سیستم پيشرفته بدون كليد (ريموت) و كليد فشاري استارت
سیستم پيشرفته بدون كليد (ريموت) و كليد فشاري استارت فقط در صورتیکه راننده حین همراه داشتن کلید
پیشرفته در خودرو و یا در محدوده عملکردی اطراف خودروباشد ،فعال خواهد شد.
بسته و باز نمودن قفل درها و در صندوق عقب

محدوده عملکردی بسته  /باز نمودن قفل درها و در صندوق عقب حدود  80سانتیمتری از مرکز دستگیره
درهای جلو میباشد.
هاچبک (باز نمودن)

صندوقدار

هاچبک (قفل نمودن)

فرستندههای خارجی

فرستندههای خارجی

فرستندههای خارجی

محدوده عملکرد
حین همراه داشتن کلید پیشرفته ،با فشردن دکمه روی دستگیر ه درهای جلو یا در صندوق عقب میتوان
قفل تمام درها و در صندوق عقب را باز و بسته نمود.
در صندوق عقب (فقط قفل نمودن)

درهای جلو

دکمه قفلکننده

دکمه قفلکننده

باز نمودن در صندوق عقب

صندوقدار  /هاچبک

فرستنده خارجی

محدوده عملکردی برای باز نمودن در صندوق عقب در خودروهای
صندوقدار  /هاچبک حدود  80سانتیمتر از مرکز در صندوق
میباشد.
در صندوق عقب را با فشردن دکمه الکتریکی بازکننده در ،باز
نمایید.
هاچبک

صندوقدار

محدوده عملکردی

دکمه الکترونیکی
بازکننده در صندوق

دکمه الکترونیکی
بازکننده در صندوق
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برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “پيشرفته بدون كليد (ريموت) و كليد فشاري استارت” یا “درها و قفلها” در فصل 3
را مطالعه نمایید.

سیستم استارت و کلید هوشمند
روشنکردن موتور

فرستندههای داخلی

محدوده عملکردی

محدوده عملکردی برای روشن کردن موتور ،تقریباً تمام اتاق
سرنشین بجز صندوق عقب و محدوده بار را در بر میگیرد.
پس از فشردن پدال ترمز با فشاردادن کلید فشاري استارت ،موتور
روشن میشود.

چراغ نمایشگر
()ON
چراغنمایشگر
()ACC

چراغ نمایشگر

•تا روشن شدن کامل موتور ،به فشردن پدال ترمز ادامه
دهید.
•پیش از روشن کردن خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
از قرار داشتن دستهدنده در وضعیت پارک ( )Pاطمینان
حاصل نمایید.

برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “درها و قفلها” در فصل  3یا مبحث “روشن کردن خودرو و رانندگی” در فصل  5را
مطالعه نمایید.

صندلی معمولی
صندلی را میتوانید به روش زیر تنظیم نمایید:
نحوه کار با صندلی معمولی
1
2
3
4
5

حرکت صندلی به جلو و عقب
تنظیم ارتفاع صندلی
تنظیم زاویه پشتی صندلی (نوع اهرمی)
تنظیم زاویه پشتی صندلی (نوع پیچی)
تنظیم محافظ کمر و پهلو (صندلی راننده)

برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “صندلیها” در فصل  2را مطالعه نمایید.

2

زیرآرنجی
استفاده از زیرآرنجی به روش زیر میباشد:
استفاده از زیرآرنجی

از درپوش کنسول وسط میتوان بهعنوان زیرآرنجی
استفاده نمود.

ضامن

برای حرکت زیرآرنجی به جلو ،ضامن آزادکننده را
فشار دهید.

جهت جمعکردن زیرآرنجی ،آنرا بهطور کامل به
عقب حرکت دهید.
ضامن آزادکننده

پیش از بازکردن درپوش کنسول وسط ،زیرآرنجی را
کام ً
ال جمع نمایید.
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برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “صندلیها” در فصل  2یا مبحث“قراردادن بارها” در فصل  6را مطالعه نمایید.

ایرکاندیشن (تهويه مطبوع) اتوماتیک
عملکرد سیستم ایرکاندیشن (تهویه مطبوع) به روش زیر میباشد:
عملکرد سیستم ایرکاندیشن اتوماتیک

کلید کنترل دمای سمت سرنشین جلو
کلید انتخاب وضعیت
کلید خاموش
دوحالته ()DUAL
()OFF

کلید کنترل دمای سمت راننده
کلید انتخاب وضعیت
اتوماتیک ()AUTO

 .1کلید  AUTOرا فشار دهید ،جهت وزش هوا ،انتخاب حالت هوای ورودی و میزان وزش هوا بهطور
اتوماتیک کنترل خواهند شد.
 .2برای انتخاب دمای مورد نظر کلید مربوطه را بچرخانید.
برای کنترل جداگانه دمای هوای سمت راننده و سرنشین جلو ،کلید ( DUALدوحالته) را فشار داده یا
کلید کنترل دمای سمت سرنشین جلو را بچرخانید.
فشاردادن کلید  AUTOبراساس دمای انتخابی ،تنظیمات زیر بهطور اتوماتیک انجام میشوند:
•انتخاب حالت هوای ورودی ،هوای تازه
•دمای هوای در جریان
بیرون  /گردش مجدد هوای داخل اتاق
•میزان وزش هوا
•عملکرد کولر
•جهت وزش هوا
•انتخاب  A/Cیا A/C ECO
 .3فشاردادن كليد  OFFسيستم ايركانديشن را خاموش ( )OFFمينمايد.

برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “سیستم ایرکاندیشن (تهويه مطبوع)” در فصل  6را مطالعه نمایید.

4

سيستم چراغهای جلوی هوشمند
پس از روشنکردن چراغهای جلو سیستم چراغهای جلوی هوشمند  ،AFSحین پیچیدن بهسمت راست یا چپ با
چرخاندن غربیلک فرمان ،جهت شعاع نور چراغهای جلو را تنظیم مینماید.
عملکرد چراغ نمایشگر خاموش AFS OFF

حین چرخاندن سوئیچ خودرو به وضعیت روشن ،ON
چراغ نمایشگر غیر فعال بودن سیستم  AFS OFFبرای
چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش میشود.
فشردن دکمه  AFS OFFعملکرد سیستم را غیر فعال
نموده و چراغ نمایشگر  AFS OFFرا روشن مینماید.

استفاده از دکمه AFS OFF

فشاردادن دکمه  AFS OFFسیستم  AFSرا غیر
فعال مینماید.
فشاردادن مجدد دکمه  AFS OFFسیستم را مجددا ً
فعال کرده ،چراغ نمایشگر  AFS OFFخاموش
میشود.
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برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “سیستم چراغهای جلو فعال ( ”)AFSدر فصل  5را مطالعه نمایید.

صفحه نمايشگر اطالعات مورد نياز خودرو
عملکردهای صفحهنمایشگر اطالعات مورد نیاز خودرو

دکمه تنظیم سرعت

دكمههاي روي فرمان

جزئیات

عملکرد

ساعت

زمان را نمایش میدهد.

دمای هوای بیرون

متوسط دمای هوای بیرون خودرو را نشان میدهد.

دکمه  INFOرا فشار دهید

میزان متوسط مصرف سوخت
سرعت متوسط خودرو

دکمه  INFOرا فشار دهید

میزان مصرف سوخت در حال حاضر
مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک

دکمه  INFOرا فشار دهید

دکمه INFO

سیستم صوتی

دکمه  INFOرا فشار دهید

دکمه  INFOرا فشار دهید

تصویر صفحه نمایش

برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “نمايشگر اطالعات مورد نياز خودرو” در فصل  6را مطالعه نمایید.
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سیستم چراغ راهنمای هوشمند
عملکرد چراغ راهنمای هوشمند

برای تغییر الین خودرو ،اهرم (دسته) راهنما را تا وسط به باال یا پایین حرکت داده و رها نمایید .پس از
رهاکردن دسته راهنما ،چراغ نمایشگر راهنما روشن شده چشمک میزند.
میتوان ،عملکردهای زیر را بهدلخواه تنظیم نمود .این تنظیمات باید توسط نمایندگی مجاز مزدا انجام
شود.
تنظیمات قابل تغییر

تنظیمات حاضر

عملکرد  3بار چشمکزدن چراغ هشدار
چراغ راهنما حین عملکرد کوتاه مدت
چراغ راهنما (تغییر الین حرکت) قابل
غیر فعال شدن میباشد.

فعال

پس از ایجاد تغییرات در تنظیمات

غیر فعال

برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “هشدار تغییر الین حرکت” در فصل  5را مطالعه نمایید.

سیستم روشن شدن چراغها حین ترمز اضطراری
نحوه عملکرد سیستم چراغ هشدار حین توقف ناگهانی

خودرو مزدا برای هشدار به خودروهای پشت سر حین ترمزهای ناگهانی ،مجهز به سیستم عالمت دادن
توقف ناگهانی از طریق چشمک زدن سریع و اتوماتیک چراغهای راهنما میباشد .این سیستم پس از آزاد
شدن پدال ترمز و یا برطرف شدن موقعیت اضطراری ترمزگیری (با توجه به عدم کاهش سرعت خودرو)
غیر فعال میشود.
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برای اطالع از جزئیات بیشتر ،مبحث “سیستم هشدار حین توقف ناگهانی” در فصل  5را مطالعه نمایید.

سخنی با مالکين محترم خودروی مزدا
از اینکه خودروی مزدا را انتخاب نمودهاید متشکریم .ما خودروی مزدا را با در نظر گرفتن رضایت مشتری طراحی
نموده و ساختهایم.
برای عملکرد بدون عیب خودرو و رانندگی بدون زحمت و لذت بیشتر از رانندگی با خودروی مزدا ،این کتابچه را
کام ً
ال مطالعه نموده و از توصیههای آن پیروی نمایید.
انجام سرویسهای منظم خودرو بهوسیله تعمیرکار ماهر باعث حفظ کیفیت و ارزش خودرو حین فروش مجدد
خواهد شد .شبکه گسترده نمایندگیهای مجاز مزدا برای انجام این خدمات در اختیار شما میباشد.
این نمایندگیها دارای پرسنل آموزش دیدهای میباشند که با بهترین کیفیت ،عمل سرویس صحیح و کامل خودرو
را به انجام میرسانند .عالوه بر این ،آنها ابزارهای کام ً
ال تخصصی و تجهیزات تخصصی فراهم شده ،در اختیار دارند.
وقتی نیاز به انجام سرویس و نگهداری دارید ،توصیه میکنیم به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
ما به شما اطمینان میدهیم که هدف همه ما در مزدا ،لذت بردن شما از رانندگی با خودرو مزدا و کمال رضایت
شماست.
گروه بهمن
بهمن موتور
نکات مهمی درباره این کتابچه

این کتابچه را داخل جعبه داشبورد خودرو نگهداری نمایید تا در مواقع اضطراری به آن دسترسی داشته باشید
و از رانندگی ایمن و لذتبخش بهرهمند گردید .حین فروش خودرو ،این کتابچه را در اختیار مالک جدید
قرار دهید.
تمامی تجهیزات و خصوصیات ذکر شده مطابق با زمان چاپ کتابچه میباشد .از آنجا که هدف اصلی مزدا
پیشرفت روزافزون میباشد ،مزدا حق تغییر خصوصیات درون کتابچه را در هر زمان و بدون اطالع قبلی برای
خود محفوظ نگه میدارد.
لطفاً بهخاطر داشته باشید که این کتابچه برای تمامی مدلها بوده ،لذا ممکن است به توضیحات تجهیزاتی
برخورد نمایید که با خودرو شما مطابقت نداشته باشد.

نحوه استفاده از این کتابچه
ت بردن از راندن
قصد ما کمک به شما برای حداکثر لذ 
خودرو میباشد .هنگامیکه کتابچه راهنما تمام و کمال
خوانده شود ،میتواند به روشهای مختلفی برای حصول
این هدف به شما کمک نماید.
عالئم و تصاویر مکمل نوشتار کتابچه به بهترین روش
بیانگر نحوه استفاده لذتبخش از خودرو میباشد .با
مطالعه این کتابچه نکاتی در مورد خصوصیات خودرو،
نکات ایمنی و نحوه راندن در شرایط مختلف جاده ای
در اختیار شما قرار میگیرد.
عالمت زیر در این کتابچه به معنای “این عمل را انجام
ندهید” یا “اجازه بروز این مورد را ندهید” میباشد.

هشدار
هشدار بهمعنی وضعیتی است که در صورت صرفنظر
کردن از آن خطر صدمات جسمی یا صدمه دیدن
خودرو یا هر دو وجود دارد.
توجه
توجه حاوی اطالعات و در برخی موارد پیشنهاداتی
میباشد که با رعایت آنها میتوان استفاده بهتری
از خودرو نمود.
این عالمت که بر روی برخی اجزای خودرو نصب شده
است ،نشانگر وجود اطالعات بیشتر مرتبط با آن قطعه
در کنابچه میباشد .برای اطالعات از جزئیات به کتابچه
راهنما مراجعه نمایید.

رجوع به خودروهای فرمان سمت چپ و فرمان سمت
راست بهنحوی ایجاد شدهاند که در صورت نگاه کردن
به همان سمت خودرو دیده خواهند شد .با وجود اینکه،
این کتابچه برای خودروهای فرمان سمت چپ تهیه
شده است ،برای خودروهای فرمان سمت راست نیز
قابل استفاده است.
فهرست الفبایی :فهرست الفبایی ،محل خوبی برای
شروع میباشد .در این فهرست ،تمامی اطالعات موجود
در کتابچه به ترتیب حروف الفبا لیست شدهاند.
شما در این کتابچه اخطار ،هشدار و توجههای زیادی را
مالحظه خواهید نمود.

اخطار
اخطار بهمعنی وضعیتی است که در صورت صرف
نظر کردن از آن خطر صدمات جسمی جدی یا مرگ
وجود دارد.

فهرست مطالب

خودروی شما در یک نگاه

نمای داخلی و خارجی خودرو و معرفی اجزای خودروی مزدا.

تجهیزات ایمنی اصلی

نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی ،شامل صندلیها ،سیستم کمربندهای ایمنی ،سیستم
صندلی محافظ کودک و ایربگهای سیستم حفاظت تکمیلی .SRS

شناسایی خودروی مزدا

شرح عملکردهای اصلی ،کنترلها ،باز نمودن /بستن و تنظیم اجزای مختلف

قبل از راندن خودروی مزدا

اطالعات مهمی درباره نحوه راندن خودروی مزدا

راندن خودرو مزدا

شرح نشانگرها و کنترلگرها

آسایش داخلی

نحوه استفاده از قابلیتهای تجهیزات مختلف همانند ایرکاندیشن (تهویه مطبوع) و
سیستم صوتی جهت آسایش راننده

موارد اضطراری

اطالعات مفیدی در مورد نحوه عملکرد در صورت وقوع موارد اضطراری

نگهداری و مراقبت

نحوه حفظ و نگهداری خودروی مزدا در بهترین شرایط

اطالعات مورد توجه مالک

اطالعات مهم مرتبط با مالک شامل گارانتی و نصب تجهیزات

مشخصات

اطالعات فنی خودروی مزدای شما

1
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تجهیزات ایمنی اصلی

صندلیها

صندلی جلو
پیشگیریهای الزم مرتبط با صندلی جلو

اخطار

از تغییر یا تعویض صندلیهای جلو خودداری نمایید:

ی یا شل کردن پیچها خطرناک است .صندلیهای جلو
ایجاد تغییر یا تعویض صندلیهای جلو مثل روکش صندل 
دارای اجزای ایربگ میباشند که در عملکرد سیستم حفاظت تکمیلی بسیار مؤثر است.
چنین تغییراتی میتواند منجر به صدمه دیدن سیستم محافظت تکمیلی ایربگ و بروز صدمات جانی گردد.
در صورت نیاز به هرگونه بازکردن یا بستن مجدد صندلیهای جلو با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

با صندلیهای جلوی صدمهدیده رانندگی نکنید:

رانندگی با صندلیهای جلو صدمهدیده خطرناک میباشد .یک تصادف ،حتی اگر به شدتی نباشد که باعث فعال
شدن ایربگها گردد ،میتواند باعث بروز صدمه به صندلیهای جلو که اجزاء مهم سیستم ایربگ در آن قرار
دارد ،گردد .در صورت بروز تصادف بعدی ،ممکن است ایربگ فعال نشده و منجر به بروز صدمات جسمی گردد.
همواره پس از تصادف ،صندلیهای جلو ،پیشکشندههای کمربند ایمنی جلو و ایربگها را توسط نمایندگی
مجاز مزدا بازدید نمایید.

از محکم بودن اجزای قابل تنظیم صندلیها در محل خود اطمینان حاصل نمایید:

صندلیها و پشتیصندلیهای قابل تنظیم که بهوسیله ضامن مهار نشده باشند بسیار خطرناک هستند .در
صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ممکن است صندلی یا پشتی آن حرکت کرده ،باعث بروز صدمات
جانی گردد .برای حصول اطمینان از محکم بودن اجزای قابل تنظیم ،صندلی را به جلو و عقب کشیده و پشتی
صندلی را تکان دهید.

صندلی راننده را فقط حین متوقف بودن خودرو تنظیم نمایید:

تنظیم صندلی راننده حین حرکت خودرو خطرناک میباشد .در این شرایط ممکن است راننده کنترل خودرو را
از دست داده ،منجر به بروز تصادف گردد.

با صندلی که پشتی آن خوابانیده شده ،رانندگی نکنید:

حرکت با خودرویی که پشتی آن خوابانده شده ،خطرناک میباشد ،چرا که در این شرایط کمربند ایمنی به
صورت کامل از شما محافظت نمیکند .حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،ممکن است بدن شما از زیر
کمربند بلغزد و در نتیجه در معرض صدمات جانی قرار گیرید .برای حداکثر محافظت ،کام ً
ال عمودی بنشینید.

در صورت قفل نشدن پشتی صندلی ،از رانندگی خودداری نمایید:

پشتی صندلی در محافظت از شما نقش مهمی را ایفا میکند .رها نمودن پشتی صندلی در حالت قفل نشده
خطرناک بوده ،ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،سرنشینان از جاي خود پرت شده و به دیگر
سرنشینان برخورد نمایند که نتیجه آن صدمات جسمی خواهد بود .همیشه پس از تنظیم صندلی حتی در
صورت عدم وجود سرنشینان دیگر در خودرو از قفل بودن پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

صندلیها

هشدار
حین برگرداندن پشتي صندلي به وضعيت عادي معمولي پشتي صندلي را با دست ديگر نگه داشته ،آنگاه اهرم
پشتي صندلي را جابهجا نماييد .در غير اينصورت ،پشتي صندلي بهطور ناگهاني به جلو پريده ،ميتواند منجر
به تصادف گردد.

 عملكرد صندلي

 1حرکت صندلی به جلو و عقب

برای حرکت صندلی به سمت جلو یا عقب ،اهرم را باال کشیده و صندلی را به موقعیت دلخواه حرکت داده و اهرم
را رها نمایید.
از بازگشت اهرم صندلی به موقعیت اصلی آن مطمئن شده و با حرکت صندلی به سمت جلو و عقب از قفل شدن
صندلی اطمینان نمایید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

صندلیها

 2تنظیم ارتفاع صندلی (صندلی راننده)

برای تنظیم ارتفاع صندلی ،اهرم را به سمت باال یا پایین حرکت دهید.
 3تنظیم زاویه پشتی صندلی (نوع اهرمی)

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی ،به آرامی به جلو خم شده اهرم را باال بکشید .سپس در موقعیت مورد نظر به پشتی
صندلی تکیه داده و اهرم را رها نمایید.
از برگشتن اهرم به موقعیت اولیه مطمئن شوید و با حرکت پشتی صندلی به سمت جلو و عقب از قفل شدن
اطمینان حاصل نمایید.
 4تنظیم زاویه پشتی صندلی (نوع پیچی)

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی به سمت جلو خم شده و پیچ را تا قرار گرفتن صندلی در موقعیت دلخواه
بچرخانید.
 5تنظیم محافظت کمر و پهلو (صندلی راننده)

برای افزایش محافظ ،اهرم را به سمت جلو بکشید و برای کاهش محافظ اهرم را به سمت عقب فشار دهید.
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صندلیها

گرمکن صندلی

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت
روشن ( ،)ONبا چرخاندن کلید مربوط به گرمکن روی
کنسول به سمت باال میتوان صندلی راننده و سرنشین
جلو را گرم نمود.
با افزایش شمارههای روی کلید ،دمای صندلی نیز
افزایش مییابد .هنگام عدم استفاده از گرمکن صندلی
کلید را به وضعیت  0بچرخانید.

اخطار
•حین استفاده از گرمکن صندلی به شدت مراقب
باشید .دمای گرمکن ممکن است برای افرادی
که در زیر به آنها اشاره شده ،خیلی داغ بوده،
منجر به سوختگی خفیف گردد.
• نوزادان ،کودکان ،افراد مسن ،افراد بیمار
• افراد دارای پوست حساس
• افراد بسیار خسته
• افراد مست
• افرادی که از داروهای خوابآور یا داروهای
سرماخوردگی استفاده نمودهاند.
•حین قرارداشتن مواد نگهدارنده رطوبت مثل
پتو یا بالش روی صندلی ،از گرمکن صندلی
استفاده نکنید .ممکن است صندلی به شدت
داغ شده ،منجر به سوختگی خفیف گردد.
•هرگز حین استراحت و چرت زدن از گرمکن
صندلی استفاده نکنید .ممکن است صندلی
بهشدت داغ شده ،منجر به سوختگی خفیف
گردد.
•از قرار دادن اجسام سنگین و دارای لبههای تیز
بر روی صندلی یا فرو کردن سوزن یا سنجاق
درون آن خودداری نمایید .ممکن است صندلی
به شدت داغ شده و منجر به سوختگی خفیف
گردد.

هشدار
برای تمیز نمودن صندلی از پاککنندههای آلی
استفاده نکنید .ممکن است سطح روکش و گرمکن
صندلی صدمه ببیند.
توجه
از گرمكن صندلي فقط در زمان روشن بودن موتور
استفاده نماييد و در مدت زمان طوالني از آن استفاده
ننماييد.
در برخی مدلها.
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صندلیها

صندلی عقب
پیشگیریهای الزم مرتبط با صندلی عقب

اخطار

از قراردادن وسایل روی صندلی عقب بیش از ارتفاع پشتی صندلی یا قراردادن اجسام روی سینی
صندلی عقب یا روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید:

قراردادن وسایل و بار بیش از ارتفاع پشتی صندلی و قراردادن اجسام بر روی سینی صندلی عقب یا پوشش
محفظه بار خطرناک میباشد .ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،اجسام به اطراف پرتاب شده
و به سرنشینان برخورد نمایند.

پیش از رانندگی ،از محکم بودن وسایل و بار اطمینان حاصل نمایید:

اجسام و وسایلی که محکم و ایمن در محل خود بسته نشده است ،ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای
ناگهانی به اطراف حرکت کرده و به سرنشینان برخورد نمایند.

از محکم بودن اجزای قابل تنظیم صندلیها در محل خود اطمینان حاصل نمایید:

صندلیها و پشتی صندلیهای قابل تنظیم که بهوسیله ضامن خود مهار نشده باشند ،بسیار خطرناک هستند.
در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،ممکن است صندلی یا پشتی آن حرکت کرده ،باعث بروز صدمات
جانی گردد.

در صورت قفل نشدن پشتی صندلی ،از اقدام به رانندگی خودداری نمایید:

پشتی صندلی در حفاظت از شما نقش مهمی را ایفا میکند .رها نمودن پشتی صندلی در حالت قفل نشده
خطرناک بوده ،ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،سرنشینان از خودرو به بیرون پرت شده یا به
دیگر سرنشینان برخورد نمایند که نتیجه آن صدمات جسمی خواهد بود .همیشه پس از تنظیم صندلی ،حتی
در صورت عدم وجود سرنشینان دیگر در خودرو از قفل بودن پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید.

هرگز حین حرکت خودرو به سرنشینان اجازه نشستن یا ایستادن بر روی پشتی صندلی را ندهید:

رانندگی در حالیکه سرنشینان بر روی پشتی صندلی خم شده نشستهاند ،خطرناک میباشد .نشستن کودکان بر
روی پشتی صندلی خم شده حین حرکت خودرو بسیار خطرناک میباشد .کودکی که به روش درستی محافظت
نشده باشد و بر روی صندلی مناسب قرار نگرفته باشد ،ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی
بهسمت جلو یا عقب و یا حتی خارج از خودرو پرتاب شده ،در معرض خطر صدمات جسمی شدید یا حتی
مرگ قرار گیرد و یا حتی ممکن است بهسمت سرنشینان دیگر پرتاب شده ،منجر به صدمه دیدن آنها گردد.

هرگز کلیدهای خودرو را به کودکان نسپرده ،اجازه بازی در خودرو را ندهید (صندوقدار):

در شرایطی که پشتی صندلی عقب را خم نمودهاید ،به کودکان اجازه بازی در خودرو را ندهید .پشتی صندلی
عقب را نمیتوان از داخل صندوق بهسمت جلو تا نمود ،اگر حین تا نمودن پشتی صندلی ،کودک به داخل
صندوق عقب برود ،در صورت برگشت ناگهانی صندلی به وضعیت اولیه امکان خروج کودک از راهی که به
داخل صندوق رفته است ،میسر نمیباشد .در صورتیکه کودک شما کم سن و سال است پشتی صندلی را در
حالت قفل نگه دارید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

صندلیها

اخطار

همیشه خودرو را قفل نموده و کلید را دور از دسترس كودكان نگه دارید:

قفل نکردن خودرو و یا قراردادن کلید در دسترس كودكان خطرناک میباشد .ورود کودکان به داخل صندوق
عقب از طریق صندلی عقبی که پشتی آن قفل نشده باشد یا از طریق در صندوق عقب میتواند منجر به گیر
افتادن ناگهانی آنها در صندوق عقب گردد و بهویژه در فصل تابستان ممکن است منجر به صدمات مغزی حین
حضور کودکان و در نتیجه گرمازدگی و یا حتی مرگ کودک شود .همیشه تمام درها و در صندوق عقب را قفل
نموده و برای اطمینان بیشتر پشتی صندلیهای عقب را به حالت اولیه برگردانید.

توجه
وقتی صندلی عقب را به وضعیت اصلی خود بر میگردانید ،کمربندهای ایمنی را نیز به وضعیت عادی برگردانده
و باز و جمع شدن کمربند ایمنی را کنترل نمایید.

خواباندن پشتی صندلیهای عقب به صورت
مجزا
برای خواباندن پشتی صندلیها

هشدار
حین فشردن دکمه پشتی صندلی عقب ،پشتی
صندلی را بهوسیله دست دیگر خود مهار نمایید،
در صورتیکه پشتی صندلی را مهار نکنید ،به صورت
ناگهانی بهسمت پایین حرکت نموده و میتواند به
انگشتی که دکمه را بهوسیله آن فشردهاید صدمه بزند.

 .2حین تازدن پشتی صندلیها به سمت جلو،
کمربندهای ایمنی صندلی عقب جانبی را در دو
طرف قرار دهید.
 .3تسمه کمربند را با دست نگه دارید.
 .4دکمه پشتی صندلی عقب را فشار دهید.
دکمه پشتی صندلی عقب

( .1صندوقدار)

کمربند ایمنی صندلی وسط عقب را باز نمایید.
(صفحه )2-23

هشدار
همیشه پیش از خواباندن پشتی صندلی عقب سمت
چپ ،کمربند ایمنی روی شانه را باز نمایید .در غیر
اینصورت ممکن است کمربند ایمنی ،قفل کمربند و
پشتی صندلی صدمه ببینند.

برای بازگرداندن پشتی صندلی به وضعیت عادی
(عمودی)

 .1کمربندهای ایمنی صندلی عقب جانبی را در دو
طرف قرار دهید.
 .2پشتی صندلیها را بهسمت باال بکشید.
 .3از بیرون کشیده شدن کامل تسمههای کمربند
ایمنی از زیر صندلی اطمینان حاصل نمایید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

صندلیها

 .4با اقدام به حرکت دادن پشتی صندلیها از قفل
شدن آنها اطمینان حاصل نمایید.
( .5صندوقدار)
کمربند ایمنی شانه  /روی پای صندلی عقب وسط
را بسته و از قرار داشتن مناسب تمامی کمربندهای
ایمنی در دسترس سرنشینان اطمینان حاصل نمایید.

اخطار

همیشه از بیرون آمدن کامل تسمه کمربند
ایمنی از زیر پشتی صندلیها اطمینان حاصل
نمایید.

قفل پشتی صندلی عقب (صندوقدار)

برای قفل نمودن پشتی صندلی ،کلید (سوئیچ معمولی)
را در سوراخ قفل جازده و در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.

برایبازنمودنقفلپشتیصندلی،کلید(سوئیچمعمولی )
را در سوراخ قفل جازده و در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.
 خودروهای مجهز به کلید پیشرفته.
باز

گیرکردن کمربند ایمنی زیر پشتی صندلی ،پس
از برگردان پشتی صندلی به موقعیت عمودی
آن ،خطرناک میباشد .در صورت بروز تصادف یا
ترمزهای ناگهانی ،کمربند ایمنی قادر به فراهم
آوردن حمایت کافی از سرنشین نمیباشد.

قفل

پس از برگرداندن پشتی صندلی به وضعیت
عمودی ،از دیده نشدن نشانگر قرمز اطمینان
حاصل نمایید:

پشتی صندلی که بهطور کامل به حالت عمودی
برنگشته خطرناک میباشد .در صورت ترمزهای
ناگهانی یا مانور دادن ممکن است پشتی صندلی
ناگهان به جلو پریده ،منجر به بروز صدمات جسمی
گردد .در صورت دیده نشدن نشانگر قرمز رنگ
روی دکمه پشتی صندلی عقب ،پشتی صندلی در
وضعیت عمودی قفل نشده است.

وضعیت قفل شده

وضعیت قفل نشده
نشانگر قرمز رنگ
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در برخی مدلها.

 زیرآرنجی

زیرآرنجی عقب در وسط پشتی صندلی عقب قرار دارد،
برای استفاده از آن در صورت عدم وجود سرنشین در
صندلی عقب وسط ،زیرآرنجی را بیرون کشیده و در صورت
عدم استفاده ،دوباره آنرا در پشتی صندلی جا بزنید.

تجهیزات ایمنی اصلی

صندلیها

ت سریها
پش 

صندلی عقب

پشت سریها برای کمک به افزایش حمایت از سرنشینان
در مقابل بروز صدمات وارده به گردن میباشند.

اخطار

همیشه پیش از رانندگی از نصب پشت سریها
به نحو صحیح در صندلیهای مورد استفاده
اطمینان حاصل نمایید:

رانندگی به نحوی که پشت سریها خیلی پایین بوده و
یا بيرون آورده شدهاند خطرناک میباشد .در صورت عدم
حمایت کافی از سرنشین ،حین بروز تصادف ممکن است
گردن وی دچار صدمات جدی گردد.

صندلی عقب وسط

تنظیم ارتفاع

برای باال آوردن پشت سری ،آنرا تا موقعیت دلخواه
باال بکشید.
ت سری ،دکمه ضامن پشت سری
برای پایین آوردن پش 
را فشرده ،سپس پشت سری را بهسمت پایین فشار
دهید.
پشت سری را به نحوی که باالی پشت سری با باالی
گوش سرنشین همتراز باشد تنظیم نمایید .برای
پیشگیری از بروز صدمات جسمی هرگز پشت سری را
هم ارتفاع گردن سرنشین تنظیم نکنید.
صندلی جلو

پیاده/سوار نمودن

برای پیاده کردن پشت سری ،در حالیکه دکمه ضامن را
فشار میدهید ،پشت سری را بهسمت باال بکشید.
برای سوار نمودن پشت سری ،در حالیکه دکمه ضامن را
فشار میدهید ،پشت سری را مستقیماً به سمت پایین و
داخل سوراخهای پایه پشت سری فشار دهید.

اخطار

همیشه حین استفاده از صندلیها ،پیش از
رانندگی ،پشت سریها را تنظیم نموده و از
تنظیم بودن پشت سری اطمینان حاصل نمایید:

رانندگی در حالیکه پشت سریها تنظیم نشدهاند،
خطرناک میباشد .در صورت عدم حمایت کافی از
سر سرنشین حین بروز تصادف ممکن است گردن
وی دچار صدمات جدی گردد.
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صندلیها

پشت سریهای متحرک (فعال)

صندلیهای جلو به پشت سریهای متحرک مجهز
میباشند.
در صورت تصادف ناشی از برخورد از عقب ،پشت
سریهای متحرک با استفاده از نیروی وارده به پشتی
صندلی توسط سرنشین ،سر سرنشین را به سمت جلو
حرکت داده ،منجر به کاهش حرکت سر به عقب و
فشار وارده به گردن میشوند .پشت سریهای فعال
صدمات ناشی از برخوردهای ضربهای (شالقی) حین
تصادف ناشی از برخورد از عقب خودرو را بسیار کاهش
میدهند.

اخطار
•همیشه پشت سریها را بهنحوی که در این
بخش شرح داده شده تنظیم نمایید .عدم
عملکرد به نکات ذکر شده میتواند منجر به
کاهش تأثیر مثبت پشت سری گردد.
•از اتصال تجهیزات جانبی همانند صفحه نمایش
تلویزیون به پشت صندلی جلو و/یا پشت
سری صندلی جلو خودداری نمایید .همچنین
از قراردادن اجسام سنگین یا ضخیم در جیب
پشتی صندلی خودداری نمایید .این عمل منجر
به کاهش عملکرد پشت سریهای فعال در
تصادفات ناشی از برخورد از عقب میگردد.
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توجه
ت سریهای فعال فقط در تصادفات از عقب
•پش 
خودرو فعال میشوند .پشت سریها پس از
تصادف به موقعیت اولیه خود بر میگردند.
•نحوه تنظیم پشت سریهای فعال کام ً
ال مشابه
پشت سریهای معمولی است.

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

پیشگیریهای الزم مرتبط با کمربند ایمنی
کمربندی ایمنی احتمال بروز صدمات جسمی جدی حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی را کاهش میدهد .لذا
مزدا توصیه مینماید راننده و تمامی سرنشینان همواره کمربند ایمنی خود را ببندند.
صندلیهای جلو دارای كمربند شانه و روی پا میباشند .این کمربندها دارای مکانیزم جمعکننده با قفلهای داخلی
میباشند که حین بالاستفاده بودن ،کمربندهای ایمنی را جمع مینمایند .قفل داخلی کمربند شرایط آسایش و
راحتی سرنشین را فراهم میآورد ،اما حین تصادف این قفل کمربند را در جای خود محکم میکند.
صندلیهای عقب دارای كمربند شانه/روی پا میباشند .کمربندهای ایمنی صندلی عقب جانبی دارای مکانیزم قفل
دو منظوره میباشند که در حالت اول برای استفاده معمول به صورت اضطراری قفل میشود و در حالت دوم برای
بستن صندلی ایمنی کودک به صورت اتوماتیک قفل میشود.
صندلی وسط عقب دارای تسمه شانه/روی پا با مکانیزم جمعکننده دارای قفل داخلی میباشد.

اخطار

همواره کمربند خود را ببندید و اطمینان حاصل نمایید که تمامی سرنشینان کمربند ایمنی خود را به
صورت صحیح بستهاند:

نبستن کمربند ایمنی بسیار خطرناک است .سرنشینی که کمربند ایمنی خود را نبسته است ،ممکن است حین
تصادف به دیگر سرنشینان یا اشیاء داخل خودرو برخورد کرده و یا حتی به بیرون خودرو پرت شود .هر کدام
از موارد فوق میتواند باعث بروز صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد .در شرایط مشابه سرنشینانی که
کمربند ایمنی خود را بستهاند در شرایط بسیار ایمنتری قرار دارند.

از بستن کمربند ایمنی پیچ خورده خودداری نمایید:

استفاده از کمربند ایمنی پیچ خورده خطرناک میباشد ،چرا که حین بروز تصادف تمامی پهنای کمربند برای
جذب و نگهداری نیروی برخورد در دسترس نمیباشد .در نتیجه نیروی بیشتری به سینه و شکم سرنشین وارد
شده و خطر صدمات جسمی یا مرگ را به همراه دارد.

هرگز در یک زمان از یک کمربند ایمنی برای بیش از یک نفر استفاده نکنید:

استفاده از یک کمربند ایمنی برای بیش از یک نفر در یک زمان بسیار خطرناک است .کمربند ایمنی که به این
صورت مورد استفاده قرار گیرد ،حین تصادف امکان جذب نیروی تصادف را نداشته ،ممکن است دو سرنشین
به هم برخورد کرده و بهشدت مجروح شده و یا حتی کشته شوند .هرگز از یک کمربند ایمنی در یک زمان
برای بیش از یک نفر استفاده نکنید و همیشه فقط زمانی اقدام به رانندگی نمایید که تمامی سرنشینان کمربند
ایمنی خود را بهطور صحیح بسته باشند.

از رانندگی با خودرویی که کمربند ایمنی آن صدمه دیده اجتناب نمایید:

استفاده از کمربند ایمنی صدمه دیده خطرناک میباشد .تصادف میتواند باعث صدمه دیدن تسمه کمربند
ایمنی گردد .کمربند ایمنی صدمه دیده نمیتواند حین تصادف حفاظت کافی را ایجاد نماید .پس از هر تصادف
قبل از استفاده مجدد از کمربند ایمنی تمامی کمربندهای ایمنی مورد استفاده در تصادف را توسط نمایندگی
مجاز مزدا بازدید نمایید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

اخطار

كمربند قسمت روی شانه کمربند ایمنی را به صورت صحیح قرار دهید:

قرارگیری نادرست قسمت شانه کمربند ایمنی خطرناک میباشد .همیشه از قرارگیری صحیح تسمه روی شانه
کمربند ایمنی در عرض شانه نزدیک گردن اطمینان حاصل نمایید .از عبور دادن کمربند ایمنی در زیر بازو و
روی گردن یا از روی بازو خودداری نمایید.

كمربند روی پای کمربند ایمنی را به صورت صحیح قرار دهید:

كمربند روی پا را نباید خیلی باال قرار داده در صورت بروز تصادف ،خیلی باال بودن تسمه روی پا منجر به تمرکز
نیروی شدید به محدوده شکم و بروز صدمات جسمی جدی میگردد .كمربند قسمت روی پای کمربند ایمنی را
تا آنجا که ممکن بوده و احساس راحتی میکنید ،پایین ببندید.

دستورالعملهای الزم حین استفاده از مجموعه کمربند ایمنی:

•کمربندهای ایمنی ب ه گونهای طراحی شدهاند که روی بخشهای استخوانی بدن بسته شوند و باید در
پایینترین نقطه ممکن لگن یا لگن ،سینه و شانهها بسته شوند؛ از بستن تسمه روی پا کمربند ایمنی بر
روی شکم اجتناب نمایید.
•کمربند ایمنی باید حین حفظ راحتی و آسایش سرنشین تا حد ممکن محکم بسته شود .کمربند ایمنی
شل ،میزان ایمنی استفادهکننده را بهشدت کاهش میدهد.
•دقت نمایید که تسمه کمربند به واکس ،روغن ،مواد شیمیایی و مخصوص ًا اسید باتری آغشته نشود.
شستشوی کمربند باید بهآرامی بهوسیله آب و صابون انجام شود .در صورتیکه تسمه کمربند فرسوده،
کثیف یا صدمه دیده ،باید آنرا تعویض نمود.
•پس از تصادف شدید ،حتی در صورت عدم مشاهده صدمه بر روی کمربند مورد استفاده ،تعویض کل
مجموعه کمربند ایمنی بسیار مهم است.
•کمربند را به صورت پیچ و تابدار نبندید.
•هر مجموعه کمربند ایمنی در یک زمان باید توسط یک نفر استفاده شود .عبور دادن کمربند ایمنی از روی
کودکی که در آغوش شماست ،خطرناک میباشد.
•هیچگونه تغییر یا اضافه نمودن چیزی که مانع سفت شدن یا آزاد شدن کمربند ایمنی توسط مکانیزم آن
شود نباید در کمربند ایمنی انجام پذیرد.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

هشدار
در صورت کثیف شدن کمربند یا حلقه تکیهگاه باالیی ،برگشت و جمع شدن کمربند دچار اشکال میشود،
بنابراین آنها را تمیز نمایید .برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد نحوه تمیزکردن کمربندهای ایمنی مبحث
“تمیزكردن کمربند ایمنی” در صفحه  8-60را مطالعه نمایید.
حلقه

بانوان باردار و اشخاص بیمار

بانوان باردار باید همواره کمربند ایمنی را ببندند .برای کسب اطالع بیشتر با پزشک خود مشورت نمایید.
قسمت روی پا کمربند ایمنی باید آهسته و آرام در پایینترین نقطه ممکن روی رانها بسته شود.
قسمت روی شانه کمربند ایمنی باید بهطور صحیح از روی شانه و نه از روی شکم عبور داده شده ،بسته شود.
افراد شدیدا ً بیمار نیز باید کمربند ایمنی خود را ببندند .برای اطالع از جزئیات بیشتر با توجه به نوع بیماری و
ناراحتی جسمی با پزشک خود مشورت نمایید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

 حالت قفل اضطراری

در حالت قفل اضطراری ،کمربند حین بروز تصادف با حفظ راحتی و آسایش سرنشین در محل خود قفل میشود.
کمربند ایمنی بهطور معمول حین بستن در وضعیت قفل اضطراری قرار دارد تا زمانیکه بیرون کشیده ميشود،
بهطور کامل در حالت قفل اتوماتیک قرار گیرد .در صورتیکه احساس نمودید حین حرکت یا توقف خودرو کمربند
سفت و آزاردهنده است ،ممکن است بهدلیل بیرون کشیدن بیش از حد ،تسمه کمربند در حالت قفل اتوماتیک
قرار گرفته باشد .برای برگرداندن کمربند به حالت قفل اضطراری و راحتی بیشتر ،تا در محلی ایمن و مسطح توقف
نموده و سپس کمربند را کام ً
ال به داخل برگردانید و مجددا ً آن را بیرون بکشید.
 حالت قفل اتوماتیک

همواره برای مهار نمودن صندلی ایمنی کودک و جلوگیری از جابهجا شدن آن حین تصادف ،صندلی کودک را
بهوسیله حالت قفل اتوماتیک مهار نمایید .برای فعال نمودن حالت قفل اتوماتیک کمربند ایمنی ،کمربند را کام ً
ال
بیرون کشیده و بر اساس دستورالعملهای مرتبط با صندلی ایمنی کودک ،آنرا قفل نمایید .کمربند با توجه به
اندازه صندلی ایمنی کودک جمع شده و در حالت قفل ایمنی باقی میماند .برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث
“صندلی ایمنی کودک” در صفحه  2-23را مطالعه نمایید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

 بازکردن کمربند ایمنی

کمربند ایمنی

دکمه روی قفل کمربند را فشار دهید.
در صورتیکه تسمه بهطور کامل جمع نمیشود،
آنرا کام ً
ال بیرون کشیده و از نظر پیچ و تاب داشتن
کنترل نمایید .سپس از جمعشدن کامل کمربند بدون
پیچخوردگی اطمینان حاصل نمایید.

 بستن کمربند ایمنی
زبانه قفل کمربند

قفل کمربند
تسمه روی پای کمربند ایمنی را تا آنجا که ممکن است
پایین (نه روی شکم) قرار داده و سپس انعطاف تسمه
روی شانه را بهنحوی که کام ً
ال بدن را در بر گیرد کاهش
دهید.

توجه

انعطاف کمربند را بگیرید.

در صورتیکه کمربند بهطور کامل به داخل جمع
نمیشود ،پیچ و تاب داشتن کمربند را کنترل نمایید.
در صورتی باز هم به داخل برنگشت ،آن را توسط
نمایندگی مجاز مزدا کنترل نمایید.

خیلی باال

بر روی استخوان
رانببندید

دکمه قفل

(صندوقدار)

حین استفاده از کمربند ایمنی عقب وسط ،مبحث
“کمربند ایمنی عقب وسط” در صفحه  2-19را مطالعه
نمایید.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

مکانیزمتنظیمارتفاعشانهکمربندایمنیجلو
کاهش ارتفاع

افزایش ارتفاع

سیستمهای پیشکشنده و کاهنده فشار
کمربند ایمنی جلو
برای حصول بهترین شرایط حفاظت ،کمربند ایمنی
راننده و سرنشین جلو به سیستم پیشکشنده و کاهنده
فشار مجهز شده است .برای اینکه هر دو سیستم بتوانند
به صورت صحیح عمل نمایند باید کمربند ایمنی به
طور صحیح بسته شود.
پیش کشندهها:

پس از تنظیم ارتفاع از قفل شدن تنظیمکننده اطمینان
حاصل نمایید.
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در تصادفات شدید از جلو یا نزدیک به جلو ،سیستمهای
پیشکشنده و کیسه هوای جلو همزمان فعال میشود.
حین منبسط شدن کیسههای هوا ،پیشکشنده کمربند
ایمنی جلو بالفاصله شلی کمربند را میگیرد.
(کلید غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو)

سیستم پیشکشنده و کیسه هوای سرنشین جلو
بهنحوی طراحی شدهاند که کلید غیر فعال نمودن کیسه
هوای سرنشین جلو در وضعیت روشن( )ONقرار داشته
باشد .هر زمان که کیسههای هوا و پیشکشندههای
کمربند ایمنی فعال شوند ،باید آن را تعویض نمود.
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث “کلید
غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو” در صفحه
 2-47را مطالعه نمایید.

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی
کاهنده فشار:

سیستم کاهنده فشار به منظور کاهش نیروی وارده
به قفسه سینه به شیوهای کنترل شده کمربند را آزاد
مینماید .در تصادفات از جلو وقتیکه بیشترین فشار به
کمربند وارد میشود ،کاهنده فشار به صورت مکانیکی
وارد عمل شده و در هر نوع تصادفی که سرنشین به حد
کافی به سمت جلو جابهجا شود عمل مینماید.
پس از تصادف حتی اگر مکانیزم پیشکشنده نیز فعال
نشود ،سیستم کاهنده فشار باید توسط نمایندگی مجاز
مزدا کنترل شود.

اخطار
کمربند ایمنی را فقط با توجه به دستورالعملهای
این کتابچه ببندید:

بستن غیر صحیح و قرارگیری غیر صحیح کمربند
ایمنی راننده و سرنشین جلو خطرناک میباشد.
بدون بستن صحیح کمربند ،سیستم پیشکشنده
و کاهنده فشار نمیتوانند حفاظت کافی را حین
تصادف داشته ،در نتیجه منجر به صدمات جسمی
شدید میگردند.
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث “بستن کمربند
ایمنی” در صفحه  2-15را مطالعه نمایید.

اخطار
در صورت فعالشدن سیستم پیشکشنده یا
کاهنده فشار کمربند ایمنی را بالفاصله تعویض
نمایید:

در صورت فعال شدن یک یا هر دو کیسه هوای
جلو ،سیستم پیشکشنده مربوطه نیز همزمان فعال
میشود .همانند کیسه هوا ،پیشکشندهها نیز فقط
برای یکبار عملکرد طراحی شدهاند.
در صورت عدم تعویض پیشکشندههای کمربند
ایمنی جلو ،خطر صدمات جسمی در تصادفات
افزایش مییابد .پیشکشندههای کمربند ایمنی و
کیسههای هوا بالفاصله پس از هر تصادفی که منجر
به فعال شدن آنها میگردد باید تعویض شوند.
عالوه بر این ،سیستم کاهنده فشار ،فقط یکبار در
تصادف فشار وارده به قفسه سینه را کاهش میدهد
و این دلیل نیز مزید بر علت تعویض سیستم کمربند
ایمنی پس از تصادف میباشد.
توصیه میشود پس از هر تصادف مکانیزم
پیشکشنده کمربند ایمنی و ایربگ را در نمایندگی
مجاز مزدا مورد کنترل قرار دهید.

هیچگونه تغییری در سیمکشی یا اجزاء سیستم
پیشکشنده ایجاد نکرده و همچنین از بکاربردن
تجهیزات آزمایش الکتریکی روی آن خودداری
نمایید:

ایجاد تغییر در سیمکشی یا اجزای سیستم
پیشکشنده یا بکار گرفتن تجهیزات آزمایش
الکتریکی روی آن خطرناک میباشد ،ممکن است
باعث عمل کردن ناگهانی آن یا غیر فعال شدن
سیستم و عدم عملکرد آن در صورت بروز تصادف
و در نهایت صدمات جسمی به تعمیرکاران یا
سرنشینان گردد.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

اخطار
سیستم پیشکشنده را با توجه به قوانین دور
اندازيد:

دور انداختن نادرست سیستم پیشکشنده یا
خودروی مجهز به سیستم پیشکشنده غیر فعال
نشده ،خطرناک میباشد .در صورت عدم عملکرد به
تمامی احتیاطهای الزم ،صدمات جسمی رخ خواهد
داد .برای اطالع از نحوه دور انداختن ایمن سیستم
پیشکشنده و یا نحوه اوراق نمودن خودرو مجهز به
سیستم پیشکشنده با نمایندگی مجاز مزدا تماس
بگیرید.

توجه
•سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی در تصادفات
متوسط یا شدید از جلو یا نزدیک به جلو فعال
خواهد شد .این سیستم حین واژگون شدن یا
تصادف جانبی یا رو به عقب غیر فعال خواهد
شد.
•در صورت فعال شدن ایربگ و سیستم
پیشکشنده کمربند ایمنی مقداری گازی غیر
سمی آزاد میشود .این به معنای آتشسوزی
نیست .در حالت معمول این گاز هیچ تأثیری
بر روی سرنشینان ندارد ،اما ممکن است
باعث ناراحتی در افرادی که دارای پوست
حساس هستند گردد .در صورتیکه گازهای
باقیمانده ناشی از عملکرد سیستم ایربگ و
پیشکشندههای کمربند ایمنی بر روی پوست
یا به داخل چشم شما رفت ،بالفاصله آن را با
آب بشویید.
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 چراغ هشدار ایربگ/سیستم پیشکشنده
کمربند ایمنی جلو

حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ()ON
یا پس از استارتزدن موتور در صورت عملکرد صحیح
کیسه هوا  /سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی ،چراغ
هشدار روشن شده و پس از چند لحظه خاموش میشود.
چشمکزدن مداوم چراغ هشدار ،روشن ماندن چراغ
و یا روشن نشدن آن حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو
در وضعیت روشن ،نشاندهنده وجود عیب در سیستم
میباشد .در صورت بروز این حالت در اولین فرصت
ممکن با نمایندگی مجاز مزدا تماس بگیرید ،چرا که
سیستم حین تصادف عمل نخواهد کرد.

اخطار

هرگز سیستم ایربگ/پیشکشندههای کمربند
ایمنی را دستکاری نکرده و همراه تمامی
تعمیرات و سرویسها به نمایندگی مجاز مزدا
مراجعه نمایید:

دستکاری یا سرویس نمودن سیستم خطرناک است.
ممکن است سیستم ایربگ یا پیشکشندهها بهطور
تصادفی فعال یا غیرفعال شده ،منجر به صدمات
جسمی جدی یا حتی مرگ گردند.

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی

 بوقهشدارسیستمایربگ/پیشکشندههای
کمربندایمنی

در صورت بروز اشکال در سیستم ایربگ یا پیشکشندههای
کمربند ایمنی و چراغ هشدار آنها ،یک آژیر هشدار در
هر دقیقه حدود  5ثانیه شنیده میشود.
بوق هشدار سیستم ایربگ/پیشکشندههای کمربند
ایمنی حدود  35دقیقه ادامه مییابد.
در اولین فرصت ممکن با مراجعه به نمایندگی مجاز
مزدا خودرو را بازرسی و کنترل نمایید.

کمربند ایمنی صندلی عقب ،وسط
(صندوقدار)
پیش از استفاده از کمربند شانه/روی پا صندلی عقب
وسط از قفل بودن زبانه ( )Aو قفل ( )Bاطمینان حاصل
نمایید.

اخطار
در صورت شنیدن آژیر هشدار ایربگ یا
سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی از رانندگی
با خودرو اجتناب نمایید:

رانندگی با خودرویی که صدای آژیر هشدار ایربگ
یا سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی آن بگوش
میرسد خطرناک است .در صورت بروز تصادف
سیستم ایربگها و پیشکشندههای کمربند ایمنی
فعال نشده و منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی
مرگ میگردند.
در اولین فرصت ممکن با مراجعه به نمایندگی مجاز
مزدا خودرو را بازرسی و کنترل نمایید.

 بستن کمربند ایمنی
 .1زبانه قفل ( )Cرا بگیرید.
 .2تسمه کمربند را بهآرامی بیرون بکشید.
 .3زبانه ( )Cرا داخل قفل ( )Dجا بزنید ،پس از
قفل شدن صدای کلیک شنیده میشود.
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سیستم کمربندهای ایمنی

اخطار
بستن کمربند ایمنی عقب وسط فقط با یک
قفل:

بستن کمربند ایمنی صندلی عقب وسط فقط با یک
قفل خطرناک است .در صورتیکه فقط یک جفت
زبانه و قفل بسته شوند (زبانه ( )Cو قفل ( )Dیا
زبانه ( )Aو قفل ( ،))Bکمربند ایمنی قادر به حفاظت
کامل نخواهد بود .در صورت بروز تصادف یا ترمزهای
ناگهانی ممکن است سرنشین از زیر کمربند لغزیده
و مصدوم گردد .همیشه از بسته بودن هر دو جفت
قفل و زبانه کمربند اطمینان حاصل نمایید.

 .4قسمت روی پای کمربند را در پایینترین نقطه ممکن
بسته و از بستن کمربند بر روی شکم خودداری
نمایید ،سپس قسمت شانه کمربند را به گونهای
تنظیم نمایید که کام ً
ال بدن شما را در بر گیرد.

 باز نمودن کمربند ایمنی

برای بازکردن کمربند ایمنی به صفحه  2-15مراجعه
نمایید.

 جمع نمودن کمربند ایمنی صندلی عقب
وسط برای پایین آوردن و خواباندن پشتی
صندلی جهت افزایش محل قرارگیری بار

برای جمع نمودن کمربند وسط و پایین آوردن پشتی
صندلی جهت حمل بار ،یک جسم نازک همانند کلید را
داخل شکاف ( )Aقفل صندلی ( )Bفرو کنید.

هشدار
همیشه پیش از خواباندن پشتی صندلی عقب ،قسمت
شانه کمربند را باز نمایید .باز نکردن تسمه روی شانه
کمربند ایمنی منجر به صدمه دیدن کمربند ایمنی،
قفل کمربند ایمنی و پشتی صندلی میگردد.

 جمع کردن و بیرون کشیدن کمربند ایمنی
صندلی عقب وسط

کمربند ایمنی صندلی عقب وسط را میتوان با روش
زیر جمع نمود.

هشدار
پس از جمع نمودن کمربند ایمنی ،از جمع و
قفل شدن مطمئن کمربند ایمنی در شکاف مربوطه
اطمینان حاصل نمایید .در صورت جمع نشدن
صحیح ،ممکن است کمربند ایمنی به صندلی گیر
کرده ،آسیب ببیند.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم کمربندهای ایمنی
برای جمع نمودن کمربند ایمنی ،تسمه کمربند را جمع
نموده و زبانه ( )Aرا داخل شکاف جا بزنید.

چراغ/بوق هشدار کمربند ایمنی

در صورتيكه پس قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت
روشن ( )ONراننده كمربند ایمنی خود را نبسته باشد،
چراغ هشدار كمربند روشن ميشود.
 یادآور کمربند

توجه
برای موظف نمودن سرنشین صندلی عقب وسط به
بستن کمربند ایمنی توصیه میشود قسمت روی پا
کمربند ایمنی به جز زمان تا نمودن صندلی بسته باشد.

 نصب مجدد کمربند ایمنی پس از برگرداندن
پشتی صندلیها به وضعیت عمودی

كمربند راننده

در صورتيكه راننده كمربند ايمني خود را نبسته باشد و
خودرو با سرعتي بيش از  20 km/hدر حركت باشد،
چراغ هشدار كمربند شروع به چشمك زدن مينمايد
و يك صداي بوق هشدار نيز شنيده ميشود .وقتيكه
صداي بوق هشدار فعال شود حتي اگر سرعت خودرو
به كمتر از  20 km/hنيز كاهش يابد صداي بوق قطع
نميشود .قطع شدن بوق هشدار با بستن كمربند ايمني
يا پايان يافتن زمان فعاليت بوق هشدار ميسر ميگردد.

برای نصب مجدد کمربند ایمنی صندلی عقب وسط
پس از بازگرداندن پشتی صندلیها به موقعیت عمودی،
زبانه ( )Aرا گرفته و داخل قفل ( )Bجا بزنید تا صدای
کلیک ناشی از قفل شدن آن را بشنوید .حال کمربند
ایمنی آماده استفاده سرنشین میباشد.
توجه
پس از بازگرداندن پشتی صندلی عقب به وضعیت
عمودی ،مجددا ً قسمت روی پای کمربند ایمنی را
ببندید.

در برخی مدلها.
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سیستم کمربندهای ایمنی

صندلی سرنشین جلو

درصورتیکه پس از قرارگیری سوئیچ خودرو در وضعیت
روشن ( ،)ONسرنشین جلو کمربند ایمنی خود را
نبسته باشد ،بوق و چراغ هشدار کمربند ایمنی فعال
میشوند.

در صورتیکه سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را نبسته
باشد و خودرو با سرعتی بیش از  20 km/hحرکت
کند ،چراغ هشدار کمربند شروع به چشمک زدن نموده
و صدای آژیر نیز شنیده میشود.
قراردادن اجسام سنگین روی صندلی سرنشین جلو
بسته به وزن جسم ممکن است منجر به عملکرد هشدار
صندلی سرنشین جلو گردد.
وقتی صدای آژیر هشدار فعال شود ،حتی اگر سرعت
خودرو به کمتر از  20 km/hنیز کاهش یابد ،صدای
بوق قطع نمیشود .پس از بستن کمربند ایمنی
سرنشین جلو ،آژیر هشدار قطع خواهد شد.
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توجه
•برای عملکرد صحیح حسگر وزن صندلی
سرنشین جلو ،از قراردادن بالشهای اضافی بر
روی صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید.
بهدلیل تداخل بالش ها در عملکرد ،حسگرها
به درستی عمل نخواهند کرد.
•حین قرارداشتن بچههای کوچک بر روی
صندلی جلو ،ممکن است بوق و یا چراغ هشدار
صندلی سرنشین جلو عمل نکنند.

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم صندلی محافظ کودک

پيشگيريهاي الزم مرتبط با صندلي ايمني كودك

مزدا توصيه مينمايد كه براي كودكان از سيستم محافظ (صندلي كودك) استفاده نماييد.
ما توصيه مينماييم كه از صندلي كودك اصلي مزدا يا نوع مطابق با مقررات اروپا ( )ECE R44استفاده نماييد .در
صورتيكه قصد تهيه صندلي كودك مزدا را داريد به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد.
قوانين و مقررات محلي مرتبط با موارد ايمني سوار نمودن كودكان در خودرو را رعايت نماييد.
صرفنظر از نوع صندلي كودكي كه انتخاب نمودهايد ،لطفاً نمونه مطابق با وزن و قد كودك خود را انتخاب نماييد.
کتابچه راهنماي صندلي كودك انتخاب شده را مطالعه و مورد پيروي قرار دهيد.
كودكاني كه به اندازه كافي بزرگ ميباشند بايد در صندلي عقب بنشينند و از كمربند ايمني استفاده نمايند.
صندلي كودك بايد روي صندلي عقب نصب شود.
از نظر اصولي در خودروهاي مجهز به ايربگ بهترين محل براي كودكان تا  12سال صندلي عقب ميباشد.
صندليهاي كودك كه به سمت عقب نصب ميشوند هرگز نبايد روي صندلي سرنشين جلو ،خودرهاي مجهز به
ايربگ بسته شوند.
صندلی جلو بدترین موقعیت برای نصب صندلی ایمنی کودک میباشد.
برخی مدلها مجهز به کلید غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو میباشند .برای غیر فعال نمودن کیسه هوای
سرنشین جلو ابتدا مبحث “کلید غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو” در صفحه  2-47را مطالعه نمایید.

از صندلي كودك با اندازه مناسب استفاده نماييد:

اخطار

براي محافظت مؤثر از كودكان در حين تصادف يا توقفهاي ناگهاني ،آنها بايد بر اساس سن و قدشان بهوسيله
صندلي كودك يا كمربند ايمني به صورت صحيح محافظت شوند .در غير اين صورت حين بروز تصادف امكان
صدمات جاني يا مرگ وجود دارد.
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تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم صندلی محافظ کودک

اخطار

هنگام استفاده از صندلي كودك از راهنماي سازنده آن پيروي نموده و همواره صندلي كودك را كام ً
ال
مهار نماييد:

مهار ننمودن صندلي كودك خطرناك ميباشد .در ترمزهاي شديد و ناگهاني يا در تصادفات ،حركت صندلي
ميتواند باعث بروز صدمات جاني يا مرگ براي كودك يا ديگر سرنشينان شود ،همواره اطمينان نماييد كه
سيستم محافظ كودك (صندلي كودك) طبق دستورالعمل كارخانه سازنده آن به طور صحيح و كامل مهار
گرديده است در شرايط عدم استفاده از صندلي كودك آن را از خودرو خارج نماييد يا بهوسيله كمربند ايمني
يا بهوسيله قالبهاي مهاركننده تعبيه شده در خودرو ثابت نماييد.

همواره كودكان را بهوسيله سيستم محافظ (صندلي كودك) مناسب در خودرو قرار دهيد:

در آغوش نگهداشتن كودكان حين حركت خودرو بسيار خطرناك ميباشد .بدون توجه به قدرت نگهداري شما
در حين تصادف يا ترمزهاي ناگهاني امكان پرت شدن كودك وجود دارد كه ميتواند باعث صدمات جاني يا بروز
مرگ براي كودك و يا ديگر سرنشينان شود ،عالوه بر اين در حين تصادفات شديد امكان صدمه ديدن يا مرگ
كودك در اثر برخورد ايربگ فعال شده نيز وجود دارد يا ممكن است كه كودك به فرد بزرگسالي كه وي را در
آغوش گرفته است فشار آورده و خطر صدمه هر دو نفر افزايش پيدا كند.
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سیستم صندلی محافظ کودک

اخطار

خطر شديد! هرگز صندليهاي كودكي كه پشت آنها به سمت جلو قرار ميگيرد را روي صندلي
سرنشین جلوي خودروهايي كه امكان فعال شدن ايربگ آنها وجود دارد نبنديد:

خطر شديد! هرگز صندليهاي كودكي كه پشت آنها به سمت جلو قرار ميگيرد را روي صندلي كه با ايربگ
محافظت ميشود نبنديد .در طي تصادفات شديد فعال شدن ايربگ باعث ضربه زدن به صندلي كودك شده و
آنرا به سمت عقب فشار داده و خطر صدمه جاني يا مرگ كودك را افزايش ميدهد.

خودروهاي مجهز به ايربگ سرنشين داراي برچسبي مشابه شكل نشان داده شده در زير ميباشند .اين
برچسب جهت يادآوري ضرورت نصب نكردن صندليهاي كودكي كه پشت آنها به سمت جلو قرار ميگيرد
(رو به عقب) بر روي صندلي سرنشين جلو ميباشد.
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سیستم صندلی محافظ کودک

اخطار

صندلي كودكي كه به سمت جلو نصب ميشود را بهجز در موارد اضطراری روي صندلي سرنشين جلو
نصب ننماييد:

در طي تصادف نيروي انبساط (فعال شدن) ايربگ باعث صدمات جاني يا مرگ كودك ميشود ،در صورتيكه
نصب كردن اين نوع صندليهاي كودك روي صندلي سرنشين جلو اجتناب ناپذير است ،صندلي سرنشين جلو
را تا حد ممكن عقب بكشيد و از قرار داشتن کلید غیر فعال نمودن ایربگ سرنشین جلو در وضعیت OFF
اطمینان حاصل نمایید .برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث "کلید غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو"
در صفحه  2-47را مطالعه نمایید.

در خودروهاي مجهز به ايربگ جانبي و ايربگ پردهاي ،اجازه ندهيد كودكان یا فرد دیگری به شيشه
خودرو تكيه دهند:

تكيهدادن افراد به شيشه در ،اطراف صندلي سرنشين ،ستونهاي درهاي جلو و عقب و لبههاي سقف در
خودروهاي مجهز به ايربگ جانبي و ايربگ پردهاي خطرناك ميباشد ،در صورت مجهز بودن خودرو به ايربگ
جانبي و ايربگ پردهاي ضربه ناشي از فعال شدن آنها ميتواند باعث بروز خطر صدمات جاني يا مرگ براي
كودكان گردد .عالوه بر اين تكيه دادن به در جلو ميتواند باعث محدود شدن انبساط ايربگهاي جانبي و
پردهاي شده و باعث كاهش راندمان محافظت آنها گردد .با وجود ايربگ جلو و ايربگهاي جانبي كه از كنار
صندلي جلو فعال ميشوند ،همواره صندلي عقب بهترين جا براي كودكان ميباشد .اگر كودك بهوسيله سيستم
محافظت مناسب (صندلي كودك) نيز محافظت ميشود هرگزاجازه ندهيد كه به كنار پنجره تكيه نمايد.

از قفلها فقط برای نصب سیستم صندلی ایمنی کودک استفاده نمایید:

قفلهای سیستم صندلی ایمنی کودک برای تحمل فشاری که توسط صندلی ایمنی کودک که بهطور صحیح
نصب شدهاند ،مناسب میباشند.
در هیچ شرایطی از قفلهای مخصوص صندلی ایمنی کودک برای کمربندهای ایمنی بزرگساالن ،قالبها یا هیچ
وسیله یا تجهیزات دیگری استفاده نکنید.

همیشه تسمه را از بین پشتی و پشت سری صندلی عبور دهید.

گذراندن تسمه از باالی پشت سری خطرناک است .در صورت بروز تصادف ،ممکن است تسمه از روی
پشت سری افتاده و صندلی ایمنی کودک شل شده در نتیجه جابهجا شده ،منجر به صدمات جسمی شدید یا
مرگ کودک گردد.
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سیستم صندلی محافظ کودک

اخطار

همیشه تسمه صندلی ایمنی کودک را در ضامن نگهدارنده مناسب وصل کنید:

اتصال تسمه نگهدارنده به ضامن نادرست خطرناک میباشد .در صورت بروز تصادف ،تسمه نگهدارنده
بیرون آمده و صندلی ایمنی کودک شل میشود و در صورتیکه صندلی ایمنی کودک حرکت کند ،منجر به
مرگ یا صدمات جسمی جدی کودک میگردد.

هشدار
کمربند ایمنی و صندلی کودک در هوای گرم در محیط بسته خودرو ممکن است داغ شوند .برای پیشگیری از
سوختگی قبل از استفاده ،آنها را بررسی نمایید.
توجه
خودرو مزدای شما برای نصب صندلی ایمنی کودک مزدا به ضامن ایزوفیکس ( )ISOFIXمجهز میباشد .حین
استفاده از این ضامن برای اطالع از نحوه بستن صندلی ایمنی کودک ،مبحث “نصب صندلی کودک بهوسیله
ضامنهاي ايزوفيكس” در صفحه  2-39را مطالعه نمایید.
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سیستم صندلی محافظ کودک

انواع صندلی ایمنی کودک
توجه
هنگام خرید صندلی کودک در مورد نوع صندلی کودک متناسب با خودرو و مناسب برای کودکان از شرکت
سازنده سؤال نمایید.
(اروپا)

بر اساس قوانین اروپا ( )ECE R44صندلیهای کودک (سیستم محافظ کودک) به  5گروه زیر تقسیمبندی
میشود:
گروه

سن

وزن

0

تا  9ماه

کمتر از 10 kg

0+

تا  2سال

کمتر از 13 kg

1

 8ماه تا  4سال

9 kg - 18 kg

2

 3تا  7سال

15 kg - 25 kg

3

 6تا  12سال

22 kg - 36 kg

(کشورهای دیگر)

لطفاً جهت نصب صندلی ایمنی کودک به قوانین ایمنی کشور خود توجه نمایید.
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سیستم صندلی محافظ کودک

محل نصب صندلی ایمنی کودک
در اين كتابچه راهنما ،نحوه نصب سه نوع صندلي
كودك زير كه بهوسيله كمربند ايمني مهار ميشوند،
تشريح شده است :صندلي نوزاد ،صندلي كودك،
صندلي بچه.

صندلی کودک

مناسب برای گروه  0و  0+مقررات اروپایی.
()ECE R44

توجه
•محل نصب صندلي كودك با توجه به نوع آن
تعيين ميشود .همواره دفترچه راهنماي سازنده
صندلي كودك را به دقت مطالعه نماييد.
•به دلیل تفاوت طراحیهای سیستم ایمنی
صندلی کودک ،صندلیهای خودرو و کمربندهای
ایمنی ،ممکن است تمامی صندلیها برای نصب
صندلی ایمنی کودک مناسب نباشند .قبل
از خرید ،صندلی ایمنی کودک در موقعیت
(موقعیتهای) مختلف در خودروهای متفاوت
امتحان شده است .در صورتیکه صندلی ایمنی
که قب ً
ال خریدهاید مناسب خودرو شما نیست،
باید صندلی جدید را خریداری نمایید.

صندلی کودک

مناسب برای گروه  1مقررات اروپایی.
()ECE R44

2-29

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم صندلی محافظ کودک
صندلی نوجوان

مناسب برای گروه  2و  3مقررات اروپایی.
()ECE R44

اخطار
همواره صندلي نوزاد را در محل مناسب نصب
نماييد:

نصب صندلي نوزاد بدون توجه به تناسب صندلي با
محل نصب آن خطرناك ميباشد.
نصب صندلي نوزاد در محل نامناسب باعث عدم
مهار صحيح صندلي نوزاد ميشود و در صورت
بروز تصادف امكان برخورد كودك با اجسام و افراد
افزايش یافته كه ميتواند باعث بروز صدمات جاني
يا حتي مرگ شود.
(کشورهای دیگر)

لطفاً برای نصب صندلی ایمنی کودک به قوانین و
مقررات کشور خود توجه نمایید.

 محل نصب صندلی نوزاد

صندلی نوزاد باید همواره رو به عقب نصب شود.

به جدول تناسب صندلی کودک با محل نصب آن در
صفحه  2-34مراجعه نمایید.
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هرگز صندليهاي كودكي كه در هنگام نصب
پشت آنها به سمت جلو قرار ميگيرد (رو به
عقب) را روي صندلي سرنشين جلويي كه با
ايربگ محافظت ميشود نصب ننماييد:

ي كه در حين نصب
خطر شديد! از نصب نمودن صندل 
پشت آنها به سمت جلو قرار ميگيرد روي صندلي
كه با ايربگ محافظت ميشود خودداري نماييد.
امكان برخورد ايربگ فعال شده با صندلي كودك
و تحت فشار قرار دادن آن وجود دارد و خطر بروز
صدمه جاني يا حتي مرگ براي كودك به وجود
ميآيد .همواره حین نصب اجباری صندلی کودک
رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو مجهز به
کلید غیر فعالسازی ،کلید را در وضعیت  OFFقرار
دهید.

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم صندلی محافظ کودک

 محل نصب صندلی کودک

صندليهاي كودك با توجه به سن و قد كودك به دو
صورت رو به جلو و رو به عقب نصب ميشوند .حين
نصب از دستورالعمل سازنده صندلي كودك در ارتباط
با تناسب صندلي با سن و اندازه كودك و نكات مرتبط
با نحوه نصب صندلی پيروي نماييد.

نوع رو به عقب

به جدول “تناسب صندلي كودك با محل نصب آن” در
(صفحه  )2-34رجوع نماييد.
صندلی کودک رو به عقب

اخطار
همواره صندلي نوزاد را در محل مناسب نصب
نماييد:

نصب صندلي نوزاد بدون توجه به تناسب صندلي با
محل نصب آن خطرناك ميباشد.
نصب صندلي نوزاد در محل نامناسب باعث عدم
مهار صحيح صندلي نوزاد ميشود و در صورت بروز
تصادف تصادف امكان برخورد كودك با اجسام یا
اشخاص افزايش یافته ،ميتواند باعث بروز صدمات
جاني يا حتي مرگ شود.

