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  مشخصات 
  

  كاپراوانت راهنماي استفاده از خودروي  :نام 
GRANDTIGER OWNERS MANUAL 

 
  صفحه 179:تعداد صفحات 

  گروه بهمن  :سفارش دهنده 
  شركت ويژستاران  :ترجمه و تنظيم 

  
  
  
  



 مقدمه 
  

 مشتري گرامي
استفاده خودرو لذت برده و لحظات شاد و آرامش از حسن انتخاب اين محصول و اعتمادي كه به گروه بهمن داشته ايد متشكريم و اميدواريم از 

.بخشي با آن داشته باشيد  
. اين كتابچه راهنما به منظور آشنايي شما با قسمت هاي مختلف خودرو و كمك به استفاده صحيح از آن در اختيار شما قرار گرفته است

.ر دسترس نگهداري نماييدبنابراين خواهشمنديم ضمن مطالعه دقيق و كامل، همواره آن را در خودرو و د  
 
 

» * « از آنجاييكه اين خودرو در مدل هاي متفاوت و در كشورهاي مختلف توليد مي گردد، لذا برخي از اجزا و تجهيزاتي كه با عالمت  :1 توجه
.مورد استفاده قرار نگرفته است ممكن است در خودرو شما استمشخص شده   

توليد مي گردد، لذا برخي از  تك ديفرانسيل و دو ديفرانسيلو همچنين  اي تك كابين و دو كابيناز آنجاييكه اين خودرو در مدل ه :2توجه
.باشد مورد استفاده قرار نگرفته ممكن است اجزا و تجهيزاتي در دفترچه نشان داده شده است كه در خودرو شما  
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2-1  

  پيشگفتار .  1
در اولين فرصت ممكن پس از خريد خودرو اين لطفاً 

اين كتابچه در هشت فصل . كتابچه را مطالعه نماييد
، خودرو، تكنولوژي آن هاطالعاتي شامل ساختار بدن

روشن ، نكات سودمند در خصوص استفاده از خودرو
نمودن و راندن خودرو، تعمير و نگهداري از خودرو و 

  . دهد ديگر موارد در رابطه با خودرو را توضيح مي
در غير  ،باشد خودرو ممنوع مي قطعات پياده كردن

اين صورت تاثيرات منفي ناشي از اين عمل بر عهده 
  . خواهد بودمالك خودرو 

دقت در هنگام خواندن اين كتابچه به موارد ذيل  
  :نماييد

اند  مشخص شده " * "تمام تجهيزاتي كه با عالمت 
  . مخصوص برخي از خودروها بوده  و يا انتخابي هستند

  : باشد با معني زير ميهشداراحتياط،،اخطارلغات
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

  

  
كتابچه را در خودرو  لطفاً هنگام فروش خودرو اين

مالك جديد نيز به اطالعات كتابچه . باقي بگذاريد
  . نيازمند خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  اخطار

بدين معنا است كه دراين عالمت
صورت صرفنظر نمودن از آن 
خطر صدمات جاني يا مرگ  

  .وجود دارد 

  
  
  احتياط

احتياط بدين معنا است كه در
صورت صرفنظر نمودن از آن 
خطر بدني يا صدمه خودرو يا هر 

  .آنها وجود دارد  يدو

 
  
  هشدار

هشدار بدين معنا است كه در
صورت صرفنظر نمودن از آن 
ممكن است به خودرو و 

  .تجهيرات آن صدمه وارد شود
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  مشخصات بخشهاي داخلي و خارجي خودرو .  2
 )دو كابين ( 1بخش خارجي 

  2- 7←موتور  بدر.  1
  4- 5 ←محفظه موتور     
  2- 31←كن و شيشه شوي جلو    برف پاك. 2
  2- 6←برقي باالبر  شيشه.  3
  2- 51←آينه بغل  .  4
  5-16←چراغ جلو و چراغ راهنماي جلو .  5
  5- 18 ←چراغ مه شكن جلو .  6
  5- 18  ←چراغ راهنماي بغل  .  7
  2- 4 ←قفل و دستگيره  .  8

  2-4 ←كنترل از راه دور ريموت 
  2- 62←الستيك زاپاس .  9

  چراغ پالك .  10
  2-64←*سنسور حركت به سمت عقب .  11
  2- 31و  5-21 ←چراغ مه شكن عقب   .  12
   7- 11←الستيك    )والو(سوپاپ پر كن باد .  13

   7-13←تعويض الستيك         
  7- 13←جابجا كردن الستيك 

  7- 14←*)مالكقابل تهيه توسط (زنجير چرخ
  2- 10←درب باك.  14
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2  
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7  

 )ك كابيِن
8 -2  
← 5 -4  

2- 31←يشه شوي جلو  
←7 -2  

5 -2  
5-17 ←غ راهنماي جلو

  5- 18 ←جلو
  5- 18  ←غل 
← 4 -2  

  2- 4 ← راه دور
←62 -2  

2-64←* به سمت عقب
-31و  5-21 ← عقب  

1←الستيك   ) والو(باد
   7-13←ك  

  7-13←ستيك
7- 14←*)هيه توسط مالك

10-2  

تك(  1بخش خارجي 
8←درب موتور .  1

←محفظه موتور     
كن و شي برف پاك. 2
باالبر برقي شيشه.  3
51←آينه بغل  .  4
چراغ جلو و چراغ.  5
چراغ مه شكن ج.  6
چراغ راهنماي بغ.  7
قفل و دستگيره .  8

ريموت كنترل از    
←الستيك زاپاس .  9

  چراغ پالك .  10
سنسور حركت.  11
چراغ مه شكن.  12
سوپاپ پر كن ب.  13

تعويض الستيك      
جابجا كردن الس      
قابل ته(زنجير چرخ      
0←درب باك .  14
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  2بخش خارجي 
  
A      مجموعه چراغ جلو  
  5- 16←چراغ راهنماي جلو  .     1
  5-16←جلو وضعيتچراغ .    2
  5- 16←چراغ نور باال، چراغ نور پايين چراغ جلو.    3
  
  
  
B     عقب  خطر مجموعه چراغ  
  5- 19←خطر عقبچراغ ترمز و چراغ .  4
  5- 19←چراغ راهنماي عقب .  5
  5-19←عقب    دندهچراغ .  6
  5- 19←)شبرنگ(منعكس كننده .  7
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  مشخصات بخشهاي داخلي و خارجي خودرو .  2
  1بخش داخلي 

  2-30←دسته راهنما. 1
  2- 34←هاگرصفحه نشان. 2
  2- 31←برف پاك كن و شيشه شوي كليد .  3
  2- 32←فالشركليد .  4
  2- 63←*ساعت ديجيتال.  5

  2- 64←*صفحه نمايشگر مانيتور حركت به عقب 
  7- 22←راديو .  6
  2- 55←ي روي داشبوردهوا هاي دريچه. 7
  2- 19←*) سمت سرنشين(ايربگ   - كيسه هوا   .  8
  2- 61←جعبه داشبورد.  9

  2- 54←پانل بخاري و كولر. 10
  2-60←فندك و زيرسيگاري.  11
  3- 5 ←دسته دنده  .  12
  2-62←جاليواني  .  13
  2-61←زيرسيگاري عقب  .  14
  2-62←كنسول وسط  جعبه .  15
  3- 6 ←اهرم ترمز دستي. 16
  2- 50←سوئيچ خودرو. 17
  2- 19←*)سمت راننده( )ايربگ(كيسه هوا .  18

  2- 50←)  قوشامل كليد ب( فرمان ربيلك غ      
  2- 52←كليد كنترل برقي آينه بغل  .  19
  2-8←اهرم آزاد كننده در موتور  .  20

  5-13 ←1شماره جعبه فيوز  #
  2- 65←*) چرخ 4حركت (  4WDكليد .  21

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2- 31←*سوئيچ سيستم بلوتوث .22
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    2بخش داخلي 
  5-19 ←چراغ سقف خودرو   . 1
  2- 12←صندلي عقب  .  2
  2- 14←كمربند ايمني  .  3
  2-13←پشت سري  .  4
  2- 7←باالبر برقي اصلي  شيشهكليدهاي كنترل .  5
  5- 18←چراغ مطالعه  .  6
  2- 51←آينه عقب  .  7
  2- 60←آفتابگير  .  8
  2-11←صندلي جلو  .  9
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  قابل توجه مالك .  3
  نصب تجهيزات جانبي 

  
 نمايندگيلطفاً قبل از نصب هرگونه تجهيزات جانبي با 

  . مجاز خود مشورت نماييد
لطفاً جهت نصب هرگونه تجهيزات جانبي يا  )1(

ررات كشور خود و قم هوسايل انتخابي خود ب
هاي درون خودرو توجه  كتابچه دستورالعمل

 نمايندگينموده و هر گونه تجهيزات را زير نظر 
  . مجاز شركت سازنده خودرو نصب نماييد

الكترونيكي  نصب نامناسب و نادرست تجهيزات )2(
لذا از  اين كتابچه به  ،گردد موجب آتش سوزي مي

 . عنوان مرجعي براي نصب استفاده نماييد
استفاده از الستيك و چرخهايي كه فاقد  )3(

. باشد مشخصات تعيين شده باشند ممنوع مي
صرفنظر از اندازه الستيك و چرخ جهت 

پارامترهاي تكنيكي "درخصوص اطالعات بيشتر 
 . مراجعه نماييد 8فصل به "و مشخصات 

از رانندگي با خودرو براي اولين بار و تنظيم  پيش )4(
، پياده كردن خودروپس از قسمتهاي مختلف يا 

 . دستورالعمل مربوطه در اين كتابچه را مطالعه نماييد
  

 
  !  خالصه

  
در  از آنجا كه تجهيزات جانبي متفاوت مرتبط با خودرو

گروه هاي مجاز  نمايندگياست حتي  بازار بسيار فراوان
توانند مشخص نمايند كه آيا تنظيمات  نيز نمي بهمن

و گذارند رو تاثير ميداينگونه تجهيزات جانبي بر ايمني خو
حتي در صورتي كه اين محصوالت داراي مجوز . خيريا 

 General(مجوز استفاده عمومي "ي همانند رسم
Operation Pernission (" ،توانيد اين  نميباشد

امنيت  ايگذاشتناين قطعات برنمجوزها را دليلي بر تاثير 
هميشه يك اصل را به خاطر داشته لذا ، . بدانيد روخود

تنها قطعات ، مسئول قطعه نيست سازندهباشيد، 
مجاز ما براي  نمايندگيتوصيه شده و فراهم شده از 

استفاده در خودرو مناسب هستند به منظور ايمني ، 
خودرو صرفاً از  پياده و سوار كردنهنگام 

  . مجاز تبعيت نماييد نمايندگيدستورالعملهاي 
  

  
يكي و تغيير در سيستم الكتر/ پياده و سوار كردن 
  رساني يا سيستم سوخت

  
تالش براي توليد محصوالتي  واره در حالمهگروه بهمن

  . با كيفيت باال استو ايمن 
پياده و در هنگام نصب هر گونه تجهيزات جانبي و يا 

 سيستمسيستم الكترونيكي و سوار كردن 
خودرو از دستورالعملهاي شركت سازنده  رساني سوخت

  .اين كار بسيار مهم است ،خودرو پيروي كنيد
ياده و سوار كردن هنگام پكه هر گونه اشتباه  آنجااز 

منجر به  رساني سيستم الكترونيكي و سيستم سوخت
گروه مجاز  نمايندگيهگردد لطفاً ب سوزي مي آتش

  . نماييد بهمن مراجعه
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  اصلي  قطعات
اصلي  قطعاتبه جاي  غير اصليقطعات  زهرگز ا

  . استفاده نكنيد
شركت ما قادر به فراهم آوردن يك خودرو با تكنولوژي 

استفاده . باشد كيفيت عالي و ايمني مناسب مي، پيشرفته 
از  قطعات  غير اصلي ممكن است كيفيت و ايمني خودرو 

  . را كاهش دهد
استفاده از قطعات اصلي كارخانه سازنده خودرو استفاده 

راي شما تضمين مي نمايد، و در غير بهينه از خودرو را ب
  . اين صورت عملكرد خودرو بسيار كاهش خواهد يافت

كارخانه سازنده خودرو به هيچ وجه كيفيت قطعات 
ن آجايگزين استفاده شده را تضمين نكرده و ضامن 

  . نخواهد بود
هاي مناسب و استفاده از قطعات اصلي  به منظور توصيه

هاي مجاز ما  نمايندگيد به تواني پيشرفته خودرو خود مي
  . مراجعه نماييد

زير بوده و از  آرم و عالمتقطعات اصلي داراي 
  . باشند بل تهيه مياهاي مجاز كارخانه سازنده ق نمايندگي

  
  

  
  رانندگي ايمن

رانندگي ايمن و بدون خطر بسيار مهم است موارد زير 
  : كنيم را به شما يادآوري مي

تمام افراد  از نشستنپيش از استارت زدن،   )1(
درون خودرو و بستن تمام كمربندهاي ايمني 

  . اطمينان حاصل نماييد
ر هنگاميكه مجبوريد كودكان را بدون همراه د )2(

سوئيچ خودرو را برداريد،  خودرو تنها بگذاريد،
كودكان از حركات شما تقليد كرده ، ممكن زيرا 

منجر به بروز  است حين بازي با سوئيچ خودرو
 . تصادف گردند

ها و نوزادان را بر طبق قوانين در خودرو قرار  بچه )3(
كودكان بايد تا ، در هنگام بروز تصادف .دهيد

 . بيشترين حد حفاظت شده باشند
اگر نياز به استراحت داريد، موتور را خاموش  )4(

هنگام روشن بودن موتور  در صورتيكه؛كنيد
ممكن است بدون اختيار به دنده ضربه ، بخوابيد

خودروهاي  ا درداده و يزده و آن را حركت 
دكمه  اتوماتيك) گيربكس(جعبه دنده  مجهز به

پدال گاز را اينكه يا ، انتخاب دنده را  فشار دهيد
و در نتيجه موجب بروز تصادف  دادهفشار 

بر  در صورت نگهداشتن پا به طور مداوم. گرديد
 ه دليل داغ شدن لوله اگزوزروي پدال گاز ب

در  ، همچنينممكن است آتش سوزي رخ دهد 
حتمال مسمويت بر ، اصورت عدم تهويه مناسب 

  . دارداثر گازهاي خروجي از اگزوز وجود 
 انجام.ها اجازه بازي در خودرو را ندهيد به بچه )5(

 .خطرناك است اين كار 
هنگام قرار دادن وسايل در محفظه بار، وسايل را  )6(

  . بلندتر از ارتفاع پشتي صندلي قرار ندهيد
در غير اين صورت ديد راننده از عقب خودرو 
بسته شده و همچنين ممكن است وسايل بر 
روي سرنشينان افتاده و آنها را در معرض خطر 

  . قرار دهند
  



 

1-2  
 

  
  تجهيزات خودروو هاي كاربرديسيستم  2فصل 

 
 

  2- 2  ................................................................................................................................................................................................................................................  كليد و درها  .    1
  2-10  .............................................................................................................................................................................................................  ها و كمربندهاي ايمني  صندلي.    2
  2-28  .......................................................................................................................................................................................................  تجهيزات كاربرديو  صفحه نمايشگر.  3
  2-49  ..........................................................................................................................................................................  بغلآينه عقب و آينه ، ك فرمانلغربي، سوئيچ خودرو.  4
  A/C  .............................................................................................................................................................................................................  53-2) كولر(سيستم ايركانديشن .  5
  2-58  .............................................................................................................................................................................................................................................  ديگرتجهيزات  .  6
  
  
  
  
  
  
  

   



 

2-2  

  كليدها و درها . 1 
  2- 3  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  كليد )  1(
  2- 3  .................................................................................................................................................................................................................................................................  درها ) 2(
  2- 5  ..........................................................................................................................................................................................................................................  كنترل از راه دور )  3(
  2- 7  ......................................................................................................................................................................................................................................................  باالبرشيشه ) 4(
  2- 8  .................................................................................................................................................................................................................................................  قفل در موتور ) 5(
  2- 9  ............................................................................................................................................................................................................................................  محفظه بار عقب ) 6(
  2- 9  ....................................................................................................................................................................................  يپالستيك شورپددرپوش دريچه باك سوخت و ) 7(
  
  



  و تجهيزات خودرو سيستم هاي كاربردي 2فصل 
 

3-2  

  )دونوع(كليد) 1(

  
  
قفلها  تماميمي توانند  ،عدد كليد همراه با خودرو سه

 موت يداراي ر كليدهارا باز كنند دو عدد از اين 
 يدكيو سومي يك كليد  بودهكنترل از راه دور 

  . باشد مي
  

  
  
  

  

  
  

سه عدد كليد همراه با خودرو، مي توانند تمامي قفلها 
  .را باز كنند همه اين كليدها فلزي ميباشند 

كد رمز كليد همانگونه كه در تصوير نمايش داده : توجه 
از كليد اصلي . شده، بر روي كليد يدكي حك شده است

و كليد يدكي با دقت فراوان و جداگانه نگهداري نماييد، 
توانيد با ارائه كد رمز كليد  در صورت گم شدن كليد مي

يدكي به نمايندگي مجاز شركت ، جهت دريافت كليد 
  . جديد اقدام نماييد

كليدها نسبت به نوع خودرو متفاوت است ، :احتياط 
  .لطفا آنرا در شرايط استاندارد واقعي نگهداري نمائيد 

  

  دربها) 2(

    
 راباكليدبازو) سمتراننده(درجلويچپ 
 .بستهكنيد

 : كنترالصليتوسطدرجلويچپ
 .قفلدرجلويچپقفلمركزيتمامدرهاميباشد

 كليدرادرسوراخقفلفروكرده،درجهتساعت
 بچرخانيد،قفلهرچهاردربازشده،باكشيدن

 .دستگيرهبيرون،درهابازخواهندشد
 درهاراببنديد،كليدرادربرايقفلكردندرها،

 سوراخقفلفروكرده،درخالفجهتعقربههاي
.ساعتبچرخانيد،هرچهاردرقفلخواهندشد

 

  
  هشدار

منظور جلوگيري از آسيب زدنبه
كودكان به خود هنگام بازي با 
تجهيزات الكترونيكي و غير 

، در هنگام ترك روالكترونيكي خود
 .خودرو سوئيچ را با خود برداريد

 

Key Code 

Type B   Aنوع Aنوع

 كد رمز كليد
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  با كليد ) سمت سرنشين(بستن در جلوي راست 

كليد را در سوراخ قفل فرو كرده، خالف جهت 
هاي ساعت بچرخانيد، قفل در باز شده، سپس  عقربه

  . براي باز كردن در دستگيره بيرون خودرو را بكشيد
براي قفل كردن در، در را بسته، كليد را در سوراخ 
قفل فرو كرده، براي قفل كردن، در جهت خالف 

  . هاي ساعت بچرخانيد عقربه
  
  
  
  
  

  

  
قفل نمودن درهاي جانبي جلو با استفاده از كليد 

  داخل خودرو ) دكمه(
قفل ) دكمه(هنگامي كه كليد براي قفل نمودن در 

خودرو در موقعيت  يروي دستگيره داخل در جلو
LOCK )قرار دارد، دستگيره خارجي در خودرو ) قفل

مراقب باشيد كليد را در . در را ببنديد، را باال بكشيد و 
  .خودرو جا نگذاريد
قفل روي دستگيره داخل در ) دكمه(هنگامي كه كليد 

قرار دارد، ) قفل( LOCKموقعيت  رخودرو د
توانيد با كشيدن دستگيره داخل خودرو در را باز  نمي
 . كنيد

در سمت چپ  داخل قفل) دكمه(كليد  :يادآوري 
قفل تمام درها را كنترل  )در سمت راننده(ي جلو
  .كند مي

  

  
  قفل نمودن درهاي جانبي عقب 

قفل روي ) دكمه(هنگامي كه كليد براي قفل نمودن 
 LOCKدستگيره داخل در عقب خودرو در وضعيت 

  .در عقب جانبي را ببنديد ،قرار دارد، ) قفل(
  

  

 
  
  هشدار

از رانندگي از بسته و قفليشپ
بودن تمام درها اطمينان حاصل 

د، زيرا ممكن است ينماي
سرنشينان بر اثر تصادف ناگهاني 

  . به بيرون پرت شوند



 
  م

اه دور را فشار دهيد،
هد زد و كنترل قفل

در  شد، فعال خواهد 
آالرم شده و چراغ  

نيمه در به حالت  ستم
ثانيه ، سوئيچ خودرو  3

ر موتور يا در عقب باز
اگر سوئيچ . گردد ش مي

T  قرار دهيد، فرستنده
 ، اما چراغهاي راهنما

كه پس از روشن اشد 
بار  4 چراغ راهنما 
آيد و  ر به صدا در مي

   

ت غيرفعال ميشود ،
چ استارت ، دربها ،
  سيستم بصورت

ي بصورت خودكار

آالرم سيستمال نمودن
TURN ON كنترل از را

اهنما دوبار چشمك خواه
 درها به طور اتوماتيك

آزاد حال قفل موتور 
آالرم سيسچشمك زده و

30اگر ظرف مدت . آيد  مي
يا هر يك از درها، در. زنيد

چراغ سيستم هشدار خاموش
TURNONضعيت روشن

شود  از راه دور روشن مي
  . زنند نميك

ستم، طوري تنظيم شده با
خودرو ، خاموش گردد ،

بار 4ك زده و زنگ هشدار 
.شود سيستم غير فعال مي

  :ت ثانويه ضد سرقت 
سرقتينكه سيسستم ضد

 هيچيك از قطعات سوئيچ
وتور و درب عقب باز نشود
يك آالرم داده و قفل مركز

.شود

  هيزات خودرو

 دكمه فرستنده
يك كامالً بسته
ضعيت فعال قرار

آالرم در موتور
هشدار  آژيره و

 سيستم هشدار
ر را فشار دهيد،
رها در وضعيت
يگنالهاي هشدار
جدداً به صدا در

فوراً پس از ، ستم
TURN ON  را

ديگر  افرادراي
  خارج نمودن

  سيستم را  )ق

  . مراجعه نماييد "

غير فعا
Nدكمه 
چراغ ر
مركزي
همين

چسيستم
فعال در
را جا بز
شوند، چ
را در وض
ا كنترل
چشمك
اگر سيس
شدن خ
چشمك
سپس س
حفاظت
بعد از اي
چنانچه
درب مو
اتوماتيك
قفل ميش

و تجه م هاي كاربردي
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پس از فشار دادن، استباز 
شيشه پنجره به طور اتوماتيك

سيستم در وضع آالرم  شده و

د ياشدن هر يك از درها و
چراغ راهنما چشمك زده، ده

براي غير فعال نمودن. د آمد
هاي فرستنده كنترل از راه دور
 حالت فعال باقي مانده و در

مجدداً سيگ اگر سيستم مانند؛ ي
آژير مج س از يك وقفه كوتاه

آالرم سيست غير فعال نمودن
Nدر ) دكمه (كليد ،  سيستم

برا آالرم سيستمهشدار  ير
توانيد با  مي كند، مي

داخل اتا(  1شمارهعبه فيوز
 

"فيوز.  7"مبحث  5فصل شتر به

سيستم 2فصل 

  

ترل از
درهاي
شمك

 باشد،
  . هد زد
 دكمه
ما سه

اگر شيشه پنجره
،كنترل از راه دور

موتور قفل، شده
  . گيرد مي

در صورت باز ش
فعال شد سيستم

به صدا در خواهد
ها هر يك از دكمه
در آالرم سيستم

مي LOCKقفل 
را دريافت كند، پس

مد، جهتخواهد آ
س غير فعال نمودن

  . فشار دهيد
آژيردر صورتيكه 

مزاحمت ايجاد
از جع muteفيوز

. غير فعال نماييد
جهت اطالعات بيش

  
  

  

  باز 
  آالرم سيستمه دور

 مربوطه بر روي فرستنده كنت
ور اتوماتيك فعال شده ،تمام د

هاي راهنما يكبار چش ه و چراغ

قرار داشته TURNONيت
ده چراغ راهنما چشمك نخواه

OPEN فشار دادن ،قرار دارد
نمدر را قفل نموده و چراغ راه

  . ار صدا خواهد كرد

كنترل از راه دور) 3(

  

  قفل 
تنظيم كنترل از را. 1

با يكبار فشار دادن دكمه
راه دور، قفل مركزي به طو

شده قفلجانبي و در عقب 
  . د زدنخواه

موقعيدر اگر سوئيچ خودرو 
با فشار دادن دكمه فرستند

Nموقعيت باز ، در اگر در 
د ، قفل فرستنده از راه دور

بار چشمك زده و آژير يكبا
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قطعه فوق در مرحله اول قفل به صورت  5چه چنان
  .گيرد نمي  ، اين حالت صورتكامل قفل نشده باشند

  :  ن پنجره ها بوسيله ريموت كنترلبست
  شيشه ها، عمل مي كندوقتي كه ريموت كنترل 

  شيشه جلو ، ابتدا به شكل زير تا انتها باال مي روند
  جلو سمت سمت چپ باال رفته ، يك ثانيه بعد شيشه

  ,مي روند راست يك ثانيه بعد هر دو با هم باال
  ثانيه بعد شيشه عقب سمت چپ باال رفته و يك

  .عقب سمت راست باال مي رود شيشه 
  : ابتداي قفل درب 

  قفل مركزي و تنظيم كننده شيشه نمي تواند بصورت 
  مركزي كار كند در صورتيكه تداخل همزمان با قفل 

  بين آنها بوجود آيد ابتدا قفل مركزي و تنظيم پنجره 
  غير فعال شده و سپس قفل مركزي غير فعال شده و 

  .عمل مي نمايد تنظيم كننده دوباره 

  :هاي داراي سيستم قفل مركزيبراي خودرو.2
  :فل كردن ريموتق

  ريموت را يك بار فشار داده ، قفل مركزي بصورت 
  اتوماتيك قفل شده ، چهار درب و درب عقب قفل 

  .شده و چراغهاي راهنما يك بار چشمك مي زند 
  ميباشد ،ريموت كنترل”ON“ وقتي سوئيچ در حالت 

  ها را از طريق زبانه قفل قفل درب. شود غير فعال مي 
  .كنترل نمائيد 

  :باز كردن ريموت
  ده ، قفل دربها باز شدهرا فشار دا ”UNLOCK“دكمه 

  .زند و چراغهاي راهنما دوبار چشمك مي 
  باشد ريموت غير مي ”ON“هنگاميكه سوئيچ استارت 

  فعال شده ، قفل دربها را از طريق زبانه قفل كنترل 
  .نمائيد 

  

  :قفل دوباره
  را ”UNLOCK“هنگاميكه درب بسته است دكمه 

  براي باز كردن درب فشار دهيد، اگر بمدت زمان  
  ثانيه درب باز نشود ، به صورت اتوماتيك قفل 30

  .خواهد شد 
  :جستجوي خودرو

  و ”UNLOCK“در هنگاميكه درب بسته است دكمه 
“LOCK”   را همزمان فشار داده ، چراغهاي  

 ”UNLOCK“زند ، كليد  بار چشمك مي 10راهنما 
  .را براي خروج از آن حالت فشار دهيد

  زير نور مستقيم آفتاب ريموت كنترل را:توجه
  .قرار ندهيد ، آن را در جاي خشك قرار دهيد 

  از افتادن آن ,توسط آن به قطعات ضربه نزنيد
  .جلوگيري نمائيد 
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 باالبر شيشه  ) 4(
 

  
در ( كليدهاي قرار گرفته بر روي در جلوي چپ 

  ): سمت راننده

  كليد شيشه جلوي چپ .  1
  كليد شيشه جلوي راست.  2
  كليد شيشه عقب چپ .  3
  كليد شيشه عقب راست .  4
  كليد چراغ نشانگر .  5
)A (كليد قفل شيشهLOCK   

خودرو در وضعيت روشن در هنگام قرار داشتن سوئيچ 
ثانيه پس از قرار گرفتن سوئيچ خودرو در  60و يا تا 

ها با  فعال نمودن شيشه) OFF(وضعيت خاموش 
استفاده از دكمه و يا فرستنده كنترل از راه دور امكان 

  . پذير است
  عملكرد كليد شيشه باالبر

براي باال  : معموليحركت شيشه به سمت باال به طور 
در سپس ،مه روي در را به سمت باال بكشيدبردن شيشه دك

  . محل مورد نظر دكمه را رها كنيد تا شيشه متوقف شود
جهت :  معموليحركت شيشه به سمت پايين به طور 

 3/0دكمه را به مدت بيش از ، حركت شيشه به سمت پايين
در محل مورد نظر دكمه را رها  سپس ثانيه پايين نگه داريد،

  . نماييد
:  به سمت پايين به طور اتوماتيكحركت شيشه 

دكمه را به مدت ، جهت حركت شيشه به سمت پايين
ثانيه پايين نگه داريد، شيشه به طور  3/0كمتر از 

  . اتوماتيك تا انتها پايين خواهد رفت
در صورتيكه حين پايين رفتن اتوماتيك : يادآوري 

ثانيه فشار دهيد  3/0دكمه را به مدت بيش از ، شيشه
تغيير وضعيت خواهد  معموليشيشه به حالت پايين رفتن 

ثانيه باال  3/0در صورتيكه دكمه را به مدت بيش از  ؛داد
تغيير وضعيت  معموليحالت باال رفتن به بكشيد شيشه 

ثانيه فشار  3/0 كمتر از خواهد داد، در صورتيكه دكمه را
  . شيشه متوقف خواهد شددهيد، حركت 
ها با استفاده از فرستنده كنترل از  بستن شيشه

هنگام استفاده از فرستنده كنترل از راه دور : راه دور 
ابتدا :رتيب زير كامالً بسته خواهند شدها به ت شيشه

، ن شيشه جلوي راستپس از آ، ي چپشيشه جلو
سپس شيشه عقب چپ و در نهايت شيشه  عقب 

  . روند راست باال مي

 يها و كنترل قفل مركز شيشه باالبر: ابتدا قفل درها 
و هرگاه بين اين د .توانند همزمان عمل كنند درها نمي

و حين تنظيم  عملكرد تداخلي وجود داشته باشد
ها كليد كنترل قفل درها فشرده شود، قفل درها  پنجره

  . ها از سر گرفته شود و سپس تنظيم پنجره عمل كرده
هنگام رسيدن سرعت : باز و بسته كردن اتوماتيك 

كيلومتر در ساعت درها به طور اتوماتيك  15به ميزان 
پس از قرار گرفتن سوئيچ خودرو در  .قفل خواهد شد

درها به طور اتوماتيك باز  OFFوضعيت خاموش 
نشانگر مي وشن بودن چراغ هنگام ر. خواهند شد

  كليد. كار كنيد شيشه باالبرا توانيد ب
 قفل(Aدر هنگام فشرده بودن دكمه :  ها شيشه قفل 

تنها با استفاده  ها حركت دادن شيشه) هاي درها شيشه
امكان ) در سمت راننده( كليد روي در جلو چپ  4از 

ها بر روي درهاي ديگر غير  پذير بوده و بقيه دكمه
تمام  Aشوند پس از آزاد نمودن دكمه  فعال مي

  . شوند كليدهاي ديگر فعال مي
 

  
  
  هشدار

هرگز هنگام قرار داشتن سوئيچ
در خودرو، كودكان را بدون 

رو تنها همراه در خود
ليد قبل از استفاده از ك.نگذاريد

شيشه باالبر برقي مطمئن 
كه هيچ مانعي سر را آن شويد

 .وجود ندارد 
  )سر ، دست ، انگشت و غيره (
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  قفل در موتور  )5(

  
  

  : باز نمودن در موتور 
 ،دستگيره زير جلو داشبورد سمت راننده را بكشيد

  . پريددر موتور به نرمي به سمت باال خواهد 
  
  

  
  

  
  
 قفل ايمني را باال بكشيد و در ، جلوي خودرو رفته

  . موتور را باز كنيد
پاك كن  فاز باز نمودن در موتور هنگام كار كردن بر

خودداري نماييد، در غير اين صورت رنگ بدنه خودرو 
  . خراشيده خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  ميله نگهدارنده را همانگونه كه در شكل نشان

) 1(داده شده در شكاف قرارگيري بر روي در موتور 
از قرارگيري ايمن ميله نگهدارنده و نگه ، جا زده

 . داشتن در موتور اطمينان حاصل نماييد
  

  
  
  

  

  
  احتياط

از محكم نگه داشته شدن در
! موتور اطمينان حاصل نماييد

افتادن در موتور ممكن است 
 . منجر به صدمات جسمي گردد
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  : قفل نمودن در موتور 
در موتور را نگه داشته و ميله نگهدارنده را از شكاف 

داده شده بيرون كشيده و همانگونه كه در شكل نشان 
در موتور را به آرامي . قرار دهيد) 2(در محل مربوطه 

متري از موتور رها  سانتي 30پايين آورده و در فاصله 
كنيد، در پايين آمده و به طور اتوماتيك قفل خواهد 

  . شد
  

  
  

  محفظه بار عقب ) 6(

  
  

  : باز كردن 
دستگيره ، همانگونه كه در شكل نشان داده شده

سپس در عقب را به سمت ، محفظه بار را كشيده
پايين بخوابانيد، زنجيرهاي نگهدارنده در عقب را تراز 

  . دارند نگه مي
  : بستن 

  . پس از بستن در عقب آن را بكشيد تا قفل شود
  
  
  
  
  
  

  درپوش دريچه باك سوخت ) 7(

  : باز كردن   
، را با دست باز نموده Aسوخت اك دريچه ب درپوش 

د باز كرده و را با كلي Bسپس قفل درپوش پالستيكي 
ي ساعت بچرخانيد در به طور ها در خالف جهت عقربه

  . اتوماتيك باز خواهد شد
  : بستن 

هاي ساعت  را در جهت عقربه Bدرپوش پالستيكي 
  . و سپس با كليد آن را قفل نماييد چرخانده

درپوش  "كا ، كا "پس از شنيده شدن دو صداي 
را  Aسپس درپوش  ،دريچه سوخت قفل شده است

براي جلوگيري از بيرون ريختن سوخت در . ببنديد
از بسته شدن محكم درپوش دريچه ، تصادفات ناگهاني

هنگام تعويض . باك سوخت اطمينان حاصل نماييد
 نمايندگيدرپوش دريچه باك سوخت هميشه آن را از 

  . مجاز تهيه نماييد

 
  
  احتياط

از قفل بودن محكم در موتور
در غير . اطمينان حاصل نماييد

اين صورت ممكن است در حين 
رانندگي در موتور ناگهان باز 

 . شده و منجر به تصادف گردد
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  تنظيم صندلي ) 1(
صندلي راننده را به نحوي تنظيم كنيد كه راننده در 
وضعيت راحتي قرار گرفته و بتواند به آساني پدالها، 

ها و كليدها را كنترل نموده و  غربيلك فرمان، دكمه
  . ديد كافي از جلو و پشت خودرو داشته باشد

در هنگام رانندگي، از قرار دادن بالش و يا ديگر 
و پشتي صندلي خودداري هاي مشابه بين كمر  تشكچه

نماييد، زيرا اين اجسام حفاظت از شما را در تصادفات 
  . دهند كاهش مي

در هنگام تنظيم صندلي، از برخورد صندلي با 
. سرنشين يا وسايل پشت صندلي جلوگيري نماييد

هيچ چيز در زير صندلي قرار ندهيد، زيرا اين اجسام 
ركت در سيستم قفل صندلي دخالت نموده ، باعث ح

ناگهاني  صندلي به سمت جلو و از دست رفتن كنترل 
  براي جلوگيري از صدمه يا . گردند خودرو مي

گير كردن ، دستهاي خود را زير صندلي و يا 
هنگام تنظيم يا . قسمتهاي متحرك قرار ندهيد

خواباندن پشتي صندلي از برخورد پشتي صندلي 
  .باسرنشينان صندلي عقب جلوگيري نماييد

  
  
  

  
  !تنظيم صندلي را فقط بر عهده بزرگساالن بگذاريد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صندلي جلو ) 2
  

  
  تنظيم صندلي به سمت عقب و جلو 

اهرم تنظيم صندلي را باال كشيده، صندلي را در 
پس از اتمام تنظيم، . وضعيت دلخواه تنظيم نماييد

اهرم را رها كرده و صندلي را در محل خود قفل 
جهت اطمينان از قفل شدن ايمن اقدام به  . نماييد

حركت صندلي به سمت جلو و عقب بدون اهرم تنظيم 
  . صندلي نماييد

  

  
  اطاحتي

در هنگام رانندگي صندلي را
  !تنظيم نكنيد

  
  هشدار

در صورتي كه صندلي توسط كودكان
تنظيم شود، احتماالً بروز تصادف 

  . وجود دارد
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  ) خواباندن صندلي( تنظيم زاويه پشتي صندلي 
به جلو خم شده و اهرم كنار تشك  صندلي را باال 

 سپس به صندلي تكيه داده و آن را در، كشيده
 ،موقعيت دلخواه تنظيم نموده و اهرم را رها كنيد

  . شود پشتي صندلي در وضعيت جديد قفل مي
براي جلوگيري از احتمال آسيب ديدن سرنشينان در 
هنگام تصادف و يا ترمز ناگهاني در حين رانندگي 

  . پشتي صندلي را در زاويه قائم و راست نگه داريد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
پشتي صندلي با ، در حين تنظيم زاويه پشتي صندلي

هنگام  تنظيم زاويه . پرد يك حركت ناگهاني به باال مي
خود را   بدن) خواباندن صندلي( پشتي صندلي 

دست پشتي  با نزديك پشتي صندلي نگه داشته و يا
  . صندلي را نگه داريد تا ضربه پرش صندلي كمتر شود

  
  

  صندلي عقب ) 3(

  
  

  ) نوع ثابت( صندلي تا شونده 
تسمه تا كننده را به سمت جلو بكشيد تا پشتي 

درجه به سمت  50پشتي صندلي . صندلي آزاد گردد
  . شود جلو خم مي

توان صندلي را به وضعيت اصلي آن  در موقع لزوم مي
  . برگرداند

يت اصلي و از برگشتن كامل پشتي صندلي به وضع
  . قفل شدن آن اطمينان حاصل كنيد

گير نكردن (قرار گرفتن صحيح كمربندهاي ايمني 
  . را كنترل نماييد) ها كمربندها بين صندلي

  
  

  
  احتياط

از خواباندن صندلي بيش از
ري نماييد، در اخوددالزم ان زمي

غير اين صورت هنگام بروز 
تصادفات سرنشين از زير 

ر خورده و در سكمربند ايمني 
نتيجه ممكن است دچار صدمات 

 .دنجسمي گرد
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  )تاشونوع (صندلي تا شونده 
باز كرده و  صندلي را همانند  تشكقالب نگهدارنده 

 صندلي باال بكشيد و آن را جلوي پشتي در جهت 
قالب تسمه تا كننده از براي باز شدن قفل ، قرار دهيد 

پشتي صندلي . به سمت بيرون بكشيد پشتي صندلي
  . شود خوابانده ميكامالً بر روي تشك 

توانيد صندلي را به وضعيت اصلي  ، ميدر موقع لزوم
  .برگردانيد

از برگشتن كامل پشتي صندلي به وضعيت اصلي و  
  . قفل شدن آن اطمينان حاصل نماييد

گيرنكردن  ( قرار گرفتن صحيح كمربندهاي ايمني 
  . رل نماييدرا كنت) ها كمربندها بين صندلي

  

  پشت سري ) 4(
خواهد  موثرپشت سري صرفاً هنگام تنظيم صحيح 

همواره پشت سري را درست و صحيح ، بنابراين ،بود
  . تنظيم نماييد

توصيه  ي صندليكوچك در پشت هاي تشكچهاز استفاده
در غير اين صورت فاصله بين سر و پشت . گردد نمي

پشت سري كاهش  تاثيرسري زياد شده و بنابراين 
  . يابد مي

پشت سري جلو از پشت سري عقب بزرگتر است، 
ها از قرار گرفتن صحيح پشت  هنگام نصب پشت سري

سري ها در موقعيت درست اطمينان حاصل نماييد در 
پشت سري احتمال صدمات  نادرست صورت نصب

  . جسمي شديد وجود دارد

  

 
 

  تنظيم ارتفاع پشت سري 
ارتفاع پشت سري را طوري تنظيم نماييد كه باالترين 

  . نقطه آن به موازات باالي چشمها قرار گيرد
بنابراين احتمال صدمات جسمي در حين تصادف 

