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۱

بــه جهــت حســن انتخــاب و اعتمادتــان بــه خــودروی Lamari از شــما تشــکر می نما�کیــم. ایــن �کتابچــه شــامل اطالعاتــی 
در خصــوص رانندگــی ا�مــن و عملکــرد تجهیــزات می باشــد و بــه شــما �مــک می �کنــد تــا از خــودرو بــه درســتی اســتفاده 

نمــوده و از رانندگــی بــا ایــن خــودرو لــذت ببریــد.

ــل از   قب
ً
ــا ــوید. لطف ــنا ش ــتر آش ــودرو بیش ــزات خ ــا تجهی ــا ب ــد ت ــک می �کن ــما �م ــه ش ــدرج در آن ب ــر من ــه و تصاوی ــن �کتابچ ای

اســتفاده از خــودرو بــا دقــت ایــن �کتابچــه را مطالعــه نما�کیــد؛ زیــرا اطالعــات منــدرج در ایــن �کتابچــه بســیار مهــم بــوده و بــه 
�ارگیــری آن هــا، ا�منــی شــما و وســیله نقلیــه را تضمیــن می نما�ــد.

هنــگام مطالعــه �کتابچــه، بــا عالئمــی نظیــر "توجــه" �ــا "هشــدار" مواجــه می شــوید �ــه توضیحــات ذ�ــل آن هــا �مــک 
شــا�انی بــه تضمیــن ا�منــی شــخص شــما،  وســیله نقلیــه و ســا�ر افــراد می نما�ــد.

ــد و  ــی باش ــودرو م ــای خ ــتفاده از عملکرده ــور اس ــه منظ ــما ب ــر ش ــوزش بهت ــرای آم ــه ب ــن �کتابچ ــود در ای ــر موج تصاوی
ــی  ــودروی واقع ــرد خ ــالک عملک ــذا م ــد ل ــاوت باش ــما متف ــه ش ــی ب ــودروی تحویل ــا خ ــده ب ــه ش ــر ارائ ــت تصاوی ــن اس ممک

ــد. ــی باش م

در صورت نیاز به هرگونه اطالعات به وب سا�ت www.lamari.ir مراجعه نما�کید.

رانندگی لذت بخشی را برا�تان آرزو می �کنیم.

تمــام حقــوق بــرای شــر�ت محفــوظ اســت و هرگونــه تککثیــر �ــا �پــی بــرداری از مطالــب ایــن �کتابچــه بــدون اجــازه شــر�ت 
آریــن پــارس توربــو ممنــوع اســت.

*نککتــه: عکس هــای منــدرج در �کتابچــه فقــط جنبــه مرجــع داشــته و ممکــن اســت بــا اصــل خــودرو �مــی تفــاوت داشــته 
باشــد.

 مالک محرتم
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ــا  ــی مدل ه ــرای برخ ــط ب ــرد فق ــا عملک ــه � ــه آن قطع ــت � ــده آن اس ــان دهن ــمی نش ــا اس ــوان � ــر عن ــار ه ــت »*« در �کن عالم
ارائــه شــده و ممکــن اســت خــودروی شــما بــه ایــن قطعــه �ــا عملکــرد مجهــز نشــده باشــد.

دستورالعمل های ا�منی
عالئم ا�منی �ه روی خودرو چسبانده شده است.

نککته های مربوط به دستورالعمل های ا�منی به همراه عالمت »خطر«، »هشدار« و »توجه« به شرح زیر است :

   خطر
این عالمت نشان دهنده این است �ه می تواند منجر به آسیب جدی �ا حتی مرگ فرد شود.

   هشدار
این عالمت نشان دهنده این است �ه می تواند منجر به آسیب بدنی و �ا هرگونه آسیب د�گری شود.

   توجه
این عالمت نشان دهنده خطری است �ه می تواند منجر به آسیب جدی به فرد �ا خودرو شود.

رشح عالئم

۲
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نمای بیرونی خودرو

نمای جلوی خودرو

1.  چراغ راهنمای روی آ�نه بغل
2.  چراغ راهنمای جلو/ چراغ رانندگی در روز/ چراغ موقعیت

3.  درب محفظه موتور

4.  آ�نه بغل
5.  چراغ نور پا�کین

6.  چراغ نور باال

نمای خودرو
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نمای عقب خودرو

1.  چراغ دنده عقب
2.  چراغ موقعیت )در مدل پالتینیوم به صورت تزئینی است(

3.  چراغ ترمز سوم
4.  چراغ ترمز )در مدل پالتینیوم چراغ راهنما است(

5.  چراغ موقعیت

6.  چراغ راهنما )در مدل پالتینیوم، چراغ ترمز است(
7.  شبرنگ

8.  چراغ راهنما
9.  چراغ پالک راهنمایی و رانندگی

10.  چراغ مه شکن عقب

نمای خودرو
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نمای داخل خودرو
تصویر جنبه مرجع دارد و ممکن است با خودروی واقعی متفاوت باشد.

1.  دریچه خروجی جانبی هوا - چپ
2.  دسته راهنما

3.  غربیلک فرمان
4.  صفحه نشانگر

5.  دسته برف پاک �ن
6.  دریچه خروجی مر�زی هوا - چپ

7.  پا�ه برای اتصال نگه دارنده تلفن همراه
8.  دریچه خروجی هوا برای بخارزدایی شیشه جلو

9.  سیستم نما�شگر چندمنظوره
10.  دریچه خروجی مر�زی هوا - راست

11.  �یسه هوای سرنشین جلو
12.  دریچه خروجی هوا برای بخارزدایی �کناره های شیشه جلو

13.  �لید �کنترل شیشه باالبر - سرنشین جلو
14.  دریچه خروجی جانبی هوا - راست

15.  محفظه نگهداری اشیاء
16.  قالب روی داشبورد

17.  صفحه �کنترل سیستم تهویه مطبوع
18. مجموعه �لید روی �کنسول وسط

19.  اهرم تعویض دنده
20.  د�مه استارت

21.  مجموعه �لید روی داشبورد
22.  �لید �کنترل شیشه باالبر - راننده

نمای خودرو
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تنظیمات صفحه نشانگر
دستورالعمل د�مه های روی غربیلک فرمان 

صفحه نشانگر
دورسنج موتور )تاخومتر( 

سرعت سنج 
نشانگر میزان سوخت 

نشانگر دمای آب موتور
مسافت سنج 

ساعت
موقعیت دسته دنده 

اطالعات کلی 
اطالعات مربوط به رانندگی 

معرفی نشانگر سیستم 
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10
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11
11
11
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12
14

صفحه نما�شگرها
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صفحه نشانگر

1.  دورسنج موتور
2.  *نشانگر حر�ت بین خطوط

3.  ساعت
4.  فشار باد الستیک/ وضعیت درب ها

5.  سرعت سنج

6.  نشانگر میزان سوخت
7.  اطالعات مسافت در هر مسیر )�امپیوتر سفری(

8.  موقعیت دسته دنده
9.  مسافت �لی طی شده

10.  نشانگر دمای آب موتور
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تنظیمات صفحه نشانگر

زمینــه  پــس  روشــنایی  میــزان  روشــنایی:  افزا�ــش  د�مــه    .1
می دهــد. افزا�ــش  را  نشــانگر  صفحــه 

در  را  صفحــه  محتویــات  صفحــات:  بیــن  انتخــاب  د�مــه    .2
نشــان  جامــع(«  )اطالعــات   Comprehensive information«

 . هــد می د
زمینــه  پــس  روشــنایی  میــزان  روشــنایی:  �اهــش  د�مــه    .3

می دهــد. �اهــش  را  نشــانگر  صفحــه 

بــا فشــار د�مــه افزا�ــش  �ــا �اهــش  میــزان روشــنایی روی غربیلک 
فرمــان، می توانیــد میــزان روشــنایی پــس زمینــه صفحــه نشــانگر 
را تنظیــم نمائیــد. فشــار د�مــه انتخــاب بیــن صفحــه، محتویــات 
صفحــه در »Comprehensive information )اطالعــات جامــع(« 

ــد. ــان می ده را نش

دستورالعمل دکمه های روی غربیلک فرمان

فشار طوالنی: فشار د�مه به مدت 2 ثانیه �ا بیشتر 

فشار �وتاه: فشار د�مه به مدت �متر از 2 ثانیه 

توجه

صفحه نما�شگرها
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صفحه نشانگر

دورسنج موتور

را   )x1000r/min( دقیقــه  بــر  موتــور  دور  تعــداد  موتــور  دورســنج 
نشــان می دهــد. بــرای جلوگیــری از آســیب د�ــدن موتــور، بــرای 
مــدت طوالنــی بــا دور موتــور باال)منطقــه قرمــز رنــگ( رانندگــی 

نککنیــد.

رسعت سنج

ــد  ــان می ده ــودرو )Km/h( را نش ــی خ ــرعت فعل ــنج، س سرعت س
�ــه تحــت تاثیــر عواملــی چــون فشــار بــاد الســتیک، شــرا�ط جــاده 
و آب و هــوا ممکــن اســت مقــدار �مــی بــا ســرعت واقعــی خــودرو 

متفــاوت باشــد.

نشانگر میزان سوخت

ــوخت را  ــزن س ــده در مخ ــی مان ــوخت باق ــزان س ــانگر، می ــن نش ای
بــه صــورت خطــی نشــان می دهــد. هنــگام رانندگــی در پکیچ هــا 
�ــا جاده هــای غیرمســطح ممکــن اســت میــزان نشــان داده  و 
شــده بــا میــزان واقعــی ســوخت باقــی مانــده در مخــزن �مــی 
ــد،  ــی نباش ــزن �اف ــوخت در مخ ــه س ــد. در صورتی � ــاوت باش متف
چــراغ هشــدار روشــن شــده و نشــان دهنــده عــدم �فا�ــت میــزان 
ســوخت گیری  فرصــت  اولیــن  در  اســت  الزم  و  اســت  ســوخت 

انجــام شــود.  

در صــورت �افــی نبــودن ســوخت، از رانندگــی بــه مــدت 
طوالنــی اجتنــاب �کنیــد. زیــرا ممکــن اســت خــودرو خاموش 

ــود.  ــیب وارد ش ــوخت آس ــپ س ــه پم ــده و ب ش

توجه
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ساعت

سیســتم  از  اســتفاده  بــا  و  دهــد  مــی  نشــان  را  فعلــی  ســاعت 
مولتــی مد�ــا تنظیــم مــی شــود.

موقعیت دسته دنده

موقعیت فعلی دسته دنده را نشان می دهد.

نشانگر دمای آب موتور

نشــانگر دمــای آب موتــور، دمــای فعلــی ما�ــع خنک �کننــده موتــور 
گیــرد،  قــرار   H بــه  نزد�ــک  درجــه  زمانی �ــه  می دهــد.  نشــان  را 
چــراغ هشــدار بــاال بــودن دمــای آب موتــور روشــن شــده و بــه 
معنــی افزا�ــش بیــش از حــد دمــای موتــور )جــوش آوردن موتــور( 

ــی  ــودرو را در مکان ــت خ ــن فرص ــت، در اولی ــن حال ــد. در ای می باش

ــی  ــا نما�ندگ ــد و ب ــوش �کنی ــور را خام ــوده و موت ــف نم ــن متوق ام
تمــاس حاصــل فرما�کیــد.  

مسافت سنج

1.  مسافت کلی طی شده 
محــدوده عــدد نشــان داده شــده بیــن Km 99۹999 -  0 اســت. 
محاســبه  برســد،  محــدوده  ایــن  بــه  مســافت  هنگامی �ــه 
999999 را   Km مســافت متوقــف شــده و مسافت ســنج عــدد 

می دهــد.  نشــان 
2.  مسافت طی شده در هر سفر  

هنگامی �ــه  و  می باشــد   0   -  9999.9  Km بیــن  محــدوده  ایــن 
مســافت  رود،  فراتــر  محــدوده  ایــن  از  شــده  طــی  مســافت 
نما�ــش داده شــده پــاک شــده و مجــددا از 0 محاســبه می گــردد و 

OK ریســت نمــود. �ــا می تــوان آن را بــا فشــار �وتــاه د�مــه 

صفحه نما�شگرها
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اطالعات کلی 
این صفحه اطالعات مربوط به رانندگی را نشان می دهد.

اطالعات مربوط به رانندگی 
خــودرو،   ســرعت  میانگیــن  بــه  مربــوط  اطالعــات  صفحــه  ایــن 
ــافت  ــش،  مس ــل پکیما� ــافت قاب ــوخت،  مس ــرف س ــط مص متوس
طــی شــده در هــر ســفر و فشــار بــاد الســتیک را نشــان می دهــد. 
شــما می توانیــد بــا فشــار د�مــه انتخــاب صفحــات روی غربیلــک 

ــد. ــاب �کنی ــواه را انتخ ــه دلخ ــان، صفح فرم

میانگین سرعت

نشان  را  �ردن  ریست  آخرین  از  پس  سرعت  میانگین  صفحه  این 
می دهد و محدوده نما�ش آن بین 200km/h~0 می باشد. هنگام 
فشار  با  می توان  نما�شگر  صفحه  روی  سرعت  میانگین  نما�ش 
طوالنی مدت د�مه انتخاب صفحات روی غربیلک فرمان، میانگین 

سرعت را ریست نمود. 

متوسط مصرف سوخت

ایــن صفحــه متوســط مصــرف ســوخت بعــد از آخریــن ریســت �ردن 
صفحــه را نشــان می دهــد. محــدوده عــدد قابــل مشــاهده

بــا  می توانــد  �اربــر  نیــاز،   صــورت  در  می باشــد.   0~19,9L  /100Km
ــرف  ــط مص ــات،  متوس ــاب صفح ــه انتخ ــدت د�م ــار طوالنی م فش

ســوخت را به صــورت جداگانــه ریســت نما�ــد.

با توجه به میزان �لی مصرف سوخت و میزان سوخت باقی مانده 
و  تخمین  را  پکیما�ش  قابل  مسافت  حدا�کثر  سوخت،  مخزن  در 
نشان می دهد. محدوده قابل پکیما�ش بین 999km~50 می باشد. 
   "--" باشد،   50km از  �متر  پکیما�ش  قابل  میزان  �ه  صورتی  در 

نما�ش داده می شود. 

صفحه نما�شگرها
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پــس از ســوخت گیری مجــدد، محــدوده قابــل پکیما�ــش دوبــاره محاســبه می گــردد. ایــن مقــدار بــر اســاس میــزان مصــرف 
ســوخت �لــی اخیــر محاســبه می گــردد. در صــورت �ــم بــودن میــزان ســوخت در مخــزن،  چــراغ نشــانگر روشــن می شــود. بــا وجــود 
ــرد.  ــورت گی ــدد ص ــوخت گیری مج ــد س ــا با� ــود، ام ــی نم ــی را رانندگ ــافتی طوالن ــوخت، مس ــدار س ــن مق ــا همی ــوان ب ــا�د بت ــه ش آنک
ــه ای،  ــورت لحظ ــت به ص ــن اس ــورد و ممک ــکان می خ ــاک ت ــوخت در ب ــم، س ــچ و خ ــای پرپی ــا جاده ه ــی � ــر باالی ــت در س ــگام حر� هن

عــدد نما�ــش داده شــده تغییــر �کنــد.

توجه

مسافت طی شده در هر سفر
بــرای �ســب اطالعــات بیشــتر بــه توضیــح مســافت طــی شــده 

مراجعــه �کنیــد

اطالعات مربوط به فشار باد الستیک

این صفحه میزان فشار باد الستیک را نشان می دهد. 
زمانــی �ــه فشــار بــاد الســتیک غیرمعمــول باشــد، پکیغــام روی 

ایــن صفحــه شــما را مطلــع می ســازد.

ســعی �کنیــد فشــار بــاد الســتیک را در محــدوده اســتاندارد 
شــده  ظاهــر  صفحــه  روی  پکیغــام  زمانی �ــه  داریــد.  نگــه 
اســت  معنــی  بــدان  می شــود،  روشــن  هشــدار  چــراغ  و 
از  ســیگکنالی  الســتیک  بــاد  فشــار  پا�ــش  سیســتم  �ــه 
سنســور مربوطــه دریافــت نمی �کنــد. در اولیــن فرصــت بــا 

نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد. 

تــا زمانی �ــه سنســور فشــار بــاد الســتیک تعویــض نشــود 
و �ــا اگــر بــه دلیــل نصــب �ــا پکیــاده �ــردن الســتیک، سنســور 
آســیب ند�ــده باشــد، نیــازی بــه تنظیــم مجــدد سنســور 
فشــار بــاد نمی باشــد. پــس از تعویــض سنســور فشــار 
بــاد الســتیک �ــا تعویــض الســتیک بــرای تنظیــم مجــدد 
سنســور فشــار بــاد بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل 

فرمائیــد. 

ــی  ــف اطالعات ــت توق ــتیک، در حال ــاد الس ــار ب ــور فش سنس
ارســال نمــی �کنــد و تنهــا در زمــان حر�ــت خــودرو، اطالعــات  
خــودرو  توقــف  حالــت  در  بنابرایــن  می شــود.  ارســال 
ــان  ــودرو نش ــت خ ــان حر� ــن زم ــه آخری ــوط ب ــات مرب اطالع
ــس  ــتیک و پ ــدد الس ــردن مج ــاد � ــد از ب ــود. بع داده می ش
از حر�ــت بــا ســرعت 30km/h بــه مــدت 1 دقیقــه، اطالعــات 
مربوطــه  صفحــه  در  الســتیک  بــاد  فشــار  بــه  مربــوط 

می شــود. بروزرســانی 

توجه
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ــن  ــراغ روش ــن چ ــد، ای ــم باش ــودرو � ــوخت خ ــزان س ــه می هنگامی �
شــده و نشــان دهنــده آن اســت �ــه میــزان ســوخت بســیار �ــم 

بــوده و با�ــد ســوخت گیری مجــدد صــورت گیــرد

چــراغ هشــدار �ــم بــودن میــزان 
ســوخت )زرد(

ــود،  ــن ش ــتمر روش ــورت مس ــراغ به ص ــن چ ــی، ای ــگام رانندگ ــر هن اگ
ایــن  در  می باشــد.  موتــور  آب  دمــای  بــودن  بــاال  دهنــده  نشــان 
صــورت ســرعت خــودرو را �اهــش داده و خــودرو را در مکانــی ا�مــن 
متوقــف نما�کیــد. موتــور خــودرو را خامــوش نمــوده و درب محفظه 
موتــور را بــاز �ــرده و اجــازه دهیــد موتــور خنــک شــود. پــس از پائیــن 
رفتــن دمــای آب و چــک �ــردن ســطح ما�ــع خنــک �کننــده می توانیــد 
بــه رانندگــی ادامــه دهیــد. در صــورت روشــن شــدن مجــدد چــراغ بــا 

نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد.

چــراغ هشــدار بــاال بــودن دمــای 
آب موتــور )قرمــز(

ــن  ــراغ روش ــن چ ــرار دارد، ای ــت SPORT ق ــودرو در حال ــه خ ــی � زمان
می شــود. ایــن حالــت طبیعــی بــوده و نقــص محســوب نمی شــود.

نشانگر حالت sport )سبز(

روشــن  چــراغ  ایــن  دارد،  قــرار   ECO حالــت  در  خــودرو  �ــه  زمانــی 
می شــود. ایــن حالــت طبیعــی بــوده و نقــص محســوب نمی شــود.

اقتصــادی  حالــت  نشــانگر 
) ســبز (

هنگامی �ــه سیســتم انتقــال قــدرت دچــار نقــص شــود، ایــن چــراغ 
  روشــن 

ً
روشــن مــی شــود. موتــور خــودرو را خامــوش  و مجــددا

نما�کیــد، در صــورت روشــن شــدن مجــدد چــراغ بــا نما�ندگــی مجــاز 
ــد ــل نما�کی ــاس حاص تم

چــراغ هشــدار نقــص سیســتم 
ــدرت )زرد( ــال ق انتق

هنگامــی �ــه دمــا / فشــار بــاد الســتیک تغییــر �کنــد �ــا عملکــرد 
سیســتم پا�ــش فشــار بــاد الســتیک دچــار نقــص شــود، ایــن چــراغ 
روشــن می شــود. در صــورت بــاال / پائیــن بودن فشــار باد الســتیک، 
آن را بــر طبــق میــزان اســتاندارد تنظیــم �کنیــد )فشــار بــاد اســتاندارد 
%25*(. اگــر بعــد از تنظیــم مجــدد فشــار بــاد الســتیک، هنــوز چــراغ 
روشــن مانــده اســت بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد. 
در صورتــی �ــه سیســتم پا�ــش فشــار بــاد الســتیک و �ــا سنســور 
ــاس  ــی تم ــا نما�ندگ ــد(، ب ــال نمی �کن ــی ارس ــد )پکیغام ــل نمی �کن عم

حاصــل فرمائیــد

چــراغ هشــدار نقــص سیســتم 
فشــار بــاد الســتیک )زرد(

معرفی نشانگر سیستم
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چــراغ  ایــن  شــود،  نقــص  دچــار   Keyless سیســتم  �ــه  هنگامــی 
صفحــه  روی  مربوطــه  صفحــه  در  جزئیــات  می شــود.  روشــن 

می شــود.  داده  نشــان  پکیغــام  شــکل  بــه  نما�شــگر 

 Keyless هشــدار  *چــراغ 
) مــز قر (

ــود  ــن می ش ــراغ روش ــن چ ــد، ای ــال باش ــارک فع ــز پ ــه ترم ــی � هنگام
�ــه ایــن حالــت طبیعــی بــوده و نقــص محســوب نمی شــود. در 
صورتــی �ــه ترمــز پــارک غیرفعــال اســت، اگــر چــراغ روشــن مانــد بــا 

ــد.  ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج نما�ندگ

نشانگر وضعیت پارک )قرمز(

روشــن  چــراغ  ایــن  پــارک  سیســتم  در  نقــص  بــروز  صــورت  در 
فعــال  توانایــی  ولــی  می شــود  فعــال  پــارک  سیســتم  می شــود. 
ــارک  ــت پ ــد EPB را در موقعی ــدارد. �لی ــارک را ن ــز پ ــود�ار ترم ــردن خ �
ــل  ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــت ب ــن فرص ــرار داده و در اولی ق

فرمائیــد. 

چــراغ هشــدار نقــص سیســتم 
ــارک )زرد( پ

ــتم  ــه سیس ــت � ــانه آن اس ــد، نش ــن باش ــراغ روش ــه چ ــی � هنگام
ــدارد.  ــود ن ــتم وج ــی در سیس ــد و نقص ــل می �کن ــود�ار عم ــارک خ پ

بــودن  فعــال  نشــانگر  چــراغ 
خــود�ار پــارک 

ــرد  ــودن عملک ــال ب ــانه فع ــراغ نش ــن چ ــگی ای ــودن همیش ــن ب روش
ــت  ــی اس ــدان معن ــت. ب ــیبی اس ــت در سراش ــرل حر� ــتم �کنت سیس
�ــه هیــچ نقصــی در سیســتم وجــود نــدارد. چشــمک زدن چــراغ 
بــدان معنــی اســت �ــه سیســتم در حــال عملکــرد اســت و نقصــی 

در سیســتم وجــود نــدارد.

بــودن  فعــال  نشــانگر  چــراغ 
در  حر�ــت  �کنتــرل  سیســتم 

شــیبی ا سر

هنگامــی �ــه چــراغ راهنمــا فعــال می شــود، نشــانگر چــراغ مربوطــه 
چــراغ  )فالشــر(،  خطــر  چــراغ  د�مــه  فشــار  بــا  می زنــد.  چشــمک 
نشــانگر راهنمــای چــپ و راســت به صــورت همزمــان شــروع بــه 
چشــمک  نشــانگر  چــراغ  �ــه  صورتــی  در  می �کنــد.  زدن  چشــمک 
نمی زنــد، معمــوال بــدان معنــی اســت �ــه چــراغ راهنمــای مربوطــه 
دچــار نقــص شــده اســت. آن را ســریعا بررســی نمــوده و در صــورت 

ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــاز ب نی

نشــانگر چــراغ راهنمــا و چــراغ 
خطــر )فالشــر(

معرفی نشانگر سیستم

صفحه نما�شگرها
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روشــن  نشــانگر  ایــن  موقعیــت،   چــراغ  بــودن  فعــال  صــورت  در 
نمی باشــد.  نقــص  نشــانه  و  اســت  طبیعــی  امــر  ایــن  می شــود. 

نشانگر چراغ موقعیت )سبز(

روشــن  نشــانگر  ایــن  پائیــن،   نــور  چــراغ  بــودن  روشــن  هنــگام 
نمی باشــد.  نقــص  نشــانه  و  اســت  طبیعــی  امــر  ایــن  می شــود. 

نشانگر چراغ نور پائین )سبز(

هنــگام روشــن بــودن چــراغ نــور بــاال، ایــن نشــانگر روشــن می شــود 
ایــن امــر طبیعــی اســت و نشــانه نقــص نمی باشــد. 

نشانگر چراغ نور باال )آبی(

در صــورت روشــن شــدن چــراغ مه شــکن عقــب ایــن نشــانگر روشــن 
می شــود و ایــن امــر طبیعــی اســت و نشــانه نقــص نمی باشــد. 

نشــانگر چــراغ مه شــکن عقــب 
)زرد(

وقتــی ســوئیچ در موقعیــت "ON" قــرار می گیــرد، ایــن چــراغ روشــن 
خامــوش  چــراغ  ایــن  موتــور،  شــدن  روشــن  از  پــس  و  می شــود 
می شــود. در صورتی �ــه چــراغ خامــوش نشــود، نشــانه نقــص در 
شــارژ باتــری اســت. در ایــن حالــت تمــام تجهیــزات برقــی و همچنیــن 
خــودرو را خامــوش نمــوده و خــودرو را در حالــت دورآرام قــرار دهیــد 

و بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرما�کیــد.

در   نقــص  نشــانگر  چــراغ 
سیســتم شــارژ باتــری )قرمــز(

در صــورت بــروز نقــص در سیســتم فرمــان  برقــی چــراغ هشــدار 
روشــن  چــراغ  حر�ــت،  حیــن  در  صورتی �ــه  در  می شــود.  روشــن 
را  خــودرو  امــن  جــای  در  و  نمــوده  �ــم  را  خــودرو  ســرعت  مانــد، 
 5 از  پــس  دوبــاره  و  نمــوده  خامــوش  را  موتــور  �کنیــد.  متوقــف 
 روشــن �کنیــد.در صورتی �ــه چــراغ خامــوش 

ً
دقیقــه آن را مجــددا

در  غیرا�نصــورت  در  دهیــد.  ادامــه  رانندگــی  بــه  می توانیــد  شــد، 
فرما�کیــد. حاصــل  تمــاس  مجــاز  نما�ندگــی  بــا  فرصــت  اولیــن 

در  نقــص  هشــدار  چــراغ 
)زرد( فرمان پذ�ــری  سیســتم 

نشــانه  شــود،  روشــن  چــراغ  ایــن  حر�ــت،  هنــگام  درصورتی �ــه 
بــروز نقــص در سیســتم ترمــز ضدقفــل )ABS( می باشــد. در ایــن 
صــورت، بــا وجــود ا�نکــه میــزان ترمزگیــری خــودرو مناســب اســت، 
امــا سیســتم ترمــز ضدقفــل عمــل نمی �کنــد. در اولیــن فرصــت بــا 

ــد. ــل فرما�کی ــاس حاص ــاز تم ــی مج نما�ندگ

چــراغ هشــدار نقــص سیســتم 
)زرد(  ABS

معرفی نشانگر سیستم

صفحه نما�شگرها
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روشــن  چــراغ  ایــن  ترمــز،  روغــن  میــزان  بــودن  پا�کیــن  صــورت  در 
می شــود. روشــن شــدن ایــن چــراغ در حیــن رانندگــی نشــانه نقــص 
سیســتم ترمــز اســت. خــودرو را در محلــی امــن متوقــف نمــوده و 

ــد. ــل فرما�کی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــه ب بالفاصل

چــراغ هشــدار نقــص سیســتم 
ترمــز/ �ــم بــودن میــزان روغــن 

ترمــز

چــراغ  و  می گــردد  غیرفعــال   ESP سیســتم   ،ESP �لیــد  فشــار  بــا 
 ESP ــتم ــد، سیس ــدد �لی ــار مج ــا فش ــود. ب ــن می ش ــه روش مربوط

فعــال شــده و چــراغ خامــوش می شــود.

بــودن  غیرفعــال  نشــانگر 
ــی  ــداری الککترونیک ــتم پا� سیس

)زرد(  ESP

عملکــرد  نشــانه  می زنــد  چشــمک  چــراغ  ایــن  درصورتی �ــه 
ــه  ــود. در صورتی � ــوب نمی ش ــص محس ــوده و نق ــتم ESP ب سیس
در حیــن رانندگــی چــراغ بــه صــورت مســتمر روشــن بمانــد، نشــانه 
نقــص سیســتم ESP می باشــد. در اولیــن فرصــت بــا نما�ندگــی 

مجــاز تمــاس حاصــل فرما�کیــد.

عملکــرد  بــودن  فعــال  چــراغ 
ــی  ــداری الککترونیک ــتم پا� سیس

E S P

هنگامی �ــه ســوئیچ در موقعیــت »ON« قــرار می گیــرد ایــن چــراغ 
خامــوش  چــراغ  موتــور،  شــدن  روشــن  از  پــس  و  شــده  روشــن 
سیســتم  در  نقــص  نشــانه  چــراغ  نشــدن  خامــوش  می شــود. 
دوبــاره  و  نمــوده  خامــوش  را  موتــور  می باشــد.  موتــور  �کنتــرل 
بــا  اســت،  روشــن  هنــوز  چــراغ  صورتی �ــه  در  �کنیــد.  روشــن 

فرما�کیــد. حاصــل  تمــاس  مجــاز  نما�ندگــی 

چــراغ هشــدار نقــص سیســتم 
ــک MIL( )زرد( ــراغ چ ــور )چ موت

ــص  ــانه نق ــت، نش ــن حر� ــراغ در حی ــن چ ــتمر ای ــدن مس ــن ش روش
در سیســتم EFI موتــور می باشــد. �ــک بــار موتــور را خامــوش و 
بــا  می مانــد،  روشــن  چــراغ  صورتی �ــه  در  �کنیــد.  روشــن   

ً
مجــددا

نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرما�کیــد.

موتــور  نقــص  هشــدار  چــراغ 
)زرد(  )SVS(

معرفی نشانگر سیستم
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در صورتی �ــه چــراغ روشــن و ســپس خامــوش  شــود، ایــن امــر 
طبیعــی بــوده و نقــص محســوب نمی شــود. درصورتی �ــه چــراغ 
روشــن شــده و خامــوش نشــود، نشــانه آن اســت �ــه میــزان �ربــن 
سیســتم GPF بــاال اســت. توصیــه می شــود بــا ســرعت بــاال رانندگــی 
�کنیــد و اجــازه دهیــد سیســتم GPF بازیابــی شــود. درصورتی �ــه 
هم زمــان بــا روشــن شــدن ایــن چــراغ، چــراغ هشــدار نقــص موتــور 
)چــراغ چــک MIL( نیــز روشــن شــود، نشــانه آن اســت �ــه میــزان 
ــی در  ــی رانندگ ــت و حت ــده اس ــد ش ــش از ح ــتم GPF بی ــن سیس �رب
ــا  ــت ب ــن فرص ــد. در اولی ــع �کن ــص را رف ــد نق ــز نمی توان ــاال نی ــرعت ب س

ــد. ــل فرما�کی ــاس حاص ــاز تم ــی مج نما�ندگ

نشانگر وضعیت GPF)زرد(

روشــن شــدن ایــن چــراغ، نشــان دهنده نقــص در سیســتم �یســه 
هــوا می باشــد، بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرما�کیــد.

چــراغ هشــدار نقــص سیســتم 
�یســه هــوا )قرمــز(

می گیــرد،  قــرار   "ON" موقعیــت  در  ســوئیچ  هنگامی �ــه 
را  خــود  ا�منــی  �مربنــد  جلــو  سرنشــین  �ــا  راننــده  درصورتی �ــه 
بســته نباشــند ایــن چــراغ روشــن می شــود �ــه طبیعــی بــوده و 
نشــانه نقــص نمی باشــد. درصورتی �ــه راننــده و سرنشــین جلــو 
ــوش  ــراغ خام ــن چ ــند، ای ــته باش ــود را بس ــی خ ــر دو �مربندا�من ه

. د می شــو

نبــودن  بســته  هشــدار  چــراغ 
)قرمــز( �مربندا�منــی 

هنگامی �ــه ســوئیچ در موقعیــت "ON" قــرار گیــرد، درصورتی �ــه 
چــراغ  ایــن  نباشــند،  بســته  را  خــود  �مربنــد  عقــب  سرنشــینان 
محســوب  نقــص  و  اســت  طبیعــی  امــر  ایــن  می شــود.  روشــن 
نمی شــود.درصورتی �ه تمــام سرنشــینان رد�ــف عقــب �مربنــد 
خــود را ببندنــد، ایــن چــراغ خامــوش شــده و بــوق هشــدار قطــع 
می گــردد. بســته بــه نــوع پکیکربنــدی صفحــه نشــانگر، تصویــر چــراغ 

هشــدار �مــی متفــاوت اســت.

نبــودن  بســته  هشــدار  چــراغ 
سرنشــینان  �مربندا�منــی 

)قرمــز( عقــب  رد�ــف 

معرفی نشانگر سیستم

صفحه نما�شگرها
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هنگامی �ــه ســوئیچ در موقعیــت "ON" قــرار گیــرد، درصورتی �ــه 
ورود  معنــی  بــه  �کنــد  زدن  چشــمک  بــه  شــروع  نشــانگر  چــراغ 
ایــن  اســت.در  ضدســرقت  سیســتم  تا�کیــد  عــدم  �ــا  غیرقانونــی 
صــورت بررســی نما�کیــد �ــه �لیــد هوشــمند مربــوط بــه خــودرو 
�ــا   "ACC" موقعیــت  در  ســوئیچ  هنگامی �ــه  خیــر.  �ــا  می باشــد 
"OFF"قــرار گیــرد، بالفاصلــه چــراغ خامــوش می شــود. پــس از چنــد 
ثانیــه سیســتم وارد حالــت ضدســرقت شــده �ــه ایــن امــر طبیعــی 

نمی شــود. محســوب  نقــص  و  اســت 

نشانگر ضد سرقت

چــراغ  ایــن  گیــرد،  قــرار   "ON" موقعیــت  در  ســوئیچ  هنگامی �ــه 
ــود.  ــوش می ش ــور خام ــدن موت ــن ش ــس از روش ــده و پ ــن ش روش
روشــن  از  پــس  درصورتی �ــه  نیســت.  نقــص  نشــانه  پد�ــده  ایــن 
بــدان  می زنــد،  چشــمک  �ــا  مانــده  روشــن  چــراغ  موتــور،  شــدن 
و  اســت.  �ــم  بســیار  موتــور  در  روغــن  میــزان  �ــه  اســت  معنــی 
ایــن  در  بزنــد،  آســیب  موتــور  بــه  رانندگــی  ادامــه  اســت  ممکــن 
صــورت بالفاصلــه خــودرو را در محــل امــن متوقــف و موتــور خــودرو 
ــد. ــل نما�کی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــوده و ب ــوش نم را خام

بــودن  پا�کیــن  هشــدار  چــراغ 
)قرمــز( روغــن  فشــار 

درصورتی �ــه لنــز دوربیــن �کثیــف �ــا مســدود شــده باشــد، ایــن 
چــراغ بــرای 5 ثانیــه بــا فر�انــس 1Hz شــروع بــه چشــمک زدن �ــرده و 
ســپس بــه رنــگ زرد روشــن می شــود. در ایــن صــورت بــا نما�ندگــی 

ــد. ــل فرما�کی ــاس حاص ــاز تم مج

* نشــانگر مســدود بــودن لنــز 
)زرد( دوربیــن 

در صورتی �ــه سیســتم �مکــی رانندگــی دچــار نقــص شــود، ایــن 
ــمک زدن  ــه چش ــروع ب ــس 1Hz ش ــا فر�ان ــه ب ــدت 5 ثانی ــه م ــراغ ب چ
دراین صــورت  می شــود.  روشــن  قرمــز  رنــگ  بــه  ســپس  و  �ــرده 
هیــچ �ــک از سیســتم های زیــر مجموعــه سیســتم �مکــی رانندگــی 

ــد. ــل فرما�کی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــد. ب ــل نمی �کن عم

* چــراغ هشــدار نقــص دوربیــن 
)قرمــز(

معرفی نشانگر سیستم

صفحه نما�شگرها
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ــد،  ــال باش ــو غیرفع ــورد از جل ــدار برخ ــتم هش ــه سیس در صورتی �
ایــن چــراغ بــه رنــگ زرد روشــن می شــود �ــه ایــن امــر طبیعــی بــوده و 

ــود. ــوب نمی ش ــص محس نق

بــودن  غیرفعــال  نشــانگر   *
از  برخــورد  هشــدار  سیســتم 

)زرد( جلــو 

وقــوع  احتمــال  جلــو،  از  برخــورد  هشــدار  سیســتم  هنگامی �ــه 
ــن  ــر ای ــدا و تصوی ــق ص ــد، از طری ــخیص ده ــی را تش ــا مانع ــورد ب برخ
ــز  ــگ قرم ــه رن ــراغ ب ــد و چ ــد ش ــده داده خواه ــه رانن ــدار ب ــام هش پکیغ
و  بــوده  طبیعــی  امــر  ایــن  �ــه  می �کنــد  زدن  چشــمک  بــه  شــروع 

نمی شــود. محســوب  نقــص 

هشــدار  سیســتم  چــراغ   *
)قرمــز( جلــو  از  برخــورد 

غیرفعــال  خــود�ار  اضطــراری  ترمزگیــری  سیســتم  صورتی �ــه  در 
باشــد، ایــن چــراغ بــه رنــگ زرد روشــن می شــود �ــه ایــن امــر طبیعــی 

ــود. ــوب نمی ش ــص محس ــت و نق اس

بــودن  غیرفعــال  نشــانگر   *  
ــراری  ــری اضط ــتم ترمزگی سیس

)زرد( خــود�ار 

در صــورت فعــال شــدن سیســتم ترمزگیــری اضطــراری خــود�ار، 
ــد  ــده داده خواه ــه رانن ــر ب ــدا و تصوی ــورت ص ــه ص ــدار ب ــام هش پکیغ
شــد و چــراغ بــه رنــگ قرمــز شــروع بــه چشــمک زدن می �کنــد �ــه 

ایــن امــر طبیعــی بــوده و نقــص محســوب نمی شــود.

سیســتم  هشــدار  چــراغ   *  
خــود�ار  اضطــراری  ترمزگیــری 

) مــز قر (

معرفی نشانگر سیستم

صفحه نما�شگرها
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شیشه شوی شیشه جلو 
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دسته راهنما )کلید ترکیبی چراغ ها(

شرح

1.  چراغ راهنما - راست
2.  چراغ نور پا�کین

3.  چراغ موقعیت
4.  چراغ مه شکن عقب

5.  روشنایی خود�ار
6.  خاموش �ردن چراغ های جلو

7.  چراغ راهنما - چپ
8.  چراغ نور باال )موقت/پلیسی(

9.  چراغ نور باال دائم

انتخاب چراغ نور باال و نور پا�یین
را  راهنمــا  دســته  پا�کیــن،  نــور  چــراغ  بــودن  روشــن  فــرض  بــا 
بــا  بــاال روشــن شــود و  نــور  تــا چــراغ  بــه ســمت خــود بکشــید 
برگردانــدن دســته راهنمــا بــه جا�ــگاه قبلــی دوبــاره نــور پا�کیــن 

می شــود. انتخــاب 

سیستم روشنایی خودکار چراغ ها
قــرار  )خــود�ار(   Auto حالــت  روی  را  راهنمــا  دســته  هنگامی �ــه 
بــر  خــودرو  بیرونــی  چراغ هــای  ســا�ر  و  جلــو  چراغ هــای  دهیــد، 
اســاس روشــنایی محیــط بــه صــورت خــود�ار روشــن �ــا خامــوش 

می شــوند.

روشن/ خاموش کردن چراغ مه شکن عقب
بــا فــرض روشــن بــودن چــراغ نــور پا�کیــن، اگــر �لیــد چــراغ مه شــکن 
عقــب  مه شــکن  چــراغ  بچرخانیــد،  پا�کیــن  ســمت  بــه  را  عقــب 
 آن را بــه موقعیــت قبــل برگردانیــد 

ً
روشــن می شــود و اگــر مجــددا

چــراغ مه شــکن عقــب خامــوش می شــود.

تنظیم ارتفاع چراغ جلو

درصورت وجود هرگونه بار در خودرو، �می عقب خودرو پا�کین تر 
رانندگان  د�د  بر  �ه  می آ�د  باال  پا�کین،  نور  چراغ های  ارتفاع  و  رفته 
این  در  می اندازد.  خطر  به  را  ا�منی  و  گذارده  تاثیر  مقابل  جهت 
ارتفاع نور چراغ تنظیم شود. به روش زیر عمل �کنید :  حالت با�د 
هنگامی �ه سوئیچ در موقعیت "ON" قرار دارد، چراغ جلو را روشن 
]Vehicle )خودرو([- رسانه،  چند  صفحه  تنظیمات  در  و  �کنید 

را  جلو([  چراغ  ارتفاع  )تنظیم   Headlight Height Adjustment[
انتخاب �کنید می توان چهار حالت از شماره 3~0 را انتخاب نمود تا 

به ترتیب زاویه چراغ های نور پا�کین �اهش پکیدا �کند.

کینرتل ها
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دسته برف  پاک کن

1.  برف پاک �ن جلو غیرفعال است
2.  �کبار حر�ت برف پاک �ن جلو
3.  شیشه شوی شیشه جلو

4.  حر�ت تند برف پاک �ن جلو
5.  حر�ت �کند برف پا ک �ن جلو

6.  سرعت برف پا�ن در حالت تناوب
7.  حالت متناوب برف پاک  �ن جلو

8.  حر�ت تند برف پاک �ن عقب
9.  شیشه شوی شیشه عقب

10.  برف پا ک �ن عقب فعال است
11.  حر�ت �کند برف پا ک �ن عقب

12.  برف پا ک �ن عقب غیرفعال است

تنظیم زمان تناوب حرکت برف پاک کن
MIST, OFF, AUTO/INT, LO, HI, LO, OFF

بــا چرخانــدن دســته برف پاک �ــن در جهــت �ــا خــالف جهــت حر�ــت 
در  را  جلــو  پاک �ــن  بــرف  ســرعت  می تــوان  ســاعت  عقربه هــای 
بــا  حالت هــای MIST, OFF, AUTO/INT, LO, HI تنظیــم نمــود و 
ــب  ــن عق ــته برف پاک � ــرعت دس ــم س ــدور تنظی ــد م ــدن �لی چرخان

می تــوان آن را در حالــت HI, LO, OFF قــرار داد.

تنظیم حساسیت حالت خودکار برف پاک کن *
ــدن  ــن، چرخان ــرف پاک � ــود�ار ب ــت خ ــودن حال ــال ب ــورت فع در ص
خــود�ار  حالــت  حساســیت  میــزان  تنظیــم  مــدور  �لیــد 
عقربه هــای  حر�ــت  جهــت  خــالف  �ــا  جهــت  در  برف پاک �ــن 
ســاعت، می تــوان میــزان و حساســیت را افزا�ــش �ــا �اهــش داد. 
هرچــه میــزان حساســیت بیشــتر باشــد، بــرف پاک �ــن ســریع تر 

می �کنــد. حر�ــت 

تنظیم زمان تناوب
بــا  باشــد  فعــال  جلــو  برف پاک �ــن  تنــاوب  حالــت  هنگامی �ــه 
چرخانــدن �لیــد مــدور تنظیــم زمــان تنــاوب در جهــت �ــا خــالف 
جهــت حر�ــت عقربه هــای ســاعت می تــوان بــازه زمانــی را �اهــش 
داد. هرچــه بــازه زمانــی �متــر باشــد، برف پاک �ــن ســریع تر حر�ــت 

می �کنــد.

شیشه شوی شیشه جلو
دســته برف پاک �ــن را بــه ســمت خــود بکشــید. در ایــن حالــت 
شیشه شــوی جلــو فعــال شــده و برف پاک �ــن بــا ســرعت �کنــد 

شــروع بــه حر�ــت می �کنــد.

شیشه شوی شیشه عقب
و  داده  فشــار  داشــبورد  ســمت  بــه  را  برف پاک �ــن  دســته 
نگه داریــد. در ایــن حالــت شیشه شــوی عقــب فعــال شــده و بــرف 

پاک �ــن بــا ســرعت �کنــد شــروع بــه حر�ــت می �کنــد.

حالت تعمیر برف پاک کن
دســته  اگــر  دارد،  قــرار   »OFF« موقعیــت  در  ســوئیچ  وقتــی 
تــا  برف پاک �ــن  تیغــه  بکشــید،  بــاال  ســمت  بــه  را  برف پاک �ــن 
آخریــن حــد ممکــن روی شیشــه بــاال آمــده و متوقــف می شــود تــا 
ــرار  ــس از ق ــود. پ ــر ش ــن راحت ت ــه برف پاک � ــض تیغ ــر و تعوی تعمی
 برف پاک �ــن جلــو بــه 

ً
دادن ســوئیچ در موقعیــت »ON« مجــددا

صــورت خــود�ار بــه موقعیــت خــود بازمی گــردد.

کینرتل ها
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سوئیچ

کلید هوشمند

1.  نشانگر �لید هوشمند
2.  د�مه باز�ردن قفل درب

3.  د�مه قفل �ردن درب
4.  �لید باز�ردن قفل درب پشتی )محفظه بار(

5. �لید مکانیکی

خارج کردن کلید مکانیکی

د�مــه خالص �ــن �لیــد مکانیکــی بــر روی �کنــاره �لیــد هوشــمند را 
فشــار دهیــد تــا د�مــه مکانیکــی آزاد و �لیــد مکانیکــی را بــه ســمت 

بیــرون بکشــید.