اخطار
هرگز صندلیهای کودکی که در حین نصب
پشت آنها به سمت جلو قرار میگیرد (رو به
عقب) را در روی صندلی سرنشین جلویی که با
ایربگ محافظت میشود نصب ننمایید:

خطر شدید! از نصب نمودن صندلیهای کودکی که
در حین نصب پشت آنها به سمت جلو قرار میگیرد
در روی صندلی که ایربگ در جلوی آن واقع شده
است اجتناب نمایید.
امکان برخورد ایربگ فعال شده با صندلی کودک
و تحت فشار قرار دادن آن وجود دارد و خطر بروز
صدمه جانی یا حتی مرگ برای کودک به وجود
میآید .همواره حین نصب اجباری صندلی کودک
رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو مجهز به
کلید غیر فعالسازی ،کلید را در وضعیت  OFFقرار
دهید.
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سیستم صندلی محافظ کودک

صندلی کودک رو به جلو

اخطار

 محل نصب صندلی نوجوان

صندلی نوجوان فقط بهصورت رو به جلو نصب میشود.

هرگز صندلي كودك رو به جلو (نصب شونده
به سمت جلو) را در محل اشتباه نصب ننماييد:

نصب نمودن صندليهاي كودك رو به جلو بدون
توجه به جدول “تناسب صندلي كودك با محل
نصب آن” خطرناك ميباشد.
نصب نمودن صندلي كودك رو به جلو در محل غير
صحيح نميتواند حفاظت كافي ايجاد نمايد .در
صورت بروز تصادف امكان برخورد كودك با اشياء
يا اشخاص داخل خودرو و بروز صدمات جاني و يا
حتي مرگ وجود دارد.

به جز موارد اجتنابناپذير از نصب نمودن
صندلي كودك نصب شونده به سمت جلو
(رو به جلو) بر روي صندلي سرنشين جلو
خودداري نماييد:

در صورت بروز تصادف نيروي ناشي از فعال شدن
ايربگ ميتواند باعث بروز صدمات جاني و يا حتي
مرگ براي كودك گردد .در صورتيكه نصب صندلي
كودك رو به جلو روي صندلي سرنشين جلو
اجتناب ناپذير ميباشد ،صندلي جلو را تا آخرين
حد ممكنه به عقب کشیده و از قرار داشتن کلید
غیر فعالسازی ایربگ سرنشین جلو در وضعیت
 OFFاطمینان حاصل نمایید .برای اطالع از جزئیات
بیشتر مبحث “کلید غیر فعال نمودن کیسه هوای
سرنشین جلو” در صفحه  2-47را مطالعه نمایید.
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براي محل نصب صندلي بچه به جدول “تناسب صندلي
كودك با محل نصب آن” در صفحه  2-34رجوع نماييد.

اخطار
همواره صندلي بچه را در محل صحيح نصب
نماييد:

نصب نمودن صندلي بچه بدون توجه به جدول
“تناسب صندلي كودك با محل نصب” خطرناك
ميباشد .صندلي بچهاي كه در محل صحيح نصب
نشده باشد نميتواند حفاظت كافي ايجاد نمايد .در
صورت بروز تصادف امكان برخورد كودك با اشياء يا
اشخاص داخل خودرو و خطر بروز صدمات جاني يا
حتي مرگ وجود دارد.

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم صندلی محافظ کودک

اخطار
بجز موارد اجتنابناپذير از نصب نمودن صندلي
كودك نصب شونده به سمت جلو (رو به جلو) در
روي صندلي سرنشين جلو خودداري نماييد:

در صورت بروز تصادف نيروي ناشي از فعال شدن
ايربگ ميتواند باعث بروز صدمات جاني يا حتي
مرگ براي كودك گردد .در صورتيكه نصب صندلي
كودك رو به جلو در روي صندلي سرنشين جلو
اجتنابناپذير ميباشد صندلي را تا آخرين حد
ممكنه به عقب کشیده و از قرار داشتن کلید غیر
فعالسازی ایربگ سرنشین جلو در وضعیت OFF
اطمینان حاصل نمایید .برای اطالع از جزئیات
بیشتر مبحث “کلید غیر فعال نمودن کیسه هوای
سرنشین جلو” در صفحه  2-47را مطالعه نمایید.
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جدول تناسب صندلی کودک با محل نصب آن
(اروپا)

این جدول حاوی اطالعات الزم در زمینه تناسب صندلی کودک مزدا با محل نصب آن در موقعیتهای متفاوت
خودرو میباشد .برای اطالع از جزئیات مرتبط با نصب صندلیهای ساخته شده توسط دیگر سازندگان ،دستورالعمل
سازنده صندلی را مطالعه نمایید.
صندلیهای مجهز به ضامن ISOFIX

گروه وزنی

موقعیتهای ISOFIX

کالس اندازه

حالت نصب

F

ISO/L1

X

نوزاد

G

ISO/L2

X

گروه 0
کمتر از 10 kg

()1

X

E

ISO/R1

()1

IL
X

E
D
C

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3

IL
IL
IL

گروه 0+
کمتر از 13 kg

گروه 1
9 kg-18 kg

گروه 2
15 kg-25 kg
گروه 3
22 kg-36 kg
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D
C
B
B1
A

در صندلیهای عقب جانبی

()1

X

ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

IL
IL
IUF
IUF
IUF

()1

X

()1

X

()1

X

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم صندلی محافظ کودک
( )1برای گروههای  CRSکه شماره شناسایی اندازه  A( ISO / XXتا  )Gرا ندارند ،جهت اطالع از گروه وزنی،
سازنده خودرو در هر موقعیت باید سیستم صندلی ایمنی کودک دارای  ISOFIXرا معین نماید.
حروف بکار رفته در جدول هر کدام بیانگر معنای زیر میباشند:
 :IUFمناسب برای صندلی کودک رو به جلو  ISOFIXبرای استفاده عمودی در این گروه وزنی.
 :ILمناسب برای صندلیهای کودک  ISOFIXخاص (.)CRS
مجموعه  ISOFIX CRSشامل “خودروهای خاص”“ ،با استفاده خاص” یا “نیمه عمومی” میباشد.
 :Xموقعیت  ISOFIXبرای نصب صندلی ایمنی کودک در این گروه سنی و/یا وزنی مناسب نمیباشد.
بجز سیستمهای صندلی ایمنی کودک دارای ضامن ايزوفيكيس ISOFIX
محل نصب
صندلی سرنشین جلو
گروه
سیستم

گروه سنی

گروه وزنی

نوع صندلی
ایمنی کودک

نوع نصب فاقد کلید
غیر فعال
نمودن کیسه
هوا سرنشین
جلو

مجهز به کلید غیر
فعال نمودن کیسه
هوا سرنشین جلو
ON

OFF

صندلی
عقب
جانبی

صندلی
عقب
وسط

گروه 0

تا  9ماه

کمتر از 10 kg

صندلی نوزاد

رو به عقب

-

X

∗1
X

∗1
U

∗1
X

گروه 0+

تا  2سال

کمتر از 13 kg

صندلی نوزاد

رو به عقب

-

X

∗1
X

∗1
U

∗1
X

گروه 1

 8ماه تا  4سال

9 kg - 18 kg

صندلی کودک

رو به جلو

-

X

∗1
X

∗1
U

∗1
X

گروه 2

 3سال تا  7سال

15 kg - 25 kg

صندلی نوجوان

رو به جلو

-

X

∗1
X

∗1
U

∗1
X

گروه 3

 6سال تا  12سال 22 kg - 36 kg

صندلی نوجوان

رو به جلو

-

X

∗1
X

∗1
U

∗1
X
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سیستم صندلی محافظ کودک
حروف بکار رفته در جدول هر کدام بیانگر معنای زیر میباشند:
 :Uمناسب برای استفاده “عمومی” در این گروه وزنی.
 :L1مناسب برای صندلی نوزاد اصلی مزدا در این گروه وزنی.
 :L2مناسب برای صندلی کودک اصلی مزدا در این گروه وزنی.
 :L3مناسب برای صندلی نوجوان اصلی مزدا در این گروه وزنی.
 :Xموقعیت صندلی برای نصب صندلی ایمنی کودک در این گروه وزنی مناسب نیست.
(X∗1برای نصب سیستم صندلی ایمنی کودک مزدا به کتابچه راهنمای همراه صندلی مراجعه نمایید).
(کشورهای دیگر)

لطفاً برای نصب صندلی ایمنی کودک از قوانین و مقررات کشور خود پیروی نمایید.
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سیستم صندلی محافظ کودک

نصب صندلی ایمنی کودک
ابتدا با مراجعه به پيشگيريهاي الزم مرتبط با كمربند
ايمني (صفحه )2-11مشخص نماييد كه چه نوع كمربند
ايمني روي خودرو شما نصب شده است.
در هنگام نصب صندلي كودك بهوسيله كمربند ايمني
از دستورالعمل سازنده كمربند ايمني پيروي نماييد.
براي مهار نمودن صندلي كودك اصلي مزدا به
دستورالعمل مهار صندلي كودك بهوسيله ضامنهای
ایزوفیکس (صفحه  )2-39رجوع نماييد.

هاچبک
صندلیهای جانبی
تسمه مهارکننده

كمربند ايمني مجهز به حالت قفل جمع كننده
اتوماتيك

به نصب صندلي كودك در صندلي عقب (بهوسیله
حالت قفل كمربند ايمني) در ستون بعد رجوع نماييد.
كمربند ايمني فاقد حالت قفل جمع كننده
اتوماتيك

برای صندلی راست

برای صندلی چپ

وسط
تسمه مهارکننده

هنگام نصب صندلي محافظ كودكي كه نياز به مهار
نمودن دارد ،محل ضامنها مهار را كه در تصوير زير
نشان داده شدهاند را پيدا نموده و بند مهاركننده را از
بين پشت سري و پشتي صندلي عبور دهيد.

تسمه مهارکننده

برایصندلی برایصندلی
چپ
وسط برایصندلی
راست

پایه قالب

پوشش

برای صندلی
وسط

 نصب صندلی کودک روی صندلی عقب
(با استفاده از حالت قفل اتوماتیک کمربند
ایمنی)

 .1با فشار دادن پشتی صندلی ،از کام ً
ال قفل شدن
پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید.
 .2پشت سری را تا انتها باال کشیده و در موقعیت خود
قفل نمایید.
مبحث پشت سریها در صفحه  2-9را مطالعه
نمایید.
در برخی مدلها.
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 .3صندلی کودک را بهوسیله قسمت روی پای کمربند
ایمنی مهار نمایید .برای اطالع از نحوه عبوردادن
کمربند ایمنی به دستورالعمل سازنده صندلی
کودک مراجعه نمایید.
 .4برای قرار دادن کمربند ایمنی در حالت قفل جمع
کننده ،قسمت شانه کمربند ایمنی را بیرون بکشید
تا کام ً
ال بیرون بیاید.

توجه
همواره قبل از استفاده از صندلي كودك اين عملكرد
را كنترل نمایید .در هنگام قرارگيري كمربند ايمني
در وضعيت قفل اتوماتيك امكان بيرون كشيدن
كمربند ايمني ميسر نخواهد بود .وقتي صندلي
كودك را خارج مينماييد ،كمربند را كام ً
ال به داخل
جمع نماييد و قبل از مورد استفاده قراردادن كمربند
توسط سرنشين اطمينان حاصل نماييد كه كمربند
از حالت قفل اتوماتيك خارج شده و در وضعيت قفل
اضطراري قرار گرفته است.
 .6در صورتيكه براي مهار صندلي كودك نياز به
استفاده از كمربند مهاركننده ميباشند .برای اطالع
از نحوه قالب نمودن و سفت کردن تسمه ،راهنمای
سازنده صندلی کودک را مطالعه نمایید.

محل پایه ضامنهای مهار خودروی صندوقدار

 .5صندلی کودک را به آرامی روی صندلی فشار دهید.
از جمع شدن کامل کمربند کام ً
ال مطمئن شوید .در
صورتیکه جمع کننده در حالت قفل اتوماتیک قرار
داشته باشد ،حین جمع شدن کمربند صدای کلیک
از جمع کننده کمربند شنیده می شود .در صورتیکه
کمربند صندلی کودک را قفل نکرد ،این مرحله را
تکرار نمایید.
محل قرارگیری تسمه مهارکننده

پایه قالب

تسمه مهارکننده

پایه قالب
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محل قرارگیری پایه ضامنهای خودرو هاچبک

نصب صندلی کودک با استفاده از ضامنهاي
ایزوفیکس
خودروي شما مجهز به ضامن ایزوفیکس ()ISOFIX
ميباشد كه جهت نصب صندلي كودك اصلي مزدا در
صندليهاي كناري عقب خودرو تعبيه شدهاند .براي
كسب اطالع در مورد صندلي كودك اصلي مزدا به
نمايندگي مجاز مزدا مراجعه نماييد.

اخطار

محل قرارگیری تسمه مهارکننده خودرو هاچبک
تسمه مهارکننده

بهسمت جلو

براي استفاده از صندلي كودك ،دستورالعمل
سازنده را پيروي نمایید:

صندلي كودك مهار نشده خطرناك ميباشد ،در
تصادفات يا توقفهاي ناگهاني امكان حركت صندلي
و بروز صدمات جاني و يا حتي مرگ كودك و ديگر
سرنشينان وجود دارد.
اطمينان حاصل نماييد كه صندلي كودك مورد
استفاده كام ً
ال بر اساس دستورالعمل سازنده آن
مهار شده است.

اطمينان حاصل نماييد كه صندلي كودك به
صورت صحيح مهار گرديده است:

صندلي كودك مهار نشده خطرناك ميباشد ،در
صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،حركت
صندلي باعث برخورد با ديگر سرنشينان و بروز
صدمات جسمی شدید میگردد .در شرايطي كه از
صندلي كودك استفاده نمينماييد آنرا از خودرو
خارج نموده و در صندوق عقب قرار دهيد .يا اينكه
آنرا بهوسيله قالبهاي  ISOFIXمهار نماييد.
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اخطار
اطمينان حاصل نماييد كه كمربند ايمني يا
اشياء خارجي در نزديك يا اطراف ضامنهای
 ISOFIXكه صندلي كودك را مهار مينمايد
قرار نداشته باشد:

عدم پيروي از دستورالعمل سازنده صندلي
كودك در حين نصب صندلي خطرناك ميباشد.
در صورتيكه كمربند ايمني يا ديگر اشياء خارجي
مانع مهار صحيح صندلي كودك توسط قالبهاي
مهار  ISOFIXشوند و صندلي كودك به صورت
غير صحيح نصب گردد ،احتمال حركت صندلي
كودك حين ترمزهای ناگهاني و تصادفات وجود
دارد كه ميتواند منجر به بروز صدمه جاني يا حتي
مرگ كودك و ديگر سرنشينان گردد .همواره از
دستورالعمل سازنده صندلي كودك پيروي نماييد.

 نحوه نصب صندلی ایمنی کودک

 .1با اقدام به فشار دادن پشتی صندلی ،از قفل شدن
آن اطمینان حاصل نمایید.
 .2برای دسترسی به موقعیت قرارگیری ضامنهای
 ISOFIXفاصله بین پشتی و تشک صندلی را کمی
افزایش دهید.

توجه
عالمتهای باال ضامنهای  ISOFIXنشاندهنده
محل ضامنهای  ISOFIXجهت نصب صندلی
ایمنی کودک میباشند.
 .3پشت سری را تا آخرین حد ممکن باال بیاورید.
مبحث پشت سریها در صفحه  2-9را مطالعه
نمایید.
 .4با توجه به دستورالعملهای سازنده ،صندلی ایمنی
کودک را بهوسیله ضامنهای  ISOFIXمهار
نمایید.
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سیستم صندلی محافظ کودک
 .5در صورتیکه صندلی کودکی که تهیه نمودهاند،
مجهز به تسمههای مهارکننده میباشد ،بستن
تسمهها برای ایمنی کودک بسیار حائز اهمیت
است .برای اطالع از نحوه بستن کمربند مهار از
دستورالعملهای سازنده صندلی کودک پیروی
نمایید.

محل پایههای ضامن مهار در خودرو هاچبک

محلقرارگیریپایهضامنهایمهارخودروهایصندوقدار

محل نصب تسمههای مهار در خودرو هاچبک
تسمه مهارکننده

پایه ضامن

محل نصب تسمههای مهارکننده

به طرف جلو

تسمه مهارکننده

پایه قالب
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

پيشگيريهاي الزم مرتبط با سيستم ايمني كيسه هوا

سیستم محافظت تکمیلی جلو و جانبی شامل  6کیسه هوا (ایربگ) میباشد .لطف ًا با در نظر گرفتن محل عالمت
مشخصه “ ”SRS AIR BAGمحل و نوع کیسههای هوای خودرو خود را بهخاطر داشته باشید .این
عالمتها در محل نصب کیسههای هوا ،وجود دارد.
ايربگها در نقاط زير واقع شدهاند:
•	 روي غربيلك فرمان (ايربگ راننده)
•	 قسمت جلو داشبورد روبروي سرنشين جلو (ايربگ سرنشين جلو)
•	 قسمتهاي جانبي صندليهاي جلو (ايربگهای جانبي )
•	 روي ستون در جلو و عقب همراستاي لبه سقف در هر دو سمت (ايربگ پردهاي)
عملكرد اين سيستمها وابسته به نوع تصادف صورت پذيرفته ميباشد؛ اگر خودرو شما مجهز به كيسههاي هوا
(ايربگهاي) جانبي و پردهاي باشد ،در يك تصادف ايربگهاي جانبي و پردهاي در هر دو سمت همزمان عمل
نميكنند زيرا در اغلب موارد خودرو از دو سمت ضربه نميبيند .ايربگهاي جلو ،جانبي و ايربگ پردهاي هم معموالً
به صورت همزمان عمل نميكنند و اين اتفاق در صورتي رخ ميدهد كه نوع تصادف به گونهاي باشد كه خودرو هم
از جلو و هم از بغل ضربه ببيند.
سيستم حفاظت تكميلي ( سيستم ايربگ) به گونهاي طراحي شده است كه در شرايط بخصوصي باعث افزايش
حفاظت از سرنشينان جلو ميشود و همچنين فقط در تصادفات جانبي باعث افزايش حفاظت از سرنشینان کناری
صندلیهای عقب ميشود و بستن كمربند ايمني همواره ضرورت دارد.
بدون بستن كمربندايمني ،ايربگها نميتوانند حفاظت كافي از سرنشينان را در طي تصادف به همراه داشته باشند
و بستن كمربند ايمني بنا به داليل زير همواره الزامي میباشد:
•	 كمربند ايمني باعث جلوگيري از پرتاب شدن سرنشين به سمت ايربگ فعال شده ميشود .
•	 كاهش خطر مصدوم شدن در طي تصادفاتي كه ايربگها در آنها فعال نميشوند مثل چپ كردن خودرو و
تصادف از عقب.
•	 كاهش خطر مصدوم شدن در طي تصادفات از جلو و از بغل كه نيروي ناشي از تصادف به حدي نيست كه باعث
فعال شدن ايربگها شود.
•	 كاهش خطر پرت شدن به بيرون از خودرو.
•	 كاهش خطر ايجاد صدمه به قسمت پايين بدن و پاها ،زيرا ايربگ هيچگونه حفاظتي براي اين قسمتهاي بدن
ايجاد نميكند.
•	 نگهداشتن راننده در محل خود كه نتيجه آن كنترل بهتر خودرو ميباشد.
كودكاني كه بهحدي كوچك هستند كه امكان استفاده از كمربند ايمني برايشان ميسر نيست بايد بهوسيله صندلي
مخصوص كودك محافظت شوند.
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

بهطور دقیق بررسی نمایید که چه نوع صندلی کودک ،برای کودک شما مورد نیاز میباشد و برای استفاده صحیح،
راهنمای سازنده صندلی کودک را بهطور دقیق مطالعه و مورد استفاده قرار دهید.

اخطار
در خودروهاي مجهز به ايربگ بستن كمربند ايمني الزامي است:
تكيه كردن صرف به محافظت ايربگ حين تصادف خطرناك ميباشد .ايربگ به تنهايي نميتواند باعث ممانعت
از مصدوميت شود .ايربگها فقط در اولين برخورد ناشي از تصادف از جلو يا نزديك به جلو يا جانبي عمل
مينمايد .سرنشينان خودرو بايد همواره كمربند ايمني را ببندند.

كودكان نبايد روي صندلي جلو بنشينند:

نشاندن كودكان بر روي صندلي جلو خطرناك ميباشد .كودك ممكن است در اثر ضربه ناشي از عملكرد ايربگ
مصدوم شود و يا حتي اين اتفاق ممكن است منجر به مرگ گردد و يا كودك در حال خواب روي صندلي جلو
ممكن است در اثر فعال شدن ايربگ جانبي ناشي از تصادف از كنار (سمت راست) مصدوم گردد .حتياالمكان
كودكان داراي سن  12سال و كمتر از آن را روي صندلي محافظ كودكان كه بر اساس سن و قد كودك تهيه
ميشود ،در صندلي عقب بنشانيد.

خطر شديد! هرگز صندلي مخصوص كودكان كه قسمت پشت آن به سمت جلوي خودرو قرار ميگيرد
را روي صندلي جلو خودرو مجهز به ايربگ سرنشين نصب ننماييد.

در اثر ضربه ناشي از برخورد ايربگ كه در اثر تصادف فعال گردد صندلي كودك به سمت عقب تحت فشار قرار
گرفته و ممكن است كودك را مصدوم نمايد يا حتي منجر به مرگ وي گردد .اگر خودروي شما مجهز به کلید
غيرفعال نمودن ايربگ سرنشين ميباشد ،هرگاه كه قصد نصب اينگونه صندليها را روي صندلي جلو داشتيد،
بهوسيله کلید مورد نظر ايربگ سرنشين را غيرفعال نماييد.
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اخطار

از نشستن خیلی نزدیک به ايربگ سرنشين و راننده اجتناب نماييد:

قرار دادن دستها و پاها روي ايربگها يا نشستن خیلی نزدیک به آنها بسيار خطرناك ميباشد .ايربگ
راننده و سرنشين همراه با نيرو و سرعت زيادي عمل مينمايند و در صورتيكه سرنشين خيلي به آنها نزديك
باشد احتمال مصدوم شدن وجود دارد .راننده بايد همواره محيط غربيلك فرمان را بگيرد و سرنشين جلو بايد
همواره به گونهاي بنشيند كه پاهاي وي روي كف اتاق خودرو قرار داشته باشد .همچنين سرنشين جلو بايد
صندلي خود را در عقبترين نقطه ممكنه تنظيم نموده به صورت عمودي در حالي كه كمربند ايمني را بسته
است ،بنشيند.

همواره در وسط صندلي بنشينيد و كمربند ايمني را به صورت صحيح ببنديد:

نشستن با فاصله كم نسبت به واحدهاي ايربگ جانبي يا قراردادن دستها روي آنها بسيار خطرناك ميباشد.
ايربگ جانبي با نيرو و سرعت بسيار زيادي ،از قسمت كناري صندلي منبسط شده و گسترش پيدا ميكند .در
صورتي كه كسي خيلي نزديك به در بنشيند يا به سمت شيشه تكيه نمايد يا اينكه سرنشين عقب لبه پشتي
صندلي جلو را بگيرد احتمال بروز مصدوميت ناشي از فعال شدن ايربگ وجود دارد .بعالوه خوابيدن روي در يا
گرفتن لبه پنجره ميتواند باعث كاهش اثر حفاظت ايربگهاي جانبي و سرنشين عقب گردد ،اين مسئله ناشي
از محدود شدن عملكرد ايربگ خواهد بود .با نشستن صحيح در وسط صندلي و بستن كمربند ايمني اجازه
بدهيد كه ايربگهاي جانبي و سرنشين عقب بتوانند عملكرد صحيحي داشته باشند.

از چسبانيدن اشياء روي ايربگهاي راننده و سرنشين جلو يا اطراف آنها اجتناب نماييد:

چسبانيدن يا قرار دادن اشياء روي ايربگ راننده و سرنشين جلو خطرناك ميباشد ،در حين تصادف در اثر
عملكردن ايربگ شيء ذكر شده باعث مصدوميت سرنشينان ميشود.

از چسبانيدن اشياء در روي ايربگهاي جانبي و يا اطراف آنها اجتناب نماييد:

چسبانيدن اشياء روي صندلي جلو به هر گونهاي كه سطح جانبي بيروني پشتي صندلي را در بربگيرد خطرناك
ميباشد ،زيرا حين تصادف ،شيء ذكر شده باعث ممانعت از اثر حفاظت صحيح و كامل ايربگ شده يا اينكه
باعث تغيير جهت انبساط ايربگ ميشود كه موارد ذكرشده خطرناك ميباشند .عالوه براين از آويزان كردن
كيف تنيس ،كيف نقشه و موارد ديگر به كنار صندلي خودداري نماييد .هرگز روي صندليهاي جلو روكش
نكشيد .همواره واحدهاي ايربگ جانبي را آزاد بگذاريد تا در حين تصادفات جانبي عمل نمايند.
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اخطار

از چسبانيدن اشياء روي ايربگهاي پردهاي و يا اطراف آنها اجتناب نماييد:

چسبانيدن اشياء به ناحيههايي كه محل عملكرد ايربگ سرنشين عقب ميباشد نظير شيشه عقب ،شيشه
درها ،ستونهاي پنجره جلو و عقب و لبه سقف يا دستگيره كنار سقف خطرناك ميباشد.
حين تصادف ،شيء ذكرشده باعث ممانعت از اثر حفاظت كامل و صحيح ايربگ شده و يا اينكه باعث تغيير
جهت انبساط ايربگ ميشود كه موارد ذكر شده خطرناك ميباشند .بعالوه امكان پاره شدن ايربگ و آزاد شدن
گازهاي داخل آن وجود دارد.
از آويزان كردن قالب به دستگيره جانبي اتاق خودداري نماييد و در هنگام آويزان كردن كت و لباس ،مستقيم ًا
از قالب ويژه تعبيه شده براي اين كار استفاده نماييد .همواره اطراف ايربگ پردهاي را آزاد بگذاريد تا در هنگام
لزوم بتواند به راحتي عمل نمايد.

از لمس كردن اجزاي سيستم ايربگ پس از عمل كردن ايربگ اجتناب نماييد:

لمس نمودن تجهيزات و اجزاي سيستم ايربگ پس از عمل كردن ايربگ خطرناك ميباشد .پس از عمل كردن
ايربگ اجزاي سيستم بسيار داغ بوده و خطر سوختگي وجود دارد.

از نصب كردن تجهيزات اضافي به جلو و عقب خودرو اجتناب نماييد:

نصب تجهيزات اضافي مثل سپر ،برف روب يا وينچ جلو و عقب خودرو خطرناك ميباشد اين تجهيزات ميتواند
باعث تأثير روي عملكرد سنسور ضربه ايربگ شوند كه اين مسئله ميتواند باعث عملكرد ناخواسته يا عمل
نكردن ايربگ در حين تصادف شود و درنتيجه مصدوميت سرنشين را در پي داشته باشد.

از تغيير دادن سيستم تعليق (فنربندي) اجتناب نماييد:

ايجاد تغيير در سيستم تعليق خودرو خطرناك ميباشد .در صورت تغيير دادن ارتفاع خودرو يا ايجاد تغيير در
سيستم تعليق ،خودرو توان تشخيص دقيق ضربه را نداشته و نتيجه آن عملكرد ناخواسته سيستم ايربگ و
مصدوميت سرنشين خواهد بود.

از تغيير دادن سيستم حفاظت تكميلي (ايربگ) خودداري نماييد:

ايجاد تغيير در اجزاي سيستم ايربگ يا سيمكشي آن خطرناك ميباشد .زيرا ممكن است كه باعث عملكرد
ناخواسته يا غيرفعال كردن آن گردد .از ايجاد هرگونه تغيير روي سيستم ايربگ خودداري نماييد .اين نكته
شامل تودوزي،عالئم و تزئينات و هر چيزي روي واحد ايربگ ميشود .اين مسئله همچنين شامل نصب تجهيزات
الكتريكي جانبي در نزديكی اجزاي سيستم يا سيمكشي آن نيز ميشود .براي باز كردن و نصب صندليهاي
جلو از افراد متخصص نمايندگيهاي مجاز مزدا كمك بگيريد .محافظت كردن از اتصاالت و سيمكشي اجزاي
ايربگ به منظور حصول اطمينان از عملكرد ناخواسته آنها ضروري ميباشد و همچنين اطمينان از اينكه
صندلي بازشده به اتصاالت ايربگ صدمه وارد ننمايد.
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اخطار

از قراردادن بار يا اشياء ديگر در زير صندلي خودداري نماييد:

قراردادن اشياءدر زير صندليهاي جلو خطرناك ميباشد ،زيرا امكان ايجاد صدمه به تجهيزات مهمي از سيستم
ايربگ وجود دارد و در هنگام تصادف جانبي امكان عمل نكردن ايربگ و مصدوميت يا مرگ سرنشين افزايش
مييابد .براي حصول اطمينان از عدم صدمه زدن به اجزاي مهم ذكرشده از قرار دادن اشياء در زير صندليهاي
جلو خودداري نماييد.

توجه
•	 در هنگام عملكردن ايربگ صداي شديدی شنيده شده و همچنين مقداري گاز آزاد ميشود .اين گازهاي
آزادشده براي سالمتي مضر نميباشند; اما ممكن است باعث ناراحتي اندکی در قسمتهايي از پوست كه
بهوسيله لباس پوشيده نيستند گردند.
•	 در هنگام فروش خودرو مالك جديد خودرو را از سيستم ايربگ اين خودرو آگاه نموده و مطالعه اين قسمت از
كتابچه را به وی توصيه نماييد.
•	 عالمت زير به منظور هشدار در مورد عدم نصب صندليهاي كودك نصب شونده به سمت عقب خودرو در روي
صندلي جلو ميباشد.
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کلید غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو

اخطار

از غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو در موارد غیر اضطراری خودداری نمایید:

غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو در موارد غیر اضطراری خطرناک میباشد ،چرا که ممکن است
سرنشین جلو از حفاظت کافی برخوردار نشده ،در نتیجه حین بروز تصادف ،احتمال خطر مرگ یا صدمات
جسمی افزایش یابد .فقط حین نصب صندلی ایمنی کودک بر روی صندلی جلو ،کلید غیر فعال نمودن کیسه
هوای سرنشین جلو را در وضعیت  OFFقرار دهید.

غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو حین قرار داشتن صندلی ایمنی کودک بر روی صندلی جلو ،منجر به
عدم عملکرد کیسه هوای جلو ،کیسههای هوای جانبی و سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی خواهد شد.
حین نصب سیستم صندلی ایمنی کودک بر روی صندلی سرنشین جلو ،به جدول “تناسب صندلی کودک با محل
نصب آن” در صفحه  2-34مراجعه نمایید.

در برخی مدلها.
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

ل سازی کیسه هوای سرنشین جلو ،کیسه هوای سرنشین جلو ،کیسههای هوای جانبی و سیستم
کلید غیر فعا 
پیشکشنده کمربندی ایمنی را غیر فعال میسازد .از قرار داشتن کلید غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو
در وضعیت روشن ( )ONبجز مواردی که صندلی کودک را بر روی صندلی مذکور نصب نمودهاید ،اطمینان حاصل
نمایید.
حین قراردادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ( ،)ONچراغ نشانگر کیسه هوای سرنشین جلو ،بدون در نظر گرفتن
وضعیت کیسه هوای روشن شده ،پس از چند ثانیه خاموش میشود .پس از آن با توجه به شرایطی که در جدول
زیر مشخص شده ،روشن و يا خاموش میشود.

وضعیت کلید غیر فعال
سازی کیسه هوای
سرنشین جلو
وضعیتخاموشOFF

چراغ نشانگر غیر فعال
شدن کیسه هوای
سرنشین جلو

عملکرد کیسه هوای
سرنشین جلو و کیسه
هوای جانبی

روشن

غیر فعال

سیستم پیشکشنده
کمربند ایمنی

غیر فعال

وضعیت روشنON

خاموش

2-48

آماده

آماده
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

توجه
در صورت بروز شرایط زیر برای کنترل کلید غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو به نمایندگی مزدا مراجعه
نمایید:.
•حین قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ( ، )ONچراغ نمایشگر کیسه هوای جلو روشن نمیشود.
•حین قرار داشتن کلید غیر فعال سازی کیسه هوای جلو در وضعیت  ،OFFبا قراردادن سوئیچ خودرو در
وضعیت روشن ( ، )ONچراغ نمایشگر کیسه هوای جلو روشن نمیماند.
•حین قرار داشتن کلید غیر فعال سازی ایربگ جلو در وضعیت روشن ( ،)ONبا قراردادن سوئیچ خودرو در
وضعیت روشن ( ، )ONچراغ نمایشگر ایربگ جلو پس از چند ثانیه خاموش نمیشود.

 برای غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو

همواره پیش از رانندگی ،از قرارداشتن کلید غیر فعال سازی ایربگ سرنشین جلو در وضعیت مناسب با توجه به
شرایط ،اطمینان حاصل نمایید.

اخطار

از باقی گذاشتن سوئیچ در کلید غیر فعال سازی ایربگ سرنشین جلو اطمینان حاصل نمایید:
(خودروهای مجهز به سوئیچ پیشرفته)

غیر فعال سازی تصادفی کیسه هوای سرنشین جلو خطرناک است .در صورت بروز تصادف ،ممکن است کیسه
هوای سرنشین جلو باز شده ،حفاظت کافی از سرنشین جلو را ایجاد نکرده ،منجر به صدمات جسمی جدی
یا حتی مرگ گردد .برای پیشگیری از غیر فعال سازی تصادفی ایربگ ،همیشه از سوئیچ معمولی درون کلید
پیشرفته برای غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو استفاده نمایید .پس از غیر فعال سازی کیسه هوا،
کلید جانبی را دوباره به درون سوئیچ پیشرفته برگردانید .بدین ترتیب سوئیچ معمولی را در کلید غیر فعال
سازی ایربگ سرنشین جلو فراموش نخواهید کرد.

(خودروهای فاقد سوئیچ پیشرفته)

غیر فعال سازی تصادفی کیسه هوای سرنشین جلو خطرناک است .در صورت بروز تصادف ،ممکن است کیسه
هوای سرنشین جلو باز نشده ،حفاظت کافی از سرنشین جلو را ایجاد نکرده ،منجر به صدمات جسمی جدی
یا حتی مرگ گردد .برای پیشگیری از غیر فعال سازی تصادفی ایربگ ،برای غیر فعال سازی کلید کیسه
هوای سرنشین جلو و سوئیچ موتور از یک سوئیچ استفاده نمایید ،بدین ترتیب نمیتوانید سوئیچ را در کلید
غیر فعال سازی ایربگ سرنشین جلو رها نمایید.
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

 .1سوئیچ را در کلید غیر فعال سازی ایربگ سرنشین جلو قرار داده و تا قرار گرفتن سوئیچ روبروی  OFFدر جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.

 .2کلید را خارج نمایید.
 .3حین قراردادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ( ، )ONاز روشن باقی ماندن چراغ نمایشگر کلید غیر فعال
سازی اطمینان حاصل نمایید.
توجه
(خودروهای مجهز به سوئیچ پیشرفته)

پس از غیر فعال سازی کلید ایربگ سرنشین جلو ،سوئیچ معمولی را درون سوئیچ پیشرفته قرار دهید.

تا برگرداندن مجدد کلید به وضعیت روشن ( ،)ONکیسه هوای سرنشین جلو ،کیسه هوای جانبی و سیستم
پیشکشنده کمربند ایمنی سرنشین جلو غیر فعال خواهند ماند.
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

 برای فعال سازی مجدد کیسه هوای سرنشین جلو
(قراردادن ایربگ در وضعیت آماده)

همواره پیش از رانندگی ،از قرارداشتن کلید غیر فعال سازی ایربگ سرنشین جلو در وضعیت مناسب با توجه به
شرایط ،اطمینان حاصل نمایید.
 .1سوئیچ را در کلید غیر فعال سازی ایربگ سرنشین جلو قرار داده تا قرار گرفتن سوئیچ روبروی  ،ONدر خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

 .2کلید را خارج نمایید.
 .3حین قراردادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ( ، )ONاز خاموش شدن چراغ نشانگر کلید غیر فعال سازی
اطمینان حاصل نمایید.
توجه
(خودروهای مجهز به سوئیچ پیشرفته)

پس از غیر فعال سازی کلید ایربگ سرنشین جلو ،سوئیچ معمولی را درون سوئیچ پیشرفته قرار دهید.
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

شرح نحوه عملکرد سیستم ایربگ
سيستم حفاظت تكميلي ( )SRSداراي دو زير مجموعه ميباشد:
•	 سيستم ايربگ با كيسههاي هوا و منبسط كنندههاي آن
•	 سيستم الكتريكي با سنسورهاي ضربه و واحد عيبيابي
ايربگها در نقاط زير قرار گرفتهاند :وسط غربيلك فرمان ،روي جلوداشبورد سمت سرنشين ،در قسمت بيروني كنار
پشتيهاي صندليهاي جلو و روي ستون درهاي جلو و عقب در راستاي سقف اين ايربگها تا زمان فعال شدن در
مقابل ديد نبوده و قابل مشاهده نميباشند.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

منبسطکننده ایربگهای راننده  /سرنشین جلو
حسگر ضربه ،واحد الکترونیکی عیبیابی (واحد )SAS
پیشکشندههای صندلی جلو و سیستم کاهنده فشار (صفحه )2-16
حسگر ایربگ جلو
حسگرهای ضربه جانبی
چراغ هشدار سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی  /کیسه هوا (صفحه )2-18
منبسطکنندهها و کیسههای هوای جانبی و پردهای
ل سازی کیسه هوای سرنشین جلو( صفحه )2-47
چراغ نمایشگر غیر فعا 
کلید غیر فعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

 نحوه عملکرد ایربگها

وقتي حسگرهاي ضربه ،ضربهای شدید را دريافت نمايند ،يك جريان الكتريكي به منبسطكنندهها ارسال ميشود.
براي منبسط شدن ايربگ ،گازهايي توليد و آزاد ميشود و پس از منبسط شدن سريعاً ايربگ خالي ميشود.
ايربگ فقط يك بار فعال ميشود و پس از آن ،ايربگ مجددا ً عمل نميكند و بايد تعويض شود.

براي تعويض ايربگ فقط از تعميركاران ماهر نمايندگي مجاز مزدا كمك بگيريد.

ايربگهاي جانبي و ايربگهاي پردهاي فقط در شرايطي
عمل مينمايند كه خودرو از كنار ضربه دريافت نمايد.

ايربگهاي جلو فقط در تصادفات از جلو و نزديك به جلو
فعال ميشوند.

2-53

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

 شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ

فعال شدن ایربگ جلو
در موارد زير در صورتيكه شدت ضربه بيش از مقدار
طراحي شده جهت عملكرد ايربگ باشد ،ايربگهاي جلو
فعال ميشوند.
•	 برخورد مستقیم با يك ديوار قائم با سرعت بیش از
.22 km/h

•برخورد كردن به يك مانع ،جدول يا اشياء سخت.

محدوديتهاي فعاليت ايربگ جلو
براساس شدت ضربه ممكن است كه در موارد زير ايربگ
جلو فعال نشود:
•	 برخورد به درختان يا ديرك كه حتي ممكن است
باعث صدمه نيز شود اما شدت ضربه به حدي كافي
نباشد كه باعث فعال شدن ايربگ شود.

•	 تصادف يا ضربه نزديك به جلو كه نيروي متوقف
كننده كافي براي عملكرد ايربگ ايجاد نكند.

•برخورد سخت به زمين يا سقوط خودرو.

•تصادف از جلو با محدوده تغييرات حدود  30درجه
از جلو خودرو.
30°

30°
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آمدن

تجهیزات ایمنی اصلی

سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

•	 برخورد به عقب يك كاميون يا تريلر كه نيروي
متوقف كننده به حدي نباشد كه باعث فعال شدن
ايربگ شود.

موارد عدم فعاليت ايربگ جلو
در شرايط معمول ايربگ جلو در موارد زير فعال
نميشود:
•	 تصادف از عقب (خودرو شما از پشت مورد ضربه
قرار گيرد).

موارد فعال شدن ايربگ جانبي و ايربگ پردهاي
در صورتيكه شدت ضربه از بغل خودرو (از سمت راننده
يا سرنشين) از مقدار آستانهاي طراحي شده براي فعال
شدن ايربگ بيشتر باشد ايربگ جانبي و ايربگ پردهاي
فعال ميشوند .اما اين موارد به صورت معمول باعث
فعال شدن ايربگ جلو نميشود.

محدوديتهاي فعال شدن ايربگ جانبي و پردهاي
براساس شدت ضربه ممكن است كه در موارد زير ايربگ
جانبي و ايربگ پردهاي فعال نشوند:
•	 ضربه جانبي نزديك به جلو كه نيروي متوقف كننده
ناشي از آن به حد كافي جهت فعالنمودن ايربگهاي
جانبي و پردهاي نباشد.

•	 تصادف از بغل (در اين مورد ممكن است كه ايربگ
جانبي و ايربگ پردهاي فعال شوند).

•واژگون شدن خودرو (در اين مورد ممكن است كه
ايربگ جانبي و ايربگ پردهاي فعال شوند ،اما ايربگ
جلو فعال نميشود).

•	 برخورد از كنار با درختان يا ديرك چوبي كه نيروي
متوقف كننده ناشي از آن به حد كافي جهت فعال
نمودن ايربگهاي جانبي و سرنشين عقب نباشد.
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

•واژگون شدن خودرو كه نيروي جانبي ناشي از آن به
حد كافي جهت فعال نمودن ايربگ جانبي و ايربگ
پردهاي نباشد.

•	 تصادف جانبي با موتور سيكلت كه نيروي جانبي
ناشي از آن به حد كافي جهت فعال نمودن ايربگ
جانبي و ايربگ پردهاي نباشد.

 چراغ هشدار سیستم پیشکشنده کمربند
ایمنی  /ایربگ

برای اطالع از جزئیات نحوه عملکرد چراغ هشدار
کیسه هوا  /پیشکشنده کمربند ایمنی به صفحه 2-18
مراجعه نمایید.

 آژیر هشدار سیستم پیشکشنده کمربند
ایمنی  /ایربگ

برای اطالع از جزئیات نحوه عملکرد آژیر هشدار کیسه
هوا  /پیشکشنده کمربند ایمنی به صفحه 2-19
مراجعه نمایید.

 نگهداری

مواردعدم فعاليت ايربگ جانبي وايربگ پردهاي
ايربگ جانبي و ايربگ پردهاي در موارد زير فعال
نميشود:
•	 تصادف از عقب

•تصادف از جلو ،اما در اين حالت ايربگهاي جلو
فعال ميشوند.
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سیستم ایربگ نیازی به نگهداری دورهای ندارد ،اما
در صورت بروز هر کدام از موارد زیر ،در اولین فرصت
ممکن جهت بازدید خودرو به نمایندگی مجاز مزدا
مراجعه نمایید:
•چراغ هشدار سیستم ایربگ چشمک میزند.
•چراغ هشدار سیستم ایربگ روشن باقی میماند.
•پس از قرارگیری سوئیچ خودرو در وضعیت
روشن ( )ONچراغ هشدار سیستم ایربگ روشن
نمیشود.
•آژیر هشدار سیستم ایربگ به گوش میرسد.
•ایربگها عمل کردهاند.
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سیستم ایمنی کیسه هوا (ایربگ) SRS

اخطار
در صورت صدمه ديدن اجزاي سيستم ايربگ
و سيستم پيشكشنده كمربند ايمني از
روشن كردن خودرو اجتناب نماييد:

پس از هر تصادف كه باعث منبسط شدن و فعال
شدن ايربگ و سيستم پيشكشنده كمربند ايمني
شود ،بايد واحدهاي ايربگ منبسط شده و سيستم
پيشكشنده كمربندايمني فعال شده ،تعويض
گردند .فقط تعميركاران آموزش ديده نمايندگيهاي
مجاز مزدا قادر به ارزيابي دقيق و بررسي دقيق
سيستم ميباشند .رانندگي كردن با خودرويي
كه ايربگ آن فعال شده است خطرناك بوده و در
صورت بروز تصادف مجدد ،قادر به حفاظت نبوده و
خطر صدمات جاني يا مرگ را در پي دارد.

اخطار
ایربگها را با توجه به قوانین دور بياندازيد:

اسقاطکردن یا دور انداختن کیسههای هوا یا خودرو
مجهز به کیسه هوا بدون در نظر گرفتن رعایت
قوانین خطرناک است در غیر اینصورت احتمال بروز
صدمات جسمی وجود دارد .برای اطالع از قوانین
اسقاطکردن و یا دور انداختن ايربگها با نمایندگی
مجاز مزدا تماس بگیرید.

توجه
در هنگام فروش خودرو ،مالك جديد خودرو را از
مجهز بودن اين خودرو به ايربگ مطلع نموده و به
وي مطالعه اين بخش از كتابچه راهنما را توصيه
نماييد.

از باز كردن اجزاي داخلي ايربگ خودداري
نماييد:

باز كردن قطعاتي از قبيل صندلي جلو ،جلو
داشبورد ،غربيلك فرمان ،يا قطعاتي از روي
ستونهاي دربهاي جلو و عقب در راستاي سقف
كه اجزاي ايربگ يا حسگرها را شامل ميشوند،
خطرناك ميباشد .اين قطعات ،اجزاي مهمي از
سيستم ايربگ را در برميگيرند ،و در حين باز
كردن آنها ممكن است كه ايربگ بصورت ناگهاني
عمل نموده و باعث بروز صدمات جاني گردد .براي
باز كردن اين اجزاء همواره خودرو را به نمايندگي
مجاز مزدا ببريد.
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شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

کلیدها

اخطار
در حالیکه کودکان در خودرو حضور دارند،
از جای گذاشتن سوئیچ در خودرو خودداری
نمایید .سوئیچها را در محلی قرار دهید که
امکان دسترسی به آنها میسر نباشد:

تنها گذاشتن کودکان در خودرو در شرایطی که
سوئیچ داخل خودرو باشد ،خطرناک است و ممکن
است باعث صدمات جسمی یا حتی مرگ گردد .این
سوئیچهای جدید ممکن است برای کودکان جالب
بوده و این امکان وجود دارد که آنها با شیشه باالبر
و دیگر کنترلهای سوئیچ بازی کرده یا حتی منجر
به حرکت خودرو گردند.

امواج رادیویی کلید پیشرفته ممکن است
بر عملکرد تجهیزات پزشکی از قبیل
پیسمیکر (تنظیم کننده ضربان قلب) تأثیر
بگذارد:

پیش از استفاده از کلید پیشرفته ،در مورد تأثیر
امواج رادیویی آن بر روی تجهیزات پزشکی با
پزشک خود مشورت نمایید.
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هشدار
•به این دلیل که کلید پیشرفته از امواج رادیویی با
شدت کم استفاده میکند ممکن است درشرایط
زیر عمل نکند:
• به همراه داشتن وسایل ارتباطی همانند
تلفن همراه.
• کلید پیشرفته در تماس با قطعات فلزی بوده
و یا توسط فلز پوشانده شده است.
• کلید پیشرفته در مجاورت وسایل الکترونیکی
همانند کامپیوتر میباشد.
• تجهیزات غیر الکترونیکی متفرقه و غیر
اصلی مزدا بر روی خودرو نصب شده است.
• تجهیزات فرستنده امواج رادیویی در نزدیکی
خودرو وجود داشته باشد.
•کلید پیشرفته درصورتیکه در معرض امواج
رادیویی شدید قرار گیرد ،باتری خالی میکند.
کلید پیشرفته را در نزدیک تجهیزات الکترونیکی
همانند تلویزیون یا کامپیوتر قرار ندهید.

شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

هشدار
•برای پیشگیری از صدمهدیدن فرستنده کلید
پیشرفته به موارد زیر توجه نمایید:
• آن را نیاندازید.
• آن را خیس نکنید.
• قطعات آن را باز نکنید.
• از قرار دادن فرستنده در مکانهای با دمای
باال نظیر جلو داشبورد ،روی در موتور در
معرض نور مستقیم خورشید اجتناب نمایید.
• فرستنده را در نزدیکی میدانهای مغناطیسی
قرار ندهید.
• از قراردادن اجسام سنگین بر روی کلید
پیشرفته خودداری نمایید.
• از شستن کلید پیشرفته در شویندههای
فراصوتی خودداری نمایید.
• کلید پیشرفته را در نزدیکی اجسام
مغناطیسی قرار ندهید.

 کلید پیشرفته
کلید جانبی

چراغ نشانگر عملکرد

پالک شماره کد کلید
کلید جانبی را از کلید پیشرفته بیرون بکشید.

خودرو شما به یکی از انواع کلیدهای زير مجهز است.
شماره کلید روی یک صفحه فلزی حک شده است و به
کلیدها متصل گردیده است؛ این صفحه را جدا نموده و
در محلی ایمن ،بیرون خودرو نگهداری نمایید .درصورت
نیاز به تعویض کلید از این کد استفاده نمایید.
همچنین شماره کد را روی کاغذ نوشته و در مکانی
ایمن بیرون خودرو ،نگهداری نمایید.
در صورت گم کردن کلید ،با نمایندگی مجاز مزدا
مشورت نموده و کد خود را ارائه نمایید.
توجه
برای اطمينان از صحت عملکرد کلید پیشرفته،
راننده باید کلید پیشرفته را به همراه داشته باشد.
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شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

 کلیدهای جمع شونده
توجه

برای بازکردن کلید ،دکمه ضامن روی کلید را فشار
دهید.

برخی از انواع زنجیرها را نمیتوان به این نوع کلیدها
متصل نمود .در این موارد ،از حلقهای که همراه پالک
شماره کد کلید میباشد ،استفاده نمایید.

برای جمع کردن کلید ،در حالیکه دکمه ضامن روی
کلید را فشار میدهید ،کلید را جمع نمایید.
حلقه کلید
چراغ نشانگر عملکرد کلید

پالک شماره کد کلید

 سوئیچهای معمولی

پالک شماره کد کلید
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شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو

این سیستم بصورت کنترل از راه دور امکان قفل و باز
نمودن درها و در صندوق عقب را فراهم میآورد.
این سیستم را میتوان برای باز کردن در صندوق
عقب ،باز نمودن  /بستن شیشهها و سقف كشويي
(سانروف) نیز استفاده نمود.
دکمهها را بهآرامی و با دقت فشار دهید.
توجه
•سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو به گونهای
طراحی شده که در فاصله حدود یک متری از
خودرو عمل نماید ،اما این فاصله ممکن است
براساس شرایط تغییر نماید.
•در صورت قرار داشتن کلید مکانیکی در مغزی
سوئیچ (کلید پیشرفته) یا قرارداشتن کلید در
مغزی سوئیچ (کلیدهای جمع شونده) سیستم
کار نمیکند.
•سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو پس
از قراردادن کلید فشاري استارت در وضعیت
خاموش آماده عملکرد میباشد .در خودروهای
مجهز به کلید پیشرفته در صورتیکه این کلید
در هر موقعیت دیگری بجز  OFFقرار داشته
باشد ،سیستم عمل نخواهد کرد.
•در صورت باز بودن یکی از درها یا در صندوق
عقب ،امکان قفل نمودن درها و در صندوق عقب
بهوسیله فشردن دکمه قفل  LOCKروی کلید
میسر نمیباشد .در این حالت چراغهای اعالم
خطر (فالشرها) نیز چشمک نخواهند زد.
•در صورتیکه با فشردن دکمهها ،فرستنده کار
نکند یا محدوده عملکرد آن کاهش یافته باشد،
نشانه ضعیف شدن باتری میباشد .برای تعویض
باتری مبحث نگهداری در صفحه  3-7را مطالعه
نمایید.

توجه
•امکان تهیه ریموتکنترل اضافی از طریق
نمایندگی مجاز مزدا فراهم میباشد .برای هر
خودروی مجهز به کلید پیشرفته تا  6و برای
هر خودروی مجهز به کلید جمع شونده تا
 3ریموتکنترل اضافی میتوان تهیه نمود.
درصورت درخواست ریموتکنترل اضافی ،تمام
ریموتکنترلهایی را که در اختیار دارید به
نمایندگی مجاز مزدا ببرید.

 فرستنده کنترل از راه دور
توجه
•دکمههای باز  /قفل نمودن را میتوان برای
باز  /بستن شیشههای برقی و سقف برقی
(سانروف) استفاده نمود.
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث باز  /بستن
شیشههای برقی از بیرون در صفحه  3-31را
مطالعه نمایید.
•در صورتيكه خودرو شما مجهز به سيستم
دزدگير ميباشد ،چراغهاي هشدار پس از فعال
يا غير فعال شدن سيستم ،چشمك ميزنند.
براي اطالع از جزئيات بيشتر مبحث سيستم
دزدگير در صفحه  3-44را مطالعه نماييد.
حین فشردن دکمههای روی فرستنده ،چراغ نشانگر
عملکرد روی آن چشمک میزند.

در برخی مدلها.
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شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

دکمه قفل نمودن ()Lock
برای قفل نمودن درها و در صندوق عقب ،دکمه قفل را
فشار دهید ،چراغهای فالشر یکبار چشمک میزنند.

توجه
•در صورت باز بودن یکی از درها یا در صندوق
عقب ،امکان قفل نمودن درها و در صندوق عقب
وجود ندارد.
•پس از فشردن دکمه قفل ،از بسته بودن تمامی
درها و در صندوق عقب اطمینان حاصل نمایید.
•در صورتیکه خودرو شما به سیستم قفل دوبل
مجهز میباشد ،چنانکه دکمه قفل دو بار به
فاصله  3ثانیه فشرده شود ،سیستم قفل دوبل
فعال خواهد شد .مبحث سیستم قفل دوبل در
صفحه  3-48را مطالعه نمایید.
•در خودروهاي مجهز به سيستم دزدگير در
صورتيكه حين فعال بودن سيستم دزدگير ،درها
با استفاده از دكمه قفلكن قفل شوند ،براي بيان
فعال شدن سيستم دزدگير ،چراغهاي فالشر
يكبار چشمك ميزنند.
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دکمه باز نمودن ()Unlock
برای باز نمودن قفل درها و در صندوق عقب ،این دکمه
را فشار دهید ،فالشرها دو بار چشمک خواهند زد.

توجه
•(عملکرد اتوماتيك قفل مجدد)
پس از بازکردن قفلها بهوسیله ريموت ،در
صورتیکه هیچکدام از اعمال زیر را بهفاصله
 30ثانیه انجام ندهید ،درها و در صندوق عقب
مجددا ً قفل خواهند شد.
در صورتيكه خودرو شما به سيستم دزدگير
مجهز است ،چراغهاي فالشر چشمك خواهند
زد.
• هر یک از درها یا درصندوق عقب باز شده
باشد.
• در خودروهای مجهز به کلید پیشرفته،کلید
جانبی درون شکاف سوئیچ قرار گرفته
باشد.
• در خودروهای مجهز به کلید جمع شونده،
کلید درون شکاف سوئیچ قرار گرفته است.
•(در خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
کلید فشاري استارت در هر وضعیتی بجز OFF
قرار دارد.
•در خودروهاي مجهز به سيستم دزدگير ،در
صورتيكه حين غير فعال بودن سيستم دزدگير،
قفل درها با استفاده از دكمه قفلكن بازشوند،
براي بيان غير فعال شدن سيستم ،چراغهاي
فالشر دو بار چشمك ميزنند.

شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

دکمه صندوق عقب

برای باز نمودن در صندوق عقب ،تا باز شدن در صندوق
عقب کلید را نگه دارید.
تیپ B

تیپ A

نگه دارید

نگهداری ریموت کنترل

در صورت عمل نكردن دكمههاي روي ريموت و
چشمك نزدن چراغ نشانگر روي آن ،ممكن است كه
باتري ريموت تمام شده باشد .قبل از آنكه ريموت
كنترل غيرقابل استفاده گردد اقدام به تعويض باتري
آن نماييد.

هشدار
•براي نصب باتري دقت نماييد كه قطب مثبت
باتري ( )+به سمت پايين قرار بگيرد .در صورت
عدم نصب صحيح امكان تخليه باتري وجود
دارد.
•حين تعويض باتري دقت نماييد كه ترمينالهاي
الكتريكي باتري ريموت را خم نكنيد و از آغشته
نمودن آنها به روغن خودداري نماييد .همچنين
دقت داشته باشيد كه گرد و خاك وارد ريموت
نشود زيرا باعث صدمه ديدن آن ميگردد.
•در صورت عدم نصب صحيح باتري امكان
تركيدن باتري نيز وجود دارد.
•باتري استفاده شده را براساس دستورالعمل زير
دور بياندازيد.
• بهوسيله سلفون يا مشابه آن قطبهاي مثبت
و منفي باتري را بپوشانيد (عايق نماييد)
• هرگز باتری را باز نکنید.
• هرگز باتری را در آتش یا آب نیاندازید.
•	 ازشکستنوتغییرفرمدادنباتریاجتنابنمایید.

 کلید پیشرفته
هشدار
همواره از باتري اصلي ( CR2025يا مشابه آن)
استفاده نماييد.
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کلیدها

شرایط زیر بیانگر خالی شدن باتری ریموتکنترل
میباشد:
•پس از خاموش کردن موتور ،چراغ نمایشگر KEY
سبز رنگ به مدت  30ثانیه در پشت آمپر چشمک
ميزند.
•سيستم عمل نميكند حین فشردن دکمهها چراغ
نشانگر روی ریموتکنترل چشمک نميزند.
•محدوده عملکرد ریموتکنترل کاهش یابد
بهتر است برای پیشگیری از صدمات احتمالی ،جهت
تعویض باتری ریموتکنترل به نمایندگی مجاز مزدا
مراجعه نمایید .در صورت تمایل به تعویض شخصی
باتری از دستورالعملهای زیر پیروی نمایید:

تعویض باتری کلید پیشرفته

 .1کلید مکانیکی را بیرون بکشید.
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 .2جهت باز نمودن درپوش باتری ،یک پیچگوشتی
تخت را در شیار مشخصي در تصویر فرو برده و
بهآرامی بچرخانید تا باز گردد.

 .3برای جدانمودن درپوش ،پیچگوشتی سرتخت را در
فاصله ایجاد شده بین درپوش و ریموت جا زده و
بهآرامی بچرخانید.

شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

 .4درپوش روی باتری را برداشته و پس از آن باتری را
بردارید.

هشدار
•مراقب باشید واشر پالستیک نمایشی در تصویر،
خراش بر نداشته ،صدمه نبیند.
•در صورتیکه واشر پالستیکی بیرون آمده ،قبل از
جا زدن باتری جدید آنرا دوباره نصب نمایید.
واشر پالستیکی

 .5باتری جدید را به نحوی که قطب  +باتری به سمت
باال باشد جا زده ،سپس پوشش روی باتری را مجددا ً
جا بزنید.

 کلید جمع شونده
هشدار
همواره از باتري اصلي ( CR1620يا معادل آن)
استفاده نماييد.
 .6درپوش را ببندید.

 .7کلید مکانیکی را جا بزنید.
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کلیدها

تعويض باتري ريموت كنترل

	.1كليد را باز كنيد (صفحه .)3-4
	.2يك پيچگوشتي در داخل شيار ريموت كنترل فرو
نماييد و با فشردن زائده داخل شيار كليد را خارج
نماييد.

 .4باتری را بردارید.

 .5باتری نو (معادل یا  )CR1620را بهصورتی که قطب
مثبت آن به سمت پایین باشد ،جا بزنید.
 .3بهوسيله فرو نمودن يك پيچگوشتي در شيار لبه
ريموت كنترل بهآرامي فرستنده (كنترل از راه دور)
را باز كنيد.

 .6درپوش جلو و پشت فرستنده را همراستا نموده،
آنها را با فشردن به هم متصل نمایید.
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شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

 .7مشابه تصویر کلید و ریموت را با هم همراستا نموده
و کلید را در ریموت جا بزنید ،صدای کلیک به گوش
خواهد رسید.

هشدار
کلید را بهنحوی مطمئن بهطوری که صدای کلیک
شنیده شود در ریموت جا بزنید .در صورت عدم
اتصال صحیح کلید و ریموت ،ممکن است کلید از
ریموت جدا شود.

سرویس ريموتكنترل
در صورتیکه با سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو
دچار مشکل شدید با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل
نمایید.
در صورت گم کردن یا به سرقت رفتن یکی از
ریموتکنترلها ،در اولین فرصت ممکن برای غیر
فعال نمودن ریموت گم شده یا به سرقت رفته تمامی
ریموتهای باقیمانده را به نمایندگی مجاز مزدا ببرید.

هشدار
انجام تغییر یا تعویض کلیدها با سرعت و متناسب با
خواست ذینفع انجام نمیشود و برای تکمیل کار باید
مجوز کاربری نیز موجود باشد.
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سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت

محدوده عملکرد

این سیستم فقط حین حضور راننده و همراه داشتن
کلید پیشرفته درون خودرو یا در محدوده عملکردی
فعال خواهد شد.

هاچبک (قفل نمودن)
فرستندههای خارجی

توجه
در صورت کم بودن توان باتری ،یا قرار داشتن
در مکانهایی با امواج رادیویی شدید یا خیلی
پر سر و صدا ،محدوده عملکرد کاهش یافته ،حتی
ممکن است سیستم غیر فعال شود.

 قفل  /باز نمودن قفل درها و در صندوق
عقب

محدوده عملکرد و قفل  /باز نمودن قفل درها و در
صندوق عقب حدود  80سانتیمتر از وسط دستگیره
درهای جلو میباشد .محدوده عملکردی برای
قفل نمودن درها و در صندوق عقب در حداکثر 80
سانتیمتر از وسط دستگیره در صندوق عقب میباشد.

محدوده عملکردی

هاچبک (باز نمودن قفل)
فرستندههای خارجی

خودرو صندوقدار
فرستندههای خارجی

محدوده عملکردی
توجه

محدوده عملکردی
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در صورتیکه خیلی نزدیک به شیشهها ،دستگیره
درها یا در صندوق عقب باشید ،ممکن است سیستم
عمل نکند.

شناسایی خودرو مزدا

سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت

 باز نمودن در صندوق عقب

محدوده عملکردی برای باز نمودن در صندوق عقب
حدود  80سانتیمتر از وسط دستگیره در صندوق
عقب میباشد.
فرستنده خارجی

محدوده عملکردی

 استارت زدن موتور

محدوده عملکردی برای استارت زدن موتور تقریباً شامل
تمام فضای داخل کابین خودرو بجز محفظه قراردادن
بار (صندوق عقب) میباشد.
فرستندههای داخلی

توجه
•محفظه قراردادن بار (صندوق عقب) خارج از
محدوده عملکردی میباشد ،هرچند ممکن
است بتوان موتور را روشن نمود.
•در صورت قراردادن کلید پیشرفته در مکانهای
ذیل ،موتور روشن نخواهد شد:
• اطراف جلو داشبورد
• جعبههای نگهداری اشیاء همانند جعبه
داشبورد
• بر روی طاقچه پشتی صندلی عقب (خودرو
صندوق دار)
•استارت زدن موتور ممکن است حین قرارداشتن
کلید پیشرفته خارج از خودرو و در فاصله بسیار
نزدیک به در و شیشهها امکانپذیر باشد ،هرچند
بهتر است پیش از استارت زدن موتور روی
صندلی راننده بنشینید.
در صورتیکه حین قرارداشتن کلید پیشرفته
خارج از خودرو اقدام به استارت زدن موتور
نمایید ،پس از خاموش کردن موتور و فشردن
کلید فشاري استارت به وضعیت  OFFموتور
روشن نخواهد شد.
•در صورتیکه کلید پیشرفته ،در محدوده
عملکردی قرار داشته یا توسط خودرو شناسایی
شود ،چراغ نمایشگر روی ریموت چشمک
میزند.

محدوده عملکردی
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سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت

غیرفعالشدنموقتعملکردکلیدپیشرفته

چراغها و آژیرهای هشدار

ی مانده
در صورتیکه کلید پیشرفته درون خودرو باق 
باشد ،برای پیشگیری از سرقت خودرو ،عملکردهای
کلید پیشرفته غیر فعال خواهند شد.
انجام عملکردهای زیر ممکن نمیباشد:
•استارت زدن موتور با استفاده از کلید فشاري استارت.
•عملکردهایی که نیاز به سوئیچ دارند.
برای فعال نمودن مجدد این عملکردها ،به روش زیر
عمل کنید:
•یکی از دکمههای روی کلید پیشرفته که عملکرد
آن غیر فعال شده را بفشارید.
•گیربکس اتوماتیک
حین همراه داشتن کلید پیشرفته دیگر ،تا روشن
شدن چراغ نشانگر (سبز رنگ)  ،KEYپدال ترمز
را فشار دهید.

 چراغ نشانگر  KEYهشدار (قرمز رنگ)/
چراغ نشانگر ( KEYسبز رنگ)

این چراغ دارای دو رنگ میباشد.

چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ)

حین روشن شدن چراغ

سیستم کلید پیشرفته دچار مشکل شده است ،این
چراغ بهطور مداوم روشن میماند.

اخطار

حین روشن بودن چراغ هشدار  KEYرانندگی
نکنید:

در صورتیکه چراغ هشدار  KEYروشن است با
استفاده از سیستم کلید پیشرفته به رانندگی ادامه
ندهید .خودرو را در مکانی ایمنی متوقف نموده
و برای تداوم رانندگی از کلید مکانیکی استفاده
نمایید .در اولین فرصت ممکن ،برای بازرسی خودرو
به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
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سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت
حین چشمک زدن چراغ
•در شرایط ذیل ،چراغ هشدار (قرمز رنگ) KEY
چشمک زده و به اطالع راننده میرساند که کلید
فشاري استارت ،حتی پس از خاموش کردن در
وضعیت تجهیزات جانبی  ACCقرار نخواهد گرفت.
• باتری کلید پیشرفته تمام شده است.
• کلید پیشرفته در محدوده عملکردی قرار ندارد.
• کلید پیشرفته در جایی قرار داده شده که
تشخیص سیگنالها برای سیستم مشکل
میباشد (صفحه .)3-12
• کلید پیشرفته مشابهی در محدوده عملکردی
قرار دارد.

•در شرایط زیر ،هنگامیکه کلید فشاري استارت،
در وضعیت  OFFقرار نگرفته است با خارج شدن
راننده به همراه کلید چراغ هشدار (قرمز رنگ)
 KEYبهطور مداوم چشمک خواهد زد .در صورت
برگرداندن کلید پیشرفته به داخل خودرو چشمک
زدن چراغ هشدار متوقف خواهد شد:
• حین قرار داشتن کلید فشاري استارت در
وضعیت تجهیزات جانبی  ACCو در سمت
راننده باز شده است.
• حین قرار نداشتن کلید فشاري استارت در
وضعیت  OFF؛ در سمت راننده باز شده و کلید
پیشرفته از خودرو خارج شده است.
• حين قرار نداشتن کلید فشاري استارت در
وضعيت  offو بعد از خارج ساختن كليد پيشرفته
از خودرو تمامي درها بسته شده اند.

توجه
بهدلیل عملکرد کلید پیشرفته با امواج کوتاه رادیویی،
در صورت همراه داشتن کلید پیشرفته و قطعات
فلزی با یکدیگر یا قرار داشتن در مکانی با دریافت
کم سیگنالها ممکن است چراغ هشدار روشن شود.
چراغ نشانگر (سبز رنگ) KEY

حین روشن شدن چراغ
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،در صورت
فشردن پدال ترمز ،سیستم وجود کلید پیشرفته ثبت
شده در خودرو را تأیید نموده ،چراغ نشانگر (سبز رنگ)
 KEYروشن شده و موتور روشن میشود (صفحه )5-7
حین چشمک زدن
در صورت چشمک زدن چراغ نشانگر (سبز رنگ)
 KEYبه مدت  30ثانیه ،پس از قراردادن کلید فشاري
استارت از حالت روشن ( )ONبه حالت خاموش ،بیانگر
کم بودن باتری کلید پیشرفته است .پیش از غیر فعال
شدن کلید پیشرفته ،باتری آن را تعویض نمایید.
به مبحث نگهداری ریموتکنترل در صفحه  3-7مراجعه
نمایید.
توجه
کلید پیشرفته را میتوان به گونهای تنظیم نمود که
حتی حین خالی شدن باتری کلید پیشرفته چشمک
نزند .برای اطالع از نحوه انجام تغییرات به صفحه
 10-13مراجعه نمایید.
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سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت

 چراغ هشدار وجود عیب در سیستم

در صورت بروز هرگونه اشکالی در عملکرد کلید
پیشرفته ،چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ) در
صفحه کیلومتر بهطور مداوم روشن میشود.

هشدار
درصورت روشن شدن چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ)
به رانندگی با سیستم ورود بدون کلید ادامه ندهید.
خورو را در مکانی امن متوقف نموده و برای ادامه
رانندگی از کلید مکانیکی استفاده نمایید .در اولین
فرصت ممکن برای بازرسی خودرو به نمایندگی
مجاز مزدا مراجعه نمایید.
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث روشن کردن
موتور در صفحه  5-7را مطالعه نمایید.

 آژیر هشدار قرار نداشتن کلید فشاري
استارت در وضعیت OFF

در صورتیکه حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت
تجهیزات جانبی  ACCدر سمت راننده بازشود ،یک آژیر
به مدت  6ثانیه به صدا در آمده و چراغ هشدار KEY
(قرمز رنگ) چشمک زده ،به اطالع راننده میرساند که
کلید در وضعیت  STOPقرار نگرفته است.
در این شرایط ،سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو
عمل نخواهد کرد و نمیتوان خودرو را قفل نموده و
باتری خالی میشود.
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 آژیر هشدار خارج شدن کلید پیشرفته از
خودرو

درشرایط ذیل حین قرارداشتن کلید فشاري استارت در
وضعیتی بجز خاموش ،آژیر هشدار مداومی شنیده شده
و چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ) بهطور مداوم چشمک
میزند تا به اطالع راننده برساند که کلید پیشرفته از خودرو
خارج شده است .پس از برگرداندن کلید پیشرفته به داخل
خودرو چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ) خاموش میشود:
•حین قرار نداشتن کلید فشاري استارت در وضعیت
 ،OFFدر سمت راننده باز شده و کلید پیشرفته از
خودرو خارج شده است (صدای بیپ  3بار شنیده
خواهد شد).
با وجود این در صورتیکه حین قرارداشتن سوئیچ
خودرو در وضعیت  ،ACCدر سمت راننده باز شود،
آژیر هشدار فعال شده و بیانگر عدم قرارگیری دکمه
در وضعیت خاموش میباشد.
•کلید فشاري استارت در وضعیت خاموش قرار
نداشته ،تمامی درها بسته و کلید پیشرفته از خودرو
خارج شده است( .صدالی بیپ شش بار به گوش
میرسد .میتوان بلندی صدای آژیر را تغییر داد).
برای اطالع از نحوه انجام تغییرات به صفحه 10-13
مراجعه نمایید.
توجه
بهدلیل عملکرد کلید پیشرفته با امواج کوتاه رادیویی،
در صورت همراه داشتن کلید پیشرفته و قطعات
فلزی با یکدیگر یا قرار داشتن در مکانی با دریافت
کم سیگنالها ممکن است چراغ هشدار روشن شود.

شناسایی خودرو مزدا

سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت

 آژیر هشدار غیر قابل استفاده بودن کلید
پیشرفته
در شرایط زیر ،در صورت همراه داشتن کلید پیشرفته
حین فشردن دکمه قفل  /باز نمودن در جلو صدای
بیپ شش بار شنیده شده ،به اطالع راننده میرساند
که درهای جلو و در صندوق عقب قفل نخواهند شد.
•یکی از درها یا در صندوق عقب باز باشد (شامل
درهای نیمه باز)
•کلید فشاري استارت ،خاموش نشده باشد.
•کلید مکانیکی در شکاف سوئیچ قرار داشته باشد.

 آژیر هشدار خالی شدن باتری

در صورتیکه کلید فشاري استارت از حالت روشن ON
به حالت خاموش قرار گیرد ،چراغ نمایشگر ( KEYسبز
رنگ) به مدت  30ثانیه چشمک زده ،بیانگر پایین
بودن میزان باتری باقی مانده است .پیش از کام ً
ال خالی
شدن باتری کلید پیشرفته آنرا تعویض نمایید.
به کلید پیشرفته در صفحه  3-7مراجعه نمایید.

توجه

•کلید پیشرفته در محدوده عملکردی قرار ندارد.
•کلید پیشرفته در جایی قرار داده شده که
تشخیص سیگنالها برای سیستم مشکل میباشد
(صفحه .)3-12
•کلید پیشرفته خودروی دیگری مشابه خودروی شما
در محدوده عملکردی قرار دارد.

