سیستم 
رانندگی مانند بیش فرمانی یا کم فرمانی با لغزش 
خودرو است و نیروی ترمز را به چرخ های مربوطه 
اعمال کرده یا گشتاور خروجی موتور را کاهش 

داده تا پایداری خودرو هنگام حرکت حفظ شود.
فراتر  فیزیکی  قوانین  از   ESC کمکی  سیستم 
 ESC سیستم  که  باشید  داشته  توجه  نمی رود، 
قادر به عملکرد در تمام شرایط رانندگی نیست و 
نمی تواند به راننده در حفظ پایداری خودرو کمک 
کند. بعنوان مثال، سیستم ESC نقش کمکی در 
و  نامناسب  کیفیت  با  جاده های  در  حرکت  زمان 
سرخوردن  احتمال  و  ندارد  جاده  سطح  متغیر 
جاده  در  حرکت  زمان  در  خودرو  شناورشدن  و 
آب،  بدلیل جدایی الیه های  دارد.  آب گرفته وجود 
جاده  شرایط  تشخیص  به  قادر   ESC سیستم 
نیست و نمی تواند نقش کمکی خود را ایفا نماید. در 

شرایط رانندگی سخت سیستم ESC نقشی ندارد 
مانند زمانی که خودرو با سرعت از پیچ های جاده 
بخصوص در جاده های بر پیچ و خم عبور می کند.

سرعت و شیوه رانندگی خود را با توجه به محدوده 
دید، شرایط آب و هوایی، شرایط جاده و عبور و 
مرور تنظیم نمایید. سیستم ESC از قوانین حرکت 
تخطی نمی کند و اگر بدلیل اشتباه راننده، خودرو 
منحرف شود این سیستم با افزایش قدرت موتور 
پایدار  و  حفظ  خود  حرکت  مسیر  در  را  خودرو 
نگه می دارد. سیستم ESC قادر به حفظ پایداری 

خودرو در محدوده قابل کنترل است.
به   ESC سیستم  رانندگی،  خاص  شرایط  تحت 
فرمان گیری،  به  توجه  با  که  می کند  کمک  راننده 
خودرو را در مسیر و جهت مورد نظر حفظ نماید.

دست بدهید.
به . 	 اندازه  از  بیش  شدن  نزدیک  صورت  در 

خودروی جلویی یا افزایش بیش از حد سرعت 
عمل  بدرستی  ترمز  کمکی  سیستم  خودرو، 

نخواهد کرد.
راننده . 	 به  ترمز  کمکی  سیستم  که  آنجایی  از 

درکنترل خودرو در شرایط خاص کمک می کند، 
پایداری  حفظ  شرایط  که  بدانید  است  الزم 
و  جاده  سطح  چسبندگی  به  بستگی  خودرو 

چرخ ها دارد.
در زمان شتاب گیری در جاده های لغزنده یا یخ . 	

زده احتیاط کنید! حتی اگر سیستم کمکی ترمز 
فعال باشد، چرخ ها باز هم لیز خورده و باعث 

از دست دادن کنترل خودرو می شود.
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فعال  رانندگی  زمان  در  همواره   ESC سیستم 
است، در شرایط خاص زیر می توان با فشار دادن 

کلید ESC OFF سیستم را غیرفعال کرد.
زنجیر چرخ نصب شده  در چرخ ها  که  زمانی   .1

باشد.
2. زمانی که خودرو روی برف عمیق یا سطح نرم 

در حرکت باشد.
3. زمانی که خودرو گیر کرده  است )بعنوان مثل 
خودرو در جاده پوشیده از گل و الی گیر کرده 
باشد( و الزم است با حرکت به سمت جلو و 

عقب آن را خارج نمایید.

 �)ABS(سیستم�ترمز�ضد�قفل�

سیستم ترمز ضد قفل )ABS( یک سیستم ترمز 
الکترونیکی پیشرفته است که می تواند از لغزیدن 
کند.  جلوگیری  خودرو  کنترل  دادن  دست  از  و 
ترمزگیری  زمان  در  که  می دهد  اجازه  سیستم 
ناگهانی، نیروی فرمان گیری حفظ شده و توانایی 
کاهش سرعت و توقف خودرو در جاده های لغزنده 
را داشته باشید. اما این سیستم نمی تواند از بروز 
تصادف در اثر بی احتیاطی یا رانندگی خطرناک 

جلوگیری نماید.
با این وجود نباید فکر کنیم که سیستم ABS قادر به 
کاهش فاصله توقف و ترمزگیری است، در حالیکه 
فاصله توقف و ترمز گیری در زمان ترمزکردن در 
جاده های دارای سنگریزه، شن و ماسه، پوشیده 
از برف و یخ یا جاده های لغزنده و آب گرفته بیشتر 

از حالت معمول آن است.
اگر چرخ ها قفل شوند، سیستم ABS بطور مستمر 
فشار روغن ترمز را تنظیم می کند. در این شرایط 
زمانی که پدال ترمز را فشار می دهید، فشار پس 
با سر و صدا احساس می شود  پدال همراه  زنی 

که عادی است.

نحوه عملکرد سیستم:  
1. پدال ترمز را محکم فشار دهید، پدال ترمز را 
رها نکنید یا فشار اعمال شده به پدال ترمز را 
کم نکنید!2. فشار پای خود را روی پدال ترمز 
کم نکنید یا پای خود را از روی پدال برندارید و 

مجدد آن را فشار ندهید!
3. در صورت لزوم فرمان گیری داشته باشید.

4. اگر پای خود را از روی پدال ترمز بردارید یا 
فشار پای خود روی پدال را کم کنید، سیستم 

ABS بطور اتوماتیک غیرفعال خواهد شد.

ترمز    نیروی  توزیع  الکترونیکی  سیستم 
)EBD(

عملکرد  بهبود  برای  ترمزگیری،  زمان  در 
ترمزگیری، سیستم EBD بطور اتوماتیک نیروی 
ترمز را در محور جلو و عقب توزیع می کند تا از 
توزیع نیروی ترمز بطور نامساوی جلوگیری شود. 
وضعیت   ABS سیستم  همراه  به   EBD سیستم 
حالت  در  را  خودرو  و  کرده  بهتر  را  ترمزگیری 

پایدار نگه می دارد.
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  )TCS( سیستم کنترل کشش

سیستم TCS بر وضعیت هر چرخ از طریق دریافت 
می کند.  نظارت  از سنسور سرعت چرخ  سیگنال 
زمانی که چرخ های محرک لیز می خورند، سیستم 
ترمز گیری  سیستم  طریق  از  بالفاصله   TCS
 TCS این زمان، سیستم  دخالت خواهد کرد. در 
در عملکرد سیستم کنترل موتور دخالت می کند و 
بنابراین لغزش چرخ های محرک ضعیف تر خواهد 
خودرو،  حرکت  به  شروع   TCS سیستم  شد. 
شتاب گیری و حرکت در سر باالیی در جاده های با 

شرایط نامساعد را بهتر می کند. 

سیستم کمکی شروع حرکت در سرباالیی   
)HAC(

حرکت  به  شروع  شیب دار  جاده  در  که  زمانی 
)ترمزدستی(  پارک  ترمز  از  اینکه  بدون  می کنید 
که  می دهد  اجازه   HAC سیستم  شود،  استفاده 
برای  ترمز  پدال  روی  از  را  خود  پای  حالیکه  در 
بروز  و  خودرو  معکوس  حرکت  از  جلوگیری 
ثانیه  چند  مدت  به  خودرو  برداشته اید.  تصادف 

ترمز بگیرد و متوقف بماند.
درصورت وجود هر کدام از شرایط زیر، سیستم 

HAC غیر فعال می شود:
1. زمان عملکرد سیستم HAC به 2 ثانیه رسیده باشد.

2. گشتاور محرک خودرو به اندازه کافی است که از 
حرکت رو به عقب خودرو جلوگیری شود.

  )HBA( سیستم کمکی ترمز هیدرولیک

ترمزگیری  فاصله  کاهش  به  قادر   HBA سیستم 
است. در شرایط اضطراری، زمانی که راننده به 
 HBA سرعت پدال ترمز را فشار می دهد، سیستم
بالفاصله فشار ترمزگیری را به حداکثر می رساند، 
و سیستم ABS به سرعت و بطور مؤثر فعال شده 

و بنابراین فاصله ترمزگیری کوتاهتر خواهد شد.
فشار پای خود روی پدال ترمز را کم نکنید! زمانی 
ترمز  کمکی  سیستم  شود،  رها  ترمز  پدال  که 
بالفاصله  و  اتوماتیک  بطور   )HBA( هیدرولیک 
این سیستم فقط زمانی که  غیرفعال خواهد شد. 

موتور فعال می شود، موثر است.

  )BOS( سیستم اولویت ترمز

پدال  دادن  فشار  و   BOS سیستم  از  استفاده  با 
ترمز در حالیکه پدال گاز کاماًل فعال است )یعنی 
پدال گاز تا انتها فشار داده شده است( می توان 
خودرو را متوقف کرد. یعنی اینکه بگوییم سیستم 

  )ESS( سیستم هشدار توقف اضطراری

زمانی که ترمزگیری اضطرای در شرایط سرعت 
برای  هشدار  سیستم   ESS می شود،  انجام  باال 
خودروهای پشت سر است. هنگام حرکت خودرو 
و  شدید  ترمزگیری  که  هنگامی  باال،  سرعت  با 
راهنما  چراغ های  می شود،  انجام  اضطراری 
بطور اتوماتیک روشن و سریع شروع به چشمک 
هشدار  سر  پشت  خودروهای  به  و  می کند  زدن 
می دهد که خودرو بطور اضطراری ترمز می گیرد. 
خودروی پشت سر نیز ترمز گرفته تا از برخورد و 
بروز تصادف و اختالل در عبور و مرور جلوگیری 

شود.

با  دلیلی  هر  به  راننده  که  زمانی  ترمز،  اولویت 
خودرو  کردن  متوقف  به  قادر  موتور  ترمزگیری 
در  را  اتوماتیک موتور  بطور  این سیستم  نیست، 
حالت دور آرام قرار می دهد تا امکان متوقف کردن 

خودرو توسط راننده فراهم شود.
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سیستم ترمز پارک  

 هشدار

خودرو را در نزدیکی مواد قابل اشتعال مانند . 	
و  پارک  پارچه  یا  باطله  کاغذ  خشک،  شاخه 
متوقف نکنید. از تماس لوله اگزوز داغ با این 
باعث  اینصورت  غیر  در  کنید  جلوگیری  مواد 

آتش سوزی می شود.
از قراردادن خودرو در حالت شروع به حرکت . 	

باشید  داشته  خودرو  از  مراقبتی  اینکه  بدون 
خودداری نمایید.

ممکن . 	 نکنید.  رها  خودرو  در  تنها  را  کودکان 
است کودک بطور ناخواسته کلیدها یا کلیدهای 
به  منجر  و  کرده  دستکاری  را  خودرو  کنترل 

بروز حادثه شود.
نتیجه . 	 در  و  حادثه  بروز  از  جلوگیری  برای 

آسیب بدنی یا حتی مرگ که در اثر دستکاری 
کلیدهای خودرو با سیستم های خودرو بوجود 
نیاز  که  ناتوان  افراد  کودکان،  هرگز  می آید، 
در  تنها  را  یا حیوان خانگی  دارند  مراقبت  به 
خودرو رها نکنید. ممکن است این افراد بطور 
ناخواسته کلیدهای خودرو را دستگاری کرده 

و باعث بروز حادثه جدی شود. در ضمن در 
هوای گرم، دمای هوای اتاق بسته خودرو به 
سرعت افزایش یافته و منجر به آسیب بدنی یا 
حتی بیهوش شدن کودک، فرد ناتوان و حیوان 

خانگی خواهد شد.
زمانی که ترمز پارک فعال است هرگز خودرو . 5

را حرکت ندهید، در غیر اینصورت ترمز ها بیش 
از حد داغ شده و صدمه خواهند دید و در نتیجه 

باعث بروز تصادف می شود.
خودرو . 	 فرمان  پشت  هنگامی که  پارک  ترمز 

شرایط  این  در  زیرا  نکنید.  غیرفعال  نیستید 
قادر به فشار دادن پدال ترمز نخواهید بود و به 

راحتی تصادف خواهید کرد.
از موقعیت P دسته دنده به جای ترمز پارک . 	

استفاده نکنید. هنگام پارک کردن خودرو، ترمز 
پارک را کامالً درگیر کنید. از دسته دنده برای 

تعویض ترمز پارک استفاده نکنید. 

  توجه

خودرو . 	 ناخواسته  حرکت  از  جلوگیری  برای 
در زمان پارک خودرو، قبل از رها کردن پدال 

ترمز، ترمز پارک را درگیر نمایید.
پارکینگ . 	 محوطه  در  خودرو  حرکت  زمان  در 

خودرو  پارک  زمان  در  که  باشید  مراقب 
اجسام بلند باعث صدمه دیدن سپرها و سایر 

قسمت های خودرو نشوند.
جاده های . 	 رمپ،  در  خودرو  حرکت  هنگام 

شیب دار، جدول پیاده رو و مسیرهای مشابه 
زیر خودرو،  اینصورت  غیر  در  کنید.  احتیاط 
سپرها، بادگیر، موتور یا سیستم اگزوز صدمه 

خواهد دید.
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سیستم ترمز پارک برقی  

 �)EPB(سیستم�
محل قرارگیری کلید ترمز پارک برقی در تصویر 

زیر مشخص است.

مراحل فعال کردن دستی ترمز پارک:  
1. خودرو را در محل مناسبی پارک نمایید.

2. پدال ترمز را فشار دهید تا زمانی که خودرو به 
آرامی متوقف و ثابت باقی بماند.

باال  آرامی  به  یکبار  را  برقی  پارک  ترمز  کلید   .3
ترمز  عملکرد  نشانگر   چراغ  بکشید، 
صفحه  در  قرمز(  رنگ  )به   )EPB( برقی  پارک 
نشان دهنده  که  شد  خواهد  روشن  نمایشگرها 

فعال شدن سیستم ترمز پارک برقی است.

4. برای گیربکس دستی، دسته دنده را در موقعیت 
خودرو  پارک  صورت  در  دهید.  قرار  خالص 
دنده  دسته  می شود  توصیه  سرباالیی  در 
صورت  در  و  گیرد  قرار   1 دنده  موقعیت  در 
می شود  توصیه  سرازیری،  در  خودرو  پارک 
از  تا  گیرد  قرار  عقب  موقعیت  در  دنده  دسته 
برای  شود.  جلوگیری  خودرو  سرخوردن 
 P گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت

قرار دهید.
5. موتور را خاموش کرده و پدال ترمز را رها کنید.
6. غربیلک فرمان را بچرخانید و از قفل شدن آن 

مطمئن شوید.
در  کودکان  بخصوص  کسی  شوید  مطمئن   .7

خودرو باقی نمانده باشد.
8. هنگام ترک خودرو حتماً کلید را همراه داشته 

باشید.
9. خودرو را قفل نمایید.

مراحل غیرفعال کردن دستی ترمز پارک:  
ترمز  روی  را  پا  و  دهید  فشار  را  ترمز  پدال   .1

نگه دارید.
2. کلید ترمز پارک برقی را یکبار به آرامی به پایین 

فشار دهید، چراغ نشانگر عملکرد ترمز پارک 
برقی )EPB( )به رنگ قرمز(  در صفحه 
نمایشگر خاموش خواهد شد. که نشان دهنده 
غیرفعال شدن سیستم ترمز پارک برقی است.

غیرفعال کردن ترمز پارک بطور اتوماتیک در   
زمان روشن بودن موتور: 

درب خودرو را ببندید، کمربند ایمنی راننده باید 
بسته شود، خودرو را استارت بزنید، پای خود را 
روی پدال کالچ قرار داده و دسته دنده را در موقعیت 
دنده یک )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( 
یا از موقعیت P به موقعیت D یا R )در خودروهای 
پدال  و  دهید  قرار  اتوماتیک(  گیربکس  به  مجهز 
گاز را فشار داده تا خودرو شروع به حرکت کند، 
سیستم EPB بطور اتوماتیک غیرفعال خواهد شد.

فعال کردن ترمز پارک بطور اتوماتیک در زمان   
خاموش بودن موتور:

خالص  دنده  موقعیت   در  دسته دنده  که  زمانی 
اتوماتیک(  گیربکس  به  مجهز  )خودروهای   P یا 
در   ON موقعیت  از  را  خودرو  سوئيچ  قراردارد، 
بطور   EPB سیستم  تا  داده  قرار   OFF موقعیت 

اتوماتیک فعال شود. 
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عملکرد ترمز اضطراری:  

متوقف  خودرو  ترمز  پدال  دادن  فشار  با  اگر 
ترمز  برای  اضطراری  ترمز  عملکرد  از  نمی شود 
گرفتن خودرو  استفاده می شود. با فشار دادن و 
نگه داشتن کلید EPB، از طریق ترمز پارک نیرویی 
 EPB به ترمزها اعمال می شود، با رها کردن کلید

عملکرد ترمز اضطراری متوقف خواهد شد.

 هشدار

ستفاده نامناسب از سیستم EPB ممکن است 
باعث بروز تصادف و آسیب بدنی جدی شود.

در زمان حرکت خودرو از سیستم ترمز پارک . 	
اضطراری  شرایط  اینکه  مگر  نکنید،  استفاده 
پارک  ترمز  که  آنجایی  از  باشد.  داشته  وجود 
اعمال  عقب  چرخ های  به  را  ترمز  نیروی  فقط 
می کند، بنابراین فاصله ترمزگیری طوالنی تر از 
زمانی است که برای ترمز پدال ترمز را فشار 
می دهید. برای توقف خودرو حتماً از پدال ترمز 

استفاده شود.
اگر راننده کمربند ایمنی خود را بسته نباشد، . 	

غیرفعال  اتوماتیک  بطور  برقی  پارک  سیستم 
دستی  بطور  را  آن  باید  راننده  و  نخواهدشد 

گاز  پدال  اگر  شرایط،  این  در  کند.  غیرفعال 
برای حرکت خودرو فشارداده شود، گیربکس 
نقص  می کند.  پیدا  فرسودگی  یا  صدمه دیده 
نامناسب،  استفاده  اثر  در  گیربکس  عملکرد 

تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.
موتور . 	 و  دارد  قرار  دنده  در  دنده  دسته  اگر 

موتور،  محفظه  در  کار  هنگام  است،  روشن 
در  نشود،  داده  فشار  گاز  پدال  باشید  مراقب 
غیراینصورت ممکن است خودرو حرکت کرده 

حتی اگر ترمز پارک درگیر شده باشد.

  AUTO HOLD سیستم ترمز

اتوماتیک  ترمز  سیستم  کلید  قرارگیری  محل 
)AUTO HOLD( در تصویر زیر مشخص شده 

است.

 AUTO HOLD سیستم  خودرو،  پارک  از  پس 
ترمز پارک را بطور اتوماتیک درگیر می کند، بدون 
اینکه راننده پدال ترمز را فشار داده یا بطور دستی 
ترمز پارک را درگیر کرده باشد. زمانی که سیستم 
تشخیص دهد که خودرو حرکت نمی کند و متوقف 
است، بالفاصله سیستم AUTO HOLD فعال و 
خودرو را ثابت نگه می دارد. در این شرایط چراغ  
به  شروع  نشانگرها  صفحه  در  مربوطه  نشانگر 
چشمک زدن می کند و به راننده یاداوری می شود 
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  :AUTO HOLD حافظه سیستم

موقعیت  در  خودرو  سوئيچ  قراردادن  از  قبل  اگر 
در  باشد،  فعال   AUTO HOLD سیستم   OFF
نوبت بعد که سوئيچ خودرو را در موقعیت ON قرار 
می دهید، عملکرد سیستم AUTO HOLD  بطور 
قراردادن  از  قبل  اگر  فعال خواهد شد.  اتوماتیک 
 AUTO HOLD سیستم OFF سوئيچ در موقعیت
غیرفعال شود، در صورت قراردادن مجدد سوئيچ 
  AUTO HOLD سیستم ON خودرو در موقعیت

بطور اتوماتیک فعال نخواهد شد.

راننده  و  است  فعال   AUTO HOLD که سیستم
می تواند پدال ترمز را رها کند.

را  گاز  پدال  راننده  حرکت،  به  شروع  درزمان 
ترمزها  بالفاصله  سیستم   می دهد،  فشار 
نشانگر  چراغ  چشمک زدن  می کند،  غیرفعال  را 
خودرو  و  متوقف  نشانگرها  صفحه  در  مربوطه 

شروع به حرکت می کند.

 �:�AUTO HOLDالزامات�عملکردی�سیستم�

  درب سمت راننده بسته شده باشد.
  کمربند ایمنی راننده بسته شده باشد.

  موتور روشن باشد.

 �AUTO HOLDفعال�و�غیرفعال�کردن�دستی�سیستم�

زمانی که کلید AUTO HOLD را فشار می دهید 
عملکرد AUTO HOLD غیرفعال می شود و چراغ 

نشانگر مربوطه خاموش خواهد شد.
با فشار دادن مجدد کلید AUTO HOLD سیستم 
مربوطه  نشانگر  چراغ  و  فعال   AUTO HOLD

روشن خواهد شد.

 هشدار

فیزیک  قوانین  خالف  اتوماتیک  ترمز  عملکرد 
برای  اتوماتیک  ترمز  عملکرد  از  نمی باشد، 
خطرناک  زیرا  نکنید  استفاده  بیشتر  راحتی 

است!
زمانی که خودرو در سر باالیی شروع به حرکت . 	

کند )بعنوان مثال، جاده آبگرفته یا یخ زده( هیچ 
کدام از سیستم های پارک نمی تواند خودرو را 

پایدار نگه دارد.
قبل از رفتن به کارواش اتوماتیک، سیستم ترمز . 	

اتوماتیک را غیر فعال نمایید. در غیر اینصورت 
اتوماتیک  بطور  است  ممکن  اتوماتیک  ترمز 

فعال شده و باعث صدمه دیدن خودرو شود.
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سیستم خودکار ترمز اضطراری *  
خودکار  سیستم  به  مجهز  خودرو  صورتیکه  در 
استفاده  با  سیستم  این  باشد،  اضطراری  ترمز 
سرعت  و  فاصله  خودرو  جلوی  سنسورهای  از 
می دهد.  تشخیص  را  جلویی  تا خودروی  خودرو 
آمده  بدست  اطالعات  از  استفاده  با  سیستم  این 
از دوربین های چند عملکردی جلو می تواند حرکت 
و  دهد  را تشخیص  در جلوی خودرو  پیاده  عابر 
سپس با آنالیز این اطالعات فاصله مناسب و ایمن 
را اندازه گیری و در صورت لزوم هشدار می دهد، 
سیستم  باشد،  مجاز  فاصله  از  کمتر  فاصله  اگر 
فرصت  راننده  صورتیکه  در  داد.  خواهد  هشدار 
فاصله  و  باشد  نداشته  را  ترمزگیری  برای  کافی 
کمتر از حد مجاز می باشد، سیستم AEB )سیستم 
بطوریکه  شده  فعال  اضطراری(  ترمز  خودکار 
بروز  از  و  می گیرد،  ترمز  اتوماتیک  بطور  خودرو 
بودن  ناکافی  یا  راننده  پرتی  اثر حواس  در  خطر 

نیروی ترمزگیری جلوگیری می شود.

 هشدار

سیستم خودکار ترمز اضطراری یک سیستم . 	
کمکی برای راننده است. توجه به شرایط جاده 
و رانندگی ایمن از مسئولیت های راننده است. 
آمده  بوجود  از حوادث  نمی تواند  این سیستم 
خطرناک  رانندگی  یا  راننده  دقتی  بی  ثر  درا 

جلوگیری نماید.
شرایط . 	 در  اضطراری  ترمز  خودکار  سیستم 

خطرناک می تواند به راننده کمک کند اما راننده 
متکی  این سیستم  کمک  به  از حد  بیش  نباید 

باشد.
تمام . 	 در  اضطراری  ترمز  خودکار  سیستم 

شرایط رانندگی، شرایط عبور و مرور، شرایط 
آب و هوایی و جاده نمی تواند کار کند.

ریزش . 	 مانند  نامساعد  هوایی  و  آب  شرایط 
شدن  کم  باعث  غیره(  و  برف  باران،  شدید 
شرایط،  این  در  شد.  خواهد  سیستم  عملکرد 
خودرو  جلوی  عابر  با  خودرو  ایمن،  فاصله 
توسط سیستم تشخیص داده نشده یا با تأخیر 

تشخیص داده می شود.
عملکرد سیستم خودکار ترمز اضطراری مخفی . 5

و غیرقابل رویت است و قابل تشخیص توسط 

راننده نیست.
به . 	 نسبت  اضطراری  ترمز  خودکار  سیستم 

خودرو  کنار  از  عبوری  یا  روبرو  خودروهای 
عکس العمل نشان نمی دهد.

ترمز . 	 خودکار  سیستم  عملکرد  تشخیص 
پایداری  سیستم  عملکرد  مستلزم  اضطراری 

خودرو )ESP( است.
باشید. . 	 مراقب  خودرو  از  استفاده  زمان  در 

در  )که  عملکردی  چند  دوربین  دید  محدوده 
نشود  مسدود  قراردارد(  جلو  شیشه  باالی 
یا ممکن است سایر سیستم ها بدرستی عمل 
تمیز  باشید که شیشه جلو  مراقب  لطفاً  نکنند 

باشد.
اگر . 	 و خم  پیچ  پر  در جاده  رانندگی  زمان  در 

شعاع پیچ های جاده بسیار کم است، سیستم 
قادر به عملکرد و دادن هشدار به موقع نیست!
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ترمز    خودکار  سیستم  شدن  فعال  نحوه 
اضطراری  *

با فشار آوردن روی صفحه منو به ترتیب زیر:
Vehicle setting" Driving as"
 "mergency braking system
  سیستم کمکی در رانندگی  تنظیمات خودرو(

سیستم خودکار ترمز اضطراری(
می توان سیستم خودکار ترمز اضطراری را فعال 
سیستم  کردن  فعال  از  پس  کرد.  فعال  غیر  یا 
خودکار ترمز اضطراری از طریق منوی تنظیمات 
سیستم هشدار برخورد از جلو، سطح حساسیت 

سیستم را در سطح باال یا پایین تنظیم نمایید.
فعال شدن سیستم خودکار  اعالن  نماد تصویری 

ترمز اضطراری:

سیستم هشدار خارج شدن از مسیر  *  
در صورتیکه خودرو مجهز به سیستم هشدار خارج 
شدن از مسیر باشد، این سیستم از طریق دوربین 
خطوط  به  مربوط  اطالعات  جلو،  عملکردی  چند 
مسیر حرکت در زمان مورد نظر را بدست می آورد. 
با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین، موقعیت 
خودرو در مسیر حرکت را تشخیص می دهد. اگر 
سیستم تشخیص دهد که خودرو از مسیر خارج 
و  مرور  و  عبور  اطالعات  سنسور  است،  شده 
اطالعات الزم را از شرایط عملکردی راننده بدست 
کنترلر  به  را  هشداری  سیگنال  سپس  و  آورده 
برای  را  واکنش سریع  تا شرایط  ارسال می کند، 
راهنما  چراغ  راننده  چنانچه  نماید.  ایجاد  راننده 
را روشن کرده باشد و بدرستی تغییر مسیر دهد، 
سیستم هشدار خارج شدن از مسیر هیچ هشداری 

را صادر نمی کند.
تا   60Km/h بین  خودرو  سرعت  محدوده  در 
150Km/h این سیستم بدرستی کار می کند. اگر 
سرعت بیشتر از 60Km/h شود، سیستم هشدار 

خارج شدن از مسیر فعال خواهد شد.

ترمز    خودکار  سیستم  هشدار  صفحه 
اضطراری 

نماد تصویری اعالن هشدار برخورد از جلو :
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 هشدار

یک . 	 مسیر  از  شدن  خارج  هشدار  سیستم 
به  توجه  است.  راننده  برای  کمکی  سیستم 
شرایط جاده و رانندگی ایمن از مسئولیت های 
راننده است. این سیستم نمی تواند از حوادث 
بوجود آمده در اثر بی دقتی راننده یا رانندگی 

خطرناک جلوگیری نماید.
سیستم هشدار خارج شدن از مسیر در تمام . 	

شرایط رانندگی، شرایط عبور و مرور، شرایط 
آب و هوایی و جاده نمی تواند کار کند.

ریزش . 	 مانند  نامساعد  هوایی  و  آب  شرایط 
شدید باران، برف و غیره( یا مشخص نبودن 
عملکرد  شدن  ضعیف  باعث  جاده  خطوط 
سیستم خواهد شد. در این شرایط، فمنجر به 

عدم اخطار صحیح به راننده خواهد شد.
باشید. . 	 مراقب  خودرو  از  استفاده  زمان  در 

در  )که  عملکردی  چند  دوربین  دید  محدوده 
نشود  مسدود  قراردارد(  جلو  شیشه  باالی 
یا ممکن است سایر سیستم ها بدرستی عمل 
تمیز  باشید که شیشه جلو  مراقب  لطفاً  نکنند 

باشد.

اگر . 5 و خم  پیچ  پر  در جاده  رانندگی  زمان  در 
شعاع پیچ های جاده بسیار کم است، سیستم 
قادر به عملکرد و دادن هشدار به موقع نیست!

این سیستم فقط صدا و تصویر هشدار ایجاد . 	
مسیر حرکت  در  تداخل  مؤثر  بطور  و  می کند 
مشاهده  صورت  در  بنابراین  ندارد،  خودرو 
هشدار، راننده باید عکس العمل نشان داده و 
مسیر حرکت خودرو را بررسی و تنظیم نماید!

  توجه

برای . 	 مسیر  از  شدن  خارج  هشدار  سیستم 
طراحی  توجه  بی  یا  خسته  راننده  به  هشدار 
از  ناخواسته  خودرو  که  زمانی  است.  شده 
خارج  هشدار  سیستم  می شود،  خارج  مسیر 
شدن از مسیر با چراغ نشانگر و صدای هشدار 
به راننده هشدار می دهد، تا راننده عکس العمل 
به موقع داشته و از بروز تصادف در اثر خارج 

شدن از مسیر جلوگیری شود.
سیستم هشدار خارج شدن از مسیر در شرایط . 	

زیر بدرستی کار نمی کند.
	( چراغ هشدار خطر )فالشر( روشن باشد.
	( سیستم ABS یا ESC فعال شده باشند.

	( زاویه فرمان بیش از حد زیاد باشد.
	( سرعت چرخش غربیلک فرمان بیش از حد 

زیاد باشد.
5( چراغ های راهنما روشن باشند.

انجام  سریع  مسیر  طول  از  شتاب گیری   )	
شود.

انجام  سریع  مسیر  عرض  از  شتاب گیری   )	
شود.

	( ترمز اضطراری
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نحوه عملکرد سیستم هشدار خارج شدن   
از مسیر

صفحه  در  منو  صفحه  روی  آوردن  فشار  با 
نمایشگر سیستم صوتی می توان سیستم هشدار 

خارج شدن از مسیر را فعال یا غیرفعال کرد. 
"Vehicle setting " Driving assistance " 
Lane departure system" 
  سیستم کمکی در رانندگی  تنظیمات خودرو(

سیستم هشدار خارج شدن از مسیر( 
پس از فعال کردن سیستم هشدار خارج شدن از مسیر 
از طریق منو می توان سطح حساسیت دوربین را در 

سطح باال یا پایین تنظیم کرد.
"Vehicle setting " driving assistance " 
front multifunction camera sensitivity level"
  سیستم کمکی در رانندگی  تنظیمات خودرو(

سطح حساسیت دوربین چند عملکردی جلو( 

صفحه  در  فوق  تصویر  مطابق  هشدار  صفحه 
که سیستم  زمانی  داده می شود.  نشان  نمایشگر 
که  دهد  تشخیص  مسیر  از  شدن  خارج  هشدار 
یونیت کنترل  از مسیر خارج شده است،  خودرو 
و  داده  نشان  را  نمایشگر صفحه هشدار  صفحه 

صدای هشدار نیز شنیده می شود.
اگر سیستم فعال نباشد و خطوط مسیر تشخیص 
داده نشود، خطوط مسیر خاکستری هستند، پس 
از اینکه سیستم فعال شد، خطوط مسیر تشخیص 
داده شده و خطوط مسیر به رنگ سفید درخشان 
به  مسیر  می شود. خطوط  داده  نشان  )هایالیت( 
از  خودرو  شدن  خارج  نشان دهنده  قرمز،  رنگ 

مسیر است.

صفحه هشدار سیستم خارج شدن از مسیر  
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سیستم نشانگر نقطه کور  *  
کور  نقطه  محدوده  به  کور  نقطه  نشانگر  سیستم 
عقب خودرو  در  دو سنسور  طریق  از  راننده  دید 
نظارت می کند. زمانی که خودرویی در این محدوده 
ظاهر شود و شرایط هشدار نیز فراهم باشد، چراغ 
به  و  شده  روشن  مربوطه  بغل  آینه  روی  هشدار 
راننده یادآوری می کند که خودرویی از پشت سر 
نزدیک می شود. برای جلوگیری از تصادف، تغییر 
از  ندهید. زمانی که سرعت خودرو بیشتر  مسیر 
20Km/h باشد، سیستم نشانگر نقطه کور فعال 

خواهد شد.

 هشدار

بی توجهی به هشدارها و دستورالعمل  سیستم . 	
نشانگر نقطه کور باعث بروز تصادف و آسیب 

بدنی جدی می شود.
سیستم نشانگر نقطه کور نمی تواند جایگزین . 	