در زمــان تمیــز �ــزدن شیشــه جلــو مــی با�ســت دســته بــرف 
پا�ــن روی حالــت خامــوش باشــد، در صــورت قــرار داشــتن 
روی حالــت اتوماتیــک احتمــال فعــال شــدن بــرف پا�ــن مــی 

. شد با

توجه

کینرتل ها
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تعویض باتری
�لیــد  �کنتــرل  ریمــوت  عملکــردی  محــدوده  درصورتی �ــه 
هوشــمند �وچک تــر شــده و �ــا ریمــوت �کنتــرل عمــل نککنــد و 
ــد  ــری نتوان ــارژ بات ــودن ش ــی ب ــطه خال ــه واس ــمند ب ــد هوش ــا �لی �
خــودرو را تشــخیص دهــد، باتــری �لیــد هوشــمند مــی با�ســت 

گــردد. تعویــض 

سیستم ضدسرقت
خــودرو  رفتــن  ســرقت  بــه  از  جلوگیــری  بــرای  سیســتم  ایــن  از 
د�مــه  فشــردن  از  پــس  �ــه  صورتــی  در  می شــود.  اســتفاده 
را  هوشــمند  �لیــد  وجــود  ســرقت  ضــد  سیســتم  اســتارت، 
درصورتی �ــه  نمی شــود.  روشــن  خــودرو  ندهــد،  تشــخیص 
سیســتم  چــراغ     گیــرد،  قــرار   "ON" موقعیــت  در  ســوئیچ 
خامــوش  ســپس  و  روشــن  ثانیــه  چنــد  بــرای  ضدســرقت 

. د می شــو
درصورتی �ــه چــراغ سیســتم ضدســرقت شــروع به چشــمک زدن 
نما�ــد، نشــانه آن اســت �ــه سیســتم �ــد �لیــد را تشــخیص نــداده 

اســت، بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرما�کید.

قفل/ بازکردن قفل درب

قفل/ بازکردن هوشمند قفل درب 

)PEPS خودروهای مجهز به(

1.  محدوده باز �ردن قفل توسط �لید هوشمند
2.  محدوده قفل �ردن توسط �لید هوشمند

3.  شیار مکانیکی

�لیــد هوشــمند را همــراه داشــته و قســمت داخلــی دســتگیره را 
نگــه داریــد تــا تمامــی درب هــا بــاز شــود.

بازکردن قفل

قفل کردن
ببند�ــد.  را  درب هــا  تمامــی  داشــته،  همــراه  را  هوشــمند  �لیــد 
زائــده روی محــدوده قفــل �ــردن روی دســتگیره درب را بــا انگشــت 

ــد. ــد ش ــل خواه ــا قف ــی درب ه ــد. تمام ــار دهی فش

کینرتل ها
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بــا فشــار �وتــاه د�مــه قفــل �ــردن روی �لیــد هوشــمند، تمامــی 
چراغ هــای  می شــود.  قفــل  ســوخت  مخــزن  درب  و  درب  چهــار 
درمی آ�ــد.  صــدا  بــه  �کبــار  بــوق  و  زده  چشــمک  �کبــار  راهنمــا 
می شــوند.  خامــوش  آرامــی  بــه  خــودرو  داخــل  چراغ هــای 
فشــار  بــا  می شــود.  خامــوش  ســرگرمی  و  صوتــی  سیســتم 
طوالنــی د�مــه قفــل �ــردن، شیشــه چهــار درب و ســانروف بســته 

. د می شــو

قفل کردن

قفل/ بازکردن قفل درب ها به صورت مکانیکی

1.  قفل �ردن
2.  باز �ردن قفل

را  مکانیکــی  �لیــد  اســت،  بســته  خــودرو  درب هــای  هنگامی �ــه 
ــاعت  ــای س ــت عقربه ه ــت حر� ــدن آن جه ــا چرخان ــوده و ب وارد نم
تمامــی چهــار درب بــاز شــده و بــا چرخــش آن در خــالف جهــت 

عقربــه هــای ســاعت، درب ســمت راننــده قفــل خواهــد شــد.

قفل/ بازکردن قفل درب ها به وسیله ریموت کینترل

بازکردن قفل
هوشــمند  �لیــد  روی  قفــل  باز�ــردن  د�مــه  �وتــاه  فشــار  بــا 
ــود.  ــاز نم ــوخت را ب ــزن س ــار درب و درب مخ ــی چه ــوان تمام می ت
در ا�نصــورت چــراغ هــای راهنمــا دوبــار چشــمک زده و چراغ هــای 
داخلــی و چــراغ موقعیــت روشــن می شــود. بــا فشــار طوالنــی 
ــار درب،  ــه چه ــمند، شیش ــد هوش ــل روی �لی ــردن قف ــه باز� د�م

می آ�ــد. پا�کیــن 

ــه  ــاران در صورتی � ــارش ب ــا ب ــودرو � ــوی خ ــگام شستش هن
�لیــد هوشــمند در محــدوده خــودرو قــرار دارد قطــرات آب 
ممکــن اســت بــه صــورت متنــاوب بــر روی مــدول سنســور 
بــاز شــدن قفــل درب  دســتگیره خــورده و باعــث قفــل/ 

شــوند. ایــن امــر طبیعــی اســت.

توجه

کینرتل ها
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قفل/ بازکردن قفل  درب ها از طریق قفل مرکزی

1.  د�مه باز�ردن قفل درب
2.  د�مه قفل �ردن درب

بــا فشــار د�مــه  تمامــی درب هــا و درب مخــزن ســوخت قفــل 
خواهــد شــد. قفــل �ــردن درب هــا از داخــل خــودرو تنهــا درصورتــی  
امکان پذ�ــر اســت �ــه تمــام درب هــا، درب پشــتی و درب مخــزن 
ســوخت بســته باشــد. هنگامی �ــه تمامــی درب هــا و درب مخــزن 
، قفــل تمــام درب هــا و  ســوخت قفــل اســت، بــا فشــار د�مــه 

درب مخــزن ســوخت بــاز خواهــد شــد.

قفل/ بازکردن قفل ها از داخل

بازکردن درب از سمت داخل با �ک حرکت 

هنگامی �ــه تمامــی درب هــا قفــل هســتند، بــرای باز�ــردن درب از 
ســمت داخــل ابتــدا دســتگیره داخلــی درب را �شــیده و ســپس آن 

را رهــا �کنیــد. بــا �شــیدن مجــدد دســتگیره درب بــاز خواهــد شــد.

بازکردن درب از سمت داخل با دو حرکت

هنگامی �ــه قفــل تمــام درب هــا بــاز هســتند، بــرای بــاز �ــردن 
درب از داخــل دســتگیره داخلــی درب را �شــیده تــا درب خــودرو 

ــود. ــاز ش ب

در صــورت فعــال �ــردن قفــل ا�منــی �ــودک، درب عقــب از 
ــود. ــاز نمی ش ــل ب داخ

توجه

کینرتل ها
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* بستن درب پشتی برقی از بیرون

با  و  می شود  بسته  پشتی  درب  پشتی،  درب  روی  د�مه  فشار  با 
متوقف  درب  حر�ت  شدن،  بسته  حین  در  د�مه  مجدد  فشار 

می شود.

* بازکردن و بستن درب پشتی برقی از داخل

هنگامی �ه درب پشتی بسته است، �لید درب پشتی روی داشبورد 
را فشار دهید تا درب پشتی به صورت خود�ار باز شود.

هنگامی �ه درب پشتی باز است، �لید درب پشتی روی داشبورد را 
فشار دهید تا درب پشتی به صورت خود�ار بسته شود.

باز/ بسته کردن درب پشتی )محفظه بار(

بازکردن درب پشتی از بیرون

درب پشــتی معمولــی : هنــگام بســته بــودن درب پشــتی، بــا فشــار 
ــاز  ــتی ب ــل درب پش ــمند قف ــد هوش ــل روی �لی ــردن قف ــه باز� د�م

می شــود.
ــار  ــا فش ــتی، ب ــودن درب پش ــته ب ــگام بس ــی : هن ــتی برق *درب پش
بــاز  پشــتی  درب  هوشــمند،  �لیــد  روی  قفــل  باز�ــردن  د�مــه 
می شــود. هنگامی �ــه درب پشــتی بــاز اســت، د�مــه بــاز �ــردن 
ــته  ــتی بس ــا درب پش ــد ت ــار دهی ــمند را فش ــد هوش ــل روی �لی قف

شــود.

طریــق  از  پشــتی  درب  بســتن  و  کــردن  بــاز  قفــل،  بازکــردن 

هوشــمند کلیــد 

پشــتی  درب  نزد�ــک  را  هوشــمند  �لیــد  معمولــی:  پشــتی  درب 
نمــوده و میکروســوئیچ را فشــار دهیــد ســپس درب پشــتی را بــه 

ــد. ــاز �کنی ــتی ب ــورت دس ص
*درب پشــتی برقــی : �لیــد هوشــمند را نزد�ــک درب پشــتی نمــوده 
و ســپس میکروســوئیچ را فشــار دهیــد، درب بــه صــورت خــود�ار 

بــاز می شــود.

کینرتل ها
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از  را  درب  نتــوان  و  شــود  نقــص  دچــار  درب  قفــل  درصورتی �ــه 
ــل را  ــراری قف ــن اضط ــوش باز� ــدا درپ ــرد، ابت ــاز � ــرون ب ــمت بی قس
ــه  ــتی را ب ــل درب پش ــراری قف ــردن اضط ــتگیره باز� ــته و دس برداش
ــه  ــر درب را ب ــت د�گ ــا دس ــال ب ــن ح ــید. در همی ــپ بکش ــمت چ س

ــود. ــاز ش ــتی ب ــا درب پش ــد ت ــل دهی ــرون ه ــمت بی س

بــاز  میــزان  می توانیــد  پشــتی  درب  باز�ــن  �لیــد  از  اســتفاده  بــا 
�کنیــد. تنظیــم  را  پشــتی  درب  شــدن 

1.  درب پشتی را تا ارتفاع دلخواه به صورت دستی باز �کنید.
ــدای  ــا ص ــد ت ــه داری ــار داده و نگ ــتی را فش ــن درب پش ــد باز� 2.  �لی
�لیــک شــنیده شــود و تنظیــم ارتفــاع بــا موفقیــت صــورت گیــرد.
3.  درب پشــتی را ببند�ــد. از ایــن بــه بعــد درب تــا ارتفــاع تنظیــم 

شــده بــاز می شــود.

* تنظیم میزان بازشدن درب پشتی

* بازیابی حدا�یثر ارتفاع درب پشتیباز کردن اضطراری درب پشتی از داخل

ــق  ــی از طری ــتی برق ــدن درب پش ــاز ش ــه ب ــم زاوی * تنظی

چندمنظــوره نما�شــگر 

1.  درب را تــا باالتریــن حــد میــزان بــاز شــدن بــه صــورت دســتی بــاز 
�کنیــد.

ــدای  ــا ص ــد ت ــه داری ــار داده و نگ ــتی را فش ــن درب پش ــد باز� 2.  �لی
ــود. ــنیده ش ــک ش �لی

بــاز  میــزان  حدا�کثــر  تــا  درب  بعــد  بــه  ایــن  از  ببند�ــد.  را  درب    .3
. د می شــو

1. در نما�شگر چندمنظوره "Settings  )تنظیمات("
"Vehicles )خودرو("

"Accessories)تجهیزات جانبی("
"Body Settings )تنظیمات بدنه("

زاویــه  )انتخــاب   Tailgate Maximum Openning Angle"
وارد  و  نمــوده  انتخــاب  را  پشــتی("  درب  شــدن  بــاز  حدا�کثــری 

شــوید. پشــتی  درب  ارتفــاع  تنظیمــات  صفحــه 
2.  بــا توجــه بــه نیــاز، روی ارتفــاع مــورد نظــر �لیــک �کنیــد تــا صدایــی 
تا�کیــد  معنــی  بــه  �ــه  شــود  شــنیده  چندمنظــوره  نما�شــگر  از 

تنظیمــات اســت.

کینرتل ها
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* نحوه باز کردن درب پشتی

سنســور بــاز �ــردن بــا پــا زیــر قســمت وســط ســپر عقــب قــرار 
را  پشــتی  درب  طریــق  ایــن  از  می خواهیــد  صورتی �ــه  در  دارد. 
ــکل  ــده در ش ــان داده ش ــت نش ــود را در موقعی ــای خ ــد، پ ــاز �کنی ب
حر�ــت دهیــد. صــدای �لیــک شــنیده شــده و درب پشــتی بــه 
ــد. ــمک می زن ــا چش ــراغ راهنم ــود و چ ــاز می ش ــود�ار ب ــورت خ ص

درب  می تــوان  موتــور  بــودن  خامــوش  زمــان  در  تنهــا 
پشــتی را بــا تــکان دادن پــا در موقعیــت سنســور بــاز نمــود.

�ــه  شــوید  مطمئــن  عملکــرد،  ایــن  از  اســتفاده  هنــگام 
پشــتی  درب  از  متــری   1 محــدوده  در  هوشــمند  �لیــد 
قــرار دارد. سنســور در زیــر قســمت وســط ســپر عقــب 
بــه  ســانتی متر   50 آن  عملکــرد  محــدوده  و  قرارداشــته 
حاصــل  اطمینــان  می باشــد.  راســت  و  چــپ  ســمت 
ــد. ــکان می دهی ــود را ت ــای خ ــدوده پ ــن مح ــه در ای ــد � نما�کی

توجه

هنــگام بســتن درب پشــتی، اگــر �ونیــت �کنتــرل مانعــی را تشــخیص 
بــاز  ارتفــاع  حدا�کثــر  بــه  و  نمی شــود  بســته  پشــتی  درب  دهــد، 

ــردد. ــاز می گ ــده ب ــن ش ــش تعیی ــدن از پکی ش
هنــگام بــاز شــدن درب پشــتی، درصورتــی �ه �ونیــت �کنتــرل مانعی 

را تشــخیص دهــد بــاز شــدن درب پشــتی متوقف می شــود.

* تنظیم میزان بازشدن درب پشتی

چندمنظــوره  نما�شــگر  روی  پشــتی  درب  ارتفــاع  تنظیــم 
محســوب  بیشــتر  راحتــی  بــرای  عملکــرد  �ــک  عنــوان  بــه 
ــت و  ــنهاد اس ــک پکیش ــط � ــدن فق ــاز ش ــاع ب ــود و ارتف می ش
توصیــه مــی شــود ارتفــاع با�ــد براســاس نیــاز �اربــر تنظیــم 

ــود. ش

توجه

هنــگام بــاز و بســته شــدن درب پشــتی بــه صــورت خــود�ار، 
اطمینــان حاصــل فرما�کیــد �ــه مانعــی در محــدوده حر�ــت 
 در غیــر مواقــع اضطــراری، مانــع بــاز/ 

ً
درب نباشــد. لطفــا

ــوید. ــتی نش ــدن درب پش ــته ش بس

هشدار

کینرتل ها
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ــط  ــدن درب توس ــاز ش ــت ب ــرد درس ــان از عملک ــرای اطمین ب
ــه  ــی 2-1 ثانی ــد. ط ــتفاده �کنی ــرد اس ــن عملک ــا، از ای ــت پ حر�
پــا را تــکان دهیــد. فاصلــه بیــن پاشــنه/ ســاق پــا و قســمت 
ســانتی متر   10~2 ترتیــب  بــه  با�ــد  عقــب  ســپر  عقــب  زیــر 
باشــد. پــس از چنــد بــار حر�ــت دادن پــا در موقعیــت واقعــی 

بــا مناســب ترین روش بــرای بــاز شــدن آشــنا می شــوید.
 سنســور بــاز شــدن درب پشــتی توســط حر�ــت دادن 

ً
لطفــا

را تمیــز نگه داریــد. درصورتی �ــه جســم خارجــی مثــل  پــا 
�ــخ، بــرف، آلودگــی و غیــره بــه ســطح سنســور چســبیده 

ــد. ــل نککن ــتی عم ــه درس ــور ب ــت سنس ــن اس ــد، ممک باش
در صورتــی �ــه بصــورت پکیاپــی از  عملکــرد سنســور بــاز 
شــدن درب پشــتی توســط حر�ــت دادن پــا اســتفاده �ــرده 
سیســتم  �وتاهــی  مــدت  بــرای  اســت  ممکــن  باشــید، 

شــود. غیرفعــال 

توجه
درب  شــدن  بــاز  سنســور  عملکــرد  از  اســتفاده  هنــگام 
ــد  ــل نما�کی ــان حاص ــا، اطمین ــت دادن پ ــط حر� ــتی توس پش
�ــه مانعــی در محــدوده حر�ــت درب نباشــد، بــرای جلوگیری 
ــوید. ــت درب نش ــع حر� ــودرو، مان ــا خ ــراد � ــه اف ــیب ب از آس

هنــگام شستشــوی خــودرو، اطمینــان حاصــل نما�کیــد �ــه 
�لیــد هوشــمند در محــدوده عملکــرد درب پشــتی نباشــد. 
ــتی  ــت درب پش ــن اس ــی، ممک ــدن ناگهان ــاز ش ــورت ب در ص

آســیب ببینــد.

هشدار

کینرتل ها
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شیشه باالبر برقی

1.  �لید شیشه باالبر عقب - چپ
2.  �لید شیشه باالبر جلو - چپ

3.  �لید قفل شیشه درب ها
4.  �لید قفل �ردن قفل مر�زی

5.  �لید باز �ردن قفل مر�زی
6.  �لید شیشه باالبر جلو - راست

7.  �لید شیشه باالبر عقب - راست

بازکردن/ بستن شیشه درب به صورت دستی
می تــوان  باالبــر  شیشــه  �لیــد  �شــیدن  بــاال  �ــا  دادن  فشــار  بــا 
دســتی  صــورت  بــه  را  درب  شیشــه  بســتن  باز�ــردن/  میــزان 

نمــود. تنظیــم 

بازکردن/ بستن شیشه درب به صورت خودکار

هنگامــی �ــه ســوئیچ در موقعیــت "OFF" قــرار دارد و درب مخــزن 
ســوخت و درب پشــتی و چهــار درب خــودرو بســته اســت بــا فشــار 
د�مــه بــاز �ــردن روی ریمــوت �کنتــرل بــرای بیــش از 2 ثانیــه هــر 
 بــاز می شــود. 

ً
چهــار شیشــه درب هــا بــه صــورت هم زمــان �امــال

بــا فشــار بیــش از 2 ثانیــه د�مــه قفــل �ــردن روی ریمــوت �کنتــرل 
بســته   

ً
�امــال هم زمــان  صــورت  بــه  درب  شیشــه  چهــار  هــر 

می شــود.

ــورت  ــه ص ــر ب ــه باالب ــد شیش ــیدن �لی ــاال �ش ــا ب ــاه � ــار �وت ــا فش ب
می خواهیــد  درصورتی �ــه  می شــود.  بســته  بــاز/  خــود�ار 
 د�مــه را بــه صــورت 

ً
شیشــه در نیمــه راه متوقــف شــود. مجــددا

�وتــاه فشــار داده �ــا بــاال بکشــید.

بازکردن/ بستن شیشه درب از طریق ریموت کینترل

کینرتل ها
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محافظت دمایی از شیشه باالبرها

راننــده نزد�ــک �لیــد  �لیــد قفــل شیشــه باالبــر    روی درب 
ــرد  ــوان عملک ــد می ت ــن �لی ــار ای ــا فش ــرار دارد. ب ــر ق ــه باالب شیش
باالبــر  شیشــه  همینطــور  و  سرنشــین  ســمت  باالبــر  شیشــه 
درب هــای عقــب را غیرفعــال نمــود. البتــه زمانی �ــه ایــن عملکــرد 
فعــال اســت، می تــوان از طریــق د�مــه �کنتــرل شیشــه باالبــر روی 
درب ســمت راننــده عملکــرد شیشــه باالبــر ســمت سرنشــین 
و همینطــور شیشــه باالبــر درب هــای عقــب را �کنتــرل نمــود. در 
صــورت نیــاز بــه بازیابــی عملکــرد برقــی شیشــه باالبرهــای ســمت 
 �لیــد را فشــار دهیــد.

ً
سرنشــین �ــا درب هــای عقــب، با�ــد مجــددا

کلید قفل شیشه باالبر

عملکــرد  از  پکیاپــی  صــورت  بــه  �وتــاه  مــدت  در  درصورتی �ــه 
شیشــه باالبرهــا اســتفاده شــود. عملکــرد محافظــت از موتــور 
شیشــه باالبــر فعــال شــده و بــرای عملکــرد مجــدد شیشــه باالبــر 

ــد. ــر �کنی ــی صب ــد �م با�

عملکرد برگشت پذ�ری شیشه درب ها
درب،  شیشــه  شــدن  بســته  خــود�ار  عملکــرد  هنــگام  در 
عملکــرد  �کنــد،  برخــورد  مانعــی  بــا  درب  شیشــه  درصورتی �ــه 
متوقــف شــده و شیشــه �مــی بــه ســمت پا�کیــن حر�ــت خواهــد 

�ــرد.
ــع،  ــا مان ــورد ب ــبیه برخ ــرا�طی ش ــر ش ــا ه ــه � ــروز ضرب ــورت ب در ص

ایــن عملکــرد صــورت می گیــرد.

شیشــه  برگشــت پذ�ری  عملکــرد  شــدن  فعــال  شــرا�ط 

درب هــا

پــس از گذشــت 60 ثانیــه از قــراردادن ســوئیچ در موقعیــت ON �ــا 
ــت. ــوش اس ــودرو خام ــه خ زمانی �

ــه  ــت پذ�ری شیش ــرد برگش ــدد عملک ــف مج ــات تعری عملی

ــا درب ه

 شــارژ شــده و �ــا از خــودرو 
ً
درصورتی �ــه باتــری خــودرو مجــددا

ــرل  ــدول �کنت ــه م ــا زمانی � ــد � ــتی �ار نککن ــه درس ــا ب ــود و � ــدا ش ج
 
ً
مجــددا �ــه  اســت  الزم  شــود،  تعویــض  درب  محافــظ  بــا  درب 

عملکــرد برگشــت پذ�ری شیشــه درب هــا و همینطــور عملکــرد 
خــود�ار شیشــه باالبرهــا تعریــف شــود.

کینرتل ها
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سانروف

سانروف پانوراما

1.  �لید بازشدن سا�ه بان سانروف
2.  �لید بازشدن سانروف

3.  �لید بستن سانروف 
4.  �لید بستن سا�ه بان سانروف

مراحل تعریف مجدد
 بــاال بکشــید و بــرای بیــش از 2 

ً
1.  �لیــد شیشــه باالبــر برقــی را �امــال

 بســته شــود.
ً
ثانیــه نگه داریــد تــا شیشــه درب �امــال

2.  �مــی �لیــد شیشــه باالبــر برقــی را فشــار دهیــد و آن را بــرای 
 
ً
بیــش از 2 ثانیــه در همــان حالــت نگه داریــد تــا شیشــه درب �امــال

بــاز شــود.
3.  �لیــد شیشــه باالبــر برقــی را �مــی فشــار دهیــد تــا شیشــه 

بســته شــود.
بــا  مجــدد  تعریــف  تــا  دهیــد  انجــام  را  بــاال  مراحــل  بــار  چنــد    .4

گیــرد. صــورت  موفقیــت 
درصورتی �ــه پــس از مراحــل بــاال، شیشــه باالبــر برقــی به درســتی 

عمــل نمی �کنــد، بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرما�کیــد.

هنــگام عملکــرد شیشــه باالبــر مراقــب باشــید بــا بــدن افراد 
برخــورد نککنــد. از دســت زدن �ــود�ان بــه �لیــد شیشــه 
باالبــر برقــی جلوگیــری نما�کیــد. اگــر در هنــگام بســته شــدن، 
شیشــه درب بــا بــدن برخــورد �کنــد ممکــن اســت باعــث 
آســیب جســمی شــود. از روی عمــد بــا قــراردادن مانعــی 
ــه  ــت پذ�ری شیش ــرد برگش ــود، عملک ــدن خ ــی از ب ــا بخش �
 
ً
تقریبــا شیشــه  صورتی �ــه  در  نککنیــد.  فعــال  را  درب هــا 

ــت پذ�ری  ــرد برگش ــت عملک ــده اس ــته ش ــل بس ــور �ام به ط
ــود. ــال نش ــت فع ــن اس ممک

توجه

کینرتل ها
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عملیات تعریف مجدد
درصورتی �ــه سیســتم ســانروف نتوانــد بــه صــورت �امــل بســته 
 تعریــف نمــود. ســا�ه بان و 

ً
شــود با�ــد آن را بــه صــورت زیــر مجــددا

 بســته قــرار دهیــد. �لیــد بســتن 
ً
شیشــه ســانروف در حالــت �امــال

 10mm 8-6 فشــار دهیــد تا ســانروف حــدودs ســانروف را در حــدود
جلــو و عقــب بــرود. بعــد از 5 ثانیــه �لیــد را رهــا �کنیــد و ســپس آن 
ــود�ار  ــورت خ ــه ص ــانروف ب ــد. س ــار داده و نگه داری ــاره فش را دوب
ــد  ــگام �لی ــن هن ــود. در ای ــته می ش ــپس بس ــده و س ــاز ش  ب

ً
ــال �ام

ســانروف را رهــا �کنیــد. تعریــف مجــدد تکمیــل شــده اســت.

بازکردن/ بستن سا�ه بان *
ــا  ــاز � ــوان آن را ب ــا�ه بان می ت ــتن س ــردن/ بس ــد باز� ــار �لی ــا فش ب
 �لیــد 

ً
بســته نمــود. بــرای متوقــف �ــردن حر�ــت ســا�ه بان مجــددا

را فشــار دهیــد.
ــانروف  ــه س ــا، هنگامی � ــانروف پانورام ــه س ــز ب ــودروی مجه در خ
بــاز اســت بــه دلیــل بــاز بــودن ســانروف، نمی تــوان ســا�ه بان را 

بســت )عملکــرد وابســتگی ســا�ه بان(

عملکردبرگشت پذ�ری سانروف
ســا�ه بان/ شیشــه ســانروف مجهــز بــه سیســتم برگشــت پذ�ری 
ــد.  ــانروف می باش ــل س ــدن �ام ــته ش ــدوده بس ــا 200mm از مح ت
اگــر در حیــن بســته شــدن خــود�ار، ســا�ه بان/ شیشــه ســانروف 
ــده و  ــف ش ــدن متوق ــته ش ــرد بس ــد، عملک ــورد �کن ــی برخ ــا مانع ب
تــا وســط مســیر حر�ــت برمی گــردد تــا از بــروز آســیب جســمی 

ــود. ــری ش جلوگی

بستن/حالت تاشو شیشه سانروف
سانروف پانوراما

هنگامی �ــه ســانروف بســته اســت. �لیــد باز�ــردن ســانروف را 
فشــار دهیــد تــا ســانروف بــه ســمت موقعیــت غیرلوالیــی حر�ــت 

ــود. ــاز ش ــا�ه بان ب ــوده و س نم
هنگامی �ــه ســانروف بــاز و �ــا در حالــت جمــع شــده می باشــد، 

ــود. ــته ش ــانروف بس ــا س ــد ت ــار دهی ــتن را فش ــد بس �لی

سانروف برقی
را  ســانروف  باز�ــردن  �لیــد  اســت  بســته  ســانروف  هنگامی �ــه 
فشــار دهیــد تــا ســانروف بــه ســمت موقعیــت غیرلوالیــی حر�ــت 

ــد. نما�
هنگامی �ــه ســانروف در حالــت جمــع و بــاز اســت، �لیــد بســتن را 

فشــار دهیــد تــا ســانروف بســته شــود.

بستن/ بازکردن سانروف
سانروف پانوراما

باز�ــردن،  �لیــد  فشــار  بــا  اســت  بســته  ســانروف  هنگامی �ــه 
ســانروف بــه ســمت عقــب و تــا موقعیــت تاشــو خــود حر�ــت 
می �کنــد و ســپس ســا�ه بان بــاز می شــود. بــا فشــار مجــدد �لیــد 

 بــاز می شــود.
ً
باز�ــردن، ســانروف �امــال

هنگامی �ــه ســانروف بــاز اســت بــا فشــار �لیــد بســتن، ســانروف 
ــود. ــته می ش  بس

ً
ــال �ام

ــد  ــر �لی ــد، اگ ــار �لی ــک فش ــا � ــانروف ب ــت س ــرد حر� ــی عملک در ط
 فشــار دهیــد عملکــرد ســانروف در همــان موقعیــت 

ً
را مجــددا

می گــردد. متوقــف 

باز�ــردن،  �لیــد  فشــار  بــا  اســت،  بســته  ســانروف  هنگامی �ــه 
می شــود. بــاز   

ً
�امــال ســانروف 

هنگامی �ــه ســانروف بــاز اســت، بــا فشــار �لیــد بســتن، ســانروف 
 بســته می شــود.

ً
�امــال

* سانروف برقی
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عملکرد سانروف از طریق ریموت کینترل
پــس از خامــوش �ــردن موتــور، ســانروف غیرفعــال می شــود. 
در صورتی �ــه ســانروف بازمانــده باشــد، می تــوان آن را از طریــق 

ــت. ــمند بس ــد هوش �لی
�وتــاه  )فشــار   Short press" چندمنظــوره،  نما�شــگر  روی    .1
مــدت(" را بــرای بســتن ســانروف انتخــاب �کنیــد. از ایــن بــه بعــد بــا 
فشــار �وتــاه مــدت د�مــه قفــل روی ریمــوت �کنتــرل، ســانروف بــه 

ــد. ــد ش ــته خواه ــود�ار بس ــورت خ ص
)فشــار   long press" گزینــه  چندمنظــوره،  نما�شــگر  روی    .2
ــن  ــد. در ای ــاب �کنی ــانروف انتخ ــتن س ــرای بس ــدت(" را ب ــی م طوالن
صــورت با�ــد د�مــه قفــل �ــردن روی ریمــوت �کنتــرل را بــرای بیــش 
بــه صــورت خــود�ار بســته  تــا ســانروف  ثانیــه نگــه داریــد  از 3 

شــود. 

انتخاب تاخیر در عملکرد
پــس از قــرار گرفتــن ســوئیچ در موقعیــت OFF، می تــوان ظــرف 

ــود. ــته نم ــاز/ بس ــانروف ر اب ــه س ــدت 30 ثانی م

عملکرد محافظ حرارتی موتور سانروف
بــرای جلوگیــری از گرم شــدن بیــش از حــد و آســیب موتور ســانروف 
در صــورت اســتفاده مــداوم از ســانروف بــرای 120s )تحــت شــرا�ط 
فعــال  ســانروف  موتــور  حرارتــی  محافــظ  عملکــرد  معمــول( 
می شــود و موتــور در حالــت غیرفعــال قــرار می گیــرد. پــس از طــی 
 فعــال می شــود. از آنجــا �ــه 

ً
دوره اســتراحت )21s( موتــور مجــددا

ــن  ــت در ای ــیده اس ــن نرس ــای پا�کی ــد دم ــه ح  ب
ً
ــال ــور �ام ــای موت دم

ــد. ــر از 120s باش ــد �مت ــانروف با� ــداوم از س ــتفاده م ــت اس حال

از  کینتــرل  و  گوشــی  طریــق  از  ســانروف  کینتــرل  عملکــرد   *

* صوتــی  فرمــان  طریــق 
صوتــی،  فرمــان  طریــق  از  �کنتــرل  سیســتم  از  اســتفاده  بــا 
 open sunroof/close« صوتــی  فرمــان  طریــق  از  می توانیــد 
sunroof )ســانروف را باز�ــن/ ســانروف را ببنــد(« اســتفاده �کنیــد. 
تلفــن  روی  شــده  نصــب  برنامــه  طریــق  از  می تــوان  همچنیــن 

نمــود. بســته  بــاز/  را  ســانروف  خــودرو  بــه  متصــل  همــراه 

کینرتل ها
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از  �کنتــرل  عملکــرد  بــه  مجهــز  پانورامــا  ســانروف  *فقــط 
می باشــد. �کنتــرل  ریمــوت  و  صوتــی  طریــق 

توجه

بوق

د�مــه  ایــن  از  دارد.  قــرار  فرمــان  غربیلــک  وســط  بــوق  د�مــه 
خودروهــا  ســا�ر  و  پکیــاده  عابریــن  �ــردن  آگاه  بــرای  می تــوان 
اســتفاده نمــود تــا وقــوع حادثــه را �اهــش داد. اســتفاده بــه 
موقــع از بــوق می توانــد باعــث افزا�ــش ا�منــی رانندگــی شــود.

شــدن  بســته  هنــگام  حادثــه،  از  جلوگیــری  منظــور  بــه 
اســت  حر�ــت  حــال  در  خــودرو  زمانی �ــه  �ــا  و  ســانروف 
مســیر  در  خــود  بــدن  از  بخشــی  �ــا  دســت  قــراردادن  از 

�کنیــد. اجتنــاب  ســانروف 
 هنگامی �ــه 

ً
از تنهــا گذاشــتن �ــود�ان در خــودرو خصوصــا

ســوئیچ در موقعیــت »ON« قــرار دارد اجتنــاب �کنیــد زیــرا 
ــه ای  ــانروف، حادث ــد س ــه �لی ــت زدن ب ــا دس ــت ب ــن اس ممک

ــد. رخ ده

هشدار

اهرم روی ستون فرمان

تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

بــا تنظیــم اهــرم روی ســتون فرمــان، می تــوان غربیلــک فرمــان 
ــل  ــم از قف ــس از تنظی ــود. پ ــم نم ــرده و آن را تنظی ــن ب ــاال و پا�کی را ب

ــد. ــل نما�کی ــان حاص ــل آن اطمین ــدن �ام ش

ــد،  ــم نککنی ــان را تنظی ــک فرم ــی غربیل ــن رانندگ ــز در حی هرگ
ــود. ــودرو ش ــرل خ ــدم �کنت ــث ع ــت باع ــن اس ــرا ممک زی

هشدار

کینرتل ها
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دکمه های کینترل روی غربیلک فرمان

دکمه های سمت چپ روی غربیلک فرمان

1.  د�مه افزا�ش روشنایی پس زمینه
2.  د�مه انتخاب صفحه

3.  د�مه اتصال تلفن از طریق بلوتوث
4.  د�مه �اهش روشنایی پس زمینه

5.  د�مه جلو بردن
6.  د�مه عقب بردن

7.  د�مه �اهش حجم صدا
8.  د�مه افزا�ش حجم صدا

دکمه های سمت راست روی غربیلک فرمان

1.  بازیابی �روز �کنترل/ د�مه افزا�ش سرعت
2.  د�مه �کنسل نمودن �روز �کنترل

3.  د�مه �روز �کنترل
4.  د�مه آپشن های انتخابی

5.  د�مه تنظیم سرعت خودرو/ �اهش سرعت

کینرتل ها
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تنظیم نور داخل خودرو

چراغ سقفی جلو

1.  د�مه چراغ سقفی جلو - چپ
2.  د�مه �کنترل نور با باز/ بسته شدن درب ها

3.  د�مه چراغ سقفی جلو - راست

عملکرد دکمه کینترل درب ها
در صورتی �ــه د�مــه روی وضعیــت »O« باشــد، چــراغ هــای داخــل 

وضعیــت  روی  د�مــه  درصورتی �ــه  می شــود.  خودروخامــوش 
ــود. ــن می ش ــودرو روش ــل خ ــای داخ ــام چراغ ه ــد، تم »I« باش

ــد،  ــده باش ــاب نش ــا "I" انتخ � "O" ــای ــک از د�مه ه ــه هیچ � زمانی �
درب هــا  بسته شــدن  بــاز/  بــا  خــودرو  داخــل  چراغ هــای  تمــام 

می شــود. خامــوش  روشــن/ 

کلید چراغ داخل خودرو
هنگامــی �ــه �لیــد چــراغ داخــل خــودرو روی »O« قــرار داده شــده 

باشــد، چــراغ هــای داخلــی توســط �لیــد چــراغ داخلــی مربوطــه 
ــن  ــا روش ــد چراغ ه ــار �لی ــا فش ــود و ب ــرل می ش ــپ �کنت ــت/ چ راس

و بــا فشــار مجــدد آن چراغ هــا خامــوش می شــود.

چراغ سقفی عقب

1.  �لید چراغ داخل خودرو

ــده  ــاب ش ــا "O" انتخ ــقفی � ــل س ــرل روی پن ــد �کنت ــه �لی هنگامی �
ــد  ــط �لی ــب توس ــی عق ــور داخل ــخیص ن ــا تش ــردازی � ــد، نورپ باش

نــور داخــل خــودرو �کنتــرل می شــود.

کینرتل ها
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تنظیم آ�نه د�د عقب
قبــل از رانندگــی، آ�نــه د�ــد عقــب را تمیــز نمــوده و آن را براســاس 

زاویــه د�ــد خــود تنظیــم نما�کیــد.

آ�نه بغل

1.  د�مه تنظیم آ�نه بغل
2.  د�مه انتخاب آ�نه بغل چپ/ راست

در زمانی �ه موتور خودرو خاموش باشد می با�ست �لیه 
چراغ های داخل �ابین خاموش شود. پس بنابراین قبل 
از ترک خودرو از خاموش بودن چراغ ها اطمینان حاصل 

نما�کید.

توجه

�خ زدایی آ�نه بغل
ــت و  ــار، رطوب ــه بخ ــد هرگون ــل می توان ــه بغ ــی آ�ن ــرد �خ زدای عملک
�ــا �ــخ نــازک روی آ�نــه بغــل را بزدا�ــد. پــس از روشــن �ــردن موتــور، 
تهویــه  پنــل  �کنتــرل  روی  عقــب  شیشــه  �خ زدایــی  د�مــه 
مطبــوع را فشــار دهیــد تــا عملکــرد �خ زدایــی فعــال/ غیرفعــال 
عملکــرد  بــودن  فعــال  نشــانه  بــه  نشــانگر   چــراغ  گــردد. 

می شــود. روشــن  �خ زدایــی 

آ�نه د�د عقب داخلی
آ�نــه د�ــد عقــب داخلــی را تمیــز نگــه داشــته و آن را در بهتریــن 
زاویــه ممکــن تنظیــم نما�کیــد. قبــل از حر�ــت آ�نــه د�ــد عقــب 

�کنیــد. تنظیــم  را  داخلــی 

تنظیم عملکرد ضدانعکاس نور

زائــده انتهــای آ�نــه د�ــد عقــب داخلــی را بــه آرامــی بکشــید تــا از 
شــود. جلوگیــری  نــور  بازتابــش 

ــان  ــل اطمین ــه بغ ــودن آ�ن ــاز ب ــی از ب ــروع رانندگ ــش از ش پکی
حاصــل نما�کیــد و ســپس زاویــه آن را بــرای �ــک رانندگــی 

ا�مــن تنظیــم �کنیــد.
ــرف  ــل ب ــه بغ ــت روی آ�ن ــن اس ــه ممک ــی � ــای برف در جاده ه
ــه  ــه آ�ن ــیب ب ــا از آس ــوده ت ــز نم ــه را تمی ــد، آ�ن ــته باش نشس

ــود. ــری ش جلوگی

توجه

کینرتل ها
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صندلی

پشت سری

موقعیت پشت سری
پشت ســری با�ــد به نحــوی تنظیــم گــردد �ــه قســمت بــاالی آن، 
ــیب  ــر آس ــد خط ــت می توان ــن حال ــد. ای ــده نباش ــر رانن ــر از س پا�کین ت

ــد. ــش ده ــی �اه ــای ناگهان ــردن را در ترمزه ــه گ ب

ــد،  ــر ببری ــن ت ــا پا�کی ــاال � ــری را ب ــت س ــد پش ــی خواهی ــه م درصورتیک
ــه  ــار داده و نگ ــی را فش ــت صندل ــاره پش ــع در �کن ــم واق ــه تنظی د�م
داریــد. پشــت ســری را تــا ارتفــاع دلخــواه بــاال �ــا پا�کیــن برده و ســپس 

د�مــه را رهــا �کنیــد. 
�مــی پشــت ســری را بــه ســمت بــاال �ــا پا�کیــن حر�ــت دهیــد تــا 
صــدای �لیــک شــنیده شــود پشــت ســری در جــای خــود قفــل 

شــود.

تنظیم پشت سری صندلی جلو

تنظیم پشت سری صندلی عقب

درصورتی �ه می خواهید پشت سری را باال �ا پا�کین تر ببرید، د�مه 
نگه دارید.  و  داده  رافشار  صندلی  پشت  �کناره  در  واقع  تنظیم 
پشت سری را تا ارتفاع دلخواه باال �ا پا�کین برده و سپس د�مه را 

رها �کنید.
صدای  تا  دهید  حر�ت  پا�کین  �ا  باال  سمت  به  را  پشت سری  �می 

�لیک شنیده شده و پشت سری در جای خود قفل شود.

پا�کین تریــن حــد پشت ســری را اســتفاده نککنیــد. مطمئــن 
ــت. ــده اس ــل ش ــود قف ــای خ ــری در ج ــه پشت س ــوید � ش

ــن  ــا مطمئ ــد ت ــار دهی ــری آن را فش ــم پشت س ــس از تنظی پ
 قفــل شــده اســت.

ً
شــوید در جــای خــود �امــال

توجه

در حین حر�ت از بیرون آوردن پشت سری اجتناب �کنید 
زیرا در صورت بروز تصادف، سرنشینان به شدت آسیب 
خواهند د�د. همیشه پشت سری با�د در جای خود قفل 
شده باشد. درصورتی �ه پشت سری از جای خود بیرون 
آورده شده �ا به درستی تنظیم و نصب نشده باشد، در 

صورت بروز تصادف و �ا ترمز ناگهانی ممکن است راننده 
و سرنشینان آسیب ببینند. در حین حر�ت پشت سری را 

تنظیم نککنید.

هشدار

کینرتل ها
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تنظیم ارتفاع صندلی 

د�مه تنظیم ارتفاع باال/پا�کین صندلی را �می به سمت باال �ا پا�کین 
فشار دهید تا ارتفاع صندلی زیاد �ا �م شود.

دکمه تنظیم زاویه پشتی صندلی

قسمت باالیی د�مه زاویه پشتی صندلی را �می به سمت جلو 
�ا عقب فشار دهید تا زاویه پشتی صندلی به سمت جلو �ا عقب 

تنظیم شود.

تنظیم دستی صندلی راننده )8 جهت(

1.  د�مه تنظیم تشکچه پشتی صندلی
2.  د�مه تنظیم ارتفاع و جلو/ عقب بردن صندلی

3.  د�مه تنظیم زاویه پشتی صندلی

جلو/ عقب بردن صندلی

د�مه جلو/ عقب بردن صندلی را �می به سمت جلو �ا عقب 
فشار دهید تا صندلی به سمت جلو �ا عقب حر�ت �کند.

کینرتل ها
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تنظیم تشکچه و پشتی صندلی )گودی کمر(

را  صندلی  پشتی  و  تشکچه  تنظیم  د�مه  عقب  �ا  جلو  بخش  دو 
فشار دهید تا پهنای تشکچه افزا�ش �ا �اهش �ابد.

* تنظیم دستی صندلی سرنشین جلو )4 جهت(

1.  دستگیره تنظیم زاویه پشتی
2.  اهرم تنظیم جلو/ عقب بردن صندلی

صندلــی  بــردن  جلــو  و  عقــب  و  پشــتی  زاویــه  تنظیــم  روش 
سرنشــین و رد�ــف عقــب ماننــد تنظیــم دســتی صندلــی راننــده 

اســت.

بعد از بلند �ردن انتهای جلویی تشکچه صندلی، آن را به سمت 
جلو بکشید تا انتهای تشکچه صندلی با پشتی صندلی جلو 

تماس داشته باشد و سپس به تشکچه صندلی ضربه بزنید 
تا بخش انتهای جلوی تشکچه صندلی رو به عقب قرار گرفته 

 عمود بر �ف 
ً
و انتهای آن با �ف خودرو تماس داشته و تقریبا

خودرو باشد.

زبانه قفل باالی پشتی صندلی را به سمت باال بکشید تا قفل 
پشتی صندلی باز شده و بتوان پشتی صندلی را به سمت جلو 

خم نمود.

تنظیم صندلی عقب

خم کردن پشتی صندلی عقب
صندلی هــای رد�ــف عقــب بــه ترتیــب عبارتنــد از صندلــی عقــب 
ســمت چــپ و صندلــی عقــب ســمت راســت بــا حالــت ۴ �ــا ۶ 
ــرای  ــار را ب ــه ب ــای محفظ ــق، فض ــن طری ــوان از ای ــه می ت ــده � خوابی

قــراردادن اجســام بلنــد افزا�ــش داد.

کینرتل ها
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بازکردن صندلی عقب خم شده

فشار  قفل  سمت  به   
ً
�امال را  آن  و  زده  ضربه  صندلی  پشتی  به 

دهید.
شکل  همانند  تا  �کنید  بلند  را  صندلی  تشکچه  جلو  انتهای  بخش 
باال انتهای عقب تشکچه صندلی نزد�ک �فی قرار بگیرد. به آرامی 
حر�ت  پا�کین  و  عقب  سمت  به  تا  دهید  فشار  تشکچه  جلو  روی 
�رده و انتهای تشکچه زیر پشتی صندلی قرار گیرد. انتهای عقبی 
حال  دهید.  قرار  صندلی  پشتی  زیر  را  آن  و  داده  فشار  را  تشکچه 

روی جلو تشکچه صندلی فشار دهید تا در جای خود قفل شود.

 قبل از رانندگی موقعیت صندلی را تنظیم �کنید.
ً
لطفا

ــی  ــد صندل ــودرو با� ــل خ ــود�ان در داخ ــود � ــورت وج در ص
�ــه  صورتــی  در  شــود.  تنظیــم  بزرگســال  افــراد  توســط 
�ــودک خــود اقــدام بــه تنظیــم صندلــی نما�ــد، احتمــال 
بــروز آســیب بدنــی وجــود دارد. در حیــن ترمزگیــری ناگهانــی 
و �ــا برخــورد، اگــر تشــکچه صندلــی محکــم نشــده باشــد 
ممکــن اســت بــدن سرنشــین بــه ســمت جلــو متما�ــل 
رانندگــی،  حیــن  در  شــود.  بدنــی  آســیب  باعــث  و  شــده 
پشــت  بیــن  آن  ماننــد  اجســامی  �ــا  �وســن  قــراردادن  از 
ــورت در  ــد. در غیرا�نص ــاب �کنی ــی اجتن ــتی صندل ــود و پش خ
شــرا�ط اضطــراری پشت ســری محافظــت �امــل را انجــام 

. هــد نمی د

توجه

کینرتل ها
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سیستم تهویه مطبوع

دریچه هوا

دریچه خروجی هوا - جلو

کینرتل ها

1. دریچه های خروجی هوا به سمت شیشه
2. درچه های خروجی هوا به سمت سرنشین ها

3. دریچه های خروجی هوا به سمت پا
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با چرخاندن غلطک به سمت باال و پا�کین می توان دریچه خروجی 
دریچه  وسط  مشبک  پنجره  دادن  حر�ت  با  و  نمود  باز  را  هوا 
جهت  می توان  راست  و  چپ  پا�کین،  و  باال  سمت  به  هوا  خروجی 

وزش باد را تغییر داد.
تنظیم جهت و رسعت وزش باد

ساعت  عقربه های  حر�ت  جهت  در  را  هوا  خروجی  مدور  �لید  اگر 
بچرخانید، دریچه خروجی هوا بسته می شود و اگر �لید مدور را در 
خروجی  دریچه  بچرخانید،  ساعت  عقربه های  حر�ت  جهت  خالف 
دریچه  وسط  مشبک  پنجره  دادن  حر�ت  با  می شود.  باز  هوا 
جهت  می توان  راست  و  چپ  پا�کین،  و  باال  سمت  به  هوا  خروجی 

وزش باد را تغییر داد.