 آژیر هشدار جا گذاشتن کلید پیشرفته
در محفظه بار  /صندوق عقب

در صورتیکه حین بسته بودن تمام درها کلید پیشرفته
در محفظه بار /صندوق عقب باقی مانده باشد ،صدای
آژیر به مدت  10ثانیه شنیده شده ،به اطالع راننده
میرساند که کلید پیشرفته در محفظه بار باقی مانده
است .در این شرایط ،با فشاردادن دکمه الکتریکی
ضامن در صندوق عقب را باز نموده و کلید پیشرفته
را بردارید.
هنگامیکه کلید پیشرفته را از صندوق عقب بر میدارید
بهدلیل لغو موقت عملکردها ،ممکن است بهمدت
کوتاهی کلید پیشرفته عمل نکند .برای فعال کردن
مجدد عملکردهای کلید پیشرفته ،به دستورالمل صفحه
 3-14مراجعه نمایید.

کلید پیشرفته را میتوان به گونهای تنظیم کرد که
حتی حین کم بودن توان باتری چراغ نمایشگر KEY
(سبز رنگ) چشمک نزند .برای انجام تنظیمات به
صفحه  10-15مراجه نمایید.

 هشدار عدم امکان استارت زدن موتور
در شرایط زیر ،چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ) چشمک
زده ،به اطالع راننده میرساند که امکان قراردادن کلید
فشاري استارت در حالت  ACCحتی از حالت خاموش
وجود ندارد.
•باتری کلید پیشرفته خالی شده است.
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سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت

 آژیر هشدار جا گذاشتن کلید پیشرفته
در خودرو

در صورتیکه کلید پیشرفته داخل اتاق خودرو جا مانده
باشد و تمامی درها و در صندوق عقب توسط یک کلید
پیشرفته دیگر بسته شده باشند ،یک آژیر به مدت 10
ثانیه شنیده شده ،به راننده یادآوری میکند که کلید
پیشرفته داخل خودرو جا مانده است.
در این شرایط ،تمامی درها و در صندوق عقب قفل
میشوند ،اما عملکردهای کلید پیشرفته جا مانده داخل
خودرو به طور موقت لغو میشود.
برای فعال سازی مجدد کلید پیشرفته صفحه  3-14را
مطالعه نمایید.
بلندی صدای آژیر را می توان تغییر داد .برای ایجاد
تغییرات در تنظیمات صفحه  3-15را مطالعه نمایید.
توجه
حین باز بودن در صندوق عقب ،آژیر هشدار شنیده
نمیشود .آژیر پس از بسته شدن در صندوق عقب
به گوش میرسد.

 هشدار عدم امکان استارت زدن موتور

در صورتیکه کلید پیشرفته در شرایط زیر از خودرو
خارج شود ،در صورتیکه کلید فشاري استارت در
وضعیت  ACCیا  ONقرار دارد ،آژیر هشدار سه بار به
صدا در میآید.
•کلید پیشرفته در خودرو نباشد.
•باتری کلید پیشرفته خالی شده باشد.
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سیستم ریموتکنترل هوشمند دربها و استارت

شرایط فعال شدن چراغ  /آژیر هشدار
در شرایط زیر ،آژیر هشدار به صدا در آمده و چراغ نشانگر  /هشدار بر روی صفحه نشانگرها روشن شده و برای
پیشگیری از سرقت خودرو ،نقص پیش آمده در عملکرد سيستم و کلید پیشرفته را به اطالع راننده میرسانند.
(صفحه  3-14را مطالعه نمایید).
هشدار

نحوه کنترل

حین باز بودن هر یک از درها ،آژیر هشدار  6بار به صدا در آمده و چراغ
هشدار  KEYقرمز رنگ بر روی صفحه كيلومتر چشمک میزند.

قرار داشتن کلید فشاري استارت در حالت خاموش را کنترل نمایید.

حین باز بودن هر یک از درها ،سه بار صدای بیپ به گوش رسیده و چراغ
هشدار  KEYقرمز رنگ بر روی صفحه كيلومتر چشمک میزند.

برداشتن و جا نگذاشتن کلید پیشرفته داخل خودرو را کنترل نمایید.

درصورتیکه یکی از درها بسته باشد ،صدای بیپ  6بار بهگوش رسیده و
چراغ هشدار  KEYقرمز رنگ به روی صفحه كيلومتر چشمک میزند.

برداشتن و جا نگذاشتن کلید پیشرفته داخل خودرو را کنترل نمایید.

حین قفل کردن درها یا بستن در صندوق عقب و هاچبک صدای آژیر هشدار
به مدت  10ثانیه بهگوش میرسد.

قرار نداشتن کلید پیشرفته در خودرو یا صندوق عقب را کنترل نمایید.

حین اقدام به قفل کردن درها با استفاده از دکمه درهای جلو ،یک صدای
بیپ  6بار به صدا در میآید.

قرار داشتن کلید فشاري استارت در وضعیت خاموش را کنترل نمایید.
باز نماندن تمامی درها و در صندوق عقب را کنترل نمایید.

چراغ نمایشگر  KEYسبز رنگ در صفحه كيلومتر چشمک میزند.

باتری کلید پیشرفته در حال خالی شدن است .باتری را تعویض نمایید.
به مبحث نگهداری ریموتکنترل در صفحه  3-7مراجعه نمایید.

چراغ هشدار  KEYقرمز رنگ در صفحه كيلومتر چشمک میزند.

عملکرد کلید پیشرفته دچار اشکال شده است .خودرو را در مکانی ایمن
پارک نمایید و برای تداوم رانندگی از کلید مکانیکی استفاده نمایید .در
اولین فرصت ممکن برای تعمیر کلید پیشرفته به نمایندگی مجاز مزدا
مراجعه نمایید.
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درها و قفلها

قفل درها

اخطار

همواره حين خروج از خودرو ،كودكان
وحيوانات خانگي خود را نيز خارج نماييد .يا
در صورتيكه قصد باقي گذاردن آنها را در
خودرو داريد حتم ًا يك فرد بزرگسال نيز بايد
در خودرو بماند:

 قفل کردن و باز کردن بهوسیله کلید

قفل نمودن و باز نمودن درب راننده بهوسيله كليد
امكانپذير ميباشد .براي باز نمودن ،كليد را بهسمت
راست بچرخانيد و براي قفل كردن آنرا بهسمت چپ
بچرخانيد.

تنها گذاشتن كودكان و حيوانات در داخل خودرو
پارك شده خطرناك ميباشد .در هواي گرم دماي
داخل اتاق خودرو افزايش مييابد و خطر صدمات
جاني و يا حتي مرگ را بوجود ميآورد.

باز کردن

از تنها گذاشتن كودكان در خودرو در حاليكه
كليد داخل خودرو باشد اجتناب نماييد و
همواره كليد را دور از دسترس كودكان قرار
دهيد:

تنها گذاشتن كودكان در خودرويي كه كليد در داخل
آن است بسيار خطرناك ميباشد .آنها ممكن است
كه با شيشه باالبر يا كنترلهاي ديگر خودرو بازي
كنند يا حتي خودرو را به حركت درآورند كه نتيجه
آن صدمات جاني و يا حتي مرگ خواهد بود.

همواره در هنگام ترك خودرو تمامي پنجرهها
را ببنديد ،درها را قفل نماييد و كليدها را با
خود ببريد:

ترك كردن خودرو و قفل نكردن درهاي آن خطرناك
ميباشد ،زيرا ممكن است كه كودكان به داخل
خودرو يا صندوق عقب بروند و در داخل خودرو
گير كنند كه خطر صدمات جاني را در پي دارد،
همچنين يك خودرو بدون سرنشين باز همواره يك
هدف مناسب براي سارقان ميباشد.

توجه
عملکرد و پیشگیری از قفل درها از بیرون ،از
قفل کردن خودرو در حالیکه بیرون از خودرو
هستید ،پیشگیری مینماید .در صورتیکه هر یک از
درها یا در صندوق عقب باز باشد ،قفل تمامی درها
و در صندوق عقب پس از قفل شدن بهوسیله قفل
مرکزی درها ،به طور اتوماتیک باز میشود.
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توجه
در صورتیکه درب سرنشین جلو خودرو شما مجهز به
شكاف كليد درب شاگرد میباشد ،بستن و باز کردن
آن بهوسیله کلید میسر باشد.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

 بستن  /باز نمودن قفل درها با استفاده از
دکمه درخواست قفل /باز روی دستگیره
(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)

حین همراه داشتن کلید پیشرفته ،با فشردن دکمه
قفل روی دستگیره درهای جلو ،قفل تمامی درها و در
صندوق عقب را میتوان باز و بسته نمود.
درهای جلو

دکمه درخواست قفل /باز

هاچبک (فقط قفل نمودن)

دکمه درخواست قفل

برای قفل نمودن

برای قفل نمودن درها و در صندوق عقب ،دکمه
درخواست قفل را فشار دهید .فالشرها یکبار چشمک
خواهند زد.

توجه
•دکمه درخواست قفل  /باز روی در سمت
راننده را میتوان برای بستن شیشههای برقی
نیز استفاده نمود.مبحث باز  /بسته نمودن
شیشههای برقی از بیرون خودرو در صفحه
 3-31را مطالعه نمایید.
•از قفل شدن ایمنی تمامی درها و در صندوق
عقب اطمینان حاصل نمایید.
•در صورتیکه یکی از درها یا در صندوق عقب
باز باشد ،نمیتوان درها و در صندوق عقب را
قفل نمود.
•خودروهاي مجهز به سيستم دزدگير
حين فعال بودن سيستم دزدگير در صورتيكه با
استفاده از دكمه درخواست قفل روي دربهاي
جلو دربها را قفل نماييد ،براي اطمينان از فعال
شدن سيستم ،چراغهاي هشدار يكبار چشمك
خواهند زد.
•خودروهاي مجهز به سيستم دزدگير
حين غير فعال بودن سيستم دزدگير در
صورتيكه با استفاده از دكمه درخواست قفل
روي دربهاي جلو قفل درها را باز نماييد ،براي
اطمينان از غير فعال شدن سيستم ،چراغهاي
هشدار دوبار چشمك خواهند زد.
•در صورتيكه خودرو شما به سيستم قفل دوبل
مجهز ميباشد دو بار فشار دادن دكمه درخواست
قفل در طول  3ثانيه ،سيستم را فعال خواهد
نمود .براي اطالع از جزئيات بيشتر مبحث قفل
دوبل در صفحه  3-48را مطالعه نماييد.

برای باز نمودن قفل

برای باز نمودن قفل درها و در صندوق عقب ،دکمه
درخواست قفل روی در جلو را فشار دهید ،فالشرها
دوبار چشمک خواهند زد.
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درها و قفلها
توجه

•میتوان تنظیمات را به گونهای تغییر داد که
برای اطمینان از قفل  /باز شدن قفل درها و
در صندوق عقب با استفاده از دکمه درخواست
قفل صدای بیپ شنیده شود ،به صفحه 10-13
مراجعه نمایید .بلندی صدای آژیر را می توان
تغییر داد .برای اطالع از نحوه انجام تغییرات به
صفحه  10-13مراجعه نمایید.
•میتوان تنظیمات را به گونهای تغییر داد که
درها و در صندوق عقب بدون فشردن دکمه
درخواست قفل و بهطور اتوماتیک قفل شوند.
(عملکرد قفل – اتوماتیک)

 3ثانیه پس از بستن تمامی درها و در صندوق
عقب در صورت قرار داشتن کلید پیشرفته
خارج از محدوده عملکردی ،درها و در صندوق
بهطور اتوماتیک قفل خواهند شد .فالشرها نیز
یکبار چشمک خواهند زد (حتی در صورت قرار
داشتن راننده در محدوده عملکردی ،پس از
 30ثانیه تمامی درها و در صندوق عقب به
طور اتوماتیک قفل خواهند شد) .در صورتیکه
پیش از قفل شدن کامل درها و در صندوق
عقب از محدوده عملکردی خارج شوید و یا کلید
پیشرفته دیگری داخل خودرو قرار داشته باشد،
عملکرد قفل – اتوماتیک فعال نخواهد شد.
همیشه پیش از دور شدن از خودرو ،قفل شدن
کامل و ایمن تمامی درها و در صندوق عقب را
کنترل نمایید.
عملکرد قفل – اتوماتیک شیشهباالبرهای برقی
را نمیبندد.
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توجه
•(عملکرد قفل مجدد – اتوماتیک)
پس از باز شدن درها و در صندوق عقب با
استفاده از دکمه درخواست قفل ،در صورت عدم
عملکرد به موارد زیر پس از  30ثانیه درها و در
صندوق عقب به طور اتوماتیک قفل می شوند.
در صورتيكه خودرو شما به سيستم دزدگير
مجهز ميباشد ،براي اطمينان ،چراغهاي فالشر
چشمك خواهند زد.
• هر یک از درها یا در صندوق عقب باز شوند.
• کلید مکانیکی وارد شکاف کلید شود.
• پس از فشردن دکمه درخواست قفل چند
ثانیه طول میکشد تا قفل درها باز شود.

 قفل  /باز نمودن قفل درها با استفاده از
ریموتکنترل

با استفاده از سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو،
میتوان قفل تمامی درها و در صندوق عقب را باز /
بسته نمود .به صفحه  3-5مراجعه نمایید.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

 قفل کردن /باز کردن قفلها بهوسیله
دکمه داخلی قفل در

براي قفل نمودن تمامی درها و در صندوق عقب از
داخل ،دكمه قفل كردن در سمت راننده را فشار دهيد.
براي باز كردن قفل تمامی درها دكمه در سمت راننده
را بيرون بكشيد.

قفل

توجه
حین قفل نمودن درها به این شیوه نکات زیر را
مد نظر داشته باشید:
•دقت نمایید که کلید را داخل خودرو جا
نگذارید.
•حین باز بودن در سمت راننده ،نمیتوان از
دکمه قفل روی در استفاده نمود.
•حین باز بودن قفل دستگیره در ،نشانگر قرمز
رنگ روی دستگیره دیده میشود.
نشانگر قرمز

باز
برای قفل نمودن یکی از درهای عقب و در سمت
سرنشین جلو از بیرون بهوسیله دکمه قفل داخلی همان
در ،دکمه را در وضعیت قفل قرار داده ،در را ببندید.
(الزم نیست دستگیره در را بكشيد).

دکمه قفلكن در
(وضعیت قفل)
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 قفل ایمنی کودک درهای عقب

این قفلها براي ممانعت از بازشدن ناگهاني درهاي
عقب ،تعبيه شدهاند .در شرايط حضور داشتن كودكان
ل كودك را فعال نماييد.
در خودرو ،قف 
در صورتيكه قبل از بستن درهاي عقب بهوسيله كليد
قفل كودك ،درهاي عقب را در وضعيت قفل قرار دهيد،
باز نمودن درها از داخل امكانپذير نميباشد و براي
بازكردن درهاي عقب فقط ميتوان از دستگيرههاي
بيروني بهره برد.
باز کردن
قفلکردن

درب صندوق عقب

اخطار

هرگز اجازه ندهيد كه افراد در داخل صندوق
عقب سوار شوند:

سوار شدن داخل صندوق عقب خطرناك ميباشد،
زيرا امكان باز نمودن در صندوق عقب از داخل
وجود ندارد .عالوه بر اين در صورتيكه فردي در
داخل صندوق عقب سوار شده باشد ،حين ترمزهاي
ناگهاني و تصادف ،خطر صدمات جاني و يا مرگ
وجود دارد.

حين رانندگي در صندوق عقب را ببنديد:

در صورت باز بودن در صندوق عقب امكان ورود
دودهاي اگزوز به داخل اتاق خودرو وجود دارد.
دودهاي اگزوز حاوي مونوكسيد كربن ميباشد كه
گازي بيرنگ ،بيبو و بسيار سمي ميباشد و در
صورت استنشاق خطر مرگ وجود دارد.

 باز نمودن و بستن در صندوق عقب

قفل کردن و باز کردن در صندوق عقب بهوسیله
ریموتکنترل
بهوسیله ریموت سیستم ورود بدون کلید میتوان در
صندوق عقب را قفل و باز نمود .سیستم ریموتکنترل
ورود به خودرو در صفحه  3-5را مطالعه نمایید.
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باز کردن در صندوق عقب با ضامن آزادکننده
اهرم ضامن در کنار صندلی راننده را باال بکشید.

صندوقدار

با فشردن دکمه الکتریکی باز کننده ،در صندوق عقب
را باز نمایید.

اهرم ضامن

باز نمودن در صندوق عقب با استفاده از دكمه
الکترونیکی بازکننده
هاچبک
لبه پایینی در صندوق را گرفته ،دکمه الکترونیکی
بازکننده را فشار دهید و پس از بازشدن قفل ،در را
باال بیاورید.

دکمه الکترونیکی
بازکننده در

دکمه الکترونیکی
بازکننده در

حین قرارداشتن سوئیچ استارت در وضعیت
روشن( ،)ONفقط حین پارک بودن خودرو و قرار
داشتن اهرم دستهدنده در وضعیت پارک ( )Pمیتوان
در صندوق عقب را باز نمود.
توجه
•(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
حین همراه داشتن کلید پیشرفته میتوان قفل
در صندوق عقب را نیز باز نمود.
•(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
حین استفاده از عملکرد کلید پیشرفته برای باز
نمودن در صندوق عقب ،ممکن است پس از
فشردن دکمه الکتریکی بازکننده در صندوق
عقب ،چند ثانیه زمان برای باز شدن قفل در
صندوق الزم باشد.
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توجه

•(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
در صورت قرار داشتن کلید پیشرفته در خودرو
و بسته بودن درها ،میتوان در صندوق عقب
را بست.
با وجود این ،برای پیشگیری از فراموش کردن
کلید پیشرفته در خودرو ،می توان در صندوق
عقب را با فشردن دکمه الکتریکی بازکننده ،باز
نمایید.
•(هاچ بک)
زمانیکه قفل در صندوق عقب با فشردن دکمه
الکتریکی بازکننده باز شده است ،برای امکان
باز شدن ،در صندوق کمی باال میآید .در
صورتیکه در یک دوره زمانی مشخص ،پس از
فشردن دکمه الکتریکی بازکننده ،در صندوق
عقب را نمیتوان بیشتر باال آورد ،برای بازکردن
در صندوق عقب ،دکمه الکتریکی بازکننده
را مجددا ً فشار دهید .برای بستن در صندوق
عقب ابتدا با فشردن دکمه الکتریکی بازکننده
در صندوق عقب را کام ً
ال باز کرده ،یک ثانیه یا
بیشتر منتظر مانده ،سپس آن را ببندید.
•(هاچ بک)
چند ثانیه پس از فشردن دکمه الکتریکی باز کننده،
صدای قفل شنیده میشود .البته این صدا نشاندهنده
هیچ نقصی نمیباشد.
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شرایط باز نشدن در صندوق عقب
در صورتیکه باتری خودرو خالی شده باشد ،یا نقصی
در سیستم الکتریکی سیستم وجود داشته باشد ،در
صندوق عقب را نمیتوان باز نمود .برای باز نمودن در
صندوق عقب در مواقع اضطراری مراحل زیر را دنبال
نمایید:
(خودرو صندوق دار)

 .1پشتی صندلی عقب را به سمت پایین تا کنید .به
مبحث خواباندن پشتي صتدليهاي عقب به صورت
مجزا ،در صفحه  2-7مراجعه نمایید.
	.2كاور داخل صندوق عقب را بردارید.
 .3برای بازنمودن در صندوق عقب ،اهرم را به سمت
چپ بچرخانید.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

 تسمههای صندوق عقب (هاچبک)

(خودرو هاچ بک)

 .1با استفاده از پیچگوشتی درپوش داخل كف صندوق
را بردارید.

حین متصل بودن تسمه به دو طرف در صندوق میتوان
به محفظه بار دسترسی یافت.

درپوش

تسمه
 .2برای باز نمودن قفل در صندوق عقب ،اهرم را به
سمت راست بچرخانید.

 پوشش محفظه بار (هاچبک)
پوشش محفظه بار

اخطار
اهرم

از قرار دادن وسایل بر روی پوشش محفظه بار
خودداری نمایید:

قراردادن وسایل بر روی پوشش محفظه بار خطرناک
است .حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ،ممکن
است وسایل به اطراف پرتاب شده ،به سرنشینان
صدمه بزنند.

پس از انجام این اعمال در مواقع ضروری ،در اولین
فرصت ممکن به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
بستن در صندوق عقب

برای بستن در صندوق ،با هر دو دست در صندوق را به
سمت پایین فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.
(در صندوق را نکوبید ،با کشیدن در صندوق به باال از
قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید).
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درها و قفلها

میتوانید پوشش صندوق عقب را خارج نمایید.
برای این کار ،تسمه ها را جدا نموده ،پوشش را بهسمت
باال و بیرون بکشید.

شیشه باالبر برقی
به منظور استفاده از شيشه باالبر  ،سوئيچ استارت بايد
در وضعيت  ONقرار داشته باشد.

اخطار
قبل از بستن شيشهها بهوسيله شيشه باالبر،
دقت نماييد كه چيزي در مسير شيشهها قرار
نداشته باشد:

 چراغ صندوق عقب (خودروهای صندوقدار)

حین باز نمودن در صندوق عقب ،چراغ روشن شده و
حین بستن در صندوق عقب ،چراغ خاموش میشود.

در صورتيكه دست ،سر يا گردن كسي در بين
شيشهها گير كند ،خطر صدمات جاني و يا حتي
مرگ وجود دارد .اين هشدار در مورد كودكان بيش
از پيش بايد مورد توجه قرارگيرد.

در زمان حضور كودكان در خودرو همواره تمامي
كليدهاي شيشه باالبر سرنشينان را بهوسيله
كليد قفلكن شيشه باالبرها ،قفل نموده و به
كودكان اجازه بازي با كليدهاي شيشه باالبر را
ندهيد:

قفل نكردن كليدهاي شيشه باالبر در زمان حضور
كودكان در خودرو خطرناك ميباشد .زيرا در اثر
بازي كودكان با كليدهاي شيشه باالبر ممكن است
كه دست ،سر يا گردن آنها در بين شيشهها گير
كند كه اين مسئله خطرات جاني به همراه دارد.

توجه
برای پیشگیری از خالی شدن باتریها ،حین خاموش
بودن موتور ،در صندوق عقب را به مدت طوالنی باز
نگذارید.
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هشدار
براي جلوگيري از سوختن فيوز و صدمه به سيستم
شيشه باالبر از باز كردن يا بستن بيش از سه شيشه
بصورت همزمان خودداري نماييد.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

 نحوه عملکرد شیشه باالبر برقی

کلید سرنشین جلو  /عقب

توجه

بستن

•حین قرارداشتن کلید قفل شیشه باالبر در
وضعیت باز ،شیشه سمت هر سرنشین را
میتوان با کلیدهای روی همان در باز و بسته
نمود (صفحه  3-31را مطالعه نمایید).
•امکان بازکردن و بستن شیشههای سرنشینان
بهوسیله کلیدهای شیشه باالبر روی در سمت
راننده نیز میسر میباشد.

کلیدهای اصلی کنترل شیشه باالبر

شیشه باالبر راننده
شیشه باالبر سرنشین
عقب چپ
شیشه باالبر
سرنشین جلو

باز کردن و بستن اتوماتیک (خودکار)

براي باز كردن كامل شيشه بصورت خودكار كليد را
كام ً
ال به پايين فشار دهيد و براي بستن كامل شيشه
ً
بصورت خودكار كليد را كامال باال بكشيد.
براي متوقف نمودن شيشه در ميانه راه در حالت خودكار
كليد را در خالف جهت عملكرد بكشيد يا فشار دهيد و
سپس رها نماييد.
توجه

شیشه باالبر سرنشین عقب راست

باز کردن و بستن دستی

برای باز کردن شیشه به مقدار دلخواه بهآرامی کلید
شیشه باالبر را به پایین فشار داده و نگه دارید .برای
بستن شیشه به مقدار دلخواه بهآرامی کلید را باال
بکشید.
کلیدهای اصلی کنترل شیش ه باالبر

بستن
باز نمودن

باز نمودن

شیشه باالبر راننده

در صورتیکه حین انجام تعمیرات و یا به هر دلیل
دیگر ،مثل کارکردن مداوم کلید شیشه باالبر پس از
باز /بسته شدن کامل شیشه ،شیشه به طور اتوماتیک
باز یا بسته نخواهد شد.
برای از سرگیری عملکرد باید مراحل زیر را انجام
دهید.
(خودروهای مجهز به عملکرد باز  /بستن اتوماتیک
شیشه باالبر راننده)

 .1سوئیچ موتور را در وضعیت روشن ( )ONقرار
دهید.
 .2از فشرده نبودن دکمه قفلکن شیشه باالبر راننده
اطمینان حاصل نمایید.
 .3کلید را فشار داده و شیشه را کام ً
ال باز نمایید.
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توجه

 .4برای بستن شیشه کلید را به سمت باال کشیده و
تا  2ثانیه پس از بسته شدن کامل شیشه ،کلید
را نگه دارید.
(خودروهاي مجهز به عملکرد باز  /بستن اتوماتیک
تمام شیشهها)

تعريف مجدد عملکرد اتوماتیک را میتوان با کلید
اصلی روی در سمت راننده یا کلید روی در هر کدام
از سرنشینان انجام داد.
تعريف مجدد عملکرد اتوماتیک را باید برای تمامی
درها بهطور جداگانه انجام داد .پس از تعريف مجدد،
فقط شیشه باالبر دری که تنظیم بر روی آن انجام
شده ،عمل خواهد نمود.
 .1سوئیچ استارت را در وضعیت روشن ( )ONقرار
دهید.
 .2از فشرده نبودن کلید قفل مرکزی شیشه باالبر در
سمت راننده اطمینان حاصل نمایید.
 .3کلید را فشار داده ،شیشه را کام ً
ال باز نمایید.
 .4کلید را به سمت باال کشیده شیشه را کام ً
ال
ببندید ،تا  2ثانیه پس از بسته شدن کامل شیشه
کلید را نگه دارید.
 .5بر روی صندلی سرنشین جلو نشسته ،مراحل  3و
 4را تکرار نمایید.
 .6بر روی صندلی سرنشین عقب چپ و راست
نشسته و مجددا ً مراحل  3و  4را تکرار نمایید.
 .7با کلیدهای روی درها کار کرده ،از عملکرد صحیح
شیشههای برقی اطمینان حاصل نمایید.
پس از تنظیم مجدد سیستم ،با استفاده از کلیدهای
اصلی تمامی شیشه را میتوان به طور کامل باز و
بسته نمود.
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مکانیزم توقف اضطراری شیشه

در صورتيكه در طي بسته شدن دستي يا اتوماتيك
شيشه ،دست يا سر كسي يا يك شيء مابين شيشه گير
كند ،بسته شدن شيشه متوقف شده و شيشه تا ميانه
راه باز ميماند.

اخطار
در شرايطي كه شيشه نزديك به بسته شدن
كامل است يا در شرايطي كه كليد شيشه باالبر
را باال كشيدهايد و نگه داشتهايد از نگه داشتن
شيشه خودداري نماييد:

نگهداشتن و متوقف نمودن شيشه قبل از بستهشدن
يا در شرايطي كه كليد شيشه باالبر نگهداشته شده
است خطرناك ميباشد.
زيرا در اين حالتها مكانيزم توقف اضطراري عمل
نميكند و در صورت گيركردن انگشتانتان خطر
صدمه ديدن وجود دارد.

توجه
•باتوجه به شرايط رانندگي ،ممكن است كه در
اثر وارد آمدن يك ضربه به شيشه عمل بسته
شدن شيشه متوقف شود .اين شرايط همانند
گيركردن يك شيء مابين شيشه ميباشد.
در صورت رخ دادن مكانيزم توقف اضطراري
نميتوان شيشه را بهوسيله عملكرد اتوماتيك
بست .در صورت بروز براي بستن شيشه كليد
شيشه باالبر را باال كشيده و تا بسته شدن كامل
شيشه آن را نگه داريد.
•عملکرد توقف اضطراری تا تعريف مجدد شیشه
باالبر فعال نخواهد شد.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

عملکرد شیشه باالبر در شرایط خاموش کردن موتور

در صورت بسته بودن تمامي درها 40 ،ثانيه پس از
قرارگيري سوئيچ موتور از حالت  ONبه حالت  ACCیا
 OFFشيشه باالبر را ميتوان فعال نمود .در اين شرايط
در صورت باز نمودن يكي از درها ،شيشه باالبر غيرفعال
ميشود.
توجه
در شرايط خاموش بودن موتور تا بسته شدن كامل
شيشه ،كليد شيشه باالبر را كشيده و نگهداريد .زيرا
در اين شرايط مكانيزم عملكرد خودكار شيشه باالبر
عمل نميكند.

 کلید قفل شیشه باالبر

در صورتيكه كليد قفل شيشه باالبر غيرفعال باشد،
تمامي كليدهاي شيشه باالبرهاي درهاي مختلف را
ميتوان مورد استفاده قرار داد.
در صورتيكه كليد قفل شيشه باالبر فعال شده باشد ،فقط
شيشه باالبر راننده را ميتوان مورد استفاده قرار داد.
وضعیت قفل

اخطار

بجز مواردي كه سرنشينان ،نياز به استفاده از
شيشه باالبر دارند ،كليد قفل شيشه باالبر را در
وضعيت قفل قرار دهيد:

باز و بسته كردن ناخواسته شيشهها خطرناك
ميباشد .زيرا ممكن است كه دستها ،سر يا گردن
سرنشينان در بين شيشهها گير كند و صدمات
جاني به دنبال داشته باشد.

توجه
حین قرار داشتن کلید قفل شیشه باالبر در حالت
قفل ،چراغ نشانگر تمامی شیشه های برقی بجز کلید
شیشه باالبر سمت راننده ،خاموش می شود .ممکن
است به دلیل شرایط نوری محیط اطراف دیدن
روشنایی چراغها سخت گردد.
 باز و بسته کردن شیشهها از بیرون

پس از بستن تمامی درها و در صندوق عقب ،میتوان از
بیرون خودرو تمامی شیشهها را باز و بسته نمود.
در صورت قرارداشتن کلید قفل شیشه باالبر در سمت
راننده در موقعیت قفل یا باز نیز این عمل را میتوان
انجام داد.

وضعیت باز

در برخی مدلها.
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اخطار
قبل از بستن شيشهها بهوسيله شيشه باالبر،
دقت نماييد كه چيزي در مسير شيشهها قرار
نداشته باشد:

در صورت گيركردن دست ،سر يا گردن كسي در
بين شيشهها خطر صدمات جاني و يا حتي مرگ
وجود دارد .اين هشدار در مورد كودكان بيش از
پيش بايد مورد توجه قرار گيرد.

توجه
•در شرایط زیر امکان باز و بسته کردن شیشهها
از بیرون خودرو وجود ندارد:
• باز بودن یکی از درها یا در صندوق عقب.
• قرارداشتن کلید مکانیکی خودروهای مجهز
به سوئیچ هوشمند در شکاف کلید.
• قرارداشتن سوئیچ خودروهای مجهز به کلید
جمع شونده در شکاف کلید.
•

(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)

قرارداشتن کلید فشاري استارت در هر
وضعیتی بجز خاموش.
•ممکن است شیشهها به طور کامل بسته نشده
باشند .بسته شدن کامل شیشهها را کنترل
نمایید.
در صورتیکه امکان بستن کامل شیشهها وجود
ندارد ،شیشهها را به طور جداگانه از داخل
خودرو ببندید.
پس از بستن شیشه از بیرون خودرو ،بسته شدن
کامل شیشهها را کنترل نمایید.
باز نمودن
قبل از ورود به خودرو میتوانید برای تهویه داخل اتاق
خودرو شیشه ها را باز نمایید.
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با استفاده از دکمه ( unlockسیستم ریموتکنترل
ورود به خودرو)
دکمه  unlockروی ریموت را فشار داده و نگه دارید.
پس از باز شدن قفل درها و در صندوق عقب ،با نگه
داشتن دکمه  unlockشیشهها باز خواهند شد .مبحث
سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو در صفحه  3-5را
مطالعه نمایید.
برای متوقف نمودن باز شدن شیشهها و سقف كشويي
(سانروف) ،دکمه را رها نمایید.
برای از سرگیری باز شدن شیشه ها و سقف برقی دکمه
را مجددا ً فشار دهید.
بستن
در صورتیکه پس از خروج از خودرو شیشهها را باز
گذاشته باشید ،بهوسیله این عمل میتوانید شیشهها را
از بیرون خودرو ببنديد.

با استفاده از دکمه قفل نمودن (سیستم
ریموتکنترل ورود به خودرو)
دکمه قفل نمودن روی ریموت را فشار داده و نگه
دارید.
پس از بسته شدن درها و در صندوق عقب ،حین فشردن
دکمه قفل ،شیشهها و سقف كشويي (سانروف) بسته
خواهند شد.
مبحث سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو در
صفحه  3-5را مطالعه نمایید.
برای متوقف نمودن بسته شدن شیشهها و سقف كشويي
(سانروف) دکمه را رها نمایید .برای از سرگیری بسته
شدن شیشهها و سقف كشويي (سانروف) دکمه را
مجددا ً فشار دهید.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

با استفاده از دکمه درخواست قفل در سمت راننده

(کلید پیشرفته)

دکمه درخواست قفل روی دستگیره در سمت راننده
را فشار داده و نگه دارید .پس از قفل شدن درها و در
صندوق عقب ،با نگه داشتن دکمه قفلکن شیشهها
بسته میشوند.

دکمه درخواست قفل

برای متوقف نمودن بسته شدن شیشهها و سقف
كشويي (سانروف) ،دکمه قفلکن را رها نمایید.
در صورتیکه عملکرد را مجددا ً از ابتدا شروع نمایید،
شیشهها و سقف كشويي (سانروف) بسته میشوند.

در و درپوش باک

اخطار
حين باز كردن درپوش باك بنزين ،در آنرا
بهآرامي شل نموده و اجازه بدهيد كه بخارات
جمع شده از باك خارج شود و سپس در آنرا
باز كنيد:

بخارات بنزين بسيار خطرناك ميباشد .بنزين
ميتواند باعث سوختگي پوست و چشمها گردد
و در صورت استنشاق باعث بيماري ميشود .در
صورت جمع شدن بخارات بنزين در داخل باك ،در
حين بازكردن در باك ،بخار بنزين خارج ميشود و
درپوش سريع جدا ميشود.

قبل از سوختگيري موتور را خاموش نموده و
همواره جرقه و شعله را از شيلنگ سوختگيري
دور نگه داريد:

بخارات بنزين بسيار خطرناك بوده و در صورت وجود
جرقه يا شعله ممكن است كه باعث آتشسوزي و
صدمه جاني گردد .عالوه بر اين ،همواره از در باك
سالم استفاده نماييد .استفاده از در باك نامناسب
باعث نشتي ميشود و در طي تصادف ممكن است
باعث آتشسوزي و مرگ گردد.

هشدار
همواره از درپوش باك طراحي شده توسط مزدا يا
معادل آن كه در نمايندگيهاي مجاز مزدا قابل تهيه
ميباشد استفاده نماييد .در باك نامناسب باعث بروز
عيب در سيستم سوخت و سيستم ضدآاليندگي
ميگردد.
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 درپوش باك

براي باز كردن در باك ،اهرم بازكننده آن را بكشيد.
اهرم آزاد کننده
در باک

 در باک

براي باز كردن در باك آنرا در خالف جهت عقربههاي
ساعت بچرخانيد.
براي بستن در ،آنرا تا شنيده شدن صداي كليك در
جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد.
باز کردن

بستن
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توجه
حین سوختگیری درب باک بنزین را میتوان به
داخل درپوش متصل نمود.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

در موتور

 .2ضامن قفل در موتور را جابجا نموده و در موتور را باز
كنيد.

اخطار
همواره كنترل نماييد كه در موتور بصورت
كامل بسته شده باشد:

نيمه باز بودن در موتور خطرناك ميباشد و
ممكن است كه حين حركت باز شده و بهدلیل
مسدودنمودن ديد راننده باعث ايجاد تصادف گردد.

 باز کردن درب موتور

 .1در حاليكه خودرو را پارك نمودهايد ،دستگيره
آزادكننده در موتور را بكشيد تا باز شود.

 .3ميله تكيهگاه در موتور را از قسمت روكشدار آن كه
در تصوير بهوسيله فلش مشخص شده است بگيريد.

روکش ميله
دستگیره آزادکننده

میله تکیهگاه

خار
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درها و قفلها

 بستن در موتور

سقف کشویی (سانروف)

اخطار
از باقی گذاشتن اجسام داخل محفظه موتور
خودداری نمایید:

پس از اتمام کنترل یا سرویس در محفظه موتور،
قرارنداشتن وسایل ،تکه پارچه و ابزار و  ...را کنترل
نمایید.
ابزار و دیگر وسایل باقیمانده درون محفظه موتور
ممکن است به موتور صدمه زده یا بهدلیل ایجاد
آتشسوزی منجر به بروز تصادف گردند.

 .1اطراف موتور و محفظه موتور را مورد كنترل قرار
داده و اطمينان حاصل نماييد كه تمامي درپوشها
در محل خود بسته شدهاند و تجهيزاتي از قبيل ابزار،
ظروف روغن و  ...را برداشتهايد.
 .2در حاليكه بهوسيله دست ،در موتور را نگه داشتهايد
ميله تكيهگاه را در بست آن قرار دهيد .قبل از بستن
درب موتور كنترل نماييد كه ميله تكيهگاه كام ً
ال در
بست خود قرار گرفته باشد.
 .3در موتور را ببنديد و اطمينان حاصل نماييد كه
كام ً
ال قفل شده است.

سقف كشويي را فقط در شرايط قرارداشتن سوئيچ
استارت در وضعيت  ONميتوان بصورت برقي باز و
بسته نمود.
کلید حرکت کشویی
کلید Tilt

اخطار
حين حركت خودرو به سرنشينان اجازه بيرون
بردن قسمتي از بدنشان از سانروف را ندهيد:

بيرون بردن سر ،دست ،بازو يا ديگر قسمتهاي بدن
از سانروف خطرناك ميباشد .حين حركت خودرو
سر يا دست ممكن است كه به چيزي برخورد نمايد
و باعث بروز صدمات جاني يا مرگ گردد.

قبل از بستن سانروف اطمينان حاصل نماييد
كه چيزي در بين آن گير نكند:

گير كردن دست ،سر يا گردن اشخاص – باالخص
كودكان – بين سقف كشويي خطرناك بوده و خطر
صدمات جاني يا مرگ را درپي دارد.
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درها و قفلها

توجه
پیش از شستشوی قسمت خارج خودرو ،از بسته
بودن کامل سانروف اطمینان حاصل نمایید.
پس از شستشوي خودرو و پس از بارندگي به منظور
جلوگيري از نفوذ آب به داخل خودرو كه ميتواند
باعث زنگزدگي و صدمه به روكش داخلي سقف شود،
قبل از باز كردن سقف كشويي آن را خشك نماييد.

 عملكرد سقف كشويي (سانروف)

عملکرد Tilt

به منظور تهویه بهتر اتاق خودرو می توان قسمت عقب
سقف برقی را به سمت باال باز نمود.
برای متوقف نمودن حرکت به سمت باال در میانه راه،
دکمه  Tiltرا به صورت لحظهای فشار دهید .برای بستن
کامل اتوماتیک سقف كشويي ،کلید  Tiltرا به صورت
لحظهای به سمت باال کشیده و یا قسمت جلوی دکمه
حرکت کشویی را فشار دهید.
برای باز کردن سانروف در میانه راه ،هر قسمت از
کلیدهای بازکردن یا حرکت کشویی را فشار دهید.

حرکت سانروف
بهسمت پایین
حركت سانروف
به سمت باال

برای متوقف نمودن حرکت کشویی در میانه راه ،هر
قسمتی از کلیدهای بازکردن یا حرکت کشویی را فشار
دهید.
باز کردن

حرکت تاشو
بهسمت پایین
(بستن)

بستن

مراحل تعريف مجدد سقف برقی
در صورتیکه اتصال باتری خودرو حین انجام تعمیرات و
یا به هر طريق دیگر قطع شده است ،ممکن است سقف
برقی بهطور کامل باز یا بسته نشود ،حین تعريف مجدد
سانروف مکانیزم توقف اضطراری سقف برقی عمل
نخواهد کرد .برای تعريف مجدد سقف برقی مراحل زیر
را انجام دهید:
 .1سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن( )ONقرار
دهید.
 .2تا زمانيكه قسمت عقب سانروف كام ً
ال باز ميشود
دكمه  Tiltرا فشار دهيد .سپس سقف كشويي كمي
بسته ميشود.
توجه

بستن سانروف

عملکرد حرکت کشویی
برای بازکردن کامل سانروف به طور اتوماتیک ،قسمت
عقب کلید حرکت کشویی را به صورت لحظهای فشار
دهید .برای متوقف نمودن حرکت کشویی قسمت
جلویی دکمه حرکت کشویی را فشار داده یا دکمه Tilt
را به سمت باال بکشید.

در صورتیکه عملکرد تنظیم مجدد حین قرارداشتن
سانروف در حالت کشویی (نیمه باز) انجام میشود،
سقف كشويي پیش از بازشدن عقب سانروف ،در
حالت کشویی کام ً
ال بسته میشود.
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 عملکرد سانروف در شرایط خاموش
بودن موتور
در صورت بسته بودن تمامی درها 40 ،ثانیه پس از
قرارگیری سوئیچ خودرو از وضعیت  ONبه وضعیت
 ACCیا  ،LOCKسقف كشويي را میتوان فعال نمود.
در این شرایط در صورت باز بودن یکی از درها ،سقف
برقی غیر فعال میشود.
توجه
در شرایط خاموش بودن موتور تا بسته شدن کامل
سانروف کلید سانروف را کشیده و نگه دارید .زیرا
در این شرایط مکانیزم عملکرد خودکار سانروف
عمل نمیکند.

 باز کردن و بستن سقف برقی از بیرون
خودرو

پس از بسته شدن درها و در صندوق عقب ،از بیرون
خودرو هم میتوان سقف برقی را باز و بسته نمود.

اخطار
پیش از بستن سقف برقی از قرار نداشتن
اجسام و اعضاء بدن افراد در مسیر سقف
كشويي اطمینان حاصل نمایید:

بستن سانروف حین قرارداشتن دست ،سر یا
حتی گردن افراد در مسیر سقف برقی خطرناک
است ،چرا که ممکن است این اجزاء بین سانروف
و قالب سقف گیرکنند ،منجر به صدمات جسمی
شدید و حتی مرگ گردند .بهشدت مراقب کودکان
و حیوانات خانگی باشید.
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توجه
در شرایط زیر نمیتوان از بیرون خودرو سانروف را
باز نموده و یا بست:
•یکی از درها یا در صندوق عقب باز است.
•سوئیچ خودرو در شکاف سوئیچ قرار دارد.
•(در خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
• کلید فشاري استارت در هر موقعیتی به جز
 LOCKقرار دارد.
• کلید مکانیکی در شکاف سوئیچ قرار دارد.
از بسته شدن کامل سانروف اطمینان حاصل
نمایید.
در صورتیکه سانروف به طور کامل بسته نمیشود،
بهوسیله دکمههای حرکت تاشو  /کشویی داخل
خودروی روی کنسول باالی سر ،سقف کشویی را
ببندید .پس از بستن سانروف ازبیرون خودرو ،از
کامل بسته شدن سانروف اطمینان حاصل نمایید.
باز نمودن
از آنجا که هیچ کس مایل به ورود به خودروي دم کرده
و داغ نیست ،مزدا روش خاصی را برای تهویه هوای
خودرو توسط باز نمودن تمامی پنجرهها و سانروف
حین نزدیک شدن به خودرو را ارائه میدهد.

اخطار
از عملکرد اتوماتیک باز نمودن از راه دور فقط
حین مشاهده خودرو در مکانی ایمن اطمینان
حاصل نمایید:

به بچهها اجازه بازی با کلیدها را ندهید .در صورتیکه
بچهها بدون اطالع سقف برقی را باز نمایند ،احتمال
خطر دزدی به مراتب بیشتر از زمان باز بودن درها
افزایش مییابد.

شناسایی خودرو مزدا

درها و قفلها

برای تهویه هوای داخل خودرو ،پیش از ورود به خودرو
میتوان سقف برقی را باز نمود.
با استفاده از دکمه باز کردن (سیستم
ریموتکنترل ورود به خودرو)
دکمه بازکردن روی ریموت را فشار داده و نگه دارید .با
فشردن دکمه بازکردن ،پس از بازشدن قفل درها و در
صندوق عقب ،شیشهها و سانروف باز میشود.
مبحث سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو در صفحه
 3-5را مطالعه نمایید.
برای متوقف نمودن پنجرهها و سقف برقی در میانه راه
حین باز شدن ،دکمه را رها نمایید.
در صورتیکه مراحل را از آغاز انجام دهید ،پنجرهها و
سقف برقی باز خواهند شد.

با استفاده از دکمه درخواست قفل  /باز دستگیره
در سمت راننده (خودرو مجهز به کلید پیشرفته)
دکمه درخواست قفل /باز روی دستگیره در سمت
راننده را فشار دهید و نگه دارید .پس از قفل شدن
درها و در صندوق عقب حین فشردن دکمه درخواست
قفل /باز روی دستگیره در سمت راننده ،سقف برقی
بسته میشود.

دکمه درخواست قفل /باز

بستن
در صورتیکه پس از خارج شدن از خودرو ،سانروف باز
مانده است ،میتوان آن را از بیرون خودرو بست.

با استفاده از دکمه قفل (سیستم ریموتکنترل
ورود به خودرو)
دکمه قفل روی ریموت را فشار داده و نگه دارید ،با
فشردن دکمه باز کردن ،پس از قفل شدن درها و
در صندوق عقب شیشهها و سانروف بسته میشوند.
مبحث ریموتکنترل ورود به خودرو در صفحه  3-5را
مطالعه نمایید.
برای متوقف نمودن پنجرهها و سقف برقی در میانه راه
حین بسته شدن ،دکمه را رها نمایید.
در صورتیکه مراحل را از آغاز انجام دهید ،پنجرهها و
سقف برقی بسته خواهند شد.

برای متوقف نمودن شیشهها و سانروف در میانه راه،
حین بسته شدن ،دکمه بازکننده را رها نمایید.
در صورتیکه مراحل را از آغاز انجام دهید ،شیشهها و
سقف برقی بسته خواهند شد.
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 مکانیزم توقف اضطراری سقف برقی

در صورتیکه حین بسته شدن سقف كشويي دست ،سر
یا دیگر اعضاء بدن سرنشینان و یا اجسام بین سقف و
سانروف گیر کند ،سانروف متوقف شده و تا میانه راه
باز میشود.

اخطار

 آفتابگیر

آفتابگیر را میتوان بهوسیله دست باز و بسته نمود.
حین باز شدن سانروف ،آفتابگیر نیز به صورت
اتوماتیک باز میشود ،لیکن بستن آن به صورت دستی
انجام میشود.
آفتابگیر

از قرارنداشتن ،اعضاء بدن یا دیگر اجسام در
مسیر بسته شدن سقف برقی اطمینان حاصل
نمایید:

نگه داشتن و متوقف نمودن سانروف دقیق ًا قبل از
بسته شدن کامل آن خطرناک میباشد.
به این صورت ،مکانیزم توقف اضطراری سانروف،
عمل نکرده و در صورت گیرکردن انگشتانتان ،خطر
صدمات جسمی جدی وجود دارد.

توجه
•با توجه به شرایط رانندگی ،در صورت وارد
آمدن ضربهای به سانروف ممکن است بسته
شدن سانروف متوقف شده و سانروف شروع
به بازشدن نماید ،این شرایط همانند گیرکردن
یک شیء مابین سقف برقی میباشد.
•حین تنظیمات اولیه مکانیزم توقف اضطراری
سقف برقی عمل نخواهد کرد.
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هشدار
•آفتابگیر به سمت باال باز نمیشود .برای
جلوگیری از صدمه دیدن آفتابگیر ،به آن فشار
نیاورید.
•حین باز شدن سانروف ،آفتابگیر را نبندید.
اقدام به بستن آفتابگیر به زور ،ممکن است به
آن صدمه بزند.

شناسایی خودرو مزدا

سیستم حفاظت

سیستم ایموبالیزر

سیستم ایموبالیزر روشن شدن موتور را فقط هنگامیکه
سوئیچ در شکاف قفل فرمان قرار دارد امکانپذیر
مینماید.
در صورتیکه فردی قصد روشن کردن موتور با کلید
غیر شناسایی شده را داشته باشد ،موتور روشن نخواهد
شد و بدین ترتیب از سرقت خودرو جلوگیری میشود.
در صورت وجود اشکال در سیستم ایموبالیزر یا سوئیچ
به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

هشدار
حین روشن نمودن موتور با استفاده از سوئیچ بهدلیل
خالی شدن باتری کلید پیشرفته و یا دالیل دیگر،
اجازه بروز این حاالت را ندهید:
•حلقه فلزي کلید بر روی قسمت پالستیکی کلید
قرار گیرد.

هشدار
•ایجاد تغییر یا دستکاری توسط افراد غیر حرفهای
ممکن است منجر به عدم عمکرد سیستم
گردد.
•برای اجتناب از صدمه دیدن کلید ،موارد زیر را
رعایت نمایید:
ن را نیندازید.
• آ
• آن را خیس نکنید.
• از قراردادن آن در هرگونه میدان مغناطیسی
خودداری نمایید.
• از قراردادن آن در محلهای با دمای باال،
نظیر روی جلو داشبورد یا روی در موتور
و در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب
نمایید.
•در صورت عدم روشن شدن موتور با کلید صحیح
و روشن شدن یا چشمک زدن چراغ نمایشگر،
سیستم دچار اشکال شده است ،با نمایندگی
مجاز مزدا مشورت نمایید.

•قطعات فلزی کلید دیگر و یا دیگر اجسام با
قسمت انتهایی کلید تماس پیدا کنند.

•کلیدهای جانبی دیگر و کلیدهای جانبی
دیگر خودروهای مجهز به سیستم ایموبالیزر
در نزدیکی کلید معمولي قرار گرفته یا با آن
برخورد نمایند.

•کلید در نزدیکی تجهیزات الکترونیکی یا
كیتهای الکترونیکی قرار گرفته یا با آنها
برخورد نماید.
در برخی مدلها.
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شناسایی خودرو مزدا

سیستم حفاظت
توجه

•کلیدها دارای یک کد الکترونیک جداگانه
هستند .به این دلیل و برای اطمینان از ایمنی
خود ،تعویض کلید مدتی وقت الزم دارد.
میتوانید این کلیدها را فقط از نمایندگی مجاز
مزدا تهیه نمایید.
•کلیدها را از هم جدا نگه دارید که در صورت
گم شدن یکی از کلیدها ،با مشکلی مواجه
نشوید .در صورت گم شدن یکی از کلیدها،
بالفاصله با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل
نمایید.
•در صورت گم کردن کلید ،نمایندگی مجاز
مزدا قادر به تعريف مجدد کد الکترونیکی
دیگر کلیدهای سیستم ایموبالیزر خودرو شما
میباشد .حین مراجعه به نمایندگی مجاز مزدا
تمامی کلیدها را برای تعريف مجدد به همراه
داشته باشید .روشن نمودن موتور با استفاده از
کلیدی که تعريف مجدد نشده است ،امکانپذیر
نمیباشد.
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 نحوه عملکرد سیستم
توجه
•در صورت قرارداشتن کلید پیشرفته در مکانی
همانند داشبورد یا جلوداشبورد یا جعبههای
نگهداری اشیاء که تشخیص سیگنالها برای
سیستم استارت مشکل است ،چراغ نشانگر
سیستم روشن شده یا چشمک زده و موتور
روشن نخواهد شد .کلید پیشرفته را در مکانی
قرار دهید که در محدوده عملکرد سیگنالها
باشد ،موتور را خاموش نموده ،مجددا ً استارت
بزنید.
•سیگنالهای ایستگاههای رادیویی یا تلویزیون،
یا سیگنالها ،فرستندهها و یا تلفنهای همراه
ممکن است در عملکرد سیستم تداخل ایجاد
نمایند .در صورت عدم روشن شدن موتور حین
استفاده از کلید صحیح ،چراغ نمایشگر سیستم
را کنترل نمایید.
فعال نمودن سیستم
(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
در صورت قراردادن سوئیچ خودرو از وضعیت روشن
 ONیا تجهیزات جانبی  ACCبه وضعیت OFF
سیستم فعال میگردد.
(خودروهای فاقد کلید پیشرفته)
در صورت قراردادن سوئیچ خودرو از وضعیت روشن
 ONبه وضعیت تجهیزات جانبی  ACCسیستم فعال
میگردد .چراغ نشانگر سیستم امنیتي روی صفحه
نشانگرها تا غیر فعال شدن سيستم هر دو ثانیه ،یکبار
چشمک میزند.

شناسایی خودرو مزدا

سیستم حفاظت

غیر فعال نمودن سیستم
این سیستم حین قرار دادن سیستم توسط سوئیچ
صحیح در وضعیت روشن  ONغیر فعال خواهد شد.
چراغ نشانگر سيستم امنيتي روی صفحه نشانگرها به
مدت  3ثانیه روشن شده ،سپس خاموش میشود .در
صورتیکه امکان روشن نمودن موتور با کلید صحیح
وجود ندارد و چراغ نشانگر سيستم امنيتي در صفحه
نمایشگرها ،روشن شده یا چشمک میزند ،مراحل زیر
را انجام دهید:
(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
از قرارداشتن کلید پیشرفته در محدوده عملکردی
اطمینان حاصل نمایید .موتور را خاموش نموده ،مجددا ً
استارت بزنید .در صورتیکه پس از سه بار یا بیشتر موتور
روشن نشد ،با نمایندگی مجاز مزدا تماس بگیرید
(خودروهای فاقد کلید پیشرفته)
کلید را از شکاف سوئیچ خارج نموده ،به مدت دو ثانیه
منتظر مانده ،کلید را دوباره جا زده و موتور را روشن
نمایید .در صورتیکه پس از سه بار یا بیشتر موتور روشن
نشد ،با نمایندگی مجاز مزدا تماس بگیرید.

 دستکاری و افزودن تجهیزات به مزدا

نمایندگی مجاز مزدا عملکرد صحیح سیستم ایموبالیزر
حین دستکاری و نصب تجهیزات اضافی را گارانتی
نمینماید.

هشدار
برای پیشگیری از صدمات وارده به خودرو ،از
دستکاری سیستم یا نصب هرگونه تجهیزات اضافی
به سیستم ایموبالیزر یا خودرو خودداری نمایید.

توجه
•در صورت چشمکزدن مداوم چراغ نشانگر
سيستم امنيتي حین رانندگی ،موتور را خاموش
نکنید .بالفاصله به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه
نموده ،سیستم را مورد کنترل قرار دهید .در
صورتیکه حین چشمکزدن چراغ نشانگر موتور
را خاموش نمایید ،قادر به روشن کردن مجدد
موتور نخواهید بود.
•از آنجاییکه حین تعمیر سیستم ایموبالیزر،
کدهای الکترونیکی تعريف مجدد خواهند شد،
تمامی کلیدها مورد نیاز است .حین مراجعه به
نمایندگی مزدا از همراه داشتن تمامی کلیدها
اطمینان حاصل نمایید.
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شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

سیستم دزدگير

در صورتيكه سيستم دزدگير ورود غير مجاز به خودرو را
تشخيص دهد ،آژير هشدار در اطراف خودرو به صدا در
آمده و چراغهاي فالشر چشمك خواهند زد.
براي اطالع از جزئيات بيشتر ستون بعد را مطالعه
نماييد.
توجه
•سيستم دزدگير را ميتوان با استفاده از سوئيچ و
يا سيستم پيشرفته بدون كليد فعال نمود.
براي اطالع از جزئيات بيشتر صفحه  3-5را
مطالعه نماييد.
•خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
سيستم دزدگير را ميتوان با استفاده از كليد
پيشرفته فعال نمود.
سيستم فقط زمانيكه راننده داخل خودرو و يا
حين همراه داشتن كليد پيشرفته در محدوده
عملكردي كليد قرار دارد ،فعال ميشود.
•سيستم در صورتيكه درست فعال نشود ،عمل
نخواهد كرد .براي امنيت كامل خودرو ،هميشه
پيش از خروج ،از بسته بودن كامل پنجرهها و
تمامي درها و در صندوق عقب اطمينان حاصل
نماييد .بخاطر داشته باشيد كه سوئيچ و كليد
هوشمند را از خودرو خارج نماييد.

در برخی مدلها.
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 نحوه عملکرد سیستم

شرايط آغاز ب ه كار سيستم
بالفاصله پس از آغاز به كار سيستم به يكي از روشهاي
زير ،آژيرها و چراغ هشدار به مدت  30ثانيه به صدا
در ميآيند:
•اقدام به باز نمودن هر يك از درها ،يا در صندوق
عقب.
•باز نمودن قفل درها با استفاده از قفل داخلي در ،يا
اهرم آزادكننده در صندوق عقب.
در صورتيكه سيستم مجددا ً فعال شود ،چراغها و آژير تا
باز شدن قفل در يا در صندوق عقب با استفاده از كليد
يا فرستنده عمل خواهند كرد.
خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
چراغها و آژير هشدار را ميتوان با بازنمودن قفل درها با
استفاده از دستگيره در نيز غير فعال نمود.
توجه
در صورتيكه حين فعال بودن سيستم دزدگير ،باتري
خودرو خالي شود ،پس از شارژ يا تعويض باتري،
چراغها و آژير هشدار مجددا ً فعال خواهند شد.

شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

 نحوه فعال نمودن سيستم

 .1خودروهاي فاقد كليد پيشرفته
سوئيچ خودرو را از شكاف كليد بيرون آوريد.
خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
كليد فشاري استارت را فشار دهيد ،در صورتيكه
كليد معمولي داخل شكاف قفل قرار دارد ،آنرا
برداريد.
 .2در موتور را ببنديد ،سپس تمامي درها و در صندوق
عقب را از خارج از خودرو و با استفاده از كليد ،قفل
نماييد .در صورتيكه خودرو شما به سيستم پيشرفته
ورود بدون كليد مجهز است ،دكمه قفل روي
ريموت را فشار دهيد.
خودروهاي فاقد كليد پيشرفته
كليد درخواست قفل و يا دكمه قفل روي ريموت
را فشار دهيد.
سيستم دزدگير را ميتوان با فعال نمودن عملكرد
قفل مجدد اتوماتيك در حالت بسته بودن تمام
درها ،در صندوق عقب و در موتور فعال نمود.
 .3پس از  20ثانيه ،سيستم كام ً
ال فعال ميشود.

توجه
•سيستم قفل مجدد اتوماتيك
پس از بازنمودن قفل تمامي درها و در صندوق
عقب با استفاده از فرستنده ،در صورت عدم هر
يك از موارد زير در مدت  30ثانيه ،مجددا ً
تمامي درها بهطور اتوماتيك قفل خواهند شد.
در صورتيكه خودرو شما به سيستم دزدگير
مجهز باشد .چراغهاي هشدار چشمك زده و
آژير هشدار به صدا در خواهد آمد.
•	يكي از درها يا در صندوق عقب باز شود.
• در خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته كليد
معمولي داخل شكاف سوئيچ قرار داشته
باشد.
• در خودروهاي مجهز به كليد تاشو سوئيچ
درون شكاف سوئيچ قرار داشته باشد.
• در خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته ،كليد
فشاري استارت در هر موقعيت ديگري بجز
خاموش قرار داشته باشد.

توجه
قفل نمودن درها با استفاده از دكمه قفل داخل در،
سيستم را فعال نخواهد نمود.
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شناسایی خودرو مزدا

کلیدها
توجه

•در صورت انجام هر كدام از موارد زير پس از
بستن و قفل كردن تمام درها و در صندوق
عقب ،سيستم غير فعال خواهد شد:
• فشار دادن دكمه بازكننده قفل روي ريموت.
• هر كدام از درها يا در صندوق عقب باز شوند.
• باز نمودن در سمت راننده با استفاده از كليد
قفل داخل در.
• باز نمودن قفل در سمت راننده با استفاده از
كليد.
• باز نمودن در موتور.
• سوئيچ داخل شكاف سوئيچ قرار گرفته باشد.
• خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
كليد فشاري استارت يا دكمه درخواست
قفل فشار داده شود.
• خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
كليد معمولي داخل شكاف سوئيچ قرار داده
شود.
• سوئيچ در وضعيت روشن  ONقرار داده
شود.
ً
• براي فعال كردن مجدد سيستم ،مجددا از
ابتدا اقدام نماييد.
•هنگاميكه درها با استفاده از فشار دكمه قفل
روي ريموت يا دكمه درخواست قفل روي
درهاي جلو يا استفاده از كليد حين فعال بودن
سيستم دزدگير قفل شده باشند ،براي اطمينان
از فعال شدن سيستم چراغهاي هشدار يكبار
چشمك ميزنند.

 براي خاموش نمودن سيستم فعال

سيستم فعال را ميتوان به يكي از روشهاي زير
خاموش نمود:
•باز كردن قفل يكي از درها با استفاده از كليد.
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•فشار دادن دكمه بازكننده قفل روي ريموت.
•قرار دادن سوئيچ در شكاف قفل چرخاندن آن به
وضعيت روشن .ON
•خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
• دكمه درخواست قفل روي درها را فشار دهيد.
• کلید فشاري استارت را در وضعيت روشن ON
قرار دهيد.
توجه
هنگاميكه قفل درها با فشار دكمه بازكننده قفل
روي ريموت يا دكمه درخواست قفل روي درهاي
جلو يا با استفاده از كليد حين خاموش بودن سيستم
دزدگير باز شوند ،براي اطمينان از خاموش شدن
سيستم چراغهاي هشدار دو بار چشمك ميزنند.

 براي متوقف نمودن آژير هشدار

پس از شروع شدن آژير ميتوان به يكي از روشهاي
زير آنرا متوقف نمود:
•باز نمودن قفل يكي از درها با استفاده از كليد.
•فشار دادن دكمه بازكننده قفل يا دكمه صندوق
عقب روي ريموت.
•خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
فشار دادن دكمه درخواست قفل روي درها.

شناسایی خودرو مزدا

کلیدها

توجه
•خودروهاي مجهز به كليد پيشرفته
پس از استارت زدن موتور با استفاده از کلید
فشاري استارت ،آژير متوقف ميشود.
•خودروهاي فاقد كليد پيشرفته
پس از استارت زدن موتور با استفاده از كليد،
آژير متوقف ميشود.
•در صورتيكه سيستم دزدگير دچار اشكال شد ،با
نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل نماييد.

 برچسب سيستم دزدگير

اين برچسب درون جعبه داشبورد قرار داشته ،بيانگر
مجهز بودن خودرو شما به سيستم دزدگير ميباشد.
مزدا توصيه مينمايد كه آنرا در گوشه پايين و عقب
يكي از شيشههاي جلو نصب نماييد.
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سیستم حفاظت

سیستم قفل دوبل

سيستم قفل دوبل به اين منظور طراحي شده تا در
صورتيكه كسي اقدام به شكستن شيشه خودرو شما
نمود ،نتواند در خودرو را از طريق دستگيره داخلي باز
نمايد.

 .4کلید را در مغزی قفل در راننده قرار داده ،کلید را
در وضعیت قفل قرار دهید و سپس به حالت وسط
برگردانید .سپس در فاصله زمانی  3ثانیه مجددا ً
کلید را به وضعیت قفل بچرخانید.

اخطار

در صورت وجود سرنشين ،باالخص كودكان در
خودرو از فعالكردن سيستم قفل دوبل اجتناب
نماييد:

فعالكردن سيستم در شرايط وجود سرنشين
يا كودكان در خودرو خطرناك ميباشد .زيرا
سرنشينان امكان باز نمودن در را از داخل نداشته و
ممكن است كه در خودرو حبس شوند و در معرض
گرمازدگي قرار گيرند كه نتيجه آن صدمات جانبي
يا حتي مرگ خواهد بود.

 نحوه فعالکردن سیستم

 .1پنجرهها و سانروف را ببندید.
 .2سوئیچ را در حالت  LOCKقرار داده و کلید را با
خود بردارید.
 .3تمامی درها و در صندوق عقب را ببندید.

وضعیت
وسط
وضعیت
قفل
توجه
•(بهوسیله سیستم ریموتکنترل ورود به
خودرو)
همچنین میتوانید با دو بار فشردن دکمه قفل
روی فرستنده به فاصله  3ثانیه سیستم را فعال
نمایید.
•(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
در صورتیکه خودرو به کلید پیشرفته مجهز
است ،با دوبار فشردن دکمه روی دستگیره در
سمت راننده ظرف  3ثانیه نیز میتوانید سیستم
را فعال نمایید.
 .5چراغ نمایشگر برای به اطالع رساندن فعال شدن
سیستم به مدت  3ثانیه روشن شده و سپس
خاموش میشود.
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سیستم حفاظت

توجه
در صورت بازبودن هر کدام از درها یا در صندوق
عقب نمیتوان سیستم قفل دوبل را فعال نمود.

 نحوه غیر فعال نمودن سیستم

در راننده یا در صندوق عقب را بهوسیله کلید یا
ریموت کنترل از حالت قفل خارج نمایید یا سوئیچ
موتور را در وضعیت روشن ( )ONقرار دهید.
توجه
•در صورتيكه در اثر سوختن فيوز يا جدا نمودن
باتري ،برق سيستم قطع شده باشد ،تنها راه
براي غيرفعال نمودن قفل دوبل ،باز كردن در
بهوسيله كليد ميباشد.
•در صورتيكه با سيستم قفل دوبل خودرو خود
دچار مشكل شده است ،با نمايندگي مجاز مزدا
تماس حاصل نماييد.
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غربیلک فرمان

اخطار

هرگز حين حركت خودرو اقدام به تنظيم
غربيلك فرمان ننماييد:

تنظيم كردن غربيلك فرمان ،حين حركت خودرو
خطرناك ميباشد.
حركت دادن غربيلك فرمان باعث ميشود كه
راننده بصورت ناگهاني به چپ يا راست حركت
نمايد و كنترل خودرو را از دست بدهد يا باعث بروز
تصادف گردد.

 تنظیم غربیلک فرمان

برای تغییر زاویه یا ارتفاع غربیلک فرمان مراحل زیر را
انجام دهید:
 .1خودرو را متوقف نموده و اهرم آزاد كننده غربیلک
را كه در زير ستون فرمان واقع شده است را به
سمت باال بكشيد.

آینهها

 آینههای جانبی (بغل)

اخطار
همواره حين رانندگي و پیش از تغيير الین
حتم ًا به اطراف خود نگاه كنيد:

تغيير الین حرکت با در نظر گرفتن فاصله
مشاهدهشده در آينههاي محدب خطرناك ميباشد،
ممکن است منجر به بروز تصادف گردد .زيرا اجسام
از آنچه كه شما در آينه محدب ميبينيد به شما
نزديكترند.

توجه
(آینه بغل سمت راننده با زاویه دید وسیع)
•آینهها دارای زاویه دید وسیع دارای دو انحنا در
سطح خود می باشند ،که توسط خطی بر روی
سطح آینه به ناحیه داخلی و خارجی تقسیم
شدهاند .ناحیه داخلی آینه ،آینه استاندارد
محدب میباشد ،در حالیکه ناحیه بیرونی سطح
وسیعتری از محدوده دید را فراهم میآورد.
ترکیب دو آینه امکان آسودگی بیشتر حین
تعویض الین را فراهم میآورد.
خط تقسیمکننده

اهرم آزادکننده
 .2فرمان را بهسمتي كه ميخواهيد ،متمايل نماييد
(باال يا پايين) يا اينكه فاصله دلخواه فرمان نسبت
به خودتان (جلو يا عقب) را تنظيم نماييد و سپس
اهرم را فشار دهيد تا قفل شود.
 .3براي اطمينان از قفل شدن فرمان قبل از شروع به
حركت غربيلك را به سمت باال و پايين فشار دهيد.
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تا کردن آینههای بغل

توجه
•فاصله با اجسام در ناحیه بیرونی و داخلی آینه با
زاویه دید گسترده متفاوت میباشد.
اجسامی که در ناحیه بیرونی دیده میشوند ،در
حقیقت از آنچه در ناحیه داخلی دیده میشود،
دورتر هستند.
آینه برقی
براي استفاده از آينه برقي سوئيچ موتور بايد در وضعيت
 ACCيا  ONقرار داشته باشد.
نحوه تنظيم:
	.1كليد انتخاب را براي انتخاب نمودن آينه سمت چپ
يا راست حركت دهيد.
	.2كليد تنظيم آينه را در جهت دلخواه حركت دهيد.
کلید تنظیم آینه

اخطار
همیشه پیش از روشن کردن موتور ،آینههای
بغل را به موقعیت اصلی برگردانید:

رانندگی در حالیکه آینههای بغل تا شدهاند،
خطرناک میباشد .در این حالت از بیرون خودرو
دیدی نداشته و ممکن است منجر به تصادف گردید.

تا نمودن برقی آینهها
سوئیچ خودرو باید در وضعیت  ACCیا  ONقرار داشته
باشد.
برای تا نمودن آینه ،کلید مربوطه را فشار دهید.
برای برگرداندن آینه به موقعیت اصلی ،کلید را مجددا ً
فشار دهید.

کلید انتخاب

پس از تنظيم آينه با برگرداندن كليد انتخاب به وضعيت
وسط كنترل آينه را در وضعيت قفل قرار دهيد.
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اخطار
حین حرکت آینههای برقی تا شونده ،آن را
دست نزنيد:

دستزدن به آینههای برقی خم شونده حین حرکت
آینه خطرناک میباشد .ممکن است به دست خود و
یا آینه صدمه بزنید.

برای تنظیم آینه از کلیدهای برقی آینه استفاده
نمایید:

تنظیم آینه و خمکردن آن در جاده با دست
خطرناک میباشد .ممکن است آینه در موقعیت
خود قفل نشده و دید کافی را از پشت خودرو برای
شما فراهم ننماید.

از تنظیم آینه حین رانندگی خودداری نموده،
فقط در صورت پارک بودن خودرو آینه را تنظیم
نمایید:

تنظیم آینه بهوسیله کلیدهای برقی حین رانندگی
خطرناک میباشد .وزش باد ممکن است منجر به
خراب شدن آینه گردد و قادر به برگرداندن آینه به
وضعیت اصلی نخواهید بود ،در نتیجه دید کافی در
پشت خودرو نخواهید داشت.

تا نمودن آینه به روش دستی
قاب آینه را در دست گرفته و تا همراستا شدن آینه با
بدنه خودرو آنرا بهسمت عقب خودرو تا کنید.
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عملکرد آینه برقی حین خاموش بودن موتور

تا  40ثانیه پس از قراردادن سوئیچ خودرو از وضعیت
روشن  ONبه خاموش  ،OFFقادر به کار با آینههای
بغل خواهید بود.

 آینه داخل خودرو

اخطار

از قراردادن وسایل و بار باالتر از پشتی
صندلیها خودداری نمایید:

قرارگیری وسایل باالتر از پشتی صندلیها خطرناک
میباشد ،چرا که ممکن است دید شما از آینه داخلی
را مسدود نموده ،منجر به برخورد با خودروی دیگر
حین تعویض الین گردد.