بلند بودن  قد در صورت بسيار. يابد كاهش مي
تفاع پشت سري به كه تنظيم ارسرنشين به نحوي 

پشت سري را در ، نيستموازاتچشمها امكان پذير 
  . باالترين ارتفاع ممكن تنظيم نماييد

براي  آوردن پشت سري، آن را باال بكشيد،براي باال 
پايين آوردن پشت سري دكمه ضامن را فشار داده و 
 .پشت سري را مطابق شكل به سمت پايين فشار دهيد

پس از تنظيم از قفل شدن پشت سري در مكان خود 
  . اطمينان حاصل نماييد

    

  
  
  اخطار

در حاليكه پشت سري را جدا
ايد رانندگي نكنيد، در غير اين  نموده

صورت در صورت بروز تصادف 
صدمات جسمي جدي رخ خواهد  

 .داد
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  نصب و پياده كردن پشت سري 
را فشار  Aدكمه ، پشت سري منظور پياده كردن به

براي نصب پشت . و پشت سري را بيرون بياوريد داده
سپس درون پشتي ، سري را در جهت صحيح قرار داده

صندلي جا زده و از قفل شدن پشت سري در محل 
  . خود اطمينان حاصل نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  

  ايمني  كمربند) 5(
هاي حفاظتي مخصوص   سيستمها بايد به وسيله  بچه
مورد حفاظت ايمن  )كودكمحافظ صندلي (ها  بچه

در  "كودك محافظصندلي ) 6(" بخشبه . (قرار گيرند
  ) اين فصل مراجعه نماييد

كمربند ايمني هنگام عمودي بودن پشتي صندلي 
از هر كمربند ايمني . بيشترين تاثير حفاظتي را دارد
  .صرفاً براي يكنفر استفاده نماييد

  

  
ن را آپيش از استفاده از كمربند ايمني به دقت 

ها يا  ها، سوختگي بازرسي و كنترل نماييد بريدگي
هرگونه تغيير شكل و يا آسيب در قطعات فلزي را 

در صورت هرگونه اشكال كمربند را . بررسي نماييد
  . تعويض نماييد

  

داراي (نقطه اتكا  3كمربند ايمني داراي  ____
  )شانه و پا  سه قسمت محافظ

  
 

در هنگام استفاده از اين نوع كمربند ايمني نيازي به 
اين نوع كمربند ايمني با توجه به  .تنظيم طول نيست

موقعيت صندلي به طور اتوماتيك  و سايز سرنشين
تنظيم خواهد شد و در هنگام توقف ناگهاني يا تصادف 
بدور بدن سرنشين محكم شده و از حركت سرنشين 

  . نمايد جلوگيري مي
  .از پيچ نخوردن كمربند ايمني اطمينان حاصل نماييد

  
  اخطار

از يك كمربند ايمني براي دو نفر
  !نكنيدو يا بيشتر استفاده 

  

  
  احتياط

سمت محافظ شانهق هرگز
كمربند ايمني را از زير بازو يا هر 

) به جز روي شانه( مكاني ديگر 
  !عبور ندهيد
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  بستن كمربند ايمني 
زبانه قفل را گرفته و به آرامي تسمه كمربند ايمني را 

  . بكشيد
  : توجه

در صورتي كه كمربند ايمني گير كرده و بيرون 
 .كمربند را محكم بكشيد تا آزاد شود تسمه،آيد نمي

  .سپس آرام آن را بيرون بكشيد
قفل را درون قفل جا بزنيد تا صداي كليك  ي زبانه

  . شنيده شود

  

  

  
  

  آزاد نمودن كمربند ايمني 
قفل را درست نگه داشته و دكمه روي قفل را فشار 

  . دهيد
  : توجه

از آنجا كه كمربند ايمني به طور اتوماتيك جمع 
شود، زبانه قفل را نگه داشته و اجازه دهيد تسمه  مي

  . كمربند به نرمي به داخل محفظه خود برگردد
  
  
  

  

  
 

، هنگام تنظيم قسمت روي لگن و پاي كمربند ايمني
همان طور ( درجه  90تسمه را نگه داشته و با زاويه 

تسمه را تا وضعيت ) ه شده كه در تصوير نشان داد
  . دلخواه بكشيد

  سفت شدن–1 
  آزاد شدن  -   2

قفل را نگه داشته و زبانه را در قفل جا بزنيد تا صداي 
  . كليك شنيده شود

  
  

  
  احتياط

كمربند ايمني را برقسمت محافظ پا
  !روي شكم خود قرار ندهيد
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بعد از تصادف مجموعه كمربند ايمني به اضافه تسمه 
مجاز  نمايندگيجمع كننده و قسمتهاي فلزي را در 

شود بعد از هر  توصيه مي. و كنترل نماييد يبازرس
كمربند ) هايي بسيار جزئي به جز تصادف( تصادف 

  . ايمني را تعويض نماييد

  
  
  

قابل تهيه توسط ( صندلي محافظ كودك ) 6(
  *) مالك

  
  
  

  
با توجه به نوع اتومبيل صندلي كودك مناسب را تهيه 

مورد نماييد كشورهاي متفاوت قوانين مختلفي در 
شود به منظور  صندلي محافظ كودك دارند توصيه مي

  . دمني خود از قوانين ذيل تبعيت نمايياي

آمار  ،كودكان را بر روي صندلي عقب بنشانيد
ها در  دهد كه قرار گرفتن بچه تصادفات نشان مي

قرار گرفتن آنها در از تر  صندلي عقب به مراتب ايمن
  . باشد صندلي جلو مي

ست از صندلي محافظ كودك صدمات استفاده نادر
جسمي وارده به كودك را افزايش داده و حتي منجر 

  .گردد به مرگ مي
همزمان از يك صندلي محافظ كودك تنها يك كودك 

  . تواند استفاده نمايد مي
  
  
  

 
  
  هشدار

تعمير يا تعويض قطعاتاقدام به
. نكنيدكمربند ايمني  مجموعه

در غير اين صورت احتماالً تاثير 
كمربند ايمني كاهش يافته و در 
هنگام تصادف منجر به صدمات 

 .گرددشديد مي

  
  
  اخطار

براي جلوگيري از مصدوميت
جسمي جدي هنگام بروز 
تصادف يا توقف ناگهاني كودكان 
را بغل نكرده و بر روي زانوي 

 .خود قرار ندهيد
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پيشگيري براي نصب صندلي محافظ كودك در 
  *خودرو مجهز به سيستم ايربگ سرنشين جلو 

داراي ، خودرو مجهز به سيستم ايربگ سرنشين جلو
برچسب اخطار بر روي جلو داشبورد سمت سرنشين 

هرگز صندلي محافظ دهد  هشدار ميشما است كه به 
كودك رو به عقب را در صندلي سرنشين جلو نصب 

  .نكنيد
  

 
 

در صندلي  فقطصندلي محافظ كودك رو به عقب را 
  . نماييدنصب عقب 

  
  

 
 
  

صندلي محافظ كودك رو به جلو بايد در صورت امكان 
در صندلي عقب نصب شود و در صورت نياز به نصب 

صندلي سرنشين جلو ، صندلي كودك در صندلي جلو
  . كن است به عقب ببريدمرا تا آنجا كه م

  
  
  
  

    

  
  

  
  اخطار

محافظ كودك رو بهصندلي
عقب را در صندلي جلو نصب 
نكنيد، در غير اين صورت كودك 
هنگام عملكرد سيستم ايربگ 
صندلي سرنشين جلو در حين 
تصادف دچار مصدوميت شديد و 

 .گردديا حتي مرگ مي

 



  و تجهيزات خودرو سيستم هاي كاربردي 2فصل 
 

18-2  

  
  

  نوزادان و كودكان 
هنگام حضور كودكان و نوزادان در خودرو به موارد زير 

  : توجه نماييد
براي نوزاد يك صندلي كمكي محافظ تهيه نماييد .

اي است كه كمربند  هنگامي كه قد كودك به اندازه
ايمني به صورت و گردن او مي رسد براي او صندلي 

  . افظ فراهم كنيدمح
  صندلي محافظ كودك بايد با اندازه، وزن و قد

به منظور . كودك، و همچنين خودرو مناسب باشد
صندلي محافظ كودك را ، اطمينان از ايمني كودك

  . روي صندلي عقب نصب نماييد
  

  *ايمن از زنان باردار محافظت) 7(
افراد  براي تمام كمربند ايمني سيستم محافظتي

براي جلوگيري از صدمه به  ،باشد شامل زنان باردار مي
زنان باردار  بايد از نوع ، باردار و جنين هاي خانم

خاصي از كمربندهاي ايمني استفاده نمايند قسمت 
محافظ لگن بايد تا آنجا كه ممكن است محكم و بدور 

  . رانها بسته شود و نه دور كمر
  
  

) هوا  كيسه(ايربگسيستم محافظت تكميلي ) 8(
)SRS (*  

سيستم محافظت تكميلي  SRSسيستم ايربگ 
  . كمربند ايمني است

به منظور ارائه محافظت بيشتر  SRSسيستم ايربگ 
 تواند ميبراي راننده و سرنشينان طراحي شده است و 

  . دهد را كاهش سينه و گردن ، صدمات جسمي سر
جايگزين كمربند ايمني نيست،  SRSسيستم ايربگ 

به منظور اطمينان از تاثير سيستم حفاظتي در 
) راننده و ديگر سرنشينان(سرنشينان  ،تصادفات

كودكان و  ،دود را ببندنهمواره بايد كمربند ايمني خ
نوزادان در صندلي محافظ كودك نشسته و كودكان 

قب نشسته و كمربند ايمني را قد بلندتر در صندلي ع
  . دنببند

اطالعات مهمي در مورد سيستم ايربگ در اين بخش 
  . براي راننده وجود دارد
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  محدوده عملكرد سيستم ايربگ _____

  
 

در تمام انواع تصادفات فعال  SRSسيستم ايربگ 
هواي جلو تنها در  كيسه بلكه سيستم ،نخواهد شد

برخي تصادفات رو به جلو و  برخي تصادفات جانبي با 
از جلو خودرو و هنگامي كه كاهش درجه ± 30زاويه 

آن كه به (سرعت به يك ميزان عددي خاص طولي 
شني برسد، چا) شود گفته مي شتاب منفيه آستان

  . شود منفجر شده و كيسه هواي جلو فعال مي
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :خواهد شدندر شرايط زير، كيسه هوا فعال 

  
  
درجه ± 30 بيش از برخي تصادفات از جلو با زاويه  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  

  
  هشدار

در صورت برخورد خودرو با
اي كه  خودرو ديگر و يا ميله
شود، و  متحرك بوده و يا كج مي

يا ديوارهاي شني كه محكم 
نيستند، كيسه هوا فقط در 
صورتي كه سرعت بسيار باالتر 

 .باشد عمل خواهد كرد
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 برخي تصادفات از كنار  
  
  

  

  
  
 برخي تصادفات از عقب  
  
  
  
  

  

  
  
 در تصوير نشان  كه واژگون شدن خودرو همانگونه

  . داده شده است
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 خودرو از ميزان شتاب منفي  سرعت هنگامي كه

  .عملكرد سيستم ايربگ كمتر باشد
  
  
  
  
  

  

  
  
ترمز معمولي يا رانندگي در جاده ، رانندگي عادي

  ناهموار
  
  
  
  

  : فعال نگرددممكن است در شرايط زير، كيسه هوا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  برخورد به درخت يا ستون كه منجر به صدمه

  . گردد جدي به بدنه خودرو مي
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 با ارتفاع بيشتر به  ييبرخورد به عقب خودرو

  .نحوي كه خودرو به زير خودروي جلويي برود
  
  

  

  
  
 برخورد رو به جلو از كنار.  
  
  

  

  
  
 ها و يا  هاي جاده، لبه كناري جدول برخورد با شانه

  . ديگر اجسام سخت 
  
  
  

    



  و تجهيزات خودرو سيستم هاي كاربردي 2فصل 
 

23-2  

  

  
 
 چالههاي  چاله يا برخورد با لبهافتادن در  
  
  

  

  
  
  سقوط ناگهاني به زمين و يا سقوط در دره  
  
  

  
 ديگرشرايط مشابه  

  :  شود توضيح داده مي با دو مثال شرايط فوق
با وجود اينكه قسمت جلو خودرو بر اثر تصادف . الف 

اي  سپر ضربه، به دليل وجود ، به شدت آسيب ديده
، ضعيف بوده وارد شدهقسمت سرنشينان كه به 

  . هاي هواي فعال نشوند بنابراين ممكن است كيسه
شود، با  هنگامي كه ضربه از زير خودرو وارد مي. ب 

ديد نبوده وجود اينكه در قسمت جلو خودرو ضربه ش
  . هاي هوا وجود دارد يسهاست، احتمال فعال شدن ك
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كمربند ايمني خود را بايد يشه مبه داليل ذيل ه
  : ببنديد
  كمربند ايمني فاصله مشخص را بين سرنشينان

 . و كيسه هواي فعال، حفظ مي كند
  در هنگام تصادف از پهلو، واژگون شدن و يا

برخورد از عقب خودرو، بستن كمربند ايمني 
احتمال صدمات جسمي را در صورت عدم 

 . عملكرد كيسه هوا كاهش مي دهد
 خارج از خودرو را كاهش  ،احتمال پرتاب شدن

 . مي دهد
 و قسمتهايي كه مورد ، احتمال صدمه به پاها

 . مي دهد كاهشحفاظت كيسه هوا نيستند را 
  براي كنترل خودرو به راننده موقعيت بهتري

 . دهد مي
 
  
  

 
 
  

  
در صورتي كه كودكان از كمربند ايمني استفاده نكرده 
و يا بر روي جلو داشبورد خم شوند، هنگام تصادف 
ابتدا به جلو برخورد كرده و بر اثر كيسه هواي در حال 

  .باز شدن به شدت مصدوم خواهند شد
  
  
  
  
  

  
  احتياط

تمام سرنشينان شامل
سرنشينان عقب بايد كمربند  

 .ايمني خود را صحيح ببندند
  
  اخطار

به منظور جلوگيري از صدمه
نها اجازه آ ها هرگز به ديدن بچه

 !!ندهيد در صندلي جلو بنشينند
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سرنشينان  SRSهنگام عملكرد سيستم كيسه هواي 
، هاي جلو بايد به طور صحيح و عمودي نشسته صندلي

سانتي متر با غربيلك فرمان و صفحه  25و حداقل 
هاي  در اين صورت كيسه، نمايشگر فاصله داشته باشند

  . هوا موثر خواهند بود
  
  
  
  
  

 
 
  

  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  اخطار

هااز قرار دادن اجسام و يا بچه
داشبورد يا بين  جلو بر روي

سرنشين جلو و كيسه هوا 
 .خودداري نماييد

  
  اخطار

از قرار دادن دست و يا پاها در
محل نصب و يا نزديك محل 

  !كيسه هوا خودداري نماييد

  
  اخطار

از قرار دادن كوله پشتي در
پشت و يا روي زانوها خودداري 

  !نماييد
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  الزم در مورد پياده كردن خودروهاي  احتياط ____

  
 د هر گونه تغييري در اجزاء و بخشهاي ايجا

هوا بسيار خطرناك بوده، و ممكن  كيسهسيستم 
است منجر به باد شدن تصادفي كيسه هوا و يا 

 . كاهش تاثير آن گردد
  كيسه هوا هرگز هيچ شيئي را در محل نصب

هنگام بروز ، قرار ندهيد، در غير اين صورت
تصادف ممكن است اين اجسام در عملكرد 
كيسه هوا تداخل ايجاد كرده و به ديگر 

 . دنرسان سرنشينان آسيب 

 

 شامل  برف (نصب تجهيزات درجلو خودرو  از
، خودداري نماييد. . . ) اهرم و سپر و ، پاك كن

اين تجهيزات ممكن است در عملكرد سنسور 
منجر به باز شدن  تداخل كرده، كيسه هوا

تصادفي كيسه هوا شده يا در هنگام تصادف باز 
نشده و منجر به صدمه جسمي سرنشينان 

 .گردند

  خودرو را دستكاري نكنيد، اگر سيستم تعليق
ارتفاع و يا سيستم تعليق خودرو تغيير كند، 

قادر به تشخيص صحيح  SRSكيسه هوا 
ر نتيجه منجر به عملكرد تصادف نخواهد بود و د

عدم عملكرد و يا حتي صدمات شديد ناگهاني ، 
 . گردد

 هاي جلو، جلو داشبورد،  از آنجا كه صندلي
يسه هوا، همگي حسگر هاي ك و غربيلك فرمان

داراي بخشهايي از كيسه هوا هستند، جابجا 
كردن آنها خطرناك بوده و ممكن است منجر به 
عملكرد ناگهاني و تصادفي كيسه هوا و صدمات 

اين قطعات تنها بايد توسط . جسمي شديد گردد
مجاز شركت  نمايندگيتعميركاران خبره و يا 

 . تعويض گردند
  از تعمير و جا به جا نمودن قطعات الكتريكي

را  اين كارسيستم كيسه هوا خودداري كنيد و 
 . به تكنسين با تجربه بسپاريد

  كيسه هوا صرفاً براي خودرو شما طراحي شده
كيسه هوا را بر روي هيچ اتومبيل ديگري . است

هر تغيير در قطعات اصلي منجر به . نصب نكنيد
 . گردد هوا ميعدم عملكرد صحيح كيسه 

  احتياطهاي الزم در مورد عملكرد كيسه هوا  _____
  شود، اگر خيلي  هوا بسيار سريع باز ميكيسه

دچار خراشيدگي ، نزديك كيسه هوا باشيد
 . شويد مي

 به  دليل باد ، هنگام عملكرد سيستم كيسه هوا
و هنگام . شدن سريع سيستم صدا خواهد كرد

اما ممكن شود،  خالي شدن كمي غبار ايجاد مي
سي و پوست شكل تنفبام است گلوي افرادي

ي تحت تاثير اين افرادي با پوست حساس كم
گاز و (در صورت باقي ماندن . دنغبار قرار بگير

بالفاصله پوست را با آب و ، بر روي پوست) غيره
 . بون كامالً بشويدصا

  پس از عملكرد كيسه هوا، كيسه هوا و اطراف آن
باشد، براي جلوگيري از سوختگي  بسيار داغ مي

 . به كيسه هوا و تجهيزات داخل آن دست نزنيد
 است،يكبار مصرف  يسيستم كيسه هوا، سيستم 

براي تعويض ، پس از عملكرد سيستم كيسه هوا
 . مجاز مراجعه نماييد نمايندگيسيستم به 

 نياز به در صورت ، پس از عملكرد كيسه هوا
توانيد كيسه هواي راننده را  مي ،ادامه رانندگي

در روكش وسط غربيلك فرمان قرار دهيد تا 
 . مزاحم رانندگي شما نگردد

  
  اخطار

هيچ تغييري در سيستم كيسه هوا
  ! نكنيد ايجاد

  

  
  اخطار

مارك و،از قرار دادن برچسب
ديگر اشياء بر روي غربيلك 

اي سرنشينان فرمان و كيسه هو
 !جلو خودداري نماييد
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توان در جعبه  كيسه هواي سرنشين را مي
در صورت تصادف ، بنابراين .داد داشبورد قرار

  . مجدد آمادگي بيشتري داريد
 ر سيستم كيسه رانندگي با خودرويي كه حسگ

. ن صدمه ديده بسيار خطرناك استهواي آ
هاي هوا  تصادفات خفيف حتي آنهايي كه كيسه

. رسانند كنند به سنسورها آسيب مي را فعال نمي
صدمه ديده،  يحسگرها، در صورت تداوم ضربه

كنند پس از تصادفات  فعال نمي هوا راهاي  سهكي
حسگرها را توسط تكنسين با تجربه بازرسي 

  . نماييد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از رده خارج كردن كيسه هوا  - 
نمودن كيسه هوا يا خودرويي با كيسه  جاز رده خار

. باشد هواي باز نشده به روشهاي نادرست خطرناك مي
بايد كيسه هوا را به روش صحيح و با توجه به قوانين 
مربوطه دور انداخته و از رده خارج نمود، در غير اين 

. تواند منجر به صدمات جسمي شديد گردد صورت مي
نمودن كيسه هوا و يا براي اطالع از نحوه از دور خارج 

خودرويي با كيسه هواي باز نشده يا عامليت مجاز 
  . تماس بگيريد
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  دسته راهنما) 1(

 
  

  . دسته راهنمادر سمت چپ غربيلك فرمان قرار دارد
  سوئيچ چراغ

توان در  سه وضعيت  انتهاي دسته راهنما را مي
  : چرخاند

  

OFF        :شود  چراغ خاموش مي .  
  

،چراغ پالك )چراغ گوشه(چراغ موقعيت  
خودرو، چراغ صفحه نمايشگر قسمتهاي 

  . گردد الكتريكي روشن مي
  

چراغ جلو، چراغ موقعيت، چراغ پالك 
خودرو، چراغ صفحه نمايشگر، چراغ 

  . گردد قسمتهاي الكتريكي روشن مي
  

  

  
 

تغيير وضعيت بين نور باال و نور (تغيير وضعيت 
  ) پايين

براي نور  هنگام قرار داشتن اهرم در موقعيت 
باال اهرم را به پايين و براي نور پايين اهرم را به سمت 

  . باال حركت دهيد
ي هنگام استفاده از نور باال، چراغ نشانگر نور باال بر رو

  . شود صفحه نمايشگر نيز روشن مي
اگر اهرم را باالتر حركت دهيد، چراغهاي جلو چشمك 
زده و به خودروهاي مجاور عالمت سبقت مي دهند و 
پس از رها نمودن اهرم، چراغها به حالت عادي بر 

  . گردند مي

  

  
  

  :سوئيچ تنظيم نور چراغ 
اين سوئيچ در سمت چپ كنسول وسط قرار گرفته 
است و براي تنظيم زاويه نور چراغ جلو در هنگام بار 

  .زياد مورد استفاده قرار مي گيرد 
در هنگاميكه خودرو خالي و بدون بار مي باشد ، نياز 

  .قرار دهيد  "0"در وضعيت به تنظيم نداشته و آنرا 
وقتي كه خودرو در حالت تمام بار مي باشد آنرا 

  .قراردهيد" 1"دروضعيت 
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  چراغ راهنماي چشمك زن
 

روشن  ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 
هاي راهنماي  قرار دارد، براي روشن نمودن چراغ

راست اهرم را به سمت باال و براي روشن نمودن 
چراغهاي راهنماي چپ اهرم را به سمت پايين حركت 
دهيد هنگامي كه چراغ راهنما روشن است، 
چراغراهنما و نشانگر چراغ راهنما هر دو چشمك 

  . خواهند زد
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،كليد مدور دور اهرم چراغ:  كليد چراغ مه شكن
  . كليد چراغ مه شكن است

براي خاموش كردن چراغهاي مه شكن جلو و عقب 
 .بچرخانيد خاموشOFFكليد را به 

 
  

كن جلو شروشن كردن چراغهاي مه  براي 
 كليد  را

  .بچرخانيدبه  
يا        هنگامي كه، كليد اهرم در وضعيت  

توان كليد چراغ مه  قرار داشته باشد، مي

  . قرار داد    را در وضعيت جلوشكن 
براي (براي روشن كردن چراغ مه شكن جلو و عقب 

خودروهاي فاقد چراغ مه شكن جلو فقط مه شكن 
كليد اهرم در وضعيت  ابتدا .)عقب روشن خواهد شد 

سپس  قرار داشته باشد،يا        

  .قرار داشته باشد  چراغ مه شكن در وضعيت 
كليد اهرم در وضعيت  مه شكن فقط هنگاميكه:توجه 

  .قرار دادباشد  يا        
خاموش قرار  OFFهنگامي كه كليد را در وضعيت 

   به وضعيت   را دهيد، كليد چراغ مه شكن
  .كند تغيير مي
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  شوي كن و شيشه كليد برف پاك) 2(
  
 

    
  كليد برف پاك كن و شيشه شوي جلو 
قرار  ”ON“وقتي سوئيچ خودرو، در وضعيت روشن 

دارد، اهرم كنترل برف پاك كن را به سمت جلو يا 
  . عقب حركت داده و در وضعيت دلخواه قرار دهيد

MIST_____    يكبار عملكرد  
OFF_____  خاموش  

Izz_____   تايمر دار( فاصله و منقطعبا(  
LO_____    سرعت كم  
HI_____    سرعت زياد  

شوي اهرم را باال بكشيد، مايع  براي عملكرد شيشه
ن پس از آشوي بر روي شيشه پاشيده شده و  شيشه

  . شوند ها به طور اتوماتيك فعال مي برف پاك كن
  
  
  
  

  )فالشر(كليد چراغ هشدار ) 3(
  

  
  
  

كليد چراغ هشدار در مركز پانل كنترل جلو داشبورد 
در كليد چراغ هشدارهنگام قرار داشتن  . قرار دارد

بدون در نظر . شود روشن ميچراغ هشدار ، وسط
گرفتن وضعيت سوئيچ خودرو مي توان از چراغ هشدار 

ار كليد را براي فعال كردن چراغ هشد. استفاده نمود
كليد ، د و براي غير فعال كردن چراغ هشداريفشار ده

هنگام استفاده از اين عملكرد . را مجدداً فشار دهيد
تمام چراغهاي هشدار و چراغ صفحه نمايشگر مداوم 

  . چشمك خواهند زد

  

  *هندزفري خودرو, سيستم بلوتوث ) 4(

  
كليدكنترل سيستم بلوتوث هندزفري در وسط كنسول 

. وسط قرار گرفته است 

  
ميكروفون در وسط ستون جلو سمت چپ قرار گرفته 

وقتيكه ارتباط بين موبايل و سيستم بدرستي . است 
ند با استفاده از سيستم به برقرار گردد ، مالك ميتوا

.اسخگو باشد تلفن پ

  
  هشدار

اگر اين چراغ بمدت طوالني روشن بماند
باعث دشارژ باطري شده و موتور به سختي 

  . استارت ميخورد 
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  موبايلهمخواني سيستم بلوتوث با 
مقداري كه (از اينكه فاصله بين سيستم و موبايل  �

در محدوده )بوسيله بلوتوث پوشش داده ميشود
 .باشد مطمئن شويد مي)در فضاي باز 10≤(استاندارد 

هنگاميكه سوئيچ استارت بازشود و كليد : آمادگي   �
كنترل فشرده شود ، سيستم آماده به كار شده و 

ين حالت هيچ تاثير ا. چراغ نشانگر خاموش ميگردد 
 . منفي بر عملكرد مناسب موبايل نميگذارد 

با يك فشار كوتاه به كليد : حالت كاركرد سيستم  �
. كنترل ، سيستم در حالت كاركرد قرار ميگيرد 

اسپيكر دستگاه شروع به زنگ زدن كرده و چراغ 
 .نشانگر آن روشن ميماند 

 بعد از يك فشار طوالني به: حالت همخواني مجاز  �
اسپيكريك صداي ) ثانيه  ≤4(كليد كنترل 

داده و چراغ نشانگر  "دانگ  –دينگ "خوشايندي 
در اين زمان شما ميتوانيد . سريع چشمك ميزند 

اگر .موبايل خود را با سيستم بلوتوث هماهنگ كنيد 
فشار  سريعاهيد خارج شويد ، كليد كنترل را بخو

 .دهيد 

 
 EBDBC‐CARKIT:نام امكانات بلوتوث  �

 1234: كد شناسائي  �

در حاليكه چراغ نشانگر به حالت دائم روشن ميماند ،  �
هماهنگي پايان يافته و سيستم به حالت نرمال براي 

 .استفاده قرار ميگيرد 
شما فقط نياز به يكبار تعريف سيستم :كات مهمن

چنانچه در يك مدت . بلوتوث با موبايلتان را داريد 
بلوتوث ( مينمائيد ،  طوالني از همان موبايل استفاده

د سيستم ميتواند با فشار كوتاه به كلي) روشن باشد 
وقتيكه سوئيچ  .كنترل به موبايل شما متصل گردد

فري به صورت هندز –، بلوتوث استارت خاموش گردد
  . اتوماتيك خاموش ميگردد 
  :فري بلوتوث  استفاده از سيستم هندز

 جواب دادن تلفن �

با اين سيستم ، وقتيكه تلفن راي جواب دادن به تلفن ب
  ،زنگ از اسپيكر پخش ميشودخورد زنگ مي

اگرراديو فعال باشد ، زنگ به صورت اتوماتيك بيصدا ( 
بنابراين شما ميتوانيد آنرا از طريق يك فشار . )گردد مي

صداي شخص .تاه به كليد كنترل دريافت نمائيدكو
ميتواند بوسيله اسپيكر پخش شده و ميتوانيد با 

 .روفون با فرد مورد نظر صحبت نمائيد ميك
 رد تماس تلفن �

وقتيكه تلفن زنگ  :رد تماس تلفن از طريق سيستم 
  )ثانيه  ≤4(كليد كنترل را بمدت طوالني خورد ، مي

تا زمانيكه چراغ نشانگر به صورت دائم روشن بماند ، 
 .در اين حالت تماس رد خواهد شد  ,هيد دفشار 

 ايجاد تماس   �

شما ميتوانيد پس از اينكه :توسط موبايل ايجاد تماس
نمود ، از موبايل سيستم با موبايل ارتباط برقرار 

  از طريق موبايل  هزمانيكه شمار. استفاده نمائيد
شماره گيري مينمائيد و اسپيكر شروع به پخش زنگ 

باشد ، زنگ به صورت اگرراديو فعال (نمايد  مي
ن ن ميتوايهمچن. )گردد اتوماتيك بيصدا مي

صداي فرد مقابل را از طريق اسپيكرشنيد و شما 
ميتوانيد از طريق ميكروفون با فرد مورد 

  . نظرصحبت نمائيد 
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  چراغ سقف) 5(

  
 

يكي در جلو و (خودرو شما مجهز به دو چراغ سقفي 
است كه توسط يك كليد كنترل ) ديگري درعقب

  . شوند مي
براي روشن شدن چراغهاي سقف حداقل يكي از 
كليدها بايد به پايين فشار داده شود براي روشن 

بدون . (را فشار دهيد ”ON“شدن چراغ سقف كليد 
هنگام ) DOORدر نظر گرفتن پايين بودن دكمه 

در صورت باز شدن هر  DOORفشرده بودن كليد 
هاي سقف روشن خواهند شد و  يك از درها چراغ

ها خاموش  ثانيه پس از بستن تمام درها، چراغ 15
  . خواهند شد

  
  

خودروهائي كه مجهز به سيستم تنظيم كننده 
  :پنجره ميباشند 

  
وقتيكه سوئيچ درب را فشار ميدهيد ، همه دربها  �

ثانيه  15بسته ميشود و سپس چراغ سقف پس از 
ثانيه خاموش  1در حالت تاريك شونده ظرف 

 .ميگردد 
وقتيكه دربهاي كناري بسته شده است و چراغ  �

سقف روشن است با باز شدن سوئيچ چراغ خاموش 
 .  ميگردد 

از آنكه كليد بسته ثانيه پس  3اگر كليد باز ريموت  �
را فشار داده ايد ، فشار دهيد ، چراغ سقف روش 

ثانيه باز نشود ،  15اگر هيچ دري پس از . ميگردد 
 .چراغ خاموش ميگردد 

وقتيكه همه دربها بسته شده است و چراغ سقف  �
روشن است ، ريموت دربها را قفل كرده و چراغ 

  .  خاموش ميگردد

  چراغ مطالعه )6(

  
  

براي روشن نمودن چراغ مطالعه، دو انتهاي چراغ 
را به سمت پايين ) در تصوير 2و  1نقاط (مطالعه 

فشار دهيد، براي خاموش نمودن چراغ مطالعه يكبار 
  . را فشار دهيد 2و  1ديگر نقاط 

درپوش صفحه چراغ را به سمت پايين فشار دهيد، تا 
حركت  3چراغ به طور اتوماتيك در جهت فلش 

براي خاموش نمودن چراغ . نموده و روشن گردد
مطالعه، درپوش را به سمت باال فشار داده و از قفل 
. شدن چراغ در مكان خود اطمينان حاصل نماييد
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  چراغ در )7(

 
در هنگام باز بودن هر يك از درها، چراغ در 

در صورت باز بودن هر . مربوطه روشن خواهد شد
يك از درها، چراغ نشانگر روي صفحه نمايشگر 

  . روشن خواهد شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ها درجه(صفحه نشانگرها  )8(

  
  
           نشانگر سوخت         سرعت سنج  دور سنج موتور  
 نشانگر دماي مايع خنك كننده فرس كليد صفر كردن مسافت سنج      صفحه نمايشگر  
    كليد تنظيم روشنايي صفحه نشانگرها   چراغ نشانگر و چراغ هشدار  
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نشانگر سوخت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 
روشن قرار دارد، نشانگر سوخت ميزان سوخت 

  . دهد درون مخزن سوخت را نشان مي
E - - خالي  
F -  - پر 

 
 
 
 
 
 
 

  سرعت سنج  

  
 

سرعت رانندگي را بر اساس ، سرعت سنج
  . دهد كيلومتر بر ساعت نشان مي

  
  
  

 دور سنج موتور  

  
  

سنج باشيد، اين  دوردر حين رانندگي مراقب 
 رنشانگر سرعت چرخش موتور را به اساس دور ب

اين نشانگر به رانندگي . دهد دقيقه نشان مي
اقتصادي كمك كرده و در صورت افزايش بيش از 

  . دهد حد دور موتور به شما هشدار مي
  

  
  هشدار

در هنگام خيلي پايين بودن
    !سطح سوخت رانندگي نكنيد

  
  هشدار

سنج در دورهرگز نبايد عقربه 
افزايش (محدوده قرمز رنگ 

قرار  )بيش از حد دور موتور
موتور ، در غير اين صورت گيرد،

  . به شدت صدمه خواهد ديد
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  نشانگر دماي مايع خنك كننده  

  
 ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 

قرار دارد، نشانگر، دماي مايع خنك كننده موتور را 
  . دهد نشان مي

قرار داشتن عقربه نشانگر درمحدوده قرمز حين روشن 
بودن موتور، نشاندهنده داغ شدن بيش از حد موتور و 

داغ شدن بيش از  " 6بخش (باشد  نياز به سرويس مي
هنگام ). را مطالعه نماييد 5در فصل  "حد موتور 

مراقب نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور  رانندگي
  .و قرار نداشتن عقربه در محدوده قرمز رنگ باشيد

  
    كليد صفر كردن مسافت سنج سفر  

  

  
 

دكمه را كمتر از يك ثانيه پايين نگه  : 1عملكرد 
سفر يا كيلومتر داشته صفحه نمايشگر به مسافت سنج 

  . كند شمار تغيير مي
راي صفر كردن مسافت سنج كليد را بيش از يك ب

  . ثانيه فشار دهيد
نشانگرها و چراغ هشدار سيستم : 2عملكرد 

  تشخيص عيب 
 ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 

قرار دارد، كليد صفر كردن مسافت سنج سفر را سه بار 
نمايشگر در  ،) از سه ثانيه ركمترهر با( فشار دهيد 

شامل ، گرفتهخودكار قرار  عيبتشخيص  وضعيت
: موارد زير است

  
  نشان بزرگ به كوچك كدهاي بازرسي به ترتيب

 . شوند داده مي
 با فشردن و نگهداشتن كليد بيش از يك ثانيه ،

 . توانيد كدهاي تشخيص عيب را بخوانيد مي
 بقيه حاالت لغو ، پس از انتخاب يكي از حاالت

 . خواهند شد
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كد تشخيص عيب
 خودكار بر روي

 )صفحه نمايشگر(
صفحه   مراحل  عملكرد

  برآورد  نمايشگر

صفحه نمايشگر  
00 

را انتخاب نموده، 00
  شود تمام صفحه روشن مي  تمام صفحه  ثانيه صبر كنيد1حدود

را انتخاب نموده،  01  سرعت سنج 01
  01  ثانيه صبر كنيد 2حدود 

عادي، عقربه نشانگر پايين
 60برگشته و سپس به 

 .گرددساعت بر ميكيلومتر بر

را انتخاب نموده،  02  دور سنج موتور 02
  02  ثانيه صبر كنيد 1حدود 

عادي ، عقربه نشانگر پايين
 3000برگشته و سپس به 
 .گردددور در دقيقه بر مي

را انتخاب نموده،  03  نشانگر سوخت 03
  03  ثانيه صبر كنيد 1حدود 

در طول دو ثانيه صفحه
روشن نشانگر به ترتيب زير 

F – 1/2 – E – F.شودمي

را انتخاب نموده،  04  نشانگر دما 04
  04  ثانيه صبر كنيد 1حدود 

در طول دو ثانيه صفحه
نشانگر به ترتيب زير روشن 

 –H – 1/2 – C. شود مي
H

را انتخاب نموده، 05  زنگ هشدار 05
 عادي  05  ثانيه صبر كنيد1حدود

06 
چراغ هشدار

 خالي بودن باك
را انتخاب نموده، 06
عادي ، سه بار چشمك  06  ثانيه صبر كنيد1حدود

 زندمي

07 
چراغ هشدار

 دماي بيش از حد
را انتخاب نموده، 07
عادي ، سه بار چشمك  07  ثانيه صبر كنيد1حدود

 زندمي

  
 صفحه نمايشگر  

  
  

روشن  ”ON“وقتي سوئيچ خودرو در وضعيت 
يشگر كيلومتر شمار، نشانگر صفحه نما، قرار دارد
دماي هواي خارج و داخل را نشان  و سنج مسافت

  . دهد مي
 ODO______   كيلومتر شمار  

  . دهد كل مسافت طي شده را نشان مي
 TIRP______    مسافت سنج سفر  

زماني خاص، مسافت طي شده را  دورهدر يك 
  . دهد نشان مي

 IN______    دماي هواي داخل  
  . دهد دماي هواي داخل خودرو را نشان مي

 OUT______    دماي هواي خارج  
. دهد دماي هواي خارج خودرو را نشان مي
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 هاكليد تنظيم روشنايي صفحه نشانگر  

  
  

كليد تنظيم روشنايي صفحه نشانگر براي تنظيم نور 
  . گيرد زمينه مورد استفاده قرار مي

  
  
  

  چراغ نشانگر و چراغ هشدار  
عملكردهاي متفاوتي به وسيله اين چراغ نشان داده 

  . اين نشانگر را بازرسي نماييد، شود قبل از رانندگي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زرد- چراغ هشدار خالي بودن باك

  
 

بر  ”E“چراغ هشدار خالي بودن باك در زير حرف 
  . روي نشانگر سوخت قرار دارد

چراغ ، كاهش يابدهنگامي كه سوخت تا ميزان خاصي 
هشدار متناوباً به  آژيرو همزمان ، هشدار روشن شده
بيانگر ، روشن شدن چراغ هشدار ،صدا در خواهد آمد

  . باشد نياز مبرم به سوختگيري مي
  

  
  

  
  هشدار

هنگامي كه سطح سوخت بيش
است رانندگي  از حد پايين

 !نكنيد
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  رمز ق - چراغ هشدار دماي مايع خنك كننده 

  
 

چراغ هشدار دماي مايع خنك كننده در زير حرف 
“H” بر روي نشانگر دماي مايع خنك كننده قرار دارد .  

