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پیشگفتار
از انتخاب وانت كاروCH1020 و CH1021 متشكريم. 

اين كتابچه راهنما اطالعات مهمی در مورد استفاده و نگهداري از وانت هاي كارو CH1020 و CH1021 و همچنين اطالعات ايمني، عملكرد و سرويس 
اين خودروها را در اختيار شما قرار مي دهد. لطفاً كتابچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و داخل خودرو قرار دهيد. لطفاً حين فروش خودرو، كتابچه راهنما 

را در اختيار مالك جديد قرار دهيد.
در اين كتابچه راهنماي مالك، اطالعاتي با عنوان " اخطار"، " احتياط" و"توجه" گنجانده شده است، لطفاً به اين موارد توجه الزم را مبذول نماييد. معناي هر 

يك از واژه ها به نحو ذيل مي باشد:

"اخطار" – به موارد ايمني فردي اشاره مي كند كه عدم توجه به آن منجر به صدمات جسمي مي گردد.

"احتیاط" – به اقدامات پيشگيري كننده و روش هاي نگهداري ضروري براي جلوگيري از صدمه ديدن خودرو اشاره مي كند.

"توجه" – به دستورالعمل هاي مهم يا ويژه براي آسان سازي اقدامات نگهداري اشاره مي كند.

بر اساس قانون، پياده كردن قطعات اصلی و سواركردن قطعات غيراصلی  در خودرو غير مجاز مي باشد، چرا كه اين اقدام بر عملكرد، عمر مفيد و ايمني خودرو 
اثر منفي مي گذارد. سازنده، صدمات وارده به بخش هاي الكتريكي يا ساختاري خودرو را به عهده نمي گيرد.

از آنجا كه خودروهاي گروه بهمن دائماً در حال ارتقاء مي باشند، تجهيزات توضيحی درون اين كتابچه راهنما ممكن است در خودروي شما موجود نباشد، حين 
برخورد با تفاوت هاي موجود بين كتابچه راهنما و خودرو، خودروی خود را مدنظر قرار دهيد. كتابچه راهنما نيز در معرض تغيير و پيشرفت مي باشد، گروه 

بهمن از اشكاالت پيش آمده ابراز تأسف كرده و از درك شما تشكر مي كند.
براي انتخاب اين خودرو از شما تشكر كرده، آماده شنيدن پيشنهادات و انتقادات سازنده شما هستيم. با تمام توان خود براي ارتقاء خودروي شما تالش 

مي كنيم.
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                                                   مفاهیم کلی

I . مفاهیم کلی
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مفاهیم کلی

وانت هاي كارو خودروهايي پيشرفته هستند كه از 
تكنولوژي تزريق سوخت الكتريكي بهره مي برند. 
انعطاف پذير،  تك،  زيبا،  گروه،  اين  خودروهاي 
كه  مي باشند  صرفه  به  و  اعتماد  قابل  ايمن، 
كاربردي عملي داشته، داراي ساختاري مناسب 
و  محلي  استانداردهاي  تمامي  و  مي باشند 
كرده  رعايت  را  آالينده  گازهاي  با  مرتبط  ملي 
در  ميزان  بيشترين  آنها  عملكردي  شاخص  و 

خودروهاي مشابه مي باشد.

 ECI-MULTI اين وانت ها دارای سيستم كنترل موتور
ميزان  بنابراين  و  بوده  اكسيژن  سنسور  دارای  و 
عملكرد  و  داده  كاهش  را  آالينده  گازهاي  توليد 
عالي خودرو حين استارت زدن، رانندگي، گازدادن، 
مصرف سوخت و حفاظت از محيط زيست را ممكن 

مي سازند.

قوانين  با  مطابق   COE موتور  به  مجهز  خودرو 
تصادف و قوانين حاضر مي باشد.

اين موتور ايمني حين رانندگي را افزايش مي دهد. 
داخل خودرو سيستم بخاری نيز تعبيه شده و با 
آسايش سرنشينان  هوا  تهويه  اختياري  سيستم 
حين رانندگي در هواي گرم تابستان و هوای سرد 

زمستان تأمين مي شود.

تمامي چراغ هاي عملكردي و نشانگر در نقاطي 
واضح و برجسته نصب شده اند. كليدها به نحوي 
كاركنيد.  آنها  با  راحتي  به  تا  شده اند  طراحي 
راديو دارای صفحه نمايش LCD و گيرنده امواج 
خودرو  داخلي  تودوزي هاي  مي باشد؛  راديويي 
كابين  داخل  ارگونومی  مي باشند؛  زيبا  بسيار 

احساس راحتی و ديد وسيع را فراهم مي كند.

و  نقل  و  حمل  براي  مناسب   ، كارو  وانت هاي 
جابه جايي، بخصوص براي جابه جايي اجسام در 

مراكز شهري مي باشند. 

صندلي  رديف  دو  به  مجهز  كابين  دو  وانت های  
هستند، صندلي رديف دوم گنجايش سه سرنشين 

را دارا مي باشد. 
و  ايمني  آسايش،  راحتي،  همراه  به  وانت  اين 
قانع كننده و  انعطاف پذيري خود مي  تواند سرويسی 
مؤثر را در تمام زمينه ها براي سرنشينان فراهم آورد.



3

                                                   مفاهیم کلی

وانت هاي كارو شامل مدل هاي زير مي باشند :

- وانت CH1020 تک کابین

- وانت CH1020E تک کابین

- وانت CH1021 دو کابین

- وانت CH1021E دو کابین
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5

                                           شناسایی خودرو

II . شناسايي خودرو
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                                           شناسایی خودرو

8 ..................................................................................................................................................... )VIN( 1.   شماره شناسايي خودرو
2.   مدل و شماره شناسايي موتور ..................................................................................................................................................... 8
3.   پالك شناسايي خودرو ................................................................................................................................................................ 9
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شناسایی خودرو

2 .  مدل و شماره شناسايي موتور1 .   شماره شناسايي شاسي

شماره شاسي خودرو براي ثبت و تمام كارهاي 
قانوني خودرو به كار مي رود، از اين شماره براي 
استفاده  مي توان  نيز  خودرو  خصوصيات  تعيين 
نمود. اين شماره در سمت چپ خودرو ، بر روي 

شاسي، جلوي چرخ عقب حك شده است.

بدنه  روي  بر  موتور  شناسايي  شماره  و  مدل 
سيلندر موتور حك شده است.
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                                           شناسایی خودرو

3 . پالك شناسايي خودرو

پالك شناسايي خودرو حاوي اطالعات خودرو بر 
روي صفحه ديواره جلويي درب موتور حك شده 

است

تمامي اعداد ذكر شده در باال براي ثبت، فروش، 
سفارش خودرو و تهيه اطالعات خاص سودمند 

مي باشند.

VIN

مدل موتور

تصوير  فرم  در  را  شماره ها  اين  مي شود  توصيه 
فوق يادداشت نماييد تا در آينده بتوانيد از آنها 

استفاده نماييد.
در صورت ارتباط با كارخانه سازنده، لطفاً از اعداد 

فوق براي معرفي خودروي خود استفاده نماييد.
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                    مشخصات فنی اصلی خودرو

III . مشخصات فنی اصلي خودرو 
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مشخصات فنی اصلی خودرو

1 . سوخت مورد استفاده 

راننده عزيز :
براي افزايش عمر مفيد خودرو، استفاده بهينه از آن و حفاظت از محيط زيست، از سوخت با مشخصات زير استفاده نماييد.

بنزين بدون سرب مخصوص خودرو با کیفیت باال و عدد اکتان RON93 )يا باالتر(
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                           مشخصات فنی اصلی خودرو

مشخصاتموارد

CH1020E/CH1020CH1021E/CH1021مدل خودرو
موتور COE ، موتور وسط ، ديفرانسيل عقب 4x2 نوع

ابعاد خارجی

 mm                                45 + 444565 + 4400طول كلی
mm                               15 + 151528 + 1528عرض كلی
mm                               18 + 1884/ 18 + 181845 + 1884/ 18 + 1832ارتفاع كلی

ابعاد داخلی اتاق بار

mm                                      19 + 261975 + 2620طول
 mm                                     14 + 141490 + 1490عرض
mm                                     3 +3344 + 344ارتفاع
25تعداد سرنشينان                                                          )نفر(

وزن ها

Kg                               29 + 27980 + 920وزن ناخالص
Kg                            27 + 920                  29 + 980حداكثر وزن بار                  

Kg                           57 + 571900 + 1900حداكثر وزن كل
27 + 2740فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب

فاصله عرضي بين 
چرخ ها

mm                    13 + 1310چرخ هاي جلو
mm                    13 + 1310چرخ هاي عقب

2 .   ابعاد و مشخصات کلي خودرو

)595 kg + 5 نفر( )850 kg + 2 نفر(
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مشخصات فنی اصلی خودرو

ابعاد و مشخصات کلي خودرو

مشخصاتموارد

CH1020CH1020ECH1021CH1021Eمدل  خودرو

   mm                                                                            6 + 6674 + 6674 + 6674 + 674سيستم تعليق جلو
mm                                                                           11 + 111151 + 91151 + 9986 + 986سيستم تعليق عقب

اطالعات حركتی

30 >زاويه نزديك شدن
28 >28 >30 >30 >زاويه دور شدن

mm                                       145حداقل فاصله از زمين
m                                           11حداقل قطر دور زدن

اطالعات عملكردی

Km/h                         110 >حداكثر سرعت
حداكثر زاويه حركت بر روي شيب                            

%< 13

    40Km/h 6.2ميزان مصرف سوخت در سرعت ثابت

استاندارد ملیاستاندارد آالينده ها
II درجه

استاندارد ملی
III درجه

استاندارد ملی
II درجه

استاندارد ملی
III درجه

L / 
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                           مشخصات فنی اصلی خودرو

3 .   مشخصات تجهیزات اصلي خودرو
مشخصاتموارد

CH1020E/CH1020CH1021E/CH1021مدل خودرو

موتور

 DA465QE - 1Aمدل

مايل ، 4 زمانه ، 4 سيلندر ، خنك شونده با آب ، تك ميل سوپاپ ، MPI )انژكتوری(نوع                                 

mmxmm             كورس سيلندر x65.5قطر x 78
CC                     1051حجم كلي موتور

9.1نسبت تراكم
kW/r/min             38.5/5200قدرت
N.m/r/min         3500 ~ 83/3000حداكثر گشتاور

بنزين بدون سرب كيفيت باالي مخصوص خودرو با عدد اكتان RON 93 )يا باالتر(نوع سوخت
لوله ای بدون غالف با اتصاالت صليبیميل گاردان

زوايای چرخ جلو

mm 3~1زاويه تواين

1+ 3زاويه كستر مثبت
3 + 30 9زاويه كينگ پين

1 + 30 1زاويه كمبر
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مشخصات فنی اصلی خودرو

مشخصات تجهیزات اصلي خودرو

مشخصاتموارد

CH1020E/CH1020CH1021E/CH1021مدل خودرو
تك صفحه ای خشك با فنر ديافراگمیكالچ

گيربكس

گيربكس تمام سنكرونيزهمدل

نسبت دنده

3.652دنده يك
1.948دنده دو
1.424دنده سه

1.000دنده چهار
0.795دنده پنج

3.466دنده عقب
5.125نسبت دنده نهايی

سيستم تعليق جلو

بازوی مك فرسون مستقل )McPherson(مدل

فنر لولنوع فنر

روغنی - گازینوع كمك فنر

سيستم تعليق عقب

فنر تخت موازی غيرمستقلمدل

فنر تختنوع فنر

روغنی - گازینوع كمك فنر
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                           مشخصات فنی اصلی خودرو

مشخصات تجهیزات اصلي خودرو

مشخصاتموارد

CH1020E/CH1020CH1021E/CH1021مدل خودرو

سيستم ترمز

ABS مجموعه هيدروليكABS + EBD

ترمز ديسكي ترمز جلو 
ترمز كاسه ایترمز عقب

نوع ترمز  
پمپ هيدروليك با مدار دوگانهپمپ ترمز
مكانيكی نوع سيمی روی چرخهای عقبترمز پارك

دنده شانه ایجعبه فرمان
قابل جمع شدنستون غربيلك فرمان

13 اينچرينگ

الستيك

165R13LTمشخصات

فشار باد
KPa )10 + 180( چرخ جلو

KPa )10 + 375(چرخ عقب

اتاقك يك پارچه؛ اتاق بار با سه درباتاقك يك پارچه؛ اتاق بار با سه دربنوع ساختار بدنه
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مشخصات فنی اصلی خودرو

4 .   سیستم الكتريكي

مشخصاتموارد

CH1020E/CH1020CH1021E/CH1021مدل خودرو

سيستم الكتريكی

سيستم تك سيمي، با اتصال بدنهاتصال سيم های الكتريكی
F6RTCشمع

14V , 65Aدينام

12V , 0.8kWاستارت

12V , 45Ahباتری

12V , 80Aفيوز اصلی

12V , 3Aبوق

12V , H1/ H7-55Wچراغ هاي جلو )نور پايين/ نور باال(

12V , 5Wچراغ موقعيت جلو

12V , 55Wچراغ مه شكن جلو

12V , 21Wچراغ راهنماي جلو
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                           مشخصات فنی اصلی خودرو

سیستم الكتريكی

مشخصاتموارد

CH1020E/CH1020CH1021E/CH1021مدل خودرو

سيستم الكتريكی

چراغ خطر عقب

12V , 21Wچراغ دنده عقب

12V , 21Wچراغ راهنمای عقب

12V , 5Wچراغ خطر عقب

12V , 21Wچراغ مه شكن عقب

12V , 21Wچراغ ترمز

12V , 5Wچراغ راهنمای بغل

12V , 5Wچراغ پالك راهنمايی و رانندگی

12V , 5Wچراغ داخل اتاق

12V , 3.4W / 1.4Wچراغ روشنايی پشت آمپر
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مشخصات فنی اصلی خودرو

5 .    سیستم تهويه مطبوع و ظرفیت روغن ها و روانكارها

مشخصاتموارد

مدل خودرو
/CH1020
CH1020E

/CH1021
CH1021E

سيستم تهويه مطبوع
سرد و گرم جداگانهنوع

)HFC134a( 420گاز كولرg

ظرفيت روغن ها و روانكارها

4.3Lمايع خنك كننده موتور

3.5Lروغن موتور درC 15- يا باالتر                   ؛ در 10C يا پايين تر                  

اكتان  عدد  با  خودرو  مخصوص  باالي  كيفيت  با  سرب  بدون  )بنزين  سوخت 
RON9337L ]يا باالتر[(

روغن دنده گيربكس )85W/90 GL-4 در C 15- يا باالتر،
SAE 75/90W GL-41.3L در C 10- يا پايين تر(

)CHFC25( 2.0مايع شيشه شویL

)HZY3( 1.1روغن ترمزL

)1SEA 85W/90 GL-4( 1.3روغن ديفرانسيل عقبL

S G S G 
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             نکات سودمند پیش از راندن خودرو

IV . نكات سودمند پیش از راندن خودرو  
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نکات سودمند پیش از راندن خودرو

1 . کلیدها و نحوه استفاده از آنها
دندانه هاي  با  سوئيچ  دو  به  مجهز  خودرو  هر 
مشابه مي باشد؛ يكي از اين سوئيچ ها، كليد يدكي 

محسوب مي شود.
كليدها براي موارد زير استفاده مي شوند :

)1(   استارت زدن
سمت  درب هاي  كردن  قفل  و  نمودن  باز    )2(

راست و چپ
كليد يدك را در مكاني امن قرار دهيد.

شماره كليد بر روي پالكي فلزي يا سر كليد حك 
شده است. در صورت گم كردن كليد و نياز به 
كليد جديد به اين شماره احتياج داريد، شماره 

كليد را در مكاني امن يادداشت نماييد.

لطفاً شماره كليد را پيدا كرده و در جدول زير 
يادداشت نماييد.

شماره کلید
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             نکات سودمند پیش از راندن خودرو

2 .   قفل درب ها

)1(  باز نمودن و قفل کردن درب ها از بیرون 
      خودرو

سوئيچ را داخل سيلندر قفل جازده و به سمت 
جلوي خودرو بچرخانيد تا درب جلو قفل شود؛ 
و  داده  فشار  را  قفل  دكمه  درب،  بستن  براي 

دستگيره بيروني درب را به سمت باال بكشيد.
باز  براي  و  زده  جا  قفل  سيلندر  داخل  را  كليد 
نمودن قفل درب، كليد را به سمت عقب خودرو 

بچرخانيد.

عملكرد  از  جلوگيري  سيستم  به  خودرو  درب 
قفل شدن ناقص مجهز مي باشد. زماني كه دكمه 
قفل داخلي به سمت پايين فشرده مي شود، در 
صورتي كه بدون باال كشيدن دستگيره بيروني، 
درب بسته شده و قفل نشود، دكمه قفل به طور 

اتوماتيك به جاي اوليه باز مي گردد.

)2(  باز نمودن و قفل کردن درب ها از داخل 
       خودرو 

پايين  به  را  قفل  دكمه  درب،  كردن  قفل  براي 
فشار دهيد. براي بازكردن درب، دكمه قفل را به 

سمت باال بكشيد.

قفل نمودن

جلو

عقب

باز نمودن
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3 .   شیشه پنجره ها

را  درب  داخلي  بدنه  روي  چرخشي  دستگيره 
بچرخانيد تا شيشه پنجره به سمت باال يا پايين 
حركت كند؛ در موقعيت دلخواه، پنجره را متوقف 

كنيد.
با چرخش دستگيره در خالف جهت عقربه هاي 
باال  موقعيت،  باالترين  تا  پنجره  شيشه  ساعت، 

مي رود.
دو  به  مجهز  خودروهاي  در  عقب  درب  شيشه 

رديف صندلي، در دو مرحله پايين مي آيد:

حين چرخاندن دستگيره چرخشي در جهت عقربه هاي 
ساعت، شيشه پنجره پايين مي آيد؛ زماني كه شيشه 
به موقعيت مياني رسيد، با صداي "كليك" در جاي 
خود متوقف مي شود؛ در اين زمان دستگيره چرخشي 
را به سمت عقب و دوباره در جهت عقربه هاي ساعت 
بچرخانيد؛ پنجره تا پايين ترين موقعيت پايين مي آيد. 
اين  عقب،  رديف  صندلي  در  كودكان  حضور  حين 
عملكرد از پايين كشيدن شيشه پنجره توسط كودكان 
جلوگيري مي كند؛ در نتيجه احتمال صدمات جسمي 

كاهش مي يابد.

سمت راننده )باال(
سمت شاگرد )پايين(

سمت راننده )پايين(
سمت شاگرد )باال(
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4 .   تنظیم صندلي ها
)1(  صندلي جلو

تشك صندلي جلو از طريق زبانه قفل روي بدنه 
و لوالي روي صندلي به خودرو متصل شده است. 
تشك و پشتي صندلي توسط تنظيم كننده زاويه 
به يكديگر مرتبط مي باشند. حين كنترل موتور، 
ابتدا زبانه قفل را آزاد كرده و پشتي صندلي را 
به سمت جلو تا كنيد؛ سپس صندلي را به طور 
كامل به عقب چرخانده و در اين حالت محكم 

كنيد.

زاويه پشتي صندلي را مي توان از طريق كشيدن 
پشتي صندلي  نمود؛  تنظيم  كنار صندلي  اهرم 
پشتي  رسيدن  از  پس  و  داده  فشار  عقب  به  را 
كنيد.  رها  را  اهرم  دلخواه،  موقعيت  به  صندلي 
در خودروهاي دو كابين، مي توان پشتی صندلی 

رديف جلو را به صورت افقی قرار داد.

با استفاده از اهرم قرارگرفته در زير بخش جلويي 
صندلي، آن را به سمت جلو و عقب حركت دهيد، 
اهرم را باال كشيده و با فشار وزن خود صندلي 
را به موقعيت دلخواه ُسر دهيد، پس از رسيدن 
صندلي به موقعيت دلخواه، اهرم را رها كنيد. )در 
صندلي  موقعيت  فقط  كابين،  تك  خودروهاي 

راننده را مي توان تغيير داد(.
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)2(  صندلي عقب )خودروهاي دوکابین(

در زير صندلي هاي رديف عقب، يك صندوق براي 
قراردادن اجسام تعبيه شده است.