تنظیم آینه داخلی
پیش از رانندگی ،آینه داخل خودرو را به گونهای تنظیم
نمایید که وسط شیشه عقب را ببینید.
آینه دارای کاهش انعکاس نور معمولي

شناسایی خودرو مزدا

غربیلک فرمان و آینهها
توجه
در آینههای معمولي ،برای کاهش میزان انعکاس نور
محيط ،اهرم را در وضعیت روز قرار دهید.
کاهش انعکاس چراغهای جلو خودروهای پشت سر
حین رانندگی در روز اهرم کاهش انعکاس را به سمت
جلو و در حالت روز قرار دهید.
برای کاهش انعکاس نور چراغهای جلوی خودروهای
پشت سر اهرم را بهسمت عقب و در حالت شب قرار
دهید.
اهرم کاهش انعکاس

شب

روز
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پيشگيريهاي الزم مرتبط با سوخت و گازهای خروجی اگزوز

سوخت مناسب
برای کاهش آالیندگی و بهینه شدن شرایط جرقه شمع در خودروهای مجهز به کاتالیست کانورتور (مبدل کاتالیزوری)
و سنسور اکسیژن باید فقط از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.
خودروی مزدا حین استفاده از سوختهایی که در جدول زیر آمده است بهنحو صحیح عمل خواهد کرد.
سوخت

سوخت بدون سرب
(مطابق با استاندارد
∗1

EN 228

عدد اکتان
آزمایشگاهی

 95یا باالتر

کالدونیا ،ترکیه ،فلسطین ،جزایر قناری ،Reunion ،مورکو ،استرالیا ،یونان ،ایتالیا،
سوئیس ،بلژیک ،دانمارک ،فنالند ،نوروژ ،پرتقال ،اسپانیا ،سوئد ،دانمارک ،آلمان،
مجارستان ،بلغارستان ،لوکزامبورک ،اسلواکی ،روسیه ،بالروس ،فرانسه ،اکراین،
چکوسلواکی ،Faeroe،ایسلند ،رومانی ،هلند ،اسلوانیا ،کروات ،مقدونیه ،گوارالوپ،
جزیره مارتینیک ،گینه ،لتونی ،لیتوانی ،استونی ،تایوان ،تایلند ،Vanuatu ،کویت،
عمان ،قطر ،عربستان صعودی ،Uae ،بحرین ،لبنان ،جردن ،ایران ،لیبی ،السالوادور،
پاناما ،هندوراس ،نیکاراگوئه ،سنگاپور ،هنگکنگ ،برونئی ،ماکائو ،سریالنکا ،آفریقای
جنوبی ،موریتیوس ،زیمباوه ،ترینیداد و تاباگو ،قبرس ،مالتا ،ایرلند ،انگلستان

 90یا باالتر

جزایر مارشال ، Ustt ∗2 ،سریا مصر ،نیجریه ،شیلی ،گواتماال ،ونزوئال ،کاستاریکا،
اکوادور ،هایتی ،بلویا ،کلمبیا ،جمهوری دمونیکن ،پرو ،ویرژین ،کاراکوا ،جزیره آروبا،
سنت مارتین

)∗1

سوخت بدون سرب
معمولی

کشورها

 ∗1اروپا
 ∗2جمهوری پاالئو و ایالت میکرونزیا
سوختهایی دارای کیفیت پایینتر میتوانند منجر به کاهش عملکرد و سیستم کنترل گازهای خروجی گردد.
همچنین ممکن است منجر به ضربه زدن و صدمه دیدن شدید موتور گردد.

هشدار

• فقط از سوخت بدون سرب استفاده کنید.
سوخت دارای سرب ممکن است به مبدل کاتالیستی و حسگر اکسیژن صدمه زده ،منجر به کاهش کیفیت
عملکرد سیستم کنترل گازهای آالینده خروجی شود.
• از افزودن ،افزودنیها به سوخت خودداری نمایید .هرگز از پاککنندههای غیر اصلی مزدا اضافه نکنید.
محلولهای تمیزکننده دیگر ممکن است به سیستم صدمه بزنند .با نمایندگی مجاز مزدا مشورت نمایید.
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سیستم کنترل آالیندگی سوخت
خودرو شما مجهز به يك سيستم كنترل آاليندگي ميباشد (مبدل كاتاليزوري قسمتي از اين سيستم ميباشد) كه
خودرو شما را قادر ميسازد تا با استانداردهاي كنترل آاليندگي مطابقت داشته باشد.

اخطار

از پارك كردن خودرو در نزديك مواد قابل اشتعال شدیدا ً اجتناب نماييد:

پس از يك دوره استفاده معمول از خودرو (رانندگي عادي) حتي در حالت خاموش بودن موتور ،مجموعه اگزوز
داغ باقي ميماند و ميتواند باعث مشتعل شدن مواد قابل اشتعال گردد .آتشسوزي ايجاد شده ميتواند باعث
صدمات جاني يا مرگ گردد.

هشدار
توجه نكردن به موارد زير ميتواند باعث جمع شدن سرب در داخل كاتاليست (مبدل كاتاليزوري) شود يا اينكه
باعث داغ شدن بيش از حد كاتاليست شود .هر كدام از موارد ذكر شده ميتواند باعث صدمه رسانيدن به مبدل
كاتاليستی شده و كارايي آن را كاهش دهد.
• فقط از بنزين بدون سرب استفاده نماييد.
• در صورت وجود نشانههاي عيب و مشكالتي در عملكرد خودرو از راندن خودرو اجتناب نماييد.
• از حركت كردن در حالتيكه سوئيچ استارت در وضعيت خاموش قرار داشته باشد اجتناب نماييد.
• از طي كردن سراشيبي در شرايط قرار داشتن خودرو در دنده و با سوئيچ خاموش اجتناب نماييد.
• از باال بردن دور موتور در شرايط بدون بار (درجا) براي مدت زمان بيش از  5دقيقه خودداري نماييد.
• از دستكاري كردن سيستم ضد آاليندگي خودداري نماييد .تمامي بازديدها و تنظيمات بايد توسط افراد ماهر
و متخصص انجام پذيرد.
• از روشن كردن موتور خودرو بهروش ُهل دادن آن اجتناب نماييد.
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گازهای خروجی از اگزوز (مونوکسید کربن)

اخطار

در صورتيكه بوي دود (گازهاي خروجي اگزوز) را در داخل كابين خودرو استشمام نموديد از راندن
خودرو اجتناب نماييد:

دودهاي خروجي از موتور خطرناك ميباشند .اين دودها حاوي گاز مونوكسيدكربن ( )COميباشند كه فاقد
رنگ ،بو بوده و سمي ميباشد .در صورت تنفس اين گاز خطر مرگ وجود دارد .در صورتيكه در داخل كابين
خودرو بوي دود استشمام نموديد ،تمامي شيشههاي خودرو را باز نموده و سريع ًا با نمايندگي مجاز مزدا تماس
حاصل نماييد.

از روشن نگه داشتن موتور در محيط بسته اجتناب نماييد:

روشن نگه داشتن موتور خودرو در محيط بسته نظير پاركينگ خطرناك ميباشد .دودهاي خروجي كه حاوي
گاز خطرناك مونوكسيدكربن ( )COميباشند ميتواند به آساني وارد كابين خودرو شده و باعث ايجاد خطر
مرگ شود.

در شرايطي كه موتور در جا كار ميكند پنجرهها را باز نماييد يا اينكه سيستم بخاري يا كولر را به
گونهاي تنظيم نماييد كه هواي تازه بيرون را به داخل خودرو هدايت نمايد:

گازهاي خروجي اگزوز خطرناك ميباشند .وقتي كه خودرو در حالت درجا با شيشههاي بسته قرار داشته باشد،
حتي در محيطهاي باز نيز در صورت طوالني شدن زمان در جا كاركردن خودرو ،امكان ورود گازهاي اگزوز،
حاوي گاز خطرناك مونوكسيد كربن ( ،)COبه داخل كابين وجود دارد كه میتواند منجر به مرگ شود.

قبل از روشن كردن موتور ،برفهاي اطراف خودرو ،خصوص ٌا اطراف خروجي لوله اگزوز را تميز
نماييد:

روشن كردن موتور در شرايطي كه خودرو در داخل برف عميق واقع شده است خطرناك ميباشد .زيرا ممكن
است كه لوله اگزوز بهوسيله برف مسدود شده باشد و باعث شود كه دودهاي اگزوز به داخل كابين خودرو
برگردند و به دليل اينكه گازهاي اگزوز حاوي گاز سمي و خطرناك مونوكسيد كربن ( )COميباشد امكان
مسموم شدن يا حتي خطر مرگ سرنشينان داخل كابين وجود دارد.
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پیش از راندن خودروی مزدا

پیش از روشن کردن موتور

پيش از ورود به خودرو

پس از ورود به خودرو

	•اطمينان حاصل نماييد كه شيشهها ،آينههاي بغل و
چراغهاي بيرون خودرو تميز باشند.
	•وضعيت الستیکها و فشار باد الستیکها را مورد
بازديد قرار دهيد.
	•به زير خودرو نگاه كرده و وجود هرگونه نشتي را
مورد بازديد قرار دهيد.
	•در صورتيكه قصد عقب رفتن را داريد ،اطمينان
حاصل نماييد كه چيزي در مسير حركت شما قرار
نداشته باشد.

	•آيا تمامي درها بستهاند؟
	•آيا صندلي بصورت صحيح تنظيم شده است؟
	•آيا آينه داخل و آينههاي بيرون خودرو تنظيم
شدهاند؟
	•آيا تمامي سرنشينان كمربند ايمني خود را
بستهاند؟
	•تمامي نشانگرها (آمپرها) را مورد كنترل قرار دهيد.
	•پس از قرار دادن سوئيچ موتور در وضعيت روشن
( )ONتمامي چراغهاي هشدار را كنترل نماييد.
	•ترمز دستي را خوابانيده و اطمينان حاصل نماييد
كه چراغ هشدار ترمز خاموش ميشود.
همواره سعي كنيد كه كام ً
ال نسبت به وضعيت خودرو
خود شناخت كافي داشته باشيد.

توجه
سطح روغن موتور ،مایع خنككاري موتور ،روغن
ترمز ،مايع شيشهشوی و ديگر مايعات خودرو بايد
به صورت روزانه ،هفتگي يا در زمان تعويض مورد
بازديد قرار گيرند .به بخش نگهداري ،فصل  8رجوع
نماييد.
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شناسایی خودرو مزدا

نکات مورد توجه حین رانندگی

آببندی اولیه

رانندگی اقتصادی

فرايند آببندي ويژهاي براي اين خودرو ضروری نیست،
ليكن براي افزايش كارايي و عمر خودرو احتياطهاي
اوليهاي در  1000كيلومتر ابتدايي رانندگي بايد مورد
توجه قرار گيرد.
	•از گازدادن ناگهاني به موتور اجتناب نماييد.
	•از نگه داشتن طوالني مدت خودرو در يك سرعت
ثابت (كم يا زياد) اجتناب نماييد.
	•از رانندگي طوالني مدت با دريچه گاز كام ً
ال باز يا
دور باالي موتور اجتناب نماييد.
	•از ترمزهاي شديد غيرضروري خودداري نماييد.
	•از روشن كردن موتور در شرايط فشرده بودن كامل
پدال گاز اجتناب نماييد.
	•از بكسل نمودن تريلر يا خودروي ديگر اجتناب
نماييد.

نحوه رانندگي شما روي مقدار پيمايش خودرو به
ازاي مقدار مشخصي بنزين تأثير شديدي دارد .براي
رانندگي اقتصادي ،كاهش مصرف سوخت و كاهش نياز
به تعميرات ،توصيههاي زير را مورد توجه قرار دهيد:
	•از طوالني كردن فرايند گرم شدن درجاي موتور
خودداري نماييد .پس از آنكه دور موتور يكنواخت
شد شروع به حركت نماييد.
	•از شروع حركت با سرعت باال (شتابگيري سريع)
خودداري نماييد.
	•همواره موتور را در حالت تنظيم نگه داريد .از فرايند
نگهداري صفحه ( )8-3پيروي نموده و تمامي
تعميرات و سرويسها را در نمايندگيهاي مجاز
مزدا انجام دهيد.
	•فقط در صورت نياز از كولر خودرو استفاده نماييد.
	•در جادههاي ناهموار ،با سرعت كم رانندگي نماييد.
	•همواره فشار باد الستیکها را تنظيم نماييد.
	•از قراردادن اشياء اضافي در خودرو (حمل بار اضافي)
اجتناب نماييد.
	•در حين رانندگي از قراردادن پاي خود روي پدال
ترمز خودداري نماييد.
	•همواره زواياي فرمان و چرخها رادر حالت تنظيم
صحيح نگاه داريد.
	•در سرعتهاي باال شيشهها را ببنديد.
	•در شرايطي كه وزش باد از كنار يا از روبروي خودرو
را داريد سرعت خودرو را كاهش دهيد.

اخطار

در شرايطي كه در سرازيري حركت ميكنيد از
خاموش نمودن موتور خودداري نماييد:

خاموش كردن موتور در سرازيري خطرناك ميباشد،
اين مسئله باعث حذف اثر فرمان هيدروليك و
همچنين ضعيف شدن ترمز و در نهايت از كار افتادن
كامل ترمز شده و ميتواند به سيستم انتقال قدرت
خودرو صدمه وارد نمايد و هرگونه كاهش كنترل
روي فرمان يا ترمز ميتواند باعث بروز تصادف گردد.
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شناسایی خودرو مزدا

نکات مورد توجه حین رانندگی

رانندگی در شرایط خطرناک

اخطار

س گرفتن در سطح
در صورت نیاز به دنده معکو 
لغزنده بسیار دقت نمایید:

تعویض دنده معکوس حین رانندگی در سطح لغزنده
خطرناک میباشد .تغییر ناگهانی در سرعت چرخها
باعث لغزش چرخها و از دست رفتن کنترل خودرو
و در نتیجه بروز تصادف میشود.

حين رانندگي روي برف ،يخ ،آب ،گل ،ماسه و موارد
خطرناك مشابه:
	•احتياط نموده و فاصله بيشتري را براي ترمزگيري
مدنظر قرار دهيد.
	•از ترمزگيري و مانور ناگهاني پرهيز نماييد.
	•از فشردن مداوم پدال ترمز در حين ترمزگيري
اجتناب نماييد و بهآرامي پدال ترمز را رها و فشرده
نماييد.
به سيستم ترمزضدقفل ( )ABSدر صفحه 5-13
رجوع نماييد.
	•در صورت گير كردن خودرو ،دنده سنگينتر را
انتخاب نموده و بهآرامي گاز بدهيد .از چرخاندن
فرمان به چپ و راست خودداري نماييد.
	•براي جلوگيري از لغزش و شروع به حركت آسان در
سطوح لغزان شبيه يخ و برف از مواد غير لغزان شبيه
ماسه ،نمك ،زنجير و تكه موكت در زير چرخهاي
جلو استفاده نماييد.

جلو و عقب کردن خودرو حین گیركردن
خودرو

اخطار

از بكسواد نمودن خودداري نماييد و در شرايط
بكسواد كردن خودرو اجازه ندهيد كسي در
پشت خودرو قرار گيرد :

در شرايط گيركردن خودرو و بكسواد كردن افزايش
بيش از حد دور خطرناك ميباشد  .تايري كه در
حين بكسوادكردن ميباشد ،داغ ميشود و امكان
تركيدن دارد .اين مسئله خطر صدمات بسياري را
به دنبال دارد.

هشدار
در شرايط گيركردن خودرو ،جلو و عقب كردن بيش
از حد خودرو ،باعث داغ كردن موتور ،معيوب شدن
جعبهدنده و صدمه ديدن الستیکها ميشود.
در صورتيكه خودرو را بدليل گيركردن بايد مداوم جلو و
عقب نماييد ،پدال گاز را بهآرامي فشار داده و دنده را از
وضعيت ( Dدنده  )1به وضعيت  Rتغيير حالت دهيد.

توجه
از زنجير چرخ فقط در چرخهاي جلو استفاده نماييد.
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شناسایی خودرو مزدا

نکات مورد توجه حین رانندگی

رانندگی در زمستان
	•در فصل زمستان تجهيزات اضطراري نظير زنجير
چرخ،كاردك شيشه پاككن ،بيل كوچك ،كابل
كمكي باتري و يك كيسه كوچك حاوي ماسه يا
نمك را به همراه برداريد.
در مورد پيشگيريهاي اوليه زير از نمايندگي مجاز مزدا
سئوال نماييد:
	•ضديخ و آب را به نسبت صحيح در داخل رادياتور
بريزيد .به بخش مايع خنك كننده موتور در صفحه
 8-13رجوع نماييد.
	•باتري و كابلهاي آن را مورد بازديد قرار دهيد؛
همچنين كاهش ظرفيت باتري ناشي از كاهش
دماي هوا را مورد بازديد قرار دهيد.
	•از روغن موتور مناسب فصل سرد استفاده نماييد
(صفحه )8-10
	•سيستم جرقه را از نظر صدمه و ضعيف بودن
اتصاالت مورد بازديد قرار دهيد.
	•از مايع شيشهشوی حاوي ضديخ استفاده نماييد.
اما از ضديخ رادياتور براي مايع شيشهشوی استفاده
ننماييد( .صفحه )8-19
	•به دليل احتمال يخ زدن ترمز دستي در هواي بسيار
سرد از ترمز دستي استفاده نکنید و به جاي آن،
دنده را در وضعيت ( )Pپارك قرار داده و جلوي
چرخهاي عقب مانع بگذارید.
	•از وارد آوردن نیروی شدید حین تراشیدن یخ یا
برف از روی شیشهها و آینهها خودداری نمایید.
	•هرگز برای زدودن برف و یخ از روی شیشهها و
آینهها از آب گرم یا آب جوش استفاده نکنید ،چرا
که شُ ک حرارتی ایجاد شده ،ممکن است منجر به
ترک خوردن شیشه گردد.
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 الستیک یخشکن

اخطار
از الستیکهای با اندازه و نوع یکسان (یخشکن،
رادیال یا غیر رادیال) روی هر چهار چرخ خودرو
استفاده نمایید:
استفاده از الستیکهای با اندازه یا نوع متفاوت
خطرناک میباشد .کنترل و فرمانپذیری خودرو
شدیدا ً ضعیف میشود و خطر تصادف وجود دارد.

هشدار
پیش از استفاده از زنجیر چرخ قوانین محلی را
مدنظر قرار دهید.
از الستیک یخشکن روی هر چهار چرخ استفاده
نمایید
از رانندگی با سرعت بیش از حد مجاز الستیک یخشکن
مورد استفاده یا محدوده سرعت قانونی خودداری
نمایید.
اندازه ( )Sizeو فشار الستیک یخشکن را مدنظر قرار
دهید (صفحه  10-11را مطالعه نمایید).

شناسایی خودرو مزدا

نکات مورد توجه حین رانندگی

 زنجیر چرخ

پیش از استفاده از زنجیر چرخ ،قوانین محلی را مدنظر
قرار دهید.

هشدار
	•زنجير چرخ ممكن است روي فرمان پذيري
خودرو تأثير بگذارد.
	•حين متصل بودن زنجير چرخ از رانندگي با
سرعتي بيش از  50km/hيا سرعتي بيش از
سرعت مجاز ذكر شده توسط سازنده زنجير
چرخ خودداري نماييد.
	•به دقت رانندگي نموده و از دست اندازها ،چالهها
و پيچيدن تند خودداري نماييد.
	•از ترمز گرفتن در شرايط قفل شدن چرخ
خودداري نماييد.
	•از نصب زنجير چرخ روي الستیک زاپاس موقت
خودداري نماييد .اين عمل ميتواند سبب صدمه
ديدن خودرو و الستیک زاپاس موقت شود.
	•از نصب زنجير چرخ حين رانندگي در جادههاي
فاقد برف و يخ خودداري نماييد .اين عمل باعث
صدمه ديدن الستیک و زنجير چرخ ميشود.
	•زنجير چرخ ميتواند باعث خراشيده شدن
رينگهاي آلومينيومي شود
زنجیر چرخ را روی چرخهای جلو نصب کنید.
زنجیر چرخ را روی چرخهای عقب نصب نکنید.

انتخاب زنجیر چرخ
مزدا توصیه مینماید که از زنجیر چرخ
(ششگوش) استفاده نمایید .زنجیر چرخ متناسب با
اندازه الستیک را انتخاب نمایید.
Hexagon

سایر الستیک

زنجیر چرخ

195/65R15

نوع Hexagon

205/55R16

نوع Hexagon

205/50R17

نوع Hexagon

توجه
هرچند که مزدا توصیه مینماید که از زنجیر چرخ
 Hexagonاستفاده نمایید ،لیکن نصب تمامی انواع
زنجیر چرخها ممکن میباشد.
خصوصیات نحوه نصب
در زمان سوارکردن زنجیر چرخها بر روی الستیک
فاصله بین آج الستیک و زنجیر باید در حد مقادیر شرح
داده شده در جدول زیر باشد.
سایز الستیک

فاصله [مقیاس :میلیمتر (اینچ)]
A

B

195/65R15

MAX 10.0
()0.39

MAX 10.0
()0.39

205/55R16

MAX 10.0
()0.39

MAX 10.0
()0.39

205/50R17

MAX 10.0
()0.39

MAX 10.0
()0.39
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شناسایی خودرو مزدا

نکات مورد توجه حین رانندگی

رانندگی در آب و نواحی آب گرفته

اخطار
لنت ترمزهای خيس شده را با حركت بسيار
آرام و گرفتن آرام ترمز خشك نماييد تا كارايي
ترمزها به وضعيت عادي برگردد:

الستیک

نمای مقطع الستیک

نمای جانبی

نصب زنجيرها
 .1اگر خودرو شما داراي تزئینات چرخ است آنها را
پياده كنيد .درغيراينصورت تسمههاي زنجير باعث
خراش برداشتن تزئینات ميشود.
 .2تاحد ممكن زنجيرهاي چرخهاي جلو را مهار و سفت
كنيد .هميشه دستورالعملهاي كارخانه سازنده را
رعايت نمایید.
 .3مجددا ً پس از  0/5 kmتا  1 kmرانندگي ،زنجيرها
را سفت كنيد.
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رانندگي با ترمز خيس خطرناك ميباشد .زيرا در اين
شرايط حين ترمزگيري خط ترمز افزايش مييابد،
يا اينكه خودرو به يك سمت كشيده ميشود كه
ميتواند باعث ايجاد تصادف گردد.
در اين شرايط با آرام فشردن پدال ترمز ميتوانيد
به ضعيف شدن ترمز پي ببريد.

هشدار
از رانندگی در مناطق آب گرفته خودداری نمایید،
چرا که ورود آب منجر به تشکیل مدار کوتاه در
بخشهای الکتریکی  /الکترونیکی خودرو شده و
باعث صدمهزدن به موتور و یا خاموش شدن ناگهانی
موتور میشود .در صورت فرو رفتن خودرو در آب با
نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.
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رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

سوئیچ موتور

 موقعیت سوئیچ موتور
(خودروهای فاقد کلید پیشرفته)

اخطار
قبل از ترک صندلی راننده همواره موتور را
خاموش کرده ،ترمز دستی را کشیده و دسته
دنده را در وضعیت  Pقرار دهید:

در غیر اینصورت ممکن است حرکت ناگهانی خودرو
منجر به بروز تصادف گردد.
عالوه بر این ،در صورتیکه قصد ترک خودرو حتی
برای چند لحظه را دارید ،خاموش کردن موتور
ضروری میباشد ،چرا که در غیر اینصورت برخی
سیستمهای امنیتی خودرو غیر فعال مانده و باتری
خودرو خالی میشود.

توجه
وضعيت ( LOCKقفل)
در اين حالت براي جلوگيري از سرقت خودرو ،غربيلك 
فرمان در وضعيت قفل قرار ميگيرد .فقط در اين حالت
امكان بيرون كشيدن كليد از مغزي سوئيچ وجود دارد.

اخطار

كليد را فقط در شرايطي كه خودرو در وضعيت
پارك قرار گرفته از مغزي سوئيچ خارج نماييد:

خارج نمودن كليد از مغزي سوئيچ در شرايط حركت
خودرو خطرناك ميباشد .خارج كردن كليد باعث
قفل شدن فرمان ميشود و راننده كنترل خودرو را
از دست داده و خطر بروز تصادف افزايش مييابد.
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در صورتیکه چرخاندن کلید مشکل است ،غربیلک
فرمان را در دو جهت آهسته بچرخانید .قرار دادن
سوئیچ در هر موقعیتی به جز  LOCKبرخی
عملکردهای امنیتی خودرو را غیر فعال نموده و
همچنین باتری خودرو خالی میشود.
تجهیزات جانبی ACC

قفل غربیلک فرمان باز شده و برخی تجهیزات جانبی
خودرو عمل خواهند نمود.
روشن ON

این وضعیت ،حالت عادی رانندگی پس از روشن کردن
موتور میباشد .پیش از روشنکردن موتور چراغهای
هشدار کنترل میشوند.
(صفحه  5-36را مطالعه نمایید).

رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی
توجه
•پس از قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت
روشن ( ،)ONصدای عملکرد موتور پمپ سوخت
در نزدیکی باک سوخت شنیده میشود .این صدا
نشاندهنده شرایط غیر عادی نمیباشد.
•(خودرو مجهز به تنظیم اتوماتیک ارتفاع
شعاع نور چراغهای جلو)
حین قراگرفتن سوئچ خودرو در وضعیت
روشن ( ،)ONصدای موتور تنظیم اتوماتیک
ارتفاع نور چراغهای جلو از جلوی محفظه موتور
شنیده میشود .این صدا نشاندهنده شرایط غیر
عادی نمیباشد.
وضعیت استارت START
در این وضعیت موتور خودرو استارت زده میشود.
عمل استارتزدن تا رهاکردن کلید ادامه مییابد و با
رهانمودن کلید ،سوئیچ به وضعیت روشن ( )ONبر
میگردد.

آژیر یادآوری سوئیچ
در صورت بازشدن در سمت راننده حین قراردادن
سوئیچ خودرو در وضعیت  LOCKیا  ACCیک آژیر
بیپ ممتد شنیده خواهد شد.

 موقعیت کلید فشاري استارت
(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)

سیستم فقط حین قرارداشتن راننده به همراه کلید
پیشرفته درون خودرو یا در محدوده عملکردی فعال
خواهد شد.
ت فشرده شود ،سوئیچ
هر بار که کلید فشاري استار 
خودرو به ترتیب در وضعیت خاموش  ACC، OFFو
 ONقرار دارد .فشردن مجدد دکمه از حالت  ،ONموتور
را خاموش خواهد کرد.
چراغ نمایشگر
()ON
چراغ نمایشگر
()ACC

چراغ نمایشگر
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رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

اخطار

توجه
•ترتیب وضعیت سوئيچ خودرو را میتوان تغییر
داد .برای اطالع از نحوه عملکرد صفحه 10-13
را مطالعه نمایید.
•حین فشردن کلید  push button startو
فشردن پدال ترمز در خودروهای مجهز به
گیربکس اتوماتیک موتور روشن خواهد شد.
برای تغییر وضعیت سوئیچ ،بدون فشردن پدال،
دکمه را فشار دهید.
•حین خاموش بودن موتور سوئیچ را در حالت
 ONقرار ندهید .این کار منجر به خالی شدن
باتری میگردد .در صورتیکه سوئیچ خودرو در
حالت  ACCباقی بماند (در خودروهای مجهز به
گیربکس اتوماتیک ،دستهدنده در حالت پارک P
و سوئیچ خودرو در حالت  ،)ACCپس از گذشت
یک ساعت سوئیچ خودرو بهطور اتوماتیک به
حالت خاموش تغییر وضعیت میدهد.
تنظیمات را میتوان به گونهای تغییر داد که
سوئیچ خودرو به طور اتوماتیک خاموش نشود.
برای اطالع از جزئیات صفحه  10-13را مطالعه
نمایید.
وضعیت خاموش OFF

در این وضعیت برای پیشگیری از سرقت خودرو،
غربیلک فرمان قفل شده و همچنین تمامی تجهیزات
الکتریکی خاموش خواهند شد .چراغ نمایشگر کلید
 ACC( push button startو  )ONنیز خاموش
خواهد شد.
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قبل از ترک صندلی راننده همواره موتور را
خاموش کرده ،ترمز دستی را کشیده و دسته
دنده را در وضعیت  Pقرار دهید:
در غیر اینصورت ممکن است حرکت ناگهانی خودرو
منجر به بروز تصادف گردد.
عالوه بر این ،در صورتیکه قصد ترک خودرو حتی
برای چند لحظه را دارید ،خاموش کردن موتور
ضروری میباشد ،چرا که در غیر اینصورت برخی
سیستمهای امنیتی خودرو غیر فعال مانده و باتری
خودرو خالی میشود.

توجه
(قفل نمودن و بازکردن قفل غربیلک فرمان)
حین متوقف بودن خودرو پس از خاموش نمودن
موتور به روش قراردادن کلید push button start
در وضعیت  ،LOCKدر صورتیکه هر یک از درها باز،
بسته یا قفل شود ،غربیلک فرمان قفل خواهد شد.
این عملکرد به طور اتوماتیک برای پیشگیری از
سرقت خودرو انجام می شود.
در صورتیکه چراغ هشدار قفل غربیلک فرمان
هیدرولیک چشمک زده و صدای آژیر بیپ شنیده
شود ،نشانگر باز نشدن قفل غربیلک فرمان می باشد.
برای باز نمودن قفل غربیلک ،حین فشردن کلید
 ،push button startغربیلک فرمان را به چپ و
راست بچرخانید.

رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی
تجهیزات جانبی ACC

قفل غربیلک فرمان باز شده و برخی تجهیزات جانبی
عمل خواهند کرد .چراغ نمایشگر  ACCروشن خواهد
شد.
توجه
در صورتیکه کلید فشاري استارت در وضعیت ACC
قرار دارد ،سیستم ریموتکنترل ورود به خودرو فعال
نشده و قفل درها حتی در صورتیکه به صورت دستی
قفل شده باشند ،باز و بسته نخواهند شد.
وضعيت روشن ON

این وضعیت ،حالت عادی رانندگی پس از روشن کردن
موتور میباشد .چراغ نمایشگر  ONخاموش میشود
(این چراغ حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت
 ONو خاموش بودن موتور روشن میشود) .پیش از
استارتزدن موتور تمامی چراغهای هشدار (بجز چراغ
هشدار ترمزها) باید کنترل شوند.
(صفحه  5-67را مطالعه نمایید).
توجه
•پس از قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت
روشن ( ،)ONصدای عملکرد موتور پمپ سوخت
در نزدیکی مخزن سوخت شنیده میشود .این
صدا نشاندهنده شرایط غیر عادی نمیباشد.
•در خودرو مجهز به تنظیم اتوماتیک ارتفاع
نور چراغهای جلو حین قراگرفتن سوئچ
خودرو در وضعیت روشن ( ،)ONصدای موتور
تنظیم اتوماتیک ارتفاع نور چراغهای جلو از
جلوی محفظه موتور شنیده میشود .این صدا
نشاندهنده شرایط غیر عادی نمیباشد.

روشن کردن موتور
 روشن كردن موتور
(خودروهای فاقد کلید پیشرفته)

.1

.2
.3
.4

تمامی سرنشینان باید کمربندهای ایمنی خود را
بسته باشند.
ترمز دستی باید درگیر باشد.
پدال ترمز رافشار دهید.
خودرو را در دنده پارک ( )Pقرار دهید .در صورتیکه
الزم است حین حرکت خودرو موتور را استارت
بزنید ،دنده را در وضعیت دنده خالص ( )Nقرار
دهید.

توجه
در صورت قرارنداشتن دنده در وضعیت پارک ()Pیا
خالص ( )Nموتور روشن نخواهد شد.
 .5سوئیچ را در وضعیت استارت  STARTقرار داده و به
حدود  10ثانیه نگه دارید تا موتور روشن شود.

هشدار
هر بار بیش از  10ثانیه استارت نزنید .در صورت
روشن نشدن موتور یا خاموش شدن ناگهانی آن،
پیش از اقدام مجدد  10ثانیه صبر کنید .در غیر
اینصورت ممکن است موتور استارت صدمه دیده و
باتری خالی شود.
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رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

 .6پس از روشن کردن موتور ،اجازه دهید موتور
 10ثانیه درجا کار کنید.
توجه
•در هوای بسیار سرد و یا در مواقعی که چند روز
با خودرو رانندگی نکردهاید ،پیش از گازدادن
اجازه دهید موتور گرم شود.
•موتور در حالت سرد یا گرم باید بدون گاز روشن
شود.
•در صورتیکه موتور در اقدام اول روشن نشد،
مبحث روشن نمودن موتور خفه کرده در شرایط
اضطراری را مطالعه نمایید .در صورتیکه باز هم
موتور روشن نمیشود ،برای کنترل و بازرسی
خودرو به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
(صفحه  7-17را مطالعه نمایید).
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رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

 روشن نمودن موتور
(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
توجه
•حین روشن کردن موتور به دلیل اینکه  فرستنده
سیستم ایموبالیزر در محدودههای کوتاه عمل
میکند ،کلید پیشرفته را همراه داشته باشید.
•در صورت قرارداشتن کلید فشاري استارت در
حالت  ACC، OFFیا  ONمیتوان موتور را
روشن نمود.

.1
.2
.3
.4
.5

از همراه داشتن کلید پیشرفته اطمینان حاصل
نمایید.
تمامی سرنشینان باید کمربندهای ایمنی خود را
بسته باشند.
از درگیر بودن ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.
تا روشن شدن کامل موتور ،به فشردن پدال ترمز
ادامه دهید.
خودرو را در دنده پارک ( )Pقرار دهید .در صورتیکه
حین حرکت خودرو مجبور به استارتزدن مجدد
هستید ،دستهدنده را در حالت خالص ( )Nقرار
دهید.

توجه
در صورت قرار نداشتن دنده در وضعیت پارک ( )Pیا
خالص ( )Nموتور روشن نخواهد شد.
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رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

 .6از روشن بودن چراغ نشانگر ( KEYسبز رنگ) در
صفحه کیلومتر و چراغ نشانگر (سبز رنگ) کلید
فشاري استارت اطمینان حاصل نمایید .در صورتیکه
چراغ نمایشگر ( KEYسبز رنگ) حین همراه داشتن
کلید پیشرفته روشن نمیشود ،میتوانید از کلید
مکانیکی استفاده نمایید.
(صفحه  3-19را مطالعه نمایید).

هشدار
در صورتیکه چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ) و
دکمه روشن خاموش موتور روشن و چراغ نمايشگر
(قرمز) شده است ،بیانگر وجود مشکلی در سیستم
روشنکردن موتور و عدم امکان روشنکردن موتور یا
قراردادن سوئیچ در وضعیت  ONیا  ACCمیباشد.
در اولین فرصت ممکن به نمایندگی مجاز مزدا
مراجعه نمایید.
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توجه
•در شرایط زیر ،چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ)
روشن شده به اطالع راننده میرساند که حتی
در صورتیکه کلید فشاري استارت در وضعیت
 OFFقرار داشته باشد ،در حالت  ACCقرار
نخواهد گرفت.
• باتری کلید پیشرفته ،خالی شده است.
• کلید پیشرفته خارج از محدوده عملکردی
میباشد.
• کلید پیشرفته در مکانی که تشخیص
سیگنالها برای سیستم استارت مشکل
است ،قرار دارد (صفحه  3-12را مطالعه
نمایید).
• کلید پیشرفته خودروی دیگری در محدوده
عملکردی قرار دارد.
•(روشن نمودن موتور به روش اضطراری)
در صورتیکه چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ) و
چراغ نشانگر (قرمز) کلید فشاري استارت روشن
شده است ،بیانگر وجود مشکلی در سیستم
روشن نمودن موتور میباشد .در اولین فرصت
ممکن به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
در این شرایط میتوان ،موتور را با فشردن
مداوم کلید فشاري استارت روشن نمود .انجام
ضروریات دیگر ،از قبیل قرار داشتن کلید
پیشرفته داخل خودرو و فشار دادن پدال ترمز
الزامی میباشد.
•حین روشن نمودن موتور به روش اضطراری،
چراغ هشدار ( KEYقرمز رنگ) روشن مانده
و چراغ نمایشگر ( KEYسبز رنگ) روشن
نمیشود.

رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی
توجه
•حین قرار داشتن اهرم دستهدنده در وضعیت
خالص ( ،)Nچراغ نمایشگر ( KEYسبز رنگ)
روشن شده و چراغ نمایشگر سبز رنگ کلید
فشاري استارت خاموش میماند.
 .7کلید فشاري استارت را پس از روشن شدن چراغ
نمایشگر ( KEYسبز رنگ) در صفحه نشانگرها و
چراغ نشانگر (سبز رنگ) کلید فشاري استارت فشار
دهید.

 .8پس از استارت زدن موتور ،اجازه دهید موتور بهمدت
 10ثانیه با دور آرام کار کند.
روشنکردن موتور با استفاده از کلید مکانیکی
در صورتیکه بهدلیل خالی شدن باتری کلید پیشرفته
و یا دالیل دیگر ،نمیتوان موتور را با کلید پیشرفته
استارت زد ،میتوانید از کلید مکانیکی استفاده نمایید.
 .1با استفاده از کلید پیشرفته ،پوشش روی شکاف
سوئیچ را بردارید ،سپس کلید را کام ً
ال به داخل
شکاف فرو کنید.

توجه
•پس از روشن نمودن موتور ،چراغهای نشانگر
کلید فشاري استارت ( ACCو  )ONخاموش
شده و سوئیچ در وضعیت روشن ( )ONقرار
میگیرد.
•پس از استارتزدن موتور ،چراغ نشانگر کلید
فشاري استارت ( ACCو  )ONخاموش شده
و سوئیچ در وضعیت روشن ( )ONقرار میگیرد.
•(خودروهای مجهز به تنظیم اتوماتیک
ارتفاع نور چراغهای جلو)
پس از فشردن کلید فشاري استارت و پیش از
استارتزدن موتور ،صدای عملکرد موتور تنظیم
اتوماتیک ارتفاع نور در نزدیکی باک سوخت
شنیده خواهد شد .این صدا بیانگر وجود مشکل
نمیباشد.

هشدار
پس از جا زدن کلید كمكي ،کلید را در محل خود  
نچرخانيد .در غیر اینصورت خودرو یا کلید صدمه
میبینند.
 .2مراحل روشن نمودن موتور را مشابه مراحل
روشنکردن حین همراه داشتن کلید پیشرفته
دنبال نمایید( .صفحه  5-7را مطالعه نمایید)
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روشن کردن و رانندگی
توجه

توجه
•حین فشردن پدال ترمز ،زمينه شکاف
سوئیچ حدود  5ثانیه چشمک میزند .حین
چشمکزدن ،کلید كمكي را جا بزنید.
•حین روشن بودن موتور ،کلید را از شکاف بیرون
نکشید.
•حین خروج از خودرو ،کلید مکانیکی از شکاف
سوئیچ خارج نموده و پس از آن از خودرو خارج
شويد.
•برای روشن کردن موتور ،کلید كمكي را در
شکاف سوئیچ جا زده و بدون فشار دادن پدال
ترمز ،کلید فشاري استارت را فشار دهید.
خاموش نمودن موتور
اهرم دستهدنده را در موقعیت پارک ( )Pقرار دهید.

هشدار
حین خارج شدن از خودرو ،از قرار داشتن کلید
فشاري استارت در حالت  OFFاطمینان حاصل
نمایید.
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•در صورتیکه حین فشردن کلید فشاري استارت
از حالت خاموش ( )OFFبه حالت روشن
( ،)ONچراغ نمایشگر ( KEYسبز رنگ) حدود
 30ثانیه چشمک بزند ،بیانگر کم بودن توان
باتری کلید پیشرفته است .پیش از غیر فعال
شدن کلید پیشرفته ،باتری را تعویض نمایید.
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث نگهداری
در صفحه  3-7را مطالعه نمایید.
•در صورتیکه حین قرارداشتن دستهدنده در هر
وضعیتی بجز پارک ( ،)Pموتور خاموش شده
باشد ،سوئیچ در وضعیت تجهیزات جانبی ACC
قرار میگیرد.
خاموش کردن موتور در شرایط اضطراری

اخطار

حین حرکت خودرو از فشردن یا دست زدن
کلید فشاري استارت خودداری نمایید:

فشردن کلید فشاري استارت و توقف موتور،
حین حرکت خودرو بجز در مواقع اضطراری بسیار
خطرناک است .متوقف نمودن موتور به دلیل کاهش
عملکرد فرمان هیدرولیک و قدرت ترمز حین
حرکت خودرو میتواند منجر به کاهش قدرت مانور
و توان ترمزگیری شده ،منجر به بروز تصادف و
صدمات جسمی شدید گردد.

رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

 پدال ترمز

سیستم ترمز

خودرو شما مجهز به سيستم ترمز بوستردار ميباشد
كه در شرايط استفاده معمول به صورت خودكار تنظيم
ميشود.
در صورت عمل نكردن يا معيوب شدن بوستر ،براي
فعال نمودن ترمز نياز به اعمال نيروي بيشتري به پدال
ميباشد و همچنين فاصله الزم جهت توقف خودرو
افزايش مييابد.

اخطار
از حركت كردن در سرازيري به صورت خالص و
موتور خاموش خودداري نماييد:

حركت كردن با موتور خاموش خطرناك ميباشد.
زيرا در اين شرايط ترمز به دليل عدم عملكرد
بوستر ضعيف ميشود و براي ترمزگيري نياز به
اعمال نيروي بيشتري ميباشد و همچنين فاصله
ترمزگيري افزايش يافته و خطر تصادف افزايش
مييابد.

حين حركت در سرازيري ،دستهدنده را در
دنده سنگين قرار دهيد :

حركت كردن و رانندگي با گرفتن مداوم پدال ترمز،
يا فشردن پدال ترمز براي مدت طوالني خطرناك
ميباشد .اين مسئله باعث داغكردن لنتهاي ترمز
ميشود كه نتيجه آن افزايش فاصله ترمزگيري و يا
حتي عمل نكردن ترمز ميباشد.
براي عدم بروز موارد فوقالذكر كه باعث از دست
رفتن كنترل خودرو و خطر تصادف ميشود .از
فشردن مداوم و طوالني مدت پدال ترمز اجتناب
نماييد.

اخطار
لنتهاي ترمز خيس و مرطوب را با حركت كردن
با سرعت كم و نگه داشتن ماليم پدال ترمز
خشك نماييد تا كارايي سيستم ترمز به
وضعيت عادي برگردد:
رانندگي با لنتهاي ترمز مرطوب خطرناك ميباشد.
زيرا اين مسئله باعث افزايش فاصله ترمز گيري يا
كشيده شدن ترمز به يك طرف حين ترمزگيري
شده و خطر تصادف افزايش مييابد .فشردن ماليم
پدال ترمز ميتواند ضعيف شدن سيستم ترمز ناشي
از خيس بودن لنتها را نمايان سازد.

 ترمز دستی

اخطار
همواره پیش از ترک صندلی راننده ترمز دستی
را کشیده ،دنده را در وضعیت پارک ( )Pقرار
دهید:

ترک نمودن خودرو بدون خاموش کردن موتور و
کشیدن ترمز دستی و قرار دادن دنده در وضعیت
پارک ( )pخطرناک بوده ،ممکن است منجر به
حرکت ناگهانی خودرو و بروز تصادف گردد.
در صورتیکه خودرو را حتی برای چند لحظه
بدون خاموش کردن موتور ترک نمایید ،برخی
عملکردهای امنیتی خودرو غیر فعال مانده و ممکن
است باتری خودرو خالی شود.
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روشن کردن و رانندگی

هشدار
حركت كردن در شرايط فعال بودن ترمز دستي باعث
سايش شديد لنتهاي ترمز ميگردد.
توجه

آزاد كردن ترمز دستي
پدال ترمز را فشار داده و سپس اهرم ترمز دستي را به
سمت باال كشيده و در همين حال دكمه ضامن ترمز
دستي را فشار دهيد و در حاليكه دكمه ضامن را نگه
داشتهايد اهرم ترمز دستي را كام ً
ال به سمت پايين
حركت دهيد و سپس دكمه ضامن را رها نماييد.

براي اطالع از نحوه استفاده از ترمز دستي در  شرايط
برف به رانندگي در زمستان (صفحه  )4-8رجوع
نماييد.
فعال نمودن ترمز دستي
پدال ترمز را فشار دهيد و سپس بهآرامي اهرم
ترمز دستي را به سمت باال بكشيد تا خودرو را در
موقعيت ثابت نگه دارد.

 چراغ هشدار سیستم ترمز

چراغ هشدار عملکردهای زير را در بر دارد:
هشدار ترمز دستي
در صورت فعال بودن ترمز دستي و قرارگيري سوئيچ
موتور در وضعيت  STARTيا  ONاين المپ روشن
ميشود و با آزاد شدن كامل ترمز دستي المپ خاموش
ميشود.
هشدار كم بودن سطح روغن ترمز
در صورتيكه پس از آزاد نمودن كامل ترمز دستي المپ
هشدار ترمز روشن بماند ،نشانه وجود عيب در سيستم
ترمز ميباشد.
در صورت بروز ،خودرو را در منتهي اليه سمت راست
جاده متوقف نماييد.
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روشن کردن و رانندگی
در اين شرايط شما بايد به وضعيت پدال ،مانند
سفتتر شدن پدال يا بيش از حد پايين رفتن پدال
توجه نماييد .در هر يك از موارد فوقالذكر مدت زمان
ترمزگيري افزايش مييابد.
ً
 .1پس از خاموش كردن موتور سريعا مقدار روغن ترمز
را كنترل نموده و در صورت نياز ،روغن ترمز اضافه
نماييد (صفحه )8-15
 .2پس از اضافه كردن روغن ترمز  ،مجددا ً المپ هشدار
را مورد بررسي قرار دهيد.
در صورتيكه المپ هشدار هنوز روشن باقي بماند يا ترمز
بصورت صحيح عمل نكند از رانندگي خودداري نموده و
خودرو را تا نمايندگي مجاز مزدا بكسل نماييد.
حتي اگر المپ هشدار ترمز خودرويتان خاموش شد نيز
خودرو را جهت بازديد به نمايندگي مجاز مزدا ببريد.
توجه
در صورتيكه اضافه كردن روغن ترمز به سيستم
ترمز خودرويتان گاهي اوقات ضروری است ،نشانه
وجود نشتي در سيستم ترمز خودرو ميباشد .در اين
شرايط با نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل نماييد.

اخطار
در صورت روشن باقي ماندن المپ هشدار ترمز
از رانندگي اجتناب نماييد .در اولين فرصت
ممكن سيستم ترمز را بهوسيله نمايندگي مجاز
مزدا مورد بازديد قرار دهيد:

رانندگي با خودرويي كه المپ هشدار ترمز آن
روشن شده است خطرناك است .اين مسئله
بيانگر اين نكته است كه ممكن است ترمز در
تمامي شرايط بصورت صحيح عمل نكند و در هر
لحظه امكان از دست رفتن كامل ترمز وجود دارد.
در صورتي كه المپ هشدار روشن باقي بماند پس
از حصول اطمينان از آزاد بودن كامل اهرم ترمز
دستي ،سيستم ترمز را فورا ً بازديد نماييد.

 سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

واحد كنترل  ABSبصورت پيوسته سرعت هر یک از
چرخها را اندازهگيري مينمايد .در صورت قفل شدن
يكي از چرخها ،سيستم  ABSبا آزاد كردن و ترمزگيري
مجدد آن چرخ بصورت خودكار عمل مينمايد.
در اين حالت راننده لرزش خفيفي را از پدال ترمز حس
مينمايد و ممكن است صدايي هم از سيستم ترمز
شنيده شود .اين مسئله در حين عملكرد سيستم ABS
يك امر طبيعي ميباشد .از رها كردن و فشردن مجدد
پدال خودداري نموده و پدال ترمز را فشرده نگه داريد.
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اخطار
سيستم ترمز  ABSجايگزين رانندگي ايمن
نميباشد:

 ABSنميتواند جبران رانندگي بيمالحظه و
غيرايمن ،سرعت بسيار باال و عدم حفظ فاصله
ايمن نسبت به خودرو جلويي  ،رانندگي روي يخ و
برف و كاهش اصطكاك ناشي از خيس بودن جاده را
بنمايد و در صورت عدم رعايت موارد ايمني خطر
بروز تصادف وجود دارد.

توجه
•فاصله ترمزگیری در سطوح سست (بر روی
برف ،شن ،ماسه و  )...طوالنی تر از حد معمول
می باشد .خودرویی با سیستم ترمز معمولی به
فاصله کمتر ترمزگیری در این شرایط نیاز دارد،
چرا که الستیک ها به حالت هرمی در الیه های
جاده فرو رفته از ُسرخوردن خودرو جلوگیری
مینمایند.
•ممکن است صدای عملکرد سیستم ترمز ABS
هنگام روشن نمودن موتور یا بالفاصله پس از
روشن کردن موتور بهگوش برسد .این صدا
بیانگر وجود مشکل نمیباشد.
 چراغ هشدار ABS

با قراگیری سوئیچ موتور در حالت روشن ( ،)ONچراغ
هشدار برای چند ثانیه روشن باقی می ماند.
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در صورتيكه حين رانندگي ،المپ هشدار  ABSروشن
شود ،واحد كنترل  ABSوجود يك عيب در سيستم
را تشخيص داده است .در صورت بروز عيب ،سيستم
ترمز خودرو شما همانند يك خودرو فاقد  ABSعمل
مينمايد.
در چنين شرايطي با نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل
نماييد.
توجه
•درصورتیکه خودرو را به وسیله باتری کمکی
استارت بزنید ،دور موتور نامتعادل شده و چراغ
هشدار  ABSروشن میشود که نشانگر ضعیف
بودن توان باتری است و بر اثر بروز اشکال
نمیباشد.
باتری را مجددا ً شارژ نمایید.
مبحث شارژ مجدد باتری در صفحه  8-28را
مطالعه نمایید.
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روشن کردن و رانندگی

 هشدارسیستمالکترونیکیتقسیمنیرویترمز  سیستم کمکی ترمز

در صورتيكه واحد كنترل سيستم الكترونيكي تقسيم
نيروي ترمز ،عملكرد غيرصحيح برخي از اجزاء را
تشخيص دهد ،المپ هشدار ترمز و المپ هشدار ABS
را بهصورت همزمان روشن مينمايد .در اين شرايط
احتماالً مشكل از سيستم الكترونيكي تقسيم نيروي
ترمز ميباشد.

اخطار
در صورت روشن شدن المپهاي هشدار ترمز
و هشدار  ABSاز رانندگي پرهيز نماييد .در
اولين فرصت ممكنه خودرو را جهت بازديد
سيستم ترمز تا نمايندگي مجاز مزدا بكسل
نماييد:

در شرایط ترمزگیری اضطراری و در شرایطی که پدال
ترمز با نیروی بیشتری فشرده شود ،سیستم کمکی
ترمز فعال میشود و باعث افزایش کارایی سیستم ترمز
میگردد.
هرگاه پدال ترمز محکمتر یا خیلی سریعتر فشرده شود،
ترمز بهصورت محکمتری اعمال میگردد.
توجه
•وقتیکه پدال ترمز محکمتر یا خیلی سریعتر از
حالت معمول فشرده شود ،پدال نرمتر احساس
میشود اما ترمز محکمتر اعمال میگردد .این
حالت نشانه عیب نبوده و عملکرد معمول
سیستم کمکی ترمز میباشد.
•وقتیکه پدال ترمز محکمتر یا خیلی سریعتر
فشرده شود یک صدای کلیک از بوستر ترمز
شنیده میشود .این حالت نیز نشانه بروز عیب
نبوده و عملکرد عادی سیستم کمکی ترمز
میباشد.

ادامه دادن رانندگي پس از روشن شدن همزمان
المپهاي هشدارترمز و هشدار  ABSخطرناك
ميباشد.
در اين شرايط ممكن است حين ترمز اضطراري
چرخهاي عقب خيلي زودتر از شرايط معمول قفل
شوند.
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 سیستم هشدار ترمز اضطراری

خودروی مزدا به سیستم هشدار ترمز اضطراری مجهز
میباشد که نشاندهنده فشردن پدال ترمز با نیرویی
بیش از ترمزگیری معمولی حین بروز شرایط اضطراری
ترمز میباشد.
در صورتیکه سیستم بروز چنین شرایطی را تشخیص
دهید ،چراغ هشدار سیستم (فالشر) به سرعت
چشمک زده ،ترمز ناگهانی شما را به خودروهای
پشت سر هشدار میدهد.
در صورتیکه پدال ترمز را رها کنید یا سیستم
فشرده شدن عادی پدال ترمز همراه با کاهش سرعت
خودرو را تشخیص دهد ،سیستم هشدار غیر فعال
میشود.
توجه
•در صورتیکه حین چشمکزدن سریع تمام
چراغهای هشدار (فالشرها) ،خودرو را متوقف
نمایید ،چشمک سریع چراغهای فالشر به حالت
عادی چشمکزدن باز میگردد.
•سیستم هشدار ترمز اضطراری حین رانندگی با
سرعت کمتر از  50km/hعمل نخواهد کرد.
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كنترل گیربکس اتوماتیک

نحوه تغییر وضعیت دستهدنده:

براي جابجايي اهرم انتخاب دنده ،پدال ترمز بايد فشرده شود( .سوئيچ موتور
بايد در وضعيت روشن ( )ONیا تجهیزات جانبی ( )ACCقرار داشته باشد).
اهرم انتخاب دنده را ميتوان آزادانه به هر حالتي جابجا نمود.

توجه
گیربکس اتوماتيك تعبيه شده در اين خودرو داراي ويژگيهايي ميباشد كه در گیربکسهای اتوماتيك متداول
موجود نميباشد و اين قابليت را در اختيار راننده قرار ميدهد كه هر دنده را انتخاب نمايد ،حتي اگر شما قصد
س استفاده نماييد ،توجه داشته باشيد كه
داشته باشيد كه از قسمت متداول تعويض دنده اتوماتيك اين گیربک 
ميتوانيد بصورت غيرعمدي و از روي غفلت دستهدنده را در حالت تعويض دستي قرار دهيد و حتي با تغيير
سرعت خودرو گیربکس در يك دنده نامتناسب باقي بماند.
در صورتيكه متوجه افزايش دور موتور يا گاز خوردن ناگهاني موتور شديد بررسي نماييد كه به صورت ناخواسته
و ناگهاني دستهدنده را در حالت تعويض دستي قرار نداده باشيد( .صفحه )5-19
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 وضعیتهای مختلف گیربکس اتوماتیک

براي استارت زدن ،دسته دنده بايد در وضعيت  Nيا P

قرار داشته باشد.
وضعيت ( Pپارك)
در اين حالت گیربکس قفل ميباشد و اين مكانيزم مانع
دوران چرخهاي جلو ميشود.

اخطار
براي پارك خودرو همواره دسته دنده را در
حالت  Pقرار داده و ترمز دستي را بكشيد:

براي نگهداشتن خودرو در حالت توقف تنها
قراردادن دسته دنده در حالت  Pو عدم فعال نمودن
ترمز دستي خطرناك ميباشد .زيرا در صورت عمل
نكردن و معيوب شدن حالت  Pامكان حركت خودرو
و تصادف وجود دارد.

اخطار
در صورتيكه دور موتور بيشتر از دور آرام باشد
از تعويض دنده از حالتهاي  Nيا  Pبه حالت
حركت به جلو  Dخودداري نماييد:

تعويض دنده از حالتهاي  Nيا  Pبه حالت  Dدر شرايطي
كه دور موتور بيشتر از دور آرام باشد خطرناك
بوده و در صورت بروز باعث حركت ناگهاني خودرو
شده و باعث بروز تصادف و صدمات جاني ميشود.

در حين حركت خودرو از تعويض دنده به حالت
خالص ( )Nخودداري نماييد:

تعويض دنده به خالص ( )Nدر حين حركت خودرو
خطرناك ميباشد زيرا در حالت كاهش سرعت ،ترمز
موتوري (كاهش سرعت در اثر كاهش دور موتور)
عمل نميكند و خطر بروز تصادف وجود دارد.

هشدار

هشدار
•تعويض دنده به حالت هاي  P، Nيا  Rدر حين
حركت خودرو ميتواند باعث صدمه زدن به
گیربکس شود.
•تعويض دنده به حركت به جلو يا دنده عقب در
شرايطي كه دور موتور بيشتر از حالت دور آرام
ميباشد ميتواند باعث صدمه زدن به گیربکس
شود.
وضعيت ( Rدنده عقب)
در وضعيت  Rخودرو به سمت عقب حركت مينمايد.
براي تعويض دنده به حالت  ،Rيا تعويض دنده از حالت
 Rخودرو بايد كام ً
ال متوقف شود( .بجز حالت جلو و
عقب كردن براي خارج كردن خودروي گيركرده كه در
صفحه  4-8شرح داده شده است).
وضعيت ( Nخالص)
در اين حالت گیربکس و چرخها قفل نميباشند و
خودرو با يك نيروي كمي حركت مينمايد مگر اينكه
ترمز دستي یا ترمزها فعال باشد.
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در حين حركت خودرو از تعويض دنده به خالص ()N
خودداري نماييد .انجام اين عمل باعث صدمه ديدن
گیربکس ميشود.
توجه
براي جلوگيري از حركت ناخواسته خودرو ،قبل از
تعويض دنده از حالت خالص ( )Nترمز دستي را
بكشيد يا اينكه پدال ترمز را فشار دهيد.
وضعیت ( Dحرکت به جلو)
این حالت وضعیت عادی حرکت دنده میباشد .گیربکس
به طور اتوماتیک از حالت توقف در یک محدوده  4یا 5
دندهای جابهجا میشود.
موتور LF
استفاده موقت از دنده  Dامکانپذیر میباشد .مبحث
وضعیت کنترلی در صفحه  5-24را مطالعه نمایید.

رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی
وضعيت ( Mتعويض دنده دستي)
اين حالت ،وضعيت تعويض دنده دستي ميباشد و
ميتوان بهوسيله دستهدنده ،دندهها را به باال يا پايين
تعويض دنده نمود.
به الگوي تعويض دنده دستي (صفحه  )5-19رجوع
نماييد.

 سیستم دنده اتوماتیک فعال ()AAS

سیستم دنده اتوماتیک فعال ( )AASبا توجه به شرایط
جاده و حالت رانندگی ،به طور اتوماتیک تعویض
دنده انجام میدهد .این حالت عملکرد موتور را بهبود
بخشیده و آسایش حین رانندگی را افزایش میدهد.
حین پیچیدن ،سیستم  AASخودرو را در دندهای که
پیش از پیچیدن قرار داشته ،نگه میدارید و امکان
گازدادن به خودرو پس از پیچیدن را فراهم میآورد.
در صورتیکه راننده سریع گاز بدهد ،حین قرارداشتن
اهرم دستهدنده در وضعیت  Dدر فواصل زمانی کوتاه
سرعت خودرو را افزایش یا کاهش میدهد ،سیستم
 AASخودرو را در بهترین دنده نگهداشته و ممکن است
راننده احساس کند که تغییر دنده انجام نمیشود .این
شرایط عادی بوده ،بیانگر وجود مشکل نمیباشد.

 سیستم قفل تعویض دنده (قفل دستهدنده)

سيستم قفل تعويض دنده ،تا زمانيكه پدال ترمز
فشرده نشود مانع جابهجا نمودن دستهدنده از حالت
 Pميشود.

براي جابهجا نمودن دستهدنده از حالت :P
 .1پدال ترمز را فشار داده و نگه داريد.
 .2موتور را روشن نماييد.
 .3دستهدنده را جابهجا نماييد.

توجه
•در شرايطي كه سوئيچ موتور در وضعيت LOCK
قرار داشته باشد ،دستهدنده را نميتوان از حالت
 Pجابهجا نمود.
•براي حصول اطمينان از قرارگرفتن دستهدنده
در حالت  ،Pتا زمانيكه دسته دنده در حالت
 Pقرار داده نشود نميتوان سوئيچ موتور را
خارج نمود.
•در خودروهای مجهز به کلید پیشرفته
حین قرارنداشتن دنده در وضعیت پارک P
نمی توان سوئیچ خودرو را از وضعیت  ACCبه
 LOCKتغییر وضعيت داد.

 لغو سیستم قفل تعویض دنده

در صورتيكه با انجام مراحل صحيح خارجكردن
دستهدنده از حالت  Pميسر نگرديد ،فشردن پدال ترمز
را ادامه دهيد.
 .1درپوش قفل تعويض دنده را بوسيله يك پيچگوشتي
خارج نماييد.
 .2پيچگوشتي را در داخل شيار فرو نموده و به پايين
فشار دهيد.

درپوش

 .3دستهدنده را جابهجا نماييد.
 .4خودرو را براي كنترل سيستم به نمايندگي مجاز
مزدا ببريد.
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 حالت تعویض دنده دستی

اين حالت احساس تعويض دنده بوسيله گیربکسهاي
معمولي را به شما القا مينمايد و اجازه ميدهد كه
شما دور و گشتاور اعمالي به چرخهاي جلو را مشابه
گیربکسهاي معمولي كنترل نماييد.
براي انتخاب حالت تعويض دنده دستي ،دستهدنده را از
حالت  Dبه حالت  Mجابهجا نماييد.

نشانگرها

نشانگر وضعیت دنده
در حالت تعویض دنده دستی ،عالمت “ ”Mدرصفحه
کیلومتر روشن میشود.
نشانگر دنده درگیر
شماره دنده درگیر در صفحه کیلومتر نشان داده
میشود.
نشانگر وضعیت دنده

توجه
تغییر حالت تعویض دنده از حالت تعویض دنده
اتوماتیک به تعویض دنده دستی حین حرکت خودرو
صدمهای به گیربکس نخواهد زد.

حالت  / Dنشانگر دنده درگیر
توجه
برای برگشت به حالت تعویض دنده اتوماتیک ،دستهدنده
را از حالت  Mبه  Dبرگردانید.
توجه
•در صورتیکه در حالت توقف خودرو دستهدنده را
به حالت  Mجابهجا نمایید ،دنده به  M1تعویض
میشود.
•در صورتیکه حین رانندگی در حالت  Dبدون
فشار دادن پدال گاز ،به حالت تعویض دنده
دستی ،تغییر وضعیت دهید ،دنده به M4
تعویض میشود.
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•در صورتيكه حين رانندگي در سرعتهاي باال
امكان تعويض دنده به پايين نباشد ،نشانگر دنده
درگير چشمك ميزند تا نشان دهد كه امكان
تعويض به دنده پايينتر ميسر نميباشد.
•در صورت افزايش بيش از حد دماي روغن
گیربکس اتوماتيك  اين امكان وجود دارد كه
گیربکس در وضعيت تعويض دنده اتوماتيك 
قفل گردد و به حالت تعويض دنده دستي نرود.
در اين حالت المپ نشانگر دنده درگير خاموش
ميشود .اين يك عملكرد معمول جهت حفاظت
از گیربکس اتوماتيك ميباشد .پس از كاهش
يافتن دماي روغن گیربکس ،مجددا ً نشانگر دنده
درگير روشن ميشود و امكان حالت تعويض
دنده دستي فعال ميشود.
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روشن کردن و رانندگی

تعویض دنده

برای تعویض دنده به پایین و باال میتوانید از اهرم
دستهدنده یا کلیدهای روی غربیلک فرمان استفاده
نمایید.
توجه
•در صورتیکه کلیدهای روی غربیلک فرمان در
هر دو طرف (سمت راست و چپ) همزمان
فشرده شوند ،دنده یکبار تغییر خواهد کرد.
•در شرایط زیر دنده عوض نخواهد شد:
• کلید تعویض دنده روی غربیلک فرمان و
اهرم تعویض دنده همزمان بکار گرفته شود.
• کلیدهای  UPو  DOWNروی غربیلک
فرمان همزمان فشرده شوند.
تعویض دنده دستی به باال

) ∗→ M5

(M1 → M2 → M3 → M4

برای تعویض دنده به دنده باالتر ،دسته دنده را یکبار به
سمت عالمت ( )+بکشید.

برای تعویض دنده به دنده باالتر ،با استفاده از کلیدهای
روی غربیلک فرمان ،با انگشتان خود یکی از کلیدهای
 UPروی غربیلک را یکبار به سمت خود فشار دهید.
دکمههای UP

اخطار
حین استفاده از انگشتان یا شستتان برای
تعویض دنده با استفاده از کلیدهای روی
غربیلک فرمان ،دستان خود را روی لبه
غربیلک قرار دهید:

قرار دادن دستان داخل غربیلک فرمان حین
استفاده از کلیدهای تعویض دنده خطرناک
میباشد .در صورت انبساط کیسه هوای راننده حین
بروز تصادف ،ممکن است دستهایتان شدیدا ً صدمه
ببینند.
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توجه
•وقتيكه با سرعت كم رانندگي ميكنيد بسته به
سرعت خودرو ممكن است كه امكان تعويض
دنده به باال ميسر نباشد .از رانندگي به گونهاي
كه عقربه دورسنج موتور به محدوده قرمز برسد
خودداري نماييد .در صورت رسيدن دور موتور
به محدوده قرمز رنگ ،ممكن است كه يك 
حالت ترمزي ناشي از قطع سوخت احساس
نماييد .اين يك مسئله عادي ميباشد و نشان
دهنده عيب نيست .
•حین رانندگی در حالت تعویض دنده دستی،
دنده بهطور اتوماتیک افزایش نمییابد.

تعویض دنده دستی معکوس

∗

)(M5 → M4 → M3 → M2 → M1
برای تعویض دنده به دنده پایینتر ،دسته دنده را یکبار
به سمت جلو یا عالمت ( )-فشار دهید.

برای تعویض به دنده پایینتر با استفاده از کلیدهای
روی غربیلک فرمان ،با شست خود یکی از دکمههای
 DOWNروی غربیلک را فشار دهید.
دکمههای DOWN

اخطار
از تعويض دنده معكوس در جادههاي لغزنده و
در سرعتهاي باال خودداري نماييد:

تعويض دنده معكوس حين حركت در جادههاي
خيس ،برفي يا يخ زده يا حين حركت با سرعتهاي
باال باعث ترمز موتوري ناگهاني شده و خطرناك
ميباشد .تغيير ناگهاني سرعت چرخها ممكن است
باعث لغزش الستیکها گردد و اين مسئله ميتواند
باعث از دست رفتن كنترل خودرو شود و خطر بروز
تصادف افزايش يابد.

حین استفاده از انگشتان یا شستتان برای
تعویض دنده با استفاده از کلیدهای روی
غربیلک فرمان ،دستان خود را روی لبه
غربیلک قرار دهید:
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قرار دادن دستان داخل غربیلک فرمان حین
استفاده از کلیدهای تعویض دنده خطرناک
میباشد .در صورت انبساط کیسه هوای راننده حین
بروز تصادف ،ممکن است دستهایتان شدیدا ً صدمه
ببینند.
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توجه
•حين حركت در سرعتهاي باال بسته به سرعت
خودرو ممكن است كه امكان تعويض دنده
معکوس ميسر نباشد.
•حين كاهش سرعت خودرو ،بسته به سرعت
خودرو ممكن است كه دنده به صورت اتوماتيك 
معکوس تعويض گردد.
وضعيت ثابت كردن دنده دو
در صورتيكه حين توقف خودرو يا حين حركت با
سرعت  10km/hيا كمتر دستهدنده را يكبار به سمت
عقب ( )+بكشيد ،گیربکس در وضعيت ثابت دنده دو
قرار ميگيرد  .
وضعيت ثابت كردن دنده دو براي شروع به حركت
آرامتر در سطوح لغزنده مناسب ميباشد .در صورتيكه
دسته دنده به سمت جلو ( )-فشرده شود يا اينكه به
سمت عقب ( )+كشيده شود وضعيت تثبيت دنده دو
لغو ميگردد.
مشخصات تعويض دنده
تعويض دنده به باال
در صورتيكه سرعت خودرو از مقدار تعيين شده در
جداول زير جهت تعويض دنده به باال كمتر باشد ،عمل
تعويض دنده به دنده باالتر انجام نميشود.
دنده
M1 → M2
M2 → M3
M3 → M4
M4 → M5

تعويض معكوس (تعويض دنده به پايين)
در صورتيكه سرعت خودرو از مقادير تعيين شده در
جداول زير جهت تعويض معكوس بيشتر باشد ،عمل
تعويض دنده به دنده پايينتر انجام نميشود.
دنده

M5 → M4
M4 → M3
M3 → M2
M2 → M1

سرعت خودرو

202km/h
134km/h
86/ 5 km/h
35km/h

حین کاهش سرعت ،در صورت کاهش سرعت به مقادیر
زیر ،تعویض دنده معکوس بصورت اتوماتیک انجام میشود:
دنده

 M4 → M3یا M5

 M2 → M1یا M3

سرعت خودرو

30km/h
10km/h

توجه
در صورتیکه در وضعیت ثابت کردن دنده دو قرار
داشته باشید ،عمل تعویض دنده اتوماتیک به دنده
 M1انجام نمیشود.

سرعت خودرو

حین حرکت یا متوقف بودن خودرو
میتوانید به دنده  M2تعویض دنده
نمایید.
20km/h

33 km/h
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 وضعیت کنترلی

وضعیت کنترلی استفاده موقت از کلیدهای کنترل دنده
روی غربیلک فرمان ،حین رانندگی در حالت قرارداشتن
اهرم دستهدنده در دنده مورد نظر در وضعیت  Dرا
فراهم میآورد.
حین رانندگی در وضعیت کنترلی ،چراغهای نشانگر D
و  Mو دنده درگیر چشمک خواهند زد.
در شرایط زیر وضعیت کنترلی لغو خواهد شد.
•رانندگی با سرعت ثابت.
•نزدیک شدن عقربه دورسنج به محدوده قرمز.
•فشردن شدید پدال گاز.
•توقف خودرو یا حرکت با سرعت کم.

توجه
تعویض دنده حین رانندگی در وضعیت کنترلی بسته
به سرعت خودرو امکانپذیر است .عالوه بر این ،به
این دلیل که وضعیت کنترلی به سرعت گاز دادن
یا فشردن کامل پدال گاز بستگی دارد ،حین لزوم
رانندگی در یک دنده ثابت ،استفاده از حالت تعویض
دنده دستی توصیه میشود.

 نکات مورد توجه در حین رانندگی

سبقت گيري
به منظور اعمال قدرت بيشتر روي چرخهاي محرك در
حين سبقت گيري يا در حين حركت در سرباالييها،
در شرايط قرار داشتن در وضعيت  ،Dپدال گاز را تا انتها
فشار دهيد .در اين شرايط با توجه به سرعت خودرو
گیربکس به دنده پايينتر تعويض دنده مينمايد.
طي كردن سرباالييها از حالت توقف
براي طي كردن سرباالييها از حالت توقف :
 .1پدال ترمز را فشار دهيد.
 .2دستهدنده را باتوجه به مقدار بار خودرو و شيب
سربااليي در حالت  Dيا  M1قرار دهيد.
 .3در حاليكه بهآرامي پدال گاز را فشار ميدهيد پدال
ترمز را رها نماييد.

چراغهای نمایشگر حالت کنترلی
چراغ نمایشگر دنده درگیر
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طي كردن سرازيريها
در حين حركت در سرازيريها باتوجه به مقدار بار و
شيب سرازيري دندههاي سنگينتر را انتخاب نموده
و مسير را بهآرامي طي نماييد و براي جلوگيري از
داغ كردن ترمز از ترمزگيري مداوم خودداري نماييد.

رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

سیستم فرمان هیدرولیک
سيستم فرمان هيدروليك فقط در شرايط روشن بودن
موتور عمل مينمايد .در صورت خاموش بودن موتور
يا در شرايطي كه سيستم فرمان هيدروليك  عمل
نمينمايد ،امكان كنترل فرمان با اعمال نيروي بيشتري
وجود دارد.
در صورتيكه احساس نموديد كه فرمان از حالت معمول
سفتتر ميباشد با نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل
نماييد.

 چراغنشانگرمعیوببودنفرمانهیدرولیک

توجه
•در شرايط روشن ماندن چراغ نشانگر عيب
فرمان هيدروليك ،سيستم هيدروليك  فرمان
عمل نميكند ،اما امكان كنترل فرمان با اعمال
نيروي بيشتري ميسر ميباشد  .
•در صورت چرخاندن مداوم غربیلک فرمان به
چپ و راست حین توقف خودرو یا حرکت با
سرعت فوقالعاده کم ممکن است منجر به
سنگین احساس کردن غربیلک شود ،اما این
حالت بیانگر وجود اشکال نیست .در این شرایط،
خودرو را در مکانی ایمن متوقف نموده و تا
بازگشت سیستم به حالت عادی چند دقیقه
منتظر بمانید.

اين چراغ با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت
روشن ( )ONروشن ميشود و با روشن شدن موتور
خاموش ميشود.
در صورتيكه پس از روشن شدن موتور اين المپ روشن
بماند يا اينكه در حين حركت روشن شود ،پس از پارك 
نمودن خودرو در يك  محل ايمن موتور را خاموش
نموده و مجددا ً موتور را روشن نماييد.
در صورتيكه المپ نشانگر مجددا ً روشن نشد ،بيانگر
اين نكته است كه مشكلي وجود نداشته و امكان كنترل
عادي فرمان وجود دارد.
اما در صورتيكه المپ روشن باقي بماند ،نشانگر اين
نكته است كه فرمان هيدروليك كار نميكند .در اين
شرايط با نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل نماييد.
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روشن کردن و رانندگی
سیستم کنترل سرعت یکنواخت (کروز)

با استفاده از سیستم کنترل سرعت ،بهراحتی میتوانید سرعت خودرو را در سرعتی باالتر از  30 km/hبهصورت
ثابت نگه دارید.

اخطار

در شرایط زیر از سیستم کنترل سرعت (کروز) استفاده نکنید:

استفاده از سیستم کروز در شرایط زیر خطرناک بوده ،ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو
گردد.
•در جادههای شیبدار
•پیچهای لغزنده
•در ترافیک سنگین يا غير يكنواخت
•در جادههای پیچ و خمدار يا لغزنده
•شرایط مشابه که نیازمند تغییر مداوم سرعت میباشد.