زنگ هشدار به صدا در  ،هنگامي كه چراغ روشن شد
آيد، نشان دهنده داغ شدن بيش از حد موتور و نياز به  

داغ شدن بيش از  6"بخش ( باشد  خنك شدن مي
  ). را مطالعه نماييد 5فصل در  "بيش از حد موتور

  

  سبز  - نشانگر چراغ راهنما 

  
  

اين چراغ در بخش مياني صفحه نشانگر قرار داشته و 
  . زند چشمك مي، هنگام دور زدن

  : توجه
 تچشمك زدن خيلي سريع چراغ، اتصاالدر صورت 

المپ چراغ را كنترل ، چراغ راهنما  و يا سالم بودن
  . نماييد

  
  
  
  
  
  
  

  سبز  –)فالشر(هشدار چشمك زن چراغ 

  
  

اين چراغ همانگونه كه در تصوير نشان داده شده 
بخش باال و مياني صفحه نشانگر قرار دارد و هنگامي 

كليد (شرده شده است ف )فالشر(كه كليد چراغ هشدار 
اين فصل را مطالعه  3در بخش  "چراغ هشدار 

م چشمك تمام نشانگرهاي چراغ راهنما مداو، )نماييد
  . خواهند زد
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  آبي  –چراغ نشانگر نور باال 

  
 

چراغ نشانگر نور باال همانگونه كه در تصوير نشان داده 
شده در بخش باال و مياني صفحه نشانگر قرار داشته و 
هنگام استفاده از چراغ جلوي نور باال ،اين چراغ روشن 

  . شود مي
  
  

  قرمز  –چراغ كمربند ايمني 

  
  

چراغ كمربند ايمني در بخش باال و مياني صفحه 
تيكه راننده كمربند ايمني رصونشانگر قرار داشته و در 

  . خود را نبندد ، روشن خواهد شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قرمز  –چراغ نشانگر شارژ 

  
  

باالي نشانگر دماي مايع خنك در چراغ نشانگر شارژ 
كننده بر روي صفحه نشانگر قرار گرفته است در 
صورت قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 

“ON”  اين چراغ روشن شده و پس از استارت زدن
  . گردد خاموش مي، موتور

  

 
  
  هشدار

روشن بودن اين چراغ هنگام
وجود بيانگر روشن بودن موتور، 

مشكل در سيستم شارژ خودرو 
بودهو راننده بايد بالفاصه در 
مكاني ايمن جهت بازرسي 

  . سيستم توقف نمايد
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  قرمز  –چراغ هشدار فشار روغن موتور 

  
  

باالي نشانگر ميزان در  چراغ هشدار فشار روغن
  . سوخت بر روي صفحه نشانگر قرار گرفته است

در صورت قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت 
“ON” پيش از استارت زدن چراغ روشن شده  ،روشن

روشن باقي . گردد و پس از استارت زدن خاموش مي
چراغ و صداي آژير هشدار، بيانگر پايين بودن ماندن 

  .باشد بيش از حد فشار روغن مي
، پس از استارت زدن، در صورت روشن شدن چراغ

با استفاده از ميله ، بالفاصله موتور را خاموش نموده
گير ميزان سطح روغن موتور را كنترل نماييد،  اندازه

اگر سطح روغن بيش از اندازه پايين است، تا حد 
روغن موتور بيافزاييد، و در صورت استاندارد به مخزن 

مجاز  نمايندگيپايين نبودن سطح روغن موتور به 
  . مراجعه نماييد

  سبز  –چراغ نشانگر مه شكن جلو 

  
  

چراغ نشانگر مه شكن جلو در گوشه انتهاي چپ 
صفحه نشانگر قرار داشته و هنگام روشن بودن چراغ 

  . شود مه شكن جلو، اين چراغ روشن مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زرد  –چراغ نشانگر مه شكن عقب 

  
  

چراغ هشدار مه شكن عقب انتهاي چپ و پايين 
صفحه نشانگر قرار گرفته و هنگام روشن بودن 

اين چراغ نيز روشن ، چراغهاي مه شكن عقب
  . گردد مي
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  زرد  –چراغ نشانگر در موتور 

  
  

انتهاي چپ و پايين صفحه نشانگر  ،چراغ نشانگر در
قرار گرفته و در صورت باز بودن و يا بسته شدن 

  . نادرست در موتور روشن خواهد شد
  
  
  

  *قرمز  –SRSچراغ نشانگر كيسه هوا 

  
در انتهاي چپ و پايين صفحه نشانگر  SRSچراغ 

قرار گرفته و بيانگر عادي بودن و يا نبودن كيسه هوا 
  . باشد مي

يا  ”START“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 
“ON”  ثانيه روشن  1قرار گيرد، چراغ نشانگر حدود

ماده بودن شده و سپس خاموش شده و بيانگر آ
در صورت . هاي هوا در صورت بروز تصادف است كيسه

صحيح  SRSسيستم ، بروز هر كدام از شرايط زير
كند و بايد براي بازرسي خودرو به تعميرگاه  عمل نمي

  . مراجعه نماييد
 چراغ ، هنگام استارت زدنSRS شود روشن نمي .  
 شود چراغ پس از گذشت چند ثانيه خاموش نمي . 
  
  
  

  چراغSRS  حين رانندگي روشن است.  

  
  

  
  احتياط

به دقت مراقب عملكرد چراغ
 SRSنشانگر سيستم كيسه هوا 

  .باشيد
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  قرمز  –چراغ نشانگر در 
  

  
  

سمت پايين و چپ صفحه نشانگر  ،چراغ هشدار در
  .قرار دارد

در صورت باز بودن يا بسته نشدن كامل هر يك از 
  . شود درها ، اين چراغ روشن مي

  

  *اتوماتيك ) گيربكس(چراغ نشانگر جعبه دنده 
  )تنها در خودروهاي مجهز به جعبه دنده اتوماتيك(

  
  

اتوماتيك در ) گيربكس(چراغ نشانگر جعبه دنده 
  . انتهاي نشانگر دور موتور قرار دارد

اين چراغ  :چراغ نشانگر وضعيت دسته دنده 
 ”ON“هنگام قرار داشتن سوئيچ خودرو در موقعيت 

وضعيت دسته دنده را نشان داده و يكي از حروف يا 
  . شوند اعداد روشن مي

P______دنده پارك ، سبز  
R______دنده عقب ، قرمز  
N______دنده خالص ، سبز  
D______ دنده درايو ) اي از مسير در بخش عمده(سبز  

  براي رانندگي دنده دو و سه ، سبز______3/2
L ___ هاي تند   براي رانندگي در سراشيبي و يا سربااليي 
  

  زرد  –چراغ نشانگر نقص موتور 

  
  

اين چراغ در قسمت پايين و مياني صفحه نمايشگر 
قرار داشته و بخشي از سيستم بازرسي موتور بوده و 

موتور و سيستم  زهاي خروجي،مي تواند سيستم گا
اتوماتيك را بازرسي و ) گيربكس(كنترل جعبه دنده 

  . كنترل نمايد
شانگر روشن خواهد هنگام تشخيص نقص چراغ ن در
با وجود اينكه مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد، ، شد

بايد در اولين فرصت ممكن خودرو را در يك تعميرگاه 
  . بازرسي و كنترل نماييد

هنگام قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
“ON”  چراغ روشن شده و سيستم به وسيله خود

در صورتيكه پس از استارت زدن . گردد بازرسي مي
  چراغ خاموش نشد، جهت كنترل و بازرسي خودرو به 

.هاي مجاز مراجعه نماييد نمايندگي

  
  هشدار

پيش از رانندگي عادي بودن
را كنترل ) خاموش بودن(چراغ 
 .نماييد
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ادامه رانندگي در حاليكه چراغ نشانگر عيب روشن  
مصرف بيشتر به موتور شده و است، باعث صدمات 

  . داقتصادي سوخت را كاهش مي ده
 قرار داشتندر صورت عدم خاموش شدن چراغ هنگام 

  نمايندگيروشن به  ”ON“سوئيچ خودرو در وضعيت 
  . مجاز مراجعه نماييد

  : توجه
تواند  مي خودرو يابي الكتريكي كامپيوتر سيستم عيب

هنگام قطع  .كد عيوب مختلف را به حافظه بسپارد
يابي  شدن كابل باتري اين كدها پاك شده و عيب

هنگام روشن شدن چراغ ، بنابراين. مشكل خواهد بود
 ، ها نشانگر تشخيص عيب، براي خواندن كد عيب

  . كابلهاي باتري را جدا نكنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قرمز  –چراغ نشانگر ترمز دستي

  
 

چراغ در قسمت مياني و پايين صفحه نشانگر قرار اين 
 ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت . دارد

اهرم ترمز دستي در صورت كشيدن ، روشن قرار دارد
  . چراغ نشانگر ترمز دستي روشن خواهد شد

  :  توجه
اگر هنگام درگير بودن ترمز دستي چراغ نشانگر ترمز 

پس از آزاد نمودن ترمز دستي ا يدستي روشن نشد و 
شود، خودرو را براي تعمير به  چراغ خاموش نمي

  . مجاز بسپاريد نمايندگي

  رمز ق–مشكل ترمز چراغ نشانگر 

  
  

چراغ در قسمت مياني و پايين صفحه نشانگر قرار اين 
در صورتيكه كه سوئيچ خودرو را در وضعيت  دارد

“ON” پيش از استارت زدن ، روشن قرار داشته باشد
روشن پس از اغ نشانگر چند ثانيه روشن شده و چر

  . گردد خاموش مي شدن موتور
روشن ماندن چراغ نشانگر بيانگر پايين بودن بيش از 

  . است ABSحد سطح روغن ترمز يا عيب در سيستم 

  
  هشدار

چراغ هشدار سيستم ترمز نبايد
بعد از روشن شدن خودرو، 

  .روشن باقي بماند
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  :  توجه
  اگر حين رانندگي چراغ نشانگر عيب ترمز روشن

نموده و يا  توقفباقي ماند، بالفاصله در مكاني امن 
 . با تعميرگاه تماس بگيريد

  هنگامي كه عملكرد ترمز كاهش يافته براي توقف
 .مراحل زير را بايد انجام داد خودرو

  . پدال ترمز را بسيار محكمتر از هميشه فشار دهيد  ___
، ابتدا با ترمز موتور خودرو كند عمل نمياگر ترمز   ___

در همين . اهرم ترمز دستي را بكشيد،را متوقف نموده 
را فشار پدال ترمز  براي جلوگيري از تصادف حال

  . روشن گرددچراغهاي ترمز عقب خودرو  دهيد تا

  قرمز  –ضد سرقت آالرم سيستمچراغ نشانگر 

  
  

گر قرار نشانانتهاي راست و پايين صفحه در  اين چراغ
  . دارد

 آالرم سيستمسيستم كنترل كننده پنجره داراي 
دكمه قفل فرستنده كنترل از راه دور را فشار  ،باشد مي

 آالرم سيستمدهيد، در شرايط اضطراري چراغ هشدار 
  . زند چشمك مي

دكمه باز روي  آالرم سيستمبراي غير فعال نمودن 
  . فرستنده كنترل از راه دور را فشار دهيد

  

  زرد–ABSهشدار سيستمچراغ 

  
  

  . دارد نشانگر قراراين چراغ در انتهاي راست و پايين صفحه 
در هنگام قرار دادن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 

“ON”  چراغ هشدارABS  چند ثانيه روشن شده و
  . گردد سپس خاموش مي

  :توجه
  در صورتي كه چراغ هشدار سيستمABS  روشن

شود،  نشده و يا پس از استارت زدن خاموش نمي
معيوب شده و تنها سيستم ترمز  ABSسيستم 

براي بازبيني خودرو به  ،معمولي عمل خواهد كرد
 .زديكترين تعميرگاه مراجعه نماييدن
 خودرو در وضعيت ، از آنجا كه در ترمزهاي ناگهاني

در صورت روشن شدن چراغ گيرد،  مي قرارنا استوار 
ABS با سرعت خيلي باال رانندگي ، حين رانندگي

.دهيد پدال ترمز را نرم فشارنكرده و 
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و استارت زده . سپس در يك مكان ايمن توقف نماييد 
را پس از چند  ABSچراغ هشدار سيستم  بودن روشن

  . دقيقه رانندگي بررسي نماييد
، خاموش نشده  ABSدر صورتيكه چراغ هشدار سيستم 

گي هاي  و يا حين رانندگي مجدداً روشن ميشود به نمايند
  . مجاز مراجعه نماييد

اي استارت زدن هاي كمكي بر هنگامي كه از باتري  _____
پيش از ، در صورت اقدام به رانندگينماييد،  استفاده مي
موتور خيلي يكنواخت كار نكرده و چراغ ، شارژ باتري

روشن خواهد شد و بيانگر اين  ABSهشدار سيستم 
  . توانيد با خودرو رانندگي نماييد است كه نمي

اما در واقع روشن شدن چراغ به معني پايين بودن ولتاژ 
  . باتري خودرو است

و ، با سرعت آرام حركت نموده، در صورت بروز اين حالت
  . ا شارژ كنيدهمچنين باتري ر

  

  *زرد رنگ -   4WDچراغ نشانگر 
  

  
  
ين نشانگر در قسمت پائين سمت راست پشت آمپر ا

  .قرار گرفته است 
قرار دارد،  ”ON“هنگاميكه سوئيچ استارت در حالت 

بايستي روشن شده و پس از چندثانيه خاموش گردد   4WDنشانگر
  ) .باشد  2Hسلكتور درحالت (

روشن  4WDقرار گيرد ، نششانگر  4WDهنگاميكه سلكتور در 
  .ميگردد 
  :توجه 

ــت    ــلكتور از حال ــه س ــه  2Hهنگاميك ــرود ،  4Hب ب
ر ايـن  د.با تـاخير خـاموش  مـي گـردد     4WDنشانگر 

حالــت بــاخودرو در مســير مســتقيم حركــت نمــوده و 
  .پدال گاز را چندين بار فشار دهيد 

  
  

  *زرد –)  R425براي موتور ( OBDچراغ نشانگر
  

  
  
  اين نشانگر در قسمت پايين سمت راست پشت آمپر 

  .قرار دارد 
هنگاميكه موتور دچار اشكال مي شود اين چراغ روشن 

  .   مي گردد 
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هاي هشدار و  سيستم تشخيص عيب خودكار چراغ
  *نشانگر صفحه نشانگر 

تمام چراغهاي هشدار و ، هنگام روشن كردن موتور خودرو
شوند، و در صورت  ثانيه روشن مي 1نشانگر به مدت 

ن تمام چراغها پس از يك ثانيه خاموش دنرمال بو
  . شوند مي

  *آژير هشدار 
درون سيستم صفحه نشانگر آژيري تعبيه شده كه در 
بعضي مواقع هشدار جهت اطالع راننده آژير خواهد 

  . كشيد
  هنگام روشن شدن چراغ هشدار فشار روغن موتور و

چراغ هشدار داغ شدن بيش از حد موتور آژير درون 
 . صفحه به صدا درآمده و تا رفع مشكل ادامه خواهد يافت

  متناوباً سه بار چراغ هشدار خالي بودن باك و آژير
 .فعال خواهند شد

  هنگام رانندگي با : هشدار سرعت بيش از حد
موتورهاي بنزيني با سرعتي بيش از سرعت ايمن يا مجاز، 

 . دهد كه سرعت را كم كند آژير به راننده اخطار مي
  كيلومتر بر ساعت  140هنگامي كه با سرعت بيش از 

  كنيد، مي رانندگي
آژير سه بار متناوباً هشدار خواهد داد، و در هنگام رانندگي 

كيلومتر بر ساعت، آژير دائم به  160با سرعت بيش از 
  . صدا در خواهد آمد

  

  *آژير هشدار روشن ماندن چراغها 
خاموش قرار  ”OFF“اگر سوئيچ خودرو در وضعيت 

 اند هنگام باز داشته، ولي چراغهاي عقب خاموش نشده
كردن در آژير به صدا در آمده و خاموش نمودن چراغها را 

  . نمايد به راننده يادآوري مي
هاي عقب را  چراغ: براي غير فعال نمودن آژير هشدار 

 ”ON“خاموش كرده يا سوئيچ را به وضعيت روشن 
  . بچرخانيد

  *قفل اتوماتيك 
كيلومتر بر  15در هنگام رانندگي با سرعت بيش از 

كنترل مركزي تمام درها را قفل نموده و  ساعت، سيستم
  . نمايد صفحه نمايشگر يك صداي خفيف ايجاد مي

اين عملكرد تنها يكبار انجام شده و در صورت باز نمودن 
  . قفل درها حين رانندگي، عملكرد دوباره فعال نخواهد شد

هنگام قرار دادن سوئيچ خودرو در وضعيت خاموش 
“OFF” كند  رها را باز ميسيستم قفل مركزي قفل د

  ) .تنها يكبار(
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  سوئيچ خودرو، غربيلك فرمان، آينه عقب و آينه بغل .  4
  2-50   ...........................................................................................................................................................................................................................................  سوئيچ خودرو )  1(
  2- 50   .................................................................................................................................................................................................  ) به اضافه كليد بوق( غربيلك فرمان )  2(
  2- 51   ................................................................................................................................................................................................................................................  آينه عقب  )  3(
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  خودروسوئيچ  )1(

    
LOCK )غربيلك ، موتور خاموش شده _____ )قفل

توان  شود، تنها در اين وضعيت مي فرمان قفل مي
  . سوئيچ را خارج نمود

ACC )موتور خاموش شده،  ______)تجهيزات جانبي
سقف ، ديجيتالساعت ، فندك، با اين وجود راديو

چراغ آينه ، آفتابگير، برقي) سان روف ( كشويي 
براي . باشند آرايش و چراغ مطالعه قابل استفاده مي

 ”ACC“خارج نمودن سوئيچ خودرو از وضعيت 
به وضعيت ، فشار داده داخلسوئيچ را به سمت 

“LOCK” قرار داده و سپس سوئيچ را بيرون بكشيد .  
ON )روشن بوده و تمام موتور  ________) روشن

  .كنند تجهيزات الكتريكي كار مي
  

START )پس از ، موتور روشن است ________) فعال
استارت زدن سوئيچ خودرو را رها كرده و سوئيچ به 

  .گردد بر مي ”ON“طور اتوماتيك به وضعيت 
  :  توجه

  هنگام قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت
“ACC” ،به وضعيت ، فشار داده داخل سوئيچ را

“LOCK”  چرخانده و سپس آن را خارج
 . خودرو مجهز به قفل فرمان چراغ دار است.نماييد

  هنگامي كه موتور خاموش است، براي مدت طوالني
زيرا باتري ، قرار ندهيد ”ON“سوئيچ را در وضعيت 
 . خودرو خالي خواهد شد

 سوئيچ خودرو را در ، هنگام روشن بودن موتور
يد، زيرا استارت آسيب قرار نده ”START“وضعيت 

 .خواهيد ديد
 

  
  
  
  
  
  
 
 

  )  كليد بوق(غربيلك فرمان  )2(

  
  

  قفل نمودن و آزاد كردن غربيلك فرمان 
 ”LOCK“وقتي سوئيچ خودرو در وضعيت  :قفل شدن 

قرار دارد، سوئيچ را بيرون آورده و غربيلك فرمان را 
  . تا قفل شود، بچرخانيد

غربيلك فرمان را به نرمي چرخانده و سوئيچ : آزاد شدن
  . قرار دهيد ”ACC“را در وضعيت 

  
با فشار دادن بخش مياني غربيلك فرمان، : سوئيچ بوق

  .بوق بصدا در خواهد آمد

  
  هشدار

هنگام خارج شدن از خودرو
حتماً سوئيچ خودرو را با خود 

 .برداريد

  

  
  احتياط

هنگام رانندگي براي جلوگيري
از قفل شدن غربيلك فرمان و از 
دست دادن كنترل خودرو، 

  . سوئيچ راخارج نكنيد
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 آينه عقب   ) 3(
  

  
  

براي تنظيم . پيش از رانندگي آينه عقب را تنظيم نماييد
 1هاي  را در جهت فلش )A( اهرم تنظيم آينه ،زاويه آينه

  . تصوير بچرخانيد 2و 

  

  آينه بغل   ) 4(
  

  
  

مي توانيد آينه بغل را ، پيش از رانندگي: تنظيم دستي 
هاي  آينه مجهز به آينه. در جهات مختلف تنظيم نماييد

مدور بوده و اشياي درون آينه بزرگتر و نزديكتر از واقعيت 
تغيير (هنگام حركت در عرض جاده . رسند به نظر مي

 . فاصله از خودرو عقبي را با آينه بغل تخمين نزنيد) الين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  خم كردن آينه بغل  _______
براي جلوگيري از صدمه ديدن آينه، هنگام پارك در 

  . آينه بغل را خم كنيد، خيابانهاي باريك

  
  

  
  احتياط

هرگز هنگام رانندگي آينه عقب را تنظيم
  !خطرناك است نكنيد، اين كار بسيار

  

  
  احتياط

در حين رانندگي آينه بغل را خم
از رانندگي هر دو  قبلنكنيد، 

آينه بغل را بايد در وضعيت 
  .  صحيح تنظيم نمود
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  كليد كنترل برقي آينه بغل   _______
جلو اين كليد در سمت چپ غربيلك فرمان بر روي 

  . قرار دارد داشبورد
 ”ON“هنگام قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت 

  . توان از اين كليد استفاده نمود مي
 كنيدتنظيم كه مايليد  را در جهت آينه بغلي Aكليد 

  . بچرخانيد
L______  كند آينه بغل چپ را تنظيم مي .  
R______  كند آينه بغل راست را تنظيم مي.  

كليد را از چپ به راست يا از ، براي تنظيم زاويه آينه بغل
  . باال به پايين بچرخانيد

  . كليد را در وضعيت وسطقرار دهيد، پس از تنظيم

  

  
  

  

  
  احتياط

ازصدمات جسمي وبراي جلوگيري از
، دست دادن كنترل خودرو و تصادف

آينه بغل را در حين رانندگي تنظيم 
 .نكنيد
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  A/C)كولر( سيستم ايركانديشن.  5
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  صفحه كنترل سيستم ) 1(
  

  
  
  
  
  

  
  . سيستم ايركانديشن تركيبي از هواي سرد و گرم است

سيستم ، كولر، ضد رطوبت، اين سيستم شامل بخاري
  . باشد بخار زدايي مي، يخ زدايي، تهويه

به سرعت به دماي  ،جريان هوا را متراكم نموده ،سيستم
  . كند دلخواه رسانده و صداي كمي توليد مي

  : كليدهاي سيستم ايركانديشن و عملكرد آنها 
  اين كليد براي تنظيم دماي : كليد كنترل دماي هوا

و كاهش دما كليد براي افزايش . گردد هوا استفاده مي
را به سمت بيشترين حد چرخانده و در غير اين 

 . چرخانيدصورت در جهت مخالف ب
  براي انتخاب حالت ورود: رودي هواوانتخاب كليد 

هواي تازه بيرون و يا چرخش مجدد هواي داخل 
هنگام نياز به هواي تازه . گردد خودرو استفاده مي

تازه بيرون وارد اتاق  يبيرون كليد را فشار دهيد تا هوا
خودرو شده و تا دماي مورد نظر شما سرد يا گرم 

هنگام فشار دادن كليد ورود هواي بيرون، چراغ . گردد
 . شود نشانگر در قسمت باالي كليد روشن مي

 اين كليد براي : هاي جريان هوا كليد كنترل دريچه
كنترل جهت جريان هوا در اتاق خودرو استفاده 

 . شود مي
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 )وضعيت جلوي صورت(
رو به  يها جريان هوا از دريچه –

 وزدصورت مي

  
 )كف/وضعيت جلوي صورت(
رو به  يها جريان هوا از دريچه - 

 .وزدصورت و كف خودرو مي

  

 )كفوضعيت(
رو به  يها هوا از دريچه جريان - 

 .وزدكف خودرو مي

  

 )گرمكن شيشه/كفوضعيت(
 يها جريان هوا از دريچه بيشتر - 

رو به كف و شيشه جلو و قسمت 
 يها كمتر جريان هوا از دريچه

 .وزدچپ و راست مي

  

 )شيشهوضعيت گرمكن(
بيشتر جريان هوا به شيشه جلو  - 

و قسمت كمتر جريان هوا از 
 .وزدهاي چپ و راست ميدريچه

  
  براي كنترل جريان هوا و يا : كليد كنترل جريان هوا

. افزايش يا كاهش دور فن بايد اين كليد را بچرخانيد
قرار دهيد، فن خاموش  OFFاگر كليد را در حالت 

قرار دهيد دور كم و با  1خواهد شد و اگر در حالت 

مي توانيد دور حداكثر را انتخاب  4تغيير آن تا حالت 
 .نماييد

  كليدA/C  : براي روشن نمودن سيستم كولر مورد
براي روشن كردن سيستم كولر . استفاده قرار مي گيرد
  .بايد كليد را فشار دهيد

  روي داشبورد  يواهاي ه دريچه) 2(

  
  
  دريچه چپ  –1
  دريچه مياني چپ  –2
  دريچه مياني راست  –3
  دريچه راست –4

هاي هوا كليد را چرخانده و يا به  براي تنظيم دريچه
براي تنظيم حالت عمودي . صورت افقي حركت دهيد

هاي هوا بخش بااليي يا پاييني دريچه را فشار  دريچه
  . دهيد

  كاربرديدستورالعملهاي ) 3(
بهترين نتيجه كليدها را به  آوردنبراي به دست :  بخاري

  : صورت زير تنظيم نماييد
  ”OFF“در هر موقعيتي به جز ___سرعت فن  
  )قرمز(در محدوده گرم  ___ كليد كنترل دماي هوا 

  پايين فشرده، هواي تازه بيرون__كليد كنترل ورودي هوا
  كف ___ هاي جريان هوا دريچهكليد كنترل 

  خاموش ____ كليد ايركانديشن
 حالت ، هنگامي كه مي خواهيد به سرعت گرم شويد

 فنچرخش مجدد هواي داخل خودرو را انتخاب كرده، 
باالترين وضعيت تنظيم نموده و كليد كنترل  در را

انتها در . (دماي هوا را در بيشترين وضعيت قرار دهيد
 ) هاي ساعت جهت عقربه

 پس از گرم ها شيشهگرفتگي  مه براي جلوگيري از ،
 . هواي بيرون تازه را انتخاب كنيد ، حالتشدن

  براي از بين بردن رطوبت و گرم شدن كليد
 . ايركانديشن را فشار دهيد

  هنگام يخ زدايي و بخار زدايي براي گرم شدن داخل
شيشه را انتخاب /  كفدريچه هاي هواي ، خودرو
 . نماييد

ها را به كليد، براي به دست آوردن بهترين نتيجه: كولر
  :صورت زير تنظيم نماييد
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  ”OFF“در هر موقعيتي به جز ____سرعت فن 
  )آبي(در محدوده سرد  ______كليد كنترل دماي هوا  

  هواي تازه بيرون ______كليد كنترل ورودي هوا 
  رو به صورت ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
  روشن  ______A/Cكليد ايركانديشن 

  هنگام نياز به خنك شدن سريع، حالت چرخش مجدد
را در حداكثر  ، فنهواي داخل خودرو را انتخاب نموده 

 . تنظيم نماييد
كليدها را به ، براي به دست آوردن بهترين تهويه:  تهويه
  : تنظيم نماييد زير صورت

  ”OFF“در هر موقعيتي به جز   ______سرعت فن 
  )آبي(در محدوده سرد  ______كليد كنترل دماي هوا  

  هواي تازه بيرون ______كليد كنترل ورودي هوا 
  رو به صورت ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
  خاموش  ______A/Cكليد ايركانديشن 

انتها (را در سردترين وضعيت  دماي هوا  كليد كنترل
  ) هاي ساعت  در خالف جهت عقربه

براي به دست آوردن بهترين نتيجه در سمت : زداييبخار 
  : كليدها را به صورت زير تنظيم نماييد، داخل شيشه جلو
  ”OFF“در هر موقعيتي به جز   ______سرعت فن 

هنگام استفاده از بخاري  ______كليد كنترل دماي هوا  
و هنگام استفاده از كولر در ) قرمز(در محدوده گرم 

  ) آبي(محدوده سرد 
  هواي تازه بيرون ______كليد كنترل ورودي هوا 

  

  شيشه جلو  ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
  روشن  ______A/Cكليد ايركانديشن 

  خاموش  -  -  - دريچه چپ 
  خاموش  -  -  - دريچه راست 

  
براي به دست آوردن بهترين يخ زدايي در : يخ زدايي 

كليدها را به صورت زير تنظيم ، خارج از شيشه جلو
  : نماييد

  )قرمز(در محدوده گرم  ______كليد كنترل دماي هوا 
هواي داخل گردش مجدد   ______كليد كنترل ورودي هوا 

  خودرو
  شيشه جلو   ______هاي جريان هوا  كليد كنترل دريچه
  خاموش   ______A/Cكليد ايركانديشن 

  خاموش  -  -  - دريچه چپ 
  خاموش  -  -  - دريچه راست 

 براي گرم كردن داخل خودرو ، هنگام يخ زدايي
 . شيشه را انتخاب نماييد/ هاي كف  دريچه

هشدارهاي عملي هنگام استفاده از سيستم ) 4(
  A/Cايركانديشن 

  پس از پارك كردن خودرو به مدت طوالني در آفتاب
براي خارج شدن هواي گرم . خودرو را خنك كنيد

اين . رانندگي نماييدبا شيشه هاي پايين چند دقيقه 
 . كند عمل عملكرد خنك كردن سيستم را سريعتر مي

 ستم ايركانديشن قبل از استفاده از سيA/C  از بسته
هاي هواي جلوي شيشه به  اي دريچهه نشدن شبكه

 . وسيله برگ يا ديگر اجسام اطمينان حاصل نماييد
 از وزش جريان هواي سرد از ، در هواي مرطوب

در غير اين ، هاي رو به شيشه جلوگيري نماييد دريچه
شيشه ، اختالف دما در داخل و خارجصورت به دليل 

 . كند جلو به آساني مه گرفته و ديد را كم مي
  در قسمت جلو تميز نگه داريد، اين عمل را كف خودرو

 . كند به چرخش مجدد هوا و تميز ماندن هوا كمك مي
  براي كمك به تميز كردن برف و آب از كانالهاي عبور

، ها در هواي سرد هواو كاهش مه گرفتگي شيشه
  . دار تنظيم نماييدسرعت فن را در بيشترين مق
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 هاي گرد و خاكي تمام  هنگام رانندگي در جاده
ها را ببنديد، اگر با وجود بسته بودن تمام  شيشه
اخل خودرو وارد گرد و خاك به دباز هم اه شيشه

د كليد كنترل ورودي هوا را در گرد شود توصيه مي مي
قرار داده و  گردش مجدد هواي داخل خودرووضعيت 

تنظيم  OFFسرعت فن را در هر موقعيتي به جز 
 . كنيد 

  سيستم ايركانديشنA/C ،يك سيستم كامل است 
اگر سيستم به اندازه كافي خنك يا  غير منطقي است

 لطفاً به تعميركاران با تجربه مراجعه، كند گرم نمي
 . نموده و خودتان سيستم را تعمير نكنيد
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  سيگاري   زيرندك و ف  )1(

  
  

  فندك 
 ”ACC“يا  ”ON“هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 

  . توانيد از فندك استفاده نماييد مي ،قرار داشته باشد
ثانيه بعد فندك  18، فندك را در سوكت فشار داده

  . پرد به طور اتوماتيك با صداي كليك بيرون مي
دچار ، ثانيه بيرون نيامد 18 گذشتاگر فندك پس از 

ن را به ت، فندك را بيرون كشيده و تعمير آنقص شده اس
  . تعميركاران مجاز بسپاريد

  

  فندك را با استفاده ازĤن نگهداشته و براي پايه
براي جلوگيري از سوختگي ، استفاده كردن بيرون بكشيد

مراقب باشيد كه المنت فندك و يا بدنه فندك را لمس 
  . نكنيد
آن را در جاي خودش قرار ، پس از استفاده از فندك

در محلي  آن از بيرون آوردن فندك و قرار دادن. دهيد
ديگر خودداري نماييد، زيرا ممكن است سوكت فندك 

كوتاه الكتريكي  اتصالتوسط ديگر مواد مسدود شده و 
  . ايجاد نمايد

  
شود فقط فندك را در سوكت فندك جا بزنيد  توصيه مي

و از قرار دادن تجهيزات ديگر درون فندك خودداري 
كاركرد آن كاهش  ،نماييد، زيرا سوكت آسيب ديده

  . يابد مي
هنگامي كه از فندك به عنوان منبع نيروي الكتريكي 

ولت  12نيكي تنها از تجهيزات الكترو، نماييد استفاده مي
  . ت استفاده نماييدوا 120نيروي كمتر از 

  .گردد دك باعث خالي شدن باتري مياستفاده مداوم از فن
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيگاري زير
سيگاري روي كنسول  زيردر ، سيگاري براي جا زدن زير

  . وسط را فشار دهيد تا بيرون بيايد
  

ن آ گرديدمطمئن ، سيگاري قرار داده زيرته سيگار را در 
اغذ و ديگر مواد قابل ايد، از قرار دادن ك را خاموش نموده
ير اين سيگاري خودداري نماييد، در غاشتعال در زير

  . گردد منجر به آتشسوزي مي، ورت سوختهص
  
سيگاري را بسته نگه داريد، در غير اين صورت ممكن  زير

  . است ته سيگار دوباره آتش بگيرد
  

سيگاري را بيرون  زير، براي تميز نمودن خاكسترها
كه در سيگاري را همانگونه  زيرو زبانه نگهدارنده ، كشيده

  .بيرون بكشيد، تصوير نشان داده شده پايين كشيده
  . ن را جا بزنيدو پس از تميز نمودن مجدداً آ

  
   

  
  هشدار

فشرده نگه داشتن فندك به
مدت طوالني و يا جا زدن فندك 
خودروهاي ديگر در سوكت 

است منجر به گرم  ممكنفندك 
بروز شدن بيش از حد فندك و 

 !آتش سوزي شود

  

  
  هشدار

،سيگاري زيرپس از استفاده از 
دوباره آن را ببنديد، در غير اين 
صورت ممكن است منجر به 
 .تصادف يا صدمات جسمي گردد
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  سيگاري عقب   زير
  

  
  

سيگاري، آن را بيرون بكشيد پس از  زيربراي باز كردن 
  . ن را ببنديدآسيگاري  زيراستفاده از 

، سيگاري را بيرون آوردهكسترها، زيرنمودن خا تميزبراي 
سيگاري را همانگونه كه در شكل نشان گيره نگهدارنده زير
سيگاري را بيرون بياوريد و زير بكشيدداده شده پايين 

  . را جا بزنيد آنسيگاري  زيرپس از تميز نمودن 

  
  
  
  

  آفتابگير  )2(
  

    
آفتابگير را به  ،براي كاهش انعكاس نور آفتاب در چشمان

  . سمت پايين يا طرفين خم كنيد
  . را بر روي سقف خم كنيد آن آفتابگير از پس از استفاده

  
  

  جعبه داشبورد  )3(

    
عبه داشبورد را فشار دو طرف قفل ج، براي باز كردن قفل

استفاده براي قفل  از پس، ن را باز نماييددهيد و سپس آ
  . فشار دهيد به سمت باال شدن

  
  

  

  

  
  هشدار

آن را،سيگاريزيرپس از استفاده از
 زيرببنديد، در غير اين صورت باز بودن 

سيگاري ممكن است به صدمات 
 .جسمي يا تصادفات منجر گردد

  

  
  هشدار

براي كاهش احتمال صدمات
جسمي در تصادفات و يا 

ناگهاني حين رانندگي  ترمزهاي
  . جعبه داشبورد را ببنديد
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  جعبه كنسول وسط  ) 4(

    
كليد را فشار داده ، نشان داده شده 1همانطور كه با فلش 

سپس دستگيره جعبه كنسول وسط را كشيدهو جعبه را 
  . ن را ببنديد،آپس از قرار دادن اجسام در جعبه. باز كنيد

نگهدارنده فنجان را  نشان داده شد، 2همانطور كه با فلش 
به پايين فشار دهيد، نگهدارنده فنجان  PUSHدر نقطه 
ن قرار دهيد توانيد فنجان خود را در آ يده و ميبيرون پر

  . پس از استفاده نگهدارنده فنجان را ببنديد
  
  

  *مثلث هشدار  ) 5(

    
مثلث هشدار را ، هنگام پارك خودرو، در مواقع اضطراري

 50را باز نموده در فاصله بين  آن هاي گوشه، بيرون آورده
متر از عقب خودرو در حاليكه سطح بازتاب آن  150تا 

  . باشد قرار دهيد مي) پشت به خودرو(به سمت عقب 
  

  الستيك زاپاس ) 6(

    
، باشد ها يكسان مي سايز الستيك زاپاس با ديگر الستيك

ن را ر يك از چهار الستيك معيوب شد، آهنگامي كه ه
  . با الستيك زاپاس تعويض نماييد

  حالت نگهداري الستيك زاپاس 
به نحوي كه در زير و عقب خودرو آويزان ( معلق 

  )باشد مي
 ميل آچار را در سوراخ:الستيك زاپاس پياده كردن

هاي  وارد كرده و خالف جهت عقربه مربوطه در زير خودرو
، و الستيك زاپاس را پايين بياوريد چرخاندهساعت 

  . جدا كرده و بيرون بياوريد قالبالستيك زاپاس را از 
 قالبتا زمانيكه ، ها چرخانده آچار را جهت عقربهميل 

 زنجيرالستيك زاپاس با زمين يا ديگر موانع برخوردنكند 
  . بكشيد الرا با
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ميل آچار را در خالف  :سوار كردن الستيك زاپاس
هاي ساعت چرخانده و زنجير را پايين  جهت عقربه

الستيك زاپاس را در سوراخ وسط الستيك  قالببياوريد، 
زاپاس جا زده و الستيك زاپاس را به آهستگي باال 

آچار را چرخانده و از ميل بكشيد، يك نيم دور ديگر 
  . محكم شدن الستيك اطمينان حاصل نماييد

  
به خوبي كار  بند اپاسزهنگامي كه :  زاپاس بندتعمير 
و زنجيرها مداوم ، كند سر و صداي زيادي ايجاد مي، نكرده

را تعويض  بند شود تمام زاپاس شوند، توصيه مي پاره مي
  . را جدا كنيد بند پيش از تعمير زاپاس. نماييد

  
  

  *ساعت ديجيتال   ) 7(

    
  . داراي سه حالت مختلف است ديجيتالساعت 

   "ساعت : دقيقه  "
   "ماه . روز   "
   "سال "

 ACC "يا  "ON"هنگامي كه سوئيچ خودرو در وضعيت 
نشان  "ساعت: دقيقه"ا به حالت رقرار داده ساعت زمان  "

را  "MODE"سه حالت دكمه بين براي تغيير . مي دهد
ثانيه  20اگر در طول . ثانيه فشار دهيد 10كمتر از 

شود، صفحه نمايشگر به طور نفشار داده  MODEدكمه 
  . گردد بر مي "ساعت: دقيقه "اتوماتيك به حالت 

  

  :تنظيم زمان 
 دكمه  ،براي تغيير دلخواه"MODE" را فشار دهيد . 
  دكمه"MODE"  را مكرراً فشار دهيد تا به حالت

چشمك ( : ) زمان تغيير كند، عدد قبل از عالمت تنظيم 
را فشار دهيد تا عدد بعد از  "MODE"دكمه . خواهد زد

 . چشمك خواهد زد) : ( عالمت 
  پس از شروع چشمك زدن اعداد عالمت  را در

 . و زمان را تنظيم نماييد، ثانيه فشار داده 10طول 
  براي ذخيره تنظيمات دكمه"MODE"  را فشار

 . دهيد
  ثانيه دكمه رافشار ندهيد، زمان دوباره  10اگر در طول

 . گردد بر مي "ساعت: دقيقه  "به حالت 
  

 12برق، هنگام تعويض باتري يا صفحه نمايش:  توجه
پس از  ،شود تي قطع شده و ساعت ديجيتال متوقف ميلو

  . ساعت صفر خواهد شد برقاتصال مجدد 
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  *مانيتور حركت به سمت عقب  ) 8(

    
  :مانيتور حركت به سمت عقب صفحه نمايش 

قرار  "ACC"يا  "ON"وقتي سوئيچ خودرو در وضعيت 
صفحه نمايش  اشد،داشته و خودرو در حالت دنده عقب نب

براي اطالع ( باشد  مي "ساعت: دقيقه "در حالت نمايش 
مطالعه  را "ساعت ديجيتال ) 7بخش ( "از حاالت ساعت 

قرار داده و  "ON" سوئيچ خودرو را در وضعيت) . نماييد
در ميان صفحه  LEDدنده را به دنده عقب تغيير دهيد تا 

نمايش روشن شود و از اين پس مانيتور حركت به سمت 
  . عقب در زمينه صفحه نمايش روشن گردد

 كند، مانيتور  وقتي خودرو با دنده عقب حركت مي
يابي خودكار  ابتدا سيستم عيبب عقحركت به سمت 

  . حسگرها را فعال مي نمايد

 هر دو حسگر فعال ، ژير يكبار به صدا در آيداگر آ
 . هستند

 در شرايط نرمال نباشد، آژير ، اگر هر يك از حسگرها
در صفحه نمايشگر چشمك  LEDدوبار به صدا درآمده و 