1.  دریچه خروجی مر�زی هوا - رد�ف عقب

دریچه خروجی هوا - عقب

کینرتل ها
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1.  �لید مدور تنظیم دما
Auto 2.  د�مه

3.  د�مه گردش هوای داخل/ ورودی هوای بیرون خودرو
4.  د�مه �خ زدایی شیشه جلو

5.  د�مه �خ زدایی شیشه عقب

6. د�مه مدور تنظیم سرعت هوا 
7. د�مه خاموش �ردن سیستم تهویه

8. د�مه تنظیم حالت های دریچه ی هوا
A/C 9.  د�مه

10.  د�مه حدا�کثر خنک �کنندگی

کینترل خودکار تهویه مطبوع

دکمه AC روی کینترل پنل مرکزی

کینرتل ها
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AC شرح سیستم کینترل

کلید مدور تنظیم دما
برای تنظیم میزان دما در خودرو

Auto دکمه
ــه  ــود�ار ب ــت غیرخ ــتم از حال ــا سیس ــد ت ــار دهی ــه را فش ــن د�م ای
ــای  ــود�ار دم ــورت خ ــه ص ــود و ب ــل ش ــود�ار تبد�  خ

ً
ــال ــت �ام حال

ــد. ــم  �کن ــودرو را تنظی خ

دکمه گردش هوای داخل/ ورودی هوای بیرون خودرو
بــا فشــار ایــن د�مــه، هــوای داخــل خــودرو گــردش پکیــدا می �کنــد 
و چــراغ نشــانگر )زرد( بــه نشــانه فعــال بــودن عملکــرد روشــن 
می شــود و بــا فشــار مجــدد ایــن د�مــه سیســتم بــه حالــت ورود 
هــوای بیــرون خــودرو تغییــر پکیــدا �ــرده و چــراغ نشــانگر خامــوش 

می شــود. 
داخــل  هــوای  گــردش  از  غبارآلــود،  مناطــق  در  رانندگــی  هنــگام 
اســتفاده �کنیــد و پــس از خــروج از ایــن مناطــق، از ورود هــوای 

نما�کیــد. اســتفاده  بیــرون 

دکمه �خ زدایی شیشه جلو
فشــار ایــن د�مــه عملکــرد �خ زدایــی شیشــه جلــو را فعــال �ــا 
غیرفعــال می �کنــد. بــا فعــال شــدن عملکــرد، بخــار �ــا رطوبــت روی 

 برطــرف می شــود.
ً
شیشــه ســریعا

دکمه �خ زدایی شیشه عقب
ــا  ــال � ــب را فع ــه عق ــی شیش ــرد �خ زدای ــه عملک ــن د�م ــار ای فش

می �کنــد. غیرفعــال 

کلید مدور تنظیم سرعت فن تهویه مطبوع
ایــن �لیــد مــدور بــرای تنظیــم میــزان ســرعت فــن تهویــه مطبــوع 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

دکمه روشن/خاموش شدن سیستم تهویه مطبوع
فشــار ایــن د�مــه، عملکــرد سیســتم تهویــه مطبــوع را فعــال �ــا 

غیرفعــال می �کنــد.

دکمه تنظیم حالت وزش باد
ــود،  ــم نم ــاد را تنظی ــت وزش ب ــوان حال ــه می ت ــن د�م ــار ای ــا فش ب
در تمــام حالت هــا مقــداری از جریــان هــوا از دریچــه روی داشــبورد 
خــارج می شــود. بــا هــر بــار فشــار د�مــه می تــوان حالــت انتخــاب 

شــده را روی صفحــه نما�شــگر چندمنظــوره مشــاهده نمــود.
 : وزش باد به سمت صورت

 : وزش باد به سمت صورت و پا
 : وزش باد به سمت پا

 : وزش باد به سمت پا، حالت �خ زدایی

A/C دکمه
ــال  ــال/ غیرفع ــوا فع ــرما�ش ه ــرد س ــه عملک ــن د�م ــار ای ــا فش ب

می شــود.

دکمه حدا�یثر سرما�ش
بــا فشــار ایــن د�مــه حدا�کثــر عملکــرد ســرما�ش �ــا بیشــترین 

حجــم هــوا و �متریــن دمــای ممکــن فعــال می شــود.

کینرتل ها
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دکمه تهویه مطبوع
روی نما�شــگر چندمنظــوره دســتتان را ازبــاال بــه ســمت پا�کیــن 
ــد. روی  ــدا �کنی ــت پکی ــا دس ــوی عملکرده ــه من ــد ب ــا بتوانی ــید ت بکش
د�مــه �ولــر را لمــس �کنیــد تــا عملکــرد �ولــر فعــال شــده و بتــوان 

ــود. ــم نم ــرعت تنظی ــه س ــودرو را ب ــل خ ــای داخ دم

بخارزدایی سریع
د�مــه بخارزدایــی جلــو را فشــار دهیــد تــا عملکــرد بخارزدایــی/ 
�خ زدایــی شیشــه جلــو فعــال شــود. بــا فشــار مجــدد آن عملکــرد 

ــود. ــال می ش ــی غیرفع ــار زدای بخ

تعویض فیلتر تهویه مطبوع
ــوع  ــه مطب ــر تهوی ــداری، فیلت ــرویس و نگه ــدول س ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــگام  ــود هن ــه می ش ــد. توصی ــض نما�کی ــم تعوی ــورت منظ ــه ص را ب
را  فیلتــر  تعویــض  زمانــی  بــازه  غبارآلــود  مناطــق  در  رانندگــی 

�وتاه ترنما�کیــد.

کینرتل ها
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آفتابگیر 

آ�نه آرا�شی 

محفظه نگهداری قبض 

جاعینکی 

محفظه نگهداری اشیاء 

محفظه نگهداری اشیاء کینسول وسط - جلو 

محفظه نگهداری اشیاء �کنسول وسط 

محفظه نگهداری اشیاء �کنسول وسط - پا�کین 

محفظه نگهداری اشیاء - وسط 

محفظه نگهداری اشیاء - عقب 

جالیوانی جلو 

جالیوانی عقب 

 USB پورت

پورت شارژ USB روی �کنسول وسط - جلو 

پورت شارژ USB روی �کنسول وسط - عقب 

پورت شارژ USB عقب 

شارژ 12 ولت

۵۲

۵۲

۵۲

۵۲

۵۳

۵۳

۵۳

۵۳

۵۴

۵۴

۵۴

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۶

تجهزیات داخلی
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محفظه نگهداری قبض

می توانیــد  و  دارد.  قــرار  آفتابگیــر  روی  قبــض  نگهــداری  محفظــه 
اشــیاء �وچــک همچــون قبض هــا و �ارت هــای خــود را در آن قــرار 

ــد. دهی

جاعینکی

فشــار  بــا  و  شــود  بــاز  آرامــی  بــه  تــا  دهیــد  فشــار  را  جاعینکــی 
می شــود. بســته  جاعینکــی  عقــب  ســمت  بــه  جاعینکــی 

آفتابگیر

در صــورت نیــاز بــه اســتفاده از آفتابگیــر، بــرای جلوگیــری از تابــش 
نــور از ســمت جلــو، آفتابگیــر را بــه ســمت پا�کیــن بکشــید. بــرای 
آفتابگیــر  میلــه  ابتــدا  بغــل،  ســمت  از  نــور  تابــش  از  جلوگیــری 
ســمت راســت/ چــپ را از بســت نگهدارنــده جــدا نمــوده و ســپس 

ــد. ــار بچرخانی ــمت �کن ــه س آن را ب

آ�نه آرا�شی

بــرای اســتفاده از آ�نــه آرا�شــی رو�ــش روی آن را بــه ســمت 
چــپ بکشــید.

تجهزیات داخلی
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محفظه نگهداری اشیاء روی کینسول وسط- جلو

محفظه نگهداری اشیاء روی کینسول وسط

این  درب  دارد.  قرار  وسط  �کنسول  جلو  سمت  در  محفظه  این 
اشیاء  می توانید  شود.  باز  محفظه  تا  دهید  فشار  را  محفظه 

�وچک نظیر موبا�ل را در آن قرار دهید.

محفظه نگهداری اشیاء روی کینسول وسط - پا�یین

این محفظه در قسمت پا�کین �کنسول وسط قرار دارد و می توان 
اشیاء �وچکی مانند تلفن همراه، �لید و غیره را در آن قرار داد.

محفظه نگهداری اشیاء

سمت  داشبورد  جلوی  قسمت  در  اشیاء  نگهداری  محفظه 
سرنشین قرار دارد. دستگیره �شویی محفظه نگهداری اشیاء را به 
سمت عقب بکشید تا محفظه باز شود.  برای بستن محفظه، آن 
را به سمت جلو هل دهید تا محفظه بسته شده و صدای �لیک 

شنیده شود.

تجهزیات داخلی
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محفظه نگهداری اشیاء - عقب

می توان  و  دارد  قرار  وسط  �کنسول  پشت  نگهداری  محفظه  این 
اشیایی مانند موبا�ل �ا سا�ر اشیاء را در آن قرار داد.

جالیوانی جلو

جالیوانی جلو برای نگهداشتن لیوان و بطری های نوشیدنی تعبیه 
شده و می توان طی سفر از آن استفاده نمود.

محفظه نگهداری اشیاء - وسط

این محفظه نگهداری داخل زیرآرنجی وسط - جلو قرار گرفته است. 
د�مه روی زیرآرنجی وسط - جلو را فشار دهید تا محفظه نگهداری 

اشیاء به صورت خود�ار باز شود.

دریچه ای روی محفظه نگهداری- وسط تعبیه شده �ه می توان با 
چرخاندن �ک د�مه آن را باز �ا بسته نمود و میزان هوای ورودی از 

سیستم تهویه به آن را �کنترل نمود.

تجهزیات داخلی
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جالیوانی عقب

جالیوانی عقب روی زیرآرنجی مر�زی صندلی های رد�ف عقب تعبیه 
شده و می توان با �شیدن زیرآرنجی به سمت پا�کین از آن استفاده 

نمود.

USB پورت

پورت شارژ USB روی کینسول وسط - جلو

پورت شارژ USB جلو روی محفظه نگهدارنده �کنسول وسط - جلو 
قرار دارد. درپوش محفظه نگهداری جلو را فشار دهید تا محفظه 
باز شده و بتوانید از پورت USB استفاده نما�کید. تنها هنگامی پورت 
عمل می �کند �ه سوئیچ در موقعیت "ON" �ا "ACC" باشد.  این پورت 

همچنین برای ارتباط با سیستم مولتی مد�ا خودرو نیز می باشد.

پورت شارژ USB قسمت زیرین کینسول وسط

این پورت USB جلوی محفظه نگه دارنده �کنسول وسط قسمت 
زیرین آن قرار دارد �ه خروجی آن 2/3 آمپر است.

USB پورت

پورت شارژ USB عقب

ایــن پــورت شــارژ زیــر دریچــه خروجــی هــوای عقــب �کنســول وســط 
 "ON" قــرار دارد و تنهــا زمانــی عمــل می �کنــد �ــه ســوئیچ در موقعیــت

�ــا "ACC" باشــد  و خروجــی 2/3  آمپــر اســت.

حالــت  و  نمــوده  وصــل  را  آن   USB از  اســتفاده  هنــگام 
تنظیــم  چندمنظــوره  نما�شــگر  صفحــه  روی  را  عملکــرد 
نما�کیــد. پــس از اتمــام اســتفاده از USB، درپــوش محفظــه 
ــا  � USB ــه درگاه ــاک ب ــرد و خ ــا از ورود گ ــد ت ــداری را ببند� نگه
ــث  ــرا باع ــود. زی ــری ش ــه درگاه USB جلوگی ــیء ب ــادن ش افت

می شــود.  USB عملکــرد  در  اختــالل 

توجه

تجهزیات داخلی
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�کنسول  جلوی  قسمت  نگهداری  محفظه  پا�کین  ولت   12 شارژ 
در  سوئیچ  �ه  است  قابل استفاده  زمانی  تنها  و  دارد.  قرار  وسط 

موقعیت "ON" �ا "ACC" قرار داشته باشد.

شارژ 12 ولت

را  آن  درپــوش   ،USB از  اســتفاده  عــدم  صــورت  در 
دارد.  برعهــده  را  شــارژ  وظیفــه  فقــط   USB درگاه  ببند�ــد. 
جلوگیــری  جهــت  می باشــد.   2.3A شــارژ  تــوان  حدا�کثــر 
وارد  آن  بــه  را  پرمصــرف  تجهیــزات   

ً
لطفــا آتش ســوزی،  از 

ــروز  ــاه و ب ــال �وت ــاد اتص ــری از ا�ج ــور جلوگی ــد. به منظ نککنی
آتش ســوزی، از وارد �ــردن اشــیاء فلــزی بــه داخــل درگاه 

�کنیــد. اجتنــاب 
هنــگام وصــل و جــدا �ــردن �ابــل USB، مراقــب باشــید �ــه 
ایــن �ار به آرامــی صــورت گیــرد و هرگــز آن را نکشــید زیــرا 

ــود. ــیب وارد ش ــه درگاه آس ــت ب ــن اس ممک

توجه

تجهزیات داخلی
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کمربند ا�منی 

نککته های مهم 

دال�ل بستن درست �مربند ا�منی 

نحوه بستن درست �مربند ا�منی 

�مربند ا�منی نقطه ای 

تنظیم �کننده ارتفاع �مربند شانه ای 

جمع �کننده �مربند ا�منی 

کیسه هوا 

وضعیت و نحوه قرارگیری �یسه هوا 

�یسه هوای پرده ای - جانبی 

باز شدن �یسه هوا 

نحوه عملکرد �یسه هوا 

شرا�طی �ه ممکن است �یسه هوای جلو باز نشود 

شرا�طی �ه ممکن است �یسه هوای جانبی و پرده ای باز نشود 

عملکرد چراغ نشانگر �یسه هوا 

خطر �یسه هوا برای �ود�ان 

نکات قابل توجه در هنگام استفاده از �یسه هوا 

نحوه مراقبت از کودک 

دستورالعمل های ا�منی هنگام حضور �ودک در خودرو 

دستورالعمل های محافظتی در مورد نوزادان 

دستورالعمل های محافظتی در مورد خردساالن 

دستورالعمل های محافظتی در مورد �ود�ان 

سیستم محافظتی مناسب �ود�ان )صندلی �ودک( 

نصب تجهیزات محافظتی برای نوزادان 

نصب تجهیزات محافظتی برای خردساالن 

نصب تجهیزات محافظتی برای �ود�ان 

قفل �ودک درب های عقب 

نقطه اتصال 

عالمت هشدار جهت افزا�ش ا�منی 

عالمت هشدار باتری 

عالمت هشدار راد�اتور و گاز مبرد 

خطر وجود گاز سمی مونو�سید �ربن 

۵۸

۵۸

۵۸

۵۹

۵۹

۵۹

۶۰

۶۰

۶۰

۶۱

۶۱

۶۲

۶۲

۶۴

۶۴

۶۵

۶۵

۶۵

۶۵

۶۵

۶۶

۶۶

۶۶

۶۸

۶۸

۶۸

۶۸

۶۹

۶۹

۶۹

۶۹

۷۰
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کمربند ا�منی

نکیته های مهم

قبل از شروع رانندگی، مندرجات این فصل را مطالعه فرمانید تا از 
شیوه درست استفاده از تجهیزات خودرو آگاه شده و رانندگی ا�منی 

داشته باشید.

دال�ل بستن درست کمربند ا�منی
در طــول ســفر، تمــام سرنشــینان با�ــد �مربنــد ا�منــی را به درســتی 

ببندند.
در �کنــار اســتفاده از �مربنــد ا�منــی، �یســه هــوا نقــش محافظتــی 
داشــته و حدا�کثــر ا�منــی سرنشــینان را در صــورت بــروز حادثــه 

می �کنــد. تضمیــن 
ــده و  ــد رانن ــی می توان ــد ا�من ــی، �مربن ــری ناگهان ــز گی ــورت ترم در ص
سرنشــینان را محکــم نگه داشــته و از پرتــاب شــدن آن هــا بــه ســمت 
ــل  ــینان در مقاب ــده و سرنش ــن از رانن ــد. بنابرای ــت نما� ــو ممانع جل

ــد. ــری می نما� ــاب جلوگی ــن پرت ــی از ای ــی ناش ــیب های احتمال آس
صندلــی  روی  بــر  �ــودک  ا�منــی  صندلــی  از  اســتفاده  صــورت  در 
خــودرو، الزم نیســت از �مربنــد سرنشــینان اســتفاده �کنیــد و فقــط 
�افــی اســت �ــه اطمینــان حاصــل نما�کیــد �مربنــد  ا�منــی در حالــت 

ــرار دارد. ــتی ق درس

ران  قســمت  پا�کین تریــن  از  را  ا�منــی  �مربنــد   
ً
لطفــا

ران  �مربنــد  حادثــه،  بــروز  صــورت  در  زیــرا  ندهیــد  عبــور 
می �ابــد. افزا�ــش  حادثــه  بــروز  احتمــال  و  داده  فشــار  را 

حالــت  مناســب ترین  در   
ً
�امــال با�ــد  شــانه ای  �مربنــد 

ایــن  غیــر  در  شــود  ســفت  امــکان  حــد  تــا  و  گیــرد  قــرار 
�اهــش  ا�منــی  �مربنــد  تأثیرپذ�ــری  میــزان  صــورت 
اگــر  می �ابــد.  افزا�ــش  بدنــی  آســیب  بــروز  احتمــال  و 
تجهیــزات  از  با�ــد  دارد،  قــرار  صندلــی  روی  �ود�ــی 
و  شــود  اســتفاده  �ــودک  مناســب  محافظتــی 
شــوند. داده  قــرار  جلــو  صندلــی  روی  بــر  نبا�ــد  �ــود�ان 

بــرای �ــک سرنشــین مورداســتفاده  هــر �مربنــد ا�منــی 
درحالی �ــه  ا�منــی  �مربنــد  بســتن  از  می گیــرد.  قــرار 
�ــود�ان و �ــا نــوزادان روی پــا قــرار دارنــد اجتنــاب �کنیــد.

توجه

ا�مین
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نحوه بستن درست کمربند ا�منی

قرار  خودرو  �ف  روی  را  خود  پای  و  نشسته  قائم  حالت  در   
ً
�امال

دهید. �مربند روی پا با�د در پا�کین ترین حد ممکن و از روی ران عبور 
نما�د. در ترمزهای ناگهانی و �ا تصادفات، �مربند روی پا می تواند 
استخوان پا را محکم نگه داشته و از سرخوردن بدن از زیر �مربند 
از آن جلوگیری نما�د. هنگام استفاده از  و درنتیجه ضربات ناشی 
 از روی شانه و قفسه سینه عبور 

ً
�مربند شانه ای، �مربند با�د �امال

نما�د و آن ها را محکم دربر گیرد. در صورت ترمز گیری ناگهانی و �ا در 
تصادفات، تسمه �مربند ا�منی شانه ای قفل خواهد شد.

کمربند ا�منی سه نقطه ای

هستند.  سه نقطه ای  ا�منی  �مربند  به  مجهز  صندلی های  تمام 
برای استفاده از �مربند ا�منی، آن را از قسمت جمع �کننده �شیده 
و وارد قفل �کنید تا صدای �لیک به نشانه قفل شدن �مربند ا�منی 
شنیده شود. برای باز �ردن �مربند ا�منی، د�مه روی زبانه قفل را 

فشار دهید.

تنظیم کیننده ارتفاع کمربند شانه ای

د�مه ضامن تنظیم �کننده ارتفاع �مربند شانه ای را فشار داده و 
نگه دارید، تنظیم �کننده ارتفاع را به سمت باال �ا پا�کین حر�ت دهید تا 
در ارتفاع مناسب قرار گیرد. سپس د�مه ضامن تنظیم �کننده را رها 
�رده و �می �مربند را به سمت پا�کین بکشید تا در جای خود قفل 

شود.

ا�مین
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کیسه هوا
سیســتم �یســه هــوا به عنــوان �ــک سیســتم محافظــت تکمیلــی 
ــن  ــا طرفی ــو � ــمت جل ــورد از س ــد. در برخ ــی می باش ــد ا�من �مربن
اگــر نیــاز بــه فعــال شــدن �یســه هــوا باشــد، �یســه های هــوا بــاد 
و بــاز می شــود تــا صدمــات جســمی بــه ســر و قفســه ســینه 

ــد. ــش �اب ــینان �اه سرنش

وضعیت و نحوه قرارگیری کیسه هوا

کیسه هوای جلو

1.  �یسه هوا- راننده
2.  �یسه هوا- سرنشین

درصــورت برخــورد از جلــو، �یســه هــوای جلــو از ســرو قفســه 
می �کنــد. محافظــت  جلــو  سرنشــین  و  راننــده  ســینه 

جمع کیننده کمربند ا�منی
در  می باشــد.  ا�منــی  �مربنــد  جمع �کننــده  دارای  �مربنــد  هــر 
و  دارد  مشــخص  �شــیدگی  جمع �کننــده  معمــول،  شــرا�ط 
در  بخورنــد.  تــکان  صندلــی  در  به راحتــی  می تواننــد  سرنشــینان 
شــرا�ط اضطــراری، جمع �کننــده بــرای جلوگیــری از بــروز آســیب، 
به صــورت خــود�ار، �مربنــد ا�منــی را ســفت �ــرده و سرنشــین 
عملکــرد  در  نقــص  بــروز  درصــورت  مــی دارد.  نگــه  محکــم  را 

فرمائیــد. حاصــل  تمــاس  مجــاز  نما�ندگــی  بــا  جمع �کننــده 
�ــا پکیاده ســازی �مربنــد ا�منــی  شــما مجــاز بــه تعمیــر  توجــه: 
بــا نما�ندگــی مجــاز  نیــاز  و جمع �کننــده نمی باشــید. درصــورت 

تمــاس حاصــل فرما�کیــد.

ا�مین
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کیسه هوای جانبی - جلو

و  راننــده  صندلــی  �کنــاره  قســمت  در  جانبــی  هــوای  �یســه 
 "SRS AIR BAG" ــت ــا عالم ــل آن ب ــرار دارد. و مح ــو ق ــین جل سرنش
ــی  ــوای جانب ــه ه ــورد �یس ــورت برخ ــت. درص ــده اس ــخص ش مش
بــا بــاد شــدن و عملکــردی شــبیه �مربنــد ا�منــی می توانــد میــزان 

صدمــات جســمی را �اهــش دهــد.

کیسه هوای پرده ای- جانیب

�یســه هــوای پــرده ای- جانبــی در بــاالی درب هــای ســمت راســت 
 "SRS AIR BAG" ــت ــا عالم ــب آن ب ــل نص ــته و مح ــرار داش ــپ ق و چ
مشــخص شــده اســت. درصــورت برخــورد متوســط تــا شــد�د 
ــا  ــود ت ــاز می ش ــی ب ــرده ای- جانب ــوای پ ــه ه ــو، �یس ــمت پهل از س
ــواره  ــه د� ــورد ب ــل برخ ــینان در مقاب ــا�ر سرنش ــده و س ــر رانن از س

ــد. ــت نما� ــودرو محافظ ــاری خ �کن

از  آن جایــی �ــه بــاز شــدن �یســه هــوای جانبــی و �یســه هــوای 
پــرده ای بــا ســرعت و نیــروی قابــل مالحظــه ای همــراه اســت، از 
ــا  ــی و � ــوای جانب ــه ه ــدن �یس ــاز ش ــه ب ــر روی منطق ــرار دادن س ق
پــرده ای خــودداری �کنیــد در غیــر این صــورت ممکــن اســت هنــگام 

ــود. ــمی ش ــیب جس ــث آس ــورد باع برخ

باز شدن کیسه هوا

ــا  ــو ب ــمت جل ــورد قس ــورت برخ ــتر درص ــا بیش � 25Km ــرعت در س
ــود. ــاز می ش ــوا ب ــه ه ــوار �یس ــا د� ــخت � ــع س مان

ا�مین
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شرا�طی که ممکن است کیسه هوای جلو باز نشود.

درصورتی �ه خودرو به اشیاء قابل انعطاف مثل درخت برخورد �کند.

درصورتی �ه خودرو روشن نباشد

هنگامی �ه در حین رانندگی خودرو با موانع دارای ارتفاع، مثل پله 
برخورد نما�د.

در صورت برخورد خودرو از ناحیه جلو با مانع تنها تحت زاویه ±30°، 
�یسه هوای خودرو فعال می شود.

نحوه عملکرد کیسه هوا

در صورت برخورد شد�د، �ونیت �کنترل �یسه هوا میزان �اهش 
بررسی  را  هوا  �یسه  شدن  باز  لزوم  و  برخورد  از  ناشی  سرعت 
و  شد  خواهد  باز  به سرعت  هوا  �یسه  نیاز،  درصورت  می نما�د. 
و  سر  از  تکمیلی  محافظت  سیستم  ا�منی،  �مربند  با  همزمان 

قفسه سینه راننده و سرنشینان را ارائه می نما�د.
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در صورت واژگون شدن

ــف از  ــورد ضعی ــا برخ ــب و � ــو، عق ــمت پهل ــورد از س ــورت برخ درص
ــو  ــمت جل س

درصورتی �ه سیستم �یسه هوا دچار نقص باشد.

درصورت سقوط ناگهانی به چاله �ا گودال عمیق

در صورت برخورد با عقب �امیون )با قسمت زیر �امیون(

در صورت برخورد از ناحیه جلو قسمت �کناره با خودروی پارک شده:

درصورتــی �ــه زاویــه برخــورد و نقطــه برخــورد از مر�ــز  ثقــل خــودرو 
بیــش از 30 درجــه انحــراف باشــد.
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بــودن  )ضعیــف  پهلــو  ســمت  از  ضعیــف  برخــورد  صــورت  در 
ضربــه توســط �ونیــت �کنتــرل �یســه هــوا و �ــا سنســور برخــورد و 
بــدون توجــه بــه میــزان خســارت وارده بــه خــودرو تشــخیص داده 

) د می شــو

در صورت بروز نقص در سیستم �یسه هوا

سا�ر شرا�ط خاص

درصورت واژگون شدن

عملکرد چراغ نشانگر کیسه هوا
 "ON" قبــل از شــروع بــه حر�ــت، هنگامی �ــه ســوئیچ را در موقعیــت
ــد  ــس از چن ــده و پ ــن ش ــوا روش ــه ه ــص �یس ــراغ نق ــد، چ ــرار دهی ق

ــود. ــوش می ش ــه خام ثانی
در شرا�ط زیر با نما�ندگی مجاز تماس حاصل فرما�کید:

چــراغ  ولــی  دارد  قــرار   "ON" موقعیــت  در  ســوئیچ  �ــه  هنگامــی 
نمی شــود. روشــن  هــوا  �یســه  نشــانگر 

پــس از روشــن شــدن خــودرو، چــراغ نشــانگر �یســه هــوا روشــن 
می مانــد.

در حیــن رانندگــی نشــانگر �یســه هــوا روشــن و �ا شــروع به چشــمک 
ــد. زدن می �کن

ــرده ای  ــی و پ ــوای جانب ــه ه ــت کیس ــن اس ــه ممک ــرا�طی ک ش

بــاز نشــود

درصورت برخورد از سمت جلو �ا نزد�ک به آن

در صورت برخورد از سمت عقب

ا�مین
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خطر کیسه هوا برای کودکان

ــتفاده  ــرای اس ــدارهای الزم ب ــین هش ــمت سرنش ــر س روی آفتاب گی
از �یســه هــوا درج شــده اســت. صندلــی ا�منــی �ــودک رو بــه عقــب، 
هرگــز نبا�ــد روی صندلــی دارای �یســه هــوا قــرار گیــرد )در حالــت 
ــاد  ــوای ب ــه ه ــورد، �یس ــرا�ط برخ ــورت، در ش ــر این ص ــال( در غی فع
شــده، به شــدت بــا �ــودک برخــورد نمــوده و باعــث آســیب جــدی او 

می شــود.

نکات قابل توجه در هنگام استفاده از کیسه هوا
تنهــا در شــرا�ط برخــورد شــد�د از ســمت جلــو و تحــت شــرا�ط 
برخوردهــای  در  و  می شــود  بــاد  به ســرعت  هــوا  �یســه  خــاص، 
متوســط از ســمت جلــو بــاد نخواهنــد شــد. درجــه خســارت وارده 
بــه خــودرو مــالک و معیــار بــاد شــدن �یســه هــوای جلو نمی باشــد.

توجــه: دمــای �یســه هــوای بــاد شــده بســیار بــاال اســت، از دســت 
زدن بــه آن اجتنــاب �کنیــد. بــاد شــدن �یســه هــوا ممکــن اســت بــا 
صــدا همــراه باشــد در ایــن هنــگام ممکــن اســت مقــدار دود ا�جــاد 
شــود. بــرای جلوگیــری از حساســیت، دســت و صــورت را بــا آب 

ــد. ــو دهی شستش

نحوه مراقبت از کودک

دستورالعمل های ا�منی هنگام حضور کودک در خودرو
درصــورت حضــور �ــودک در خــودرو ایــن بخــش را بــا دقــت مطالعــه 

فرمائید.
ــات  ــا جزئی ــراه ب ــم هم ــتورالعمل های مه ــامل دس ــش ش ــن بخ ای
می شــود.  �ــود�ان  و  خردســاالن  نــوزادان،  از  محافظــت  بــرای 
ــوزادان،  ــور ن ــگام حض ــواره هن ــد هم ــه با� ــت بهین ــور حفاظ به منظ
حفاظتــی  سیســتم های  از  خــودرو  در  �ــود�ان  و  خردســاالن 

اســتفاده نمــود.
بــرای �ود�انــی �ــه امــکان اســتفاده از �مربنــد ا�منــی خــودرو را 
ندارنــد، با�ــد از سیســتم محافظتــی رو بــه عقــب اســتفاده نمــود. 
بــرای �ــود�ان از �مربنــد ا�منــی ســه نقطــه ای اســتفاده �کنیــد. 
همچنیــن سیســتم محافظتــی �مکــی نیــز با�ــد نصــب گــردد. 
تنهــا  از  و  �کنیــد  فعــال  را  عقــب  درب  �ــودک  ا�منــی  قفــل   

ً
حتمــا

گذاشــتن �ــود�ان در خــودرو اجتنــاب �کنیــد.

دستورالعمل های محافظتی درمورد نوزادان
هنــگام  اســت،  حســاس  بســیار  ســال  �ــک  زیــر  �ــود�ان  گــردن 
ــن  ــو ممک ــمت جل ــورد از س ــورت برخ ــو، درص ــمت جل ــه س ــت ب حر�
اســت گــردن �ــودک آســیب ببینــد. بنابرایــن توصیــه می شــود �ــه از 

تجهیــزات محافظتــی �ــودک رو بــه عقــب اســتفاده شــود.

ا�مین
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دستورالعمل های محافظتی درمورد خردساالن

بــا توجــه بــه وزن و قــد مشــخص شــده توســط �ارخانــه تولید�کننــده و تجهیــزات محافظتــی �ــودک، با�ــد �ــودک از تجهیــزات محافظتــی 
�ــودک رو بــه جلــو اســتفاده نما�ــد.

دستورالعمل های محافظتی درمورد کودکان

توصیــه می شــود تمــام �ــود�ان زیــر 12 ســال روی صندلــی عقــب نشســته و محافظــت شــوند. در صورتــی �ــه �مربنــد ا�منــی روی 
بدنشــان محکــم نمی شــود، از �ــک تشــک صندلــی اضافــی �مــک بگیریــد �ــه روی صندلــی عقــب نصــب می شــود.

سیستم محافظتی مناسب کودکان )صندلی کودک(

عــالوه بــر اســتفاده از �مربنــد ا�منــی ســه نقطــه ای بــرای محافظــت �ــود�ان، صندلی هــای عقــب مجهــز بــه سیســتم اســتاندارد 
"ISOFIX" هســتند �ــه �ــک نــوع سیســتم محافظتــی بــرای �ــود�ان ا ســت و می تــوان براســاس نیــاز، سیســتم محافظتــی مناســب را بــر 

ــود. ــب نم ــی نص روی صندل
سیستم محافظتی �ودک )CRS( مناسب این خودرو و محل نصب آن در جدول زیر نشان داده شده است:

مفهوم حروف به �اررفته در جدول عبارت است از:
U : َقابل استفاده برای تمام سیستم های محافظتی �ودک �ه از نظر �یفی مورد تأ�کید می باشند.

X : این موقعیت قرارگیری صندلی برای این گروه سنی مناسب نمی باشد.
درصورت مجهز بودن به سیستم محافظتی استاندارد "ISOFIX"، اطالعات تکمیلی در جدول زیر ارائه شده است.

موقعیت نشستن
گروه بندی وزنی

صندلی عقب وسط صندلی عقب راست صندلی عقب چپ صندلی جلو راست

X U U X
گروه 0 )�متر از 10 

�یلوگرم(

X U U X
گروه 0 + )�متر از 13 

�یلوگرم(

X U U X گروه 1 )9 تا 18 �یلوگرم(

X U U X
گروه 2 )15 تا 25 

�یلوگرم( 

X U U X
گروه 3 )22 تا 36 

�یلوگرم(



6766 ا�مین

مفهوم حروف به �ار رفته در جدول عبارت است از:

IUF : مناسب سیستم محافظتی �ودک دارای ISOFIX رو به جلو �ه از نظر �یفی مورد تأ�کید می باشد.

IL : مناسب برای سیستم های  محافظتی خاص دارای  ISOFIX  این سیستم های مخصوص برخی مدل ها  و  �ا مدل های  محدود  �ا

.SemiUnversal 

X : این موقعیت قرارگیری صندلی برای این گروه سنی مناسب نمی باشد.

A-ISO/F3 : صندلی �ودک رو به جلو برای تمام �ود�ان نوپا )با هر ارتفاعی(.

B-ISO/F2 : صندلی �ودک رو به جلو برای �ود�ان نوپا )با �مترین ارتفاع(.

1B-ISO/F2X : صندلی �ودک رو به جلو برای �ود�ان نوپا با ارتفاع �م شده.

C-ISO/R3 : صندلی �ودک رو به عقب با تنظیم ارتفاع

D-ISO/R2 : صندلی �ودک برای �ود�ان نوپا بعد از پا�کین آوردن ارتفاع صندلی.

E-ISO/R1 : صندلی �ودک رو به عقب برای نوزادان.

F-ISO/L1 : صندلی �ودک رو به سمت چپ )گهواره قابل حمل(.

G-ISO/L2 : صندلی �ودک رو به سمت راست )گهواره قابل حمل(.

موقعیت ا�زو فیکس
موقعیت ا�زو فیکس سا�ز گروه وزنی

صندلی عقب وسط صندلی عقب راست صندلی عقب چپ صندلی جلو راست

X X X X ISO/L1 F صندلی �ودک 
Xقابل حمل X X X ISO/L2 G

X X IL X ISO/R1 E گروه 0

X X IL X ISO/R1 E

Xگروه میانی X IL X ISO/R2 D

X X IL X ISO/R3 C

X X IL X ISO/R2 D

گروه 1

X X IL X ISO/R3 C

X X IUF X ISO/F2 B

X X IUF X ISO/F2X B1

X X IUF X ISO/F3 A
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نصب تجهیزات محافظتی برای کودکان

درصورتی �ه د�گر نمی توان از صندلی �ودک رو به جلو برای �ودک 
روی  را  آن  و  �رده  استفاده  �مکی  �وسن  �ک  از  از  نمود،  استفاده 

صندلی عقب نصب �کنید تا ا�منی �ودک تضمین شود.

قفل کودک درب های عقب

در  �ود�ان  حضور  زمان  در   
ً
خصوصا عقب  درب های  �ودک  قفل 

خودرو، از باز شدن ناگهانی درب های عقب جلوگیری می نما�د. وقتی 
اهرم در موقعیت قفل �ردن )1( قرار گیرد، قفل �ودک فعال شده و 
درب تنها از طریق دستگیره بیرونی باز می شود. برای غیر فعال �ردن 

قفل �ودک، اهرم را در موقعیت 2 قرار دهید.

نصب تجهیزات محافظتی برای نوزادان

�مربند سه نقطه ای را از رو �ا اطراف صندلی �ودک عبور داده و زبانه 
قفل را در شیار مربوطه وارد �کنید و از محکم بودن زبانه �مربند ا�منی 

اطمینان حاصل نما�کید.

نصب تجهیزات محافظتی برای خردساالن

�مربند روی ران و شانه را از میان �ا اطراف صندلی ا�منی �ودک عبور 
داده و وارد شیار قفل نمائید تا �مربند محکم شود.

ا�مین
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ISOFIX نقطه اتصال

�ود�ان،  از  محافظت  برای  نقطه  سه  ا�منی  �مربند  �کنار  در 
صندلی های عقب مجهز به سیستم استاندارد "ISOFIX" می باشند. 
صندلی �ودک دارای ISO را می توان توسط نقطه اتصال ISOFIX نصب 

نمود و نیاز به تجهیزات ا�منی اضافی نمی باشد.

عالئم هشدار جهت افزا�ش ا�منی

عالمت هشدار باتری

با�د  است.  شده  چسبانده  باتری  سطح  روی  باتری  هشدار  عالمت 
باتری را از گرما و آتش دور نگه داشت و برای جلوگیری از بروز حادثه با�د 

هنگام شارژ تهویه وجود داشته باشد.

AC عالمت هشدار راد�اتور و عالمت گاز مبرد

عالمت هشدار راد�اتور و عالمت گاز مبرد AC بر روی قسمت داخلی 
 با�د از خنک �کننده مخصوص 

ً
درب موتور چسبانده شده است. حتما

الماری استفاده شود و از تر�یب �ردن سا�ر برندها با این خنک �کننده 
فن  زیرا  نما�ند  خودداری  راد�اتور  به  زدن  دست  از  �کنید.  اجتناب 

خنک �کننده ممکن است هر لحظه شروع به �ار �کند.

ا�مین
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خطر وجود گاز سمی مونوکسید کربن
گاز مونو�ســید �ربــن �ــک گاز ســمی اســت �ــه می توانــد جــان 

ــدازد. ــر بیان ــه خط ــراد را ب اف
در صــورت اســتفاده و ســرویس به موقــع و مناســب خــودرو، گاز 
مونو�ســید �ربــن اگــزوز خــودرو در شــرا�ط معمــول رانندگــی وارد 

�ابیــن خــودرو نمی شــود.
در شرا�ط زیر با�د سیستم اگزوز از نظر نشتی بررسی گردد:

خــودرو به دلیــل تعویــض روغــن �ــا دال�ــل د�گــر روی جــک قــرار 
گرفتــه اســت.

سروصدای نامعمول اگزوز
�ف خودرو به دلیل تصادفات آسیب د�ده است.

هنگامــی �ــه درب پشــتی بــاز می شــود، دود اگــزوز وارد خــودرو 
شــده و هــوای محیــط را ناســالم می �کنــد. اگــر در حالــت بــاز بــودن 
درب پشــتی مجبــور بــه روشــن �ــردن موتــور هســتید، تمامــی 
پنجره هــا را بــاز �ــرده و تهویــه مطبــوع را روشــن �کنیــد تــا هــوا 

ــردد. ــه گ تهوی

ا�مین
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روشن/ خاموش کردن موتور 

د�مه استارت 

روشن �ردن موتور 

موتور روشن نمی شود 

توصیه های رانندگی 

تعویض دنده 

اطالعات مربوط به دنده 

سوخت گیری 

باز�ردن/ بستن در باک )مخزن سوخت( 

راندن خودرو 

توصیه ها 

فرمان برقی 

سیستم ترمزگیری 

ترمز �مکی 

سیستم لغو ترمزگیری 

 ABS سیستم

 EBD سیستم

 ESP سیستم

بوستر خالء ترمز 

سیستم ترمز 

رانندگی در سرباالیی 

 HHC سیستم

پارک کردن 

 AUTO HOLD سیستم

 )TCS( سیستم کینترل کشش

 EPB سیستم

دوربین دنده عقب 

سیستم کروز کینترل 

فعال شدن عملکرد �روز �کنترل 

۷۳

۷۳

۷۳

۷۴

۷۴

۷۵

۷۵

۷۷

۷۷

۷۸

۷۸

۷۸

۷۹

۷۹

۷۹

۷۹

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۶

رانندگی
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شرح د�مه ها 

شرا�ط فعال شدن سیستم �روز �کنترل 

شرا�ط توقف )Pause( سیستم �روز �کنترل 

ادامه عملکرد �روز �کنترل 

رانندگی در شرا�ط بد آب و هوایی 

مهارت رانندگی 

محدوده د�د 

اصطکاک )چسبندگی( 

�دک کشی خودرو 

عبور کردن از آب 

عملکرد فن برقی 

  FCW سیستم

محدود�ت توانایی �کنترل سیستم 

محدود�ت توانایی تشخیص سیستم 

محیط شلوغ ا�منی سیستم را محدود می �کند 

شرح عملکرد سیستم 

شرح میزان فاصله روی نما�شگر چندمنظوره 

سیستم AEB )ترمزگیری اضطراری خودکار( 

۸۶

۸۷

۸۷

۸۷

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۸

۸۹

۸۹

۸۹

۹۰

۹۰

۹۰

۹۱

رانندگی
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روشن/ خاموش کردن موتور

دکمه استارت

را  موتــور  خامــوش  روشــن/  د�مــه  ترمــز،  پــدال  فشــار  بــدون 
فشــار دهیــد تــا بتوانیــد آن را در حالــت OFF-ACC-ON قــرار دهید.

OFF : صفحــه نما�شــگر چنــد منظــوره خامــوش اســت؛ سیســتم 
صوتــی خامــوش اســت؛ چــراغ نشــانگر د�مــه روشــن/ خامــوش 

�ــردن موتــور خامــوش اســت.
ACC : صفحــه نما�شــگر چنــد منظــوره خامــوش اســت؛ سیســتم 
ــوش  ــن/ خام ــه روش ــانگر د�م ــراغ نش ــت؛ چ ــن اس ــی روش صوت

�ــردن موتــور روشــن اســت.
ON : صفحــه نما�شــگر چنــد منظــوره روشــن و چــراغ نشــانگر 
روشــن  زرد  رنــگ  بــه  موتــور  �ــردن  خامــوش  روشــن/  د�مــه 

. شــد می با
START : فقــط بــرای اســتارت زدن موتــور بــه �ار مــی رود. پــس از 
ــوش  ــن/ خام ــه روش ــانگر د�م ــراغ نش ــودرو، چ ــدن خ ــن ش روش

�ــردن موتــور خامــوش می شــود.

روشن کردن موتور:
ــرار داده،  ــز ق ــدال ترم ــود را روی پ ــای خ ــی: پ ــردن معمول ــن � روش
دســته دنــده را در موقعیــت P/N گذاشــته و د�مــه اســتارت و 

ــد. ــار دهی ــتاپ را فش اس
روشــن �ــردن اضطــراری: در صورتــی �ــه موتــور به دلیــل نقــص 
ــن  ــدار روش ــراغ هش ــود و چ ــن نمی ش ــور روش ــص موت ــا نق � ECU

ــد: ــام دهی ــر را انج ــات زی ــت، اقدام اس
1.دســته دنــده را در موقعیــت N �ــا P قــرار داده و بــدون فشــار 
بــار  دو  را  موتــور  �ــردن  خامــوش  روشــن/  د�مــه  ترمــز،  پــدال 
ــود. ــن ش ــوره روش ــد منظ ــگر چن ــه نما�ش ــا صفح ــد ت ــار دهی فش

2.د�مــه روشــن/ خامــوش �ــردن موتــور را �ــک بــار فشــار دهیــد 
تــا صفحــه نما�شــگر چنــد منظــوره خامــوش شــود.

3.د�مــه روشــن/ خامــوش �ــردن موتــور را دو بــار فشــار دهیــد 
تــا صفحــه نما�شــگر چنــد منظــوره روشــن شــود.

4.بــه مــدت 5 ثانیــه پــای خــود را روی پــدال ترمــز فشــار دهیــد )چراغ 
نشــانگر د�مــه روشــن/ خامــوش �ــردن بــه رنــگ ســبز روشــن 
می شــود( و ســپس د�مــه روشــن/ خامــوش �ــردن موتــور را 
فشــار دهیــد تــا موتــور روشــن شــود. تــا زمانــی �ــه موتــور روشــن 

نشــده اســت، پــدال ترمــز را رهــا نککنیــد.

رانندگی
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ــش آن  ــرعت چرخ ــا س ــد � ــی �کن ــل نم ــتارت عم ــه اس ــی � در صورت
�متــر از حالــت عــادی باشــد مــی با�ســت مــوارد زیــر �کنتــرل گــردد.

1.�ابل باتری را از نظر محکم و تمیز بودن بررسی نمائید.
ــی  ــای داخل ــدارد، چراغ ه ــکلی ن ــری مش ــل بات ــه �اب ــی � 2.در صورت
می زنیــد  اســتارت  را  موتــور  �ــه  وقتــی  �کنیــد.  روشــن  را  خــودرو 
ــود.  ــور ش ــم ن ــا � ــد � ــمک بزن ــد چش ــودرو نبا� ــل خ ــای داخ چراغ ه
ایــن  در  اســت.  باتــری  شــدن  ضعیــف  نشــان دهنده  امــر  ایــن 
چراغ هــا  اگــر  نمــود.  باتــری  بــه  باتــری  را  خــودرو  با�ــد  صــورت 
بــا  نمی شــود  روشــن  موتــور  ولــی  می �کننــد  عمــل  به درســتی 

فرمائیــد. حاصــل  تمــاس  مجــاز  نما�ندگــی 
در مکان هــای بــا ارتفــاع بیشــتر از 2400m از ســطح دریــا به دلیــل 
مواجــه  مشــکل  بــا  خــودرو  زدن  اســتارت  هــوا،  بــودن  رقیــق 

. د می شــو
در هــوای ســرد �ــا زمانــی �ــه خــودرو مــدت طوالنــی در مکانــی پــارک 
بــوده اســت، توصیــه می شــود قبــل از شــروع حر�ــت چنــد دقیقــه 

صبــر �کنیــد تــا موتــور گــرم شــود.

توصیه های رانندگی
ــی  ــی طوالن ــار رانندگ ــر ب ــس از ه ــه پ ــود � ــه می ش ــدت توصی به ش
مــدت، قبــل از خامــوش �ــردن موتــور اجــازه دهیــد موتــور در 

حــدود 3-1 دقیقــه در حالــت دور آرام �ار �کنــد.