 چراغ نشانگر اصلی سیستم کروز
(زرد)/چراغ نشانگر عملکرد سیستم کروز
(سبز)

CRUISE
چراغ نشانگر سیستم کروز دارای دو رنگ متفاوت
میباشد.
چراغ نشانگر اصلی سیستم کروز (زرد)
حین چرخاندن سوئیچ استارت به حالت روشن ()ON
این چراغ روشن شده و سیستم کنترل کروز فعال
خواهد شد.
چراغ نشانگر عملکرد سیستم کروز (سبز)
چراغ نشانگر حین تنظیم سرعت سیستم کروز به رنگ
سبز روشن میشود.
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رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی

 کلیدهای کنترل سیستم کروز
تیپ ()A

کلید کنترل SET+/SET-

کلید لغو عملکرد

کلید از سرگیری عملکرد

CANCEL

RES

کلید فعال نمودن عملکرد ON

تیپ ()B

کلید از سرگیری عملکرد
RES

کلید کنترل SET+/SET-

کلید لغو عملکرد

کلید غیر فعال نمودن
عملکرد OFF

کلید فعال نمودن
عملکردCRUISE ON
کلید غیر فعال
نمودن عملکرد OFF

CANCEL
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روشن کردن و رانندگی

 فعال/غیر فعال نمودن

برای فعال نمودن سیستم ،کلید  ONرا فشار دهید.
برای غیر فعال نمودن سیستم ،کلید  OFFرا فشار
دهید.

اخطار

همیشه حین عدم استفاده ،سیستم کروز را
خاموش نمایید:

قرار دادن سیستم در حالت آماده به کار خطرناک
است ،چرا که ممکن است سیستم بهطور ناخودآگاه
بر اثر فشردن تصادفی دکمه فعال شده و در نتیجه
منجر به از دست دادن کنترل خودرو و بروز تصادف
گردد.

 برای تنظیم سرعت سیستم کروز

(تیپ )A
 .1با فشردن کلید  ONسیستم کروز را فعال نمایید.
 .2سرعت خودرو را به میزان بیش از   30 km/h
دلخواه برسانید.
 .3سرعت کروز خودرو را با فشردن کلید SET +/SET -
باال و پایین برده و در سرعت دلخواه تنظیم
نمایید .سرعت کروز بالفاصله پس از فشردن کلید
  SET +/SETتنظیم میشود .همزمان پدال گازرا رها نمایید.
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توجه
•کلید سیستم کروز را در سرعت دلخواه رها
نمایید .در غیر اینصورت حین فشردن کلید به
سمت باال یا حین فشردن کلید به سمت پایین
سرعت کاهش خواهد یافت (مگر اینکه پدال گاز
را فشرده باشید).
•حین رانندگی در سطح شیبدار ،موقع
پایین آمدن کمی سرعت خودرو را افزایش داده
و حین باال رفتن کمی سرعت خودرو را کاهش
دهید.
•حین فعال بودن سیستم کروز در صورت
کاهش سرعت خودرو به کمتر از    23 km/h
در مواقعی همانند باالرفتن از سطوح شیبدار،
سیستم کنترل کروز خاموش خواهد شد.
(تیپ )B
 .1با فشردن کلید  CRUISE ONسیستم کروز را فعال
نمایید.
 .2تا سرعت دلخواه (بیش از  )30 km/hگاز دهید.
 .3سرعت کروز خودرو را با فشردن کلید
  SETیا  SET +باال و پایین برده ،در سرعتدلخواه تنظیم نمایید .سرعت کروز بالفاصله پس از
فشردن کلید  SET -یا  SET +تنظیم میشود.
همزمان پدال گاز را رها نمایید.

رانندگی با خودروی مزدا

روشن کردن و رانندگی
توجه
•کلید  SET -یا  SET +سیستم کروز را در
سرعت دلخواه رها نمایید .در غیر اینصورت
حین فشردن کلید  SET +به سمت باال سرعت
افزایش یافته یا حین فشردن کلید  SET -به
سمت پایین سرعت کاهش خواهد یافت (مگر
اینکه پدال گاز را فشرده باشید).
•حین رانندگی در سطح شیبدار ،موقع
پایین آمدن کمی سرعت خودرو را افزایش داده
و حین باال رفتن کمی سرعت خودرو را کاهش
دهید.
•حین فعال بودن سیستم کروز در صورت
کاهش سرعت خودرو به کمتر از    23 km/h
در مواقعی همانند باالرفتن از سطوح شیبدار،
سیستم کنترل کروز خاموش خواهد شد.

 افزایش سرعت کروز

یکی از روشهای زیر را بکار برید.
افزایش سرعت کروز با استفاده از کلیدهای
کنترل کروز
(تیپ )A
کلید  SET +کنترل کروز را فشار داده و نگه دارید.
خودرو شما گاز خورده ،سرعت افزایش مییابد ،در
سرعت مورد نظر کلید را رها کنید.
خودرو شما به عملکرد افزایش  1 km/hسرعت با
فشار دادن لحظهای کلید  SET +مجهز میباشد.
در صورتیکه چند بار بهطور لحظهای دکمه را فشار
دهید هر بار سرعت خودرو  1 km/hافزایش مییابد.
(تیپ )B
کلید  SET +را فشار داده و نگه دارید .خودرو شما گاز
خورده ،سرعت خودرو افزایش مییابد ،در سرعت مورد
نظر کلید را رها نمایید.

خودرو شما به عملکرد افزایش  1 km/hسرعت با
فشار دادن لحظهای کلید  SET +مجهز میباشد.
در صورتیکه چند بار بهطور لحظهای دکمه را فشار
دهید هر بار سرعت خودرو  1 km/hافزایش مییابد.

افزایش سرعت با استفاده پدال گاز
(تیپ )A
برای افزایش سرعت تا میزان دلخواه پدال گاز را فشار
دهید .کلید  SET -یا  SET +را به سمت باال یا پایین
فشار داده ،بالفاصله رها نمایید.
توجه
در صورت تمایل به افزایش موقت سرعت کروز گاز
بدهید .سرعت بیشتر در عملکرد و یا تنظیم سرعت
کروز تداخلی ایجاد نمینماید.
پای خود را از روی پدال گاز بردارید تا سرعت خودرو
به میزان قبلی باز گردد.
(تیپ )B
برای افزایش سرعت تا میزان دلخواه پدال گاز را فشار
دهید .کلید  SET -يا  SET +را به سمت باال یا پایین
فشار داده ،بالفاصله رها نمایید.
توجه
در صورت تمایل به افزایش موقت سرعت کروز گاز
بدهید .سرعت بیشتر در عملکرد و یا تنظیم سرعت
کروز تداخلی ایجاد نمینماید.
پای خود را از روی پدال گاز بردارید تا سرعت خودرو
به میزان قبلی باز گردد.
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روشن کردن و رانندگی

 کاهش سرعت کروز

(تیپ )A
برای کاهش سرعت کلید کنترل کروز SET -را فشرده
و نگه دارید .سرعت خودرو به مرور کاهش مییابد.
در سرعت مورد نظر کلید را رها نمایید.
خودرو شما به عملکرد کاهش  1 km/hسرعت ،با
فشار دادن لحظهای  SET -مجهز میباشد .در صورتیکه
چند بار بهطور لحظهای کلید SET -را فشار دهید هر
بار سرعت خودرو  1 km/hکاهش مییابد.
(تیپ )B
کلید کنترل کروز SET -را فشرده و نگه دارید .سرعت
خودرو به مرور کاهش مییابد.
در سرعت مورد نظر کلید را رها نمایید.
خودرو شما به عملکرد کاهش  1 km/hسرعت ،با
فشار دادن لحظهای  SET -مجهز میباشد .در صورتیکه
چند بار بهطور لحظهای کلید SET -را فشار دهید هر
بار سرعت خودرو  1 km/hکاهش مییابد.

 از سرگیری رانندگی با سرعت کروز بیش
از 30 km/h

در صورتیکه روشی بجز فشاردادن کلید  OFFبرای
غیر فعال نمودن سیستم کروز بکار بردهاید (همانند
فشردن پدال ترمز) و سیستم هنوز فعال میباشد ،با
فشار دادن کلید  RESUMEسرعت خودرو به میزان
قبلی سرعت کروز افزایش مییابد.
30
باشد،
در صورتیکه سرعت خودرو کمتر از  km/h
سرعت خودرو به   30 km/hیا بیشتر افزایش داده و
سپس کلید  RESUMEرا فشار دهید.
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 لغو عملکرد

برای لغو عملکرد سیستم کروز ،یکی از روندهای زیر
را بکار برید:
•کلید  OFFرا فشار دهید.
•پدال ترمز را آهسته فشار دهید.
•کلید  CANCELرا فشار دهید.
حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت OFF
سیستم کروز خاموش میشود.
توجه
با کاهش سرعت به میزان  15 km/hاز سرعت
تنظیم شده (همانند کاهش سرعت حین باالرفتن
در جادههای شیبدار طوالنی) سیستم کروز لغو
خواهد شد.

رانندگی با خودروی مزدا

نشانگرها

نشانگرها
(روشنایی صفحه کیلومتر)
حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ( ،)ONنشانگرها و کنترلگرها روی صفحه کیلومتر ظاهر میشوند.

 .........................................................................................................................................................صفحه 5-32

   1سرعتسنج
   2کیلومترشمار ،مسافتسنج و کلید انتخاب مسافتسنج  .........................................................................صفحه 5-33
   3دورسنج  ...............................................................................................................................................................صفحه 5-33
   4نشانگر سوخت  ...................................................................................................................................................صفحه 5-33
   5کلید تنظیم میزان روشنایی صفحه کیلومتر  .............................................................................................صفحه 5-34
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نشانگرها

 سرعتسنج

سرعتسنج ،سرعت رو به جلو خودرو را نشان میدهد.

 کیلومترشمار ،مسافتسنج و کلید انتخاب
مسافتسنج

حالت نمایشگر را میتوان از مسافتسنج  Aبه
مسافتسنج  Bو بالعکس تغییر داد.
حین نمایش یکی از مسافتسنجهای سفر با فشار دادن
دکمه انتخاب مسافتسنج حالت انتخابی بهنمایش در
میآید.

مسافتسنج A

کیلومترشمار

کلید انتخاب را فشار دهید

مسافتسنج B

کلید انتخاب را فشار دهید
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کیلومترشمار

توجه
حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت
یا  LOCKکیلومترشمار یا مسافتسنج به نمایش
در میآید .با وجود این فشاردادن تصادفی کلید
انتخاب مسافتسنج میتواند صفحهنمایش را در
حالت انتخاب مسافتسنج یا تنظیم دوباره آنها در
ده دقیقه اول شرایط زیر نماید:
•پس از قراردادن سوئیچ خودرو در وضعیت
 ACCیا  LOCKاز وضعیت .ON
•پس از باز شدن در سمت راننده.
ACC

کیلومترشمار
کیلومترشمار میزان کلی مسافت طی شده توسط
خودرو را به نمایش میگذارد.
مسافتسنج
مسافتسنج ،کل مسافت پیموده شده در دو سفر را به
نمایش ميگذارد .یکی از سفرها در مسافتسنج  Aو
دیگری در مسافتسنج  Bنمایش داده میشوند.
برای مثال ،مسافتسنج  Aمیتواند میزان مسافت طی
شده از یک مبدأ و مسافتسنج  Bمیزان مسافت طی
شده پس از پر شدن باک سوخت را نمایش دهد.
حین انتخاب مسافتسنج  ،Aفشاردادن کلید انتخاب
حدود یک ثانیه ،حالت نمایش را به مسافتسنج B
تغییر میدهد.
حین انتخاب مسافتسنج  ،Aدر صفحهنمایش TRIP A
نمایش داده شده و حین انتخاب مسافتسنج  ،Bدر
صفحهنمایش  TRIP Bنمایش داده میشود.

رانندگی با خودروی مزدا

نشانگرها

مسافتسنج مسافت کلی پیموده شده از آخرین باری
که مسافتسنج صفر شود را نمایش میدهد .برای
تنظیم مجدد مسافتسنج ،با نگهداشتن کلید انتخاب
مسافتسنج بهمدت  1ثانیه یا بیشتر آنرا به حالت
“  ”0:0باز گردانید.
توجه

 نشانگر سوخت

حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ()ON
نشانگر سوخت میزان تقریبی سوخت باقیمانده در باک
را نمایش میدهد.
همواره حداقل  1/4باک سوخت را پر نگه دارید.
باک کام ً
ال پر

•مسافتسنج تا دهم کیلومتر را نمایش میدهد.
•در شرایط زیر مسافتسنج صفر میشود:
• اتصال برق مسافتسنج قطع شود.
(فیوز سوخته یا اتصال باتری جدا شده باشد).
• خودرو به بیش از  999/9 kmرانده شده
باشد.

 دورسنج

دور موتور را به میزان چند هزار دور در دقیقه ()rpm
نمایش میدهد.

 1/4باک پر

در صورتیکه نشانگر در نزدیکی ( 0کام ً
ال خالی) قرار
دارد ،در اولین فرصت ممکن سوختگیری نمایید.

محدوده قرمز

   1خودروهای مجهز به موتور LF

   2خودروهای مجهز به موتور ديگر
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نشانگرها

 میزان روشنایی صفحه کیلومتر

توجه



•پس از سوختگیری ،چند دقیقه وقت الزم
است تا نشانگر به حالت ثابت درآید ،عالوه بر
این حین رانندگی در سراشیبیها یا پیچیدن
بهدلیل حرکت سوخت در باک ،ممکن است
عقربه میزان کمتری از مقدار حقیقی سوخت
را نمایش دهد.
•جهت نمایش فلش چراغ بیانگر قرارداشتن
درپوش باک سوخت در سمت راست خودرو
میباشد) (.
چراغ هشدار میزان سوخت پایین

برای تنظیم روشنایی صفحه کیلومتر و کنترلگرهای
روی صفحه ،کلید را بچرخانید.
توجه
•روشنایی صفحه کیلومتر را حین قرارداشتن
میتوان
یا
چراغهای جلو در حالت
تنظیم نمود.
•در هنگام تنظیم حداکثر روشنایی و عدم امکان
افزایش روشنایی صفحه کیلومتر یک صدای
بیپ شنیده خواهد شد.
•در تمامی حاالت چراغهای جلو میتوان
روشنایی نشانگرها را تنظیم نمود.
کاهش روشنایی

این چراغ خالی شدن قریبالوقوع کامل باک را هشدار
میدهد .در اولین فرصت ممکن سوختگیری نمایید.

افزایش روشنایی

لغو کاهش روشنایی
یا
حین قرارداشتن چراغهای جلو در وضعیت
 ،روشنایی نمایشگرها و صفحهنمایش کاهش
مییابد.
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نشانگرها

حین رانندگی در جادههای برفی یا مهآلود و یا در
مواقعیکه دیدن نمایشگرها و صفحه کیلومتر بهدلیل
درخشش محیط اطراف مشکل میشود کاهشدهنده  
نور را لغو نموده و میزان روشنایی را افزایش دهید.
برای لغو کاهشدهنده روشنایی ،کلید تنظیم روشنایی
روی صفحه را فشار دهید.
توجه
) نشاندهنده کلید تنظیم
•این عالمت (
روشنایی صفح ه کیلومتر میباشد.
•در صورتیکه چراغ کاهشدهنده نور در حالت
غیر فعال باقی بماند ،پس از قرار گرفتن کلید
میزان
یا
چراغهای جلو در وضعیت
روشنایی صفحه کیلومتر و نشانگرها کاهش
نمییابد.
 آژیر هشدار سرعت خودرو

آژیر هشدار سرعت خودرو برای فعال نمودن هشدار
همراه صدای بیپ و نمایش چراغ هشدار در صفحه
نمایشگرها حین افزایش سرعت خودرو از سرعت تنظیم
شده طراحی شده است.

آژیر سرعت خودرو را میتوان با استفاده کلید روی
غربیلک فرمان و صفحهنمایش چند منظوره تنظیم
نمود.

توجه
•همواره سرعت خودرو را براساس قوانین و
مقررات کشوری که خودرو را در آن میرانید
تنظیم نمایید.
•همواره سرعت خودرو را با استفاده از سرعتسنج
کنترل نمایید.
•سرعت خودرو جهت عملکرد آژیر را میتوان
بین  10 km/hو  290 km/hتنظیم نمود.
تنظیم آژیر هشدار سرعت خودرو
 .1تا نمایش  SETTINGSدر صفحهنمایشگر اطالعات
مورد نیاز خودرو ،کلید  INFOروی غربیلک فرمان
را فشار دهید.
 .2با فشار دادن دکمه ( ENTERباال /پایین) گزینه
 SET SPEED ALARMرا انتخاب نموده و سپس
دکمه ( ENTERباال/پایین) را فشار دهید.
 .3گزینه  ONرا انتخاب نموده و دکمه ENTER
(باال/پایین) را فشار دهید.
 .4با فشار دکمه ( ENTERباال/پایین) سرعت مورد
نظر را انتخاب نموده و سپس دکمه ENTER
(باال/پایین) را فشار دهید.
غیر فعال نمودن سیستم
 .1تا نمایش  SETTINGSدر صفحهنمایشگر اطالعات
مورد نیاز خودرو ،کلید  INFOروی غربیلک فرمان
را فشار دهید.
 .2با فشار دادن دکمه ( ENTERباال/پایین) گزینه
 SET SPEED ALARMرا انتخاب نموده و سپس
دکمه (  ENTERباال/پایین) را فشار دهید.
 .3گزینه  OFFرا انتخاب نموده و دکمه ENTER
(باال/پایین) را فشار دهید.

در برخی مدلها.
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چراغها و آژیرهای نشانگر/هشدار

چراغهای نشانگر/هشدار

چراغهای نشانگر و هشدار در محلهای مشخصشده دیده میشوند.

عالمت
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چراغهای نشانگر و هشدار

صفحه

چراغ نشانگر سیستم ترمز

5-12

چراغ هشدار سیستم شارژ
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چراغ هشدار فشار روغن ترمز
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چراغ هشدار کنترل موتور
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چراغ هشدار باال بودن دمای مایع خنککننده موتور (قرمز)
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چراغهای نمایشگر و هشدار

عالمت

صفحه

چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل ABS
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چراغ هشدار سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی جلو  /ایربگ

2-18

چراغ هشدار حداقل سوخت
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چراغ  /آژیر هشدار کمربند ایمنی

2-21

چراغ هشدار باز بودن در
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چراغ هشدار سرعت خودرو

5-35

چراغ هشدار سرعت بیش از 120km/h
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چراغ هشدار پایین بودن میزان مایع شیشهشوی

5-41

چراغ هشدار گیربکس اتوماتیک

5-41

چراغ هشدار  KEYقرمز رنگ  /چراغ نمایشگر  KEYسبز رنگ

3-14

چراغ هشدار قفل الکترونیکی فرمان

5-41

چراغ هشدار حفاظتي

3-41

چراغ نشانگر جهت تابش چراغهای جلو

5-42

چراغ نشانگر چراغهای مهشکن جلو
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چراغها و آژیرهای نشانگر/هشدار
عالمت

5-38

چراغهای نمایشگر و هشدار

صفحه

چراغ نشانگر مهشکن عقب

5-42

چراغ نشانگر وضعيت گيربكس اتوماتيك

5-20

چراغ نشانگر حداقل دمای مایع خنککننده موتور (آبی)

5-42

چراغ نشانگر غیر فعال بودن سیستم فعال چراغهای جلو AFS OFF

5-50

چراغ نشانگر اصلی سیستم کروز (زرد)  /چراغ نشانگر فعال بودن سیستم
کروز (سبز)

5-26

چراغ نشانگر روشن بودن چراغها

5-43

چراغ نشانگر معیوببودن غربیلک فرمان

5-25

چراغ نشانگر معیوببودن تنظیم اتوماتیک ارتفاع نورچراغهای جلو

5-49

چراغهاي نشانگر راهنما  /فالشر
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 چراغ هشدار سیستم شارژ

پس از قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت روشن (  )ON
اين چراغ روشن ميشود و پس از روشن شدن موتور
خاموش ميشود.
در صورتيكه در حين رانندگي اين چراغ روشن باقي
بماند ،نشانه وجود عيب در سيستم شارژ يا آلترناتور
(دينام) ميباشد.
در اين شرايط خودرو را در منتهي اليه سمت راست
جاده پارك  نموده و با نمايندگي مجاز مزدا تماس
حاصل نماييد.

هشدار
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سيستم شارژ از
تداوم رانندگي اجتناب نماييد ،زيرا ممكن است كه
موتور به صورت ناخواسته و ناگهاني در حين حركت
خاموش شود

در صورتيكه در حين رانندگي اين چراغ روشن شد :
 .1خودرو را به منتهياليه سمت راست جاده هدايت
نموده و در يك محل مسطح پارك نماييد.
 .2موتور را خاموش نموده و حدود  5دقيقه صبر
نماييد تا روغنها به كارتر موتور برگشت نمايند.
 .3سطح روغن موتور را بازديد نماييد (صفحه  )8-12و
در صورت كم بودن ،روغن اضافه نماييد.
 .4موتور را روشن نموده و چراغ هشدار فشار روغن را
كنترل نماييد.
در صورتيكه حتي پس از اضافه نمودن روغن ،چراغ
هشدار روشن باقي ماند ،بالفاصله موتور را خاموش
نموده و خودرو خود را تا نمايندگي مجاز مزدا بكسل
نماييد.
توجه
در صورت روشن شدن چراغ هشدار فشار روغن
موتور ،از روشن نگه داشتن موتور اجتناب نماييد،
زيرا اين عمل ميتواند باعث ایجاد صدمات شديدي
در موتور گردد.

 چراغ هشدار کنترل موتور

 چراغ هشدار فشار روغن موتور

با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت روشن ( )ONاين
چراغ روشن شده و پس از روشن شدن موتور خاموش
ميشود.
این چراغ هشدار بیانگر فشار کم روغن موتور میباشد.

با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت روشن ()ON
اين چراغ روشن شده و با روشن شدن موتور خاموش
ميشود.
در صورتيكه در حين حركت خودرو اين چراغ روشن
شود ممكن است كه خودرو داراي يك  عيب باشد.
شرايط و نحوه رانندگي در حين روشن شدن چراغ
بسيار مهم ميباشد در صورت بروز با نمايندگي مجاز
مزدا تماس حاصل نماييد.
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چراغ کنترل موتور در شرایط زیر روشن میشود:
 چراغ هشدار باال بودن دمای مایع
باك 
باشد يا
•	 مقدار سوخت در باك بنزين خيلي كم
خنککننده موتور (قرمز)

تقريباً خالي شده باشد.
•	 در سيستم الكتريكي موتور عيبي بروز نمايد.
•	 در سيستم كنترل آاليندگي موتور عيبي بروز
نمايد.
در صورتيكه چراغ کنترل موتور روشن باقي بماند يا
بصورت مداوم خاموش و روشن شود از رانندگي با
سرعت باال پرهيز نموده و در اولين فرصت ممكن با
نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل نماييد.

حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن (،)ON
چراغ هشدار بهمدت کوتاهی روشن شده و سپس
خاموش میشود.
حین باالبردن بیش از حد دمای مایع خنککننده
موتور ،چراغ چشمک زده و در صورت افزایش بیشتر
دمای مایع خنککننده موتور بهطور دائمی روشن
میماند.
جهت پایین آوردن دمای مایع خنککننده
حین چشمکزدن چراغ

جهت کاهش فشار وارده به موتور سرعت خودرو را
کاهش دهید.
حین روشن ماندن چراغ

این حالت بیانگر جوش آوردن موتور است .بالفاصله
خودرو را در مکانی ایمن پارک نموده و اقدامات الزم
را انجام دهید.
مبحث جوش آوردن موتور در صفحه  7-15را مطالعه
نمایید.

هشدار
از رانندگی حین روشن بودن چراغ هشدار دمای
مایع خنککننده خودداری نمایید .در غیر اینصورت
موتور خودرو ب ه شدت صدمه میبیند.
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 چراغ هشدار باز بودن در

 چراغ هشدار گیربکس اتوماتیک

این چراغ هشدار در صورت بسته نشدن ایمن هر یک از
درها یا در صندوق عقب روشن میشود .پیش از اقدام
به رانندگی ،درها و در صندوق عقب را ببندید.

این چراغ هشدار حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در
وضعیت روشن ( ،)ONروشن شده و پس از چند لحظه
خاموش میشود.
این چراغ هشدار ،در صورت وجود اشکال در گیربکس
اتوماتیک روشن میشود.



چراغ هشدار سرعت بیش از 120 km/h

هشدار

حین قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن (،)ON
چراغ هشدار سرعت  120 km/hروشن شده و پس از
چند لحظه خاموش میشود.
این چراغ هشدار در صورت افزایش سرعت خودرو به
بیش از  120 km/hروشن میشود.

در صورت روشن شدن چراغ هشدار در گیربکس
اتوماتیک ،اشکالی در سیستم الکترونیکی گیربکس
وجود دارد .ادامه رانندگی منجر به صدمه دیدن
گيربكس اتوماتيك میگردد .در اولین فرصت ممکن
با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.
 چراغ هشدار قفل الکترونیکی فرمان

 چراغ هشدار پایین بودن میزان مایع
شیشهشوی

این چراغ هشدار بیانگر پایین بودن میزان مایع
شیشهشوی باقی مانده در مخزن است .به مخزن ،مایع
بیافزایید( .صفحه  8-19را مطالعه نمایید).

پس از فشردن کلید فشاري استارت در وضعیت ،ON
این چراغ هشدار روشن شده ،پس از چند ثانیه خاموش
میشود.
اگر پس از فشردن کلید فشاري استارت ،غربیلک
فرمان باز نشده باشد ،چراغهاي هشدار چشمك ميزند.
(صفحه  5-3را مطالعه نمایید).

در برخی مدلها.
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 چراغ نشانگر جهت تابش چراغهای جلو

این چراغ نشانگر بیانگر دو موضوع میباشد:
چراغهای جلو روشن میباشند.
جهت تابش نور چراغهای جلو در حالت چشمکزن
برای عبور میباشد.
 چراغ نشانگر چراغهای مهشکن جلو

این چراغ نشانگر حین فعال بودن چراغهای مهشکن
جلو روشن میشود.
 چراغ نشانگر چراغ مهشکن عقب

این چراغ نشانگر حین فعال بودن چراغ مهشکن عقب
روشن میشود.
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در برخی مدلها.

 چراغ نشانگر حداقل دمای مایع خنککننده
موتور (آبی)

حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ()ON
این چراغ روشن شده و پس از چند لحظه خاموش
میشود.
حین پایین بودن دمای مایع خنککننده موتور این
چراغ بهطور مداوم به رنگ آبی روشن میباشد.
توجه
در صورت روشن ماندن چراغ نمایشگر دمای مایع
خنککننده آبی ،پس از گرمکردن کافی موتور،
ممکن است حسگر دمای سیستم دچار اشکال شده
باشد .به نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

رانندگی با خودروی مزدا

چراغها و آژیرهای نشانگر/هشدار

 چراغ نشانگر روشن بودن چراغها

آژیرهای هشدار و صدای بیپ

 آژیر هشدار سیستم پیشکشنده کمربند
ایمنی جلو /کیسه هوا

حین روشن بودن چراغهای بیرونی و چراغ پشت آمپر
این چراغ روشن میشود.

 چراغ نشانگر چراغ راهنما  /چراغ نشانگر
فالشرها

حین استفاده از چراغهای راهنما ،این چراغ در جهت
راست یا چپ چشمک زده ،جهت چراغ راهنمای روشن
را نشان میدهد (صفحه  5-51را مطالعه نمایید).
حین عملکرد فالشرها ،هر دو جهت چراغ چشمک
میزنند (صفحه  5-61را مطالعه نمایید).
توجه
در صورت روشن ماندن یا چشمک زدن غیر عادی
چراغ نشانگر ،یکی از المپهای چراغ راهنما سوخته
است.

در صورت بروز عیب در سیستم  /پیشکشنده کمربند
ایمنی جلو  /کیسه هوا ،یک آژیر هشدار بهمدت تقریبی
 5ثانیه در هر دقیقه بگوش میرسد.
این آژیر هشدار بهمدت  35دقیقه ادامه خواهد یافت.
در اولین فرصت ممکن به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه
نمایید.

اخطار

حین فعال بودن آژیر هشدار سیستم
پیشکشنده کمربند ایمنی جلو  /کیسه هوا به
رانندگی ادامه ندهید:

رانندگی حین فعال بودن آژیر هشدار سیستم
پیشکشنده کمربند ایمنی جلو  /کیسه هوا
خطرناک میباشد .در صورت بروز تصادف ،کیسه
هوا و پیشکشنده کمربند ایمنی سرنشین جلو فعال
نشده ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی
جدی یا حتی مرگ گردد.
در اولین فرصت ممکن برای بازرسی و تعمیر سیستم
به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
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 آژیر هشدار کمربند ایمنی

 آژیرهای مرتبط با کلید پیشرفته

در صورت بسته نبودن کمربند ایمنی راننده یا سرنشین
جلو و افزایش سرعت خودرو به بیش از 20 km/h
یک صدای بیپ در مدتی مشخص به صدا در میآید.
برای جزئیات بیشتر مبحث چراغ و آژیر هشدار کمربند
ایمنی در صفحه  2-21مراجعه نمایید.

آژیرهای یادآوری و هشدار کلید پیشرفته همانند “آژیر
هشدار خارج شدن کلید پیشرفته از خودرو” به همراه
چراغ هشدار  /نشانگر در صفحه نشانگرها عمل میکنند.
برای اطالع از جزئیات بیشتر صفحه  3-14را مطالعه
نمایید.

در صورت قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت ACC
یا  LOCKیا خارج نمودن سوئیچ خودرو از شکاف
سوئیچ و روشن بودن چراغها ،حین باز شدن در سمت
راننده یک آژیر ممتد به صدا در میآید.

 آژیر هشدار قفل الکترونيكي غربیلک
فرمان

 آژیر یادآوری روشن ماندن چراغها

توجه
•حین استفاده از کلید پیشرفته و قرار گرفتن
کلید فشاري استارت در حالت  ،ACCآژیر
هشدار “قرار نداشتن کلید فشاري استارت در
وضعیت  ”OFFآژیر یادآوری روشن ماندن
چراغها را لغو میکند( .صفحه  3-16را مطالعه
نمایید).
•میتوان میزان بلندی صدای آژیر یادآوری
روشن ماندن چراغها را بهمیزان دلخواه تغییر
داد .صفحه  10-13را مطالعه نمایید.
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در صورتيكه پس از فشردن کلید فشاري استارت قفل
غربيلك  فرمان باز نشود اين آژير هشدار به صدا در
ميآيد( .صفحه  5-3را مطالعه نمایید).
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کنترل چراغها
 چراغهای جلو
هشدار
(مجهز به وضعیت )AUTO
•از پوشانيدن حسگر نور خودرو توسط چسبانيدن
برچسب يا موارد ديگر روي شيشه جلو خودداري
نماييد .در غير اين صورت حسگر نور بصورت
صحيح عمل نخواهد كرد.

حسگر نور

•حسگر نور همچنين براي كنترل عملكرد
اتوماتيك برف پاككنها به عنوان حسگر باران
نيز عمل مينمايد .در هنگام قرار دادن سوئيچ
موتور در وضعيت  ONدقت كنيد كه دست يا
چيزي روي سطح شيشه جلو قرار نداشته باشد
زيرا در صورت عملكرد اتوماتيك برف پاككنها
امكان گيركردن انگشتان يا صدمه ديدن برف
پاككن يا تيغههاي آن وجود دارد.
در صورتيكه قصد تميز كردن شيشه جلو را داريد،
اطمينان حاصل نماييد كه برف پاك كنها در
وضعيت  OFFقرار دارند .اين نكته مخصوصاً در
شرايطي كه قصد تميز كردن يخ يا برف را داريد
داراي اهميت ميباشد.

توجه
•جهت اجتناب از خالی شدن باتری ،حین
خاموش بودن موتور از روشن گذاشتن چراغها
در مواقع غیر ضروری خودداری نمایید.
•(فاقد وضعیت )AUTO
• ممکن است چراغها حتی پس از روشن
شدن محیط اطراف خاموش نشوند ،چرا که
حسگر نور پس از قرار گرفتن در محیطهای
تاریک همانند تونلهای طوالنی ،ترافیک
در تونل یا پارکینگهای سرپوشیده ،مشابه
ساعات شب عمل کند .در این مواقع پس از
قرار دادن کلید چراغها در وضعیت ،OFF
چراغها خاموش میشوند.
• حین قرارداشتن چراغهای جلو در وضعیت
 AUTOو قرار داشتن سوئیچ خودرو در
وضعیت  ACCیا  ،LOCKچراغهای جلو،
چراغهای بیرونی خودرو و نور صفحه
کیلومتر خاموش میشود.
• زمان روشن شدن چراغهای جلو ،چراغهای
بیرونی خودرو و نور صفحه کیلومتر را
میتوان با تنظیم حساسیت حسگر نور
به تعویق انداخت .برای انجام تغییرات به
نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
• حساسیت چراغهای  AUTOرا میتوان
تغییر داد .صفحه  10-13را مطالعه نمایید.
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فاقد وضعیت اتوماتیک AUTO

مجهز به وضعیت اتوماتیک AUTO

برای روشن و خاموش نمودن چراغهای جلو ،چراغهای
خارجی و روشنایی صفحهنمایشگرها کلید مدور
سر دسته (اهرم) راهنما را بچرخانید.

برای روشن و خاموش نمودن چراغهای جلو ،چراغهای
خارجی و روشنایی صفحهنمایشگرها کلید مدور
سر دسته (اهرم) راهنما را بچرخانید.

حین روشن بودن موتور
وضعیت کلید

چراغهای جلو

چراغهای عقب
چراغهای کوچک پارک
چراغهای پالک راهنمایی
روشنایی صفحه نمایشگرها

حین خاموش بودن موتور
وضعیت کلید
چراغهای جلو

چراغهای عقب
چراغهای کوچک پارک
چراغهای پالک راهنمایی
روشنایی صفحه نمایشگرها

×  :روشن
 : -خاموش

OFF

-

×

-

×

×

-

×

×

OFF

-

×

-

×

×

-

×

×

حین روشن بودن موتور
وضعیت کلید

چراغهای جلو

چراغهای عقب
چراغهای کوچک پارک
چراغهای پالک راهنمایی
روشنایی صفحه نمایشگرها

حین خاموش بودن موتور
وضعیت کلید
چراغهای جلو

چراغهای عقب
چراغهای کوچک پارک
چراغهای پالک راهنمایی
روشنایی صفحه نمایشگرها

×  :روشن
 : -خاموش

AUTO OFF

-

-

AUTO

-

-

×

×

×

×

×

AUTO OFF

- - -

×

- -

×

×

- -

×

×

کنترل اتوماتیک چراغها ()AUTO

حین قرارداشتن چراغهای جلو در وضعیت اتوماتیک
 AUTOو روشن بودن موتور ،حسگر نور میزان روشنایی
و تاریکی محیط اطراف را اندازهگیری نموده ،بهطور
اتوماتیک چراغهای بیرونی و روشنایی صفحه کیلومتر
را خاموش و روشن مینماید( .جدول باال را مطالعه
نمایید).
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 میزان روشنایی صفحه کیلومتر

برای تنظیم روشنایی صفحه کیلومتر و کنترلگرهای
روی صفحه ،کلید را بچرخانید.
توجه
•روشنایی صفحه کیلومتر را حین قرارداشتن
میتوان
یا
چراغهای جلو در حالت
تنظیم نمود.
•در هنگام تنظیم حداکثر روشنایی و عدم امکان
افزایش روشنایی صفحه کیلومتر یک صدای
بیپ شنیده خواهد شد.
•در تمامی حاالت چراغهای جلو میتوان
روشنایی نشانگرها را تنظیم نمود.
کاهش روشنایی

حین رانندگی در جادههای برفی یا مهآلود و یا در
مواقعیکه دیدن نمایشگرها و صفحه کیلومتر بهدلیل
درخشش محیط اطراف مشکل میشود کاهشدهنده  
نور را لغو نموده و میزان روشنایی را افزایش دهید.
برای لغو کاهشدهنده روشنایی ،کلید تنظیم روشنایی
روی صفحه را فشار دهید.
توجه
) نشاندهنده کلید تنظیم
•این عالمت (
روشنایی صفح ه کیلومتر میباشد.
•در صورتیکه چراغ کاهشدهنده نور در حالت
غیر فعال باقی بماند ،پس از قرار گرفتن کلید
میزان
یا
چراغهای جلو در وضعیت
روشنایی صفحه کیلومتر و نشانگرها کاهش
نمییابد.

افزایش روشنایی

لغو کاهش روشنایی
یا
حین قرارداشتن چراغهای جلو در وضعیت
 ،روشنایی نمایشگرها و صفحهنمایش کاهش
مییابد.
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چراغهای هالوژن

چراغهای نور پایین چراغ جلو دارای المپهای هالوژن
میباشند ،این المپها با تابش نور سفید ،محدوده
وسیعی را روشن مینمایند.

اخطار
از تعویض المپهای هالوژن خودداری نمایید:

تعویض المپهای هالوژن توسط خودتان خطرناک
است .این المپها با ولتاژ باال عمل کرده ،ممکن
است حین تعویض آنها ،دچار برقگرفتگی با ولتاژ
باال شوید .در صورت نیاز به تعویض این المپها به
نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

توجه
در صورت لرزش نور چراغهای جلو و یا کاهش
روشنایی آنها باید المپها را تعویض نمود .در
صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز مزدا تماس
حاصل نمایید.
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 آژیر یادآوری روشن ماندن چراغها

در صورتیکه حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت
 ACCیا  LOCKیا خارج نمودن سوئیچ خودرو/کلید
پیشرفته ،در سمت راننده باز شود ،یک آژیر بیپ ممتد
شنیده خواهد شد.
توجه
•حین استفاده از کلید پیشرفته و قرار گرفتن
کلید فشاري استارت در حالت  ،ACCآژیر
هشدار “قرار نداشتن کلید فشاري استارت در
وضعیت  ”OFFآژیر یادآوری روشن ماندن
چراغها را لغو میکند( .صفحه  3-16را مطالعه
نمایید).
•میتوان میزان بلندی صدای آژیر یادآوری
روشن ماندن چراغها را بهمیزان دلخواه تغییر
داد .صفحه  10-13را مطالعه نمایید.

 چراغهای جلو نور باال  -نور پایین

برای نور باال ،دسته راهنما را به سمت جلو فشار دهید.
برای نور پایین ،دسته راهنما را ب ه سمت خود بکشید.

 چراغهای جلو چشمکزن

برای چشمک زدن چراغهای جلو ،دسته راهنما را
کام ً
ال به سمت خود بکشید .روشن بودن چراغهای جلو
ضروری نمیباشد ،پس از رها کردن دسته راهنما به
موقعیت اولیه باز میگردد.
خاموش

چشمکزن

 تنظیم ارتفاع چراغهای جلو

تعداد سرنشینان و وزن وسایل موجود در محفظه بار،
ارتفاع نور چراغهای جلو را تغییر میدهد.
نوع اتوماتیک
پس از روشن کردن چراغهای جلو ،ارتفاع نور بهطور
اتوماتیک تنظیم میشود.

چراغ نشانگر وجود عیب در سیستم تنظیم
ارتفاع نور چراغهای جلو

نور باال
نور پایین

در برخی مدلها.
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پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به وضعیت روشن (  ،)ON
چراغ نشانگر روشن شده ،پس از چند لحظه خاموش
میشود.
پس از آن ،در صورت وجود نقص در سیستم تنظیم ارتفاع
نور چراغهای جلو ،این چراغ نشانگر روشن میشود.
در صورت روشن شدن چراغ نشانگر با نمایندگی مجاز
مزدا تماس حاصل فرمایید.
توجه
خودروهای مجهز به سیستم فعال چراغهای جلو
( ،)AFSفاقد چراغ نمایشگر وجود عیب در سیستم
تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو میباشند .بنابراین در
صورت وجود عیب در عملکرد سیستم تنظیم ارتفاع
نور چراغها جلو ،چراغ نمایشگر  AFS OFFچشمک
خواهد زد.
نوع دستی
با چرخاندن کلید مربوطه روی جلوداشبورد سمت
راننده ،ارتفاع نور چراغهای جلو را تنظیم نمایید.

تنظیم صحیح کلید را با توجه به جدول زیر انجام دهید.
صندلی جلو
صندلی
راننده سرنشین عقب

×

-

×

×

-

×

×

×
×
×

×  :بله
 : -خیر

×

-

×

-

بار و
وسایل

×
×

وضعیت
کلید
0
0
1
2
3

 سیستم فعال چراغهای جلوی )AFS(

پس از روشن نمودن چراغهای جلو سیستم فعال
چراغهای جلو با توجه به عملکرد غربیلک فرمان بهطور
اتوماتیک زاویه تابش چراغهای جلو به راست و چپ را
تنظیم مینماید.
چراغ نشانگر AFS OFF
پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به وضعیت
روشن ( ،)ONاین چراغ نشانگر روشن شده ،پس از
چند لحظه خاموش میشود.
فشار دادن کلید  AFS OFFعملکرد سیستم AFS
را لغو نموده و چراغ نشانگر  AFS OFFدر صفحه
نشانگرها روشن میشود.

شرایط زیر ،بیانگر وجود عیب در سیستم میباشد .در
صورت بروز هر یک از موارد زیر با نمایندگی مجاز مزدا
تماس حاصل نمایید.
•در صورت روشن نشدن چراغ نمایشگر AFS
 OFFپس از قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت
روشن .ON
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•چراغ نمایشگر  AFS OFFبهطور مداوم چشمک
بزند.
توجه
در صورتیکه حتی بهدلیل وجود برخی مشکالت،
سیستم  AFSعمل نکند ،چراغهای جلو عملکرد
عادی خود را دارا میباشند.
کلید AFS OFF
فشردن کلید AFS OFF

سیستم  AFSرا غیر فعال

مینماید.
فشردن مجدد کلید  ،AFS OFFچراغ را خاموش نموده
و سیستم  AFSرا فعال مینماید.

چراغهای راهنما و هشدار تغییر الین
حرکت
 نحوه عملکرد
دسته راهنما را به سمت پایین (برای گردش به چپ)
و به سمت باال (برای گردش به راست) حرکت دهید.
پس از کامل شدن گردش ،سیستم بهطور اتوماتیک لغو
خواهد شد.
در صورتیکه چراغ نشانگر پس از کامل شدن گردش،
به چشمک زدن ادامه داد ،با دست دسته راهنما را به
وضعیت اولیه برگردانید.
گردش به راست
تغییرالینحرکت  بهسمتراست
خاموش
تغییرالینحرکت  بهسمتچپ
گردش به چپ

چراغهای نشانگر سبز رنگ روی صفحه کیلومتر جهت
راهنمای فعال را نشان میدهند.

هشدار تغییر الین حرکت
برای عالمت دادن تغییر الین حرکت به رانندههای
پشت سر ،دسته راهنما را تا نیمه مسیر به سمت باال
یا پایین کشیده و رها نمایید .پس از رها کردن دسته
راهنما ،چراغ نمایشگر سه بار چشمک میزند.

در برخی مدلها.
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چراغهای مهشکن جلو

توجه
•در صورت روشن ماندن و یا چشمکزدن غیر
عادی چراغ هایراهنما ممکن است یکی از
چراغهای راهنما سوخته باشد.
•میتوان تعداد چشمکهای چراغ راهنما را
تنظیم نمود.
برای اطالع از جزئیات بیشتر صفحه  10-15را
مطالعه نمایید.
•میتوان بلندی صدای آژیر هشدار را تنظیم
نمود.
برای اطالع از جزئیات بیشتر صفحه  10-13را
مطالعه نمایید.

چراغهای مهشکن ،بهتر دیده شدن خودرو و همچنین
دیدن بهتر خودروهای روبرو را امکانپذیر میسازد.

 تیپ ( Aخودروهای مجهز به مهشکن عقب)

برای روشن نمودن چراغهای مهشکن جلو ،کلید مدور
چراغهای مهشکن (روی دسته راهنما) را در وضعیت
قرار دهید (کلید به صورت اتوماتیک در
یا
وضعیت قرار میگیرد).

کلید مدور چرا غ مهشکن
برای خاموش نمودن چراغهای مهشکن جلو ،کلید
مدور چراغهای مهشکن را در وضعیت  OFFقرار داده
یا چراغهای جلو را خاموش کرده در وضعیت OFF
قرار دهید.
پس از غیر فعال نمودن چراغ مهشکن جلو چراغ نشانگر
مربوطه در صفحه نشانگرها خاموش میشود.
توجه
• (خودروهایمجهزبهکنترلاتوماتیکچراغها)
در صورت قرار داشتن کلید چراغهای جلو در
وضعیت اتوماتیک  ،AUTOحین روشن بودن
چراغهای جلو ،چراغهای بیرونی و روشنایی
صفحه کیلومتر ،میتوان چراغهای مهشکن جلو
را نیز فعال نمود.
•در صورتیکه کلید مدور چراغهای مهشکن در
قرار گرفته باشد (کلید چراغهای
وضعیت
باز
مهشکن به طور اتوماتیک به وضعیت
میگردد) ،چراغ مهشکن عقب نیز روشن شده و
چراغ نمایشگر چراغ مهشکن عقب در پشت آمپر
روشن میشود.
5-52

در برخی مدلها.

رانندگی با خودروی مزدا

کلیدها و کنترلها

چراغهاي مهشکن عقب

چراغ مهشکن عقب بهتر دیده شدن خودرو شما را
ممکن میسازد.

 تیپ ( Aمجهز به چراغ مهشکن جلو)

برای روشن شدن چراغ مهشکن عقب ،کلید چراغهای
قرار داشته باشند.
یا
جلو باید در وضعیت
برای روشن کردن چراغ مهشکن عقب کلید مدور
قرار دهید (کلید
چراغهای مهشکن را در وضعیت
به صورت خودکار به وضعیت بر میگردد).
نشانگر چراغ مهشکن عقب در صفحه کیلومتر با روشن
شدن چراغ مهشکن عقب روشن میشود.

کلید مدور چراغ مهشکن
براي خاموش كردن چراغ مهشكن عقب يكي از اعمال
زير را انجام دهيد:
•مجدداً كليد چراغ مهشكن را به وضعيت
بچرخانيد (كليد به صورت خودكار به وضعيت
بر ميگردد).
•كليد چراغ مهشكن را به وضعيت ( OFFخاموش)
بچرخانيد.
•كليد چراغهاي جلو را در وضعيت ( OFFخاموش)
قرار دهيد.
با خاموش شدن چراغ مهشكن عقب ،نشانگر چراغ
مهشكن عقب در پشت آمپر نيز خاموش ميشود.

توجه
•حین روشن شدن چراغ مهشکن عقب ،چراغ
مهشکن جلو نیز روشن میشود.
• (خودروهایمجهزبهکنترلاتوماتیکچراغها)
در صورت قرار داشتن کلید چراغهای جلو در
وضعیت  ،AUTOدر صورتی میتوان چراغ
مهشکن عقب را روشن نمود که چراغهای جلو،
چراغهای بیرونی و روشنایی پشت آمپر روشن
باشند.

 تیپ ( Bفاقد چراغ مهشکن جلو)

برای روشن شدن چراغ مهشکن عقب ،چراغهای جلو
باید روشن باشند.
برای روشن نمودن چراغ مهشکن عقب ،کلید
قرار دهید( .کلید
چراغ مهشکن را در وضعیت
چراغ مهشکن به طور اتوماتیک به وضعیت اولیه بر
میگردد).
حین روشن بودن چراغ مهشکن عقب ،چراغ نشانگر
مربوطه در پشت آمپر روشن میشود.

کلید مدور چراغ مهشکن
برای خاموش نمودن چراغ مهشکن عقب ،یکی از
روشهای زیر را انجام دهید:
قرار
•کلید چراغ مهشکن را مجددا ً در وضعیت
دهید (کلید چراغ مهشکن به طور اتوماتیک به
وضعیت اولیه خود بر میگردد).
•کلید چراغهای جلو را در وضعیت  OFFقرار دهید.
در برخی مدلها.
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پس از خاموش نمودن چراغ مهشکن عقب ،چراغ نشانگر
مربوطه در پشت آمپر نیز خاموش میشود.
توجه
(خودروهای مجهز به کنترل اتوماتیک چراغها)
در صورتیکه کلید چراغهای جلو در وضعیت AUTO
قرار داشته باشد ،فقط زمانیکه چراغهای جلو،
چراغهای بیرونی و روشنایی پشت آمپر روشن باشد،
میتوان چراغ مهشکن عقب را روشن نمود.

برف پاککن و شیشهشوی شیشهجلو

براي عملكرد برف پاككن و شيشهشوی شيشه جلو،
سوئيچ موتور بايد در وضعيت  ONقرار داشته باشد.

اخطار

در مخزن شيشه شوی فقط مايع شيشه شوی
يا آب معمولي بريزيد:

استفاده از ضديخ رادياتور بهعنوان شيشه شوی
خطرناك ميباشد .پاشيده شدن ضديخ به شيشه
باعث كثيف شدن شيشه ،كاهش ديد شما و خطر
احتمال بروز تصادف ميشود.

در هواي سرد از شستن شيشه قبل از
گرم كردن آن پرهيز نماييد و درهواي سرد
از مايع شيشهشوی استفاده كنيد نه از آب
معمولي:

پاشيدن آب شيشه در حاليكه روشي براي ممانعت
از يخزدن آن در نظر گرفته نشده باشد ،باعث
يخ زدن آب روي سطح شيشه شده و مانع ديد شما
شده و منجر به بروز تصادف ميگردد.
عالوه بر این ،پیش از پاشیدن مایع شیشه شوی بر
روی شیشه جلو ،از گرم شدن کافی سطح شیشه
جلو توسط گرمکن شیشه اطمینان حاصل نمایید.
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توجه
بهدليل اينكه برف سنگين و يخ ميتوانند باعث
گيركردن تيغههاي برف پاككن شوند ،موتور
برف پاکكن بهوسيله يك مدار محافظ از سوختن،
داغ كردن و غيره در چنين مواردي محافظت
ميشود.
اين مكانيزم بصورت خودكار ،عملكردن برف پاككنها
را متوقف ميسازد .اما اين عمل فقط  5دقيقه ادامه
خواهد داشت .در صورت بروز این حالت ،كليد
برف پاككن را خاموش نموده و خودرو را در
منتهياليه سمت راست جاده پارك نموده و برف و
يخ روي شيشه را تميز نماييد.
پس از  5دقيقه ،كليد برف پاككن را فعال نماييد،
برف پاککنها بصورت عادي به كار خود ادامه
خواهند داد.
در صورتيكه برف پاككنها كار نكردند با نمايندگي
مجاز مزدا تماس حاصل نموده ،خودرو را در
منتهياليه سمت راست جاده پارك  نموده و صبر
كنيد تا هوا بهتر شود و شما نيازي به برف پاككن
نداشته باشيد و سپس به رانندگي ادامه دهيد.

 برف پاککن شیشه جلو
تیپ ( Aمجهز به وضعیت متناوب )INT

با حرکت دادن اهرم برف پاککن به سمت باال یا پایین
آن را فعال نمایید.
وضعیت کلید
شماره

تیپ A

تیپ B

عملکرد برف پاککن

1

MIST

یک عملکرد رفت و برگشت (مه)

2

INT

متناوب

3

LO

سرعت کم

4

HI

سرعت زیاد

تنظیم سرعت عملکرد متناوب برف پاککن
دسته برف پاککن را در حالت متناوب قرار داده
و با چرخاندن کلید مدور فاصله بین حرکتهای
برف پاککن را تنظیم نمایید.

کلید مدور حالت متناوب

تیپ ( Bمجهز به وضعیت اتوماتیک)
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با حرکت دادن اهرم برف پاککن به سمت باال یا پایین،
آن را فعال نمایید.
وضعیت کلید
شماره

تیپ A

تیپ B

عملکرد برف پاککن

MIST

یک عملکرد رفت و برگشت (مه)

AUTO

متناوب

3

LO

سرعت کم

4

HI

سرعت زیاد

1
2

AUTO

وضعیت ( AUTOکنترل اتوماتیک برف پاککن)
در صورت قرار داشتن اهرم برف پاککن در وضعیت
 ،AUTOحسگر باران ،میزان بارش باران را در روی
شیشه جلو اندازهگیری کرده و به طور اتوماتیک
برف پاک کنها را تنظیم مینماید.
(خاموش – متناوب -سرعت کم -سرعت زیاد).
میزان حساسیت ،حسگر باران را میتوان با چرخاندن
کلید مدور تنظیم نمود.
برای افزایش حساسیت ،کلید را از وضعیت وسط (نرمال)
به سمت پایین (عکسالعمل سریعتر) و برای کاهش
حساسیت ،کلید را به سمت باال (عکسالعمل کندتر)
بچرخانید.
حساسیت بیشتر
وضعیت
نرمال
حساسیت کمتر
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هشدار
•وقتي اهرم برف پاككن در وضعيت  AUTOو
سوئيچ موتور نيز در وضعيت روشن ( )ONقرار
گرفته باشد ،ممكن است كه در موارد زير برف
پاككنها بهصورت خودكار عمل نمايند:
• اگر آن قسمت از شيشه كه باالي حسگر
باران است لمس شود.
• اگر آن قسمت از شيشه كه باالي حسگر
باران است بهوسيله پارچه تميز شود.
• در صورتيكه بهوسيله دست يا اشياء ديگر به
شيشه جلو ضربه وارد شود.
• اگر حسگر باران از داخل خودرو بهوسيله
دست يا اشياء ديگر مورد ضربه واقع شود.
درشرايطي كهسوئيچموتوردروضعيتروشن()ON
قرار دارد ،دستهايتان و اشياء ديگر را روي
شيشه قرار ندهيد ،زيرا فعاليت خودكار برف
پاككنها ميتواند باعث صدمهزدن به انگشتان
شما يا صدمه ديدن تيغه برف پاككنها شود.
در صورتيكه قصد پاككردن شيشه جلو را داريد،
اطمينان حاصل نماييد كه برف پاككنها در
وضعيت خاموش قرار داشته باشند .اين نكته
مخصوصاً در شرايطي كه حین روشن بودن
موتور قصد پاك كردن برف و يخ از روي شيشه  
را داريد حائز اهميت ميباشد.

توجه
•حین رانندگی با سرعت  4 km/hیا بیشتر ،با
چرخاندن کلید برف پاککن از وضعیت OFF
به وضعیت  ،AUTOبرف پاککنها یک حرکت
رفت و برگشت داده و سپس بر طبق میزان
بارش باران فعال خواهند شد.
•در صورتيكه دماي حسگر باران  −10°Cو
كمتر يا  85°Cو بيشتر باشد وضعيت كنترل
اتوماتيك برف پاككنها عمل نمينمايد.
•در صورتيكه سطح شيشه بهوسيله ماده دافع آب
پوشيده شده باشد ،حسگر باران در تشخيص
مقدار بارندگي روي شيشه دچار اشكال شده و
ممكن است كه كنترل اتوماتيك برف پاككنها
بصورت صحيح عمل ننمايد.
•در صورت چسبيدن كثافات يا مواد خارجي
(نظير يخ يا مواد حاوي نمك) به آن قسمت
از شيشه كه باالي حسگر باران واقع شده است
بچسبد ،ممكن است كه باعث حركت خودكار
برف پاككنها شود .ليكن اگر برف پاككنها
قادر به تميز كردن اين يخ يا ماده خارجي
نشوند ،عملكرد اتوماتيك برف پاككنها متوقف
ميشود .در اين موارد براي عملكرد دستي اهرم
برف پاككن را در وضعيت  1يا  2قرار دهيد يا
اينكه يخ يا ماده خارجي ذكرشده را بهوسيله
دست از روي شيشه پاك  نماييد تا عملكرد
خودكار برف پاككنها تداوم يابد.
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 شیشهشوی شیشه جلو

برای فعال نمودن شیشهشوی اهرم را به سمت خودتان
بکشید.
خاموش

برف پاککن شيشه عقب

برای فعال نمودن برف پاککن عقب ،سوئیچ خودرو
باید در وضعیت روشن ( )ONقرار داشته باشند.

 برف پاککن عقب

شیشهشوی

توجه
در صورت قرارداشتن اهرم برف پاككن در
وضعيتهاي  OFFیا ( INTدر تیپ  /)Aو AUTO
(در تیپ  )Bبا كشيدن اهرم براي فعال نمودن
شيشهشوی تا رها نمودن اهرم برف پاككنها
بهصورت مداوم كار ميكنند.
در صورتيكه شيشهشوی كارنكرد ،سطح مايع
شيشهشوی را كنترل نماييد (صفحه .)8-19در
صورتيكه در مخزن به مقدار كافي مايع شيشهشوی
وجود داشت جهت رفع عيب با نمايندگي مجاز مزدا
تماس حاصل نماييد.
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گرمكن شیشه عقب
گرمكن شيشه عقب ،برفك ،مه و اليه نازك يخ را از
روي شيشه عقب پاك ميكند.
براي فعال نمودن گرمكن  ،سوئيچ موتور بايد در
وضعيت روشن ( )ONقرار داشته باشد.
براي فعال نمودن گرمكن شيشه عقب كليد آن را فشار
دهيد .گرمكن شيشه عقب حدود  10الي  15دقيقه
فعال خواهد بود و سپس بصورت خودكار خاموش
ميشود .در طي مدت زمان فعال بودن گرمكن ،نشانگر
آن روشن خواهد بود.
براي خاموش كردن گرمكن شيشه عقب قبل از مدت
زمان 10-15دقيقه كليد را مجددا ً فشار دهيد.

چراغ نشانگر

هشدار
براي پاككردن سطوح داخلي شيشه عقب از
تجهيزات داراي لبه تيز يا تميزكنندههاي حاوي مواد
ساينده استفاده ننماييد ،اين مواد ميتوانند باعث
صدمه رسانيدن به شبكه گرمكن كه روي سطح
داخلي شيشه عقب قرار دارد ،گردد.
توجه
توجه داشته باشيد كه گرمكن شيشه براي آب كردن
برف طراحي نشده است .در صورت جمع شدن
برف روي شيشه عقب ،قبل از روشن كردن گرمكن
شيشه ،برفها را پاك نماييد.
 مهزدایی آینهها

برای مهزدايي و گرم نمودن آینهها ،سوئیچ خودرو را در
وضعیت روشن ( )ONقرار داده و کلید مهزدايي را فشار
دهید (ستون قبل را مطالعه نمایید).

در برخی مدلها.
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رانندگی با خودروی مزدا

کلیدها

گرمکن شیشه جلو

شیشه جلو حاوی رشتههای ظریفی است که حین
گرم شدن برف و یخ روی شیشه جلو را بر طرف
میسازد.
با فشار دادن کلید ،چراغ نمایشگر روی کلید روشن شده
و سیستم به مدت چند دقیقه فعال میشود.
ایرکاندیشن تمام اتوماتیک
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چراغ نشانگر

توجه
•حین قرار داشتن سیستم ایرکاندیشن در وضعیت
مهزدایی ،گرمکن شیشه جلو بهطور اتوماتیک
فعال میشود.
• برای اطالع از جزئیات بیشتر در خصوص
گرم کردن و مهزدایی شیشه جلو صفحه 6-10
را مطالعه نمایید.
•از گرمکن شیشه جلو فقط حین روشن بودن
موتور استفاده نمایید و از استفاده طوالنی مدت
از گرمکن خودداری نمایید.

رانندگی با خودروی مزدا

رانندگی با خودروی مزدا

کلیدها

کلیدها و کنترلها

بوق
برای به صدا درآوردن بوق ،عالمت
فرمان را فشار دهید.

چراغهای فالشر (اعالم خطر)

روی غربیلک

همواره حین توقف در خیابان و در شانههای خیابان در
مواقع اضطراری باید فالشرها را روشن نمود.
فالشرها رعایت احتیاط حین نزدیک شدن به خودرو
شما را به اطالع دیگر رانندگی میرسانند.
چراغهای اعالم خطر (فالشر)

با فشاردادن کلید فالشرها تمامی چراغهاي راهنما
چشمک خواهند زد.
توجه
•حین روشن بودن فالشرها ،چراغهای راهنما
فعال نخواهند شد.
•حین بکسل نمودن خودرو قوانین محلی مرتبط
با نحوه استفاده از فالشرها را مد نظر داشته
باشید.
•حین عملکرد سیستم هشدار توقف اضطراری،
تمامی چراغهای راهنما به سرعت چشمک زده
و ترمز اضطراری شما را به رانندگان پشت سر
هشدار می دهد .مبحث سیستم هشدار ترمز
اضطراری در صفحه  5-16را مطالعه نمایید.
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آسايش داخلي

سیستم ایرکاندیشن

نکات کاربردی

 فعال نمودن
(تهویه مطبوع)

سیستم

ایرکاندیشن

سيستم ایرکاندیشن را در زمان روشن بودن موتور فعال
نماييد.
توجه
براي ممانعت از تخليه باتري ،در شرايط خاموش بودن
موتور و قرار داشتن سوئيچ در وضعيت  ،ACCاز
روشن نگهداشتن فن تهويه براي مدت زمان طوالني
اجتناب نماييد.

 تمیز نمودن مجاری ورود هوا

براي افزايش كارايي سيستم تهويه مطبوع ،تمامي موانع
نظير برگ ،برف و يخ را از روي درب موتور و شبكههاي
ورودي هواي تهويه مطبوع تميز نماييد.

 مه گرفتن شیشهها

شيشههاي خودرو در هواي مرطوب بهراحتي مهآلود
ميشوند ،براي مهزدايي شيشهها از سيستم تهويه مطبوع
استفاده نماييد.
با روشنكردن تهويه مطبوع ميتوان به جذب رطوبت
هوا كمك نمود.
توجه
براي رطوبتزدايي بايد به صورت همزمان از كولر و
بخاري استفاده نمود.

6-2

 وضعیت جریان هوای داخلی یا جریان هوا
از بیرون

در شرايط معمول از وضعيت جريان هواي بيرون استفاده
نماييد .وضعيت جريان هواي داخلي بايد در شرايط
رانندگي در جادههاي خاكي و هنگامي كه قصد خنك
كردن سريع اتاق را داريد مورد استفاده قرار بگيرد.

 پارک کردن در زیر نور مستقیم خورشید

در صورتيكه خودرو در زير نور مستقيم خورشيد پارك
شده است ،قبل از روشنكردن سيستم تهويه مطبوع ابتدا
شيشهها را باز كنيد تا هواي گرم خارج شود.

 عدم استفاده برای مدت طوالنی

براي روانكاري قطعات داخلي حداقل هر يك ماه يكبار
سيستم تهويه مطبوع (كولر) را به مدت  10دقيقه
روشن نماييد.

 قبل از فصل گرم شدن هوا گاز کولر را
کنترل نمایید

قبل از گرم شدن هوا سيستم تهويه مطبوع را مورد
كنترل قرار دهيد .نشتي گاز كولر باعث كاهش كارايي
كولر خواهد شد .براي بازديد كولر به نمايندگي مجاز
مزدا مراجعه نماييد .سيستم كولر خودروي شما داراي
گاز ( HFC134a (R134aميباشد كه به اليه اوزون
صدمه نميزند.
در صورتيكه سيستم كولر خودرو شما در اثر كم بودن
مقدار گاز يا وجود عيب داراي كارايي الزم نميباشد با
نمايندگي مجاز مزدا مشورت نماييد.

آسايش داخلي

تجهيزات داخلي

 تعویض فیلتر هوای اتاق سرنشین

در صورتيكه خودرو شما مجهز به فيلتر هواي اتاق
ميباشد الزم است كه فيلتر را بهصورت مرتب و متناوب
براساس جدول برنامه سرويس و نگهداري (صفحه )8-3
تعويض نماييد .براي تعويض فيلتر هواي اتاق به
نمايندگي مجاز مزدا مراجعه نماييد.
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آسايش داخلي

سیستم ایرکاندیشن

نحوه عملکرد دریچههای تهویه

 تنظیم دریچههای تهویه

جهت وزش هوا

دریچههای جانبی

برای تنظیم جهت وزش هوا ،دریچهها را باز نموده و
ب ه سمت چپ و راست بچرخانید.

فشار دهید

6-4

دریچههای میانی

برای تنظیم جهت وزش هوا ،کلید تنظیم را بچرخانید.
کلید تنظیم میزان هوا

باز

بسته
در برخی مدلها.

کلید

آسايش داخلي

تجهيزات داخلي
توجه
در هنگام استفاده از تهويه مطبوع (كولر) ممكن است
كه از دريچههاي تهويه رطوبت خارج شود .اين نشانگر
عيب نبوده و ناشي از خنككردن ناگهاني هوا ميباشد.
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آسايش داخلي

سیستم ایرکاندیشن

 انتخاب وضعیت دریچهها

وضعیت وزش از دریچههای روی داشبورد

وضعیت وزش به سمت گرمکن شیشهها و کف اتاق

وضعیت وزش از دریچههای داشبورد و وزش به
کف اتاق

وضعیت وزش به سمت گرمکن شیشهها

وضعیت وزش کف اتاق
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آسايش داخلي

تجهيزات داخلي

سیستم تهویه مطبوع تمام اتوماتیک
اطالعات سیستم تهویه مطبوع در نمایشگر اطالعات نمایش داده میشود.

صفحه نمایشگر

نمایش جهت جریان وزش هوا

نمایش میزان هوای ورودی

ایرکاندیشن
دوحالته اتوماتیک
نمایش میزان دمای تنظیمی (سمت راننده)
نمایش میزان دمای تنظیمی (سمت سرنشین)
کلید انتخاب جهت وزش هوا
کلید کنترل دمای سمت سرنشین
کلید کنترل سرعت فن کلید کنترل دمای سمت راننده
نمودن
خاموش
کلید
کلید دوحالته
کلید اتوماتیک ()AUTO

کلید انتخاب جهت وزش هوا
کلید ایرکاندیشن A/C
کلید مهزدایی شیشه عقب
کلید گرمکن شیشه جلو
کلید انتخاب جهت
در برخی مدلها.
ورودي هوا به سيستم
تهويهمطبوع

کلید مهزدایی شیشه جلو
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آسايش داخلي

سیستم ایرکاندیشن

 کلیدهای کنترل ایرکاندیشن
کلید وضعیت اتوماتیک AUTO

با فشار دادن دکمه  ،AUTOتمامی عملکردهای زیر
براساس میزان دمای انتخابی بهطور اتوماتیک تنظیم
میشوند:
•دمای هوای در جریان
•میزان هوای در جریان
•انتخاب دریچه های وزش هوا
•انتخاب جهت هوای داخل اتاق و یا هوای تازه بیرون
•انتخاب  A/Cیا A/C ECO
توجه

چراغ نشانگر کلید AUTO

•روشن بودن چراغ ،بیانگر عملکرد اتوماتیک
سیستم بوده و سیستم بهطور خودکار در حال
عملکرد میباشد.
•در صورت تغییر تنظیمات هر یک از کلیدهای
زیر ،عملکرد  AUTOبهطور اتوماتیک غیر فعال
شده ،چراغ نشانگر  AUTOخاموش میشود.
• کلید انتخاب جهت وزش هوا (دریچههای
جریان)
• کلید کنترل سرعت فن
• کلید برفک و بخارزدایی شیشه جلو
تغییر وضعیت بقیه کلیدها در عملکرد وضعیت
 AUTOتداخلی ایجاد نمیکند.

کلید OFF

فشردن کلید  ،OFFسیستم ایرکاندیشن را غیر فعال
مینماید.

6-8

کلید کنترل دما
این کلید دمای هوا را تنظیم مینماید .برای افزایش
دما (دمای گرمتر) کلید را در جهت عقربههای ساعت
و برای کاهش دما (دمای خنکتر) کلید را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
•حین غیر فعال بودن حالت دوتایی :DUAL
برای کنترل دمای هوا ،کلید کنترل دمای هوای
سمت راننده را بچرخانید.
•حین فعال بودن حالت دوتایی :DUAL
برای کنترل دمای هوا ،کلید کنترل دمای هوای
سمت راننده یا سرنشین را بچرخانید.
توجه
با چرخاندن کلید دمای هوای سمت سرنشین حتی
در صورت غیر فعال بودن حالت دوتایی ،این حالت
فعال شده ،چراغ نمایشگر کلید  DUALروشن
میشود و در نتیجه میتوان دمای سمت راننده و
سرنشین جلو را بهطور جداگانه تنظیم نمود.
کلید کنترل سرعت فن دمنده
فن دارای هفت تنظیم متفاوت برای سرعت وزش
هوا میباشد .سرعت انتخابی در صفحه نمایشگرها به
نمایش در میآید.
کلید انتخاب جهت وزش هوا از دریچهها
جهت مورد نظر را میتوان انتخاب نمود (صفحه  6-6را
مطالعه نمایید).
توجه

انتخاب
•وقتيكه وضعيت جهت وزش هوا
شده و كليد كنترل دما در حالت دماي متوسط
تنظيم شده باشد ،هواي گرم مستقيماً به روي
پاها جريان مييابد و هواي نسبتاً سردتري از
دريچههاي تهويه مياني ،چپ و راست جريان
پيدا مينمايد.
 ،کلید
•برای انتخاب جهت وزش هوای
مهزدایی شیشه جلو را فشار دهید.

آسايش داخلي

تجهيزات داخلي
کلید  A/Cایرکاندیشن

در شرایطیکه  AUTOدر حالت فعال میباشد،
فشاردادن کلید  ،A/Cایرکاندیشن را غیر فعال مینماید.
(عملکرد خنککردن و رطوبتزدایی) با فشاردادن
کلید  A/Cحین روشن بودن کلید کنترل فن ،میتوان
ایرکاندیشن را فعال و غیر فعال نمود.
توجه
•با فشردن کلید  A/Cحتی در صورت خاموشبودن
فنها میتوان ایرکاندیشن را روشن نمود.
•انتخاب حالتهاي  A/Cو  A/C ECOبه صورت
خودكار (اتوماتيك) انجام ميشود .هر چند در
اين شرايط عملكرد تهويه مطبوع و قابليت مه
زدايي كاهش مييابد ،اما  A/C ECOبه اين
منظور طراحي شده است تا استفاده از سيستم
تهويه مطبوع را در اقتصاديترين حالت (كمترين
مصرف سوخت) قرار دهد.
•در شرايطي كه دماي بيرون خودرو به 0°C
نزديك شود سيستم تهويه مطبوع عمل نميكند.
(با وجوديكه در اين حالت سيستم غير فعال بوده
و كار نميكند اما نشانگرها روشن باقي ميمانند)
کلید انتخاب هوای ورودی
میتوان حالت گردش مجدد هوای داخل اتاق یا ورود
هوای تازه بیرون را انتخاب نمود .برای انتخاب حالت
مورد نظر کلید را فشار دهید.

وضعیت گردش مجدد هوای داخل اتاق
(چراغ نشانگر روشن)
در شرایط حرکت در تونلها ،رانندگی در ترافیک
سنگین (محیطهای حاوی دود زیاد) یا تمایل به خنک
شدن سریع این حالت را انتخاب نمایید.

اخطار
در هواي سرد و هواي باراني از وضعيت
استفاده نكنيد:

در هواي سرد يا باراني
استفاده از وضعيت
خطرناك ميباشد ،زيرا در اين شرايط شيشهها مه
ميگيرند و ديد رانندگي شما كاهش مييابد كه
ميتواند باعث بروز تصادف گردد.

کلید  DUALدو حالته
از این کلید برای تغییر وضعیت بین حالت عملکرد
دوتایی و مشترک استفاده نمایید.

حالت عملکرد دوتایی
دمای هوای ورودی را در سمت سرنشین و راننده
میتوان به صورت جداگانه تنظیم نمود.
حالت عملکرد مشترک
در این حالت دمای هوای سمت راننده و سمت سرنشین
بهطور مشترک تنظیم میشود.
توجه
حین انتخاب حالت عملکرد دوتایی پیغام
صفحه نمایشگر به نمایش در میآید.

در

کلید مهزدایی شیشه جلو
برای مهزدایی شیشه جلو و پنجره درهای جلو از این
کلید استفاده نمایید.