 . خواهد زد
  اگر هر دو حسگر در شرايط غير نرمال باشند، زنگ

يشگر در صفحه نما LEDهشدار سه بار  به صدا آمده و 
 . چشمك خواهد زد 

  
  
  

  

    
  موانعفاصله تشخيص  
 موانع فاصله تشخيص، بر اساس سطح بيروني حسگرها 

 . متر است سانتي 125
   حالت عكس العمل  
  متر باشد،  سانتي 120هنگامي كه فاصله از حسگر

 . كشد كامپيوتر آهسته و متناوب آژير مي
 سانتي متر  90هنگامي كه فاصله از حسگر كمتر از

به  LED، كشيدهاست، كامپيوتر آهسته و متناوب آژير 
رنگ سبز در جهت مربوطه روشن شده و فاصله تا اولين 

 . دهد مانع را  نشان مي
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  متر باشد  سانتي 60هنگامي كه فاصله كمتر ازLED 

فاصله از ، به رنگ سبز و زرد در جهت مربوطه روشن شده
 . دهد نزديكترين مانع را نشان مي

  متر باشد سانتي 30هنگامي كه فاصله كمتر از ،
نگ زرد  و قرمز روشن به ر LED، كامپيوتر آژير كشيده

 . دهد شده و فاصله از نزديكترين مانع را نشان مي
  

بوده و يا  نادرستتشخيص فاصله ، در موارد زير:  توجه
  : شود اصالً تشخيص داده نمي

  ور تهنگام برخورد با موانع باريك همانند سيم يا 
  ر مواد جاذب امواج از جنس پنيه و يا ديگموانعي

 صوتي 
  

  هاي با دست انداز زار و يا جاده چمنرانندگي در 
  بر روي سطح حسگر  مانعوجود 
 40( وجود امواج صوتي با فركانس مشابهKHz ( ،

 با فشار زيادصداي اگزوز ، صداي فلزات
  
  
  

  *4WDكليد كنترل برقي رانندگي در حالت ) 9(

    

  
1  .2H  4بهH  : 2دنده را از كليدH  4بهH   تعويض

بايد روشن شود اين تعويض  4WDچراغ نشانگر ، نماييد
. باشد ميهنگام رانندگي قابل انجام ، دلخواه

  

  
  هشدار

قبل از توقف كامل خودرو و قرار دادن
اهرم تعويض دنده در حالت خالص،  

 2Hاز حالت   4WDكليد تعيين وضعيت 
به  4H,4Lو از حالت  4H.4Lبه حالت 

و يا  4Lبه حالت  4Hو از حالت  2Hحالت 
  .برعكس قرار ندهيد
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2  .4H  2بهH   : 4دنده را از كليدH  2بهH  تعويض
اين تعويض . بايد روشن شود 4WDغ نشانگر انماييد چر

حرك محور م .باشد دنده قابل انجام هنگام رانندگي مي
اما بر روي رانندگي نرمال تاثير ، جلو از چرخها جدا نشده

عقب دنده كرده و در زمان مناسب به توقف ، گذارد مي
حركت متر به عقب  5تا  3تغيير وضعيت دهيد، 

تواند كامالً از  حرك جلو ميمحور م س از آنپ،كرده
  .خاموش خواهد شد 4WDو چراغ . چرخها جدا شود

در دماي پايين، اگر توپي  4WDبعد از رانندگي در حالت 
چرخ جدا نشد، پيشنهاد مي گردد بترتيب زير عمل 

  : نماييد 
رانندگي  4WDدقيقه در حالت  10به مدت  )1

 .نماييد تا توپي آزاد گردد
متر در راستاي مستقيم به  2تا  1به اندازه  )2

سمت جلو و عقب حركت نماييد تا توپي 
  . چرخ جدا شود

پدال كالچ را  ،خودرو را متوقف نموده :  4Lبه  4Hاز .  3
تغيير   4Lبه   4Hفشرده و سوئيچ تعويض دنده را از 

د اين عملكرد روشن خواهد ش 4WDدهيد، چراغ نشانگر 
  . حين رانندگي قابل انجام نيست

خودرو را متوقف نموده ، پدال كالچ را :  4Hبه  4Lاز .  4
تغيير  4Hبه  4Lفشرده و سوئيچ تعويض دنده را از 

  . روشن خواهد شد 4WDدهيد، چراغ نشانگر 
برف و يخ سر  هنگامي كه چرخهاي عقب خودرو بر روي

اين . خورد، سوئيچ تعويض دنده را تغيير ندهيد مي

هاي  عملكرد در حين رانندگي قابل انجام نيست در جاده
استفاده نكنيد ، اين عمل منجر  4Hيا  4Lسنگفرش از 

ها و افزايش مصرف سوخت  به سايش زودرس الستيك
دماي روغن محور . نمايد گشته و همچنين صدا ايجاد مي

ز باال رفته و منجر به صدمه ديدن بخشهاي حرك نيم
ها فقط در  در اين نوع جاده. گردد متحرك خودرو مي

  .رانندگي نماييد 2Hحالت 
  : توجه 

 2Hپس از رانندگي در هواي سرد، هنگام تغيير سوئيچ از 
صدا كند، ) گيربكس( ممكن است جعبه دنده  4Hبه 

ابتدا خودرو را متوقف نموده و سپس تغيير سوئيچ انجام 
.دهيد

 
  
  



  و تجهيزات خودرو سيستم هاي كاربردي 2فصل 
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  بندي موتور آب.  1
هنگامي كه خودرو نو است و از خودرو نحوه استفاده 

در طول عمر مفيد خودرو تاثير ، بندي نشده موتور آب
كار نجا كه قطعات موتور در شرايط خوب از آ. زيادي دارد 

داخلي بين قطعات كمي زياد است،  اصطكاكاند ؛  نكرده
كيلومتر اول بسيار  1500نحوه رانندگي در  نتيجهدر 

  . ا رعايت نماييدهاي زير ردبايد استاندار، مهم بوده
  

  :كيلومتر اول  1000در 
  كيلومتر بر ساعت رانندگي نماييد  80با سرعت زير. 
  3000دور موتور را بيش از rpm  باال نبريد. 
  300تا km اول از ترمزهاي ناگهاني خودداري نماييد. 
 هسته با دنده باال خيلي آ، در حالت گيربكس معمولي

 . رانندگي نكنيد
  زياد يا كم ( با سرعت يكنواخت به مدت طوالني (

 .رانندگي نكنيد
 با بار بيش از حد و يا در حالت پر گاز رانندگي نكنيد. 
 در جاده هاي با شرايط نامناسب رانندگي نكنيد. 
  

  زير  هدرو را به نحوبندي موتور سرعت خو آبهنگام
 :تنظيم نماييد

موتور (معمولي ) گيربكس(در خودرو مجهز به جعبه دنده 
  ) بنزيني

 )كيلومتر بر ساعت(محدوده سرعت  دنده
1  20 
2  30 
3  40 
4  60 
5  100 

  
اتوماتيك ) گيربكس(در خودرو مجهز به جعبه دنده 

  *) بنزينيموتور (
 )كيلومتر بر ساعت(محدوده سرعت  دنده
L  25 
2  50 
3  85 
D  120 

  
  : 1500تا كيلومتر  1000از كيلومتر 

  . سرعت خودرو را به تدريج افزايش دهيد

  *) موتور ديزل(معمولي ) گيربكس(در خودرو مجهز به جعبه دنده 
 )كيلومتر بر ساعت(محدوده سرعت  دنده
1 20  
2 30  
3 40  
4 65  
5 100  

  
  :  2000تا  1500از كيلومتر 

  . سرعت خودرو را به تدريج افزايش دهيد
  

  سوخت و سوختگيري .  2
از سوخت صحيح استفاده ، براي كاركرد مناسب خودرو

  . نماييد
  نوع سوخت 

  يا باالتر 93اكتانبدون سرب با  بنزين: بنزينيموتور 
  * )GB 252سوخت سبك : (QD32Tموتور ديزل 

دما
 )سانتيگراد(

نوع
 سوخت

دما 
  )سانتيگراد(

نوع
 سوخت

تا- 25
15 - 

 -10  - 5تا  5 -35

 0  5بيش از  -20 -5تا-15
  

كند، مي توانيد روغن ديزل  وقتي دما تغيير نمي:  توجه
  . شود به كار ببريد سبكي را كه در دماي كمتر استفاده مي
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پيش از سوختگيري موتور را خاموش : سوختگيري 

  . كنيد

  
  
  
  

  كاتاليست كانورتور .  3
  

كاربرد كاتاليست كانورتور تبديل گازهاي خروجي مضر، 
نيتروژن به اغلب هيدروكربن، مونواكسيد كربن و اكسيد 

اكسيد كربن و نيتروژن  بخار دي گازهاي بي ضرر همانند
  . ميباشد 

  
  .براي جلوگيري از بروز مشكل به نكات زير توجه نمائيد 

   ، هنگاميكه سطح سوخت در باك خيلي پائين است
رانندگي نكنيد ، زيرا ممكن است باعث ايجاد بار بيش از 

 .حد به كاتاليست گردد 
  دقيقه با دور آرام موتور رانندگي نكنيد 20بيش . 
 با سرعت خيلي زياد رانندگي نكنيد . 
 هيزيد ربراي روشن موتور از هل دادن يا كشيدن بپ. 
 دگي، ناگهان سوئيچ خودرو را در موقعيت در حين رانن

OFF قرار ندهيد . 
  موتور را در شرايط مطلوب نگهداري نمائيد. 
  
  
  
  

  
اگر عملكرد سيسستم الكتريكي ، سيستم پاشش سوخت 
، سيستم جرقه ويا سيستم سوخت رساني خارج از حالت 
  .نرمال باشد ، ميتواند باعث افزايش دماي كاتاليست گردد 

 ان از عملكرد نرمال كاتاليست و تمامي براي اطمين
ل گازهاي آالينده بايستي با توجه به رسيستم كنت

 .سرويسهاي دوره اي عمل نمود 
وجود كاتاليست براي كنترل آاليندگي خروجي موتور 

  . بسيار داراي اهميت مي باشد 
تور براي موتورهاي بنزيني استفاده شده ركاتاليست كانو

  .است 

  
  هشدار

بنزين سرب دار استفادهاز 
  .نكنيد 

بنزين سرب دار باعث 
كاهش عملكرد غيرعادي 
تجهيزات كنترل گازهاي 
خروجي ، خرابي موتور و 
افزايش هزينه هاي تعمير 

  .ميگردد 
 

  هشدار

ري از خرابي موتور،يجلوگبراي
ستم اگزوز و يربكس، سيگ

ست كانورتور و كاهش يكاتال
ات از بنزين رينه هاي تعميهز

 .دسرب دار استفاده نكني

 

  هشدار
  

ا يري از جرقه زدن يجلوگ براي
آتش سوزي هرگز هنگام 

  .ديگار نكشيري ، سيسوخت گ

  
  
  هشدار

مقدار زيادي از گازهاي
نسوخته وارد كاتاليست 

شوند كه ممكن  كانورتور مي
است باعث گرم شدن بيش از 
حد انباره شده و منجر به 

 . سوزي گردندآتش
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  هشدار گازهاي خروجي موتور .  4
 و براي جلوگيري از سوختگي ، گاز خروجي داغ بوده

براي جلوگيري از آتش سوزي . نبايد اگزوز را لمس كرد
اي،  بر روي علفهاي خشك، برگها، كاغذ و مواد پارچه

 . رانندگي نكرده و پارك نكنيد
 زيرا دود اگزوز حاوي  ،دود اگزوز را تنفس نكنيد

باشد و يكبار تنفس آن خطرناك  كربن ميمونواكسيد 
دود را  بوياگر . تواند منجر به مرگ گردد حتي مي، بوده 

ها را باز كرده و  درون خودرو احساس نموديد، فوراً پنجره
 . يد ايجستجو نم علت را

  عدم وجود نشتي در سيستم اگزوز و محكم بودن
سيستم اگزوز را مرتب كنترل . اتصاالت را بررسي نماييد

به اگزوز برخورد كرده و يا صداي  جسمياگر . نماييد
 . فوراً سيستم را كنترل و بازرسي نماييد، اگزوز تغيير كرده

  در پاركينگ و مكانهاي بسته به جز براي ورود و خروج
اين مكانها  از دود اگزوز ،داريدن نگهتور را روشن نها موآاز 

 . شده و بسيار خطرناك استنخارج 
  هنگامي كه موتور روشن است به مدت طوالني خودرو

خودرو را در مكاني باز  ،در صورت لزوم، را پارك نكنيد
 را بخاري با هواي تازه بيرون يارده و سيستم كولر كپارك 

 . فعال نماييد
  

  از قرار ، اطمينان از كاركرد عادي سيستم تهويهبراي
هاي  برگ و ديگر موانع بر روي دريچه، نداشتن برف

 . جلوي شيشه جلو اطمينان حاصل نماييد
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  معمولي ) گيربكس(جعبه دنده .  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هنگام  .كلي مشابه  تصوير باالست  نحوه دنده تعويض
تها فشار دهيد سپس به پدال كالچ را تا ان، تعويض دنده

در هنگام رانندگي پاي خود را روي  .ن را رها كنيدآرامي آ
منجر به معيوب شدن  پدال كالچ تكيه ندهيد، اين عمل

خودرو ، ها هنگام پارك كردن در سربااليي گردد، كالچ مي
، و از سيستم نكنيدرا با نگه داشتن پدال كالچ متوقف 

  . ترمز استفاده كنيد
جويي در مصرف سوخت همراه با عملكرد  به منظور صرفه

  :نماييدير دنده را تعويض در سرعتهاي ز، مناسب
  

  

  

  
به سرعت مشخص  يض دنده به دنده باالتر وقتي هنوزتعو

تر وقتي از  ايد و يا تعويض دنده به دنده پايين نرسيده
سرعت مشخصه خيلي كمتر سرعت داريد، ممكن است 
منجر به كم شدن سرعت موتور، هنگام حمل بار و يا 

پس از هر تعويض دنده، سرعت . هاي كوچك شود شوك
غير اين صورت ممكن است منجر به  ررا افزايش دهيد، د

  . ر و هدر رفتن سوخت گرددسايش موتو
  

  ت رانندگي اعاد
 ديتوان مي، اگر استفاده از دنده عقب خيلي مشكل است 

را در حالت دنده خالص قرار داده ) گيربكس(جعبه دنده 
 .و سپس عمل كنيد

  
 

  پيشگيري 
  براي تعويض از دنده جلو به دنده عقب و برعكس ابتدا

در غير اين صورت جعبه دنده . كامالً توقف نماييد
حين رانندگي پاي خود را آسيب خواهد ديد ) گيربكس(

روي كالچ نگه نداريد، زيرا ممكن است منجر به سايش و 
 . كالچ گردد ديدن يا آسيب

 به نرمي دنده ، براي جلوگيري از آسيب به جعبه دنده
دنده را در  ،هنگام رانندگي با سرعت باال. را تعويض نماييد

دنده سنگين قرار ندهيد، در غير اين صورت جعبه دنده 
هنگامي كه ماشين گير . آسيب خواهد ديد) گيربكس(

ه عقب و بر عكس و بايد دائماً از دنده جلو به دند، كرده
 تغيير وضعيت دهيد، سرعت خودرو نبايد بيش از 

كيلومتر بر(سرعت  تعويض دنده به دنده باالتر
 )ساعت

1-224 
2-340
3-465
4-572

تعويض دنده به دنده
 ترپايين

كيلومتر بر(سرعت
 )ساعت

2-115 
3-225
4-340
5-450

  

  
  احتياط

هاي هنگام رانندگي در جاده
لغزنده كاهش سرعت و تعويض 
دنده ناگهاني ممكن است منجر 
به چرخش الستيك به دور خود 

  . و يا سر خوردن گردد
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كيلومتر بر ساعت باشد، در غير اين صورت جعبه  24 
  . آسيب خواهد ديد) گيربكس(دنده 

 هاي  مخصوصاً سرازيري، ها هنگام رانندگي در سرازيري
طوالني با موتور خاموش يا دنده خالص رانندگي نكنيد، 

 . سيب خواهد ديدنده آزيرا جعبه د
 توجه : 

ها رپدال كالچ را ، است فتس 1اگر تعويض دنده به دنده 
  . دوباره فشار دهيد، كرده

  
  تعويض دنده 

تعويض دنده  ،با توجه به دور موتور دنده عوض كنيد
صحيح مصرف اقتصادي سوخت و عمر مفيد را افزايش 

را كم دنده ،هنگام باال بودن سرعت خودرو .مي دهد
باعث افزايش بيش از حد دور موتور شده  ا، زيرنكنيد

ديدن موتور و صدمه ) سنج در محدوده قرمزدورعقربه(
دنده سرعت باالست و دور موتور  5دنده . دشخواهد 

كاهش يابد، براي مصرف اقتصادي  4تواند تا دنده  مي
  . رانندگي كنيد 5سوخت در سرعت با  دنده 

  

  ترمز دستي  .  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معمولي، ) گيربكس(خودروهاي مجهز به جعبه دنده در 
ابتدا كامالً ، هنگام خاموش كردن موتور و پارك كردن

سپس دنده ، ترمز دستي را باال كشيده اهرمتوقف نموده، 
پارك (يا دنده عقب ) پارك در سربااليي( را به دنده يك 

  . عوض كنيد) در سرپاييني
 "مجهز به گيربكس اتوماتيك  خودروهايدر :  توجه

را مطالعه  " 3فصل جعبه دنده اتوماتيك در ) 14(
  . نماييد

  باال كشيدن اهرم ترمز دستي 
همانطور كه در تصوير نشان داده شده براي باال كشيدن 

را فشار ترمز دستي نيازي نيست كه دكمه انتهاي اهرم 
  . و درگير نماييد هكشيدفقط اهرم را باال . دهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آزاد كردن ترمز دستي 
 دسته را آهسته باال بكشيد .  
 دكمه انتها دسته را فشار دهيد.  
  نموده ، بخوابانيددسته را آزاد .  

. ترمز دستي را درگير نماييد، ها هنگام پارك در سربااليي
سمت  ا بههاي جلو ر چرخ، ها هنگام پارك در سر پاييني
هاي جلو را به  ها چرخ باالييسركنار جاده چرخانده و در 
  . سمت مركز جاده بچرخانيد

پيش از رانندگي از درگير نبودن ترمز دستي و خاموش 
  . بودن چراغ هشدار ترمز اطمينان حاصل نماييد
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  هايي در مورد ترمز دستي  پيشگيري

  پيروي نماييد هايزير ، از روشها شيبهنگام پارك در . 
 ها مانع قرار  الستيك اطراف،براي اطمينان از ايمني

 . دهيد
  پارك  با موتور روشن 

به مدت طوالني موتور را ، در مكانهاي بسته يا با تهويه بد
گاز مونواكسيد كربن بي بو و بسيار  ،روشن نگه نداريد

  . مضر است
  محل پارك 

در مكانهايي كه مواد قابل اشتعال همانند علف خشك يا 
يستم اگزوز بسيار دماي س. كنيدنبرگ وجود دارد پارك 

  . باال بوده و به آساني منجر به آتش سوزي مي گردد
  خودروهنگام ترك 

سوئيچ خودرو را بيرون كشيده و تمام ، هنگام ترك خودرو
سعي كنيد در مكانهاي روشن پارك . درها را قفل نماييد

  . كنيد

  سيستم ترمز .  7
قطعات سيستم ترمز همگي در ايمني خودرو بسيار مهم 

برنامه  بر حسب نيازرا  خودرو، براي حفظ ايمني ،هستند
  . بازرسي نماييد تعمير و نگهداري 

 هنگامي ، خط لوله است وسيستم ترمز داراي د
دهند،  ها كارايي خود را از دست مي كه يكي از اين لوله

اما بايد پدال ترمز را  ،دومي به كار خود ادامه داده
نموده و  را متوقفرانندگي . محكمتر از نرمال فشار دهيد
  . خودرو را به تعميرگاه ببريد

 ترمز  سيستم، هنگامي كه موتور خاموش است
فشار دادن تاثير خود را از دست  دو بارپس از يك يا 

بايد پدال ترمز را خيلي محكم ، در اين صورت. دهد مي
امر مخصوصاً هنگامي كه خودرو در حال  اين. فشار دهيد

  . باشد بكسل شدن است مهم مي
  

  چراغ نشانگر نقص ترمز 
وجود نقص در ترمز را نشان ، چراغ نشانگر نقص ترمز

صفحه ) 7( " 2فصل دهد براي اطالعات بيشتر به  مي
  . مراجعه نماييد "هانشانگر

  وقتي ترمز خيس است
سيستم ترمز و وقتي ترمز خيس است، براي كنترل 

، اطمينان از عملكرد عادي ترمز، پس از استارت زدن
  . مدتي با سرعت كم رانندگي نماييد

از كار افتاده به آهستگي رانندگي نموده و  كامالًاگرترمز 
  . پدال ترمز را فشار دهيد تا خشك شود

كنار جاده به كند، خودرو را  درست كار نمي ترمز اگر هنوز
  . نموده و با تعميرگاه تماس بگيرد هدايت

  
  رانندگي در سراشيبي 

براي جلوگيري از داغ ، ها هنگام رانندگي در سراشيبي
، با كاهش سرعت موتور ترمز شدن بيش از حد ترمزها 

  .نماييد
  

  لنت ترمز  
  از ، كيلومتر اول 200پس از تعويض لنت ترمز در

  . ترمزهاي ناگهاني خودداري نماييد
 ترمزهاي  ،در صورت سائيده شدن لنت ترمزها

مانند را به عنوان هشدار ايجاد  غديسكي صداي جي
كنند هرگاه اين صدا شنيده شد براي تعويض لنت  مي

  .ه مراجعه نماييدگاترمزها به تعمير

  
  هشدار

رانندگي با ترمز دستي درگير
ممكن است منجر به داغ شدن 

از حد ترمزها و از كار  بيش 
 .ها گرددافتادن آن
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  :پيشگيري 
  

  . هميشه از عملكرد نرم پدال ترمز اطمينان حاصل نماييد �

  
  از هر عملي كه منجر به توقفهاي ناگهاني

ين رانندگي پاي خود را بر ، حشود خودداري نماييد مي
روي پدال ترمز تكيه ندهيد، اين عمل موجب گرم شدن 

  . شود بيش از حد ترمز و عملكرد ناقص آن مي
  

  ABSسيستم ترمز 
هنگام . عوامل محيطي بر سيستم ترمز تاثير زيادي دارند

ترمزهاي  ،سخيروغني يا ، هاي يخي ادهرانندگي در ج
در اين موارد  .شود ناگهاني موجب سر خوردن خودرو مي

 خطفرمانپذيري و ترمز به شدت تاثير گرفته وهمچنين 
ترمز افزايش يافته ؛ حتي احتمال چرخش خودرو به دور 

  . خود نيز وجود دارد
تواند از قفل شدن چرخها جلوگيري  مي ABSسيستم 

، استحكام فرمانپذيري و كنترل خودرو شده باعث، نموده
  . كنند بنابراين ترمزها به بهترين نحو عمل مي

  
  نكات سودمند براي رانندگي �

دور زدن ، ABSدر هنگام استفاده از سيستم ترمز ) 1(
كند در اين موارد در  حساس متفاوتي ايجاد مياخودرو 

  . فرمان دادن دقت نماييد
باشد،  مي ABSمجهز به سيستم خودرو حتي اگر ) 2(

  . فاصله كافي با خودرو جلو را رعايت نماييد
در شرايط ، ABSدر مقايسه با خودروهاي بدون سيستم 

به فاصله ترمزگيري  ABSزير خودرو مجهز به سيستم 
  : بيشتري نياز دارد

 اي يا يخي  هاي ماسه رانندگي در جاده. 
  نصب زنجير چرخ. 
 هاي سيل گرفته و يا هر نوع جاده  رانندگي در جاده

 .ناصاف 
 هاي داراي دست انداز  رانندگي در جاده. 
 ABSسيستمتنها هنگام فشردن ناگهاني پدال ترمز ) 3(

ها كه كنترل خودرو بسيار  در برخي جاده. گردد فعال مي
هايي  هاي پر از دست انداز، جاده مشكل است همانند جاده

اين صفحات تقويتي هستند، شان داراي كه در ساختار
  .باشد مينيز قادر به جلوگيري از قفل شدن چرخها سيستم 

د و رزل ميپدال ترمز ، ABSهنگام عملكرد سيستم ) 4(
  . شود صداي خاصي از پدال ترمز شنيده مي

  
در اين  ABSبراي اطمينان از عملكرد سيستم 

ال پد .پدال ترمز را محكمتر فشار دهيد، شرايط
به مرور تاثير سيستم  ترمز را پمپ نكنيد، اين عمل

  . ترمز را كاهش مي دهد
تواند عوامل محيطي را كه  نمي ABSحتي سيستم ) 5(

  گذارد از بين ببرد، بر رانندگي تاثير مي
  

 
  
  هشدار

هاي ضخيمزير پاييناز قرار داد
و يا ديگر موانع نزديك پدال 

اين . ترمز خودداري نماييد
اجسام ممكن است هنگام 
ترمزهاي ناگهاني در عملكرد 

 .ترمز اختالل ايجاد نمايند
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ا خودروهاي تواند تصادف ب نمي ABSسيستم ، براي مثال
ديگر به دليل رانندگي با سرعت بسيار باال و حركت 

يا رعايت نكردن فاصله با خودرو جلو را كاهش ، زيگزاگي
راننده بايد در اين موارد براي عملكرد مناسب ترمز  ،دهد

با توجه به سرعت ، فاصله مناسب براي ترمز گرفتن را 
  . تشخيص دهد

د از چهار الستيك با اندازه و نوع مشابه شو توصيه مي) 6(
عادي  ABSدر غير اين صورت سيستم  ،استفاده نماييد

 . كند كار نمي
 ABSچراغ هشدار سيستم ②

  . مراجعه كنيد 2- 33به صفحه 
  

  
  
  

  : توجه③
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، اگر دقيقاً پس از روشن كردن موتور و حركت كردن) 1(

پدال ، از موتور شنيده شدهشار دهيد صدايي فپدال ترمز را
يابي  ش به دليل سيستم عيبلرزد، صدا و لرز ترمز مي
است و نشاندهنده مشكل در  ABSسيستم  خودكار

  . باشد سيستم نمي
جلوگيري از  يبرا، هاي برفي پس از رانندگي در جاده) 2(

برف چسبيده به  ABSو سيستم ) A(آسيب به حسگرها 
  . ها را تميز نماييد الستيك

كيلومتر بر  5هنگامي كه سرعت خودرو بيش از ) 3(
هنگامي كه  ،كند عمل مي ABSسيستم ، ساعت باشد

گردد،  كيلومتر بر ساعت مي 5سرعت خودرو كمتر از 
  .عمل نخواهد كرد ABSسيستم 

  
  

  پيش از استارت زدن . 8
از دستورالعملهاي مربوط به ، پيش از استارت زدن

  . موتورهاي بنزيني پيروي نماييد
در خودروهاي جديد و خودروهايي كه براي مدت طوالني 

تم الكتريكي و كه سيس خودورهايياندو يا  استفاده نشده
بايد براي ، نها تعمير شده ؛ هنگام استارت زدنسوخت آ

: سازي براي استفاده يعني  آماده. استفاده آماده شوند
 10تا  5 ،قرار داده "ON" را در وضعيت خودروسوئيچ 

وضعيت  را درسوئيچ خودرو سپس ، ثانيه صبر كنيد
OFF بار تكرار نماييد 4تا  3اين عمل را  .قرار دهيد ،

  . ماده سازي براي استفاده پايان يافته استآ
، دنده را در حالت خالص قرار داده، استارت زدنهنگام 

  . پدال كالچ را فشار دهيد
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  استارت زدننحوه .  9
  استارت زدن موتور بنزيني  ) 1

سيستم تزريق سوخت، به طور اتوماتيك استارت 
بنابراين هنگام روشن  .نمايدزدن را كنترل مي 

  . كردن موتور نيازي به فشار دادن پدال گاز نيست 
  : روشن شدن موتور به ترتيب زير است مراحل

 . كمربند ايمني را ببنديد، سوئيچ خودرو را جا بزنيد �
پدال ترمز را فشار دهيد و  ،ترمز دستي را باال كشيده  �

 . قرار دهيد ”N“دسته دنده را موقعيت خالص 
 . پدال كالچ را تا ته فشار دهيد �

خودروهاي مجهز به جعبه دنده  در مورد: توجه
) گيربكس(جعبه دنده ) 14("اتوماتيك به ) گيربكس(

 .مراجعه نماييد 3فصل در  "اتوماتيك
قرار داده و مطمئن  "ON" سوئيچ خودرو را در وضعيت �

 . شويد تمام چراغهاي هشدار عادي هستند
سوئيچ خودرو را در وضعيت  ،ندهيدپدال گاز را فشار  �

START  هنگام  .سپس سوئيچ را رها نماييد، قرار داده
دور موتور زياد  ،روشن كردن خودرويي با موتور سرد

پس از گرم شدن مايع خنك كننده موتور، دور  ،شود مي
هنگام روشن كردن خودرويي با . گردد موتور عادي مي

  . ر موتور عادي استوموتور گرم د

  :  توجه
ثانيه استارت نزنيد و فاصله بين استارت  5 از تر طوالني

در طول استارت زدن  ،ثانيه باشد 15زدن ها بايد بيش از 
اگر پس از سه  .ماند چراغ هشدار سطح روغن روشن مي

استارت زدن موتور روشن نشد سيستم را بازرسي  بار
  . نماييد 

  *استارت زدن موتور ديزل .  2
شير خالي شدن پمپ سوخت دستي ، جديددر خودرو  �

ن را باال و پايين كنيد تا مقداري آو ، را شل نموده
سوخت درون پمپ سوخت  جدا كننده آب و روغن و 

 . فيلتر سوخت پمپ شود
پدال ترمز را فشار دهيد و  ،ترمز دستي را باال كشيده  �

 . قرار دهيد ”N“دسته دنده را وضعيت خالص 
 .شار دهيددال كالچ را تا ته فپ �
قرار داده و  "ON" سوئيچ خودرو را در وضعيت  �

 . مطمئن شويد تمام چراغهاي هشدار عادي هستند
سپس  ،قرار داده STARTسوئيچ خودرو را در وضعيت  �

 . سوئيچ را رها كنيد

  
  
  
  
  
  
  

  هشدار 
 بين فاصله ،ثانيه استارت نزنيد 15 ازهر بار بيش . 1

اگر پس از سه بار  ،دقيقه باشد 2كمتر از  ها نبايد استارت
سيستم را بازرسي  ،استارت زدن خودرو روشن  نشد

  . نماييد
هنگام استارت زدن در هواي سرد زمستاني فشار  . 2

شود ميزان سوخت به نيمه  دادن پدال گاز باعث مي
فشار روغن، مايع . رسيده و موتور ديزل درست كار كند

لرزش سوپر ، غير عاديوجود صداهاي ، خنك كننده
 .هرگونه روغن، مايع يا گاز را كنترل نماييد و نشتي رشارژ

 3، پس از اينكه عادي بودن تمام موارد را كنترل نموديد
سپس ، سرعت كم يا متوسط رانندگي نمودهبا دقيقه  5تا 
درجه  50دماي خنك كننده به بيش از  نرسيداز 

  . سانتيگراد شروع به رانندگي نماييد
هنگامي كه دماي خنك كننده پايين است، رانندگي  . 3

براي جلوگيري از مقصر  .باشد با سرعت زياد ممنوع مي
دقيقه  10سرعت كم ، بايد حداقل با دانستن بقيه اجزاء 

  . رانندگي نماييد
و  براي خنك شدن موتور، پس از گرم شدن موتور . 4

 3 براي جلوگيري از انحراف و اعواج قطعات داخلي حدود
تا دماي مايع  ،دقيقه با سرعت كم رانندگي نماييد 5تا 

. درجه سانتيگراد برسد 75ها به زير   روغنخنك كننده و 
بسيار مهم است، زيرا  راين عمل در موتورهاي سوپر شارژ

يكي از قسمتهاي سرعت  رروتور موتورهاي سوپر شارژ
هاي كوتاه باعث كمبود سوخت در موتور و  توقف، باالست

  . شود ميدر كوتاه مدت مايع خنك كننده  قطع
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  خودرو كنترل ايمني رانندگي كوتاه براي .  10
قبل از استارت ، براي اطمينان از رانندگي ايمن و دلپذير

زدن بايد با توجه به دستورالعمهاي نگهداري روزانه 
خودرو ) رانندهتعمير و نگهداري قابل انجام توسط 7فصل(

  : را كنترل نموده و كارهاي زير را انجام دهيد
را كنترل نموده در صورت  اتصاالت كابل باتري) 1(

در غير اين صورت سيستم . نها را سفت نماييدشل بودن، آ
  . بيند صدمه مي ECMتزريق الكتريكي 

عدم وجود موانع ، پيش از وارد شدن به خودرو) 2(
  . در اطراف خودرو را كنترل كنيد

شرايط و فشار باد الستيك را كنترل ، ظاهر) 3(
  . نماييد

، مايع خنك  كننده، روغن موتور، تمام مايعات) 4(
مايع شيشه شوي و روغن هيدروليك فرمان ، روغن ترمز

  . را كنترل نماييد
ها را  چراغ، ها عملكرد عادي و تميز بودن شيشه) 5(

  . كنترل نماييد
تميز بودن آينه عقب و بغل را كنترل نموده و ) 6(

  . نها را در وضعيت صحيح قرار دهيدآ
  . تمام درها را ببنديد) 7(
پشت ، زاويه و ارتفاع صندلي، پشتي صندلي) 8(

  . سري را تنظيم نماييد

  . نديدين را بد ايمني را كنترل نموده و آكمربن) 9(
محكم باال ، دستي را كنترل نمودهترمز ) 10(
  . بكشيد
چراغها و ديگر لوازم جانبي غير ضروري را ) 11(

  . خاموش كنيد
 "ON" را در وضعيت چراغهايسوئيچ ) 12(
عادي بوده مطمئن شويد تمام چرخهاي هشدار ، قرارداده

چراغ هشدار عيب موتور يا  ،و ميزان سوخت كافي است
سوئيچ در وضعيت  روشن شدن موتور با قرار گرفتن

"OFF"  يا"ACC"روشن خواهد ماند  .  