وقتــی باتــری �لیــد هوشــمند ضعیــف �ــا خالــی شــده اســت، از 
ســوئیچ مکانیکــی داخــل �لیــد هوشــمند بــرای بــاز �ــردن درب 
درون  را  هوشــمند  �لیــد  ســپس  و  �کنیــد.  اســتفاده  خــودرو 

جالیوانــی جلــو قــرار دهیــد. 
ــتارت و  ــه اس ــپس د�م ــار داده و س ــز را فش ــدال ترم ــدا پ ــال ابت ح

ــود. ــن ش ــودرو روش ــور خ ــا موت ــد ت ــی دهی ــار م ــتاپ را فش اس

موتور روشن نمی شود

ــف  ــوت ضعی ــری ریم ــه بات ــی ک ــور در زمان ــردن موت ــن ک روش

ــت اس

در حالــت �لــی بــه دو دلیــل عمــده موتــور روشــن نمی شــود. از 
طریــق گــوش �ــردن بــه صدایــی �ــه هنــگام فشــار د�مــه روشــن/ 
را  آن هــا  می تــوان  می رســد  گــوش  بــه  موتــور  �ــردن  خامــوش 

تشــخیص داد.
1.اگــر صدایــی بــه گــوش نمی رســد، نشــانه آن اســت �ــه اســتارت 
�کنــد  بســیار  آن  چرخــش  ســرعت  �ــا  بچرخــد  نمی توانــد  موتــور 

ــت. اس
2.در صورتــی �ــه اســتارت بــه صــورت معمولــی �ــا ســریع تــر از 
آن عمــل مــی �کنــد و همچنیــن صــدای اســتارت خــوردن قابــل 

شــنیدن باشــد امــا موتــور روشــن نمــی شــود.

در صورتــی �ــه بــا وجــود انجــام اقدامــات بــاال، موتور روشــن 
ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــود، ب نمی ش

توجه
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دنده R )دنده عقب(
ــه  ــرار داد � ــت R ق ــده را در موقعی ــته دن ــوان دس ــی می ت ــا زمان تنه
موتــور روشــن شــده باشــد. از ایــن دنــده بــرای حر�ــت بــه ســمت 

ــود. ــتفاده می ش ــب اس عق
قبــل از قــرار دادن دســته دنــده در موقعیــت R از توقــف �امــل 

خــودرو اطمینــان حاصــل نمائیــد.

دنده N )خالص(
گیــرد،  قــرار  موقعیــت  ایــن  در  دنــده  دســته  �ــه  هنگامــی 
توســط  �مکــی  نیــروی  هیــچ  و  اســت  صفــر  گیربکــس  خروجــی 
�اهش دهنــده ارائــه نمی گــردد و قبــل از قــرار دادن دســته دنــده 
در موقعیــت N از توقــف �امــل خــودرو اطمینــان حاصــل نمائیــد.

* روش عملکرد دنده
شــیفتر الککترونیکــی دســته دنــده 3 موقعیتــی 5 حالــت دارد. پــس 
از هــر بــار تغییــر دنــده اهــرم دســته دنــده بــه موقعیــت وســط 
هنگامــی   R-N-D از  عبارتنــد  به ترتیــب  دنده هــا  می گــردد.  بــاز 
�ــه دســته دنــده در موقعیــت D و فقــط موقعیــت D قــرار دارد 
ــپ  ــمت * چ ــه س ــده ب ــته دن ــرم دس ــیدن اه ــا �ش ــد آن را ب می توانی
 M M قــرار دهیــد )حالت گیربکــس دســتی(. در حالــت  در حالــت 
می تــوان بــا جلــو و عقــب بــردن اهــرم دســته دنــده، دنده هــا را 
به صــورت دســتی �کنتــرل نمــود. هنــگام روشــن �ــردن موتــور، 
ــرار دارد.  ــت ق ــمت راس ــکل س ــت ش ــده در حال ــض دن ــرم تعوی اه
بــودن موقعیــت  رنــگ قرمــز نشــانه درســت  بــه  حالــت وســط 

دســته دنــده اســت.

تعویض دنده

1.  د�مه خالص �ن قفل دسته دنده.
2.  د�مه P )پارک(

چندمنظــوره  نما�شــگر  صفحــه  روی  دنــده  موقعیــت  د�مــه 
می شــود. داده  نما�ــش 

اطالعات مربوط به دنده

موقعیت P )پارک(

هنگام پارک �ا حالت آماده حر�ت، از این دنده استفاده �کنید.
بــا فشــار د�مــه دنــده P روی اهــرم دســته دنــده می تــوان دســته 
ــده  ــته دن ــرار دادن دس ــل  از ق ــرار داد. قب ــت P ق ــده را در موقعی دن
در موقعیــت P، از متوقــف شــدن �امــل خــودرو اطمینــان حاصــل 
ــرار  ــت D ق ــده را در موقعی ــته دن ــوان دس ــی می ت ــا زمان ــد. تنه نمائی
داد �ــه موتــور روشــن شــده باشــد. از ایــن دنــده بــرای حر�ــت بــه 

ــود. ــتفاده می ش ــو  اس ــمت جل س

رانندگی
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حالت رانندگی

عکس باال د�مه تغییر حالت رانندگی را نشان می دهد.
به عنــوان   )Normal( حالــت  موتــور  �ــردن  روشــن  هنــگام 
پکیش فــرض درنظــر گرفتــه می شــود. پــس از روشــن �ــردن موتــور 
فشــار  بــا  و   SPORT حالــت  بــه  را  آن  می تــوان  د�مــه  فشــار  بــا 

مجــدد آن را  بــه حالــت ECO )اقتصــادی( تغییــر داد. بــا فشــار دادن 

ــاب  ــر را انتخ ــاالت زی ــدوم ح ــورت رن ــه ص ــوان ب ــی ت ــه م ــب د�م مرت

ــرد. �
NORMAL -  SPORT -  ECO

رانندگی
قبــل از تعویــض دنــده، د�مــه خالص �ــن قفــل دســته دنــده را 

ــد. ــار دهی فش

شرا�ط قرارگیری و تعویض موقعیت دنده

هنگامــی �ــه موتــور روشــن نیســت، تنهــا می تــوان دســته دنــده را 
در موقعیــت P �ــا N قــرار داد.

رانندگی
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سوخت گیری

بازکردن/ بستن درب باک )مخزن سوخت(

باز کردن

هنگامــی �ــه درب هــا از طریــق قفــل مر�ــزی �ــا ریمــوت �کنتــرل بــاز 
ــوان  ــی ت ــاک، م ــپ درب ب ــط - چ ــمت وس ــار قس ــا فش ــد، ب می باش

درب مخــزن ســوخت را بــاز نمــود.

بسنت
درب بــاک را بســته و د�مــه قفــل روی ریمــوت �کنتــرل �ــا قفــل 

مر�ــزی را فشــار دهیــد تــا  درب بــاک قفــل شــود.

سوخت گیری
ــاعت  ــای س ــت عقربه ه ــالف جه ــوخت را در خ ــزن س ــوش مخ درپ
ــرار  ــه ورودی ق ــازل را درون دهان ــپس ن ــود س ــاز ش ــا ب ــد ت بچرخانی
دهیــد. پــس از پا�ــان ســوخت گیری درپــوش مخــزن را گذاشــته 
و آن را دوبــار در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا صــدای 

ــود. ــنیده ش ــدن ش ــته ش ــک و بس �لی

ــرار  ــوده و از ق ــوش نم ــور را خام ــوخت گیری، موت ــگام س هن
ــد. ــاب �کنی ــاد اجتن ــای زی ــا گرم ــش � ــار آت ــودرو در �کن دادن خ

هشدار
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Sport را می توانیــد انتخــاب  ســه حالــت Comfort ،Standard و 
ــد. �کنی

بــرای رانندگــی  بــوده و  Standard : فرمان پذ�ــری در حــد وســط 
ــت. ــرض اس ــت پکیش ف ــت، حال ــن حال ــت. ای ــب اس ــول مناس معم

 
ً
نســبتا هنــوز  ولــی  می �ابــد  افزا�ــش  فرمان پذ�ــری   :  Comfort

آســان اســت.
Sport: فرمان پذ�ــری �اهــش می �ابــد و ســفت می شــود. فقــط 
فرمان پذ�ــری  عملکــرد  از  و  اســت  ســا�ن  خــودرو  �ــه  زمانــی 
تغییــر  و  انتخــاب  را  فرمان پذ�ــری  حالــت  نمی شــود،  اســتفاده 

دهیــد. 
هنــگام پــارک �ــا رانندگــی بــا ســرعت بســیار �ــم اگــر به صــورت 
مکــرر و �ــا مســتمر غربیلــک فرمــان را بچرخانیــد، سیســتم فرمــان 
برقــی گــرم شــده و فرمان پذ�ــری �اهــش می �ابــد. بــرای جلوگیــری 
مســتمر  �ــا  مکــرر  به صــورت  را  فرمــان  غربیلــک  پد�ــده،  ایــن  از 

نچرخانیــد.
ممکــن  بچرخانیــد،  ســریع  را  فرمــان  غربیلــک  �ــه  هنگامــی 
اســت صــدای ســا�کیدگی بــه گــوش برســد. ایــن نشــانه نقــص 
نیســت. اگــر هنــگام روشــن بــودن موتــور چــراغ هشــدار نقــص 
ــرد  ــص در عملک ــانه نق ــود، نش ــن ش ــری روش ــتم فرمان پذ� سیس
فرمان پذ�ــری اســت. در ایــن صــورت چرخانــدن فرمــان  بــه نیــروی 
�ــم  را  خــودرو  ســرعت  فرصــت  اولیــن  در  دارد.  نیــاز  بیشــتری 
نمــوده و در جــای امنــی توقــف نمائیــد. موتــور را خامــوش �ــرده، 
5 دقیقــه صبــر �کنیــد و ســپس دوبــاره موتــور را روشــن �کنیــد. در 
صورتــی �ــه چــراغ هشــدار روشــن نشــد، می توانیــد به رانندگــی 
سیســتم  نقــص  هشــدار  چــراغ  هنــوز  اگــر  امــا  دهیــد.  ادامــه 
ــل  ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــت، ب ــن اس ــری روش فرمان پذ�

فرمائیــد.

راندن خودرو

توصیه ها
در طــی 1000Km اولیــه بــا خــودروی نــو با�ــد بــه ســبک رانندگــی توجــه 
نمــود؛ زیــرا باعــث افزا�ــش �ارایــی و عمــر مفیــد خــودرو می شــود. 

در ایــن مرحلــه با�ــد بــه نــکات زیــر توجــه نمــود.
1.از بارگیری �امل خودرو اجتناب �کنید.

2.از ترمزگیری ناگهانی بپرهیزید.
3.برای �دک �شی خودروهای د�گر از خودرو استفاده نککنید.

4.توصیه می شود در شرا�ط مختلف از خودرو استفاده �کنید.

فرمان برقی
سیســتم فرمــان برقــی، سیســتمی �مکــی بــرای رانندگــی اســت 

ــد. ــان را بچرخان ــک فرم ــی غربیل ــد به راحت ــده بتوان ــا رانن ت
می توانیــد از طریــق نما�شــگر چندمنظــوره حالــت فرمــان برقــی را 

به صــورت زیــر انتخــاب �کنیــد.
Setting )تنظیمات(   vehicles )خودرو(    

 Accessories )تجهیزات جانبی(    
 mode steering )حالت فرمان برقی(.
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سیستم ترمزگیری

ترمز کمکی
بیشــتر راننــدگان در مواقــع خطرنــاک می تواننــد به موقــع ترمــز 
�کننــد. امــا ممکــن اســت میــزان نیــروی وارده بــر پــدال ترمــز �افــی 
نبــوده و فاصلــه ترمزگیــری افزا�ــش پکیــدا �کنــد. خودروهــای مجهــز 
بــه سیســتم BA، دارای سیســتم ترمــز �مکــی هیدرولیــک اســت 
ــود،  ــرده ش  فش

ً
ــریعا ــز س ــدال ترم ــودرو، پ ــت خ ــان حر� ــر در زم اگ

ایــن سیســتم فعــال می گــردد. در ایــن هنــگام در �کنــار ترمزگیــری 
می شــود  باعــث  بیشــتر،  ترمزگیــری  نیــروی  ا�جــاد  بــا  معمــول، 
ــود. ــظ ش ــودرو حف ــی خ ــده و ا�من ــر ش ــری �وتاه ت ــه ترمزگی فاصل

سیستم لغو ترمزگیری
سیســتم ارجحیــت ترمــز زمانــی �ــه تشــخیص دهــد راننــده در 
حــال فشــردن پــدال ترمــز اســت، به صــورت خــود�ار می توانــد 

موتــور را در حالــت آرام قــرار دهــد.

ABS سیستم
سیســتم ABS میــزان ترمزگیــری خــودرو را �کنتــرل می نما�ــد و از 
طریــق اندازه گیــری ســرعت هــر چــرخ میــزان نیــروی ترمــز را تنظیــم 
ــد.  ــری نما� ــرخ جلوگی ــوردن چ ــر خ ــدن و س ــل ش ــا از قف ــد ت می �کن
ــورد، از  ــری از برخ ــرای جلوگی ــوان ب ــری، می ت ــد ترمزگی ــن فرآ�ن در حی

غربیلــک فرمــان هــم اســتفاده نمــود.

سیستم بررسی خودکار
بــا  ABS عملکــرد بررســی خــود�ار دارد �ــه هم زمــان  سیســتم 
روشــن شــدن موتــور و حر�ــت بــا ســرعت �ــم، شــروع بــه بررســی 
بررســی  عملکــرد  نقــص،  هرگونــه  وجــود  صــورت  در  می �کنــد. 
خــود�ار، سیســتم ABS را غیرفعــال �ــرده و چــراغ هشــدار نقــص 
سیســتم ABS روی نشــانگر روشــن می شــود. در همیــن زمــان 
سیســتم ترمزگیــری به درســتی عمــل می �کنــد. ولــی سیســتم 
ABS غیرفعــال اســت. در صــورت روشــن شــدن چــراغ هشــدار 
ــن  ــا در حی ــود�ار � ــی خ ــن بررس ــتم ABS    در حی ــص سیس نق

ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــی، ب رانندگ

عملکرد درست سیستم
ــتم  ــد، سیس ــر از 5Km/h باش ــودرو باالت ــرعت خ ــه س ــی � هنگام
سیســتم  وقتــی  می شــود.  فعــال  خــود�ار  به صــورت   ABS
ــرخ  ــد چ ــا چن ــک � ــدن � ــل ش ــال قف ــه احتم ــد � ــخیص  ده ABS تش
 چــرخ را از حالــت قفــل آزاد نمــوده و نیــروی 

ً
وجــود دارد، ســریعا

عملگــر  بــودن  فعــال  زمــان  در  �کنــد.  مــی  بازیابــی  را  ترمزگیــری 
مکانیکــی، ممکــن اســت احســاس �کنیــد �ــه پــدال ترمــز �مــی 
ــی،  ــر مکانیک ــط عملگ ــده توس ــاد ش ــدن ا�ج ــدای لرزی ــرزد و ص می ل
از محفظــه موتــور شــنیده می شــود. ایــن پد�ــده طبیعــی بــوده و 

اســت.  ABS سیســتم  صحیــح  عملکــرد  نشــان دهنده 

سیســتم ABS نمی توانــد فاصلــه ترمزگیــری را �ــم �کنــد. 
را  خــودرو  فرمان پذ�ــری  اضطــراری،  ترمزگیــری  حیــن  در 

متعــادل مــی �کنــد.

توجه
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بوسرت خالء ترمز
بوســتر خــالء بــه جهــت اســتفاده از خــالء موتــور تنظیــم شــده 

اســت.

سیستم ترمز
در حیــن رانندگــی، پــای خــود را روی پــدال ترمــز نگــه نداریــد. زیــرا 
ترمزگیــری صــورت می گیــرد و باعــث ســا�ش د�ســک و لنــت ترمــز 

شــده و مصــرف ســوخت را افزا�ــش می دهــد.
در ســرازیری طوالنــی، تــا حــد ممکــن از ترمزگیــری مســتمر اجتنــاب 
عملکــرد  �اهــش  و  ترمــز  حــد  از  بیــش  شــدن  داغ  از  تــا  �کنیــد 

شــود. جلوگیــری  ترمزگیــری 
هنــگام رانندگــی در جاده هــای لغزنــده بــا دقــت رانندگــی �کنیــد. 
ترمزگیــری و �ــا شــتاب ناگهانــی ممکــن اســت باعــث ســر خــوردن 

چرخ هــا شــود.
ــی در  ــا رانندگ ــودرو و � ــوی خ ــس از شستش ــه پ ــی بالفاصل رانندگ
هــوای بارانــی باعــث می شــود �ــه ترمزهــا خیــس شــده و عملکــرد 
فاصلــه  حفــظ  و  مطمئــن  ســرعت  بــا  �ابــد.  �اهــش  ترمزگیــری 

ــد. ــی �کنی ــن رانندگ ا�م

رانندگی در سرباالیی
بــرای متوقــف �ــردن خــودرو، پــدال ترمــز را فشــار دهیــد. هنگامــی 
�ــه قصــد حر�ــت داریــد به آرامــی ترمــز پــارک را رهــا �ــرده و پــای 

خــود را هم زمــان روی پــدال گاز فشــار دهیــد.

EBD سیستم
بیــن  را  ترمزگیــری  نیــروی  خــود�ار  به صــورت   EBD سیســتم 
چرخ هــای عقــب و جلــو تقســیم می �کنــد تــا در شــرا�ط مختلــف 

شــود. انجــام  به درســتی  خــودرو  ترمزگیــری  عملکــرد  بارگیــری 

ESP سیستم
دهــد.  افزا�ــش  را  خــودرو  پا�ــداری  می توانــد   ESP سیســتم 
هنگامــی �ــه سیســتم ESP انحــراف از وضعیــت رانندگــی معمــول 
ESP فعــال می شــود و می توانــد  را تشــخیص دهــد، سیســتم 
به صــورت هوشــمند نیــروی ترمــز را برابــر هــر �ــک از چرخ هــای 
ــد. ــش می �اب ــودرو افزا� ــداری خ ــزان پا� ــا می ــد ت ــودرو  وارد نما� خ

می شــود  غیرفعــال   ESP سیســتم   ،ESP د�مــه  فشــار  از  پــس 
روشــن  نشــانگر  صفحــه  روی      ESP OFF نشــانگر  چــراغ  و 
 80Km/h از  باالتــر  خــودرو  ســرعت  �ــه  هنگامــی  شــد.  خواهــد 
برســد، سیســتم به صــورت خــود�ار فعــال شــده و چــراغ نشــانگر 
خامــوش      ESP OFF نشــانگر  چــراغ  و  شــده  فعــال   ESP
می شــود. پــس از فشــار مجــدد د�مــه ESP، سیســتم ESP فعــال 

ESP OFF خامــوش می شــود.   شــده و چــراغ نشــانگر 

رانندگی



8180

HDC سیستم

سیســتم HDC �مــک می �کنــد تــا خــودرو در سراشــیبی های تنــد، 
بــدون فشــردن مــداوم پــدال ترمــز به راحتــی حر�ــت �کنــد.

بــا فشــار د�مــه HDC، چــراغ نشــانگر فعــال بــودن سیســتم روی 
نما�شــگر چندمنظــوره روشــن می شــود و به معنــی آن اســت �ــه 
ــش  ــا افزا� ــه � ــدد د�م ــار مج ــا فش ــت. ب ــال اس ــرد HDC فع عملک
ــتم  ــده و سیس ــوش ش ــراغ خام ــش از 60Km/h چ ــه بی ــرعت ب  س

غیرفعــال می گــردد.

HDC ترمزگیری سیستم
سیســتم  �ــه  صورتــی  در  تنــد،  سراشــیبی  در  حر�ــت  هنــگام 
ــی  ــن 8 ال ــز مابی ــال ترم ــا اعم ــودرو ب ــرعت خ ــد، س ــال باش HDC فع
35 �یلومتــر بــر ســاعت نگــه داشــته می شــود. راننــده ممکــن 
اســت بخواهــد ســرعت را توســط پــدال گاز �ــا ترمــز �کنتــرل نما�ــد. 
ــاز  ــورد نی ــدوده م ــن مح ــرعت بی ــه س ــد � ــل نمائی ــان حاص اطمین

می باشــد.  HDC سیســتم  عملکــرد  بــرای 
انجــام  را  ترمزگیــری  عملکــرد   HDC سیســتم  �ــه  هنگامــی 
می دهــد، چــراغ نشــانگر فعــال بــودن سیســتم  روی نما�شــگر 
چندمنظــوره شــروع بــه چشــمک زدن می �کنــد و در همیــن زمــان 
 شــنیده مــی 

ً
صــدای �ار�ــردن سیســتم ESP و ترمــز گیــری احتمــاال

ــد. ــی باش ــادی م  ع
ً
ــال ــه �ام ــود � ش

HHC سیستم
در زمــان قــرار گیــری خــودرو در شــیب هــای تنــد �ــا سراشــیبی 
بــرای شــروع حر�ــت بــا برداشــتن پــا از روی پــدال ترمــز و پــس از آن 
فشــردن پــدال گاز امــکان ایــن اســت �ــه خــودرو �مــی بــه ســمت 
عقــب حر�ــت �کنــد �ــه ایــن امــر شــروع حر�ــت را �مــی ســخت 
می �کنــد. بــرای جلوگیــری از ایــن امــر، سیســتم HHC به صــورت 
بــر چهــار چــرخ اعمــال  را  موقــت )حــدود 2 ثانیــه( نیــروی ترمــز 

می �کنــد تــا از عقــب رفتــن خــودرو جلوگیــری �کنــد.

در شرا�ط زیر؛ سیستم HHC به صورت خود�ار عمل می �کند.
 R ــا� D 1. هنگامــی �ــه در سراشــیبی ها، دســته دنــده در موقعیــت

قــرار داشــته باشــد.
در   

ً
�امــال خــودرو  ترمــز،  پــدال  فشــار  از  پــس  �ــه  هنگامــی   .2

باشــد. شــده  متوقــف  سراشــیبی 
در شرا�ط زیر سیستم HHC عمل نمی �کند.

ــودرو  ــا خ ــوده � ــا P ب � N ــت ــده در موقعی ــته دن ــه دس ــی � 1. هنگام
ــد. ــته باش ــرار داش ــطح ق ــای مس در ج

نما�شــگر  روی      ESP OFF نشــانگر  چــراغ  �ــه  هنگامــی   .2
باشــد. روشــن  چندمنظــوره 

بــرای جلوگیــری از عقــب رفتــن خــودرو تنهــا بــه سیســتم 
ــیبی های  ــف در سراش ــگام توق ــه هن ــد. بلک ــا نککنی HHC ا�کتف
تنــد، جاده هــای �ــخ زده و �ــا گل آلــود پــای خــود را روی پــدال 

ترمــز قــرار دهیــد.

هشدار

رانندگی
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ترمزگیری
هنگامــی �ــه فشــار وارده بــر پــدال ترمــز از �ــک حــد مشــخصی 
فراتــر رود، ترمــز �مکــی فعــال می شــود. در همیــن زمــان حتــی 
ــری  ــروی ترمزگی ــد، نی ــم وارد �کنی ــی ه ــار �م ــز فش ــدال ترم ــر پ ــر ب اگ
ــی  ــی رانندگ ــوان به راحت ــه می ت ــود و در نتیج ــاد می ش ــتری ا�ج بیش

ــود. نم

پارک کردن

EPB سیستم

 EPB سیســتم  از  خــودرو  راحــت  پــارک  بــرای  می توانــد  راننــده 
�کنــد. اســتفاده 

فعــال  از  با�ــد  راننــده   ،HDC عملکــرد  از  اســتفاده  از  قبــل 
 HDC عملکــرد  �کنــد.  حاصــل  اطمینــان  سیســتم  بــودن 
می توانــد تنهــا از طریــق ترمزگیــری ســرعت خــودرو را �کنتــرل 
همیشــه  با�ــد  راننــده  ا�منــی،  حفــظ  به منظــور  نما�ــد. 

مراقــب ســرعت خــودرو باشــد.

فعال/ غیرفعال کردن سیستم EPBهشدار
ــه  ــتم EPB را ب ــه سیس ــودرو، د�م ــف خ ــس از توق ــردن: پ ــال � فع
ســمت بــاال بکشــید تــا ترمــز پــارک دســتی فعــال شــود. در ایــن 
حالــت چــراغ نشــانگر وضعیــت ترمــز پــارک  روشــن می شــود.
غیــر فعــال �ــردن: پــس از قــرار دادن پــا روی پــدال ترمــز، هم زمــان 
د�مــه سیســتم EPB را فشــار دهیــد EPB فعــال شــده و چــراغ 

ــود. ــوش می ش ــارک  خام ــز پ ــت ترم ــانگر وضعی نش

عملکرد ترمزگیری اضطراری
ایــن عملکــرد بــرای زمانــی اســت �ــه پــدال ترمــز دچــار نقــص شــده 
و �ــا عمــل نمی �کنــد. بــرای اســتفاده از ایــن عملکــرد در شــرا�ط 
 EPB را بــاال نگــه داریــد. بــا رهــا �ــردن د�مــه EPB اضطــراری، د�مــه

ــود. ــال می ش ــرد غیرفع ــن عملک ای

عملکــرد ترمزگیــری اضطــراری در جاده هایــی بــا پکیچ هــای طوالنــی، 
�ــا جاده هــای پــر دســت انداز �ــا خیــس و لغزنــده ممکــن اســت 

باعــث ســرخوردن خــودرو شــود.

ترمزگیــری  عملکــرد  از  اســتفاده  از  امــکان  حــد  تــا   
ً
لطفــا

�کنیــد. اجتنــاب  اضطــراری 

هشدار

رانندگی
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Auto Hold فعال کردن عملکرد
د�مــه Auto Hold را فشــار دهیــد تــا چــراغ نشــانگر د�مــه روشــن 
شــود. اگــر در حالی �ــه موتــور روشــن اســت، خــودرو بــرای مــدت 
پشــت  �ــا  رمپ  هــا  هماننــد  بمانــد؛  آرام  دور  حالــت  در  طوالنــی 
چــراغ قرمــز و �ــا در ترافیــک شــد�د، عملکــرد Auto Hold بــه �مــک 
راننــده  آمــده و وظیفــه متوقــف �ــردن خــودرو را برعهــده می گیــرد. 
زمانــی �ــه راننــده پــای خــود را روی پــدال ترمــز می گــذارد، چــراغ 
نشــانگر پــارک خــود�ار روشــن شــده و راننــده می توانــد پــدال ترمــز 

را رهــا �کنــد.
بــدون توجــه بــه مســطح �ــا سراشــیبی بــودن جــاده در زمــان 
شــروع حر�ــت، شــما مــی با�ســت پــای خــود را بــر روی پــدال گاز 
قــرار دهیــد تــا ترمزدســتی رهــا گــردد. در غیــر ایــن صــورت خــودرو 

ــرد. ــد � ــت نخواه ــه حر� ــروع ب ش

Auto Hold غیرفعال کردن عملکرد
 Auto فعــال اســت بــا فشــار د�مــه Auto Hold وقتــی عملکــرد
آن  د�مــه  نشــانگر  چــراغ  و  شــده  غیرفعــال  آن  عملکــرد   ،  Hold
خامــوش می شــود. چــراغ نشــانگر )ســبز( روی صفحــه نما�شــگر 

ــد. ــد آم ــز درخواه ــگ قرم ــه رن ب
در صــورت بــاز بــودن درب ســمت راننــده �ــا بســته نبــودن �مربنــد 
راننــده و �ــا خامــوش بــودن موتــور، سیســتم در حالــت سیســتم 
از  بــه حهــت اطمینــان    Auto Hold EPB قــرار گرفتــه و عملکــرد 

ــود. ــال می ش ــن غیرفع ــارک ا�م پ

)TCS( سیستم کینترل کشش
در حیــن رانندگــی، سیســتم TCS مقــدار نیــروی خروجــی موتــور را 
ــد  ــری می �کن ــرک را ترمزگی ــای مح ــی چرخ ه ــوده و به آرام ــرل نم �کنت

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــوردن چرخ ه ــر خ ــا از س ــا در پکیچ ه ت

Auto Hold سیستم

عملکــرد Auto Hold بــه راننــده �مــک می �کنــد تــا خــودرو را بــر روی 
ــار  ــا فش ــد. ب ــف �کن ــر متوق ــز راحت ت ــراغ قرم ــت چ ــا پش ــا و � رمپ ه
Auto Hold، می تــوان به آســانی ایــن عملکــرد را فعــال/  د�مــه 

ــود. ــال نم غیرفع
ــا  ــپ � ــد روی رم ــده می توان ــرد، رانن ــن عملک ــردن ای ــال � ــس از فع پ
پشــت چــراغ قرمــز هنگامــی �ــه خــودرو در حالــت توقــف قــرار دارد، 

پــای خــود را از روی پــدال ترمــز بــردارد.

Auto Hold سیستم
:Auto Hold شرا�ط الزم برای فعال �ردن

1. خودرو روشن باشد.
2. �مربند راننده بسته باشد.

3. همه درب ها بسته باشند.

رانندگی
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سیستم پارک کمکی
عقــب  در  رادار  سنســور   4 شــامل  �مکــی  پــارک  سیســتم 
پــارک  سیســتم  بــودن  فعــال  درصــورت  می شــود  خــودرو 
�مکــی، سیســتم به صــورت خــود�ار بی نقــص بــودن عملکــرد 
عملکــرد  بــودن  بی نقــص  صــورت  در  می دهــد.  تشــخیص  را 
در  می شــود.  شــنیده  بیــپ  صــدای  ثانیــه   0/5 بــرای  سیســتم، 
ــانه  ــد، نش ــپ بده ــدای بی ــه ص ــرای 3 ثانی ــتم ب ــه سیس ــی � صورت
نقــص در سیســتم اســت. در ایــن حالــت، بــا نما�ندگــی مجــاز 

فرمائیــد. حاصــل  تمــاس 

محدوده تشخیص
خــودرو  عقــب  در  واقــع  �مکــی  پــارک  سیســتم  رادار  سنســور 

می دهــد. تشــخیص  را  ســانتی متر   160 تــا   14 بیــن  محــدوده 

حالت صدای هشدار
ــور رادار و  ــن سنس ــه بی ــالم فاصل ــرای اع ــی ب ــارک �مک ــتم پ سیس
مانــع، بــوق هشــداری به صــورت مقطــع �ــا ممتــد ا�جــاد می �کنــد. 
هرچــه فاصلــه �متــر باشــد بــوق هشــدار، ممتدتــر بــه گــوش 

می رســد. 

عدم عملکرد صحیح سنسور هشدار فاصله 
ــود،  ــص ش ــار نق ــودرو دچ ــورهای رادار خ ــی از سنس ــه �ک ــی � وقت
ــی  ــدار صوت ــه هش ــی � ــد. و زمان ــل نمی �کنن ــورها عم ــا�ر سنس س
نقــص سنســور بــه گــوش برســد بــه معنــی آن اســت �ــه سیســتم 
عمــل نمی �کنــد. بــرای تعمیــر بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل 

فرمائیــد.

سیســتم پــارک �مکــی تنهــا �ــک سیســتم �مکــی اســت و 
ــود. از  ــراف نمی ش ــه اط ــده ب ــه رانن ــت و توج ــن مراقب جا�گزی
آن جــا �ــه نقطــه �ــور در سیســتم پــارک �مکــی وجــود دارد، 
ــا  ــتم ا�کتف ــن سیس ــه ای ــط ب ــن، فق ــب رفت ــده عق ــگام دن هن

نککنیــد. راننــده مســئول رانندگــی ا�مــن اســت.

هشدار

بــا توجــه بــه ویژگــی/ موقعیــت/ زاویــه/ ســا�ز/ نــوع و 
ــتی  ــد به درس ــتم نتوان ــت سیس ــن اس ــم، ممک ــکان، جس م
تشــخیص  اســت  ممکــن  زیــر  شــرا�ط  در  �کنــد.  عمــل 

نگیــرد. صــورت  به درســتی 
1. اشیایی مثل تسمه فلزی �ا سیم خاردار.
2. رانندگی در چمن �ا مناطق �وهستانی.

3. الیــاف �کتــان �ــا الیافــی �ــه امــواج را بــه آســانی جــذب 
. می �کنــد

چســبیده  سنســور  ســطح  بــه  فــرد  بــدن  �ــه  زمانــی   .4
باشــد.

5. امــواج التراســونیک ضعیــف، صــدای فلــز و �ــا صــدای 
ناشــی از فشــار زیــاد هــوا �ــه در �ــک فر�انــس باشــند.

غیــر  راد�ویــی  ارتبــاط  تجهیــزات  بــه  خــودرو  �ــه  زمانــی   .6
ــتم  ــرد سیس ــه عملک ــه ب ــد � ــده باش ــز ش ــتاندارد مجه اس

می گــذارد. تأثیــر 

توجه

رانندگی
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دوربین دنده عقب

دوربیــن نصــب شــده در عقــب خــودرو بــا ارائــه تصویــر بــه راننــده 
�مــک می �کنــد تــا هنــگام دنــده عقــب رفتــن موانــع پشــت خــودرو 

را ببینیــد.

فعال کردن دوربین دنده عقب
ایــن  عقــب  دنــده  دوربیــن  شــدن  فعــال  بــرای  الزم  پکیش شــرط 

باشــد.  "ON" موقعیــت  در  ســوئیچ  �ــه  اســت 

فعال/ غیر فعال کردن دوربین دنده عقب
بــا قــرار گرفتــن دســته دنــده در موقعیــت R، دوربیــن دنــده عقــب 
بــه صــورت خــود�ار فعــال می شــود و پــس از قــرار گرفتــن دســته 
ــورت  ــب به ص ــده عق ــن دن ــز R دوربی ــی به ج ــر موقعیت ــده در ه دن

ــود. ــال می ش ــود�ار غیرفع خ

خطوط کمکی تصویر دنده عقب
آشنایی با خطوط �مکی تصویر دنده عقب

ــع  ــا مان ــودرو ت ــت خ ــه پش ــه فاصل ــت � ــانه آن اس ــز: نش ــط قرم خ
ــت. ــر اس ــدود 1 مت ح

خــط زرد: نشــانه آن اســت �ــه فاصلــه پشــت خــودرو تــا مانــع 
حــدود 2 متــر اســت.

ــع  ــا مان ــودرو ت ــت خ ــه پش ــه فاصل ــت � ــانه آن اس ــبز: نش ــط س خ
حــدود 3 متــر اســت.

ــر  ــانتی متر پهن ت ــوط 7 س ــن خط ــای ای ــی: پهن ــوط �مک ــای خط پهن
از پهنــای ماشــین می باشــد )�ــه آ�نه هــای بغــل را هــم شــامل 

می شــود(.
خطــوط �مکــی بــه راننــده �مــک می �کنــد تــا مســیر الزم بــرای دنــده 
ــان در  ــک فرم ــش غربیل ــس از چرخ ــد. پ ــن بزن ــن را تخمی ــب رفت عق

�ــک زاویــه خــاص فعــال خواهــد شــد.

دوربیــن هماننــد چشــم انســان اســت و محــدوده خاصــی 
ــد.  ــد ببین ــه را می توان ــا م ــاران و � ــرف، ب ــروب، ب ــی، غ در تاریک
ــئولیت  ــده مس ــواره رانن ــت و هم ــی اس ــزار �مک ــک اب ــن � ای

ــده دارد. ــع را برعه ــا موان ــه ت ــظ فاصل ــی و حف بررس

توجه

همیشــه خطــا مابیــن فاصلــه واقعــی و تخمیــن فاصلــه بــا 
اســتفاده از امــواج رادار وجــود دارد. بنابرایــن هنــگام پــارک 

 دقــت نمــود.
ً
خــودرو با�ــد بــه  اطــراف �امــال

در صــورت وجــود هرگونــه آلودگــی روی دوربیــن آن را تمیــز 
�کنیــد زیــرا بــر عملکــرد آن تأثیــر می گــذارد.

شــرا�ط بــد آب و هــوا �ــا روشــنایی نامناســب بــر میــزان 
عملکــرد سیســتم دوربیــن دنــده عقــب تأثیــر می گــذارد.

توجه
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سیستم کروز کینرتل

فعال شدن عملکرد کروز کینرتل

دوربین ثبت وقا�ع

ــدون  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــک می �کن ــده �م ــه رانن ــرل ب ــروز �کنت ــتم � سیس
ــد.  ــی �کن ــر از 40Km/h رانندگ ــت باالت ــرعت ثاب ــا س ــدال گاز ب ــار پ فش
هنــگام رانندگــی در آزادراه هــا می توانیــد از ایــن عملکــرد اســتفاده 
جاده هــای  در  شــهرها،  در  عملکــرد  ایــن  از  اســتفاده  �کنیــد. 
ــرا�ط  ــا�ر ش ــا س ــد�د و ب ــاران ش ــا ب ــده و � ــا لغزن ــس و � ــز، خی بادخی
آب و هوایــی بــد توصیــه نمی شــود و اســتفاده از ایــن عملکــرد در 

جاده هــای برفــی و �ــخ زده ممنــوع اســت.

ایــن دوربیــن در پشــت آ�نــه وســط قــرار گرفتــه و بــا بــاز �ــردن 
ــه  ــروع ب ــود�ار ش ــورت خ ــه ص ــور ب ــدن موت ــن ش ــا روش ــوئیچ � س
ــک  ــر روی غربیل ــه * ب ــا زدن د�م ــد. ب ــی نما� ــم م ــردن فیل ــره � ذخی

فرمــان )در صــورت تنظیــم( عکــس بــرداری مــی �کنــد.
مشــخصات ممــوری: نــوع ممــوری قابــل قبــول Micro SD مــی 
 Micro باشــد. حافظــه Exfat مــی با�ســت Micro SD باشــد. فرمــت
۱۶ �ــا بیشــتر باشــد. بــه جهــت بازبینــی فیلــم مــی   GB SD با�ــد 

ــود. ــل ش ــاپ وص ــپ ت ــا ل ــر � ــه �امپیوت ــت Micro SD ب با�س

شرح دکمه کروز کینترل

1. د�مه افزا�ش سرعت/ ادامه )Resume( �روز.
2. د�مه توقف )cancel( �روز.

3. د�مه �روز �کنترل.
4. د�مه �م �ردن سرعت/ تنظیم سرعت.

شرح دکمه ها
1. د�مه افزا�ش سرعت/ ادامه )Resume( �روز.

و  می شــود  قبلــی  شــده  تنظیــم   ســرعت  بــا  �ــروز  ارائــه  باعــث 
می �کنــد.  �کنتــرل  ســرعت  آن  در  را  خــودرو 

 فعال شده باشد :
ً
در صورتی �ه عملکرد �روز قبال

فشار دادن د�مه: سرعت �روز Km/h 1 افزا�ش می �ابد.
فشــار طوالنــی مــدت د�مــه: ســرعت �ــروز به صــورت مســتمر 

می �ابــد. افزا�ــش   10Km/h
2. د�مه توقف )Pause( �روز

می توانیــد بــا فشــار دادن ایــن د�مــه عملکــرد �ــروز را متوقــف 
ــد. �کنی

3. د�مه �م �ردن سرعت/ تنظیم سرعت.
تنظیــم  �ــروز  ســرعت  به عنــوان  را  انتخابــی  ســرعت  می تــوان 

نمــود  �کنتــرل  ســرعت  آن  در  را  خــودرو  و  نمــوده 
 فعال شده است:

ً
در صورتی �ه عملکرد �روز قبال

فشار دادن د�مه: سرعت �روز Km/h 1 �اهش می �ابد.
فشــار طوالنــی مــدت د�مــه: ســرعت �ــروز به صــورت مســتمر 

می �ابــد. �اهــش   10Km/h

عملکــرد  ســرازیری،  �ــا  ســرباالیی  در  حر�ــت  هنــگام 
ســرعت  در  را  خــودرو  ســرعت  نمی توانــد  �ــروز 
ســرعت  �ــه  هنگامــی  دارد.  نگــه  ثابــت  شــده  تنظیــم 
بــرای  ترمــز  پــدال  از  �ابــد،  افزا�ــش  ســرازیری  در 
حالــت  ایــن  �کنیــد.  اســتفاده  خــودرو  ســرعت  �اهــش 
می �کنــد. متوقــف  موقــت  به صــورت  را  �ــروز  عملکــرد 

توجه
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شرا�ط فعال شدن سیستم کروز کینترل
1. د�مه  را فشار دهید.

2. سرعت خودرو بین 40Km/h و 185Km/h باشد.
3. د�مه �م �ردن سرعت/ تنظیم سرعت را فشار دهید.

4. پدال ترمز را فشار ندهید.
5. دسته دنده در موقعیت D باشد.

6. سیستم نقص نداشته باشد.

شرا�ط توقف )pause( سیستم کینترل کروز
ــرل  ــروز �کنت ــرد � ــت عملک ــف موق ــث توق ــر باع ــوارد زی ــک از م هری

می شــود.
1. �می پدال ترمز را فشار دهید.

2. دسته دنده را در موقعیت P، �ا R قرار دهید.
3. د�مه �کنترل �روز را فشار دهید.

 فشار دهید.
ً
4. د�مه  را مجددا

5. سیستم دچار نقص شود.
ســه گزینــه اول فقــط باعــث توقــف موقــت حالــت �ــروز می شــود 
و می تــوان پــس از برطــرف شــدن ایــن شــرا�ط دوبــاره بــا فشــار 
را  عملکــرد  �ــروز   )Resume( ادامــه  ســرعت/  افزا�ــش  د�مــه 
ادامــه داد. گزینــه چهــارم و پنجــم باعــث غیــر فعــال شــدن �امــل 

حالــت �ــروز می شــود.

ادامه عملکرد کروز کینترل
مجــدد  ادامــه  بــرای  می شــود،  متوقــف  �ــروز  عملکــرد  وقتــی 
عملکــرد می توانیــد پــدال گاز را فشــار دهیــد تــا ســرعت باالتــر از 
40Km/h شــود، و ســپس �لیــد ادامــه �ــروز/ شــتابگیری را زده 
ــده  ــروز تعیین ش ــرعت � ــود و س ــال ش ــروز فع ــت � ــاره حال ــا دوب ت

را بازیابــی نما�ــد.
ــر   غی

ً
ــال ــتم �ام ــروز، سیس ــرد � ــو عملک ــرای لغ ــار  ب ــس از فش پ

فعــال می شــود. و تنظیمــات ســرعت قبلــی �ــروز لغــو خواهــد 
ــد. ش

تغییر تنظیمات سرعت
ــر  ــروز را تغیی ــرعت � ــر س ــای زی ــی از روش ه ــه �ک ــد ب ــما می توانی ش

دهیــد.
ــش  ــا �اه ــروز و � � )Resume( ــه ــرعت/ ادام ــش س ــه افزا� 1. د�م
را  ســرعت  تــا  دهیــد  فشــار  را  �ــروز  ســرعت  تنظیــم  ســرعت/ 

دهیــد. �اهــش  افزا�ــش/ 
ــش  ــر افزا� ــد موردنظ ــرعت در ح ــا س ــد ت ــار دهی ــدال گاز را فش 2. پ
پکیــدا �کنــد و ســپس پــدال گاز را رهــا �کنیــد و د�مــه ثبــت ســرعت/ 

ــد. ــار دهی ــرعت را فش ــش س �اه
3. پــدال ترمــز را فشــار دهیــد تــا ســرعت تــا حــد مــورد نظــر �اهــش 
پکیــدا �کنــد ســپس پــدال ترمــز را رهــا �کنیــد و د�مــه ثبــت ســرعت/ 

�اهــش ســرعت را فشــار دهیــد.

حتــی در صــورت فعــال بــودن عملکــرد �ــروز، می توانیــد 
بــرای افزا�ــش ســرعت خــود جهــت ســبقت گیری از پــدال 
ــوز  ــر هن ــبقت گیری، اگ ــان س ــس از پا� ــد. پ ــتفاده �کنی گاز اس
شــرا�ط �ــروز فراهــم باشــد، خــودرو بــه �ــروز بــا ســرعت 

مي دهــد. ادامــه  را  قبلــی  تنظیم شــده 

توجه
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اصطکاک  )چسبندگی(
ســا�ندگی و فشــار بــاد الســتیک ها با�ــد بــه تنــاوب بررســی شــوند 
ــس  ــای خی ــبندگی روی جاده ه ــدن چس ــم ش ــزش )� ــروز لغ ــا از ب ت
ــد  ــرخ با� ــار چ ــی چه ــتان تمام ــود. در زمس ــری ش ــده( جلوگی و لغزن
بــه الســتیک های برفــی تجهیــز شــوند تــا امنیــت بهینــه حاصــل 
ــای  ــه دم ــی � ــد. زمان ــه �کنی  توج

ً
ــال ــاده ای �ام ــرا�ط ج ــه ش ــود. ب ش

ــاده  ــت ج ــن اس ــت. ممک ــر اس ــک صف ــودرو نزد� ــرون خ ــوای بی ه
ــن  ــه ممک ــود. در نتیج ــیده ش ــخ و آب پوش ــی از � ــای ناز� ــا ال�ه ه ب
ســر  باعــث  و  شــده  �ــم  ناگهانــی  به صــورت  چســبندگی  اســت 

ــود. ــودرو ش ــوردن خ خ

�دک کشی خودرو
ــی  ــری طراح ــیله د�گ ــر وس ــا ه ــودرو و � ــی خ ــرای �دک �ش ــودرو ب خ

ــود. ــی می ش ــال گارانت ــث ابط ــر باع ــن ام ــت و ای ــده اس نش

عبور کردن از آب
هنــگام  اســت.   30Cm آن  از  شــدن  رد  بــرای  آب  عمــق  حدا�کثــر 
معمــول  ســرعت  از  ســرعت  نبا�ــد  عمــق  ایــن  در  رانندگــی 
پکیــاده روی بیشــتر شــود. حدا�کثــر ســرعت 10Km/h اســت. در غیــر 
این صــورت ممکــن اســت، موتــور، سیســتم برقــی و گیربکــس 

ببینــد. آســیب 

عملکرد فن برقی
پــس از خامــوش �ــردن موتــور، فــن برقــی راد�اتــور بــرای مدتــی بــه 
�ار �ــردن ادامــه می دهــد تــا دمــای محفظــه موتــور �اهــش پکیــدا 
�ــرده و از عملکــرد درســت قطعــات محفظــه موتــور اطمینــان 

ــد. ــل نما� حاص

رانندگی در شرا�ط بد آب و هوایی

مهارت رانندگی
ــه  ــر گون ــا ه ــود و � ــی، مه آل ــی، برف ــرا�ط باران ــی در ش ــگام رانندگ هن
خــودرو  بــا  ا�مــن  فاصلــه  و  �ــرده  رانندگــی  آرام  لفزنــده،  جــاده 
چرخانــدن  و  ناگهانــی  ترمزگیــری  از  نمائیــد.  رعا�ــت  را  جلویــی 
ــا  ــودن آ�نه ه ــز ب ــن از تمی ــد. همچنی ــودداری �کنی ــان خ ــریع فرم س
اطمینــان حاصــل نمائیــد. در چنیــن آب و هوایــی، ترمزهــا خیــس 
ــکاک  ــطح اصط ــد و س ــش می �اب ــری �اه ــرد ترمزگی ــده و عملک ش
طوالنی تــر  ترمزگیــری  مســافت  و  شــده  �ــم  بســیار  جــاده 
ــی  ــای برف ــف در جاده ه ــرعت و توق ــردن س ــم � ــرای � ــود. ب می ش
و �ــخ زده، الزم اســت از مقاومــت موتــور اســتفاده نمــوده و بــا 
وجــود  صــورت  در  �کنیــد.  �ــم  را  خــودرو  ســرعت  آرام  ترمزهــای 
اختــالف دمــای زیــاد بیــن بیــرون و داخــل خــودرو ممکــن اســت 
روی شیشــه جلــو بخــار جمــع شــود. هنــگام رانندگــی بخــار را از 
روی شیشــه پــاک �کنیــد تــا حواســتان پــرت نشــده و از بــروز حادثــه 
جلوگیــری شــود. می توانیــد بــرای تنظیــم دمــا و زدودن بخــار از 

تهویــه مطبــوع داخــل خــودرو اســتفاده �کنیــد.