روش رانندگی مناسب باشد و برای جلوگیری 
از برخورد با خودروها یا موانع طراحی نشده 
از  استفاده  با  مسیر،  تغییر  زمان  در  است. 
آینه های بغل جهت تغییر مسیر را در نظر گرفته 
مطمئن  مسیر  تغییر  برای  مسیر  ایمنی  از  و 
شوید. فقط به نشانگر نقطه کور متکی نباشید.

اگر . 	 و خم  پیچ  پر  در جاده  رانندگی  زمان  در 
شعاع پیچ های جاده بسیار کم است، سیستم 
قادر به عملکرد و دادن هشدار به موقع نیست!

بارش . 	 مانند  نامساعد  هوایی  آب  شرایط  در 
شدید باران، برف و غیره، مانع مربوطه توسط 
تأخیر  با  یا  نیست  شناسایی  قابل  سیستم 

شناسایی می شود.
تضمین . 5  ٪	00 کور  نقطه  نشانگر  سیستم 

)مانند:  عبوری  خودروهای  که  نمی کند 
اتومبیل ها، کامیون، موتورسیکلت های کوچک 
در  دورچرخه ها(،  یا  برقی  خودروهای  برقی، 

منطقه کور را تشخیص می دهد، بنابراین الزم 
احتیاط  با  خطر  از  دوری  برای  راننده  است 

حرکت کرده و دقت داشته باشد!
چنانچه سنسورهای عقب در معرض لرزش یا . 	

ضربه شدید قرار گیرند یا به سپر عقب ضربه 
وارد شده و سپر عقب دفرمه شود، بر عملکرد 
سیستم  عملکرد  و  داشته  تأثیر  عقب  سنسور 
به اشتباه هشدار  یا سیستم  ضعیف می شود 
تعمیر  و  بررسی  برای  است  الزم  می دهد. 
سیستم به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه شود.
عقب . 	 در  مانع  تشخیص  برای  عقب  سنسور 

سنسور  این  که  زمانی  می کند.  عمل  خودرو 
یا  مغناطیسی  میدان  مانند  محیط  تأثیر  تحت 
تشخیص  عملکرد  در  بگیرد،  قرار  مانع  خود 
کار  بدرستی  سنسور  و  شده  ایجاد  تداخل 

نمی کند!
عقب . 	 سپر  طرف  دو  در  عقب  سنسورهای 

در  مانعی  نباید  و  باشند  می  نصب  خودرو 
محدوده شناسایی سنسور قرارداشته باشد.

سپر عقب را باید همواره تمیز نگه داشت و آن . 	
را از وجود برف یا آلودگی تمیز نمود تا مانع از 

عملکرد صحیح سنسور نشود!
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نحوه عملکرد سیستم نشانگر نقطه   
کور

با فشار آوردن روی صفحه منو در صفحه نمایشگر 
سیستم صوتی می توان سیستم نشانگر نقطه کور را 

فعال یا غیرفعال کرد.
"Vehicle setting " Driving assistance " rear 
millimeter wave radar" 

  سیستم کمکی در رانندگی تنظیمات خودرو(
سنسور عقب( 

انواع هشدار سیستم نشانگر نقطه کور  

انوع هشدار سیستم نشانگر نقطه کور به شرح زیر 
است:

1. هشدار استاندارد: زمانی که پیغام هشدار ظاهر 
می شود و چراغ راهنمای مربوطه روشن نباشد، 

هشدار استاندارد نام دارد.
روشن  بغل  آینه  در  این شرایط چراغ هشدار  در 
شده تا به راننده یادآوری کند که خودروی دیگر، 

در عقب و کنار خودرو در حال عبور است.
2. هشدار تکمیلی: زمانی که پیغام هشداری ظاهر 
باشد،  روشن  مربوط  راهنمای  چراغ  و  می شود 
چراغ   شرایط  این  در  دارد.  نام  اضافی  هشدار 

هشدار در آینه بغل شروع به چشمک زدن می کند.

 �360 دوربین�پانوراما̊�
تشکیل  دوربین  چند  از   360˚ پانوراما  دوربین 
شده است که تصاویر ویدیوئی را همزمان گرفته 
و تصویری وسیع از اطراف خودرو توسط چهار 
دوربین که در اطراف خودرو نصب شده اند تمام 
محدوده اطراف خودرو را پوشش داده و در آخر 
کنسول  باالی  نمایشگر  صفحه  در  تصاویر  این 
وسط نمایش داده می شود. این دوربین تصاویری 
از جلو / عقب / راست و چپ را به راننده نشان داده 

تا از بروز تصادف جلوگیری شود.
تشکیل  دوربین  چهار  از   360˚ پانوراما  دوربین 
برخی  یکپارچه نصب شده اند،  که بصورت  شده 
از موانع در کناره ها مانند نرده ها، میله ها و . . . 
از  ممکن است نمایش داده نشود، بنابراین پیش 
رانندگی مطمئن شوید که مانعی در کناره ها وجود 

نداشته باشد.
از آنجا که دوربین با زاویه دید ثابت نصب شده 
است، نقطه کور 250 میلی متر در جلوی خودرو و 
نقطه کور 150 میلی متر در پشت خودرو وجود دارد 
و اجسام در این نقطه کور نشان داده نمی شود. 
بنابراین قبل از رانندگی، مطمئن شوید که شیئی 
در نقطه کور وجود نداشته باشد تا رانندگی ایمنی 

را تجربه نمایید.
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 هشدار

دستورالعمل های . 	 و  هشدارها  به  توجهی  بی 
و  بروز تصادف  باعث  پانوراما ˚0		  دوربین 

آسیب بدنی شدید می شود.
عملکرد . 	  		0˚ پانوراما  دوربین  که  آنجایی  از 

معمولی دارد، نمی تواند جایگزین عملکرد راننده 
برای پارک صحیح خودرو شود. قبل از حرکت 
آینه های  و  پارک خودرو  دادن خودرو، محیط 
دید عقب را بررسی کرده و از ایمن بودن محل 

پارک و حرکت خودرو مطمئن شوید.
داشته . 	 توجه  باید  راننده  رانندگی  زمان  در 

باشد.حرکت دادن خودرو با بی احتیاطی و بی 
توجهی ممکن است منجر به آسیب  بدنی جدی 

شود.
به . 	 است  الزم  خودرو،  کردن  پارک  هنگام 

کودکان و حیوانات کوچک در اطراف خودرو 
توجه داشته باشید. زیرا سنسور اُلتراسونیک 
کودکان،  تشخیص  به  قادر  )فراصوتی( 

حیوانات و اجسام کوچک نخواهد بود. 
در زمان تمیز کردن آلودگی یا برف از دوربین . 5

جلو مراقب باشید لنز دوربین خراشیده نشود.

شناسایی . 	 کورکناره ها  نقاط  در  اجسام 
نمی شوند، بنابراین قبل از به حرکت درآوردن 
و  خودرو  حرکت  محل  بودن  ایمن  از  خودرو 
اینکه هیچ شیئی در کناره ها وجود نداشته باشد 

مطمئن شوید!
تاریک شدن . 	 و  محیط  نور  کاهش  در صورت 

تأثیر شدت  پانوراما ˚0		 تحت  هوا، دوربین 
نور قراردارد و ممکن است "نقاط نویز" روی 
صفحه ظاهر شود که بر تصاویر گرفته شده 
از اطراف خودرو تأثیر می گذارد. قبل از حرکت 
دادن خودرو و برای اطمینان از ایمنی، شرایط 

اطراف خودرو را بررسی نمایید،
پانوراما . 	 دوربین  عملکرد  نقص  صورت  در 

نمایندگی  با  آن  تعمیر  برای  بالفاصله   ،		0˚
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

  توجه

هنگام وارد شدن یا خارج شدن از محل پارک . 	
خودرو، مراقب باشید به سپر خودرو ضربه ای 
جابجا  سپر  روی  سنسورهای  یا  نشود  وارد 

نشده یا صدمه نبینند.
باال . 	 آب  فشار  با  خودرو  شستشوی  هنگام 

که  قسمتی  تمیزکردن  برای  بخارشوی،  یا 
سنسورها قرار دارند، نازل شیلنگ و بخارشوی 
از   	00mm حداقل  دورتری  فاصله  در  را 
سنسور قرار داده و شستشوی سنسور را در 

مدت کوتاهی انجام دهید.
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 �360 نحوه�عملکرد���دوربین�پانوراما̊�

 ��360̊ روشن�کردن�دوربین�پانوراما�

1. در صورت قراردادن دسته دنده در موقعیت دنده 
وارد  فرض  پیش  بصورت  سیستم   )R( عقب 

صفحه دوربین دید عقب می شود.
2. کلید "Panorama 360" روی صفحه نمایشگر 
که  زمانی  کنید.  لمس  را  صوتی  سیستم 
دنده  یا  دارد  قرار   p موقعیت  در  دسته دنده 
خالص، تصاویر حلقه ای دو بعدی نمایش داده 
 D/S می شود زمانی که دسته دنده در موقعیت
 "2D+radar" عبارت  صفحه  در  دارد،  قرار 

نمایش داده می شود.

 �360̊ خاموش�کردن�دوربین�پانوراما�

1. دسته دنده را در موقعیت D/S قرار دهید، اگر 
سرعت خودرو در مدت بیش از 3 ثانیه بیشتر 
نمایش  حالت  از  سیستم  باشد،   15Km/h از 

تصاویر خارج خواهد شد.
نماد  دوربین،  سیستم  از  شدن  خارج  برای   .2
تصویری سمت چپ "return button" را فشار 

دهید.

صفحه�دوربین�°�360روی�صفحه�نمایشگر�� 
2Dتصویر�

  2Dکلید�تصویر�'
استفاده می شود می توان   2D دید از  که  هنگامی 
روی قسمت های جلو / عقب / چپ / راست کلیک 
 +  2D تصویر  ")تک  حالت  به  تصویر  تا  نموده 

رادار( 2D Single view+radar" تغییر یابد.
رادار  در منطقه  این حالت، روی مدل خودرو  در 

کلیک کنید تا به حالت دید 2D تغییر پیدا کند.

  3D به SD تصویر تغییر
با کلیک روی دکمه "3D" ، تصویر به 3D تغییر 
به  صفحه   ،2D دکمه  روی  فشار  با  و  می  یابد 

تصویر 2D قبلی باز می گردد.

 �3Dتصویر�
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 �3Dدکمه�تصویر�
می شود،   داده  نمایش   3D تصویر  که  هنگامی 
می توانید تصویر را به سمت چپ بکشید تا تصویر 
به حالت تصویر پانوراما 3D از سمت چپ تغییر 
کند. هنگامی که از حالت تصویر پانوراما 3D از 
سمت چپ خارج شوید، تصویر به حالت تصویر 

پانورامای 3D قبلی باز می گردد.
داده  نشان   3D پانورامای  تصویر  که  هنگامی 
 A، می شود. می توان از طریق انتخاب و کلیک روی
 3D در تصویر زیر تصویر B، C، D، E، F، G، H

مربوطه را انتخاب نمود.

تصویر الستیک  

از طریق دکمه تنظیم پانوراما و انتخاب دکمه تنظیم 
تصویر  می توان   )Tire view( الستیک"  "تصویر 

الستیک را فعال یا غیرفعال نمود.

دکمه خط کمکی  

از طریق دکمه تنظیم صفحه پانوراما و دکمه تنظیم 
"خط کمکی" )Marking line( می توان تصویر خط 
کمکی روی تصویر عقب را فعال یا غیرفعال نمود.

دید�پانوراما�°�360با�عملکرد�سرعت�پایین�فرمان� 

می توانید  پانوراما  صفحه  تنظیم  دکمه  طریق  از 
این عملکرد را فعال یا غیرفعال کنید که به صورت 

پیش فرض فعال است.
فعال  پایین  با سرعت  فرمان  که عملکرد  هنگامی 
و همزمان سرعت خودرو کمتر از 30 کیلومتر بر 
ساعت باشد، چراغ راهنما را روشن نمود تا وارد 

صفحه دید پانورامای °360 شوید.

دید�پانوراما�°�360با�عملکرد�سرعت�باالی�فرمان� 

می توانید  پانوارما  صفحه  تنظیم  دکمه  ازطریق 
صورت  به  که  کنید  غیرفعال   / فعال  را  عملکرد 

پیش فرض فعال است:
هنگامی که عملکرد فرمان با سرعت باال فعال و 
همزمان سرعت خودرو بیشتر از 30 کیلومتر بر 
ساعت باشد، چراغ راهنما را فعال نموده و وارد 

صفحه دید پانورامای °360 شوید.



رو
ود

 خ
 از

ده
تفا

اس
رو 

تو
مو

ن 
رد

ن ک
وش

: ر
جم

 پن
صل

ف

164

سنسور رادار دنده عقب  
اصول  اساس  بر  عقب  دنده  رادار  سنسور 
ُالتراسونیک  امواج  طریق  از  فاصله  انداز ه گیری 
توسط سنسور و تشخیص وجود مانع در پشت 
خودرو و تشخیص فاصله نزدیکترین مانع طراحی 

شده است.

سنسور رادار دنده عقب دو نوع است.
قرار  رادار که 4 سنسور عقب خودرو  سیستم 4 
دارند و سیستم 6 رادار که 2 سنسور در جلوی 

خودرو و 4 سنسور در قسمت عقب وجود دارد.

 هشدار

جایگزین . 	 نمی تواند  عقب  دنده  رادار  سنسور 
راننده در زمان بررسی شرایط اطراف خودرو 
و تمرکز راننده در زمان پارک کردن باشد. لطفاً 
همواره محیط اطراف خودرو را در زمان پارک 

کردن بررسی نمایید.
بدلیل وجود نقطه کور در سنسور رادار دنده . 	

عقب، لطفاً مراقب کودکان و حیوانات باشید، 
سنسورها قادر به تشخیص کودکان و حیوانات 

نیستند و امکان بروز تصادف وجود دارد.
کمکی . 	 سیستم  یک  عقب  دنده  رادار  سنسور 

از  جلوگیری  یا  بینی  پیش  به  قادر  و  است 
برخورد یا مانع نیست بنابراین هنگام رانندگی 

تمرکز و دقت داشته باشید.
سنسور رادار دنده عقب ممکن است تحت تأثیر . 	

عوامل و شرایط محیطی قرار بگیرد.
باال . 5 آب  فشار  از  سنسور  تمیزکردن  برای 

استفاده نکنید.
خراش . 	 را  روی سطح سنسور  تیز  اجسام  با 

ندهید.
است . 	 ممکن  عقب،  دنده  با  حرکت  زمان  در 

خطاهایی هم اتفاق بیفتد:
شناسایی  محدوده  در  کم  ارتفاع  با  موانع 
بنابراین  نمی شوند  داده  تشخیص  سنسور 

سنسور هیچ هشداری صادر نمی کند.
گاهی اوقات سیستم قادر به تشخیص بعضی . 	

تریلر  میله های  زنجیر،  مانند  اجسام،  از 
یدک کش، ستون های عمودی کوچک یا حصار 
بی توجهی  صورت  در  بنابراین  نیست.  دیوار 

راننده ممکن است تصادف روی دهد.
در صورت وجود چند مانع، سنسور رادار دنده . 	

عقب فقط موانع نزدیکتر را شناسایی می کند. 
اطراف  به  است،  در حرکت  که خودرو  زمانی 

خودرو توجه داشته باشید.
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نحوه عملکرد سنسور رادار دنده عقب  

فعال کردن سنسور رادار دنده عقب  
در  خودرو  سوئيچ  که  زمانی  سنسور:  چهار 
موقعیت ON قرار دارد، دسته دنده را در موقعیت 
دنده عقب قراردهید، سنسور رادار دنده عقب بطور 

اتوماتیک فعال خواهد شد.
در  خودرو  سوئيچ  که  زمانی  سنسور:  شش 
موقعیت ON قرار دارد، دسته دنده را در موقعیت 
 360˚ پانوراما  دوربین  یا  قراردهید   عقب  دنده 
بطور  دنده عقب  رادار  نمایید، سنسور  روشن  را 

اتوماتیک فعال خواهد شد.
برای اطمینان از عملکرد صحیح اجزای سیستم، 
انجام  سریع  بررسی  خود  عملکرد  سنسور  در 
نتیجه عملکرد خود بررسی سنسور در  می شود. 

جدول زیر نشان داده شده است:

صدای آژیر هشدارنتیجه عملکرد خود بررسی سیستم

یکبار شنیدن صدای آژیر هشدارمعمولی

دوبار شنیدن صدای آژیر هشداروجود ایراد در سیستم

  توجه

مواد . 	 با  سنسور  شدن  پوشانده  صورت  در 
، باران، گردو غبار، گل  خارجی )مانند برف 

و الی و غیره( ممکن است سیستم کار نکند.
ناهموار . 	 جاده های  در  رانندگی  زمان  در 

مانند جاده های جنگلی، جاده های پوشیده از 
سنگریزه، جاده های پرپیچ و خم و شیب دار، 
ممکن است سنسور رادار دنده عقب بدرستی 

کار نکند.
محدوده . 	 در  زیادی  امواج  تداخل  که  زمانی 

نور  )مانند  دارد  وجود  سنسور  شناسایی 
بلندگوهای خودرو،  روز،  چراغ های روشنایی 
نویز اجسام فلزی و غیره( ممکن است سیستم 

بدرستی کار نکند.
سنسور ممکن است پارچه یا اسفنج که جاذب . 	

فرکانس هستند را تشخیص ندهد.
5. در صورت لزوم با استفاده از اسفنج نرم و . 5

آب آلودگی روی سطح سنسور را تمیز نمایید.
خودرو . 	 سپر  ارتفاع  دادن  تغییر  صورت  در 

عقب  دنده  سنسور  سنسور،  نصب  محل  یا 
بدرستی کار نخواهد کرد.

غیر فعال کردن سنسور رادار دنده عقب 

اگر  دهید،  قرار   D/S موقعیت  در  را  دنده  دسته 
15Km/h سرعت خودرو در مدت 3 ثانیه بیشتر از
شود، سنسور رادار دنده عقب بطور اتوماتیک غیر 

فعال خواهد شد.
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انواع هشدار سنسور رادار دنده عقب  

با توجه به فاصله متفاوت موانع تشخیص داده شده، سنسور رادار دنده عقب سیگنال پالس با فرکانس 
متفاوت به سیستم هشدار ارسال می کند، فرکانس صدای سیستم هشدار نیز براساس فاصله تا مانع 

تغییر می کند.

محدوده شناسایی چهار سنسور:  

سنسورهای عقب خودرو
فرکانس صدامحدوده شناسایی

سنسور دو طرف خودروسنسور وسط

<1.5m<0.6mمنطقه ایمن-

1.0m~
-1.5m/2منطقه پیش هشدارHZ

0.6m~
-1.0m/4منطقه رانندگی با سرعت پایینHZ

0.35m~
-0.6m

0.35m~
-0.6m

8HZمنطقه هشدار

0~0.35m0~0.35mصدای ممتد و منطقه خطر
طوالنی
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محدوده شناسایی شش سنسور:  

سنسورهای جلوی 
سنسورهای عقب خودروخودرو

فرکانس صدامحدوده شناسایی
دو سنسور در 
طرفین خودرو

دو سنسور در سنسور وسط
طرفین خودرو

<0.6m<1.5m<0.6mمنطقه ایمن-

/1.0m~-1.5m/
منطقه پیش 

2HZهشدار

/0.6m~-1.0m/
منطقه رانندگی با 

4HZسرعت پایین

0.35m~-0.6m0.35m~-0.6m0.35m~-0.68منطقه هشدارHZ

0~0.35m0~0.35m0~0.35mصدای ممتد و منطقه خطر
طوالنی

 هشدار

اگر فاصله از مانع کمتر از 5m	.0 باشد، صدای آژیر هشدار به طور ممتد شنیده می شود. در این . 	
شرایط حرکت به سمت عقب دیگر مجاز نیست.
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شناسایی  به  قادر  عقب  دنده  رادار  سنسور   .2
دارای  اجسام  سایر  و  چوبی  بلوک  سنگ، 

ارتفاع کوتاه نیست.

شناسایی  به  قادر  عقب  دنده  رادار  سنسور   .3
خودروهایی دارای شاسی بلند نیست.

4. سنسور رادار دنده عقب قادر به شناسایی توده 
جاذب  اشیاء  سایر  و  اسفنج  نخ،  توده  برف، 

امواج آلتراسونیک )فراصوتی( نیست.

موانع  است  ممکن  عقب  دنده  رادار  سنسور   .5
)مانند:  نکند  شناسایی  را  خاص  شکل  با 
ستون ها، درختچه ها، دوچرخه، گوشه ها، آجر، 

چسب نواری و غیره(.

رادار    سنسور  نامناسب  عملکرد  شرایط 
دنده عقب

سنسور رادار دنده عقب ممکن است در شرایط زیر 
کار نکند:

شناسایی  به  قادر  عقب  دنده  رادار  سنسور   .1
سیم مفتولی، کابل، شبکه های سیمانی و غیره 

نیست.

1 2
3
4
5

6
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عقب  دنده  رادار  سنسور  یخ زدن  صورت  در   .1
ممکن است سیستم هشدار بدرستی کار نکند.

کنید    توجه  زیر  شرایط  به  می شود  توصیه 
سیستم  است  ممکن  شرایط  این  در  زیرا 
هشدار سنسور رادار دنده عقب بدرستی کار 

نکند:

2. اگر خودرو در جاده شیب دار در حرکت باشد، 
ممکن است سیستم هشدار سنسور رادار دنده 

عقب بدرستی کار نکند.

3. اگر خودرو مجهز به امواج رادیویی با فرکانس 
باال یا آنتن باشد، یا اگر امواج رادیویی فرکانس 
باال یا آنتن در نزدیکی خودرو قرار داشته باشد، 
ممکن است سیستم هشدار سنسور رادار دنده 

عقب بدرستی کار نکند.

و  موتور  خودروها،  سایر  بوق  صدای  اگر   .4
رادار  به سنسور  نزدیک  اگزوز خیلی  سیستم 
دنده عقب باشد، ممکن است سیستم هشدار 

سنسور بدرستی کار نکند.

5. هنگام رانندگی در برف یا در زمان بارش باران، 
ممکن است سیستم هشدار سنسور رادار دنده 

عقب بدرستی کار نکند.
نمایندگی مجاز شرکت  با  بررسی  و  تعمیر  برای 

کرمان موتور تماس حاصل فرمایید.
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دوربین دنده عقب  
خودرو  عقب  در  وسیع  دید  زاویه  با  دوربین  یک 
نصب شده است، هنگام حرکت با دنده عقب، این 
دوربین تصویر شرایط جاده پشت خودرو را بطور 
واضح در صفحه نمایشگر سیستم صوتی داخل 

خودرو نمایش می دهد.
از  جلوگیری  برای  و  عقب  دنده  با  حرکت  هنگام 
بروز تصادف این دوربین به راننده اجازه می دهد 

که به شرایط پشت خودرو نظارت داشته باشد.

مشاهده  درصورت  عقب،  دنده  با  حرکت  هنگام 
باشید،  مراقب  و  کرده  احتیاط  تصویر  در  مانع 
خط  خودرو،  و  مانع  بین  فاصله  تشخیص  برای 
کمکی معکوسی برای کمک به راننده نمایش داده 

می شود.

فاصله تا 
مانع

رنگ خط 
معکوس

محدوده 
شناسایی

2m~3mخط سبز
منطقه پیش 

هشدار

1m~2mمنطقه هشدارخط زرد

0.5m~1mمنطقه هشدارخط قرمز

0.5m حدود
خط نقطه چین 

قرمز
منطقه خطر

 هشدار

است، . 	 کمکی  سیستم  یک  عقب  دنده  دوربین 
قبل از حرکت با دنده عقب الزم است شرایط 
اطراف خودرو و ایمنی پشت خودرو را در نظر 
داشته باشید، زیرا نقطه کور از طریق دوربین 

مشاهده نمی شود.
اگر . 	 باشد،  تمیز  همواره  باید  دوربین  سطح 

دوربین آلوده باشد ممکن است تصویر بدرستی 
نمایش داده نشود.

)مانند . 	 اجسام  تاریکی  یا  کم  وضوح  بدلیل 
است  ممکن  نرده ها(  یا  باریک  ستون های 

اینکه نمایش تصویر  یا  تصویر مشکل داشته 
امکان پذیر نباشد، هنگام حرکت با دنده عقب 
فقط به تصویر نمایش داده شده توسط دوربین 

دنده عقب اتکا نکنید.
به . 	 دارد،  وجود  کور  نقطه  مناطق  سنسور  در 

کور  نقطه  منطقه  در  افراد  و  موانع  که  طوری 
تشخیص داده نمی شوند.

از . 5 در صورت بسته بودن درب صندوق عقب 
دوربین دید عقب می توان استفاده کرد.

از اجسام سخت برای تمیز کردن سطح دوربین . 	
استفاده نکنید، لنز دوربین را با مواد شوینده 
این  غیر  در  نکنید،  تمیز  ساینده  مواد  دارای 

صورت کیفیت تصویر نامناسب خواهد شد.
در صورت وجود یخ یا برف روی لنز دوربین، . 	

از آب گرم یا داغ برای ذوب یخ استفاده نکنید، 
در غیر این صورت لنز صدمه خواهد دید.
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نحوه عملکرد دوربین دید عقب  

روشن کردن دوربین دید عقب  
قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  زمانی 
می گیرد اگر دسته دنده در موقعیت دنده عقب قرار 
داده شود دوربین دید عقب روشن خواهد شد و 
از  عقب  دید  دوربین  توسط  شده  گرفته  تصاویر 
پشت خودرو در صفحه نمایشگر سیستم صوتی 

نمایش داده می شود.

 �)CCS(سیستم�کروز�کنترل�
در زمان رانندگی در جاده آسفالته و بزرگراه اگر 
سیستم کروز کنترل فعال گردد، خودرو با سرعت 
تنظیم شده حرکت می کند بدون اینکه نیاز به فشار 

دادن پدال گاز باشد.

 هشدار

برای جلوگیری از نقص عملکرد سیستم کروز . 	
کنترل، زمانی که به سیستم کروز کنترل نیاز 

ندارید، آن را غیرفعال نمایید.
استفاده نامناسب از سیستم کروز کنترل منجر . 	

به تصادف خواهد شد.
از سیستم کروز کنترل فقط در صورت مساعد . 	

بودن شرایط آب و هوا و جاده استفاده نمایید. 
استفاده از سیستم کروز کنترل در شرایط آب 
یا  باران شدید  و هوای نامساعد مانند بارش 
خم،  و  پیچ  پر  جاده های  شهری،  مناطق  در 

جاده های لغزنده و غیره ممنوع است.

در زمان رانندگی در جاده شیب دار، هرگز از . 	
سیستم کروز کنترل استفاده نکنید.

پس از فعال کردن کروز کنترل، راننده نباید به . 5
شرایط رانندگی و جاده بی توجه باشد.

کنترل، . 	 کروز  فعال کردن سیستم  از  اگر پس 
باید  را کاهش دهید،  بخواهید سرعت خودرو 

پدال ترمز را فشار دهید.
هنگام استفاده از کروز کنترل، در خودروهای . 	

در  را  دنده  دسته  دستی،  گیربکس  دارای 
موقعیت 	 قرار ندهید.

اتوماتیک، . 	 گیربکس  دارای  خودروهای  در 
است،  فعال  کنترل  کروز  سیستم  که  زمانی 
دسته دنده را در موقعیت D یا در حالت دستی 

)موقعیت دنده دو( یا باالتر قرار دهید.

  توجه

بعدی . 	 دو  تصاویر  فقط  نمایشگر  صفحه  در 
داده  نمایش  دوربین  وسیله  به  شده  گرفته 
می شود. زیرا صفحه نمایشگر قادر به نشان 
دادن عمق مکان تصویر نیست و ممکن است 
تشخیص چاله های روی سطح جاده یا اجسام 
بیرون زده از سطح زمین سخت و غیرممکن 

باشد.
دوربین ها همیشه قادر به تشخیص اجسامی . 	

یا  باریک  ستون های  و  حصار  نرده ها،  مانند 
درختان با تنه باریک نیستند که ممکن است به 

خودرو صدمه بزند.

خاموش کردن دوربین دید عقب  

با خارج کردن دسته دنده از موقعیت عقب سیستم 
دوربین عقب خاموش می شود.
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نحوه استفاده از سیستم کروز کنترل  

شماره 
تصویر

نماد 
شرح خالصه عملکردتصویری

سیستم کروز کنترل فعال است1

2
سر  از  کنترل  کروز  سرعت 

گرفته شده یا افزایش می یابد

3
عملکرد کروز کنترل لغو شده و 
غیرفعال  کنترل  کروز  سیستم 

می شود

4
سرعت کروز کنترل تنظیم شده 

یا کاهش می یابد

فعال کردن سیستم کروز کنترل  

1. کلید  را فشار دهید،  نشانگر کروز کنترل )به 
روشن  نشانگر ها  در صفحه  رنگ سفید(   
خواهد شد. سیستم کروز کنترل فعال می شود.

تنظیم سرعت کروز کنترل  

نظر  مورد  سرعت  تا  را  خودرو  سرعت   .1

)40Km/h( افزایش دهید.
2. کلید مدور را در جهت "-/SET" فشار دهید.

3. پدال گاز را رها کنید، خودرو با سرعت تنظیم 
شده  حرکت می کند.

کاهش سرعت کروز کنترل  

برای کاهش سرعت کروز کنترل یکی از روش های 
زیر را انجام دهید.

1. کلید مدور را در جهت "-/SET" قرار داده و نگه 
دارید. سرعت خودرو به تدریج کاهش می یابد 
و زمانی که سرعت خودرو به سرعت مورد نظر 

رسید، کلید را رها نمایید.
/-" جهت  در  مکرر  و  کوتاه  را  مدور  کلید   .2

این  در  را  کلید  که  بار  هر  دهید  فشار   "SET
موقعیت فشار می دهید، سرعت کروز کنترل تا 

  توجه

کنترل، . 	 کروز  سیستم  از  استفاده  زمان  در 
ممکن است بین سرعت فعلی خودرو و سرعت 
نمایش داده شده در سیستم کروز کنترل تفاوت 

وجود داشته باشد.
شیب دار . 	 جاده های  در  کنترل  کروز  عملکرد 

بستگی به سرعت خودرو، بار خودرو و شیب 
سرباالیی  در  رانندگی  زمان  در  دارد.  جاده 
الزم است پدال گاز فشار داده شود تا بتوان 
سرعت را حفظ نمود. در صورت رانندگی در 
موقعیت  یا  کرده  ترمز  است  الزم  سرازیری، 
دنده را به دنده پایین تر تعویض کرد تا سرعت 
داده  فشار  ترمز  پدال  که  زمانی  گردد.  حفظ 

می شود، عملکرد کروز کنترل لغو خواهد شد.

41 3 2
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افزایش سرعت کروز کنترل  

برای افزایش سرعت کروز کنترل یکی از روش های 
زیر را انجام دهید.

داده  فشار   "RES/+" جهت  در  را  مدور  کلید   .1
و نگه دارید. سرعت خودرو به تدریج افزایش 
می یابد و زمانی که سرعت خودرو به سرعت 

مورد نظر رسید، کلید را رها نمایید.
 "RES/+" 2. کلید مدور را کوتاه و مکرر در جهت
فشار دهید هر بار که کلید را در این موقعیت 
 1.0Km/h قرار می دهید، سرعت کروز کنترل تا

افزایش می یابد.
تا  خودرو  سرعت  گاز،  پدال  دادن  فشار  با   .3
فشار  با  می یابد،  افزایش  نظر  مورد  سرعت 
دادن کلید "-/SET" سرعت جدید تنظیم خواهد 

شد.

لغو عملکرد کروز کنترل  

برای لغو عملکرد کروز کنترل، یکی از روش های 
زیر را انجام دهید:.

1. پدال ترمز یا پدال کالچ را فشار دهید.
2. برای لغو عملکرد کروز کنترل، وسط کلید مدور 

را فشار دهید.

از سرگیری سرعت کروز کنترل  

کروز  سیستم  کنترل،  کروز  عملکرد  لغو  از  پس 
کنترل غیرفعال نمی شود. اگر سرعت خودرو کمتر از 
 "RES/+" را در جهت  40Km/h نیست، کلید مدور 
قرار دهید، سرعت خودرو به طور اتوماتیک در سرعت 

تنظیم شده از سر گرفته خواهد شد.

شرایط مختلف رانندگی  

رانندگی پس از مصرف الکل ممنوع است  

پس از مصرف الکل یا دارو هرگز رانندگی نکنید.

رانندگی در شب  

روز  در  رانندگی  از  خطرناک تر  شب  در  رانندگی 
است زیرا مشکالت دید در شب و خستگی وجود 
دارد، توصیه می شود در هنگام رانندگی در شب با 

سرعت پایین و با احتیاط رانندگی نمایید.

1.0Km/h کاهش می یابد.
تا  خودرو  سرعت  ترمز،  پدال  دادن  فشار  با   .3
سرعت مورد نظر کاهش می یابد، با فشار دادن 
کلید "-/SET" سرعت جدید تنظیم خواهد شد.

افزایش سرعت حال حاضر خودرو  

در صورتی که بخواهید سرعت را در زمان تنظیم 
سرعت به طور موقت افزایش دهید، پدال گاز را 
فشار دهید. پس از افزایش سرعت، پدال گاز 
را رها کنید تا سرعت تنظیم شده از سر گرفته 

   اخطارشود.