  : هاي الزم براي رانندگي ايمن  پيشگيري
  . تمام كمربندهاي ايمني را ببنديد) 1(
  . از چرخشهاي ناگهاني خودداري نماييد) 2(
رانندگي با سرعت خيلي باال به راحتي منجر به از ) 3(

  . گردد دست دادن كنترل و حتي واژگون شدن خودرو مي
با سرعت خيلي باال در بزرگراه رانندگي نكنيد قبل از ) 4(

  . وارد شدن به بزرگراه كمي سرعت را پايين بياوريد
رانندگي در بزرگراهها، قبل از قرار گرفتن در هنگام ) 5(

  .يك الين، سرعت خود را كاهش ندهيد
  
  

  

  
  هشدار

اگر مايليد،دود اگزوز مضر بوده
در پاركينگ كنترل و  خودرو را

از تهويه پاركينگ  بازرسي كنيد،
 .اطمينان حاصل نماييد
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  نكاتي سودمند براي رانندگي در شرايط متفاوت .  11
 بادهاي مخالف با سرعت كم رانندگي   هميشه هنگام وزش

 . توانيد خودرو را كنترل نماييد كنيد، زيرا راحتتر مي
 به ، هاي جاده با سرعت كم رانندگي نماييد در كناره

خطرهاي جاده اعالم هاي تيز و ديگر  اشياء با لب سمت
در غير اين صورت ممكن است ، رانندگي نكنيد

 . الستيك پاره شده و منجر به تصادف شود
 ها، چرخهاي جلو را در جهت  اليياهنگام پارك در سرب

در نتيجه به دليل  دهيد،جدولهاي كنار خيابان قرار 
تواند به سمت  خودرو نمي، برخورد الستيك با جدولها

دسته ، ترمز دستي را درگير نموده، عقب حركت كند
را در دنده يك يا دنده عقب قرار داده و در صورت  دنده
 . پشت چرخها مانع قرار دهيد، لزوم

 4WD _______ هاي با سطح  شود در جاده توصيه مي
زيرا رانندگي ، استفاده نكنيد 4WDخشك و سخت از 

 با چهار چرخ باعث ايجاد صداي غير ضروري و سايش
 . گردد و كاهش مصرف اقتصادي سوخت مي شديد

 از آزاد شدن كامل ترمز دستي و ، از رانندگي پيش
هشدار ترمز اطمينان حاصل  چراغ خاموش بودن

 . نماييد
 خودرو را ترك نكنيد، هنگام روشن بودن موتور . 
 سايش ، براي جلوگيري از داغ شدن بيش از حد ترمزها

رفتن سوخت پاي خود را بر روي  رغير ضروري و هد
 . پدال ترمز قرار ندهيد

  

 سرعت خود را ، گام رانندگي در سر بااليي طوالنيهن
هاي پايين تر عوض  كاهش داده و دنده را به دنده

اگر از ترمزها بيش از حد ، به خاطر داشته باشيد. كنيد
استفاده كنيد، ترمزها بيش از حد داغ شده و به 

 . دنكن درستي كار نمي
 دنده عوض كردن و ترمز كردن در ، هنگام گاز دادن

گاز يا ترمز ناگهاني  كه هاي لغزنده دقت نماييد جاده
تواند منجر به لغزش و يا گردش خودرو به دور خود  مي
 . شود

 مناطقاز  هاي خيس ام رانندگي بر روي جادههنگ 
ارد واگر مقدار زيادي آب . سيل گرفته دوري كنيد

موتور و بخشهاي الكتريكي خودرو آسيب ، موتور شود
 . خواهند ديد

  

  در شرايط سخت رانندگي
  ماسه يا گل و الي، در صورت فرو رفتن در برف

ا گل و الي يماسه ، فدر بر رودر صورت فرو رفتن خود
حركت به جلو و  براي بيرون آوردن خودرو روش معمول
  . عقب است

 متناوباً دسته دنده را بين، پدال گاز را به نرمي فشار داده
  . كنيد يك و دنده عقب عوض دنده

  . ها جلوگيري كنيد الستيك بكسوادهاي زياد يا  از سرعت
خودرو به مدت  آوردناستفاده از اين روش براي بيرون 

طوالني باعث گرم شدن بيش از حد جعبه دنده 
  . شود و از كار افتادن جعبه دنده مي) گيربكس(

بايد مدتي به  موتور،خودرو  حين عقب و جلو كردندر 
  . خنك شود) گيربكس(آرامي كار كند تا جعبه دنده 

توانيد از  اگر نتوانستيد خودرو را بيرون بياوريد، مي
  . روشهاي ديگر استفاده نماييد

  

  
  

 
  
  هشدار

از آنجا كه ممكن است خودرو به
طور ناگهاني از جلو يا عقب 
خارج شده و به افراد و اشياء 

جلو هنگام عقب و . آسيب بزند
كردن خودرو مراقب باشيد هيچ 

  ، چيز اطراف خودرو نباشد
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  رانندگي بر روي يخ 
 شود از  توصيه مي، هاي يخ زده هنگام رانندگي در جاده

 . هاي يخ شكن و زنجير چرخ استفاده نماييد الستيك
 گاز دادن و دور زدن ناگهاني ، از رانندگي با سرعت زياد

 . خودداري نماييد
 هاي يخ زده  فشردن پدال ترمز هنگام رانندگي در جاده

هنگامي . چرخها گرددممكن است منجر به سر خوردن
 يابد،سطح جاده كاهش  با كه چسبندگي الستيك

بنابراين ترمز گرفتن در صورت ، ها سر خورده الستيك
ا مجهز نبودن ي ABSمجهز بودن خودرو به سيستم 

در صورتي كه خودرو . خودرو كامالًٌ متفاوت است
پدال ترمز را محكم ، است ABSمجهز به سيستم 
در صورت عدم وجود سيستم  .فشرده و نگه داريد

ABS پدال ترمز را مختصراً و سريع فشار دهيد ،
 رها نماييد فشار داده، كامالً تا تهمتناوباً پدال ترمز را 

، به اين روش از سيستم ترمز بهترين )پمپ كنيد(
 . استفاده را ببريد

  براي اجتناب از ترمزهاي ناگهاني فاصله بيشتري را با
 . خودروي جلويي حفظ كنيد

  :  توجه
ترمز و فرمان هيدروليك ، هنگام خاموش بودن خودرو

تر  كند و بنابراين ترمز و دور زدن كمي سخت عمل نمي
  . است 

  رانندگي با چهار چرخ 
) اكسل(محور ، )4H , 4L(پس از تغيير حالت چهار چرخ 

ديگر متصل يكبه به صورت يكپارچهجلو و عقب خودرو 
 ،دنك و در نتيجه خودرو با تمام نيرو حركت مي. شوند مي

هاي ناگهاني يا حركت به عقب و  اما در طول دور زدن
دادن سيستم محرك فشار شديدي همانند فشار ، جلو

چهار چرخ  باهنگام رانندگي  ،نمايد پدال ترمز ايجاد مي
و سريعتر و خودر، حركتدر مقايسه با دو چرخ م، حركتم

رانندگي در فاصله ترمز ، با اين وجود.خورد نرمتر گاز مي
  . باشد با چهار چرخ محرك كوتاهتر نمي

گل آلود و ، يخ زده( هاي ناهموار  هنگام رانندگي در جاده
رانندگي با دقت بسيار ، با چهار چرخ محرك)  اي ماسه

  . مهم است
  :  توجه

تر به  تر و نزديك موقعيت رانندگي عمودي) 1(
براي كنترل راحتتر غربيلك فرمان و ، غربيلك فرمان است

صندلي را تنظيم نموده و حتماً كمربند ايمني ، پدالها
  . راببنديد
هاي ناهموار خودرو را  از رانندگي در جاده پس) 2(

فصل تعمير و . سي نموده و خودرو را با آب بشوييد برر
رانندگي در  ازنگهداري و بررسي و نگهداري پس 

  . را مطالعه نماييد ناهموارهاي  جاده

  ، بزرگراه ها و اتوبان ها ها در جادهرانندگي 
مخصوصاً در  سنگفرش هاي رانندگي در جاده هنگام
 و استفاده نماييد 2WDحتماً از  پر سرعتهاي  جاده

  . كنيد نمياستفاده ) 4Hيا  4WD )4Lمطمئن گرديد از 
 4Hيا  4Lهاي سنگفرش با دنده  هنگام رانندگي در جاده

رانندگي نكنيد، زيرا به راحتي ممكن است منجر به 
سايش و مصرف غير اقتصادي سوخت گشته و همچنين 

  . صدا را افزايش دهد
تواند باعث افزايش دماي روغن در محور  همچنين مي

صدمات در قسمتهاي منجر به متحرك شده و در نتيجه 
سيستم  بار بيش از اندازه بر روي، متحرك سيستم

روغن و يا ديگر مشكالت خطرناك  شتييا ن متحرك
  . گردد  

  

  رانندگي بر روي يخ 
پدال گاز  را به نرمي فشار  ،براي اطمينان از استارت زدن  نرم

  . نماييد انتخابرا  4Lيا  4Hداده و بر طبق شرايط جاده
  :  توجه

يا زنجير  شكن يخشود از الستيك  توصيه مي) 1(
  . چرخ استفاده نماييد

ايمن تا خودروهاي اطراف را حفظ فاصله ) 2(
 زترمز كرده و ا، هنگامي كه در دنده پايين هستيد. نماييد

  . ترمزهاي ناگهاني خودداري نماييد
زيرا . اجتناب نماييد، ترمز يا پيچيدن ناگهاني، از گاز دادن 

اين اعمال موجب سر خوردن يا خارج شدن خودرو از 
.دنگرد مي جاده
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  رانندگي برروي شن وماسه 

براي اطمينان . قرار دهيد 4Lيا  4Hسوئيچ را در وضعيت 
كه  از استارت زدن نرم، پدال گاز را نرم فشار داده و تا آنجا

  .ممكن است با سرعت كم رانندگي كنيد
ماسه اي از نيروي زياد هنگام رانندگي درجاده هاي 

استفاده نكنيد، در مقايسه با جاده هاي معمولي، هنگام 
رانندگي در اين جاده ها، موتور و اجزاء متحرك سيستم 
تحت فشار بيشتري بوده، در نتيجه ممكن است منجر به 

  .تصادف گردد
و را در صورت وقوع اين شرايط هنگام رانندگي، فوراً خودر

  .در مكاني امن متوقف نماييد
در صورت قرار داشتن عقربه هاي دماي مايع خنك 

به بخش داغ شدن بيش  كننده نزديك محدوده قرمز،
  .از حد موتور مراجعه نماييد

در : درصورت روشن شدن چراغ دماي آب 
  اتوماتيك) گيربكس(خودروهاي مجهز به جعبه دنده 

  
  
  
  

  
  احتياط

دن خودرو براي عقب و جلو كرهنگام 
بيرون آوردن خودرويي كه گير كرده 
است، از آنجاييكه خودرو ممكن است 
ناگهان به جلو يا عقب حركت كند، 
ابتدا اطمينان حاصل نماييد كه كسي 

  .يا چيزي اطراف خودرو نيست
  

  : توجه 
از گاز دادن، ترمز و چرخش ناگهاني خودداري )  1(

  .فرو رفتن خودرو گرددنماييد، زيرا ممكن است منجر به 
اگر خودرو در ماسه گير كرده است، به طور كلي ) 2(

سعي كنيد از محل دور شويد، در حاليكه پدال گاز را به 
نرمي پايين فشار داده ايد دسته دنده را بين دنده يك و 

  .دنده عقب تغيير دهيد
هنگام شروع كردن، پيشنهاد مي كنيم اهرم ترمز ) 3(

باال بكشيد، پس از بيرون ) ه كامالًو ن( دستي را كمي 
  .آوردن خودرو، ترمز دستي را كامالً آزاد كنيد

  
  
  

اگر مجبوريد در جاده هاي خيلي گل آلود رانندگي ) 4(
نماييد، توصيه مي كنيم زنجير چرخ استفاده كنيد، زيرا از 
آنجاييكه نميدانيد چه مقدار گل در انتظار شماست، 

كرده، بنابراين از رانندگي  ممكن است خودرو ناگهان گير
آهسته اطمينان حاصل نماييد و در صورت امكان پياده 

  .شويد و جاده را بررسي نماييد
پس از رانندگي در ساحل يا جاده هاي نمكزار، تا ) 5(

آنجا كه ممكن است خودرو را بشوييد، در غير اينصورت 
  .ممكن است خودرو زنگ بزند

  رانندگي در سربااليي
  .قرار دهيد 4Lثر گشتاور، دسته دنده را در براي حداك

  
  احتياط

  :رانندگي در سربااليي ها 
سعي كنيد در سربااليي ها زيگزاگ 

با اين خودرو مي توان . رانندگي نكنيد
 35در جاده هاي آسفالته خشك 

پيش از رانندگي . درجه رانندگي كرد
در جاده هاي لغزنده شيب دار، ابتدا در 

روي كنيد تا امكان طول جاده پياده 
  .رانندگي در جاده را بررسي نماييد
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  رانندگي در سراشيبي
قرار داده، با سرعت پايين و  4Lاهرم دسته دنده را در 

  .دنده پايين رانندگي نماييد

  :  توجه
 ها به در صورتيكه حين پايين آمدن در سراشيبي

، ديناگهان ترمز كن جدولهاي كنار جاده برخورد نموده و
ممكن است كنترل خودرو را از دست دهيد، بايد از 

پس از رانندگي . خودرو پياده شده و جاده را بررسي كنيد
ابتدا دسته دنده را در وضعيت مناسب ، اه در سراشيبي

سعي كنيد در ميان راه دنده عوض نكرده و يا  دهيد،قرار 
  . پدال كالچ را فشار ندهيد

ل عملكرد صدمات جسمي يا صدمات خودرو به دلي
تحت پوشش گارانتي شركت قرار ، يا قصور، نادرست

  . گيرد نمي
نكات سودمند توصيه شده در اين كتابچه بر اساس 

ديگر افراد مرتبط در اختيارتان رانندگيتجربيات و مهارت 
، قرار گرفته هر نوع عملكردي به بجز موارد توصيه شده

  . احتمال خطر را افزايش مي دهد
  

  هاي تيز  پيچ
در وضعيت  كليدهنگام دور زدن در پيچهاي تيز وقتي 

4H  4ياL  قرار دارد مي توانيد تفاوت را همانند فشار
به دليل تفاوت  حالتاين  ،دادن پدال ترمز احساس نماييد

. نامند مي "ترمز پيچيدن "شعاع چرخش چهار چرخ  بين
دهد،  ا چهار چرخ رخ ميفقط هنگام رانندگي باين حالت 
يا ، دادن اين حالت يا مستقيم حركت كردههنگام رخ 

  . عقب قرار دهيد دنده دسته دنده را در وضعيت
  

  رانندگي در نهرهاي كوچك 
رانندگي با چهار چرخ براي رانندگي در آب طراحي حالت 

نشده است، اگر آب به درون سيم كشي الكتريكي 
بنابراين تا آنجا كه ، خودرو عمل نكرده كند،خودرونفوذ 

  : كنيد پيرويممكن است از مراحل زير 
 متر سانتي 50در جايي كه عمق آب كمتر از ) 1(

  . است رانندگي نماييد
  . رانندگي نماييد 4Lدر دنده ) 2(
زياد آب  شدن براي جلوگيري از پاشيده) 3(

  . نگه داريد كيلومتر در ساعت  5سرعت را كمتر از 
 50از  بيشسعي نكنيد در رودخانه هاي با عمق 

  . سانتيمتر رانندگي نماييد
  . نكنيدهنگام رانندگي در رودخانه دنده عوض 

  

عمر مفيد خودرو را كاهش  ،رانندگي مكرر در رودخانه
  . دهد مي

 نمايندگيبازرسي و نگهداري خودرو با ، سازيبراي آماده 
  . مجاز ما تماس بگيريد

در رودخانه، براي اطمينان از عملكرد  پس از رانندگي
پدال ترمز را نرم فشار داده، در ، نرمال سيستم ترمز

 ،كند صورتيكه ترمز خيس شده است، و درست كار نمي
سرعت را كاهش داده و پدال ترمز را نرم فشار دهيد تا 

تمام قسمتهاي خودرو را با دقت كنترل . خشك شود
نگهداري و كنترل  هاي مربوط به نماييد، دستورالعمل

را  با شرايط نامناسبهاي  خودرو پس از رانندگي در جاده
  . مطالعه كنيد

كنترل و نگهداري از خودرو پس از رانندگي در 
  نامناسبهاي با شرايط  جاده

حتماً ، هاي بد پس از رانندگي در جاده) 1(
  . هاي كنترل و نگهداري زير را انجام دهيد دستورالعمل

  
  
  
  
  
  

  

  
  احتياط

ها مارپيچ رانندگيدر سراشيبي
نكنيد، تا آنجا كه ممكن است 
مستقيم به سمت پايين رانندگي 

 .كنيد
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صدمات ناشي ازقطعات سنگ درون رودخانه را ) 2(
  . بررسي كنيد

آهسته ، خودرو را با دقت با آب بشوييد) 3(
پدال ترمز را ، رانندگي نموده و براي خشك شدن ترمز

به تعميرگاههاي مجاز مراجعه نماييد تا . نرم فشار دهيد
  . سيستم ترمز كنترل گردد

حشرات و ديگر موانعي كه ممكن است ، پوشال) 4(
  . برداريد، مجاري رادياتور را مسدود كنند

، روغن موتور، پس از رانندگي در رودخانه) 5(
روغن محور گيربكس را  ،)گيربكس(روغن جعبه دنده 

ها  نغكنترل نماييد، در صورت مخلوط شدن رو
  . آنها را تعويض نماييد با آب، )ها گريس(

اگر آب درون ، داخل خودرو را كنترل نماييد) 6(
كفپوش و ديگر بخشهاي خيس را ، خودرو جمع شده

  . بيرون آورده و خشك نماييد
چراغهاي جلو را كنترل نماييد اگر آب وارد ) 7(

هاي نمايندگيبه  ،آب براي خارج كردن، چراغها شده است
  . مجاز مراجعه نماييد

 نمايندگيبراي تعويض گريس محور چرخها به ) 8(
  . مجاز مراجعه نماييد

  

  هاي الزم براي رانندگي با چهار چرخ  پيشگيري
  چرخ و الستيك 

گردد،  از آنجا كه نيروي محرك به چهار چرخ توزيع مي
بر رانندگي تاثير  4WDدر حالت ، شرايط چهار چرخ

  . گذارد مي
  توجه خاص به الستيك 

به فصل  "هاي اصل استفاده نماييد  ستيكفقط از ال
  . مراجعه نماييد "الستيك و چرخ 

ها و چرخها بايد از يك نوع و اندازه باشند،  تمام الستيك
متفاوت در  در صورت تعويض هر كدام از آنها با يك چرخ

  . تمامي آنها را با هم تعويض نماييد اندازه و يا نوع
سايش چرخهاي عقب و جلو تفاوتي  ندر صورتي كه بي

ماشين در شرايط فوق العاده كار ، وجود داشته باشد
مراجعه  "ها  الستيك جابجايي " بخشبه ، نخواهد كرد

  . نماييد
  .ها را مرتب كنترل نماييد فشار باد الستيك
هاي با سايز و نوع و سايش يكسان  حتماً از الستيك

كن است منجر به در غير اين صورت مم. استفاده نماييد
، سيستم متحرك هبهباال رفتن دماي روغن محور يا صدم

و ديگر صدمات  متحركبار بيش از حد بر روي سيستم 
  . گردد

  رانندگي در زمستان .  12
  . از عملكرد صحيح ضد يخ موتور اطمينان حاصل نماييد 

  

  
  كنترل باتري و كابلها 

بنابراين ، دهد سرد ظرفيت نوع باتري را كاهش مي هواي
براي استارت زدن در زمستان باتري بايد در شرايط خوبي 

براي بازرسي چشمي باتري 7فصل در  3 به بخش. باشد
هاي  نمايندگيتوانيد به  مراجعه نماييد و همچنين مي

  . مجاز براي كنترل سطح باتري مراجعه نماييد
موتور براي  روغن از مناسب بودن ويسكوزيته
  . زمستان اطمينان حاصل نماييد

 اطالع از براي7فصل و  "روغن موتور) 1(" 2فصل به 
استفاده از روغن موتور  .ويسكوزيته مناسب مراجعه نماييد

اشكال در زمان وجود تابستانه در طول زمستان منجر به 
هرگونه ترديد براي وجود در صورت . شود استارت زدن مي

  . انتخاب نوع روغن از يك تعميركار سوال نماييد
  

  
  نكته

هاي الكلي يا آب از ضد يخ
  . استفاده نكنيد
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  . زدن قفل درها ممانعت كنيد از يخ
از ترمز دستي ، يخ زدن ترمز دستي احتمالصورتدر 

  . استفاده نكنيد
ها جلوگيري كن پخش گلاز تجمع برف و يخ در زير 

گردد  در غير اين صورت فرمانپذيري مشكل مي، نماييد
و بيگاه توقف نموده و زير  گاههنگام رانندگي در زمستان 

  . ها را كنترل نماييدكن پخش گل
  

گردد، تجهيزات ايمني  توصيه مي، بسته به مكان رانندگي
اي ماسه يا نمك،  كيسه، تراشنده پنجره ،بيلچه، همانند
همراه . . . تراشنده الستيك، كابلهاي كمكي و ، مشعل

  . داشته باشيد
  
  

افزايش عمر سوخت و  جويي از صرفهنحوه .  13
  مفيد خودرو 

استفاده از يك ليتر سوخت براي كيلومترهاي بيشتر 
تر از  طوالنيبسيار ساده است و اين عمل به استفاده 

سودمند براي  يدر اينجا نكات ،كند خودرو كمك مي
هاي الزم براي خريد سوخت و  جويي در هزينه صرفه

  . مده استآتعميرات خودرو 
 ها را در ميزان صحيح نگه داريد فشار باد الستيك. 

ها منجر به سايش و هدر رفتن  فشار باد كم الستيك
كنترل فشار باد  " )2(بخش گردد به  سوخت مي

 . مراجعه نماييد7فصل در  "الستيك
 از ، براي جلوگيري از مصرف بيش از حد سوخت

 . استارت زدن و گاز دادن ناگهاني خودداري نماييد
 بار بيش ، بارهاي غير ضروري را از خودرو خارج نماييد

باعث افزايش ، وردهآاز حد فشار زيادي به موتور 
 .گردد ميمصرف سوخت 

مخصوصاً  ندهيد،قرار  رودحد در خوبيش از  بار هرگز
حركت در شرايطي كه مدام بايد توقف نموده و دوباره 

همچنين از قرار دادن بار زيادي بر روي باربند . كنيد
، مقاومت در برابر باد نيز مصرف خودداري نماييد

  . سوخت را افزايش مي دهد
 حركت  خودرو را بي ،به مدت طوالني براي گرم شدن

نداريد، هنگامي كه موتور در حال حركت آرام  گهن
با اين وجود در زمستان . به آرامي رانندگي كنيد، است

 . كشد گرم شدن موتور كمي بيشتر طول مي

  از گاز دادن كامل هنگام افزايش سرعت خودداري
اين عمل . نماييد، گاز را به آرامي و نه كامل فشار دهيد

بلكه سايش و ، دادهمصرف سوخت را كاهش نه تنها 
 . آلودگي را نيز كاهش مي دهد

 حركت نگه داشتن خودرو به مدت طوالني  از بي
خودداري نماييد، اگر مجبوريد مدت طوالني منتظر 

بهتر است موتور را ، در ترافيك سنگين يا بمانيد و
 . ديخاموش نموده و مجدداً استارت بزن

 از پس زدن يا سرعت بيش از حد موتور خودداري 
 . خودرو را در دنده مناسب قرار دهيد ،نماييد

 از افزايش يا كاهش دائمي سرعت خودداري نماييد. 
 . سوخت و آلودگي را افزايش مي دهد اين عمل مصرف

 نماييد دوريترافيك سنگين  از در صورت امكان، 
كت مداوم مصرف سوخت را افزايش توقف و حر

سبك حركت  هاي سعي كنيد در ترافيك .دهد مي
هنگام حركت موتور با دور ، ترافيك سنگيندر كنيد، 

 . استفاده نكنيد پايينباال از دنده 
 اين . ترمز قرار ندهيد يا پاي خود را روي پدال كالچ

گرم شدن بيش از حد و ، عمل موجب افزايش سايش
 . گردد افزايش مصرف سوخت مي

  از رانندگي در سرعت باال تا آنجا كه ممكن است دوري
مصرف سوخت ، هنگام رانندگي با سرعت باالكنيد، 

 . يابد صداها افزايش مي و دود اگزوز
  نگه داريد باالنسچرخهاي جلو را . 
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خودداري نموده در  خيابانكنار  جداولضربه زدن به  از
نبودن چرخهاي جلو  ترازهاي ناهموار آهسته برانيد،  جاده

بلكه باعث وارد آمدن ، نه تنها باعث افزايش سايش شده
فشار بيشتر به موتور و در نتيجه افزايش مصرف سوخت 

  .گردد مي
 وزن  هم در اين صورت .گل زير خودرو را پاك نماييد

از زنگ زدن خودرو هم كاهش يافته و خودرو 
  . نمايد جلوگيري مي

 فيلتر هواي  ،خودرو را در شرايط بهينه نگه داريد
گريس خراب و تنظيم ، روغن، شمع كثيف، كثيف
 . گردد موجب مصرف غير اقتصادي سوخت مينشده 

  براي افزايش عمر مفيد تمام قطعات و مصرف
تمام دستورالعملهاي نگهداري را ، اقتصادي سوخت

روغن ، فاصله ترمز را رعايت كرده، م دادهمرتب انجا
محورها را در سطح ، )گيربكس(جعبه دنده  ،موتور

و چرخهاي جلو را در باالنس مناسب نگه ، مناسب
اگر ، سوخت و روغن را تميز نموده، داشته ،فيلتر هوا

را  ها مراقبتبايد ، كنيد اغلب در شرايط بد رانندگي مي
فصل به ( . بيش از حالت عادي انجام دهيد

 "تعميرات و نگهداري قابل انجام توسط راننده"7
 ) مراجعه نماييد

  هميشه در سرعت و دور موتور صحيح : دسته دنده
 . دنده عوض كنيد

در ، نيست چهار نفرهنگامي كه تعداد سرنشينان بيش از 
صورت امكان با دنده زياد رانندگي نماييد، با سرعت 

كيلومتر بر ساعت رانندگي  85تا  65اقتصادي مثل 
  . كنيد

 دهد،  سيستم ايركانديشن مصرف سوخت را افزايش مي
تا آنجا كه ممكن است كمتر از سيستم ايركانديشن 

)A/C (استفاده نماييد . 
  

  
  

  *ATC750اتوماتيك ) گيربكس (جعبه دنده .  14
  

    
الكترونيك  دنده كامالً 4دنده يك گيربكس با  اين جعبه

ها را به صورت اتوماتيك بر اساس برنامه  است و دنده
TCU كند عوض مي .  

  
  

  

  
 احتياط

هرگز هنگام رانندگي در
ها موتور را خاموش  سراشيبي

ترمز و هيدروليك بوستر ، نكنيد
فرمان در حالت خاموش بودن 

 .كنندموتور عمل نمي
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  وضعيت دسته دنده ) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عالمات تعريف 
  
  
  
  
  

  
  

  . گردد روشن كردن موتور و خارج نمودن سوئيچ استفاده مي، براي پارك: دنده پارك 
  

  . گردد براي حركت به سمت عقب استفاده مي: دنده عقب 
  

  . گردد براي روشن كردن موتور استفاده مي: دنده خالص 
  

در اين حالت . شود براي رانندگي عادي استفاده مي:  )HOLDيا  OD(اوردرايو دنده 
عملكرد قفل دنده و عملكرد قفل ، تعويض شده L ،2 ،3 ،4دنده به طور اتوماتيك بين 

  . كالچ نيز دارد
ده عملكرد تعويض ش L ،2 ،3در اين حالت به طور اتوماتيك بين دنده : دنده سه 

  . ترمز موتور دارد ، قفل كالچ نداشته
تر  عملكرد كالچ نداشته و ترمز موتور قوي، فقط در اين دنده عمل كرده: دنده دو 

  . است
فقط در اين دنده عمل كرده و عملكرد قفل كالچ نداشته و ترمز موتور : دنده پايين 

  . ترين است قوي
  
  

را فشار داده و  پدال ترمز را فشار داده ؛ دكمه قفل و آزاد شدن انتهاي اهرم: يعني 
  . دنده را عوض كنيد

  
  . دكمه قفل و آزاد شدن انتهاي اهرم را فشار داده و دنده را عوض كنيد: يعني 

  
  . دنده را عوض كنيد: يعني 

  

اوردرايو رانندگي در حالت  )Holdيا  OD( دكمه) 2(
  )3دنده باالتر از (

يا  OD( از اين دكمه ) درايواور(Dبراي رانندگي در دنده
Hold( پس از فشردن دكمه اوردرايو . استفاده نماييد

(Hold)  چراغ روشن شدهو رانندگي در حالت اوردرايو
  .شود انجام مي

به حالت قبلي رانندگي  ODبا فشار دادن مجدد دكمه 
  .گرديد و چراغ مربوطه خاموش خواهد شد برمي

  
  :  توجه

A  (حالت باز  دربايد ، براي ذخيره هر چه بيشتر سوخت
  . رانندگي نماييد درايواوردنده بودن 

B ( براي آزاد كردن حالت رانندگي دنده عقب يا كاهش
هاي ناهموار، بايد دكمه  تعويض دنده اتوماتيك در جاده

OD را پايين فشار دهيد .  
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  رانندگي عادي ) 3(
A (دسته دنده بايد در وضعيت ، براي روشن كردن خودرو
N  ياP قرار داشته باشد .  
B ( در صورتيكه دنده در وضعيتP  باشد،قرار نداشته 

  . پدال ترمز را فشار دهيد
قرار دارد، گيربكس  Dهنگامي كه دسته دنده در وضعيت 

اتوماتيك، ابتدا دنده مناسب با شرايط عملكرد را انتخاب 
  . مي نمايد

 باز ODبايد در حالت ، براي ذخيره سوخت و حركت نرم
باشد، اگر دماي مايع ) خاموش OD/OFFچراغ نشانگر (

حتي در صورت باز بودن ، پايين است، خنك كننده موتور
گيربكس نمي تواند دنده را به حالت ، ODحالت 

  . تغيير دهد (Hold)درايواور
  
 احتياط

پدال،هنگام عوض كردن دنده
 . دهيدنگاز را فشار 

  
روغن ، ميزان سوخت، هر روز پيش از رانندگي:  توجه
مايع خنك كننده و روغن گيربكس اتوماتيك را ، موتور

فوراً به ، در صورت كم بودن ميزان روغن. كنترل نماييد
  . اندازه كافي به آن روغن اضافه كنيد

C ( كرده و پدال گاز را  آزادترمز دستي و پدال ترمز را
  . درآوريدآهسته فشار دهيد و خودرو را نرم به حركت 

) گيربكس(جعبه دنده ، اگر در حين رانندگي:  توجه
اتوماتيك ناگهان موتور را خاموش كند، دنده را در 

 Dن در حالت آار داده، و پس از قر )خالص(Nوضعيت 
، توانيد استارت بزنيد اگر نمي ؛استارت زده حركت كنيد
بوستر ترمز به مرور غير فعال ( پدال ترمز را فشار دهيد 

دنده را در ( و سريع در كنار جاده پارك كنيد .) گردد مي
دسته دنده بايد در وضعيت ، قرار ندهيد Pحالت 

N)سپس كمك ، .)بوده و ترمز دستي را بكشيد )خالص
  . بخواهيد 

  
D  (هاي شيب دار ابتدا ترمز  هنگام پارك كردن در جاده

جلوگيري از بار اضافي بر  براي ،دستي را درگير نموده
سپس دنده را  ،قفل كننده و راحتتر عوض كردن مكانيزم

  . عوض كنيد Pبه 
E ( خودروهاي مجهز به جعبه دنده)اتوماتيك ) گيربكس

در  ، وگردند روشن نمي كشيدنبه روش هل دادن يا 
در اين  ،گردد صورت دشارژ شدن باتري موتور روشن نمي

كمكي و يك خودرو ديگر  كابلهايوضعيت با استفاده از 
  . باتري را شارژ نموده و سپس استارت بزنيد

F (از هر، هاي طوالني بيهنگام رانندگي در سراشي 
چندگاه براي كاهش سرعت پدال ترمز را فشار دهيد، 

قرار داده و سرعت موتور را با  3، 2دنده را در وضعيت 
  . ترمز موتور كنترل نماييد

زيرا ،خودداري نماييد طوالنيترمز به مدت  دادناز فشار 
  . كند ترمزها را غير فعال مي

  استفاده از ترمز ) 4(
تر را به  نتعويض به دنده پايي، موتور استفاده نمودهاز ترمز 

  :ترتيب زير انجام دهيد
A ( دكمهOD  را فشار داده) در حالت دنده فقطD  موثر

  . روشن خواهد شد OD/OFFو چراغ نشانگر ) است
B ( قرار دهيد جعبه دنده براي  3دنده را در دنده

 70هنگامي كه سرعت خودرو به دسترسي به ترمز موتور 
 3به دنده  يابد، كيلومتر بر ساعت يا كمتر كاهش مي

  . كند تغيير مي
C ( جعبه دنده براي ترمز  ،قرار دهيد 2دنده را در دنده

كيلومتر  50تر هنگام كاهش سرعت خودرو تا  موتور قوي
  . كند تغيير مي 2بر ساعت به دنده 

D ( دنده را در دندهL جعبه دنده براي ترمز  ،قرار دهيد
كيلومتر  30قوي هنگام كاهش سرعت خودرو تا موتور 

  . كند تغيير مي Lدنده بهبر ساعت 
  

 
  
 احتياط

تر هنگام تعويض دنده به دنده پايين
  . هاي لغزنده دقت نماييد در جاده

عوض كردن ناگهاني دنده ممكن 
است منجر به سر خوردن خودرو 

 .گردد
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  ، استفاده نماييد L ،2 ،3از دنده ) 5(
داراي ترمز  Lو  2دنده ، همانطور كه در باال اشاره شده

  . تر هستند موتور قوي
روشن نمودن و  L ،2 ،3هنگام قرار داشتن دسته دنده در 

. است Dحركت دادن خودرو همانند رانندگي در حالت 
همانطور كه ، خودرو در دنده اول روشن شده 3در دنده 

 2يابد، دنده به طور اتوماتيك به دنده  سرعت افزايش مي
  . شود عوض مي 3و دنده 

همانطور كه ، خودرو در دنده اول روشن شده، 2در دنده 
 2يابد، دنده به طور اتوماتيك به دنده  سرعت افزايش مي

  . شود عوض مي
 در گيربكس هميشه Lلت هنگام قرار داشتن دنده در حا

  . كند دو دنده اول عمل مي
  
  حركت خودرو به سمت عقب) 6(
سپس پدال ترمز را ، ابتداء خودرو را كامالً متوقف نموده 

قرار  Rفشار داده و همزمان اهرم دسته دنده را وضعيت 
  . دهيد
رم بلند كرده و پدال ترمز را آهسته رها كنيد سپس پا را ن

  . كند خودرو به سمت عقب حركت مي
  
  

  پارك ) 7(
در  ،پدال ترمز را فشار دهيد تا خودرو كامالً توقف نمايد

ن زمان پايتان را از روي پدال بلند نكرده بلكه پدال ترمز آ
 .قرار دهيد Pرا فشار دهيد و همزمان دنده را در وضعيت 

پايتان را ، Pاز قرار دادن اهرم دسته دنده در وضعيت پس 
ترمز دستي را كشيده و موتور را خاموش ، بلند كرده

  . نماييد
  

  
  
 احتياط

هنگام رانندگي به هيچ وجه
قرار  Pدسته دنده را در وضعيت 

ندهيد، در غير اين صورت منجر 
به صدمات جسمي شديد و از 
دست دادن كنترل خودرو 

 .ديگردمي
  

  عادت رانندگي خوب ) 8(
پس از استارت زدن خودرو مجهز به جعبه دنده 

اتوماتيكجعبه دنده در سرعت باالتر به دنده ) گيربكس(
براي عملكرد بهتر گاز، دهد،  باالتر تغيير وضعيت مي

جعبه دنده پس ، د پدال گاز را به نرمي باال آوردهيتوان مي
كيلومتر بر ساعت به دنده باالتر  70از افزايش سرعت تا 

دور موتور پايين را ، ن سرعت موتوردر آشود و  عوض مي
حفظ خواهد كرد، در نتيجه موجب مصرف اقتصادي 

  . سوخت و رانندگي بي صدا خواهد شد
جعبه دنده ، پس از فشار دادن پدال گاز براي گاز دادن

تعويض دنده . مناسب تغيير كند به دنده نمي تواند سريعاً
گردند تا از  تر با تاخير انجام مي باالتر سريعتر و دنده پايين

  . دتعويض دنده جلوگيري نماي دتكرار عملكر
عملكرد بار كامل دارد ، جعبه دنده اتوماتيك، عالوه بر اين

هنگامي كه براي سبقت گرفتن از خودروهاي ديگر در 
كوتاه پدال گاز را تا انتها فشار دهيد،  بزرگراهها در فواصل

و جعبه دنده اجباراً ، جعبه دنده اتوماتيك وارد عمل شده
  . رود براي گاز خوردن بهتر يك دنده به عقب مي

اتوماتيك ) گيربكس( به اين دليل كه در جعبه دنده 
  هاي  وضعيتتوان در تمام  عملكرد كالچ يكطرفه است، نمي
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استفاده نموده بنابراين بايد ، دنده براي دنده عقب گرفتن 
را فشار  ODقرار داده يا دكمه  L، 2، 3دسته دنده را در 

تا بتوان از تاثير دنده عقب بر موتور و كنترل ، دهيد
  . سرعت استفاده نمود

چراغ (را فشار دهيد  ODكليد ، رانندگي در شيب هنگام
OD/OFF براي كاهش تعويض دنده به دليل  )روشن
كاهش ، افزايش عملكرد ديناميك خودرو، شرايط جاده

 ODحالت احساس ناخوشايند راننده و سرنشينان موقتاً 
  . پس از آن فوراً دكمه را باز كنيد.  را ببنديد

  
  
 احتياط

هنگام پارك در حال عملكرد
بايد براي جلوگيري از  موتور،

پدال ترمز را ، حركت خودرو
 .فشار دهيد

  
ها فقط از  براي نگه داشتن خودرو در سربااليي:  توجه

پدال ترمز يا ترمز دستي استفاده نماييد براي نگه داشتن 
خودرو پدال گاز را فشار ندهيد زيرا منجر به داغ شدن 

  . شود وتور ميبيش از حد م

نشده، خارج  Pدر صورتيكه دسته دنده از وضعيت ) 9(
پدال ترمز باز هم دسته دنده از  حتي اگر با فشار دادن

لطفاً سعي نكنيد با زور خودرو ، شود خارج نمي Pوضعيت 
  . مجاز تماس بگيرد نمايندگيرا به حركت درآوريد فوراً با 

  
  

جعبه دنده روغن ي پر كردن ابر .روش كنترل) 10(
  اتوماتيك ) گيربكس(

اتوماتيك ) گيربكس(براي افزودن روغن به جعبه دنده 
) گير ميله اندازه(از گيج  روغنگيري حجم  بايد براي اندازه

  . خاص استفاده نماييد
، گيربكس اتوماتيك با گيربكس معمولي متفاوت است

سطح روغن گيربكس هنگام عملكرد گيربكس تغيير 
 تورك كانورتورگيربكس اتوماتيك داراي : دليل  ،كند مي

اتوماتيك است و به طور خالصه يك مخزن روغن هنگام 
خالي و  تورك كانورتورمتوقف شدن موتور و جعبه دنده 

درون گيربكس بر  به تمام روغن ،شود بدون روغن مي
در حاليكه در آيد  بنابراين سطح روغن باال مي، گردد مي

ور و عملكرد جعبه دنده سطح روغن روشن بودن موت زمان
  . تر است گيربكس بسيار پايين

 زير روش صحيح به ترتيب، براي بررسي سطح روغن
هنگام روشن بودن موتور سطح روغن را كنترل : است 
موتور را استارت زده، از آنجا كه : به روش زير ! نماييد

شيرهاي تخليه زيادي در جعبه دنده اتوماتيك وجود 
دنده را  هبايد دو يا سه بار دست، براي عملكرد نرمال، دارد
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 P-R-N-D-3-2-L ،2- 3 – D-N-R-Pترتيب به 
سپس با ! جابجا نموده و همزمان بايد پدال را فشار دهيد

عمق روغن را كنترل نماييد ارتفاع روغن  ،استفاده از گيج
در صورت  باشد) همانند تصوير(بايد در محدوده نرمال 

  . موتور را خاموش نماييد نرمال بودن،

    
، مجهز به خنك كننده روغن جعبه دنده هايبراي خودرو

قبل از استارت زدن موتور مقدار بيشتري روغن گيربكس 
اضافه نموده و پس از قرار گرفتن روغن در چرخه، ميزان 

  . اندازه بگيرد  روغن را به روش اشاره شده
  
  
  
  
  
  

  AT750   :76نوع روغن گيربكس اتوماتيك 
 DEXRON-IIIيا  ATFروغن سوپر گيربكس اتوماتيك 

  
 9.5Lدر مجموع نياز به   AT750هرگيربكس اتوماتيك 

  .دارد 
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  محافظت از خودرو در برابر زنگ زدگي .  1
را  ده از تكنولوژي پيشرفته نقش خودشركت ما با استفا

با مراقبت از . در جلوگيري از خوردگي انجام داده است
توانيد تا مدتها از زنگ زدگي خودرو جلوگيري  خودرو مي

  . نماييد
  : ه خوردگي و زنگ زدگي خودرو عبارتند از دداليل عم

 يا رطوبت جاده در  گرد و خاك، تجمع نمك
 . قسمتهايي از خودرو كه دسترسي به آنها مشكل است

 هاي  دليل تصادف ن بههاي زيري ششيا پو، نگپريدن ر
 . نگ يا سنگريزه به رنگ خودرو كوچك يا برخورد س

  همانند زندگي در كنار دريا و در شرايط محيطي خاص
هاي داراي غبارهاي شيميايي و يا كاركردن با  يا محيط

هاي خاص مورد  كاري، مراقبت خودرو در شرايط سخت
 . نياز است

 نمك موجود در هوا ، شيميايي غبار مواد، نمك جاده
موجب ، هاي صنعتي  آلودگي ،در نزديكي سواحل دريا

 . دنگرد سريع ميخوردگي 
  در نقطه رطوبت شديد مخصوصاً هنگامي كه دماي هوا

موجب افزايش خوردگي و زنگ زدن  ،است انجماد
 . گردد مي

  

 به مدت برخي قسمتهاي خودرو  مرطوب ماندن
حتي اگر بقيه قسمتهاي خودرو خشك طوالني ، 

 . باشند ممكن است منجر به خوردگي گردد
  در بخشهايي از خودرو كه تهويه به ميزان كافي وجود

دماي باال ، شوند ندارد و در نتيجه سريع خشك نمي
 . شود نيز منجر به خوردگي و زنگ زدگي خودرو مي

، براي كمك به جلوگيري از زنگ زدن خودرو
  : راهكارهاي زير را پيروي نماييد

خودرو را مرتب بشوييد  
ي رمرتب آن ضروتميز نگه داشتن خودرو با شستشوي  

اما براي جلوگيري از زنگ زدن به موارد زير توجه ، است
  : نماييد

  مك پاشيده درزمستان يا هاي ن رانندگي در جادهحين
بايد  قسمتهاي زيرين خودرو را ، زديكي ساحلدر ن

 آبيكبار براي كاهش زنگ زدگي با  ماهي حداقل
 . بشوييد

 ا بخار براي تميز بودن زير خودرو و آب با فشار باال ي
 . چرخها بسيار موثر است رينگ

  

هنگام تميز نمودن زير خودرو به دليل ديده نشدن گل و 
  . در آن قسمتها توجه خاص نماييد خاك
داراي هاي پاييني درها و اجزاي بدنه خارجي  لبه

كه نبايد توسط آشغال  اي هستند، سوراخهاي تخليه
  . گرفته شوند

زيرا در غير اين صورت آب در اين مناطق گير كرده و 
  . مي گردند زدگيسبب خوردگي و زنگ 

 زير خودرو  در سال پس از استارت حداقل يكبار
 "تميز نمودن خودرو ".  2بخش . تميز بشوييد كامالًار

  را مطالعه نماييد
نگ خودرونترل شرايط رك  

اگر هر گونه پريدن رنگ يا خراش در رنگ خودرو ديديد 
 پيشگيريشروع زنگ زدگي  زفوراً آنها را تعمير نموده و ا

  . نماييد
اند به  ها  به درون فلز نفوذ كرده ها يا خراش اگر پريدگي

  . هاي خودرو مراجعه نماييد ينقاش
  كنترل شرايط داخلي خودرو  

هاي خودرو  مي توانند در زير كفپوش خاك گرد وآب و 
  . جمع شده باعث خوردگي و زنگ زدن گردند

ا را كنترل نموده و از خشك ه به طور مرتب زير كفپوش
مخصوصاً هنگام حمل . نها اطمينان حاصل نماييدبودن آ

توجه . . . مك و ن كود،، ها پاك كننده، مواد شيميايي
  خاص داشته باشيد؛
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. هايي خاص و مناسب حمل شوند د بايد در ظرفاين موا
خشك ، فوراً محل را تميز نموده، در صورت چكيدن آنها

  .نماييد
  استفاده نماييد كن پخش گلاز  4

اي براي  زار يا ماسه هاي نمك هنگام رانندگي در جاده
. استفاده نماييد كن پخش گل، محافظت از خودرو

آيند، بسيار  بزرگ كه تا نزديك زمين مي هايكن پخش گل
هايي كه  كنيم كه قسمت توصيه مي. مناسب هستند

شوند بايد در برابر خوردگي  نصب مي هاكن پخش گل
توانيد به  مي كن پخش گلبراي نصب . محافظت شوند

  .هاي مجاز شركت مراجعه نماييد نمايندگي
هاي مرطوب  ك نمودن خودرو در پاركينگراز پا  5
  تهويه نامناسب خودداري نماييد  با و