وضعیت ورود هوای تازه بیرون
(چراغ نشانگر خاموش)
ازاینوضعیتدرحالتعادیوبرایمهزداییاستفادهنمایید.
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آسايش داخلي

سیستم ایرکاندیشن

 عملکرد سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

	.1كليد  AUTOرا فشار دهيد  ،در اين حالت وضعيت
جهت وزش  ،نوع جهت تهويه ورودي و مقدار هواي
جريان يافته به صورت اتوماتيك كنترل ميشود.
 .2بهوسیله کلید کنترل دما ،دمای دلخواه را تنظیم
نمایید .در صورت تمایل به تنظیم جداگانه دمای
هوای سمت سرنشین کلید  DUALرا فشرده یا
کلید کنترل دمای هوای سمت سرنشین را فشار
دهید.
برای خاموش کردن سیستم کلید  OFFرا فشار دهید.
توجه
•قرار دادن كليد كنترل دما در وضعيتهاي
گرمترين يا سردترين حالت باعث نميشود كه
شرايط دمايي دلخواه سريعتر حاصل گردد.
•در حين انتخاب حالت گرمكردن ،سيستم به
صورت خودكار دريچههاي ورود هوا را مسدود
مينمايد تا زمانيكه مسير دريچهها گرم شود.
اين عمل به منظور جلوگيري از وزش هواي سرد
به داخل ميباشد.
توجه
براي حصول دماي اتاق بهينه ،درجه حرارت را در
حدود“ ”25/0تنظيم نماييد در صورت لزوم ،درجه
حرارت را روي دماي دلخواه تنظيم نماييد.
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 گرم کردن و مهزدایی شیشه جلو

كليد گرمكن شيشه جلو را فشار دهيد .در اين حالت
بهصورت اتوماتيك وضعيت جريان هوا از بيرون خودرو
انتخاب ميشود و سيستم تهويه مطبوع بهصورت خودكار
شروع به كار مينمايد ،سيستم تهويه مطبوع رطوبت
هوا را گرفته و هوا بهسمت شيشه جلو و شيشههاي
درهاي جلو جريان مييابد (صفحه  )6-6در اين حالت
مقدار هواي جريان يافته نيز افزايش مييابد.

اخطار
در هنگام استفاده از وضعيت گرمكردن و
) كليد
مهزدايي شيشه جلو (وضعيت
كنترل دما را در حالت گرم يا داغ قرار دهيد:

قرار دادن كليد
در شرايط انتخاب وضعيت
كنترل دما در حالت سرد خطرناك ميباشد .زيرا
اين عمل باعث مه گرفتن بيرون شيشه شده و در
نتيجه ديد شما كاهش يافته و خطر تصادف افزايش
مييابد.

توجه
•بهمنظور تسريع در عمل مهزدايي شيشه جلو
بهوسيله كليد كنترل دما ،مقدار و دماي هواي
ورودي را افزايش دهيد.
•(خودروهای مجهز به گرمکن شیشه جلو)
حین قرار داشتن سیستم ایرکاندیشن در حالت
مهزدایی ،گرمکن شیشه جلو بهطور اتوماتیک
فعال میشود.
شیشه جلو دارای المنتهاي گرمکن ظریفی
داخلی شیشه میباشد که حین گرمشدن به
زدودن برف و یخ از روی شیشه کمک میکند.

آسايش داخلي

تجهيزات داخلي

 حسگر نور آفتاب  /دمای بیرون

سيستم تهويه مطبوع تمام اتوماتيك ،دماي هواي داخل
و بيرون خودرو و نور آفتاب را اندازهگيري مينمايد و
سپس متناسب با اين دماها ،درجه حرارت اتاق را
تنظيم مينمايد.

هشدار
از پوشانيدن حسگرها اجتناب نماييد ،زيرا اين عمل
باعث عدم عملكرد صحيح سيستم تهويه مطبوع
ميشود.

حسگر نور آفتاب

حسگر دمای داخل اتاق
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آسایش داخلی

سیستم صوتی

آنتن
 آنتن (مدل سدان)

هشدار

آنتن شیشه عقب خودرو هر دو نوع طول موجهای AM
و  FMرا دریافت میکند.

هشدار
حین شستن سطح داخلی شیشه عقب ،از پارچه نرم
مرطوب شده با آب ولرم استفاده نموده ،خطوط آنتن
را به آهستگی تمیز نمایید.
استفاده از شیشه پاککنها ممکن است به آنتن
صدمه بزند.

 آنتن (مدل هاچبک)

برای بازکردن آنتن ،آنرا در جهت خالف عقربههای
ساعت بچرخانید.
برای سوار کردن آنتن ،آنرا در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.
نصب

بازکردن
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•براي جلوگيري از صدمهديدن آنتن قبل از ورود
به كارواش يا قبل از عبور از محلهايي با سقف
کوتاه آنتن را باز نمایید.
•در حين پاككردن برف از روي سقف خودرو
مراقب باشيد به آنتن صدمه وارد ننماييد.
توجه
توصيه ميشود كه در حين ترك خودرو آنتن را باز
نموده و در داخل خودرو قرار دهيد.

آسایش داخلی

سیستم صوتی

نکات مورد توجه در فعال کردن سیستم
صوتی

از پاشیدن مایعات بر روی سیستم صوتی اجتناب
نمایید.

اخطار
از تنظيم كردن دكمهها و كليدهاي سيستم
صوتي در حين رانندگي خودداري نماييد:

تنظيم نمودن سيستم صوتي در حين حركت خودرو
خطرناك ميباشد ،زيرا احتمال بروز تصادف ناشي
از عدم توجه شما به كنترل خودرو در اين حالت
افزايش مييابد .همواره سيستم صوتي را در حين
توقف خودرو تنظيم نماييد .حتي اگر كليدهاي
كنترل سيستم صوتي روي اهرمهاي قرار گرفته
روي فرمان قرار دارند ياد بگيريد كه بدون نگاه
كردن به آنها ،از آنها استفاده نماييد تا بتوانيد
بيشترين توجه به جاده را در حين حركت خودرو
داشته باشيد.

هشدار
بهمنظور رانندگي ايمن صداي سيستم صوتي را به
اندازهاي تنظيم نماييد كه صداهاي بيرون از خودرو
را بشنويد.
توجه
در حين خاموش بودن موتور ،از مورد استفاده
قراردادن طوالني مدت سيستم صوتي پرهيز نماييد.
اين عمل باعث تخليه باتري ميشود.
استفاده از تلفن همراه يا راديو  CBدر نزديك سيستم
صوتي ،باعث بروز پارازيت در سيستم صوتي ميشود،
اين بهمنزله صدمه ديدن سيستم نميباشد.

از واردکردن هر چیزی بجز  CDدرون شکاف
اجتناب نمایید.

CD

 دریافت امواج رادیویی

ويژگيهاي موج AM

امواج  AMدر حين برخورد به ساختمانها و كوهها تغيير
جهت ميدهند و از يونسفر جو پخش ميشوند (يونسفر
محدودهاي از جو است كه به واسطه محيط الكتريكي
خود امواج راديويي را پخش ميكند) .به همين دليل
امواج  AMميتوانند به فواصل بيشتر از امواج FM
برسند .بهواسطه موارد ذكر شده در فوق ممكن است
كه گاهي اوقات دو ايستگاه راديويي بهصورت همزمان
روي يك فركانس دريافت گردند.
یونسفر

ایستگاه 2

ایستگاه 1
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آسایش داخلی

سیستم صوتی
ويژگيهاي موج FM
40-50
از مبداء
محدوده پخش امواج  FMحدود km
ميباشد ،بهدليل نياز به ُكدگذاري بيشتر جهت شكستن
صدا به دو كانال ،امواج  FMدر فواصل دور دست فاقد
استريو بوده و تك صدايي ميباشند.
ایستگاه FM

پارازيت چند دريافته
بهدليل اينكه امواج  FMدر برخورد با موانع منعكس
ميشوند ،اين احتمال وجود دارد كه هم امواج مستقيم
و هم امواج انعكاس يافته بهصورت همزمان دريافت
گردند .اين مسئله باعث يك تأخير اندك دريافت امواج
ميشود و ممكن است كه صداها بهصورت شكسته
يا نامفهوم بهگوش برسند در هنگام نزديك بودن به
فرستنده نيز ممكن است با اين حالت مواجه شويد.

40-50 km
()25-30 miles
امواج منعکسشده

امواج و سيگنالهاي ارسالي  FMمشابه با نور ميباشند
و در هنگام برخورد به گوشهها خم نميشوند بلكه
منعكس ميشوند .برخالف امواج  AMامواج  FMدر
مسيرهاي غير افقي حركت نميكنند .بنابراين امواج
 FMدر فواصل زياد كه امواج  AMقابل دريافت است
دريافت نميشود.
یونسفر
امواج FM

امواج AM
امواج FM

(100-200 km )60-120 miles

شرايط جوي نيز روي دريافت امواج  FMتأثيرگذار
است .رطوبت باال باعث ضعف دريافت ميشود و در
روزهاي ابري دريافت امواج  FMاز روزهاي داراي هواي
صاف بهتر است.
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امواج مستقیم

پارازيت لرزش  /پرش (قطع شدن لحظهاي)
سيگنالها و امواج  FMدر مسير مستقيم حركت مينمايند
و در حين حركت در تونلها ،كنار ساختمانهاي بلند،
كوهها و ديگر موانع ضعيف ميشوند .در حين حركت
خودرو در چنين مناطقي ،شرايط دريافت امواج ممكن
است كه به صورت ناگهاني تغيير نمايد و باعث پارازيت
آزار دهنده گردد.

آسایش داخلی

سیستم صوتی
پارازيت سيگنالهاي ضعيف
در مناطق برون شهري ،بهدليل ازدياد فاصله نسبت به
فرستنده ،دريافت امواج ضعيف ميشود .دريافت امواج در
چنين نواحي حاشيهاي با قطعشدن صدا همراه خواهد بود.

پارازيت امواج قوي
در حين حركت در فاصله خيلي نزديك به برج فرستنده
اين پارازيت بروز مينمايد و امواج پخششده بسيار قوي
ميباشند كه در نتيجه آن قطع شدن صدا در راديوي
دريافت كننده خواهد بود.

 نکات مورد توجه در حین استفاده از
پخش ( CDلوح فشرده)  CD /چنجر
( )CHANGERداخل داشبورد

پديده رطوبت گرفتن
بالفاصله پس از روشنكردن بخاري در حين سرد
بودن خودرو CD ،يا تجهيزات نوري دستگاه  CDيا
 CHANGERممكن است كه در اثر ميعان رطوبت
موجود در هوا مرطوب شوند .در اين شرايط  CDفورا ً
بهصورت خودكار به بيرون ارسال شده و ميتوان به
سادگي آنرا بهوسيله يك پارچه نرم ،خشك نمود.
تجهيزات نوري و نشانگرهاي مه گرفته دستگاه به
صورت طبيعي در فاصله حدود يك ساعت به وضعيت
اوليه بر ميگردد .قبل از استفاده مجدد از دستگاه صبر
كنيد تا به حالت عادي برگردد.
نگهداری از پخشکننده  CD/CDچنجر
احتیاطهای زیر باید مورد توجه قرار گیرند.
• CDدر داخل دستگاه با سرعت بسيار بااليي
ميچرخد .هرگز از  CDمعيوب (شكسته يا خميده)
استفاده نكنيد.

پارازيت ناشي از نزديك بودن به چند ايستگاه
وقتيكه خودرو به محدوده دو ايستگاه قوي با
فركانسهاي نزديك به هم ميرسد ،ممكن است كه
ايستگاه تنظيم شده اصلي به صورت موقت قطع شود و
ايستگاه دوم دريافت گردد .در اين شرايط ممكن است
پارازيتهايي ناشي از اين اختالل به گوش برسد.
ایستگاه 2

ایستگاه 1
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آسایش داخلی

سیستم صوتی
•از CDهاي غير متداول مانند ديسكهاي شكل
قلب يا هشت ضلعي و غيره استفاده نكنيد .زيرا
ممكن است كه ديسك خارج نشود و باعث صدمه
به دستگاه گردد.

•در صورتيكه محدوده حفظ اطالعات لوح فشرده
( )CDشفاف يا نيمه شفاف بود از مورد استفاده
قرار دادن آن خودداري نماييد.

شفاف

•يك  CDنو ممكن است كه داراي لبههاي ناهموار
(تيز) در قسمت داخلي يا بيروني خود باشد .در
صورت مورد استفاده قرار دادن اينگونه CDها
بهدليل اينكه نصب صحيح  CDدر روي دستگاه
ميسر نميباشد احتمال دارد كه دستگاه آنها را
پخش ننمايد .عالوه بر اين ممكن است كه  CDاز
دستگاه خارج نشود و باعث بروز عيب گردد .قبل
از استفاده بهوسيله خودكار يا مداد مطابق شكل زير
ناهمواريهاي لبههاي  CDرا برطرف نماييد .براي
از بين بردن ناصافيها ،كنار مداد يا خودكار را روي
سطح خارجي و داخلي  CDبكشيد.

•در حين حركت در سطوح ناهموار ،ممكن است صدا
قطع و وصل شود.

•پخش كننده  CD / CDچنجر به گونهاي طراحي
شدهاند كه فقط CDهايي را پخش مينمايند كه
داراي برچسبهاي زير باشند .ديسكهاي ديگر
قابل پخش نخواهد بود.
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آسایش داخلی

سیستم صوتی
•از CDهايي استفاده نماييد كه بهصورت قانوني توليد
شدهاند .در صورت استفاده از نسخههاي غير مجاز
ممكن است كه سيستم به صورت صحيح كار نكند.

•در حين نگهداري CDها از لمسنمودن سطوح
اطالعاتي آن اجتناب نماييد .لوح فشرده را با گرفتن
لبههاي بيروني يا لب ه بيروني و سوراخ آن جابهجا
نماييد.

•از چسبانيدن كاغذ يا برچسب بر روي  CDخودداري
نماييد .از خراشيدن قسمت پشت  CDاجتناب
نماييد .زيرا در اثر معيوب شدن ممكن است كه
 CDخارج نشود.
•گرد و خاك ،اثر انگشت و كثيفي باعث كاهش نور
منعكس شده از سطح اطالعاتي  CDميشود و روي
كيفيت صدا تأثير ميگذارد .در صورت كثيف شدن
 CDبهوسيله يك پارچه نرم به آرامي آن را از مركز
 CDبه سمت لبههاي بيروني تميز نماييد.

•از مورد استفاده قرار دادن اسپريهاي صفحات
گرامافون ،مواد آنتياستاتيك و اسپريهاي پاككننده
و خانگي ،مايعات شيميايي سريع التبخير نظير بنزين
و تينر جهت تميز كردن  CDخودداري نماييد .زيرا
به سطح اطالعاتي آن صدمه وارد مينمايد و آن
را غير قابل استفاده ميكند .چيزهاي ديگر مانند
ريسمان و پالستيك كه امكان صدمه رساندن به
 CDرا دارند ،را نبايد براي تميز كردن آن مورد
استفاده قرار داد.
•CDها را يكي يكي در داخل دستگاه قرار دهيد .در
صورت قرار دادن دو  CDبهصورت همزمان سيستم
بهصورت صحيح عمل نخواهد كرد.
•در صورت قراردادن  CDبهصورت وارونه ،دستگاه
 CDرا به بيرون ارسال مينمايد .همچنين CDهاي
كثيف و معيوب نيز ممكن است كه به بيرون ارسال
شوند.
•از قراردادن ديسكهاي تميزكننده در داخل
پخش كننده  CDو  CDچنجر خودداري نماييد.
•از قرار دادن CDهایی که برچسب آنها کنده شده
است ،خودداری نمایید.
•اين دستگاه ممكن است كه امكان پخش برخي از
CDهاي تهيه شده توسط كامپيوتر ،يا ضبطكننده
 CDرا نداشته باشد كه اين مسئله ميتواند ناشي
از ويژگيهاي ديسك ،خراش ،لكه ،كثيفي و غيره
باشد يا در اثر ورود گرد و غبار در دستگاه يا رطوبت
گرفتن لنز داخل دستگاه باشد.
•نگهداري CDها در محلي كه در معرض حرارت زياد
يا در معرض نور مستقيم خورشيد باشد باعث صدمه
ديدن آنها ميشود و ممكن است كه آنها را غير
قابل پخش نمايد.
•CDهاي داراي ظرفيت بيش از 700 MBغير قابل
پخش ميباشند.
•اين دستگاه ممكن است قادر به پخش برخي
ازCDهاي تهيه شده توسط كامپيوتر نباشد
كه اين مسئله ميتواند ناشي از نرم افزار تهيه
 )CD) WRITEيا سرعت تهيه ( )WRITEباشد.
(براي جزئيات بيشتر به فروشگاهي كه  CDرا تهيه
نمودهايد مراجعه نماييد)
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آسایش داخلی

سیستم صوتی
•در هنگام پخش موزيك ممكن است برخي از
اطالعات نوشتاري  CDمانند عنوان نشان داده
نشود.
•ممكن است فاصله زماني شروع به پخش براي
CDهاي ( CD-RWقابل ضبط مجدد) نسبت به
CDهاي معمولي ( )CDيا CDهاي فقط خواندني
( )CD-Rبيشتر باشد.
•راهنماي استفاده از سیدی  CD-R /CD-RWرا
مطالعه نماييد.
•از CDهايی كه روي آن داراي برچسب سلفوني
ميباشند استفاده ننماييد ،بلند شدن قسمتي از
برچسب يا بيرون زدن چسب از لبههاي  CDباعث
گير كردن  CDدر دستگاه ميشود .همچنين از CD
هايي كه داراي برچسبهاي ضميمه ميباشد استفاده
نكنيد زيرا احتمال گيركردن در دستگاه را دارند.
 توصیههای عملکردی حین استفاده از MP3

توجه
این دستگاه نسخههایی تنها برای اهداف شخصی،
غیرمالی را در برداشته و حق استفاده از این محصول
برای اهداف مالی (نظیر کارهای درآمدزا) پخش
برنامههای زنده (چه از طریق ایستگاههای رادیویی،
ماهواره و یا هرگونه فرستنده دیگر) ،پخش برنامهها
از طریق اینترنت و یا شبکههای توزیع الکترونیکی
دیگر ،همانند سیستمهای صوتی و تصویری پولی و
سیستم صوتی درخواستی دیگر را در بر نمیگیرد.
برای چنین استفادههایی میتوان نسخه جدیدی را
تهیه نمود.
برای اطالع از جزئیات بیشتر به سایت زیر مراجعه
نمایید.
http://www.mp3licensing.com
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•این سیستم صوتی فایلهای  MP3که
در  CD-R/CD-RW/CD-ROMضبط شدهاند را
پخش مینماید .فایلهایی با فرمتهای زیر قابل
پخش میباشند:
•  ISO 9660سطح اول
•  ISO 9660سطح دوم
• فرمت پخش ژولیت Joliet
• فرمت پخش ُرمئو ()Romeo
•این سیستم قادر به پخش فایلهای صوتی MP3
با فرمت  MP3و قالب سربرگ و اطالعات میباشد.
•این سیستم قادر به پخش فایلهای چند بخشی تا
 40بخشی میباشد.
•این سیستم قادر به پخش فایلهای  MP3با فرکانس
نمونه برداری  16/22.05/24/32/44.1/48کیلوهرتز
میباشد.
•این سیستم قادر به پخش فایلهای  MP3با سرعت
بایت  8 kbpsتا  320 kbpsمیباشد .با وجود
این ،برای اطمینان از داشتن موسیقی با کیفیت باال،
برای ضبط فایلها از سرعت بایتی  128 kbpsیا
بیشتر استفاده نمایید.
•در صورتیکه یک سیدی شامل فایلهای  MP3و
 CD-DAمیباشد ،نحوه پخش این فایلها ،به نحوه
ضبط سیدی بستگی دارد.
•این دستگاه قادر به پخش  CDهای
 packet writtenنمیباشد.
•این سیستم قادر به پخش فایلهایی که از طریق
سیستم  MP3( MP3iتعاملی) MP3 PRO ،و
 RIFF MP3ضبط شدهاند نمیباشد.

آسایش داخلی

سیستم صوتی
فایلها و فولدرها
•ترتیب دستهبندی فایلهای  MP3و فولدرها برای
پخش از دستههای باالیی به دستههای زیرین
میباشد .مرتبسازی و ترتیب پخش سیدی های
ضبط شده حاوی فایلهای  MP3به ترتیب زیر
میباشد:
• شماره فایل
به هر کدام از فایلهای درون فولدر به ترتیب
دستهبندی از باال به پایین یک شماره اختصاص
داده میشود.
• شماره فولدر
به هر کدام از فولدرها به ترتیب دستهبندی از
باال به پایین یک شماره اختصاص داده میشود.
توجه
فولدرها و آهنگ (فایل) های درون یک دسته مطابق
ترتیبی که (با توجه به نرم افزار ضبط) بر روی CD
ضبط شدهاند ،پخش میگردند.

آهنگ (فایل)

 4سطح 3
سطح

فولدر

سطح

شماره فولدر

 2سطح 1

بسته به واحد صوتی ممکن است پخش دستههای
زیر امکانپذیر نباشد.

•دستهبندی فولدرها کام ً
ال اتوماتیک بوده ،نمیتوان
ترتیب آنها را تنظیم نمود.
•فولدری که حاوی فایلهای  MP3نباشدَ ،رد خواهد
شد (فولدر َرد شده و شماره فولدر به نمایش در
نخواهد آمد).
•فایلهای  MP3که با فرمت  MP3مطابقت نداشته،
دارای اطالعات سربرگ و زمینه میباشد َرد شده،
پخش نخواهند شد.
•این سیستم قادر به پخش فایلهای  MP3در هشت
سطح دستهبندی میباشد .در صورتیکه سیستم
حاوی تعداد بیشتری سطح باشد ،زمان بیشتری
برای پخش این فایلها الزم است .توصیه میشود
که فایلها را در دو سطح و یا یک سطح ضبط
نمایید.
•این سیستم قادر به پخش  CDهای دارای 512
فایل و فولدرهای حاوی  255فایل میباشد.
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سیستم صوتی
•حین نامگذاری فایلهای  ،MP3پسوند  MP3را
حتماً به انتهای نام فایل بیافزایید.
•در نامگذاری فایلها ،با توجه به جدول زیر حداکثر
تعداد کاراکترها را رعایت نمایید .با وجود این ،حین
پخش ،سیستم تنها تا  32کاراکتر نام فایل بهعالوه
( ).MP3را نمایش میدهد.
حداکثر تعداد کاراکترها
در نام یک فایل (شامل
نقطه “ ”.و سه حرف
پسوند نام فایل
∗
12
∗
31
64
128

MP3

 ISO9660سطح اول
 ISO9660سطح دوم
فرمت پخش Joliet
فرمت پخش Romeo

∗ در نامگذاری فایل میتوان در کاراکترهای یک بایتی
(حرف بزرگ) و آندرالین " "-استفاده نمود.

هشدار
این سیستم فقط قادر به پخش فایلهای MP3
دارای پسوند ( ).MP3میباشد .از افزودن پسوند
 MP3به فایلهای دیگر خودداری نمایید .چرا که
منجر به ایجاد نویز یا نقص سیستم خواهد شد.
نمایش برچسب اطالعاتی ID3
•این سیستم قادر به پخش اطالعات  ،ID3شامل نام
آلبوم ،نام آهنگ و نام خواننده که با استفاده از نسخه
 1.0/1.1/2.2/2.3به فایل افزوده شدهاند ،میباشد.
هر نوع اطالعات دیگر نمایش داده نخواهد شد.
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•این سیستم قادر به پخش نامهای انگلیسی (شامل
اعداد) کاراکترهای یک بایتی میباشد .حین افزودن
برچسب اطالعاتی  ID3فقط از کاراکترهای یک
بایتی استفاده نمایید .کاراکترهای دو بایتی و برخی
تصاویر به نمایش در نخواهند آمد.
اصطالحات
 MP3خالصه اصطالح “”MPEG Audio Layer 3
استانداردی تکنیکال برای فشردهسازی فایلهای صوتی
میباشد که توسط مؤسسه بینالمللی استاندارد ()ISO
و گروه کاری  MPEGتعریف شده است .استفاده از
فایلهای  ،MP3فشردهسازی فایلهای صوتی را به
حدود یک دهم اندازه اصلی امکانپذیر میسازد.
ISO 9660

استاندارد بینالمللی برای فرمت فایل و فولدرهای
 .CD-ROMاین استاندارد با توجه به تفاوتهای
حین فرایند نامگذاری فایل ،پیکربندی دادهای و دیگر
خصوصیات به سه دسته مجزا تقسیمبندی میشود.
Multi-session

یک بخش  sessionشامل میزان کلی اطالعاتی است که
از ابتدا تا انتها و از طریق CD-ROM, CD-R/CD-RW
بر روی سیدی ضبط شدهاند .چند بخ ش �Multi-ses
 sionبیانگر وجود دو یا چند بخش متفاوت بر روی یک
سیدی است.
Sampling

بیانگر فرایند کدگذاری آنالوگ اطالعات صوتی با فواصل
مشخص و تبدیل آنها به اطالعات دیجیتال میباشد.
سرعت نمونهبرداری ( )Samplingبه تعداد دفعاتی که
یک نمونه در هر ثانیه برداشته شده گفته میشود که
با واحد  Hzنمایش داده میشود .افزایش سرعت نمونه
برداری کیفیت صوتی را افزایش داده ،با وجود این اندازه
اطالعات را نیز افزایش میدهد.

آسایش داخلی

سیستم صوتی
Bit rate
بیانگر حجم اطالعات در هر ثانیه بوده و به صورت bps

(بایت در ثانیه) نمایش داده میشود.
بهطور کلی هر چه میزان سرعت بایتی  Bit rateحین
فشردهسازی فایلهای  MP3بیشتر باشد ،اطالعات
موسیقی بیشتری جابهجا شده و در نتیجه کیفیت صدا
بهتر خواهد بود.

خصوصیات فایلهای قابل پخش WMA

این سیستم قادر به پخش فایلهای  WMAکه در
 CD-Rیا  CD-RWضبط شدهاند میباشد CD .های
دارای فرمتهای زیر قابل پخش هستند.
فایلهای  WMAقابل پخش دارای ویژگیهای ذیل
میباشند:
گزینه

packet writing

روش کلی مشابه روش مورد استفاده حین ضبط فایلها
بر روی فالپی دیسک و دیسک سخت بوده و برای ضبط
فایلها بر روی  CD-Rاستفاده میشود.
ID3 Tag

برچسب اطالعاتی  ID3 Tagروشی برای ذخیرهسازی
اطالعات مرتبط با موسیقی بر روی فایلهای MP3
میباشد .اطالعاتی همانند نام آهنگ ،خواننده و نام
آلبوم را میتوان به این روش ذخیره نمود .این اطالعات
را بهراحتی توسط نرم افزار  ID3میتوان ویرایش نمود
VBR

خالصه لغت سرعت بایتی متغیر میباشد .در حالیکه
در حالت کلی از ( CBRسرعت بایتی ثابت) استفاده
میشود .حین فشردهسازی فایلها با توجه به شرایط
فشردهسازی و در نتیجه ایجاد کیفیت صدای دلخواه
میتوان از  VBRاستفاده نمود.

 توصیههای عملکردی حین استفاده از
فایلهای WMA

 WMAخالصه کلمه  Windows Media Audioبوده
و ضرورت فشردهسازی مورد استفاده در مایکروسافت
میباشد.
فایلهای صوتی را میتوان نسبت به فایلهای MP3
فشردهتر نموده ،ایجاد و ذخیره نمود.
∗ MicrosoftوWindowsMediaعالئمتجاریثبتشده
مرتبطباصنایعتجاریMicrosoftCorporationU.S
در آمریکا و دیگر کشورها میباشد.

محتویات
windows Media
Audio

ویژگیهای

نسخه  8 ،7و 9

32kHz.....32, 40,
48 kbps

فرکانس
نمونهبرداری

سرعت بایتی

32kHz.....32, 48,
64, 80, 96, 128, 160,
192, 256, 320 kbps
48kHz.....64, 96,
128, 160, 192 kbps

VBR

پشتیبانی میشود

حالت کانال

استریو  /تک صدایی

اطالعات

WMA

عنوان ،نام خواننده ،نام آلبوم

هشدار
این سیستم قادر به پخش فایلهای  WMAدارای
پسوند ( ).wmaمیباشد .از افزودن پسوند  WMAبه
فایلهای غیر  WMAخودداری نمایید .این عمل منجر
به ایجاد نویز و یا نقص در عملکرد سیستم میشود.
•در فایلهای  ،WMAنام آهنگ ،نام خواننده و نام
آلبوم به صورت برچسب اطالعاتی “ ”WMA-Tagبه
فایل افزوده شده و قابل نمایش میباشد.
•فایلهای  ،WMAکه مشخصات استاندارد را ندارد
قابل پخش نبوده و نام فایلها و فولدرهای آنها به
نمایش در نمیآید.
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سیستم صوتی
•ممکن است پسوند فایل با توجه به سیستم کامپیوتری
مورد استفاده ،نسخه و نرم افزار یا تنظیمات موجود
نباشد .در این صورت ،پسوند “ ”WMAرا به انتهای
نام فایل افزوده و آنرا بر روی  CDضبط کنید.
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سیستم صوتی
انواع سیستم صوتی

اطالعات سیستم صوتی در نمایشگر اطالعات نمایش داده میشود.
تیپ ( Aعدم امکان پخش )RDS

پخشکننده سیدی چنجر ()CD-CHANGER

تیپ ( Bامکان پخش )RDS

پخشکننده سیدی

سیستم اطالعاتی رادیو ()RDS
روشن و خاموش کردن  /کنترل بلندی صدا و کیفیت صدا  ...........................................................................صفحه 6-24

فعال نمودن رادیو (تیپ  ..................................................................................................................................... )Aصفحه 6-29
فعال نمودن رادیو (تیپ  ..................................................................................................................................... )Bصفحه 6-31

فعال نمودن پخش  ............................................................................................................................................ CDصفحه 6-35

در برخی مدلها.
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سیستم صوتی

 روشن و خاموشکردن  /کنترل بلندی صدا و کیفیت صدا

دکمه روشن خاموش  /بلندی صدا

روشن و خاموش كردن
سوئيچ موتور را در وضعيت  ACCيا  ONقرار دهيد.
براي روشن كردن سيستم صوتي دكمه روشن خاموش/
بلندي صدا را فشار دهيد.
براي خاموش كردن مجددا ً دكمه فوقالذكر را فشار دهيد.
توجه
براي جلوگيري از تخليه باتري در شرايط
خاموش بودن موتور از روشن گذاشتن سيستم
صوتي به مدت طوالني پرهيز نماييد.
تنظيم بلندي صدا
براي تنظيم صدا دكمه بلندي صدا را بچرخانيد.
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دکمه کنترل کیفیت صدا

چرخانيدن كليد مدور بهسمت راست باعث افزايش صدا
و چرخانيدن بهسمت چپ باعث كاهش صدا ميشود .
تنظيم كيفيت صدا
 .1براي انتخاب حالتيكه قصد تنظيم آنرا داريد دكمه
كنترل كيفيت صدا را فشار دهيد .حالت انتخابشده
نمايش داده ميشود.

آسایش داخلی

سیستم صوتی
 .2برای تنظیم حالت انتخابشده بهصورت زیر كليد
تنظیم کیفیت صدا را بچرخانید:

تیپ A

مدلهای استاندارد سیستم صوتی
حالت نشانگر

چرخانیدن به
چپ

مدلهای مجهزبه سیستم صدای ®

Bose

حالت نشانگر

چرخانیدن به
چپ

غیر فعال

چرخانیدن به
راست

انتخاب حالت
کاهش صدای افزایش صدای
بم
بم
کاهش صدای افزایش صدای
زیر
زیر
انتقال صدا به
بلندگوهای
جلو
انتقال صدا به
بلندگوهای
چپ
غیر فعال

انتقال صدا به
بلندگوهای
عقب
انتقال صدا به
بلندگوهای
راست
فعال

غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال

چرخانیدن به
راست

فعال

فعال
غیر فعال
کاهش صدای افزایش صدای
بم
بم
کاهش صدای افزایش صدای
زیر
زیر
انتقال صدا به انتقال صدا به
بلندگوهای بلندگوهای
عقب
جلو
انتقال صدا به انتقال صدا به
بلندگوهای بلندگوهای
راست
چپ
فعال
غیر فعال
غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال
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سیستم صوتی

مدلهای مجهزبه سیستم صدای ®

تیپ B

Bose

مدلهای استاندارد سیستم صوتی
حالت نشانگر

چرخانیدن به
چپ

حالت نشانگر

چرخانیدن به
راست

غیر فعال

کاهش صدای افزایش صدای
بم
بم
کاهش صدای افزایش صدای
زیر
زیر

(برخی مدلها)

انتقال صدا به
بلندگوهای
جلو
انتقال صدا به
بلندگوهای
چپ
غیر فعال
غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال

انتخاب حالت

فعال

فعال
غیر فعال
کاهش صدای افزایش صدای
بم
بم
کاهش صدای افزایش صدای
زیر
زیر
انتقال صدا به انتقال صدا به
بلندگوهای بلندگوهای
عقب
جلو
انتقال صدا به انتقال صدا به
بلندگوهای بلندگوهای
راست
چپ
فعال
غیر فعال

انتخاب حالت

انتقال صدا به
بلندگوهای
عقب
انتقال صدا به
بلندگوهای
راست
فعال

چرخانیدن به
چپ

چرخانیدن به
راست

(برخی مدلها)

غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال

غیر فعال

فعال

انتخاب حالت

توجه
تقريباً بعد از  5ثانيه پس از انتخاب هر حالت،
حالت تنظيم بلندي صدا به صورت خودكار
انتخاب ميشود .براي قرار دادن حالتهاي
 BASS ،TREB ، FADEو  BALدر وضعيت تنظيم
اوليه (ريست كردن) دكمه كنترل كيفيت صدا را
حدود  2ثانيه فشار دهيد .دستگاه يك صداي بيپ
ميدهد و عالمت " "CLEARنمايش داده ميشود.
کنترل اتوماتیک بلندی و کیفیت صدا ()ALC
كنترل اتوماتيك بلندي و كيفيت صدا قابليتی است كه
بلندي و كيفيت صدا را بر اساس سرعت خودرو تنظيم
مينمايد.
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آسایش داخلی

سیستم صوتی
با افزایش سرعت خودرو ،بلندی صدا افزایش و با کاهش
سرعت خودرو کاهش می یابد.
حالت دلخواه  ALCرا انتخاب نمایید.
حالت

تغییر صدا
بدون تغییر
حداقل

متوسط

حداکثر
برای انتخاب حالتهای مختلف  ALCدکمه کنترل
صدا را بچرخانید و یکی از حالتهای  ALC OFFیا
 ALC LEVEL 1-7را انتخاب نمایید .حالت انتخابی
توسط نمایشگر ،نشان داده میشود.
سیستمهای صوتی مجهز به سیستم ®Bose

®



()AudioPilot 2

سیستم  AudioPilot® 2بهطور اتوماتیک با توجه به
میزان صدای ورودی به خودرو حین رانندگی ،بلندی
و کیفیت صدا را تنظیم مینماید .حین فعال بودن این
سیستم ،سیستم بهطور اتوماتیک با توجه به صدای
خارج از خودرو ،میزان صدایی که شنیده شدن آن
دشوار است را محاسبه مینماید.
∗  AudioPilot® 2عالمت تجاری ثبت شده صنایع
تجاری  Boseمیباشد.

سیستمهای صوتی مجهز به سیستم ®

(®)Centerpoint

Bose

این سیستم صدای فراگیر از  1تا  5خروجی را حتی
در صورت استفاده از سیدی های استریو دو کاناله ارائه
میدهد.
سیستم ® Centerpointرا میتوان فعال یا غیر فعال نمود.
توجه
•سیستم ® Centerpointحین پخش سیدی
دو کاناله استریو بهترین کیفیت را دارا میباشد.
با وجود این کیفیت صدای فایلهای صوتی
 MP3دارای فشردگی کاهش مییابد.
•سیستم ® Centerpointرا میتوان برای
سیدی های استریو دو کانال بجز موارد زیر
اجرا نمود:
رادیو  MW/AMو  ،LWرادیو .FM/BT/AUX
∗ ® Centerpointعالمت تجاری ثبت شده صنایع
تجاری  Boseمیباشد.
تنظیم فرکانس تناوبی ()AF
(تیپ )B
عملکرد  AFسیستم اطالعاتی رادیویی ( )RDSرا میتوان
فعال یا غیر فعال نمود .صفحه  6-31را مطالعه نمایید..
تنظیم برنامههای محلی ()REG
(تیپ )B
عملکرد  REGسیستم اطالعاتی رادیویی ( )RDSرا
میتوانفعالیاغیرفعالنمود.صفحه6-31رامطالعهنمایید.
تنظیم صدای بیپ ()BEEP
صدای بیپ حین کار کردن با سیستم صوتی را میتوان
فعال یا غیر فعال نمود.
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آسایش داخلی

سیستم صوتی

تنظیم روشنایی سیستم ILLM EFT
روشنایی سیستم صوتی کلی عملکرد را می توان روشن
و خاموش نمود.

حالت خوشآمدگویی
حالت خوشآمدگویی بهنحو زیر عمل میکند.
با چرخاندن سریع خودرو به وضعیت روشن ()ON
سیستم صوتی فعال میشود.
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آسایش داخلی

سیستم صوتی

 فعال نمودن رادیو (تیپ )A

دکمههای کانالهای از پیش تنظیمشده

ش تنظیمشده
دکمه کانالهای از پی 
دکمههای انتخاب باند

دکمه تنظیم دستی
دکمههای جستجوی تنظیم
دکمه حافظه اتوماتیک

دکمه Scan

روشن كردن راديو
براي روشنكردن راديو دكمههاي انتخاب باند
( FM2,FM1یا  )AMرا فشار دهيد.

انتخاب باند
با فشردن دكمه  AMموج  AMرا انتخاب نماييد و با
فشردن دكمه  FM2,FM1موج  FMرا انتخاب نماييد.
موج انتخاب شده نمايش داده ميشود  .در صورتيكه
وضعيت استريوي  FMدريافت گردد كلمه “”ST
نمايش داده خواهد شد.
توجه
در صورتيكه سيگنالهاي  FMضعيف باشد ،وضعيت
دريافت به صورت اتوماتيك از حالت  STEREOبه
حالت  MONOتغيير مييابد .تا مقدار پارازيت كاهش
يابد و كلمه “ ”STدر روي نشانگر نشان داده نميشود.

تنظيم
شيوههاي زير را ميتوان براي تنظيم راديو مورد استفاده
قرار داد :تنظيم دستي ،جستجو ،SCAN ،كانالهاي از
پيش تنظيم شده و تنظيم حافظه اتوماتيك ،سادهترين
راه براي تنظيم ايستگاهها انتخاب كانالهاي از
پيش تنظيم شده ميباشد.
توجه
در صورتيكه اتصال باتري خودرو جدا شده
يا فيوز بسوزد ،كانالهاي از پيش تنظيم شده غير
فعال ميشوند.
تنظيم دستي
چرخاندن دكمه تنظيم دستي باعث افزايش يا كاهش
فركانس ميشود.
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سیستم صوتی

تنظیم بهصورت جستجو

فشردن دكمههاي جستجوي تنظيم ( و  )باعث
جستجوي اتوماتيك كانالهاي با فركانس باالتر يا
پايينتر ميشود.
توجه
در صورتيكه دكمه را در حالت فشرده نگه داريد،
عمل جستجو بدون توقف ادامه مييابد.
تنظیم ( SCANخودکار)
فشردن دكمه  SCANباعث ميشود كه سيستم
بهصورت خودكار شروع به جستجو نموده و ايستگاههاي
قوي را دريافت نموده و روي هر ايستگاه حدود  5ثانيه
توقف نموده و مجددا ً جستجو را ادامه دهد .براي حفظ
حالت در يك ايستگاه مورد نظر دكمه  SCANرا
درحين دريافت آن ايستگاه مجددا ً فشار دهيد.

تنظيم كانالهاي از پيش تنظيمشده
از  6كانال از پيش تنظيمشده ميتوان براي
ذخيره نمودن (به حافظه سپردن)  6كانال  AMو 12
كانال  FMاستفاده نمود.
 .1براي تنظيم كانال ابتدا موج  MW/LW ،FM1يا
 FM2را انتخاب نماييد .ايستگاه دلخواه را تنظيم
نماييد.
 .2دكمه كانال حافظهاي را كه ميخواهيد اين ايستگاه
را در آن ذخيره نماييد حدود  2ثانيه فشار داده و
نگهداريد تا صداي بيپ بشنويد .شماره كانال حافظه
و فركانس ايستگاه مورد نظر نمايش داده ميشود.
ایستگاه در حافظه ذخیره شده است.
 .3مراحل فوق را برای دیگر ایستگاهها و امواج دیگر که
قصد ذخیره آنها را دارید تکرار نمایید.
برای انتخاب هر کانال حافظه ابتدا موج
 AM، FM1یا  FM2را انتخاب نموده و دکمه کانال
از پیش تنظیمشده را فشار دهید ،فرکانس ایستگاه
و شماره کانال حافظه نمایش داده میشود.
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توجه
در صورت جدا كردن باتري يا سوختن فيوز كانالهاي
از پيش تنظيم شده غير فعال ميشوند.
تنظيم حافظه اتوماتيك
اين حالت براي رانندگي در نواحي كه ايستگاههاي
محلي را نميشناسيد مفيد ميباشد .عالوه بر اين
ايستگاههاي  AM/FMبيشتري را ميتوان بدون از بين
بردن كانالهاي از پيش تنظيمشده به حافظه سپرد.
دكمه حافظه اتوماتيك ( )AUTO-Mرا حدود  2ثانيه
بهصورت فشرده نگهداريد تا يك صداي بيپ بشنويد؛
سيستم بهصورت خودكار شروع به جستجو نموده و تا
 6ايستگاه از قويترين فركانسها رابراي هر باند انتخابي
بهصورت موقت ذخيره مينمايد.
پس از كامل شدن جستجوي خودكار ،ايستگاه داراي
قويترين فركانس پخش ميشود و فركانس آن نمايش
داده ميشود .براي رفتن به ديگر ايستگاههاي تنظيمشده
حافظه اتوماتيك دكمه ( )AUTO-Mرا فشار داده و
رها نماييد .هر بار فشردن دكمه باعث انتخاب يكي از
ايستگاههاي تنظيم شده ميشود .فركانس ايستگاه و
شماره حافظه نمايش داده ميشود.
توجه
در صورتيكه پس از جستجوي خودكار هيچگونه
ايستگاهي قابل دريافت نباشد ،عالمت“ ”Aنمايش
داده ميشود.

آسایش داخلی

سیستم صوتی

 فعال نمودن رادیو (تیپ )B
دکمههای کانالهای از پیشتنظیمشده
دکم ه TA

دکمههای کانالهای از پیشتنظیمشده
دکمههای انتخاب باند

دکمه تنظیم دستی
دکم ه PTY
دکمههای جستجوی تنظیم
دکمه حافظه اتوماتیک
روشن كردن راديو
براي روشنكردن راديو دكمههاي انتخاب باند
( FM2,FM1یا  )AMرا فشار دهيد.

انتخاب باند
برای انتخاب  MW/LWدکمه  AMرا فشار دهید.
برای انتخاب  ،FM1دکمه  FM1را فشار دهید.
برای انتخاب  ،FM2دکمه  FM2را فشار دهید.
موج انتخابشده نمایش داده میشود .در صورتیکه
وضعیت استریوی  FMدریافت شود ،پیغام “”ST
نمایش داده میشود.

توجه
در صورتيكه سيگنالهاي  FMضعيف باشد ،وضعيت
دريافت به صورت اتوماتيك از حالت  STEREOبه
حالت  MONOتغيير مييابد .تا مقدار پارازيت كاهش
يابد و كلمه “ ”STدر روي نشانگر نشان داده نميشود.
تنظيم
شيوههاي زير را ميتوان براي تنظيم راديو مورد استفاده
قرار داد :تنظيم دستي ،جستجو ،SCAN ،كانالهاي از
پيش تنظيم شده و تنظيم حافظه اتوماتيك ،سادهترين
راه براي تنظيم ايستگاهها انتخاب كانالهاي از
پيش تنظيم شده ميباشد.
تنظيم دستي
چرخاندن دكمه تنظيم دستي باعث افزايش يا كاهش
فركانس ميشود.
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سیستم صوتی

تنظیم بهصورت جستجو

فشردن دكمههاي جستجوي تنظيم ( و  )باعث
جستجوي اتوماتيك كانالهاي با فركانس باالتر يا
پايينتر ميشود.
توجه
در صورتيكه دکمه را در حالت فشرده نگه دارید،
عمل جستجو بدون توقف ادامه مييابد.
تنظيم كانالهاي از پيش تنظيمشده
از  6كانال از پيش تنظيمشده ميتوان براي
ذخيره نمودن (به حافظه سپردن)  6كانال  MW/LWو
 12كانال  FMاستفاده نمود.
 .1براي تنظيم كانال ابتدا موج  MW/LW ،FM1يا
 FM2را انتخاب نماييد ،سپس ايستگاه دلخواه را
تنظيم نماييد.
 .2دكمه كانال حافظهاي را كه ميخواهيد اين ايستگاه
را در آن ذخيره نماييد را حدود  2ثانيه فشار داده و
نگهداريد تا صداي بيپ بشنويد .شماره كانال حافظه
و فركانس ايستگاه مورد نظر نمايش داده ميشود.
ایستگاه در حافظه ذخیره شده است.
توجه
حین انتخاب  FM1یا  ،FM2عالمت مشخصه
ایستگاه در صفحهنمایش دیده میشود.
 .3مراحل فوق را برای دیگر ایستگاهها و امواج دیگر که
قصد ذخیره آنها را دارید تکرار نمایید.
برای انتخاب هر کانال حافظه ابتدا موج
 MW/LW، FM1یا  FM2را انتخاب نموده و دکمه
کانال از پیش تنظیمشده را فشار دهید ،فرکانس
ایستگاه و شماره کانال حافظه نمایش داده میشود.
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توجه
•در صورت جدا شدن اتصال باتري يا سوختن
فيوز كانالهاي از پيش تنظيمشده غير فعال
ميشوند.
•حین انتخاب  ،FMعالمت مشخصه ایستگاه در
صفحهنمایش دیده میشود.
تنظيم حافظه اتوماتيك
اين حالت براي رانندگي در نواحي كه ايستگاههاي
محلي را نميشناسيد مفيد ميباشد.
دكمه حافظه اتوماتيك ( )AUTO-Mرا حدود  2ثانيه
به صورت فشرده نگهداريد تا يك صداي بيپ بشنويد؛
سيستم بهصورت خودكار شروع به جستجو نموده و تا
 6ايستگاه از قويترين فركانسها رابراي هر باند انتخابي
بهصورت موقت ذخيره مينمايد.
پس از كاملشدن جستجوي خودكار ،ايستگاه داراي
قويترين فركانس پخش ميشود و فركانس آن نمايش
داده ميشود .براي رفتن به ديگر ايستگاههاي تنظيم شده
حافظه اتوماتيك دكمه ( )AUTO-Mرا فشار داده و
رها نماييد .هر بار فشردن دکمه باعث انتخاب يكي از
ايستگاههاي تنظيم شده ميشود .فركانس ايستگاه و
شماره حافظه نمايش داده ميشود.
توجه
•در صورتيكه پس از جستجوي خودكار هيچگونه
ايستگاهي قابل دريافت نباشد ،عالمت “”A
نمايش داده ميشود.
•حین انتخاب  FM1یا  ،FM2عالمت مشخصه
ایستگاه در صفحهنمایش دیده میشود.

آسایش داخلی

سیستم صوتی
سیستم رادیوی اطالعاتی ()RDS
فرکانس متغیر ()AF
 AFدر ایستگاههای باند  FMعمل میکند .برای
روشن نمودن  AFکلید کنترل سیستم صوتی را فشار
داده و حالت  AFرا انتخاب نمایید ،پیغام “ ”AFبه
نمایش در میآید .در صورت ضعیف شدن فرکانس
ایستگاه دریافتی ،سیستم بهطور اتوماتیک به فرکانس
متغیر تغییر وضعیت میدهد.
درصورت تمایل به ادامه برنامهی محلی ،کلید برای
روشن نمودن  ،REGکلید کنترل سیستم صوتی
را فشار داده و حالت  REGرا انتخاب نمایید ،پیغام
“ ”REG ONبه نمایش در میآید.
برایلغواینعملکرد،جهتخاموشنمودنوضعیت،REG
کلید کنترل سیستم صوتی را فشار داده و حالت  REGرا
انتخاب نمایید ،پیغام “ ”REG OFFبه نمایش در میآید.

به اطالعرسانی وضعیت ترافیک ()TA
در صورتیکه حین قرارداشتن رادیویی در باند فرکانس
 ،FMدکمه ( )TAفشرده شود ،سیستم صوتی در
وضعیت رادیوی ترافیک قرار گرفته و پیغام “ ”TPبه
نمایش در میآید.
در حالت  TAفقط رادیوهای مرتبط به اطالعرسانی
ترافیک جستجو میشوند .در صورتیکه حین فشردن
دکمه ( )TAایستگاه رادیویی در حال پخش فاقد
برنامههای اطالعرسانی وضعیت ترافیک باشد ،رادیو
بهطور اتوماتیک در شبکه دیگری به جستجو میپردازد.
در صورتیکه هیچ شبکهای یافت نشود ،پیغام “”Nothing
به نمایش در آمده و سیستم به ایستگاه قبلی در حال
پخش تغییر وضعیت میدهد.
در صورتیکه در حالت  TAو یا هر وضعیت دیگری
دکمه ( )TAفشرده شود ،سیستم در حالت آماده به کار
 TAقرار گرفته ”TA“ ،و “ ”TPبه نمایش در میآیند.
در صورتیکه ایستگاه رادیویی حاضر حاوی اطالعات
مرتبط با ترافیک نباشد ،سیستم شبکه دیگری را
جستجو کرده و در حالت آماده به کار قرار میگیرد.

توجه
حین گوش دادن به رادیوی ترافیک پس از فشردن
کلید “ ”TAصدای کانال قبلی قطع میشود.
حین دریافت کانالهای  ،TAدیگر کانالها و پخش CD
در زمینه قرار گرفته و “ ”Traffic Infoدر صفحهنمایش
داده میشود .حین پخش وضعیت ترافیک ،برای
متوقفشدن پخش وضعیت ترافیک و بازگشت به حالت
قبلی دکمه ( )TAرا فشار دهید .برای لغو حالت آماده
به فعال شدن وضعیت ترافیک ،حین قرار داشتن  TAدر
وضعیت آماده بهکار مجددا ً دکمه ( )TAرا فشار دهید.
کلید نمایش اطالعات برنامه PTY

برخی کانالهای  FMحامل ُکدهای اطالعاتی میباشند.
این ُکدها دریافت یک برنامه از چند ایستگاه متفاوت را
بهطور همزمان برای دریافت آسانتر کانال امکانپذیر
میسازند.
حین پخش کانالهای  ،FMدکمه ( )PTYرا فشار دهید،
حین دریافت پیغام “ ”PTYنمایش داده میشود .در
صورت عدم مجدد برنامههای حاوي ُکدهای اطالعاتی
“ ”Noneبهنمایش در میآید.
برای انتخاب یک برنامه:

 .1حین نمایش برنامههای ُکددار کلید ( )PTYرا فشار
دهید.
 .2برای تنظیم کانال دکمه ( و  )را کمتر از 1/5
ثانیه فشار دهید.
برای اسکن نمودن برنامههای حاوی اطالعات
 .3حین پخش برنامههای  ،PTYدکمه ( )PTYرا فشار
دهید.
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سیستم صوتی
 .4دکمههای جستجو ( و  )را به مدت  2ثانیه
فشار دهید تا صدای بیپ شنیده شود .سیستم
تمامی فرستندهها را جستجو کرده و در صورت عدم
یافت کانال پیغام “ ”Nothingبه نمایش در آمده و
سیستم به حالت قبلی باز میگردد.
پیغامهای اضطراری
در صورتیکه پیغامی اضطراری پخش شود ،پیغام
اضطراری بر پخش هر کانال رادیوی دیگر همانند
 FMو یا پخش سیدی ارجحیت داشته و پیغام
“ ”Alarmبه نمایش در میآید .حین به اتمام رسیدن
پیغام اضطرار ،سیستم به حالت قبلی پخش باز
میگردد.

6-34

آسایش داخلی

سیستم صوتی

 استفاده از پخشکننده لوح فشرده ()CD
دکمه خروج CD
محل قرارگرفتن CD
دکمه پخش CD

دکمه Load

دکمه پخش
پوشه قبلی
دکمه پخش
پوشه بعدی

دکمه Scan

دکمه تکرار
دکمه پخش تصادفی

دکمه جلو بردن/پخش آهنگ بعدی
دکمه صفحهنمایش کلید پخش/توقف فایل
دکمه برگشت/پخش آهنگ قبلی

دکمه متنی

این تصویر تنها جهت نمایش سیستم صوتی نوع  Aمیباشد.
نوع
پخشکننده /CD
 /WMA/MP3موسیقی

اطالعات نمایشی حین پخش
• اطالعات موسیقی ()CD-DA
•

فایل

WMA/MP3

توجه
در صورتیکه  CDاطالعات موسیقی ( )CD-DAو
فایلهای  MP3/WMAرا دارا میباشد ،پخش دو یا
سه نوع فایل بسته به نحوه ضبط آنها بر روی CD
متفاوت است.
قراردادن  CDدر دستگاه
 CDرا به گونهای در دستگاه قرار دهید که سمت
برچسبدار آن به سمت باال باشد .مکانیزم اتوماتیک،
 CDرا به داخل کشیده و شروع به پخش میکند.

توجه
پس از قرار گرفتن  CDدر دستگاه ،پخش آن چند
ثانیه زمان میبرد.
خارج نمودن CD

برای خارج نمودن  CDدکمه (

) را فشار دهید.

پخش کردن
برای شروع پخش  CDدکمه ( )CDرا فشار دهید .در
صورتیکه در زمان عدم وجود  CDداخل دستگاه دکمه
( )CDرا فشار دهید ،پیغام “ ”NO DISCچشمک
خواهد زد.

6-35

آسایش داخلی

سیستم صوتی
توجه
وقتی دکمه ( )LOADفشار داده شودCD ،
بارگذاری شده و شروع به پخش مینماید .این
عمل حتی در صورتیکه قبل از آن دکمه خروج CD
( ) فشرده شده باشد ،نیز انجام میشود.

حالت توقف موقت
برای توقف در پخش آهنگ ،دکمه پخش/توقف( )
را فشار دهید.
ً
برای از سرگیری پخش دکمه را مجددا فشار دهید.

جلو بردن سریع/برگرداندن
دکمه جلو بردن سریع ( )را برای جلو رفتن آهنگ در
باالترین سرعت خود فشار داده و نگه دارید.
دکمه به عقب برگشتن سریع ( )را برای به عقب
برگشت آهنگ در باالترین سرعت خود فشار داده و
نگه دارید.
جستجوی آهنگ بعدي يا قبلي
برای پریدن به ابتدای آهنگ بعدی دکمه آهنگ بعدی
( )را فشار داده یا کلید فایل را یک درجه در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
برای برگشت به ابتدای آهنگ حاضر دکمه ( )را
فشار داده یا کلید فایل را یک درجه در خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
جستجوی پوشه (حین پخش CDهاي با فرمت
)WMA/MP3
جهت انتخاب پوشه قبلی دکمه پوشه قبلی ( ،)یا
جهت انتخاب پوشه بعدی دکمه پوشه بعدی ( )را
فشار دهید.

دکمه (( )SCANتیپ )A
این دکمه با پخش  10ثانیه اول هر آهنگ ،یافتن
آهنگ خاصی را امکانپذیر میسازد.
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برای فعال نمودن عملکرد جستجوی آهنگ ،دکمه
( )Scanرا حین پخش  CDفشار دهید (شماره آهنگ
در صفحه نمایش چشمک میزند).
فشردن مجدد دکمه  Scanباعث توقف این عملکرد
میشود.
توجه
در صورتیکه دستگاه در وضعیت  Scanباقی بماند،
عمل پخش از آهنگی که دکمه ( )Scanدر حین
پخش آن فشرده شده ،از سر گرفته میشود.
تکرار آهنگ
حین پخش CD
 .1حین پخش  CDبرای تکرار مداوم آهنگ حاضر
دکمه ( )RPTرا فشار دهید .پیغام “ ”RPTنمایش
داده میشود.
 .2برای لغو عملکرد تکرار دکمه را مجددا ً فشار دهید.
حین پخش آهنگهای WMA/MP3

(تکرار یک آهنگ)
 .1حین پخش آهنگ برای تکرار مداوم آن دکمه ()RPT
را فشار دهید .پیغام “”TRACK RPTنمایش داده
میشود.
ً
 .2برای لغو عملکرد دکمه را مجددا فشار دهید.
(تکرار یک فولدر)
 .1حین پخش ،دکمه ( )RPTرا فشار داده و ظرف 3
ثانیه دکمه را مجددا ً فشار دهید .بدین ترتیب تمام
آهنگهای موجود در فولدر حاضر تکرار میشوند و
پیغام “ ”FOLDER RPTنمایش داده میشود.
 .2برای لغو عملکرد تکرار دکمه را مجددا ً فشار دهید.

پخش تصادفی
آهنگها به ترتیب تصادفی انتخاب و پخش میشوند.

آسایش داخلی

سیستم صوتی
حین پخش سیدی موسیقی
 .1برای پخش تصادفی آهنگهای درون سیدی دکمه
( )RDMرا فشار دهید .پیغام “ ”RDMبه نمایش در
میآید.
 .2برای لغو عملکرد پخش تصادفی دکمه را مجددا ً
فشار دهید.
حین پخش آهنگهای WMA/MP3

(پخش تصادفی در یک فولدر)
 .1حین پخش آهنگ دکمه ( )RDMرا فشار دهید تا
آهنگهای موجود در فولدر حاضر بهترتیب تصادفی
پخش شوند.
پیغام “ ”FOLDER RDMبه نمایش در میآید.
 .2برای لغو عملکرد پخش تصادفی ،پس از  3ثانیه
دکمه را مجددا ً فشار دهید.

(پخش تصادفی کلی سیدی)
 .1حین پخش دکمه ( )RDMرا فشار داده و سپس
ظرف  3ثانیه مجددا ً دکمه  RDMرا فشار دهید،
تمام آهنگهای درون سیدی به ترتیب تصادفی
پخش میشوند.
پیغام “ ”DISC RDMبه نمایش در میآید.
 .2برای لغو عملکرد پخش تصادفی دکمه را مجددا ً
فشار دهید.
تغییر وضعیت صفحه نمایش
تیپ A
در صورتیکه فایلها حاوی نام و دیگر اطالعات باشند ،با
فشاردادن دکمه ( ،)DISPاطالعات روی صفحهنمایش
تغییر خواهد کرد و نام فایل و یا دیگر اطالعات بهنمایش
در میآیند.
تیپ B
در صورتیکه فایلها حاوی نام و دیگر اطالعات باشند ،با
فشاردادن دکمه ( ،)TEXTاطالعات روی صفحهنمایش
تغییر خواهد کرد و نام فایل و یا دیگر اطالعات بهنمایش
در میآیند.

 CDموسیقی
شماره آهنگ /زمان سپریشده

نام آهنگ ∗
نام آلبوم ∗

تیپ A

تیپ B

نام خواننده ∗

∗ بسته به نوع  CDممکن است اطالعات در
دسترس نباشند.
CDهاي با فرمت )WMA/MP3
شماره فایل/زمان سپریشده

تیپ A

نام فایل
نام فولدر
نام آلبوم (برچسب )ID3

تیپ B

نام آهنگ (برچسب )ID3
نام خواننده (برچسب )ID3
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سیستم صوتی
توجه
(CDهاي با فرمت )WMA/MP3
این سیستم فقط قادر به بازخوانی اطالعات به زبان
انگلیسی (شامل اعداد) با کارکترهای یک بایتی
میباشد.
بسته به نوع نرمافزار مورد استفاده حین ضبط ،CD
ممکن است اطالعات بهنحو صحیح نمایش داده
نشود.

تغییر صفحهنمایش
هر بار تنها  12کاراکتر در صفحهنمایش داده میشود.

تیپ A
برای نمایش مابقی کاراکترها با عنوانی با بیش از 12
کاراکتر ،دکمه ( )TEXTرا فشار دهید .برای نمایش
 12کاراکتر بعدی ،مجددا ً دکمه ( )TEXTرا فشار
داده و جهت بازگشت به ابتدای عنوان مجددا ً دکمه
( )TEXTرا فشار دهید.
تیپ B
برای نمایش مابقی کاراکترها باعنوانی با بیش از 12
کاراکتر دکمه ( )TEXTرا فشار داده و نگه دارید .پس از
نمایش  12کاراکتر باقیمانده ،جهت برگشت به ابتدای
عنوان مجددا ً دکمه ( )TEXTرا فشار داده و نگه دارید.

توجه
براي نمايش عنوان ،تعداد كاراكترها محدود ميباشد
و در صورتيكه تعداد كاراكترهاي عنوان فايلهاي با
پسوند  WMA/.MP3از  32كاراكتر بيشتر باشد،
مابقي كاراكترها نمايش داده نميشوند.
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نمایش پیغام
در صورتیکه پیغام “ ”CHECK CDنمایش داده
شود ،ممکن است  CDدچار نقص شده باشد .سالم
بودن ،کثیف یا لکهدار نبودن  CDرا کنترل نموده ،از
قرارگرفتن صحیح سیدی اطمینان حاصل نمایید .در
صورت ظاهرشدن مجدد پیغام ،برای کنترل و بازرسی
ضبط به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

آسایش داخلی

سیستم صوتی

کلیدهایکنترلسیستمصوتیرویغربیلک
فرمان
حین روشن بودن سیستم صوتی ،کنترل سیستم صوتی با
استفادهازکلیدهایرویغربیلکفرمانامکانپذیرمیباشد.

توجه

 تنظیم بلندی صدا

جهت افزایش بلندی صدا ،کلید ( )VOLرا به سمت باال
بکشید .جهت کاهش بلندی صدا کلید ( )VOLرا به
سمت پایین فشار دهید.

•در صورت عدم وجود  CDدر دستگاه نمیتوان
پخش  CDرا انتخاب نمود.
•فقط در صورت قراردادن تجهیزات جانبی صوتی
 AUXاستاندارد منطبق با سیستم میتوان
حالت  AUXرا استفاده نمود.
•در صورتیکه دستگاه فاقد سیتم صوتی BT
باشد ،نمیتوان  BTرا انتخاب نمود.

 تغییر باند رادیو

تیپ دریافتکننده AM

برای تغییر وضعیت پخش به ترتیب زیر ،دکمه ()MODE
را فشار دهید:
 رادیو   AMرادیو   FM2رادیو FM1
سیستم صوتی   AUX  BTپخشکننده سیدی
. . . . .
تیپ دریافتکننده  MWو LW
برای تغییر وضعیت پخش به ترتیب زیر ،دکمه ()MODE
را فشار دهید:
 رادیو   MW/LWرادیو   FM2رادیو FM1
سیستم صوتی   AUX  BTپخشکننده سیدی
. . . . .

 کلید جستجو

حین گوش دادن به رادیو
جهت گوش دادن به هر یک از ایستگاههای پیشتنظیم
را به سمت
درون دکمههای ( )1-6کلید مربوطه
باال کشیده یا به سمت پایین فشار دهید.
جهت گوش دادن به تمامی ایستگاههای مبدل فرکانس
را به مدت 2
باالتر و یا پایین تر دکمه مربوطه
ثانیه باال کشیده یا به پایین فشار دهید تا صدای بیپ
شنیده شود.
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سیستم صوتی
حین پخش سیدی یا سیستم صوتی BT

جهت پخش آهنگ بعدی دکمه  SEEKرا به سمت
باال بکشید .برای تکرار آهنگ حاضر دکمه  SEEKرا به
سمت پایین فشار دهید .برای پخش مداوم آهنگهای
بعدی یا قبلی ،دکمه را به سمت باال کشیده یا به پایین
فشار داده و نگه دارید.

 کلید بیصدا

حالت تجهیزات جانبی ()AUX
میتوانید از تجهیزات قابل حمل صوتی یا تجهیزات
مشابه برای گوش دادن به موسیقی ذخیره شده در
آنها از طریق بلندگوهای خودرو استفاده نمایید.
نصب تجهیزات جانبی

برای بیصدا نمودن سیستم صوتی کلید ( ) را فشار
دهید ،برای بازگرداندن صدای سیستم صوتی کلید را
مجددا ً فشار دهید.
توجه
در صورتیکه حین بیصدا بودن سیستم صوتی
سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش ( )LOCKقرار
گيرد ،حالت بیصدا لغو خواهد شد .بنابراین ،حین
روشن کردن موتور ،سیستم صوتی بیصدا نخواهد
بود .برای بیصدا کردن مجدد سیستم ،دکمه ( )
را فشار دهید.

اخطار
حین رانندگی از وصل کردن تجهیزات جانبی
صوتی خودداری نمایید:

وصل کردن تجهیزات جانبی صوتی حین رانندگی
خطرناک میباشد ،چرا که توجه شما را به چیز
دیگری معطوف کرده ،ممکن است منجر به تصادف
شدید گردد .همیشه حین توقف خودرو این
تجهیزات را متصل نمایید.
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سیستم صوتی

هشدار
•حین عدم استفاده از تجهیزات جانبی ،برای
پیشگیری از وارد شدن مواد خارجی ،گرد و غبار
و یا مایعات به داخل سوکت تجهیزات جانبی،
درپوش آن را ببندید.
•در صورتیکه حین استفاده از تجهیزات جانبی
صدا همراه با پارازیت به گوش رسید ،از سوکت
استفاده نکنید.

نحوه اتصال
 .1درپوش کنسول وسط را باز نمایید.
 .2سیم اتصال را از شکاف کنسول وسط عبور داده و
سپس آنرا درون سوکت جا بزنید.
سیم اتصال

توجه
•پیش از استفاده از سوکت تجهیزات جانبی،
دستورالعمل کارخانه سازنده در رابطه با نحوه
اتصال به سوکت را دقیقاً مطالعه نمایید.
•براي اتصال تجهيزات به سوكت تجهيزات
جانبي فقط از مينيپالگ استريو بدون مقاومت
الكتريكي ( )3/5 Οداراي استاندارد استفاده
نماييد.
•برای اجتناب از خالی شدن باتریها ،حین
خاموش بودن موتور ،بهمدت طوالنی از سوکت
تجهیزات جانبی استفاده نکنید.
•بسته به نوع تجهیزات جانبی صوتی ممکن است
صدای خروجی همراه با پارازیت باشد.
•در صورت لزوم اتصال تجهیزات جانبی صوتی به
منبع برق ،از باتری مخصوص آن استفاده کرده
و از سوکت استفاده ننمایید.

اخطار

مراقب باشید سیم اتصال به ترمزدستی یا
دستهدنده گیر نکند:

گیر کردن سیستم اتصال به ترمزدستی یا
دستهدنده خطرناک بوده ،ممکن است منجر به بروز
تصادف گردد.

هشدار
حین اتصال پالگ از وارد آمدن فشار یا قرار دادن
اجسام بر روی سوکت خودداری نمایید.

6-41

آسایش داخلی

سیستم صوتی
توجه

توجه
•از اتصال صحیح تجهیزات جانبی اطمینان
حاصل نمایید.
•تجهیزات جانبی را بهصورت عمودی در سوکت
جا زده یا بیرون بکشید و از خم نمودن آن
خودداری نمایید.
•در حالیکه تجهیزات جانبی صوتی را از انتها
نگهداشتهاید ،آنرا جا زده یا بیرون بکشید.
برایگوشدادنبهتجهیزاتجانبیصوتیقابلحمل
 .1سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن ( )ONیا
تجهیزات جانبی ( )ACCقرار دهید.
 .2برای روشن نمودن سیستم صوتی کلید
روشن  /خاموش را فشار دهید.
 .3برای پخش تجهیزات جانبی دکمه ( )AUXرا فشار
داده و یا پس از فشردن دکمه ( )MODEروی
غربیلک فرمان حالت  AUXرا انتخاب نمایید.
کلیدهای کنترل سیستم
صوتی روی غربیلک فرمان
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سیستم صوتی

•صدای سیستم صوتی قابل حمل را تا آخرین
حدی که صدا واضح شنیده میشود باال
ببرید ،سپس بلندی صدا را با استفاده از کلید
روشن  /صدا ،به میزان دلخواه تنظیم نمایید.
• برایدیگرتنظیماتصداازسیستمصوتیقابلحمل
استفادهنمایید.
•در صورتیکه حین قرارداشتن سیستم صوتی در
وضعیت  ،AUXتجهیزات صوتی قابل حمل را
بیرون بکشید ،ممکن است پارازیت به گوش رسد.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

آفتابگیرها
در شرايط نياز به آفتابگير ،براي جلوگيري از تابش
آفتاب از جلو آن را پايين بياوريد يا براي جلوگيري از
تابش از سمت كنار ،آن را بچرخانيد.
آفتابگیر

 آینه آفتابگیر
براي استفاده از آينه افتابگير ،آنرا پايين بياوريد.
در صورتیکه خودروی شما به چراغ آینه آفتابگیر مجهز
است ،پس از باز کردن درپوش آینه ،چراغ روشن
میشود.

چراغهای داخل خودرو
 سیستم روشنایی ورود به خودرو

وقتيكه سيستم روشنايي ورود به خودرو عمل مينمايد،
چراغ سقف (كه كليد آن در وضعیت  DOORقرار دارد)
به مدت ذكر شده در زير روشن خواهد شد:
•حدود  30ثانيه بعد از آنكه قفل در راننده باز شود
و سوئيچ موتور در خودروهای مجهز به سوئیچ
معمولی از مغزی سوئیچ برداشته شده باشد یا
در خودروهای مجهز به کلید پیشرفته کلید در
وضعیت خاموش قرار گرفته باشد.
•حدود  15ثانيه پس از آنكه تمامي درها بسته شوند.
•(خودروهای مجهز به کلید پیشرفته)
حدود  5ثانیه پس از آنکه کلید پیشرفته ازخودرو
خارج شده است ،تمامی درها بسته شده باشند.
•حدود  15ثانيه پس از آنكه سوئيچ موتور در
وضعيت ( LOCKقفل) قرار بگيرد (سوئيچ از مغزي
خارج شده باشد) و تمامي درها بسته باشند.
چراغ در شرايط زير خاموش ميشود:
•سوئيچ موتور در شرايط بسته بودن تمامي درها به
وضعيت باز ( )ONتغيير وضعيت پيدا كند.
•در راننده قفل شود.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
وضعیت کلید

توجه
•محافظ باتري
در صورت باز ماندن يكي از درها ،براي جلوگيري
از تخليه باتري پس از حدود  30دقيقه چراغ
خاموش ميشود .در اين صورت چنانچه سوئيچ
موتور در وضعيت روشن ( )ONقرار گيرد يا
مجددا ً يكي از درها پس از بسته شدن كليه
درها باز شود چراغ روشن خواهد شد.
•نحوه عملکرد سیستم روشنایی ورود به خودرو
را میتوان تغییر داد .صفحه  10-15را مطالعه
نمایید.

OFF
DOOR
ON

چراغهای باالی سر
خاموش
• در صورت بازشدن هر کدام از درها ،چراغ روشن میشود.
•حین فعال بودن سیستم روشنایی ورود به خودرو،
چراغها روشن و خاموش میشوند.
روشن

 چراغهای مطالعه

چراغهای مطالعه را میتوان بهوسیله فشردن کلیدهای
آنها روشن و خاموش نمود.

 چراغهای سقف

جلو

وضعیت
وابسته به درها
روشن

خاموش
 چراغ محفظه بار (صندوق عقب)

عقب
وضعیت
وابسته به درها
روشن

روشن
خاموش
خاموش
وضعیت کلید
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در برخی مدلها.

چراغ محفظه بار

OFF

خاموش

ON

حین بازنمودن در صندوق عقب روشن میشود

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

نمایشگر اطالعات

صفحه نمایشگر اطالعات براساس مدل و مشخصات خودروها با هم متفاوت میباشند.

نمایشگر سیستم صوتی

نمایش سیستم تهویه مطبوع
دکمههای تنظیم ساعت
تیپ B

تیپ A

 عملکردهای صفحه نمایشگر اطالعات

صفحه نمایشگر اطالعات ،عملکردها و قابلیتهای زیر را دارا میباشد:
•ساعت
•نمایش دمای هوای بیرون (نمایش دمای هوای متوسط)
•نمایش سیستم تهویه مطبوع
•نمایش سیستم صوتی
•هشدار سرعت خودرو( مبحث هشدار سرعت خودرو در صفحه  5-35را مطالعه نمایید).
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
 ساعت

حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
( )ONیا تجهیزات جانبی ( ،)ACCساعت نمایش داده
میشود.