با آزادنمودن قفل زير صندلي و باالكشيدن تشك 
صندلي، درب صندوق را باز نماييد.

اخطار

حين رانندگي اقدام به تنظيم صندلي راننده 	 
به طور  نكنيد، چرا كه ممكن است صندلي 
از  را  خودرو  كنترل  شده،  جابه جا  ناگهاني 

دست بدهيد.
پس از تنظيم صندلي، از قفل شدن مطمئن 	 

آن اطمينان حاصل نماييد.

5 .   آينه های بیرونی 
آينه ديد عقب و آينه هاي بغل را به نحوي تنظيم 
نماييد كه بهترين ديد را از بيرون خودرو داشته 

باشيد.
)1( آينه ديد عقب )داخلي(

حين رانندگي در شب، مي توانيد آينه ديد عقب 
را اندكي به سمت باال بچرخانيد تا ميزان انعكاس 
نور چراغ هاي خودروهاي پشت سر كاهش يابد. با 
اين وجود، اين عمل ديد را اندكي كاهش مي دهد.
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)2(  آينه هاي بغل 

زاويه آينه هاي بغل را به نحوي تنظيم نماييد كه بغل 
خودروي خود را در آينه مشاهده نماييد.

صندلي هاي جلو به كمربند ايمني داراي سه نقطه 
اتصال با سيستم قفل اضطراري مجهز مي باشد.

زبانه قفل را كشيده، تسمه كمربند را از اطراف 
بدن عبور داده، زبانه را درون مكانيسم قفل جا 

بزنيد، تا صداي "كليك" شنيده شود.
اهميت  حائز  بسيار  كمربند  تسمه  تنظيم طول 
مي باشد. پس از قفل شدن كمربند، طول تسمه 
روی شانه را كاهش دهيد تا تسمه روي پا، به طور 

صحيح قرارگيرد.
طول تسمه روي شانه اريب را مي توان به نحوي 
تنظيم نمود كه فضاي كافي براي حركت وجود 

داشته باشد.

تنظيم كمربند بايد به صورت ايمن و راحت باشد. 
در صورت خيلي شل بودن كمربند ايمني، ميزان 
حفاظت ارائه شده توسط كمربند، بسيار كاهش 

مي يابد.
فشار  را  كمربند  قفل  سيستم  روي  قرمز  دكمه 

دهيد تا قفل كمربند آزاد شود.

6.  کمربندهای ايمنی 

تسمه روی پا
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اخطار

حين حركت خودرو، راننده و سرنشينان بايد 	 
همواره كمربند ايمني خود را بسته نگه دارند 
تا ميزان صدمات جسمي حين بروز تصادف 

يا ترمزهاي ناگهاني كاهش يابد.
تسمه كمربند ايمني بايد از روي لگن، سينه 	 

از زير  و شانه عبور داده شود. عبور كمربند 
بغل، روي بازو يا بخش پاييني شكم اشتباه 

است.
هر كمربند ايمني مخصوص يك نفر مي باشد، 	 

استفاده همزمان دو نفر از يك كمربند ايمني 
غير مجاز مي باشد )اين حالت براي كودك و 
بزرگسال نيز صادق است(؛ چرا كه ، اين عمل 

به شدت خطرناك است.
كودكان زير 12 سال بايد از صندلي محافظ 	 

عقب  صندلي  در  و  كرده  استفاده  كودك 
خودرو قرارگيرند.

اخطار

نوزادان بايد از صندلي كودك مناسب استفاده 	 
كنند. عالوه بر اين، از مطابقت صندلي محافظ 
كودك با استانداردها اطمينان حاصل نماييد. 
كودك،  محافظ  صندلي  نصب  براي  لطفاً 
دستورالعمل سازنده را به دقت مطالعه نموده 

و دنبال نماييد.
اجسام سخت 	  روي  از  ايمني  كمربند  تسمه 

و شكستني )همانند خودكار، شيشه( داخل 
ندهيد چرا كه  يا جيب هايتان عبور  لباس ها 
صدمه  است  ممكن  تصادف  بروز  صورت  در 

ببينيد.
حين رانندگي، پشتي صندلي را در زاويه قائم 	 

مناسب قراردهيد. در غير اين صورت، كمربند 
ايمني عملكرد ايمني الزم را ارائه نمي دهد.

قفل شدن 	  صندلي،  تنظيم  از  پس  بار  هر 
محكم صندلي را كنترل نماييد.

اخطار

كمربند 	  حفاظت  كاهش  از  جلوگيري  براي 
ايمني پيش از تنظيم كمربند ايمني، صندلي 

را كنترل كرده و تنظيم نماييد.
كمربند ايمني را به طور مرتب كنترل نماييد. 	 

در صورت ساييده شدن، صدمه ديدن، بريدن 
و غيره تسمه كمربند ايمني، بالفاصله تسمه 
را تعويض نماييد، چرا كه بر عملكرد كمربند 
صورت  در  مي گذارد.  منفي  تأثير  ايمني 
صدمه ديدن كمربند ايمني در تصادفات، كل 
مجموعه كمربند ايمني، حتي بخش هايي كه 
تعويض  بايد  نيست،  مشهود  آنها  در  صدمه 

شوند.
به 	  ايمني  كمربند  تسمه  شدن  آلوده  از 

پوليش، روغن، مواد شيميايي بخصوص اسيد 
از  استفاده  با  لطفاً  نماييد،  جلوگيري  باتري 

آب و صابون ماليم تسمه را تميز نماييد.
استفاده 	  حين  كمربند  تسمه  پيچ دادن  از 

كمربند،  تسمه  كه  چرا  نماييد،  خودداري 
صدمه مي بيند.

نکات سودمند پیش از راندن خودرو
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پس از بيرون كشيدن سوئيچ، غربيلك فرمان را به 1.   کلیدهاي کنترل روي ستون غربیلک فرمان
چپ و راست بچرخانيد، در اين حالت غربيلك فرمان 

قفل شده و نمي توان آن را چرخاند. 
عقربه هاي  جهت  در  را  سوئيچ  زدن،  جا  از  پس 
 "ON" يا روشن "ACC" ساعت به تجهيزات جانبي
بچرخانيد تا قفل غربيلك فرمان باز شود. در صورت 
وجود هر گونه اشكال در چرخاندن غربيلك فرمان، 
لطفاً حين چرخاندن سوئيچ، غربيلك فرمان را آرام 

به چپ و راست بچرخانيد.
: در صورت   "ACC" 2( موقعيت تجهيزات جانبي(
برق  جريان  موقعيت،  اين  در  سوئيچ  قراردادن 
الكتريكي  تجهيزات  اما  مي باشد،  قطع  موتور 
عادي  طور  به  صوتي  سيستم  همانند  خودرو 

عمل مي كنند.
با قراردادن سوئيچ در   :  "ON" 3( موقعيت روشن(
اين موقعيت تمامي مدارهاي درون خودرو داراي 

برق مي باشند.

اخطار

با عبور دادن دست از ميان غربيلك فرمان با 	 
كليدها كار نكنيد، چرا كه احتمال از دست 

دادن كنترل خودرو و تصادف وجود دارد.

غربيلك  ستون  روي  بر  كنترل  كليد  نوع  پنج 
عملكرد  نحوه  زير  در  است.  شده  تعبيه  فرمان 

كليدها شرح داده شده است :

چهار موقعيت براي قرارگيري سوئيچ تعبيه شده 
است )نام اين چهار موقعيت بر روي سيلندر قفل 
فرمان حك شده است(، عملكرد اين موقعيت ها 

به نحو زير مي باشد :

:  LOCK 1(  موقعیت قفل(
از پارك  اين موقعيت تمام برق خودرو پس  در 
عادي قطع مي شود. پس از انتخاب اين موقعيت، 
برق تمامي تجهيزات جانبي خودرو و موتور قطع 
شده و تنها در اين موقعيت مي توانيد سوئيچ را 

بيرون بكشيد.

1.1    سوئیچ خودرو
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قراردادن  با   :  "SRART" استارت  موقعیت   )4(
شروع  استارت  موتور  موقعيت،  اين  در  سوئيچ 
به كار مي كند. بالفاصله پس از استارت خوردن 
موتور، سوئيچ را رها كنيد؛ سوئيچ به موقعيت 
روشن "ON" باز مي گردد و برق استارت به طور 

اتوماتيك قطع مي شود.

احتیاط

در 	  نزنيد.  استارت  ثانيه   15 از  بيش  بار  هر 
تا  صورت عدم روشن شدن موتور، حدود 5 
10 ثانيه منتظر بمانيد. در صورتي كه پس از 
چند بار استارت زدن، موتور روشن نشد، بايد 
سيستم  و  سوخت  تغذيه  سيستم  بالفاصله 

جرقه بازرسي و تعمير شوند. 
براي پيشگيري از خالي شدن باتري، پس از 	 

خاموش كردن موتور، از نگه داشتن سوئيچ در 
موقعيت روشن "ON" خودداري نماييد.

اخطار

يا 	  كشيدن  بيرون  از  خودرو،  حركت  حين 
در  نماييد؛  خاموش كردن سوئيچ خودداري 
شده،  قفل  فرمان  غربيلك  صورت،  اين  غير 

كنترل خودرو را از دست خواهيد داد.
اجتناب 	  تنها گذاشتن كودكان در خودرو  از 

خارج  از  پيش  اجبار،  صورت  در  نماييد. 
شدن از خودرو، سوئيچ ها را برداريد، چرا كه 
كودكان از رفتار بزرگترها تقليد كرده، ممكن 

است به خود صدمه بزنند.

کلید کنترل، پشت آمپر، تجهیزات جانبي و نحوه کنترل عملکردها



39

      کلید کنترل، پشت آمپر، تجهیزات جانبي و نحوه کنترل عملکردها

1.2  دسته راهنما و اهرم کنترل چراغ ها
كنترل  كليدهاي  از  تركيبي  كه  راهنما  دسته 
فرمان  غربيلك  چپ  سمت  در  و  بوده  چراغ ها 
قرارگرفته است. براي كنترل چراغ ها به روش زير 

عمل كنيد :

با چرخاندن كليد انتهاي دسته راهنما، چراغ ها را 
روشن يا خاموش نماييد.

با قراردادن كليد در موقعيت               ، چراغ هاي 
پالك  چراغ  عقب،  و خطر  جلو  موقعيت  كوچك 
راهنمايي و رانندگي و چراغ پشت آمپر روشن مي شوند. 
با قراردادن كليد در موقعيت          چراغ هاي جلو و 
تمام چراغ هاي اشاره شده در باال روشن مي شوند. 
با قراردادن كليد در موقعيت "OFF"، تمام چراغ ها 

خاموش مي شوند.

)1(  روشن نمودن چراغ ها

 ،"ON" حين قرارداشتن سوئيچ در موقعيت روشن 
ساعت  عقربه هاي  جهت  در  را  راهنما  دسته  اهرم 
مشابه با حركت غربيلك فرمان بچرخانيد، چراغ هاي 
"گردش  پيغام  شده،  روشن  راست  سمت  راهنماي 
راهنما  دسته  اهرم  مي دهند؛  نمايش  را  راست"  به 
را در خالف جهت عقربه هاي ساعت مشابه حركت 
غربيلك فرمان بچرخانيد، چراغ هاي راهنماي سمت 
چپ روشن شده، پيغام "گردش به چپ" را نمايش 

مي دهند.

)2(  چراغ هاي راهنما
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غربيلك  برگشتن  با  خودرو،  زدن  دور  از  پس 
چراغ هاي  بالفاصله  عادي،  موقعيت  به  فرمان 
با  گردش  صورت  در  مي شوند.  خاموش  راهنما 
از  پس  حركت،  الين  تغيير  همانند  كم،  زاويه 
عادي،  موقعيت  به  فرمان  غربيلك  گرداندن  باز 
نمي شوند،  خاموش  بالفاصله  راهنما  چراغ هاي 
جهت خاموش نمودن چراغ هاي راهنما، با دست 
اهرم دسته راهنما را به موقعيت عادي بازگردانيد.

)3(  نور پايین

دسته  اهرم  جلو،  چراغ هاي  بودن  روشن  حين 
دسته  دهيد،  فشار  پايين  سمت  به  را  راهنما 
اين  باقي مي ماند، در  پايين  راهنما در موقعيت 
حالت نور باالي چراغ هاي جلو انتخاب مي شود؛ 
اهرم دسته راهنما را به سمت باال بكشيد تا در 
حالت عادي قرارگيرد، در اين حالت، نور پايين 

چراغ هاي جلو انتخاب مي شود.

اهرم دسته راهنما را باالتر بكشيد )در صورت رها 
كردن، به موقعيت قبلي باز مي گردد(، چراغ هاي 
اين  قرار  مي گيرند.  پليسی  جلو در حالت چراغ 
عملكرد مستقل از وضعيت سوئيچ و ديگر چراغ ها 

مي باشد.
نور باال

چراغ پليسی

نور پايين
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1.3  دسته برف پاك کن )اهرم کنترل برف 
       پاك کن و شیشه شوي شیشه جلو(

و شيشه شوي  پاك كن  برف  كنترل  كليدهاي 
شيشه جلو به روي دسته برف پاك كن در سمت 
زماني  فقط  قرارگرفته اند.  فرمان  غربيلك  راست 
 "ON" روشن  موقعيت  در  خودرو  سوئيچ  كه 
عمل  كن ها  پاك  برف  اين  باشد،  قرارداشته 
خواهند كرد. نحوه عملكرد كليدها به شرح زير 

مي باشد :

)1(  کلید برف پاك کن
اين كليد داراي چهار موقعيت مي باشد، كليد را 
در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا به نحو 

زير عمل كند :
كليد  قراردادن  با   :  "OFF" موقعیت خاموش   )1(
در اين موقعيت، برف پاك كن متوقف مي شود.

)2( موقعیت متناوب "INT"  : با قراردادن كليد در 
اين موقعيت، برف پاك كن ها به طور متناوب 
باران  براي  مناسب  حالت  اين  مي كنند.  عمل 

ماليم يا مه مي باشد.
قراردادن  با   :  "LO" پايین  سرعت  موقعیت   )3(
كليد در اين موقعيت، برف پاك كن ها با سرعت 

پايين عمل مي كنند. 
قراردادن كليد  با   :  "HI" باال  موقعیت سرعت   )4(
در اين موقعيت، برف پاك كن ها با سرعت باال 

عمل مي كنند.

اخطار

از 	  آب  برداشتن  براي  فقط  كن ها  پاك  برف 
صورت  در  شده اند.  طراحي  شيشه ها  روي 
روي  بر  يخ  يا  ضخيم  برف  جمع شدن 
شيشه ها، لطفاً ابتدا برف و يخ را تميز كرده، 
آب  از  پس  نماييد؛  روشن  را  بخاری  سپس 
برف  روي شيشه،  از  يخ  و  برف  كامل  شدن 

پاك كن ها را روشن نماييد.
مايع 	  پاشش  توقف  از  پس  بالفاصله 

دسته  جلو،  شيشه  روي  بر  شيشه شوي 
راهنما را رها كنيد. چرا كه كاركردن موتور 
شيشه شوي بدون وجود مايع شيشه شوي، به 
موتور صدمه مي زند. در اولين فرصت ممكن 

مخزن مايع شيشه شوي را پر كنيد. 
استفاده 	  خشك  حالت  در  كن  پاك  برف  از 

صدمه  كن  پاك  برف  تيغه  كه  چرا  نكنيد، 
مي بيند.

مايع شيشه شوی بر روی شيشه جلو
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)2(  کلید شیشه شوي شیشه جلو
پس از باال كشيدن كليد )با رها كردن، كليد به 
موقعيت قبلي باز مي گردد(، موتور پمپ پاشش 
مايع شيشه شوي عمل كرده و مايع شيشه شوي 
بر روي شيشه جلو پاشيده مي شود. در اين حالت، 
برف پاك كن در حالت متناوب "INT" قرارگرفته 

و چند حركت رفت و برگشت انجام مي دهد.

1.4  دکمه بوق
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براي به صدا درآوردن بوق، دكمه بوق تعبيه شده 
در وسط غربيلك فرمان را فشار دهيد.

2.  کلیدهاي کنترل جلو داشبورد 

2.1  کلید چراغ هاي مه شكن جلو/عقب

اهرم دسته راهنما را در هر موقعيتي بجز خاموش 
را  قرارداده و كليد چراغ مه شكن جلو   "OFF"
فشار دهيد، چراغ مه شكن جلو و چراغ نشانگر 
با  مي شوند.  روشن  همزمان  طور  به  كليد  روي 
فشار مجدد كليد، چراغ مه شكن جلو خاموش 

مي شود.

 "ON" را در موقعيت روشن  راهنما  اهرم دسته 
فشار  را  عقب  شكن  مه  چراغ  كليد  و  قرارداده 
دهيد، چراغ مه شكن عقب و چراغ نشانگر روي 
فشار  با  مي شوند.  روشن  همزمان  طور  به  كليد 
خاموش  عقب  شكن  مه  كليد  زير   OFF كليد 

مي گردد.
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2.2   کلید چراغ هاي فالشر )اعالم خطر(

فشار  را  خطر(  )اعالم  فالشر  چراغ هاي  كليد 
دهيد، اين حالت تمام چراغ هاي راهنما روشن 
شده و به خودروهاي ديگر اعالم خطر مي كنند. 
را خاموش  فشار مجدد كليد، چراغ هاي فالشر 

مي كند.

احتیاط

از روشن كردن چراغ هاي فالشر )اعالم خطر( 	 
اضطراري  موقعيت های  بجز  موارد  تمام  در 

خودداري نماييد.
پس از روشن كردن چراغ هاي فالشر )اعالم 	 

راست  و  چپ  راهنمای  چراغ هاي  خطر(، 
روشن نمي شوند.

اشیاء  نگهداري  ديجیتال/جعبه  2.3   ساعت 
کوچک

ساعت ديجيتال و جعبه نگهداری اشياء كوچك  
در يك موقعيت در سمت بااليي صفحه كنترل 
قرارگرفته اند، بنابراين فقط يكي از آنها را مي توان 

همزمان بر روي خودرو نصب نمود.

)1(  ساعت ديجیتال )آپشن(

بدون  نمايش مي دهد.  را  ساعت ديجيتال زمان 
وجود باتری ساعت ديجيتال عمل نمي كند. براي 
 ،"H" تنظيم ساعت به روش زير عمل كنيد. دكمه

دكمه تنظيم ساعت مي باشد.

تغيير ساعت  "H"، سرعت  فشار دادن مداوم دكمه 
)بين "12-1 " و در تنظيمات 24 ساعته بين "24-
تنظيم  "M"، دكمه  افزايش مي دهد. دكمه  را   )"1
 ،"M" دكمه  مداوم  دادن  فشار  مي باشد.  دقيقه 
افزايش  را   )"59-0" )بين  دقيقه  تغيير  سرعت 
مي دهد. دكمه "12/24" براي انتخاب حالت 24 
ساعته يا حالت 12 ساعته بكار مي رود. فشار دادن 
همزمان دكمه "M" و "H" زمان نمايش را به ميزان 

پيش فرض AM 1:00 تغيير مي دهد.

)2(  جعبه نگهداري اشیاء کوچک 
از اين جعبه براي قراردادن اشياء كوچك، جهت 

تسهيل دسترسی به آنها استفاده كنيد.
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2.4   فندك و زير سیگاري
)1(   فندك 

فندك در بخش پاييني وسط جلو داشبورد نصب 
شده است. براي عملكرد فندك آن را به سمت 
پايين فشار داده و سپس رها كنيد، فندك به طور 
اتوماتيك گرم شده و بيرون مي پرد. در اين زمان 

مي توانيد از فندك استفاده نماييد.
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)2(   زيرسیگاري

جهت استفاده، زيرسيگاري را بيرون بكشيد. جهت 
تميز نمودن زيرسيگاري، آن را به سمت بيرون 
كشيده، گيره فلزي روي بدنه زيرسيگاري را به 
سمت پايين فشار داده و همزمان زيرسيگاري را 
بيرون بكشيد. فشاردادن گيره فلزي زيرسيگاري 
به موقعيت  را  بدون رها كردن آن، زيرسيگاري 

اوليه باز مي گرداند.