اگر خودرو را در پاركينگ بشوييد و يا در صورتي كه در 
كنيد، پاركينگ  هاي برفي يا مرطوب رانندگي مي جاده

ممكن است به حدي مرطوب گردد كه موجب خوردگي 
حتي اگر پاركينگ كامالً خشك باشد، خودرو . شود

تواند به دليل تهويه نامناسب و ضعيف دچار  رطوب ميم
  .زدگي و خوردگي گردد زنگ

  تميز نمودن خارج خودرو. 2
  شستن خودرو

  .داريد با شستن مرتب، خودرو را تميز نگه
تواند باعث پريدن رنگ يا خوردگي در بدنه  شرايط زير مي

هاي ديگر شود، هرچه سريعتر خودرو را  در قسمتو 
  .بشوييد

 رانندگي نزديك ساحل 
 اند پاش شده هايي كه نمك رانندگي در جاده 
  قير، برگ، فضله پرندگان يا حشرات چسبيده به بدنه

 خودرو
 نفت، ، هايي با بخارهاي شيميايي رانندگي در مكان

 در هوا معلقگردوخاك، براده آهن يا مواد شيميايي 
 بدنه خودرو با گردوخاك يا گل چسبناك كه  هنگامي

 يا خيلي كثيف استشده و 
  با دست خودروشستشوي 

هرگز پيش . دار بشوييد و سايه خنكخودرو را در مكاني 
  .از سرد شدن بدنه خودرو را لمس نكنيد

  
 نكته

مراقب باشيد هنگام تميز كردن
ها دستهايتان  زير خودرو و شاسي

 .را مجروح نكنيد
  
با استفاده از شلنگ آب با قدرت فراوان گل و نمك  �

 .چسبيده به بدنه خودرو و الستيك را تميز نماييد

  
  
  

، از صابون ماليم شستشوي خودرو استفاده نموده   �
با . برطبق دستورالعمل روي قوطي مخلوط نماييد

اي پارچه نرم آغشته به تميزكننده،  استفاده از قطعه
خودرو را به نرمي تميز نماييد، اجازه دهيد آب و صابون 

  .كثيفي را بزدايد

قطعات :  )قالپاق( هاي پالستيكي تزئيني چرخ سمتق
ها به راحتي توسط تركيبات آلي  پالستيكي تزئيني چرخ

بينند، در صورت برخورد تركيبات آلي با اين  آسيب مي
ها آن را فوراً با آب شسته و صدمات را كنترل  قسمت
  .نماييد

 
  
 نكته

از به كار بردن نيروي بيش از حد
در قسمتهاي پالستيكي خودداري 

ها   رينگغير اينصورتدر نماييد، 
ممكن است بيرون آمده و حين 

 . رانندگي باعث تصادف گردد
فقط از صابون ماليم يا : آلومينيومي  رينگهايدر 
  .هاي طبيعي استفاده نماييد كننده پاك

  
هاي ساينده استفاده نكنيد  كننده از پاك:  يپالستيك تيغه
  .آن را با دقت بشوييد، خيلي نرم است هتيغزيرا 

غير  هاي كنندهقير را توسط تربانتين يا تميز: قير جاده 
  .كنيد حالل رنگ پاك
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 نكته

هايحاللنفت سفيد يا،بنزيناز
ديدن  ديگر كه باعث آسيب

 .شود استفاده نكنيدمي
  
   صابون خشك شده : خودرو را كامالً آب بكشيد

، در هواي گرم. گردد باعث خط خطي شدن خودرو مي
نياز به آب كشيدن هر قسمت پس از شستن  است ممكن

  .آن باشد، سپس قسمت ديگر را بشوييد
  خودرو را پس از ، براي جلوگيري از لكه شدن آب

دستمال . شستن با استفاده از حوله نرم خشك كنيد
  .كشيدن محكم ممكن است رنگ را خش بيندازيد

  زدن  واكس
براي هرچه زيباترين شدن ظاهر و رنگ خودرو 

كنيم خودرو را پوليش كرده و واكس  توصيه مي
  .بزنيد
   حتي اگر از تركيبات تميز كننده و واكس هميشه

زدن خودرو را شسته و  قبل از واكس.كنيد مياستفاده 
  . خشك نماييد

  نگ اگر ر. كيفيت خوب استفاده نماييد پوليش با
از پوليش تميز كننده ، خودرو به شدت پوسته شده

  .خودرو و سپس واكس استفاده نماييد

 ،از دستورالعملهاي توصيه شده قوطي تبعيت كنيد دقيقاً
تزئينات داخلي خودرو را نيز همانند بيرون خودرو پوليش 

  . و واكس بزنيد
 قطره  هنگامي كه پس از شستشوي خودرو، آب قطره
اي بزرگ بر روي سطح ه شود، بلكه به صورت لكه نمي

  . آن را واكس بزنيد ،ماند باقي مي
  

  
 نكته

مجدد،هنگام نياز به رنگ شدن
ابتدا سپرهاي پالستيكي را جدا 

ماي و يك پوشش ضد د، نموده
نصب و واكس نگ باال براي ر

  . كنيد
دماي خيلي باال ممكن است به 

 .سپرها آسيب بزند
  رنگ فوري 

، اي در رنگ دقيقاً پس از رخ دادن هر گونه صدمه
براي جلوگيري از زنگ زدگي خودرو را مجدداً رنگ 

  . بزنيد
براي ، خودرو را رنگ بزنيد  صدمه،پس از رخ دادن  دقيقاً

از يك قلم مو كوچك استفاده كرده ، انجام دادن دقيق كار
از خشك و تميز بودن محل . رنگ بزنيدبا دقت و 

براي ، براي استفاده از رنگ فوري ،حاصل نماييداطمينان 
مشخص نشدن رنگ بايد از آن فقط در  نقاط بدون رنگ 

تا آنجا كه ممكن است مقدار كمي  رنگ  .استفاده نماييد
اطراف خراش يا پوسته شدن را رنگ استفاده نموده و 

  . زنيدن

  صدمه ديدن رنگ 
 ،مثل خراش مي كه به رنگ بدنه خودرو صدمه جزئيهنگا

براي جلوگيري از ، است وارد شدهها  ترك يا برخورد سنگ
اگر . رنگ بزنيد آنراهر چه سريعتر ، خوردگي خودرو

 كامالًابتدا رنگ را ، آسيب موجب خوردگي شده است
از آستر و سپس رنگ استفاده ، تميز و برطرف نموده

  . نماييد
رنگ بدنه خودرو و قسمتهايي كه طرف جاده يا چرخها 

بيند، همواره  هستند به دليل برخورد سنگها آسيب مي
  . اين بخشها را بازرسي نماييد

  مراقبت از قسمتهاي پالستيكي 
. شوند بخشهاي پالستيكي با صابونهاي الكالين تميز مي

هاي  از پاك كننده، كثيفي به راحتي پاك نشد اگر
مخصوص پالستيك استفاده كنيد از موارد زير پيروي 

  : كنيد
 و يا ديگر وسايل  ، زبرهاي با موهاي سفت از برس

ن وسايل به سطح زيرا اي. شستشوي سفت استفاده نكنيد
  . زنند قسمتهاي پالستيكي صدمه مي

 لي يا تركيباتي كه داراي قسمتهاي آلي از حاللهايي آ
به سطح  اين مواد ممكن است ،هستند استفاده نكنيد

  . زنند قسمتهاي پالستيكي صدمه 
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 روغن گيربكس، روغن موتور، از تماس روغن ترمز، 
با قسمتهاي پالستيكي ) مايع باتري( تينر يا جوهر نمك 

خودرو خودداري نماييد، زيرا ممكن است باعث لكه 
ترك خوردن و آب شدن بخشهاي پالستيكي  ،شدن
  . گردند

  بخشهاي از جنس كرم 
ن يا خوردگي قسمتهاي كرمي، براي جلوگيري از لكه شد

هاي محافظ  ب تميز نموده و سپس از اليهآنها را با ابتدا آ
  . مخصوص استفاده نماييد

  آلومينومي  رينگهاي
از : آلومينيومي  رينگهايهاي محافظ براي  استفاده از اليه

تميز كننده مخصوص قسمتهاي پالستيكي استفاده 
هاي محافظ را بر روي آن اسپري  نموده و سپس اليه

  . كنيد
  : هنگام استفاده توجه داشته باشيد كه

 از تميز ، آلومينيومي رينگهايهنگام تميز نمودن
هاي ساينده استفاده نماييد، هنگام تماس با آب  كننده

هر چه سريعتر آن را با آب ، دريا يا مواد شيميايي جاده
  .بشوييد 

  

  رينگهايبرس زدن ممكن است باعث صدمه ديدن 
  . آلومينيومي گردد، از اسفنج استفاده نماييد

 آب ا بآلومينيومي به طور مستقيم  رينگهاياز آبكشي
  . داغ، بخار يا ديگر مواد مشابه جلوگيري نماييد

  ها  شيشه پنجره
براي تميز كردن . ها را با آب و اسفنج تميز نماييد شيشه

استفاده  كن اكپاز شيشه . . . هاي روغن و چربي و  لكه
از يك پارچه نرم و تميز ، نماييد، پس از شستن خودرو

اي كه  از پارچه. براي خشك كردن خودرو استفاده نماييد
ن شيشه براي تميز كرد، ايد ن بدنه خودرو را تميز كردهآبا 

شيشه  بهنگ ممكن است استفاده نكنيد، واكس روي ر
  . بچسبد و ديد و شفافيت را كاهش دهد 

  ف پاك كن تيغه هاي بر
هاي  تيغه، ي جلوگيري از خط خطي شدن شيشه جلوابر

برف پاك كن را به طور مرتب با شيشه پاك كن تميز 
چسبيدن ( ها  در صورت خيلي كثيف بودن تيغه. نماييد 

  . ها را تميز نماييد با اسفنج يا پارچه تيغه) حشرات به تيغه
  زير خودروو ها مراقبت از شاسي

تا آنجا كه ممكن است براي جلوگيري از  خودروزير 
  . خوردگي توسط كارخانه سازنده محافظت شده است

هاي محافظ  حتي با واكس و اسپري قسمتهابرخي 
پوشانده شده اند اين به كاهش صدمات بر اساس مواد 
شيميايي جاده و برخورد سنگ كمك خواهد كرد در 
صورت امكان هر سال يكبار يا هر فصل پاييز و بهار براي 

هاي مجاز  به نمايندگي، بازرسي صدمات زير خودرو
  . ه كنيدو از پوششهاي محافظ استفاد نمودهمراجعه 

شسته  از خودرو مخصوصاً در زمستان نمودنهنگام تميز 
شدن زير خودرو و جدا نمودن گل و گرد و خاك كه 
  . شامل نمك و مواد شيميايي جاده هستند مطمئن شويد

  محفظه موتور 
ها،  گوشه.ز زمستان محفظه موتور را بشوييدقبل و بعد ا

فواصل و تجهيزاتي را كه خارج از محفظه قرار ، ها  لبه
گيرند به سرعت به گرد و خاك حاوي مواد شيميايي و  مي

گردند بنابراين بايد با دقت فراوان  مواد ساينده آغشته مي
  . شسته شوند

هاي با آب و يا ديگر مواد  در صورت رانندگي در جاده
  . ييدبايد محفظه موتور را هر سه ماه يكبار بشو، شيميايي
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  خودرو  داخلتميز نمودن  .3
 

  
 هشدار

كف خودرو را با آب نشسته و
، اجازه ورود آب به خودرو را ندهيد

ب ممكن است وارد بخشهاي زيرا آ
صوتي و ديگر بخشهاي الكتريكي 
و يا زير كفپوش خودرو شده و 
باعث عيب سيستم و خوردگي 

 .بدنه گردد
داخل خودرو را هاي پالستيكي روكشبخشهاي

توان با يك صابون ماليم يا تميز كننده به اضافه  مي
  . آب تميز نمود 

با جارو برقي تميز نماييد تا تمام  را ابتدا قسمتهاي داخلي
سپس براي تميز نمودن سطوح  شود،گردد خاك برداشته 

از يك محلول صابوني استفاده  هاي پالستيكي روكش
  . نماييد

ها به راحتي با يك پارچه تميز  كثيفي ،پس از چند دقيقه
در صورت تميز نشدن كامل . شوند تميز مي ،و مرطوب

همچنين مي توانيد از . عمل را تكرار نماييد اينسطوح 
موجود در  هاي پالستيكي روكشز كننده اسپرهاي تمي

  . بازار استفاده نماييد

  . از دستورالعملهاي چاپ شده بر روي قوطي پيروي كنيد
  

  
 هشدار

،براي تميز نمودن از حاللها، تينر
شوي استفاده  بنزين يا شيشه

 .نكنيد
  

  ها  كفپوش
ها از شامپوهاي كف دار  براي تميز نمودن كفپوش

  . مخصوص فرش استفاده نماييد
و پس از آن با  كشيدهابتدا تمام كف را جارو برقي 
  . شامپوي مخصوص تميز نماييد

انواع مختلفي از مواد پودري و مايع وجود دارد كه 
پس از . توانيد با آب مخلوط كرده استفاده نماييد مي

  . از شستن كفپوش با آب خودداري نماييدشامپو زدن 
ها  داشتن كفپوش نگهبهترين نتيجه به هنگام خشك 

  . از دستورالعملهاي شامپو پيروي كنيد ،گردد حاصل مي
  كمربندهاي ايمني 

توان با صابون ماليم و آب  كمربندهاي ايمني را مي
  . يا آب ولرم تميز نماييد

مكان سايه و خنك كمربندها را در ، تميز نمودنپس از 
براي تميز نمودن كمربندها از اسفنج يا  ،خشك كنيد

تميز را همانطور كه كمربندها ، پارچه استفاده كنيد
ها را نيز  سوختگي يا بريدگي، كنيد، ساييده شدن مي

  . بازرسي نماييد
  

  
 هشدار

در كمربندهاي ايمني از سفيد
را آنها ، كننده استفاده نكرده

نگ نزنيد، زيرا عمر مفيد آنها ر
 . گرددكم مي

  
  
 هشدار

استفاده از كمربندهاي ايمني
قبل از خشك شدن ممنوع 

 .است
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  شيشه ها
هاي خانگي تميز  بايد با شيشه پاك كن شيشه ها

  . گردند
 

  
  
 هشدار

نمودن قسمتهايهنگام تميز
، هاي درهاي عقب داخلي شيشه

در ، استفاده نموده پارچه نرماز 
 ،گرمكن ضد يخ جهت سيم

از اجسام . شيشه را تميز نماييد
هاي  هاي تيز و تميز كننده با لبه
هاي كلريك  يا تميز كننده زبر

را در غير اين زي نكنيد،استفاده 
) گرمكن(صورت سيستم يخ زدا 

 .بيندآسيب مي
  
  
  

سيستم صوتي ، پانل كنترل سيستم ايركانديشن
  خودرو، پانل صفحه نمايش و كليدها 

تميز نرم را در آب ولرم خيس كرده و سپس  دستماليك 
از مواد آلي . گرد و خاك و يا آشغال را به نرمي بزداييد

الكالين يا  ،. . .)نفت سفيد و ، بنزين، الكل، ها حالل(
  . نكنيد استفادهحاللهاي اسيدي 

توانند باعث تغيير رنگ يا پوسته  اين مواد شيميايي مي
ها يا  در صورت استفاده از پاك كننده .دنشدن گرد

مذكور نها شامل مواد مراقب باشيد تركيبات آ، ها پوليش
كنيد  هاي مايع استفاده مي اگر از پاك كننده. باال  نباشند
زيرا  ،را بر روي سطح داخل خودرو نريزيد  پاك كننده

فوراً . تركيبات اشاره شده را داشته باشندمواد ممكن است 
اگر هر سوالي  ،سطح را به روش اشاره شده تميز نماييد

 نمايندگيدر مورد تميز نمودن خودرو داريد مي توانيد با 
 . مجاز تماس بگيريد
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  در صورت روشن نشدن خودرو .  1
بر روي رانندگي و كنترل خودرو ، خاموش شدن موتور

قبل از حركت دادن خودرو به مكاني امن، . گذارد تاثير مي
  : به موارد زير توجه نماييد

نيروي ، كند از آنجا كه سيلندر اصلي ترمز كار نمي
  . ن الزم استبيشتري براي ترمز كرد

چرخاندن ، كند نجا كه پمپ هيدروليك فرمان كار نميآاز 
و بايد غربيلك فرمان را محكمتر ، غربيلك سخت تر بوده
  . از حالت عادي بچرخانيد

هاي زير، ابتدا مطمئن شويد تمام  از انجام بررسيقبل 
 "نحوه استارت زدن "بخش  3فصل دستورات موجود در 

  : ايد و سوخت كافي داريد را رعايت كرده
)a   (هاي ساده  بررسي  
اتوماتيك ) گيربكس (اگر خودرو شما به جعبه دنده  -  -  - 

قرار  Nيا  Pاست، بايد دنده در وضعيت مجهز 
 Pداشته باشد، پس از قرار دادن دنده در وضعيت 

  . توانيد استارت بزنيد مي Nيا 
شود و يا خيلي آهسته  اگر موتور روشن نمي ___

  . زند استارت مي
  

تميز و محكم بودن ترمينال باتري اطمينان حاصل از  1
  . نماييد

باشد،  هاي باتري در وضعيت مناسب مي اگر ترمينال 2
  . ديچراغهاي داخلي خودرو را روشن كن

ها روشن نشده، ضعيف است يا پس از  اگر چراغ 3
نشاندهنده خالي بودن ، شود خاموش مياستارت زدن 

توانيد با باتري كمكي خودرو را روشن  مي .باتري است
كانورتور مجهز  كاتاليستدر صورتي كه خودرو به  ،نماييد
) C(براي روشن كردن خودرو آن را هل ندهيد، به ، است

  . روشن كردن خودرو توسط باتري كمكي مراجعه نماييد
هم موتور روشن  ز، اما باگردند روشن مياگر چراغها 

با  ،يا تعمير گردد تنظيم شود، اين يعني موتور بايد نمي
  . مجاز تماس بگيريد نمايندگي
  
  

  
 هشدار

خودرو را،براي روشن نمودن
، زيرا )بكسل نكنيد( هل ندهيد

اين عمل باعث صدمه ديدن 
خودرو يا تصادف هنگام روشن 

در . گردد شدن موتور مي
 كاتاليستبه خودروهاي مجهز 

كانورتور اين عمل موجب داغ 
 كاتاليستشدن بيش از حد 

.گرددكانورتور و آتش سوزي مي
  

استارت اگر خودرو با سرعت معمول  ____
  شود اما روشن نمي خورد مي

  موتور بنزيني ) 1(
 .شمع را كنترل نماييد  ل وكوئمحكم بودن اتصال  �
دليل ممكن است به ، اگر اتصاالت صحيح هستند �

 ") b(". موتور آب گرفته باشد، استارت زدن مكرر
  . را مطالعه نماييد "استارت زدن موتور آب گرفته 

  موتور ديزل ) 2
قرار داده و براي  ”ON“سوئيچ خودرو را در وضعيت  1

كنيد تا پيش گرمكن گرم شود، سپس  صبرثانيه  30
با دست ، شود اگر موتور روشن نمي ؛را روشن نماييد موتور

را پمپ نموده و خالي كنيد و  روغنجدا كننده آب و 
  . سپس مجدداً عمل روشن كردن را تكرار نماييد

 كافيميزان روغن  تانماييد  كنترلسيستم روغن را  2
  . باشد

در صورتي كه سيستم روغن نرمال بوده و باز هم خودرو 
  . مجاز تماس بگيريد نمايندگيلطفاً با ، شود روشن نمي

)b ( استارت زدن موتور آب گرفته  
شود، ممكن است به دليل استارت  اگر موتور روشن نمي

  : اگر اين اتفاق افتاد. زدن مكرر موتور آب گرفته باشد
دهيد سوئيچ خودرو را در  فشار مي گاز رادر حاليكه پدال 

ثانيه نگه  15را براي  گازپدال ، وضعيت استارت قرار داده
  داريد،
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در حاليكه پاي ، سپس پدال و سوئيچ را با هم رها كرده
  . ايد، استارت بزنيد خود را از روي پدال برداشته

ثانيه استارت زدن باز هم موتور روشن  15اگر پس از 
چند دقيقه صبر كنيد و ، سوئيچ را رها كرده، شود نمي

به روش ، دوباره امتحان كنيد اگر موتور باز هم روشن نشد
  . زير عمل كنيد

الكترودهاي خيس شمع را با ، شمع را بيرون آورده
  . دستمال خشك كنيد

  سوئيچثانيه   15گاز به مدت  پدالپس از فشار دادن 
  . قرار دهيد STARTرا در حالت 

 ها را نصب كنيد شمع .  
ايد،  در حاليكه پايتان را از روي پدال گاز برداشته

  . دوباره استارت بزنيد
تنظيم يا تعمير نياز به ، شود اگر موتور باز هم روشن نمي

  . مراجعه نماييد مجازنمايندگيبه ، دارد
  

  

  
 هشدار

ثانيه استارت15هر بار بيش از
زنيد اين عمل موجب داغ شدن ن

بيش از حد استارتر و سيستم 
 .گرددسيم كشي مي

  

)c ( باتري كمكي  توسطروشن كردن خودرو  
شده يا موتور روشن ناگر باتري به اندازه كافي شارژ 

و توانيد با اتصال باتري خودرو ديگر  مي، شود نمي
  . با استفاده از كابلهاي كمكي موتور را روشن نماييد

آسيب به  ،براي جلوگيري از صدمات جسمي شديد
، طري، سوختن بر اثر تماس با اسيداخودرو بر اثر انفجار ب

دستورالعملهاي زير بايد ، سوختن بر اساس الكتروليت
  :رعايت گردد

  اسيد سولفوريك است كه سمي و  حاويباتري
هنگام استارت زدن با استفاده از ، باشد ميخورنده 

 و هاي محافظ استفاده نماييد عينكباتري كمكي از 
لباس يا خودرو ، از پاشيدن اسيد به پوست

 . جلوگيري نماييد
 پيدا  تماستان  اگر به طور تصادفي اسيد با لباس

، لباس را درآورده، كرد و يا در چشمهايتان ريخت
، دقيقه با آب بشوييد 15محل مورد نظر را حداقل 

در صورت . سپس سريعاً به پزشك مراجعه نماييد
امكان در مسير بيمارستان با اسفنج يا پارچه به 

 . چشمهايتان آب بزنيد
  گاز حاصل از باتري به راحتي توسط جرقه يا شعله

 در نزديكي آن منفجر خواهد شد، فقط كابلهاي

استفاده كرده و هنگام روشن را كمكي استاندارد 
هاي كمكي سيگار  كردن خودرو توسط باتري
  . نكشيده و كبريت روشن نكنيد

فردي كه با  بايد با، اگر از نحوه استارت زدن مطمئن نيستيد
  . ست مشورت نماييداين كار آشنا

  كردن خودرو با باتري كمكي  روشنمراحل  ____
  از سالم بودن باتري ، ولت باشد 12باتري كمكي بايد

  . اطمينان حاصل نماييد
  
 نكته

ولت استفاده 12اگر از باتري 
سيب آنكنيد، هر دو خودرو 

 . يدند دخواه
  
  فاصله الزم بين دو خودرو را رعايت نماييد، با استفاده

از كابلهاي كمكي دو خودرو را به يكديگر متصل نموده و 
ممكن مطمئن شويد كه خودروها با هم تماس ندارند، يا 

 نگردد، متصل شده باشد و خودرو روشن منفيكابل است 
به سيستم  تواند ميغير عادي  منفيهمچنين اتصال 

  . صدمه بزند خودروالكتريكي 
  در هر دو خودرو بايد ترمز دستي درگير بوده و دنده

در جعبه دنده اتوماتيك دسته ( در وضعيت خالص باشد 
  ) قرار دهيد Pدنده را در وضعيت 

حركت ناگهاني و  براي جلوگيري از صدمات جسمي
  . خودرو سوئيچ خودرو را در وضعيت خاموش قرار دهيد
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 هشدار

زدن، هر دوپيش از استارت
مراقب  ،خودرو را خاموش نماييد

ا لباستان به فن يا ي د كابلهايباش
ها گير نكرده باشند، در  تسمه

غير اين صورت ممكن است 
 .منجر به صدمات جسمي گردد

غيرضروري ، بخاري و وسائل برقي تمامي روشنيهاي   :توجه 
  .ديگر را براي جلوگيري از ايجاد جرقه خاموش نمائيد 

ميزان الكتروليت باتري را كنترل نماييد .  
 

  
 هشدار

م شده يا يخاگر الكتروليت تما
با باتري كمكي  زده است،
 در صورتيكه! يداستارت نزن
صفر درجه است يا  دماي هوا زير

عادي الكتروليت در ميزان 
ممكن است باتري ترك  ست،ني

 .خورده يا منفجر شود
  
  اگر موتور خودرو با استفاده از باتري كمكي روشن
كار استارت زده و اجازه دهيد موتور چند دقيقه ، شود نمي
  . كند

پدال گاز را ، هنگام روشن كردن خودرو با باتري كمكي
دور در دقيقه كار  2000ماليم فشار داده و با دور موتور 

  . كنيد

 به ترتيب  را اتصال كابلهاa ،b ،c ،d  انجام دهيد .  
  

    
a  . باتري دشارژ شده  (+) مثبتگيره قرمز را به ترمينال

  . متصل كنيد
b  . را به ترمينال ) قرمز(انتهاي ديگر كابل كمكي (+)

  . باتري كمكي متصل كنيد
c . (كابل كمكي را به ترمينال منفي ) سياه( گيره منفي - (

  . باتري كمكي متصل كنيد
d .  نه سيلندر درا به ب) سياه( انتهاي ديگر كابل كمكي

موتور خودروي داراي باتري خالي متصل كنيد و آن را تا 
  . آنجا كه ممكن است دور از باتري نگه داريد

ها با كابل به  قبل از اتصال سرهاي مثبت باتري:  توجه
درپوش باتري را برداريد، از يك كابل مناسب اندازه  ،يكديگر
استفاده نماييد، در غير اين صورت ممكن است بر اثر باتري 

قبل از استفاده از كابلهاي . ها صدمه بزند گرما به باتري
  . كمكي صدمه يا زنگ زدگي آنها را كنترل نماييد

  
  
 هشدار

نبايد اه كابلهاي كمكي يا گيره
يا  اتصال بدنههيچ چيزي به جز 

 . ترمينال باتري را لمس كنند
  
 خودروي داراي باتري خالي را استارت بزنيد .  
 معكوسكابلها را به ترتيت ، پس از استارت زدن موتور 

  . جدا نماييد
براي مثال ( ها مشخص نيست  اگر دليل خالي شدن باتري

بايد باتري تنظيم يا تعمير ، )شوند مينچراغها هنوز روشن 
  . مجاز تماس بگيريد نمايندگيتوانيد با  گردد، مي
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  *جك، دسته جك ، جعبه ابزار.  2

    
جك و جعبه ابزار ، )پشت صندوق عقب(داخل جعبه ابزار 

دسته جك درون جعبه ابزار است، در صورت  دارند،قرار 
ضرورت به خاطر داشته باشيد كه ابزار و جك كجا قرار 

  . دارند
قفل پشتي صندلي ، تسمه را بكشيد) 1(در جهت فلش 

پشتي صندلي را به سمت جلو تا و ، عقب را شل نموده
  . سپس جعبه ابزار و جك را بيرون بكشيد، زده

 براي جلوگيري از پرتاب جك به سمت جلو هنگام
يا ترمز ناگهاني جك را در محل خود محكم  تصادف
  . نماييد

  

  قرار دادن خودرو بر روي جك .  3
  
  ابتدا خودرو را در مكاني مسطح و محكم متوقف

  . نماييد
را روشن نموده، سوئيچ  )فالشر( چراغ هشدار خطر

  . قرار دهيد LOCKخودرو را در وضعيت 
  دسته دنده را در وضعيت ، بكشيداهرم ترمز دستي را

  . خالص قرار دهيد
 خواهيد  پشت چرخي در جهت مورب چرخي كه مي

در صورت  4" بخشبه . تعويض شود را مسدود نماييد
  . مراجعه نماييد "پنچر شدن 

 مطمئن باشيد كسي درون خودرو نيست .  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  موقعيت قرار دادن جك 

و محور عرضينزديك سومين  ______ چرخهاي جلو
  پاييني  ميلهنزديك 
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  صفحه (صفحه كمك فنر عقب  _____چرخهاي عقب

  ) تعليق كمك فنر عقب
  

  
 هشدار

از قرار دادن جك در مكان صحيح
در غير اين ، اطمينان نماييد

صورت خودرو ممكن است آسيب 
ديده يا از روي جك بيافتد و منجر 

 .به صدمات جسمي گردد
  
  

  بلند كردن خودرو  ______

    
دسته جك را در جك ، جك را در مكان صحيح قرار داده

اي ساعت ه در جهت عقربهدسته را نگه داشته و ، جا بزنيد
از اتصال جك با خودرو به صورت محكم ، بچرخانيد

اطمينان حاصل نماييد، هنگامي كه خودرو در حال بلند 
شدن است، يكبار ديگر موقعيت صحيح جك را كنترل 

  . نماييد
  
 احتياط

هنگامي كه خودرو فقط رويهرگز
 . به زير خودرو نرويد، جك است

  

  پايين آوردن خودرو  _____
، هاي ساعت چرخانده جك را در خالف عقربهه تدس

 خودرو، مطمئن شويد كه دسته محكم در جك جا خورده
.تا روي زمين پايين بياوريد
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  ر شدن در صورت پنچ.  4
  ًهنگامي كه الستيك پنچر شده است، سرعت را تدريجا

با دقت از . كم كرده و در جهت مستقيم حركت نماييد
جاده خارج شده و به يك مكان امن خارج از ترافيك 

از توقف كردن وسط دو الين جاده خودداري . حركت كنيد
  . اي مسطح و صاف پارك نماييد در نقطه، نموده
 هشدارهاي چشمك زن  موتور را خاموش كرده و چراغ 

  . را روشن نماييد
  ترمز دستي را درگير نموده و دسته دنده را در وضعيت

  . دنده عقب قرار دهيد
  همه افراد را از خودرو خارج نموده و در مكاني امن دور
  . مستقر نماييد ترافيكاز 

 
  
 هشدار

از رانندگي با الستيك پنچر
رانندگي حتي  ،نماييد خودداري

در فواصل كوتاه به الستيك 
بيش از ميزان تعمير شدن 

 .رساندآسيب مي
  

مثلث هشدار و الستيك ، جك، جعبه ابزار ______
  زاپاس  را از خودرو خارج نماييد

بايد نحوه ، براي آماده كردن خود در وضعيت اضطراري
 هاو موقعيت قرارگيري آن هاهر يك از ابزار، استفاده از جك

جك و ، جعبه ابزار 2 "به بخش . ( را به خاطر داشته باشيد
دستور العمل مثلث خطر  ) 7(و دسته جك در همين فصل 

  ) . مراجعه نماييد 2فصلدر 
براي دستور العملهاي مربوط به الستيك زاپاس لطفاً به 

  . مراجعه نماييد 2فصل در  "الستيك زاپاس ) 6("
  
  
  

  مسدود نمودن چرخها  

. را مسدود نماييد خ در جهت مورب الستيك پنچرچر  
لو و چرخهاي عقب را از عقب چرخهاي جلو را از ج

  . كنيدمسدود



 
  ري

  

از . حكم كنيـد
يا پـاي خـود
 باشـيد آچـار
ـر پـيچ را بـه

كـرده، و   سفت
  . كرار نماييد
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  . ي زمين پايين بياوريد
ستفاده نموده، پيچها را مح
گري مثل چكش ، لوله و ي
ستفاده نكنيـد، مطمـئن
ر پيچ جا خورده باشد، هـ
ير نشان داده شده كمي س

را تكر تمام پيچها اين عمل
   10 N.m 125رخ
  .يد

فصل

  
نمودن
بـراي  
چ جـا
 آچـار
ت بـاال
د تمام

 

راجعـه
 جـك

ه كـرد
ز نيـد
حكـم

  

  
خودرو را بر روي
از آچار چرخ اس
هيچ وسيله ديگ
به جاي دست ا
چرخ درست در
ترتيبي كه تصو
تا سفت شدن ت
گشتاور آچار چر
قالپاق را جا بزني

  چرخ  ره هاي

 قالپاق را برداريد، براي شل نم
.هاي ساعت بچرخانيد  عقربه

چار چـرخ را طـوري در پـيچ
دسـته. مت راست قرار گيرد

گرفتـه و دسـته را بـه سـمت
ر چرخ از روي پيچ سر نخورد
.  اما هيچ كدام را در نياوريد

  . چر را باز كنيد
مر " خودرو بـر روي جـك

ردن خودرو از روي زمين از

رده، الستيك پنچر را پيـاده
رده، پيچهاي چرخ را جـا بـز

ها را مح احد ممكن است پيچ

مهر شل نمودن _____

  
با كمك يك پيچ گوشتي
پيچها را در خالف جهت

تر انجام دادن كار، آ راحت
بزنيد كه دسته آن در سم
چرخ را از نزديكي انتهـا گ
بكشيد، مراقب باشيد آچار
پيچها را تا نيمه باز كنيد،

تمام پيچهاي الستيك پنچ
قرار دادن.  3 "بهبخش 

براي امكان بلند كر. نماييد
  . ماييداستفاده ن

  :تعويض چرخ ___
پيچهاي چرخ را بيرون آور
الستيك زاپاس را سوار كر
الستيك را فشار دهيدو تا

  .نمائيد 
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  پس از تعويض چرخ  ___
به بخش . فشار باد الستيك تعويض شده را كنترل نماييد

  . مراجعه نماييد "7فصل الستيك در  دكنترل فشار با) 5("
فشار باد الستيك را در ميزان مشخص شده در 

اگر فشار باد كم است، تا ميزان . تنظيم نماييد7فصل
  . صحيح الستيك را باد كنيد

حتماً درپوش باد را مجدداً سوار كنيد، از ورود گرد و  خاك 
و رطوبت از طريق شير هوا و در نتيجه نشت باد جلوگيري 

ت، هر چه زودتر در صورتي كه درپوش گم شده اس. نماييد
  . يك درپوش جديد تهيه كنيد

جك و الستيك پنچر را محكم در جاي خود ، جعبه ابزار
  . قرار دهيد

  . الستيك پنجره را به تعميرگاه ببريد
 

  
  
 هشدار

هنگام بستن پيچها، هرگز از روغن
در پيچ يا مهره چرخ استفاده 

ممكن است باعث  انكنيد، زير
پيچها  شديد خيلي بسته شدن

براي كاهش ، قبل از رانندگي. گردد
امكان صدمات جسمي هنگام 
تصادف يا ترمز ناگهاني از محكم 

جك و الستيك ، بودن جعبه ابزار
 .شويدپنچر در محل خود مطمئن 

  
  

  بكسل نمودن خودرو .  5
كنيم  توصيه مي، بكسل نمودن خودرو در صورت لزوم

بازرگاني بكسل  ا شركتهاي يمجاز  نمايندگيكار توسط  اين
  . نمودن خودرو انجام گردد

 نمايندگيبازرگاني يا  شركتهايتوانيد از  كه نمي يدر صورت
خودرو را با دقت فراوان بر طبق ، مجاز استفاده نماييد

در اين  "بكسل نمودن ضروري  "دستورالعملهاي بخش 
  . فصل بكسل نماييد

  
  
 هشدار

در صورتي كه جعبه دنده
غير فعال شده است، ) گيربكس(

مخصوص  كاميونتهايخودرو را با 
 .بكسل كنيد

  
ممكن است كشور شما قوانين خاصي براي بكسل نمودن 

كنيم از اين قوانين تبعيت  وضع كرده باشد، توصيه مي
  . كنيد
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  :  توجه
  هرگز خودرو را به روشA زيرا سپر جلو . كسل نكنيدب
  . دبينن دمه ميجلوبندي خودرو صو 
 بايد  ،صدمه ديده )گيربكس(كه جعبه دنده  در صورتي

، اند خودرو را در صورتي كه چهار چرخ از زمين بلند شده
  . بكسل نماييد) Cيا  Bروش (
  2در وضعيت  سوئيچ دندهاز قرار داشتنH  اطمينان

و ، 4Lيا  4Hدر وضعيت  سوئيچهرگز وقتي  .حاصل نماييد
خودرو را بكسل )  Dيا  Eروش (چرخها روي زمين است 

  . نكنيد
باعث صدمه ديدن سيستم متحرك اين روش ممكن است 

در نتيجه  و خودرو يا جدا شدن خودرو از كاميون بكسل
  . تصادف گردد

  
  
  
  

    
  سوراخ بكسل نمودن .  2قالب معلق   .  1

بكسل نمودن خودرو با چرخهاي جلو بلند شده از 
  ) Dروش ( زمين 

دسته دنده را در وضعيت دنده خالص قرار داده و ترمز 
  . دستي را كامالً آزاد كنيد

بكسل نمودن خودرو با چرخهاي عقب بلند شده از 
  ) Eروش  (زمين 

با استفاده از ، قرار داده ACCسوئيچ خودرو را در وضعيت 
در موقعيت وسط و حالت  را يا طناب غربيلك فرمان تسمه

سوئيچ خودرو را در وضعيت . حركت مستقيم ثابت كنيد
LOCK بكسل نمودن خودرو هنگامي كه . قرار ندهيد

  . چ خودرو در وضعيت قفل است بسيار خطرناك استسوئي
  

    
  سوراخ بكسل نمودن .  2قالب معلق   .  1

  بكسل نمودن اضطراري 
شركتهاي كنيم اين كار توسط  توصيه مي، در صورت بكسل

خدماتي يا اقتصادي با كاميونت مخصوص بكسل انجام 
ها در دسترس نيست در مواقع  اگر اين سرويس. گردد

خودرو را به طور موقت با استفاده از مي توان ، اضطراري
  . بكسل نماييد، كابل يا زنجير متصل به سوراخ بكسل

  :  توجه
 هرگز با استفاده از قالب معلق خودرو را بكسل نكنيد ،

خ ااگر براي بكسل نمودن خودرو از هر چيزي به جز سور
  . بدنه خودرو آسيب خواهد ديد، بكسل استفاده نماييد

زند به بدنه خودرو صدمه مي فلزيهاي  زنجيرها يا سيم،  
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استفاده نماييد، قسمتي از  فلزياز زنجيرهاي غير  است بهتر
  . زنجير را كه با بدنه تماس دارد با پارچه بپوشانيد

 طناب . بكسل را حفظ كنيدكشيدگي و تراز بودن طناب
  . رساند غيرموازي با زمين ، با بدنه برخورد و به آن آسيب مي

توان حالت كشيدگي و تراز بودن  در اين وضعيت نمي
  . طناب بكسل را حفظ نمود

  : كه قبل از بكسل نمودن بايد انجام داد كارهايي
 دنده را در موقعيت دنده خالص قرار دهيد .  
2را در وضعيت  دنده سوئيچH  در ( قرار دهيد

  ) 4WDخودروهاي 
  

  
 هشدار

بكسل نمودن خودرو در حاليكه
 4Lيا  4Hدر وضعيت  سوئيچ

باشد ممكن است به قسمتهاي 
صدمه  متحركمكانيكي سيستم 

 .بزند
  
  مراقب باشيد كه خودرو را در محدوده سرعت تعيين

  شده بكسل نماييد 
  سرعت  ≥كيلومتر بر ساعت  50
  صدمه ديده و غيرفعال شده )گيربكس(اگر جعبه دنده ،

  . از كاميونت بكسل استفاده نماييد
  در وضعيت سوئيچ راACC  ياON  قرار داده و

  . غربيلك فرمان را باز كنيد

سيلندر اصلي ترمز و پمپ هيدورليك فرمان هنگامي كه 
موتور خاموش است كار نخواهد كرد، و اين يعني براي ترمز 

فرمان  غربيلككردن بايد پدال ترمز را محكمتر فشار داده و 
در نتيجه كاركردن با خودرو مشكلتر . را شديدتر پچرخانيد

  . است
وماتيك ات ATC750) گيربكس(اگر خودرو به جعبه دنده 

  :درو بايد مجهز است، براي بكسل نمودن خو
  . قرار دهيد )خالص(Nدنده را در وضعيت )  1(
قرار  2Hوضعيت در سوئيچ را ، 4WDدر خودروهاي ) 2(