باعث . 	 مخدر  مواد  یا  دارو  الکل،  مصرف   .	
راننده  توجه  و  عکس العمل  شدن  ضعیف 
می شود و به طور جدی ایمنی در رانندگی را 
با خطر مواجه کرده در نتیجه کنترل خود را از 

دست خواهید داد!
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هوای    و  لغزنده  جاده های  در  رانندگی 
بارانی

رانندگی در جاده های لغزنده و هوای بارانی بسیار 
خطرناک است، بخصوص اگر آمادگی رانندگی در 

جاده های آب گرفته را نداشته باشید. رانندگی در شهر  

رانندگی در مناطق شهری همراه با ترافیک سنگین 
سایر  رانندگی  شيوه  مراقبت  بنابراین  است. 
رانندگان  و چراغ های راهنمایی و رانندگی باشید.

  توجه

چراغ های . 	 خیره کننده  نور  کاهش  برای 
خودروهای پشت سر آینه دید عقب داخلی را 

در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.
داشته . 	 خودروها  سایر  از  بیشتری  فاصله 

باشید.
رانندگی . 	 هنگام  بخصوص  را  خودرو  سرعت 

فقط  جلو  چراغ های  دهید.  کاهش  بزرگراه  در 
محدوده مسیر روبرو را روشن می کنند.

در صورت رانندگی در مناطق خارج از شهر، . 	
مراقب حیوانات باشید.

به . 5 را  خودرو  خستگی،  احساس  صورت  در 
حاشیه جاده منتقل کرده و استراحت نمایید.

باعث . 	 موقتاً  است  ممکن  جلو  چراغ های  نور 
تا  کنید  صبر  ثانیه  چند  شود،  شما  کوری 
چشمان شما با محیط تاریک سازگار شود. اگر 
نور خیره کننده چراغ های سایر خودروها باعث 
خودروهای  راننده  و  شود  شما  موقت  کوری 
تغییر  پایین  نور  به  را  باال  نور  چراغ  روبرو 

ندهند، سرعت خودرو را کم نمایید.
خودرو . 	 بیرون  و  داخل  سمت  از  را  شیشه ها 

کامالً تمیز کنید. زیرا شیشه کثیف باعث تشدید 

  توجه

مناطق . 	 در  رانندگی  برای  سرعت  بهترین 
شهری، رانندگی با سرعت متوسط یا پایین در 
تقاطع ها یا در جاده های پر رفت و آمد است و 
برای جلوگیری از تغییر مسیر ناگهانی به دلیل 
وجود وسایل نقلیه غیر موتوری همواره آمادگی 

ترمز کردن را داشته باشید.
باید با عالئم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی . 	

تقاطع  به  شدن  وارد  زمان  در  باشید.  آشنا 
سرعت خودرو را کم کرده و مسیر صحیح را 

انتخاب نمایید.

  توجه

دید . 	 محدوده  باعث  بارانی  هوای  در  رانندگی 
نامناسب و افزایش فاصله ترمزگیری می شود، 
بنابراین در این شرایط با سرعت پایین رانندگی 

نمایید.
چنانچه میزان آج الستیک نامناسب است، ترمز . 	

کردن روی جاده لغزنده ممکن است باعث سر 
خوردن خودرو یا حتی منجر به بروز تصادف 
شود، بنابراین الستیک های خودرو را بررسی 

نمایید تا در وضعیت مناسبی باشند.
در صورت لزوم، چراغ  های جلو و چراغ هشدار . 	

خطر )فالشر( را روشن نمایید.
اگر ترمزها خیس شده است، توصیه می شود . 	

پدال ترمز را چند بار فشار دهید تا زمانی که 
ترمزها به عملکرد عادی خود بازگردند.

پس از عبور از آب، پدال ترمز را چند بار فشار . 5

شب کوری خواهد شد.
در صورت تغییر مسیر، بادقت شرایط جاده را . 	

در نظر بگیرید.
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رانندگی در جاده های آب گرفته )رودخانه(  

زمان عبور از آب برای جلوگیری از صدمه دیدن 
خودرو، به نکات زیر توجه نمایید:

1. پیش از عبور از آب، عمق آب را تخمین بزنید، 
چهارم  یک  از  بیشتر  نباید  آب  سطح  حداکثر 

ارتفاع چرخ ها باشد.
اگر  باشد،   10Km/h رانندگی 2. حداکثر سرعت 
جلوی  در  است  ممکن  یابد،  افزایش  سرعت 
خودرو موج ایجاد شود که باعث ورود آب به 
قسمت های  سایر  یا  موتور  ورودی  سیستم 

خودرو می شود.
3. تحت هیچ شرایطی، هنگام عبور از رودخانه، 
خودرو را متوقف، موتور را خاموش یا با دنده 

عقب حرکت نکنید.
گرفته  آب  طوالنی  مسیرهای  از  عبور  برای   .4
از  عبور  برای  کنید،  حرکت  پایین  سرعت  با 
مسیرهای کوتاه آب گرفته می توانید با سرعت 

باال حرکت نمایید.

و    کوهستانی  جاده های  در  رانندگی 
شیب دار

کوهستانی  جاده های  در  رانندگی  به  تصمیم  اگر 
دارید برای حفظ ایمنی خود نکات زیر را در نظر 

بگیرید.

خودرو را در شرایط مناسب نگه دارید.  
هنگام رانندگی در جاده های کوهستانی و شیب دار، 
فشار بر خودرو بیشتر خواهد شد. توصیه می شود 
الستیک ها،  ترمزها،  خودرو،  مایعات  تمام  سطح 
سیستم خنک کاری و گیربکس را بررسی نمایید تا 

شرایط عملکردی مناسب در خودرو حفظ گردد.

  توجه

بعضی . 	 گرفته،  آب  جاده  از  عبور  صورت  در 
گیربکس،  موتور،  مانند  خودرو  قسمت های 
صدمه  شدت  به  الکتریکی  سیستم  یا  شاسی 

می بینند.
ممکن . 	 می آید  روبروی خودرو  از  که  آبی  موج 

است باالتر از ارتفاع مجاز خودرو باشد.
سنگ های . 	 یا  فرورفتگی  چاله ها،  است  ممکن 

بزرگ در زیر آب مخفی باشند و در زمان عبور 
مشکل تر  بسیار  رانندگی  گرفته  آب  جاده  از 

 هشدار

برای عبور از آب، جاده های پوشیده از گل و . 	
الی یا سایر موارد، عملکرد ترمزگیری ممکن 
است کاهش یافته یا فاصله ترمزگیری بیشتر 

شود و در نتیجه منجر به تصادف شود!
افزایش . 	 از  گرفته،  آب  جاده  از  عبور  از  پس 

سرعت و ترمزگیری ناگهانی خودداری نمایید. 
	. پس از عبور از جاده آب گرفته، الزم است 
در صورت امکان بالفاصله پدال ترمز را به طور 

متناوب فشار دهید تا ترمزها خشک شوند.

می شود.
در رودخانه های آب شور رانندگی نکنید، زیرا . 	

باعث خوردگی اجزای فلزی خودرو می شود، 
قسمت هایی از خودرو که در تماس با آب شور 

بوده را بالفاصله تمیز نمایید.

داده تا ترمزها در سرعت پایین خودرو خشک 
شوند.
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توجه    جاده  در  هشدار  تابلوهای  و  عالئم  به 
نمایید

1. در زمان رانندگی به عالئم و تابلوهای هشدار 
سبقت  محدوده  جاده،  طوالنی  شیب  )مانند 
 )... مجاز، سبقت ممنوع، خطر ریزش کوه یا 

توجه داشته و اقدام الزم را انجام دهید.

مهارت رانندگی در سرازیری را یاد بگیرید  

شیب دار،  جاده های  در  طوالنی  رانندگی  هنگام 
دسته دنده را در دنده پایین )سنگین( قرار دهید.

هنگام رانندگی در سرباالیی احتیاط کنید  

1. در صورت رانندگی در سرباالیی احتیاط و دقت 
موانعی  حرکت  مسیر  در  است  ممکن  نمایید. 

وجود داشته باشد.
یا  شیب دار  جاده های  در  رانندگی  زمان  در   .2
کوهستانی دو طرفه، از تغییر مسیر خودداری 
خودروی  تا  مناسب  فاصله  و  سرعت  و  کنید 

جلویی را حفظ نمایید.

 هشدار

ترمزگیری . 	 سرازیری،  در  رانندگی  هنگام 
و  ترمزها  حد  از  بیش  شدن  داغ  باعث  شدید 
کنترل  نتیجه  در  می شود.  آنها  صدمه دیدگی 
خودرو را از دست داده و تصادف خواهید کرد. 
بنابراین به آرامی ترمز گرفته و سرعت خودرو 

را با کاهش دنده کنترل نمایید.
هنگام رانندگی در سرازیری، قرار دادن دسته . 	

شتابگیری  یا  خالص  دنده  موقعیت  در  دنده 
از  بیش  شدن  داغ  است.  خطرناک  بسیار 
ترمزگیری  عملکرد  کاهش  باعث  ترمزها  حد 
در سرازیری  بنابراین هنگام حرکت  می شود. 
دور موتور را حفظ  کرده و هرگز دسته دنده را 

در موقعیت دنده خالص قرار ندهید.
از دور زدن . 	 هنگام حرکت در جاده شیب دار، 

ناگهانی خودداری نمایید، در غیر این صورت 
خطر واژگون شدن خودرو وجود دارد.

  توجه

در  دنده  دسته  پارک  ترمز  کردن  فعال  از  بعد 
موقعیت P قرار داده شود.
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3( پارک خودرو به سمت سرباالیی یا سرازیری 
سمت  به  را  چرخ ها  پیاده رو  جدول  بدون 
دهید،  حرکت  را  خودرو  و  بچرخانید  جاده 
و  داده  مرکز جاده حرکت  از  دور  را  خودرو 
 ) 3 ترمز پارک )ترمزدستی( )مطابق تصویر 

را درگیر نمایید.

پارک کردن خودرو در جاده شیب دار  

مراحل درگیر کردن ترمز پارک )ترمزدستی(:  
1. ترمز پارک را به درستی فعال کنید.

 )P را در موقعیت پارک )موقعیت  2. دسته دنده 
قرار دهید.

بهتر  شیب دار،  جاده  در  خودرو  پارک  هنگام   .3
داده  قرار  تصویر  مطابق  چرخ ها  جهت  است 

شود.
جدول  و  سرازیری  سمت  به  خودرو  پارک   )1
پیاده رو چرخ ها را به سمت جدول قرار داده و 
خودرو را به سمت جلو حرکت دهید تا زمانی که 
کناره چرخ کمی با جدول پیاده رو تماس داشته 
 1 باشد و سپس ترمز پارک )مطابق تصویر 

( را فعال کنید.

جدول  و  سرباالیی  سمت  به  خودرو  پارک   )2
و  داده  قرار  از جدول  دور  را  پیاده رو چرخ ها 
خودرو را به سمت عقب حرکت دهید تا زمانی 
که کناره چرخ کمی با جدول تماس داشته باشد 

و سپس ترمزپارک    
( را درگیر نمایید. 2 )مطابق تصویر 

1

2

3

4. سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید.
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رانندگی در فصل زمستان    هشدار

مانند . 	 اشتعال  قابل  مواد  روی  را  خودرو 
شاخه خشک، کاغذ باطله یا پارچه متوقف و 
بروز  باعث  صورت  این  غیر  در  نکنید.  پارک 

آتش سوزی خواهد شد.
به درگیر . 	 نیاز  تنها  نه  ایمن  پارک کردن  برای 

بلکه  دارید  )ترمزدستی(  پارک  ترمز  کردن 
 P دنده  موقعیت  در  نیز  را  دنده  دسته  باید 
صورت  این  غیر  در  دهید.  قرار  پارک(  )دنده 
باعث حرکت ناگهانی یا واژگون شدن خودرو 

می شود که نتیجه آن بروز تصادف است.
هنگام پارک خودرو، دسته دنده را در موقعیت . 	

خودرو،  ترک  زمان  در  دهید.  قرار  )پارک(   P
لطفاً از خاموش بودن موتور مطمئن شوید.

زمانی که سوئیچ در موقعیت ON قرار دارد، از . 	
خودرو خارج نشوید.

برای جلوگیری از آسیب بدنی یا حتی مرگ که . 5
در اثر عملکرد ناخواسته خودرو یا سیستم های 
خودرو به وجود می آ ید، اجازه ندهید کودکان، 
 افراد ناتوان که نیاز به مراقبت دارند یا حیوان 
خانگی در خودرو تنها رها شود. در ضمن در 
اتاق بسته خودرو به  هوای گرم، دمای داخل 

 هشدار

به . 	 نسبت  لغزنده،  جاده  در  رانندگی  هنگام 
خودروی جلویی، فاصله بگیرید.

یخ در حال ذوب، بسیار نرم است و به سختی . 	
می توان روی جاده پوشیده از یخ آبکی رانندگی 
کرد. از رانندگی در چنین جاده هایی خودداری 

نمایید.
سطح . 	 دارای  جاد ه های  در  رانندگی  زمان  در 

نرم )پوشیده از یخ که نور را منعکس می کند( 
از  قسمت هایی  است  ممکن  نمایید.  احتیاط 
در  نماید.  منعکس  را  نور  زده  یخ  که  جاده 
روبرو،  مسیر  در  یخ زده  نقاط  وجود  صورت 
بگیرید.  ترمز  این قسمت ها  به  از رسیدن  قبل 
نکنید  سعی  یخ زده،  جاده  در  رانندگی  هنگام 
ترمز بگیرید تا از چرخش خودرو به دور خود 

جلوگیری شود.
کنترل . 	 کروز  سیستم  از  لغزنده  جاده های  در 

استفاده نکنید.

سرعت افزایش یافته و منجر به آسیب بدنی یا 
حتی مرگ افراد و حیوانات خانگی می شود.

  توجه

برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو در . 	
زمان پارک، قبل از برداشتن پای خود از روی 
پدال ترمز، ترمز پارک )ترمزدستی( را درگیر 

کنید.
هنگام جابجا کردن خودرو در پارکینگ، مراقب . 	

باشید ستون ها یا برآمدگی روی سطح پارکینگ 
به راحتی باعث  را در نظر داشته باشید زیرا 
صدمه دیدن سپر و سایر قسمت های خودرو 

می شوند.
جاده های . 	 جاده،  در  خودرو  حرکت  هنگام 

شیب دار، جدول پیاده رو و مسیرهای مشابه 
زیر  بدنه  اینصورت  غیر  در  کنید.  احتیاط 
سیستم  یا  موتور  بادگیر،  سپرها،  خودرو، 

اگزوز صدمه خواهد دید.
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باتری  
ضعیف  باتری  شارژ  اگر  سرد،  بسیار  هوای  در 
باشد، ممکن است مایع الکترولیت باتری یخ زده و 
باتری آسیب ببیند. برای اطمینان از کارایی باتری، 

بهتر است آن را به طور دوره ای بررسی نمایید.

تعویض مایع خنک کننده موتور  

شده  توصیه  موتور  خنک کننده  مایع  از  است  الزم 
مایع خنک کننده  که  و مطمئن شوید  کرده  استفاده 
مایع  شود.  تعویض  شده  توصیه  نوع  با  موتور 
خنک کننده را با توجه به الزامات تعمیر و نگهداری 

اضافه نمایید.
در فصل زمستان، مایع خنک کننده باید بررسی شود 
تا از مناسب بودن نقطه انجماد آن در فصل زمستان 

اطمینان پیدا کنید.

تعویض روغن موتور  

مناسب  موتور  روغن  زمستان،  سرد  فصل  در 
برای  نمایید.  استفاده  پایین  ویسکوزیته  عدد  با 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  موتور  روغن  تعویض 

کرمان موتورتماس بگیرید.

فشار،  ساختار و نوع الستیک های جلو و عقب 
باید مشابه هم باشند.

2. برای رانندگی در شرایط نامساعد آب و هوایی 
خودرو  تمام چهارچرخ   در  زمستان  فصل  در 

باید الستیک زمستانی نصب شود.
و  جاده  سطح  بین  چسبندگی  افزایش  برای   .3
از  یخ زده  جاده های  در  حرکت  هنگام  چرخ 
در  این وجود  با  نمایید.  استفاده  زنجیر چرخ 
از زنجیر چرخ ممنوع  بعضی مناطق استفاده 
است. بنابراین برای نصب زنجیر چرخ، مطابق 

قوانین محلی عمل کنید.
4. در صورت لزوم از زنجیر چرخ استفاده نمایید. 
متناسب  زنجیر چرخ  اندازه  که  مطمئن شوید 
دستورالعمل  مطابق  و  باشد  چرخ  اندازه  با 
سازنده زنجیر چرخ را نصب نمایید. عالوه بر 

آ ن آهسته برانید.

تجهیزات فصل زمستان  

توصیه می شود برای رانندگی در فصل زمستان 
تجهیزات زیر را تهیه نمایید:

و  یخ  کردن  تمیز  برای  برس سخت  و  کاردک   .1
برف از شیشه های خودرو

بررسی تیغه برف پاک کن ها  

برف  تیغه های  پاک کن،  برف  از  استفاده  از  قبل 
پاک کنرا از نظر یخ زدن روی شیشه جلو بررسی 

نمایید.
اگر تیغه برف پاک کن یخ زده است، صبر کنید تا 
راحتی  به  پاک کن  برف  تیغه  و  ذوب شود  آن  یخ 

روی شیشه جلو حرکت نماید.

بررسی دریچه های خروج هوا  

دریچه های خروج هوا را بخصوص پس از بارش 
برف سنگین تمیز نمایید، به طوری که سیستم های 

تهویه و بخاری به درستی کار کنند.

جلوگیری از یخ زدن قفل ها  

برای جلوگیری از یخ زدن قفل ها، در سوراخ کلید 
از محلول ضدیخ یا گلیسیرین استفاده کرده و یخ 
را برطرف نمایید. اگر سوراخ کلید با یخ پوشیده 
شده است، محلول ضدیخ را بر روی آن اسپری 

نمایید.

الستیک ها  

در  زمستانی  الستیک های  نصب  صورت  در   .1
میزان  اندازه،  خودرو،  عقب  و  جلو  چرخ های 
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متوقف  را  خودرو  خواب آلودگی،  صورت  در   .3
کرده و استراحت نمایید.

2. پایه برای مهار جک
3. بیلچه برای حفر کردن گودال در زمان بارش 

برف سنگین.

جلوگیری از خوردگی خودرو  

مواد شیمیایی مورد استفاده برای ذوب کردن یخ 
سطح جاده بسیار خورنده هستند و باعث تشدید 
زیر  بدنه  قسمت های  صدمه دیدگی  و  خوردگی 
خودرو می شود. بدنه زیر خودرو را به طور مرتب 

تمیز نمایید.

هیپنوتیزم جاده  

مناظر  با  آرام  و  طوالنی  جاده های  در  رانندگی 
تکراری و صدای خسته کننده و یکنواخت از البالی 
درختان یا وزش باد از میان خودروها ممکن است 
باعث خواب آلودگی راننده شود. در این شرایط به 

نکات زیر توجه نمایید:
راحتی  و  تهویه  سیستم  مناسب  عملکرد  از   .1

محیط داخل اتاق خودرو مطمئن شوید.
گاهی  از  هر  نشوید،  خیره  نقطه  یک  به  فقط   .2
بررسی  را  نشانگرها  صفحه  و  بغل  آینه های 

کنید.



و سیستم صوتی خودرو تهیه مطبوع  تجهیزات  فصل6
182 دریچه های خروج هوا 

183  )A/C( سیستم تهویه مطبوع

184    سیستم تهویه مطبوع دستی

187     سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

190 سیستم صوتی



رو
ود

 خ
تی

صو
م 

ست
سی

و 
وع 

طب
ه م

وی
 ته

تم
یس

 س
م:

شش
ل 

ص
ف

182

دریچه های خروج هوا  

1  دریچه خروج هوای شیشه جلو )بخارزدایی(
 / )بخارزدایی  کناری  هوای  خروج  دریچه   2

یخ زدایی(
3  دریچه خروج هوای کناری
4  دریچه خروج هوای وسط
5  دریچه خروج هوای زیر پا

1 1

2
33 44

55

2
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تنظیم کردن دریچه های خروج هوا  

با حرکت اهرم وسط دریچه های خروج هوا، جهت 
وزش باد را تنظیم نمایید.

  )A/C( سیستم تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع )A/C( وظیفه خنک کردن، 
اتاق  داخل  هوای  رطوبت  کاهش  و  کردن  گرم 
و  شیشه ها  که  زمانی  دارد.  عهده  بر  را  خودرو 
مطبوع  تهویه  سیستم  باشند،  بسته  سان روف 

بهترین کارایی را خواهد داشت.
با این وجود اگر پس از رانندگی در زیر نور آفتاب، 
به  باشد،  گرم  بسیار  خودرو  اتاق  داخل  هوای 
باز حرکت کنید  با پنجره های  یا 3 دقیقه  مدت 2 
تا هوای گرم از محفظه اتاق خودرو خارج شود، 
سپس پنجره ها را ببندید. این کار باعث می شود که 
سیستم تهویه مطبوع به سرعت هوای داخل اتاق 

خودرو را خنک نماید.

 هشدار

طوالنی  مدت  به  داخل  هوای  گردش  حالت  از   .1
بیرون  تازه  هوای  ورود  از  زیرا  نکنید.  استفاده 
کرده  دم  هوای  با  رانندگی  می کند.  جلوگیری 
و  افسردگی  خستگی،  باعث  خودرو  داخل 
حواس پرتی راننده خواهد شد که نتیجه آن بروز 

  توجه

 از قرار دادن اشیاء، دارو یا هر جسم حساس . 	
به حرارت در جلوی دریچه خروج هوا خودداری 
نمایید. در غیر این صورت، شیء یا دارو ممکن 

است خراب شود.

  توجه

1. در صورت بروز ایراد در سیستم A/C، الزم است 
از  تا  کرده  خاموش  را   A/C سیستم  بالفاصله 
شود،  جلوگیری  سیستم  بیشتر  دیدن  صدمه 
در صورت امکان برای تعمیر و بررسی سیستم 
تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  با 

بگیرید.
 ON 2. فقط زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت
استفاده   )A/C( سیستم  از  می توان  دارد  قرار 

کرد.
3. دریچه های خروج هوا در جلوی شیشه جلو باید 
همواره تمیز بوده و با یخ، برف یا برگ درختان 
مسدود نشده باشد، از عملکرد مناسب سیستم 
گرفتن  بخار  از  و  شده  مطمئن   )A/C( تهویه 

شیشه ها جلوگیری نمایید.

تصادف است.
 )A/C( 2. در زمان استفاده از سیستم تهویه مطبوع
مطمئن شوید که تمام شیشه ها تمیز بوده و دید 

مناسبی داشته باشید.
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سیستم تهویه مطبوع دستی  

صفحه نمایشگر سیستم صوتی با صفحه کنترل 
سیستم تهویه مطبوع یکپارچه شده است. نمودار 
میله ای انتهای صفحه برای عملکرد معمول تهویه 
مطبوع را نشان می دهد. برای بزرگ شدن صفحه 

آن را به سمت باال بکشید.

3

1

7

2

8

3 4

9

5

6

6

2

4

7 8
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شماره 
شرح عملکردنماد تصویریتصویر

سرعت فن1
میزان حجم هوای A/C را تنظیم می کند: هر چه عدد بزرگ تر باشد، سرعت فن بیشتر است.

2
حالت گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون

برای استفاده از حالت گردش هوای داخل این نماد تصویری را فشار دهید. اگر این تصویر  نمایش داده شود یعنی حالت ورود هوای 
بیرون فعال است. اگر این تصویر  نمایش داده شود یعنی حالت گردش هوای داخل فعال می باشد.

3

)A/C( روشن و خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع
زمانی که سیستم تهویه روشن است، عبارت "ON" نمایش داده می شود. برای خاموش کردن سیستم تهویه، این نماد تصویری را 
فشار دهید، زمانی که سیستم تهویه خاموش است، عبارت "OFF" نمایش داده می شود. برای روشن کردن سیستم تهویه، این نماد 

تصویری را فشار دهید. سیستم به صورت پیش فرض به آخرین حالت خود بازمی گردد.

4

کنترل جریان هوا
برای کنترل حالت جریان هوا نمادهای تصویری زیر را فشار دهید.

 هدایت جریان هوا به سمت باالی بدن
 هدایت جریان هوا به سمت باالی بدن و پاها

 هدایت جریان هوا به سمت پاها
 هدایت جریان هوا به سمت شیشه جلو و پاها

 هدایت جریان هوا به سمت شیشه جلو
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شماره 
شرح عملکردنماد تصویریتصویر

5
روشن و خاموش کردن کمپرسور کولر

با فشار دادن این نماد تصویری، کمپرسور کولر روشن و خاموش می شود.

ولوم تنظیم دمای سیستم تهویه مطبوع6

7
گرمکن شیشه جلو )بخارزدایی(

برای روشن شدن عملکرد بخارزدایی شیشه جلو، این نماد تصویری را یکبار فشار دهید. هوا مستقیماً روی شیشه جلو هدایت می شود و 
برای افزایش هوای خروجی، کمپرسور به طور اتوماتیک روشن و شروع به کار می کند.

8
گرمکن شیشه عقب )بخارزدایی(

برای فعال شدن این عملکرد، نماد تصویری مربوطه را فشار دهید. پس از حدود 20 دقیقه کار کردن، سیستم به طور اتوماتیک خاموش 
خواهد شد.

9
حداکثر سرمایش

با کلیک روی این آیکون می توان حداکثر سرمایش را فعال نمود. کمپرسور به صورت خودکار شروع به کار می کند تا با حداکثر سرعت فن 
و در حالت گردش هوای داخل حداکثر سرمایش را ایجاد کند. دما به صورت خودکار در کمترین میزان تنظیم می شود.
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سیستم تهویه مطبوع خودکار  

صفحه  با  صوتی  سیستم  نمایشگر  صفحه 
کنترل سیستم تهویه مطبوع یکپارچه شده است. 
نمودارمیله ای انتهای صفحه عملکرد معمول تهویه 
مطبوع را نشان می دهد. برای بزرگ شدن صفحه، 

آن را به سمت باال بکشید.

3

1

7

2

8

3 14 11

910

5 510 36 6

2

4

7 8
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شرح عملکردنماد تصویریشماره تصویر

1
سرعت فن

میزان حجم هوای A/C را تنظیم می کند: هر چه عدد بزرگ تر باشد، سرعت فن بیشتر است.

2
حالت گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون

برای استفاده از حالت گردش هوای داخل این نماد تصویری را فشار دهید. اگر این تصویر  نمایش داده شود یعنی حالت ورود 
هوای بیرون فعال است. اگر این تصویر  نمایش داده شود یعنی حالت گردش هوای داخل فعال می باشد.

3

)A/C( روشن و خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع
زمانی که سیستم تهویه روشن است، عبارت "ON" نمایش داده می شود. برای خاموش کردن سیستم تهویه، این نماد تصویری را فشار 
دهید، زمانی که سیستم تهویه خاموش است، عبارت "OFF" نمایش داده می شود. برای روشن کردن سیستم تهویه، این نماد تصویری 

را فشار دهید. سیستم به صورت پیش فرض به آخرین حالت خود بازمی گردد.

4

کنترل جریان هوا
برای کنترل حالت جریان هوا نمادهای تصویری زیر را فشار دهید.

 هدایت جریان هوا به سمت باالی بدن
 هدایت جریان هوا به سمت باالی بدن و پاها

 هدایت جریان هوا به سمت پاها
 هدایت جریان هوا به سمت شیشه جلو و پاها

 هدایت جریان هوا به سمت شیشه جلو
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شرح عملکردنماد تصویریشماره تصویر

5
روشن و خاموش کردن کمپرسور کولر

با فشار دادن این نماد تصویری، کمپرسور کولر روشن و خاموش می شود.

6
تنظیم ها

تنظیم های سیستم A/C: در صورت نیاز به سرمایش، باید کمپرسور A/C روشن شود.

7
گرمکن شیشه جلو )بخارزدایی(

برای روشن شدن عملکرد بخارزدایی شیشه جلو، این نماد تصویری را یکبار فشار دهید. هوا مستقیماً روی شیشه جلو هدایت می شود 
و برای افزایش هوای خروجی، کمپرسور به طور اتوماتیک روشن و شروع به کار می کند.

8
گرمکن شیشه عقب )بخارزدایی(

برای فعال شدن این عملکرد، نماد تصویری مربوطه را فشار دهید. پس از حدود 20 دقیقه کار کردن، سیستم به طور اتوماتیک خاموش 
خواهد شد.

9
حداکثر سرمایش

با کلیک روی این آیکون می توان حداکثر سرمایش را فعال نمود. کمپرسور به صورت خودکار شروع به کار می کند تا با حداکثر سرعت 
فن و در حالت گردش هوای داخل حداکثر سرمایش را ایجاد کند. دما به صورت خودکار در کمترین میزان تنظیم می شود.

10
برای روشن شدن سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، این نماد تصویری را فشار دهید. سیستم تهویه به طور اتوماتیک دمای هوا، میزان 
هوای خروجی و توزیع هوا را کنترل می کند. دمای پیش فرض C˚24 است، راننده می تواند دمای هوا را بین C˚17 تا C˚32 تنظیم 

نماید.

روی نماد تصویری کلیک کنید تا گرم کن صندلی راننده فعال شود.11
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سیستم صوتی  
سایر  و  رادیو  بلوتوث،  شامل  صوتی  سیستم 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  است.  عملکردها 

راهنمای سیستم صوتی مراجعه نمایید.



اضطراریفصل 7 اقدامات 

192 تجهیزات هشدار خطر

192   چراغ هشدار خطر )فالشر( 

192   مثلث هشدار

193  پنچر شدن چرخ

193   هشدارهای سیستم نشانگر فشار باد الستیک

194   پارک کردن اضطراری خودرو

194   آماده سازی ابزارها و چرخ زاپاس

194   استفاده از بلوک مانع پشت چرخ ها

195   تعویض چرخ

196   نصب چرخ زاپاس

197   جمع آوری ابزارها و چرخ های آسیب دیده

197 استارت کمکی )باتری به باتری کردن(

199 استارت خودرو با هل دادن

199 بکسل کردن خودرو 

200 نحوه بکسل کردن خودرو 

202    بکسل کردن سایر خودروها 

202 شرایط اضطراری در زمان استفاده از خودرو

203    انحراف خودرو به یک سمت جاده

203    خاموش شدن موتور

203    موتور روشن نمی شود 

204    جوش آوردن موتور
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تجهیزات هشدار خطر  

چراغ هشدار خطر )فالشر(  

چراغ  کلید  روی  مثلث  عالمت  تصویر  مطابق 
هشدار  چراغ  دارد.  وجود  )فالشر(  خطر  هشدار 
باتری  اینکه  مگر  می زند  چشمک  )فالشر(  خطر 

12V خودرو ضعیف شده باشد. 
و  توقف  به  مجبور  اضطراری  شرایط  بنابر  اگر 
خطر  هشدار  چراغ  لطفاً  شوید،  خودرو  پارک 
رانندگان  سایر  به  تا  نمایید  روشن  را  )فالشر( 
خطر  هشدار  چراغ  کلید  اگر  شود.  داده  هشدار 
به  شروع  راهنما  چراغ های  تمام  دهید،  فشار  را 
کلید،  این  مجدد  فشار  با  می کنند.  زدن  چشمک 

چراغ هشدار خطر خاموش خواهد شد.
در شرایط اضطراری با چشمک زدن چراغ هشدار 

خطر، به سایر رانندگان هشدار داده می شود:

1. در شرایط اضطراری یا خطرناک قرار داشته 
باشید.

2. خودرو گیر کرده باشد.
3. خودرو دچار نقص فنی شده باشد.

4. رانندگی در شرایط بارانی، برفی، هوای مه آلود 
یا محدوده دید نامناسب.

5. خودرو به دالیلی در مکان غیرایمن پارک شده 
باشد.

مثلث هشدار  

مثلث هشدار درون جعبه قرمزرنگی در محفظه بار 
قرار دارد.

اگر به دلیل ایراد به وجود آمده و تعمیر و بررسی، 
خودرو  باید  جاده ای،  تصادف  بروز  دلیل  به  یا 
انتقال خودرو به محل  را متوقف نمایید و امکان 
خطر  هشدار  چراغ  ندارد،  وجود  ایمن  پارک 
)فالشر( را روشن کرده و مثلث هشدار را نیز در 
جهت خودروهای عبوری از جلو قرار دهید. مثلث 
هشدار به سایر رانندگان هشدار می دهد که برای 

جلوگیری از بروز تصادف، احتیاط نمایند.

  توجه

زمانی که چراغ هشدار خطر )فالشر( روشن . 	
است، اولویت به چشمک زدن چراغ های راهنما 
پس  است.  تغییر مسیر  یا  زدن  دور  زمان  در 
از خاموش کردن کلید چراغ های راهنما،  چراغ 

هشدار خطر به چشمک زدن ادامه می دهد.
	 . OFF موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  زمانی 

قرار دارد، برای جلوگیری از خالی شدن شارژ 
چراغ  ماندن  روشن  از  خودرو   		V باتری 
هشدار خطر به مدت طوالنی خودداری نمایید.
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محل قرار دادن مثلث هشدار روی جاده:  

1. در جاده های شهری، مثلث هشدار را در جهت 
قرار  متری   50 فاصله  در  عبوری  خودروهای 

دهید.
جهت  در  را  هشدار  مثلث  بزرگراه ها،  در   .2
خودروهای عبوری در فاصله 100 متری قرار 

دهید.
3. در شرایط خاص آب و هوایی مانند بارش باران 
در  را  مثلث هشدار  یا سرپیچ ها،  مه  یا وجود 
جهت خودروهای عبوری در فاصله 150 متری 

قرار دهید.