محدوده د�د
محــدوده د�ــد وســیع و شــفاف بســیار بــرای رانندگــی مهــم اســت، 
ولــی ایــن محــدوده در شــرا�ط بــد آب و هوایــی �ــم می شــود. 
بنابرایــن بــرای آن �ــه د�گــران بتواننــد خــودروی شــما را تشــخیص 
ــد.  ــن �کنی ــو را روش ــب و جل ــکن عق ــو و مه ش ــای جل ــد، چراغ ه دهن
شــود.  بررســی  تنــاوب  بــه  با�ــد  آن هــا  تیغــه  و  پاک �ن هــا  بــرف 
ــی  ــوی �اف ــع شیشه ش ــزان ما� ــه می ــد � ــل نمائی ــان حاص اطمین
اســت. در صورتــی �ــه تیغه هــای بــرف پاک �ــن تمیــز نیســت و روی 

شیشــه رد به جــای می گــذارد، با�ــد آن هــا را تعویــض نمــود.

رانندگی
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ــد  ــی نمی توان ــت ول ــدار اس ــتم هش ــک سیس � FCW ــتم 4. سیس
اگــر  مثــال  بــرای  دهــد.  تشــخیص  شــرا�ط  تمامــی  در  را  خــودرو 
عقــب خــودرو به شــدت مســدود شــده باشــد و �ــا شــکل خــودرو 
 به دلیــل بارگیــری بیــش از حــد بــرای حمــل 

ً
تغییــر �ــرده باشــد )مثــال

ــا  ــد و � ــده باش ــیب د� ــدت آس ــودرو به ش ــب خ ــر عق ــا اگ ــان( � درخت
ــره. غی

بــا قــد 2.3m~1.5m و  FCW می توانــد بزرگســاالن  5. سیســتم 
�ــود�ان دارای قــد بیــش از 0.8m را تشــخیص دهــد.

6. در بهتریــن عملکــرد FCW از دوربیــن با�ــد اســتفاده شــود تــا 
اطالعــات شــفاف و غیــر مبهمــی در مــورد شــکل بــدن، جمــع آوری 
گــردد. ایــن بــدان معنــی اســت �ــه می توانــد از روی حر�ت هــای 

ــد. ــخیص ده ــره را نش ــا و غی ــازو و پ ــر، ب ــراد، س ــتاندارد اف اس
ــط  ــه محی ــن و پس زمین ــن عابری ــد بی ــد بتوان ــتم FCW با� 7. سیس
خیلــی  �ــا  روشــن  خیلــی  محیــط  بنابرایــن  شــود.  قائــل  تفــاوت 
به دلیــل  می گــذارد.  منفــی  تأثیــر  سیســتم  عملکــرد  بــر  تاریــک 
اســت  ممکــن  محیطــی،  تأثیــرات  و  پکیــاده  عابــر  بــدن  حالــت 
 تشــخیص 

ً
تشــخیص عابــران پکیــاده بــا تأخیــر صــورت گیــرد �ــا اصــال

داده نشــود و ایــن بــدان معنــی اســت �ــه هشــدار برخــورد بــا 
نمی شــود. فعــال  �ــا  و  می گــردد  ارســال  تأخیــر 

و  اســت  هشــداردهنده  سیســتم  �ــک   FCW سیســتم   .8
ــرای  ــد. ب ــخیص ده ــاده را تش ــر پکی ــرا�ط عاب ــام ش ــد در تم نمی توان
مثــال عابــر پکیــاده ای �ــه تــا حــدی نامشــخص اســت و �ــا پوشــش 
لبــاس او طــوری اســت �ــه تشــخیص داده نمی شــود و �ــا زیــاد از 

حــد الغــر اســت و �ــا شــیء بزرگــی را حمــل می �کنــد.

FCW سیستم *

* محدود�ت توانایی کینترل سیستم
FCW مســئولیت محــدودی دارد و ممکــن اســت بــه  سیســتم 
ــه  ــی � ــال زمان ــرای مث ــد. ب ــال نککن ــدار را ارس ــیگکنال هش ــع س موق
خودرویــی �ــه به صــورت ناگهانــی وارد مســیر رانندگــی شــده و �ــا 
عابــر پکیــاده ناگهــان وارد مســیر رانندگــی می شــود، ممکــن اســت 

ــد. ــال �کن ــدار ارس ــیگکنال هش ــع س ــه موق ــد ب نتوان

* محدود�ت توانایی های تشخیص سیستم
 در پــس زمینــه فعــال اســت ولــی بــه 

ً
1. سیســتم FCW معمــوال

راننــده اعــالم نمی شــود. بنابرایــن هنگامــی �ــه خــودروی روبــه رو 
و �ــا عابــر پکیــاده تشــخیص داده شــود بــه راننــده اعــالم نمی گــردد.

FCW تنهــا می توانــد خــودروی معمولــی �ــه پــالک  2. سیســتم 
تشــخیص  را  باشــد  داشــته  تــردد  مجــوز  رانندگــی  و  راهنمایــی 

دهــد.
3. سیســتم FCW بــا تشــخیص پشــت خــودرو موردنظــر می توانــد 
اطالعــات الزم را جمــع آوری نما�ــد. بنابرایــن هشــداری درمــورد 
خودروهایــی �ــه از روبــه رو می آ�نــد و �ــا خــودروی عبــوری از جلــوی 

خــودرو را نمی دهــد.

سیســتم FCW خــودرو را �کنترل نمی �کنــد. راننده با�د �کنترل 
خــودرو را بــه دســت گرفتــه و مســئولیت رانندگــی را بپذ�ــرد.
در شــرا�ط اضطــراری راننــده تصمیم گیرنــده اســت و نبا�ــد 
بــه بــوق هشــدار تکیه �کنــد و با�د بــه موقع ترمزگیــری نما�د.

هشدار
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سیســتم FCW به صــورت خــود�ار در زمــان روشــن شــدن موتــور 
خامــوش  را  سیســتم  �ــه  می شــود  توصیــه  می شــود.  فعــال 

ــد. نککنی
ــی،  ــت معمول ــه حال ــوان در س ــتم FCW را می ت ــیت سیس حساس

پکیشــرفته و بــا تأخیــر تنظیــم نمــود.
سیســتم FCW به صــورت پکیش فــرض فعــال اســت و حساســیت 

آن به صــورت پکیش فــرض حالــت معمولــی اســت.

* شرح میزان فاصله روی نما�شگر چندمنظوره

روش هشدار دادن سیستم
هنگامــی �ــه سیســتم FCW شــروع بــه ارســال هشــدار مــی �کنــد، 
ــه  ــاپ_آپ( روی صفح ــه )پ ــره جداگان ــک پنج ــدار در � ــت هش عالم
هشــدار  بــوق  هم زمــان  و  می شــود  داده  نشــان  نما�شــگر 

می شــود. شــنیده 

* شرا�ط غیر فعال شدن خودکار سیستم
غیرفعــال  خــود�ار  به صــورت   FCW سیســتم  زیــر  شــرا�ط  در 

. د می شــو
1. سنسور مسدود شده باشد.

2. در شرا�ط بد آب و هوایی.
3. وجود نقص در سیستم.

ــرار  ــر ق ــت تاثی ــتم را تح ــی سیس ــلوغ ا�من ــای ش ــک ه * ترافی

مــی دهــد.
در  گردوغبــار  �ــا  و  بــرف  �ــخ،  توســط  سنســور  �ــه  وقتــی   .1
باشــد،  شــده  پوشــیده  سراشــیبی ها  �ــا  و  بادخیــز  جاده هــای 
ممکــن اســت سیســتم نتوانــد خــودروی جلویــی را تشــخیص 

دهــد.
 شیشه جلو را تمیز �کنید.

ً
لطفا

 در مــه غلیــظ بــاران �ــا بــرف 
ً
2. محــدوده د�ــد بســیار �ــم اســت مثــال

شــد�د، عملکــرد سیســتم FCW محــدود می شــود.
اســت  ممکــن   FCW سیســتم  ســنگین،  ترافیک هــای  در   .3
ــر  ــا تأخی ــدار ب ــوق هش ــد و ب ــخیص نده ــع تش ــا را به موق خودروه

شــود. ســاطع 

* شرح دکمه عملکرد سیستم
چنــد  نما�ــش  صفحــه  در   FCW سیســتم  افــزاری  نــرم  د�مــه 
منظــوره در قســمت تنظیمــات وجــود دارد �ــه مــی تــوان بــا آن 
 FCW سیســتم را فعــال و �ــا غیــر فعــال نمــود. عملکــرد سیســتم
را فعــال �ــا غیرفعــال می �کنــد. در همیــن زمــان می تــوان میــزان 

حساســیت سیســتم را تعییــن نمــود. 
هنگامــی �ــه فاصلــه خــودروی جلویــی بســیار �ــم باشــد هشــدار 
برخــورد از جلــو فعــال شــده و چــراغ هشــدار سیســتم  بــه رنــگ 
قرمــز شــروع بــه چشــمک زدن می �کنــد. هنگامــی �ــه هشــدار 
برخــورد از جلــو غیرفعــال اســت، چــراغ نشــانگر سیســتم هشــدار 

ــود. ــن می ش ــگ زرد روش ــه رن ــو  ب ــورد از جل برخ
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* شرا�طی که سیستم نمی تواند فعال شود 
در صــورت بــروز �کــی از شــرا�ط زیــر، سیســتم FCW نمی توانــد 
ــرد. ــت می گی ــه دس ــودرو را ب ــرل خ ــود �کنت ــده خ ــود و رانن ــال ش فع

ــری  ــان پذ� ــتم فرم ــده "Active steering" )سیس ــه رانن ــی � 1. زمان
ــده  ــرعت چرخان ــان را به س ــک فرم ــرده و غربیل ــاب � ــال( را انتخ فع

و �ــا زاویــه چرخــش فرمــان زیــاد اســت.
)سیســتم   Take Over Vehicle Control راننــده  �ــه  زمانــی   .2
فشــار  گاز  پــدال  روی  و  �ــرده  انتخــاب  را  ســبقت گیری(  �کنترلــی 

می �کنــد. وارد  زیــادی 
3. راننده پدال ترمز را فشار می دهد.

* عوامل مؤثر بر کالیبراسیون 
موقعیــت  بــر  تأثیرگــذار  فا�کتورهــای  تمــام  تعویــض  از  پــس 
دوربیــن نظیــر دوربیــن د�ــد جلــو، شیشــه جلــو، تنظیــم چهــار 
چــرخ و اصــالح شاســی بدنــه خــودرو، نیــاز اســت تــا سیســتم 
 �الیبــره شــود در غیــر ایــن صــورت عملکــرد سیســتم 

ً
مجــددا

نمی گیــرد. صــورت  به درســتی  �ــا  و  �افتــه  �اهــش 

* نحوه تمیز کردن سنسور
ــو  ــه جل ــن روی شیش ــور دوربی ــدوده سنس ــه مح ــی � 1. در صورت
به وســیله بــرف، �ــخ و �ــا گردوغبــار مســدود شــده اســت. ایــن 
مناطــق با�ــد تمیــز شــود تــا عملکــرد سیســتم FCW مناســب 

ــردد. گ
ــده  ــع ش ــا آب جم ــاران � ــا ب ــرف � ــود ب ــل وج ــت به دلی ــن اس 2. ممک

ــردد. ــدود گ ــتم مح ــرد سیس ــاده، عملک ــطح ج در س

* سیستم AEB )ترمزگیری اضطراری خودکار(

محــدوده عملکــرد سیســتم AEB بیــن 75Km~8Km اســت. ایــن 
سیســتم فاصلــه و ســرعت بیــن خــودرو و عابــر پکیــاده و خــودروی 
اگــر  می دهــد.  تشــخیص  جلــو  دوربیــن  طریــق  از  را  جلویــی 
سیســتم، احتمــال برخــورد را تشــخیص دهــد به صــورت خــود�ار 
جلوگیــری  برخــورد  از  تــا  می شــود  انجــام  اضطــراری  ترمزگیــری 
ــتم  ــود. سیس ــم ش ــورد � ــی از برخ ــارت ناش ــزان خس ــا می ــود � ش
ــر  ــر و عاب ــودروی د�گ ــب خ ــا عق ــورود ب ــال برخ ــد احتم AEB می توان

ــد. ــش ده ــراری �اه ــری اضط ــام ترمزگی ــا انج ــاده را ب پکی

از  و  نمــوده  رانندگــی  ا�مــن  تــا  اســت  مســئول  راننــده 
نما�ــد. دوری  خطرنــاک  موقعیت هــای  آمــدن  به وجــود 

و  اســت  �مکــی  ا�منــی  سیســتم  �ــک   AEB سیســتم 
ــا  ــا�ر خودروه ــا س ــورد ب ــل از برخ ــورت �ام ــد به ص نمی توان
ــودرو  ــتم خ ــر سیس ــد. اگ ــری �کن ــاده جلوگی ــن پکی ــا عابری و �
�ــا عابــری را تشــخیص ندهــد ایــن وظیفــه راننــده  اســت.

اطمینــان حاصــل نمائیــد �ــه ســرعت خــودرو و فاصلــه تــا 
خــودرو جلویــی و عابریــن پکیــاده مناســب اســت. در شــرا�ط 
اضطــراری، راننــده با�د تا حد ممکــن ترمزگیری را انجام دهد.

هشدار
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 AEB تشــخصیص  سیســتم  در  عملکــرد  بهتریــن  جهــت  بــه   .8
ــه  ــدن را ب ــکل ب ــورد ش ــات در م ــی اطالع ــا تمام ــاز دارد ت ــن نی دوربی

صــورت �امــل و بــدون اشــتباه دریافــت �کنــد.
9. سیســتم AEB با�ــد بتوانــد بیــن عابریــن و پس زمینــه محیــط 
تفــاوت قائــل شــود. بنابرایــن محیــط خیلــی روشــن و �ــا خیلــی 

تاریــک بــر عملکــرد سیســتم تأثیــر منفــی می  گــذارد.
و  اســت  هشــداردهنده  سیســتم  �ــک   AEB سیســتم   .10
ــرای  ــد. ب ــخیص ده ــاده را تش ــر پکی ــرا�ط عاب ــام ش ــد در تم نمی توان
مثــال عابــر پکیــاده ای �ــه تــا حــدی نامشــخص اســت و �ــا پوشــش 
لبــاس او طــوری اســت �ــه تشــخیص داده نمی شــود و �ــا بیــش از 

حــد الغــر اســت و �ــا شــیء بزرگــی را حمــل می �کنــد.

* محیط شلوغ، ا�منی سیستم را محدود می کیند.
عملکرد سیستم AEB  در شرا�ط زیر �اهش می �ابد.

1. هنگامــی �ــه سنســور توســط �ــخ، بــرف و �ــا گردوغبــار مســدود 
شــده باشــد و سیســتم نمی توانــد خــودروی جلویــی را تشــخیص 

دهــد. همیشــه شیشــه جلــو را تمیــز نگــه داریــد.
 در مــه غلیــظ، بــاران �ــا 

ً
2. محــدوده د�ــد بســیار�م اســت، مثــال

می شــود. محــدود   AEB سیســتم  عملکــرد  شــد�د،  بــرف 
اســت  ممکــن  ترمزگیــری  عملکــرد  لغزنــده،  جاده هــای  در   .3

می �ابــد. افزا�ــش  ترمزگیــری  فاصلــه  و  �اهــش 
4. در ترافیــک ســنگین، سیســتم AEB ممکــن اســت خوروهــا را 

ــرد. ــورت گی ــر ص ــا تأخی ــری ب ــد و ترمزگی ــخیص نده ــع تش به موق

* شرح محدود�ت توانایی کینترل سیستم
1. وا�کنــش و توانایــی ترمزگیــری سیســتم AEB محــدود اســت و 
ممکــن اســت زمــان �ــا نیــروی �افــی بــرای ترمزگیــری جهــت �اهــش 
ســرعت خــودرو بــرای جلوگیــری از برخــورد بــه خــودروی جلویــی و 
عابــر پکیــاده وجــود نداشــته باشــد. وقتــی �ــه خــودرو و �ــا عابــر 
شــود،  شــما  حر�کتــی  مســیر  وارد  ناگهانــی  به صــورت  پکیــاده ای 

ــرد. ــورت گی ــورد ص ــت برخ ــن اس ممک
2. هنــگام رانندگــی با�ــد تمــام حــواس خــود را بــه رانندگــی معطوف 

نما�کیــد و آمادگــی مواجهــه بــا هــر نــوع شــرا�ط اضطراری باشــید.
ولــی  می �کنــد  عمــل  پکیش فــرض  به صــورت   AEB سیســتم   .3
بــه راننــده اطــالع داده نمی شــود بنابرایــن درصــورت تشــخیص 
ــالع داده  ــده اط ــه رانن ــودرو ب ــوی خ ــاده در جل ــر پکی ــا عاب ــودرو و � خ

نمی شــود.
AEB می توانــد خــودروی معمولــی �ــه دارای پــالک  4. سیســتم 
ــد. ــخیص ده ــتند را تش ــردد هس ــوز ت ــی و مج ــی و رانندگ راهنمای
موردنظــر  خــودروی  پشــت  تشــخیص  بــا   AEB سیســتم   .5
می توانــد اطالعــات الزم را جمــع آوری نما�ــد. بنابرایــن هشــداری 
خودروهــای  �ــا  و  می آ�نــد  روبــه رو  از  �ــه  خودروهایــی  درمــورد 

نمی دهــد. را  خــودرو  جلــوی  از  عبــوری 
6. سیســتم AEB �ــک سیســتم هشــدار اســت ولــی در تمامــی 
ــودرو  ــب خ ــر عق ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــخیص ده ــودرو را تش ــرا�ط خ ش
 نامشــخص شــده باشــد و �ــا شــکل خــودرو تغییــر �ــرده 

ً
�امــال

 به دلیــل بارگیــری بیــش از حــد بــرای حمــل درختــان( �ــا 
ً
باشــد )مثــال

ــره. ــد و غی ــده باش ــیب د� ــدت آس ــودرو به ش ــب خ ــر عق اگ
و   1.5m~2.3m قــد  بــا  بزرگســاالن  می توانــد   AEB سیســتم   .7

�ــود�ان دارای قــد بیــش از 0.8mرا تشــخیص دهــد.
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* شرح پا�داری خودرو و وضعیت سیستم
گــردد،  نقــص  دچــار  �ــا  و  بــوده  غیرفعــال   ESP سیســتم  اگــر 

شــد. نخواهــد  فعــال   AEB سیســتم  ترمزگیــری  عملکــرد 
روی نما�شــگر چندمنظــوره می تــوان از طریــق د�مــه عملکــرد 
)خــودرو([   Vehicle[          )تنظیمــات([   Setting[ در  سیســتم 
 AEB سیســتم �مکــی([ گزینــه سیســتم( Driving Assistance[
 Automatic Emergency Braking[ نمــود.  غیرفعــال  فعــال/  را 
�ــه  AEB([وقتــی  خــود�ار  اضطــراری  ترمزگیــری  )سیســتم   AEB
ــراری  ــز اضط ــت، ترم ــم اس ــیار � ــی بس ــودروی جلوی ــا خ ــه ت فاصل
فعــال می شــود و چــراغ نشــانگر  ترمــز اضطــراری خــود�ار غیــر 

می شــود. فعــال 
ــگ زرد  ــه رن ــه ب ــود�ار همیش ــراری خ ــز اضط ــانگر  ترم ــراغ نش چ
روشــن اســت. سیســتم AEB به صــورت پکیش فــرض �ــا هــر بــار 
�ــه  می شــود  توصیــه  می شــود  فعــال  موتــور  شــدن  روشــن 

AEB را غیرفعــال نککنیــد. سیســتم 

* شرح نما�ش بر روی پشت آمپر

عملکرد
 )AEB( خــود�ار  اضطــراری  گیــری  ترمــز  سیســتم  �ــه  هنگامــی 
شــروع بــه فعالیــت مــی �کنــد، روی نما�شــگر چنــد منظــوره عالمــت 
هشــدار بــه صــورت )پــاپ_آپ( در �ــک پنجــره جداگانــه بــه صــورت 

هــم زمــان ظاهــر شــده و هشــدار صوتــی بــه گــوش مــی رســد.

غیرفعــال  خــودکار  به صــورت  سیســتم  کــه  *شــرا�طی 

. د می شــو
غیرفعــال  خــود�ار  به صــورت   AEB سیســتم  زیــر  شــرا�ط  در 

. د می شــو
1. سنسور مسدود شده باشد.

2. شرا�ط بد آب و هوایی.
3. سیســتم �کنتــرل پا�ــداری الککترونیکــی درســت عمــل نمی �کنــد 

�ــا غیــر فعــال اســت.
4. وجود نقص در سیستم.

و  شــده  فعــال  نمی توانــد   AEB سیســتم  کــه  *شــرا�طی 

دهــد: انجــام  اضطــراری  ترمزگیــری 
�ــردن  )فعــال   Active Steering" راننــده  �ــه  زمانــی   .1
فرمان پذ�ــری(" را انتخــاب �ــرده و غربیلــک فرمــان را بــه ســرعت 

اســت. زیــاد  فرمــان  چرخــش  زاویــه  �ــا  و  چرخانــده 
2. زمانــی �ــه راننــده "take over control )�کنتــرل ســبقت گرفتــن(" 

را انتخــاب �ــرده و روی پــدال گاز فشــار زیــادی وارد می �کنــد.
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عملکرد سیستم

* شرح دکمه
می توان از طریق ]Setting )تنظیمات([   

]Vehicle )خودرو([   
]Driver Assistance )سیستم �مکی([   

خــارج  هشــدار  )سیســتم   Lance Depratun Warning LDW[
LWD([ روی نما�شــگر چندمنظــوره، سیســتم  شــدن از مســیر 
LWD را فعــال/ غیرفعــال نمــوده و میــزان حساســیت آن را تنظیــم 

ــود. نم

* شرا�ط عملکردی
مســیر  خطــوط  سیســتم،  اگــر  عملکــرد،  شــدن  فعــال  از  پــس 
را تشــخیص دهــد و ســرعت خــودرو بیــش از 70Km/h بــوده و 
به صــورت  سیســتم  باشــد،  فراهــم  عملکــردی  شــرا�ط  ســا�ر 
خــود�ار وارد حالــت فعــال بــودن می شــود در صورتــی �ــه خطــوط 
دو ســمت مســیر معلــوم نباشــد و �ــا ســرعت خــودرو �متــر از 

می شــود. غیرفعــال  سیســتم  باشــد   70Km/h
باشــد،  روشــن  فالشــر(  چــراغ  )�ــا  راهنمــا  چــراغ  �ــه  هنگامــی 
عملکــرد هشــدار سیســتم متوقــف شــده و اگــر چــراغ راهنمــا 
)�ــا چــراغ فالشــر( خامــوش شــود، عملکــرد هشــدار سیســتم بــه 

بازمی گــردد. اولیــه  حالــت 
هنگامــی �ــه خــودرو در پکیــچ تنــد جــاده قــرار مــی گیــرد، )سیســتم 
۲۵۰m < زاویــه پکیــچ جــاده < ۱۲۵m( سیســتم هشــدار از   LDW
ــروع  ــر ش ــا تاخی  ب

ً
ــددا ــتم مج ــردد و سیس ــارج میگ ــال خ ــت فع حال

ــد. ــه �ار میککن ب
هنگامی �ه سیستم LDW در مسیر باریک قرار دارد

حالــت  وارد  سیســتم   ،2.5m  > مســیر  پهنــای   >  3.0m
ــورت  ــر ص ــا تأخی ــدار ب ــده و هش ــک ش ــیر باری ــازی مس همسان س

. د می گیــر

شرا�طی که سیستم متوقف می شود:
1. سنسور مسدود شده باشد.

2. شرا�ط بد آب و هوایی.
شــود،   40Km/h از  بیشــتر  �ــا  �متــر  ســرعت  �ــه  هنگامــی   .3

می �کنــد. متوقــف  را  خــود�ار  ترمزگیــری   ،AEB سیســتم 

)LDW( *

:)LDW( سیستم هشدار خارج شدن از مسیر *

نحوه عملکرد
هنگامــی �ــه خــودرو در جــاده ای بــا خطــوط مســیر قابل تشــخیص 
ــت.  ــت اس ــال حر� ــتر از 70Km/h در ح ــا بیش ــادل � ــرعتی مع ــا س ب
سیســتم LDW فعــال می گــردد. در صورتــی �ــه خــودرو به صــورت 
ناگهانــی از مســیر خــارج شــود، سیســتم LDW بــا ارســال هشــدار 

صوتــی و تصویــری راننــده را مطلــع می �کنــد.

توســط  جلــو  شیشــه  دوربیــن  �ــه  صورتــی  در 
باشــد.  شــده  مســدود  گردوغبــار  �ــا  و  بــرف  �ــخ، 
عمــل  به درســتی  اســت  ممکــن   LDW سیســتم 
داریــد. نگــه  تمیــز  همــواره  را  دوربیــن  نککنــد. 
جــاده  ســطح  در  آب  تجمــع  �ــا  و  شــد�د  بــاران  بــرف،  در 
گــردد. محــدود  سیســتم  عملکــرد  اســت  ممکــن 

توجه

رانندگی
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* وضعیت سیستم
داده  نشــان  �یلومتــر  صفحــه  روی   LDW سیســتم  اطالعــات 
ــراغ  ــد، چ ــوش باش ــتم LDW خام ــه سیس ــی � ــود. در صورت می ش

نشــانگر  خــارج شــدن از مســیر خامــوش می شــود.
چــراغ  اســت.  غیرفعــال  ولــی  روشــن   LDW ســیم  �ــه  هنگامــی 
ســفید  رنــگ  بــه  همیشــه  مســیر   از  شــدن  خــارج  نشــانگر 

مي باشــد. روشــن 
ــارج  ــانگر خ ــراغ نش ــد چ ــال باش ــتم LDW فع ــه سیس ــی � در صورت

ــت. ــن اس ــبز روش ــگ س ــه رن ــه ب ــیر همیش ــدن از مس ش

 * پییغام سیستم
صفحــه �مکــی رانندگــی روی صفحــه نشــانگر اطالعــات سیســتم 

هشــدار خــارج شــدن از مســیر را نشــان می دهــد.

ــه  ــود، روی صفح ــخیص داده ش ــیر تش ــوط مس ــه خط ــی � هنگام
ــیر  ــوط مس ــه خط ــی � ــت و در صورت ــده اس ــان داده ش ــی نش اصل

تشــخیص داده نشــود، روی صفحــه نشــان داده نمی شــود.

* هشدار خروج از مسیر
می شــود،  منحــرف  چــپ  ســمت  مســیر  از  خــودرو  �ــه  وقتــی 
خــودروی صفحــه اصلــی نیــز از مســیر بــه رنــگ قرمــز روشــن شــده 

درمی  آ�ــد. به صــدا  هشــدار  بــوق  و 

* شرح نما�شگر روی صفحه نشانگر
سیســتم LDW �ــک سیســتم �مکــی بــرای �ــادآوری بــه راننــده 
اســت و همیشــه راننــده تصمیــم گیرنــده تغییــر مســیر بــا توجــه 

ــت. ــی اس ــل محیط ــه عوام ب
ــد  ــدار می ده ــیر را هش ــدن از مس ــارج ش ــط خ ــتم LDW فق سیس
راننــده  بازگردانــد.  اصلــی  مســیر  بــه  را  خــودرو  نمی توانــد  و 

دارد. برعهــده  را  خــودرو  �کنتــرل  مســئولیت 

تضمین �کننــده  نمی توانــد  مســیر  تشــخیص  سیســتم 
حر�ــت خــودرو در بیــن خطــوط باشــد و با�ــد راننــده مراقــب 

ــد. ــت باش ــیر حر� مس

توجه

رانندگی
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* حساسیت هشدار به موقع 
نمــود:  تنظیــم  حالــت  ســه  در  می تــوان  را   LDW حساســیت 
معمولــی، پکیشــرفته و بــا تأخیــر. میــزان حساســیت سیســتم 
آخریــن  موتــور  شــدن  روشــن  بــا  اســت.  حافظــه  دارای   LDW
ــود. ــال می ش ــرض فع ــورت پکیش ف ــده به ص ــره ش ــت ذخی وضعی

می گذارنــد  تأثیــر  سیســتم  حساســیت  بــر  �ــه  فا�کتورهایــی 
از: عبارتنــد 

1. پکیاده و نصب �ردن آ�نه وسط داخل خودرو.
2. تعویض شیشه جلو

ــرخ  ــار چ ــای چه ــا زوا� ــض و � ــو تعوی ــد جل ــن د� ــه دوربی ــس از آن � پ
ــود. در  ــره ش ــاره �الیب ــتم دوب ــد سیس ــد، با� ــالح گرد� ــودرو اص خ

غیــر این صــورت به درســتی عمــل نمی �کنــد.

* محدود�ت عملکردی
عملکرد سیستم در شرا�ط زیر محدود می شود:

به صــورت   LDW سیســتم  جــاده ای،  نامناســب  شــرا�ط  در 
معمــول عمــل نمی �کنــد و نبا�ــد در شــرا�ط زیــر از آن اســتفاده 

نمــود:
�ــا غبــار روی شیشــه جلــو  بــرف و  بــا  1. هنگامــی �ــه سنســور 

اســت. شــده  مســدود 
2. د�ــد نا�افــی به دلیــل شــرا�ط نامناســب آب و هوایــی ماننــد مــه 

و بــاران و بــرف.
ــده  ــدود ش ــری مس ــع د�گ ــا مان ــیر ب ــوط مس ــه خط ــی � 3. هنگام

ــت. اس
4. پهنــای مســیر بســیار باریــک بــوده و زاویــه پکیچــش بیــش از حــد 

اســت.
5. هنگامــی �ــه فاصلــه خــودرو از ماشــین جلویــی بســیار �ــم 

اســت و د�ــد دوربیــن مســدود شــده اســت.
6. هنگام رانندگی در نور شد�د از روبه رو.

7. در شــرا�ط پکیچیــده رانندگــی نظیــر دوشــاخه شــدن خطــوط 
تقاطع هــا در �کنــاره هــا و مناطــق �ارگاهــی.

8. ســا�ه ناشــی از نرده �شــی، درختــان �ــا ســا�ر اشــیاء  �کنــار جــاده 
ممکــن اســت باعــث تشــخیص اشــتباه شــود.

9. هنگامــی �ــه خطــوط مســیر محــو شــده و �ــا نــور محیــط بســیار 
�ــم اســت.

10. هنگام رانندگی در جاده در زمان بارندگی.

رانندگی
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دکمه هشدار خطر )فالشر(

مثلث هشدار 

تعویض الستیک 

آماده سازی قبل از تعویض 

بیرون آوردن الستیک زاپاس 

جک زدن 

تعویض الستیک زاپاس 

محکم �ردن الستیک تعویض شده 

تعویض المپ چراغ ها 

مشخصات المپ ها 

�الیبراسیون چراغ جلو 

تعویض تیغه برف پاک کن 

برف پاک کن عقب 

تعویض فیوز 

محل قرارگیری جعبه فیوز 

بررسی فیوزها 

تعویض فیوزها 

نقشه جعبه فیوز داخل محفظه موتور 

نقشه جعبه فیوز داخل خودرو 

�دک کشی خودرو 

محل قالب �دک �شی - جلو 

محل قالب �دک �شی - عقب 

روش �دک کشی 

احتیاط های الزم در �دک �شی 

باتری به باتری کردن 

مراحل انجام باتری به باتری 

گرم شدن بیش از حد )جوش آوردن( موتور 

اقدامات الزم 

پارک طوالنی مدت خودرو 

۹۸

۹۸

۹۹

۹۹

۹۹

۹۹

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۳

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۸

۱۱

۱۱۱

۱۱۱

۱۱۱

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۳

۱۱۴

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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مثلث هشدار

در صــورت بــروز حادثــه و تصــادف خــودرو، در منتهی الیــه ســمت 
ــه  ــدار را از درون محفظ ــث هش ــده، مثل ــف ش ــاده متوق ــت ج راس
بــار خــارج نمــوده و آن را از ســمت شــب نما در فاصلــه  200~100 
ــه  ــر متوج ــدگان پشت س ــا رانن ــد ت ــرار دهی ــودرو ق ــت خ ــری پش مت

ــوند. ــودرو ش ــت خ موقعی

دکمه هشدار خطر )فالشر(

ــوع  ــه مطب ــل تهوی ــرل پن ــاالی �کنت ــر( ب ــر )فالش ــدار خط ــه هش د�م
بــا فشــار آن چــراغ هشــدار خطــر )فالشــر( روشــن  قــرار دارد و 
می شــود. در همیــن زمــان چراغ  هــای راهنمــای خــودرو و چــراغ 
نشــانگر اعــالم خطــر شــروع بــه چشــمک زدن می �کنــد و عابریــن و 
خودروهــای عبــوری خاطرنشــان می �کنــد �ــه خــودرو در وضعیــت 

ــرار دارد. ــوب ق نامطل

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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تعویض الستیک

آماده سازی قبل از تعویض
ــت و  ــع رف ــا مان ــد ت ــارک نمائی ــن پ ــاف و ا�م ــی ص ــودرو را در محل خ
آمــد خودروهــا نبــوده و تعویــض الســتیک راحت تــر شــود. قبــل از 
تعویــض الســتیک، چــراغ فالشــر را روشــن �ــرده و مثلــث هشــدار 
را پشــت خــودرو قــرار دهیــد تــا از بــروز حادثــه جلوگیــری شــود. 
ابــزار درون �ــک فــوم داخــل بخــش درونــی محفظــه بــار قــرار دارد. 

ــد. ــرون آوری ــوم بی ــل ف آن را از داخ

بیرون آوردن الستیک زاپاس

پکیــچ نگهدارنــده الســتیک زاپــاس را بــاز �ــرده و آن را از محفظــه 
خــود خــارج نمائیــد.

جک زدن

چــرخ  جلــوی  و  پشــت  مانــع  �ــک  خــودرو،  زدن  جــک  از  قبــل 
ــپس  ــد. س ــرار دهی ــر ق ــورد نظ ــرخ م ــدری( چ ــل )ضرب ــمت مقاب س
مهره هــای چــرخ را به وســیله آچــار چــرخ را تــا نیمــه شــل �کنیــد.

قــرار  موردنظــر  چــرخ  نزد�ــک  خــودرو  زیــر  تکیــه گاه  روی  را  جــک 
ببریــد. بــاال  جــک  روی  را  خــودرو  و  دهیــد 

در  ندهیــد.  قــرار  شــده  مشــخص  نقطــه  به جــز  را  جــک 
صورتــی �ــه جــای جــک نامناســب باشــد، ممکن اســت بدنه 
خــودرو فــرو رفتــه و �ــا جــک در رفتــه و باعــث تصــادف گــردد.

توجه

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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محکم کردن الستیک تعویض شده 
الســتیک تعویــض شــده را در موقعیــت الســتیک زاپــاس قــرار 

دهیــد.

تعویض المپ چراغ ها
 بــرای تعویــض المــپ چراغ هــا، بــه باز�ــردن �ل قــاب و 

ً
معمــوال

مهــارت فنــی نیــاز اســت زیــرا ممکــن اســت قــاب چــراغ آســیب 
ببینــد بــرای تعویــض بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد.

تعویض الستیک زاپاس

بــاز  مخصــوص  گیــره  از  اســتفاده  بــا  را  هــا  پکیــچ  قالپــاق 
�کنیــد. خــارج  خــود  محــل  از  و  نمــوده 

�کنیــد  بــاز  را  چــرخ  مهره هــای  و  نمــوده  اســتفاده  چــرخ  آچــار  از 
توپــی  ســطح  روی  الی  و  گل   آوریــد.  بیــرون  را  الســتیک  ســپس 
چــرخ را تمیــز �کنیــد و ســپس الســتیک زاپــاس را نصــب �کنیــد. 
ــان داده  ــر نش ــه در تصوی ــی � ــه ترتیب ــودرو را ب ــرخ خ ــای چ مهره ه
شــده اســت ســفت �کنیــد و ســپس قالپــاق را روی مهره هــا نصــب 
ــردن  ــفت � ــتاور س ــه گش ــا ب ــردن مهره ه ــفت � ــگام س ــد )هن �کنی

توجــه �کنیــد.(
گشتاور سفت �ردن مهره ها 130N.m است.

همیشــه فشــار بــاد الســتیک زاپــاس را بررســی �کنیــد تــا 
بــرای اســتفاده در شــرا�ط اضطــراری در محــدوده مقــدار 
مشــخص شــده باشــد. در صورتــی �ــه از عمــر الســتیک 
ــاس  ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــذرد ب ــادی می گ ــدت زی ــاس م زاپ
زاپــاس  الســتیک  بــودن  ا�مــن  از  تــا  فرمائیــد  حاصــل 

�کنیــد. حاصــل  اطمینــان 
زاپــاس فقــط می تــوان در شــرا�ط اضطــراری  از الســتیک 
مجــاز  آن  از  طوالنی مــدت  اســتفاده  و  نمــود  اســتفاده 

. نیســت
نمی تــوان  الســتیک زاپــاس را روی چرخ هــای جلــو نصــب 
ــو  ــرخ جل ــتیک چ ــض الس ــه تعوی ــاز ب ــه نی ــی � ــرد. در صورت �
داریــد، با�ــد ابتــدا جــای الســتیک زاپــاس را بــا الســتیک چــرخ 
عقــب تعویــض نمــوده و ســپس الســتیک چــرخ عقــب را 

ــرار داد. ــو ق ــرخ جل ــتیک چ ــای الس به ج

توجه

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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کالیبراسیون چراغ جلو
از �ارخانــه، چــراغ جلــو �الیبــره شــده اســت. در  هنــگام خــروج 
ــن  ــنگین ممک ــیا ء س ــل اش ــرای حم ــنده ب ــتفاده از �ش ــورت اس ص
ــن  ــد. در ای ــا باش ــور چراغ ه ــدد ن ــردن مج ــره � ــه �الیب ــاز ب ــت نی اس

ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــورت ب ص

سؤاالت پرتکرار
چرا گاهی روی شیشه چراغ بخار جمع می شود؟

- در شــرا�ط معمــول به دلیــل بخــار شــدن آب نفــوذ �ــرده بــه 
ــراغ  ــت روی چ ــرد اس ــوا س ــه ه ــی � ــر آن در زمان ــراغ و تقطی ــه چ بدن
جلــو بخــار جمــع می شــود. ایــن امــری طبیعــی اســت. بخــار ا�جــاد 
ــه   ــار ب ــردن بخ ــن ب ــود. روش از بی ــو می ش ــی مح ــس از مدت ــده پ ش

ــت: ــر اس ــورت زی ص
در حیــن رانندگــی و پــس از روشــن �ــردن چراغ هــای �وچــک پــس از 

مدتــی بخــار جمــع شــده در چــراغ جلــو از بیــن مــی رود.

ــطح  ــای س ــت دم ــن اس ــو روش ــای جل ــه چراغ ه ــی � هنگام
ســوختگی،  از  جلوگیــری  بــرای  باالســت.  بســیار  چــراغ 
از  �کنیــد.  اجتنــاب  المــپ  ســطح  بــا  مســتقیم  تمــاس  از 
تمیــز  بــرای  شــیمیایی  محلول هــای  �ــا  و  پاک �کننده هــا 
�ــردن چراغ هــا اســتفاده نککنیــد و هنگامــی �ــه شیشــه 
ــز  ــرای تمی ــز ب ــیاء تی ــا اش ــتمال � ــت از دس ــک اس ــراغ خش چ

نککنیــد. اســتفاده  آن  �ــردن 

توجه

مشخصات المپ ها

*مهم و 

اصلی
ویژه لوکس نوع المپ

LED HB3 چراغ نور پا�کنی

LED H7 چراغ نور باال

LED LED چراغ موقعیت جلو

LED LED چراغ راهنما جلو

LED LED چراغ رانندگی در روز

LED LED چراغ موقعیت عقب

LED LED WY16W* چراغ راهنمای عقب

LED LED چراغ ترمز

LED LED
 چراغ ترمز باال )ترمز

)سوم

LED LED چراغ دنده عقب

P21W P21W چراغ مه شکن عقب

W5W W5W
 چراغ پالک راهنمایی و

رانندگی

W10W W10W چراغ محفظه بار

LED LED چراغ داخلی جلو

LED LED چراغ داخلی عقب

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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تعویض تیغه برف پاک کن

1. تیغــه بــرف  پاک �ــن را در جهــت بــاز �ــردن میلــه بــرف پاک �ــن 
بکشــید و آن را بیــرون آوریــد.

ــل  ــل عم ــه قب ــس مرحل ــوده و برعک ــن نم ــد را جا�گزی ــه جد� 2. تیغ
�کنیــد تــا تیغــه بــرف پاک �ــن در جــای خــود به درســتی نصــب شــود.

برف پاک کن عقب

بــرف پاک �ــن شیشــه عقــب را از نظــر شــککنندگی �ــا ســائیدگی 
بررســی نمائیــد و در صــورت نیــاز آن را تعویــض �کنیــد.

1. بازویی برف پاک �ن عقب را از روی شیشه عقب بلند �کنید.
2. تیغه برف پاک �ن عقب را از بازویی آن جدا �کنید.

3. تیغــه جد�ــد را در جــای خــود قــرار داده و آن را بــه ســمت داخــل 
فشــار دهیــد.

ــرار  ــب ق ــه عق  روی شیش
ً
ــددا ــب را مج ــن عق ــرف پاک � ــی ب 4. بازوی

ــد. دهی

هنگامــی �ــه بازویــی بــرف پاک �ــن را از روی شیشــه بلنــد 
نموده ا�ــد، درب محفظــه موتــور را بــاز نککنیــد.

در غیــر این صــورت بازویــی بــرف پاک �ــن و درب محفظــه 
موتــور آســیب می بینــد.

توجه

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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تعویض فیوز

محل قرارگیری جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

چــپ  جلــو-  قســمت  در  موتــور  محفظــه  داخــل  فیــوز  جعبــه 
محفظــه موتــور قــرار دارد. دو زبانــه ســمت راســت و چــپ جعبــه 
فیــوز را بــاز �ــرده و درپــوش جعبــه را بــرای بررســی فیوزهــا بــاز 

�کنیــد.

جعبه فیوز داخل اتاق

داشــبورد  چــپ  پائیــن-  قســمت  در  اتــاق  داخــل  فیــوز  جعبــه 
ســمت راننــده قــرار دارد. بــرای بررســی فیــوز با�ــد درپــوش جعبــه 

برداریــد. را 

بررسی فیوزها

A: فیوز معمولی.
B: فیوز سوخته.

فیوزهــا از طریــق جلوگیــری از ورود بــار اضافــی بــه مــدار تجهیــزات 
ــد. ــت می �کنن ــا محافظ ــی از آن  ه برق

فیــوز ســوخته نشــان می دهــد �ــه مــدار دچــار نقــص شــده و 
را  آن  فیــوز  در  نقــص  بــروز  صــورت  در  نمی �کنــد.  عمــل  درســت 
توســط ابــزار مخصــوص فیــوز خــارج ســاخته  و از نظــر ســوختگی 

بررســی نمائیــد.

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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ســیم ســوخته داخــل فیــوز را بررســی �کنیــد. در صورتــی �ــه فیــوز 
ســوخته اســت آن را بــا فیــوز �ــدک بــا همــان آمپــر �ــا آمپــر پائین تــر 
باالتــر  آمپــر  بــا  �ــدک  فیــوز  از  �ــه  صورتــی  در  نمائیــد.  تعویــض 
اســتفاده نمود�ــد و دوبــاره ســوخت آن را بــا فیــوزی بــا همــان 
آمپــر تعویــض نمائیــد. در صورتــی �ــه فیــوز تعویــض شــده بــا 
همــان آمپــر قبلــی ظــرف مــدت �وتاهــی دوبــاره ســوخت نشــانه 
آن اســت �ــه خــودرو از نظــر برقــی دچــار نقــص جــدی اســت. در 

ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــت ب ــت فرص اولی

تعویض فیوزها

موتــور  محفظــه  داخــل  فیــوز  جعبــه  در  مخصــوص  ابــزار  �ــک 
موجــود اســت. بــرای بیــرون �شــیدن مســتقیم فیــوز از جعبــه 
فیــوز، از ایــن ابــزار اســتفاده �کنیــد. در صورتــی �ــه فیــوز نســوخته 
 در 

ً
اســت، ممکــن اســت علــت نقــص چیــز د�گــری باشــد. لطفــا

اولیــن فرصــت بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد.