  . دهيد
و جدا  با چرخهاي عقب عقببكسل نمودن خودرو از ) 3(

توان  و يا مي، بهتر بوده نمودن گيربكس و محور جعبه دنده 
در غير اين . بكسل نمود جلوخودرو را از جلو در جهت 

 50نبايد بيش از  مسافت بكسل: صورت لطفاً توجه كنيد
كيلومتر بر  40كيلومتر و سرعت بكسل نبايد بيش از 

ساعت باشد، و تنها در جهت جلو بكسل نماييد بكسل در 
ممكن است منجر به جهت معكوس غير مجاز است و يا 

اگر خودرو بايد در . ديدن كامل جعبه دنده گردد صدمه
كيلومتر بكسل شود، از كاميونت  50اي بيش از  فاصله

  . مخصوص استفاده نماييد

  
  

  
 هشدار

بيرون كشيدن سوئيچ خودرو
 LOCKوقتي سوئيچ در وضعيت 

منجر به  ندتوان مي ،قرار دارد
قفل غربيلك فرمان و از دست 

  . دادن كنترل خودرو گردد
  
 و چراغهاي ، قوانين رانندگي محلي را رعايت نموده

  . هشدار را روشن كنيد
 دو خودرو بايد در حالت متصل به ، هنگام بكسل نمودن

  . و با سرعت پايين رانندگي شودبوده هم 
يا پيچيدن ناگهاني  گاز دادن، توقف، از استارت زدن
اين عمل ممكن است موجب صدمه ، خودداري نماييد

  . بكسل و صدمات جسمي گرددسوراخ  ديدن
هاي شيب دار كوهستاني يا در  بكسل نمودن در جاده

شركتهاي اقتصادي و خدماتي  توسطبايد ، ترافيك سنگين
اگر هر مشكلي داريد لطفاً با شركتهاي خدماتي  انجام گردد،

  . تماس بگيريد
 مراقب باشيد ، هنگام بكسل نمودن با سوراخ بكسل جلو

  . به بدنه يا طناب بكسل آسيب نزنيد
  
 هشدار

براي جلوگيري از وارد شدن دود
كننده به  بكسلگاز خودروي 

درون خودرو، حالت گردش 
 انتخابهواي مجدد خودرو را 

  .نماييد
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 حد موتوردر صورت داغ شدن بيش  از  
اگر نشانگر دماي مايع خنك كننده نشان دهنده داغ شدن  

تيد و يا اگر در حال از دست دادن نيروي خودرو هسو است
شنويد، موتور مسلماً  پينگ پنگ مي صداي بلند برخورد يا

  :بايد موارد زير را انجام دهيد  بسيار داغ شده و
 و ترمز با تهويه مناسب خودرو را متوقف نموده  مكانيدر

كند،  ور در جا كار ميدستي را درگير نماييد، در حاليكه موت
دنده را در ، چراغهاي چشمك زن اضطراري را روشن نموده

را خاموش  A/Cو ايركانديشن  دنده خالص قرار دهيد
  . كنيد
 اگر مايع خنك كننده يا بخار در حال جوشيدن از

شود، موتور را متوقف نموده  رادياتور و مخزن آب خارج مي
  . تا توقف بخار قبل از باز نمودن در موتور صبر كنيد

شود، موتور را  خنك كننده ديده نمي مايعاگر خروج بخار يا 
  . روشن باقي بگذاريد

  
 احتياط

ر موتور فوراً اقدام به باز كردن د
  . تا اتمام بخار صبر كنيد .نكنيد

  
موتور را . براي تهويه بهتر و خنك شدن در موتور را باز كنيد

متوقف نماييد تا دماي آب تا حد عادي كاهش يافته و 
خنك شدن رادياتور را به نحوي كه  .موتور خنك شود

  . دست را نسوزاند كنترل نماييد
  
  

نشده  بريدهه تسمه فن شل يا ا چشم كنترل كنيد كب
باشد و استحكام تسمه را بر طبق دستورالعملها چك كنيد 

ت، لوله ورودي ترموستا ،رادياتور كاسه نمد، محكم بودن
و بدنه سيلندر را از نظر نشتي كنترل  آب، لوله خروجي آب

ع خنك كننده از نموده، و به دنبال نشتي مشخص ماي
با اين وجود، توجه  .و باشيدو زير خودر ها شلنگ ،رادياتور

داشته باشيد كه نشتي آب از سيستم ايركانديشن هنگام 
  . كار كردن آن كامالً عادي است

  
 احتياط

در حال كار،كه موتورهنگامي
است  از فن در حال حركت و 

هاي متحرك موتور دور  تسمه
 .بايستيد

  
 ياترك خورده باشد بريدههاي متحرك موتور  اگر تسمه 
 كاسه نمد اگر نشتي آب در. را تعويض نماييد ها آن، است

مجاز  نمايندگيوجود دارد فوراً موتور را خاموش نموده و با 
  . تماس بگيريد

گر تسمه متحرك موتور در وضعيت خوبي است و هيچ ا
رادياتور را كنترل نشتي واضحي وجود ندارد، مخزن آب

صورت عدم وجود  در. نموده، آنها را در صورت لزوم پر كنيد
آب (آب سبك  يتوانيد به طور موقت مقدار مي، ضد يخ
  . ، در آن بريزيدظرفيت مخزن  3/2به اندازه ) جوشيده

  
  
  
  

 
  
 احتياط

هنگام داغ بودن رادياتور و
. موتور در رادياتور را برنداريد

صدمات جسمي شديد در نتيجه 
سوختگي ناشي از مايع داغ و 

  . بخار خروجي وجود دارد
  
 چند  1500با دور موتور  و پدال گاز را نرم فشار دهيد

  . دقيقه برانيد
  پس از خنك شدن مايع خنك كننده موتور، دوباره
 .ن را كامالً پر كنيدح مايع را در مخزن كنترل نموده و آسط

 نمايندگياگر نشتي جدي در سيستم وجود دارد فوراً با 
  . مجاز تماس بگيريد
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  فيوز .  7
براي جلوگيري از اتصال كوتاه يا بار بيش از حد كه موجب 

شود در هر مدار يك فيوز وجود  صدمه ديدن به سيستم مي
  :محل قرار گرفتن فيوزها به نحو زير است . دارد

  

    
جعبه فيوز جلوي صندلي راننده و قسمت پايين .  1شماره 

  . و چپ جلو داشبورد قرار دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
جعبه فيوز داخل محفظه موتور در سمت راست .  2شماره 

  . باتري قرار دارد
در بعضي خودروها سمت چپ  2جعبه فيوز شماره : توجه 

  .نصب شده است
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موتور، سمت راست  محفظهجعبه فيوز داخل .  3شماره 

  . باتري قرار دارد
  

  فيوزجريان ذوب كننده 
فيوز  )سوختن(ميزان جرياني كه باعث ذوب شدن 

درج شده  فيوزبر روي درپوش جعبه  گردد مي الكتريكي
است بسته به نوع و خصوصيات خودرو، برخي فيوزها در 

  . اند خودرو شما نصب نشده
  :  توجه

نصب شده است هنگام  2.  فيوز شماره جعبهفيوز يدكي در 
  . از فيوز مشابه فيوز اصلي استفاده نماييد، تعويض فيوز

  

    
  داخل اتاق خودرو 1.جعبه فيوز شماره 

A– اي نوع تيغهB– نوع كارتريجي  
  
  
  
  
  

    
  درون محفظه موتور .  2جعبه فيوز شماره 

A– اي نوع تيغه  
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  درون محفظه موتور .  3جعبه شماره 

A– نوع كارتريجيB–  نوع جا خور(نوع كارتريجي (  
  
  
  
  
  
  

    
 پپش از تعويض فيوز، از خاموش بودن مدار الكتريكي

اطمينان  LOCKمربوطه و قرار داشتن سوئيچ در وضعيت 
  . حاصل نماييد

 درپوش فيوز را برداريد .  
كند، فيوزها را  با توجه به قسمتي كه به درستي كار نمي

  . از روي ليست جريان ذوب فيوز كنترل نماييد
  يك ابزار بيرون كش فيوز .  2در جعبه فيوز شماره

وجود دارد ابتدا ابزار بيرون كشيدن فيوز را از جعبه فيوز 
بيرون آورده، سپس با استفاده از ابزار، فيوز را مستقيماً از 

  . عبه فيوز بيرون بكشيدج
  از ابزار بيرون كش فيوز، براي جا زدن فيوز جديد

  . در محل خود استفاده نماييد) همان نوع فيوز سوخته(
  
  

  
  براي بازرسي  )ذوب شد(اگر فيوز جديد سريعسوخت ،

  . هاي مجاز مراجعه نماييد خودرو، به نمايندگي
  

  
 هشدار

تر و يا هر وسيله مشابه از فيوز قوي
هاي نازك فلز  ديگري، همانند سيم، ورقه

  . استفاده نكنيد. . . و يا
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  تعويض المپ چراغ .  9
قبل از تعويض المپ، از خاموش بودن چراغ اطمينان 
حاصل نماييد، شيشه المپ جديد را لمس نكنيد، زيرا 

هاي روغن باقي مانده بر روي شيشه ممكن است هنگام  لكه
داغ شدن المپ بخار شده، بخار به سطح چراغ چسبيده و 

  . سطح چراغ را تيره نمايد
  ها  ولتاژ المپ

ديد با وات يكسان و نوع مشابه المپها را فقط با المپ ج
توانيد  مشخصات المپ را مي. المپ سوخته تعويض نماييد 

  . بر روي پايه المپ ببينيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المپهاي بيرون خودرو 
Wقدرت نام المپ  شماره

60 چراغ جلو نور باال 1
 55 چراغ جلو نور پايين 2
 5 )گوشه(چراغ جلوي كوچك 3
 21 چراغ راهنماي جلو 4
 55 چراغ مه شكن جلو 5
 5 چراغ راهنماي بغل 6
 5/21 چراغ ترمز/چراغ گوشه عقب 7
 21 چراغ راهنماي عقب 8
 21 چراغ حركت به سمت عقب 9
 21 چراغ مه شكن عقب 10
 5 چراغ پالك عقب 11

  
  المپهاي داخل خودرو 

Wقدرت نام المپ  شماره
10 چراغ مطالعه 1
 5 چراغ در 2
 5 چراغ سقف بخش عقب  3

  
در زير دستوالعملهاي دقيق مربوط به پياده نمودن هر كدام 

براي نصب چراغ، دستورالمعلها . از چراغها آورده شده است
  . را در جهت معكوس انجام دهيد

  

  مجموعه چراغ جلو  _____
  

    
 در موتور را باز نموده، سپر جلو را پياده كنيد .  
  پيچ چراغ جلو را با پيچ گوشتي باز نموده، مجموعه

چراغ جلو و راهنماي جلو را از جلوي خودرو بيرون كشيده، 
  . آن را پياده نماييد
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 ها را از قالب روي خودرو جدا نماييد سوكت سيم.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
 پيچ محكم كننده چراغ جلو و چراغ راهنماي جلو را

شل كرده، دو چراغ را از هم جدا نموده، سپس المپ مربوط 
  . ، سوكت سيم كشي و المپ را جدا نماييدAبه 
  
  

اگر فقط مايليد المپ را تعويض كنيد، نياز به پياده : توجه 
كردن چراغ نيست، المپ چراغ راهنما، المپ چراغ نور 

را مستقيماً از خودرو ) گوشه(باالي جلو، و چراغ موقعيت 
  . جدا نماييد

  
  
  
  

 چراغ مه شكن جلو  _____
  

    
را با پيچ گوشتي باز نموده  Aپيچ روي مجموعه سيم كشي 

را پياده  Bمجموعه سيم كشي را بيرون كشيده و المپ 
. كنيد
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 چراغ راهنماي بغل   ----- 
  

    
  براي درآوردن چراغ راهنماي بغل آن را به سمت جلو

خودرو  قالبيا عقب فشار دهيد، سوكت سيم كشي را از 
  . مراقب باشيد مجموعه درون سوراخ بدنه نيافتد، جدا نموده

  
  

 
  

    
  سوكت چراغ راهنماي بغلA سپس ، را پياده نموده

  . را جدا كنيد Bالمپ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چراغ مطالعه  ------ 
  

    
را بلند  Aپوشش روي چراغ ، از يك پيچ گوشتي استفاده با 

  . را بيرون بكشيد  Bكرده و جدا نماييد، سپس المپ 
  



  شرايط اضطراري    5فصل   
 

19-5  
 

  چراغ سقف   ------ 

    
را بلند  Bپوشش روي چراغ ، با استفاده از يك پيچ گوشتي

  . را بيرون بكشيد Aكرده و جدا نماييد، سپس المپ 
  

  چراغ در    ------- 

    
را بيرون آوريد، سوكت  Aصفحه پشت دري داخل خودرو 

در ، Bهاي نصب چراغ در  آن جدا نماييد، گيره قالبرا از 
چراغ در را به و صفحه پشت دري داخل خودرو نگه داشته 

نگهدارنده ، درآوريدچراغ در را ، سمت بيرون فشار دهيد
را بيرون  Cسپس المپ  ،را بپيچيد تا باز شود Dچراغ در 

  . آوريد
  
  
  
  
  
  
  

  عقب  چراغمجموعه   ----- 

    
 پيچ مجموعه چراغ عقب را ، با استفاده از پيچ گوشتي

مجموعه چراغ عقب را به سمت عقب و بيرون از ، باز كنيد
  . بيرون بياوريد، بدنه خودرو كشيده
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  آن جدا نماييد قالبمجموعه سوكت را از .  
  
  

  

    
 و المپ را باز ، سوكت سيم كشي را بيرون كشيده

  . كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مه شكن عقب  _---- 

    
، را با يك آچار بيرون كشيده A، پيچسپر عقب را پياده كرده

را به سمت عقب كشيده و بيرون  Bالمپ مه شكن عقب 
را بيرون بكشيد، المپ  Dكشي سيمنگهدارنده  هگير.بكشيد

C را بپيچيد تا باز شود .  
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  نگهداري از خودرو .  1
نگهداري مرتب از خودرو  ،نگهداري مرتب ضروري است

  . كند كمك مي به حفظ عملكرد، ظاهر و ارزش خودرو
مراجعه  بايد براي سرويس خودرو به چه جاهايي

از بسياري ، ؟ به منظور نگهداري آسان از خودرونمود
بازرسي مرتب و تعمير و ( از خودرو  نگهداريموارد 

خيلي ساده كه قابل انجام  مواردبه جز ) نگهداري
هاي مجاز ما  نمايندگيخودتان است بايد در توسط 

  . انجام گردد
  :  مالكهاي قابل انجام توسط  نگهداري

  روغن موتور  )1(
 معمولي بكسروغن گير )2(
 مايع خنك كننده موتور )3(
 روغن ترمز  )4(
 فرمان هيدروليكروغن  )5(
 روغن كالچ  )6(
 شيشه شوي  مايع )7(
 الستيك يخ شكن و زنجير چرخ )8(
 الستيكجابه جايي  )9(
 فيلتر هوا )10(
 گيربكس اتوماتيكروغن  )11(

 

  ؟آيا خودرو شما احتياج به تعمير دارد .  2
هايي كه قابل انجام توسط خودتان  در كنار نگهداري

فوراً براي ، است، اگر در خودرو مشكلي پيش آمد
هاي مجاز  نمايندگيكنترل، تنظيم و تعمير خودرو به 

  .. مراجعه نماييد
  

  
 هشدار

به رانندگي با خودروي بازرسي
كن ادامه ندهيد، زيرا مم نشده

است موجب صدمات شديد به 
صدمات جسمي احتمالي خودروو
 .گردد

  
  

  ______ از خودرو  برنامه تعمير و نگهداري.  3
براي اطمينان از رانندگي راحت، بدون مشكل، ايمن و 

  . اقتصادي بايد تعمير ونگهداري مرتب انجام گردد
بر طبق وضعيت اصلي كاري خودرو، موارد تعمير و 

  . اند نگهداري مشخص شده
فواصل زماني سرويس در برنامه تعمير و نگهداري با 
استفاده از خواندن كيلومتر شمار يا فواصل زماني هر 

  . كدام زودتر برسد، در برنامه مشخص شده است
هاي تعمير و نگهداري تا آخر بايد با فاصله  سرويس

  . ي يكسان انجام گرددزمان
فواصل زماني هرمورد بايد بر طبق برنامه تعمير و 

  . نگهداري انجام شود
كن و  هاي گرم به سيستم مربوط( شلنگهاي پالستيكي 

بايد ) ك كننده سيستم ترمز و سيستم سوختخن
زيرا ، گردد بازرسيتوسط تكنسينهاي با تجربه 

 در صورت خراب شدن هر. هاي مهمي هستند آيتم
توجه داشته . آن را فوراً تعويض نماييد، كدام از شلنگها

باشيد كه شلنگهاي الستيكي، بر اثر گذشت زمان، به 
  . روند دليل تورم، ترك و سايش از بين مي
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گل يا آب رانندگي نموديد، موارد زير ، هرگاه در ماسه

ها را در  را روزانه كنترل نموده و تعميرات و نگهداري
  . صورت لزوم انجام دهيد

 لنت ترمزها 
 لنت ترمزهاي ديسكي 
 گيربكس(جعبه دنده ، مايعات  ها ، روغن ( 
 ها  الستيك 
  فيلتر هوا 

  
  

  توجه به برنامه تعمير و نگهداري  _____ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  .تعميرات بايد بر طبق جدول تعميرات و نگهداري انجام گردد نگهداري و
 )جدول تعميرات و نگهداري را مطالعه نماييد(

. چنانچه شرايط رانندگي نامناسب ميباشد ، خودرو نياز به سرويسهاي اضافي با مدت زمان كوتاهتر دارد 
 ) "سرويسهاي دوره اي در شرايط دشوار "مرجع( 
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 جدول تعميرات و نگهداري  _____
 تعويض، تغيير يا روغن كاري:Rكنترل، اصالح يا تعويض در صورت ضرورت:Iكنترل، يا تنظيم در صورت ضرورت   :A:عملكرد

 ماه     كيلومتر شمار                                                                                                                  فواصل زماني
 كيلومتر 1000)خواندن كيلومتر شمار يا ماه هر كدام زودتر سر رسيد(
 2.5 5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  

   قطعات اصلي موتور
 كيلومتر يكبار تعويض شود100000هر تسمه تايمينگ.1
   .به بخش عملكرد موتور مراجعه تمائيد فيلر سوپاپ.2
I   I   I   I   I 24 تسمه متحرك.3

RR R RRRRRRRRRRRR R 6. روغن موتور.4

 6                     فيلتر روغن.5
 24                    سرمايش/هاي سيستم گرمايشها يا بستشلنگ.6
 I . I .  I . R . I . I . R . I .  I  R: 24 مايع خنك كننده موتور.7
 I . . .  I . . . I . . . I . . .  I  24 سفت كردن اتصاالت اگزوز.8
   .  . . . I . . .  I . . . I . . . I سفت كردن قالپاق سوپاپ.9

                      جرقهسيستم
  I   I  I  R  I  I  I   R  I:12  R:24   )بنزينيموتور(موتورشمع.10

I.I. I.I.I.I.I.I. I 12 باتري.12

 I  I  I  I  I  I  I  I  I 12 واير شمع.12
  R  R  R  R  R  R  R  R   فيلترسوخت.13
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 تعويض، تغيير يا روغن كاري:Rكنترل، اصالح يا تعويض در صورت ضرورت:Iكنترل، يا تنظيم در صورت ضرورت   :A::عملكرد
 ماه     كيلومتر شمار                                                                                                                  فواصل زماني

  كيلومتر1000)خواندن كيلومتر شمار يا ماه هر كدام زودتر سر رسيد(
 2.5 5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  R:12   C:6 

  C C R C R C R C R C R C R C R C R فيلتر هواكش.14
شير كنترل تهويه محل ميل لنگ، شلنگ.15

  I  .  I  .  I  .  I  .  I  .  I  .  I  .  I  .  I  12 )موتور بنزيني(هامخزن و رابط

 I .  I . I . I . I . I . I .  I  12 .  ) موتور بنزيني( سيستم كنترل ساسات .16
 C  .  C . C . C . C . C . C .  C  12 . . ) موتور بنزيني(فعال ساز مخزن كربن .17

                      شاسي و بدنه
 I . I . I . I . I . I . I . I . I 6 )براي عملكرد و حركت آسان(كالچ و ترمز / ال ترمز اپد.18
 I .  I . I . I . I . I . I .  I  6 . . كاسه و لنت ترمز.19
 I . I . I . I . I . I . I . I 6 . . لنت ترمزهاي ديسكي.20
 I . I . R . I . R . I . R . I . R I:12 R:24 روغن ترمز.21
 I . I .  I . I . I . I . I . I .  I  12 هاي روغن ترمزها و لولهشلنگ.22
 I . R . I . I . R . I . I . I . R I:6  R:24 )را ببينيد3توجه(روغن هيدروليك فرمان.23
 I . . . . . I . . . . . . . I 24 . . )كيسه هوا(SRSايربگ.24
 R    I    R    I    R I:12 R:48 روغن ديفرانسيل.25

R;48
 I . . . I . . . I . . .  I  12  . . . . تعليق جلو و عقب .26



  نكات قابل توجه در نگهداري از خودرو    6فصل   
 

6-6 

 
 تعويض، تغيير يا روغن كاري:Rكنترل، اصالح يا تعويض در صورت ضرورت:Iكنترل، يا تنظيم در صورت ضرورت   :A:دعملكر

 ماه كيلومتر شمار فواصل زماني
  كيلومتر 1000)خواندن كيلومتر شمار يا ماه هر كدام زودتر سر رسيد(
 2.5 5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80   

 I . I .  I . I . I . I . I . I .  I  6 الستيك و فشار باد.27
 I . I .  I . I . I . I . I . I .  I  6 بوق و برف پاك كن–تمام چراغها.28
 I     I    I    I     I  12 كولر.29
 R I I . R . I . R . I . R . I . R R:24 روغن گيربكس معمولي.30
  I . I . I . I . I . I . I . I .  اتصاالت فرمان.31
   I .  . I .  . I .  .  I  .  . . زواياي چرخ.32
  A/C  . . .  . . . R . . .  . . . Rسيستم ايركانديشن.33
  I  I  I  I  I  I  I  I   لقي چرخهاي جلو.34

 :توجه 
  .گردد   بارز مي ماه 12يا  km 10000ماه ، هر 48يا  km 80000بعد از رانندگي: 1
  .شود `استفاده`ازضديخگليكول:2
هيدروليك فرمان و اتصاالت بودن لطفاً پمپ آن را بررسي نماييد كه در حالت نرمال باشد ، در صورت غير نرمال  رنگ و سطحبازرسي روغن فرمان هيدروليك  زماندر:3

  .رددبررسي شود و روغن فرمان هيدروليك تعويض گ
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  :جدول تعمير و نگهداري در شرايط نامساعد 
  

  تعويض ، تغيير يا روغن كاري:Rكنترل ، اصالح يا تعويض در صورت ضرورت   :Iكنترل ، يا تنظيم در صورت ضرورت     :A:     عملكرد                      
فواصل زماني

  خواندن
 x1000خواندن كيلومتر شمار

14 10 16 22 28  34 40 46 52 58 64 70 76 82  88  94 
 .كيلومتر تميز شود5000كيلومتر تعويض و هر 10000اي خاكي هررانندگي در جاده ههنگام فيلتر هواكش.1
 5000kmبازرسي هر:I لنت ترمز:2
 5000kmبازرسي هر:I سه چرخكا.3
 2500kmتعويض هر:R روغن موتور.4
 2500km تعويض هر:R فيلتر روغن.5
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  مقدمه .  1
  7- 3  ..............................................................................................................................................  نگهداري قابل انجام توسط راننده هاي الزم براي انجام تعميرات و  احتياط
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هاي  تعميرات و نگهداري انجام براي هاي الزم احتياط
  قابل انجام توسط راننده

شخصاً انجام مي دهيد، از  را اگر تعميرات و نگهداري خود
بايد بدانيد . نماييدپيروي روشهاي ارائه شده در اين بخش 

است منجر به رخ  ممكن نادرستسرويس نامناسب و 
  . ددادن مشكالت گرد

آن اين بخش تنها در مواردي كه انجام  دستورالعملهاي
كه در  همانگونه. اند توسط مالك آسان است ارائه شده

مواردي وجود دارد كه بايد  هنوزتوضيح داده شده 6فصل 
  . توسط تكنسينهاي خبره و با ابزار خاص انجام گردد

به منظور جلوگيري از صدمات جسمي تصادفي بايد 
در زير  ؛باشيد داشتههنگام انجام تعميرات دقت كافي 

ارائه كه بايد توجه خاصي به آن داشته باشيد  مواردي
  : شده است 

  

  :ها پيشگيري
 وسايللباس و ، دستها، هنگام روشن بودن موتور 

هاي متحرك موتور  كت و تسمهرا از فن در حال حر
 . ه داريدنگدور 

  ) شود ساعت و كروات توصيه مي، در آوردن حلقه و انگشتر( 

 موتور، موتور محفظه، دقيقاً پس از رانندگي ،
مخزن روغن هيدروليك ، سيستم اگزوز، رادياتور

. داغ خواهند بود. . . و  شمع فرمان و پوشش
مراقب . ها و مايعات و شمع بسيار داغ هستند روغن

 .نزنيدباشيد به آنها دست 
 براي جلوگيري از سوختن ، اگر موتور داغ است

به شيرهاي تخليه و پوشش رادياتور دست نزده و 
 . آنها را شل نكنيد

  براي جلوگيري از ايجاد جرقه يا شعله در بخارات
سيگار  ،اطراف مخزن سوخت و باتري قابل اشتعال

 . كشيدن
 لفوريك خورنده واز آنجا كه باتري حاوي اسيد س

ست هنگام بيرون آوردن باتري بسيار و سمي ا
 . مراقبت باشيد

 قرار گرفته  هنگامي كه خودرو فقط بر روي جك
بدنه خودرو  محكمن نرويد و از حمايت به زير آ

 . حاصل نماييد اطمينانتوسط جك 
  ها به دليل  چشم ديدن آسيببراي جلوگيري از

افتادن اجسام  و يا پاشيدن مايعات درون چشمتان 
كار كردن روي خودرو و يا زير خودرو عينك هنگام 
 . بزنيد

  روغن موتور استفاده شده شامل مواد مضري
 . گردندهاي پوستي  كن موجب بيمارياست كه مم

از تماس طوالني مدت و مكرر با اين مواد خودداري 
دستها ، پس از تماس روغن موتور با دستتان. نماييد

 .را با آب و صابون كامالً بشوييد
 ن موتور سوخته را در دسترس كودكان قرار روغ

 . ندهيد
  روغن موتور سوخته و فيلتر را تنها به روشهاي

روغن موتور سوخته و فيلتر را  .ايمن دور بياندازيد
 . آب يا خاك قرار ندهيد، خانگي هاي زبالهدر 

اين  وارد چرخه كردن يا دور ريختناز براي اطالع 
  . دمجاز تماس بگيري عامليتبا  مواد
  چشمها و از آنجا كه روغن ترمز مي تواند به

هنگام پر كردن  ،درنگ بدنه خودرو صدمه بزن
مخزن روغن ترمز و روغن كالچ بسيار مراقب 

اگر روغن درون چشمهايتان رفت، ، باشيد
 . چشمهايتان را با آب تميز بشوييد

 هاي  ولتاژجريان قوي يا  ،كابلهاي باتري و سوئيچ
مراقب باشيد به طور  كنند، ميباال را منتقل 

اتصال ( تصادفي منجر به تشكيل مدار كوتاه نشويد
 . )بدنه
 اگر مايع رادياتور ، تنها ضد يخ در رادياتور بريزيد

قطعات يا  ديدن از صدمهبراي جلوگيري ، سر رفت
 . سطح رنگ خودرو آن را با آب بشويد
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 گرد و خاك و يا هر چيز ديگري در  از ريخته شدن
 . سوراخهاي شمع جلوگيري كنيد

  بيرون الكترود بيروني مجاور الكترود وسطي شمع را
 .نكشيد

 فقط از شمع مخصوص خودرو استفاده نماييد .
استفاده از انواع ديگر شمع موجب صدمه ديدن موتور، 

 .گردد صداي راديو ميقطع  كاهش عملكرد يا
  از سر رفتن روغن هيدروليك فرمان جلوگيري

نماييد در غير اين صورت هيدروليك فرمان صدمه 
 . بيند مي
  رفت، براي جلوگيري سر در صورتي كه روغن ترمز

از صدمه ديدن قطعات يا سطوح رنگ خورده حتماً آن 
 . بشوييد با آب را
 در غير اين صورت  نكنيد،ندگي بدون فيلتر هوا ران

 .شود شديد ممكن است موتور دچار ساييدگي
 كن سطح شيشه را   مراقب باشيد بازوي برف پاك

 . دخراش نده
 مراقب باشيد  هيچ وسيله، پيش از بستن در موتور ،

 . را داخل موتور جا نگذاريد. . . پارچه و  
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  روغن موتور ) 1(
  عملكرد روغن موتور 

عادي  به عملكرد، را روغنكاري خنك كردهداخل موتور 
  . كند موتور كمك مي

  ميزان مصرف روغن موتور 
مدتاً ع، روغن موتور  ازدر هنگام عملكرد عادي، مقداري 

ميل ، رينگ پيستون و سيلندر، براي روغنكاري پيستون
و تمام قسمتهايي كه در معرض دماي شديد ، سوپاپ هوا 

  . شود رفته و مصرف ميهستند به كار 
و روغن كيفيت و ويسكوزيته  بهزان روغن موتور كاهش مي

  . شرايط رانندگي بستگي دارد
  رانندگي با سرعتو كاهش و افزايش مداوم سرعت

 . دهد روغن موتور را افزايش ميمصرف ميزان 
  رينگ پيستون ، به اين دليل كه پيستون نوخودرو

روغن موتور زيادي ، و سيلندر آن هنوز تنظيم نشده
 . كند مصرف مي

روغن  هنگام تخمين ميزان مصرف، توجه داشته باشيد
توان ميزان آن را  قيق شدن روغن نميربه دليل ، موتور

  . دقيق محاسبه كرد
مكرر ميزان خاصي از رانندگي در فواصل كوتاه : اي مثالبر

كيلومتر  1000كند، حتي اگر  را مصرف ميروغن موتور
  توانيد كرده باشيد، شما نمي رانندگي

گير مشخص كنيد،  ميزان قطرات روغن را با ميله اندازه
  . شده استچرا كه روغن موتور با رطوبت و سوخت رقيق 

رقيق كننده ، ها حين رانندگي با سرعت باال در بزرگراه
متوجه ، بخار شده و بنابراين پس از رانندگي با سرعت باال

  . شويد كه مصرف روغن موتور بسيار باال بوده است مي
  
  
  

  كنترل ميزان روغن موتور ) 2(
  

  
  

ابتدا خودرو را در يك مكان مسطح و صاف متوقف نموده 
چند دقيقه صبر كنيد و ، پس از خاموش كردن موتور

  :سپس به روش زير ميزان روغن را كنترل كنيد
 با دستمال تميز ، گيري را بيرون كشيده ميله اندازه

  . كنيد
 ميله را مجدداً داخل كنيد .  
  ميله را آهسته بيرون بكشيد، محل قرار گرفتن سطح

  . روغن در ميان محدوده نشان داده شده را كنترل نماييد
  
 احتياط

اگزوزداغ رامانيفولد مراقب باشيد 
  . لمس نكنيد

  غن موتور رو، روغن پايين تر از حداقل بود سطحاگر
.مخصوص را اضافه نماييد
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 احتياط

از ريختن روغن موتور باالتر از
. جلوگيري كنيدMAXسطح 

زيرا اين عمل بر عملكرد موتور 
 .گذاردتاثير منفي مي

  
  موتور را روشن كرده، بي حركت بمانيد، مجدداً موتور

را خاموش نموده، مدتي صبر كنيد و دوباره روغن را 
  . كنترل نماييد

  كثيف بودن روغن يا مخلوط شدن روغن با مايع
كننده و يا سوخت و عادي بودن ويسكوزيته را  خنك

 كنترل نماييد
  
  

  
 احتياط

كنترل نكردن مرتب سطح روغن
موجب صدمات شديد به موتور 

 .گرددمي
  
  
  

  
 

  ) :.SAE(پيشنهاد براي استفاده از ويسكوزيته روغن 
  

  براي روغن موتورهاي بنزيني: 1
  را "ت وظرفيت كاركرد روغن مشخصا 10"قسمت

 .ببينيد Iر 8در بخش 
 
  10"قسمتيزلي براي روغن موتورهاي د:  2

  را در "ظرفيت كاركرد روغنمشخصات و 
  .ببينيد را8بخش 

  
  

 
 
 

.  
  

  هنگامي كه با سرعت باال و به مدت طوالني رانندگي
  "*"استفاده از هيچ يك از روغنها داراي . مي كنيد

  .توصيه نمی شود 
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  كنترل ميزان مايع خنك كننده موتور ) 3(
هنگام خنك بودن موتور، مخزن مايع خنك كننده را 

ك كننده در در صورتي كه سطح مايع خن. كنترل نماييد
اگر سطح . ، مناسب استدو سوم ظرفيت مخزن باشد

، مايع خنك كننده از همان نوعي كه در باشدپايين تر 
در همان . يدايحاضر در سيستم است به مخزن بيافز حال

حال درپوش رادياتور را برداشتهو سطح آب رادياتور را نيز 
بايد در خانه باالي رادياتور  مايعكنترل نماييد، ميزان 

در غير اين صورت آب به  باشد،درپوش  گلويينزديك به 
  . رادياتور اضافه نموده و سپس در رادياتور را محكم ببنديد

  
 احتياط

براي جلوگيري از سوزاندن خود
هنگامي كه موتور هنوز داغ 

 .است در رادياتور را باز نكنيد
  : نوع ضد يخ 

  . بايد حاوي گليكول باشدضد يخ 
  
 احتياط

استفاده از آب خالي يا ضد يخ با
  . پايه الكل ممنوع است

  خنك كننده مايع تعويض 
موتور را خاموش كرده، تا خنك شدن رادياتور منتظر 
بمانيد، سپس درپوش رادياتور را باز كنيد براي تخليه 

شير تخليه آب  كليد، خنك كننده از داخل سيستممايع 
مخزن ، در عين حال .را بزنيد، سپس آن را با آب بشوييد
شير تخليه و درپوش ، خنك كننده را كامالً تخليه كرده

درون لوله تغذيه ببنديد، مايع خنك كننده را  ار رادياتور
، موتور را روشن ببنديدرادياتور را  در ،ريخته تا پر شود

كرده و چند دقيقه روشن نگه داريد، سپس با دقت 
 را كنترل نموده، مايعرادياتور را باز كنيد، سطح  درپوش

در صورتي كه پايين است تا پر شدن اضافه نماييد 
ا محكم ببنديد و مخزن را با مايع خنك درپوش رادياتور ر

  . كننده كافي پر كنيد
  كنترل تسمه متحرك موتور ) 4(
 موتور بنزيني  

  
هاي متحرك موتور را تست كنيد،  كشش تسمه

نيوتن نيرو به تسمه فن وارد  100حدود كه  هنگامي
  :مطابق مقادير زير باشد اعوجاج تسمه بايد، نماييد

  5/7تاmm5/5..................................................... تسمه جديد 
  mm5/7–5/8.................................... شده   تسمه  استفاده

اگر هر نوع ، حفظ شود به خوبيو كامالًشكل تسمه بايد 
. آن را تعويض نماييد، ايرادي در عملكرد صحيح رخ داده

  موتور ديزل*  
  

  
  

  قطعه 
  تسمه  كشش

  ) kg.F 10با فشار ( 
جديد

)mm(  
تنظيم شده 

)mm(  
محدوده

)mm( 
A 

تسمه پمپ 
 قرقرهربوست

9.0~11.0 11.0~13.0 20 

B
 15 9.5~8.0 8.5~7.0 تسمه ژنراتور

C 
 12.0 7.5~6.0 6.5~5.0 كمپرسور

  

ز مقدار تسمه ا كششهنگامي كه ميزان :  توجه
ن را بيشتر گرديد، لطفاً آمندرج در جدول سوم 

. تعويض نماييد
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  كنترل فشار باد الستيك ) 4(
  . فشار باد صحيح را حفظ كنيد

 فصل درفشار باد و اندازه توصيه شده براي الستيك سرد 
را هر  زاپاس الستيك و ها الستيك فشار باد. مده استآ8

  . كنترل نماييددو هفته يكبار و يا حداقل هر ماه يكبار 
عمر الستيك را كوتاه  ،الستيك نادرست فشار باد

  . كرده و امنيت رانندگي را كاهش مي دهد
، افزايش سايش الستيك بهفشار باد الستيك كم منجر 

، سايش سوختخت و مصرف غير اقتصادي رانندگي س
ها ، در صورت خيلي باال بودن موجب اعواج  شديد لبه

  .گردد الستيك مي
شودفشار باد  باد الستيك باال و گرم به راحتي خارج مي 

عملكرد ، خيلي زياد الستيك منجر به رانندگي خشك
فرسايش شديد بخشهاي مياني الستيك ، مشكل دار

  . گردد مي
اره باد كنيد، الستيك را دوب بايد فواصل زماني كوتاه بااگر 

  . مجاز تماس بگيريد نمايندگيبا 
اگر فشار باد الستيك مناسب است ولي سايش غير عادي 

  . است، باالنس چرخها بايد تنظيم گردد
  هنگام كنترل فشار باد الستيك 

  فشار باد الستيك را وقتي الستيك سرد است، كنترل
نماييد در صورتي كه خودرو به مدت سه ساعت پارك 

ايد،  كيلومتر رانندگي نكرده 5/1يا بيش از شده و 
 . شود گيري مي صحيح اندازه ،ميزان فشار باد

 تعيين فشار . گيري كنيد فشار باد را با فشار سنج اندازه
اگر . غير ممكن است صرف باد الستيك با نگاه كردن
 . گردد رانندگي مشكل مي، فشار باد كمي پايين باشد

 د الستيك را كم نكنيد، هرگز پس از رانندگي فشار با
پس از رانندگي فشار باد كمي باالست كه كامالً نرمال 

 . است
  درپوش شير باد را هميشه بسته نگهداريد در صورت

رطوبت و گرد و خاك وارد ، قرار نداشتن درپوش
دن دريچه شير باد شده و در نتيجه منجر به خارج ش

، م شدن درپوشگردد، در صورت گ باد الستيك مي
 . فوراً يك درپوش جديد تهيه نماييد
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  ها  كنترل و تعويض الستيك) 5

  
  

  كنترل الستيك ها 
ها را كنترل نموده و در  به طور مرتب سايش آج الستيك

  . صورت لزوم الستيك را تعويض نماييد
بر روي الستيك يك نوار عرضي نشانگر سايش آج نصب 
شده است كه به قضاوت در مورد سايش الستيك كمك 

ميليمتر يا كمتر  6/1تا عمق  آجكه در صورتي . نمايد مي
نوار عرضي روي الستيك ديده شده، و  باشد،ساييده شده 

در صورت . ويض الستيك استنشاندهنده نياز به تع
نشانه سايش مجاور  دو دو يا بيش از مشخص شدن

ها  هر قدر آج .يكديگر بايد الستيك را تعويض نماييد
درو بيشتر فرسوده شوند، احتمال و خطر سر خوردن خو

  . بيشتر خواهد بود
ترك خوردگي الستيك را كنترل  و به طور مرتب بريدگي

  تعويض يا اي يافتيد، براي  اگر هر گونه صدمه. نماييد

مجاز تماس بگيريد حتي در  نمايندگيتعمير الستيك با 
كه صدمات جدي نباشد، قسمتهاي آسيب ديده را  صورتي
توانند منجر  اشياء چسبيده به الستيك مي. نماييد تعمير

  . به صدمات داخلي الستيك گردند
، سال 6در صورت استفاده از الستيك به مدت بيش از 

براي بازرسي الستيك حتي در صورت عدم وجود 
حتي در  .مجاز مراجعه نماييد نمايندگيبه ، صدمات

 به مرور زمان، صورت عدم استفاده مداوم از الستيك
ها شامل  شود، بازرسي الستيك الستيك فرسوده مي