اخطار

پس از استفاده، ابتدا خاموش بودن ته  سيگارهاي 	 
سپس  و  نموده  كنترل  را  زيرسيگاري  درون 
زيرسيگاري را ببنديد. از ريختن آشغال و تكه هاي 
كاغذ درون زيرسيگاري خودداري نماييد، چرا كه 

ممكن است منجر به آتش سوزي شود.
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2.5  جعبه داشبورد و قاب ايربگ
)1(  جعبه داشبورد

سمت  به  داشبورد  جعبه  دستگيره  كشيدن  با 
باال، جعبه داشبورد را باز كنيد. حين بستن درب 
به  را  داشبورد  جعبه  دستگيره  داشبورد،  جعبه 

سمت باال بكشيد.
)2(  قاب ايربگ

قرار  داشبورد  جلو  راست  سمت  در   ،  )2( قاب 
دارد.

اخطار

را 	  داشبورد  درب جعبه  حين حركت خودرو، 
بسته نگه داريد. در غير اين صورت، حين بروز 
تصادف ممكن است بيرون ريختن اجسام منجر 

به صدمات جسمي گردد. 
از قراردادن اجسام شكستني يا تيز درون جعبه 	 

در  نماييد.  خودداري  ايربگ  قاب  و  داشبورد 
غير اين صورت حين بروز تصادف، اين اجسام 
جدي  جسمي  صدمات  به  منجر  مي توانند 

گردند.
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)1(  سرعت سنج 
عقربه سرعت سنج سرعت حركت خودرو در حال 
 Km/h ساعت  در  كيلومتر  حسب  بر  را  حاضر 

نمايش مي دهد.
)2(  کیلومتر شمار

عدد كيلومتر شمار كل مسافت طي شده به وسيله 
خودرو را بر حسب كيلومتر Km نمايش مي دهد.

احتیاط

به ميزان كيلومتر طي شده توجه نموده و بر 	 
اساس آن، موارد تعمير و نگهداري توضيحي در 

بخش 7 را انجام دهيد.

)3(  کیلومتر شمار سفري
اين نشانگر براي اندازه گيري يا نمايش ميزان مسافت 
طي شده خاصي مورد استفاده قرارمي گيرد. از اين 
سوختگيري  زمان  محاسبه  براي  مي توانيد  مقدار 

استفاده كنيد.

دورسنجسرعت سنجنشانگر ميزان سوخت

نشانگر دمای مايع 
خنك كننده موتور

كيلومتر شمار

كليد "RESET" برای صفر كردن كيلومتر شمار سفری

كيلومتر شمار سفری

3.   چراغ هاي هشدار و عقربه نشانگرها
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کیلومتر  صفرکردن  براي   "Reset" کلید   )4(
شمار سفري 

براي صفرشدن ميزان نمايش در نشانگر كيلومتر 
شمار سفري، اين كليد را فشار دهيد.

)5(  دور سنج
ميزان دور موتور در دقيقه را نمايش مي دهد.

احتیاط

به 	  موتور  از رسيدن دور  لطفاً  رانندگي،  حين 
محدوده قرمز دور سنج جلوگيري كنيد، چرا 

كه موتور به شدت صدمه مي بيند.

)6(   نشانگر میزان سوخت 
عقربه نشانگر، ميزان سوخت تقريبي داخل باك 
را نمايش مي دهد. قرارداشتن عقربه بر روي پر 
مي باشد؛  باك  كامل  بودن  پر  معناي  به   ،"F"
درجه  رنگ  قرمز  محدوده  به  عقربه  رسيدن 
نشانگر، بيانگر عدم وجود سوخت كافي در باك و 

نياز به سوختگيري مي باشد.

توجه

ممكن است حين رانندگي در شرايط مختلف 	 
سوخت  ميزان  غيره(  و  پيچ  شيب،  )همانند 

نمايشی، متفاوت باشد. 

)7(  نشانگر دماي مايع خنک کننده موتور
 "ON" در وضعيت روشن  قرارداشتن سوئيچ  حين 
عقربه نشانگر، دماي مايع خنك كننده درون موتور 

را نمايش مي دهد.

در  بايد  عقربه  عادي،  شرايط  در  رانندگي  حين 
محدوده سفيد رنگ باقي بماند.

قرارداشتن عقربه در نزديكي محدوده قرمز رنگ، 
مي باشد.  موتور  حد  از  بيش  شدن  داغ  بيانگر 
خودرو را متوقف نموده و پس از سرد شدن موتور 
را كنترل  به روش توضيحي در بخش 9 موتور 

نماييد.

احتیاط

خودرو 	  با  رانندگي  از  موتور،  كردن  داغ  حين 
اجتناب كنيد چرا كه موتور صدمه مي بيند.

حين داغ كردن موتور، از بازكردن درب رادياتور 	 
دچار  است  ممكن  كه  چرا  نماييد،  خودداري 

سوختگي شويد.
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1.  چراغ نشانگر فشار روغن موتور
2.  چراغ نشانگر شارژ باتري 

3.  چراغ نشانگر چراغ راهنماي چپ/ راست
4.  چراغ نشانگر نور باالي چراغ هاي جلو 

5.  چراغ نشانگر ترمز دستي 
6.  چراغ هشدار پايين بودن ميزان روغن ترمز

7.  چراغ نشانگر فالشر )اعالم خطر(
8.  چراغ هشدار كمربند ايمني

9.  چراغ نشانگر عيب يابی موتور

)8(   ديگر چراغ هاي نشانگر و هشدار
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چراغ نشانگر فشار روغن 
موتور

در  سوئيچ  قرارداشتن  حين  عادي،  شرايط  در 
وضعيت روشن "ON"، اين چراغ نشانگر روشن 
خاموش  موتور  زدن  استارت  از  پس  و  شده 

مي شود.
در صورت پايين بودن فشار روغن موتور، پس از 
اين   ،"ON" قراردادن سوئيچ در وضعيت روشن 
چراغ نشانگر روشن شده، اما پس از روشن شدن 

موتور، خاموش نمي شود.
طور  به  چراغ  رانندگي  حين  كه  صورتی  در 
متوقف  را  خودرو  بالفاصله  شد،  روشن  ناگهاني 
روغن  سطح  و  كرده  خاموش  را  موتور  نموده، 
موتور را كنترل نماييد، يا با نمايندگی های مجاز 

گروه بهمن تماس بگيريد.

احتیاط

چراغ 	  بودن  روشن  حين  موتور  كردن  روشن 
نشانگر فشار روغن خطرناك بوده و به شدت به 

موتور صدمه مي زند.
چراغ 	  به  موتور،  روغن  مخزن  كردن  پر  براي 

بلكه  نكرده،  تكيه  موتور  روغن  فشار  نشانگر 
كنترل  مرتب  طور  به  را  موتور  روغن  ميزان 

نماييد.

چراغ نشانگر شارژ باتري

در  سوئيچ  قرارداشتن  حين  عادي،  شرايط  در 
وضعيت روشن "ON"، اين چراغ نشانگر روشن 
خاموش  موتور  زدن  استارت  از  پس  و  شده 

مي شود.
در صورتي كه سيستم شارژ باتري به طور غير 
عادي كار كند، حين قراردادن سوئيچ در وضعيت 
ممكن  باتري  شارژ  نشانگر  چراغ   ،"ON" روشن 
است خاموش يا روشن بوده و پس از استارت زدن 
موتور خاموش نشود. در اين حالت، بايد بالفاصله 
خودرو را متوقف نموده، موتور را خاموش كرده، 
اقدام به كنترل موتور نماييد يا با نمايندگی های 

مجاز گروه بهمن تماس بگيريد.
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چراغ نشانگر چراغ راهنماي 
چپ/راست 

چپ/راست،  راهنماي  چراغ  بودن  روشن  حين 
چراغ نشانگر مربوطه چپ/راست روشن شده و به 

همراه چراغ هاي بيروني چشمك مي زند.
)اعالم  فالشر  چراغ هاي  كليد  قرارداشتن  حين 
خطر( در وضعيت روشن، چراغ نشانگر چراغ هاي 
چراغ هاي  ديگر  تمام  و  چپ  و  راست  راهنمای 

راهنما همزمان چشمك مي زنند.

چراغ نشانگر نور باالي چراغ هاي جلو 

حين قرارداشتن كليد چراغ هاي جلو در وضعيت 
نور باال، اين چراغ نشانگر روشن مي شود.

چراغ نشانگر ترمز دستي
در  سوئيچ  قرارداشتن  حين  عادي،  شرايط  در 
وضعيت روشن "ON"، اين چراغ نشانگر روشن 
شده و پس از آزاد كردن ترمز دستي، خاموش 

مي شود.

اخطار

در صورتي كه پس از آزادكردن ترمز دستي، 	 
چراغ نشانگر ترمز دستي خاموش نشد، بالفاصله 
خودرو را متوقف نموده، موتور را خاموش كرده، 
موتور را كنترل كنيد يا به نمايندگی های مجاز 

گروه بهمن مراجعه كنيد.

چراغ هشدار پايین بودن میزان 
روغن ترمز  

حين قرارداشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
از  و پس  روشن شده  نشانگر  اين چراغ   ،"ON"
زماني  موتور، خاموش مي شود.  استارت خوردن 
كه سطح روغن ترمز درون مخزن خيلي پايين 
باشد، اين چراغ هشدار روشن مي شود. در صورتي 
كه پس از پر كردن مخزن روغن ترمز، اين چراغ 
هشدار روشن ماند، به نمايندگی های مجاز گروه 

بهمن مراجعه كنيد.

اخطار

برنامه 	  اساس  بر  مرتب  به طور  را  ترمز  روغن 
مشخص شده در بخش 7 بازرسی كنيد.
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چراغ نشانگر فالشر )اعالم خطر( 

حين روشن بودن فالشر، اين چراغ و چراغ هاي 
نشانگر چراغ هاي راهنماي راست و چپ به طور 

همزمان چشمك مي زنند.

چراغ هشدار کمربند ايمني

حين قرارداشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
"ON" و باز بودن كمربند ايمني، اين چراغ هشدار 
راننده  به  را  ايمني  مانده، بستن كمربند  روشن 

يادآوري مي كند.
چراغ  اين  راننده،  ايمني  كمربند  بستن  از  پس 

هشدار به طور اتوماتيك خاموش مي شود.

چراغ نشانگر عیب يابی موتور 

گازهاي  سيستم  كنترل  براي  كامپيوتر  يك 
آاليندگی و سيستم كنترل موتور مورد استفاده 
قرارمي گيرد. چراغ نشانگر عيب يابی موتور، براي 

نمايش وجود عيب در سيستم بكار مي رود.
بودن عملكرد سيستم ها، پس  در صورت عادي 
 ،"ON" روشن  وضعيت  در  سوئيچ  قراردادن  از 
اين چراغ روشن شده و بالفاصله پس از استارت 

خوردن موتور، خاموش مي شود. 

بيانگر وجود مشكل در سيستم كنترل  زير  حاالت 
گازهاي آالينده يا سيستم كنترل موتور مي باشد :

 ،"ON" روشن  وضعيت  در  سوئيچ  قراردادن  حين 
چراغ روشن نمي شود و پس از استارت زدن موتور، 
چراغ روشن مي ماند. حين روشن بودن موتور، چراغ 

به طور اتوماتيك روشن مي شود.

      کلید کنترل، پشت آمپر، تجهیزات جانبي و نحوه کنترل عملکردها
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4.1   عملكرد تهويه
و  طرف  دو  وسط،  در  هوا  خروجي  دريچه هاي 
بخش بااليي جلو داشبورد تعبيه شده اند. از طريق 
چرخاندن سلكتور كنترل دريچه هاي خروجی هوا 
مي توان جهت وزش هواي خروجي را تنظيم نمود.

1-   دريچه هاي خروجي بخارزدايي شيشه جلو
2-   دريچه هاي خروجي جانبي بخارزدايي

3-   دريچه هاي خروجي كناری
4-   دريچه هاي خروجي وسط

5-   دريچه هاي خروجي كف اتاق

4.   سیستم تهويه مطبوع
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بخاري داراي عملكرد تهويه، گرمايش، برفك زدايي 
و بخارزدايي مي باشد. اين سيستم از مايع خنك 
استفاده  گرمايش  منبع  عنوان  به  موتور  كننده 
كرده و هواي گرم را از دريچه هاي تهويه روي جلو 

داشبورد خارج مي كند تا داخل خودرو گرم شود.

4.2   سیستم کنترل بخاري

      کلید کنترل، پشت آمپر، تجهیزات جانبي و نحوه کنترل عملکردها

سلكتور كنترل دريچه 
های خروجی هوا

كليد كنترل دماكليد كنترل دور فن

كليد كولر)A/C(كليد كنترل ورود هوای تازه بيرون و يا گردش مجدد هوای داخل
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)1(  کلید کنترل دما
از  خروجي  هواي  دماي  كنترل  براي  كليد  اين 

دريچه ها بكار مي رود.
)2(  کلید کنترل دور فن

بخاري  براي كنترل دور چرخش فن  كليد  اين 
بكار مي رود.

)3(  سلكتور کنترل دريچه هاي خروجي هوا
موقعیت تهويه

هوا از دريچه هاي مركزي و جانبي خارج مي شود.
موقعیت گرمايش دو جانبه صندلي 

بخاري هواي گرم را از طريق دريچه هاي خروجي 
پاييني و هواي با دماي پايين تر را از دريچه هاي 
مركزي و كناری خارج مي كند. اما زماني كه كليد 
"قرمز"  يا  "آبي"  انتهاي وضعيت  كنترل  دما در 
قرار مي گيرد، دماي هواي خروجي از دريچه هاي 

مركزي و جانبي يكسان مي باشد.

وضعیت گرم کردن پاها
هواي گرم بخاري از خروجي هاي هواي كف اتاق 

خودرو خارج مي شود.
وضعیت گرم کردن پاها و بخارزدايي

كف  خروجي  دريچه هاي  از  بخاري  گرم  هواي 
جلو  زير  بخارزدايي  خروجي هاي  و  خودرو  اتاق 
داشبورد و همچنين دريچه  هاي وسط و كناری 

خارج مي شود.

موقعیت بخارزدايي
زير  بخارزدايي  دريچه هاي  از  بخاري  گرم  هواي 

شيشه جلو خارج مي شود.

)4(  کلید کنترل ورود هواي تازه بیرون و يا 
       گردش مجدد هواي داخل

تازه  هواي  ورود  انتخاب  براي  كنترل  كليد  اين 
)گردش  داخل  هواي  مجدد  گردش  يا  و  بيرون 

هواي داخل خودرو( بكار مي رود.

)5(  شیر آب بخاري

شير بخاري در زير درب موتور قراردارد. )تصوير 
فوق را مشاهده نماييد(.

دماي  افزايش  از  جلوگيري  براي  تابستان،  در 
بايد   )1( بخاري  شير  سرنشينان،  كابين  داخل 

بسته باشد. در زمستان اين شير را باز نماييد.
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نحوه عملكرد سیستم
)1(  تهويه نرمال

در  را  هوا  خروجي  دريچه هاي  سلكتور  كليد 
در  را  هوا  ورودي  كنترل  كليد  و  موقعيت 
كليد  قراردهيد؛  بيرون  تازه  هواي  ورود  حالت 
كنترل دور فن را در حالت  و كليد كنترل 
حين  قراردهيد.  خود  آسايش  حالت  در  را  دما 
خودرو  وارد  بيرون  تازه  هواي  خودرو،  حركت 

مي شود.

)2(  تهويه سريع
كليد كنترل دور فن را در حالت  قراردهيد. 
تكرار   )1( نرمال  تهويه  مشابه  را  مراحل  بقيه 

نماييد.

)3(  استفاده از ورود هواي تازه بیرون براي 
        گرمايش )گرمايش نرمال(

كليد سلكتور دريچه هاي خروجي هوا را در حالت 
 ، كليد ورودي هوا را در حالت ورود هواي 
تازه بيرون  ، كليد كنترل دماي هوا را در 
حالت آسايش خود قراردهيد. كليد كنترل دور 
فن را در سرعت چهارم كه سرعت گرمايش را 

افزايش مي دهد، قراردهيد.

)4(  استفاده از گردش مجدد هواي داخل 
       خودرو براي گرمايش )گرمايش سريع(

كليد كنترل ورودي هوا را در حالت گردش مجدد 
هواي داخل  قرارداده، بقيه موارد را مشابه 

گرمايش نرمال )3( تنظيم نماييد.

در صورت استفاده از اين روش به مدت طوالني، 
و  شده  سنگين  و  كثيف  خودرو  داخل  هواي 
روش  اين  از  بنابراين،  مي كنند.  بخار  شيشه ها 
براي گرمايش سريع استفاده كرده و پس از آن، 
با استفاده هواي تازه بيرون، داخل خودرو را گرم 

كنيد.

)5(  گرمايش دوبل )وزش هواي گرم به پاها و 
        صورت(

كليد كنترل ورودي هوا را در حالت ورود هواي 
كليد  و  دما  كنترل  كليد   ، بيرون   تازه 
كنترل دور فن را در حالت آسايش خود قراردهيد. 
در صورتي كه كليد كنترل دما چرخانده شود، 
هواي گرم از خروجي  هواي پاييني به پاها و از 
خروجي مركزي و جانبي بر روي جلو داشبورد به 

سر و صورت مي وزد.
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)6(   بخارزدايي و گرمايش پاها
در  را  هوا  خروجي  دريچه هاي  سلكتور  كليد 
را  هوا  ورودي  كنترل  كليد   ، موقعيت  
در حالت ورود هواي تازه بيرون  ، كليد 
كنترل دماي هوا را در موقعيت دلخواه و كليد 

كنترل دور فن را در سرعت چهارم قراردهيد.
پس از پاك شدن شيشه جلو، دور فن و دماي هوا 

را كاهش دهيد.

)7(   بخارزدايي و برفک زدايي
در  را  هوا  خروجي  دريچه هاي  سلكتور  كليد 
موقعيت  ، كليد كنترل ورودي هوا را در 
كليد   ، بيرون   تازه  هواي  ورود  حالت 
كنترل دماي هوا را در موقعيت دلخواه و كليد 

كنترل دور فن را در سرعت چهارم قرار دهيد.

دماي  به  را  هوا  دمای  كنترل   كليد  كه  زماني 
افزايش  بخارزدايي  سرعت  بچرخانيد،  باالتري 
مي يابد. زماني كه شيشه جلو تميز شد، سرعت 

فن و دماي گرمايش را مي توان كاهش داد.

4.3   سیستم تهويه مطبوع )آپشن(
كاهش  براي  مي توان  مطبوع  تهويه  سيستم  از 
رطوبت و وزش هواي سرد به سرنشينان خودرو 
 "A/C" استفاده نمود. سيستم توسط كليد كولر
فشرده  كنترل مي شود. زماني كه دكمه مجدداً 
شود و كليد كنترل دور فن در هر حالتي بجز 
 قرارگيرد، سيستم تهويه مطبوع شروع بكار 

كرده و چراغ نشانگر كليد A/C روشن مي شود.
در صورت فشار مجدد دكمه، سيستم تهويه مطبوع 

خاموش شده و چراغ نشانگر خاموش مي شود.

زماني كه سيستم كولر عمل مي كند، دور موتور 
اندكي افزايش مي يابد، كه كاماًل عادي است.

توجه

حين رانندگي در جاده هاي خاك آلود، كليد 	 
كنترل ورودي هوا را در حالت گردش مجدد 
هواي داخل قراردهيد تا گردو خاك وارد خودرو 

نشود.

نحوه عملكرد سیستم
)1(   سرمايش ماليم

سلكتور  كليد  و  داده  فشار  را   "A/C" كولر  كليد 
 ، وضعيت   در  را  هوا  خروجي  دريچه هاي 
بيرون  تازه  هواي  ورود  حالت  در  هوا  ورودي  كليد 
 ، كليد كنترل دما و كليد كنترل دور فن را 
در موقعيت آسايش خود قرار دهيد. جهت افزايش 
سرعت سرمايش، كليد كنترل دور فن را در موقعيت 

"سرعت باال" قرار دهيد.
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)2(   سرمايش سريع
كليدكنترل ورودي هوا را در حالت گردش مجدد 
را  موارد  بقيه  قرار دهيد،  داخل    هواي 

مانند سرمايش ماليم )1( تنظيم نماييد.