پنچر شدن چرخ  

باد    فشار  نشانگر  سیستم  هشدارهای 
الستیک

نشانگر فشار باد الستیک بر فشار باد تمام چرخ ها 
غیر از چرخ زاپاس نظارت دارد. زمانی که چراغ 
هشدار نامناسب بودن فشار باد الستیک در صفحه 
باد  نشانگرها روشن می شود، نشان دهنده فشار 
باال یا پایین الستیک یا دمای باالی الستیک است. 
در این شرایط از تغییر مسیر ناگهانی خودداری 
کرده و خودرو را متوقف نمایید. الزم است سرعت 
خودرو را کم کرده و در صورت امکان خودرو را 
به محل ایمنی رانده و متوقف نمایید سپس شرایط 

الستیک را بررسی نمایید.

 هشدار

در . 	 را  خودرو  خرابی،  دلیل  به  اینکه  از  پس 
مکان ایمنی متوقف و پارک کردید، باید تمام 
محل  در  و  شده  پیاده  خودرو  از  سرنشینان 
موانع  پشت  مثال  برای  بمانند،  منتظر  ایمنی 
و  دیگر  تصادفی  بروز  از  تا  گرفته  قرار  ایمن 

آسیب بدنی جلوگیری شود.

 هشدار

در زمان رانندگی، اگر نشانگر هشدار فشار باد . 	
ترمزگیری  از  نامناسب الستیک روشن شود، 
یا تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنید. سرعت 
خودرو را کاهش داده و خودرو را به حاشیه 
جاده انتقال و در مکان ایمنی پارک نمایید. پس 
ادامه  حرکت  به  الستیک،  باد  فشار  تنظیم  از 
داده و مدتی رانندگی کنید. اگر چراغ نشانگر 
هنوز روشن است، ممکن است چرخ پنچر شده 
باشد. در صورت پنچر شدن چرخ، در صورت 
امکان بالفاصله آن را با چرخ زاپاس تعویض 

نمایید.
اگر چرخ زاپاس مجهز به TPMS )نشانگر باد . 	

الستیک( نمی باشد، بعد از نصب چرخ زاپاس 
یا تعویض چرخ، سیستم TPMS کار نمی کند 
و نشانگر هشدار پایین بودن فشار باد الستیک 
چشمک زده و یا روشن می ماند. برای تعویض 

چرخ و تنظیم مجدد سیستم، لطفاً با نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

برای تعویض چرخ ها از مشخصات توصیه شده . 	
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  توسط 

استفاده نمایید.
 TPMS در غیر این صورت بر عملکرد سیستم

تأثیر می گذارد.
از مایعات یا چسب حالل در الستیک استفاده . 	

باد  فشار  سنسور  خرابی  باعث  زیرا  نکنید. 
الستیک خواهد شد.
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پارک کردن اضطراری خودرو  

1. خودرو را به حاشیه جاده و دور از مسیر عبور 
و مرور انتقال دهید.

2. چراغ هشدار خطر )فالشر( را روشن نمایید.
پارک  هموار  و  صاف  سطح  روی  را  خودرو   .3

نمایید.
4. ترمز پارک برقی را فعال کنید.

5. دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید.
6. موتور را خاموش کنید.

دهید.  قرار  مناسب  جای  در  را  هشدار  مثلث   .7
اگر خودرو مجهز به جلیقه شبرنگ است، در 

صورت لزوم آن را بپوشید.
8. سرنشینان خودرو را پیاده کرده و آنها را به 
انتقال  از خودروهای عبوری  ایمنی دور  محل 

دهید.

آماده سازی ابزارها و چرخ زاپاس  

کف  درپوش  و  کرده  باز  را  عقب  صندوق  درب 
نگهدارنده  اهرم  پیچ  نمایید.  را خارج  بار  محفظه 
چرخ زاپاس را باز کرده و جک و لوازم مورد نیاز و 

چرخ زاپاس را بیرون آورید.

استفاده از بلوک مانع پشت چرخ ها  

هنگام جک زدن خودرو، برای جلوگیری از حرکت 
خودرو از بلوک مناسب در جلو و پشت چرخ متقابل 

)ضربدری( با چرخ پنچر شده استفاده نمایید.

 هشدار

ترمز پارک برقی را فعال نمایید.. 	
سطح . 	 روی  خودرو  داشتن  قرار  صورت  در 

را  چرخ  یخ زده،  یا  لغزنده  جاده  شیب دار، 

تعویض نکنید، خطرناک است.
از . 	 عبوری  خودروهای  مسیر  در  خودرو  اگر 

روبرو قرار دارد، چرخ را تعویض نکنید. لطفاً 
با امداد جاده تماس بگیرید.

 هشدار

برای . 	 خودرو،  حرکت  از  جلوگیری  برای 
چرخ های مربوطه از بلوک مانع استفاده نمایید، 
در غیر این صورت ممکن است منجر به آسیب 

بدنی می شود.
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تعویض چرخ  

1. مطابق تصویر باال، محل جک زدن را روی بدنه 
خودرو پیدا کنید.

2. جک را روی سطح صاف و سخت قرار دهید، 
موقعیت جک را تنظیم نمایید به طوری که جک 
و  گیرد  قرار  زدن  جک  نقطه  زیر  در  مستقیماً 
زدن  جک  نقطه  با  جک  سر  که  شوید  مطمئن 

تماس داشته باشد.
3. شیار روی سر جک را در موقعیت بین شیارهای 

مشخص شده در تصویر جا بزنید.
4. مطابق تصویر دسته جک را در جهت حرکت 
باال  خودرو  تا  بچرخانید،  ساعت  عقربه های 
بیاید تا جایی که چرخ های خودرو از روی زمین 
جدا شده و در فاصله مناسب قرار گیرند، پس 
از جدا شدن چرخ از روی زمین، مهره های چرخ 

را باز نمایید.
5. درپوش مهره چرخ را جدا کرده و سپس مهره 

چرخ را باز نمایید.
6. چرخ صدمه دیده راپیاده نمایید.

 هشدار

دستورالعمل های ارائه شده در این فصل را با . 	
دقت مطالعه نمایید.

در زیر خودرو جک زده شده قرار نگیرید.. 	
از جک خودروی دیگری استفاده نکنید.. 	
برای تعویض چرخ از جک موجود در خودرو . 	

برای جک زدن استفاده نمایید.
جک را غیر از محل جک زدن روی بدنه خودرو . 5

قرار ندهید.
در شرایط غیر ضروری خودرور را جک نزنید.. 	
از وسایل نرم در باال یا زیر جک استفاده نکنید.. 	
زمانی که خودرو جک زده شده است، موتور . 	

را خاموش و ترمز پارک )ترمزدستی( را درگیر 
نمایید. در غیر این صورت ممکن است خودرو 
تصادف  بروز  باعث  و  کرده  حرکت  ناگهان 

شود.
در صورت جک زدن خودرو، اجازه ندهید افراد . 	

یا حیوان خانگی در خودرو باقی بماند.
روی . 0	 توضیحات  به  از جک،  استفاده  از  قبل 

برچسب جک توجه نمایید.



ری
طرا

ض
ت ا

اما
اقد

ت: 
 هف

صل
ف

196

نصب چرخ زاپاس  

1. سطح چرخ و توپی چرخ ها را از وجود آلودگی یا 
گرد و غبار تمیز نمایید.

قرار  در جای خود  احتیاط  با  را  زاپاس  2. چرخ 
داده و مهره های چرخ را سفت نمایید. پس از 
با سطح چرخ  آن بررسی کنید که مهره چرخ 

تماس داشته باشد.
چرخ  آچار  از  استفاده  با  تصویر،  مطابق   .3
مهره های چرخ را به طور مساوی و بیش از دو 
1 ( محکم  - 5 مرتبه و با توجه به ترتیب ) 

نمایید.
4. خودرو را به آرامی از جک خارج کرده تا اینکه 

چرخ با سطح زمین تماس پیدا کند.
5. با استفاده از آچار چرخ و به ترتیب نشان داده 
شده در تصویر مهره های چرخ را محکم نمایید. 
گشتاور سفت کردن 120N.m~100 می باشد.

6. جک را کاماًل خارج نمایید.
مهره  های چرخ همواره باید با گشتاور مجاز سفت 
شده باشند، توصیه می شود هر بار که روغن 
موتور تعویض می شود، مهره های چرخ را نیز 

با گشتاور مجاز محکم نمایید.

1
3

5 2

4

 هشدار

دست . 	 از  باعث  زاپاس  چرخ  نامناسب  نصب 
دادن کنترل خودرو، بروز تصادف و در نتیجه 

آسیب بدنی خواهد شد!
از مهره چرخ سایر خودروها استفاده نکنید. . 	

استفاده از مهره چرخ نامناسب یا سفت کردن 
یا  باعث شل شدن چرخ  مهره چرخ  نادرست 
بروز  نتیجه  در  و  خودرو  از  چرخ  شدن  جدا 

تصادف می شود.
بر روی پیچ دو سر رزوه )استود( یا مهره های . 	

چرخ از روغن یا گریس استفاده نکنید. در غیر 

چرخ  مهره های  شدن  شل  باعث  صورت  این 
می شود.

ساییده . 	 کامالً  یا  دیده  صدمه  زاپاس  چرخ  از 
شده استفاده نکنید.

هنگام استفاده از چرخ زاپاس، با سرعت بیش . 5
از 0Km/h	 رانندگی نکنید!

یا  ترمزگیری اضطراری  از شتابگیری سریع، 
تغییر مسیر ناگهانی خودداری نمایید.

اگر چرخ زاپاس روی محور محرک نصب شود، . 	
 	00Km مسافت قابل پیمایش نباید بیشتر از
را  چرخ ها  بالفاصله  امکان  صورت  در  باشد. 
طی  برای  فقط  زاپاس  چرخ  نمایید.  تعویض 

کردن مسافت های کوتاه مناسب است.
خودرو . 	 در  زاپاس  چرخ  یک  از  بیش  همزمان 

استفاده نکنید.
پس از نصب چرخ، بالفاصله فشار باد الستیک . 	

را بررسی نمایید.
استفاده . 	 چرخ  زنجیر  از  زاپاس  چرخ های  در 

نکنید.
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جمع آوری ابزارها و چرخ های آسیب دیده  

ابزار و چرخ های آسیب دیده را در محل  1. جک، 
خود قرار دهید.

2. درپوش کف محفظه بار و پیچ نگهدارنده چرخ 
زاپاس را در جای خود قرار دهید.

3. درب صندوق عقب خودرو را ببندید.

باتری    به  )باتری  کمکی  استارت 
کردن(

اگر باتری خودرو ضعیف شده است یا شارژ کافی 
برای استارت زدن خودرو وجود ندارد،  با استفاده 
از خودروی دیگر و کابل استارت کمکی، خودرو 

را روشن کنید.

 هشدار

پس از استفاده از جک، ابزار و چرخ زاپاس، . 	
این  غیر  در  دهید.  قرار  خود  جای  در  را  آنها 
صورت در صورت بروز تصادف یا ترمزگیری 
بیرون  به  این وسایل  اضطراری، ممکن است 

پرتاب شوند.

 هشدار

اگر استارت کمکی )باتری به باتری کردن( به . 	
 		V درستی انجام نشود باعث انفجار باتری
خواهد شد، در نتیجه دچار آسیب بدنی شدید 

می شوید و ممکن است خودرو صدمه ببیند.
هیدروژن . 	 گاز  همواره   		V باتری اطراف  در 

وجود دارد، باتری را دور از جرقه و آتش قرار 
با  باتری  الکترولیت  مایع  باشید  دهید. مراقب 
چشم، پوست، لباس یا رنگ بدنه خودرو تماس 
نداشته باشد. مایع الکترولیت باتری یک محلول 
خورنده حاوی اسید سولفوریک است که باعث 
سوختگی شدید می شود. در صورت تماس با 
مایع الکترولیت باتری، بالفاصله محل را با آب 

فراوان شستشو دهید.

خودرو را با کشیدن یا هل دادن روشن نکنید. . 	
صدمه  کاتالیستی  مبدل  صورت  این  غیر  در 

دیده و باعث بروز آسیب بدنی می شود.
ولتاژ باتری کمکی باید 		 ولت باشد. استفاده . 	

صدمه  باعث  متفاوت  ولتاژ  دارای  باتری  از 
دیدن خودرو می شود.

باتری . 5 نزدیک  یا  روی  کردن  کار  زمان  در 
یا  ایمنی  عینک  )مانند  ایمنی  وسایل  از   		V
دستکش( استفاده نمایید. انگشتر، دستبند یا 
هر جواهری را خارج نمایید. در زمان استفاده 
از استارت کمکی )باتری به باتری کردن( روی 

باتری V		 خم نشوید.
یخ زده . 	 باتری  شارژ  برای  کمکی  باتری  از 

استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است 
باتری منفجر شده و باعث آسیب بدنی جدی 

شوید.
هنگام انجام استارت کمکی )باتری به باتری . 	

کردن( روی باتری خم نشوید.
خودرو . 	 از  شارژ  از  خالی  باتری  کردن  جدا 

ممنوع است.



ری
طرا

ض
ت ا

اما
اقد

ت: 
 هف

صل
ف

198

آماده سازی قبل از استارت کمکی  
1. دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید.

2. ترمز پارک برقی را فعال نمایید.
خاموش  را  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  تمام   .3

نمایید.

عالمت رنگ روی کابل کمکی  
1. کابل مثبت )+( معمواًل قرمز رنگ است.

آبی  یا  قهوه ای  معمواًل سیاه،   )-( منفی  کابل   .2
رنگ است.

یا   OFF موقعیت  در  باید  خودرو  دو  سوئیچ   .1
LOCK قرار داشته باشد.

2. سر کابل مثبت را به قطب مثبت باتری A متصل 
کنید.

باتری  مثبت  قطب  به  را  مثبت  کابل  دیگر  3. سر 
کمکی B متصل نمایید.

4. یک سر کابل منفی را به کابل منفی باتری کمکی 
B متصل کنید.

5. سر دیگر کابل منفی را به بدنه موتور خودرویی 
قسمت  یا  است  شارژ  از  خالی  آن  باتری  که 

فلزی روی بدنه موتور متصل نمایید.

روشن کردن  
1. موتور خودروی دارای باتری کمکی را روشن 
کرده و سپس دور موتور را در دور آرام حفظ 

نمایید.
شارژ  از  خالی  باتری  دارای  خودروی  موتور   .2
را روشن کنید و یک تا دو دقیقه صبر کنید تا 

موتور به نرمی شروع به کار کند.
اگر موتور بالفاصله روشن نمی شود، پس از 30 

ثانیه مجدد استارت بزنید.

 هشدار

از انجام استارت کمکی، سیستم صوتی . 	 قبل 
را خاموش نمایید. در غیر این صورت سیستم 

صوتی خراب خواهد شد.
خود . 	 جای  در  کمکی  کابل  که  شوید  مطمئن 

موتور  حرکتی  اجزای  نزدیک  از  داشته  قرار 
باعث  این صورت  غیر  در  باشد،  نکرده  عبور 
صدمه دیدگی خودرو و آسیب بدنی خواهد شد.

 هشدار

از . 	 خالی  باتری  منفی  قطب  به  را  کمکی  کابل 
شارژ متصل نکنید. در غیر این صورت باعث 
ایجاد جریان الکتریکی و انفجار باتری می شود 
خودرو  یا  شده  بدنی  آسیب  دچار  نتیجه  در 

آسیب می بیند.
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مراحل جدا کردن کابل های کمکی  
1. قبل از جدا کردن کابل کمکی، چراغ های جلو را 
خاموش کرده، سیستم تهویه مطبوع و گرم کن 
جدا  زمان  در  تا  کرده  روشن  را  عقب  شیشه 
کردن کابل کمکی، پیک جریان کاهش پیدا کند.
2. کابل های کمکی را عکس مراحل متصل کردن 

کابل های کمکی جدا نمایید.
کمکی  باتری  کابل  نامناسب  اتصال  ضمن،  در 
بسیار خطرناک است بنابراین برای جلوگیری 
از آسیب بدنی یا صدمه دیدن خودرو و باتری، 
از درستی انجام مراحل باتری کمکی )باتری به 
باتری کردن( مطمئن شوید. اگر مطمئن نیستید 
شرکت  مجاز  نمایندگی  یا  فنی  متخصص  به 

کرمان موتور مراجعه نمایید.

استارت خودرو با هل دادن  
هرگز خودرو را با هل دادن استارت نزنید! در غیر 
این صورت باعث صدمه دیدن خودرو یا حتی بروز 

تصادف می شود.

بکسل کردن خودرو  

گل  از  پوشیده  شنزار،  جاده  در  خودرو  چنانچه 
و الی یا برف گیر افتاده است برای خارج کردن 

خودرو به روش زیر عمل نمایید:
1. غربیلک فرمان را به سمت راست و چپ حرکت 
دهید تا اطراف چرخ های جلو از شن، گل و الی 

یا برف تمیز شود.
2. خودرو را به آرامی و مکرر به سمت جلو و عقب 
از چرخش چرخ ها  امکان  تا حد  دهید  حرکت 
)هرزگردی چرخ( جلوگیری نمایید. سپس کمی 
بار  چند  از  پس  اگر  دهید.  فشار  را  گاز  پدال 
انجام این مراحل، خودرو خارج نشود، برای 
بیرون کشیدن خودرو از محل قالب بکسل در 

جلوی خودرو استفاده نمایید.

 هشدار

بچرخد. . 	 جا  در  سرعت  با  چرخ  ندهید  اجازه 
در غیر این صورت ممکن است باعث ترکیدن 

الستیک و در نتیجه آسیب بدنی شود.
برای بکسل کردن خودرو باید قالب بکسل در . 	

جایگاه خود در جلوی خودرو نصب و سپس 
خودرو بکسل گردد.

گل . 	 از  پوشیده  شنزار،  جاده  در  خودرو  اگر 
و الی یا برف گیر افتاده است و خارج کردن 
خودرو امکان پذیر نیست برای بیرون کشیدن 
در  را  بکسل  قالب  نمایید.  استفاده  خودرو 
سپس  نصب  خودرو  جلوی  در  خود  جایگاه 

خودرو را بکسل کنید.
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نحوه بکسل کردن خودرو  

مطابق قوانین استاندراد  خودرو را بکسل کنید.
در  ایراد  وجود  نشان دهنده  زیر،  شرایط  بروز 
سیستم حرکتی خودرو است. قبل از بکسل کردن 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  خودرو 

تماس بگیرید:
1. در حالی که موتور روشن می شود اما خودرو با 

قراردادن دنده در وضعیت D حرکت نمی کند.
2. سر و صدای غیرعادی شنیده می شود.

توصیه  دارد،  کردن  بکسل  به  نیاز  خودرو  اگر 
سبک  یدک کش  یا  کفی  کامیونت  از  می شود 
با  حتماً  شرایط  این  در  نمایید،  استفاده 
تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی 

بگیرید.

بکسل    برای  خودروبر  کامیون  از  استفاده 
کردن خودرو

مطابق تصویر در صورت استفاده از کامیون، حتمًا 
خودرو را محکم نمایید.

استفاده از خودروی باالبر برای بکسل کردن   
خودرو

باید  جلو  از  خودرو  کردن  بکسل  صورت  در 
قرار  مناسب  شرایط  در  محور  و  عقب  چرخ های 
و  کرده  آزاد  را  برقی  پارک  ترمز  باشند.  داشته 

خودرو را محکم نمایید.

نحوه استفاده از قالب بکسل خودرو  

در شرایط اضطراری که کامیونت کفی در دسترس 
نمی باشد، برای بکسل کردن خودرو از محل قالب 
استفاده  موقت  طور  به  خودرو  جلوی  در  بکسل 
سطح  با  جاده های  در  فقط  روش  این  از  نمایید. 
کوتاه  مسیر  و  پایین  سرعت  و  سخت  و  صاف 

استفاده می شود.
زمانی که خودرو را بکسل می نمایید، راننده باید 
پدال  و  فرمان  غربیلک  و  داشته  قرار  خودرو  در 
سیستم  چرخ ها،  همچنین،  نماید.  کنترل  را  ترمز 

 هشدار

برای بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس . 	
خودرو  چهارچرخ  می شود  توصیه  اتوماتیک، 
این صورت  غیر  در  بلند شود،  زمین  روی  از 

گیربکس صدمه خواهد دید.
به . 	 مجهز  خودروی  کردن  بکسل  صورت  در 

چرخ های  ندهید  اجازه  اتوماتیک  گیربکس 
محرک روی زمین قرار داشته باشند، در غیر 
این صورت، باعث صدمه دیدن شدید گیربکس 

خواهد شد.
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گیربکس، محورها، سیستم فرمان و ترمز از نظر 
عملکردی در شرایط مناسب قرار داشته باشند.

از سپر  1. برای جدا کردن پو شش قالب بکسل 
جلو و نصب کردن قالب بکسل از ابزار مناسب 

استفاده نمایید.

2. طناب بکسل کردن را نصب نمایید، طناب بکسل 
را به قالب بکسل متصل کرده و مراقب باشید 
بدنه خودرو صدمه نبیند. یک تکه پارچه سفید 
)0/3 متر × 0/3 متر( را به وسط طناب بکسل 

مطابق تصویر مقابل ببندید.

3. دسته دنده را در موقعیت دنده N قرار داده و 
موتور را روشن نمایید. در صورتی که موتور 
روشن نمی شود، سوئیچ خودرو را در موقعیت 

ACC یا ON قرار دهید.
4. چراغ هشدار خطر )فالشر( را روشن نمایید، 
ترمز پارک برقی را آزاد کرده و منتظر بمانید تا 

کشنده حرکت نماید.
نبابد  کشنده  سرعت  دستی:  گیربکس  مدل های 
بیشتر از 30km/h و مساحت بکسل کردن نباید 
گیربکس  مدل های  در  باشد.    km  80 از  بیشتر 
 15km/h اتوماتیک: سرعت کشنده نیابد بیشتر از
 1.5km از  بیشتر  نباید  کردن  بکسل  مسافت  و 

باشد.

 هشدار

کردن . 	 بکسل  به  نیاز  و  کرده  گیر  خودرو  اگر 
دارد، با شرکت های امدادی یا نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
چنانچه سیستم روشنایی جلو و عقب خودرو . 	

برای  باشند  سوخته  المپ ها  یا  نمی کند  کار 
استفاده  بکسل  قالب  از  خودرو  کردن  بکسل 

نکنید.
مسیرهای . 	 در  خودرو  کردن  بکسل  برای 

سرباالیی طوالنی از قالب بکسل استفاده نکنید.
خودرو . 	 کردن  بکسل  برای  مفتولی  ازکابل 

استفاده نکنید زیرا سپر خودرو آسیب خواهد 
دید.

در زمان بکسل کردن خودرو، مراقب چراغ های . 5
شدن  شل  از  و  باشید  جلویی  خودروی  ترمز 

طناب بکسل جلوگیری نمایید.
طناب بکسل را روی اتصاالت سیستم تعلیق . 	

قرار ندهید، ممکن است قالب بکسل کشنده و 
اجزای سیستم تعلیق صدمه ببینند.
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بکسل کردن سایر خودروها  

در صورت نیاز به بکسل کردن خودروی دیگر لطفًا 
به نکات زیر توجه نمایید:

1. قالب بکسل عقب را نصب نمایید.
2. طناب بکسل را در قالب بکسل عقب نصب کرده 
و مراقب باشید به بدنه خودرو صدمه ای وارد 
نشود. یک تکه پارچه سفید به ابعاد )0/3 متر × 
0/3 یا بیشتر( را به وسط طناب بکسل متصل 

کنید.
3. چراغ هشدار خطر )فالشر( را روشن کرده و 

سپس بکسل کردن خودرو را شروع نمایید.

زمان    در  اضطراری  شرایط 
استفاده از خودرو

فرمان گیری و بازگشت فرمان گیری اضطراری  

ترمزگیری  فاصله  اگر  اضطراری،  شرایط  در 
ترمزگیری  از  مؤثرتر  فرمان  نباشد،  مناسب 
از برخورد با مانع با عابرین پیاده  تا  عمل کرده 
جلوگیری شود. بعنوان مثال حرکت در سر باالیی.

هنگامی که در سرباالیی حرکت می کنید ممکن است 
در مسیر شما کامیون، کودک و یا خودروی دیگری 
بالفاصله  باید  اینکه  فرض  با  وارد شود.  ناگهان 
خودرو متوقف شود و برای جلوگیری از برخورد 
انجام  را  کار  این  گاهی  می کنید.  ترمز  بالفاصله 
نمی دهید زیرا فاصله کافی برای ترمزگیری وجود 
باید  مانع  کردن  رد  برای  شرایط،  این  در  ندارد. 

اقدامات الزم انجام شود.
را  ترمز  پدال  ابتدا  اضطراری،  شرایط  چنین  در 
فشار دهید. برای جلوگیری از برخورد، الزم است 

 هشدار

از بکسل کردن خودروی سنگین تر از خودروی . 	
صورت  این  غیر  در  کنید،  خودداری  خود 

خودرو صدمه خواهد دید.
در . 	 رانندگی  یا  ناگهانی  حرکت  به  شروع  از 

مسیر پر پیچ و خم خودداری نمایید، در غیر 
این صورت قالب بکسل یا طناب بکسل بیش از 

حد کشیده خواهد شد.
در مسیر سرباالیی طوالنی از قالب بکسل برای . 	

بکسل کردن خودروی دیگر استفاده نکنید.
هنگام بکسل کردن، طناب بکسل باید در جهت . 	

افقی قرار داشته باشد. خودرویی که در گودال 
گیر کرده است را با طناب بکسل خارج نکنید، 
موقعیت  در  بکسل  طناب  این شرایط  در  زیرا 

افقی قرار نخواهد داشت.
بدنه  باشد،  داشته  تاب  بکسل  طناب  چنانچه 

خودرو صدمه خواهد دید.
کردن . 5 بکسل  برای  مفتولی  ازکابل 

خودرو استفاده نکنید زیرا سپر خودرو 
آسیب خواهد دید.

طناب بکسل را روی اتصاالت سیستم . 	

قالب  است  ممکن  ندهید،  قرار  تعلیق 
بکسل کشنده و اجزای سیستم تعلیق 

صدمه ببینند.
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انحراف خودرو به یک سمت جاده  

اگر در زمان رانندگی متوجه شدید که چرخ سمت 
به شانه خاکی جاده  و  لبه جاده خارج  از  راست 
وارد شده است، چنانچه شانه خاکی جاده کمی 
پایین تر از سطح جاده است. ابتدا کمی پدال گاز 
را شل کرده و سپس در محدوده ای که هیچ مانعی 
که  طوری  به  بچرخانید  را  فرمان  ندارد،  وجود 
خودرو از مرز بین جاده و شانه خاکی عبور نموده 

و به جاده باز گردد.

خاموش شدن موتور  

در صورت خاموش شدن موتور در سر چهارراه   
یا تقاطع ها

خاموش  تقاطع  یا  چهارراه  سر  در  موتور  چنانچه 
 )N( گردید، دسته دنده را در موقعیت دنده خالص
انتقال  ایمنی  به محل  را  قرار دهید سپس خودرو 
داده و در صورت امکان در اسرع وقت برای بررسی 
خودرو با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

بگیرید.
خاموش شدن موتور هنگام رانندگی  

در  و  داده  کاهش  بتدریج  را  خودرو  سرعت   .1
مسیر مستقیم به حرکت ادامه دهید. سپس با 
احتیاط خودرو را به کنار جاده حرکت داده و 

در محل ایمنی متوقف نمایید.
2. چراغ هشدار خطر )فالشر( را روشن نمایید.

تا جایی که امکان دارد سرعت را کم کنید. با توجه 
به فاصله خودرو تا مانع و برای دور زدن مانع، 
یا چپ حرکت  به سمت راست  را  غربیلک فرمان 

دهید.

  توجه

در زمان فرمان دهی اضطراری، غربیلک فرمان . 	
و  داشته  نگه   	 و   	 ساعت  موقعیت  در  را 
غربیلک فرمان را به سرعت بچرخانید که باعث 
فرمان خواهد  غربیلک  و سریع  ایمن  چرخش 
شد پس از دور شدن از مانع، غربیلک فرمان به 

سرعت به حالت اولیه خود باز می گردد.

چهارم  یک  تا  را  فرمان  منظورغربیلک  این  برای 
با  جلو  راست  چرخ  که  زمانی  تا  بچرخانید  دور 
لبه جاده تماس پیدا کند. سپس غربیلک فرمان را 
در موقعیت مستقیم قرار داده و مستقیم در جاده 

شروع به حرکت ادامه دهید.

3. سعی کنید موتور را روشن نمایید. اگر موتور 
روشن نمی شود در صورت امکان و بالفاصله 
برای بررسی خودرو با نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور تماس بگیرید.

موتور روشن نمی شود  

موتور برای استارت زدن آرام می چرخد  
و  کرده  بررسی  را  باتری  اتصاالت  وضعیت   .1
مطمئن شوید که اتصاالت باتری تمیز و محکم 

باشند.
2. چراغ های خودرو را روشن کنید. اگر در زمان 
خاموش  یا  کم نور  چراغ ها  زدن،  استارت 
خودرو   12V باتری  شارژ  یعنی  می شوند 

ضعیف می باشد.
3. اتصاالت استارت را بررسی و مطمئن شوید که 

اتصاالت محکم باشند.
4.  به بخش دستورالعمل های مربوط به استارت 

کمکی )باتری به باتری کردن( مراجعه نمایید.
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جوش آوردن موتور  

اگر نشانگر دمای موتور نشان دهد که موتور بیش 
پیدا  کاهش  موتور  دور  است،  شده  گرم  حد  از 
خواهد کرد. در صورت شنیدن صدای غیرعادی، 
یعنی موتور جوش آورده است. در این شرایط لطفًا 

موارد زیر را انجام دهید:
1. برای حفظ ایمنی، بالفاصله خودرو را به کنار 

جاده و محل ایمنی منتقل نمایید.
2. دسته دنده را در موقعیت N قرار داده و ترمز 

6. اگر علت جوش آوردن موتور را پیدا نمی کنید، 
عادی  حد  تا  موتور  دمای  تا  بمانید  منتظر 
کاهش پیدا کند سپس مایع خنک کننده موتور 
مایع خنک کننده  اگر سطح  نمایید.  بررسی  را 
خنک کننده  مایع  لطفاً  نیست،  مناسب  موتور 
اضافه  و حداقل  بین عالمت حداکثر  تا سطح 

نمایید.
کند  کار  دهید  اجازه  و  کنید  روشن  را  موتور   .7
سپس موتور را مجدد از نظر وجود عالئم جوش 
بررسی  برای  نمایید.  بررسی  موتور  آوردن 
موتور به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه کنید.

روشن    موتور  اما  می چرخد،  نرمال  استارت 
نمی شود

1. سطح سوخت را بررسی کنید.
2. زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت LOCK قرار 
دارد، تمام اتصاالت کویل جرقه و شمع موتور را 
بررسی کرده و در صورتی که اتصاالت جدا شده 

یا شل می باشد، آنها را مجدد محکم نمایید.
بررسی  را  موتور  محفظه  در  سوخت  لوله های   .3

نمایید.
4. اگر موتور هنوز روشن نمی شود با نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

برقی را فعال کنید. اگر سیستم تهویه مطبوع 
روشن است آن را خاموش نمایید.

3. در صورتی که آب موتور یا بخار از زیر درب 
موتور خارج می شود، موتور را خاموش نمایید. 
یا  موتور  آب  دیگر  که  زمانی  تا  بمانید  منتظر 
سپس  نشود.  خارج  موتور  درب  زیر  از  بخار 
درب موتور را باز کنید. اگر نشتی آب و یا بخار 
را روشن کرده و  آب مشاهده نکردید، موتور 
عملکرد فن خنک کاری موتور را بررسی کنید. 

اگر فن کار نمی کند موتور را خاموش نمایید.
پارگی بررسی  یا  از نظر کشیدگی  را  4. تسمه ها 
و  رادیاتور  ندارد،  وجود  مشکلی  اگر  کنید. 
خنک کننده  مایع  نشتی  نظر  از  را  شیلنگ ها 
در  )اگر  نمایید.  بررسی  موتور(  )آب  موتور 
زمان پارک خودرو، سیستم تهویهمطبوع هنوز 
زیر خودرو خارج  از  آب سرد  و  است  روشن 

می شود این شرایط عادی است(.
5. چنانچه تسمه ها صدمه دیده یا مایع خنک کننده 
موتور نشتی دارد، بالفاصله موتور را خاموش 
با  سرویس  و  تعمیر  بررسی،  برای  و  کرده 
تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی 

بگیرید.

  توجه

موتور . 	 خنک کننده  مایع  سریع  کاهش 
موتور  خنک کننده  مایع  نشتی  نشان دهنده 
است، در صورت امکان بالفاصله برای تعمیر 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  موتور  بررسی  و 

کرمان موتور مراجعه نمایید.
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دستورالعمل های تعمیر و نگهداری و تمیز کردن خودرو  

به  دوره ای  طور  به  و  حرفه ای  نگهداری  و  تعمیر 
ارزش خودرو کمک می کند، که رعایت آن  حفظ 
منجر به عدم ایجاد خوردگی بدنه و صدمه دیدن 

رنگ خودرو خواهد شد.
نگهداری،   و  تعمیر  بهتر  انجام  و  تسریع  برای 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور به تجهیزات و 
مواد مورد نیاز تعمیر و نگهداری مجهز شده است. 
درج شده  دستورالعمل های  استفاده،  از  قبل  لطفاً 
روی بسته این تجهیزات و مواد را با دقت مطالعه 

نمایید.