  . گردد هاي يدك و انبار شده نيز مي الستيك
  كنترل باالنس چرخها 

  . به طور مرتب باالنس چرخها را كنترل نماييد
 ها  صورت عدم باالنس چرخها رانندگي در بزرگراهدر 

  . مشكل خواهد بود
، يا مقاومت خودرو در صورت عدم تعادل چرخها:  توجه

حداكثر عدم . هاي را باالنس نماييد در برابر باد، الستيك
  .است g.cm 15تعادل مجاز در چرخها 

  كنترل چرخها 
آن ، ترك يا سايش شديد چرخ، در صورت وجود پيچش

  . را تعويض نماييد
، ممكن است در صورت عدم تعويض چرخ صدمه ديده 
و يا كنترل  الستيك از چرخ سر خورده و خارج شود

  .خودرو را از دست بدهيد
  

  ها  تعويض الستيك
ساخت و ، از يك نوع و اندازه بايدچهار الستيك خودرو 

  . باشند آج
هايي با سايز و  ها، فقط الستيك هنگام تعويض الستيك

تركيب مشابه الستيك اصلي و ظرفيت باربرداري يكسان 
  يا باالتر استفاده نماييد 
 رممكن است بديگر  الستيكاستفاده از هر نوع 

ك خن، باربري، عمر مفيد چرخها، رانندگي، فرمانپذيري
توانايي ، دور سنج ،شدن ترمزها، كاليبره سرعت سنج

ارتفاع ، هاي جلو متوقف شدن خودرو، ميزان نوردهي چراغ
فاصله بين الستيك با زنجير چرخ و ، سپر، فاصله تا زمين

  . فاصله بين بدنه با شاسي تاثير منفي داشته باشد
 

  
 احتياط

و هاي راديال هرگز از الستيك
با هم استفاده  را نوع ديگر

زيرا منجر به فرمانپذيري . نكنيد
خطرناك و در نتيجه از دست 

  . گردد دادن كنترل خودرو مي
  

چهار الستيك يا حداقل دو الستيك  هر، گردد توصيه مي
در يك زمان به صورت جفت و جلو يا عقب را با هم 

  . تعويض نماييد
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مراجعه نماييد  "در صورت پنچر شدن" 5فصل به 
  . چرخها را باالنس نماييد، هميشه پس از تعويض الستيك

و عمر چرخهاي بدون باالنس ممكن است بر عملكرد 
 استفادهحتي در صورت  ،مفيد الستيك تاثير بگذارند

معمولي از خودرو نيز ممكن است باالنس چرخها بر هم 
  . بنابراين مرتب باالنس چرخها را كنترل نماييد، بخورد

 والف) بلستيو( هاي بدون تيوپ  تعويض الستيكهنگام 
  . باد نو عوض كنيد والفباد را هميشه با 

  
 احتياط

هرگز از الستيك دست دوم و
شرايط استفاده  كه الستيكي

دانيد استفاده  پيشين آن را نمي
 .نكنيد

  
  

  ها جا به جايي الستيك) 6(
  

  
  
  
  

  ها  الستيك جايي معمول به جا
و افزايش عمر مفيد الستيك توصيه  متقارنبراي سايش 

ها را جا به  كيلومتر يكبار الستيك 10000كنيم هر  مي
فواصل دقيق جا به جايي حال با اين . جا نماييد
ها بستگي به شرايط متفاوت رانندگي و شرايط  الستيك

  . جاده دارد
ها، سايش نا منظم و  هنگام جا به جا نمودن الستيك

فشار باد نادرست . صدمات روي الستيك را بررسي نماييد
زهاي ناگهاني يا ترم، باالنس نادرست چرخها) كم يا زياد( 

. گردد ها مي دي الستيكر عاهمگي منجر به سايش غي
مراجعه  "در صورت پنچر شدن  4بخش ، 5فصل به "

. نماييد
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  *و زنجير چرخ  شكن نصب الستيك يخ) 7(
  و زنجير  شكن استفاده از الستيك يخ زمان

 شكن يخالستيك هنگام رانندگي در برف يا يخ استفاده از 
هاي خشك يا  در جاده. گردد و زنجير چرخ توصيه مي

كشش بهتري را نسبت به ، هاي معمولي الستيك، خيس
  . فراهم مي نمايند شكن يخهاي  الستيك
  شكن الستيك يخانتخاب 

، ، الستيكي با نوعشكن الستيك يخهنگام لزوم استفاده از 
قبلي تهيه  الستيكساختار مشابه  وظرفيت باربري 

  . نماييد
هاي توصيه شده استفاده  از الستيكي به جز الستيك

هاي ميخ دار بدون مجوزهاي قانوني  از الستيك. نكنيد
  . استفاده نكنيد

  شكن الستيك يخنصب 
    بابايد بر روي چهار چرخ  شكن يخهاي  الستيك

  . دنفشار باد مناسب نصب گرد
فقط بر روي چرخهاي عقب  شكن الستيك يخنصب 

ممكن است منجر به تفاوت بين كشش چرخهاي جلو و 
  . عقب و در نتيجه از دست دادن كنترل خودرو شود

هميشه آنها را در مكان ، ها هنگام انبار كردن الستيك
خشك و خنك نگه داشته، جهت آنها را عالمت گذاري 

نها را در همان توانست آنموده و در نتيجه بعداً خواهيد 
  . قرار دهيدقبلي جهت 

  
  
 احتياط

هايستيكالمجازسرعتحداكثربه
  . ضد يخ توجه نماييد

  
  انتخاب زنجير چرخ 

  . زنجير چرخ با سايز صحيح را انتخاب نماييد
هاي متفاوت و نوع جاده دارد،  قوانين بستگي به موقعيت

  . بنابراين قبل از نصب زنجير چرخ شرايط را كنترل نماييد
  نصب زنجير چرخ 

زنجير چرخ را روي چرخهاي عقب تا آنجا كه ممكن است 
هاي جلو نصب  چرخ بر رويزنجير چرخ را  ،محكم ببنديد

  . نكنيد
كيلومتر رانندگي زنجير چرخ را مجدداً  1تا  5/0پس از 

  . محكم كنيد
هنگام نصب زنجير چرخ بر روي چرخها، از 

 پيرويير چرخ جدستورالعملهاي كارخانه سازنده زن
  . نماييد

د، آنها كني تي كه از پوشش چرخ استفاده ميدر صور
زنجيرها صدمه ببينند، بنابراين قبل ممكن است به وسيله 

  . از نصب زنجير چرخ آنها را برداريد
  احتياطهاي الزم هنگام رانندگي با زنجير چرخ 

  كيلومتر بر ساعت يا محدوده سرعت مجاز  50از
 . است، تجاوز نكنيد كمترهر كدام  سازندهكارخانه 

  

 ها  چالهو ها با دقت رانندگي كنيد، مراقب دست انداز
هاي تيز كه منجر به باال پريدن  باشيد، از گردش

 . شود خودداري نماييد خودرو مي
  يا ترمز چرخها كه بر روي عملكرد  تيزاز چرخش

 . كنيد دوريگذارد  خودرو تاثير مي
 زنجير چرخ را ، هاي بدون برف جاده هنگام رانندگي در

 .در بياوريد
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  *مينيوميوآل رينگهاهاي الزم براي  پيشگيري) 8(
  درو جديدكيلومتر اول رانندگي با خو 1500پس از ،

 . ها را كنترل كنيد سفت بودن پيچ
  تعويض يا تعمير ، ها را جابجا الستيك صورتيكهدر

 1500ها را پس از  هاي الستيك پيچ، ايد نموده
 . كيلومتر رانندگي كنترل نماييد

  مراقب باشيد به ، استفاده از زنجير چرخهنگام
 . مينيومي صدمه نزنيدولĤرينگ

 آلومينيومي  رينگهاچار مخصوص وآها  فقط از پيچ
 . استفاده نماييد

 فقط از وزنه ، هنگام نياز خودرو به باالنس شدن
ن به وسيله وص باالنس چرخ كارخانه يا معادل آمخص

 . الستيكي يا پالستيكي استفاده نماييد چكش
 آلومينيومي را كنترل  رينگهايها ؛  همانند ديگر چرخ

 . نموده و در صورت لزوم آن را تعويض نماييد
  تميز نمودن 2، 4فصل"براي تميز نمودن چرخها به 

 . مراجعه نماييد "خارج خودرو
  

روغن كالچ و روغن ، كنترل ميزان روغن ترمز) 10(
  هيدروليك فرمان 

  
  

  كنترل روغن ترمز  _____
كالچ / روغن ترمز اگر سطح روغن خيلي پايين است، مخزن 

  . پر نماييد آلمانCBASFساخت DOT4را با روغن ترمز 
  

  
 احتياط

فقط از روغن ترمز با نوع و مارك
! فارش شده استفاده نماييدس

متفاوت ممكن  روغنترمزهاي
است منجر به واكنشهاي 

هنگام مخلوط شدن  شيميايي
گردد و بر عملكرد خودرو تاثير 

 .منفي بگذارد
  

روغن ترمز را ، درپوش مخزن روغن را برداشته، با دست
و  MAXاضافه نموده و مطمئن گرديد سطح روغن بين 

MIN  سپس در را دوباره ببنديد. باشد .  

  
  

  
 احتياط

براي چشمها خطرناكروغن ترمز 
است، در صورت رفتن تصادفي 
روغن ترمز در چشمهايتان فوراً 

  .آنها را با آب بشوييد
سررفتن روغن ترمز، ممكن است باعث صدمه ديدن 

  .رنگ خودرو شود، فوراً آنرا پاك كنيد
 

  
  
 احتياط

از روغن ترمز نو و پلمپ شده
استفاده نماييد، پس از بازشدن 

شروع به پلمپ، روغن ترمز 
 تركيب شدن با رطوبت هوا

مي نمايد، در نتيجه رطوبت بيش  
از اندازه، بر روي ترمز تاثير منفي 
گذاشته كه بسيار خطرناك است، 
بنابراين روغن ترمز را بطور مرتب 

  .تعويض نماييد
اگر سطح روغن ترمز به شدت كاهش يافته است، 

نشتي در سيستم ترمز است، در صورتيكه  نشاندهنده
روغن كالچ به شدت مصرف مي شود، نشاندهنده نشتي 

هنگاميكه شرايط زير رخ داد، براي . در سيستم كالچ است
.بازرسي خودرو به عامليت مجاز مراجعه نماييد
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  :بررسي سطح روغن هيدروليك فرمان 
نيكه موتور خنك شود      خودرو را متوقف نموده و تا زما

گيج روي درب مخزن را بررسي نماييد ،اگر .منتظر بمانيد
را بررسي نماييد "HOT MAX MIN"دما باال باشد تحت   

نگاه "COLD MAX MIN"،در غير اينصورت به قسمت 
  .ميزان سطح ما بين باالتر و پايين تر مناسب باشد. كنيد

واگر مقدار .باشد روغن بيافزاييدMINچنانچه مقدار آن زير 
  . باشد روغن اضافي را تخليه نماييدMAXآن باالتر از 

  
  
  
  

  
خودرو را متوقف نموده، تا سرد شدن موتور منتظر 

هاي  درپوش مخزن را در خالف جهت عقربه. بمانيد
سپس درپوش . ساعت چرخانده و گيج را تميز نماييد

در صورت باالبودن دما، . ها بچرخانيد را در جهت عقربه
مت و در غير اينصورت به س ”HOT“به قسمت 
“COOL” سطح بين قابهاي بااليي و . نگاه كنيد

تر  پاييني دو لغت حالت نرمال است، در صورت پايين
  .بودن، سطح مايع به اندازه كافي روغن اضافه نماييد

بيش از . در صورت باالرفتن مايع، آنرا تخليه نماييد
حد بودن روغن، به سيستم هيدروليك فرمان آسيب 

  .زند مي
  
  

  

  
 احتياط

بدليل باال بودن دما مواظب
  .باشيد خودتان را نسوزانيد
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نشتي سوخت، مايع خنك كننده موتور، ) 10(
  روغن موتور و دود اگزوز
نشتي روغن موتور، دود . زير خودرو را كنترل كنيد

  .اگزوز و مايع خنك كننده را كنترل نماييد
  

  
 احتياط

استشمام بوهايدر صورت
مشكوك و يا شك در نشتي 
سوخت، به رانندگي ادامه 

براي كمك با عامليت . ندهيد
 .مجاز تماس بگيريد

  

  پدال كالچ خالصي) 11(

  
پدال كالچ را با انگشت به پايين فشار دهيد تا مقاومت 

اين مقاومت بايد بين . اوليه را احساس كنيد
  .اي مشخص باشد محدوده

Type A――خالصي پدال(mm) 

The other 10 - 20 
بود،  كالچ كمتر از محدوده استاندارد خالصياگر  

براي بازرسي پدال كالچ به عامليت مجاز مراجعه 
 .نماييد

 
 
 
 
 

  پدال ترمز خالصي) 12(

  
  

موتور را خاموش نموده، پدال ترمز را چند بار 
سپس پدال ترمز را با انگشت به پايين . فشاردهيد

مقاومت بايد  فشار دهيد تا مقاومت را احساس نماييد،
  .در محدوده مشخص باشد

--Aميليمتر  14تا  6:  خالصي  
ده استاندارد بود، پدال ترمز  كمتر از محدو خالصياگر 

براي بازرسي پدال ترمز به عامليت مجاز مراجعه 
  .نماييد
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  اهرم ترمزدستي  خالصي) 13(
  

  
ق، ت"اهرم ترمزدستي را باال بكشيد، كيفيت صداي 

هر صدا، نشاندهنده . ضامن چرخ را كنترل نماييد "تق
در شرايط نرمال ترمز، . اشدب حركت يك دنده مي

هايي كه اهرم را تكان مي دهد بايد مطابق  دندانه
  .استاندارد باشند

--A دندانه  7تا  5: ترمز دستي مبازي اهر  
  اهرم ترمزدستي را هنگاميكه نيروي كشش (

  در صورتيكه ).رسيد تنظيم نماييد 200Nبه 
  بازي اهرم ترمزدستي مناسب نبود، به 

  .عامليت مجاز مراجعه نماييد
  

  فيلتر هوا ) 14(
تميز و تعويض  6اجزاي فيلتر هوا را بر طبق فصل 

  .نماييد
  

  
 احتياط

هوا رانندگي نكنيد،بدون فيلتر
در غير اينصورت منجر به سايش 
موتور و آتش سوزي در محفظه 

 .موتور مي گردد
  

  يلتر هوا فتميزنمودن 
تميزنمودن فيلتر هوا هنگام كثيف بودن آن به نحو زير 

  :است 
براي تميزشدن گرد و خاك از سطح فيلتر، آنرا  - 1

 .تكان دهيد
 .داخل پوشش فيلتر هوا را تميز نماييد - 2
پس از تميزشدن پوشش فيلتر هوا آنرا با پارچه  - 3

 .تميز بپوشانيد
دن باد با فشار باال تميز ميمغزي فيلتر هوا را با د - 4

 .نماييد
  
  

 ATC750روغن گيربكس اتوماتيك ) 15(
  : *عملكرد روغن گيربكس اتوماتيك

خنك كردن و روغنكاري اجزاي گيربكس، جابجايي 
گيربكس اتوماتيك  نيروي گشتاور موتور و نگهداري از

  .براي كار در شرايط نرمال
به  ATC750براي كنترل روغن گيربكس اتوماتيك 

 ATC750گيربكس اتوماتيك  14 صفحه، 3فصل 
  .مراجعه نماييد

    76: روغن گيربكس اتوماتيك نوع 
 روغن گيربكس سوپر اتوماتيك و يا 

Shell Dexron-III  و يا روغنATF  
 ATC750هر گيربكس اتوماتيك 
.ليتر روغن نياز دارد  9.5به طور كلي به 
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 كنترل شرايط باتري  )1(
از باتري از مكان بسته با تهويه هنگام شارژ يا استفاده 

  .خوب استفاده نماييد
هاي محافظ استفاده  هنگام كار در نزديكي باتري از عينك

  .بچه ها را دور از باتري نگهداريد. نماييد
از رخ دادن اتصال كوتاه در باتري جلوگيري نماييد، زيرا 
موجب گرم شدن بيش از حد و آسيب ديدن باتري 

  .ري را قطع كنيدابتدا بات. گردد مي
شرايط باتري در استارت زدن سريع و عملكرد سيستم 

بايد شرايط باتري به طور . الكتريكي بسيار موثر است
اگر باطري .مرتب و مخصوصاً در زمستان كنترل شود

ممكن است ,اسيدي بدون استفاده خوابيدن باشد 
  .خودبخود خالي گردد

شود، خود  در صورتيكه باتري بالاستفاده كنار گذاشته
باتري را بيرون آورده و در جايي . شود بخود دشارژ مي

باتري بايد با شارژ . قرار دهيد كه الكتروليت يخ نزند
هفته يكبار باتري را كنترل نموده  4كامل انبار گردد هر 

  .و با جريان كم آنرا شارژ نماييد
  
 احتياط

در نزديكي باتري سيگار نكشيد و
زيرا  .از آتش استفاده نكنيد

موجب انفجار گازهاي اطراف 
 .باتري مي شود

الكتروليت باتري بسيار خورنده است، از تماس : توجه
ها، پوست، لباس يا بدنه خودرو  الكتروليت با چشم

جلوگيري نماييد و در صورت تماس محل را با آب 
اگر الكتروليت در چشم هايتان رفت و يا . فراوان بشوييد

  .بيمارستان مراجعه نماييدبه پوستتان خورد، به 
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  )بدون چشمي :  Bباچشمي :  A( نگهداري باطري 
الكتروليت باطري بسيار خورنده است ، از تماس با آن 
باچشمان ، پوست، لباس و يا سطوح رنگي خودرو 

در صورت لزوم آنرا سريعاً با مقدار . پرهيز نمائيد 
چنانچه الكتروليت باطري .زيادي آب شستشو دهيد 

به چشمان و يا پوستتان نفوذ كرده است در اسرع 
  . يد وقت به بيمارستان مراجعه نمائ

  بررسي 
وضعيت باطري را طريق  Aبراي بررسي باطري نوع 

  .نمايش رنگ چشمي بررسي نمائيد 
  .آنرا باتوجه به دستورالعمل شارژ نمائيد : رنگ سبز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باطري نياز به شارژ دارد : رنگ سياه 
  .الكتروليت باطري نشتي دارد : رنگ سفيد 

باطريها شرح چشمي ممكن است در بعضي از : توجه 
بنابراين به . با آنچه گفته شده است متفاوت باشد

  .نوشته هاي روي باطري توجه نمائيد 
ممكن است در بعضي از باطريها شرح چشمي : توجه 

بنابراين به .با آنچه كه گفته شده است متفاوت باشد 
  .نوشته هاي روي باطري توجه نمائيد 

  
  
  

  ذخيره سازي باطري
در محلي خشك ، تميز و در دماي بين  باطري بايستي

آنرا مسقيما . درجه سانتيگراد نگهداري شود  5 – 25
  در برابرنور خورشيد قرار نداده و از منبع حرارتي

در غير اينصورت . متر فاصله قرار دهيد  2حد اقل تا  
  .، دماي باال تاثير زيادي در طول عمر باطري ميگذارد 

مكانيكي و فشار زياد به واژگون كردن باطري باعث شك 
  .آن ميگردد 

. ماه در دماي اتاق ميباشد  6زمان ذخيره سازي باطري 
ماه بعد از شارژ  6دقيقه بدون شارژ و 6از باطري ميتوان 

  .استفاده نمود 
  تعميرو نگهداري 

براي باطريهائي كه داري چشمي ميباشند ، چنانچه 
شرايط باطري با رنگ تشخيص داده ميشود ، د ر صورت 

  . نشتي الكتروليت ، باطري را سريعا ً تعويض نمائيد 
باطري بنا به دالئل گوناگوندر هنگام مصرف بعلت ازدست 

بنابراين از . رفتن توان الكتريكي بايستي شارژ گردد 
ن بعلت سولفاته كردن قطبهاي آن كاهش عملكرد آ
از شارژ اضافي در هنگام مصرف و يا . جلوگيري نمائيد 

زيرا باطري بعلت از دست دادن . عمليات شارژ بپرهيزيد 
  .آب زياد دچار خرابي زئد هنگام ميگردد 

 
Ａ  Ｂ 
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  استفاده در زمستان 
يابد و اين  ميظرفيت باتري در دماي پايين كاهش 

نتيجه اصلي خصوصيات فيزيكي و شيميايي باتري 
به اين دليل باتري در دماي پايين فقط به ميزان . است

كمي از شرايط نرمال كار مي كند مخصوصاً در 
توصيه . شرايطي كه باتري كامالً شارژ نشده است

شود قبل از شروع زمستان براي بازرسي باتري به  مي
اين عمل استارت مناسب  . نماييد عامليت مجاز مراجعه

را تضمين نموده، و همچنين عمر مفيد باتري را در 
  .شرايط شارژ افزايش مي دهد

  اتصال و جداسازي 
هاي قاب باتري هنگام متوقف شدن موتور  ترمينال

و سپس  (-)قابل جدا شدن است، ابتدا قطب منفي 
  .را جدا نماييد(+) قطب 

  
 احتياط

هنگاميكه سوئيچ خودرو در وضعيت
ON  قرار دارد، نبايد باتري را قطع

نمود، اين عمل به قطعات الكتريكي 
 .خودرو صدمه ميزند

) -(و سپس قطب (+) هنگام اتصال باتري ابتدا قطب 
. هاي باتري را تميز نگهداريد قطب.را متصل نماييد

ها از گريس هاي محافظ استفاده  پس از اتصال قطب
  .بشوييد) بدون رسوب(ها را با آب نرم  قطب. يدنماي

از نصب باتري و تكان نخوردن باتري حين رانندگي 
در همين حين محكم بودن . اطمينان حاصل نماييد
  .قطب ها را كنترل نماييد

همچنين عمر مفيد باتري را در شرايط شارژ افزايش و 
  .مي دهد

  اتصال و جداسازي 
هاي قاب باتري هنگام متوقف شدن موتور  ترمينال

و سپس  (-)قابل جدا شدن است، ابتدا قطب منفي 
  .را جدا نماييد(+) قطب 

  
 احتياط

وضعيتهنگاميكه سوئيچ خودرو در
ON قرار دارد، نبايد باتري را قطع

نمود، اين عمل به قطعات الكتريكي 
 .خودرو صدمه ميزند

) -(و سپس قطب (+)  قطبهنگام اتصال باتري ابتدا 
  .نماييد متصلرا 

پس از اتصال . هاي باتري را تميز نگهداريد قطب
ها  قطب. ها از گريس هاي محافظ استفاده نماييد قطب

از نصب باتري و .بشوييد) بدون رسوب(را با آب نرم 
تكان نخوردن باتري حين رانندگي اطمينان حاصل 

را كنترل  در همين حين محكم بودن قطب ها. نماييد
 .نماييد

 

 شارژ مجدد باتري 
همانند شارژهاي ميني (اگر باتري ها را با جريان كم 

شارژ مي كنيد، معموالً جداكردن سيستم ) تايپ
الكتريكي ضروري نيست، اما قبل از شارژ مجدد، از 

  .خواندن دستورالعمل شارژ اطمينان حاصل نماييد
) كه شارژ با جريان باالست( قبل از شارژ سريع

  .هاي مثبت و منفي را جدا كنيد كابل
  پيشگيري هاي الزم براي شارژ مجدد

 در محيط با تهويه مناسب باتري را شارژ نماييد.  
  از روشن نمودن فندك، شعله يا جرقه در نزديكي

  .باتري خودداري نماييد
 كودكان را دور از منطقه شارژ نگهداريد.  
 آهسته يا با جريان ضعيف، هرگز  هنگام شارژ مجدد

را باز نكنيد،  )درهاي باتري( سرپوش منبع تغذيه
  .اما هنگام شارژ سريع، بايد سرپوش باز شود

  درجه سانتيگراد است،  -10هنگاميكه دما زير
قبل از .باتري دشارژ شده يخ خواهد زدالكتروليت 

باتري بايد گرم شود، در غير  ،شارژ مجدد سريع
.اينصورت هنگام شارژ مجدد منفجر مي شود
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  قبل از اتصال سيم منبع تغذيه به سوكت از كنترل
شرايط شارژ كابل هاي باتري اطمينان حاصل 

  :نماييد 
  (+)مثبت = قرمز 
  )-(منفي = سياه 

را خاموش نموده، سپس  رشارژ، ابتدا شارژهنگام پايان 
برق را قطع كنيد، نهايتاً كابل ها را از باتري جدا 

  .نماييد
  
 احتياط

باتري را هنگام روشن بودن موتور
شارژ نكنيد و از قطع بودن تمام 
تجهيزات الكتريكي اطمينان 

 .حاصل نماييد
  
 نگهداري از چراغ ها )3(

براي كنترل  )دسته راهنما( ازكليد چراغ تركيبي
درصورت . ها استفاده نماييد عملكرد نرمال تمام چراغ

ها ، دليل اصلي سوختن  روشن نشدن هر يك از المپ
  .فيوز، صدمه ديدن رله، يا سوختن المپ مي باشد

ابتدا فيوز را كنترل كرده و در صورت سالم بودن فيوز، 
  .رله و پس از آن المپ را كنترل نماييد

هاي مربوط به كنترل و تعويض فيوز  دستورالعمل براي
. 9تعويض فيوز و . 8فيوز، . 7 بخش"ها به  و المپ

براي بازرسي . مراجعه نماييد 5تعويض المپ در فصل 
خودرو  ها سالم بود، صورتيكه فيوز و المپو تعمير در 

  .را به اولين تعميرگاه ببريد
اغ چر و چراغ نشانگر ،نگهداري از نشانگرها )4(

 هشدار 
ها، چراغ رگجهت كنترل عادي بودن تمام نشان

هشدار، صفحه نمايش ها، موتور را روشن و ،نشانگر
در صورت وجود مشكل به تعميرگاه مراجعه . نماييد
  .نماييد

 از راديو  مراقبت و نگهداري)5(
  تعميركنترل قبل از 

در صورت عدم كاركرد برخي عملكردهاي راديو، قبل 
از فرستادن خودرو به تعميرگاه، دستورالعمل مربوط 
به راديو را با دقت بخوانيد، سپس بر طبق ليست زير، 
راديو را كنترل نموده، سعي در برطرف كردن مشكل 

  . نماييد
اگر مشكل باز هم برطرف نشد، خودرو را براي بازرسي 

  .مليت مجاز بفرستيدو تعمير به عا
  

هاي مربوط به كنترل براي حل  دستورالعمل:  توجه
مشكل ممكن است فقط مربوط به مدل خاصي از 
راديوها باشد، اگر تغييري در تجهيزات خودرو ديديد، 

  .پيروي نماييد راديوفقط از دستورالعمل هاي 
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 مشكلدليل ممكن و حل مشكالت
 مشكالت عادي

را در جعبه فيوز در داخل اتاق(Radio)"راديو"و(Memory)"حافظه"ابتدا سوختن فيوز عدم نمايش و عدم عملكرد راديو
از جلو داشبورد بيرون آورده و نرمال  را فيوزها، راديو سالم بودنكنترل نماييد، در صورت  روخود

 .بودن فيوزها و اتصاالت را كنترل نماييد
 .را افزايش دهيدVolumeصدا صداصداي ضعيف يا قطع

 .تنظيمات بلندگوها را كنترل كنيد
 .اتصاالت و آنتن را كنترل نماييد

 .كامالً طبيعي است .كمي داغ است
“TOOHOT”خيلي داغ است، صداي بلندگوها كاهش يافته، دكمه صدا قفل

 .استشده
ها، اتوماتيك در سيم كشي -گردد، بنابراين حفاظتنيروي خروجي شديد موجب افزايش دما مي

  .پنهان گردد، سپس صدا را افزايش دهيد”TOOHOT“صدا را كاهش دهيد تا
 راديو

 .را كنترل نماييداتصال صحيح آنتن اتصال منفي به زمين  نامناسبآنتن دهي
 سيگنال ضعيف دسترسي به يك ايستگاهعدم

 جستجوي دستي ايستگاه موردنظر
  .اتصال صحيح آنتن را كنترل نماييد

CD 
“No DISC”بر روي صفحه نمايشگر صداي"HWa" CDدر دستگاه نيست. 

“CD ERROR”بر روي صفحه نمايشگر و صداي"HWa" 
 

CDايد،را در جهت معكوس قرار دادهCDديده استكثيف يا آسيب .CD از نوع نادرست
 .است

 .استصدمه ديده يا كثيفCD اعوجاج صدا
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 )شوي شيشه( مايع تميزكننده )1(

  
  

درون Aشوي نوع  شيشهمخزن مايع تميزكننده 
  .محفظه موتور است

  ليتر  3/1: ظرفيت مخزن 
  افزودن مايع تميزكننده 

ها با  در هنگام زمستان بدليل تميزشدن سخت شيشه
آب خالص به مخزن مايع تميزكننده و ضد يخ اضافه 

  .نماييد

  : توجه 
ضد يخ درحال حاضر در  حاوياگر مايع تميزكننده 

استفاده  %15دسترس نيست، از الكل با غلظت بيش از 
  .سانتيگراد باشد درجه - 5نماييد و ظرفيت ضديخ بايد 

  

  
  

در محفظه موتور قرار  Bنوع  پركن مخزن شيشه شوي
  .گرفته است 

  ليتر 2/3: ظرفيت مخزن 
  

  
 هشدار

هرگز ضديخ سيستم خنك
مايع  مخزن كننده را در

 .نريزيدتميزكننده
  
  
  
  

  تيغه برف پاك كن  )2(

  
  

  :ها پيشگيري
  براي ديد واضح تيغه برف پاك كن بايد در شرايط

  .خوب باشد
  براي جلوگيري از راه راه شدن شيشه جلو، مرتب تيغه

در صورت خيلي . را با مايع تميزكننده، تميز نماييد
) چسبيدن حشرات به تيغه(تيغه كثيف بودن 

يا پارچه براي تميزكردن تيغه د از اسفنج يتوان مي
  .استفاده نماييد

 براي ايمني، تيغه را سالي يكبار يا دوبار تعويض كنيد.  
 از  ،در صورت يخ زدن تيغه به شيشه تا ذوب يخ

در غير اينصورت موتور  ،تيغه استفاده نكنيد
  .بيند كن آسيب مي پاك برف
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  تعويض تيغه برف پاك كن 
  تيغه را از روي شيشه بلند كنيد. 
  همانطور كه نشان داده شده انتهاي تيغه را فشار

  .دهيد و آنرا از بازوي برف پاك كن باز نماييد
 

  
 هشدار

براي جلوگيري از صدمه ديدن
شيشه هرگز بازوي برف پاك كن 

 .مستقيماً روي شيشه نگذاريدرا
  
تيغه را با تيغه جديد تعويض نماييد. 
 بازوي برف پاك كن تيغه را با روش معكوس درون

 .نصب نماييد تا قفل گردد
  

 روغنكاري قفل و لوالها  )3(
، تميزكرده و هها و قفل ها را كنترل نمود تمام لوله

  .سپس در صورت لزوم گريسكاري كنيد
 
 هاي تهويه  دريچه )4(

را پس از برف سنگين براي هاي تهويه  دريچه
و يا  جلوگيري از صدمه ديدن سيستم گردش هوا

 .كن تميز نماييد گرم
 
 پالستيكي دور در نوار )5(

پالستيكي دور  نوارهابراي جلوگيري از صدمه ديدن 
 .درها از گريس سيليكون استفاده نماييد

 
 تجهيزات جانبي  )6(

ودن برف در كوچك براي زد چههمراه داشتن يك بيل
در صورت بروز مشكل . طول زمستان بسيار مفيد است

مي توانيد براي تميزنمودن برف جاده از آن استفاده 
يك برس كوچك نيز در تميزكردن برف موثر . نماييد
براي تميزنمودن شيشه پنجره جلو بغل و عقب .است

  .مي توانيد از يك تيغه پالستيكي استفاده كنيد
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 خودرو مشخصاتپالك . 1 .1

  
  

اي فلزي حك  خودرو بر روي صفحه مشخصاتپالك 
شده و بر روي ميله عرضي بااليي در محفظه موتور 

 .قرار گرفته است

 *كد شناسايي خودرو  .2

  
  

هر كد شناسايي خودرو براي شناسايي به يك خودرو 
اين عدد همچنين . مي باشد رقمي 17 بوده وخاص 

خودرو  شاسيبر روي قسمت عقبي ميله طولي 
و در قسمت راست و باالي جلو ) شماره شاسي(

  .حك شده استنيز داشبورد 

 شماره شاسي  .3

  
  

شماره شاسي بر روي قسمت بيروني ميله طولي 
خودرو همانگونه كه در تصوير مي بينيد حك  شاسي

  .شده است
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 شماره موتور  .4
  

  
  

  )4G69S4N)EUR IVموتور
  درست ( راست بلوكه سيلندرسمت در شماره 

  .حك شده است) زير گلويي تغذيه آب
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  مشخصات اصلي خودرو.5
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 BQ1023G-G3 BQ2023G-G3مدل خودرو
 4×4 2×4مدل اكسل

 (mm)ابعاد كلي
 

 5165 5165طول كلي
 1750 1750عرض كلي

 1775 1735)خالي(ارتفاع
)داخلي(ابعاد (mm)1400 1400طول 

 1480 1480عرض
 470 470ارتفاع

 2900 2900فاصله طول و عرض چرخهاي جلو و عقب
 1472/1477 1472/1477(mm)فاصله عرض چرخهاي جلو عقب

 200 200(mm)حداقل ارتفاع از سطح زمين
 1620 1730(kg)وزن خالص

 2475 2405(kg)وزن ناخالص
 480 300 (kg)ظرفيت حمل بار
 5 5تعداد سرنشين

 4G69S4N 4G69S4Nنوع موتور
 73 73(L)ظرفيت باك

 140 ≥150≤(km/h)حداكثر سرعت
حداكثر شيب باالروي  (%)≥40 ≥50 
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  BQ1030DG4S  BQ1030DG4  BQ1023SG4  BQ1023G4   مدل خودرو
 لمدل اكس 2×4 4×4 2×4 2×4  
ابعاد كلي طول كلي 5080/5130 5080/5130 5080/5130 5280/5330  

)mm(    1750 1750 1750 1750 عرض كلي 
 )خالي(ارتفاع 1735 1775 1735 1735  
ابعاد داخلي طول 1400 1400 2180 2380  

)mm(    1505 1505 1505 1505 عرض 
  480 480  ارتفاع 480 480
 فاصله طول چرخهاي جلو و عقب 2900 2900 2900 3100  
 عرض چرخهاي جلو و عقبفاصله 1472/1477 1472/1477 1472/1477 1472/1477  
 حداقل ارتفاع از سطح زمين 200 200 200 200  
 )kg(وزن خالص 1620 1730 1560 1580  
  2580 2560 2355  )kg(وزن ناخالص 2425
 ظرفيت حمل بار 480 300 850 850  
  4G69S4N(EUR IV)  4G69S4N(EUR IV)  4G69S4N(EUR IV)  4G69S4N(EUR IV)   نوع موتور
 تعداد سرنشين  5  5  2  2  
 ظرفيت باك  73  73  73  73  
 )km/h(حداكثر سرعت 145≤ 140≤ 140≤ 140≤  
 )%(حداكثرشيب باالروي 30≤ 35≤ 30≤ 30≤  
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  مشخصات عمومي موتور  : 6
 

 تيپ
 4G69S4Nنام

 وضعيت
 

محفظه احتراق كروي-رژدارتوربوشا-خنكآب -چهار زمانه  

 Φ87×100(mm)قطر و كورس پيستون
 2.378 (L)حجم موتور
 9.8:1نسبت تراكم
يا باالتر93بنزين با اكتاننوع سوخت  

 2-4-3-1ترتيب احتراق
دوربر دقيقه/قدرت اسمي

 100/5250دور/كيلووات

دور/حداكثر گشتاور
 3000～200/2500دقيقه/متر.نيوتن

 50±750دوربر دقيقه/دور آرام
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 سيستم الكتريكي :7
 

 BQ1023G-G3 نام
BQ2023G-G3 

(V ولتاژ)12 
 55D26R(60Ah) نوع باتري

(A) ظرفيت دينام   90 

  نوع شمع
BKR5E� 11 

K16PR� U11 
K6RF-11 
K7RF-11 
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 رينگ و الستيك:  8

 
 BQ1023G-G3,BQ2023G-G3 نام

 رينگ
 J, 17×7 J 7×16 رينگ چرخ

 الستيك
P235/70R16, P235/65 R17 

235/65R17 
 فشار باد الستيك

 
 210 جلو
 250 عقب

 تنظيم چرخ

 0º40′士30′ كمبر
 3º士30′ كستر

 14º50′士30′ زاويه كينگ پين

)ميلي متر(تو اين   2士2 

حداكثر زاويه گردش چرخ جلو
 به داخل

 32º داخلي
 28º بيروني
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  سيستمهاي ديگر : 9
 

 BQ1023G-G3 نام
BQ2023G-G3 

سيستم سوخت
 انزكتوري با كنترل برقيكنترل سوخترساني

 با قدرت موتورپمپ سوخت 

سيستم فرمان
 mm 30≥خالصي فرمان
 حلزوني ساچمه اي،فرمان هيدروليكيجعبه فرمان
 ستون فرمان قابل تنظيمستون فرمان

 تعليق
 تعليق دو طبقي مستقلجلو
تعليق غير مستقيم-متغيير-فنر تختعقب  

اليه5.تعداد فنر  

 ترمز

 بوستردار،دو مداره، هيدروليكي با ABSنوع
 ترمز ديسكيجلو
 ترمز كاسه ايعقب

 مكانيكي،عمل كننده،در چرخ هاي عقبترمزدستي
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  صرفي خودرومشخصات و ظرفيت مايعات م : 10
  

 نوع ظرفيت نام رديف

 4G69S4N 4.3L روغن موتور  .1

 روغن موتورهاي بنزيني
SF grade SAE15W-40روغن موتور تابستاني 

SF grade SAE10W-30 روغن موتور زمستاني 
SF grade SAE5W-30 روغن موتور مناطق سرد. 

SG grade SAE5W-30 30-روغن موتور براي دماهاي زير�C  

 4G69S4N 9L مايع خنك كاري  .2

.ضديخ گليكول
F35 مايع خنك كاري نرمال براي همه فصول 

F40 مايع خنك كاري براي زمستان و مناطق سرد 
F45 30-كاري براي مناطق زيرمايع خنك�C 

3.  
روغن

 فرمانهيدروليك
BQ1023G-G3 
BQ2023G-G3 

0.8L ATF 

 0.7L DOT4 روغن ترمز .4

 1.3L(A type) مايع شيشه شوي  .5
Scour 

3.2L(B type) 

6.  
روغن گيربكس 

 معمولي
BQ1023G-G3 
BQ2023G-G3 2.7L 

APIGL-5روغن دنده 
SAE85W/90 روغن دنده چهارفصل 

SAE80W/90 براي زمستان ومناطق سرد 
SAE75W-90 30-براي مناطق با دماي زير�C 
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 ATF Dexron III تا سطح سرريز  (4×4)روغن جعبه دنده كمك  .7

 روغن دنده1.1L APIGL-5  (4×4)روغن اكسل جلو  .8
SAE85W/90 روغن دنده چهارفصل 

SAE80W/90 براي زمستان ومناطق سرد. 
SAE75W-90 30-براي مناطق با دماي زير�C 

 2.6L  ساير موارد روغن اكسل عقب  .9

 0.35L DOT4  روغن پمپ كالچ .10

11.  AT روغن گيربكس اتوماتيك  About 9.5L 76 super AT oil or ATF روغن 
 R134a مبرد 20g±650  مبرد كولر .12
 No.2 گريس پايه ليتيوم 25g  كليد شفت .13
 15g 45g Ditto مفصل شفت .14
 6g 24g Ditto محور طبق باال .15
 6g 24g Ditto ستون فرمان .16
 6g 24g Ditto سيبك طيق باال و پائين .17
 10g 40g Ditto خار فنري فنري فنر پيچشي .18
 15g Ditto  شيش سيلندر پائين كالچ .19
 120g 240g Ditto بلبرينگ توپي چرخ جلو .20
 10g Ditto  گيره نگهدارنده كابل ترمز دستي .21
 10g Ditto  پايه نگهدارنده چرخ زاپاس .22

 
  
  
  


	Part 1 22
	Part 1
	Part 2