)3(   رطوبت زدايي
سلكتور  كليد  دهيد،  فشار  را   "A/C"كولر كليد 
دريچه هاي خروجي هوا، كليد كنترل دما و كليد 
كليد  و  دلخواه  موقعيت  در  را  فن  دور  كنترل 
تازه  كنترل ورودي هوا را در حالت ورود هواي 

بيرون  قرار دهيد.
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تهويه  از سیستم  استفاده  نكات سودمند حین 
مطبوع :

سلكتور 	  از  استفاده  با  را  هوا  وزش  جهت 
كنترل دريچه هاي خروجی هوا قرار گرفته بر 

روي دريچه خروجي هوا تنظيم نماييد.
پس از متوقف شدن موتور، جهت پيشگيري 	 

از خالي شدن باتري، بخاري و فن دمنده را 
خاموش نماييد.

حد 	  از  بيش  شدن  داغ  از  پيشگيري  جهت 
سرعت،  كاهش  يا  افزايش  حين  موتور، 
روشن  يا  خاموش  را  مطبوع  تهويه  سيستم 

نماييد.

تهويه  از سیستم  استفاده  نكات سودمند حین 
مطبوع :

مطبوع، 	  تهويه  سيستم  از  استفاده  حين 
پارك  حين  ببنديد.  را  درب ها  و  پنجره ها 
را  خودرو  تابستان،  گرم  هواي  در  خودرو 
در آفتاب مستقيم پارك نكنيد. حين پارك 
ميزان  شهري،  ترافيك  در  حركت  و  خودرو 
سرمايش به طور قابل توجهي كاهش مي يابد. 
پايين  سرعت  با  سرمايش،  افزايش  براي 

حركت كنيد.

تهويه  از سیستم  استفاده  نكات سودمند حین 
مطبوع :

براي 	  كنيد.  تميز  را  مرتب كندانسور  به طور 
تميز كردن آن از هواي فشرده يا آب سرد )به 

جاي بخار( استفاده كنيد.
تهويه مطبوع 	  از سيستم  استفاده  حين عدم 

در زمستان، هر هفته حداقل 3 دقيقه براي 
روانكاري كامل كولر را روشن كنيد.
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اخطار

جذب 	  خاصيت  با  ماده اي  كننده  خنك  گاز 
معرض  در  قرارگيري  حين  مي باشد.  حرارت 
هوا، سطح هر جسم حاوي آن، حتي چشمان 
شما منجمد مي شود. بنابراين بايد حين كنترل 
و تعمير سيستم تهويه مطبوع توجه كافي را 
مبذول نموده و عينك محافظ به چشم بزنيد. 
در صورت تماس مايع HFC134a با پوست، 
بالفاصله آن را با مقدار زيادي آب تميز نموده، 
پوست  روي  بر  تميز  وازلين  اليه  يك  سپس 
نماييد.  مراجعه  پزشك  به  سريعاً  و  بماليد 

پوست خود را مالش ندهيد.
نزديكي 	  در   HFC134a كننده  خنك  گاز 

روشن  بنابراين  مي شود.  سمي  بسيار  شعله 
كردن آتش حين انجام كار ممنوع مي باشد.

هوا 	  در   HFC134a گاز  زياد  مقدار  وجود 
تعميرات  بنابراين  مي شود.  خفگي  به  منجر 

بايد در محيط باز با تهويه خوب انجام شود.

توجه

براي تهويه هواي كثيف داخل خودرو، كليد 	 
ورودي هوا را در حالت ورود هواي تازه بيرون 
تهويه كامل هواي داخل  از  قرار دهيد. پس 
خودرو، ورودي هوا را به حالت گردش مجدد 
هواي داخل برگردانده و سپس سيستم تهويه 

مطبوع را روشن نماييد.
 	 HFC134a كولر  در  استفاده  مورد  گاز 

مي باشد، كه معموالً R134a ناميده مي شود. 
نادرست، منجر  از گاز خنك كننده  استفاده 
مطبوع  تهويه  سيستم  ديدن  صدمه  به 
هم  با  را  مختلف  گازهاي  بنابراين  مي شود. 

تركيب نكنيد.
بودن 	  بسته  و  آفتاب  در  خودرو  پارك  حين 

كردن  روشن  به  تمايل  صورت  در  پنجره ها، 
كولر، ورودي هوا را در حالت ورود هواي تازه 
قرار  سرعت  بيشترين  در  را  فن  دور  بيرون، 
داده و به مدت كوتاهي پنجره ها را باز كنيد. 
داخل  هواي  تا  ببنديد  را  پنجره ها  سپس 

خودرو زودتر خنك شود.
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5.   ديگر تجهیزات
5.1   آفتابگیر

نور  پايين ميزان  به سمت  آفتابگير  با چرخاندن 
خورشيد عبوري از شيشه جلو و شيشه هاي جانبي 
را كاهش دهيد. حين عدم استفاده، آفتابگير را به 

سمت باال )سقف( بچرخانيد.

توجه

حين باز كردن يا بستن آفتابگير، از چفت شدن 	 
گيره پالستيكي اطمينان حاصل نماييد، در غير 

اين صورت آفتابگير صدمه مي بيند.

5.2   درب باك 

درب باك در بخش پاييني سمت راست خودرو 
قرار دارد.

اخطار

جهت پيشگيري از صدمه ديدن بدليل خروج 	 
سوخت پر فشار از درون مخزن، درپوش باك را 

آهسته باز نماييد.
روشن 	  يا  كشيدن  سيگار  سوختگيري،  حين 

نمودن هر گونه آتش و جرقه ممنوع مي باشد.

نحوه سوختگیري
)1( درب باك را باز نماييد. با استفاده از سوئيچ، قفل را 
باز نموده، درب باك را در خالف جهت عقربه هاي 
مي توانيد  اكنون  كنيد،  باز  و  چرخانده  ساعت 

سوختگيري نماييد.
)2( پس از سوختگيری درب باك سوخت را با كليد 

قفل نماييد.   
توجه

فاقد 	  باالي  كيفيت  از سوخت  خودرو  اين  در 
سرب مطابق با استانداردهاي موجود استفاده 
كنترل  سيستم  صورت،  اين  غير  در  نماييد. 
شدت  به  كاتاليستي  مبدل  سيستم  و  موتور 
صدمه ديده، ميزان بازده انرژي، مصرف سوخت 
اقتصادي و محافظت از محيط زيست كاهش 

مي يابد.

توصيه : هميشه حداقل يك سوم از باك سوخت را 
پر نگه داريد.
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5.3   دستگیره

شده  طراحي  سرنشينان  راحتي  براي  دستگيره 
است.

اخطار

از آويختن اجسام از دستگيره خودداري نماييد، 	 
به  منجر  داده،  كاهش  را  راننده  ديد  كه  چرا 
تصادف مي شوند. همچنين در صورت عبور با 
سرعت خودرو از روي دست انداز و يا تصادف، 
اين اجسام معلق ممكن است پرتاب شده به 

سرنشينان صدمه بزنند.

5.4   چراغ سقف

كليد چراغ سقف داراي سه موقعيت مي باشد : 
، چراغ   )1( حين قرار داشتن كليد در موقعيت 
در  كليد  قراردادن  از  پس  و  شده  روشن  سقف 
سقف  چراغ  مياني،  موقعيت  يا   )2( موقعيت 

خاموش مي شود.

5.5  اهرم ضامن قفل درب موتور

اهرم ضامن قفل درب موتور در سمت چپ و پايين 
اين  باال كشيدن  با  دارد.  قرار  راننده  پاي  جلوي 
اهرم، ضامن قفل درب موتور آزاد شده، مي توان 
درب موتور را باال برد. درب موتور را تقريباً از ميانه 
درب )حرف "CH" روي درب( تا ميانه باال آورده، 
ميله نگهدارنده را درون سوراخ تعبيه شده جا بزنيد.
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5.6   اتاق بار

     جهت باز كردن درب اتاق بار، گيره را باز كنيد.

پس از پايين آوردن ميله نگهدارنده و جا زدن آن 
پايين  آهسته  را  موتور  پالستيكي، درب  درگيره 
آورده و پس از تماس آن با بدنه خودرو، درب را به 
سمت پايين فشار دهيد. اكنون درب موتور بسته 

است.

اخطار

پيش از رانندگي از بسته بودن درب اتاق بار 	 
اطمينان حاصل نماييد.
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صندلي ها را تا انتها به عقب سر دهيد.
قفل ها را آزاد كرده، پشتي صندلي ها را به سمت 
جلو خم كرده، كل صندلي را به سمت عقب تا زده 

و محكم قفل نماييد.

صندلي هاي خودروهاي تك كابين بايد محكم به 
وسيله تسمه هاي نگهدارنده صندلي، بسته شود 

)تصوير فوق را مشاهده نماييد(

5.7   محفظه موتور

اخطار

پس از باز كردن درب موتور، پيش از حركت، از 	 
قرار داشتن صندلي و پشتي هاي آنها در مكان 

صحيح نشستن اطمينان حاصل نماييد.

تسمه نگهدارنده صندلی

خودروهای دو كابين

ك كابين
خودروهای ت
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5.8   ابزار داخل خودرو

هر خودرو مجهز به برخي ابزار الزم براي تعويض 
الستيك و شمع ها، شامل موارد زير مي باشد : 

براي  مارپيچی مي باشد كه  نوع  از  : جك  )1( جك 
بازرسي هاي معمول، انجام موارد سرويس و نگهداري 
به كار رفته و داخل قابي تعبيه شده در محفظه موتور 
جاي دارد. حين بيرون آوردن جك، ابتدا ميله چرخشی 
را در خالف جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سپس 

جك را خارج نماييد.

حين قرار دادن، جك را داخل قاب تعبيه شده قرار 
در  تا جك  بچرخانيد  را  ميله چرخشي  داده سپس 

محل خود سفت شود.
)2(  آچار جك
)3(  آچار چرخ

)4(  كتابچه راهنماي مالك 
)5(  الستيك زاپاس
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5.9   قالب بكسل

قالب بكسل جهت بكسل نمودن خودرو در موارد 
اضطراري در جلو و عقب خودرو نصب شده است.

اخطار

فقط در موارد اضطراري با استفاده از خودروي 	 
خود، ديگر خودروها را بكسل كرده، يا اقدام به 

بكسل خودروی خود نماييد.

5.10   اهرم ترمز دستی

بكشيد  را  ترمز دستي  اهرم  پارك خودرو،  حين 
از  فقط پس  فعال شود.  ترمز چرخ هاي عقب  تا 
نشستن بر روي صندلي و آزاد نمودن ترمز دستي 
مي توان خودرو را استارت زد. جهت آزاد نمودن 
ترمز  سر  روي  شستي  دكمه  ابتدا  دستي،  ترمز 
دستي را فشار داده، اهرم ترمز دستي را اندكي به 
سمت باال و سپس به سمت پايين فشار دهيد، در 
اين حالت ترمز دستي آزاد شده، به موقعيت اصلي 

خود باز مي گردد.

5.11   پدال ها

)1(  پدال كالچ 
اين پدال جهت آزاد نمودن و درگير كردن كالچ 
بكار مي رود. حين استارت زدن موتور يا تعويض 
دنده، پدال كالچ را فشار دهيد تا كالچ آزاد شود. 
در اين حالت ، قدرت موتور قطع مي شود. پس از 
آزاد شدن پدال، كالچ درگير شده و قدرت موتور 
از طريق گيربكس به چرخ هاي عقب منتقل شده، 

خودرو حركت مي كند.
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)2(   پدال ترمز 
حين فشار پدال ترمز، ترمزها در هر چهار چرخ 
فعال مي شود؛ پس از آزاد شدن پدال، ترمز آزاد 
بندان  يخ  و  مرطوب  و  سرد  هواي  در  مي شود. 
ممكن است صداي جيغ ترمزها شنيده شود، اين 
حالت عادي است. در صورتي كه صداي جيغ با هر 
بار ترمز كردن به گوش مي رسد، ترمزها را كنترل 

نماييد.
بجز در مواردي اضطراري، از فشار ناگهاني و محكم 

ترمزها خودداري نماييد.

)3(   پدال گاز
دور  سوخت،  پاشش  كنترل  طريق  از  پدال  اين 
پدال،  اين  فشار  حين  مي دهد.  تغيير  را  موتور 
دور  نتيجه  در  يافته،  افزايش  سوخت  پاشش 
موتور افزايش مي يابد، كه منجر به افزايش قدرت 
خروجي موتور و در نتيجه افزايش سرعت حركت 

خودرو مي گردد.

5.12   اهرم دسته دنده

نمودن دنده در  برای درگير  اهرم دسته دنده  از 
گيربكس و تغيير نسبت سرعت خودرو استفاده 

می گردد. 
لطفاً براي اطالع از جزئيات بيشتر مبحث "عملكرد 
دسته  دنده" در بخش "نكات سودمند حين راندن 

خودرو" را مطالعه نماييد.
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5.13    سیستم صوتي
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VOL/ بلندي صدا 1.  کلید روشن خاموش/کنترل 
 ON

براي روشن كردن راديو و افزايش بلندي صدا، كليد 
را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. جهت كاهش 
بلندي صدا و خاموش كردن راديو، كليد را در خالف 

جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
2.  دکمه انتخاب موج

 FM را فشار دهيد تا فركانس دريافتي از BAND دكمه
به MW تغيير كند.

 F/C 3.  دکمه تغییر صفحه نمايش بین زمان و فرکانس
با فشار اين دكمه، صفحه نمايش بين زمان و فركانس 

تغيير مي كند.

AUX IN 4.  پورت ورودي تجهیزات صوتي جانبي
پورت   در  جانبي  صوتي  تجهيزات  اتصال  از  پس 
شده  خاموش  اتوماتيك  طور  به  راديو   ،AUX IN
از  پس  مي شود.  پخش  جانبي  صوتي  تجهيزات  و 
بيرون كشيدن تجهيزات صوتي جانبي، سيستم به 

پخش راديو باز مي گردد.

TVN 5.  کلید فرکانس
براي انتخاب ايستگاه هاي راديويي، كليد را بچرخانيد.

BASS 6.  دکمه بمي صدا
جهت افزايش يا كاهش بمي صدا، دكمه را فشار داده يا 

آزاد كنيد تا صدا دلنشين تر شود.
7.  کلید تنظیم تعادل بین بلندگوهاي چپ و راست 

BALANCE
براي تنظيم تعادل بين بلندگوهاي چپ و راست كليد 

را بچرخانيد.
H 8.  دکمه تنظیم ساعت

حين نمايش زمان، با فشار اين دكمه ساعت تنظيم 
مي شود.

M 9.  دکمه تنظیم دقیقه
حين نمايش زمان، با فشار اين دكمه دقيقه تنظيم 

مي شود.

LCD 10.  صفحه نمايش
صفحه نمايش LCD، حالت كاري سيستم صوتي يا 

زمان را نمايش مي دهد.
MUTE 11.  عملكرد بي صدا

با فشار دكمه، صداي سيستم صوتي قطع مي شود و 
فشار مجدد آن صداي سيستم صوتي را باز مي گرداند.

توجه

عادي 	  دمايي  شرايط  در  صوتي  سيستم  از 
استفاده كنيد. دماي خيلي باال ممكن است عمر 
مفيد سيستم و بخش هاي الكتريكي را كاهش 
و حتي بخش هاي  زده  باتري صدمه  به  داده، 

پالستيكي را ذوب كند.
پارچه مرطوب 	  با  تميز كردن سيستم صوتی 

تميز كردن  برای  اما هرگز  پذير است،  امكان 
ها  يا حالل  مواد شيميايی  از  سيستم صوتی 

استفاده نكنيد.
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VI . نكات سودمند در هنگام استفاده از خودرو  
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 CO 1.   هشدار خارج شدن گاز مونوکسیدکربن
بسيار  اگزوز  گاز مونوكسيدكربن CO درون دود 
سمي اما فاقد رنگ و بو مي باشد و آگاهي از آن 
بسيار سخت است، بنابراين موارد زير را مد نظر 

قرار دهيد :
)1(  در محيط هاي بسته همانند پاركينگ يا هر محيط 
طوالني  مدت  به  را  موتور  ديگر،  كوچك  بسته 

روشن نگه نداريد.
)2(  در هواي آزاد، حين توقف خودرو در حالت روشن 
بودن موتور )دسته دنده در حالت خالص( كليد 
ورودي هوا را در حالت هواي تازه بيرون قرارنداده 

و سرعت فن را در باالترين سرعت تنظيم نكنيد.
)3(  تمام مواد ريخته شده بر روي دريچه هاي ورودي 
شيشه جلو همانند برگ يا برف را هميشه تميز 

نماييد.

موارد  ديگر  يا  برف  با  اگزوز  مسدودشدن  از   )4(
جلوگيري كنيد تا دود اگزوز جمع نشود. اين مورد 

حين طوفان برف بسياز حائز اهميت مي باشد.
طور  به  را  اگزوز  صدمه  يا  نشتي  وجود  عدم    )5(
در  بايد  اشكال  گونه  هر  نماييد.  كنترل  مرتب 

نمايندگي هاي مجاز گروه بهمن برطرف شود.

2 .   آب بندي خودروي نو 
براي اطمينان از عملكرد صحيح خودرو و افزايش 
با  كار  از  پيش  مي شود  توصيه  آن،  مفيد  عمر 
حداكثر توان موتور، آن را آب بندي نماييد. به اين 
منظور، در 2500 كيلومتر اول رانندگي، موارد زير 

را رعايت نماييد:

)1(  پيش از آب بندي خودروي جديد، هر روز حجم 
انواع روغن ها، آب و مايعات را كنترل نموده، در 
صورت نياز به روش صحيح روغن، آب و مايعات 
مرتب  طور  به  را  الستيك ها  باد  فشار  بيافزاييد. 

توضيحي در بخش 15 كنترل نماييد.
)2(  بر روي جاده هاي ناهموار رانندگي نكنيد.

اول   1000  Km در  آب بندي،  دوره  طول  در    )3(
رانندگي بيش از %50 بار به خودرو فشار نياوريد 
و در Km 1500 بعد بيش از %75 بار به خودرو 

فشار نياوريد.
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بر  بايد  خودرو  سرعت  آب بندي  دوره  طول  در    )4(
اساس مقادير مشخص شده در جدول زير تعيين 

گردد : 

حداكثر سرعت مجاز خودرو دنده
)Km/h(

115
225
340
455
570
R15

بست ها،  بودن  سفت  اتصال،  نقاط  در  هميشه    )5(
پيچ ها و گيره ها را كنترل نماييد.

يا ترمزگيري اضطراري  از فشار كامل پدال گاز   )6(
خودداري نماييد.

)7(  پس از تكميل آب بندي، موارد تعمير و نگهداري 
را بر اساس موارد مشخص شده در جدول تعمير و 

نگهداري انجام دهيد.

3.   نصب تجهیزات جانبي و پیاده کردن قطعات 
خودرو

اخطار

در صورت نصب تجهيزات جانبي غير مجاز يا 	 
پياده كردن غير اصولی قطعات خودرو، كنترل 
خودرو  عملكردهاي  ديگر  و  پايداري  فرمان، 
تحت تأثير قرارگرفته، منجر به صدمات جسمي 
جدي و يا حتي مرگ بر اثر تصادفات احتمالي 

مي شود.

يا  مجاز،  غير  الكتريكي  جانبي  تجهيزات  نصب 
افزايش بيش از حد بار الكتريكي خودرو، بر روي 
كنترل فرمان تأثير منفي گذاشته، حتي ممكن 

است كيسه هوا بدون دليل باز شود.
پیش از نصب هرگونه تجهیزات جانبي، به موارد 

زير توجه نمايید :

روي  بر  جانبي  تجهيزات  تأثيرگذاري  عدم  از   )1(
بر  تأثير  يا  چراغ ها  از  يك  هر  روشنايي  ميزان 
اطمينان  سيستم ها  از  يك  هر  عادي  عملكرد 

حاصل نماييد.

به  الكتريكی  حد  از  بيش  بار  واردآوردن  عدم  )2( از 
حاصل  اطمينان  خودرو  الكترونيكي  مدارهاي 
نماييد. )مبحث مشخصات فيوزها در بخش 9 را 

مطالعه نماييد(.
با  الكترونيكي،  جانبي  تجهيزات  نصب  از  )3( پيش 

نمايندگي هاي مجاز گروه بهمن مشورت نماييد.

پیاده کردن قطعات خودرو 
هرگز تجهيزات اصلي را پياده نكرده، يا طراحي 
اصلي و عملكرد اصلي قطعات را تغيير ندهيد؛ در 
غير اين صورت، عملكرد ايمن خودرو كاهش يافته، 

ممكن است عملي غير قانوني انجام دهيد.