 هشدار

است . 	 ممکن  خودرو  نگهداری  و  تعمیر  مواد 
از  نامناسب  استفاده  و  باشد  مضر  و  سمی 
آنها منجر به مسمومیت یا صدمه دیدن خودرو 

گردد.
نامناسب . 	 کردن  تمیز  و  نگهداری  و  تعمیر 

خودرو ممکن است بر تجهیزات ایمنی خودرو 
بدنی  آسیب  به  منجر  همچنین  و  داشته  تأثیر 

شود.

توسط . 	 توصیه شده  و  مواد شوینده مجاز  از 
استفاده  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی 

نمایید.
مواد تعمیر و نگهداری خودرو باید در محلی . 	

ایمن و دور از دسترس کودکان نگهداری شود 
تا از مسمومیت جلوگیری گردد.

و . 5 تعمیر  مواد  مسمومیت،  از  جلوگیری  برای 
نگهداری خودرو را در ظروف نامناسب مانند 

بطری یا قوطی های کنسرو نگهداری نکنید!
نگهداری، . 	 و  تعمیر  مواد  از  استفاده  از  قبل 

شده  درج  ایمنی  هشدارهای  و  دستورالعمل 
روی بسته بندی مواد را با دقت بخوانید.

اگر بخار سمی از مواد خارج می شود، بایستی . 	
این مواد را در محیط باز یا در محل با تهویه 

مناسب استفاده نمایید.
تمیز کردن خودرو . 	 و  نگهداری  و  تعمیر  برای 

روغن  تربانتین،  سیاه،  نفت  مانند  موادی  از 
فرّار  مواد  سایر  یا  رنگ  پاک کننده  موتور، 
قابل  و  سمی  مواد  این  زیرا  نکنید،  استفاده 
اشتعال هستند که به راحتی باعث آتش سوزی 

و انفجار خواهد شد.

   حفظ محیط زیست

شستشوی . 	 برای  شده  طراحی  محل های  از 
خودرو استفاده کنید، تا از آلوده شدن فاضالب 
جلوگیری  سوخت  و  گریس  روغن،  وسیله  به 
خودرو  شستشوی  مکان ها  برخی  در  شود. 

ممنوع است.
و . 	 تعمیر  برای  طبیعت  دوستدار  مواد  از  لطفاً 

نگهداری خودرو استفاده نمایید.
مواد باقی مانده تعمیر و نگهداری نباید مانند . 	

دور  برای  ریخته شود.  دور  خانگی  زباله های 
دستورالعمل  مطابق  مانده  باقی  مواد  ریختن 

درج شده روی بسته بندی مواد اقدام نمایید.

  توجه

مواد شوینده حاوی حالل ها باعث خوردگی و . 	
صدمه دیدگی بدنه خودرو خواهد شد.

سعی . 	 است،  خشک  خودرو  سطح  که  زمانی 
از  را  یا گرد و غبار  آلودگی، گل و الی  نکنید 
از  کردن  تمیز  برای  کنید.  تمیز  خودرو  سطح 
پارچه خشک یا فوم پالستیکی استفاده نکنید 
زیرا ممکن است رنگ بدنه یا شیشه های خودرو 

صدمه ببیند.
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تعمیر و نگهداری و تمیز کردن بیرون خودرو  

تمیز کردن بیرون خودرو  

در صورت باقی ماندن موادی مانند الشه حشرات، 
مواد  ذرات  جاده،  غبار  و  گرد  پرندگان،  فضله 
مواد  سایر  و  جاده  نمک  دوده،  قیر،  صنعتی، 
خورنده به مدت طوالنی روی بدنه خودرو، باعث 
صدمه دیدگی شدید رنگ و هوای گرم )مانند توقف 
خودرو در زیر نور آفتاب( باعث تشدید خوردگی 
خودرو خواهد شد. زیر بدنه خودرو را باید به طور 

مرتب تمیز کرد.

  توجه

شستشوی . 	 برای  استفاده  مورد  آب  دمای 
خودرو نباید بیشتر از C°0	+ باشد.

شستشو . 	 زمان  در  خودرو  رنگ  اینکه  برای 
آسیب نبیند، تمیز کردن خودرو را در زیر نور 

مستقیم آفتاب انجام ندهید.
از . 	 خودرو  کردن  تمیز  و  شستشو  برای 

 هشدار

قبل از تعمیر و نگهداری و تمیز کردن خودرو، . 	
خاموش  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  باید 
)ترمزدستی(  پارک  ترمز  و  بسته(  )سوئیچ 

درگیر شده باشد.
داخل . 	 یا  خودرو  بدنه  زیر  کردن  تمیز  هنگام 

رینگ چرخ مراقب لبه های تیز و گوشه ها باشید 
تا بازو و دست شما خراشیده نشود.

نازل . 	 از قرار دادن  هنگام تمیز کردن خودرو، 

خودداری  هوا  ورودی  دریچه  مقابل  شیلنگ 
نمایید.

پس از شستشوی خودرو ممکن است دیسک . 	
ترمز و لنت های ترمز در اثر رطوبت یا وجود 
یخ )در فصل زمستان( خیس شوند و بنابراین 
ترمزها ممکن است به درستی ترمز نگرفته و 
فاصله ترمزگیری طوالنی تر  شود. چند بار پدال 
از  یخ  ذرات  و  رطوبت  تا  دهید  فشار  را  ترمز 
سطح دیسک و لنت های ترمز برطرف شود. در 
زمان انجام این کار باید شرایط عبور و مرور و 

قوانین را در نظر داشته باشید.

شستشوی  مواد  خانگی،  قوی  صابون های 
خانگی، بنزین یا حالل ها استفاده نکنید.

از . 	 خودرو  شستشوی  و  کردن  تمیز  برای 
یا  زبرآشپزخانه  اسفنج های  زبر،  اسفنج های 
بدنه  سطح  زیرا  نکنید،  استفاده  مشابه  ابزار 

خودرو آسیب خواهد دید.
برای تمیز کردن چراغ های جلو از پارچه خشک . 5

یا اسفنج استفاده نکنید. بهتر است چراغ های 
یا  پارچه  و  صابون  و  آب  محلول  با  را  جلو 

اسفنج نم دار تمیز نمایید.
دستورالعمل های شستشوی خودرو در هوای . 	

سرد: در صورت استفاده از شیلنگ آب برای 
شستشوی خودرو، سر شیلنگ آب را در مقابل 
سوراخ کلید، درز درب ها، درپوش محفظه بار 
یا درب موتور قرار ندهید تا از یخ زدن سوراخ 

کلید و نوار آب بندی جلوگیری شود.



رو
ود

 خ
دن

کر
یز 

 تم
ی و

دار
گه

و ن
یر 

عم
ت: ت

هش
ل 

ص
ف

208

استفاده از کارواش  

برای شستشوی  کارواش  از  استفاده  در صورت 
و  عالئم  به  باید  کارواش  مسؤول  خودرو، 
دستورالعمل های دستگاه های اتوماتیک شستشوی 
احتیاطی  اقدامات  باشد.  داشته  توجه  خودرو 
متداول مانند بسته بودن تمام شیشه ها و تا کردن 
آینه های بغل را قبل از شستشو انجام دهد تا در 
وارد  خودرو  به  آسیبی  خودرو  شستشوی  زمان 
نشود. اگر خودرو مجهز به بادگیر،  باربند سقفی 
یا آنتن رادیو باشد، قبل از شستشوی خودرو به 

مسؤول کارواش اطالع دهید.
ثابت  و  پایدار  کافی  اندازه  به  خودرو  بدنه  رنگ 
است که در اثر استفاده از دستگاه های اتوماتیک 
شستشوی خودرو صدمه نبیند، با این حال مراقبت 
نمایید که ضربات ناشی از دستگاه های شستشوی 

اتوماتیک رنگ بدنه را خراب نکند.
در  خودرو  شستشوی  برای  می شود  توصیه 
کارواش از دستگاه های شستشوی اتوماتیک فاقد 

برس استفاده گردد.

شستشوی دستی خودرو  
بدنه  از  سطحی  آلودگی های  کردن  تمیز  برای 
دهید.  را شستشو  آب خودرو  مقداری  با  خودرو 
یا  تمیز  دستکش  و  اسفنج  از  استفاده  با  سپس 
برس، شستشو را از سقف تا پایین به آرامی انجام 
دهید. برای تمیز کردن آلودگی های سخت از مواد 
شوینده استفاده نمایید. برای تمیز کردن همواره 
پایان  در  نمایید.  استفاده  دستکش  و  اسفنج  از 
درزها  و  چرخ ها  کردن  تمیز  به  اقدام  شستشو، 

نمایید.

شستشوی خودرو با آب فشار باال  
برای  باال  فشار  آب  از  استفاده  صورت  در 
دستورالعمل های  به  همواره  خودرو  شستشوی 
سازنده مانند میزان فشار آب و فاصله قرار گرفتن 

نازل فشار باالی آب توجه داشته باشید. 
نازل شیلنگ فشار باالی آب را در فاصله مناسب از 
قسمت های نرم مانند شیلنگ های الستیکی، قطعات 
پالستیکی و سنسورهای در سپرهای جلو و عقب 
قرار دهید. برای تمیز کردن شیشه های یخ زده یا 

پوشیده از برف از آب فشار باال استفاده نکنید.
از  باال  فشار  آب  با  خودرو  شستشوی  برای 
استفاده  ناز ل های خوشه ای  یا  نازل های چرخان 

نکنید.

پولیش و واکس زدن خودرو  

خودرو  بدنه  رنگ  پایداری  به  مرتب  زدن  واکس 
کمک می کند. برای حفظ رنگ بدنه خودرو توصیه 
مناسب  کیفیت  با  و  سخت  واکس  از  می شود 
باعث  )واکس(  مومی  حالل های  شود،  استفاده 

حفظ رنگ بدنه خودرو خواهد شد.

 هشدار

استفاده نامناسب از شیلنگ های آب فشار باال . 	
برای شستشوی خودرو منجر به صدمات قابل 
بر  یا غیرقابل مشاهده طوالنی مدت  مشاهده 
خودرو  قسمت های  سایر  و  الستیک ها  روی 
شده و شاید منجر به بروز تصادف و آسیب 

بدنی شود.
هنگام شستشو به فاصله مناسب نازل شیلنگ . 	

آب فشار باال و الستیک ها توجه داشته باشید.
نازل های . 	 از  الستیک  سطح  شستشوی  برای 

تا  نازل  کم  فاصله  نکنید.  استفاده  خوشه ای 
سطح الستیک باعث صدمات قابل مشاهده یا 
غیر قابل مشاهده روی سطح الستیک خواهد 

شد.



209

J7
ی 

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دف

 هشدار

از بارگیری بیش از حد استاندارد خودرو که در . 	
دفترچه راهنما مشخص شده خودداری نمایید، 

زیرا ممکن است خودرو صدمه ببیند.

پولیش کردن  
و  داده  از دست  را  بدنه درخشش خود  اگر رنگ 
مات شده است، الزم است سطح بدنه خودرو را 
نمی تواند  تنهایی  به  واکس  زیرا  نمایید،  پولیش 

درخشش رنگ بدنه را حفظ نماید.

تمیز کردن قسمت زیرین بدنه خودرو  

برای تمیز کردن بدنه زیر خودرو باید تکنیک های 
الزم را بدانید، در غیر این صورت، صدمه دیدن 
زیر بدنه خودرو و شاسی حتمی است. ابتدا سطح 
محافظ زیر بدنه خودرو و شاسی را بررسی نمایید 
و در صورت لزوم تعمیر کنید. استفاده از ضدزنگ 
شرکت  مجاز  نمایندگی  در  را  محافظ  تعمیر  یا 

کرمان موتور انجام دهید.
در فصل زمستان که سطح جاده نمک زده می شود، 
بدنه زیر خودرو را باید به طور مرتب تمیز کرده و 
از جمع شدن گرد و غبار همراه با نمک جلوگیری 
تشدید  به  منجر  صورت  این  غیر  در  نمایید، 

  توجه

قبل از واکس زدن، خودرو را کامالً شستشو . 	
دهید.

مطابق . 	 خودرو  بدنه  سطح  زدن  واکس  برای 
دستورالعمل سازنده واکس عمل نمایید.

و . 	 درخشش  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 
مواد  دارای  واکس های  از  بدنه  رنگ  جالی 
مواد  یا  پولیش  برای  درشت  ذرات  ساینده، 

شوینده استفاده نکنید.
توصیه می شود خودروی نو را بعد از شش ماه 

واکس بزنید.

  توجه

خودرو، . 	 دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 

شیشه  پالستیکی،  روکش  دارای  قسمت های 
رنگ  دارای  عقب  چراغ های  و  جلو  چراغ های 

مات را پولیش یا واکس نزنید.
در صورت کثیف بودن خودرو یا قرار داشتن . 	

پولیش  را  آن  غبار  و  گرد  منطقه  در  خودرو 
نکنید.

اگر مواد پولیشی دارای مواد مومی نیست پس . 	
واکس  را  بدنه خودرو  کردن سطح  پولیش  از 

بزنید.

خوردگی زیر بدنه خودرو و سیستم تعلیق خودرو 
خواهد شد.

قبل از رسیدن فصل زمستان، آب بند های خودرو 
را  آب بند ها  لزوم  در صورت  و  نمایید  بررسی  را 

ترمیم کنید.
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تمیز کردن شیشه ها و آینه های بغل  

و  شیشه ها  سطح  پاک کن،  شیشه  از  استفاده  با 
آینه های بغل را مرطوب کرده و سپس با پارچه ای 
لکه  مانند،  مانده  باقی  ذرات  نمایید.  تمیز خشک 
روغن، گریس و ژل سیلیکا روی سطح شیشه و 
آینه با استفاده از مایع شیشه پاک کن و پاک کننده 

ژل سیلیکا برطرف و تمیز خواهد شد.

تمیز کردن ذرات واکس  
ذرات  مخصوص،  تمیزکننده  مایع  از  استفاده  با 
کسب  برای  نمایید.  تمیز  را  واکس  باقی مانده 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  بیشتر  اطالعات 

کرمان موتور تماس بگیرید.

تمیز کردن برف  
با استفاده از برس کوچکی برف باقی مانده روی 

سطح شیشه ها و آینه های بغل را تمیز کنید.

تمیز کردن ذرات یخ  
اسپری  از  استفاده  با  را  یخ  ذرات  است  بهتر 
با  نکنید  سعی  نمایید.  تمیز  ضدیخ  مخصوص 
استفاده از کاردک یا بیلچه و حرکت آن به سمت 
را  باقی مانده  جلو و عقب روی سطح شیشه، یخ 
یا  بیلچه  یخ  ذرات  تراشیدن  برای  نمایید.  تمیز 

لوله و منبع اگزوز  
لوله و منبع اگزوز را به طور ظاهری بررسی نمایید. 
موتور را روشن کرده و آن را از نظر شنیدن سر 
اگزوز  دود  خروج  زمان  در  غیرعادی  صدای  و 
بررسی کنید و در صورت لزوم اتصاالت را محکم 

کرده یا تعویض نمایید.
زمانی که موتور در حال کار است به اجزای سیستم 
سوختگی  دچار  است  ممکن  نزنید،  دست  اگزوز 
شوید. زمانی که موتور برای مدت طوالنی روشن 
می کنید حداقل  را خاموش  موتور  و سپس  است 
30 دقیقه صبر  کنید تا اجزای سیستم اگزوز کاماًل 
خنک شود و سپس به آن دست بزنید در غیر این 

صورت دچار سوختگی خواهید شد.

 هشدار

لوله . 	 برای  نگهدارنده  یا  آب بندی  چسب  از 
یا  حرارتی  عایق  کاتالیستی،  مبدل  اگزوز، 
باالیی  دارای دمای  از خودرو که  قسمت هایی 
هستند استفاده نکنید. زیرا زمانی که خودرو 
آتش سوزی  در حال حرکت است ممکن است 

ایجاد شود.

 هشدار

و . 	 دید  کاهش  باعث  شیشه  سطح  شدن  تار 
افزایش خطر تصادف و آسیب بدنی می شود.

برای حفظ ایمنی باید سطح شیشه ها همواره . 	
تمیز و واضح باشد.

سطح داخل و بیرونی شیشه نباید بخار گرفته . 	
یا پوشیده از برف باشد.

کاردک را فقط در یک جهت حرکت دهید. حرکت 
به سمت جلو و عقب آن باعث صدمه دیدن سطح 

شیشه خواهد شد.

  توجه

برای تمیز کردن برف و یخ روی سطح شیشه ها . 	
از آب داغ استفاده نکنید زیرا  آینه های بغل  و 
باعث ترک خوردن شیشه ها و سطح آینه بغل 

خواهد شد.
المنت گرمکن شیشه عقب روی سطح داخلی . 	

شیشه عقب قرار دارد. برای تمیز کردن شیشه 
یا  خورنده  مواد  دارای  شوینده های  از  عقب 

اسیدی یا سایر مواد شیمیایی استفاده نکنید.
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تمیز کردن چرخ ها  

برای حفظ تمیزی ظاهری، چرخ و روکش چرخ ها 
را به طور مرتب تمیز نمایید. توصیه می شود برای 
تمیز کردن چرخ ها از محلول آب و صابون خنثی یا 

مواد شوینده استفاده نمایید.

  توجه

رینگ . 	 دارای  چرخ های  کردن  تمیز  برای 
کننده های  تمیز  از  قالپاق چرخ  یا  آلومینیومی 
خورنده  مواد  یا  الکل  یا  ساینده  مواد  دارای 

استفاده نکنید.
را . 	 چرخ ها  هستند،  داغ  الستیک ها  که  زمانی 

تمیز نکنید.
شوینده . 	 مایع  به  کامالً  را  چرخ ها  که  زمانی 

آغشته کردید، به مدت 5	 دقیقه چرخ ها را تمیز 
و شستشو دهید.

رینگ و الستیک را کامالً تمیز کنید، بخصوص . 	
شده،  زده  نمک  جاده  در  رانندگی  از  پس 
را  چرخ ها  بالفاصله  باید  زمستان  فصل  در 

شستشو و تمیز کنید.
در . 5 مرتب  طور  به  زمستان  فصل  در  اگر 

می  کنید،  رانندگی  شده  نمک زده  جاده های 
خوردگی  از  جلوگیری  برای  می شود  توصیه 

چرخ ها آنها را واکس بزنید.
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تمیز کردن داخل خودرو  
اگر آلودگی به مدت طوالنی روی قسمت های خودرو باقی مانده و سخت شود، تمیز کردن آنها مشکل است و ممکن است به راحتی آلودگی تمیز نشود.

توصیه می شود برای تمیز کردن قسمت های مختلف خودرو به جدول زیر مراجعه نمایید.

بخش های مختلف 
روش توصیه شدهعامل آلودگیداخل خودرو

با استفاده از شیشه پاک کن، شیشه را تمیز کرده و با استفاده از پارچه کرکی و مناسب خشک نمایید.آلودگیشیشه های خودرو

روکش های پارچه ای و چرم 
مصنوعی

با استفاده از جاروبرقی سطح را تمیز کنید تا از صدمه دیدن روکش پارچه ای و چرمی جلوگیری شود.ذرات آلوده

با استفاده از پارچه جاذب و محلول آب و صابون قلیایی، محل را بالفاصله تمیز کنید.لکه مایعات مانند قهوه، چای و غیره

لکه چربی مانند لکه روغن، لوازم 
آرایشی و غیره

با استفاده از محلول آب و صابون محل را تمیز و سپس با پارچه مناسب لکه چربی و رنگ را تمیز کرده 
و در صورت لزوم مجدد با آب شستشو دهید.

لکه آلودگی مانند جوهر خودنویس 
و جوهر خودکار، الک  ناخن، رنگ 

التکس، واکس کفش، لکه خون و غیره
با استفاده از ماده لکه بر محل را تمیز کرده و در صورت لزوم با محلول آب و صابون شستشو دهید.

تعمیر و نگهداری
برای ترمیم روکش های پارچه ای، میکروفیبر یا روکش چرم مصنوعی از شوینده های مخصوص چرم، 

حالل ها، واکس مخصوص کف،  واکس کفش یا مواد مشابه استفاده نکنید.

چرم طبیعی

بالفاصله با پارچه کتان و محلول آب و صابون تمیز شود.لکه تازه

لکه مایعات مانند قهوه، چای و غیره
لکه تازه: با استفاده از پارچه نرم و جاذب آب تمیز شود.

لکه خشک شده: با استفاده از مایع لکه بر مناسب چرم طبیعی تمیز شود.
لکه چربی مانند روغن، لوازم آرایشی 

و غیره
لکه تازه: با استفاده از مایع لکه بر مناسب چرم طبیعی تمیز شود.

لکه خشک شده: با استفاده از اسپری لکه بر چربی تمیز شود.
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بخش های مختلف 
روش توصیه شدهعامل آلودگیداخل خودرو

چرم طبیعی

لکه آلودگی مانند جوهر خودنویس و 
جوهر خودکار، الک ناخن، رنگ التکس، 

واکس کفش، لکه خون و غیره
با استفاده از لکه بر مناسب چرم طبیعی تمیز شود.

تعمیر و نگهداری

از روغن مناسب با اثر قوی و ضد نور به طور مرتب استفاده کنید. پس از هر بار تمیز کردن در صورت 
لزوم پارک خودرو به مدت طوالنی در محیط باز برای جلوگیری از عواقب ناشی از تابش مستقیم نور 
آفتاب، سطوح چرمی را بپوشانید. برای ترمیم روکش چرم طبیعی از حالل ها،  واکس کفش یا مواد مشابه 

استفاده کنید.

روکش های پالستیکی 
و فلزی

با استفاده از پارچه نرم و نم دار تمیز کنید.لکه آلودگی

لکه های سخت
با استفاده از پارچه جاذب مناسب و مقدار کمی محلول آب و صابون تمیز شود، در صورت لزوم از 

تمیزکننده مخصوص روکش پالستیک استفاده نمایید.

آلودگیصفحه نمایشگر
با استفاده از پارچه ای نرم و کمی آب یا شیشه پاک کن مخصوص یا تمیزکننده های مخصوص صفحات 

LCD تمیز شود.

آلودگیکمربند ایمنی
تسمه کمربند را کاماًل بیرون بکشید. از یک برس نرم برای تمیز کردن آلودگی های روی تسمه کمربند 
استفاده نمایید. با استفاده از محلول آب و صابون تسمه را تمیز کنید. قبل از اینکه تسمه کمربند در 

جمع کننده جمع شود اجازه دهید تسمه کاماًل خشک شود.
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ترمیم با استفاده از ضدزنگ  

عوامل پوسیدگی خودرو  

چربی ها،  و  رطوبت  همراه  به  خاک  و  گرد  تجمع 
قسمت های  روی  بر  آنها  انباشت  سبب  می تواند 
که  شود   .  .  . و  درزها  سوراخ ها،  بدنه،  مختلف 
عملکرد  است  ممکن  پوسیدگی  ایجاد  بر  عالوه 
تاثیر قرار  از قطعات و سنسورها را تحت  برخی 

داده و سبب بروز حادثه گردد.

عوامل محیطی پوسیدگی خودرو  

رطوبت  
وجود آلودگی، شن و ماسه و آب روی کف خودرو 
باعث تشدید پوسیدگی یا خوردگی خودرو خواهد 
شد. کفپوش و موکت کف خودرو اگر خیس باشد 
بایستی  نمی شود.  کاماًل خشک  داخل خودرو  در 
از خودرو خارج کرده و  کفپوش و موکت کف را 
و  پوسیدگی  از  تا  کاماًل خشک شود  دهید  اجازه 

خوردگی خودرو جلوگیری شود.

شرایط آب و هوایی با رطوبت باال  
پوسیدگی و خوردگی خودرو در مناطق دارای آب و 

هوایی با رطوبت باال بیشتر و شدیدتر است.

آلودگی یا نمک بررسی نمایید. در صورت آلودگی 
محل را در اسرع وقت شستشو و تمیز کنید.

دمای باال  
دمای باال باعث تشدید شدن پوسیدگی و خوردگی 
تهویه  سیستم  با  محل هایی  در  بخصوص  خودرو 

نامناسب می شود.

آلودگی هوا  
در  بخصوص  هوا  در   نمک  وجود  صنعتی،  آلودگی 
مناطق ساحلی یا رانندگی در جاده های نمک زده شده 
باعث تشدید پوسیدگی یا خوردگی خودرو می شود. 
وجود نمک جاده باعث سرعت بخشیدن به هوازدگی 
)فرسایش در اثر هوا( و صدمه دیدن رنگ بدنه خودرو 

خواهد شد.

استفاده از ضدزنگ در خودرو  

برای تمیز نگه داشتن خودرو به طور موقت خودرو 
را شستشو داده و واکس بزنید.

رنگ بدنه خودرو را از نظر ظاهری بررسی کنید. 
در  و  بالفاصله  صدمه دیدگی  وجود  صورت  در 

اسرع وقت آن را ترمیم نمایید.
برای جلوگیری از جمع شدن آب در خودرو، اجازه 
تخلیه  بدنه خودرو  زیر  محل سوراخ  از  آب  دهید 
خالی شود. زیر بدنه خودرو را از نظر وجود شن، 

 هشدار

برای تمیز کردن آلودگی، شن و ماسه یا ذرات . 	
نکنید.  استفاده  آب  از  خودرو  اتاق  در  آلوده 
جاروبرقی  از  استفاده  با  می شود  توصیه 

آلودگی در اتاق خودرو را تمیز نمایید.
تجهیزات . 	 با  مایعات  سایر  و  آب  تماس  از 

است  ممکن  زیرا  کنید.  جلوگیری  الکتریکی 
باعث صدمه دیدگی اجزای الکتریکی شود.

در ماه های فصل زمستان، زیر بدنه خودرو را . 	
به طور مرتب تمیز کنید. مواد شیمیایی مورد 
استفاده برای ذوب یخ جاده در فصل زمستان 
و صدمه دیدگی  خوردگی  پوسیدگی،  به  منجر 
و گلگیرها  ترمز، شاسی  کابل  ترمز،  لوله های 

خواهد شد.
از . 	 محل پارکینگ خودرو باید خشک و عاری 

رطوبت بوده و  باشد. خودرو را در پارکینگ های 
دارای رطوبت باال و سیستم تهویه نامناسب به 

مدت طوالنی پارک نکنید.



خودروفصل 9 نگهداری  و  تعمیر 
217 نکات مربوط به تعمیر و نگهداری

218     تعمیر و نگهداری دوره ای

219     تعمیر و نگهداری عادی

221 بررسی محفظه موتور

221     مروری بر محفظه موتور

222     تمیز کردن و جلوگیری از ورود گرد و غبار به محفظه موتور

223  مایع خنک کننده موتور

225     بررسی سطح مایع خنک کننده موتور

225    تعویض مایع خنک کننده موتور

226   روغن موتور

226     بررسی سطح روغن موتور

227     تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

228 تسمه موتور

228 شمع موتور

229 روغن گیربکس



فصل 9
229 فیلتر هوا 

230 ترمزها

230   بررسی ترمز پارک

230   بررسی پدال ترمز 

230    بررسی بوستر ترمز 

231 روغن ترمز

232 مایع شیشه شوی شیشه جلو

233 برف پاک کن های شیشه جلو

233   تمیز کردن تیغه های برف پاک کن

234    تعویض تیغه برف پاک کن

234 تعمیر و نگهداری فیلتر هوای اتاق

234 )A/C( تعمیر و نگهداری سیستم تهویه مطبوع

235 باتری

237 تعویض باتری ریموت کنترل

239 تعویض فیوز 

240 تعویض المپ چراغ ها 

241 چرخ ها 

242    فشار باد الستیک

243    انواع الستیک ها

244    زنجیر چرخ 

244   نصب چرخ زاپاس

244   جابجایی چرخ ها

245   صدمه دیدگی و سایش الستیک ها

246   تعویض مجموعه رینگ و الستیک
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نکات مربوط به تعمیر و نگهداری  
تعمیر و نگهداری خودرو شامل تعمیر و نگهداری 
شرایط  حفظ  برای  می شود.  منظم  و  دوره ای 
مناسب خودرو، تعمیر و نگهداری دوره ای و منظم 
وظایف  از  دوره ای  نگهداری  و  تعمیر  است.  الزم 
و  نگهداری  و  تعمیر  هنگام  است.  خودرو  مالک 
بررسی خودرو احتیاط کنید تا باعث آسیب بدنی یا 

صدمه دیدگی خودرو نشود.

 هشدار

گاهی انجام تعمیر و نگهداری خودرو خطرناک . 	
انجام  برای  کافی  تجربه  و  دانش  اگر  است. 
تجهیزات  و  ابزار  یا  ندارید  نگهدرای  و  تعمیر 
مورد نیاز در دسترس نمی باشد، ممکن است 
در زمان انجام تعمیر و نگهداری دچار آسیب 
بدنی جدی شوید. برای انجام تعمیر و نگهداری 
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

کنید.
کیفیت . 	 نگهداری  و  تعمیر  در  مهم  عوامل  از 

ایمنی  بر  که  است  استفاده  مورد  قطعات 
و  سوخت  مصرف  در  صرفه جویی  خودرو، 

حفظ محیط زیست تأثیر می گذارد. اگر خودرو 
قطعات  از  لطفاً  دارد  بررسی  و  تعمیر  به  نیاز 

یدکی اصل استفاده نمایید.
خودرو، . 	 نگهداری  و  تعمیر  یا  بررسی  برای 

باید خودرو را در محل صاف و همواری پارک 
درگیر  را  دستی(  )ترمز  پارک  ترمز  نمایید، 
نمایید و دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید.

هنگام تعویض تا تعمیر هر قطعه ای در خودرو، . 	
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  شوید  مطمئن 

OFF یا LOCK قرار داشته باشد.
در . 5 است،  باال  خیلی  موتور  دمای  که  زمانی 

که  شوید  مطمئن  نکنید.  کار  موتور  محفظه 
موتور خاموش است و اجازه دهید موتور کامالً 

سرد شود.
اگر در حالی که موتور کار می کند می بایست در . 	

محفظه موتور کار کنید، دست، لباس، موی سر 
و ابزار را دور از فن، تسمه ها و سایر اجزای 

حرکتی در محفظه موتور قرار دهید.
نگهداری . 	 و  تعمیر  از  قبل  می شود  توصیه 

خودرو لباس های گشاد را از تن خارج کرده یا 
آنها را محکم تر ببندید و جواهرات خود مانند 

حلقه و ساعت را خارج کنید.
در صورتی که موتور باید در محیط بسته ای . 	

مانند پارکینگ روشن شود، مطمئن شوید که 
دود  تا  باشد  مناسب  پارکینگ  تهویه  سیستم 

اگزوز از محیط پارکینگ خارج شود.
خودرو . 	 زیر  هرگز  خودرو  زدن  جک  زمان  در 

قرار نگیرید.
شعله . 0	 دادن  قرار  یا  دخانیات  استعمال  از 

باتری  یا  سوخت  باک  نزدیکی  در  جرقه  و 
خودداری نمایید.

		 . ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  زمانی 
قرار دارد اتصاالت باتری یا سوکت دسته سیم 

اجزای خودرو را متصل یا جدا نکنید.
در موتورهای مجهز به سیستم انژکتور چند . 		

نقطه ای لطفاً برای تعویض فیلتر سوخت و یا 
تعمیر یا تعویض لوله های سوخت به نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید. زیرا 
زمانی که موتور خاموش می باشد هنوز فشار 

لوله های سوخت باال است.
خنک کاری . 		 فن  به  مجهز  شما  خودروی 

اتوماتیک است و فن بدون هیچ هشداری شروع 
در  خودرو  سوئیچ  اگر  حتی  می کند  کار  به 
موقعیت OFF قرار داشته و موتور نیز خاموش 
بدنی،  آسیب  بروز  از  جلوگیری  برای  باشد. 
کابل منفی باتری را قبل از کار کردن در نزدیکی 

فن جدا نمایید.
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تعمیر و نگهداری دوره ای  

برای انجام راحت مراحل تعمیر و نگهداری، موارد 
فهرست  تعمیرات  راهنمای  در  نگهداری  و  تعمیر 
شده است. هنگام انجام تعمیر و نگهداری به این 

فهرست مراجعه نمایید.
دارای  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های 
تجهیزات  و  حرفه ای  فنی  کارشناسان  و  پرسنل 
خودرو  دوره ای  نگهداری  و  تعمیر  برای  الزم 
می باشند. توصیه می شود به طور جدی از قطعات 
یدکی عرضه شده توسط نمایندگی مجاز شرکت 
قطعات  تعویض  و  تعمیر  زمان  در  کرمان موتور 

خودرو استفاده نمایید.

در زمان کار کردن روی خودرو لطفاً از عینک . 		
ایمنی استفاده نمایید.

	5 . ON در صورتی که سوئیچ خودرو در موقعیت
یا سوکت دسته  باتری  کابل منفی  دارد،  قرار 

سیم اجزای مربوط به گیربکس را جدا نکنید.

   حفظ محیط زیست

مایع . 	 موتور،  روغن  با  مستقیم  تماس  از 
خنک کننده موتور و سایر مایعات مصرف شده 
روغن  ریختن  دور  نمایید.  خودداری  خودرو 
موتور، مایع خنک کننده موتور و سایر مایعات 
صدمه  زیست  محیط  به  نامناسب  روش  به 
قوانین  و  دستورالعمل ها  با  مطابق  می زند. 
خودرو  مایعات  ریختن  دور  به  نسبت  محلی 

اقدام نمایید.
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تعمیر و نگهداری عادی  

تعمیر و نگهداری عادی شامل مواردی است که روزانه باید در خودرو مورد بررسی قرار گیرد. با انجام تعمیر و نگهداری عادی، خودرو به درستی کار خواهد 
کرد. برای انجام تعمیر و نگهداری عادی نیاز به مهارت مکانیکی کمی است و چند ابزار معمولی هم باید در دسترس داشته باشید. این بررسی ها می تواند 

توسط مالک خودرو یا فرد متخصص یا در صورت لزوم در نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.