تغییر وضعیت بین حالت  12و  24ساعته (تیپ )B
 .1سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن ( )ONیا
تجهیزات جانبی ( )ACCقرار دهید.
 .2دکمه  12 / 24hرا فشار دهید.

 نمایشگر دمای هوای بیرون

حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن (،)ON
متوسط دمای هوا به نمایش در میآید.

تنظیم ساعت (زمان)
 .1سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن ( )ONیا
تجهیزات جانبی ( ،)ACCقرار دهید.
 2با استفاده از دکمههای ( )H , Mزمان را تنظیم
نمایید .با فشردن دکمه ( )Hساعت افزایش مییابد.
با فشردن دکمه ( )Mدقیقه افزایش مییابد.
تنظیم مجدد ساعت (تیپ )A
 .1سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن ( )ONیا
تجهیزات جانبی ( )ACCقرار دهید.
 .2دکمه ( ):00را فشار دهید.
 .3حین فشردن دکمه ساعت به روش زیر تنظیم
مجدد میشود:
(بهطور مثال)
12:01-12:29  12:00
12:30-12:59  1:00
توجه
وقتی دکمه  :00رها شود ،ثانیهها نیز صفر میشوند.
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در برخی مدلها.

توجه
تحت شرايط زير ممكن است دماي محيط نشان داده
شده با دماي واقعي محيط متفاوت باشد ،اين مسئله
بستگي به شرايط محيط و شرايط خودرو دارد:
•درجه حرارتهاي خيلي سرد يا خيلي گرم
•تغيير ناگهاني در دماي محيط
•پارك بودن خودرو
•حركت خودرو با سرعت كم

آسايش داخلي

تجهيزات داخلي

 نمایشگرتهویهمطبوع

وضعيت سيستم تهويه مطبوع توسط نمايشگر اطالعات
نمايش داده ميشود .براي نحوه عملكرد سيستم تهويه
مطبوع به “سيستم تهويه مطبوع” (صفحه  )6-2رجوع
نماييد.

 نمایشگر سیستم صوتی

وضعيت سيستم صوتي نمايش داده میشود .براي
نحوه عملكرد و فعال نمودن سيستم صوتي به “سيستم
صوتي” (صفحه  )6-12رجوع نماييد.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

صفحه نمایش چند منظوره

دکمههای تنظیم ساعت
تیپ B

تیپ A

کلیدهای روی غربیلک فرمان
کلیدهای غربیلک فرمان

کلید  ENTERو باال و پایین
کلید چپ

کلید راست

کلید Navi

کلید INFO
کلید BACK
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
عملکرد

کلید
کلید (Enter (up/down

برای انتخاب یک منو و تغییر اعداد از اين كليد استفاده كنيد .با استفاده از حالت باال ( )upیا پایین
( )downیک گزینه را انتخاب نموده و سپس  ENTERرا فشار دهید.

کلیدهای راست  /چپ

برای انتخاب یک رقم حین تنظیم اعداد استفاده میشود.

کلید BACK

برای بازگشت به صفحه قبلی حین تنظیمات این کلید را فشار دهید.

کلید INFO

برای بازگشت به صفحهنمایش چند منظوره اين كليد را فشار دهيد.
تنظیمات صفحهنمایش به ترتیب کامپیوتر سفری (میزان مصرف سوخت متوسط  /سرعت متوسط
خودرو)  کامپیوتر سفری (میزان مصرف سوخت در حال حاضر  /مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن
باک)  سیستم صوتی  تنظیمات (تنظیم مجدد میانگینها /نگهداریها /ترجیحات) تغییر خواهد
کرد .هر بار که کلید را فشار دهید ،صفحهنمایش به ترتیب تغییر خواهد نمود.

 عملکردهای صفحهنمایش چند منظوره
نام عملکرد

نحوه عملکرد

صفحات

ساعت

نمایش دائمی زمان.
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ش دمای هوای بیرون
نمای 

نمایش متوسط دمای هوای خارج خودرو.
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نمایش سیستم صوتی

نمایش حالت عملکرد سیستم صوتی ،حین فشردن کلید  INFOبه نمایش در میآید.
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کامپیوتر سفری

میزان مصرف سوخت متوسط ،سرعت متوسط خودرو ،میزان مصرف سوخت در حال
حاضر ،مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک را نمایش میدهید كه با فشردن
کلید  INFOبه نمایش در میآید.
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نمایش سرويس و نگهداري

نکات و یادآوریهای مربوط به انجام بازرسیهای دورهای و زمان جابهجایی الستیکها
را نمایش میدهد.
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نمایش هشدارها

نکات و یادآوری در رابطه با موارد قابل توجه را نمایش میدهد.
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تنظیمات

برای تغییر تنظیمات صفحه نمایش چند منظوره به کار میرود .حین فشردن دکمه
 INFOبه نمایش در میآید.
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هشدار سرعت خودرو

به مبحث هشدار سرعت خودرو در صفحه  5-35مراجعه نمایید.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

 ساعت

حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
( )ONیا تجهیزات جانبی ( )ACCساعت به نمایش
در میآید.

تنظیم زمان
به مبحث ساعت در صفحه  6-46مراجعه نمایید.

تنظیم مجدد زمان
به مبحث ساعت در صفحه  6-46مراجعه نمایید.
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 نمایش دمای هوای بیرون

حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ،ON
متوسط دمای هوای خارج خودرو نمایش داده میشود.

توجه
•تحت شرايط زير ممكن است دماي محيط نشان
داده شده با دماي واقعي محيط متفاوت باشد،
اين مسئله بستگي به شرايط محيط و شرايط
خودرو دارد:
• درجه حرارتهاي خيلي سرد يا خيلي گرم
• تغيير ناگهاني در دماي محيط
• پارك بودن خودرو
• حركت خودرو با سرعت كم
•حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت
تجهیزات جانبی ( ،)ACCپیغام “ ”- - -نماش
داده میشود.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

 نمایش سیستم صوتی

تا نمایش  AUDIOدر صفحه نمایش مکررا ً دکمه
 INFOرا فشار دهید .حالت عملکردی سیستم صوتی
به نمایش در میآید.
برای اطالع از نحوه عملکرد سیستم صوتی مبحث
“سیستم صوتی” در صفحه  6-12را مطالعه نمایید.

میزان مصرف سوخت متوسط
این حالت میزان مصرف سوخت متوسط با توجه به کل
سوخت مصرفی و کل مسافت پیموده شده از لحظه
خرید خودرو را محاسبه مینماید .میزان مصرف سوخت
متوسط هر یک دقیقه تغییر میکند.

 کامپیوتر سفر

کامپیوتر سفر اطالعات زیر را نمایش میدهد:
•میزان مصرف سوخت متوسط.
•میزان متوسط سرعت خودرو.
•مصرف سوخت در حال حاضر.
•مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک.
 .1سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن ( )ONقرار
دهید.
 .2تا نمایش کامپیوتر سفر دکمه  INFOرا مکررا ً فشار
دهید.
در صورتیکه کامپیوتر سفر مشکلی داشت با نمایندگی
مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

AV.FUEL ECONOMY
25.0 I/100km
AV.SPEED
45 km/h
برای پاک کردن اطالعات ،صفحه  6-105را مطالعه
نمایید.
عالوه بر این ،در صورتیکه حین نمایش میزان مصرف
سوخت متوسط  /سرعت متوسط خودرو کلید INFO
را به مدت  2ثانیه یا بیشتر فشار دهید ،صفحه نمایش
پاک خواهد شد .پس از پاک کردن صفحه به مدت
 1دقیقه میزان مصرف سوخت متوسط بهصورت
 - - - L/100 kmبه نمایش در میآید.

سرعت متوسط خودرو
این حالت سرعت متوسط خودرو را با توجه به مسافت
طی شده و زمان سپری شده از آخرین باری که اطالعات
صفر شده یا باتری متصل شده ،را محاسبه مینماید.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
سرعت متوسط خودرو هر  10ثانیه محاسبه شده ،به
نمایش در میآید.

AV.FUEL ECONOMY
25.0 I/100km
AV.SPEED
45 km/h
برای پاک کردن (صفر کردن) اطالعات ،صفحه 6-105

را مطالعه نمایید.
عالوه بر این ،در صورتیکه حین نمایش سرعت متوسط
خودرو یا میزان مصرف سوخت متوسط ،کلید INFO
را به مدت  2ثانیه یا بیشتر فشار دهید ،صفحه نمایش
پاک خواهد شد.
پس از پاک کردن صفحه ،به مدت  1دقیقه سرعت
متوسط خودرو به صورت  - - - km/hبه نمایش در
میآید.

میزان مصرف سوخت در حال حاضر
این حالت میزان مصرف سوخت در حال حاضر را با
توجه مصرف سوخت و مسافت پیموده شده محاسبه
مینماید.
میزان مصرف سوخت در حال حاضر هر  2ثانیه محاسبه
شده ،به نمایش در میآید.

CURRENT FUEL ECON.
25.0 I/100km
FUEL RANGE
235 km
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هنگامیکه سرعت خودرو به حدود  5 km/hکاهش یابد،
پیغام  - - - L/100 kmبه نمایش در میآید.
مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک
این حالت مسافت تقریبی قابل پیمایش براساس سوخت
باقیمانده در باک را محاسبه مینماید.
مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک هر  1ثانیه
محاسبه شده ،به نمایش در میآید.

CURRENT FUEL ECON.
34.0 I/100km
FUEL RANGE
235 km
توجه
•با وجود اینکه مسافت قابل پیمایش تا خالی
شدن باک ،میزان مسافت قابل رانندگی پیش
از سوختگیری مجدد را نمایش می دهد ،حین
نزدیک شدن عقربه نمایشگر میزان سوخت به
 Eیا روشن شدن چراغ هشدار سوخت ،هرچه
زودتر سوختگیری نمایید.
•فقط در صورتیکه  5لیتر یا بیشتر سوختگیری
نمایید ،صفحه نمایش تغییر خواهد کرد.
•حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت
تجهیزات جانبی “ ”ACCپیغام “ ”- - -به نمایش
در میآید.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

 صفحه نمایش نگهداری

یادآوری بازرسیهای دورهای و جابهجایی الستیکها بر
روی این صفحه به نمایش در میآید.

 .5گزینه  SETرا انتخاب نموده و کلید
(باال و پایین) را فشار دهید.

ENTER

توجه

SERVICE DUE

این عملکرد حین رانندگی غیر قابل استفاده
میباشد.
انجام تنظیمات اولیه
 .1تا نمایش  SETTINGSکلید  INFOرا مكررا ً فشار
دهید.
 .2با فشار دادن دکمه های باال و پایین
( ENTER (UP / DOWNگزینه MAINTENANCE
را انتخاب نموده و سپس کلید (ENTER (UP/ DOWN
رافشاردهید.
 .3برای فعال نمودن گزینه مورد نظر با استفاده از
کلید ( ،ENTER (UP / DOWNENTERگزینه
 SERVICE DUEیا  TYRE ROTATIONرا
انتخاب نموده و سپس کلید  ENTERرا فشار
دهید.

SET
OFF
توجه
•میتوان تعداد روزها یا مسافتی را که باید پس
از آن سرویس دورهای انجام شود تنظیم نمود.
حین انتخاب هر یک از تنظیمات ،تنظیم دیگر
به طور اتوماتیک به مقدار اولیه باز میگردد.
•از آنجا که جابهجایی الستیکها فقط براساس
مسافت پیموده شده مشخص میشود ،با انتخاب
حالت  ،SETصفحه نمایش در حالت مسافت
قرار میگیرد.

MAINTENANCE
TYREROTATION
SERVICE DUE

 .4کلید  ENTERرا فشار دهید.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
 .6گزینه  DISTANCEیا  DAYSرا انتخاب نموده
و کلید  ENTERرا فشار دهید .صفحه نمایش،
مسافت یا روزهای باقی مانده تا سرویس بعدی را
به نمایش در میآورد.

نمایش پیغام
هنگامیکه مسافت یا روزهای باقیمانده به صفر برسد،
هرگاه که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ( )ONیا
تجهیزات جانبی ( )ACCقرار گیرد ،پیغام زیر به مدت
 5ثانیه به نمایش در میآید.

SERVICE DUE
DISTANCE
DAYS
 .7با استفاده از کلیدهای راست و چپ ،یک رقم را
انتخاب نموده و برای تغییر میزان آن از کلیدهای باال
و پایین استفاده نمایید .درصورت عدم نیاز به تغییر
هر کدام از اعداد ،کلید  ENTERرا فشار دهید.
SERVICE DUE
SETDISTANCE

SERVICE DUE
SETDAYS

توجه
اعداد اولیه با توجه به برنامه سرویس و تعمیر نگهداری
نمایش داده می شود (بجز در برخی کشورها) .برای
اطالع از برنامه تعمیر و نگهداری در هر کشور مبحث
برنامه تعمیر و نگهداری در صفحه  8-3را مطالعه نمایید.
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MAINTENANCE
SERVICE DUE
CLEAR THIS MESSAGE
PLEASE PUSH ENTER
توجه
•در صورتیکه حین نمایش پیغام ،کلید ENTER

فشرده شود ،تا استارت خوردن مجدد موتور غیر
فعال میشود.
•پس از سرویس خودرو و صفر شدن روزها  /مسافت
باقیمانده ،پیغام یادآوری سرویس بعدی حین
صفر شدن زمان یا روزهای باقیمانده بهنمایش
در خواهد آمد.
•درصورتیکه چند نوع یادآوری سرویس یا
جابهجایی الستیک وجود داشته باشد ،تمامی
آنها بهترتیب تاریخ بهنمایش در میآیند.
•در صورتیکه مهلت یکی از سرویسها تمام
شده و بقیه سرویسها در حال نزدیک شدن به
آخرین مهلت میباشند ،تنها سرویسی که مهلت
آن تمام شده است بهنمایش در میآید.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
دوره نمایش
مورد

آغاز نمایش پیغام

پایان نمایش پیغام

جابهجایی الستیک

هنگامیکه فاصله باقیمانده کمتر از  500 kmپس از رسیدن به میزان
 500 kmمسافت طی شود.
باشد

سرویس

هنگامیکه فاصله باقیمانده کمتر از  ،500 kmپس از رسیدن به میزان  0 kmباقیمانده ،بیش از
یا روزهای باقیمانده کمتر از  15روز باشد  500 kmمسافت طی شود ،یا که بیش از  15روز از
رسیدن روزها به “، ”0گذشته باشد.
(هرکدام که زودتر فرا رسد)

نمایش پیغام

km

مورد
جابهجایی الستیک

زمانبندی
فاصله باقیمانده:
 500 kmتا - 500 km
فاصله باقیمانده:
 500 kmتا 0 km

سرویس

فاصله باقیمانده:
 15روز تا  0روز
فاصله باقیمانده:
 0 kmتا - 500 km
فاصله باقیمانده:
 0روز تا  15روز

تنظیم مجدد
در صورتیکه پس از جابهجایی الستیکها و انجام
سرویسهای دورهای ،یادآوریها تنظیم مجدد شوند ،با
نزدیکشدن به زمان انجام سرویس ،پیغام یادآوری در
صفحهنمایش پدیدار میشود.
 .1تا نمایش  SETTINGSکلید  INFOرا فشار
دهید.
 .2با فشار دادن کلیدهای باال و پایین کلید ENTER
گزینه  MAINTENANCEرا انتخاب نموده و کلید
 ENTERرا فشار دهید.

 0باقیمانده ،بیش از

پیغام نمایش
TYRE ROTATION DUE

SERVICE DUR

SERVICE OVERDUE

 .3برای فعال نمودن گزینه مورد نظر با استفاده از کلید
(باال و پایین)  ،ENTERگزینه SERVICE DUE
یا  TYRE ROTATIONرا انتخاب نموده و سپس
کلید  ENTERرا فشار دهید.

TYRE ROTATION
REMAINING 7500 km
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
توجه
•مسافت و روزهای باقیمانده حاضر نمایش داده
میشود.
•حتی در صورتیکه مسافت یا روزهای باقیمانده
از صفر بگذرد ،صفحهنمایش مقادیر را بهصورت
منفی نمایش نداده و مقادیر در حالت “ ”0باقی
میمانند.

 .6صفحهنمایش مرتبط با مسافت  DISTANCEیا
روزها  DAYSبهنمایش در میآید و میزان مسافت
یا روزهای باقیمانده حاضر به نمایش در میآید .در
صورت عدم نیازبه انجام تغییرات کلید  ENTERرا
فشار دهد.

TYRE ROTATION

 .4کلید  ENTERرا فشار دهید.
 .5گزینه  SETرا انتخاب نموده و کلید  ENTERرا
فشار دهید.

TYRE ROTATION
SET
OFF

توجه
در صورتیکه مدت انجام سرویسها راSERVICE DUE
را تنظیم نموده باشید ،میتوان فواصل و روزها را
انتخاب نمود .به این دلیل که جابهجایی الستیکها
فقط براساس مسافت پیمودهشده تعریف میشود ،در
صورت انتخاب  SETصفحهنمایش فقط مسافت قابل
تنظیم را نمایش میدهد.
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SET DISTANCE

توجه
•در صورتیکه میزان تنظیمات را از مقادیر اولیه
تغییر دهید ،اعدادی که تنظیم شدهاند به نمایش
در میآید و نه مقادیر اولیه.
•حتی درصورتیکه اتصال باتری قطع شود،
اطالعات مرتبط به مسافت یا روزهای باقیمانده
صفر نخواهد شد.
•درصورتتعویضیاتعمیرصفحهنمایشچندمنظوره،
ممکن است اطالعات مرتبط با مسافت با روزهای
باقی مانده پاک شود.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
غیر فعال نمودن سیستم
میتوان صفحه یادآوری سرویس را پس از روشن نمودن
آن غیرفعال نمود.
درصورت تمایل به خاموش نمودن سیستم ،محاسبه
مسافت و روزهای باقیمانده تا انجام سرویسها
متوقف شده و پیغام فرارسیدن زمان انجام سرویس
نمایش داده نمیشود.
 .1تا نمایش  ،SETTINGکلید  INFOرا فشار دهید.
 .2با فشردن دکمه های باال و پایین کلید ،ENTER
گزینه  MAINTENANCEرا انتخاب نموده و
سپس كلید  ENTERرا فشار دهید.
 .3برای فعال نمودن گزینه مورد نظر با استفاده از کلید
(باال و پایین)  ،ENTERگزینه SERVICE DUE
یا  TYRE ROTATIONرا انتخاب نموده و سپس
کلید  ENTERرا فشار دهید.

 نمایشگر هشدار

بر اساس شرایط در صورت لزوم ،پیغامهای هشدار ذیل
بهنمایش در میآید .پیغامهای هشدار بدون توجه به
عملکرد صفحهنمایش چند منظوره ظاهر میشوند.
•DOOR OPEN
(باز ماندن درها ،باز ماندن در صندوق عقب).
•CHECK TYRE PRESSURE
(فشار باد الستیک را کنترل نمایید).
•RELEASE PARKING BRAKE
(ترمز دستی را آزاد نمایید).
•ICY ROAD CONDITIONS
(جاده یخ زده ميباشد).
•پیغامهایمرتبطباسیستمریموتکنترلورودبهخودرو
• KEY BATTERY IS LOW

(باتری کلید خالی شده است).

• ADVANCED KEY NOT FOUND

(کلید پیشرفته یافت نشده است)

REMAINING 7500 km

• MOVE SHIFT LEVER TO P
(اهرم دستهدنده را در وضعیت پارک ( )Pقرار دهید)
• STEERING WHEEL LOCK NOT
RELEASED TURN WHEEL LEFT AND
RIGHT

 .4گزینه  OFFرا انتخاب نموده و کلید  ENTERرا
فشار دهید.

• DEPRESS BRAKE PEDAL TO START
ENGINE

TYRE ROTATION

(قفل غربیلک فرمان باز نشده است ،غربیلک
فرمان را به چپ و راست بچرخانید)
برای روشن نمودن موتور ،پدال ترمز را فشار دهید.

• USE AUXILIARY KEY

TYRE ROTATION

از سوئیچ معمولی استفاده نمایید.

SET
OFF
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
توجه

توجه

حین نمایش بیش از دو هشدار بهصورت همزمان ،هر
پيغام به مدت مشخص به نمايش در ميآيد.

تغییر در میزان بلندی صدای آژیر یادآوری سوئیچ
خودرو و یادآور روشن ماندن چراغها بهصورت
همزمان ایجاد میشود .در صورتیکه مایل به انجام
تنظیمات بهصورت جداگانه هستید ،به نمایندگی
مجاز مزدا مراجعه نمایید .اگر در نمایندگی مجاز
مزدا ،تنظيمات جداگانهاي بر روي بلندي صداي
آژير انجام شود ،شما قادر به ایجاد تغییر در آنها
نمیباشد.

 تنظیمات

تنظیمات زیر را میتوان تغییر داد:
•بلندی صدای آژیر هشدار (آژیر یادآوری سوئیچ
خودرو ،آژیر یادآوری روشن ماندن چراغ)
•به صدا در آمدن آژير يادآوري راهنما
•واحد اندازهگیری مسافت
•واحد اندازهگیری دما
•زبان نمایشی
اطالعات مرتبط با میزان مصرف سوخت متوسط
و سرعت متوسط خودرو در کامپیوتر سفری را نیز
میتوان تغییر داد.

برای ایجاد تغییر در تنظیمات
 .1تا نمایش  ،SETTINGSکلید  INFOرا فشار
دهید.
 .2با فشار دادن دکمه های باال و پایین کلید ،ENTER
گزینه  PREFERENCESرا انتخاب نموده و
سپس کلید  ENTERرا فشار دهید.
 .3با فشار دادن دکمه های باال و پایین کلید ،ENTER
تنظیماتی که مایل به ایجاد تغییر در آن هستید
را انتخاب نموده و سپس کلید  ENTERرا فشار
دهید.
 .4با فشاردادن دکمه های باال و پایین کلید ،ENTER
تغییرات مورد نظر را ایجاد نموده و سپس کلید
 ENTERرا فشار دهید.
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ایجاد تغییر در اطالعات کامپیوتر سفری مرتبط
با میزان مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط
خودرو
 .1تا نمایش گزینه  SETTINGSکلید  INFOرا فشار
دهید.
 .2با فشار دادن دکمه های باال و پایین کلید ،ENTER
گزینه  RESET AVERAGESرا انتخاب نمایید.
 .3گزینه  FUEL ECONOMYیا  SPEEDرا انتخاب
نموده و سپس کلید  ENTERرا فشار دهید.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
فندک

براي استفاده از فندك سوئيچ موتور بايد در وضعيت
 ACCيا  ONقرار داشته باشد.
 .1درپوش فندک را باز نمایید.
 .2فندك را به داخل فشار داده و رها نماييد .وقتي كه
آماده استفاده گردد به صورت خودكار به بيرون ميپرد.

جاسیگاری قابل جابهجایی

جاسیگاری را میتوان در جلو یا پشت جا لیوانی نصب
نمود.

اخطار
فقط حین نصب شدن کامل جاسیگاری و عدم
حرکت آن ،از جاسیگاری استفاده نمایید:

استفاده از جاسیگاری قابل جابهجایی هنگامیکه
کام ً
ال ثابت نشده خطرناک میباشد.
حین حرکت خودرو ،سیگار ممکن است به اطراف
حرکت کرده و بیرون ریخته و منجر به آتش سوزی
گردد.
عالوه بر این ،ته سیگارها نیز حتی در صورت بستن
درب جاسیگاری کام ً
ال خاموش نمیشوند.

هشدار
•از لمس نمودن قسمتهاي فلزي فندك اجتناب
نماييد زيرا ممكن است كه باعث سوختگي گردد.
•از نگه داشتن فندك به صورت فشار داده شده به
داخل خودداري نماييد زيرا فندك ميسوزد.
•از سوكت فندك بهعنوان منبع تغذيه برق
تجهيزاتي نظير ريش تراش و قهوه جوش استفاده
ننماييد .زيرا ممكن است باعث صدمه رسانيدن به
سوكت يا ايجاد عيب الكتريكي در آن شوند .فقط
از فندك اصلي مزدا يا معادل آن استفاده نماييد.
•در صورتيكه فندك پس از  30ثانيه بهصورت
خودكار به بيرون نپريد ،براي جلوگيري از
افزايش بيش از حد دما آن را بيرون بكشيد.

هشدار
از جاسیگاری بهعنوان جای آشغال استفاده نکنید ،چرا
که ممکن است منجر به بروز آتشسوزی گردند.
جهت برداشتن جاسیگاری ،آنرا به سمت باال بکشید.

در برخی مدلها.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

جا لیوانی

برای قراردادن وسایل کوچک در جا لیوانی ،جداکننده
آنرا بردارید.

اخطار

جداكننده

هرگز در حين حركت خودرو از جا لیواني براي
قرار دادن ليوان يا ظروف حاوي مايعات داغ
استفاده نكنيد.

قراردادن ظروف حاوي مايعات داغ درون جا لیوانی
در حين حركتخودرو خطرناك ميباشد .پاشيده
شدن يا ريختن محتويات آن ميتواند به شما آسيب
بزند.

هشدار
براي كاهش خطرات صدمات احتمالي در حين
تصادف يا ترمزهاي ناگهاني در شرايط عدم استفاده
از نگهدارنده فنجان آنرا بسته نگهداريد.

 جلو

برای استفاده از جا لیوانی ،درپوش آن را باز نمایید.
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 عقب

جا لیوانی عقب درون زیر آرنجی وسط قرار دارد.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

نگهدارنده بطری

نگهدارنده بطری در داخل درهای جلو تعبیه شده است.

محل نگهداری اشیاء (جای لوازم)

اخطار
درب جاي لوازم از قبيل داشبورد را در حين
رانندگي بسته نگهداريد:

رانندگي در شرايط باز بودن در داشبورد خطرناك
ميباشد .براي كاهش صدمات احتمالي در حين
تصادف يا ترمزهاي ناگهاني همواره درب محلهاي
قرار دادن لوازم از قبيل داشبورد را ببنديد.
محل قراردادن بطری

هشدار
از مورد استفاده قرار دادن نگهدارنده بطري براي قرار
دادن بطريها و ظروف فاقد درپوش اجتناب نماييد.
زيرا محتويات آن در حين باز و بسته كردن در به
بيرون ميپاشد.

هشدار
در حين پارك كردن خودرو زير نور آفتاب از قرار
دادن اشيائي نظير فندك يا عينك در داخل داشبورد
و ديگر محلهاي نگهداري اشياء اجتناب نماييد.
در اثر درجه حرارت زياد ممكن است كه فندك
منفجر شود و قطعات پالستيكي عينك در اثر دماي
باال تغيير حالت پيدا ميكنند و عينك ميشكند.

 کنسول باالی سر

جعبه کنسول باالی سر به منظور قرار دادن عینک و
دیگر وسایل کوچک تعبیه شده است.
جهت باز نمودن آن ،درپوش را فشار داده و رها کنید.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

 جعبه داشبورد

برای باز نمودن جعبه داشبورد ،قفل آنرا به سمت باال
بکشید.

استفاده از زیرآرنجی

هشدار
•حین حرکت دادن زیرآرنجی ،مراقب باشید
زیرآرنجی با لیوان قرار گرفته در جا لیوانی
برخورد نکرده و آنرا نریزد .پیش از حرکت
دادن زیرآرنجی ،لیوان یا هرگونه نوشیدنی را از
جا لیوانی خارج نمایید.
•پیش از باز نمودن کنسول وسط ،ابتدا زیرآرنجی
را به محل اصلی خود برگردانید ،در غیر اینصورت
ممکن است کنسول وسط یا زیرآرنجی آسیب
ببینند.

 کنسول وسط

برای باز نمودن درپوش کنسول وسط ،دستگیره ضامن
پایینی را بهسمت باال بکشید.
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در برخی مدلها.

برای حرکت دادن زیر آرنجی بهسمت جلو ،دکمه آن
را فشار دهید.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
برای جمع نمودن زیر آرنجی آن را به طور کامل به
عقب برگردانید.

 قالبهای کیف خرید

از قالبهای کیف خرید میتوان برای آویختن کیسههای
خرید استفاده نمود.

هشدار
از آویختن بار اضافی از قالبهای کیف خرید خودداری
نمایید.

 ضامنهای نگهدارنده بار خودرو (هاچبک)

اخطار
پیش از رانندگی از قرارگرفتن بار و وسایل به
صورت ايمن در صندوق عقب اطمینان حاصل
نماید:

رانندگی با وسایلی که محکم و ایمن نشدهاند
خطرناک است ،چرا که اجسام و وسایل ممکن است
حین ترمزهای ناگهانی یا تصادف جابهجا شده،
منجر به صدمهدیدن افراد شوند.

از ضامنها برای محکم نمودن بار و وسایل بهوسیله طناب
یا تور استفاده نمایید .قدرت کششی ضامنها حدود
 196 Nمیباشد .برای اجتناب از صدمهدیدن ضامن ،از
وارد نمودن بار اضافی به آنها خودداری نمایید.

قالبهای آویختن کیف خرید
(قدرت کششی )3 kg

 قالبهای آویختن لباس عقب

اخطار
از آویختن وسایل سنگین یا نوک تیز به
قالبهای لباس خودداری نمایید.

آویختن وسایل نوک تیز یا سنگین به قالبهای
لباس خطرناک بوده ،ممکن است منجر به جداشدن
این اجسام از قالب و برخورد آنها به سرنشینان
حین انبساط کیسههای پردهای شده و در نهایت
صدمات جسمی شدید یا حتی مرگ به دنبال داشته
باشد.

6-63

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
در صورت عدم وجود قالب لباس ،لباسها را از گیرههای
جانبی کنار دستگیره بیاویزید.

قالب لباس

سوکت تجهیزات جانبی

فقط از سوکتهای اصل مزدا یا مشابه آن با توان کمتر
از ( 120 W (DC 12 V,10 Aاستفاده نمایید.
برای استفاده از سوکت تغذیه سوئیچ خودرو باید در
وضعیت روشن ( )ONیا تجهیزات جانبی ( )ACCقرار
داشته باشد.
جلو
برای استفاده از سوکت ،درپوش را فشار داده و باز کنید.
خودروهای مجهز به گرمکن صندلی

خودروهای فاقد گرمکن صندلی
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در برخی مدلها.

آسایش داخلی

تجهیزات داخلی

هشدار

عقب

جهت جلوگیری از صدمه دیدن سوکت تغذیه و یا
تجهیزات الکتریکی ،به موارد زیر توجه نمایید:
•از وسایل برقی که بیش از (120 W (DC 12 V,10 A
برق میکشند استفاده نکنید.
•از تجهیزات برقی غیر اصلی مزدا استفاده
نکنید.
•پس از استفاده از سوکت ،برای جلوگیری از
واردشدن مواد خارجی و مایعات به درون سوکت
برق درپوش آنرا ببندید.
•تجهیزات را بهطور صحیح جا بزنید.
•از جا زدن فندک به سوکت خودداری نمایید.
در صورت استفاده از سوکت برق برای تجهیزات
جانبی حین پخش آهنگ ممکن است صدا همراه
با پارازیت شنیده شود.
توجه
جهت اجتناب از خالی شدن باتری ،حین خاموش
بودن موتور ،بهمدت طوالنی از سوکت برق استفاده
نکنید.
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آسایش داخلی

تجهیزات داخلی
نحوه اتصال تجهیزات به سوکت
 .1درپوش سوکت را باز نمایید.
 .2سیم اتصال را از شکاف کنسول وسط عبور داده و
دوشاخه وسیله را درون آن جا بزنید.
سیم اتصال
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موارد اضطراری
پارک کردن اضطراری

پارک کردن در موارد اضطراری
در هنگام توقف اضطراري در جاده يا در شانههای جاده
همواره بايد فالشر را روشن نماييد .فالشر رانندگان
ديگر را از توقف خودرو شما مطلع مينمايد و به آنها
هشدار ميدهد كه در حين نزديك شدن به خودرو شما
توجه بيشتري را مبذول نمايند .
کلید فالشر

كليد فالشر را فشار دهيد تا تمامي چراغهاي راهنما به
صورت همزمان شروع به چشمكزدن نمايند.
توجه
•در هنگام فعال بودن فالشر ،نميتوان چراغ
راهنما را فعال نمود.
•حین بکسل نمودن خودرو برای اطمینان از عدم
نقض قوانین ،قوانین محلی مرتبط با استفاده از
چراغهای هشداررا در نظر داشته باشید.
•حین عملکرد سیستم هشدار ترمز اضطراری
برای هشدار دادن به رانندههای پشت سر در
مورد امکان ترمز ناگهانی شما ،تمامی فالشرها
به سرعت چشمک میزنند .مبحث سیستم
هشدار ترمز اضطراری در صفحه  5-16را مطالعه
نمایید.
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موارد اضطراری
پنچر کردن

محل قرارگیری زاپاس و ابزار

الستیک زاپاس و ابزار مطابق تصویر زیر در خودرو شما قرار گرفتهاند.

سواری

تیپ A

الستیک زاپاس موقت
قالب بکسل

الستیک زاپاس

آچار چرخ

جک
تیپ B

دسته جک
دسته جک قالب بکسل

آچار چرخ
جک

تیپ C

الستیک زاپاس

جک
آچار چرخ
اهرم جک
کیف ابزار

قالب بکسل
7-3

موارد اضطراری
پنچر کردن

هاچبک
تیپ A

قالب بکسل

الستیک زاپاس

دسته جک

جک
آچار چرخ
تیپ B

قالب بکسل

الستیک زاپاس

دسته جک

جک
آچار چرخ
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موارد اضطراری
پنچر کردن

 جک

بیرون آوردن جک

براي خودروهاي صندوقدار

براي خودروهاي هاچبک
 .1دستگیره درپوش را بچرخانید و درپوش را خارج
نمایید.

 .1درپوش را خارج نمایید.

 .2پیچ خروسکی را در خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.
 .2پیچ خروسکی را در خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.

پیچ جک

پیچ جک

پیچ خروسکی
پیچ خروسکی
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موارد اضطراری
پنچر کردن
بستن جک
 .1در حالیکه پیچ جک بهسمت جلو است،
پیچ خروسکی را بر روي جک جا زده و جهت سفت
کردن موقت آن در در جهت عقربه های ساعت
بچرخانید.
 .2پیچ جک را در جهت نشانداده شده در تصویر
بچرخانید.
پیچ جک

 الستیک زاپاس

الستیک زاپاس موقت

الستیک زاپاس موقت از الستیک معمولي سبكتر
و كوچكتر ميباشد و فقط براي شرايط اضطراري و
براي استفاده در فواصل زماني بسيار كوتاه طراحي شده
است .هرگز از الستیک زاپاس موقت براي رانندگي در
بازههاي زماني طوالني استفاده نكنيد.

اخطار
درحين رانندگي در جادههاي برفي و يخي،
الستیک زاپاس موقت را روي چرخهاي جلو
(چرخهاي محرك) نصب ننمايد:

پیچ خروسکی
 .3برای محکم کردن کامل جک ،پیچ خروسکی را
بچرخانید.
توجه
در صورت محکم نشدن كامل جك ممكن است
حين رانندگي تكان بخورد .از محكم شدن جك
اطمينان حاصل نمائيد.
نگهداري
•همواره جك را تميز نگهداريد.
•اطمينان حاصل نماييد كه قطعات متحرك جك
عاري از گرد و خاك و زنگزدگي باشند.
•اطمينان حاصل نماييد كه رزوههاي پيچ جك را به
مقدار كافي روغنكاري نمودهايد.
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رانندگي در جادههاي برفي و يخي یا در شرايط قرار
داشتن الستیک زاپاس موقت در روي چرخهاي جلو
(چرخهاي محرك) خطرناك ميباشد .زيرا كنترل
خودرو تحت تأثير قرار گرفته و در اثر از دست رفتن
كنترل خودرو خطر بروز تصادف افزايش مييابد.
الستیک زاپاس موقت را روي چرخهاي عقب نصب
نموده و الستیک معمول را روي چرخهاي جلو نصب
نماييد.

موارد اضطراری
پنچر کردن

هشدار
•در هنگام استفاده از الستیک زاپاس موقت
پايداري خودرو نسبت به حالت استفاده از
الستیک عادي درحين رانندگي كاهش مييابد.
بنابراين با احتياط رانندگي نماييد.
•براي ممانعت از بروز صدمه به الستیک زاپاس
موقت يا خودرو احتياطهاي اوليه زير را مدنظر
داشته باشيد.
• از سرعت  80 km/hتجاوز ننماييد.
• از راندن بر روي موانع و سطوح ناهموار
خودداري نماييد .همچنين در شرايطي كه
الستیک زاپاس موقت بر روي خودرو نصب
ميباشد از رفتن به كارواشهاي اتوماتيك
خودداري نماييد زيرا در حالت نصب زاپاس
موقت فاصله كف خودرو با زمين به حدود
 25 cmكاهش مييابد.
• از نصب زنجير چرخ بر روي زاپاس موقت اجتناب
نماييد .زيرا كام ً
ال روي چرخ فيت نميشود.
• استفادهازالستیکزاپاسخودرويتانبرروييك
خودرو ديگر اجتناب نماييد .زيرا اين الستیک
فقط براي خودرو شما طراحي گرديده است.
• دريك زمان فقط از يك الستیک زاپاس
موقت در خودرو استفاده نماييد.

بیرون آوردن الستیک زاپاس

(صندوقدار)
 .1کفی صندوق عقب را خارج نمایید.

 .2پیچ نگهدارنده زاپاس را بهوسیله آچار چرخ با
چرخاندن در خالف جهت عقربههای ساعت باز
نمایید.
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موارد اضطراری
پنچر كردن
(هاچبک)

تعویض الستیک پنچر
توجه
بروز هر كدام از موارد زير در حين رانندگي نشانه
پنچر شدن تاير ميباشد.
•فرمان خودرو سفت شود.
•خودرو شروع به لرزش شديد نمايد.
• خودرو به يك سمت كشيده شود.

 .1کفی صندوق عقب را خارج نمایید.
 .2پیچ نگهدارنده الستیک را شل نموده الستیک
زاپاس را بیرون بکشید.
(موقت)

در صورتيكه الستیک خودروي شما پنچر شد ،به آرامي
تا رسيدن به يك محل مسطح بيرون از سطح جاده
به رانندگي ادامه دهيد .توقف در سطح جاده يا كنار
جادههاي شلوغ خطرناك ميباشد.

اخطار
براي تعويض زاپاس نكات زير را مورد توجه
قرار داده و هرگز به زير خودرويي كه فقط
توسط جك نگه داشته شده است نرويد:

عدم تعويض زاپاس بهروش صحيح ميتواند خطرناك
باشد ،امكان لغزيدن جك و صدمه رساندن به فرد
وجود دارد.
در صورتيكه رفتن به زير خودرو ضروري باشد حتم ًا
خودرو بايد روي تكيه گاه قرار داشته باشد.

هرگز اجازه ندهيد كه كسي در داخل خودرويي
كه زير آن جك ميزنيد باقي بماند:

باقي ماندن اشخاص در داخل خودرويي كه زير
آن جك زده شده است خطرناك ميباشد .وجود
سرنشين در داخل خودرو ممكن است كه باعث
افتادن خودرو از روي جك گردد و باعث بروز صدمه
شود.
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موارد اضطراری
پنچر کردن
توجه
قبل از مورد استفاده قرار دادن جك آنرا بهطور
كامل روغنكاري نماييد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

خودرو را در سمت راست جاده و در بيرون از جاده
در يك محل مسطح پارك نموده و ترمزدستي را
بكشيد.
اهرم دستهدنده را در وضعیت دنده پارك ( )Pقرار
داده و موتور را خاموش نمایید.
فالشر را روشن نماييد.
تمامي سرنشينان را از خودرو پياده نموده و از آنها
بخواهيد كه دور از خودرو و جاده بايستند.
جك ،کیف ابزار و الستیک زاپاس را خارج نماييد
( صفحه .)7-3
چرخ مخالف (قطري) تاير پنچر شده را مهار نماييد.
در هنگام مهار نمودن چرخ ،هم در جلو و هم در
عقب آن مانع قرار دهيد.

توجه
در هنگام مهار نمودن تاير از موانع سنگي يا چوبي با
اندازه مناسب جهت مهار چرخ استفاده نماييد.
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موارد اضطراری
پنچر کردن
 .2مهرههای چرخ را بهوسیله آچار چرخ یک دور در
خالف جهت عقربههای ساعت شل نمایید ،اما
قبل از جکزدن به زیر خودرو و باالبردن خودرو
هیچکدام از مهرهها را باز نکنید.

اخطار
براي جك زدن فقط از نقاط مشخص شده در
اين راهنما استفاده نماييد:

نصب جك در نقاطي غير از نقاط توصيه شده،
خطرناك ميباشد .زيرا احتمال لغزيدن جك و ايجاد
صدمات جاني يا حتي بروز مرگ وجود دارد .فقط از
نقاط جك زدن توصيه شده براي جك زدن استفاده
نماييد.

فقط از جك تعبيه شده كه مخصوص خودروي
شما طراحي شده است استفاده نماييد.

 .3جک را در محل جک زدن نزدیک به چرخی که
قصد تعویض آنرا دارید نصب نمایید.

استفاده از جكي كه براي خودروي شما طراحي
نشده است خطرناك ميباشد .زيرا امكان لغزيدن
خودرو از روي جك و ايجاد صدمات جاني وجود
دارد.

هرگز چيزي در زير جك قرار ندهيد

جك زدن به خودرو به صورتيكه چيزي در زير جك
قرار دهيد خطرناك ميباشد .خطر لغزيدن جك و
افتادن خودرو از روي جك و بروز صدمات جانبي
وجود دارد.

موقعیت جک زدن
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موارد اضطراری
پنچر کردن
( .4تیپ )A
دسته جک را داخل جک قرار دهید.
(تیپ )B
اهرم جک را داخل جک قرار داده و سپس آچار
چرخ را در آن جا بزنید.

(تیپ )B

(تیپ )B

 .6مهرهها را با چرخاندن در خالف جهت عقربههاي
ساعت باز نماييد و سپس چرخ و درپوش مركزي را
خارج نماييد.

آچار چرخ
اهرم جک
 .5دسته جك را در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد
و خودرو را به حد كافي كه بتوان زاپاس را نصب
نمود باال ببريد .قبل از بازكردن مهرهها اطمينان
حاصل نماييد كه خودرو كام ً
ال محكم ميباشد و
خطر لغزش يا حركت وجود ندارد.

 نصب الستیک زاپاس

 .1گرد و خاك و دوده روي سطح تماس چرخ و توپي و
پيچهاي توپي چرخ را بهوسيله يك پارچه تميز نماييد.

(تیپ )A

دسته جک
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موارد اضطراری
پنچر کردن

اخطار
قبل از تعويض الستيك زاپاس اطمينان حاصل
نماييد كه سطوح تماس چرخ و توپي چرخ و
پيچهاي توپي چرخ تميز باشند:

پاك نكردن گرد و خاك ،دوده و كثافات روي سطح
تماس چرخ و توپي و پيچهاي توپي چرخ در حين
تعويض زاپاس خطرناك ميباشد .زيرا احتمال
شل شدن مهرهها در حين حركت خودرو افزايش
مييابد و خطر در رفتن چرخ و بروز تصادف وجود دارد.

 .2الستيك زاپاس را نصب نماييد.
 .3مهرههاي چرخ را به گونهاي نصب نماييد كه قسمت
مخروطي آن بهسمت داخل واقع شود.

اخطار
از آغشته نمودن پيچها و مهرههاي چرخ به روغن
و گريس اجتناب نماييد و مهرههاي چرخ را بيش از
مقدار توصيه شده سفت نکنید:

آغشته نمودن پيچها و مهرههاي چرخ به روغن و
گريس خطرناك ميباشد .زيرا خطر شُ ل شدن
مهرهها در حين حركت خودرو و بيرون آمدن
الستيك و بروز تصادف افزايش مييابد.
عالوه بر اين در صورت سفت كردن بيش از حد نياز
مهرههاي چرخ باعث بروز صدمه به پيچها و مهرهها
ميشود.

 .4دسته جك را در خالف جهت عقربههاي ساعت
بچرخانيد و خودرو را پايين بياوريد .مهرهها را
بهوسيله آچار چرخ بهترتيب نشان داده شده در زير
سفت نماييد.

در صورتيكه شما از مقدار و چگونگي سفتكردن
مهرههاي چرخ مطلع نميباشيد با نمايندگي مجاز مزدا
تماس حاصل نماييد.
گشتاور سفتکردن مهرههای چرخ
(88-118 )65-87 ,9-12
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موارد اضطراری
پنچر کردن

اخطار

همواره مهرههاي چرخ را بهصورت صحيح و
كامل سفت نماييد:

بستن غلط يا شل بستن مهرههاي چرخ خطرناك
ميباشد زيرا احتمال لرزش خودرو يا در رفتن چرخ
وجود دارد .كه اين موارد ميتواند باعث از دست
رفتن كنترل خودرو و بروز تصادف شود.

 .5الستیک پنچرشده را در محل الستیک زاپاس قرار
داده و بهوسيله پيچ نگهدارنده ببنديد.
پیچ نگهدارنده الستیک

بست الستیک

اطمينان حاصل نماييد كه همان مهرههايي
را كه باز نمودهايد را روي چرخ ببنديد يا در
صورت تعويض مهرهها از مهرههاي متريك
(ميليمتري) با همان ساختار استفاده نماييد:

بهدليل اينكه پيچهاي چرخ خودروي مزدای شما
داراي دنده ميليمتري (متريك) ميباشند استفاده
از مهرههاي غير ميليمتري خطرناك ميباشد .زيرا
مهرههاي غير ميليمتري قابليت بستن صحيح
و كامل چرخ را ندارند و به پيچ چرخ صدمه وارد
مينمايند كه اين مسئله ميتواند باعث لغزش و در
رفتن چرخ و بروز تصادف گردد.

 .6الستیک زاپاس ،جک و ابزار را در محل خود قرار دهید.
 .7فشار باد الستیک را كنترل نماييد( .به جداول
مشخصات در صفحه  10-11مراجعه نماييد)
 .8در اولین فرصت ممکنه الستیک پنچر شده را
پنچرگیرینمایید..
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موارد اضطراری
پنچر کردن

اخطار

از رانندگيكردن با الستیکی كه فشار باد آن در
محدوده صحيح قرار ندارد اجتناب نماييد:

رانندگي با الستیکی كه فشار باد آن در محدوده
صحيح قرار ندارد خطرناك ميباشد.
الستیک داراي فشار باد نامناسب روي كنترل و
پايداري خودرو تأثير منفي ميگذارد و خطر بروز
تصادف را افزايش ميدهد .در زمان كنترل فشار باد
الستیکهای خودرو فشار باد الستیک زاپاس را نيز
مورد كنترل قرار دهيد.
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موارد اضطراری
جوش آوردن موتور

ش آوردن موتور
جو 

در صورتيكه نشانگر دماي آب بيانگر جوش آوردن موتور
باشد ،توان خودرو كاهش پيدا كند يا اينكه يك صداي
بلند شبيه ضربه يا غژغژ كردن شنيديد ،احتمال جوش
آوردن موتور وجود دارد.

اخطار
در شرايطي كه قصد كار كردن در نزديك
فن خنك كننده موتور را داريد ،سوئيچ موتور
را خاموش نموده و اطمينان حاصل نماييد كه
فن كار نميكند:

كاركردن در نزديكي فن خنك كننده موتوردر
شرايطي كه فن كار ميكند خطرناك ميباشد .در
شرايطي كه دماي محفظه موتور باال ميباشد حتي
در زمان خاموش بودن موتور ممكن است كه فن به
صورت نامشخصي شروع به كار نمايد .امكان برخورد
شما با فن و بروز صدمات جاني وجود دارد.

در زماني كه موتور و رادياتور داغ
ميباشند از باز نمودن درپوشهاي سيستم
خنك كاري اجتناب نماييد:

باز كردن درپوشهاي سيستم خنك كاري در زمان
داغ بودن موتور و رادياتور باعث پاشيده شدن آب
و بخار داغ تحت فشار به بيرون شده و باعث بروز
صدمات جاني ميگردد.

درب موتور را فقط زماني باز كنيد كه پاشش
بخار آب از موتور به بيرون پايان يافته باشد.

بخارآبخروجیازموتورداغبوده،خطرناکاست.بخار
داغخروجیممکناستبهشدتباعثسوختگيشود.

درصورتيكه نشانگر دماي آب ،بيانگر جوش آوردن موتور
بود:
 .1خودرو را به محلی امن در منتهياليه سمت راست
جاده هدايت نماييد.
 .2دستهدنده را در وضعيت ( )Pپارك قرار دهید.
 .3ترمز دستي را بكشيد.
 .4سيستم ایرکاندیشن (تهويه مطبوع) را خاموش
نماييد.
 .5خروج آب و بخار آب از محفظه موتور از زير درب
موتور را مورد كنترل قرار دهيد.
در صورت مشاهده خروج بخار آب از محفظه
موتور:
از نزديك شدن به جلوي خودرو خودداري نموده و
موتور را خاموش نماييد.
صبر كنيد تا خروج بخارات آب به اتمام برسد،
سپس درب موتور را باز نموده و مجددا ً موتور را
روشن نماييد.
در صورت عدم مشاهده خروج بخار آب از
محفظه موتور:
درب موتور را باز نموده و اجازه بدهيد كه موتور در
دور آرام كار كند تا خنك شود.

هشدار
در صورتيكه در حين روشن بودن موتور ،فن خنككننده
موتور كار نكند ،دماي موتور افزايش خواهد يافت .در
صورت بروز اينحالت موتور را خاموش نموده و با
نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل نماييد.
 .6اطمينان حاصل نماييد كه فن خنككننده موتور
كار ميكند و پس از كاهش دماي موتور ،آنرا
خاموش نماييد.
 .7پس از خنك شدن موتور ،سطح مايع خنككاري موتور
را مورد كنترل قرار داده و در صورت كم بودن شلنگها
و رادياتور را از نظر نشتي مورد كنترل قرار دهيد.
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موارد اضطراری
جوش آوردن موتور
در صورت مشاهده نشتي يا ديگر صدمات:
موتور را خاموش نموده و با نمايندگي مجاز مزدا تماس
حاصل نماييد.

در صورت عدم مشاهده هرگونه عيبي و
خنكبودن موتور و عدم مشاهده نشتي:
با دقت به مقدار نياز مايع خنككننده اضافه نماييد
(صفحه  8-13را مطالعه نمایید).

هشدار
در صورتيكه جوش آوردن موتور ادامه دارد يا
بهصورت متناوب موتور جوش ميآورد ،سيستم
خنككاري را مورد بازديد قرار دهيد .در صورت عدم
رفع عيب امكان صدمه ديدن موتور وجود دارد .بدين
منظور با نمايندگي مجاز مزدا تماس حاصل نماييد.
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روشنکردنموتوردرحاليكهموتورخفهکرده

در صورت عدم روشن شدن موتور ،احتمال خفهکردن
موتور (ورود سوخت بیش از حد به موتور) وجود دارد.
در صورت بروز این شرایط ،مراحل زیر را دنبال نمایید.
(خودروهای فاقد سیستم ورود بدون کلید و
سیستم کلید فشاري استارت)
 .1در صورتیکه پس از اولین استارت ،موتورروشن نشد،
سوئیچ را در وضعیت ( ،)LOCKقرار داده 10 ،ثانیه
منتظر مانده و دوباره استارت بزنید.
 .2پدال گاز را تا انتها فشار داده و نگه دارید.
 .3سوئیچ خودرو را در وضعیت استارت ()START
قرار داده و به مدت  10ثانیه نگه دارید .در صورت
روشن شدن موتور ،بهدلیل باالرفتن ناگهانی دور
موتور ،بالفاصله سوئیچ و پدال گاز را رها نمایید.
 .4در صورت عدم روشن شدن موتور ،بدون فشار دادن
پدال گاز به مدت  10ثانیه استارت بزنید.

(خودروهای مجهز به سیستم ریموتکنترل ورود
به خودرو و سیستم کلید فشاري استارت)
 .1در صورتیکه در  5ثانیه پس از اولین استارت ،موتور
روشن نشد 10 ،ثانیه منتظر مانده ،مجددا ً اقدام
نمایید.
 .2پدال گاز را تا انتها فشار داده و نگه دارید.
 .3پدال ترمز را فشرده و سپس کلید فشاري استارت را
فشار دهید .در صورت روشن شدن موتور ،بهدلیل
افزایش ناگهانی دور موتور ،بالفاصله سوئیچ و پدال
گاز را رها نمایید.
 .4در صورت عدم روشن شدن موتور ،بدون فشار دادن
پدال گاز ،به مدت  10ثانیه استارت بزنید.
در صورت عدم روشن شدن موتور با این روش ،جهت
بازرسی و کنترل خودرو به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه
نمایید.
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استارت اضطراری

روشن کردن موتور بهوسیله باتري کمکی
عمل استارت زدن موتور بهوسيله كابل كمكي در صورتيكه به صورت صحيح انجام نشود خطرناك ميباشد  .لذا
از فرايند ذكر شده با دقت پيروي نماييد .در صورتيكه احساس نموديد كه از چگونگي انجام روشن كردن موتور
بهوسيله كابل كمكي اطالع كافي نداريد توصيه مينماييم كه انجام اين كار را به يك تكنسين مجرب بسپاريد.

اخطار
احتياط هاي توصيه شده در زير را مورد پيروي قرار دهيد:
براي اطمينان از نحوه نگهداري و كاركردن با باتري قبل از استفاده از باتري يا بازديد آن احتياطهاي اوليه زير
را به دقت مطالعه نماييد.
از برقراري تماس بين ترمينال مثبت باتري و ديگر قطعات فلزي اطراف كه در صورت تماس
باعث ايجاد جرقه ميشود خودداري نماييد:
وجود شعله يا جرقه در نزديكي خانه باتري كه درب آن باز باشد خطرناك است .گاز هيدروژن متصاعد شده در
اثر فعاليت باتري قابل اشتعال بوده و ميتواند باعث انفجار باتري گردد .باتري منفجر شده ميتواند باعث سوختگي
و صدمه گردد .در هنگام كار در نزديكي باتري از تماس ابزارهاي فلزي با قطبهاي مثبت ( )+و منفي ( )-باتري
جلوگيري نماييد.
انواع شعله نظير شعله سيگار و جرقه را از خانههاي باز باتري دور نگهداريد:
نزديك كردن شعله و جرقه به خانههاي باز باتري خطرناك ميباشد ،گاز هيدروژن متصاعد شده در اثر فعاليت عادی
باتري قابل اشتعال بوده و ميتواند باعث انفجار گردد .باتري منفجر شده ميتواند باعث سوختگي و صدمه گردد.
از باتري به باتري نمودن باتري يخزده يا باتري حاوي سطح كم الكتروليت خودداري نماييد:
باتري به باتري نمودن باتري يخزده يا باتري حاوي سطح كم الكتروليت خطرناك ميباشد زيرا ممكن است باعث
انفجار باتري شود كه نتيجه آن صدمات جاني خواهد بود.

كابل منفي را به يك نقطه اتصال بدنهدار مناسب و دور از باتري متصل نماييد.
اتصال كابل منفي باتري كمكي به ترمينال منفي باتري تخليه شده خطرناك ميباشد.
يك جرقه ميتواند باعث انفجار گازهاي جمع شده اطراف باتري گردد و صدمات جاني ببار آورد.

كابلهاي باتري كمكي را دور از قطعات متحرك موتور عبور دهيد.
عبور دادن كابلهاي اتصال باتري كمكي از نزديكي قطعا ت متحرك (نظير فن خنككاري و تسمهها) خطرناك
ميباشد .امكان گير كردن كابلها در حين استارت زدن موتور به قطعات متحرك وجود دارد كه ميتواند باعث
بروز صدمات جاني گردد.
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هشدار
اتصال سري دو باتري  12ولت يا استفاده از سيستم توليد برق  24ولت جهت استارت زدن سيستم ميتواند
باعث صدمه رسانيدن به موتور استارت ،سيستم جرقه و ديگر اجزاي سيستم الكتريكي گردد .همواره از سيستم
تقويت كننده  12ولت استفاده نماييد.

کابلها را بهترتیب شمارهگذاری متصل نموده و جدا کردن آنها را بهترتیب عکس انجام دهید.
باتری تخلیهشده

کابلهای کمکی

باتری کمکی
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موارد اضطراری
استارت اضطراری
 .1درپوش باتری را از قسمت جلوی آن باز نمایید.
درپوش باتری

ل دادن
روشن کردن موتور به روش ه 
از روشن کردن خودرو مزدا به روش هل دادن خودداری
نمایید.

اخطار
هرگز اقدام به بکسل نمودن خودرو برای
روشن کردن آن نکنید:

 .2اطمينان حاصل نماييد كه باتري كمكي  12ولت
بوده و ترمينال منفي آن اتصال بدنه آن ميباشد.
 .3درصورتيكه باتري كمكي متعلق به يك خودرو ديگر
است از برقراري تماس بين دو خودرو اجتناب نماييد.
موتور خودروي داراي باتري كمكي را خاموش نموده
و تمامي تجهيزات الكتريكي غير ضروري هر دو
خودرو را نيز در وضعيت خاموش قرار دهيد.
	.4كابلهاي كمكي را به ترتيب صحيح مشخص شده
در شكل متصل نماييد.
•يك سر كابل را به ترمينال مثبت باتري تخليه
شده متصل نماييد)1( .
•انتهاي ديگر كابل را به ترمينال مثبت باتري
كمكي متصل نماييد)2( .
•يك انتهاي كابل ديگر را به ترمينال منفي باتري
كمكي اتصال دهيد)3( .
•سر ديگر كابل را به يك نقطه ثابت ،فلزي
(بهعنوان مثال پيچ اتصال سمت راست موتور) و
دور از باتري تخليه شده متصل نماييد)4( .
 .5موتور خودرو داراي باتري كمكي را روشن نموده و
اجازه دهيد كه چند دقيقه كار كند ،سپس موتور
خودرو ديگر را استارت بزنيد.
 .6پس از اتمام كار ،كابلها را به دقت به ترتيب عكس
شمارهگذاري تصوير جدا نماييد.
7-20

بکسل نمودن خودرو برای روشن نمودن خطرناک
میباشد ،چرا که ممکن است پس از روشن شدن
موتور خودرو بهطور ناگهانی به جلو پریده ،منجر
به برخورد دو خودرو به یکدیگر شده ،سرنشینان
صدمه ببینند.

توجه
نمیتوانید خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک را به
روش هل دادن روشن نمایید.

موارد اضطراری
بکسلکردن اضطراری

نحوه بکسلنمودن
توصيه ميشود كه عمل بكسلكردن را به تعميركاران
ماهر بسپاريد ،جهت بكسلنمودن خودرو خود با
استفاده از خودروهاي ويژه بكسل با نمايندگي مجاز
مزدا تماس حاصل نماييد.
بلندكردن و بكسلكردن صحيح ميتواند مانع بروز
صدمه به خودرو گردد .قوانين و مقررات محلي نيز بايد
مورد پيروي قرار گيرد.
بهطور معمول جهت بكسلكردن بايد چرخهاي محرك
خودرو (چرخهاي جلو) را از زمين بلند نمود در صورتيكه
شدت صدمات وارده به خودرو در اثر تصادف يا شرايط
ديگر مانع اينكار ميباشد از غلطك در زير چرخهاي
جلو استفاده نماييد.

هشدار
از بكسلنمودن خودرو بهصورتيكه جلوي خودرو
بهسمت عقب واقع شده باشد و چرخهاي محرك
خودرو روي سطح جاده قرار داشته باشد خودداري
نماييد .اين امر ميتواند باعث بروز صدمه به قطعات
داخلي گيربكس گردد.

هشدار
غلتکهای زیر چرخ

وقتيكه عمل بكسلكردن را به گونهاي انجام ميدهيد
كه چرخهاي عقب خودرو روي سطح جاده قرار دارد
ترمز دستي را آزاد نماييد.

از بكسلنمودن خودرو بهوسيله خودروهايي كه
فقط به يك نقطه از خودرو جهت بلند كردن متصل
ميشوند خودداري نماييد .از ماشين حمل خودرو (كه
خودرو بهطور كامل روي آن قرار گيرد) يا خودروهاي
بكسلي كه چرخها را بلند ميكنند استفاده نماييد.

هشدار
از بكسلنمودن خودرو با چهار چرخ روي زمين
خودداري نماييد ،زيرا اين كار ميتواند باعث بروز
صدمات شديد به گيربكس اتوماتيك خودرو شما
شود.
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موارد اضطراری
بکسلکردن اضطراری

قالبهاي بكسل
هشدار
•قالبهای مخصوص حمل خودرو فقط باید در
مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد همانند
مواقعیکه خودرو در برف گیر کرده یا داخل
چاله افتاده است.
•حین استفاده از قالبهای مخصوص بکسل،
طناب یا زنجیر را مستقیماً با توجه به جهت
قالب بکشید و از کشیدن طناب بهصورت اریب
خودداری نمایید.
توجه
حین کشیدن خودرو با استفاده از زنجیر یا طناب
برای جلوگیری از صدمه دیدن سپر ،دور زنجیر را
پارچه ببندید.
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موارد اضطراری
بکسلکردن اضطراری

 قالب حمل خودرو جلو

تیپ اسپرت

 .3قالب حمل خودرو را بهوسيله آچار چرخ در محل
خود محكم ببنديد.

 .1قالب و آچار چرخ را از صندوق عقب خارج نمایید
(صفحه  7-3را مطالعه نمایید).
 .2مطابق تصویر سپر را در نزدیکی درپوش قالب فشار
دهید و با انگشتان خود درپوش را کمی باز نمایید.
سپس انگشتان خود را داخل فاصله ایجاد شده
نموده و درپوش را بهطور کامل بردارید.
قالب حمل
 .4طناب يا سيم بكسل را به قالب حمل ببنديد.

هشدار
درپوش كام ً
ال از خودرو جدا نميشود .از اعمال نيروي
اضافي كه باعث صدمه ديدن درپوش يا خراشيدن
سطح رنگ شده سپر ميشود خودداري نماييد.

هشدار
در صورتيكه قالب حمل كام ً
ال محكم نشود ،ممكن
است كه در حين بكسل قالب شُ ل شده يا اينكه از
سپر باز شود .اطمينان حاصل نماييد كه قالب بكسل
كام ً
ال به سپر محكم بسته شده است.
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موارد اضطراری
بکسلکردن اضطراری
تیپ STD

 .1قالب و آچار چرخ را از صندوق عقب خارج نمایید
(صفحه  7-3را مطالعه نمایید).
 .2نوك آچار چرخ را به منظور جلوگيري از صدمه
رسانيدن به رنگ سپر پارچه پيچيده و درپوش
قالب حمل را از روي سپر باز كنيد.

 .4قالب را با استفاده از آچار چرخ محکم کنید.

قالب حمل
 .5طناب يا سيم بكسل را به قالب حمل ببنديد.

 .3برای پیشگیری از صدمه دیدن رنگ سپرَ ،سر
پیچگوشتی و یا ابزار مشابه را نوارپیچ نموده و
درپوش جلو سپر را باز نمایید.

هشدار

هشدار
درپوش كام ً
ال از خودرو جدا نميشود .از اعمال نيروي
اضافي كه باعث صدمهديدن درپوش يا خراشيدن
سطح رنگ شده سپر ميشود خودداري نماييد.
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در صورتيكه قالب حمل كام ً
ال محكم نشود ،ممكن
است كه در حين حمل بكسل شُ ل شده يا اينكه از
سپر باز شود .اطمينان حاصل نماييد كه قالب بكسل
كام ً
ال به سپر محكم بسته شده است.
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مقدمه

مقدمه

هنگام استفاده از اين راهنما نهايت دقت را داشته باشيد .همچنين مراقبت الزم جهت صدمه نزدن به خود يا ديگران
و يا خودرو را زماني كه از اين راهنما براي بازرسي و تعميرات استفاده ميكنيد ،مبذول فرمائيد.
اگر شما از روند و مراحل كاري كه توصيف ميشود مطمئن نيستيد ،قوياً سفارش ميشود كه از يك تكنسين
شايسته و مجرب براي انجام كار استفاده نماييد .پيشنهاد ميشود از تعمير كار مجرب نمايندگي مجاز مزدا كمك
بگيريد.
تكنسينهاي مجرب و داراي مجوز مزدا به همراه قطعات اصلي مزدا براي خودروي شما اختصاص داده ميشود.
بدون اين تجارب و تسهيالت و قطعاتي كه مخصوص خودرو مزداي شما تخصيص و طراحي شده است و يا تعمير
ناقص و ناكافي شما دچار مشكل خواهيد شد ،كه اين امر سبب بروز خسارت به خودرو يا تصادفات و تلفات جاني
خواهد شد.
جهت كسب توصيههاي فني مناسب و تعميرات باكيفيت براي مشورت با يك تعميركار ماهر ،به نمايندگي مجاز
مزدا مراجعه نماييد.
مالك خودرو ،مدارك خود را مبتني بر تعميرات مناسب طبق آنچه پيش بيني شده است بايد نگهداري نماييد.
مطالبه گارانتي نقص فني ناشي از كمبود مراقبت و نگهداري يا استفاده از قطعات غير اصلي و يا ناشي از تعميرات
توسط افراد غيرمجاز معتبر نخواهد بود.
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جدول نگهداری

جدول نگهداری
توجه
•توصيه ميشود كه پس از اتمام دوره گارانتي بر اساس سرويس ادواري ،نگهداري خودرو را بر اساس روال
قبلي ادامه دهيد.
•در طي بازرسي دورهاي كه بهصورت بازديد ظاهري يا بهوسيله دستگاههاي تست انجام ميشود ،تنظيم موتور
و تعويض قطعات و اجزاي فرسوده و تعويض فيلتر ضروري است.
كنترل آاليندگي و سيستمهاي مربوطه
سيستمهاي جرقه و سوخترساني براي سيستم كنترل آاليندگي بسيار مهم بوده و همچنين در عملكرد موتور مؤثر
است .هرگز آنها را دستكاري نكنيد.
همه تنظيمات و بازرسيها بايد توسط يك تعميركار مجرب انجام گيرد ،توصيه ميشود به يك نمايندگي مجاز مزدا
مراجعه نمائيد.
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جدول نگهداری

زمان بر حسب ماه یا مسافت بر حسب کیلومتر ،هر کدام زودتر برسد
دوره نگهداری

ماهها

96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6

کیلومتر×1000

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

خالصی سوپاپ

کنترل از طریق شنیدن صدا هر  ،120 / 000 kmاگر صدا داشت ،تنظیم گردد

تسمه موتور ∗1

I

I

I

فیلتر بنزین
شمع
سیستم تبخیر
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I

I

I

I

R
نوع ایریدیوم

I

I

I

I

R

I

I

I

I

R

I

R

هر  120 / 000 kmتعویض گردد
I

I

I

I

I

I

I

I

نگهداری و مراقبت

جدول نگهداری

زمان بر حسب ماه یا مسافت بر حسب کیلومتر ،هر کدام زودتر برسد
دوره نگهداری

ماهها

96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6

کیلومتر×1000

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

موتور بنزینی و دیزلی
روغن موتور ∗3

R R R R R R R R R R R R R R R R

فیلتر روغن موتور ∗3

R R R R R R R R R R R R R R R R

سیستم خنککننده
مایع خنککننده موتور

I

I

I

I

I

مدل FL22 ∗ 4

I

I

I

R
هر  2سال تعویض گردد

مدلهای دیگر

فیلتر هوا ∗5

C

C

R

C

C

R

C

C

لولهها و شلنگهای سوخت

I

I

I

I

I

I

I

I

سطح الکترولیت باتری و غلظت باتری ∗6

I

I

I

I

I

I

I

I

لولهها ،شلنگها و اتصاالت ترمز

I

I

I

I

I

I

I

I

روغن ترمز ∗7

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

R

ترمز دستی

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ترمز هیدرولیک (بوستر ترمز) و شلنگها

I

I

I

I

I

I

I

I

دیسک ترمز

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

روغن هیدرولیک فرمان ،لولهها ،شلنگها و اتصاالت آنها

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

عملکرد فرمان و نشتی آن

I

I

I

I

I

I

I

I

سیستم تعلیق جلو و عقب ،سیبکها و بازی محوری چرخها

I

I

I

I

I

I

I

I

گردگیر پلوسها

I

سیستم اگزوز و عایق حرارتی

I

T

T

T

وضعیت بدنه (زنگزدگی ،خوردگی ،موجدار شدن)

T

T

T

T

T

سالیانه بازرسی گردد

فیلتر هوای اتاق (در صورت نصب شدن)

تعویض جابهجایی الستیکها

I

هر  80 / 000 kmکیلومتر بازرسی گردد.

پیچها و مهرههای شاسی و بدنه

الستیکها (شامل الستیک زاپاس با تنظیم کردن فشار باد)

I

R
I

I

R
I

I

R
I

I

R
I

I

R
I

I

R
I

I

R
I

I

R
I

هر 10/000 kmجابهجا شود.
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جدول نگهداری

عالئم جدول:
 :Iبازرسی :بازرسی و تمیزکردن ،تعمیر ،تنظیم ،پر کردن یا تعویض در صورت لزوم.
 :Rتعویض
 :Cتمیز کردن
 :Dخالی کردن
 :Tسفت کردن
نکات:
 ∗1همچنین تسمه هیدرولیک فرمان و تسمه ایرکاندیشن در صورت نصب ،بازرسی و تنظیم گردد.
در صورت استفاده از خودرو در هر یک از شرایط زیر ،تسمه موتور را پیش از رسیدن مهلت بازرسی نمایید.
الف) رانندگی در جادههای خاکی
ب) رانندگی بهمدت طوالنی با سرعت کم یا بهصورت درجا
پ) رانندگی بهمدت طوالنی در هوای سرد و یا رانندگی مکرر در فواصل کوتاه
ت) رانندگی در هوای بسیار گرم
ث) رانندگی بهمدت طوالنی در شرایط کوهستانی
 ∗3در صورت رانندگی در هر یک از شرایط زیر ،روغن موتور و فیلتر روغن موتور را در فواصل کوتاهتر
تعویض نمایید.
الف) رانندگی در جادههای خاکی
ب) رانندگی بهمدت طوالنی با سرعت کم یا بهصورت درجا
پ) رانندگی بهمدت طوالنی در هوای سرد و یا رانندگی مکرر در فواصل کوتاه
ت) رانندگی در هوای بسیار گرم
ث) رانندگی بهمدت طوالنی در شرایط کوهستانی
 ∗ 4در خودروهایی که بر روی درپوش رادیاتور یا بدنه آن حروف “ ”FL22حک شده فقط از مایع خنککننده FL22
استفاده نمایید .حین تعویض خنککننده از روغن  FL22استفاده نمایید.
 ∗5در صورت رانندگی در جادههای خاکی یا شنی ،فیلتر هوا را پیش از فواصل تعیین شده تمیز نموده و در صورت
لزوم تعویض نمایید.
 ∗6در صورت رانندگی در شرایط آب و هوایی بسیار گرم یا بسیار سرد ،سطح الکترولیت باتری و غلظت آن را هر
 10/000کیلومتر یا  6ماه بازرسی نمایید.
 ∗7در صورت استفاده شدید از ترمز بهطور مثال حین رانندگی طوالنی مدت در شرایط سخت رانندگی یا جادههای
کوهستانی و یا در صورتیکه از خودرو در شرایط بسیار مرطوب استفاده میشود ،روغن ترمز را بهطور سالیانه
تعویض نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک

 سرویسهای منظم

جدول نگهداری قابل انجام توسط مالک

اكيدا ً سفارش ميشود كه موارد زير روزانه يا حداقل هفتهاي يكبار بازرسي گردد.
•سطح روغن موتور (صفحه )8-10
•سطح مايع خنككاري موتور (صفحه )8-13
•سطح روغن ترمز (صفحه )8-15
•سطح مايع شيشهشوی (صفحه )8-19
•بررسي باتري (صفحه )8-27
•فشار باد الستیک (صفحه )8-29

8-7

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک

پيشگيريهاي مرتبط با نگهداري خودرو قابل انجام توسط مالك
تعمير ناقص يا نامناسب موجب بروز مشكالت ميشود در اين قسمت مواردي را كه بهراحتي قابل انجام است آموزش
داده ميشود.
همانطور كه در مقدمه شرح داده شد (صفحه  )8-2برخي از عمليات سرويس فقط توسط تكنسين سرويس مجرب
با ابزار مخصوص انجام ميگيرد.
نگهداري ناقص خودرو توسط مالك در دوره گارانتي ،پوشش گارانتي را تحت تأثير قرار ميدهد (باعث از بين رفتن
گارانتي ميشود) .براي آگاهي بيشتر ،بيانيه ضمانتنامه تهيه شده توسط شركت مزدا را كه همراه خودرو ميباشد
بخوانيد .اگر شما درباره هر سرويس يا روش نگهداري مطمئن نيستيد ما توصيه ميكنيم كه به يك تعميرگاه مجاز
مزدا مراجعه نماييد.
قوانين محيط زيست بسيار سختي جهت دفع مايعات و روغنهاي مصرف شده وجود دارد .لطفاً مايعات و روغنهاي
مصرف شده را بهطور مناسب و با مالحظات محيط زيست تعيين شده دفع نماييد.
ما توصيه مينمائيم كه شما تعويض مايعات يا روغن خودرويتان را به نمايندگيهاي مجاز مزدا بسپاريد.