اخطار

قانوني 	  غير  خودرو  اصلی  قطعات  بست  و  باز 
مي باشد و ممكن است به عملكرد، عمر مفيد 
بر  بگذارد. عالوه  منفي  تأثير  ايمني خودرو  و 
اين، مشكالت ناشي از باز كردن قطعات، تحت 

پوشش گارانتي قرارنمي گيرد.
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کنترل هاي الزم پیش از رانندگي  .4
موارد زير را پيش از رانندگي كنترل نماييد :

)1(  شيشه پنجره ها، آينه عقب، آينه هاي بغل، شيشه 
چراغ ها تميز باشند؛

)2( فشار باد الستيك در ميزان صحيح باشد؛
)3(  روغن ها، روانكارها و مايعات به ميزان كافي باشد و 

نشتي وجود نداشته باشد.

توجه

مطبوع، 	  تهويه  نمودن سيستم  روشن  از  پس 
نشتي آب كندانسور از محفظه موتور در كف 
خودرو در كنار صندلي سرنشين كاماًل عادي 

است.

موقعيت صحيح  در  پشت سري ها  و  )4( صندلي ها 
قراردارند؛

)5(  ترمزدستي درگير نباشد؛
)6(  آينه ها در موقعيت صحيح قرارداشته باشند؛

)7( كمربند راننده و تمام سرنشينان به طور صحيح 
بسته شده باشد؛

با  )8( سوئيچ را در موقعيت روشن "ON" قرارداده، 
توجه به موقعيت عملكرد صحيح تمام چراغ هاي 

نشانگر را كنترل نماييد؛
)9( نشانگر ميزان سوخت، مقدار مناسب را نمايش 

مي دهد.

5.  استارت زدن موتور
)1(  پيش از استارت زدن موتور

1.  از درگير بودن كامل ترمز دستي اطمينان حاصل 
نماييد؛

2.  دسته دنده را در حالت خالص قرارداده، پدال كالچ 
را تا انتها به پايين فشار دهيد. حين استارت زدن، 

پدال كالچ را در حالت فشرده نگه داريد.

)2( استارت زدن موتور
)10( چه موتور سرد باشد و چه گرم، نيازي به فشردن 
پدال گاز نمي باشد، براي استارت زدن، فقط سوئيچ 
را به موقعيت استارت "SRART" بچرخانيد، موتور 

استارت مي خورد.

6.  استارت زدن و رانندگي

توجه

رها 	  را  سوئيچ  موتور،  استارت خوردن  از  پس 
كنيد؛ در غير اين صورت ممكن است سيستم 

استارتر صدمه ببيند.
هر بار بيش از 15 ثانيه موتور را استارت نزنيد. 	 

از  پيش  موتور،  شدن  روشن  عدم  صورت  در 
استارت زدن مجدد، 15 ثانيه صبر كنيد.

سرد، 	  هواي  در  موتور  زدن  استارت  از  پس 
بالفاصله دور موتور را باال نبريد.
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كنترل  را  خودرو  اطراف  زدن،  استارت  از  پيش 
ديگر  خودروهاي  يا  عابرين  وجود  عدم  نموده، 
فشار  را  كالچ  پدال  سپس  نماييد،  بررسي  را 
داده، دسته دنده را در يكي از دنده هاي سنگين 
جا  سختي  به  دنده  كه  صورتي  در  قراردهيد؛ 
مي رود، براي جابه جا كردن دنده دوباره پدال كالچ 
را نگه داريد. پس از درگير شدن دنده، ترمز دستي 
پدال  آهسته  فشار  حين  سپس  نماييد،  آزاد  را 
گاز، به تدريج كالچ را رها كنيد، خودرو شروع به 

حركت مي كند.
صداي  به  دادن  گوش  كالچ،  پدال  فشار  حين 
موتور، سودمند مي باشد. حين رها كردن آهسته 
پدال كالچ، صداي موتور تغيير خواهد كرد. در اين 
حالت، حين رها كردن پدال كالچ، آهسته پدال 

گاز را فشار دهيد.
حين حركت، دماي مايع خنك كننده موتور را بين 

C 80 تا C 90 نگه داريد.

8.  عملكرد گیربكس )دسته دنده(
حين استارت زدن خودرو، پا را به روي پدال كالچ 
قرار داده، سپس دنده را در وضعيت دنده يك قرار 
دهيد. ترمز دستي را آزاد نموده و سپس پدال كالچ 
را آهسته رها كنيد. پس از شنيدن تغيير صداي 
را  گاز  پدال  پدال كالچ،  رها كردن  موتور، حين 

فشار دهيد.
دنده  به  مجهز  گيربكس  جلوي  به  رو  دنده هاي 
برنجی براي عملكرد هر چه بهتر مي باشند، حين 
باال  را  موتور  دور  دنده،  تعويض  يا  زدن  استارت 
نبريد؛ در غير اين صورت عمر مفيد موتور به شدت 
كاهش يافته و نمي توانيد به راحتي دنده را عوض 

كنيد.

از حركت در سراشيبي با دنده خالص خودداري 
نماييد، چرا كه خودرو مجهز به تكنيك مديريتي 
در  سوخت  قطع  عملكرد  داراي  موتور،  سيستم 
مصرف  ميزان  عملكرد  اين  مي باشد.  سراشيبي 
سوخت را كاهش مي دهد. حركت با دنده خالص، 
موتور را در حالت دور آرام فعال نگه مي دارد، اما 
همچنان سوخت مصرف مي شود، بنابراين حركت 
با دنده خالص، مصرف سوخت را افزايش مي دهد. 
به منظور صرفه جويي در مصرف سوخت،  هرگز 

سوئيچ را در وضعيت خاموش قرارندهيد.

7.   پارك نمودن خودرو
حين عملكرد موتورهاي بنزيني، به ويژه پس از 
كاركردن با سرعت باال و تحت فشار زياد، بالفاصله 
موتور را متوقف نكنيد، پيش از پارك كردن اجازه 

دهيد موتور 3 تا 5 دقيقه با دور پايين كار كند.



76

نکات سودمند در هنگام استفاده از خودرو

حين تعويض دنده به دنده عقب، پيش از تعويض 
دنده خودرو را كاماًل پارك كنيد؛ در صورت عدم 
امكان درگيرشدن كامل دنده عقب، گيربكس را در 
دنده خالص قرارداده، پيش از اقدام مجدد، پا را 

روي پدال كالچ قراردهيد.
هر بار حين تعويض دنده، پدال كالچ را تا انتها فشار 
دهيد. جهت استفاده صحيح از دنده ها و تضمين 
عملكرد عادي و مؤثر خودرو، توصيه مي شود، در 
هر دنده دور موتور را كمتر از %70 حداكثر دور 
موتور با حداكثر قدرت )حدود r/min 3500 دور 

در دقيقه( نگه داريد.

9.   ترمز گیري
از كاهش سرعت تا توقف، خودرو اندكي مسافت 
طي مي كند و هر چه سرعت حركت خودرو بيشتر 
بيشتر  توقف  از  پيش  شده  طي  مسافت  باشد، 
خواهد بود، به طور مثال، مسافت توقف با سرعت 
اوليه Km/h 60 ، 4برابر بيشتر از مسافت طي شده 

با سرعت Km/h 30 خواهد بود.
در صورتي كه خودرو در مناطق آب گرفته عميق 
حركت كند يا بخش زيرين آن شسته شود، جريان 
تأثير  شده،  وارد  ترمز  ديسك هاي  داخل  به  آب 
اين حالت،  ترمز مي گذارد، در  بر عملكرد  منفي 
حين حركت با سرعت پايين، پدال ترمز را آهسته 
فشار دهيد تا ترمزها خشك شوند. پس از رانندگي 
مناطق  ديگر  يا  ماسه اي،  يا  گل آلود  مناطق  در 
آلوده، ديسك ها و كفشك هاي ترمز را تميز كنيد 

تا از خوردگي )زنگ زدگي( آن ها جلوگيري شود.

اخطار

دنده 	  بايد  لغزنده،  جاده هاي  در  حركت  حين 
را به دنده سنگين تغيير دهيد. فقط زماني كه 
سرعت خودرو به ميزان مشخصي كاهش يافت، 
دنده را تعويض نماييد؛ در غير اين صورت تغيير 
سرعت غير عادي منجر به از دست دادن كنترل 

خودرو مي شود.
حين حركت خودرو با سرعت باال، كاهش بيش 	 

از يك دنده )همانند تغيير دنده از دنده چهار به 
دنده يك( منجر به صدمه ديدن موتور، حتي از 
دست دادن كنترل خودرو و در نتيجه تصادفات 

جدي مي شود. 
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10.   رانندگي بر روي شیب
رانندگي در سربااليي ها، دسته دنده را در  حين 
دنده مناسب قراردهيد، در غير اين صورت، سرعت 
شدت  به  خودرو  محرك  قدرت  يافته،  كاهش 
كاهش مي يابد. در اين حالت دسته دنده را در دنده 
سنگين تر قراردهيد تا موتور با قدرت عادي كار 
كند، دسته دنده را سريع جابه جا كنيد تا خودرو 

قدرت و سرعت خود را از دست ندهد.
دنده  از  را  دنده  سراشيبي ها،  در  حركت  حين 
بايد  حركتي در سربااليي ها كمتر كنيد. سرعت 
پايين باشد، تا ترمزها بتوانند بر روي موتور تأثير 
گذاشته و مدت زمان الزم براي فشار پدال ترمز، 

كاهش يابد.

11.   رانندگي در شرايط يخبندان و بارش برف 
حين رانندگي در جاده هاي پوشيده از برف و يخ، 
مراقب باشيد تا چرخ ها سر نخورند. از زنجير چرخ 
حين  كنيد.  استفاده  شكن  يخ  الستيك هاي  يا 
به موارد زير  رانندگي در مناطق برف گير، لطفاً 

توجه كافي را مبذول نماييد :
)1( پدال ترمز را شديد فشار ندهيد، بلكه پدال ترمز 
را آرام و مكرر فشار دهيد تا چرخ ها قفل نكنند، 
چرا كه قفل شدن چرخ ها منجر به افزايش فاصله 

ترمزگيري مي شود.
)2(  حين استارت زدن، گاز دادن و كاهش دنده به 
شدت مراقب باشيد. گاز دادن و ترمزگيري شديد، 
منجر به سر خوردن چرخ ها و از دست دادن كنترل 

چرخ ها مي گردد.

اخطار

روي 	  بر  پايين  سرعت  با  حركت  حين 
سراشيبي هاي طوالني يا شيب هاي تند، پدال 
ترمز را به مدت طوالني فشار ندهيد؛ در غير 
اين صورت ترمز خودرو داغ شده، به طور غير 
عادي عمل كرده و حتي خودور از كنترل خارج 

مي شود.

خودداري  فرمان  غربيلك  شديد  چرخاندن  از   )3(
نماييد، حين فرمان دادن به آرامي و با سرعت 

ايمن رانندگي نماييد.
)4( حين استفاده از زنجير چرخ، بايد از زنجير چرخ 
مناسب الستيك ها استفاده كرده، آن را مطابق با 
دستورالعمل كارخانه سازنده نصب نماييد، حين 
استفاده از زنجير چرخ، سرعت خودرو بايد كمتر 

از Km/h 50 باشد.
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12.  رانندگي حین بارش باران و در مناطق 
       آب گرفته 

كه  زماني  باران،  بارش  حال  در  رانندگي  حين 
اندكي آب در جاده است يا در مناطق آب گرفته، 
ميزان كشش الستيك ها كاهش مي  يابد، اين حالت 

بسيار خطرناك است. 
حین رانندگي به موارد زير توجه کافي را مبذول 

نمايید : 
با  الستيك ها،  خوردن  سر  از  جلوگيري  جهت   )1(

سرعت كم رانندگي كنيد.
)2(  از استارت زدن، گاز دادن يا ترمزگيري ناگهاني 
خودداري نماييد، در غير اين صورت الستيك ها 

سر مي خورند.
)3(  حين فرمان دادن، سرعت را كاهش داده، از فرمان 

دادن ناگهاني خودداري نماييد.

)4( در صورتي كه الستيك ها به شدت ساييده شده اند 
از آنها استفاده نكنيد؛ حين رانندگي در مناطق 
آب گرفته، از الستيك هايي با آج كم استفاده نكنيد.

13.   گرم کردن خودرو در زمستان 
روغن  ويسكوزيته  است،  پايين  دما  زمستان  در 
افزايش مي يابد و عملكرد روانكاري موتور  موتور 
كمتر می شود. بنابراين بالفاصله پس از استارت 
زدن موتور، خودرو را به حركت در نياوريد، دور 
موتور را بيش از حد باال نبرده و موتور را تحت 
بارهای زياد قرار ندهيد. حداقل به مدت 2 دقيقه 
در دور آرام، موتور را گرم نماييد. حركت خودرو، 
پيش از افزايش دمای روغن موتور و مايع خنك 
كننده )به حد كافی و روانكاری مناسب موتور(، 

ممنوع مي باشد.

14.   هشدارهاي مرتبط با رانندگي با سرعت باال  
هر قدر سرعت حركت خودرو بيشتر باشد، فاصله 
ترمزگيري بيشتر خواهد شد. بنابراين عملكرد پدال 
ترمز به سرعت حركت خودرو و ميزان مسافت الزم 

براي توقف بستگي دارد.
حين رانندگي در حال بارش باران يا در جاده هاي 

خيس، سرعت خودرو را كاهش دهيد.
حين رانندگي در جاده هاي كوهستاني، روبرو شدن 
با خودروهاي بزرگتر يا رانندگي در تونل ها، ممكن 
است خودرو در معرض بادهاي جانبي قرارگيرد. 
در اين حالت، سرعت خودرو را كاهش دهيد تا از 

لرزش ناگهاني خودرو جلوگيري شود.
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احتیاط

بالفاصله پس از رانندگي با سرعت باال، موتور را 	 
متوقف نكنيد، بلكه براي چند دقيقه موتور را با 

بارسبك روشن نگه داريد.

15.   مصرف اقتصادي سوخت
)1( از دور در جاي موتور به مدت طوالني خودداري 

نمايید.
به مدت طوالني در خودرو  بايد  در صورتي كه 
منتظر بمانيد، بهتر است موتور را خاموش نماييد.

)2(  از استارت زدن ناگهاني خودداري نمايید.
حين قرمزشدن چراغ  راهنمايي رانندگي، استارت 
زدن ناگهاني سوخت را هدر مي دهد و عمر مفيد 
موتور را كاهش مي دهد. براي استارت زدن موتور، 

از روش توضيحي در باال استفاده كنيد.

)3(   از ترمزگیري ناگهاني خودداري نمايید.
كه  چرا  نماييد  خودداري  ناگهاني  ترمزگيري  از 
دادن  گاز  باالبرده،  را  مصرف سوخت  ترمزگيري 
ميزان  به  حركت  سرعت  رساندن  براي  مجدد 

عادي، سوخت مصرف مي كند.

)4(   سرعت حرکت را ثابت نگه داريد.

فشار بادالستيك ها

180KPaچرخ هاي جلو

375KPaچرخ هاي عقب

اجازه  ترافيك  و  جاده  شرايط  كه  صورتي  در 
مي دهد، با سرعت ثابت حركت كنيد.

)5(   فیلتر تمیزکننده هوا را تمیز  نگه داريد.
در صورتي كه فيلتر هواكش كثيف است، ميزان 
سوخت  دليل  به  و  يافته،  كاهش  ورودي  هواي 

ناقص، ميزان مصرف سوخت افزايش مي يابد.

)6(  وزن کلي خودرو را تا جاي ممكن پايین 
       نگه داريد 

هر قدر وزن خودرو بيشتر باشد، سوخت بيشتري 
مصرف مي شود، بنابراين اجسام و بارهاي اضافي را 

از خودرو خارج نماييد.

)7(  فشار باد الستیک ها را در میزان صحیح 
        حفظ کنید 

در صورتي كه فشار باد الستيك ها كافي نباشد، 
ميزان اصطكاك الستيك افزايش يافته، در نتيجه 
سوخت بيشتري مصرف مي شود، بنابراين فشار باد 
الستيك ها را در ميزان صحيح مشخص شده در 

اين كتابچه حفظ نماييد.
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شرايط خودرو دست خوش تغييرات روزانه است براي اطمينان از رانندگي 
ايمن، كنترل روزانه موارد زير پيش از رانندگي ضروري مي باشد :
)1(  وضعيت چراغ هاي نشانگر و عقربه هاي نمايشگر صفحه كيلومتر؛

)2(  وضعيت سيستم روشنايي؛
)3(  وضعيت بوق و چراغ هاي راهنما؛ 

)4(  وضعيت برف پاك كن و شيشه شوي؛ شيشه جلو، ميزان مايع شيشه شوي؛
)5(  ميزان سوخت؛

)6(  وضعيت قفل درب ها؛
)7(  وضعيت و زاويه آينه ديد عقب و آينه هاي بغل؛ 

)8(  تميز بودن پالك راهنمايي رانندگي؛
)9(  صداي موتور و بوي اگزوز؛

)10(  ميزان كشش تسمه دينام؛
)11(  ميزان روغن موتور؛

)12(  ميزان مايع خنك كننده رادياتور؛
)13(  وضعيت غربيلك فرمان؛

)14(  ميزان خالصي پدال كالچ
)15(  ميزان خالصي پدال ترمز و ميزان روغن ترمز؛

)16(  ميزان خالصي ترمز دستي؛
)17(  فشار باد و ميزان آج الستيك؛

)18(  ميزان الكتروليت باتري؛
)19(  وضعيت مكانيزم قفل درب موتور؛

)I( کنترل روزانه
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تماس  طوالني، سطح  مدت  به  رانندگي  از  پس 
بنابراين  مي شود؛  ساييده  متحرك  بخش هاي 
وضعيت هر سيستم و بخش هاي آن نيز بايد كنترل 
شود. براي اطمينان از شرايط مناسب خودرو، موارد 
اساس  بر  مرتب  طور  به  بايد  نگهداري  و  تعمير 
انجام شود. كنترل،  فواصل زماني مشخص شده 
تنظيم، روانكاري و ديگر موارد تعمير و نگهداري 
در جدول موارد تعمير و نگهداري مشخص شده، 
فواصل بر اساس مسافت يا مدت زمان بر حسب ماه 

تعيين شده است.

در صورتي كه خودرو به طور معمول در شرايط 
سخت )همانند تحت فشار زياد يا با سرعت باال( 
مورد استفاده قرار مي گيرد، سيكل هاي تعمير و 

نگهداري بايد كوتاهتر شوند.
توصيه مي شود موارد مشخص شده با )*( در جدول 
تعمير و نگهداري در نمايندگي های مجاز گروه 
را مي توانيد  موارد ساده  ديگر  انجام شود.  بهمن 
به  اين كتابچه  بر اساس روش هاي توضيحي در 

سادگي انجام دهيد.

مفاهيم حروف بكار گرفته شده در جدول موارد تعمير 
و نگهداري به شرح زير مي باشد :

"I" – کنترل، تنظیم و يا تعويض در صورت نیاز
"R" – تعويض يا تعويض کل مجموعه مربوطه 

"L" – روانكاري
"T" – کنترل يا سفت کردن با آچار ترکمتر

احتیاط

برخي 	  نگهداري  و  تعمير  موارد  انجام  حين 
قطعات خودرو بايد تعويض شود. تعويض قطعات 
با قطعات اصلي موجود در نمايندگي هاي مجاز 
با  تعويض  و  مي باشد  ضروري  بهمن،  گروه 

قطعات غير اصلي، غير مجاز است.
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)I I(  جدول موارد تعمیر و نگهداري عادي 

موارد )بر اساس مسافت يا تعداد 
ماه ها، هر كدام زودتر فرا برسد(

  2500 Km 135791527مسافت
2582341تعداد ماه ها

I.  موتور

1I-I-I-R-I-I-R-I-I*. ميزان كشش و سايش تسمه دينام

2I-I-I-I-I-I-I-I-I*. سايش و صدمه ديدن تسمه تايمينگ

--3T---T----T----T*. گشتاور سفت كردن گيره هاي پوشش سيلندر و مانيفولد اگزوز
4I-I-I-I-I-I-I-I-I*. فيلر سوپاپ ها

5RRRRRRRRRRRRRRRRR. روغن موتور

6RRRRRRRRRRRRRRRRR. فيلتر روغن موتور

7IIIIRIIIIRIIIIRII*. شلنگ ها و اتصاالت سيستم خنك كننده

I-I-I-I-I-I-I-I--8. مايع خنك كننده )ضديخ(

I-I-I-I-I-I-I-I--9*.   سيستم خروجي گازهاي آالينده )اگزوز، بجز مبدل كاتاليستي(

10IIIIIIIIIIIIIIIII. سيم كشي ها و اتصاالت

II. سیستم جرقه

RIRIRIRIRIRIRIRI-11*. شمع 

--I--I--I--I--I--12*. كويل
I-I-I-I-I-I-I-I--13*. وايرها
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جدول موارد تعمیر و نگهداري عادي 

موارد )بر اساس مسافت يا تعداد 
ماه ها، هر كدام زودتر فرا برسد(

  2500 Km 135791527مسافت
2582341تعداد ماه ها

III . سیستم تغذيه

جاده آسفالته : هر Km 10000 تميز كنيد.14.  فيلتر هواكش
جاده هاي خاك آلود : هر Km 2500 يا بر اساس شرايط رانندگي تميز كنيد.