شرح بررسیاجزای مورد بررسی

قطعاتی که قباًل بررسی کرده اید باید عملکرد مناسب داشته باشند.سیستم را از نظر وجود شرایط مناسب بررسی کنید

اجزای انتقال قدرت

موتور

سطح روغن موتور و مایع خنک کننده را از نظر مناسب بودن بررسی نمایید.
موتور را از نظر نشتی آب یا روغن بررسی کنید.

تسمه را از نظر کشش مناسب، صدمه دیدگی و ساییدگی بررسی نمایید.

گیربکس را از نظر نشتی روغن بررسی کنید.گیربکس

روغن ترمز و مایع شیشه شوی را از نظر مقدار مناسب و عدم نشتی بررسی کنید.سایر موارد

بخش بیرونی خودرو

سیستم اگزوز را از نظر رنگ دود اگزوز و نشتی گازهای آالینده بررسی نمایید.سیستم خروجی

اتصاالت کمک فنر را از نظر صدمه دیدگی یا ترک خوردگی بررسی نمایید.سیستم تعلیق

الستیک ها

فشار باد الستیک را از نظر مناسب بودن بررسی کنید.
الستیک ها را از نظر ساییدگی بررسی نمایید.

مهره چرخ ها را از نظر سفت شدن در حد مناسب بررسی کنید.

تمام چراغ های خودرو را از نظر عملکرد مناسب و عدم صدمه دیدگی بررسی نمایید.چراغ های خودرو

پالک خودرو را از نظر سالم بودن بررسی کنید.پالک خودرو
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شرح بررسیاجزای مورد بررسی

بخش داخلی خودرو

سطح سوخت در باک را بازبینی و موتور را از نظر عملکرد مناسب بررسی نمایید.موتور

غربیلک فرمان
غربیلک فرمان را از نظر چرخیدن مناسب بررسی کنید.

چرخ ها را از نظر عملکرد مناسب بررسی نمایید.

سیستم ترمز

پدال ترمز را از نظر حرکت مناسب بررسی کنید.

سیستم ترمز را از نظر عملکرد مناسب بررسی نمایید.

پدال ترمز را از نظر کورس آزاد مناسب بررسی نمایید.
کلید EPB را از نظر عملکرد مناسب بررسی کنید.

دسته دنده را از نظر عملکرد مناسب بررسی کنید.گیربکس

کمربند ایمنی
تمام تجهیزات ایمنی خودرو را از نظر شرایط و عملکرد مناسب بررسی نمایید.

تسمه کمربند ایمنی را از نظر بریدگی یا ساییدگی بررسی نمایید.
سطح آینه را از نظر تمیز بودن بررسی کنید.آینه بغل

بوق خودرو را از نظر عملکرد درست بررسی کنید.بوق

برف پاک کن را از نظر عملکرد مناسب بررسی کرده و سطح مایع شیشه شوی درون مخزن را بررسی نمایید.برف پاک کن

جلو داشبورد و کلیدهای 
کنترل

جلو داشبورد و کلیدهای کنترل را از نظر عملکرد مناسب بررسی نمایید.
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بررسی محفظه موتور  

مروری بر محفظه موتور  

مخزن مایع خنک کننده موتور 1
2 گیج )میله اندازه گیری سطح( روغن موتور

3 درپوش مخزن روغن موتور
4 مخزن روغن ترمز

5 باتری
6 جعبه فیوز

7 فیلتر هوا
8 مخزن مایع شیشه شوی شیشه جلو

1 8
2

3 7 5 64
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تمیز کردن و جلوگیری از ورود گرد و غبار   
به محفظه موتور

برای جلوگیری از مسدود شدن مسیر خروجی آب 
و ورود ذرات خارجی به سیستم تهویه و اجزای 
سیستم تهویه، در اسرع وقت لبه پایین شیشه جلو 
را از وجود برگ درختان و گرد و غبار و آب باران 
تمیز نمایید. سطح بیرونی محفظه موتور و سیستم 
ضدخوردگی  مواد  از  استفاده  با  قدرت  انتقال 
ترمیم  شود. در فصل زمستان سطح جاده ها برای 
برای  می شود،  زده  نمک  زدن  یخ  از  جلوگیری 
اجزای موتور  از پوسیدگی و خوردگی  جلوگیری 
مواد  از  استفاده  با  باید  رادیاتور  آب  مخزن  و 
قبل  تمیز شود.  این قسمت ها کاماًل  ضدخوردگی 
از تمیز کردن محفظه موتور، سوئیچ خودرو را در 
موقعیت OFF قرار دهید. در زمان تمیز کردن و 
روی  مستقیماً  را  آب  شیلنگ  خودرو  شستشوی 

چراغ های جلو نگیرید.
موتور  کردن  تمیز  برای  روغن  حالل های  از  اگر 
استفاده می شود، پوشش شیمیایی بدنه موتور بعد 
از شستشو از بین می رود. لطفاً روی سطح موتور، 
اتصاالت و شیارها و مجموعه داخل محفظه موتور 
زنگ زدگی  از  تا  بپوشانید  ضدزنگ  با  کاماًل  را 

اجزایمحفظه موتور جلوگیری شود. قطعات یدکی 
را که نیاز به ضدزنگ دارند را نیز ضدزنگ بزنید.

عرضه  ضدزنگ  مایع  و  تمیزکننده  محلو ل های  از 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  توسط  شده 

استفاده نمایید.
هنگام کار روی موتور یا محفظه موتور مانند بررسی 
سطح مایعات موتور، مراقب باشید دچار سوختگی 
یا آسیب بدنی نشوید، ممکن است آتش سوزی به 
وجود آید. هنگام اضافه کردن مایعات مراقب باشید 
که مایعات با هم مخلوط نشوند در غیر این صورت 

باعث نقص عملکرد موتور خواهد شد.

 هشدار

برای جلوگیری . 	 موتور  در محفظه  کار  از  قبل 
برف  با  تماس  اثر  در  بدنی  آسیب  بروز  از 
 OFF پاک کن ها، سوئیچ خودرو را در موقعیت

قرار دهید.

  توجه

بعد تمیز کردن موتور،  بنزین، گریس و روغن . 	
روغن  و  آب  جداکننده  توسط  را  شده  ریخته 
تفکیک نمایید. بنابراین تمیز کردن موتور باید 
در نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور انجام 

شود.
برای تشخیص نشتی، سطح زیر خودرو را به 
طور مرتب بررسی نمایید. در صورت مشاهده 
زمین  سطح  روی  مایعات  سایر  یا  روغن 
به  بالفاصله  بررسی  برای  خودرو،  بدنه  زیر 
مراجعه  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی 

نمایید.
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مایع خنک کننده موتور  

تنها  نه  موتور،  خنک کننده  مایع  کردن  اضافه 
موتور را در برابر یخ زدن در هوای سرد محافظت 
می کند بلکه تمام قطعات با آلیاژ سبک در سیستم 
خنک کاری موتور را در برابر خوردگی و پوسیدگی 
محافظت کرده و از رسوب و افزایش نقطه جوش 

مایع خنک کننده جلوگیری می کند.
ضدیخ  به  نیاز  هوایی  و  آب  شرایط  دلیل  به  اگر 
قوی تر باشد، لطفاً برای انتخاب مایع خنک کننده 
اصل با ضدیخ قوی تر با نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور تماس بگیرید.
افزودنی ها  سایر  با  را  خنک کننده  مایع  هرگز 
درون  خنک کننده  مایع  رنگ  اگر  نکنید.  مخلوط 

مایع  که  می دهد  نشان  است،  کرده  تغییر  مخزن 
خنک کننده موتور با سایر افزودنی ها ترکیب شده 
است. در این شرایط باید مایع خنک کننده موتور 
بالفاصله تعویض گردد. در غیر این صورت باعث 

نقص عملکرد و صدمه دیدگی موتور خواهد شد.
در صورتی که موتور جوش آورده است، استفاده 
بیشتر  مایع ضدیخ  با درصد  مایع خنک کننده  از 
از 60٪ یا کمتر از 35٪ ممنوع است. در غیر این 
موتور  خنک کاری  سیستم  است  ممکن  صورت 
صدمه ببیند. هنگام تعویض یا اضافه کردن مایع 
با  موتور  خنک کننده  مایع  از  موتور،  خنک کننده 
زیر  جدول  مطابق  ضدیخ  مایع  مناسب  درصد 

استفاده نمایید:

دمای محیطدرصد مایع ضدیخ )٪(

35-15

40-35

50-25

55-45

   اخطار

درپوش . 	 است  باال  موتور  دمای  که  زمانی 
رادیاتور یا درب مخزن مایع خنک کننده موتور 
را خارج نکنید. در غیر این صورت فشار باالی 
مایع  ریختن  بیرون  باعث  خنک کننده  مایع 
شدید  سوختگی  به  منجر  و  شده  خنک کننده 

خواهد شد.
است . 	 سمی  ماده  یک  موتور  خنک کننده  مایع 

بنابراین آن را در ظروف دارای عالمت و دور از 
دسترس کودکان قرار دهید.
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 هشدار

استاندارد . 	 غیر  خنک کننده  مایع  از  هرگز 
استفاده نکنید. زیرا استفاده از مایع خنک کننده 
غیراستاندارد که با الزامات و قوانین استاندارد 
مطابقت نمی کند تحت پوشش گارانتی خودرو 

قرار نمی گیرد.
افزودنی ها . 	 سایر  هرگز  اضطراری  در شرایط 

نکنید.  اضافه  موتور  خنک کننده  مایع  به  را 
مایع  به  مقطر  آب  فقط  اضطراری  شرایط  در 
خنک کننده موتور اضافه نمایید. برای دانستن 
نسبت صحیح مخلوط کردن مایع خنک کننده 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  آب  و  موتور 

کرمان موتور مراجعه کنید.
مایع . 	 می باشد،  داغ  بسیار  موتور  که  زمانی 

خنک کننده موتور به مخزن اضافه نکنید. پس 
از سرد شدن موتور اقدام به اضافه کردن مایع 
خنک کننده نمایید در غیر این صورت موتور به 

شدت صدمه خواهد دید.
از مایع خنک کننده اصل یا نوع مشابه استفاده  . 	

دارای  غیراصل  خنک کننده  مایع  زیرا  کنید، 
این  غیر  در  می باشد.  متفاوتی  تولید  فرمول 
صورت باعث واکنش شیمیایی بین افزودنی ها 

شده و باعث صدمه دیدن موتور خواهد شد.
و . 5 است  اشتعال  قابل  غلیظ  خنک کننده  مایع 

امکان  شود  ریخته  داغ  اگزوز  لوله  روی  اگر 
آتش سوزی وجود دارد.

مایع . 	 در  غیرمجاز  افزودنی  مواد  از  استفاده 
خاصیت  کاهش  به  منجر  موتور  خنک کننده 
منجر  یا  شده  خنک کننده  مایع  ضدخوردگی 
خنک کاری  سیستم  پوسیدگی  و  خوردگی  به 
و  خنک کننده  مایع  سطح  کاهش  موتور، 

صدمه  دیدگی جدی موتور خواهد شد.
به . 	 )رقیق(  نامناسب  خنک کننده  مایع  از  اگر 

مدت طوالنی استفاده شود، باعث صدمه دیدگی 
موتور در اثر خوردگی، جوش آوردن یا یخ زدن 

خواهد شد.
شده . 	 مصرف  خنک کننده  مایع  با  تماس  ز 

خودداری کنید، در اثر تماس با مایع خنک کننده 
مصرف شده بالفاصله محل را با محلول آب و 
صابون شستشو دهید یا دست ها را با آب تمیز 

نمایید.

   حفظ محیط زیست

مطابق با قوانین حفاظت از محیط زیست، مایع . 	
خنک کننده مصرف شده را دور بریزید.
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بررسی سطح مایع خنک کننده موتور  

مطابق تصویر باال مخزن مایع خنک کننده موتور 
دارد. زمانی  قرار  در سمت راست محفظه موتور 
که موتور کاماًل سرد است، سطح مایع خنک کننده 
باید بین عالمت F )حداکثر( و عالمت L )حداقل( 
قرار داشته باشد. چنانچه سطح مایع خنک کننده 
در زیر عالمت L قرار دارد، بایستی بالفاصله مایع 
مایع  کردن  اضافه  کرد.نحوه  اضافه  خنک کننده 

خنک کننده موتور به شرح زیر است:

1. مطمئن شوید که موتور و رادیاتور کاماًل سرد 
باشند.

باز  آرامی  به  را  خنک کننده  مایع  مخزن  درب   .2
کنید.3. تا خط F روی مخزن مایع خنک کننده 

اضافه نمایید.
4. درب مخزن مایع خنک کننده موتور را بسته و 

محکم نمایید.

تعویض مایع خنک کننده موتور  

الزم است مایع خنک کننده موتور به طور دوره ای 
تعویض شود. برای کسب اطالعات بیشتر به بخش 
در صورت  نمایید.  مراجعه  ادواری  سرویس های 
لزوم تعویض مایع خنک کننده موتور، به نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید. هرگز خود 

اقدام به تعویض مایع خنک کننده موتور نکنید.
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روغن موتور  

بررسی سطح روغن موتور  

1. خودرو را روی سطح صاف و هموار پارک کرده 
و ترمز پارک برقی را درگیر نمایید.

2. موتور را روشن کرده و اجازه دهید دمای موتور 
به دمای عملکردی رسیده )حدود 5 دقیقه( و 

موتور گرم شود.
3. موتور را خاموش نمایید.

4. حداقل 10 دقیقه صبر کنید تا روغن موتور به 
کارتل بازگردد.

را خارج  اندازه گیری سطح روغن(  )میله  5. گیج 
کرده و تمیز نمایید.

6. گیج روغن را مجدد در مخزن روغن جا بزنید.
را  روغن  سطح  و  کرده  خارج  را  روغن  گیچ   .7
بررسی نمایید. سطح روغن باید بین دو عالمت 
MIN )حداقل( قرار داشته  MAX )حداکثر( و 

باشد.
8. در صورتی که سطح روغن پایین تر از عالمت 
MIN )حداقل( می باشد، درب مخزن روغن را 
باز کرده و روغن توصیه شده اضافه نمایید. 
هنگام  نکنید.  اضافه  اندازه  از  بیش  روغن 
اضافه کردن روغن موتور، گیج روغن را خارج 

نکنید. 

9. با استفاده از گیج روغن مجدد سطح روغن را 
بررسی نمایید.

10. پس از اضافه کردن روغن موتور، درب مخزن 
روغن را کاماًل بسته و محکم کنید.

 هشدار

باالتر . 	 روغن  سطح  نباید  شرایط  هیچ  تحت   
روغن  گیج  روی  )حداکثر(   MAX عالمت  از 
روغن  این صورت  غیر  در  باشد.  داشته  قرار 
از طریق دریچه محفظه میل لنگ وارد سیستم 
هوای ورودی شده و پس از احتراق از طریق 
سیستم اگزوز وارد محیط بیرون خواهد شد. 
ممکن است روغن در مبدل کاتالیستی بسوزد 
و منجر به صدمه دیدن مبدل کاتالیستی شود.

است، . 	 باال  موتور  روغن  دمای  که  آنجایی  از 
دچار سوختگی  دیگران  و  خود  باشید  مراقب 

نشوید.
خودداری . 	 موتور  روغن  با  مستقیم  تماس  از 

موتور،  روغن  با  تماس  صورت  در  کنید. 
صابون  و  آب  محلول  با  را  محل  بالفاصله 
آب دست ها  زیادی  مقدار  با  یا  داده  شستشو 

را بشویید.
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تعویض روغن موتور و فیلتر روغن  

باید  نگهداری،  و  سرویس  جدول  به  توجه  با 
صورت  به  روغن  فیلتر  و  موتور  روغن  تعویض 
دوره ای انجام شود.به شدت توصیه می شود برای 
کرمان  مجاز شرکت  نمایندگی  به  روغن  تعویض 

موتور مراجعه کنید.

و    موتور  روغن  تعویض  از  پیش  آماده سازی 
فیلتر روغن

1. خودرو را در محلی صاف پارک نموده و ترمز 
پارک را فعال کنید.

2. موتور را روشن کرده و آن را گرم کنید تا زمانی 
که دمای موتور به دمای عملکرد معمول برسد 

)حدود 5 دقیقه(.
3. موتور را خاموش کنید.

4. 10 دقیقه صبر کنید تا روغن موتور به مخزن 
باز گردد.

5. از جک و پایه برای بلند نمودن و حائل کردن 
خودرو استفاده کنید.

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
1. روکش انتهای موتور را پیاده کنید )در صورت 

مجهز بودن(.
2. سینی روغن بزرگ زیر پیچ تخلیه روغن )پیچ 

کارتل( قرار دهید.
3. با یک آچار پیچ کارتل را باز کنید.

4. درپوش فیلتر روغن را باز کنید تا روغن خارج 
و  پیاده  را  آن  فیلتر،  تعویض  برای  شود. 

 هشدار

روغن کارکرده باید به درستی حمل شود. از . 	
یا رودخانه  و  یا گودال  آن روی زمین  ریختن 

اجتناب کنید.
است، . 	 باال  موتور  روغن  دمای  که  آن جایی  از 

دچار سوختگی  دیگران  و  خود  باشید  مراقب 
نشوید.

پس از تماس مستقیم با روغن موتور، بالفاصله . 	
محل را با محلول آب و صابون شستشو داده و 

یا با مقدار زیادی آب دست ها را بشویید.
ممکن . 	 پوست  با  موتور  روغن  مستمر  تماس 

است باعث سرطان پوست شود.
روغن کارکرده را در یک ظرف عالمت زده و . 5

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
صورت . 	 به  باید  روغن  فیلتر  و  موتور  روغن 

دوره ای بر اساس جدول سرویس و نگهداری 
تعویض شود.

  توجه

اضافه . 	 عملکردی خودرو،  به شرایط  توجه  با 
کردن مقداری روغن در زمان تعمیر و نگهداری 

یا آب بندی خودرو عادی است.
سطح روغن موتور باید به طور دوره ای بررسی . 	

شود، در صورت نامناسب بودن سطح روغن 
موتور، موتور صدمه خواهد دید، این صدمات 

تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.
مراقب باشید روغن موتور روی قطعات خودرو . 	

نشود،  ریخته  موتور  داغ  اجزای  بخصوص 
خطر آتش سوزی وجود دارد!
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تعویض نمایید.
5. با یک آچار فیلتر هوا را پیاده کنید.

6. سطح پایه فیلتر هوای موتور را با یک دستمال 
تمیز کنید. مطمئن شوید هر گونه واشر قدیمی 

روی سطح پایه را پیاده کرده اید.
7. از روغن موتور جدید برای واشر فیلتر روغن 

جدید استفاده کنید.
8. فیلتر روغن را ببندید. تا کمی مقاومت داشته 
تا  کنید  دور سفت  تا 2/3  را  آن  باشد. سپس 

فیلتر در جای خود محکم شود.
9. پیچ کارتل و واشر جدید را تمیز کنید و آن را با 
آچار سفت کنید. پیچ را بیش از حد سفت نکنید.

اضافه کردن روغن موتور
1. روغن موتور را بر اساس حجم و نوع روغن 

توصیه شده اضافه کنید.
2. درپوش فیلتر روغن را به درستی در جای 

خود قرار دهید.
3. موتور را روشن کنید.

4. نشتی پیچ کارتل را بررسی کنید.
و  قوانین  اساس  بر  را  کرده   کار  روغن   .5

مقررات محلی امحا کنید.

شمع موتور  
شمع موتور را با توجه به راهنمای تعمیرات باید به 
طور دوره ای تعویض نمایید. لطفاً برای تعویض به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

تسمه موتور  
تسمه موتور را به طور ظاهری از نظر صدمه دیدگی، 

ساییدگی یا شل شدن بررسی نمایید.
شرایط خودرو را به طور منظم بررسی نمایید. اگر 
شرایط تسمه موتور نامناسب است یا تسمه شل 
می باشد لطفاً برای تنظیم یا تعویض تسمه موتور 
مراجعه  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  به 

کنید.

   حفظ محیط زیست

بر  زمین  و  رودخانه ها  فاضالب،  کردن  آلوده 
کارکرده  روغن  امحای  است.  مقررات  خالف 
باید بر اساس قوانین و مقررات محلی صورت 

گیرد.

 هشدار

سیستم جرقه زنی موتور و شمع ها برای کاهش . 	
و همسان  هماهنگ  یکدیگر  با  آالینده  گازهای 
و  عملکرد  نقص  از  جلوگیری  برای  شده اند. 
صدمه دیدگی موتور در اثر افزایش بیش از حد 
گازهای آالینده و برای جلوگیری از استفاده از 
شمع های نامناسب نمایندگی های مجاز شرکت 
موتور  شمع  عرضه  به  اقدام  کرمان موتور 
تعداد  مانند  عواملی  زیرا  کرده اند.  مناسب 
الکترودها، ضریب انتقال گرما و تداخل امواج 
رادیویی میزان تولید نویزپذیری بسیار اهمیت 

دارد.
اگر به دالیل نقص فنی الزم است شمع تعویض . 	

گردد، بنابراین توصیه می شود از شمع موتور 
شرکت  مجاز  نمایندگی  توسط  شده  عرضه 

کرمان موتور استفاده نمایید.
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روغن گیربکس  
تعمیرات  راهنمای  به  توجه  با  را  گیربکس  روغن 
برای  لطفاً  نمایید.  تعویض  دوره ای  طور  به  باید 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  تعویض 

مراجعه کنید.

فیلتر هوا را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض 
نمایید. فیلتر هوا را با توجه به راهنمای تعمیر و 
نگهداری به طور دوره ای بررسی و تعویض کنید. 
در صورت رانندگی در مناطق صنعتی یا مناطق 
گرد و غبار، زمان تعویض فیلتر هوا زودتر از زمان 

توصیه شده در راهنمای تعمیر و نگهداری است.

مراحل تعویض فیلتر:  
1. با یک آچار پیچ گوشتی، سه پیچ نگهدارنده را 

باز کنید.
2. کمی آن را به سمت جلو کشیده و درپوش را به 

سمت جلو باز کنید.
3. فیلتر هوا را پیاده کنید.

4. فیلتر هوای جدید را جای گذاری کنید.فیلتر هوا  
5. درپوش را در جای خود قرار داده و سه پیچ 
نگهدارنده آن را با آچار پیچ گوشتی سفت کنید.

 هشدار

توسط . 	 شده  توصیه  گیربکس  روغن  از 
استفاده  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی 
نمایید. روغن گیربکس را نباید با سایر روغن ها 

مخلوط کرد.
استفاده از روغن گیربکس متفرقه باعث صدمه . 	

دیدن گیربکس شده که تحت پوشش گارانتی 
هم قرار نمی گیرد.

 هشدار

خودداری . 	 هوا  فیلتر  بدون  خودرو  راندن  از 
و  استهالک  باعث  صورت  این  غیر  در  کنید، 

صدمه دیدگی شدید موتور خواهد شد.
باشید . 	 مراقب  هوا،  فیلتر  تعویض  زمان  در 

آلودگی یا گرد و غبار وارد لوله ورود هوا نشود، 
در غیر این صورت موتور صدمه خواهد دید.

صورت . 	 در  نمایید.  استفاده  اصل  قطعات  از 
فیلتر  است  ممکن  متفرقه،  قطعات  از  استفاده 
باعث  نتیجه  در  نکند  کار  درستی  به  هوا 
استهالک موتور شده و عملکرد فیلتر به خوبی 

انجام نمی شود.
استفاده از فیلتر هوای کثیف تأثیر مستقیم بر . 	

سیستم هوای ورودی به موتور داشته و موتور 
به درستی کار نمی کند و منجر به صدمه دیدگی 
و استهالک آن و کوتاه شدن عمر مفید موتور 

خواهد شد.
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ترمزها  

بررسی ترمز پارک  

اهرم ترمز پارک  

اهرم ترمز پارک هنگام حرکت از حداکثر 
کورس حرکتی به سمت پایین هیچ گونه 
صدای ناهنجار، تغییر شکل و یا ایراد و 

یا بد جا رفتن ندارد.
  )EPB( ترمز پارک برقی

فعال کردن ترمز پارک به طور دستی: زمانی که 
کلید  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ 
EPB را یکبار بکشید، سیستم EPB عملکرد ترمز 
پارک را انجام می دهد. همزمان چراغ نشانگر ترمز 

پارک به رنگ قرمز روشن خواهد شد.
زمانی  اتوماتیک:  به طور  پارک  ترمز  کردن  فعال 
 P یا موقعیت   N که دسته دنده در موقعیت دنده 
)پارک( قرار می گیرد، دکمه استارت را از موقعیت 
ON در موقعیت OFF قرار دهید، ترمز پارک برقی 

به طور اتوماتیک درگیر خواهد شد.
خارج شدن از حالت ترمز پارک به صورت دستی: 
در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت 

ON، پدال ترمز را فشار داده و کلید را نیز فشار 
دهید، چراغ نشانگر ترمز پارک خاموش می گردد.

خارج شدن از حالت ترمز پارک به طور اتوماتیک: 
و  بسته  را  درب خودرو  ببندید،  را  ایمنی  کمربند 
 D موتور را روشن نمایید، دسته دنده را در حالت
 EPB قرار دهید و پدال گاز را فشار دهید سیستم
به طور اتوماتیک غیرفعال می گردد همزمان چراغ 

نشانگر مربوطه نیز خاموش خواهد شد.

بررسی پدال ترمز  

اولیه خود  موقعیت  به  ترمز  پدال  که  در صورتی 
فاصله  یا  ترمزگیری  نیروی  یا  بازنمی گردد 
ترمزگیری نامناسب است، برای بررسی سیستم 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  ترمز 

مراجعه نمایید.

بررسی بوستر ترمز  

عملکرد بوستر ترمز را به شرح زیر بررسی کنید:
1. زمانی که موتور خاموش است، مکرر پدال ترمز 
را چند مرتبه فشار داده و سپس رها نمایید. 
به  پدال  پدال ترمز،  با فشار دادن  بار  اگر هر 
یک میزان حرکت می کند، به مرحله بعد بروید.

2. زمان روشن کردن موتور، پدال ترمز را فشار 

دهید، پدال باید کمی پایین برود.
خاموش  را  موتور  ترمز،  پدال  دادن  فشار  با   .3
 30 حدود  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال  نمایید. 
باقی  ثابت  باید  پدال  ارتفاع  دارید،  نگه  ثانیه 

بماند.
4. پدال ترمز را رها کرده و اجازه دهید موتور به 
مدت 1 دقیقه در دور آرام کار کند سپس موتور 
را خاموش نمایید. پدال ترمز را چند بار فشار 
دهید، میزان حرکت پدال ترمز با هر بار فشار 
دادن کاهش پیدا می کند زیرا خأل در بوستر به 

تدریج کم می شود.
لطفًا  نمی کند،  کار  درستی  به  ترمز  بوستر  اگر 
مجاز  نمایندگی  به  مراجعه  با  را  ترمز  سیستم 

شرکت کرمان موتور بررسی نمایید.
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روغن ترمز  

بررسی روغن ترمز  

سطح روغن ترمز درون مخزن را به طور دوره ای 
بررسی کنید. سطح روغن ترمز باید همواره بین 
قرار  )حداقل(   MIN و  )حداکثر(   MAX عالمت 
دلیل سایش  به  رانندگی،  زمان  در  باشد.  داشته 
و تنظیمات اتوماتیک لنت های ترمز، سطح روغن 

ترمز کمی کاهش می یابد که عادی است.
 چنانچه در مدت زمان کوتاهی، سطح روغن ترمز 
در مخزن به طور قابل توجهی کاهش یافته یا در 
زیر عالمت MIN قرار گیرد، ممکن است سیستم 
چنانچه  باشد.  نشده  آب بندی  بهدرستی  ترمز 

سطح روغن ترمز در مخزن به شدت کاهش یافته 
ترمز  باشد، چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم 
روشن خواهد شد. در این شرایط، بالفاصله برای 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  ترمز  سیستم  بررسی 

کرمان موتور مراجعه نمایید.

تعویض روغن ترمز  

است،  اطراف  هوای  رطوبت  جاذب  ترمز  روغن 
طوالنی  در  ترمز  روغن  در  زیاد  آب  مقدار  وجود 
مدت باعث صدمه دیدگی و خوردگی سیستم ترمز 
خواهد شد. در ضمن نقطه جوش روغن ترمز به 
طور قابل توجهی کاهش یافته، بنابراین الزم است 

روغن ترمز به طور دوره ای تعویض گردد.
از روغن ترمز DOT4 استفاده نمایید و از روغن 
ترمز جدید که درون ظرف دربسته است استفاده 
مخزن  به  آلودگی  ورود  از  جلوگیری  برای  شود. 
روغن ترمز، قبل از باز کردن درپوش مخزن اطراف 

درپوش را کاماًل تمیز نمایید.
ابزار  نیازمند  ترمز  روغن  تعویض  فنی،  دالیل  به 
برای  بنابراین  است،  الزم  تخصص  و  مناسب 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  ترمز  روغن  تعویض 

کرمان موتور مراجعه کنید.

 هشدار

روغن . 	 سایر  با  ترمز  روغن  کردن  مخلوط 
اگر  است.  ممنوع  متفاوت  نوع  از  ترمزهای 
روغن  کردن  مخلوط  دلیل  به  ترمز  سیستم 
ترمزهای مختلف و استفاده از آن صدمه ببیند، 

تحت پوشش گارانتی قرار نخواهد گرفت.
سیستم ترمز اهمیت خاصی در حفظ ایمنی در . 	

برای  می شود  توصیه  بنابراین  دارد  رانندگی 
بررسی سیستم ترمز به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور مراجعه شود.
روغن ترمز باید به طور دوره ای تعویض شود. . 	

استفاده  طوالنی  مدت  به  ترمز  روغن  از  اگر 
قرار  باالیی  بار  گردد زمانی که سیستم تحت 
دارد، حباب  هایی در روغن ترمز ایجاد شده که 
بر عملکرد ترمزگیری و ایمنی در رانندگی تأثیر 

خواهد داشت.
نامناسب . 	 شده  استفاده  ترمز  روغن  چنانچه 

باشد، سیستم ترمز به درستی کار نمی کند یا 
حتی اصالً کار نمی کند و باعث بروز تصادف 
خواهد شد. بنابراین از روغن ترمز مناسب و 

توصیه شده استفاده نمایید.
اگر روغن . 5 ترمز  در زمان اضافه کردن روغن 
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مایع شیشه شوی شیشه جلو  

مایع  مخزن  درون  شیشه شوی  مایع  سطح 
شیشه شوی را همواره بررسی نمایید، اگر مقدار 
بالفاصله  لطفاً  نیست،  کافی  شیشه شوی  مایع 
مایع شیشه شوی اضافه نمایید. در فصل زمستان 
از  پس  بزند،  یخ  شیشه شوی  مایع  است  ممکن 
مایع  نباید سطح  مایع شیشه شوی  کردن  اضافه 
باالتر از سه چهارم ظرفیت مخزن باشد، در غیر 
این صورت مخزن مایع شیشه شوی صدمه خواهد 

دید.
برای تمیز کردن بهتر شیشه جلو و جلوگیری از 
مخصوص  مایع  از  زمستان،  فصل  در  یخ زدگی 
لطفًا  کنید.  استفاده  یخ  ضد  دارای  شیشه شوی 
جهت استفاده از مایع شیشه شوی، به دستورالعمل 

سازنده مراجعه کنید.

تاری  باعث  شود،  پاشیده  چشم  در  ترمز 
روی  ترمز  روغن  چنانچه  شد.  خواهد  دید 
را  محل  بالفاصله  شود،  پاشیده  خودرو  بدنه 
شستشو دهید در غیر این صورت بدنه صدمه 

خواهد دید.
روغن ترمز بیش از حد الزم اضافه نکنید، در . 	

غیر این صورت روغن ترمز روی موتور ریخته 
باال باشد،  اندازه کافی  به  اگر دمای موتور  و 
روغن ترمز خواهد سوخت و باعث آسیب بدنی 

و صدمه دیدن خودرو می شود.
درون . 	 باید  بنابراین  است  سمی  ترمز  روغن 

کودکان  دسترس  از  دور  و  دربسته  ظروف 
نگهداری شود.

   حفظ محیط زیست

زیست . 	 محیط  آلودگی  باعث  ترمز  روغن 
می شود، لطفاً روغن ترمز استفاده شده را با 
توجه به قوانین حفظ محیط زیست دور بریزید.

 هشدار

از مایع تمیزکننده مناسب استفاده کنید.. 	
مایع . 	 از  می باشد،   0˚ از  کمتر  دما  اگر 

شیشه شوی مخصوص دارای ضد یخ استفاده 
کنید.