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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نقشه جعبه فیوز داخل محفظه موتور

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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عالمت )A( جریان اسمی نام شماره

7.5A EFI فیوز رله EF01

15A فیوز �وئل EF02

15A EFI فیوز عملگر EF03

10A EFI فیوز سنسور EF04

15A فیوز پمپ سوخت EF08

5A فیوز سوئیچ ترمز EF10

10A EMS&VVL فیوز EF11

7.5A فیوز سوئیچ دنده عقب EF12

5A TCU BAT+ فیوز EF15

5A فیوز �وئل فن دمنده EF13

5A TCU BAT+ فیوز EF15

10A EMS BAT+ فیوز EF16

25A TCU BAT+ فیوز EF19

25A TCU BAT+ فیوز EF20

25A فیوز پمپ خالء EF21

5A فیوز �وئل رله EF22

25A TCU BAT+ فیوز EF23

15A فیوز حالت تناوب برف پاک �ن EF24

15A فیوز بوق EF26

5A DTC فیوز پمپ آب EF28

10A فیوز �مپرسور EF30

7.5A فیوز چراغ نور پا�کین - چپ EF32

7.5A فیوز چراغ نور پا�کین - راست EF33

7.5A فیوز چراغ نور باال - چپ EF34

7.5A فیوز چراغ نور باال - راست EF35

5A فیوز استارت EF36

40A ESP/ABS MTR BAT فیوز SB01

40A فیوز فن دمنده جلو SB02

40A فیوز سرعت باد فن SB05

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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عالمت )A( جریان اسمی نام شماره

40A ESP/ABS sol BAT + فیوز SB06

25A فیوز استارت SB07

30A فیوز سرعت �کند فن SB08

125A فیوز �ابل مثبت باتری MF01

60A فیوز بوستر خالء برقی MF02

50A فیوز جعبه فیوز داخل محفظه موتور MF04

50A فیوز جعبه فیوز داخل محفظه موتور MF05

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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نقشه جعبه فیوز داخل خودرو

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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عالمت )A( جریان اسمی نام شماره

5A فیوز د�مه استارت IF01

10A ESCL فیوز IF02

10A فیوز شارژر بدون سیم IF03

10A فیوز پورت عیب �ابی IF04

20A فیوز چراغ بیرونی IF05

10A فیوز پشت آمپر IF06

10A فیوز چراغ سقفی داخل خودرو IF07

20A فیوز سانروف IF08

20A فیوز گرم �ن صندلی IF09

10A فیوز سیستم صوتی IF10

10A فیوز �کنترلر تهویه مطبوع IF11

10A فیوز شیشه شوی شیشه جلو IF12

10A فیوز �یسه هوا IF13

7.5A فیوز �کنترلر تهویه مطبوع IF14

7.5A فیوز صفحه نشانگر IF15

15A فیوز ING موتور IF16

7.5A فیوز IGN2 سقف IF17

7.5A فیوز IGN2 صفحه نشانگر IF18

5A فیوز پشت صفحه IF19

5A فیوز چراغ �وچک راست - جلو چپ- عقب IF20

5A فیوز چراغ �وچک چپ - جلو راست - عقب IF21

15A 12V فیوز IF23

10A USB فیوز برق IF24

7.5A ACC فیوز IF25

5A فیوز فن دمنده IF26

5A * فیوز د�د 360 درجه )پانوراما( IF27

7.5A فیوز �کنترلر تهویه مطبوع IF28

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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عالمت )A( جریان اسمی نام شماره

30A فیوز د�مه استارت SF01

20A فیوز قفل درب SF02

30A فیوز مدول �کنترل درب - چپ SF03

30A فیوز مدول �کنترل درب - راست SF04

25A فیوز صندلی برقی SF05

25A فیوز �خ زدایی شیشه عقب SF06

20A فیوز برف پاک �ن عقب و جلو SF07

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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�دک کشی خودرو

محل قالب �دک کشی- جلو

محل قالب �دک کشی- عقب

تا�کیــد  امــداد  مرا�ــز  بــا  خــودرو،  �دک �شــی  بــه  نیــاز  صــورت  در 
شــده تمــاس حاصــل فرمائیــد. از طنــاب و زنجیــر به تنهایــی بــرای 

�ــدک �شــی خــودرو اســتفاده نککنیــد.

روش �دک کشی

صفحه �دک کشی
می تــوان خــودرو را روی �امیونــت قــرار داد. ایــن بهتریــن روش 

بــرای �دک �شــی خــودرو اســت.

تجهیزات بلندکیننده چرخ ها
ــرار  ــو ق ــای جل ــرخ ه ــر چ ــه در زی ــازو � ــتفاده از دو ب ــا اس ــش ب �دک �
می گیــرد، جلــوی خــودرو را از زمیــن بلنــد می �کنــد و در حالی �ــه 
ــت  ــودرو را راح ــوان خ ــی ت ــرار دارد م ــن ق ــب روی زمی ــای عق چرخ ه

تــر �ــدک �ــش �ــرد.

احتیاط های الزم در �دک کشی
ــو،  ــای جل ــردن چرخ ه ــد � ــق بلن ــودرو از طری ــی خ در روش �دک �ش
نبا�ــد مســافت �دک �شــی بیــش از 50 �یلومتــر و ســرعت خــودرو 
بیــش از 30km/h باشــد. در صورتــی �ــه خــودرو مجهــز بــه گارد 
جلــو اســت بــرای جلوگیــری از آســیب د�ــدن �دک �شــی، با�ــد آن را 

پکیــاده نمــود.
زیــرا  نککنیــد  �دک �شــی  �ــا  و  نکــرده  بلنــد  ســپر  از  را  خــودرو 
باعــث آســیب جــدی بــه خــودرو می شــود. هنــگام وصــل �ابــل 
�دک �شــی بســیار مراقــب باشــید �ــه �ابــل فلــزی بــه بدنــه آســیب 
ــای  ــام چرخ ه ــی تم ــرای �دک �ش ــد ب ــی با� ــه �دک �ش ــاند. میل نرس
قــرار   ACC موقعیــت  در  را  ســوئیچ  باشــد.  مناســب  زمیــن  روی 
دهیــد تــا غربیلــک فرمــان بــاز شــود. دســته دنــده را در موقعیــت 

N قــرار دهیــد.
�کنیــد،  روشــن  �ــا  و  بلنــد  را  خــودرو  نمی توانیــد  �ــه  صورتــی  در 
بــرای �د ک �شــی تنهــا با�ــد از روش بلنــد �ــردن چرخ هــای جلــو 

نمــود. اســتفاده 

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری
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باتری به باتری کردن

در صورتــی �ــه به دلیــل �افــی نبــودن شــارژ باتــری، موتــور روشــن 
ــود  ــتفاده نم ــردن اس ــری � ــه بات ــری ب ــد از روش بات ــود، با� نمی ش
ــودرو را  ــور خ ــوان موت ــه بت ــا�ل نقلی ــا�ر وس ــری س ــک بات ــه �م ــا ب ت

ــید. ــب باش ــت مراق ــاک اس ــن �ار خطرن ــود. ای ــن نم روش

مراحل انجام باتری به باتری
1. دســته دنــده را در موقعیــت N قــرار دهیــد، ترمــز پــارک را بــاال 

OFF قــرار دهیــد. را در موقعیــت  بکشــید و ســوئیچ 
2. بــا اســتفاده ا ز �ابــل باتــری بــه باتــری، قطب هــای مثبــت و منفــی 
باتری هــای دو خــودرو را بــه هــم وصــل �کنیــد. دو خــودرو نبا�ــد بــه 

هــم اتصــال داشــته باشــند.
3. اجازه دهید خودرو چند دقیقه در حالت درجا �ار �کند.

باتــری  طریــق  از  موتــور  موفقیت آمیــز  شــدن  روشــن  از  بعــد   .4
ــای  ــپس �ابل ه ــودرو و س ــردو خ ــی ه ــل منف ــدا �اب ــری، ابت ــه بات ب

مثبــت را خــارج �کنیــد.

در صــورت اســتفاده از �ــک �ابــل �مکــی بــرای باتــری بــه 
باتــری �ــردن، با�ــد بــا توجــه بــه دســتورالعمل باال به درســتی 
عمــل �کنیــد. انجــام نادرســت دســتورالعمل ممکــن اســت 

ــود. ــی ش ــیب بدن ــار و آس ــوزی، انفج ــث آتش س باع

هشدار

رفع ا�رادات در رشا�ط اضطراری



113112

گرم شدن بیش از حد )جوش آوردن( موتور
پــس از رانندگــی بعــد از �ــک مــدت، با�ــد نشــانگر دمــای آب، در حــد 
وســط بمانــد در صورتــی �ــه نشــانگر دمــای آب وارد محــدوده 
ــار از  ــود و بخ ــن می ش ــای آب روش ــدار دم ــراغ هش ــود چ ــز ش قرم
زیــر درب محفظــه موتــور بیــرون می زنــد. در ایــن حالــت بالفاصلــه 

ــد. ــرار دهی ــوش ق ــت خام ــوئیچ را در موقعی س

اقدامات الزم
در  را  دنــده  دســته  و  �ــرده  منتقــل  جــاده  �کنــار  بــه  را  خــودرو   .1
تمــام  و  بکشــید  بــاال  را  پــارک  ترمــز  دهیــد.  قــرار   N موقعیــت 
خطــر  هشــدار  چــراغ  و  نمائیــد  غیرفعــال   را  برقــی  تجهیــزات 

�کنیــد. روشــن  را  )فالشــر( 
درب  می �کنــد،  �ار  آرام  دور  حالــت  در  موتــور  �ــه  هنگامــی   .2
محفظــه موتــور را بــاز �کنیــد تــا تهویــه انجــام گــردد و اطمینــان 
ــن  ــه ف ــی � ــد. در صورت ــور �ار می �کن ــن راد�ات ــه ف ــد � ــل نمائی حاص
اولیــن  در  و  �ــرده  خامــوش  را  موتــور  بالفاصلــه  نمی �کنــد،  �ار 

بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد. فرصــت 
را  موتــور  برگشــت،  معمــول  حالــت  بــه  آب  درجــه  وقتــی   .3

�کنیــد. خامــوش 
در  نمائیــد.  بررســی  مخــزن  در  را  خنک �کننــده  ما�ــع  میــزان   .4
صورتــی �ــه مخــزن خالــی اســت، صبــر �کنیــد تــا موتــور خنــک شــود 
و ســپس درپــوش مخــزن را بــاز �کنیــد. در غیــر این صــورت بخــار 
داغ بــا آب جــوش ممکــن اســت بــر ســر و صورتتــان پاشــیده و 

باعــث ســوختگی شــود.

�کنیــد.  پــر  خنک �کننــده  ما�ــع  بــا  را  مخــزن  لــزوم  صــورت  در    .5
ــگام  ــردن زودهن ــه � ــت اضاف ــاال اس ــور ب ــای موت ــه دم ــی � هنگام
ما�ــع خنک �کننــده ممکــن اســت باعــث ترک خوردگــی سرســیلندر 
و �ــا مخــزن شــود. بنابرایــن هنگامــی �ــه موتــور در حــال �ار اســت 
ــع  ــردن ما� ــه � ــد. اضاف ــه �کنی ــده را اضاف ــع خنک �کنن ــی ما� به آرام
خنک �کننــده بــه مهــارت نیــاز دارد. توصیــه می شــود بــا نما�ندگــی 

ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم مج
6. راد�اتــور را از نظــر نشــتی بررســی نمائیــد. در صــورت �ــم بــودن 
میــزان ما�ــع، راد�اتــور را تــا حــد MAX پــر �ــرده و ســپس درپــوش را 

گذاشــته و آن را ســفت �کنیــد.

درب  موتــور،  درپــوش  اطــراف  از  بخــار  نشــت  صــورت  در 
محفظــه موتــور را بــاز نککنیــد. پاشــیدن ما�ــع از موتــوری 
ســوختگی های  باعــث  می توانــد  اســت  آ ورده  جــوش  �ــه 
موتــور  محفظــه  درب  �ــردن  بــاز  از  قبــل  شــود.  شــد�د 
همیشــه صبــر �کنیــد تــا موتــور و راد�اتــور خنــک شــود.

هشدار
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پارک طوالنی مدت خودرو
بــرای پــارک طوالنــی مــدت خــودرو در �ــک مــکان، ایــن اقدامــات 
مناســب می توانــد از ا�جــاد نقــص در خــودرو جلوگیــری نمــوده 
توصیــه  گیــرد.  صــورت  به راحتــی  خــودرو  مجــدد  اســتارت  و 

�کنیــد. پــارک  سربســته  مــکان  در  را  خــودرو  �ــه  می شــود 
ــوض  ــور را ع ــن موت ــر روغ ــن و فیلت ــوده و روغ ــوخت گیری نم 1. س

�کنیــد.
ــوش  ــه �فپ ــوید � ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــز �کنی ــودرو را تمی ــل خ 2. داخ

ــت. ــک اس  خش
ً
ــال ــودرو �ام خ

 P 3. د�مــه ترمــز پــارک را بــاال بکشــید. دســته دنــده را در موقعیــت
قــرار داده و پشــت چرخ هــای عقــب مانــع چوبــی قــرار دهیــد.

ــوان آن را  ــودرو، می ت ــدت خ ــی م ــارک طوالن ــه پ ــاز ب ــورت نی 4. در ص
روی جــک قــرار داد تــا الســتیک ها از زمیــن فاصلــه داشــته باشــند.

5. �ابل منفی باتری را جدا �کنید.
6. دور بــرف پاک �ــن را بــا پارچــه �ــا حولــه بپوشــانید تــا از تمــاس آن 

بــا شیشــه، جلوگیــری شــود.
بــرای  ســیلیکونی  روان �ار  از  با�ــد  چســبندگی،  �اهــش  بــرای   .7
اســپری �ــردن روی قطعــات آب بنــدی تمــام درب هــا و محفظــه 
بــار اســتفاده شــود و از وا�ــس بدنــه روی ســطح رنگــی درب هــا 
با�ــد  هســتند  آب بنــدی  نــوار  بــا  تمــاس  در  �ــه  بــار  محفظــه  و 

نمــود. اســتفاده 
�کتــان  نظیــر  نفوذپذ�ــر  جنــس  از  رو�شــی  بــا  را  بدنــه  روی   .8
بپوشــانید. پارچه  هــای نفوذناپذ�ــر مثــل پارچه هــای پالســتیکی 
باعــث جمــع شــدن رطوبــت و آســیب بــه رنــگ بدنــه می شــود.
ــد و  ــن �کنی ــودرو را روش ــم خ ــورت منظ ــه ص ــورت امکان،ب 9. در ص

اجــازه بدهیــد �ــه فــن خنــک �کننــده موتــور 2 بــار فعــال شــود.

در صورتــی �ــه خــودرو �ــک ســال �ــا بیشــتر در مکانــی پــارک 
می باشــد ممکــن اســت روشــن نشــود و �ــا قــدرت حر�ــت 
ســرویس  بــرای  با�ــد  حالــت،  ایــن  در  باشــد.  ضعیــف   آن 
تمــاس  مجــاز  نما�ندگــی  بــا  فرصــت  اولیــن  در  خــاص 

فرمائیــد. حاصــل 

توجه
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محفظه موتور 

باز�ردن درب محفظه موتور 

بستن درب محفظه موتور 

نمای داخلی محفظه موتور 

ما�ع خنک کیننده 

بررسی ما�ع خنک �کننده 

اضافه �ردن ما�ع خنک �کننده 

روغن ترمز 

بررسی روغن ترمز 

تعویض روغن ترمز 

مشخصات فنی و سرویس دوره ای روغن ترمز 

ما�ع شیشه شوی 

سیستم تهویه مطبوع 

سرویس دوره ای تهویه مطبوع 

فیلتر تهویه مطبوع 

تعویض فیلتر تهویه مطبوع 

فیلتر هوا 

فیلتر سوخت 

باتری 

درمان اورژانسی تماس با الکیترولیت باتری 
الستیک ها 

تنظیم فشار باد الستیک 

برچسب فشار باد الستیک 

روش نگهداری از الستیک 

جابه جا �ردن الستیک ها 

تعویض الستیک ها و چرخ ها 
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۱۲۸

۱۲۸

نگهداری و تعمریات
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مشخصات چرخ و الستیک 

الستیک های زمستانی 

زنجیر چرخ 

بررسی فشار باد الستیک 

متعلقات همراه

سرویس دوره ای منظم 

موارد بررسی روزانه 

سرویس ظاهر خودرو 

شستشوی خودرو 

پولیش و وا�س 

ال�نده ها  کینترل آ

۱۲۹

۱۲۹

۱۲۹

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۲

۱۳۲

۱۳۴

نگهداری و تعمریات
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محفظه موتور

بازکردن درب محفظه موتور

دســتگیره باز�ــردن درب محفظــه موتــور �ــه زیــر داشــبورد- چــپ 
قــرار دارد را بکشــید تــا درب محفظــه موتــور بــه آرامــی �مــی بــه 

ــرد. ــاال بپ ــمت ب س

ــه  ــت ب ــا انگش ــور را ب ــه موت ــوی درب محفظ ــی جل ــل ا�من ــرم قف اه
ســمت چــپ بکشــید و ســپس درب محفظــه موتــور را بلنــد �کنیــد.

بستن درب محفظه موتور

در مدل هایــی �ــه درب محفظــه موتــور، جــک نــدارد، بــا دســت 
شــدن  بســته  محــل  از   30Cm ارتفــاع  تــا  موتــور  محفظــه  درب 
ــود.  ــته ش ــا بس ــد ت ــا �کنی ــی ره ــه آرام ــپس آن را ب ــن آورده و س پائی
 30Cm در مدل هــای دارای جــک، درب محفظــه موتــور را تــا ارتفــاع
محــل بســته شــدن پائیــن آورده و ســپس آن را بــه ســمت پا�کیــن 
بــودن آن  از بســته  تــا درب بســته شــود ســپس  فشــار دهیــد 

اطمینــان حاصــل نمائیــد.

نگهداری و تعمریات
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نمای داخلی محفظه موتور
این عکس فقط حالت مرجع دارد و ارجحیت با خودروی واقعی است.

بررسی روغن موتور

روش بررسی روغن
روغــن موتــور �ــک مــاده مصرفــی اســت �ــه باعــث عملکــرد صحیــح موتــور می شــود. در نتیجــه مــی با�ســت میــزان روغــن موتــور بــه طــور 
منظــم مــورد بررســی قــرار گیــرد. بــرای مثــال قبــل از هــر ســفر طوالنــی، با�ــد میــزان روغــن موتــور بررســی گــردد. بــرای ایــن منظــور، خــودرو 
را در مکانــی صــاف پــارک نمــوده و اجــازه دهیــد موتــور گــرم شــود. موتــور را خامــوش نمــوده و 5 دقیقــه صبــر �کنیــد ســپس میــزان روغــن 

موتــور را بررســی �کنیــد. قبــل از بررســی با�ــد رو�ــش موتــور برداشــته شــود.

4. باتری
5. فیلتر هوا

6. جعبه فیوز داخل محفظه موتور

1. رو�ش مخازن شیشه شور و ما�ع خنک �کننده موتور
2. رو�ش موتور   

3. مخزن روغن ترمز

نگهداری و تعمریات
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میزان روغن موتور

1. میله اندازه گیری روغن را بیرون آورید.
2. میله را با �ک پارچه تمیز �ا حوله �اغذی پاک �کنید.
3. میله را تا انتها وارد دهانه لوله مخزن روغن �کنید.

 بیــرون آورده و میــزان روغــن 
ً
4. میلــه اندازه گیــری روغــن را مجــددا

موتــور را بررســی نمائیــد، ســطح روغــن موتــور با�ــد بیــن محــدوده 
بــاال و پائیــن باشــد.

اندازه گیــری �کنیــد. �ــم  را  همیشــه میــزان روغــن موتــور 
آســیبی  چنیــن  می زنــد،  آســیب  موتــور  بــه  روغــن  بــودن 

نمی باشــد. گارانتــی  پوشــش  تحــت 

هشدار

پر کردن روغن موتور

1. درپوش مخزن روغن موتور را باز �رده و مخزن را پر �کنید.
ــد  ــازه دهی ــد. اج ــفت �کنی ــته و آن را س ــزن را گذاش ــوش مخ 2. درپ
ــوش  ــودرو را خام ــپس خ ــود، س ــرم ش ــا گ ــد ت ــی �ار �کن ــودرو �م خ
 بــا میلــه انــدازه گیــری، روغــن 

ً
�کنیــد و 5 دقیقــه صبــر �کنیــد. مجــددا

داخــل مخــزن موتــور را انــدازه بگیریــد. در صــورت �ــم بــودن روغــن 
 بــا بــاز �ــردن درپــوش روغــن را اضافــه �کنیــد.

ً
مجــددا

تــا  از ســرریز  آرامــی ریختــه شــود  بــه  روغــن موتــور با�ــد 
شــدن روغــن جلوگیــری شــود. در صــورت ســرریز شــدن، 
 پــاک �کنیــد تــا بــه موتــور آســیب وارد نشــود. 

ً
آن را ســریعا

ــطح  ــد. س ــه �کنی ــور اضاف ــن موت ــررات، روغ ــه مق ــه ب ــا توج ب
بــه  تــا  باشــد  روغــن  میــزان  حدا�کثــر  نزد�ــک  با�ــد  روغــن 

موتــور آســیب نرســد.

هشدار

نگهداری و تعمریات
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مشــخصات فنــی روغــن روان کاری بــرای خــودروی مجهــز بــه 

GPF )فیلتــر ذرات بنزینــی(
اگــزوز و  GPF فیلتــر �ــردن ذرات معلــق داخــل  عملکــرد اصلــی 

اســت. آن  در  معلــق  ذرات  میــزان  غلظــت  �اهــش 
نیــز   GPF در  موجــود  ذرات  میــزان  موتــور،  �ار�ــرد  افزا�ــش  بــا 
افزا�ــش پکیــدا مــی �کنــد.  پــس وقتــی حجــم آن بــه حــد مشــخصی 
رســید، فیلتــر GPF را مســدود  �ــرده و باعــث �اهــش تــوان موتــور 
مــی گــردد. روغــن روان �کننــده وارد پروســه روان �اری موتــور شــده 
ــت  ــدل �اتالیس ــوختن وارد مب ــراق و س ــه احت ــه محفظ ــا ورود ب و ب
در  آال�نــده  حــذف  ملزومــات  ســا�ر  و   GPF مخصــوص  فیلتــر  و 
روغــن  ســوختن  از  پــس  می شــود.  موتــور  اگــزوز  سیســتم 
روان  �ار، خا�ســتر ا�جــاد شــده بــه نمــک فلــز تبد�ــل می شــود 
 درون فیلتــر GPF جمــع 

ً
�ــه نمی توانــد بازیابــی شــده و معمــوال

GPF می شــود. می گــردد و باعــث مســدود شــدن فیلتــر 
تشــکیل محتــوای خا�ســتر، ارتبــاط زیــادی بــا افزودنــی هــای روان 
�کننــده دارد. بــرای �اهــش محتــوای خا�ســتر با�ــد از روغــن موتــور 
ــژه  ــور وی ــن موت ــود. روغ ــتفاده ش ــاال اس ــار ب ــا عی ــتر و ب ــم خا�س �
دارای محتــوای خا�ســتر �ــم اســت و مــی توانــد بــه طــور موثــر 
انســداد GPF را �اهــش دهــد و عملکــرد طبیعــی و موثــر موتــور 
را  نگهــداری  و  تعمیــر  هــای  هزینــه  نتیجــه  در  و  �کنــد  تضمیــن  را 

ــد. ــش ده �اه

روغن موتور توصیه شده
موتــور  عمــر  طــول  و  عملکــرد  در  مهمــی  نقــش  موتــور  روغــن 
ــورد   در م

ً
ــا ــی، خصوص ــررات آلودگ ــت مق ــرای رعا� ــد. ب ــا می �کن ا�ف

ــد  ــارژ، با� ــور و توربوش ــتقیم انژ�کت ــش مس ــای دارای پاش موتوره
پکیــش  ضربــه  �اهنــده  و  �ــم  خا�ســتر  حــاوی  روان �ارهــای  از 

شــود. اســتفاده  اشــتعال 
در صورتــی �ــه از روغــن نامناســب اســتفاده شــود و مشــخصات 
آن  براســاس مشــخصات فنــی ذ�ــر شــده نباشــد، ممکــن اســت 
باعــث آســیب هایی بــه موتــور شــده و عمــر خدمــات و سیســتم 

ــد. ــش ده ــزوز را �اه ــای اگ ــده آال�نده ه �اهن

میزان نوع روغن موتور مدل شرا�ط

4L

 پرتوشیمی
 �ککنواخت با
خا�سرت �م
5w30 LA SP

4A95TD ۴ فصل
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اضافه کردن ما�ع خنک کیننده
ــه  ــع را اضاف ــرده و ما� ــاز � ــده را ب ــع خنک �کنن ــزن ما� ــوش مخ درپ

ــد. ــفت �کنی ــوش را س ــپس درپ ــد س �کنی
از تر�یــب برندهــای مختلــف ما�ــع خنــک �کننــده پرهیــز نما�کیــد، 
در غیــر ایــن صــورت، وا�کنــش هــای شــیمیایی بــه راحتــی رخ داده 
 از خنــک �کننــده ضــد �ــخ 

ً
�ــه بــر عمــر موتــور تأثیــر مــی گــذارد. لطفــا

چهــار فصــل مــورد تا�کیــد شــر�ت اســتفاده �کنیــد.

 ســرد نشــده اســت، باز�ــردن 
ً
تــا هنگامــی �ــه موتــور �امــال

درپــوش مخــزن ما�ــع خنک �کننــده ممکــن اســت باعــث 
پاشــش ما�ــع و ســوختگی شــد�د شــود. قبــل از بــاز �ــردن 
درپــوش مخــزن ما�ــع خنک �کننــده از ســرد شــدن �امــل 

ــد. ــل نمائی ــان حاص ــور اطمین ــور و راد�ات موت

هشدار

مکمل روغن موتور
ایــن خــودرو نیــاز بــه مکمــل روغــن نــدارد و مکمــل نمی توانــد 

دهــد. افزا�ــش  را  انتقــال  سیســتم  و  موتــور  عملکــرد 

ما�ع خنک کیننده

بررسی ما�ع خنک کیننده

بررســی نمائیــد تــا میــزان ما�ــع خنک �کننــده بیــن دو محــدوده 
میــزان  �ــه  صورتــی  در  باشــد.  )حدا�کثــر(   MAX و  )حداقــل(   MIN
ما�ــع خنک �کننــده �متــر از �متــر از حداقــل باشــد، مخــزن را تــا 

محــدوده حدا�کثــر پــر �کنیــد.

عواقــب  مقابــل  در  مســئولیتی  هیــچ  مجــاز  نما�ندگــی 
نــدارد. را  موتــور  بــرای  مکمــل  از  اســتفاده  از  ناشــی 

توجه

نگهداری و تعمریات
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روغن ترمز

بررسی روغن ترمز

میــزان روغــن در مخــزن روغــن ترمــز با�ــد هــر مــاه چــک شــود. 
 MIN و  )حدا�کثــر(   MAX محــدوده  دو  بیــن  با�ــد  روغــن  میــزان 
حــد  از  پا�کین تــر  روغــن  میــزان  �ــه  صورتــی  در  باشــد.  )حداقــل( 
و  نشــتی  نظــر  از  را  ترمــز  سیســتم  می باشــد،  )حداقــل(   MIN
�کنیــد. بررســی  ســائیدگی  نظــر  از  را  ترمــز  لنت هــای  همین طــور 

تعویض روغن ترمز
روغــن ترمــز رطوبــت هــوا را جــذب می �کنــد. میــزان آب بیــش از حــد 
باعــث زنگ زدگــی سیســتم ترمــز می  شــود و نقطــه جــوش روغــن 
ــا  ــاس توصیه ه ــد. براس ــن می آ� ــم گیری پا�کی ــزان چش ــه می ــز ب ترم
و جــدول ســرویس و نگهــداری دوره ای، با�ــد روغــن ترمــز به موقــع 
تعویــض گــردد. بــرای تعویــض روغــن ترمــز بــه نما�ندگــی مجــاز 

مراجعــه فرمائیــد.

از روغــن ترمز طراحی شــده برای این خــودرو و �ا محصوالت 
DOT4 �ــه دارای مشــخصاتی تائیــد شــده نزد�ــک بــه ایــن 
�کنیــد. اســتفاده  پلمــپ  صــورت  بــه  می باشــد  خــودرو 
روغــن ترمزهــای مختلــف را بــا �کد�گــر تر�یــب نککنیــد. روغــن 
ترمــز را بــا محصــوالت دارای روغــن معدنــی )روغــن موتــور، 
بــه  معدنــی  روغن هــای  نککنیــد.  تر�یــب  غیــره(  و  بنزیــن 
ترمــز  روغــن  می زنــد.  آســیب  ترمــز  اتصــاالت  و  آب بندهــا 
ــته  ــه داش ــود�ان دور نگ ــترس � ــد از دس ــوده و با� ــمی ب س
ــه   ب

ً
ــریعا ــد، س ــده ش  بلعی

ً
ــا ــز تصادف ــن ترم ــر روغ ــود. اگ ش

بــوده  خورنــده  ترمــز  روغــن  �کنیــد.  مراجعــه  بیمارســتان 
در  شــود.  پاشــیده  رنــگ  روی  �ــا  بریــزد  رنــگ  روی  نبا�ــد  و 
ا�نصــورت، آن را بــا مقــدار زیــادی آب پــاک �کنیــد. روغــن ترمــز 
بــرای پوســت خطرنــاک اســت اگــر بــر حســب تصــادف روغــن 
ــا  ــد، آن را ب ــیده ش ــا چشــمانتان پاش ــت � ــر روی پوس ــز ب ترم
مقــدار زیــادی آب شستشــو دهیــد. درصــورت احســاس 
نمائیــد. مراجعــه  بیمارســتان  بــه  درمــان  بــرای  ناراحتــی 

هشدار

نگهداری و تعمریات
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مشخصات فنی و سرویس دوره ای روغن ترمز
روغــن ترمــز با�ــد هــر دو ســال �ــک بــار و �ــا هــر 40/000 �یلومتــر 

هر�ــدام زودتــر فــرا برســد- عــوض شــود.
 GB12981 مقــررات  طبــق  بــر  ترمــز  روغــن  فنــی  مشــخصات 

. شــد می با

ما�ع شیشه شوی

میــزان ما�ــع را در مخــزن بررســی �کنیــد. اگــر هنــگام اســتفاده از 
آن  نشــانه  نشــود،  اســپری  شیشــه  روی  ما�ــع  شیشه شــوی، 
اســت �ــه ما�ــع شیشه شــوی �افــی نبــوده و با�ــد اضافــه شــود.

سیستم تهویه مطبوع

سرویس دوره ای تهویه مطبوع
بــرای  اســت.  بســته  سیســتم  �ــک  مطبــوع  تهویــه  سیســتم 
 شــارژ مجــدد گاز �ولــر( 

ً
هرگونــه ســرویس دوره ای مهــم )مثــال

شــما  شــود.  مراجعــه  مجــاز  نما�ندگــی  بــه  می شــود  توصیــه 
شــوید  مطمئــن  تــا  دهیــد  انجــام  را  زیــر  �ارهــای  می توانیــد 

می �کنــد. عمــل  به درســتی  مطبــوع  تهویــه  سیســتم 
را  مطبــوع  تهویــه  �کندانســور  و  موتــور  راد�اتــور  منظــم  به طــور 
از هرگونــه بــرگ، حشــرات، و گردوغبــار جمــع شــده روی ســطح 
پــره هــای راد�اتــور موتــور و �کندانســور تمیــز نگــه داریــد. ایــن 
آلودگی هــا باعــث مســدود شــدن جریــان هــوا شــده و میــزان 

می �ابــد. �اهــش  خنک �کنندگــی 

تمیــز  توانایــی  می توانــد  �یفیــت  بــا  شیشه شــوی  ما�ــع 
ــوای  ــه در ه ــی شیش ــرده و از �خ زدگ ــاال ب ــی را ب ــردن آلودگ �
ــودرو  ــی خ ــطوح رنگ ــه س ــخ ب ــد � ــد. ض ــری نما� ــرد جلوگی س
بــه  آســیب  باعــث  ســر�ه  و  آب  محلــول  می زنــد.  آســیب 
ــع  ــود از ما� ــه می ش ــود. توصی ــوی می ش ــپ شیشه ش پم
شیشه شــوی مخصــوص ایــن خــودرو اســتفاده �کنیــد.

توجه

نگهداری و تعمریات
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فیلرت تهویه مطبوع
ــتم  ــه سیس ــار ب ــرد و غب ــی و گ ــوع از ورود آلودگ ــه مطب ــر تهوی فیلت
 داخــل اتــاق جلوگیــری مــی �کنــد. ایــن فیلتــر 

ً
تهویــه مطبــوع و نها�تــا

ــود.  ــض ش ــر تعوی ــر 20/000 �یلومت ــرویس دوره ای ه ــی س ــد ط با�
 بــه دفترچــه گارانتــی ســرویس دوره ای مراجعــه �کنیــد.

ً
لطفــا

تعویض فیلتر تهویه مطبوع

1. فیلتــر تهویــه هــوا در داخــل �کنســول مر�ــزی و پشــت مجموعــه 
تهویــه مطبــوع قــرار گرفتــه اســت. در گام نخســت مــی با�ســت 
رو�ــش ایــن قســمت �ــه در �کنــار پــای سرنشــین جلــو قــرار دارد، 

بــاز گــردد.
2. دو قســمت بــاال و پا�کیــن فیلتــر را بــه آرامــی فشــار داده و فیلتــر 

را از جــای خــود خــارج �کنیــد و بــا فیلتــر جد�ــد جا�گزیــن نما�کیــد.
3. رو�ش قسمت مربوطه را در جای خود قرار دهید.

ــط  ــوع توس ــه مطب ــر تهوی ــض فیلت ــود تعوی ــی ش ــه م ــه: توصی نککت
ــردد. ــام گ ــص انج ــین متخص تککنیس

خــم  به راحتــی  آب  راد�اتــور  و  �کندانســور  پره هــای 
می شــوند، لــذا می با�ســت بــا فشــار آب �ــم و �ــک بــرس 
نــرم تمیــز شــود. در هــوای ســرد، سیســتم تهویــه مطبــوع 
)�ولر(با�ــد هــر هفتــه حداقــل 5 دقیقــه روشــن شــود. ایــن 
�ار با�ــد زمانــی صــورت گیــرد �ــه خــودرو در حــال حر�ــت بــا 
ــت. ــی اس ــور معمول ــای موت ــد و دم ــت می باش ــرعت ثاب س

موجــود  روان �ار  روغــن  می شــود  باعــث  امــر  ایــن 
�ــه  صورتــی  در  دربیا�ــد.  گــردش  بــه  خنک �کننــده  در 
خنک �کنندگــی سیســتم تهویــه مطبــوع �اهــش پکیــدا �ــرده 
اســت جهــت ســرویس بــا نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل 
فرمائیــد. تعمیــرات و نگهــداری سیســتم تهویــه مطبــوع 
بــه جهــت بازیابــی گاز مبــرد نیــاز بــه دســتگاه مخصــوص بــه 
ــتفاده  ــده اس ــی ش  از گاز بازیاب

ً
ــددا ــوان مج ــا بت ــود دارد ت خ

نمــود. زیــرا رهــا شــدن گاز در هــوا باعــث آلودگــی محیــط 
ــه  ــتم تهوی ــرویس سیس ــه س ــاز ب ــورت نی ــود. در ص می ش
تمــاس  مجــاز  نما�ندگــی  بــا  می شــود  توصیــه  مطبــوع 

فرمائیــد. حاصــل 

توجه

نگهداری و تعمریات

فیلتر سوخت
ســرویس  جــدول  در  �ــه  �یلومتــری  و  زمان بنــدی  براســاس 
دوره ای نوشــته شــده فیلتــر ســوخت با�ــد تعویــض گــردد. توصیه 
می شــود هــر30 مــاه �ــا 45000 �یلومتــر �ــا هــر زمانــی �ــه احســاس 
�رد�ــد ســوخت �کثیــف شــده اســت، فیلتــر ســوخت را تعویــض 
احتمــال  بیشــتر  غبارآلــود  مناطــق  در  رانندگــی  هنــگام  نمائیــد. 
ــر  ــض فیلت ــازه تعوی ــه ب ــود دارد در نتیج ــر وج ــدن فیلت ــدود ش مس
را �وتاه تــر نمائیــد. بــرای تعویــض فیلتــر ســوخت بــا نما�ندگــی 

ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم مج

فیلتر هوا

براســاس زمان بنــدی و مســافتی �ــه در جــدول ســرویس دوره ای 
نوشــته شــده فیلتــر هــوا با�ــد تعویــض گــردد. در صورتــی �ــه 
وارد  به راحتــی  گردوغبــار  نشــود،  نصــب  به درســتی  هــوا  فیلتــر 
موتــور شــده و باعــث ســا�ش ســیلندر می شــود. در صــورت نیــاز 
ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــر ب ــض فیلت ــه تعوی ب
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باتری

باتــری ســمت چــپ محفظــه موتــور قــرار دارد و وظیفــه اصلــی 
در  دارد.  برعهــده  را  خــودرو  اســتارت  بــرای  بــرق  نیــروی  تأمیــن 
صورتــی �ــه شــارژ باتــری خالــی شــده باشــد خــودرو نمی توانــد 

روشــن شــود .

درمان اورژانسی تماس با الکیترولیت باتری
الککترولیــت باتــری بــه شــدت خورنــده و به شــدت ســمی اســت. در 
صــورت تمــاس تصادفــی بــا ایــن مــاده، بــه روش زیــر عمــل �کنیــد:

ــو  ــا آب شستش ــه ب ــم ها آن را 15 دقیق ــا چش ــاس ب ــورت تم درص
ــد. ــه نمائی ــی مراجع ــز درمان ــه مرا� ــه ب ــد و بالفاصل دهی

آورده،  بیــرون  را  آلــوده  لبــاس  پوســت:  بــا  تمــاس  صــورت  در 
 درمان هــای 

ً
پوســت را بــا آب فــراوان شستشــو داده و ســریعا

ــا  ــتباه: آب � ــه اش ــیدن ب ــورت نوش ــد. در ص ــروع �کنی ــکی را ش پزش
شــیر بنوشــید و بالفاصلــه بــه مراجــع درمانــی مراجعــه �کنیــد.

نحوه استفاده از باتری و احتیاط های الزم
پــس از خامــوش �ــردن موتــور، بــرای مــدت طوالنــی از چراغ هــا، 

ــتفاده نککنیــد. ــا�ل برقــی اس ــا�ر وس ــرف پاک �ــن و س ب
بــرای پــارک بیــش از پنــج روز، توصیــه می شــود �ابــل منفــی باتــری 
برقــی  تجهیــزات  توســط  باتــری  شــارژ  مصــرف  از  تــا  شــود  جــدا 

جلوگیــری شــود.
هرمــاه با�ــد شــرا�ط باتــری بررســی شــود. ترمینــال قطــب هــا با�ــد 
از نظــر خوردگــی �ــا وجــود مــواد شــیمیایی مثــل پودر ســفید �ــا زرد 
ــی  ــا نما�ندگ ــی ب ــود خوردگ ــورت وج ــود. در ص ــی ش ــن بررس روش

مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد.

باتــری در عملکــرد نرمــال، گاز هیــدروژن قابــل انفجــار تولیــد 
می �کنــد و قــرار گرفتــن در �کنــار جرقــه �ــا آتــش می توانــد 
آن  انفجــاری  انــرژی  و  شــده  باتــری  شــدن  منفجــر  باعــث 

می توانــد باعــث جراحــات شــد�د گــردد.

هشدار

نگهداری و تعمریات
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تنظیم فشار باد الستیک
شــرا�ط  بهتریــن  در  می تــوان  الســتیک  بــاد  فشــار  تنظیــم  بــا 
ــا دارای  ــاد و � ــم ب ــتیک � ــود. الس ــتفاده نم ــودرو اس ــی از خ به راحت
ســا�کیدگی در نحــوه رانندگــی تأثیــر گذاشــته و مصــرف ســوخت را 
بــاال می بــرد و گــرم شــدن بیــش از انــدازه تا�ــر باعــث نشــتی هــوا از 

می شــود. الســتیک 
الســتیک �م بــاد باعــث می شــود خــودرو روان حر�ــت نکــرده و 
ناهمــواری جاده هــا باعــث آســیب  بیشــتر و حتــی ســا�ش بیشــتر 

الســتیک می شــود.

برچسب فشار باد الستیک

برچســب فشــار بــاد الســتیک بــر روی ســتون درب ســمت راننــده 
چســبانده شــده و فشــار چرخ هــای جلــو و عقــب الســتیک زاپــاس 

در آن درج شــده اســت.

الستیک ها
به منظــور رانندگــی ا�مــن، نــوع و ســا�ز الســتیک با�ــد مناســب 
 
ً
ــال ــد �ام ــتیک با� ــاد الس ــور  آج و ب ــد. همین ط ــما باش ــودروی ش خ

ــد. ــب باش ــرا�ط مناس در ش

د�گــری  شــارژر  بــه  را  خــودرو  باتــری  داریــد  قصــد  اگــر 
ســپس  و  منفــی  قطــب  ابتــدا  با�ــد  نما�کیــد،  وصــل 
بــه  آســیب  از  تــا  نمائیــد  جــدا  را  باتــری  مثبــت  قطــب 
با�ــد  ابتــدا  شــود.  جلوگیــری  خــودرو  برقــی  تجهیــزات 
مجــدد  وصــل  هنــگام  و  شــود  جــدا  منفــی  �ابــل 
شــود. وصــل  �ار  انتهــای  در  منفــی  �ابــل  با�ــد  نیــز 

هشدار

ــاد  ــار ب ــا فش ــاد و � ــا�ش زی ــا س ــتیک های ب ــتفاده از الس اس
ــردد. ــادف گ ــروز تص ــث ب ــد باع ــب می توان نامناس

تمامــی  با�ــد  الســتیک ها  نگهــداری  و  �ــردن  بــاز  بــرای 
شــود. رعا�ــت  مربوطــه  دســتورالعمل های 

توجه
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الســتیک ها با�ــد در شــرا�ط خــوب نگهــداری شــده و با�ــد دارای 
عمــق )آج( مناســب باشــند. نقــاط بیــرون زده در ســطح تمــاس 
ــزان  ــری می ــرای اندازه گی ــی ب ــالک خوب ــر( م ــر زی ــق تصوی ــر )مطاب تا�
 mm آج  ضخامــت  �ــه  صورتــی  در  اســت  الســتیک  ســا�ش 
در  الســتیکی  چنیــن  گــردد.  تعویــض  با�ــد  الســتیک  اســت   1/6

نــدارد. را  الزم  چســبندگی  لغزنــده،  و  خیــس  جاده هــای 

به نکات مربوط به فشار باد الستیک در ذ�ل توجه فرمائید.
بررســی  الســتیک ها  رانندگــی  هربــار  از  قبــل  می شــود  توصیــه 

شــود.
فشار باد الستیک ها هر ماه بررسی شود.

فشــار بــاد الســتیک با�ــد در زمانــی چــک شــود �ــه الســتیک ســرد 
اســت براســاس برچســب فشــار بــاد الســتیک �ــه روی قــاب درب 

راننــده چســبانده شــده اســت اندازه گیــری شــود.
 )بعــد از رانندگــی طوالنــی( 

ً
هنگامــی �ــه الســتیک گــرم اســت مثــال

فشــار بــاد الســتیک حــدود  kPa 30-40 بیشــتر از زمانــی اســت �ــه 
الســتیک ســرد اســت. ایــن پد�ــده طبیعــی اســت. بنابرایــن در ایــن 

زمــان فشــار بــاد الســتیک را �ــم نککنیــد.
زیرا باعث فشار نامناسب باد الستیک می شود.

بررسی الستیک
بــرای بررســی وضعیــت الســتیک با�ــد آن را از نظــر هرگونــه آســیب، 

فرورفتگــی بدنــه و ســا�ش بررســی �کنیــد.
بررسی های خاص به صورت زیر است:

ــت. در  ــرده اس ــاد � ــیب د�ده ب ــتیک آس ــاری الس ــطح �کن ــا س 1. آج �
ــود. ــض ش ــتیک تعوی ــد الس ــرا�طی با� ــن ش چنی

2. �کنــاره الســتیک خراشــیده شــده، تــرک خــورده و �ــا پارگــی دارد. 
در ایــن صــورت اگــر نــخ �ــا ســیم تا�ــر مشــاهده می شــود با�ــد 

ــردد. ــض گ ــتیک تعوی الس
3. در صــورت ســا�کیدگی بیــش از حــد آج، الســتیک با�ــد تعویــض 

گــردد.
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تعویض الستیک ها و چرخ ها
در  و  همان ســا�ز  �ــا  راد�ــال  الســتیک   از  با�ــد  تعویــض،  بــرای 
همــان محــدوده بارگیــری و ســرعت اســمی و حدا�کثــر فشــار بــاد 
الســتیک ســرد )در �کنــار الســتیک قیــد شــده اســت( اســتفاده 

نمــود.
اســتفاده هم زمــان از الســتیک راد�ــال و مــورب باعــث �اهــش 
ــود.  ــی ش ــودرو م ــری خ ــان پذ� ــش و فرم ــری، �ش ــی ترمزگی توانای
اســتفاده از الســتیک بــا ســا�زها و �ــا ســاختار مختلــف باعــث 
عمــل  به درســتی   )ABS( قفــل  ضــد  ترمــز  سیســتم  می شــود 
ســرعت  مقا�ســه  بــا   )ABS( قفــل  ضــد  ترمــز  سیســتم  نککنــد. 
الســتیک ها  تعویــض  هنــگام  بنابرایــن  می �کنــد  عمــل  چرخ هــا 
با�ــد از الســتیک هایی بــا همــان ســا�ز الســتیک خــودرو اســتفاده 
ــرعت  ــر س ــب ب ــاختار نامناس ــا�ز و س ــا س ــتیک هایی ب ــود. الس ش
چــرخ تأثیــر مــی گــذارد و باعــث �اهــش عملکــرد سیســتم ضــد 
الســتیک  چهــار  هــر  با�ــد  حالــت،  بهتریــن  در  شــود.  مــی  قفــل 
ــان  ــب هم زم ــتیک عق ــا دو الس ــو � ــتیک جل ــا دو الس ــان و � هم زم
تعویــض شــوند. تعویــض فقــط �ــک الســتیک بــر قابلیــت حر�ــت 

می گــذارد. تأثیــر  خــودرو 
بــرای تعویــض چــرخ با�ــد مطمئــن باشــید چــرخ جد�ــد همــان 
بــا  چــرخ  تعویــض  از  قبــل  دارد.  را  قبلــی  چــرخ  مشــخصات 

فرمائیــد. حاصــل  تمــاس  مجــاز  نما�ندگــی 

روش نگهداری از الستیک
ــد  ــا می توان ــت چرخ ه ــم درس ــب، تنظی ــاد مناس ــار ب ــر فش ــالوه ب ع
ــا�کیدگی  ــه س ــورت هرگون ــد. در ص ــتیک بکاه ــا�کیدگی آج الس از س
ــاس  ــاز تم ــی مج ــا نما�ندگ ــی ب ــن رانندگ ــداوم در حی ــرزش م ــا ل و �

ــد. ــل فرمائی حاص

جابه جا کردن الستیک ها

به منظــور افزا�ــش طــول عمــر الســتیک ها و ســا�ش �کســان 
عــوض  الســتیک ها  جــای  �یلومتــر   15/000 هــر  با�ــد  الســتیک، 
بــاال  شــکل  براســاس  الســتیک ها  �ــردن  جابه جــا  روش  شــود. 