هر Km 40000 تعويض كنيد، در صورت رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاك، دوره هاي زماني كوتاهتر 
شود.

-15I----I----I----I*. باك سوخت، درب باك، شلنگ ها و اتصاالت مربوطه
--R----R----R----16*.  فيلتر سوخت

ILILILILILILILILILILILILILILILIL-17.  دريچه گاز و سيم گاز

IV  سیستم تهويه کنترل بخارات محفظه میل لنگ

-I----I----I-----18*.  سوپاپ PCV، شلنگ هوا
I---I---I---I----19*.  كنيستر بنزين

V. سیستم ترمز

IIIIIIIIIIIIIIII-20*.   سايش ديسك و كفشك هاي ترمز

IIIIIIIIIIIIIIII-21*. شلنگ و لوله هاي ترمز

22IIIIIRIIIIRIIIIRI*. ميزان روغن ترمز و نشتي آن 

23IIIIIIIIIIIIIIIII*. خالصي ترمز دستي و وضعيت كابل ترمز دستی 

24IIIIIIIIIIIIIIIII*. خالصي پدال ترمز
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جدول موارد تعمیر و نگهداري عادي 

موارد )بر اساس مسافت يا تعداد 
ماه ها، هر كدام زودتر فرا برسد(

  2500 Km 135791527مسافت
2582341تعداد ماه ها

VI.  شاسي ، بدنه و سیستم هاي الكتريكي

25IIIIIIIIIIIIIIIII*. خالصي پدال كالچ

IIIIIIIIIIIIIIII-26*. فشار باد و سايش آج الستيك ها

27IIIIIIIIIIIIIIIII*. وضعيت مهره ها و چرخ ها

28IIIIIIIIIIIIIIIII*. نشتي و خرابی كمك فنرها

29IIIIIIIIIIIIIIIII*. سيستم تعليق

I-I-I-I-I-I-I-I--30*. وضعيت ميل گاردان

31IIIIIIIIIIIIIIIII*. سيستم فرمان

32RIIIIRIIIIRIIIIRI*. ميزان و نشتي روغن گيربكس و اكسل عقب

33IIIIIIIIIIIIIIIII. تمام قفل ها، لوالها، قفل و اهرم دسته دنده

I-I-I-I-I-I-I-I--34.*  سيم كشي، اتصاالت و چراغ هاي نشانگر

-I-I-I-I-I-I-I-I-35. باتري ريموت كنترل
VII.  تست جاده

پس از انجام تمام موارد تعمير و نگهداري با خودرو يك تست جاده انجام دهيد.         36*. تست جاده    
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)III(   شرح موارد تعمیر و نگهداري عادي 
1.   اعمال پیشگیرانه براي جلوگیري از تصادف

جهت پيشگيري از صدمات احتمالی حين تعميرات 
قطعات، هر گونه تعميرات بايد در نمايندگي هاي 

مجاز گروه بهمن انجام گردد.
توجه  بايد  كه  است  پيشگيرانه  اعمال  زير  موارد 

خاصي به آن داشته باشيد :
ابزار  حين روشن بودن موتور، دست ها، لباس ها، 

يا ديگر اجسام را به پروانه و تسمه نزديك نكنيد.
مراقب باشيد اعضاء بدنتان با بخش هاي سيستم 
اگزوز )همانند مانيفولد، لوله اگزوز، منبع اگزوز( 

تماس پيدا نكنند.

از آنجا كه باتري و سوخت گازهاي قابل اشتعال 
توليد مي كنند، از سيگار كشيدن، ايجاد جرقه يا 
هرگونه شعله در مجاور اين سيستم ها خودداري 

نماييد.
جهت  قراردارد،  جك  روي  بر  فقط  خودرو  اگر 

اطمينان از ايمني، هرگز به زير خودرو نرويد.
مراقب باشيد تا قطب هاي باتري با يكديگر تماس 

پيدا نكنند، چرا كه باعث انفجار مي گردد.

اخطار

تجهيزات 	  قراردادن  يا  فنرها  كمك  بازكردن 
گرمايشي در نزديكي آن خطرناك مي باشد؛ چرا 
كه كمك فنرها با گاز پر فشار پر شده اند. برای 
جلوگيری از ايجاد هرگونه حاثه ، پيش از دور 
ريختن كمك فنرهای قديمی، بايد گاز پر فشار 
در نمايندگي  هاي مجاز گروه بهمن خالي شود.
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2.   موتور
)1(  تسمه دينام

شل بودن بيش از حد تسمه دينام منجر به كم 
شارژ شدن باتري، داغ شدن بيش از حد تسمه يا 
سايش بيش از حد آن مي شود. بنابراين، تسمه بايد 
داراي كششي به شرح زير باشد : بخش مركزي 
پولي تسمه را با نيروي Kg 10 فشار دهيد، ميزان 
خمش بايد حدود mm 10 تا 7 باشد. همزمان هر 

گونه صدمه ديدن تسمه را كنترل نماييد.

اخطار

آزمايشات و تنظيمات فوق، بايد پس از خاموش 	 
كردن موتور انجام شود.

)2(  روغن موتور
1.  روغن موتور توصيه شده 

در دوره نگهداری فقط از روغن موتور توصيه شده 
استفاده نماييد.

احتیاط

پيش از پر كردن مخزن روغن موتور، روغني كه 	 
داخل مخزن است را شناسايي نماييد. مخلوط 
كردن روغن هاي با مارك مختلف و استانداردهاي 
متفاوت، غير مجاز است چرا كه ممكن است به 
دليل تركيبات متفاوت منجر به واكنش شيميايي 
و در نتيجه تأثير منفي بر عملكرد موتور و كاهش 
عمر مفيد آن گردد. حين تعويض روغن، دور 
ريختن روغن مصرف شده و سپس اضافه كردن 

روغن جديد توصيه مي شود.

شماره ويسكوزينه SAE براساس دامنه درجه حرارت

درجه

ILSAC یا API SG/SH/SJ/SL/SM
GF-II/GF-III/GF-IV
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2.  اندازه گيري ميزان روغن موتور

ميزان روغن موتور را حين توقف خودرو بر روي 
سطح صاف كنترل نماييد، اندازه گيري در سطوح 
شيب دار، نتيجه اشتباه خواهد داشت. اندازه گيري 
را پيش از استارت زدن موتور يا حدود پنج دقيقه 

پس از خاموش كردن موتور انجام دهيد.

جهت اندازه گيري، ابتدا گيج نشانگر روغن را بيرون 
كشيده )اين گيج با بلند كردن صندلي راننده، در 
زير صندلي ديده مي شود(؛ با يك تكه پارچه هر 
گونه روغن را از روي ميله گيج تميز نماييد، سپس 
گيج را تا انتها جا بزنيد، مجدداً گيج روغن رابيرون 
كشيده، سطح روغن را بر روي آن مشاهده نماييد.

سطح روغن بايد بين عالمت حداقل و حداكثر روي 
گيج قرار داشته باشد. در صورتي كه سطح روغن 
نزديك يا زير عالمت حداقل مي باشد، تا رسيدن 
سطح روغن به حداكثر، روغن موتور اضافه كنيد. 

3.  پر كردن روغن 
درپوش گلويي تغذيه روغن را باز نماييد؛ به تدريج 
روغن موتور را به درون موتور بريزيد تا روغن به 
سطح حداكثر روي گيج برسد. موتور را استارت 
زده و اجازه دهيد حداقل يك دقيقه به طور درجا 
كار كند؛ مجدداً موتور را خاموش كرده و حدود 5 
دقيقه منتظر بمانيد؛ سطح روغن را دوباره چك 

كنيد تا در ميزان صحيح قرار داشته باشد.

توجه

موتور 	  روغن  حد  از  بيش  كردن  اضافه  از 
خودداري نماييد. ميزان روغن نبايد خيلي زياد 

يا خيلي كم باشد.

دريچه گلويی تغذيه 
روغن موتور
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4.  تعويض روغن موتور
پیش از تعويض روغن موتور، ابتدا عدم وجود نشتي 
روغن موتور را کنترل نمايید. در صورت وجود نشتي، 

انجام اعمال زير ضروري است :
پيچ تخليه روغن را باز كنيد تا روغن موتور تخليه 

شود.
پيچ تخليه روغن و سوراخ تخليه را تميز كرده، پيچ 
تخليه را سفت ببنديد. گشتاور سفت كردن پيچ 

N.m 25 تا 20 مي باشد.

اخطار

باال 	  خيلي  موتور  روغن  دمای  كه  صورتي  در 
باشد، ممكن است حين باز كردن پيچ تخليه، 
انگشتانتان بسوزد؛ بنابراين پس از كاهش دمای 
روغن موتور به ميزان مناسب، پيچ تخليه را باز 

كنيد.

دنبال  را  زير  مراحل  نشتي،  وجود  عدم  صورت  در 
كنيد :

درپوش گلويي روغن موتور را باز نماييد.
يك ظرف در زير كارتل موتور قرار دهيد.

پيچ تخليه روغن را با استفاده از آچار باز نماييد تا 
روغن موتور تخليه شود.

پيچ تخليه روغن موتور و واشر آب بندي را سوار 
كرده و با آچار تركمتر سفت كنيد.

قبل  توضيحي  روش  به  را  جديد  موتور  روغن 
اضافه نماييد.
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اخطار

روغن موتور سالم و سوخته هر دو مضر هستند، 	 
بنابراين دورنگه داشتن روغن موتور از دسترس 
كودكان و حيوانات ضروري مي باشد؛ چرا كه 
منجر  مي تواند  موتور  روغن  اشتباهي  خوردن 
به صدمات جسمي گردد. جهت پيشگيري از 
تماس مستقيم روغن موتور سوخته با پوست، 
هميشه، حين تعويض روغن موتور لباس آستين 
بلند و دستكش هاي ضد آب )همانند دستكش 
آشپزخانه( بپوشيد. در صورتي كه روغن موتور 
بر روي پوست پاشيد، بالفاصله پوست را با آب و 
صابون كاماًل بشوييد. لباس هاي آغشته به روغن 

موتور را تميز نماييد.

)3(  فیلتر روغن موتور 
فيلتر روغن موتور را به طور مرتب بر اساس مراحل زير 

تعويض نماييد :

با استفاده از ابزار مخصوص، فيلتر را باز نماييد، 
آچار را در خالف جهت عقربه هاي ساعت چرخانده 

و با دست فيلتر را خارج كنيد.
سطحي را كه فيلتر بر روي آن سوار مي شود با 

تكه اي پارچه تميز پاك كنيد.
اندكي روغن موتور بر روي حلقه آب بندي فيلتر 

جديد بماليد.
فيلتر جديد را با دست سفت كنيد تا پيچ در تماس 

با سطح سوار كردن قرار گيرد.

از نقطه تماس، با استفاده از ابزار مخصوص، فيلتر 
را 3/4 دور سفت كنيد.

به مخزن روغن موتور افزوده و درپوش گلويي را 
ببنديد.

اطراف  از  حين حركت موتور، عدم وجود نشتي 
فيلتر روغن موتور و پيچ تخليه را كنترل نموده، 
دورهاي  با  دقيقه  به مدت 5  موتور  دهيد  اجازه 

متفاوت كار كند.
پس از متوقف نمودن موتور، چند دقيقه منتظر 
بمانيد و سپس سطح روغن را كنترل نموده، در 
صورت لزوم، به ميزان مورد نياز روغن بيافزاييد. 

همچنين عدم وجود نشتي را كنترل نماييد.

3/4 دور



95

              بازرسی و موارد تعمیر و نگهداری

احتیاط

نصب 	  فيلتر  صحيح  كشش  به  رسيدن  براي 
اوليه  تماس  نقطه  كردن  مشخص  شده، 
اهميت  حائز  تماس  سطح  و  آب بندي  واشر 

مي باشد. 
جهت پيشگيري از نشتي روغن، بسته بودن 	 

فيلتر ضروري است اما نبايد خيلي سفت شود.
براي تعويض فيلتر، از قطعات اصلي استفاده 	 

نماييد. لطفاً كيفيت قطعه خريداري شده را 
كنترل نماييد.

وجود نشتي روغن در اطراف فيلتر روغن يا 	 
نادرست  نصب  معناي  به  روغن  تخليه  پيچ 
مي باشد.  آب بندي  واشر  ديدن  صدمه  يا 
تماس  بهمن  گروه  مجاز  نمايندگي هاي  با 

حاصل نماييد.

اخطار

موتور 	  روغن  فيلتر  و  سوخته  موتور  روغن 
استفاده شده را به روش صحيح دور ريخته يا 

بازيافت نماييد.

)4(  مايع خنک کننده موتور

1.   كنترل ميزان مايع خنك كننده موتور 
كنترل ميزان مايع خنك كننده موتور بايد از طريق 
انبساط  كنترل مخزن مايع خنك كننده )منبع 
رادياتور( انجام شود و نه از طريق سطح مايع درون 
رادياتور. پس از سرد شدن كامل موتور، در صورتي 
عالمت هاي  بين  كننده  خنك  مايع  سطح  كه 
گرفته  قرار   "LOW" حداقل  و   "FULL" حداكثر 
است. به معناي وجود مايع خنك كننده كافي در 

مخزن مي باشد.

)2(  افزودن مايع خنك كننده
در صورتي كه سطح مايع خنك كننده پايين تر 
از عالمت حداقل"LOW" باشد، بايد مايع خنك 

كننده بيافزاييد.
رادياتور در كارخانه با مايع خنك كننده C 35- پر 

شده است.
درپوش گلويي مخزن مايع خنك كننده را باز كرده 
و مايع خنك كننده كافي درون مخزن بريزيد تا 

سطح مايع به عالمت حداكثر "FULL" برسد.

مخزن مايع خنك كننده
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در صورت كاهش سريع و زياد مايع خنك كننده يا 
در صورت نياز مكرر به افزودن مايع خنك كننده، 
ممكن است در سيستم خنك كننده نشتي وجود 
مجاز  نمايندگي   با  لزوم  در صورت  باشد.  داشته 

گروه بهمن تماس حاصل نماييد.

اخطار

خنك 	  مايع  مخزن  درپوش  قراردادن  حين 
كننده فلش روي درب را با فلش روي مخزن 
هم راستا نماييد؛ در غير اين صورت نشتي رخ 

مي دهد.
مايع خنك كننده براي سالمتي مضر مي باشد. 	 

دسترس  از  را  كننده  خنك  مايع  بنابراين 
كودكان و حيوانات خانگي دور نگه داريد. مايع 
خنك كننده مصرف شده را بر اساس قوانين 

دور بريزيد.

 بازرسی و موارد تعمیر و نگهداری

3.   تعويض مايع خنك كننده

را در  رادياتور  از سرد شدن موتور، درپوش  پس 
خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا شل 
شود. درپوش را با نيروي زياد به پايين فشار ندهيد؛ 
پس از خالي شدن فشار داخل مخزن، درپوش را 

برداريد.
مخزن مايع خنك كننده را پياده كرده و پس از 
خالي كردن مايع خنك كننده در محل صحيح 

سوار كنيد.
پاييني  مايع خنك كننده در بخش  تخليه  پيچ 
رادياتور را باز كرده و پس از آن مايع خنك كننده 

را تخليه نماييد.

تا رسيدن مايع خنك كننده درون مخزن به سطح 
حداكثر "FULL"، مايع خنك كننده بيافزاييد و 

سپس درپوش مخزن را ببنديد.
رادياتور را با مايع خنك كننده پر كرده و درپوش 

را سفت ببنديد.
موتور را استارت زده، اجازه دهيد به طور درجا به 
مدت 2 تا 3 دقيقه كار كند تا هواي درون سيستم 

خنك كننده تخليه شود.
موتور را متوقف نموده، اجازه دهيد موتور خنك 
شود؛ در صورت نياز مايع خنك كننده را بر اساس 

موارد توضيحي اضافه كنيد.
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احتیاط

حين 	  مي بايست  كننده  خنك  مايع  تعويض 
پارك بودن خودرو در مكان مسطح انجام شود.

اخطار

موتور 	  كننده  خنك  مايع  دماي  كه  زماني 
باالست، باز كردن درب رادياتور بسيار خطرناك 
بخار  و  داغ  كننده  مايع خنك  كه  است؛ چرا 
بنابراين  پاشيد؛  خواهد  بيرون  به  فشار  تحت 
كه  نماييد  باز  را  رادياتور  درپوش  زماني  فقط 

دماي مايع خنك پايين باشد.

)5(   شلنگ ها و اتصاالت سیستم خنک کننده 
عدم وجود نشتي، خرابی، صدمه در شلنگ هاي 
سيستم خنك كننده را به صورت چشمي كنترل 
نموده، ميزان كشش تسمه را بازرسي نماييد. در 
صورت مشاهده هر كدام از موارد باال شلنگ ها و 

يا اتصاالت را تعويض نماييد.

)6(   دريچه گاز
به  ورودي  هواي  عبور  براي  محلی  گاز  دريچه 
داخل موتور بنزيني است كه عملكرد آن پيش از 
خروج از كارخانه تنظيم شده است. به طور عملي، 
مالك خودرو قادر به تنظيم پيچ دريچه گاز جهت 
ميزان نمودن دور و تغيير عملكرد سيستم خودرو 

نمي باشد.

در صورت دستكاری، صحت اطالعات حسگر موقعيت 
كاهش  به  منجر  قرارگرفته،  تأثير  تحت  گاز  دريچه 
خودرو  خروجي  گازهاي  افزايش  و  موتور  عملكرد 

مي شود.
تنظيم كننده دور در جاي موتور )استپر موتور(
  ECU توسط  و  شده  نصب  گاز  دريچه  بدنه  در 
كنترل مي شود. تنظيم استپر موتور توسط مالك 

قابل انجام نمي باشد.
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)7(   سیستم خروجي گازهاي آالينده 
وجود صدمه، ترك يا كج شدگي قطعات را كنترل   .1

نماييد.
وجود نشتي، شل شدگي، فشردگي يا صدمه ديدن   .2
در صورت شل  نماييد.  كنترل  را  اگزوز  سيستم 
شدن، پيچ يا مهره ها را با گشتاور N.m 45 تا 35 

سفت نماييد؛

احتیاط

موارد 	  تمامي  سوختگي،  از  جلوگيري  جهت 
شدن  خنك  از  پس  بايد  نگهداري  و  تعمير 

سيستم اگزوز انجام شود.

3.   كنترل گازهاي خروجي )دود اگزوز(
سفيد، آبي يا سياه بودن دود اگزوز، نشانگر نقص 
كنترل  مي باشد. جهت  از خودرو  بخش هايي  در 
خودرو به نمايندگي  هاي مجاز گروه بهمن مراجعه 

نماييد.

با وجود اين، سفيد شدن دود اگزوز در زمستان عادي 
است؛ چرا كه مقدار زيادي بخار آب درون دود اگزوز 
وجود داشته، در نتيجه دود اگزوز بدليل خروج بخار 

آب، سفيد به نظر مي رسد.

احتیاط

در صورت بروز يكي از مشكالت زير مي توانيد 	 
جهت انجام تعميرات به نمايندگي های مجاز 

گروه بهمن مراجعه نماييد.

)8(   سیستم جرقه
1.   واير شمع

عدم شكستگي و اتصال صحيح واير شمع را كنترل 
نماييد.