مایع . 	 به  رادیاتور  ضدیخ  مایع  کردن  اضافه 
شیشه شوی ممنوع است، مایع ضدیخ رادیاتور 
باعث خراب شدن مایع شیشه شوی و رنگ بدنه 

خودرو خواهد شد.
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تعویض برف پاک کن  

سرویس برف پاک کن جلو  

را  آن  کاماًل  باید  پاک کن جلو،  برف  برای سرویس 
بلند نمود. مراحل آن به شرح زیر است:

1. درب موتور باید بسته باشد.
2. سوئیچ را در موقعیت ON  و سپس OFF قرار 

دهید.
موقعیت  در  را  پاک کن  برف  ثانیه،   30 ظرف   .3
"MIST" قرار داده و آن را دو ثانیه نگه داشته 

تا به موقعیت سرویس و تعمیر برود.
دارد،  قرار   ON موقعیت  در  که سوئيچ  هنگامی   
موقعیت  و  باال  سمت  به  را  پاک کن  برف  بازوی 

برف پاک کن های شیشه جلو  

تمیز کردن تیغه های برف پاک کن  

توصیه می شود شرایط عملکردی و ساییدگی برف 
پاک کن جلو را به طور دوره ای بررسی نمایید. اگر 
برف پاک کن شیشه جلو به درستی کار نمی کند یا 
در زمان کار کردن برف پاک کن ها صدای غیرعادی 
شنیده می شود، ممکن است ذرات واکس یا مواد 
دیگری روی شیشه جلو یا تیغه برف پاک کن باقی 

مانده باشند.
در این شرایط شیشه جلو یا تیغه برف پاک کن باید 
تمیز شوند. با استفاده از مایع تمیزکننده یا مواد 
تمیز  را  بیرونی شیشه جلو  شوینده خنثی سطح 
آلودگی  هیچ  آب،  با  زمان شستشو  در  اگر  کنید. 
دیگری روی شیشه جلو وجود ندارد، یعنی شیشه 
جلو تمیز شده است. تیغه های برف پاک کن را با 
استفاده از پارچه آغشته به مایع تمیزکننده یا مواد 
شوینده خنثی تمیز نموده و با آب شستشو دهید. 
برف  هم  هنوز  تیغه،  کردن  تمیز  از  پس  چنانچه 
پاک کن به درستی کار نمی کند یا صدای غیرعادی 
شنیده می شود، لطفاً برف پاک کن را تعویض کنید.

از موقعیت  برده و سپس برف پاک کن   "MIST"
سرویس و تعمیر به موقعیت اولیه باز می گردد.

 هشدار

تنها زمانی می توان بازوی برف پاک کن را بلند . 	
باشد.  تعمیر  و  در موقعیت سرویس  که  نمود 
در غیر این صورت بازو و درب موتور به دلیل 

برخورد با هم آسیب می بینند.
به . 	 شروع  یا  موتور  درب  کردن  باز  از  قبل 

به  پاک کن  برف  بازویی  بازگشت  از  حرکت، 
موقعیت اولیه اطمینان حاصل نمایید.
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تعویض تیغه برف پاک کن  

را  آن  است  شده  ساییده  پاک کن  برف  تیغه  اگر 
تعویض نمایید. مراحل تعویض به شرح زیر است:

1. بازوی برف پاک کن را کاماًل باال آورید.
2. دکمه قفل را فشار داده و تیغه را همراستا با 

بازوی برف پاک کن خارج نمایید.
برف  بازوی  در  را  جدید  پاک کن  برف  تیغه   .3
کلیک  صدای  که  زمانی  تا  داده  قرار  پاک کن 

شنیده شود.
4. تیغه های برف پاک کن را از نظر نصب مناسب 
بررسی کرده و بازوی برف پاک کن را خم کرده 

تعمیر و نگهداری فیلتر هوای اتاق  
اتاق  هوای  فیلتر  به  مجهز  مطبوع  تهویه  سیستم 
است. فیلتر هوای اتاق گرد و غبار، آلودگی و غیره 
از  اطمینان  برای  می کند.  تمیز  اتاق  هوای  از  را 
ورود هوای تازه به داخل اتاق و عملکرد مناسب 
خنک کردن  یا  گرم  برای  مطبوع  تهویه  سیستم 
سیستم  مناسب  عملکرد  همچنین  و  اتاق  فضای 
مه زدایی و بخارزدایی شیشه ها، با توجه به زمان 

سیستم تهویه مطبوع با گاز مبرد دوستدار طبیعت 
)با توجه به قوانین حفظ محیط زیست( پر شده 
زمین  اوزون  الیه  به  آسیبی  مبرد  گاز  این  است. 
کره  شدن  گرم  بر  ضعیفی  تأثیر  اما  نمی رساند. 

زمین دارد.
در زمان تعمیر و بررسی سیستم تهویه مطبوع از 

تهویه    سیستم  نگهداری  و  تعمیر 
)A/C( مطبوع

و روی شیشه جلو قرار دهید.
اولیه خود قرار  5. برف پاک کن ها را در موقعیت 

دهید.

 هشدار

باعث صدمه . 	 ساییده شده  پاک کن  برف  تیغه 
دیدن شیشه جلو و مسدود شدن محدوده دید 

می شود.
قبل از جا زدن تیغه های جدید برف پاک کن اگر . 	

قرار  روی شیشه جلو  را  پاک کن  برف  بازوی 
شیشه  دیدن  صدمه  باعث  است  ممکن  ندهید 

جلو شود.

 هشدار

)گاز . 	 مبرد  گاز  دارای  مطبوع  تهویه  سیستم 
کولر( فشار باال است. برای جلوگیری از آسیب 
بدنی،  باید سیستم تهویه توسط فرد متخصص 
فنی و ابزار و تجهیزات مناسب تعمیر و بررسی 

شود.

تعمیر و نگهداری در راهنمای تعمیر و نگهداری، 
فیلتر هوای اتاق را تعویض کنید. اگر جریان هوا به 
طور قابل توجهی کاهش یافت یا در زمان عملکرد 
بگیرد،  بخار  شیشه ها  بخاری،  یا  کولر  سیستم 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  فیلتر  تعویض  برای 

کرمان موتور تماس بگیرید.
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باتری  
باتری خودروی شما  نیازی به تعمیر و نگهداری 
از  باتری  تعویض  برای  لزوم  صورت  در  ندارد. 
باتری دارای شماره مشابه درج شده روی برچسب 
باتری اصلی استفاده نمایید. باتری تامین کننده 
برق تجهیزات الکتریکی خودرو بوده و ظرفیت آن 
مصرف کننده های  برق  مصرف  میزان  مبنای  بر 

مفهوم عالئم هشدارعالئم هشدار

برای جلوگیری از پاشیده شدن مایع الکترولیت باتری با انفجار باتری و آسیب دیدن 
چشم ها از عینک ایمنی استفاده کنید.

مایع الکترولیت باتری بسیار سمی است! هنگام کار روی باتری از دستکش ایمنی 
استفاده نمایید. در صورت تماس مایع الکترولیت باتری با چشم  یا پوست بالفاصله 

به مدت 15 دقیقه محل را با آب شسته و به پزشک مراجعه کنید.

از استعمال دخانیات در نزدیک باتری خودداری کنید. از نزدیک کردن شعله یا جرقه 
در مجاورت باتری خودداری نمایید.

باتری گاز قابل اشتعال و انفجار در زمان شارژ شدن ایجاد می کند.

باتری و مایع الکترولیت باتری باید دور از دسترس کودکان قرار داده شود.

استفاده  مبرد  گاز  کردن  پر  تجهیزات مخصوص 
نمایید. به کار بردن گاز مبرد نامناسب یا روغن 
روانکاری باعث صدمه دیدن جدی سیستم تهویه 
مطبوع خواهد شد. لطفاً برای تعمیر و نگهداری با 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

معنای عالئم هشدار روی برچسب باتری:  

الکتریکی تعیین شده است.
هرگز سیستم های الکتریکی خودرو را دستکاری 
و  دستورالعمل ها  با  است  الزم  زیرا  نکنید. 
اقدامات احتیاطی الزم کاماًل آشنا بوده و مجهز 
به ابزار مناسب باشید. رعایت نکردن این نکات 
باعث عدم عملکرد مناسب تجهیزات الکتریکی 

و آسیب بدنی خواهد شد.
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 هشدار

الکتریکی  سیستم های  و  باتری  با  کار  هنگام 
عملکرد  باشید.  آشنا  آن  خطرات  با  باید 
آتش سوزی  تصادف،  بروز  باعث  نامناسب 
و سوختگی ناشی از مواد شیمیایی می شود. 
بنابراین قبل از انجام هر کاری، دستورالعمل ها 

و هشدارهای زیر را مطالعه نمایید:
الکتریکی . 	 سیستم های  روی  بر  کار  از  قبل 

منفی  کابل  و  کرده  خاموش  را  آنها  خودرو، 
باتری را جدا نمایید.

از . 	 دور  باید  باتری  الکترولیت  مایع  و  باتری 
دسترس کودکان نگهداری شود.

یا . 	 کشیدن  سیگار  از  کار  محل  نزدیکی  در 
نزدیک کردن جرقه یا شعله خودداری نمایید! 
هنگام کار روی سیستم های الکتریکی و کابل ها 
ایجاد  از  و  الکتریسیته ساکن  ایجاد جرقه،  از 
جلوگیری  باتری  قطب های  در  کوتاه  اتصال 
کنید، در غیر این صورت در اثر اتصال کوتاه 
جرقه با ولتاژ باال ایجاد شده و منجر به آسیب 

بدنی خواهد شد.
مایع الکترولیت باتری بسیار سمی و خورنده . 	

دستکش  و  ایمنی  عینک  از  کار  هنگام  است 
استفاده نمایید. روی باتری خم نشوید، در غیر 

خارج  الکترولیت  مایع  است  ممکن  صورت  این 
شده و به چشم ها آسیب وارد شود، در این شرایط 
به مدت چند دقیقه  بالفاصله  امکان  در صورت 
چشم ها را با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه 

نمایید.
یا . 5 پوست  روی  اگر  اسیدی  الکترولیت  مایع 

لباس پاشیده شود با محلول آب و صابون آن 
الکترولیت  مایع  چنانچه  کنید.  تمیز  کامالً  را 
به  بالفاصله  شود،  خورده  اشتباه  به  باتری 

پزشک مراجعه نمایید.
باتری در زمان شارژ شدن، گاز قابل انفجار . 	

بنابراین محل شارژ  ایجاد می کند!  و اشتعال 
باتری باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.

سیستم . 	 از  باتری  کردن  جدا  صورت  در 
الکتریکی خودرو، ابتدا کابل منفی را جدا کرده 

و سپس کابل مثبت باتری را جدا نمایید.
حداقل زمان اتصال باتری و کابل های مربوطه . 	

در هر بار شارژ نباید کمتر از 5 ثانیه باشد تا از 
روشن و خاموش کردن مکرر سیستم اجتناب 

گردد.
بهتر . 	 باتری  کابل های  کردن  متصل  از  قبل 

است تمام تجهیزات الکتریکی خودرو خاموش 
باشند، ابتدا کابل مثبت را متصل کرده و سپس 

کابل منفی را وصل نمایید. کابل ها را اشتباه 
وصل نکنید زیرا باعث آتش سوزی خواهد شد!

از باتری معیوب استفاده نکنید، در غیر این . 0	
صورت ممکن است باتری منفجر شود! باتری 

معیوب باید در اسرع وقت تعویض شود.
هرگز باتری معیوب یا یخ زده را شارژ نکنید. . 		

در غیر این صورت منجر به انفجار و سوختگی 
باتری  شد.  خواهد  شیمیایی  مواد  از  ناشی 
داشته  توجه  گردد!  تعویض  بایستی  یخ زده 
باشید که باتری بدون شارژ در دمای C˚0 یخ 

می زند.
نباید . 		 است،  متصل  خودرو  برق  که  زمانی 

سیستم های  زیرا  شود!  جدا  باتری  کابل های 
الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی خودرو صدمه 

خواهند دید.
باتری را به مدت طوالنی در زیر نور مستقیم . 		

بنفش  ماوراء  اشعه  زیرا  ندهید،  قرار  آفتاب 
باتری  پوسته  دیدن  صدمه  باعث  خورشید 

می شود.
در . 		 طوالنی  مدت  به  خودرو  که  صورتی  در 

هوای سرد پارک شده باشد، برای حفاظت از 
باتری و جلوگیری از یخ زدگی باید اقدامات الزم 

و مناسب انجام گردد.
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شارژ باتری  

و  فنی  دانش  داشتن  نیازمند  باتری  کردن  شارژ 
محل دارای تهویه مناسب است، توصیه می شود 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  باتری  شارژ  برای 

کرمان موتور مراجعه کنید.

تعویض باتری  

محل نصب مناسبی برای باتری طراحی شده که 
ایمنی آن نیز در نظر گرفته شده است. باتری اصلی 
و  تعمیر  به  مربوط  دستورالعمل های  با  خودرو 
نگهداری و حفظ ایمنی مطابقت می کند. در صورت 
لزوم تعویض باتری، توصیه می شود به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

نگهداری و تعمیر و سرویس باتری  
از  هفته  سه  مدت  به  حداقل  که  دارید  قصد  اگر 
خالی  از  جلوگیری  برای  نکنید،  استفاده  خودرو 
شدن شارژ باتری، کابل منفی باتری را جدا نمایید.

تعویض باتری ریموت کنترل  

   حفظ محیط زیست

اقدام . 	 استاندارد  الزامات  و  قوانین  با  مطابق 
به بازیافت و دور انداختن باتری نمایید! زیرا 
باتری حاوی اسید سولفوریک، سرب و سایر 

مواد اسیدی است.

   اخطار

فرد . 	 ریموت،  باتری  شدن  بلعیده  صورت  در 
دچار مسمومیت شده و در کوتاه مدت باعث 

مرگ وی می شود.
توصیه می شود، کلیدها، جا کلیدی، باتری و . 	

سایر قطعات پیاده شده از کلیدها را از دسترس 
کودکان دور نگه دارید.

ریموت، . 	 باتری  شدن  خورده  صورت  در 
بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید.

  توجه

ترمینال های . 	 و  داخلی  مدار  به  زدن  دست  از 
ریموت خودداری کنید ممکن است باعث ایراد 

در ریموت شود.
لبه باتری را بگیرید. نگه داشتن سطح تماس . 	

باتری باعث مصرف شارژ باتری خواهد شد.
نیاز . 	 کنترل  ریموت  باتری  تعویض  برای  اگر 

شرکت  مجاز  نمایندگی  با  دارید  کمک  به 
کرمان موتور تماس بگیرید.
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  مراحل تعویض باتری سوئيچ� 
1. روکش پشت را فشار داده و آن را در جهت فلش 

به پایین سر داده و آن را خارج کنید.

2. باتری را از بست ضد آب جدا کنید.

یا با  3. گوشه باتری را با انگشت فشار دهید و 
کمک یک پیچ گوشتی باتری را بیرون آورید.

سر  که  طوری  به  کنید  نصب  را  جدید  باتری   .4
مثبت باتری رو به باال باشد.

کردن  پیاده  مراحل  طبق  عکس  نصب  برای   .5
باتری عمل کنید. برای جلوگیری از ورود آب 
درپوش پشت را محکم در جای خود قرار دهید.

6. عملکرد کلید را تست کنید. دکمه قفل و باز کردن 
قفل را فشار دهید. اگر نشانگر KED چشمک 

می زند یعنی کلید به درستی عمل می کند.

   حفظ محیط زیست

باعث  نامناسب  روش  به  باتری  انداختن  دور 
آلوده شدن محیط زیست شده و برای سالمتی 
نیز مضر است. باتری مصرف شده را با توجه 
دور  استاندارد  قوانین  و  دستورالعمل ها  به 

بیاندازید.
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تعویض فیوز  
اثر  در  مدارها  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 
اندازه،  از  بیش  الکتریکی  بار  یا  کوتاه  اتصال 
فیوز مدت  اگر  فیوز است.  به یک  هر مدار مجهز 
کوتاهی پس از تعویض کردن بسوزد، ایرادی در 
با  بررسی  و  تعمیر  برای  لطفاً  دارد.  وجود  مدار 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید. 
مصرفی  توان  با  فیوز  از  فیوز  تعویض  زمان  در 

مشابه استفاده نمایید.

 هشدار

ابزار . 	 از  شده  سوخته  فیوز  کردن  جدا  برای 
به  کن  جدا  فیوز  ابزار  نکنید.  استفاده  رسانا 
کار ببرید. استفاده از ابزار رسانای الکتریسیته 
دیدن  و صدمه  کوتاه  اتصال  باعث  فلز  مانند 
خواهد  آتش سوزی  حتی  و  الکتریکی  سیستم 

شد که در نتیجه باعث آسیب بدنی می شود.
برای تعویض از فیوز با نوع و توان مصرفی . 	

مشابه استفاده کنید،  در غیر این صورت باعث 
آسیب بدنی و صدمه دیدن تجهیزات الکتریکی 

خودرو خواهد شد.

با توان مصرفی باالتر یا کمتر . 	 از فیوز  هرگز 
استفاده  فیوز  جعبه  روی  شده  درج  مقدار  از 
است  ممکن  صورت  این  غیر  در  نکنید 
سیستم الکتریکی خودرو صدمه دیده و باعث 

آتش سوزی شود.
وسایل . 	 یا  کاغذ  گیره  فلزی،  صفحات  هرگز 

باعث  زیرا  نکنید،  فیوز  جایگزین  را  مشابه 
صدمه دیدن تجهیزات الکتریکی و آتش سوزی 

خواهد شد.
از فیوز تعمیری استفاده نکنید. فیوز نامناسب، . 5

باعث  فیوز  مدار  قطع  یا  شده  تعمیر  فیوز 
آتش سوزی یا حتی مرگ افراد می شود.

جعبه فیوز در محفظه موتور 1
2 جعبه فیوز در اتاق خودرو

مراحل تعویض فیوز:  

1. سوئیچ خودرو را در موقعیت off قرار دهید.
خاموش  موقعیت  در  را  جلو  چراغ های  کلید   .2

)off( قرار دهید.
3. جعبه فیوز را پیاده کنید.

4. فیوزهای سوخته را شناسایی نمایید.
5. با استفاده از ابزار فیوز جداکن، فیوز را خارج 

نمایید.
ابزار فیوز جداکن روی درب جعبه فیوز تعبیه شده 

است.
6. فیوز را تعویض نمایید.

1

2
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1 فیوز سالم است.
2 فیوز سوخته است.

 

تعویض المپ چراغ ها  
شرایط عملکردی چراغ های جلوی بیرونی باید به 
طور دوره ای بررسی شود. المپ های صدمه دیده 
باعث کاهش محدوده دید شده و توانایی در هشدار 
دادن به سایر رانندگان از طریق چراغ کاهش یافته 
قرار  تأثیر  تحت  را  رانندگی  ایمنی  نتیجه  در  و 

می دهد.
تعویض المپ چراغ مستلزم داشتن دانش فنی و 
کافی است. تعویض المپ چراغ به روش نامناسب 
ممکن است باعث بروز حادثه و حتی آسیب بدنی 
شود. به طور جدی توصیه می شود برای تعویض 
المپ چراغ به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه نمایید.
قطعات  باید سایر  تعویض المپ چراغ  برای  اگر 
اطراف چراغ پیاده شود یا برای تعویض المپ های 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  حتماً  هالوژنی  غیر 

کرمان موتور مراجعه گردد.

21

 هشدار

پارک . 	 ترمز  چراغ،   المپ  تعویض  از  قبل 
)ترمزدستی( را درگیر کرده، سوئیچ خودرو را 

در موقعیت OFF یا LOCK قرار دهید و چراغ 
را خاموش کنید تا المپ چراغ سرد شود.

المپ . 	 از  سوخته  المپ  تعویض  صورت  در 
استفاده  مشابه  )وات(  مصرفی  توان  دارای 
یا  فیوز  این صورت ممکن است  در غیر  کنید 

سیستم الکتریکی خودرو صدمه ببیند.
در المپ های هالوژنی از گاز هالوژنی فشار باال . 	

شیشه ای  حباب  چنانچه  است.  شده  استفاده 
المپ خراشیده شود یا المپ زمین بیفتد باعث 

ترکیدن المپ خواهد شد.
المپ . 	 شیشه ای  قسمت  به  المپ  گرفتن  برای 

عملکرد  و  المپ  عمر  بر  زیرا  نزنید  دست 
چراغ های جلو تأثیر می گذارد.

منفی . 5 کابل  ابتدا  المپ ها،   تعویض  فرایند  در 
المپ  دیدن  صدمه  از  تا  کرده  جدا  را  باتری 
جلوگیری  خودرو  داخلی  سیم کشی  و  چراغ 

شود.
از . 	 یا  ندارید  دسترس  در  مناسب  ابزار  اگر 

چراغ  المپ  تعویض  برای  فنی  و  کافی  دانش 
برخوردار نمی باشید، برای تعویض المپ چراغ 
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

نمایید.
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چرخ ها  
در زمان شستشوی خودرو، مجموعه چرخ و توپی 
چرخ را نیز به طور مرتب تمیز نمایید تا از وجود 
ذرات ریز، آلودگی یا نمک جاده تمیز شود. ذرات 
سخت چسبیده روی الستیک چرخ با استفاده از 
قسمتهای  می شود.  تمیز  صنعتی  پاک کننده های 
تعمیر  زنگ زدگی  از  قبل  باید  رینگ  دیده  آسیب 

شوند.
در صورت رانندگی در جاده های پوشیده از برف 
زمستانی  الستیک های  از  می شود  توصیه  یخ  و 
پایداری  حفظ  برای  شود.  استفاده  )یخ شکن( 
خودرو هنگام رانندگی از الستیک های دارای اندازه 

و الگوی مشابه در چهارچرخ استفاده نمایید.
از الستیک های زمستانی با ساییدگی بیش از ٪50 
نباید به مدت طوالنی به عنوان الستیک زمستانی 
استفاده شود. اگر الستیک زمستانی با مشخصات 
استاندارد الستیک زمستانی مطابقت نمی کند، از 
آن استفاده نکنید. عمر مفید الستیک به چند عامل 
مانند فشار باد الستیک، شیوه رانندگی و باالنس 

چرخ ها بستگی دارد.

فشار باد الستیک  

برچسب فشار باد الستیک  

برچسب فشار باد الستیک روی درب سمت راننده 
همچنین  الستیک  اندازه  و  است  شده  چسبانده 
مشخص  برچسب  روی  سرد  الستیک  باد  فشار 
باد الستیک سرد توصیه شده روی  است. فشار 
این برچسب  حداقل فشار باد الستیک مورد نیاز 

برای حفظ حداکثر ظرفیت بار خودرو است.
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فشار باد الستیک  

 20kPa فشار باد الستیک ها در فصل زمستان باید
بیشتر از فصل تابستان باشد. فشار باد الستیک ها 
از سفرهای طوالنی  و قبل  یکبار  را حداقل ماهی 
بررسی نمایید. فشار باد چرخ زاپاس باید باسایر 
چرخ ها بررسی شود. فشار باد چرخ زاپاس باید 
الستیک های  در  مجاز  باد  فشار  حداکثر  با  برابر 

خودرو باشد.
بایستی  الستیک،  باد  فشار  بررسی  زمان  در 
دمای  افزایش  صورت  در  باشد.  سرد  الستیک 
الستیک هرگز فشار باد الستیک را کم نکنید. در 
صورتی که بار خودرو خیلی سنگین است، فشار 
باد الستیک ها را مطابق با بار خودرو تنظیم نمایید.
چنانچه فشار باد الستیک بیش از اندازه زیاد یا کم 
باشد، باعث کاهش عمر مفید الستیک شده و بر 
رانندگی تأثیر می گذارد. فشار باد کم الستیک هم 
باعث مصرف سوخت باال و در نتیجه آلودگی هوا 

می شود. زمانی که الستیک ها کاماًل سرد هستند، 
توجه  با  نمایید.  بررسی  را  الستیک ها  باد  فشار 
باد  در برچسب فشار  که  استاندارد  باد  به فشار 
الستیک مشخص شده است، فشار باد الستیک ها 
باد  فشار  کردن  تنظیم  از  پس  نمایید.  تنظیم  را 
الستیک ها آنها را از نظر صدمه دیدگی یا نشتی باد 

بررسی کنید.
را در حد مجاز تنظیم  باد الستیک  همواره فشار 
کنید. اگر فشار باد الستیک تا 50kPa کاهش یابد، 
مصرف سوخت هم تا 0/5٪ افزایش خواهد یافت.

مقاومت  افزایش  باعث  الستیک  باد  فشار  کاهش 
چرخش چرخ،  افزایش سایش الستیک ها و عملکرد 

نامناسب خودرو می شود.
برای کسب اطالعات در مورد الستیک ها و بارگیری 
خودرو به بخش مشخصات فنی خودرو مراجعه 
نمایید. در بخش مشخصات فنی فشار باد الستیک 
نشان داده شده است که حداقل فشار باد الستیک 

مورد نیاز با توجه به حداکثر بار خودرو است.

 هشدار

	. در الستیک های دارای فشار باد بسیار باال . 	
یا پایین ممکن است به طور ناگهانی فشار باد 
الستیک به شدت کاهش یافته یا حتی در زمان 
حرکت خودرو الستیک بترکد، که باعث آسیب 

بدنی خواهد شد. 
باشد، . 	 نامناسب  الستیک  باد  فشار  اگر   .	

الستیک بیش از اندازه داغ شده در نتیجه آج 
الستیک صدمه می بیند یا حتی باعث ترکیدن 

الستیک خواهد شد.
شده . 	 بارگیری  انداره  از  بیش  خودرو  اگر   .	

داغ شدن  باعث  رانده شود،  باال  با سرعت  و 
بیش از اندازه و صدمه دیدن الستیک ها )شامل 
پنچر شدن و پوسته پوسته شدن آج الستیک( 
خواهد شد، در نتیجه کنترل خودرو را از دست 

می دهید.
	. چنانچه فشار باد الستیک بیش از اندازه باال . 	

از  پایین باشد، منجر به سایش الستیک و  یا 
دست دادن پایداری خودرو می شود.

5. فشار باد الستیک ها را به طور مرتب حداقل . 5

ماهی یک بار قبل از سفرهای طوالنی بررسی 
نمایید.

6. فشار باد تمام الستیک ها را با توجه به بار خودرو 
تنظیم نمایید.

7. زمانی که الستیک داغ است، فشار باد الستیک 
را کاهش ندهید.
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الستیک های چهار فصل  
در  اینکه  برای  خودرو  مدل های  از  بعضی  در 
داشته  مناسبی  عملکرد  خودرو  سال  طول  تمام 
یخ  و  برف  از  پوشیده  جاده های  جمله،  از  باشد 
است.  شده  استفاده  فصل  چهار  الستیک های  از 
 M&S چهار فصل( و یا( ALL SEASON عالمت
کناری الستیک  دیواره  روی  برف(  و  الی  و  )گل 
الستیک های  است.  الستیک  نوع  کننده  مشخص 
زمستانی اصطکاک بهتری نسبت به الستیک های 
چهار فصل دارند و در بعضی مناطق استفاده از 

آن ها مناسب تر است.

الستیک های  تابستانی  
خودرو  اینکه  برای  خودرو  مدل های  بعضی  در 
عملکرد مناسبی در جاده های خشک داشته باشد 
از الستیک های تابستانی استفاده می شود. به طور 
کلی عمکلرد الستیک های تابستانی روی جاده های 
پوشیده از برف و یخ کاهش می یابد. روی دیواره 
 M&S  کناری الستیک های تابستانی هیچ عالمتی

وجود ندارد.
توصیه  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی 
می کند در صورت استفاده از خودرو در جاده های 
زمستانی  الستیک های  از  یخ  و  برف  از  پوشیده 

تمام  در  یا All Season )چهار فصل(   )Snow(
چرخ ها استفاده شود.

الستیک�های�زمستانی� 
برای استفاده از الستیک های زمستانی بایستی از 
الستیک هایی که از نظر اندازه و تحمل بار مشابه 
استفاده   هستند  خودرو  اصلی  الستیک های  با 
عملکرد  و  ایمنی  بر  صورت  این  غیر  در  گردد. 
کلی  طور  به  داشت.  خواهد  عکس  تأثیر  خودرو 
الستیک های زمستانی دارای سرعت کمتری نسبت 
به الستیک های اصلی خودرو هستند و ممکن است 
با حداکثر سرعت خودرو مطابقت نکند. بنابراین 
سرعت راندن خودرو نباید بیشتر از حداکثر سرعت 
الستیک باشد. چنانچه در خودرو از الستیک های 
زمستانی استفاده شود باید الستیک های زمستانی 
در چهارچرخ از نظر اندازه، نوع، ساختار و الگوی 

آج مشابه هم باشند.
برای افزایش چسبندگی بین سطح جاده پوشیده از 

برف و یخ با چرخ از زنجیر چرخ استفاده نمایید.
بعضی  در  چرخ  زنجیر  از  استفاده  وجود  این  با 
از نصب زنجیر چرخ،  مناطق ممنوع است. پیش 
باید با قوانین استاندارد در این زمینه آشنا باشید. 
چرخ های بدون زنجیر چرخ در جاده های خشک یا 

انواع الستیک  

 هشدار

چرخ ها، . 	 کردن  جابجا  یا  تعویض  زمان  در 
و  نوع  یک  از  چهارچرخ  که  شوید  مطمئن 
ساختار باشند )مانند الستیک های تابستانی، 
الستیک های  یا  فصل  چهار  الستیک های 
زمستانی(. برای آشنایی با نوع، اندازه، میزان 
با  الستیک ها  مختلف  انواع  کارایی  و  سرعت 
تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی 

بگیرید.
سرعت . 	 میزان  است  ممکن  نو  الستیک های 

خودرو  اصلی  الستیک های  به  نسبت  کمتری 
داشته باشند در نتیجه ممکن است با حداکثر 
سرعت  هرگز  نکنند.  مطابقت  خودرو  سرعت 
سرعت  میزان  حداکثر  به  توجه  با  را  خودرو 

چرخ افزایش ندهید.
در صورت نیاز به تعویض تایرها حتماً از تایر . 	

با مشخصات ابعادی، شاخص بار و سرعت 
معرفی شده در قسمت مشخصات الستیک و 

فشار باد الستیک استفاده نمایید.
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زنجیر چرخ  

از زنجیر چرخ ممنوع  در بعضی مناطق استفاده 
است. قبل از نصب زنجیر چرخ، قوانین را بررسی 
کنید. در صورت نصب زنجیر چرخ، از زنجیر چرخ 
مناسب اندازه چرخ استفاده کرده و آن را مطابق 
با دستورالعمل سازنده نصب نمایید. برای نصب 
کشنده  از  سازنده  توصیه  به  چرخ  زنجیر  محکم 
زنجیر چرخ استفاده نمایید. اتصاالت باز انتهای 
با  اتصاالت  برخورد  از  تا  کنید  محکم  را  زنجیر 
زنجیر چرخ در زمان حرکت خودرو و ضربه زدن به 
گلگیر یا بدنه زیر خودرو و در نتیجه صدمه دیدگی 
جلوگیری شود. در صورت امکان هنگام استفاده 
از زنجیر چرخ از بارگیری بیش از اندازه خودرو 
جلوگیری نمایید و با سرعت پایین رانندگی کنید. 
در غیر این صورت ممکن است خودرو صدمه دیده 

و بر کنترل و عملکرد خودرو تأثیر داشته باشد.
زنجیر چرخ فقط روی چرخ های جلو و نه چرخ های 
عقب نصب می شود. لطفاً از زنجیر چرخ TPU )پلی 
اورتان( با ضخامت کمتر از 10 میلی متر استفاده 

جابجایی چرخ ها  

بعد از هر 20000 کیلومتر یا 12 ماه رانندگی الزم 
است چرخ ها جابجا شوند. چنانچه سطح الستیک 
به شدت ساییده شده است، بایستی آن را بالفاصله 

تعویض کرده و زوایای چرخ  نیز تنظیم گردد.
دینامیکی  باالنس  زمان جابجا کردن چرخ ها،  در 
جابجا  زمان  در  کنید.  بررسی  نیز  را  چرخ ها 
از نظر ساییدگی و  را  کردن چرخ ها، سطح چرخ 

صدمه دیدگی بررسی نمایید.
باعث  معمواًل  الستیک  سطح  ناهموار  ساییدگی 
فشار باد نامناسب الستیک، قرارگیری نامناسب 
چرخ، باالنس دینامیکی ضعیف چرخ، ترمزگیری 
یا تغییر مسیر اضطراری خواهد شد. آج و دیواره 
کناری الستیک را از نظر فرورفتگی بررسی کرده و 

در صورت وجود ایراد آن را تعویض نمایید.
هدف از جابجایی چرخ ها این است که تمام چرخ ها 
به طور یکسان و هموار ساییده شوند. جابجایی 
چرخ ها را با توجه به روش صحیح که در تصویر 

صفحه بعد نشان داده شده است انجام دهید.

خیس عملکرد و کارایی بهتری در زمان لیز خوردن 
و کشیده شدن خودرو به یک سمت دارند.

گردد. نصب زنجیر چرخ را مطابق با دستورالعمل 
توصیه شده انجام دهید.

 هشدار

رانندگی . 	 سرعت  چرخ،  زنجیر  نصب  از  پس 
سرعت  حداکثر  و   	0Km/h از  باالتر  نباید 
توصیه شده توسط سازنده زنجیر چرخ باشد.

نصب زنجیر چرخ ممکن است تأثیر عکس بر . 	
کنترل خودرو داشته باشد. در صورت امکان 
شده  نصب  چرخ ها  روی  چرخ  زنجیر  اگر 
است از شتابگیری، تغییر مسیر و ترمزگیری 
این  غیر  در  نمایید،  خودداری  اضطراری 
صورت ممکن است باعث بروز تصادف شود.

برخورد . 	 زمان حرکت خودرو، صدای  در  اگر 
شود،  شنیده  شاسی  یا  بدنه  به  چرخ  زنجیر 
متوقف  را  خودرو  بررسی  برای  بالفاصله 

نمایید.
و . 	 یخ  و  برف  فاقد  که  جاده  از  قسمتی  روی 

خشک می باشد، متوقف شده و زنجیر چرخ را 
رانندگی  بر  این صورت  در غیر  نمایید،  پیاده 
شدید  صدمه دیدگی  به  منجر  و  داشته  تأثیر 

الستیک ها می شود.