. شــد می با
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مشخصات چرخ و الستیک

مشخصات رینگ

مشخصات الستیک
بــا توجــه بــه ســا�ز مناســب ایــن خــودرو، فشــار بــاد الســتیک را بــا 
ــا  ــا ب ــوده و � ــم نم ــده تنظی ــاب درب رانن ــب روی ق ــه برچس ــه ب توج

ــد. ــل فرمائی ــاس حاص ــاز تم ــی مج نما�ندگ

الستیک های زمستانی
بــا توجــه بــه محدود�ــت اســتفاده از الســتیک های تابســتانی بــرای 
فصــل زمســتان توصیــه می شــود بــرای رانندگــی در جاده هــای 
�ــخ زده و برفــی از الســتیک زمســتانی اســتفاده شــود. می تــوان 
الســتیک زمســتانی را بــر روی هــر چهــار چــرخ به صــورت هم زمــان 
نصــب �ــرد تــا از ا�منــی رانندگــی اطمینــان حاصــل شــود. توصیــه 
مــی گــردد هــر 4 الســتیک از نظــر برنــد و شــکل ظاهــری �کســان 
باشــند. هنــگام خریــد بــه ســا�ز، میــزان تحمــل بــار و نــرخ ســرعت 
الســتیک توجــه �کنیــد. بــرای نصــب الســتیک های زمســتانی بــه 

ــد. ــه �کنی ــتورالعمل آن توج دس
ســرعت  نــرخ  بــا  زمســتانی  الســتیک  از  اســتفاده  صــورت  در 
نککنیــد. رانندگــی  موردنظــر  حــد  از  باالتــر  ســرعت  بــا  پا�کین تــر، 

زنجیر چرخ
تنهــا در مــوارد اضطــراری �ــا هنــگام رانندگــی در مناطــق خــاص 
می تــوان از زنجیــر چــرخ اســتفاده نمــود. زنجیــر چــرخ با�ــد روی 
ــرخ  ــر چ ــه زنجی ــت � ــح آن اس ــود. ترجی ــب ش ــرک نص ــای مح چرخ ه

ــود. ــب ش ــرخ نص ــار چ ــر چه روی ه
ــد  ــود و با� ــد می ش ــودرو �کن ــت خ ــرخ، حر� ــر چ ــب زنجی ــس از نص پ
بــرای جلوگیــری از افزا�ــش بــار بــا ســرعت �ــم رانندگــی نمــود. 
ــگام  ــد هن ــودرو باش ــتیک های خ ــا�ز الس ــد هم س ــرخ با� ــر چ زنجی
نصــب بــه دســتورالعمل شــر�ت ســازنده زنجیــر چــرخ توجــه �کنید.

بررسی فشار باد الستیک
لحظــه ای  و  پویــا  به صــورت  الســتیک  بــاد  فشــار  سیســتم 
صــورت  در  می نما�ــد.  بررســی  را  الســتیک  دمــای  و  بــاد  فشــار 
غیرمعمــول بــودن فشــار بــاد الســتیک اطالعــات مربوطــه روی 
بــاد  فشــار  بخــش  )بــه  می شــود  داده  نشــان  نشــانگر  صفحــه 
در  نما�نــد.  مراجعــه  نشــانگر(  )صفحــه   2 فصــل  در  الســتیک( 
بــه  بــاد الســتیک،  پا�ــش فشــار  از سیســتم  هنــگام اســتفاده 

مــوارد زیــر توجــه فرمائیــد:
1. فشــار بــاد الســتیک را تــا حــد امــکان همیشــه نزد�ــک فشــار بــاد 

اســتاندارد نگــه داریــد.
2. در صورتــی �ــه به دلیــل تعمیــر �ــا تعویــض الســتیک، سنســور 
ــل  ــا به دلی ــت و � ــده اس ــض نش ــتیک تعوی ــاد الس ــار ب ــش فش پا�
نصــب �ــا پکیــاده �ــردن الســتیک آســیب ند�ــده اســت نیــازی بــه 

ــد. ــتیک نمی باش ــاد الس ــار ب ــور فش ــدد سنس ــم مج تنظی
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متعلقات همراه 3. هنــگام توقــف خــودرو، سنســور فشــار بــاد تا�ــر هیــچ اطالعاتی 
حر�ــت  زمــان  در  اطالعــات  ارســال  فقــط  و  نمی �کنــد  ارســال  را 
ــف  ــودرو متوق ــه خ ــی � ــن هنگام ــرد. بنابرای ــورت مي گی ــودرو ص خ
نما�ــش  خــودرو  حر�ــت  آخریــن  بــه  مربــوط  اطالعــات  اســت 
داده می شــود. بنابرایــن در صــورت تنظیــم بــاد الســتیک، با�ــد 
اطالعــات فشــار بــاد الســتیک به روزرســانی شــود. پــس از رانندگــی 
حداقــل بــرای �ــک دقیقــه بــا ســرعت 40Km/h �ــا بیشــتر اطالعــات 
فشــار بــاد و دمــای الســتیک بــر روی صفحــه نشــانگر به روزرســانی 

می شــود.
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــد ب ــر �کن ــا تغیی ــرخ ه ــت چ ــه موقعی ــی � 4. در صورت
با�ســت  مــی  هــا،  چــرخ  بــاد  فشــار  هــای  سنســور  موقعیــت 

گردنــد. تعریــف  مجــددا  1. مثلث هشدارسنســورها 
2. جک

3. آچار چرخ
4. قالب �دک �شی

5. اهرم جداسازی رو�ش مهره ها
6. جلیقه شبرنگ

دارد.  قــرار  زاپــاس  الســتیک  درون  فــوم  �ــک  درون  ابــزار  )ایــن 
جلیقــه شــبرنگ درون محفظــه نگهــداری اشــیاء ســمت سرنشــین 

قــرار دارد.(
راد�و پخش  )سیستم مولتی مد�ا(

چرخ زاپاس
�ف پوش متحرک

نگهداری و تعمریات
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سرویس دوره ای منظم
مراجعــه  مربوطــه  جــدول  بــه  منظــم  دوره ای  ســرویس  جهــت 

�کنیــد.

موارد بررسی روزانه

نوع بررسی  آ�تم

بعد از هربار تعویض روغن، سطح روغن را بررسی �کنید. سطح روغن موتور

پس از هربار تعویض، سطح ما�ع خنک �کننده را بررسی �کنید. سطح ما�ع خنک �کننده

قبل از هربار رانندگی، پدال ترمز را بررسی �کنید تا از عملکرد آن اطمینان حاصل 
�کنید.

پدال ترمز

قبل از هربار رانندگی عملکرد بوق را بررسی �کنید. بوق

درب های خودرو )ازجمله درب های عقب( را باز  و بسته �کنید و از نظر ا�منی، 
قفل  آن ها را بررسی �کنید.

درب خودرو

هر هفته عملکرد تهویه مطبوع را بررسی �کنید. سیستم تهویه مطبوع

هر ماه مخزن ما�ع شیشه شوی را بررسی �کنید. ما�ع شیشه شوی

هر ماه عملکرد برف پاک �ن را بررسی نمائید. برف  پاک �ن

هر ماه فشار باد الستیک ها را بررسی �کنید همچنین آن ها را از نظر سائیدگی آج 
و �ا فرورفتن جسم خارجی در آن بررسی �کنید.

الستیک ها

هر ماه شرا�ط باتری را بررسی �کنید. باتری

هربار �ه از بخاری �ا �ولر استفاده می �کنید خروجی هوای �خ زدای شیشه را 
بررسی �کنید.

عملکرد �خ زدای شیشه جلو

هر ماه وضعیت چراغ های جلو، چراغ های �وچک، چراغ های عقب، چراغ ترمز 
سوم و چراغ دوربین را بررسی نمائید.

چراغ های خودرو

نگهداری و تعمریات
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پولیش و وا�س
ــه  ــیمیایی ب ــواد ش ــا م ــار و � ــبیدن گردوغب ــودرو از چس ــس خ وا�
بدنــه جلوگیــری می �کنــد. پــس از شســتن و خشــک �ــردن خــودرو 
ســه  هــر  خــودرو  زدن  وا�ــس  �کنیــد  اســتفاده  بدنــه  وا�ــس  از 
ــت  ــا �یفی ــواد ب ــود از م ــه می ش ــگ بدن ــظ رن ــث حف ــار باع ــک ب ــاه � م
اســتفاده �کنیــد. هنــگام اســتفاده از دســتورالعمل روی جعبــه 

 دو نــوع محصــول وجــود دارد:
ً
پکیــروی نمائیــد. معمــوال

1. وا�س بدنه
وا�ــس بدنــه نوعــی وا�ــس اســت �ــه بــرای حفــظ رنــگ بدنــه، 
رنگ پریدگــی ناشــی از آفتــاب و آلودگی هــای هــوا مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. بــرای خودروهــای جد�ــد فقــط با�ــد از ایــن نــوع 

وا�ــس اســتفاده نمــود.
2. وا�س پولیش

ــدر  ــا � ــید و � ــه ا�س ــی � ــطوح رنگ ــر س ــرای تعمی ــش ب ــس پولی وا�
 بــراق شــوند. ایــن نــوع 

ً
شــده اســت اســتفاده می شــود تــا مجــددا

 شــامل مــواد صیقل دهنــده و �ــا حــالل اســت 
ً
وا�ــس معمــوال

ــه  ــی � ــد. در صورت ــاک �کن ــطوح پ ــید را از روی س ــد ا�س ــه می توان �
ســطح رنگــی بــه حالــت قبلــی خــود بــاز نگشــت پــس از وا�ــس بدنــه 

خــودرو با�ــد از وا�ــس پولیــش اســتفاده نمــود.

اســتفاده از مــواد تمیز�کننــده بــرای پــاک �ــردن آلودگــی و 
فضــوالت پرنــدگان ممکــن اســت باعــث از بین رفتــن وا�س 
بدنــه شــود پــس الزم اســت آن منطقــه را دوبــاره وا�ــس زد.

هشدار

سرویس ظاهر خودرو
بــا ســرویس به موقــع و حرفــه ای می تــوان خــودرو را در شــرا�ط 
ــورت  ــودرو به ص ــر خ ــداری ظاه ــوه نگه ــت، نح ــه داش ــوب نگ مطل
زیــر اســت: رنــگ، پولیــش چرخ هــا و غیــره و همین طــور بررســی 

ــی. ــگ زدگ ــدم زن ع

شستشوی خودرو
تمیــز �ــردن مرتــب خــودرو می توانــد از ظاهــر خــودرو مراقبــت 
ــگ  ــیدگی رن ــث خراش ــد باع ــنگ ریزه می توان ــار و س ــد. گردوغب نما�
خــودرو شــود، فضــوالت پرنــدگان نیــز می توانــد باعــث آســیب 

ــود. ــودرو ش ــه خ ــگ بدن رن
اســتفاده  توصیه شــده  شــوینده های  و  حالل هــا  از  فقــط 
ــر  ــد و آن را از نظ ــه داری ــک نگ ــودرو را خش ــه خ ــواره بدن ــد و هم �کنی
خراشــیدگی و �ــا پریدگــی رنــگ بررســی نمائیــد. در صــورت هرگونــه 

رنگ پریدگــی �ــا خراشــیدگی آن را ترمیــم �کنیــد.

ــه  ــد ب ــی توان ــوی م ــویندهای ق ــیمیایی و ش ــای ش ــالل ه ح
رنــگ بدنــه خــودرو و قطعــات پالســتیکی آســیب وارد نما�د. 
بــرای زدودن گــرد و غبــار از آب تمیز اســتفاده �کنیــد. در همه 
ــامل  ــا ش ــی ه ــه آلودگ ــاری از هرگون ــودرو را ع ــه خ ــان بدن زم
مــواد  درختــان،  صمــغ  پرنــدگان،  فضــوالت  غبــار،  و  گــرد 
ــای  ــوینده ه ــد از ش ــی توانی ــته و م ــه داش ــره نگ ــی و غی نفت
ــی  ــن آلودگ ــردن چنی ــاک � ــرای پ ــن ب ــد تربانتی ــب مانن مناس
شستشــو  آب  بــا  را  آن  ســریعا  و  نمــود  اســتفاده  هایــی 

ــود. ــری ش ــه جلوگی ــش بدن ــه پولی ــیب ب ــا از آس ــد ت دهی
ــه  ــک حول ــا � ــه، آن را ب ــی بدن ــطح بیرون ــردن س ــاک � ــس از پ پ
نــرم پــاک �کنیــد. خشــک شــدن بدنــه در معــرض هــوا ممکــن 
اســت باعــث از بیــن رفتــن درخشــانی آن و �ــا ا�جــاد لــک آب 

بــر روی بدنــه شــود.

توجه

نگهداری و تعمریات
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ترمیم رنگ
ــم  ــا قل ــه ب ــگ را بالفاصل ــی روی رن ــای جزئ ــا خراش ه ــرک و � ــد ت با�

ــود. ــری ش ــی جلوگی ــا از خوردگ ــرد ت ــگ � ــوص رن مخص

لومینیومی چرخ ها رینگ آ
رینــگ  با�ــد  خــودرو  بدنــه  خارجــی  بخــش  �ــردن  تمیــز  از  پــس 
آلومینیومــی چرخ هــا نیــز شســته شــود. پــس از شســتن بــا مــواد 

شــوینده آن را بــا آب فــراوان بشــوئید.

رسویس و نگهداری داخل خودرو

کف پوش
ــه  ــا هرگون ــید ت ــی بکش ــودرو را جاروبرق ــوش خ ــم �فپ ــور منظ به ط
آلودگــی از �فپــوش پــاک شــود. جمــع شــدن گردوغبــار باعــث 
آســیب بــه �فپــوش می شــود. به طــور منظــم �فپــوش را بــا مــواد 

ــد. ــی بمان ــز باق ــه تمی ــا همیش ــوئید ت ــوینده بش ش

روکش ها
ــپس  ــد. و س ــز �کنی ــی تمی ــا جاروبرق ــا را ب ــم رو�ش ه ــور منظ به ط
ــرده و  ــز � ــا را تمی ــرم آن ه ــی آب ول ــردن �م ــپری � ــا اس ــد ب می توانی

ــد. ــک �کنی ــوای آزاد خش ــپس در ه س

مواد پالستیکی
گردوخــاک روی مــواد پالســتیکی را بــا جاروبرقــی تمیــز �ــرده و 
لکه هــای ســخت را بــا دســتمال و اســپری آب معمولــی پــاک �کنیــد.

می توانیــد از پاک �کننــده مــواد پالســتیکی خــودرو نیــز اســتفاده 
ــد. �کنی

بخش های چرمی
در   

ً
خصوصــا چرمــی  بخش هــای  گردوغبــار  �ــردن  تمیــز  بــرای 

می توانیــد  نمائیــد.  اســتفاده  جاروبرقــی  از  چین خوردگی هــا 
بخش هــای چرمــی خــودرو را بــا �ــک دســتمال نــم دار و آب پــاک 
نمــوده و ســپس آن را بــا دســتمال خشــک د�گــری پــاک �کنیــد. 
چرمــی  بخش هــای  �ــردن  تمیــز  بــرای  صابــون  از  می توانیــد 

�ــرد. اســتفاده 

شیشه ها
ــع  ــه ها از ما� ــی شیش ــی و خارج ــمت داخل ــردن قس ــز � ــرای تمی ب
ــرم  ــتمال ن ــک دس ــور از � ــد همین ط ــتفاده �کنی ــوی اس شیشه ش
بــرای خشــک �ــردن شیشــه و ســطوح پالســتیکی اســتفاده �کنیــد.

خوش بوکیننده هوا
داخــل  بــرای  دئودورانت هــا  و  خوش بو�کننده هــا  از  می توانیــد 
جامــد  انــواع  از  می شــود  توصیــه  �کنیــد  اســتفاده  خــودرو 
اســتفاده شــود. مــواد داخــل برخــی از خوش بو�کننده هــای ما�ــع 
می توانــد بــه پارچــه �ــا قطعــات داخــل خــودرو آســیب زده و باعــث 

شــود. آن هــا  ترک خوردگــی 
محکــم  از  ما�ــع  خوش بو�کننده هــای  از  اســتفاده  صــورت  در 

�کنیــد. حاصــل  اطمینــان  آن هــا  قرارگیــری  محــل  بــودن 

نگهداری و تعمریات
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کمربند ا�منی
ــون  ــی از آب و صاب ــد ا�من ــوی �مربن ــه شستش ــاز ب ــورت نی در ص
رقیــق اســتفاده �کنیــد. هرگــز از مــواد ســفید�کننده و محلول هــای 
ــد  ــر �مربن ــول عم ــوادی ط ــن م ــد. چنی ــتفاده نککنی ــده اس پاک �کنن
ا�منــی را �اهــش می دهــد. قبــل از خشــک شــدن �مربنــد ا�منــی 

ــود. ــتفاده نم ــد از آن اس نبا�
می شــود  باعــث  ا�منــی  �مربنــد  حــد  از  بیــش  شــدن  �کثیــف 
�ــه �مربنــد ا�منــی به آرامــی جمــع شــود. از �ــک محلــول آب و 
صابــون مال�ــم و �ــا الــکل ا�زوپروپیــل اســتفاده �ــرده و داخــل 

�کنیــد. تمیــز  را  �مربنــد  جمع شــونده 
در  نمی شــود.  توصیــه  ا�منــی  �مربنــد  �ــردن  تمیــز  و  پکیــاده 
صورتــی �ــه �مربنــد ا�منــی بــرای تمیــز �ــردن با�ــد پکیــاده شــود، بــا 

نما�ندگــی مجــاز تمــاس حاصــل فرمائیــد.

ضد زنگ
دو دلیل برای زنگ زدگی خودرو وجود دارد:

1. رطوبت در سوراخ های بدنه جمع شده است.
2. ال�ه محافظ روی سطح بدنه و زیر خودرو از بین رفته است.

ال�نده ها کینترل آ

ال�نده اگزوز سیستم کینترل آ
سیســتمی بســیار �ارآمــد اســت �ــه میــزان آال�نده هــای  اگــزوز را 

ــد. ــرل می �کن �کنت
هرگونــه تغییــر در ســاختار سیســتم �کنتــرل آال�نــده  اگــزوز ممنــوع 
اســت زیــرا بــر میــزان حر�ــت خــودرو، ا�منــی و پا�ــداری خــودرو 
ــزوز"  ــده اگ ــای آال�ن ــی گازه ــررات "ا�من ــالف مق ــته و برخ ــر گذاش تأثی

ــت. اس
عــالوه بــر آن در صورتــی �ــه بــه دلیــل تغییــر در ســاختار سیســتم 
�ار�ــرد  در  اختــالل  �ــا  و  آســیب  دچــار  خــودرو  آال�ندگــی،  �کنتــرل 

گــردد. شــامل پوشــش گارانتــی نخواهــد بــود.

نگهداری و تعمریات
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محفظه موتور 

اطالعات مربوط به شناسایی خودرو 

شماره موتور 

اطالعات ابعادی خودرو 

اطالعات مربوط به وزن خودرو 

اطالعات مربوط به موتور 

اطالعات مربوط به شاسی 

محدوده عملیات استاندارد ترمز 

مانورپذ�ری خودرو 

فهرست سیاالت و باتری 

مصرف سوخت کلی 

پارامترهای تنظیم چرخ 

سا�ز الستیک 

ال�ندگی  ملزومات کینترل آ

ملزومات فنی خاص برای سرویس و نگهداری سیستم �کنترل آال�ندگی 

سنسور ا�سیژن 

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۹

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۲

۱۴۳

مشخصات فین
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شماره موتور
4A95TD محل قرارگیری شماره موتور

محفظه کابین

اطالعات مربوط به شناسایی خودرو
�ــد شناســایی خــودرو در جاهــای مختلــف خــودرو وجــود دارد 

.)VIN(

ــک  ــین ح ــی سرنش ــر صندل ــودرو، زی ــه خ ــی بدن ــش داخل 1.  روی بخ
شــده �ــه با�ــد �فپــوش را بــاال بزنیــد تــا آن را ببینیــد.

پشــت  سرنشــین  نشــیمنگاه  زیــر  در  و  داخلــی  بخــش  روی    .2
اســت. شــده  حــک  راننــده 

4A95TD حک شده شماره موتور

مشخصات فین
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*Exclusive/noble/

flagship
Luxurious واحد نام

4565 4565 mm طول خودرو

1860 1860 mm عرض خودرو

1690 1690 mm ارتفاع خودرو

1590 1590 mm فاصله بین دو چرخ جلو

1595 1595 mm فاصله بین دو چرخ عقب

2715 2715 mm فاصله محور عقب و جلو

*Exclusive/noble/

flagship
Luxurious واحد نام

5 5 Person ظرفیت سرنشین

1550 1500 Kg وزن خالص

905 870 Kg وزن روی محور جلو

645 630 Kg وزن روی محور عقب

1925 1875 Kg حدا�کثر وزن ناخالص

1013 995 Kg
حدا�کثر وزن ناخالص روی 

محور جلو

912 880 Kg
حدا�کثر وزن ناخالص روی 

محور عقب

اطالعات ابعادی خودرو

اطالعات مربوط به وزن خودرو

مشخصات فین
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1.5TD/7DCT واحد نام

4A95TD - مدل موتور

چهارسیلندر خطی، 16 سوپاپ، توربوشارژ - نوع

1.481 L حجم موتور

86×ϕ 74 mm �ورس

9.5:1 - نرخ نسبت ترا�م

195/5600 HP/rpm توان اسمی

۲۸۵/۱۵۰۰-۴۰۰۰ Nm/rpm حدا�کثر گشتاور موتور

1-3-4-2 - ترتیب احتراق

1.5TD/7DCT نام

7DCT - نوع گیربکس

سیستم تعلیق مستقل مک فرسون سیستم تعلیق جلو
نوع سیستم تعلیق

سیستم تعلیق عقب مستقل مولتی لینک سیستم تعلیق عقب

فرمان برقی نوع �مکی سیستم فرمان پذ�ری

نوع "x" هیدرولیک دو لوله ساختار

سیستم ترمز
ترمز د�سکی ترمز جلو

ترمزد�سکی ترمز عقب

1mm~12mm لقی پدال ترمز

اطالعات مربوط به موتور

اطالعات مربوط به شایس

مشخصات فین
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اندازه واحد نام

25 )mm( مقدار استاندارد
د�سک ترمز چرخ جلو

23 )mm( حد مجاز

12 )mm( مقدار استاندارد
لنت ترمز چرخ جلو

2 )mm( حد مجاز

12 )mm( مقدار استاندارد
د�سک ترمز چرخ عقب

10 )mm( حد مجاز

10 )mm( مقدار استاندارد
لنت ترمز چرخ عقب

۲ )mm( حد مجاز

1.5TD/7DCT واحد نام

195 Km/h حدا�کثر سرعت

%30 % حدا�کثر شیب پکیمایی

عملکرد د�نامیکی خودرو

اندازه های استاندارد سیستم ترمز

*Exclusive/noble/

flagship
Luxurious واحد نام

17 17 درجه
 زاویه ورود )بدون بار( 

 )Approach(

26 26 درجه
زاویه خروج )بدون بار( 

 )Departure(

11.8 11.8 m حداقل قطر دور زدن

10±165 10±165 mm حداقل فاصله تا زمین

مانور پذ�ری خودرو

مشخصات فین
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حجم کامل مشخصات نام

55L RON92# �ا بیشتر  سوخت

4L Uniform petrochemical low ash SP 5W30-)LA( روغن موتور

8.5L OAT ما�ع خنک �کننده موتور بدون مخزن

4.25L FUCHS- Pentosin FFL7-A 7 DCT روغن گیربکس

0.6L ~ 0.8 DOT4 روغن ترمز

2L NFC-60 شیشه شوی

500g R134a گاز مبرد �ولر

L2 12V-60AH باتری

فهرست سیاالت و باتری

L/100KM نام

6.9 مصرف سوخت تر�یبی

9.3 مصرف سوخت شهری

5.5 مصرف سوخت جاده ای

مرصف سوخت کلی

مشخصات فین
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پارامتر نام

0.08°± 0.04° چرخ جلو
زاویه تو )TOE( چرخ

0.08°± 0.08° چرخ عقب

-0.3°± 0.5° چرخ جلو
زاویه �مبر چرخ

-0.86°± 0.5° چرخ عقب

6.01°± 0.5° چرخ جلو زاویه �ینگ پکین عقب

13.29°± 0.5° چرخ عقب انحراف �ینگ پکین

1.5TD/7DCT نام

235/55 R19 *235/60 R18 سا�ز الستیک

19x7J *18X6   1/2   J مشخصات رینگ

230 kpa (33psi) 230 kpa (33psi) فشار باد الستیک

235/55 R 19 T155/90 R 17 سا�ز الستیک زاپاس

230 kpa (33 psi) 420 kpa (70 psi) فشار باد الستیک زاپاس

سا�ز الستیک

پارامرتهای تنظیم چرخ

سیستم تعلیق عقب مستقل چندمیله ای

مشخصات فین
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در مورد ECU موتور با�د ملزومات زیر رعا�ت شود :
ECU  .1 را بــه �انککتــور دســته ســیم وصــل �ــرده و از بســته بــودن ســوئیچ اطمینــان حاصــل �کنیــد. �انککتــور ECU )واحــد �کنتــرل الککترونیکی 
ــودداری  ــیم ECU خ ــته س ــش دس ــش بی رو� ــا بخ ــای ECU و � ــه پکین ه ــت زدن ب ــد و از دس ــدا نککنی ــاز ج ــوئیچ ب ــت س ــور( را در موقعی موت

�کنیــد.
2.  جرقــه ا�جــاد شــده توســط الککتریســیته ســا�ن می توانــد باعــث آســیب بــه ECU شــود، بنابرایــن از تمــاس ECU بــا الککتریســیته ســا�ن 

ــودداری �کنید. خ
ECU  .3 نبا�د در معرض ولتاژ بیش از 16 ولت باشد.

4.  �انککتورهای مثبت و منفی ECU را برعکس وصل نککنید.
ــری  ــارف د�گ ــاده غیرمتع ــر م ــر ه ــا اث ــه ECU و � ــطح بدن ــرک روی س ــچ ت ــد هی ــرد. نبا� ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــده نبا� ــیب د� ECU  .5 آس

ــود. ــتفاده نم ــای ECU اس ــق روی پکین ه ــواد عای ــا�ر م ــا س ــگ و � ــپری رن ــد از اس ــد. نبا� باش
6.  از هیچ گونه ابزار و �ا وسیله ای برای ضربه زدن روی هیچ قسمتی از ECU استفاده نککنید.

7.  از قراردادن میدان های الککترومغناطیسی و منابع RF در �کنار ECU خودداری �کنید.
 محکم و در جای خود نصب شده است.

ً
8.  مطمئن شوید �ه ECU �امال

9.  هنــگام تعمیــر و جوشــکاری خــودرو مراقــب باشــید ECU آتــش نگیــرد. در صــورت امــکان قبــل از شــروع تعمیــرات، ECU را خــارج نمــوده 
و آن را از جرقه هــای جوشــکاری دور نگــه داریــد.

 محکم وصل شده باشند.
ً
10.  هنگام وصل باتری به �ک منبع تغذ�ه خارجی، الککترودها با�د �امال

ال�ندگی ملزومات کینترل آ

ال�ندگی ملزومات فنی خاص برای سرویس و نگهداری سیستم کینترل آ

مشخصات فین
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1.  بــه منظــور جلوگیــری از آســیب المنت هــای ســرامیکی �ــا المنت هــای گرم �ــن سنســور ا�ســیژن، از افتــادن �ــا برخــورد آن بــا �ــک 
ــد. ــاب �کنی ــخت اجتن ــم س جس

2.  پس از نصب سنسور ا�سیژن از آسیب د�دگی آن به دلیل ضربه زیاد به موتور جلوگیری نما�کید.
3.  از بــه وجــود آمــدن ســیگکنال خروجــی نادرســت توســط رســوب �ربــن، روغــن موتــور نشــتی و �ــا ســا�ر آال�نده هــای ارگانیــک جلوگیــری 

. �کید نما

سنسور ا�سیژن
هنــگام �ار�ــرد موتــور بــا افزا�ــش نــرخ تر�یــب ســوخت بــا هــوا، میــزان غلظــت ا�ســیژن در اگــزوز افزا�ــش می �ابــد. در ایــن زمــان، ولتــاژ 
خروجــی سنســور ا�ســیژن نزد�ــک بــه ۰ ولــت می باشــد. وقتــی نــرخ تر�یــب ســوخت بــا هــوا �اهــش می �ابــد غلظــت ا�ســیژن در اگــزوز 
�اهــش �افتــه و ولتــاژ خروجــی سنســور نزد�ــک بــه ۱ ولــت می شــود. سنســور ا�ســیژن موتــور نیــاز بــه هیچگونــه تنظیــم �ــا تعمیــر نــدارد.

شرا�ط زیر نشانه نقص سنسور ا�سیژن است :
1.  �انککتور برقی سنسور ا�سیژن آسیب د�ده است.

2.  عنصر زیرو�ونیوم �ارایی الزم را ندارد.
3.  مدار المنت گرم �ن سنسور ا�سیژن قطع �ا دچار اتصال �وتاه شده است.

4.  مدار المنت القایی سنسور ا�سیژن قطع �ا دچار اتصال �وتاه شده است.
5.  اتصال �وتاه رزیستور سنسور ا�سیژن با بدنه

6.  مدار المنت گرم �ن سنسور ا�سیژن با بدنه اتصال �وتاه برقرار �رده است.

احتیاط های الزم در مورد استفاده از سنسور ا�سیژن

مشخصات فین
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نام و نشانی نما�ندگی های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش:

شــبکه خدمــات پــس از فــروش محصــوالت آریــن پــارس در سراســر �شــور،ارائه خدمــات گارانتــی بــه مشــتریان را برعهــده دارد لــذا تا�یــد و 
توصیــه مــی شــود بــرای دریافــت هرگونــه خدمــات در دوره گارانتــی و پــس از آن و نیــز بــرای انجــام ســرویس هــای دوره ای خــودروی خــود 

بــه ایــن شــبکه مراجعــه فرما�کیــد.
همچنین مواد مصرفی خودرو با�د از نما�ندگی های مجاز )با برند های مورد تا�کید( تامین گردد.

0 2 1  -  4 8 4 9 1 1 1 1          0 2 1  -  4 8 4 9 1 3 3 3 مد�ریت ارتباط با مشتریان:   

0 2 1  -  4 8 4 9 1 4 9 1 امداد: 

جهت اطالع از سرویس های دوره ای  خودروی خود به کیتابچه گارانتی رجوع فرما�یید

   www.lamari.ir ــرکت ــا�ت ش ــه وب س ــاز ب ــای مج ــی ه ــت نما�ندگ ــن وضعی ــالع از آخری ــت اط ــی جه ــدار گرام خری

ــد ــل فرما�یی ــاس حاص ــن 48491000-021 تم ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و � مراجع
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ــه  ــارت و ب ــدن و تج ــت، مع ــورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ وزارت صنع ــماره ۶۰/۲۵۵۳۸۵ م ــنهاد ش ــه پکیش ــه ۱۳۹۵/۱/۲۲ ب ــران در جلس ــأت وزی هی
اســتناد مــاده )۱۰( قانــون حما�ــت از حقــوق مصرفککننــدگان خــودرو ـ مصــوب ۱۳۸۶ـ آ�کیــن  نامــه اجرایــی قانــون مذ�ــور را بــه شــرح زیــر 

تصویــب �ــر د:

ماده ۱

اصطالحات ذ�ل در معانی مشروح مربوط به �اربرده می شود:

ــا  ــار ت ــین و ب ــل سرنش ــرای حم ــی ب ــر عموم ــتفاده در معاب ــرای اس ــارج ب ــا خ ــل � ــد داخ ــوری تولی ــه موت ــیله نقلی ــوع وس ــر ن ــودرو: ه ۱- خ

ظرفیــت مجــاز.

۲- عرضــه �کننــده: هــر شــخص حقیقــی �ــا حقوقــی �ــه بــه طــور مســتقیم �ــا از طریــق واســطه فــروش مبــادرت بــه فــروش خودروهــای 

نــو تولیــدی و وارداتــی خــود مــی �کنــد.

۳- واسطه فروش: هر شخص حقیقی �ا حقوقی �ه با موافقت عرضه �کننده نسبت به فروش خودرو اقدام میککند.

۴- نما�ندگــی مجــاز: هــر شــخص حقیقــی �ــا حقوقــی �ــه بــا موافقــت عرضــه �کننــده عهــده دار فــروش و خدمــات پــس از فــروش خــودرو 

در طــول مــدت ضمانــت اســت.

۵- مصرف �کننده: هر شخص حقیقی �ا حقوقی �ه خودرو را برای استفاده شخصی �ا عمومی در اختیار دارد.

۶- بهای خودرو: مبلغی است �ه در قرارداد واگذاری و �ا در برگه فروش توسط عرضه �کننده قید گرد�ده است.
قانون حما�ت از حقوق مصرف �کنندگان خودرو

مطلب پکیشنهادی: قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲

ــور  ــی در ام ــتانداردهای ابالغ ــت اس ــه رعا� ــف ب ــده موظ ــه �کنن ــودرو، عرض ــدگان خ ــرف �کنن ــوق مص ــت از حق ــون حما� ــاده ۲ از قان ــق م طب

ا�منــی ، �یفیــت، ســالمت خــودرو و مطابقــت آن بــا ضمانــت ارائــه شــده بــه مصــرف �کننــده مــی باشــد.

تبصــره ۱- دوره تضمیــن نمــی توانــد �متــر از �ــک ســال از زمــان تحویــل خــودرو بــه مصــرف �کننــده �ــا �ار�ــردی برابــر بــا ســی هــزار �یلومتــر 

)هــر �ــدام زودتــر بــه پا�ــان برســد( باشــد.

تبصــره ۲- دوره تعهــد �ــا دوره تامیــن قطعــات و ارائــه خدمــات فنــی اســتاندارد، برابــر ۱۰ ســال از زمــان تحویــل رســمی آخریــن خــودرو بــه 

مصــرف �کننــده مــی باشــد.

ماده ۳

براســاس مــاده ۳ از قانــون حما�ــت از حقــوق مصــرف �کننــدگان خــودرو، عرضــه �کننــده در طــول مــدت ضمانــت مکلــف بــه رفــع هــر نــوع 

نقــص �ــا عیــب )ناشــی از طراحــی ، مونتــاژ ، تولیــد �ــا حمــل( اســت �ــه در خــودرو وجــود داشــته �ــا در نتیجــه اســتفاده معمــول از خــودرو 
بــروز نمــوده و بــا مفــاد ضمانتنامــه و مشــخصات اعــالم بــه مصــرف �کننــده مغا�ــر بــوده �ــا مانــع اســتفاده مطلــوب از خــودرو �ــا نافــی 

ا�منــی آن باشــد �ــا موجــب �اهــش ارزش معامالتــی خــودرو شــود.

هزینــه رفــع نقــص �ــا عیــب خــودرو در طــول مــدت ضمانــت و جبــران �لیــه خســارات وارده بــه مصــرف �کننــده و اشــخاص ثالــث ، اعــم از 

ــای  ــه ه ــد( هزین ــث باش ــخص ثال ــه ش ــدات بیم ــارج از تعه ــه خ ــب )� ــا عی ــص � ــی از نق ــان ناش ــای درم ــه ه ــی و هزین ــی و جان ــارات مال خس
حمــل خــودرو بــه تعمیــرگاه ، تامیــن خــودروی جا�گزیــن مشــابه در طــول مــدت تعمیــرات )چنانچــه مــدت توقــف خــودرو بیــش از چهــل و 

هشــت ســاعت باشــد( بــر عهــده عرضــه �کننــده مــی باشــد.

قانون حما�ت از حقوق مرصف کینندگان خودرو
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ــده  ــه �کنن ــود. عرض ــی ش ــاء م ــاز ا�ف ــی مج ــا نما�ندگ ــروش � ــطه ف ــق واس ــا از طری ــتقیم � ــور مس ــه ط ــده ب ــه �کنن ــدات عرض ــره ۱- تعه تبص

ــهای الزم  ــن آموزش ــی و تامی ــات �د� ــع قطع ــر و توزی ــاز تعمی ــای مج ــی ه ــا نما�ندگ ــس از فــروش � ــات پ ــبکه خدم ــاد ش ــف بــه ا�ج مکل
متناســب بــا تعــداد خودروهــای عرضــه شــده در ســطح �شــور بــوده و نمــی توانــد مصــرف �کننــده را بــه مراجعــه بــه نما�ندگــی معینــی 

ــد. ــار نما� اجب

ــات  ــدا در هی ــن ابت ــت طرفی ــب درخواس ــی حس ــوع اختالف ــوق ، موض ــاده ف ــوع م ــن موض ــن طرفی ــالف بی ــروز اخت ــورت ب ــره ۲- در ص تبص

ــی  ــروی انتظام ــناس نی ــتری و �ارش ــمی دادگس ــناس رس ــودرو، �ارش ــده خ ــه �کنن ــای عرض ــکل از نما�ندگیه ــه ، متش ــالف مربوط ــل اخت ح
بــه ریاســت

�ارشــناس رســمی دادگســتری طــرح و رای الزم بــا ا�کثریــت آراء صــادر خواهــد شــد. در صــورت اعتــراض هــر �ــک از طرفیــن بــه رای صــادره 
، خواســته در دادگاه صالحــه قابــل پکیگیــری خواهــد بــود. دادگاه صالحــه با�ــد خــارج از نوبــت و حدا�کثــر ظــرف دو مــاه انشــاء رای نما�ــد.

ماده ۴
چنانچــه نقــص �ــا عیــب قطعــات ا�منــی خــودرو در طــول دوره ضمانــت پــس از ســه بــار تعمیــر همچنــان باقــی باشــد �ــا در صورتــی �ــه 
نقــص �ــا عیــب قطعاتــی �ــه موجــب احتمــال صدمــه جســمی �ــا جانــی اشــخاص گــردد و بــا �ــک تعمیــر برطــرف نشــده باشــد �ــا خــودرو 
بیــش از ســی روز بــه دلیــل تعمیــرات غیــر قابــل اســتفاده بمانــد ، عرضــه �کننــده مکلــف اســت حســب درخواســت مصــرف �کننــده 

ــترد دارد. ــده مس ــرف �کنن ــه مص ــای آن را ب ــق ، به ــا تواف ــا ب ــض � ــو تعوی ــودروی ن ــا خ ــوب را ب ــودروی معی خ

ــون  ــاده )۳( قان ــره )۲( م ــوع تبص ــالف موض ــل اخت ــات ح ــق هی ــل آن از طری ــل و فص ــن ، ح ــن طرفی ــالف بی ــروز اخت ــورت ب ــره ۱- در ص تبص

ــد. ــی باش ــودرو م ــدگان خ ــرف �کنن ــوق مص ــت از حق حما�

تبصــره ۲- عرضــه �کننــده حــق واگــذاری �ــا اســتفاده از خــودروی مســترد شــده را پکیــش از رفــع عیــب نــدارد، واگــذاری خــودروی مزبــور پــس 

از رفــع عیــب و نقــص قبلــی و بــا اعــالم صریــح عیــوب مزبــور در اســناد واگــذاری مجــاز مــی باشــد.

ماده ۵

ــاز  ــی مج ــروش و نما�ندگ ــطه ف ــده ، واس ــه �کنن ــه عرض ــت � ــده اس ــودرو آم ــدگان خ ــرف �کنن ــوق مص ــت از حق ــون حما� ــاده ۵ قان در  م

تعمیــر موظفنــد هــر بــار �ــه خــودروی موضــوع ضمانــت ، مــورد تعمیــر �ــا خدمــات مختلــف دوره ای قــرار مــی گیــرد ، پــس از اتمــام �ار ، بــه 
صــورت مککتــوب �لیــه عیــب هــا و نقــص هــای اعالمــی از ســوی مصــرف �کننــده ، اقدامهــای انجــام شــده و قطعــات تعمیــر و �ــا تعویــض 

شــده را در صــورت وضعیــت ذ�ــر نمــوده و آن را تســلیم مصــرف �کننــده نما�ــد.

تبصره- استفاده از قطعات غیر استاندارد �ا تا�کید نشده توسط عرضه �کننده و نما�ندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.

ماده ۶

ــن  ــد،  ای ــن باش ــع( ناممک ــل رف ــر قاب ــی و غی ــش بین ــل پکی ــر قاب ــه )غی ــر مترقب ــوادث غی ــل ح ــه دلی ــده ب ــه �کنن ــدات عرض ــام تعه ــه انج چنانچ

ــود. ــی ش ــزوده م ــت اف ــه دوره ضمان ــق ب ــدت تعلی ــد. م ــی آ� ــق در م ــت تعلی ــه حال ــدات ب تعه

ماده ۷

هــر نــوع توافــق مســتقیم �ــا غیرمســتقیم بیــن عرضــه �کننــده ، واســطه فــروش �ــا مصــرف �کننــده �ــه بــه موجــب آن تمــام �ــا بخشــی از 

تعهداتــی �ــه عرضــه �کننــده بــر طبــق قانــون حما�ــت از حقــوق مصــرف �کننــدگان خــودرو و �ــا ضمانتنامــه صــادر بــر عهــده دارد ، ســاقط 
نما�ــد �ــا بــه عهــده واســطه فــروش �ــا هــر عنــوان د�گــری گــذارده شــود ، در برابــر مصــرف �کننــده باطــل و بالاثــر مــی باشــد.

ــدگان  ــرف �کنن ــوق مص ــت از حق ــون حما� ــمولین قان ــرارداد و مش ــن ق ــف طرفی ــوق و تکالی ــه حق ــراردادی � ــوع ق ــر ن ــاد ه ــره- انعق تبص

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــی و از درج ــر قانون ــابه غی ــورد مش ــی و م ــون مدن ــاده ۱۰ قان ــتناد م ــه اس ــود ب ــت نش ــودرو در آن رعا� خ
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ماده ۸

هرگونــه عیــب و نقــص و خســارات جانــی و مالــی وارده بــه مصــرف �کننــده و اشــخاص ثالــث �ــه بــه دلیــل تعویــض �ــا نصــب قطعــات و 
سیســتمهای جانبــی و �ــا دریافــت خدمــات خــارج از شــبکه رســمی و مجــاز عرضــه �کننــده توســط مصــرف �کننــده طــی دوران ضمانــت 
ا�جــاد شــود از شــمول قانــون حما�ــت از حقــوق مصــرف �کننــدگان خــودرو خــارج اســت و هیــچ گونــه حقــی بــرای مصــرف �کننــده و 

ــد. ــی �کن ــاد نم ــده ا�ج ــه �کنن ــر عرض ــث در براب ــخاص ثال اش

ماده ۹
عرضــه �کننــده مکلــف اســت تعهــدات موضــوع قانــون حما�ــت از حقــوق مصــرف �کننــدگان خــودرو را بــه صــورت �کتبــی در اوراق 
ضمانتنامــه قیــد نمــوده و در زمــان تحویــل خــودرو، بــه نحــو مقتضــی موضــوع قانــون حما�ــت از حقــوق مصــرف �کننــدگان خــودرو را بــه 

ــد. ــالم نما� ــده اع ــرف �کنن ــه مص ــن ب ــح و روش ــور صری ط

ماده ۱۰
ــر در  ــاز تعمی ــی مج ــاد نما�ندگ ــای ا�ج ــورد مال�ه ــژه در م ــه وی ــودرو )ب ــدگان خ ــرف �کنن ــوق مص ــت از حق ــون حما� ــی قان ــه اجرائ ــن نام آئی
ســطح �شــور بــه ازاء تعــداد خودروهــا عرضــه شــده( ظــرف ســه مــاه از تاریــخ تصویــب توســط وزارت صنا�ــع و معــادن تهیــه شــده و بــه 

تصویــب هیــات وزیــران مــی رســد. 

ماده ۱۱
وزارت صنا�ــع و معــادن مکلــف بــه نظــارت بــر اجــراء قانــون حما�ــت از حقــوق مصــرف �کننــدگان خــودرو در راســتای حفــظ حقــوق مصــرف 

�کننــدگان و اعــالم گــزارش ادواری شــش ماهــه بــه �میســیون صنا�ــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی اســت.
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هیــأت وزیــران در جلســه  ۱۳۹۵/۱/۲۲ بــه پکیشــنهاد شــماره ۶۰/۲۵۵۳۸۵ مــورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بــه 
اســتناد مــاده )۱۰( قانــون حما�ــت از حقــوق مصرفککننــدگان خــودرو ـ مصــوب ۱۳۸۶ـ آ�کیــن  نامــه اجرایــی قانــون مذ�ــور را بــه شــرح زیــر 

تصویــب �ــر د:

ماده ۱
ــروش و  ــس از ف ــات پ ــای خدم ــطه   ه ــروش، واس ــای ف ــطه   ه ــدگان، واس ــه   �کنن ــام عرض ــامل تم ــه ش ــن   نام ــن آ�کی ــدرج درای ــط من ضواب
نما�ندگی هــای مجــاز انــواع وســا�ل نقلیــه موتــوری اعــم از ســواری، مینی بــوس، میــدل بــاس، اتوبــوس، ون، وانــت، �امیونــت، �امیــون، 

�شــنده، تریلــر و انــواع موتورســیکلت ســاخت داخــل �شــور �ــا خــارج مــی   باشــد.

ماده ۲
در این آ�کین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به �ار می روند:

الف ـ قانون: قانون حما�ت از حقوق مصرف �کنندگان خودرو - مصوب ۱۳۸۶ -
ب ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پ ـ عرضه �کننــده: هــر شــخص حقیقــی �ــا حقوقــی �ــه بــه طــور مســتقیم �ــا از طریــق واســطه فــروش، مبــادرت بــه فــروش خودروهــای 
نــو ســاخت داخــل �شــور �ــا وارداتــی خــود می نما�ــد.

ت ـ خدمــات پــس از فــروش: �لیــه خدمــات پــس از فــروش �ــک محصــول از قبیــل ضمانــت و تعهــد شــامل پشــتیبانی خدمــات، تعمیرات 
و تأمیــن قطعــات اســتاندارد �ــه موجــب تضمیــن �ار�ــرد مطلــوب محصــول می باشــد.

ــده دار   عه
ً
ــا ــا توأم � 

ً
ــا ــده، صرف ــت عرضه �کنن ــا موافق ــه ب ــی � ــا حقوق ــی � ــخاص حقیق ــروش: اش ــس از ف ــروش و پ ــات ف ــطه خدم ث ـ واس

ــی از  ــوان بخش ــه عن ــد ب ــور می توان ــطه مذ� ــند. واس ــاز می باش ــای مج ــق نما�ندگی ه ــودرو از طری ــروش خ ــس از ف ــروش و پ ــات ف خدم
ــد. ــه نما� ــود را ارائ ــات خ ــوده و خدم ــت نم ــده فعالی ــارت عرضه �کنن ــت نظ ــتقل تح ــر�کتی مس ــوان ش ــه عن ــا ب ــده � ــه   �کنن ــه عرض مجموع

ج ـ نما�ندگــی مجــاز: هــر شــخص حقیقــی �ــا حقوقــی �ــه بــا موافقــت عرضه �کننــده عهــده دار فــروش و خدمــات پــس از فــروش خــودرو 
در طــول مــدت ضمانــت اســت.