مقاومت واير شمع را اندازه گيري كنيد. مقدار عادي 
K    /m 16 يا K    /m 20 در هر واير مي باشد.
در صورت وجود مشكل، واير شمع را تعويض نماييد.

توجه

تمام واير شمع ها را كنترل نماييد. از اتصال 	 
را  واير  نموده،  حاصل  اطمينان  وايرها  محكم 
وايرهای  تمام  بزنيد.  جا  خود  محل  در  كاماًل 

معيوب را تعويض كنيد.

       d       d
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2.  شمع 

ميزان دهانه شمع mm 1/0 تا 1/1 مي باشد.

واير را از شمع جدا نماييد.

از  و  بگيريد  را  سيم  انتهاي  كشيدن،  بيرون  حين 
نگه داشتن بخش انعطاف پذير وايرخودداري نماييد.

شمع را با استفاده از آچار شمع باز كنيد.
كنترل  را  روي شمع  بر  كربن  ذرات  وجود  عدم 
نماييد، در صورت وجود كربن با استفاده از فرچه 

سيمی شمع را تميز نماييد.

تنظيم  و  كنترل  را  شمع  دهانه  فاصله  ميزان 
نماييد، ميزان فاصله دهانه شمع در تمام سطح 

الكترود مركزي بايد يكسان باشد.
شمع توصيه شده را نصب كنيد.

واير را به طور صحيح در محل خود نصب نماييد.

صحيح غلط
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هشدار

با دست 	  را  آن  ابتدا  كردن شمع،  سوار  حين 
پيچ  رزوه هاي  به  باشيد  مراقب  كنيد.  سفت 
و  تركمتر  آچار  با  را  آن  سپس  نزنيد.  صدمه 

گشتاور N.m 25 سفت كنيد.
از شمع داراي رزوه پيچ نادرست استفاده نكنيد. 	 

در صورتي كه شمع بيش از حد سفت شود يا 
شمع بزرگتر بسته شود. در زمان تعويض شمع، 

ممكن است رزوه ها صدمه ببينند.

)9(   سیستم ورودي هوا )فیلتر هواکش(

است  قرار گرفته  موتور  فيلتر هوا درون محفظه 
و براي تميز نمودن هوا پيش از ورود به سيلندر 
بكار مي رود. در صورتي كه فيلتر هوا خاك گرفته 
باشد، هواي ورودي به موتور كم شده، در نتيجه 
قدرت موتور كاهش يافته و مصرف سوخت افزايش 

مي يابد.

فيلتر هوا را به طور مرتب به روش زير، كنترل و 
تميز نماييد :

بخش  كرده،  باز  را  هوا  فيلتر  اطراف  بست هاي    )1(
بااليي درپوش فيلتر را پياده كنيد.

)2(  فيلتر هوا را با استفاده از هواي پر فشار تميز كنيد. 
تعويض  را  فيلتر  بودن  كثيف  خيلي  صورت  در 

نماييد.
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3.   روغن گیربكس و جعبه فرمان

روغن گيربكس بايد داراي مشخصات جدول زير 
باشد :

مشخصات روغن روانكارمحدوده دمايی

-10 C زيرSAE 75W/85,API 

GL-4

-15 C بااليSAE 85W/90,API 

GL-4

خودروي شما در كارخانه با روغن
                               پر شده است.

گشتاور سفت كردن پيچ تخليه روغن گيربكس)1(  
پيچ  روغن،  افزودن  از  پس  مي باشد.   21  N.m

تخليه را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد.
جعبه فرمان را با گريس بر پايه كلسيم – ليتيوم 

روانكاري نماييد.
4.  کنترل پشت آمپر )صفحه کیلومتر(

قرارداده،   "ON" روشن  وضعيت  در  را  سوئيچ 
چراغ هاي هشدار، اخطار و درجه نشانگر سوخت 

را كنترل نماييد.

موتور را استارت زده، عملكرد عادي ديگر چراغ هاي 
نشانگر را كنترل كنيد؛ سپس از روشن شدن خودرو، 

عملكرد صحيح سرعت سنج را كنترل نماييد.

5.  کنترل چراغ ها
جلو،  چراغ هاي  كرده،  روشن  را  چراغ ها  تمام 
چراغ هاي موقعيت كوچك جلو و ديگر چراغ ها 
فشار  آهسته  را  ترمز  پدال  نماييد؛  كنترل  را 
چراغ هاي  شدن  روشن  حالت  اين  در  دهيد؛ 
دسته  قرارداشتن  حين  نماييد،  كنترل  را  ترمز 
دنده در دنده عقب "R"، روشن شدن چراغ هاي 
روشن شدن  نهايتاً  را كنترل كنيد؛  دنده عقب 
چراغ  پالك راهنمايي رانندگي، عدم وجود گرد 

و خاك و صدمه ديدن آن را كنترل نماييد.

SAE 85W/90,API GL-4
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6.  کنترل بوق، چراغ هاي راهنما، برف پاك کن ها 
      شیشه شوي و سیستم گرم کن شیشه

عملكرد عادي بوق، چراغ هاي راهنما، برف پاك 
كن ها، شيشه شوي و سيستم گرم كن شيشه را 

كنترل نماييد.

7.  کنترل سوخت 
جهت  كافي  سوخت  وجود  رانندگي  از  پيش 

پيمودن مسافت مورد نظر را كنترل نماييد.

کنترل قفل درب ها  .8
قفل  درب ها،  عادي  عملكرد  از  اطمينان  براي 

درب ها را كنترل نماييد.

کنترل آينه ديد عقب   .9
زاويه آينه ديد عقب را به نحوي كنترل نماييد كه 
اجسام پشت سر خودرو از صندلي راننده به طور 

واضح در آينه ديده شوند.

10.   کنترل مثلث شبرنگ خطر و پالك راهنمايی   
       و رانندگي

سالم بودن مثلث شبرنگ خطر و تميز و سالم بودن 
پالك راهنمايي و رانندگي را كنترل نموده، نصب 
محكم پالك راهنمايي و رانندگي و مشخص بودن 

كلمات و اعداد آن را كنترل نماييد.

11.  غربیلک فرمان 

راست  به  چپ  از  آهسته  را  فرمان  غربيلك 
بچرخانيد تا خالصی آن را كنترل نماييد. خالصی 
تا  بايد حدود 0  بيروني  از دايره  غربيلك فرمان 
30 ميلی متر باشد. آهسته با خودرو در مكاني 
باز رانندگي كرده، حركت راحت ، منظم و بدون 
صداي غربيلك فرمان را كنترل نماييد. در صورت 
وجود ايراد به نمايندگي  هاي مجاز گروه بهمن 

مراجعه نماييد.
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12.   پدال کالچ

خالصی پدال كالچ بايد حدود 15 تا 20 ميلی متر 
باشد. در صورت خالصی خيلی زياد يا كم پدال 
كالچ، يا در صورتي كه پس از فشردن، پدال كالچ 
كاماًل باال نمي آيد، بالفاصله با نمايندگي مجاز گروه 

بهمن مراجعه نماييد.

13.   سیستم ترمز 
)1(  روغن ترمز

مخزن روغن ترمز درون محفظه موتور قرار گرفته 
است حين كنترل ميزان روغن ترمز، در صورتي 
 MIN از عالمت حداقل پايين تر  كه سطح روغن 
قرارداشت، روغن ترمز "HZY3" يا معادل آن به 

مخزن بيافزاييد.
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احتیاط

ترمز 	  روغن  با  كارخانه  در  خودرو  كه  آنجا  از 
مذكور پر شده است، تركيب كردن اين روغن با 
هر نوع روغن ديگر غير مجاز مي باشد؛ در غير 
اين صورت، سيستم ترمز دچار نقص هاي جدي 

خواهد شد.
روغن ترمز بايد هر دو سال تعويض گردد. پس 	 

از طي اين مدت، استفاده از روغن ترمز كهنه 
مجاز نمي باشد. همچنين روغن ترمزي كه در 
هواي آزاد انبار شده، قابل استفاده نيست و بايد 

دور ريخته شود.

احتیاط

از آنجا كه روغن ترمز به شدت براي چشمها 	 
بدنه  سطح  رنگ  همچنين  و  مي باشد  مضر 
روغن  افزودن  حين  مي برد،  بين  از  را  خودرو 

ترمز به شدت مراقب باشيد.
در صورتي كه روغن ترمز كافي در مخزن روغن 	 

موتور،  زدن  استارت  حين  ندارد،  وجود  ترمز 
چراغ هشدار روغن ترمز روي پشت آمپر روشن 
مي شود. در اين حالت، بالفاصله سطح روغن 
كنترل  را  ترمز  روغن  مخزن  در  موجود  ترمز 
نماييد، در صورتي كه سطح روغن پايين تر از 
عالمت حداقل "MIN" بود، به مخزن روغن ترمز 

بيافزاييد.

)2(  پدال ترمز 

با نيرويي حدود Kg 30 پدال ترمز را فشار داده، 
فاصله بين پدال و كف خودرو را كنترل نماييد. 

حداقل فاصله نبايد كمتر از mm 90 باشد.
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توجه

بدون 	  بايد  خودرو  كف  و  ترمز  پدال  فاصله 
كف پوش اندازه گيري شود.

)3(  ترمز
در صورت ضرورت تنظيم خالصي پدال ترمز يا بروز 
مشكالت زير در سيستم ترمز، بالفاصله جهت تنظيم و 
تعمير ترمز، به نمايندگي هاي مجاز گروه بهمن مراجعه 

نماييد :
1.  ترمزگيري ضعيف

2.  نيروي نامتعادل ترمز )نيروي نامتعادل ترمزگيري 
    در هر چرخ(

3.  خالصي بسيار زياد پدال
4.  صداي ترمزگيري شديد

5.  لرزش پدال ترمز حين فشار آن

)4(  ترمز دستي
اهرم ترمز دستي را محكم بكشيد تا قفل شدن 
در  بايد  اهرم  نماييد.  كنترل  را  عقب  چرخ هاي 
سومين تا هشتمين كليك با نيروي Kg 25 تا 20 
قفل شود. زماني كه اهرم به موقعيت اوليه خود 

بازگردد، ترمزها نيز بايد آزاد شوند.

در صورت بروز مشكل در مراحل فوق، جهت تنظيم و 
تعمير ترمز به نمايندگي هاي مجاز گروه بهمن مراجعه 

نماييد.
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14.  جک زدن خودرو 
لطفاً حین جک زدن، مراحل زير را دنبال نمايید :

)1( خودرو را در مكاني سفت و مسطح پارك نماييد. 
در صورتي كه خودرو درون جاده قراردارد، هميشه 
چراغ هاي هشدار را روشن كرده و مثلث شبرنگ 

هشدار را در فاصله كافي از خودرو قراردهيد.
)2( ترمز دستي را درگير نماييد. دنده را در دنده عقب 
گذاشته و سپس در جلو و پشت سه چرخ ديگر 

بلوك مانع قراردهيد.

 بازرسی و موارد تعمیر و نگهداری

)3( جك را در مكان مناسب قرارداده و دسته جك را 
بچرخانيد تا باالي جك دقيقاً زير مكان مورد نظر 

قرارگيرد.

)4( آهسته و آرام دسته جك را بچرخانيد، تا چرخ از 
روي زمين بلند شود. خودرو را فقط در حد نياز 

بلند كنيد.

عقب جلو



107

              بازرسی و موارد تعمیر و نگهداری

اخطار

حين جك زدن خودرو، هميشه مراقب باشيد 	 
قرارداشته  متوازن  و  قائم  حالت  در  جك  كه 
را  آن  مي زند،  لق  كه جك  صورتي  در  باشد. 

پايين آورده، دوباره تنظيم نماييد. 
جك 	  روي  بر  را  خودرو  شيب ها،  در  هرگز 

قرارندهيد.
جهت جلوگيري از صدمات جسمي هرگز داخل 	 

خودرويي كه با جك باال رفته، نرويد.
جك فقط براي زماني كه بايد چرخ را تعويض 	 

كنيد مناسب مي باشد.
در صورت لزوم انجام عملكرد كنترل و تنظيم 	 

در زير خودرو، هميشه خودرو را بر روي خرك 
و  مجاز  غير  با جك  كار  اين  انجام  قراردهيد. 

خطرناك مي باشد.

15.   الستیک ها
)1( کنترل الستیک ها به روش زير :

از فشارسنج باد براي كنترل فشار باد الستيك ها 
باد  نماييد، فشار  استفاده  زاپاس(  )بجز الستيك 
الستيك بايد مطابق با استانداردهاي روي برچسب 
الستيك باشد. در صورت لزوم الستيك را باد بزنيد.

احتیاط

فشار باد الستيك را در حالت سرد اندازه گيري 	 
نماييد.

فشار باد خيلي پايين الستيك منجر به فشار 	 
آمدن به آج هاي الستيك شده، كه هم به چرخ 

و هم به الستيك صدمه مي زند.

آج  شيار  و  الستيك  سطح  بين  ارتفاع  اختالف 
نبايد  آج  ارتفاع  نماييد،  اندازه گيري  را  الستيك 
صورت،  اين  غير  در  باشد،   1/6  mm از  كمتر 
نماييد.  نو تعويض  با الستيك  را  الستيك كهنه 
براي سادگي كنترل، چندين عالمت مثلث شكل 
كه  است،  شده  حك  الستيك  ديواره  روي  بر 

موقعيت سايش روی آج را نشان می دهد.

موقعيت سايش روی آج

عالمت مثلث
شكل
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سايش غير عادي يا غير متوازن، ترك يا صدمه 
ديدن الستيك را كنترل نماييد، در صورتي كه 
الستيك داراي سايش نامتقارن بود، بايد بازرسي 
شود. در صورت وجود ترك يا صدمه، الستيك را 

تعويض نماييد.
سفت بودن پيچ هاي چرخ را كنترل كنيد.

بر  يا ديگر مواد خارجي  عدم وجود ميخ، سنگ 
روي الستيك را كنترل كنيد.

)2(   جابه جايي الستیک ها

متوازن  غير  سايش  از  جلوگيري  جهت 
بار  هر  آنها،  مفيد  عمر  افزايش  و  الستيك ها 
جابه جايي  مسافت،   10000  Km طي  از  پس 
الستيك ها را به ترتيب نمايش در تصاوير انجام 
دهيد. پس از جابه جايي، فشار باد الستيك ها را 

بر ميزان مشخص شده تنظيم نماييد.

)3(   تعويض الستیک ها

الستيك را به روش زير تعويض نماييد :
از خودرو  را  زاپاس  و الستيك  آچار چرخ  جك، 

خارج نماييد.
مهره های چرخ را شل كرده، اما خارج نكنيد.

به روش توضيحي در صفحات قبل، خودرو را بر 
روي جك قراردهيد.

جابه جايی پنج چرخ 
)به همراه الستيك زاپاس(

جابه جايی چهار چرخ 

درو
خو

ت 
رك

 ح
ت

جه
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الستيك را پياده كنيد .
را  چرخ  مهره هاي  و  زده  جا  را  جديد  الستيك 
تعويض كنيد، مهره هاي چرخ را اندكي سفت كنيد.
جك را پايين آورده، از آچار چرخ براي سفت كردن 
مهره ها به ترتيب نمايشی در تصوير استفاده كنيد.

احتیاط

چهار 	  هر  همزمان  الستيك ها،  تعويض  حين 
الستيك را با الستيك های مشابه و هم اندازه 

تعويض نماييد.

توجه

سمت باريك مهره را داخل قرارداده و به طور 	 
يكسان تمام مهره ها را سفت كنيد تا الستيك 

بر روي چرخ قرارگيرد.

4.   پیاده و سوار کردن الستیک زاپاس

بخش  )در  خودرو  كف  زير  در  زاپاس  الستيك 
عقب خودرو( قراردارد. جهت پياده كردن الستيك 
گيره  كرده،  باز  چرخ  آچار  با  را  مهره  زاپاس، 
الستيك زاپاس را پياده كرده، الستيك زاپاس را 

خارج كنيد.

الستيك هاست،  بقيه  مشابه  زاپاس  الستيك 
مي توانيد حين استفاده آن را با ديگر الستيك ها 
تعويض نماييد. در خودروهاي مجهز به الستيك 
الستيك  از  الستيك ها،  ديگر  با  متفاوت  زاپاس 
كنيد.  استفاده  اضطراري  موارد  در  فقط  زاپاس 
و  كرده  تعمير  بالفاصله  را  اصلي  الستيك هاي 

جايگزين الستيك زاپاس نماييد.

16 . مايع شیشه شوي شیشه جلو
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مخزن مايع شيشه شوي در محفظه موتور و پشت 
چراغ هاي جلو قرارگرفته است. ميزان مايع شيشه شوي 
موجود در مخزن را كنترل نموده و مايع مخصوص يا 

تركيبي از مايع شيشه شوي و آب بيافزاييد.

احتیاط

در 	  شوي  شيشه  مايع  وجود  عدم  صورت  در 
موتور  شوي،  شيشه  موتور  عملكرد  و  مخزن 
دچار نقص مي شود. هرگز ضد يخ موتور را درون 
مخزن مايع شيشه شوي نريزيد، چرا كه به رنگ 

بدنه خودرو صدمه مي  زند.

17 .   باتري 

عالمت  بين  بايد  باتري  الكتروليت  مايع  سطح 
روي   "LOWER" حداقل  و   "UPPER" حداكثر 
بدنه باتري باشد. در صورتي كه سطح مايع پايين تر 
باتري  بدنه  روي   "LOWER" حداقل  عالمت  از 
است، آب مقطر به باتري بيافزاييد. شل شدن يا 

زنگ زدن اتصاالت منجر نقص اتصال مي گردد.

بنابراين، هر گونه زنگ يا رسوبات سفيد را با آمونياك 
يا جوش شيرين شسته، سپس با آب تميز، آبكشي 
وازلين  يا  گريس  ترمينال ها  روي  بر  نهايتاً،  نماييد؛ 
بماليد. مراقب باشيد حين تميز كردن، آب وارد باتري 

نشود.
را  باتري  نبود،  در صورتي كه روش فوق كارساز 

تعويض كرده و اقدام به تعمير آن نكنيد.
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احتیاط

در صورت بروز نقص در پردازشگر الكترونيكی 	 
موتور )ECU(  سيستم پاشش سوخت ممكن 

است دچار وقفه گردد.

اخطار

هيدروژن 	  اشتعال  قابل  گاز  باتري  كه  آنجا  از 
ساتع مي كند، آن را از هر گونه شعله دور نگه 
داريد، در غير اين صورت باتري منفجر مي شود. 
بسيار  اطراف  به  باتري  الكتروليت  پاشيدن 
خطرناك بوده، در صورت ريختن الكتروليت بر 
روي پوست يا داخل چشم ها به شدت صدمه 
مي زند. در صورت بروز اين حالت، آن را با آب 
زياد شسته، بالفاصله به پزشك مراجعه نماييد.

حين انجام بازرسي و تعميرات از تماس اجسام 	 
باتري  منفي  و  مثبت  ترمينال هاي  با  رسانا 

جلوگيري نماييد.

18 .  جعبه فیوز اصلي 

جعبه فيوز اصلي در محفظه موتور در سمت راننده 
قرار دارد.

راحتي  به  درپوش،  چپ  سمت  كشيدن  باال  با 
مي توانيد درب جعبه فيوز را باز نماييد.

جعبه فيوز
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فيوز را بيرون كشيده و آن را تعويض نماييد. براي 
تعويض رله، مي توان آن را مستقيم بيرون كشيد.

موقعيت و عملكرد هر كدام از فيوزها و رله ها بر 
روی درب جعبه فيوز اصلي حك شده است. براي 
اطالع از مشخصات فيوزها و رله هاي مختلف درون 

خودرو، جدول فوق را مطالعه نماييد.