اندازه . 5 با  زاپاس  چرخ  روی  را  چرخ  زنجیر 
کوچک نصب نکنید.
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 هشدار

پس از جابجا کردن چرخ ها، مطمئن شوید که . 	
مهره چرخ ها محکم بسته شده باشد.

پس از جابجا کردن چرخ ها، فشار باد چرخ ها . 	
را تنظیم و بررسی نمایید.

انتخاب، نصب یا تعمیر و نگهداری الستیک به . 	
روش نامناسب بر ایمنی خودرو تأثیر می گذارد 
در نتیجه منجر به تصادف و آسیب بدنی خواهد 
نمایندگی  با  است  بهتر  شرایط  این  در  شد. 
سازنده  شرکت  یا  کرمان موتور  شرکت  مجاز 

الستیک مشورت نمایید.

صدمه دیدگی و سایش الستیک ها  

1 عالمت سایش الستیک
2 محل قرارگیری عالمت سایش الستیک 

زمانی که آج الستیک به اندازه 2 میلی متر ساییده 
می شود، برای جلوگیری از لغزش و شناور شدن 
چرخ  بایستی  جاده  لغزنده  سطح  روی  چرخ ها 
 2 اندازه  به  الستیک  آج  چنانچه  شود.  تعویض 
میلی متر ساییده شود، عالمت سایش داخلی آج یا 
عالمت سایش الستیک روی سطح الستیک ظاهر 
می شود، که مانند یک نوار الستیکی در سرتاسر 

1 2

آج  سطح  که  زمانی  می رسد.  نظر  به  الستیک  آج 
عالمت  که  شود  ساییده  اندازه ای  به  الستیک 
سایش الستیک ظاهر گردد، در این شرایط بایستی 
از نظر  را  الستیک تعویض گردد. سطح الستیک 
سطح  برآمدگی  ترک خوردگی،  ساییدگی،  وجود 
الستیک  سطح  در  اجسام  رفتن  فرو  یا  الستیک 

بررسی نمایید.
الستیک  برآمدگی  ترک خوردگی،  سایش،  اگر 
از  بیش  در الستیک  نوک تیز  رفتن اجسام  فرو  یا 
در  کرد.  تعویض  را  الستیک  بایستی  باشد،  حد 
آفرود  جاده های  در  خودرو  از  استفاده  صورت 
الستیک ممکن است صدمه ببیند، بنابراین توصیه 
می شود پس از رانندگی در جاده آفرود، الستیک ها 
را بررسی نمایید. در صورت وجود شرایط زیر، 

الستیک را تعویض کنید:
1. حداقل سه عالمت سایش الستیک ظاهر شود.

نمایان  الستیک  نخ  یا  نوار  ساییدگی،  اثر  در   .2
شود.

کناری  دیواره  یا  آج  ترک خوردگی  اثر  در   .3
الستیک، نوار و پارچه الستیک نمایان شود.

4. رینگ چرخ، دیواره الستیک یا الیه های الستیک 
صدمه دیده باشند.
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تعویض مجموعه رینگ و الستیک  

اصلی چرخ محسوب  اجزای  از  رینگ  و  الستیک 
می شوند. جهت مطابقت رینگ و الستیک تعویض 
شده با مشخصات خودرو باید از رینگ و الستیک 
عرضه شده توسط نمایندگی مجاز کرمان موتور 
خودرو  از  استفاده  زمان  در  تا  گردد  استفاده 
چسبندگی بین سطح جاده و چرخ به نحو مطلوب 
گردد.  تضمین  رانندگی  در  ایمنی  و  شده  ایجاد 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور اطالعات الزم 
و مورد تأیید مربوط به الستیک را ارائه و همچنین 
مبادرت به عرضه الستیک و رینگ به مقدار زیاد 
ایمنی بایستی الستیک ها  کرده است. برای حفظ 
به صورت جفتی و نه به طور مجزا تعویض شوند.

اندازه  ساختار،  دارای  رادیان  های  الستیک  از 
چهار  در  مشابه  آج  الگوی  و  چرخش(  )شرایط 
چرخ خودرو استفاده نمایید. چنانچه اندازه چرخ 
زاپاس مورد استفاده در خودرو متفاوت است فقط 
در مسیرهای کوتاه و شرایط اضطراری از چرخ 
زاپاس استفاده کرده و با احتیاط و سرعت پایین 
رانندگی نمایید و در اسرع وقت چرخ زاپاس را با 

چرخ استاندارد تعویض کنید. 
از چرخ های کهنه که شرایط عملکردی قبل آنها را 

نمی دانید در خودرو استفاده نکنید. هنگام تعویض از 
چرخ با اندازه، الگوی آج، میزان سرعت و تحمل بار 

مشابه با چرخ های اصلی خودرو استفاده نمایید.

یا  خراشیده  چرخ  سطح  یا  شده  پنچر  چرخ   .5
صدمه دیده است و ترمیم آن مشکل شده باشد.
یا بیشتر  از 6 سال  از زمان تولید چرخ بیش   .6

گذشته باشد.

 هشدار

فرسوده تر . 	 زمان،  گذشت  با  الستیک ها 
چرخ  جمله  )از  چرخ ها  بنابراین  می شوند، 
سال   	 گذشت  از  پس  بایستی  زاپاس( 
صرف نظر از میزان سایش آج، تعویض گردند.
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از چرخ یا الستیک دفرمه شده حتی اگر تعمیر . 	
شده باشد استفاده نکنید، زیرا این نوع چرخ یا 
الستیک باعث صدمه دیدگی ساختار چرخ شده 
آنها آشکار باشد،  اینکه صدمه دیدگی  و بدون 

عملکرد مناسبی نخواهند داشت.
به . 	 نیاز  خودرو  در  نو  الستیک  از  استفاده 

آب بندی دارد تا شرایط چسبندگی بین سطح 
در  شود.  انجام  مطلوب  نحو  به  چرخ  جاده 
500 کیلومتر اولیه رانندگی با احتیاط و دقت 

رانندگی نمایید.
استفاده از چرخ، پیچ یا مهره نامناسب بسیار . 	

خطرناک است و بر ترمزگیری و عملکرد خودرو 
تأثیر داشته و موجب پنچر شدن الستیک و در 
نتیجه باعث می شود کنترل خودرو را از دست 
بدهید و ممکن است منجر به تصادف و آسیب 
بدنی راننده و سایرین شود. بنابراین از چرخ، 

پیچ و مهره مناسب استفاده نمایید.
استفاده از چرخ نامناسب تأثیر عکس بر طول . 	

عمر چرخ و بلبرینگ، خنک شدن ترمزها، نور 
سرعت سنج،  صحیح  عملکرد  جلو،  چراغ های 

عملکرد ترمزها، ارتفاع سپر، ارتفاع خودرو از 
سطح زمین و فاصله بین چرخ و بدنه خودرو و 

سطح زمین خواهد داشت.
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روغن و روانکاری های توصیه شده و مقدار پر کردن روغن  

مقدارمشخصاتعنوان

55Lبنزین بدون سرب با اکتان 93 یا باالترسوخت

7.2L  ± 0.5Lضدیخ اتیلن گلیلول 50٪مایع خنک کننده موتور

85/75W1.95L  ± 0.05Lروغن روانکاری )گیربکس دستی(

Shell DCT126.8  - 7.0Lروغن روانکاری )گیربکس اتوماتیک(

-SNروغن موتور 5W30 FOLLY SYNTHETIC4L  ± 0.3L

R134a480L  ± 20gگاز مبرد )گاز کولر(

باتوجه به عالمت روی مخزن اضافه شودDOT4روغن ترمز

مقدارعنوان

 Lit /  100KM 10/3 مصرف سوخت داخل شهری

 Lit /  100KM 6/5 مصرف سوخت بین شهری

 Lit /  100KM 7/2 مصرف سوخت ترکیبی
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             نوع موتور
واحد اندازه گیری1.5T                           مورد

1.499Lحجم موتور

128/5500kW/rpmدور قدرت مجاز موتور

3500N.m/rpm-280/1800حداکثر دور / گشتاور مجاز موتور

128kWحداکثر قدرت موتور

75.0x84.8mmقطر سیلندر × کورس

30r/min  ±  700دور آرام موتور

پارامترهای اصلی موتور  
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پارامترهای فنی خودرو  

               نوع خودرو
1.5T+6MT1.5T+DCT                                          مورد

)mm( 1492×1820×14924770×1820×4770طول × عرض × ارتفاع

)mm( 27702760فاصله چرخ های جلو و عقب

)mm( 15551555فاصله عرضی چرخ های جلو

)mm( 15501550فاصله عرضی چرخ های عقب

موتور جلو و چرخ های جلو محرک )FF(موتور جلو و چرخ های جلو محرک )FF(حالت محرک خودرو

55تعداد سرنشینان خودرو

)kg( 9671100حداکثر وزن روی محور جلو

)kg( 8901000حداکثر وزن روی محور عقب

)kg( 1485 1432وزن خالص

)kg( 18571910حداکثر وزن مجاز فنی

)km/h( 170170حداکثر سرعت خودرو

3030حداکثر شیبی که خودرو می تواند حرکت کند )٪(
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مشخصات الستیک و فشار باد الستیک در حالت سرد  

1.5Tموقعیت الستیکمورد

الستیک استاندارد

 225/45R18  95Vمشخصات

kpa / 230فشار باد الستیک جلو

kpa / 230فشار باد الستیک عقب

kpa / 230فشار باد الستیک سرد

T125/80R17مشخصاتچرخ زاپاس

 هشدار

بعضی از قسمت های خودرو که طول، عرض و ارتفاع آنها شامل اندازه ظاهری خودرو نمی شود مانند: تجهیزات بیرون خودرو، تجهیزات کمکی حرکت با . 	
دنده عقب، دستگیره ها و غیره در این جدول ارائه نشده است.
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پارامترهای موقعیت چهارچرخ خودرو  

اندازه زوایای چرخپارامترهای زوایای چرخمورد

چرخ جلو

'30±'15زاویه کمبر چرخ

'30±'99°12زاویه کینگ پین

'30±'19°5زاویه کستر کینگ پین

'2.5±'5زاویه تو - این چرخ

چرخ عقب
'30±'.10°1-زاویه کمبر چرخ

'5±'4زاویه تو - این چرخ

  توجه

پارامترهای فوق فقط زمانی که خودرو بارگیری نشده قابل استفاده است.. 	



255

J7
ی 

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دف

اطالعات شناسایی خودرو  

پالک شناسایی خودرو  

موقعیت پالک شناسایی : داخل محفظه موتور قاب 
اطالعات  برخی  شامل  و  راست  سمت  فنر  کمک 

 مانند:
مدل،  خودرو،  شناسایی  شماره  موتور،  شماره 

حداکثر وزن مجاز فنی، کد رنگ و . . . می باشد.

 �)VIN(شماره�شناسایی�خودرو�

شماره شناسایی خودرو )VIN( از 17 حرف یا شماره 
شناسایی  برای  خودرو  در  که  است  شده  تشکیل 
سازنده،  سال تولید، شماره شاسی و سایر اطالعات 

شناسایی استفاده می شود.
شناسایی    شماره  قرارگیری  موقعیت 

خودرو

کد شناسایی خودرو عالوه بر پالک شاسی در دو 
قسمت خودرو حک شده است که معمول ترین آنها 

عبارتند از:
1.  زیر صندلی سرنشین جلو قرار دارد که پس از 

تا کردن کفپوش قابل مشاهده می باشد.
2.  زیر صندلی سرنشین عقب چپ که با تا کردن 

کفپوش قابل مشاهده می باشد.

و  کارتل  باالی  موتور  بلوک  پشت  موتور  شماره 
پایین منیفولد خروجی حک شده است.

شماره موتور  
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مدت زمان گارانتی  

60 ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا 150.000 کیلومتر کارکرد )هر کدام 
زودتر فرا رسد(

شرایط گارانتی قطعات  
الف( قطعات تزئینی       ب( قطعات مصرفی          ج( سایر قطعات

الف( قطعات تزئینی  
قطعاتی مانند آفتابگیر، روکش صندلی ها، آینه ها، رودری ها و ... به عنوان 
اداره  توسط  خودرو  تحویل  هنگام  به  و  می شوند  محسوب  تزئینی  قطعات 
تحویل، بی نقص بودن ظاهری آن ها به استحضار مشتری رسانده می شود لذا 
پس از تحویل خودرو و تایید سالمت این قطعات توسط خریدار و تکمیل فرم 

مربوطه، قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

ب( قطعات مصرفی  
به قطعاتی اطالق می گردد که عمر آن ها نسبت به سایر قطعات خودرو محدودتر 
بوده و به صورت عادی پس از مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مستهلک 
شده و میبایست تعویض شوند. استهالک این قطعات رابطه مستقیم با نحوه 
استفاده از خودرو توسط کاربر آن دارد. لیست برخی از این قطعات که شامل 

شرایط گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعالم می گردد:
1- بست ها             2- خارهای تزئینی            3- فیوزها

4- فیلترها             5- انواع روغن ها              6- مایع خنک کننده )ضد یخ(

ج( سایر قطعات  
چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگی مجاز و یا دفتر 
مرکزی ناشی از کیفیت قطعه باشد، قطعه و اجرت آن طبق خط  مشی گارانتی 

شرکت مشمول شرایط گارانتی خواهند بود.

خدمات گارانتی  

توصیه مهم  
خواهشمند است برای اطالع و بهره برداری مقتضی از موارد ذیل به وب سایت شرکت بم خودرو به آدرس: www.bamkhodro.com مراجعه نمایید.

خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن.  .1
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  قانون   .2

خودرو و آیین نامه اجرایی آن.

لیست هزینه اجرت خدمات و قطعات یدکی هر   .3
یک از محصوالت.

امداد  واحدهای  استقرار  محل  و  تلفن  شماره   .4

خودروی شرکت کرمان موتور.
از  نمایندگی های فروش و خدمات پس  لیست   .5

فروش محصوالت کرمان موتور.
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فهرست متعلقات خودرو.  .6
واحد  با  تماس  راه های  سایر  و  تلفن  شماره   .7

ارتباط با مشتریان.
هر  ادواری  سرویس های  جزئیات  با  آشنایی   .8

محصول و هزینه متناسب با آن.

گارانتی    مشمول  که  مواردی 
نمی شوند

قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار   .1
نادرست،  استفاده  )مانند  باشند  شده  ایراد 

تصادفات و ...(.
در مدت گارانتی، در صورت استفاده از قطعات   .2
بم  شرکت  طریق  از  که  )قطعاتی  اصلی  غیر 
خودرو تهیه و توزیع نمی گردند حتی اگر دارای 
آرم سازنده اصلی باشند( و بروز عیب، قطعه 

برای  شرکت  تعهد  زمان  مدت   
به  فروش  از  پس  خدمات  ارائه 
مشتریان، 0	 سال پس از فروش 

خودرو می باشد.

         توجه      

شامل  آن  با  مرتبط  سیستم های  و  معیوب 
گارانتی نمی شوند.

هرگونه دستکاری، تغییر و یا نصب سیستم های   .3
شرکت  مجوز  بدون  خودرو  روی  بر  اضافه 
سازنده و یا استفاده از آپشن هایی که مغایر با 
وضعیت استاندارد و طراحی خودرو می باشند، 
از  مرتبط  مجموعه های  شدن  خارج  باعث 
شرایط گارانتی خواهد شد )مانند استفاده از 
رینگ ها و الستیک های غیر استاندارد که سبب 
گارانتی  شرایط  از  جلوبندی  مجموعه  خروج 
دزدگیر  پخش،  سیستم های  نصب  می گردند، 
و غیره که موجب خروج سیستم های برقی از 
تعهد گارانتی می شوند(. همچنین نصب هرگونه 
تجهیزات اضافی و آپشن برای تزئینات خودرو 
نیز باعث خارج شدن قطعات مرتبط از شرایط 
کفپوش  نصب  )مانند  شد  خواهد  گارانتی 
گشتاور  رعایت  عدم  باعث  که  اتاق  کف  در 
خواهد  کمربندها  و  صندلی  مجدد  مونتاژ  در 
برای خودروهایی  روکش صندلی  شد، نصب 
ایربگ جانبی هستند که باعث عدم  دارای  که 

عملکرد صحیح ایربگ می گردد و غیره(.
صدمات ناشی از عوامل غیر مرتبط با ساختار   .4

خودرو از قبیل سنگ خوردگی، خراش، سرقت، 
آتش سوزی، بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه 
جنگ،  سیل،  صاعقه،  تگرگ،  طوفان،  )نظیر 

اغتشاش و آشوب و ...(.
هزینه پارکینگ و بکسل کردن خودرو )بکسل   .5
تشخیص  به  خاص  شرایط  در  خودرو  کردن 

شرکت، گارانتی می باشد(.
عدم  دلیل  به  خودرو  به  شده  وارد  خسارت   .6
عدم  قبیل  از  صحیح  نگهداری  و  سرویس 
سرویس های  انجام  برای  موقع  به  مراجعه 
نمایندگی- در  دفترچه(  این  )مطابق  ادواری 

مکمل های  یا  سوخت  از  استفاده  مجاز،  های 
و  روغن ها  از  استفاده  عدم  استاندارد،  غیر 
 ،  ... و  دفترچه  در  شده  توصیه  روانکارهای 
موجب خروج قطعات مرتبط از شرایط گارانتی 

خواهند بود. 
صدماتی که به علت عدم استفاده طوالنی مدت   .7
از خودرو به آن وارد می شوند، مانند خسارت 
به  که  موتوری  روغن  خواص  تغییر  از  ناشی 
دلیل عدم روشن شدن طوالنی مدت موتور به 
آن وارد می گردد، خالی شدن باتری به واسطه 
زمان  مدت  برای  خودرو  از  استفاده  عدم 
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طوالنی، هرگونه آسیبی )اعم از طبیعی و غیر 
از  ناشی  که  خودرو  بدنه  و  رنگ  به  طبیعی( 
توقف طوالنی باشد و غیره، مشمول گارانتی 

نمی گردند.
ناشی  که  ایرادتی  بروز  یا  و  قطعات  خرابی   .8
یا  و  خودرو  کامل  اتاق  تعویض  تصادف،  از 
استفاده نامتعارف از خودرو مانند حمل بار با 

وزن بیشتر از حد مجاز و ... باشد.
استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و   .9

. ...
قرار  از  ناشی  که  رنگ  گرده  هرگونه  وجود   .10

گرفتن خودرو در یک محیط نامناسب باشد.
با  آن  تقویت  و  خودرو  در  تغییرات  هرگونه   .11
حذف برخی از قطعات و جایگزینی با قطعات 
دیگر و یا تغییرات در نرم-افزار ECU موتور و 

یا نرم افزار TCU گیربکس و ... .
12.تاثیر موارد پراکنده در محیط، مانند سموم دفع 
و  پرندگان، شیره درختان  نباتی، فضله  آفات 
باران های  غیره و همچنین عوامل جوی نظیر 
و  آلودگی های زیست محیطی  انواع  و  اسیدی 
سایر عوامل تاثیر گذار بر بدنه و رنگ خودرو.

در  خودرو  گرفتن  قرار  از  ناشی  13.خسارات 
میدان های مغناطیسی قوی و ... )کنار پست ها 

و زیر دکل های فشار قوی انتقال نیرو(.
14.ایرادت ناشی از تعویض یا تعمیر غیر اصولی 

و یا برداشتن قطعات خودرو.
15.در صورتی که مالک، مدارک گارانتی خودرو را 
ارائه ندهد و امکان اثبات تحت پوشش گارانتی 

بودن خودرو وجود نداشته باشد.
و  بوده  مصرفی  عادی  طور  به  که  16.قطعاتی 
دارند  قرار  روزمره  استهالک  معرض  در  یا 
مشخص  زمانی  دوره  یک  در  است  نیاز  و 
سرریز  بنزین،  تسمه ها،  مانند  تعویض شوند 
کردن و یا تعویض انواع سیاالت )مانند مایع 
شیشه شوی، مایع خنک کننده موتور و غیره(، 
موتور،  روغن  )مانند  روانکارها  و  روغن ها 
روغن هیدرولیک، روغن ترمز و غیره(، فیلترها 
و گاز کولر؛ مگر اینکه در مدت زمانی کمتر از 
باشند  فرسوده شده  استاندارد  و  معمول  حد 
و یا خرابی یکی از سیستم های تحت پوشش 
از  گارانتی موجب شود که این قطعات زودتر 

موعد معمول تعویض شوند.
تردد خودرو در مسیرهای  از  17.صدمات ناشی 

عوامل  و  شده  نمک ریزی  شده،  قیرپاشی 
بیرونی نظیر )شن، سنگ ریزه، گرد و غبار یا 
سایر عوامل جاده ای( که باعث فرورفتن بدنه و 

صدمه به رنگ بدنه یا شکستگی شیشه شود.
18.خودرو های معیوب که در مزایده ویا با تخفیف 
فروخته شده اند مشمول گارانتی نخواهند بود 

مگر با مجوز از شرکت سازنده.
از حمل بار غیر مجاز و  19.آسیب دیدگی ناشی 
زیاد و همچنین جابجایی نامناسب با خودروبر.

یا  و  عمیق  آب  در  رانندگی  از  ناشی  20.ایرادات 
شستشوی موتور که باعث نفوذ آب به اجزاء 

الکترونیکی، موتوری و داخلی خودرو گردد.
خودرو،  طبیعی  استهالک  از  ناشی  21.خسارت 

فرسودگی و رنگ پریدگی.
22.در صورتی که خودرو به روش تبدیل کارگاهی 
توسط  نشده  تائید  کیت های  از  استفاده  با  و 
شرکت کرمان موتور، در کارگاه های غیر مجاز 
موتور  قسمت های  کلیه  شود،  سوز  دوگانه 
شرایط  از  ترمز  سیستم  و  سوخت رسانی  و 

گارانتی خارج خواهند شد.
آمپراژ  با  باتری  از  از استفاده  23.ایرادات ناشی 
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نامناسب.
24.استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن رنگ 

خودر و یا تزئینات داخلی.
فراخوان  مشمول  خودرو  مالک  مراجعه  25.عدم 
به  شرکت  سوی  از  فراخوان  اعالم  از  پس 
قطعات  خروج  موجب  مجاز،  نمایندگی های 
مرتبط از شرایط گارانتی و سلب مسئولیت از 

شرکت خواهد شد.
26. در صورت وارد شدن نیروی مازاد بر مکانیزم 
شدن  وارد  یا  تصادف  اثر  بر  غالباً  فرمان) 
فرمان  یونیت   )... و  فرمان  به مکانیزم  ضربه 
برقی و دیگر قطعات مشمول گارانتی نخواهد 

شد.
27. در صورتی که درب صندوق عقب به واسطه 
روی  کابین،  داخل   ( کلید ها  از  یکی  فشردن 
ریموت و درب صندوق عقب( باز و بسته نموده 
اگرجلوی عملکرد آن را توسط اعمال نیرو گرفته 
و سبب آسیب رسیدن به مدارهای الکترونیکی 
برد(  سوختگی   ( عقب  صندوق  درب  یونیت 
شده و باعث نقص عملکرد درب صندوق عقب 
می گردد. لذا یونیت درب صندوق عقب مشمول 

گارانتی نخواهد شد.

سرویس  خدمات  انجام 
اولیه بین4000 و  حداکثر 
5000  کیلومتر  پیمایش و 
قبل از سپری شدن 6 ماه 
خودرو  تحویل  تاریخ  از 
)هرکدام زودتر فرا رسد( 
الزامی بوده وعدم انجام 
و  زمانی  محدوده  در  آن 
منجر  مذکور  مسافتی 
کامل  گارانتی  ابطال  به 

خودرو می گردد. 

موارد زیر موجب خروج خودرو از   
شرایط گارانتی می گردند:

دستکاری کیلومتر خودرو.  .1
عدم انجام سرویس اولیه مطابق شرایط تعیین   .2

شده توسط شرکت بم خودرو.
تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی های   .3

مجاز و مورد تایید شرکت.
خودرو،  بم  شرکت  تشخیص  به  که  مواردی   .4
نقص فنی ناشی از عدم انجام به موقع سرویس 

های دوره ای بوده باشد.

         توجه      

www.bamkhodro.com
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تکنیسین های آموزش دیده میسر است.
هزینه اجرت سرویس های ادواری فقط شامل  	

کار  شرح  مقابل  ستون  در  که  است  مواردی 
به خدماتی  نیاز  در صورت  و  است  قید شده 
که در آن ستون ذکر نشده باشد، اجرت مطابق 
قوانین و مقررات شرکت محاسبه و از مشتری 

اخذ می گردد.
هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف  	

شده برای خودرو در سرویس های ادواری به 
طور جداگانه مطابق قوانین و قیمت های شرکت 

محاسبه شده و  از مشتری اخذ می گردد.

توصیه های مهم  
انجام سرویس های ادواری و کنترل کارکرد موتور   .1
ایمنی  و  رانندگی  از  اطمینان  بر  عالوه  خودرو 
سفر، در کاهش آالیندگی های زیست محیطی تاثیر 

بسزایی خواهد داشت.

قبل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول گرم،   .2
سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.

باال  موتور  دور  در  را  A/C خودرو  کلید  هیچ گاه   .3
روشن ننمایید.

و سیستم  بنزین  پمپ  طوالنی  کارکرد  برای حفظ   .4

انژکتور خودرو، بهتر است که باک بنزین را قبل از 
رسیدن حجم بنزین باک به مقدار 25٪  آن، پر نمایید.

درصورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از 6   .5
ماه ، روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض نمایید 
از بروز خسارت های فنی به موتور جلوگیری  تا 

گردد.

همیشه به چراغ ها و عالئم هشدار دهنده روی صفحه   .6
آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده عالمتی خاص 

با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

توسط  خودرو  کاری  دست   و  تعمیر  به  اقدام  از   .7
غیر  تعمیرگاه های  در  و  مسئول  غیر  اشخاص 

مجاز خودداری نمایید.

 500 هر  را  روغن  نشتی  و  موتور  روغن  سطح   .8
کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طوالنی کنترل 

کنید.

سطح مایع خنک کننده و نشتی آن، هر روز و بعد   .9
از تعویض تسمه دینام و واتر پمپ بازدید شود.

مایع  از  کننده،  خنک  مایع  کردن  اضافه  10.هنگام 
دارای شرایط ویژه خودرو استفاده کرده و هرگز 
در  که  کننده ای  خنک  مایع  به  امالح  دارای  آب 
کارخانه پر شده است اضافه نکنید، یک مخلوط 
ایجاد  باعث  است  ممکن  کننده  خنک  نامناسب 

ایرادات جدی و یا آسیب به موتور شود.

  توجه

گارانتی رنگ خودرو در صورت رعایت نکات و  	
شرایط مطرح شده در این دفترچه، "سه سال"از 

تاریخ تحویل خودرو به مشتری می باشد.
از  	 حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  مطابق 

ارائه  خدمات  کلیه  خودرو،  کنندگان  مصرف 
شده از طرف نمایندگی به مدت 	 ماه یا 000	 
کیلومتر کارکرد و قطعات به مدت 	 ماه یا 0	 
هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد )مطابق 
شرایط اعالم شده( می بایستی تضمین گردند.

سرویس های  	 انجام  عدم  از  ناشی  عیوب 
همین  در  مندرج  شرایط  با  مطابق  دوره ای 
مجاز شرکت  نمایندگی های  در شبکه  دفترچه 
کرمان موتور، باعث خروج مجموعه های مرتبط 

خودرو از شرایط گارانتی می گردد.
شرایط  	 در  ادواری  سرویس های  انجام  زمان 

آب و هوایی سخت و مناطق پر گرد و غبار و 
آلوده بایستی کوتاه تر باشد. در چنین شرایطی 
توصیه می شود که پیوسته سطح روغن، آب و 

وضعیت تسمه ها را بازدید نمایید.
به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و  	

نمایندگی های  در  فقط  اصلی  قطعات  تعویض 
دست  به  و  موتور  کرمان  شرکت  مجاز 
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ــل از ســپری شــدن 6 مــاه از تاریــخ تحویــل خــودرو  ــر  پیمایــش و قب ــر  5000  کیلومت ــه بیــن4000  و حداکث انجــام خدمــات ســرویس اولی
)هرکــدام زودتــر فــرا رســد( الزامــی بــوده وعــدم انجــام آن در محــدوده زمانــی و مســافتی مذکــور منجــر بــه ابطــال گارانتــی کامــل خــودرو 

می گــردد.
نوع فعالیت شرح فعالیت ردیف

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور 1

بازدید )در صورت نیاز تمیز گردد( فیلتر هوا 2

بازدید و کنترل تسمه دینام و کولر 3

بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( مایع سیستم خنک کننده موتور 4

بازدید عملکردی مدار جرقه زنی موتور)شمع موتور،کوئل،توربوشارژر و ......( 5

بازدید از نظر نصب و نشتی مدار باک، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سوخت 6

بازدید شلنگ مکش و تهویه محفظه میل لنگ 7

بازدید اتصاالت از نظر نشتی و تست عملکردی ترموستات، رله فن ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سیستم خنک کاری 8

بازدید و آچارکشی در صورت نیاز بازدید اتصاالت سیستم فرمان برقی و جعبه فرمان 9

بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( روغن گیربکس اتوماتیک 10

بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( 11 سطح روغن ترمز

بازدید از نظر نصب و نشتی مدار شیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی 12

سرویس های اولیه  
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نوع فعالیت شرح فعالیت ردیف

بازدید دیسک ترمز جلو و عقب و لنت ها و کالیپر و صحت عملکرد سیستم ترمز 13

بازدید خالصی پدال ترمز 14

بازدید و تنظیم فشار باد الستیک ها تایرها )فشار باد و فرسودگی آج تایر( 15

بازدید و آچارکشی کامل آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی )سیبک ها، چرخها، رام، پلوس ها و...( 16

بازدید منیفولد دود، لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن 17

بازدید و تنظیم زوایای چرخ ها زوایای چرخ ها 18

بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد( باطری، اتصاالت برقی بدنه و سنسورها 19

بازدیدو تست عملکردی کلیه چراغ ها و ادوات برقی 20

بازدید و تست عملکردی سیستم کولر و بخاری 21

تست با دستگاه عیب یاب
کلیه سیستم های الکتریکی )شامل ایربگ و ترمز و سوخت رسانی و موتور 

و...(
22

افزودن به باک در وضعیت فول مکمل سوخت 23
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سرویس های دوره ای  
از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام 
این سرویس ها )از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور(  مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازان 
بم الزامی می باشد بنابراین ضروری است با مراجعه به نمایندگی های مجاز کرمان موتور، نسبت به انجام سرویس های  ادواری )با حداکثر اختالف 1000 

کیلومتر از سررسید پیمایش و یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول ذیل( اقدامات الزم صورت پذیرد.

کیلومتر یا زمان انجام عملیات
نوع فعالیت )هرکدام زودتر فرا برسد( شرح فعالیت ردیف

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور 1

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه تعویض فیلتر هوا 2
بازدید هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه

تعویض هر 60.000 کیلومتر یا 24 ماه 
بازدید و در صورت نیاز تعویض تسمه دینام و کولر 3

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز رفع نقص
انژکتور ها، کوئل، شیلنگ و سوپاپ تهویه  محفظه کارتل، 

توربوشارژر، دریچه گاز
4

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز رفع نقص 
ترموستات، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سیستم 

خنک کاری
5

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض     باک، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سوخت 6

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض     کمک فنر ها و سیستم تعلیق جلو وعقب 7

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز رفع نقص  شیلنگ ها و اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی 8

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض    
دیسک ترمز جلو و عقب و لنت ها و کالیپر و  صحت عملکرد 

سیستم ترمز
9

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تنظیم     خالصی پدال ترمز، عملکرد ترمز پارک برقی 10
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کیلومتر یا زمان انجام عملیات
نوع فعالیت )هرکدام زودتر فرا برسد( شرح فعالیت ردیف

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تنظیم فشار تایرها )فشار باد و فرسودگی آج( 11

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز کنترل گشتاور  
آچارکشی سیستم زیربندی )سیبک ها، چرخ ها، رام، 

پلوس ها،بلبرینگ چرخ ها و ...(
12

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز رفع نقص منیفولد دود، لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن 13

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه تعویض فیلتر سیستم تهویه مطبوع )داخل اتاق( 14

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و تنظیم در صورت نیاز  مکانیزم فرمان و زوایای چرخ ها 15

هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض شمع موتور 16

هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض مایع سیستم خنک کننده موتور 17

هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض روغن ترمز 18

هر 60.000 کیلومتر یا 36 ماه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک به همراه فیلتر روغن گیربکس 19

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید عملکرد
اتصاالت باطری، کانکتورها، عملکرد برف پاک کن، سیستم 

تهویه کابین و چراغ ها
20

هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماه
بازدید میزان فرسایش تایر و جابجایی 

ضربدری
جابجایی چرخ های جلو وعقب 21

هر 5000 کیلومتر افزودن به باک در وضعیت فول مکمل سوخت 22

هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض فیلتر بنزین 23
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شماره تلفن مرکز تماس و امداد خودروی کرمان موتور:  42724- 021 
مشتریان محترم به منظور اطالع از آخرین لیست نمایندگی های مجازشرکت کرمان موتور لطفا به وب سایت 

شرکت کرمان موتور به آدرس : www.kermanmotor. com  و یا به وب سایت شرکت بم خودرو به 
آدرس: www.bamkhodro.com مراجعه فرمایند. 
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