چ ـ شــیوه ارا�ــه خدمــات پــس از فــروش خــودرو: براســاس اســتاندارد ملــی شــماره )۱۹۱۱۷( درخصــوص تعییــن شــیوه مربــوط بــه امــور 
خدمــات پــس از فــروش خــودرو، شــاخص ها و نحــوه ارزیابــی عرضه �کننــده، واســطه خدمــات پــس از فــروش و نما�ندگــی هــای مجــاز آ 

ن و همچنیــن رده بنــدی و پا�ــش عملکــرد آنهــا می باشــد.
ــور  ــه ام ــوط ب ــیوه مرب ــن ش ــور تعیی ــه منظ ــه ب ــتورالعملی � ــودرو: دس ــروش خ ــات ف ــی خدم ــط و ارزیاب ــرا�ط، ضواب ــتورالعمل ش ح ـ دس
همچنیــن  و  ن  آ  نما�ندگی هــای  و  فــروش  خدمــات  واســطه  عرضه �کننــده،  ارزیابــی  نحــوه  و  شــاخص ها  خــودرو،  فــروش  خدمــات 

رده بنــدی و پا�ــش عملکــرد آنهــا توســط وزارت تهیــه و ابــالغ می شــود.
خ ـ خدمــات دوره تضمیــن: مجموعــه خدمــات تعمیــرات، تأمیــن و تعویــض قطعــات �ــا تعویــض خــودرو �ــه در �ــک دوره زمانــی �ــا طــی 

مســافت مشــخص مطابــق مــواد )۱۲( و )۱۳( ایــن آ�کین نامــه و انجــام آن بــه صــورت را�ــگان بــه عهــده عرضه �کننــده می باشــد.
دـ  خدمــات دوره تعهــد: مجموعــه خدمــات تعمیــرات،   تأمیــن و تعویــض قطعــات و پشــتیبانی خدمــات �ــه در �ــک دوره زمانــی مشــخص 
مطابــق مــاده )۱۵( ایــن آ�کین نامــه و در قبــال دریافــت اجــرت »برابــر بــا نــرخ مصــوب موضــوع بنــد )ط( مــاده )۲( ایــن آ�کین نامــه« از ســوی 

عرضه �کننــده بــرای مصرف �کننــده انجــام می شــود.
ــی    ــه م ــده ارائ ــه مصرف �کنن ــاز ب ــی مج ــرون از نما�ندگ ــودرو در بی ــتقرار خ ــل اس ــه در مح ــی � ــداد و تعمیرات ــات ام ــیار: خدم ــات س ذ ـ خدم

شــود.
ـ  خدمــات فنــی اســتاندارد: خدماتــی �ــه مطابــق بــا اســتاندارد �ارخانــه   ای، ملی، بیــن   المللی �ا ســا�ر اســتانداردها و دســتورالعمل های  ر

تخصصی رســمی باشــد.

آ�ینی  نامه اجرایی قانون حما�ت از حقوق مرصف  کینندگان خودرو
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ــتفاده  ــده و اس ــات عرضه �کنن ــد خدم ــت و تعه ــئولیت دوره ضمان ــده مس ــی و در برگیرن ــان فارس ــه زب ــت ب ــندی اس ــه: س ز ـ ضمانت نام
ــود. ــی   ش ــده م ــل مصرف �کنن ــودرو، تحوی ــراه خ ــه هم ــده ب ــط عرضه �کنن ــه توس ــودرو � ــوب از خ مطل

ـ  اســتفاده مطلــوب از خــودرو: اســتفاده از هــر خــودرو مطابــق مشــخصات اعــالم شــده از ســوی عرضــه   �کننــده بــه ویــژه در مــورد تعــداد  ژ
سرنشــین و مقــدار بار.

سـ  �کتابچــه راهنمــای مصرف �کننــده: �کتابچــه   ای اســت حداقــل بــه زبــان فارســی، �ــه با�ــد در زمــان تحویــل خــودرو از طــرف عرضه �کننــده 
ــات  ــن متعلق ــودرو ، عناوی ــوب از خ ــتفاده مطل ــوه اس ــل نح ــواردی از قبی ــاوی م ــد ح ــه با� ــن �کتابچ ــود. ای ــلیم ش ــده تس ــه مصرف �کنن ب
الزامــی همــراه خــودرو از قبیــل راد�ــو پخــش، چــرخ زاپــاس، جــک، آچــار چــرخ، �ــف پــوش متحــرک، مثلــث خطــر و تجهیــزات اضافــی خــودرو، 
ــانی  ــام و نش ــای دوره   ای، ن ــن بازد�ده ــن عناوی ــی( و همچنی ــهری و تر�یب ــرون ش ــهری، ب ــیکل ش ــک س ــه تفکی ــوخت )ب ــرف س ــزان مص می

نما�ندگــی   هــای مجــاز شــبکه فــروش و خدمــات پــس از فــروش، متــن قانــون، آ�کین نامــه و دســتورالعمل های اجرایــی آن باشــد.
ش ـ تأمیــن خــودروی جا�گزیــن مشــابه: واگــذاری خــودروی مشــابه و درصــورت عــدم امــکان، پرداخــت خســارت توقــف خــودرو در دوره 

تضمیــن اســت.
ص ـ قیمت �ارشناسی: قیمتی �ه بر اساس نظر �ارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین می شود.

ض ـ شــر�ت بازرســی: شــخصیت حقوقــی دارای صالحیــت از طــرف ســازمان ملــی اســتاندارد ا�ــران �ــه توســط وزارت بــرای انجــام ارزیابــی 
عملکــرد عرضه �کننــده، واســطه فــروش، واســطه خدمــات پــس از فــروش، نما�ندگــی هــای مجــاز و ارائــه گزارش هــای ادواری �ــا مــوردی 

ــود. ــاب می ش ــده انتخ ــه وزارت و عرضه �کنن ب
ــیار،  ــات س ــروش و خدم ــس از ف ــات پ ــطه خدم ــاز، واس ــای مج ــت نما�ندگی ه ــودن فعالی ــی ب ــه صنف ــر ب ــات: نظ ــات و قطع ــرخ خدم ط ـ ن
اجــرت �ــا دســتمزد خدمــات و همچنیــن نــرخ قطعــات و مــواد مصرفــی مطابــق مــاده )۵۱( اصالحــی قانــون نظــام صنفــی �شــور ـ 
ــده، از وی  ــه مصرف �کنن ــمی ب ــاب رس ــالغ صورتحس ــات و اب ــه خدم ــن و در ازای ارائ ــارت تعیی ــیون نظ ــت �میس ــا محوری ــوب ۱۳۹۲ـ ب مص

دریافــت می شــود .
ظ ـ خودروی نو: خودرویی �ه به هنگام تحویل به مصرف �کننده بیش از )۹۹( �یلومتر طی مسافت نکرده باشد.

ــارف از آن  ــتفاده متع ــکان اس ــدم ام ــا ع ــت � ــادی �اال، خدم ــش ارزش اقتص ــب �اه ــه موج ــی � ــر حالت ــا تغیی ــه و � ــاده، نقیص ــب: زی ع ـ عی
می شــود.

غ ـ قطعه ا�منی خودرو  : قطعاتی �ه عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد.
تبصــره ـ فهرســت ایــن قطعــات توســط وزارت بــا همــکاری ســازمان ملــی اســتاندارد ا�ــران و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی 

جمهــوری اســالمی ا�ــران تهیــه و اعــالم می شــود.
ف ـ عیب ا�منی: عیـوبـی �ه احتمـال ا�جـاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصــره ـ وزارت موظــف اســت بــا همــکاری ســازمان ملــی اســتاندارد ا�ــران و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی جمهــوری اســالمی ا�ــران، 
فهرســت عیــوب ا�منــی خــودرو و همچنیــن قطعــات مشــمول اســتاندارد اجبــاری خــودرو را تهیــه و ابــالغ نما�ــد.

ق ـ قطعــه و مــاده مصرفــی: قطعــات و مــوادی ماننــد روغن هــا )نظیــر روغــن موتــور و گیربکــس(، ما�عــات )نظیــر ما�ــع ضد�ــخ و ما�ــع 
شیشــه شــوی(، فیلترهــا )نظیــر فیلتــر بنزیــن، هــوا و روغــن( و ســا�ر قطعــات و مــوادی �ــه فهرســت �امــل آن توســط وزارت تهیــه و ابــالغ 

خواهــد شــد.
ک ـ اســتانداردها و مقــررات ابالغــی: �لیــه معیــار   هــا و مشــخصات ناظــر بــر تولیــد، ا�منــی، �یفیــت، آال�ندگــی زیســت محیطــی، فــروش 
و خدمــات پــس از فــروش خــودرو �ــه از ســوی وزارت، ســازمان ملــی اســتاندارد ا�ــران،   ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارت نفــت 

ابــالغ و
رعا�ت آنها از سوی عرضه �کننده الزامی است.

تبصــره ـ اســتاندارد   هــای فنــی شــر�ت   هــای عرضه �کننــده در صــورت عــدم مغا�ــرت بــا مــوارد فــوق، جــزو اســتاندارد   هــای ابالغــی 
محســوب خواهــد شــد. 
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سفارشی تعداد محدود مشارکت در تولید پییش فروش
تحویل فوری

محدود تولید عادی قطعی

قیمت توافقی زمان 

عقد قرارداد
قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

قیمت زمان 

تحویل مندرج در 

قرارداد

قیمت قطعی 

زمان عقد قرارداد

قیمت قطعی زمان 

عقد قرارداد
قیمت

داخلی سه ماه- 

وارداتی چهار ماه
سه سال دوازده ماه نه ماه سی روز

حدا�کثر تاریخ 

تحویل

-
حداقل سود سپرده سه ساله نظام 

بانکی

حداقل سود 

سپرده �ک ساله 

نظام بانکی

حداقل سود

سپرده برابر

مقرراتنظام

بانکي در مدت

قرارداد

-
حداقل سود 

مشار�ت

سه درصد ماهانه
سود مشار�ت بعالوه �ک درصد 

ماهانه

سود مشار�ت 

بعالوه �ک درصد 

ماهانه

سود مشار�ت 

بعالوه �ک درصد 

ماهانه

دو و نیم درصد 

ماهانه

حداقل سود 

انصراف

در صورت تأخیر بیش 

از دو ماه در تحویل 

خودرو موضوع 

قرارداد، مشتري حق

انصراف خواهد 

داشت.

در صورت عدم امکان تحویل خودرو 

موضوع قرارداد، خودروي جا�گزین از 

میان خودروهاي تولیدي به انتخاب

مشتري و شرا�ط مفاد قرارداد تحویل

داده خواهد شد. این موضوع شامل

خودروي وارداتي نمیشود.

نداشتن تعهدات 

معوق
شرا�ط

- در �لیه روشها، اطمینان از تأمین. CKD/CBU و شماره گذاري توسط عرضه �کننده الزامي است.

- در �لیه روشها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطي میسر مي باشد.

- در صــورت اســتفاده از تســهیالت بانــك هــا، مؤسســات اعتبــاري و شــر�کتهاي لیزینــگ، رعا�ــت قوانیــن مرتبــط بــا آن و حصــول اطمینــان عرضــه �کننده از 

تأمیــن و پرداخــت تســهیالت توســط بانــك هــا، مؤسســات اعتبــاري و شــر�کتهاي لیزینــگ بــه متقاضي،پکیــش از انعقــاد قــرارداد و دریافــت وجــوه، الزامــي 

است.

 تعهدات معوق: در فروشهاي فوري، تعهداتي است �ه طبق قرارداد سررسید شده ولي خودرو تحویل نگرد�ده است.

ماده 3
ــودرو و  ــخصات خ ــد مش ــا قی ــوالت ب ــي محص ــروش ا�نترنت ــه ف ــبت ب ــود، نس ــاني خ ــالع رس ــامانه اط ــت در س ــف اس ــده موظ ــه �کنن عرض
شــرا�ط فــروش از قبیــل نشــان تجــاري، نــوع، تیــپ، رنــگ، تجهیــزات درخواســتي، قیمــت خــودرو، ســود مشــار�ت، زمــان تحویــل و ســا�ر 

مــوارد مرتبــط اقــدام نما�ــد.
تبصره  عرضه �کننده موظف است حداقل دو روز�اري قبل از اجراي فرآ�ند فروش شرا�ط موصوف را اطالع رساني عمومي نما�د.

ماده ۴
عرضــه �کننــده موظــف اســت قیمــت نهایــي محصــوالت خــود بــه همــراه قیــد نــوع، تیــپ، رنــگ و متعلقــات، ضوابــط و روشــهاي مختلــف 
فــروش و فرآ�نــد خریــد را بــه صــورت شــفاف و روشــن مطابــق جــدول زیــر تهیــه و در پا�ــگاه اطــالع رســاني و نما�ندگــي هــاي مجــاز فــروش 

خــود، در دســترس متقاضیــان خریــد قــرار دهــد:
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تبصــره 1 حدا�کثــر مبلــغ قابــل دریافــت در قراردادهــاي پکیــش فــروش معــادل پنجــاه درصــد قیمــت فــروش نقــدي محصــول مــورد نظــر در 
هنــگام عقــد قــرارداد مــي باشــد. 

تبصره 2 سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه مي شود.

ــه را از  ــل عرض ــودروی قاب ــداد خ ــامل تع ــوط ش ــوز مرب ــودرو، مج ــروش خ ــه پکیش ف ــدام ب ــل از اق ــت قب ــف اس ــده موظ ــاده۵ ـ عرضه �کنن م
وزارت اخــذ نما�ــد. 

قیــد  فــروش  قــرارداد  در  نما�ــد.  اقــدام  مصرف �کننــده  بــا  فــروش  قــرارداد  عقــد  بــه  نســبت  اســت  موظــف  عرضه �کننــده  ـ  مــاده۶ 
ــود  ــرخ س ــروش، ن ــت ف ــد قیم ــرارداد مانن ــوع ق ــرا�ط موض ــگ و ش ــپ، رن ــوع، تی ــاری، ن ــان تج ــل نش ــر از قبی ــورد نظ ــودرو م ــخصات خ مش
مشــار�ت، تاریــخ تحویــل خــودرو بــا تعییــن مــاه و هفتــه تحویــل، خســارت تأخیــر در تحویــل، فهرســت متعلقــات الزامــی همــراه خــودرو 
از قبیــل راد�ــو پخــش، چــرخ زاپــاس، جــک، آچــار چــرخ، �ف پــوش متحــرک، مثلــث خطــر و تجهیــزات درخواســتی و ارائــه �ــک نســخه از اصــل 

ــت.  ــی اس ــده، الزام ــه مصرف �کنن ــرارداد ب ق

تبصــره ـ هرگونــه تغییــر در اســتانداردهای اجبــاری پــس از عقــد قــرارداد، چنــان چــه موجــب افزا�ــش هزینــه و مشــمول قیمــت گــذاری 

ــود.  ــاظ می ش ــروش لح ــت ف ــذاری در قیم ــت گ ــع قیم ــب مرج ــا تصوی ــود، ب ش

ــخ  ــا تاری ــه ت ــت ود�ع ــخ دریاف ــی را از تاری ــوه دریافت ــار�ت وج ــود مش ــروش، س ــش ف ــرارداد پکی ــت در ق ــف اس ــده موظ ــاده۷ ـ عرضه �کنن م
ــد.  ــت نما� ــرارداد پرداخ ــدرج در ق ــل من تحوی

تبصــره۱ـ عرضه �کننــده موظــف اســت در صــورت تأخیــر در تحویــل خــودرو، از تاریــخ تحویــل منــدرج در قــرارداد تــا زمــان تحویــل خــودرو 
ــه  ــی � ــره۲ـ در صورت ــد. تبص ــت نما� ــبه و پرداخ ــی محاس ــوه پرداخت ــه وج ــبت ب ــل را نس ــر در تحوی ــارت تأخی ــغ خس ــده، مبل ــه مصرف �کنن ب
مصرف �کننــده پــس از ابــالغ دعــوت نامــه �کتبــی عرضه �کننــده، ظــرف پانــزده روز �اری نســبت بــه تســویه حســاب خــودرو موضــوع قــرارداد 
اقــدام ننما�ــد، عرضه �کننــده می توانــد خــودرو را بــه ســا�ر متقاضیــان تحویــل و نوبــت مصرف �کننــده را بــه موعــد د�گــری �ــه نحــوه 

تعییــن آن در قــرارداد مشــخص شــده، مو�ــول نما�ــد.

تبصــره۳ـ در صــورت اعــالم انصــراف مصرف �کننــده �ــک مــاه پــس از عقــد قــرارداد، ســود انصــراف بــر مبنــای ضرا�ــب منــدرج در جــدول ذ�ــل 
مــاده -۴ ایــن آ�کین نامــه محاســبه و پرداخــت می شــود. عرضه �کننــده موظــف اســت ســود انصــراف و مبلــغ پرداختــی را ظــرف بیســت روز 

بــه مصرف �کننــده پرداخــت نما�ــد. انصــراف مصرف �کننــده قبــل از �ــک مــاه از زمــان عقــد قــرارداد مشــمول ســود انصــراف نمی شــود. 
ــخ  ــه از تاری ــراف متعلق ــود انص ــود، س ــت روز ش ــش از بیس ــده بی ــی مصرف �کنن ــوه پرداخت ــت وج ــان بازپرداخ ــه زم ــی � ــره۴ـ در صورت تبص

ــردد.  ــت گ ــبه و پرداخ ــد محاس ــز با� ــور نی ــوه مذ� ــت وج ــخ بازپرداخ ــا تاری ــر ت تأخی

ــخ  ــه از تاری ــراف متعلق ــود انص ــود، س ــت روز ش ــش از بیس ــده بی ــی مصرف �کنن ــوه پرداخت ــت وج ــان بازپرداخ ــه زم ــی � ــره۴ـ در صورت تبص

ــردد. ــت گ ــبه و پرداخ ــد محاس ــز با� ــور نی ــوه مذ� ــت وج ــخ بازپرداخ ــا تاری ــر ت تأخی

ــات  ــتثنای الزام ــه اس ــرارداد ب ــدرج در ق ــرا�ط من ــه ش ــبت ب ــه را نس ــرا�ط عرض ــر در ش ــه تغیی ــت هرگون ــف اس ــده موظ ــاده ۸ ـ عرضه �کنن م
قانونــی، رضا�ــت �کتبــی مصرف �کننــده در الحاقیــه قــرارداد منعقــده، قبــل از ارســال دعــوت نامــه تکمیــل وجــه، قیــد و بــه تأ�کیــد و امضــای 

طرفیــن برســاند.

تبصــرهـ  در صــورت بــروز مشــکل در فرآ�نــد رعا�ــت اســتانداردهای مصــوب و تأخیــر در تحویــل خــودرو، مســئولیت جبــران خســارات وارده 

و �ســب رضا�ــت مصرف �کننــده بــر عهــده عرضه �کننــده اســت. 

ــس از  ــوده و پ ــرل نم ــور وی �کنت ــده را در حض ــتی مصرف �کنن ــودروی درخواس ــل، خ ــان تحوی ــت در زم ــف اس ــده موظ ــاده ۹ـ عرضه �کنن م
ــد. ــل ده ــودرو را تحوی ــب، خ ــود عی ــدم وج ــان از ع ــول اطمین حص
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تبصــره ۱ـ عرضه �کننــده موظــف اســت در صــورت وجــود عیــب احتمالــی در خــودرو، عیــب مربــوط را مطابــق زمــان اســتاندارد تعمیراتــی 
مربــوط، رفــع �کنــد مشــروط بــر آن �ــه رفــع عیــب، موجــب �اهــش ارزش قیمتــی خــودرو نگــردد. درغیــر ایــن صــورت عرضه �کننــده موظــف 

اســت نســبت بــه تعویــض خــودرو و �ــا اخــذ رضا�ــت �کتبــی مصرف �کننــده اقــدام نما�ــد. 

ــر  ــت ه ــودرو تح ــوب خ ــل عی ــع �ام ــد و رف ــه نما� ــاز مراجع ــی مج ــه نما�ندگ ــن ب ــده در دوره تضمی ــه مصرف �کنن ــی � ــره ۲ـ در صورت تبص

شــرا�طی در مــدت زمــان باقــی مانــده از دوره مذ�ــور بــرای نما�ندگــی مجــاز مقــدور نباشــد، عرضه �کننــده �ــا واســطه فــروش بــا نما�ندگــی 
مجــاز موظــف اســت ضمــن الــزام نما�ندگــی مجــاز بــه اعــالم �کتبــی موضــوع بــه مصرف �کننــده ترتیبــی اتخــاد نما�ــد �ــه خــودرو در اولیــن 

فرصــت ممکــن تحــت شــرا�ط تضمیــن رفــع عیــب گــردد. 

ــوب  ــق عی ــت دقی ــن ثب ــد، ضم ــان باش ــت زم ــتلزم گذش ــودرو مس ــوب خ ــع عی ــه رف ــی � ــت در صورت ــف اس ــده موظ ــره۳ـ عرضه �کنن تبص

خــودرو در دو نســخه و تحویــل �ــک نســخه از آن بــه مصرف �کننــده، برابــر مــاده )۱۷( ایــن آ�کین نامــه رفتــار نما�ــد. 

مــاده۱۰ـ عرضه �کننــده موظــف اســت ســند فــروش، صورتحســاب فــروش همــراه بــا درج تفکیکــی اقــالم تشــکیل دهنــده، بهــای خــودرو 
ــای  ــه راهنم ــای ضمانت،�کتابچ ــوط، برگه ه ــوارد مرب ــا�ر م ــات و س ــوارض، مالی ــه، ع ــذاری، بیم ــماره گ ــودرو، ش ــص خ ــای خال ــامل به ش

ــد.  ــه نما� ــده ارائ ــه مصرف �کنن ــودرو ب ــل خ ــان تحوی ــی را در زم ــزات اضاف ــی و تجهی ــان فارس ــه زب ــل ب ــده حداق مصرف �کنن

ــوب  ــرای آن، در چارچ ــن اج ــر حس ــارت ب ــر و نظ ــتورالعمل های زی ــات و دس ــه نظام ــه تهی ــبت ب ــت نس ــف اس ــده موظ ــاده۱۱ـ عرضه �کنن م
دســتورالعمل ابالغــی وزارت اقــدام نما�ــد:

 الف ـ فرآ�ند فروش. 

ب ـ فرآ�ند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف �کننده. 

پ ـ بازرسی قبل از تحویل خودرو. 

ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضه �کننده تا نما�ندگی مجاز. 

ث ـ نظام آموزش �ار�کنان شر�ت عرضه �کننده و نما�ندگی های مجاز خود. 

ج ـ پذ�رش، گردش �ار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نما�ندگی مجاز. 

چ ـ راهنمای تعمیراتی بخش   های مختلف خودرو. 

ح ـ نظام تأمین و توزیع به موقع �لیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نما�ندگی مجاز آنها. 

خ ـ نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نما�ندگی های مجاز خود.

د ـ ارتقای �می و �یفی شبکه نما�ندگی   های مجاز خود. 

ذ ـ اطالع رسانی شفاف رتبه نما�ندگی و حقوق مشتریان در محل پذ�رش نما�ندگی مجاز. 

ر ـ نظام نظرسنجی از مراجعین �لیه نما�ندگی های مجاز.

ز ـ ساز و�ار رد�ابی قطعات به ویژه قطعات ا�منی نصب شده بر روی خودرو. 

ژ ـ نظام رسیدگی به شکا�ات و تعیین تکلیف موضوع با رعا�ت ضوابط قانونی ظرف بیست روز. 

س ـ نظام ارا�ه خدمات سیار و طرح   های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشتر�ین خود. 
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ــا  ــال � ــل دو س ــده حداق ــه مصرف �کنن ــل ب ــخ تحوی ــت از تاری ــواری، ون و وان ــامل س ــبک ش ــای س ــرای خودروه ــن ب ــاده۱۲ـ دوره تضمی م
�ار�ــردی برابــر چهــل هــزار )۴۰۰۰۰( �یلومتــر، هر�ــدام زودتــر فــرا برســد، بــرای خودروهــای ســنگین شــامل مینــی   بــوس، میــدل بــاس، 
اتوبوس،�امیونــت، �امیــون و �شــنده از تاریــخ تحویــل بــه مصرف �کننــده حداقــل دو ســال �ــا �ار�ــردی برابــر دویســت هــزار )۲۰۰۰۰۰( 

ــد.  ــی   باش ــال م ــک س ــل � ــده حداق ــه مصرف �کنن ــل ب ــخ تحوی ــیکلت از تاری ــواع موتورس ــرای ان ــد و ب ــرا برس ــر ف ــدام زودت ــر، هر� �یلومت
تبصــره ۱ـ عرضه �کننــده مــی   توانــد براســاس سیاســت تجــاری خــود و بــه منظــور افزا�ــش رضا�ت منــدی مصرف �کننــده، نســبت بــه 
ــده  ــه مصرف �کنن ــفاف ب ــی و ش ــور �کتب ــه ط ــرا�ط آن ب ــات ش ــد جزئی ــورت با� ــن ص ــه در ای ــد � ــدام نما� ــد اق ــا تعه ــن � ــش دوره تضمی افزا�

ــردد.  ــالم گ اع
تبصــره۲ـ ضمانــت رنــگ بــرای خودروهــای ســبک حداقــل ســه ســال، بــرای خودروهــای ســنگین حداقــل هجده مــاه و بــرای موتورســیکلت 

حداقــل ســه مــاه مــی   باشــد. 
تبصــره ۳ـ عرضه �کننــده موظــف اســت قطعــات، مــواد مصرفــی و اســتهال�ی ناشــی از عیــوب �یفــی و مونتــاژی در هــر �ــک از مجموعــه   

هــای خــودرو را مشــمول خدمــات دوره تضمیــن نما�ــد. 
تبصــره ۴ـ تعمیــر �ــا تعویــض قطعــات خــودرو، ناشــی از خســارت حاصــل از حادثــه �ــا تصــادف �ــه بــه علــت عیــب فنــی خــودرو نباشــد، 

مشــمول ضمانــت نمــی   گــردد.

 ماده۱۳ـ �لیه قطعات و مجموعه   های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند. 
ــامل  ــوا ش ــی ه ــزات �اهنــده آال�ندگ ــده ازجملــه تجهی ــی قلمــداد نش ــواد مصرف ــوان قطعــات و م ــه عن ــه ب ــت قطعاتــی � ــره۱ـ فهرس تبص

�ربــن �کنیســتر، �اتالیســت �انورتــور، حســگر دوم ا�ســیژن و عمــر �ار�ــرد آنهــا �متــر از مــدت زمــان مــورد نظــر در دوره تضمیــن خــودرو 
ــد. ــد ش ــالغ خواه ــن و اب ــط وزارت تعیی ــد، توس می باش

ــی  ــتانداردهای ابالغ ــاس اس ــوده و براس ــن نب ــمول دوره تضمی  مش
ً
ــا ــوا صرف ــه ه ــات �یس ــتم و قطع ــح سیس ــرد صحی ــره۲ـ عملک تبص

ــد.  ــز می باش ــد نی ــامل دوران تعه ش

مــاده۱۴ـ عیــوب ناشــی از عــدم انجــام خدمــات دوره ای مطابــق بــا شــرا�ط منــدرج در �کتابچــه راهنمــای مصرف �کننــده خــودرو در شــبکه 
نما�ندگــی هــای مجــاز شــر�ت عرضه �کننــده خــودرو، باعــث خــروج مجموعه هــای مرتبــط خــودرو بــه خدمــت مــورد نظــر، از شــرا�ط 

تضمیــن می گــردد.

ــان  ــودرو از هم ــتگاه خ ــن دس ــروش آخری ــد از ف ــال بع ــات، ده س ــن قطع ــرات و تأمی ــامل تعمی ــات ش ــد خدم ــان تعه ــدت زم ــاده ۱۵ـ م  م
نشــان تجــاری و نــوع خــودرو، توســط عرضه �کننــده می باشــد.

 مــاده۱۶ـ عرضه �کننــده موظــف اســت نســبت بــه راه انــدازی ســامانه ای مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات بــه منظــور رعا�ــت مفــاد مــاده )۵( 
قانــون و تعییــن زمــان و محــل مراجعــه مصرف �کننــده بــه نما�ندگی هــای مجــاز در دوره تضمیــن و تعهــد اقــدام نما�ــد. در صورتــی �ــه 
مصرف �کننــده تأ�یــد بــر پذ�ــرش در نما�ندگــی خاصــی را داشــته باشــد عرضه �کننــده با�ــد در اولیــن زمــان ممکــن، نســبت بــه اجــرای ایــن 

درخواســت، اقــدام نما�ــد.

 مــاده۱۷ـ عرضه �کننــده موظــف اســت چنانچــه رفــع عیــوب خــودرو در دوره تضمیــن �ــه ناشــی از خســارت حاصــل از حادثــه و �ــا تصــادف 
نباشــد و بیــش از دو روز �اری �ــا زمــان اســتاندارد تعمیــرات تأ�کیــد شــده بــه طــول انجامــد، بــه تأمیــن خــودرو مشــابه جا�گزیــن در طــول 

مــدت تعمیــرات و در صــورت عــدم امــکان، پرداخــت خســارت حــق توقــف خــودرو بــه شــرح مفــاد ایــن آ�کین نامــه اقــدام نما�ــد. 

تبصــره-1 مــدت زمــان توقــف خــودرو، بــرای پرداخــت خســارت در دوره تضمیــن و دوره تعهــد بــه ترتیــب بعــد از دو و هفــت روز �اری و �ــا 

زمــان اســتاندارد تعمیــرات تأ�کیــد شــده، بــرای �لیــه روزهــای توقــف خــودرو در نما�ندگــی اعــم از تعطیــل و غیرتعطیــل بــدون در نظرگرفتــن 
فرآ�ندهــای داخلــی ســازنده و وارد�کننــده و نیــز واســطه خدمــات پــس از فــروش و �ــا نما�ندگــی مجــاز آن، آغــاز و در روزی �ــه نما�ندگــی 
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مجــاز پــس از انجــام  تعمیــرات الزم، آمادگــی تحویــل خــودرو بــه مصرف �کننــده را اعــالم   نما�ــد، پا�ــان می �ابــد. در هــر صــورت مــدت زمــان 
توقــف خــودرو بــه دوره تضمیــن �ــا تعهــد خــودروی مربــوط اضافــه می شــود. 

تبصــره۲ـ در صــورت مراجعــه مصرف �کننــده بــرای رفــع عیــب تکــراری بــه همــان نما�ندگــی مجــاز و �ــا هریــک از نما�ندگی هــای مجــاز د�گــر 

بــرای بــار دوم و �ــا بیشــتر، زمــان توقــف خــودرو از بــدو تاریــخ پذ�ــرش خــودرو بــرای پرداخــت خســارت محاســبه مــی   گــردد.

تبصــره۳ـ در صورتــی �ــه عیــوب موجــود در هــر �ــک از مجموعه هــای خــودرو �ــه بــه تشــخیص مرجــع رســیدگی �کننــده موضــوع مــاده 

)۳( قانــون موجــب بــروز حادثــه �ــا تصــادف و �ــا آال�ندگــی بیــش از حــد مجــاز هــوا گــردد، خدمــات مربــوط مشــمول ضوابــط ایــن مــاده 
ــد.  ــی   باش ــودرو م ــده خ ــده عرضه �کنن ــر عه ــوده و ب ب

ماده ۱۸ـ ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است: 
الــف ـ خــودروی ســواری: از زمــان تحویــل خــودرو بــه نما�ندگــی مجــاز بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد، بــه میــزان �ادشــده در مــاده )۱۷( ایــن 
آ�کین نامــه بــه مقــدار پانــزده ده هــزارم )۰/۰۰۱۵( بهــای خــودرو بــه عنــوان هزینــه توقــف توســط عرضه �کننــده بــه مصرف �کننــده پرداخــت 

مــی   شــود.
ب ـ خــودروی عمومــی )تا�ســی، وانــت، ون(: از زمــان تحویــل خــودرو بــه نما�ندگــی بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد بــه میــزان �ــاد شــده در 

مــاده )۱۷( ایــن آ�کین نامــه بــه مقــدار دو هــزارم )۰/۰۰۲( بهــای خــودرو بــه عنــوان هزینــه توقــف توســط عرضــه   �کننــده بــه مصرف �کننــده 
پرداخــت مــی   شــود. 

پ ـ خــودروی ســنگین )مینی بــوس، میــدل بــاس، اتوبــوس، �امیونــت، �امیــون و �شــنده(: بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد بــه میــزان 

ــه  ــده ب ــط عرضه �کنن ــف توس ــه توق ــوان هزین ــه عن ــودرو ب ــای خ ــزارم )۰/۰۰۱( به ــک ه ــدار � ــه مق ــه ب ــن آ�کین نام ــاده )۱۷( ای ــده در م ــاد ش �
مصرف �کننــده پرداخــت مــی   شــود. 

ت ـ موتورســیکلت: بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد بــه میــزان �ــاد شــده در مــاده )۱۷( ایــن آ�کین نامــه بــه مقــدار �ــک هــزارم )۰/۰۰۱( بهــای 
ــود. ــی   ش ــت م ــده پرداخ ــه مصرف �کنن ــده ب ــط عرضه �کنن ــف توس ــه توق ــوان هزین ــه عن ــیکلت ب موتورس

تبصــره۱ـ در صــورت عــدم توافــق طرفیــن نســبت بــه مبلــغ خســارت توقــف خــودرو، مراتــب بــا �ســب نظــر �ارشــناس رســمی دادگســتری 

ــرد.  ــام می پذ� انج
 �ــا از طریــق واســطه خدمــات پــس از فــروش خــود پــس از اخــذ مــدارک مثبتــه در مــورد احــراز 

ً
تبصــره۲ـ عرضه �کننــده موظــف اســت رأســا

مالکیــت خــودرو، نســبت بــه پرداخــت خســارت توقــف خــودرو در�متــر از پانــزده روز اقــدام نما�ــد. 
ــر روز  ــرای ه ــده ب ــی مصرف �کنن ــت �کتب ــا موافق ــد، ب ــول انجام ــه ط ــاه ب ــک م ــش از � ــنگین بی ــودرو   ی س ــف خ ــه توق ــی � ــره۳ـ در صورت تبص

توقــف خــودرو مــازاد بــر �ــک مــاه، عرضه �کننــده ملــزم بــه پرداخــت دو ده هــزارم )۰/۰۰۰۲( بهــای خــودرو عــالوه بــر مقــدار قبلــی مــی   باشــد. 

 �ــا از طریــق واســطه فــروش و خدمــات پــس از فــروش، ســاز و �ار پرداخــت هزینــه خســارات 
ً
مــاده۱۹ـ عرضه �کننــده موظــف اســت رأســا

وارده بــه مصرف �کننــده شــامل مــوارد اشــاره شــده در قانــون و ایــن آ�کین نامــه را راه   انــدازی و اجــرا نما�ــد. عملکــرد ایــن نظــام با�ــد بــه 
گونــه   ای باشــد �ــه مصــرف   �کننــده را از میــزان و چگونگــی دریافــت هزینــه هــا و خســارت خــودروی خــود مطلــع نما�ــد. 

 �ــا از طریــق شــبکه نما�ندگــی مجــاز خــود تحــت هــر شــرا�طی بــه پذ�ــرش �لیــه خودروهایــی 
ً
مــاده ۲۰ـ عرضه �کننــده موظــف اســت رأســا

�ــه بــه دلیــل وجــود عیــب قطعــات ا�منــی قــادر بــه تــردد نیســتند، اقــدام نما�ــد.
ــه  ــر ب ــل تعمی ــده و غیرقاب ــای در راه مان ــل خودروه ــری و حم ــای بارگی ــه   ه ــن، هزین ــت در دوره تضمی ــف اس ــده موظ ــره ـ عرضه �کنن تبص

ــد،  ــودرو نباش ــای خ ــه   ه ــات و مجموع ــا�ر قطع ــوب س ــی از عی ــه ناش ــی � ــوارد تصادف ــتثنای   م ــه اس ــاز را ب ــی مج ــن نما�ندگ ــک تری نزد�
ــد. ــل نما� تقب

ماده۲۱ـ عرضه �کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و �ا نما�ندگی   های مجاز، نسبت به
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پذ�ــرش تمــام خــودرو   هــای تحــت مســئولیت خــود و همچنیــن ســا�ر خودروهــای مشــابه وارداتــی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
فاقــد نما�ندگــی رســمی، مطابــق بــا دســتورالعمل ابالغــی وزارت اقــدام نما�ــد. 

مــاده۲۲ـ عرضه �کننــده موظــف اســت نســبت بــه تعییــن نــرخ خدمــات تعمیــرات، قطعــات �د�ــی و مــواد مصرفــی مطابــق بنــد )ط( مــاده 
ــق  ــس از تطبی ــوده و پ ــدام نم ــودرو اق ــازنده خ ــتاندارد س ــا اس ــق ب ــرات، مطاب ــان تعمی ــدول زم ــن ج ــن تدوی ــه و همچنی ــن آ�کین نام )۲( ای
ــروش  ــس از ف ــات پ ــطه خدم ــه واس ــده، آن را ب ــر�ت عرضه �کنن ــالم ش ــان اع ــاه از زم ــک م ــرف � ــی ظ ــر�ت بازرس ــط ش ــذاری توس و صحه گ
و نما�ندگی هــای مجــاز خــود ابــالغ نما�ــد. براســاس ایــن ضوابــط، نما�ندگــی   و �ــا واســطه   خدمــات پــس از فــروش، صورتحســاب 

مصرف �کننــده را بــه ا�شــان تســلیم می نما�ــد. 
تبصــره ـ عرضه �کننــده موظــف اســت امــکان مقا�ســه صورتحســاب صــادره بــا نــرخ خدمــات را از طریــق پا�ــگاه اطــالع رســانی خــود فراهــم 

 . �د نما

مــاده۲۳ـ عرضه �کننــده موظــف اســت نما�ندگی هــای مجــاز را ملــزم نما�ــد تــا ضمــن تســلیم صورتحســاب بــه مصرف �کننــده، خدمــات 
ــزار  ــا ده ه ــاه � ــش م ــدت ش ــه م ــات را ب ــد و قطع ــرا برس ــر ف ــدام زودت ــر � ــر، ه ــزار �یلومت ــه ه ــا س ــاه � ــدت دو م ــه م ــود را ب ــده خ ــه ش ارائ

�یلومتــر، هــر �ــدام زودتــر فــرا برســد ضمانــت نما�نــد.

مــاده۲۴ـ نما�ندگــی مجــاز موظــف اســت چنانچــه تشــخیص دهــد عــالوه بــر عیــوب منــدرج در بــرگ پذ�ــرش، خــودرو عیــب د�گــری دارد، 
قبــل از تعمیــر �ــا تعویــض قطعــه، بــا مصــرف   �کننــده تمــاس گرفتــه و از او جهــت انجــام تعمیــرات تعییــن تکلیــف نما�ــد. در صــورت عــدم 
موافقــت مصرف �کننــده، مراتــب هنــگام تحویــل خــودرو بــه صــورت �کتبــی مستندســازی شــود. تبصــره ـ نما�ندگــی مجــاز موظــف اســت 

در دوره تعهــد، داغــی قطعــات تعویضــی را بــه مصرف �کننــده تحویــل و رســید دریافــت نما�ــد.

ــتفاده از  ــا اس ــهل انگاری و � ــرات، س ــت تعمی ــدم �یفی ــت ع ــه عل ــون ب ــاده )۳( قان ــور در م ــع مذ� ــخیص مراج ــه تش ــه ب ــاده ۲۵ـ چنانچ م
ــده  ــه مصرف �کنن ــارتی متوج ــاز، خس ــی مج ــروش و نما�ندگ ــس از ف ــات پ ــطه خدم ــده، واس ــط عرضه �کنن ــتاندارد توس ــر اس ــات غی قطع
گــردد، عرضه �کننــده موظــف بــه جا�گزیــن �ــردن قطعــات، رفــع نقصــان خدمــات بــدون دریافــت وجــه و جبــران خســارات وارده می باشــد. 

ماده۲۶ـ تعداد نما�ندگی های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد. 

 از ظرفیــت 
ً
مــاده۲۷ـ عرضه �کننــده موظــف اســت در شــبکه نما�ندگــی هــای مجــاز فــروش و خدمــات پــس از فــروش خــود صرفــا

واحدهــای دارای ســطح �یفــی قابــل قبــول، مطابــق بــا ضوابــط اســتاندارد ملــی شــیوه ارائــه خدمــات پــس از فــروش )اســتاندارد شــماره 
ــد.  ــتفاده نما� ــروش اس ــات ف ــی خدم ــط و ارزیاب ــرا�ط، ضواب ــتورالعمل ش ۱۹۱۱۷( و دس

مــاده۲۸ـ عرضه �کننــده موظــف اســت نســبت بــه اســتقرار شــبکه را�انــه   ای بــرای واســطه  هــا و نما�ندگی هــای مجــاز فــروش و خدمــات 
ــز  ــودرو و نی ــر خ ــرای ه ــرات ب ــرت تعمی ــی و اج ــواد مصرف ــات و م ــت قطع ــودرو، فهرس ــف خ ــدت توق ــبه م ــامل محاس ــروش ش ــس از ف پ

ــد.  ــدام نما� ــده اق ــر مصرف �کنن ــاب ه صورتحس

تبصره ـ شر�ت عرضه �کننده موظف است امکان دسترسی شر�ت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نما�د. 

ــد.  ــده می باش ــده عرضه �کنن ــه اول برعه ــان در مرحل ــت ا�ش ــب رضا� ــدگان و جل ــکا�ات مصرف �کنن ــه ش ــیدگی ب ــؤولیت رس ــاده ۲۹ـ مس م
 از طریــق ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها و بــا 

ً
در صــورت بــروز اختــالف بیــن عرضه �کننــده و مصرف �کننــده، رأســا

ــده  ــت مصرف �کنن ــه رضا� ــرد. چنانچ ــرار می گی ــیدگی ق ــی و رس ــورد بررس ــدگان م ــدگان و تولید�کنن ــرف �کنن ــت مص ــازمان حما� ــارت س نظ
تأمیــن نشــود، می توانــد بــه هیــات حــل اختــالف موضــوع تبصــره )۲( مــاده )۳( قانــون مراجعــه �کنــد. هیــأت حــل اختــالف موظــف اســت 
ــای  ــت اعض ــر ا�کثری ــاط رأی، نظ ــد. من ــالم رأی �کن  اع

ً
ــا ــه آن �کتب ــبت ب ــیدگی و نس ــوع رس ــه موض ــکا�ات ب ــت ش ــخ ثب ــت روز از تاری ــرف بیس ظ

هیــأت اســت. ایــن رأی با�ــد ظــرف ده روز از تاریــخ ابــالغ اجــرا شــود.
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ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــل س ــات آن در مح ــکیل جلس ــل تش ــاده و مح ــن م ــوع ای ــالف موض ــل اخت ــأت ح ــه هی ــره۱ـ دبیرخان تبص
می باشــد.  اســتان ها 

تبصــره۲ـ ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها مکلــف اســت ظــرف �ــک مــاه از تاریــخ تصویــب ایــن آ�کین نامــه، هیأت هــای حــل 
اختــالف مربــوط را در محــل آن ســازمان بــا اســتفاده از پســت های ســازمانی موجــود تشــکیل داده و امکانــات، نیــروی انســانی و محــل 

الزم را در اختیــار آنهــا قــرار دهــد. 
تبصــره۳ـ ثبــت اعتــراض و رســیدگی بــه آن در هیــأت حــل اختــالف را�ــگان اســت، امــا حق الزحمــه �ارشــناس رســمی �ــه در هیــأت حاضــر و 
اظهــار نظــر می �کنــد با�ــد ظــرف پنــج روز از تاریــخ اعــالم هیــأت، توســط شــا�ی پرداخــت شــود، در غیــر ایــن صــورت، هیــأت پرونــده اعتــراض 

را بــا ذ�ــر دلیــل مختومــه اعــالم می نما�ــد. 
ــکا�ت  ــد ش ــد موظفن ــه می نما�ن ــا مراجع ــه آنه ــکا�ت ب ــرح ش ــت طـ ــدگان جه ــه مصـرف �کننـ ــازمان هایی � ــا و س ــه نهـادهـ ــره۴ـ �لیـ تبص

بــه وزارت ارســال نما�نــد.  را  مصرف �کننــده 
تبصــره۵ ـ ســازمان حما�ــت مصرف �کننــدگان و تولید�کننــدگان ظــرف �ــک مــاه پــس از ابــالغ ایــن آ�کین نامــه مکلــف اســت دســتورالعمل 

نحــوه رســیدگی بــه شــکا�ات مصــرف �کننــدگان خــودرو را بــه ســازمانهای صنعــت، معــدن و تجــارت اســتانها اعــالم نما�ــد.

مــاده۳۰ـ عرضه �کننــده موظــف اســت ســاز و �ار نظــارت مســتمر بــر نما�ندگی هــای مجــاز را براســاس وظا�ــف تعییــن شــده در قانــون و 
آ�کین نامــه و دســتورالعمل های اجرایــی ذی ربــط آن ا�جــاد نما�ــد. 

تبصــره-1 نظــارت و ارزیابــی ادواری عرضه �کننــده خــودرو، واســطه فــروش،   واســطه   خدمــات پــس از فــروش و نما�ندگی هــای مجــاز آنهــا 
و ارائــه گــزارش   هــای ارزیابــی بــه وزارت و عرضه �کننــده، بــه عهــده شــر�ت بازرســی منتخــب وزارت مــی   باشــد. 

بــه همــراه ســا�ر  را  نــام و نشــانی �لیــه نما�ندگی هــای مجــاز فعــال و تعلیــق شــده خــود  تبصــره-2 عرضه �کننــده موظــف اســت 
مشــخصات و همچنیــن مشــخصات مشــتریان مراجعه �کننــده بــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش شــامل نــام مشــتری، شــماره 
تمــاس، نــوع خــودرو، تاریــخ پذ�ــرش و نــام نما�ندگــی مراجعــه شــده را بصــورت دسترســی برخــط جهــت ارزیابــی عملکــرد آن، بــه شــر�ت 

ــد.  ــی نما� ــی معرف بازرس

ماده۳۱ـ مسئـولیت نظـارت بـر حسن اجـرای این آ�کین نـامه بـر عهـده وزارت است. 

ماده۳۲ـ تصمیـم نـامـه شمـاره ۴۳۶۷۸/۴۴۱۳۳ مـورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ لغـو می شود.