)1(  مشخصات فیوزها

30Aفن رادياتور1

15Aچراغ جلوي چپ2

15Aچراغ موقعيت كوچك و چراغ ترمز3

15Aچراغ جلوي راست4

15Aآژير صوتي5

15Aچراغ راهنما و دنده عقب6

15Aسيستم جرقه7

15Aبرف پاك كن8

9ECU15A

30Aفن كندانسور10

15Aكمپرسور كولر11

15Aفالشر12

15Aچراغ مه شكن جلو13

15Aبخاری14

20Aفندك15

سور
دان

 كن
رله
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)2(  مشخصات رله ها 

20Aرله پمپ بنزين1

20Aرله اصلي2

20Aرله كمپرسور كولر3

20Aرله بوق4

20Aرله چراغ مه شكن جلو5

20Aرله فن رادياتور6

20Aرله فن كندانسور7

احتیاط

به ياد داشته باشيد كه در هر جايگاه فقط فيوز 	 
با آمپر مشخص شده را مي توان مورد استفاده 
قرارداد، از قراردادن اجسام ديگر همانند فويل 
آلمينيومي يا سيم فلزي خودداري نماييد. در 
كوتاهي  در مدت  نيز  يدكي  فيوز  صورتي كه 
سوخت، ممكن است مشكلي در سيستم برق 
خودرو وجود داشته باشد، براي كنترل و تعمير 
بهمن  گروه  مجاز  نمايندگي هاي  به  خودرو 

مراجعه نماييد.

19 .  فیوز اصلي ذوب شونده
فيوز اصلي ذوب شونده در نزديك ترمينال مثبت 
باتري قراردارد )پس از بلند كردن صندلي راننده، 

مي توانيد آن را ببينيد(.

حين تعويض، فيوز اصلي را بيرون بكشيد و آن را با 
فيوز مشابه تعويض نماييد.

توجه

در صورتي كه فيوز اصلي ذوب شونده بسوزد، 	 
سيم كشي هاي خودرو بايد بازرسي و كنترل 
شود؛ فيوز را با فيوز كاماًل مشابه تعويض نماييد. 
استفاده از سيم فلزي به عنوان جايگزين موقت 
فيوز اصلي توصيه نمي شود، در غير اين صورت 
شده،  وارد  سيم ها  به  اضافي  بار  است  ممكن 
آتش  به  منجر  داغ شده، حتي  بسيار  سيم ها 

سوزي گردد.
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20.  تعويض المپ چراغ ها

)1(  المپ چراغ هاي جلو نور باال/نور پايین 

درب محفظه موتور را باز كرده، كانكتور اتصالي را 
جدا كرده، پوشش آب بندي را بيرون كشيده، فنر 
را فشار دهيد تا المپ بيرون بيايد، اكنون المپ را 

تعويض نماييد.
به ترتيب معكوس المپ جديد را سوار كنيد.

توجه

پايين چراغ 	  باال/نور  نور  از تعويض المپ  پس 
در  بايد  چراغ  نور  شعاع  تابش  زاويه  جلو، 

نمايندگي هاي مجاز گروه بهمن تنظيم شود.

)2(   چراغ کوچک موقعیت جلو

ابتدا چراغ تركيبي جلو را پياده كرده،  سپس سيت 
چراغ موقعيت جلو را پياده كرده، در نهايت المپ 

را تعويض نماييد.
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در  را  المپ ها  بكشيد،  بيرون  را  المپ  درپوش 
فشار  چرخانده،  ساعت  عقربه هاي  جهت  خالف 

داده و پياده كنيد.
)4(  چراغ داخلي سقفي 

سرپيچ گوشتي را در يك پارچه پيچيده، پوشش 
روي المپ را به صورت اهرمي پياده كرده، المپ 
را از پايه فنري جدا كنيد. پس از تعويض المپ، 
كنترل  را  فنري  پايه  در  جديد  المپ  گيركردن 

كرده، سپس پوشش روي المپ را سوار كنيد.
)5(  چراغ مه شكن جلو

بخش عقبي پايه المپ را باز كرده و المپ را به 
همراه پايه پياده كنيد، با فشار دادن، المپ را به 

سمت چپ چرخانده و پياده كنيد.

)6(   چراغ راهنماي جانبي و چراغ پالك راهنماي 
       رانندگي 

اين المپ ها به صورت بيضوي مي باشند. المپ هاي 
بيضوي را به طور مستقيم بيرون بكشيد.

)3(   چراغ ترکیبي عقب
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المپ هاي پالك راهنمايی و رانندگی را مي توان در 
خالف جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و بيرون 
كشيد. زماني كه المپ جديد را سوار مي كنيد آن 

را به داخل پايه المپ فشار دهيد.

با چرخاندن پايه المپ بر خالف جهت عقربه هاي 
ساعت مي توان آن را باز نموده و با چرخاندن در 

جهت عقربه هاي ساعت آن را ببنديد.

21 . پارك نمودن خودرو به مدت طوالني 
پارك  به مدت طوالني  را  در صورتي كه خودرو 
مي كنيد هر دو ماه يكبار آن را استارت بزنيد تا 
سيستم انژكتور به دليل رسوب سوخت در لوله ها 

مسدود نشود.

المپ پالك راهنمايی و رانندگی
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VIII .  مراقبت از ظاهر خودرو  
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توجه

بنزن 	  نفت،  بنزين،  تينر،  همانند  حالل ها  از 
پودرهاي  همانند  شوينده  محلول هاي  يا 
سفيدكننده يا محصوالت شوينده قوي خانگي 
خارجي  و  داخلي  سطوح  كردن  تميز  براي 
خودرو استفاده نكنيد، چرا كه اين مواد سمي 
و قابل اشتعال بوده، در صورت استفاده نادرست 
منجر به صدمات جسمي يا صدمه ديدن خودرو 

مي گردند.

1.   تمیز کردن داخل خودرو
تميز  به طور مرتب  را  بخش هاي داخلي خودرو 

كرده و داخل خودرو را منظم نگه داريد.
)1(  تمیز کردن بخش هاي پالستیكي 

آب و صابون يا مخلوط شوينده خنثي و آب گرم را 
تميز كردن  برای  اسفنج  يا  نرم  پارچه  از  استفاده  با 
بريد. چند دقيقه منتظر  بكار  بخش هاي پالستيكي 
بمانيد، سپس كثيفي را با دستمال تميز نموده و با 
پارچه سطوح را خشك كنيد. در صورت باقي ماندن 

هر گونه كثيفي مراحل را تكرار نماييد.

)2(  تمیز کردن بخش هاي پارچه اي 
از جاروبرقي براي تميز كردن گرد و خاك استفاده 

كنيد.

سطح آلوده را با پارچه آغشته به آب و صابون تميز 
نماييد. سپس آب را از سطح خشك كرده و با پارچه 
محصوالت  بازار  در  نماييد.  پاك  را  محدوده  تميز، 
لطفاً  دارد.  وجود  پارچه  كردن  تميز  براي  متفاوتي 
دستورالعمل كارخانه سازنده نوشته شده روي قوطي 

را دنبال نماييد.
)3(  کمربندهاي ايمني 

كمربندهاي ايمني را با آب و صابون ماليم تميز كنيد. 
از سفيد كننده، رنگ كننده و اين قبيل محصوالت 
استفاده نكنيد؛ چرا كه تسمه كمربند ضعيف شده و در 

نتيجه عملكرد حفاظتي كمربند كاهش مي يابد.
)4(  کف پوش

كثيفي عادي را با استفاده از آب و صابون ماليم تميز 
كنيد. ابتدا سطح را جارو كشيده و سپس كل سطح را 

با آب بشوييد، نهايتاً خودرو را در سايه خشك كنيد.
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2.   تمیز کردن بیرون خودرو

توجه

تميز نگه داشتن بدنه خودرو بسيار حائز اهميت 	 
مي باشد؛ در غير اين صورت ممكن است رنگ 

خودرو از بين رفته يا حتي بدنه زنگ بزند.

هر گونه آشغال يا مواد خارجي چسبيده به سطح رنگ 
بدنه مي تواند منجر به مشكالت زير شود.

شفافيت رنگ خودرو از بين برود.
بدليل از بين رفتن رنگ، بدنه زنگ بزند.

رنگ روي سطح بدنه از بين برود.

داليل اصلي از بين رفتن رنگ بدنه يا حتي زنگ زدن 
بدنه به شرح زير مي باشد :

نمك، آشغال آب و مواد خورنده شيميايي روي 
سطح جاده كه به مدت طوالني بر روي بدنه باقي 

مانده اند.
هرگونه صدمه مكانيكي، همانند خراش، سايش 
روي سطح رويي رنگ مي تواند منجر به خوردگي 

گردد.
داليل تسريع زنگ زدگي بدنه 

آب هواي اقيانوسي و آلودگي صنعتي
افزايش رطوبت هوا

خيس ماندن طوالني مدت قطعات بدنه 
قرارگرفتن خودرو به مدت طوالني در محيط با 

دماي باال و تهويه ضعيف

جهت نگه داشتن رنگ خودرو در شرايط خوب و 
جلوگيري از زنگ زدگي خودرو، لطفاً بدنه را تميز 

و دور از هر گونه زنگ زدگي نگه داريد.
)1(  شستشوي خودرو

لطفاً براي شستشوي بدنه خودرو، مراحل زير را 
دنبال نماييد :

سطح بدنه را با آب فشار باال بشوييد تا هر گونه گل   .1
و كثيفي تميز شود. آب بايد به اندازه اي پر فشار 
باشد كه كثيفي چسبناك را از روي بدنه تميز كند.

خودرو را به طور مرتب با جريان آب بشوييد و از   .2
اسفنج، برس نرم يا وسايل مشابه استفاده نماييد. 
تميز كردن بدنه با اجسام سفت همانند سيم ظرف 

شويي مي تواند به رنگ خودرو صدمه بزند.
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3.  سطح را آرام با پارچه نرم يا اسفنج آغشته به شوينده 
خنثي يا آب صابون تميز نماييد. 

احتیاط

شوينده ها 	  سازنده  كارخانه  دستورالعمل  به 
توجه نماييد. از شوينده هاي قوي خانگي براي 

شستشو استفاده نكنيد.

پس از تميز شدن كامل، شوينده روی بدنه را با آب   .4
پرفشار تميز نماييد.

با استفاده از حوله يا پارچه نرم، بدنه را آرام خشك   .5
كنيد. خودرو را در نور مستقيم آفتاب خشك نكنيد.

6.  با دقت سطح رنگ را بررسي كنيد. در صورت وجود 
هر گونه خراش، به روش زير آن را برطرف نماييد.
الف. خراش ها را تميز كرده و در هوا خشك كنيد. 
ب. رنگ و خش گير را با هم تركيب كرده، با قلم 

كوچك بر روي خراش ها بماليد.
پ. رنگ را به روش صحيح خشك كنيد.

اخطار

پس از شستشو، خشك بودن ترمزها را كنترل 	 
نماييد. در صورت خشك نبودن، با دنده پايين، 
ترمزها را به طور مداوم و آرام بگيريد تا خشك 

شوند.
حين روشن بودن موتور، اقدام به شستشو يا 	 

واكس زدن خودرو نكنيد.
حين شستشوي قطعات با لبه هاي تيز همانند 	 

به  دستكش  محافظ،  صفحات  يا  خودرو  زير 
دست كرده، لباس هاي آستين بلند بپوشيد تا 

دست ها و بازوهايتان صدمه نبينند.
سطح 	  روي  بر  محافظ  اليه  كردن  اسپري  از 

سيستم اگزوز خودداري نماييد؛ چرا كه منجر 
به آتش سوزي مي شود.
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)2(   واکس زدن 
براي محافظت از اليه بااليي رنگ، پس از شستشو 

بدنه را واكس زده و پوليش كنيد.
از واكس و پوليش با كيفيت باال استفاده كنيد.  .1

حين استفاده از واكس و پوليش به دستورالعمل   .2
استفاده كارخانه سازنده توجه نماييد.
بخش هاي كرومی را نيز واكس بزنيد.  .3

)3(   پارك نمودن
خوب،  شرايط  در  خودرو  بدنه  داشتن  نگه  براي 
خودرو را در مكاني خشك، با تهويه مناسب پارك 

نماييد.
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احتیاط

به 	  اقدام  دادن  هل  يا  نمودن  بكسل  روش  به 
روشن كردن خودرو نكنيد؛ در غير اين صورت 
مبدل كاتاليستي و سيستم اگزوز خودرو صدمه 

مي بيند.

اقدامات پيشگيرانه الزم براي مقابله با اشكال رخ 
داده را انجام دهيد.

1.   عدم روشن شدن موتور
چراغ هاي جلو را روشن كرده و سوئيچ خودرو را در 
موقعيت استارت "START" قرار دهيد تا وضعيت 
باتري را كنترل نماييد. در صورتي كه چراغ جلو 
كم نور شده يا روشن نمي شود، بدليل كم بودن 
باتري  ترمينالهاي  ضعيف  تماس  يا  باتري  شارژ 

است. علت را بيابيد.
در صورتي كه چراغ هاي جلو پر نور هستند، فيوزها 
را كنترل نماييد. در صورت عدم پيدا شدن اشكال، 
ممكن است مشكل جدي در سيم كشی وجود 

داشته باشد.
تماس  بهمن،  گروه  مجاز  نمايندگي  هاي  با  لطفاً 

حاصل نماييد.
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2.   استارت زدن موتور با استفاده از باتري کمكي 

اخطار

زماني كه باتري را شارژ كرديد، اما هنوز موتور 	 
باتري  يا  كمكي  باتري  از  نمي خورد،  استارت 
خودرو ديگر براي استارت زدن موتور استفاده 

نماييد.
در صورتي كه الكتروليت داخل باتري منجمد 	 

شده، لطفاً از روش استارت با استفاده از باتري 
كمكي استفاده نكنيد، چون احتمال انفجار يا 

ترك خوردن باتري وجود دارد.
در صورتي كه باتري به طور مرتب خالي ميشود، 	 

و علت مشخص نيست، لطفاً به نمايندگي  هاي 
مجاز گروه بهمن مراجعه نماييد.

جهت پيشگيري از صدمه ديدن خود ، خودرو 	 
و باتري، به دقت مراحل را دنبال نماييد. براي 
اطالع از جزئيات با نمايندگي  هاي مجاز گروه 

بهمن تماس حاصل نماييد.

اخطار

باتري گاز قابل انفجار ساتع مي كند، الكتروليت 	 
اسيدی خورنده بوده و هر لحظه امكان انفجار 
باتری وجود دارد، بنابراين حين كار در اطراف 
باتري، جهت جلوگيري از صدمات احتمالي به 

دقت موارد زيررا دنبال كنيد :
هميشه از عينك محافظ استفاده كرده، از نگاه 	 

كردن به باتري خودداري نماييد
باتري را در معرض شعله يا جرقه قرار ندهيد.	 
از تماس پوست و چشم ها با اسيد الكتروليت 	 

باتري جلوگيري كنيد. در صورت تماس اتفاقي، 
و  بشوييد  فراوان  آب  با  را  چشم ها  و  پوست 

بالفاصله به پزشك مراجعه نماييد.

باتري  از  استفاده  با  خودرو  زدن  استارت  براي 
كمكي، مراحل زير را دنبال نماييد :

)1(  باتري V 12 را در مكاني مناسب قرارداده و سيم ها 
را به باتري خودرو متصل نماييد. زماني كه باتري 
كمكي در خودروي ديگر است، لطفاً دو خودرو را 
در نزديكي هم و نه در تماس با هم قرارداده و ترمز 

دستي هر دو خودرو را درگير نماييد.
)2(  تمام تجهيزات جانبي بجز قطعات مورد نياز براي 
اعالم  چراغ هاي  و  جلو  چراغ هاي  همانند  ايمني 

خطر را خاموش نماييد.
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)3(  سر كابل مثبت باتري كمكي را به ترمينال مثبت 
باتري خودروي خود متصل نماييد.

)4(  سر كابل منفي باتري كمكي را به بدنه، جايي فاقد 
رنگ درخودروي خود متصل كنيد. حين اتصال 
كابل ها، مراقب باشيد تا دست ها و كابل را از درون 

پولي ها، تسمه ها يا فن عبور ندهيد.
)5(  ابتدا خودرو داراي باتري كمكي را استارت زده 
و دور موتور را به ميزان متوسط برسانيد؛ سپس 

موتور خودرو خود را استارت بزنيد.

)6( كابل ها را دقيقاً به روش معكوس پياده كنيد.

احتیاط

از استارت زدن با استفاده از باتري كمكي فقط 	 
در شرايط اضطراري استفاده كنيد.

سر كابل منفي را مستقيماً به باتري خالي متصل 	 
نكنيد، زيرا ممكن است باتري منفجر شود.

3.   خفه کردن موتور
در صورتي كه سوخت بيش از حد وارد سيلندر 
شود، موتور خفه مي كند. در اين حالت، دريچه گاز 
را نگه داريد تا سوخت اضافي خالي شود. مجدداً 
موتور را استارت بزنيد. به مدت زمان استارت زدن 
توجه نماييد، هر بار بيش از 15 ثانيه استارت نزنيد.
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4.   داغ کردن موتور 
موتور  است  ممكن  رانندگي،  سخت  شرايط  در 
به مدت كوتاهي خيلي داغ شود. در صورتي كه 
نشانگر دماي مايع خنك كننده، دماي خيلي باال را 

نشان مي دهند، به روش زير عمل كنيد :
)1(  سيستم تهويه مطبوع را خاموش نموده و خودرو 

را در مكاني ايمن پارك كنيد.
)2( با سرعت عادي به مدت كوتاهي موتور را روشن 
ميزان  به  مايع خنك كننده  تا دماي  داريد  نگه 

عادي پايين بيايد.
در صورت عدم كاهش دماي مايع خنك كننده، به 

روش زير موتور را كنترل نماييد :

)1( موتور را خاموش نموده و سالم و در محل بودن 
تسمه واتر پمپ را كنترل نماييد. حين استارت 
زدن عملكرد دماي فن را كنترل نموده، هر گونه 
حالت غير عادي را كنترل نماييد؛ فن را تنظيم 

كرده و يا اشكاالت موجود را برطرف نماييد.
)2(  ميزان مايع شيشه شوي درون مخزن و عدم نشتي 
رادياتور، واتر پمپ، گرمكن و لوله آب داغ را كنترل 
نماييد. در صورتي كه سطح مايع خنك كننده 
پايين تر از حداقل "LOW" مي باشد، به مخزن مايع 

اضافه كرده و سپس موتور را استارت بزنيد.
)3( در صورت عدم وجود نشتي، مخزن مايع خنك 
كننده و رادياتور را با مايع خنك كننده تازه پر 
كنيد )مبحث مايع خنك كننده موتور در بخش 
مطالعه  نگهداري"را  و  تعمير  موارد  و  "بازرسي 

نماييد(.

احتیاط

يا 	  بخار  خروج  مشاهده  حين  هميشه  لطفاً 
شنيدن صداي نشتي براي توقف خودرو، موتور 
را خاموش كنيد. زماني كه نشتي و خروجي 
را  موتور  محفظه  درب  رسيد،  پايان  به  بخار 
باز نموده، جوش آوردن مايع خنك كننده را 
كنترل نماييد و در صورت لزوم منتظر بمانيد تا 

مايع خنك كننده سرد شود.
خيلي 	  كننده  خنك  مايع  دماي  كه  زماني 

باالست، باز كردن درب رادياتور بسيار خطرناك 
مي باشد چرا كه مايع خنك كننده جوش و بخار 
پر فشار به بيرون پاشيده مي شوند. لطفاً پس 
از پايين آمدن دماي مايع خنك كننده درب 

رادياتور را باز نماييد.
لطفاً دست ها، ابزار يا لباس و زيورآالت )همانند 	 

كروات، دستبند و غيره( را از فن خنك كننده 
رادياتور و فن سيستم تهويه مطبوع دور نگه 
داريد، چرا كه حتی حين خاموش بودن موتور، 
ممكن است اين سيستم ها بدون هيچ هشداری 

روشن شوند.
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5.   بكسل نمودن خودرو
با  خودرو،  نمودن  بكسل  لزوم  صورت  در  لطفاً 

نمايندگي  هاي مجاز گروه بهمن تماس بگيريد.

توجه

لطفاً از تجهيزات مخصوص و روش صحيح براي 	 
بكسل نمودن استفاده كنيد، در غير اين صورت 

خودرو صدمه مي بيند.
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احتیاط

لطفاً به روش قرارداشتن چرخ هاي عقب به روي 	 
زمين خودرو را بكسل نكنيد، چرا كه گير بكس 

صدمه مي بيند. 
قفل 	  باز كردن  نمودن، جهت  بكسل  از  پيش 

حالت  در  را  خودرو  سوئيچ  فرمان،  غربيلك 
تجهيزات جانبي "ACC" قرارداده و چرخ هاي 
جلو را به سمت راست بچرخانيد. غربيلك فرمان 

را با مكانيزم مخصوص، قفل كنيد.