اخطار

براي نگهداري خودرو اگر شما دانش كافي و تجربه و ابزار مناسب و تجهيزات مناسب انجام كار را
نداريد به يك تكنسين مجرب مراجعه نماييد .انجام كار نگهداري خودرو ،اگر بهصورت صحيح انجام
نپذيرد خطرناك ميباشد:
احتمال صدمه ديدن جدي شما در حين انجام كارهاي نگهداري وجود دارد.
اگر در حال كار در نزديك موتور هستيد و مجبوريد موتور را روشن نماييد مطمئن شويد كه تمام
جواهرآالت (حلقه ،دستبند ،ساعت ،گردنبند) و دستمال گردن و شال گردن و  ...را قبل از اينكه به
موتور يا فن سيستم خنككاري نزديك شويد خارج نماييد چون احتمال روشن شدن ناخواسته فن
وجود دارد:
كاركردن در نزديك موتور درحين روشن بودن موتور خطرناك ميباشد .عالوه بر اين در شرايطي كه شما
جواهرآالت و لباسهاي گشاد به تن داشته باشيد خطرناك ميباشد ،زيرا احتمال گيركردن شما به قطعات
متحرك و بروز صدمات جاني وجود دارد.
قبل از اينكه قصد كاركردن در نزديك فن خنككننده موتور را داشته باشيد سوئيچ موتور را
خاموش نمائيد .كاركردن در نزديك فن خنككاري در زمان روشن بودن آن خطرناك ميباشد:
زيرا حتي اگر موتور نيز خاموش باشد در زمان گرم بودن محفظه موتور احتمال شروع به كار ناخواسته فن وجود
دارد و احتمال گيركردن شما به فن و صدمه ديدنتان وجود دارد.
از قراردادن و باقی گذاشتن اجسام در محفظه موتور خودداری نمایید.
پس از اتمام کار و انجام سرویسهای دورهای ،محفظه موتور را کنترل نموده ،از جا گذاشتن وسایل ،ابزار و
تکه پارچهها در محفظه موتور خودداری نمایید.
ابزارودیگروسایلباقیماندهدرمحفظهموتورممکناستبهموتورصدمهزدهویامنجربهبروزآتشسوزیویاتصادفگردند.
8-8

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک

نمای محفظه موتور

مخزن روغن ترمز

جعبه فیوز
باتری

جعبه رله

ع خنککننده موتور
مخزن مای 
درپوش روغن موتور

گیج اندازهگیری روغن موتور

گیج اندازهگیری سطح روغن جعبه گیربکس اتوماتیک

مخزن روغن هیدرولیک فرمان
مخزن مایع شیشهشوی
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نگهداری خودرو توسط مالک

روغن موتور
توجه
تعویض روغن موتور باید توسط متخصصین ماهر نمایندگی مجاز مزدا انجام گردد.

 روغن موتور توصیه شده
در دوره نگهداری فقط از روغنهای توصیهشده در جدول زیر استفاده نمایید( .صفحه )8-3
شماره ویسکوزینه  SAEبراساس دامنه درجه حرارت
درجه

 API SLیا
ACEA A3/A5
 API SL/SMیا
ACEA A3/A5
 API SLیا
ACEA A3
 API SL/SMیا
ACEA A3/A5
 API SL/SMیا
ACEA A3/A5
موتور بنزینی بجز اروپا

روغن توصیه شده
روغن موتور اصلی مزدا

روغن موتور اصلی مزدا

شماره ویسکوزینه  SAEبراساس دامنه درجه حرارت
درجه

 API SG/SH/SJ/SL/SMیا ILSAC
GF-II/GF-III/GF-IV
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نگهداری خودرو توسط مالک
ويسكوزيته روغن موتور يا غلظت آن روي مصرف سوخت اقتصادي و عملكرد آن در آب و هواي سرد مؤثر
ميباشد.
ن موتورهاي با ويسكوزيته پايين ميتوانند مصرف سوخت اقتصادي و عملكرد در آب و هواي سرد را بهبود
روغ 
ن موتورهاي با ويسكوزيته باال
بخشند .اما جهت روغنكاري مطلوب در شرايط آب و هواي گرم نيازمند روغ 
ميباشد.
هنگام انتخاب روغن موتور قبل از تعویض روغن بعدي ،دامنه دمايي كه خودروي شما كار خواهد كرد را در نظر
بگيريد و سپس ويسكوزيته توصيه شده را ازجدول باال انتخاب نماييد.

هشدار
•استفاده از روغن با ويسكوزيته بيشتر از آن چيزي كه در محدوده دمايي خاص توصيه شده ممكن است
سبب آسيب رساندن به موتور شود.
توجه
براي همه موتورها مصرف روغن در شرايط عادي رانندگي معمول ميباشد .اين به علت تبخير ،تهويه داخلي
و سوختن روغن در زمان كار موتور ميباشد .مصرف روغن موتور ميتواند بيش از  0/8ليتر در هر 1000
كيلومتر باشد.
مصرف روغن زماني كه موتور نو است افزايش مييابد .زيرا موتور بايد آببندي شود .مصرف روغن به دور موتور
و بار موتور نيز بستگي دارد .رانندگي در اين شرايط ميتواند مصرف روغن را افزايش دهد.
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نگهداری خودرو توسط مالک

 بازرسی سطح روغن موتور

.1
.2
.3

.4

مطمئن شويد خودرو در يك سطح صاف قرار دارد.
موتور را تا درجه حرارت نرمال گرم نمائيد.
موتور را خاموش نمائيد و  5دقيقه صبر نماييد تا
روغن به كارتر برگردد.
گيج روغن را خارج نماييد ،آن را تميز نموده و
دوباره در جاي خود كامل قرار دهيد.

موتور LF, L5

 .5گيج را دوباره بيرون آورده و سطح روغن را بازديد
نماييد .اگر بين خط  LOWو  FULLباشد خوب
است.
اما اگر نزديك يا كمتر از  LOWباشد ،روغن كافي به
موتور اضافه نماييد تا به سطح  FULLبرسد.

هشدار
روغن موتور بيشتر از  FULLاضافه نكنيد زيرا ممكن
است به موتور آسيب برساند.
 .6قبل از نصب گيج روغن مطمئن شويد كه اورينگ
روي گيج روغن در موقعيت مناسب قرار دارد.
فاصله بين  LOWو  FULLروي گيج روغن بيانگر
مقدار زير ميباشد.
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نگهداری خودرو توسط مالک

مایع خنکكننده موتور

 بازرسی سطح مایع خنککاری موتور

اخطار
از مورد استفاده قرار دادن كبريت و شعله در
محفظه موتور خودداري نماييد و زماني كه
موتور داغ است مايع خنككننده به موتور
اضافه ننماييد:
موتور داغ خطرناك ميباشد .در زمان روشن بودن
موتور برخي از قطعات محفظه موتور بسيار داغ بوده
و احتمال سوختن شما وجود دارد .به دقت مايع
خنككننده را در مخزن مايع خنككننده بازرسي
نماييد .اما آن را باز نكنيد.
سوئيچ موتور را خاموش كنيد و قبل از
كاركردن نزديك فن از نچرخيدن فن مطمئن
شويد:
كاركردن در نزديك فن خنككاري زمانيكه در حال
چرخش است خطرناك ميباشد .فن ممكن است به
طور ناگهاني در زماني كه حتي موتور خاموش است
و درجه حرارت محفظه موتور گرم است شروع به
كار نموده ،ممكن است كه به فن برخورد نماييد و
آسيب ببينيد.
زماني كه موتور و رادياتور گرم
است درب سيستم خنككاري را باز نكنيد:
زماني كه موتور گرم باشد ممكن است ،مايع
خنکكاري گرم و بخار تحت فشار خارج شود،
درنتيجه امكان بروز آسيب وجود دارد.

توجه
تعويض مايع خنككاري بايد توسط يك فرد مجرب
انجام گيرد ،توصيه ميشود كه به نمايندگي مجاز
مزدا مراجعه نماييد.
بازرسي ضديخ و سطح مايع خنككاري در مخزن
ذخيره مايع خنككاري بايد حداقل يك بار در سال
در شروع فصل زمستان و قبل از مسافرت به مكانهايي
كه ممكن است درجه حرارت به زير صفر برسد انجام
گيرد.
وضعيت همه اتصاالت سيستم خنككاري و شيلنگهاي
بخاري را بررسي نماييد.
هر قطعهاي از سيستم خنككاري كه پوسيده يا معيوب
شده را تعويض نمائيد.
زمانيكه موتور سرد است مايع خنككاري بايد در
رادياتور پر بوده و در مخزن ذخيره مايع خنككاري
بايد بين حالت  MAXو  MINقرار داشته باشد.

اگر سطح مايع خنككاري كمتر يا نزديك MIN
ميباشد براي جلوگيري از يخزدن و خوردگي تدريجي
به مخزن ذخيره مايع خنككاري تا سطح  MAXمايع
خنككاري اضافه نماييد.
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نگهداری خودرو توسط مالک

هشدار
•مايع خنككاري موتور ميتواند رنگ خودرو را
از بين ببرد.
•از آب خالص براي درست كردن مايع خنككاري
استفاده نماييد .آب داراي مواد معدني راندمان
خنككاري را كاهش ميدهد.
•فقط آب به سيستم خنككاري اضافه نكنيد.
هميشه از تركيب مايع خنككاري مناسب
استفاده نماييد.
•موتور داراي قطعات آلومينيومي بوده و بهوسيله
مايع خنككاري با پايه اتيلن گليكول براي
پيشگيري از خوردگي و يخزدن محافظت
ميشود.
•از مايع خنككاري حاوي الكل ،متانول ،بورات يا
سيليكات استفاده نكنيد.
اين مواد به سيستم خنككاري صدمه وارد
مينمايند.
•هرگز مايع خنككاري را با الكل و متانول
تركيب نكنيد ،اين مواد سيستم خنككاري
را از بين ميبرد.
• هرگز از محلول بيش از  %60ضديخ استفاده
نكنيد .زيرا راندمان خنككاري را كاهش ميدهد.
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توجه
اگر عالمت “ ”FL22نزديك يا روي درب سيستم
خنككاري وجود دارد از مايع خنككاري موتور نوع
 FL22استفاده نماييد .اگر مايع خنككاري موتور به
غير از نوع  FL22استفاده شده باشد بايد زودتر از
فاصله زماني بيان شده در جدول نگهداري تعويض
گردد.

اگر مخزن ذخيره مايع خنككاري بصورت مكرر خالي
شده و نياز به مايع خنككاري جديد دارد با يك
مكانيك مجرب مشورت نماييد .توصيه ميكنيم به
نمايندگي مجاز مزدا مراجعه نماييد.

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک

روغن ترمز
 بازدید سطح روغن ترمز

مرتباً سطح روغن در مخزن ذخيره را بازديد نماييد.
سطح روغن باید بر روي خط  MAXباشد.
بهطور معمول سطح روغن با افزايش مسافت طي شده
و وابسته به مقدار فرسايش لنتهاي ترمز كاهش
مييابد.
اگر سطح روغن در مخزن ذخيره بيش از حد معمول
كم شود ،سيستم ترمز بايد توسط يك تعميركار مجرب
بازديد شود .ما توصيه ميکنیم به نمايندگي مجاز مزدا
مراجعه نماييد.

 اضافه کردن روغن ترمز

اخطار
دقت نماييد كه روغن ترمز بر روي شما يا روي
موتور نريزد:

ريختن روغن ترمز خطرناك است ،درصورت ورود
به چشم خطر آسيبديدگي جدي وجود دارد.
در صورت بروز ،فورا ً چشم خود را با آب فراوان
بشوييد و به پزشك مراجعه نماييد .ريختن روغن
ترمز بر روي موتور داغ باعث آتشسوزي ميشود.

وقتي كه سطح روغن ترمز پايين باشد ترمزها
بايد بازديد شوند:

سطح كم روغن ترمز خطرناك است ،سطح كم بيانگر
فرسايش لنتهاي ترمز و يا نشتي در سيستم ترمز
است درنتیجه ممكن است ترمزهاي خودرو عمل
نكنند و باعث حادثه گردد.

اگر سطح روغن ترمز كم است روغن تا خط
اضافه نماييد.
قبل از اضافه كردن روغن اطراف درب مخزن ذخيره
روغن را كام ً
التميز كنيد.
MAX

هشدار
•روغن ترمز رنگ خودرو را از بين خواهد برد .اگر
روغن ترمز بر روي سطح رنگی ريخت ،فورا ً آن
را با آب بشوييد.
•از روغنهاي ترمز توصيه نشده استفاده نكنيد
(صفحه  )10-5چون سيستمها را خراب ميكند.
تركيب روغنهاي متفاوت همچنين سيستمها را
خراب مينمايد .اگر سيستم ترمز نياز به روغن
جديد دارد ،با يك تعميركار مجرب مشورت
نماييد .توصيه ميشود به نمايندگي مجاز مزدا
مراجعه نماييد.
8-15

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک

روغن فرمان هیدرولیک

 بازرسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
هشدار
براي جلوگيري از خرابي پمپ فرمان هيدروليك
نبايد خودرو براي يك مدت طوالني در زماني كه
روغن فرمان هيدروليك كم است كار نمايد.
توجه
از روغن فرمان هيدروليك مشخص شده استفاده
نماييد( .صفحه )10-5
سطح روغن فرمان هيدروليك در هر تعويض روغن
موتور با موتور خاموش و سرد بايد مورد بازديد واقع
شود .در صورت نياز روغن اضافه نماييد .روغن فرمان
هيدروليك نياز به تعويض دورهاي ندارد.

روغن بايد بين خطوط  MAXو  MINباشد.
لولهها و شيلنگها را از نظر نشتی و خرابی با چشم
بازدید نمایید.
در صورت نیاز مکرر به افزودن روغن ،به نمایندگی مجاز
مزدا مراجعه نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک
روغن گیربکس اتوماتیک ()ATF

 بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک
سطح روغن گيربكس اتوماتيك بايد مرتب ٌا بازديد شود.
اين عمل را به روش زير انجام دهيد.

هشدار
•همواره سطح روغن موتور را بهروش زير كنترل
نماييد .در صورت عدم كنترل صحيح روغن
موتور ،ميزان روغن درست اندازهگيري نشده و
ممكن است منجر به نقص گيربكس گردد.
•سطح روغن كم باعث افزايش لغزش گيربكس
اتوماتيك و زياد بودن روغن باعث كف كردن،
اتالف روغن و نقص فني در گيربكس اتوماتيك
ميشود.
•از روغن توصيه شده استفاده نماييد (صفحه )10-4
يك روغن توصيه نشده باعث نقص و خرابي در
گيربكس اتوماتيك ميگردد.
 .1خودرو را روي سطحی صاف قرار داده و ترمزدستي
را بكشيد.
 .2از عدم نشتی روغن گیربکس اتوماتیک از لولهها و
شلنگها اطمینان حاصل نمایید.
 .3اهرم تعويض دنده را در همه موقعيتها حركت داده
و سپس در موقعيت پارك ( )Pقرار دهيد.

هشدار
حین گرمشدن موتور از جابهجایی دستهدنده
خودداری نمایید .در صورتیکه سطح روغن گیربکس
اتوماتیک  ATFخیلی پایین باشد ،ممکن است
گیربکس صدمه ببیند.
 .4زماني كه موتور در دور آرام است گيج روغن
گيربكس اتوماتيك را خارج نموده و پس از تميز
كردن ،دوباره آن را در جاي خود قرار دهيد.
 .5مجددا ً گيج روغن را بيرون بكشيد .در صورتیکه
اثری از  ATFدر  5میلیمتر انتهای گیج دیده
نمیشود به آن روغن بیافزایید.

هشدار
در صورتیکه حتی پس از گرم شدن موتور روغن
گیربکس اتوماتیک بر روی گیج دیده نشد ،از
رانندگی با خودرو اجتناب نمایید؛ در غير اينصورت
گيربكس صدمه خواهد ديد.
 .6دنده را در تمامی دندهها قرار داده و از عملکرد
صحیح و عادی گيربكس اطمینان حاصل نمایید.
 .7در جادههای شهری به میزان  5 kmیا بیشتر
رانندگی نمایید.
 .8خودرو را در سطحی صاف پارک نموده و ترمزدستی
را بکشید.

در برخی مدلها.
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 .9اهرم دستهدنده را در وضعیت پارک ( )Pقرار
داده و حین کارکردن موتور در دور آرام سطح
روغن را کنترل نموده ،از قرارداشتن سطح روغن
گیربکس در میزان مناسب اطمینان حاصل نمایید.
در صورتیکه سطح روغن در میزان مناسب نبوده
روغن بیافزایید.
سطح روغن مناسب همانند تصویر بر روی گیج
روغن حک شده است.
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زماني كه خودرو در حال حركت بوده و درجه
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 )150ºF( 65ºCاست سطح روغن بايد بين
( FULLپر) و ( LOWكم) باشد.
محدوده ( Bروغن سرد)
زماني كه موتور در حال حركت نبوده و درجه حرارت
روغن در حدود  )70ºF( 20ºCاست ،سطح روغن
بايد نزديك به شكاف پاييني روي گيج روغن باشد
(نه باالتر از آن).
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هشدار
•از محدوده سرد فقط بهعنوان مرجع اوليه
استفاده نماييد.
•اگر درجه حرارت روغن كم تر از حدود
 )70ºF( 20ºCميباشد ،موتور را روشن نموده
و پس از رسيدن به درجه حرارت عملكردي،
سطح روغن را بازديد نماييد.
•اگر خودرو براي يك مدت طوالني با سرعت زياد
يا در ترافيك شهر در آب و هواي گرم مورد
استفاده واقع گرديده است ،سطح روغن را بعد از
خاموش كردن موتور و خنك شدن روغن بعد از
 30دقيقه بازديد كنيد.

مایع شیشهشوی شیشهها

 بازدید سطح مایع شیشهشوی

اخطار
فقط از مايع شيشهشوي يا آب خالص استفاده نماييد:
استفاده از ضديخ رادياتور به جاي مايع شيشهشوي
خطرناك است .اگر روي شيشه جلو پاشيده شود،
شيشه جلو را كثيف نموده و توانائي ديد شما را كم
نموده و باعث بروز تصادف ميگردد.

سطح مايع شيشهشوي در مخزن ذخيره را بازديد نموده
و در صورت نياز مايع شيشهشوي به آن اضافه نماييد.

گيج روغن را كام ً
ال در محل خود قرار دهيد .زمانيكه
روغن اضافه ميكنيد ،كنترل نماييد كه روغن از خط
( FULLپر) روي گيج روغن بيشتر نباشد.
توجه
براي خواندن درست ،روغن را در هر دو سمت ديواره
گيج روغن بازديد نماييد
در صورت در دسترس نبودن مايع شيشهشوي از آب
خالص استفاده نماييد .براي جلوگيري از يخزدن در
مناطق سردسير فقط از مايع شيشهشوي استفاده نماييد.
توجه
شيشهشوي جلو و عقب از يك مخزن ذخيره مشترك
تغذيه ميشود.
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روغنکاری و گیریسکاری بدنه خودرو
تمامی قطعات متحرک بدنه خودرو ،از قبیل درها،
لوالهای صندوق عقب و قفلها باید همزمان با تعویض
روغن موتور ،روغنکاری و گیریسکاری شوند .حین
گیریسکاری قفلها در زمستان از گیریس و روغن
ضدیخ استفاده نمایید.
از بسته نگه داشته شدن در صندوق عقب ،بهوسیله قفل
دوم ،حین باز شدن قفل اول اطمینان حاصل نمایید.

ف پاککن
تیغههای بر 
هشدار
•واكس داغ مورد استفاده در كارواشهاي اتوماتيك
باعث كاهش قابليت تميزكردن شيشهها توسط
تيغه برف پاككن ميشود.
•براي جلوگيري از خرابي تيغههاي برف پاككن
از بنزين ،پارافين ،تينر رنگ ،يا ديگر حاللها در
نزديك يا روي آنها استفاده نكنيد.
•زمانيكه اهرم برف پاككن در موقعيت
اتوماتيك ( )AUTOو سوئيچ موتور در موقعيت
( ONروشن) قرار دارد ممكن است كه
برف پاككنها بهصورت اتوماتيك در شرايط
زير حركت نمايند:
• اگر سطح شيشه باالي حسگر باران لمس شود.
• اگر سطح شيشه روي حسگر باران بهوسيله
پارچه يا مشابه آن پاك شود.
• اگر شيشه جلو توسط دست يا چيزي مشابه
آن ضربه بخورد.
• اگر حسگر باران از داخل خودرو توسط دست
يا چيزي مشابه آن ضربه بخورد.
مواظب باشيد كه دستان يا انگشتان شما به
برف پاككن گير نكند ،زيرا ممكن است به
شما صدمه بزند يا برف پاككنها خراب شوند.
زمانيكه خودروي خودتان را شستشو ميدهيد
يا تعمير ميكنيد ،اطمينان حاصل نماييد كه
اهرم برف پاككن در موقعيت خاموش ()OFF
قرار دارد.
آلودگي شيشه جلو يا تيغهها توسط مواد خارجي
ميتواند كارايي برف پاككن را كاهش بدهد.
منابع آلودگي خارجي معمول عبارتند از حشرات  ،شيره
درختان و واكس داغي كه در بعضي از كارواشهاي
تجاري مورد استفاده قرار ميگيرد.
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اگر تيغهها بهصورت مناسب شيشه جلو را پاك
نميكنند ،بهوسيله يك حالل خوب يا پاككننده
ماليم ،تيغهها و شيشه جلو را پاك كنيد .سپس با آب
خالص كام ً
ال شستشو دهيد .در صورت نياز دوباره اين
كار را انجام دهيد.

 تعویض تیغههای برف پاککن شیشه جلو

تیپ :A
 .1بازوی برف پاککن را باال برده و مجموعه را
بچرخانید تا گیره قفل پالستیکی در معرض دید
قرار گیرد .مجموعه برف پاککن را بهسمت پایین
فشار دهید ،سپس بازو را بیرون بکشید.

زمانيكه برف پاككنها بهخوبي تميز نميكنند ،احتما ٌال
تيغههاي برف پاككن سائيده شدهاند يا ترك دارند .در
اينصورت آنها را تعويض نماييد.

فشار دهيد

هشدار
براي جلوگيري از خرابي بازوهاي برف پاككن و
ديگر قطعات ،بهوسيله دست برف پاككنها را
حركت ندهيد.

گيره قفل پالستيكي

توجه
با توجه به اينكه از تيغههاي برف پاككن مخصوص
استفاده شده است ،زمانيكه قصد خريد تيغههاي
برف پاككن را داريد با يك تعميركار مجرب
مشورت نماييد .توصيه ميشود به نمايندگي مجاز
مزدا مراجعه نماييد.

هشدار
براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو ،اجازه ندهيد
بازوي برف پاككن به شيشه جلو اصابت نمايد.
 .2الستیک تیغه برف پاککن را بهسمت پایین کشیده
و سپس آنرا از نگهدارنده تیغه بیرون بکشید.

تيغه فلزي نگهدارنده

گيره
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 .3از الستيك تيغه برف پاككن تيغه تقويتكننده
فلزي را خارج نموده و آنرا در تيغه جديد نصب
نماييد.

هشدار
•تيغه تقويتكننده را خم نكنيد يا دور نياندازيد.
شما دوباره به آن نياز خواهيد داشت.
•اگر تيغه تقويتكننده فلزي تغيير حالت داده
باشند ،راندمان پاككردن تيغهها كاهش پيدا
ميكند.
همچنين تيغه تقويتكننده فلزي سمت راننده
را بهجاي سمت سرنشين استفاده نكنيد و
بالعكس.
•در نصب مجدد تيغه فلزي تقويتكننده بر
روي الستيك تيغه برف پاككن دقت كنيد كه
انحناي نوار فلزي به همان صورتيكه روي تيغه
برف پاككن كهنه نصب شده بود قرار گيرد.

 .4در نصب الستيك تيغه برف پاككن دقت نماييد.
سپس مجموعه تيغه برفپاكکن را برعكس مراحل
بازكردن نصب نماييد.

تیپ B

 .1بازوی برف پاککن را بلند کنید.
 .2ضامن را باز نموده و مجموعه تیغه برف پاککن را
در جهت فلش بیرون بکشید.
ضامن پالستیکی

هشدار
براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو ،اجازه ندهيد
بازوي برف پاككن به شيشه جلو اصابت نمايد
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 .3الستیک تیغه برف پاککن را بهسمت پایین کشیده
و سپس آنرا از نگهدارنده تیغه بیرون بکشید.

گيره

 .4تیغه تقویتکننده فلزی را از هر دو الستیک تیغه
برف پاککن خارج نموده و آنها را در تیغه جدید
نصب نمایید.

هشدار
•تيغه تقويتكننده را خم نكنيد يا دور نياندازيد.
شما دوباره به آن نياز خواهيد داشت.
•اگر تيغههای تقويتكننده فلزي تغيير حالت
داده باشند ،راندمان پاككردن تيغهها كاهش
پيدا ميكند .همچنين تيغه تقويتكننده فلزي
سمت راننده را بهجاي سمت سرنشين استفاده
نكنيد و بالعكس
•در نصب مجدد تيغه فلزي تقويتكننده بر
روي الستيك تيغه برف پاككن دقت كنيد كه
انحناي نوار فلزي به همان صورتيكه روي تيغه
برف پاككن كهنه نصب شده بود قرار گيرد.
 . .5در نصب الستيك تيغه برف پاككن دقت نماييد.
سپس مجموعه تيغه برف پاكکن را برعكس مراحل
بازكردن نصب نماييد.

 تعویض تیغه برف پاککن عقب

درصورتیکه برف پاککن ها ،دیگر شیشه را بهخوبی
تمیز نمیکنند ،تیغهها فرسوده شده یا ترک خوردهاند
و باید تعویض شوند.

هشدار
براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو ،اجازه ندهيد
بازوي برف پاك كن به شيشه جلو اصابت نمايد.
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 .1بازوي برف پاككن را باال برده و تيغه برف پاككن
را بهسمت راست چرخانده تا قفل آن آزاد شود،
سپس تيغه را خارج نماييد.

هشدار

 .3تيغه تقويتكننده فلزي را از الستيك تيغه
برف پاككن خارج نموده و آنرا در تيغه جديد
نصب نماييد.

هشدار

براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو ،اجازه ندهيد
بازوي برف پاككن به شيشه جلو اصابت نمايد.

تيغه تقويتكننده را خم نكنيد يا دور نياندازيد .شما
دوباره به آن نياز خواهيد داشت.

 .2با دقت تيغه جديد را نصب كنيد ،سپس تيغه را
برعكس مراحل بازكردن نصب نماييد.

 .4در نصب الستيك تيغه برف پاككن دقت نماييد.
سپس مجموعه تيغه برف پاكکن را برعكس مراحل
بازكردن نصب نماييد.
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باتری

اخطار
قبل از استفاده از باتري يا بازرسي نمودن براي اطمينان از ايمني و جابجايي صحيح
احتياطهاي زير را به دقت مطالعه نماييد:
هميشه چشمان خود را در حين كاركردن درنزديكي باتري محافظت نماييد:

كاركردن بدون عينك خطرناك است .مايع باتري شامل اسيد سولفوريك ميباشد كه اگر روي چشمان شما
بپاشد باعث نابينايي ميشود .همچنين باتري در حالت عادي ،گاز هيدروژن توليد مينمايد كه قابل احتراق بوده
و درنتيجه خطر انفجار باتري وجود دارد.

از تماس چشمها و دستها با مايع باتري جلوگيري نموده و از دستکش و عینک محافظ
استفاده نمایید:

پاشيدن مايع باتري خطرناك است.
مايع باتري شامل اسيد سولفوريك ميباشد كه اگر داخل چشمها يا روي پوست يا لباسهايتان بريزد بسيار
خطرناك است .در صورت بروز ،فورا ً چشمهاي خود را با آب فراوان بهمدت  15دقيقه يا پوست خود را به طور
كامل شستشو داده و به پزشك مراجعه نماييد .براي جلوگيري از تماس مايع باتري با پوست دست از دستكش
محافظ استفاده نماييد.

هميشه باتري را از دسترس كودكان دور نگه داريد:

بازي كردن كودكان در نزديكي باتري خطرناك است .مايع باتري اگر در چشمها يا روي پوست ريخته شود
بسيار خطرناك است.

شعله و جرقه را از خانههاي باتري دور نگهداريد و در حين كاركردن درنزديكي باتري
اجازه ندهيد ،ابزارآالت فلزي با قطب ( )+يا قطب منفي ( )-تماس پيدا نمايد .اجازه ندهيد ترمينال
مثبت ( )+باتري با بدنه خودرو تماس پيدا نمايد:

شعله و جرقه نزديك خانههاي باز باتري خطرناك است .گاز هيدروژن توليد شده ناشي از عملكرد عادي باتري
قابل احتراق بوده و خطر انفجار باتري وجود دارد .نتيجه انفجار باتري سوختگي و آسيبديدگي ميباشد .آتش
سيگار و جرقه را از باتري و خانههاي باز دور نگه داريد.
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اخطار
شعله و جرقه شامل سیگار را از خانههای باز باتری دور نگه دارید:

شعله و جرقه نزدیک خانههای باز باتری خطرناک است .گاز هیدروژن تولید شده ناشی از عملکرد عادی باتری،
قابل احتراق بوده و خطر انفجار باتری وجود دارد .نتیجه انفجار باتری سوختگی و آسیبدیدگی می باشد.
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 نگهداری باتری

توجه
قبل از انجام موارد نگهداری از باتری ،پوشش باتری
را جدا نمایید.
پوشش (کاور) باتری

هشدار
•از وسایلی که نیروی شدید وارد میکنند همانند
انبردست یا پیچگوشتی استفاده نکنید.
•در صورت وارد آمدن نیروی شدید به گیرههای
باتری ،ممکن است گیرهها بشکنند.

گیره

براي بدست آوردن بهترين بازده از يك باتري:
•باتري را در محل خود محكم نصب نماييد.
•روي باتري را تميز و خشك نگه داريد.
•ترمينالها و اتصاالت را تميز كنيد ،سفت نماييد و
ترمينالها را با مواد نفتي يا گريس بپوشانيد.
•در صورت پاشیدهشدن الکترولیت به اطراف باتری
آنرا بالفاصله با محلول آب و جوش شیرین تمیز
نمایید.
•اگر خودرو براي يك مدت طوالني استفاده نميشود،
كابلهاي باتري را جدا نماييد.

پوشش (کاور) باتری
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 بازدید سطح الکترولیت

 شارژ باتری

اگر سطح الكتروليت باتري كم باشد باعث دشارژ سريع
باتري ميشود.

سطح حداکثر
سطح حداقل
حداقل هر هفته یکبار سطح الکترولیت را بازرسی نمایید.
در صورت پایین بودن سطح الکترولیت ،درپوشها را
برداشته و آب مقطر بیافزایید تا سطح الکترولیت بین
سطوح حداکثر و حداقل قرار گیرد.
بیش از حد پُر نکنید.
ً
غلظت الکترولیت را مخصوصا در هوای سرد با هیدرومتر
اندازهگیری نمایید و درصورت پایین بودن غلظت ،باتری
را شارژ نمایید.
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توجه
•قبل از انجام دادن نگهداري يا شارژ باتري همه
لوازم جانبي و موتور را خاموش نماييد.
•براي جداكردن باتري ابتدا كابل منفي را باز
نماييد و در زمان اتصال باتري آن را در انتها
نصب نماييد.
•پیش از شارژ مجدد باتری ،درپوشهای باتری
را جدا نمایید.
•درصورتيكه بهعلت روشن بودن چراغها براي مدت
زمان طوالني درحين خاموش بودن موتور باتري
سريعاً دشارژ (تخليه) شود ،براي شارژ كردن باتري
بايد به اندازه باتري و ظرفيت شارژر توجه شود.
•اگر باتري بهتدريج در اثر بار مصرفي زياد در حالت
استفاده از خودرو تخليه شد ،آنرا بهوسيله شارژر با
اندازه و ظرفيت متناسب با باتري شارژ نماييد.

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک

الستیکها
براي عملكرد مناسب ،ايمني و مصرف سوخت اقتصادي،
هميشه فشار باد الستیک را در محدوده توصيه شده نگه
داريد .مقدار بار و وزن توزيعي را در محدوده توصيهشده
نگه داريد.

اخطار
استفاده از الستیکهاي مختلف:

رانندگيكردن با انواع مختلفي از الستیکها
در خودرويتان خطرناك است ،كه نتيجه آن
فرمانپذيري ضعيف و ترمزگيري ضعيف و كم شدن
كنترل خودرو است.
براي مدت زمان محدود از الستیک زاپاس موقت
استفاده كنيد .فقط از انواع يكسان الستیکها
(راديال ،باياس) روي هر چهار چرخ استفاده
نماييد.

استفاده كردن از الستیکهای با سايز غلط:

استفادهكردن از ديگر الستیکهاییكه مشخصات
آن براي خودرو مزداي شما توصيه نشده است
خطرناك ميباشد (صفحه  )10-11زيرا روي آسايش
حین رانندگي ،فرمانپذيري ،بازي فرمان ،بازي
الستیک و دقت سرعتسنج جدا ً تأثير ميگذارد
و نتيجه آن براي شما خطر تصادف ميباشد.
از الستیکهایی كه مشخصات آن با خودروي
مزدايتان مطابقت دارد استفاده نماييد.

 بازدید فشار باد الستیکها

اخطار

هميشه باد الستیکها را در فشار مناسب نگه
داريد:

پرباد و كم باد بودن الستیکها خطرناك است.
فرمانپذيري ضعيف يا عيب غير منتظره الستیک
باعث بروز حادثه خطرناك ميگردد.
به جدول مشخصات در صفحه  10-11مراجعه
نماييد.

فشار باد همه الستیکها را (همچنين زاپاس) ماهيانه
و در زمان سردبودن الستیک بازديد كنيد .براي داشتن
بهترين آسايش رانندگي ،فرمانپذيري و كم كردن
فرسايش الستیکها ،فشار باد الستیکها را در فشار
توصيه شده نگهداري نماييد.
به مشخصات در صفحه  10-11مراجعه نمایید.
توجه

•هميشه در زمان سردبودن الستیکها ،فشار باد
آنها را كنترل نماييد.
•فشار باد الستیکهای گرم بهطور معمول از
مقدار توصيه شده بيشتر است .براي تنظيم
فشار باد الستیکهای گرم هواي درون الستیک
را خالي نكنيد.
•الستیک كم باد باعث افزايش مصرف سوخت،
سايش غيريكنواخت و بيش از حد الستیک و
ضعيف شدن آببندي لبههاي الستیک خواهد
شد ،كه باعث تغيير شكل چرخ شده و درنتيجه
الستیک از ديواره رينگ جدا ميشود. .

در برخی مدلها.
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نگهداری خودرو توسط مالک
توجه
• فشار بيش از حد الستیک باعث حركت ناماليم،
سايش شديد و غيريكنواخت و افزايش خطر
صدمهديدن الستیک براثر ناهمواريهاي جاده
ميشود .فشار باد الستیکها را در میزان صحیح نگه
دارید .در صورتیکه اغلب احتیاج به تنظیم باد دارید،
الستيك را در نمایندگی مجاز مزدا کنترل نمایید.

 جابهجایی الستیکها

براي فرسايش يكنواخت الستیکها آنها را در هر
 10/000كيلومتر جابهجا نماييد (درصورت وجود
فرسايش نامنظم اين عمل را زودتر انجام دهيد).
توجه

جابهجاییالستیکهاشاملالستیکزاپاسموقتنمیشود.
همچنين ،الستیکها را براي فرسايشهاي ناهموار و
خرابي بازديد كنيد .فرسايش غيرعادي الستیک معموالً
نتيجه يا تركيبي از شرايط زير ميباشد:
•فشار غيرصحيح باد الستیک
•زواياي نادرست چرخ
•خارج شدن چرخ از حالت باالنس
•ترمزگيري شديد
بعد از جابهجايي الستیکها ،فشار باد همه الستیکها را
در محدوده مشخص شده قرار دهيد (صفحه  )10-11و
مهرههاي چرخ را براي سفت بودن بازديد نماييد.

هشدار

(خودروهای فاقد الستیک زاپاس موقت)
از آنجا که خودرو شما فاقد الستیک زاپاس میباشد،
نمیتوانید جابهجایی الستیکها را با استفاده از
جک بهصورت ایمن انجام دهید .توصیه میشود
جهت جابهجایی الستیکها به نمایندگی مجاز مزدا
مراجعه نمایید.
از الستیک زاپاس موقت حین جابهجایی الستیکها
استفاده نکنید.

الستیکهای فلشدار (يك جهته) و الستیکهای
راديال كه داراي الگوي آج نامتقارن ميباشند را فقط
از جلو به عقب نه حالت كنار به كنار جابهجا نماييد.
اگر الستیکها به حالت كنار به كنار جابهجا شوند،
عملكرد الستیک تقليل پيدا خواهد نمود.

 تعویض کردن یک الستیک

اخطار

هميشه از الستیکهای با وضعيت خوب
استفاده كنيد:

رانندگي با الستیکهای فرسوده خطرناك است
كه باعث كاهش ترمزگيري و فرمانپذيري و قدرت
كشش خواهد شد كه نتيجه آن تصادف است.

جلو خودرو
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نگهداری خودرو توسط مالک
اگر يك الستیک بهطور يكنواخت فرسايش پيدا نمايد،
نشانگر فرسايش در عرض آج الستیک ظاهر خواهد شد
كه بهصورت يك نوار در عرض آج ديده ميشود.
درصورت بروز الستیک را تعويض نماييد.
نشانگر فرسايش آج

 الستیک زاپاس اضطراری

الستیک زاپاس اضطراري را حداقل هر ماه يكبار براي
اطمينان از فشار باد مناسب بازديد نماييد.
توجه
حتي اگر الستیک زاپاس موقت استفاده نشده باشد،
به تدريج از وضعيت نرمال خارج ميشود.

آج فرسوده

آج نو

در صورت ظاهرشدن نشانگر فرسايش آج ،الستیک را
تعويض نماييد.

بهدليل ساختار خاص الستیک زاپاس موقت
جابهجا كردن آن به آساني ميسر ميباشد .اين الستیک
كوچكتر و سبكتر از يك الستیک معمولي است و
بايد فقط براي مواقع اضطراري و براي مسافتهاي كم
استفاده شود .از الستیک زاپاس اضطراري تا تعمير
نمودن الستیک معمولي استفاده ميشود.
فشاربادالستیکزاپاس4/2kgf/cm2(420kpaیا)60psi
نگهداشتهشود.

هشدار
•از رينگ الستیک زاپاس موقت براي الستیک
نوع برفي يا يك الستیک معمولي استفاده
نكنيد; در غير اين صورت هر دو الستیک و
رينگ خراب خواهد شد.
•عمر الستیک زاپاس موقت كمتر از 5/000
كيلومتر ميباشد .باتوجه به وضعيت رانندگي
اين طول عمر ممكن است كمتر نيز شود.
•از الستیک زاپاس موقت براي مدت محدود
استفاده ميگردد .به هرحال ،اگر نشانگر فرسايش
آج ظاهر شد ،الستیک را با نوع مشابه الستیک
زاپاس موقت تعويض نماييد (صفحه )8-32
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نگهداری خودرو توسط مالک

 تعویض یک چرخ

اخطار
هميشه از چرخهاي با اندازه مناسب بر روي
خودرويتان استفاده نماييد:

استفاده از چرخ با سايز نادرست خطرناك است.
زيرا بر روي راندمان ترمزگيري و فرمانپذيري
تأثير گذشته و كنترل و هدايت كاهش پيدا نموده
و موجب تصادف ميگردد.

توجه
•يك چرخ با سايز نادرست ممكن است روي
موارد زيرا تأثير منفي بگذارد:
•قرارگیری مناسب و فیت شدن الستیک
•طول عمر چرخ و الستیک
•فاصله از زمین
•لقي زنجير چرخ
•دقت سرعتسنج
•ميدان نور چراغهاي جلو
•ارتفاع سپر
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زمانيكه يك چرخ را تعويض مينماييد مطمئن شويد
كه چرخ جديد داراي قطر ،پهناي رينگ برابر با نوع
اصلي كه در كارخانه نصب شده باشد.
باالنس كردن مناسب يك الستیک باعث بهينهشدن
رانندگي و كمك به كاهش فرسايش الستیک ميشود.
باالنس نبودن الستیکها باعث لرزش و فرسايش
غيريكنواخت همانند نقاط صاف در الستیک ميشود.
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نگهداری خودرو توسط مالک

المپ چراغها
المپهای زنون AFS /
چراغ نقشهخوانی  /مطالعه جلو
چراغ راهنما
(نوع )LED

(المپهای هالوژن)
چراغ راهنما (نوع المپی)

چراغ نقشهخوانی  /مطالعه جلو

چراغ راهنما (نوع المپی)

چراغ کوچک پارک
چراغهای راهنمای جلو

چراغ کوچک پارک

چرا غ راهنمای جلو
چراغهای راهنمای جلو

چراغهای جلو (نورباال  /نورپایین)/
∗1 AFS

چراغهای جلو فعال ()AFS

چراغهای مهشکن جلو

چراغ جلو (نورباال)

هاچبک

چراغهای مهشکن جلو

چراغهای جلو (نورباال  /نورپایین)/
چراغهای فعال1

صندوقدار
چراغ سقف (عقب)

چراغ محفظه بار

چراغ سقف (عقب)

چراغ راهنمای عقب
چراغهای ترمز  /عقب
چراغ مهشکن عقب
چراغ دنده عقب

چراغ ترمز باال

برخی مدلها.
1مجهز به چراغهای فعال

چراغ پالک راهنمایی

چراغهای ترمز  /عقب
چراغ راهنمای عقب
چراغ مهشکن عقب
چراغ دنده عقب
چراغ ترمز باال
چراغ پالک راهنمایی
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نگهداری خودرو توسط مالک

اخطار

هرگز المپ زنون را شخص ًا تعویض نکنید:

تعویض المپهای زنون خطرناک است چرا که
المپهای زنون با ولتاژ باال عمل کرده و ممکن است
در اثر در دست گرفتن اشتباه المپ ،دچار شوک
الکتریکی شوید .در صورت لزوم ،برای تعویض المپ
زنون با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

هرگز درهيچ شرايطي بدون دستكش (قسمت
شيشهاي  -حباب) المپ هالوژن را لمس نكنيد
و همواره درحين كار در اطراف المپها از
عينك ايمني استفاده نماييد:

شكستن المپهاي هالوژن خطرناك ميباشد زيرا
اين المپها حاوي گاز فشرده ميباشند و درصورت
شكستن منفجر شده و خطر بروز آسيبديدگي
ناشي از آزاد شدن گاز داخل المپ وجود دارد.
درصورت لمس نمودن قسمت شيشهاي المپ
بهوسيله دست (بدون دستكش) ،چربي دست كه بر
روي المپ باقي ميماند درحين روشن شدن المپ
باعث داغ شدن و انفجار المپ ميشود.

هميشه المپ هالوژن را دور از دسترس كودكان
نگهداري نماييد:

بازی کردن بچهها با المپهای هالوژن بسیار
خطرناک میباشد .در صورت انداختن یا شکستن
المپ هالوژن امکان صدمات جسمی جدی بسیار
شدید است.
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توجه
•براي تعويض المپ ،با يك تعميركار مجرب
تماس بگيريد .ما توصيه ميكنيم به نمايندگي
مجاز مزدا مراجعه نماييد.
•اگر به صورت اتفاقي به المپ هالوژن دست زديد
المپ هالوژن بايد قبل از استفاده توسط الكل
پاك گردد.
•از يك پوشش محافظ و جعبه مقوايي براي
تعويض كردن المپ استفاده نماييد .المپ كهنه
را بالفاصله در پوشش محافظ قرار داده و از
دسترس كودكان دور نگه داريد.

 تعویض المپ چراغهای بیرونی
المپهای هالوژن  /سیستم فعال چراغهای جلو

تعویض المپهای جلو
المپهای نورباال  /نورپایین ،سیستم نور روز،
(اروپا)
در صورت لزوم تعویض این المپها به نمایندگی مجاز
مزدا مراجعه نمایید.
تعویض المپ های پارک
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2سوکت مجموع المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و آنرا خارج نمایید.

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک
 .3المپ را از سوکت جدا نمایید.

 .4المپ جدید را عکس مراحل باز کردن در سوکت جا
بزنید.
چراغهای راهنمای جلو
 .1از قرارداشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2حین تعویض المپ سمت راست ،موتور را
استارتزده ،غربیلک فرمان را کام ً
ال بهسمت چپ
چرخانده ،موتور را خاموش نمایید .حین تعویض
المپ سمت چپ ،غربیلک فرمان را کام ً
ال بهسمت
راست بچرخانید.
 .3بخش میانی خارهاي نگهدارنده را در خالف جهت
عقربههای ساعت چرخانده و خار نگهدارنده را
بیرون بیاورید .سپس روكش گلگیر را بهسمت عقب
بکشید.
پیاده کردن

 .4کانکتور الکتریکی را با فشار دادن خارهای کانکتور با
انگشتانتان از المپ جدا نموده و کانکتور را بهسمت
پایین بکشید.

 .5سوکت و مجموعه چراغ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و پیاده کنید.

نصب کردن
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نگهداری خودرو توسط مالک
 .6المپ را از سوکت بیرون بکشید.

المپهای هالوژن
المپهای نور باال
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2بهوسیله فشار دادن خار روی کانکتور با انگشتان و
کشیدن کانکتور بهسمت پایین ،المپ را از کانکتور
الکتریکی خارج نمایید.
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 .3سوکت و مجموعه المپ را چرخانده و بیرون بکشید.
المپ را بهدقت از سوکت مربوطه بهوسیله بیرون
کشیدن مستقیم المپ بهسمت عقب خارج نمایید.

 .4المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایید.
چراغ های نورپایین
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2با فشار دادن خار کانکتور با انگشتان و کشیدن
کانکتور بهسمت پایین ،المپ را از کانکتور الکتریکی
خارج نمایید.

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک
 .3سوکت و مجموعه المپ را چرخانده و بیرون بکشید.
بهوسیله بیرون کشیدن مستقیم المپ بهسمت عقب
المپ را بهدقت از سوکت مربوطه خارج نمایید.

 .3بخش میانی خار نگهدارنده را در خالف جهت
عقربههای ساعت چرخانده و خار نگهدارنده را بیرون
بیاورید .سپس گلگیر را بهسمت عقب بکشید.
پیاده کردن

نصب کردن

 .4المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایید.

چراغهای راهنمای جلو
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2حین تعویض المپ سمت راست ،موتور را
استارتزده ،غربیلک فرمان را کام ً
ال بهسمت چپ
چرخانده ،موتور را خاموش نمایید .حین تعویض
المپ سمت چپ ،غربیلک فرمان را کام ً
ال بهسمت
راست بچرخانید.

 .4با فشار دادن خار کانکتور با انگشتان و کشیدن
کانکتور بهسمت پایین ،المپ را از کانکتور الکتریکی
خارج نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک
 .5سوکت و مجموعه چراغ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و پیاده کنید.
 .6المپ ار از سوکت بیرون بکشید.

 .3سوکت و مجموعه المپ را چرخانده و بیرون بکشید.
بهوسیله بیرون کشیدن مستقیم المپ بهسمت عقب
المپ را بهدقت از سوکت مربوطه خارج نمایید.
پیاده کردن

نصب کردن

 .7المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایید.

چراغهای پارک
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2حین تعویض المپ سمت راست ،موتور را
استارتزده ،غربیلک فرمان را کام ً
ال بهسمت چپ
چرخانده ،موتور را خاموش نمایید .حین تعویض
المپ سمت چپ ،غربیلک فرمان را کام ً
ال بهسمت
راست بچرخانید.
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 .4سوکت و مجموع المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانیده و بیرون بکشید.
 .5المپ را از سوکت بیرون بکشید.

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک
 .6المپ جدید را عکس مراحل باز کردن نصب
نمایید.
توجه

 .3با فشاردادن خار كانكتور توسط انگشت و كشيدن
كانكتور بهسمت پايين المپ را از كانكتور الكتريكي
جدا نماييد.

حین نصب چراغهای پارک ،از محکم شدن آداپتور
اطمینان حاصل نمایید.
آداپتور

تعویض المپهای مهشکن جلو

 .4سوكت و مجموعه المپ را چرخانده و آنرا خارج
نماييد و بهوسیله بیرون کشیدن مستقیم المپ
بهسمت عقب ،المپ را بهدقت از سوکت مربوطه
خارج نمایید.

 .1از قرارداشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2پیچهاي كاور پايين را درخالف جهت عقربههای
ساعت باز نموده و سپس پیچهای كاور پايين را از
داخل سپر خارج نمایید.

 .5المپ جديد را عكس مراحل باز كردن ،نصب
نماييد.
چراغهای راهنمای جانی
مجهز به المپ LED

بهدلیل پیچیدگی و دشواری مراحل تعویض ،المپهای
 LEDباید توسط تعمیرکار مجرب تعویض شوند ،توصیه
ميشود به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
در برخی مدلها.
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نگهداری خودرو توسط مالک
توجه

تعویض المپهای  LEDامکانپذیر نمیباشد.
باید تمامی مجموعه را با هم تعوض نمایید.

 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2مجموعه نشان داده شده در تصوير را بصورت
كشويي خارج نماييد.

چراغهای ترمز  /چراغهای کوچک عقب
مجهز به المپ LED

بهدلیل پیچیدگی و دشواری مراحل تعویض ،المپهای
 LEDباید توسط تعمیرکار مجرب تعویض شوند،
توصیه ميشود به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
توجه

تعویض المپهای  LEDامکانپذیر نمیباشد.
باید تمامی مجموعه را با هم تعوض نمایید.
	.3كانكتور الكتريكي را با كشيدن بهسمت عقب از
مجموعه جدا نماييد.

 .4چراغ راهنماي جديد را عكس مراحل بازكردن نصب
نماييد.
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نگهداری خودرو توسط مالک
(هاچبک)
 .1از قرارداشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2پوشش چراغ را بردارید.

سمت راست

سمت چپ

 .3سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و خارج نمایید.
 .4المپ را از سوکت جدا نمایید.

 .5المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک
چراغهای راهنمای عقب
(صندوقدار)
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2مجموعه نشان داده شده در تصوير را بصورت
كشويي خارج نماييد.

(هاچبک)
 .1از قرارداشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغ راهنما در
حالت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2پوشش را بردارید.
سمت چپ

پیاده کردن
نصب کردن

سمت راست
 .3سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و خارج نمایید.
 .4المپ را از سوکت جدا نمایید.

 .3سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و خارج نمایید.
 .4المپ را از سوکت جدا نمایید.
 .5المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.

 .5المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک
چراغهای دنده عقب ،چراغ مهشکن عقب

(صندوقدار)
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2مجموعه نشان داده شده در تصوير را بصورت
كشويي خارج نماييد.

(هاچبک)
 .1از قرارداشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغ راهنما در
حالت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2پوشش را بردارید.

پیاده کردن
نصب کردن

 .3سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و خارج نمایید.
 .4المپ را از سوکت جدا نمایید.

وضعیت ( liockقفل)

 .3سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و خارج نمایید.
 .4المپ را از سوکت جدا نمایید.

 .5المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.

 .5المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.

در برخی مدلها.
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نگهداری خودرو توسط مالک
چراغهای ترمز سوم
(صندوقدار)
 .1از قرار داشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2مجموعه نشان داده شده در تصوير را بصورت
كشويي خارج نماييد.

(هاچبک)
 .1از قرارداشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغ راهنما در
حالت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2قاب باالیی در صندوق عقب را بردارید.

پیاده کردن
نصب کردن

 .3با فشاردادن خار روي كانكتور توسط انگشت و
كشيدن كانكتور بهسمت چپ المپ را از كانكتور
الكتريكي جدا نماييد.

 .3سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و خارج نمایید.
 .4المپ را از سوکت جدا نمایید.
 .4سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربههای
ساعت چرخانده و آنها را جدا نمایید.
 .5المپ را از سوکت جدا نمایید.

 .5المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.
 .6المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک
چراغهای پالک
 .1از قرارداشتن سوئیچ خودرو و کلید چراغهای جلو
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید.
 .2با استفاده از پيچگوشتي دوسو كه براي جلوگيري از
خرابي طلق چراغها ،آنرا با يك پارچه نرم نوارپیچی
کردهاید ،با دقت لبه طلق چراغها را اهرم نموده و
طلق را جدا نماييد.

 تعویض المپ چراغهای داخل خودرو

چراغهای باالی سر /مطالعه (جلو) ،باالی سر
(عقب) ،آینه آفتابگير
 .1با استفاده از پيچگوشتي دوسو كه براي جلوگيري از
خرابي طلق چراغها ،آنرا با يك پارچه نرم نوارپیچی
کردهاید ،با دقت لبه طلق چراغها را اهرم نموده و
طلق را جدا نماييد.
 .2المپ را بهسمت بيرون كشيده و آنرا خارج نماييد.
چراغ باالی سر  /چراغ مطالعه (جلو)

 .3المپ را بهسمت بيرون كشيده و آنرا خارج نماييد.

چراغ باالی سر (سقف) عقب

لبه

 .4المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.

چراغ آینه آفتابگير

 .3المپ جدید را عکس مراحل بازکردن ،نصب نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک
غ صندوق عقب (صندوقدار)
المپ چرا 
 .1هر دو سمت لبههای طلق چراغ را فشار داده و آنرا
خارج نمایید.
 .2المپ را بهسمت بیرون کشیده خارج نمایید.

المپ چراغ محفظه بار
(هاچبک)
 .1با استفاده از پيچگوشتي دوسو كه براي جلوگيري از
خرابي طلق چراغها ،آنرا با يك پارچه نرم نوارپیچی
کردهاید ،با دقت لبه طلق چراغها را اهرم نموده و
طلق را جدا نماييد.
 .2المپ را بهسمت بيرون كشيده و آنرا خارج نماييد.

 .3المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایید.

 .3المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایید.
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نگهداری خودرو توسط مالک

فیوزها

سيستمهاي الكتريكي خودرو شما توسط فيوزها محافظت
ميشوند.
اگر چراغها  ،لوازم جانبي يا كنترل كنندهها كار نكردند،
مدار مربوطه آنرا بررسي نماييد كه فيوزي نسوخته
باشد.
اگر فيوز مشابه فيوز اوليه دوباره سوخت ،از سيستم
استفاده نكنيد و با يك تعميركار مجرب تماس بگيريد،
ما توصيه ميكنيم به يك نمايندگي مجاز مزدا مراجعه
نماييد.

 .3فیوز را مستقیماً با استفاده از ابزار فیوزکِش که
داخل درپوش جعبه فیوز محفظه موتور قرار دارد
بیرون بکشید.

 تعویضکردن فیوز

تعويضكردن فيوزهای جعبه داشبورد سمت سرنشين
جلو
اگر يك سيستم الكتريكي كار نميكند ،ابتدا فيوزهاي
روي جعبه فيوز سمت سرنشين را بررسي نماييد.
 .1سوئيچ موتور و ديگر كليدها را خاموش نماييد.
 .2درپوش را خارج نماييد.

 .4فیوز را بازدید نمایید و اگر سوخته بود آنرا تعویض
نمایید.

سوخته

سالم

 .5فیوز جدید كه از نظر آمپر با فيوز سوخته شده
يكسان است ،در محل خود قرار دهيد و مطمئن
شويد كه فيوز محكم نصب شده است .اگر اين كار
را نميتوانيد انجام دهيد باید يك تعميركار مجرب
آنرا نصب نمايد .توصيه ميشود به نمايندگي مجاز
مزدا مراجعه نماييد.
اگر شما فيوز يدكي نداريد ميتوانيد از فيوز مدارهايي
كه عملكرد آنها چندان ضروري نيست همانند مدار
آينه برقي ( )MIRRORيا فندك ( )CIGARكه
داراي آمپر يكساني هستند استفاده نماييد.
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نگهداری خودرو توسط مالک

هشدار
هميشه فيوز را با فيوز مشابه از نظر آمپر تعويض
كنيد در غير اين صورت ممكن است به سيستم
الكتريكي صدمه وارد نماييد.
تعويضكردن فيوزهاي محفظه موتور
اگر چراغهاي جلو يا ديگر قطعات الكتريكي كار نميكند
و فيوزهاي اتاق خودرو سالم هستند ،جعبه فيوز زير درب
موتور را بازديد نماييد .اگر يك فيوز سوخته است ،بايد
تعويض شود .براي اينكار مراحل زير را دنبال كنيد:
 .1سوئيچ موتور و همه ديگر كليدها را خاموش نماييد.
 .2درپوش جعبه فيوز را باز نماييد.

 .3اگر غير از فيوز اصلي ،فيوز ديگري سوخته بود،
آنرا با يك فيوز جديد كه از نظر آمپر يكسان است
تعويض نمايد.

سالم

سوخته

اخطار
هرگز فيوز اصلي را خودتان تعويض نكنيد.
اينكار را به تعميركار مجاز مزدا بسپاريد:

جعبه فیوز

تعويض فيوز اصلي توسط خودتان خطرناك است زيرا
فيوز اصلي فيوزی با جريان باال ميباشد كه نتيجه
تعويض اشتباه ميتواند به بروز شوك الكتريكي و با
اتصال كوتاه منجر به آتشسوزي شود.

جعله رله
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نگهداری خودرو توسط مالک

 جعبه فیوز

جعبه فیوز (محفظه موتور)

شرح
1

FAN 2

2

ENG MAIN

3

BTN 1

4

A/C MAG

5

H/L HI

6

FOG

7

H/L WASH

8

SUNROOF

9

F.DEF RH

10

F.DEF LH

11

FAN 1

12

ROOM

13

TCM

14

DSC

آمپر فیوز
40 A
40 A
50 A
7/5 A
20 A
15 A
20 A
15 A
40 A
40 A
40 A
15 A
15 A
20 A

قطعات محافظتشده
فن خنککننده

سیستم کنترل موتور
برای حفاظت از مدارهای گوناگون
ایرکاندیشن A/C
نورباالی چراغهای جلو
چراغهای مهشکن
شستشوي چراغهاي جلو
سانروف( سقف كشويي)
گرمکن شیشه جلو
گرمکن شیشه جلو
فن خنککننده
چراغهای داخلی
TCM

سیستم کنترل ديناميكي پایداری خودرو

در برخی مدلها.
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نگهداری خودرو توسط مالک
آمپر فیوز

شرح
15

BTN 2

7/5 A

-

قطعات محافظتشده

برای حفاظت از مدارهای گوناگون

-

16

AT PUMP

17

HEATER

40 A

بخاری

18

INJ

19

R.DEF

20

IGKEY 2

21

IGKEY 1

22

HORN

23

STOP

24

ENG+B

25

FUEL PUMP

26

ABS

27

SEAT WARM

28

EHPAS

30 A
40 A
40 A
15 A
15 A
10 A
25 A
40 A
20 A
80 A

مهزدایی شیشه عقب
برای حفاظت از مدارهای گوناگون
برای حفاظت از مدارهای گوناگون
بوق
چراغهای ترمز
سیستم کنترل موتور
سیستم سوخت
سیستم فرمان الكتروهيدروليكي

ABS IG

7/5 A

ABS

32

H/L LO RH

33

H/L LO LH

34

ILLUM

35

TAIL

36

ENG INJ

37

ENG BAR

38

ENG BAR 2

39

ETV

15 A
15 A
7/5 A
15 A
15 A
15 A
20 A
15 A

نورپایین چراغهای جلو (سمت راست)
نورپایین چراغهای جلو (سمت چپ)
روشنایی صفحه نمایشگرها
چراغهاي عقب
سیستم کنترل موتور

29
30
31
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-

در برخی مدلها.

-

-

-

ABS

گرمکن صندلی

PCM
PCM

دريچه گاز برقي

-

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک
جعبه رله (محفظه موتور)

شرح

قطعات حفاظت شده

آمپر فیوز

1

FAN 2

30 A

فن خنککننده

2

FAN 3

30 A

فن خنککننده

در برخی مدلها.
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نگهداری خودرو توسط مالک
جعبه فیوز (سمت چپ)

شرح

آمپر فیوز

1

BOSE

2

P SEAT

3

P . WIND

4

D LOCK

5
6

-

7

ESCL

8

SAS

9

-

10

HAZARD

11

METER

12

OUTLET

13

R WIPER

14

CIGAR

15

-

16

HEATER

17

MIRROR

18

ST SIG

19
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-

در برخی مدلها.

30 A
30 A
30 A
25 A

-

15 A
15 A

-

15 A
15 A
15 A
15 A
15 A

-

10 A
10 A
10 A

-

قطعات محافظتشده
در خودروهای مجهز به سیستم صدای ®Bose

صندلیهای برقی

شیشه باالبر برقی
موتور قفل درب

-

قفل الکترونیکی غربیلک فرمان

ایربگ (كيسه هوا)

-

فالشرهای اعالم خطر
برای حفاظت از مدارهای گوناگون
سوکتهای جانبی
برف پاککن عقب
فندک
موتور فن بخاري
کنترل برقی آینهها
سيگنال استارت

-

-

نگهداری و مراقبت

نگهداری خودرو توسط مالک
آمپر فیوز

شرح

سیستم صوتی

قطعات محافظتشده

20

AUDIO

21

M.DEF

22

AFS

7/5 A
7/5 A
7/5 A

سیستم چراغهای جلو فعال

ENG

20 A

سیستم کنترل موتور

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

-

-

گرمکن آینهها

-

P . WIND

25 A

شیشههای باالبر برقی

F WIPER

25 A

برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو

-

-

-

در برخی مدلها.
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مراقبت از ظاهر خودرو

نحوه کاهش صدمات وارده به رنگ خودرو
بر اثر شرایط محیطی
خودروي شما با استفاده از آخرين شيوهها و تكنيكها
توسعه يافته رنگآميزي ،رنگ شده است .در صورت
عدم مراقبت صحيح ،شرايط محيطي ميتواند به رنگ
خودروي شما صدمه وارد نمايد.
در زير به چند نمونه از صدمات احتمالي و نكات قابل
توجه جهت پيشگيري از آنها اشاره ميشود.

 صدمات ناشی از بارانهای اسیدی یا
آلودگیهای صنعتی

شرايط بروز
آلودگيهاي صنعتي و دودهاي خروجي از خودروها در
هوا پخش ميشوند و با باران و رطوبت موجود در هوا
تركيب شده و توليد اسيد مينمايند .اين اسيدها در طي
بارندگي بر روي خودرو ريخته و پس از تبخير آب روي
سطح ،اسيد باقي مانده بر روي سطح خودرو ميتواند
باعث صدمه ديدن رنگ خودرو شود.
پيشگيري
براي پيشگيري از حالت ذكر شده در فوق ،الزم است كه
خودرويتان را بر اساس راهنماي ذكر شده در اين بخش
شستشو داده و واكس بزنيد .اين مراحل بايد بالفاصله
پس از بارندگي كه حالت اسيدي داشته باشد ،انجام
شود.
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 صدمه ناشی از فضله پرندگان ،حشرات و
شیره درختان

شرايط بروز
فضله پرندگان حاوي اسيد ميباشد و در صورت
باقيماندن بر روي سطح خودرو ،باعث كدر شدن رنگ
خودرو و همچنين از بين رفتن رنگ خواهد شد.
در صورت چسبيدن حشرات به بدنه خودرو ،و
تجزيه شدن آنها ،تركيبات خورندهاي توليد ميشود
كه در صورت باقيماندن بر روي سطح ،اين تركيبات
باعث فرسايش رنگ وكدر شدن آن ميشوند.
شيره درختان پس از مدتي سخت ميشوند و ميچسبند.
در صورتيكه برسطح خودرو قرار گيرد به سطح رنگ
ميچسبد و سخت ميشود .در صورتيكه شما قصد
تميز كردن شيره درخت چسبيده شده را داشته باشيد
احتمال كنده شدن بخشي از رنگ خودرو وجود دارد.

پيشگيري
در صورت نياز ،خودرويتان را بر اساس دستورالعمل
ذكر شده در اين بخش شستشو داده و واكس بزنيد .اين
عمل بايد در اولين فرصت ممكن انجام پذيرد.
فضله پرندگان را ميتوان بهوسيله يك اسفنج نرم و آب
تميز نمود .در صورتيكه شما در حين مسافرت هستيد
و امكان اين عمل وجود ندارد با استفاده از يك پارچه
مرطوب نيز ميتوان عمل تميز نمودن را انجام داد.
ناحيه تميزشده را بايد براساس دستورالعمل ذكر شده
در اين بخش واكس زد.
شيره درختان و حشرات را ميتوان بهوسيله يك اسفنج
نرم و آب تميز نمود .همچنين تميزكنندههاي شيميايي
تجاري براي اين منظور موجود ميباشد.
يك شيوه ديگر براي تميزكردن موارد فوقالذكر
پوشانيدن سطح مورد نظر بوسيله يك روزنامه خيس
براي مدت زمان يك تا دو ساعت است .پس از
تميزكردن مواد ،باقي مانده روي سطح را بهوسيله آب
شستشو دهيد.

نگهداری و مراقبت

مراقبت از ظاهر خودرو

 اثر آب

شرايط بروز
باران ،مه ،رطوبت و حتي آب شير ممكن است كه
حاوي مواد معدني مضر مانند نمك و آهك باشند .در
صورتيكه خودرو در معرض رطوبت حاوي مواد معدني
ذكر شده قرار بگيرد ،پس از تبخير آب ،مواد معدني
مزبور روي سطح خودرو باقيمانده و باعث ايجاد خطوط
سفيد رنگي ميشوند كه اين اثرات باقيمانده ميتوانند
به سطح رنگ صدمه بزنند.

پيشگيري
براي پيشگيري از صدمات ذكر شده الزم است كه
خودرويتان را براساس دستورالعمل ذكر شده در اين
بخش شستشو داده و واكس بزنيد .اين مراحل بايد
بالفاصله پس از مشاهده حالت ذكر شده انجام پذيرد.

 لبپَر شدن رنگ

شرايط بروز
در صورت برخورد ذرات شن و ماسه پرت شده توسط
الستیک ديگر خودروها به بدنه خودروي شما اين
مسئله بروز مينمايد.

توجه
•ناحيه برخورد شن و ماسهاي كه باعث پريدگي
رنگ خودرو ميشود ،نسبت به سرعت خودرو
متفاوت ميباشد ،بهعنوان مثال وقتيكه سرعت
خودرو  90km/hباشد ،اين ناحيه حدود 50m
ميباشد.
•در هواي سرد سطح رنگ خودرو سختتر
(شكنندهتر) ميشود و اين مسئله خطر پريدگي
رنگ را افزايش ميدهد.
•پريدگي رنگ ميتواند باعث زنگزدگي سطح
خودرو شود .قبل از بروز اين مسئله ،قسمت
آسيبديده را بهوسيله قلم لكهگيري مزدا
براساس دستورالعمل شرح داده شده در اين
بخش ترميم نماييد.
غفلت نمودن از ترميم به موقع ميتواند باعث
زنگزدگي خودرو و متعاقباً سبب تعميرات
پرهزين ه شود.

نحوه پيشگيري از لب پر شدن رنگ
حفظ فاصله مناسب نسبت به خودروي جلويي خطر
برخورد ذرات شن و ماسه پرت شده از خودروي جلويي
را كاهش ميدهد.
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مراقبت از ظاهر خودرو

مراقبت از بیرون خودرو

در هنگام استفاده از پاككنندههاي شيميايي يا پوليش
تمامي برچسبها و نكات ذكر شده در روي ظرف حاوي
ماده مزبور را مورد توجه قرار داده و تمامي هشدارها و
احتياطها را مطالعه نماييد.

 نگهداری کیفیت براقی رنگ

شستشو

هشدار
وقتي كه دسته برفپاككن در وضعيت
و سوئيچ موتور در حالت  ONقرار داشته باشند
در موارد زير ممكن است كه برفپاككن بصورت
خودكار شروع به کار نمايد:
•لمس نمودن سطح شيشه جلو كه روي حسگر
باران واقع شده است.
•تمیز کردن شیشه جلو با پارچه در بخشی که
حسگر باران واقع شده است.
•ضربه زدن به شيشه جلو بهوسيله دست يا اشياء
ديگر.
•ضربه زدن به حسگر باران بهوسيله دست يا
اشياء ديگر از سمت داخل خودرو.
دقت نماييد كه حركت خودكار برف پاككن
باعث صدمهزدن به انگشتانتان يا صدمه ديدن
برف پاككنها نشود .در هنگام شستشو يا سرويس
نمودن خودرو اهرم برفپاككن را در حالت OFF
قرار دهيد.
AUTO

براي حفاظت بدنه خودرو و رنگ آن در برابر زنگزدگي
و خوردگي ،حداقل هرماه يكبار خودروي مزدايتان را
بهوسيله آب ولرم يا آب سرد بشوييد .ايجاد خراش در
رنگ ذكر گرديده است.
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درصورتيكه خودرو بصورت صحيح شستشو نشود ممكن
است سطح رنگ خودرو خراش بردارد .در زير چند نمونه
از نحوه ايجاد خراش در رنگ ذكر گرديده است.
در شرايط زير ممكن است كه رنگ خودرو خراش
بردارد:
•قبل از اينكه خودرو را با آب شستشوي اوليه دهيد
و مواد خارجي و كثافات روي خودرو را پاك كنيد،
اقدام به شستشو نموده باشيد.
•خودرو بهوسيله يك پارچه زبر ،خشك يا كثيف
شسته شود.
•خودرو بهوسيله كارواشي كه بُرسهاي آن بيش از
حد كثيف يا سفت باشد شسته شود.
•از مواد شوينده يا واكسهاي حاوي مواد خورنده
استفاده شود.
توجه
•در صورت خراشيده شدن رنگ خودرو بهوسيله
كارواشهاي اتوماتيك يا ناشي از شستشوي غير
صحيح شركت مزدا هيچگونه مسئوليتي را پذيرا
نخواهد بود.
•خراشهاي رنگ خودرو در رنگهاي تيرهتر
مشهودتر به نظر ميرسد.
براي كاهش دادن خراش سطح رنگ خودرو به موارد
زير توجه نماييد :
•قبل از شستشوي خودرو مواد خارجي و كثيفيهاي
روي سطح خودرو را با پاشیدن آب ولرم يا آب سرد
تميز نماييد.
•براي شستشوي خودرو از آب ولرم يا سرد به مقدار
كافي و پارچه نرم استفاده نماييد .از مورد استفاده
قراردادن پارچههاي نايلوني خودداري نمايند.
•در هنگام شستشو يا خشك كردن خودرو ،پارچه را
بهآرامي روي سطح خودرو بماليد.
•خودروي خود را به كارواشي ببريد كه اطمينان
داشته باشيد برسهاي آن همواره در وضعيت خوبي
نگهداري ميشوند.
•از شويندههاي خورنده و يا واكسهاي حاوي ذرات
ساينده استفاده ننماييد.

نگهداری و مراقبت

مراقبت از ظاهر خودرو

هشدار
از مورد استفاده قراردادن سیم فلزی (سيم ظرفشويي)،
مواد پاككننده خورنده يا اّ
حللهاي قوي حاوي
تركيبات آلكااليني يا سوزشآور براي تميزكردن
سطوح كرومي (آبكاري شده) يا قطعات آلومينيومي
آب كاري شده خودداري نماييد .اين عمل ميتواند
باعث صدمه زدن به روكش محافظ قطعات ذكر شده
گردد .همچنين اين اّ
حللها ممكن است كه باعث از
بين بردن رنگ شوند.
توجه ويژهاي به تميز نمودن نمك ،گل ،گرد و خاك و
ديگر مواد خارجي زير سطح خودرو و گل گيرها داشته
باشيد و همچنين اطمينان حاصل نماييد كه سوراخهاي
تخليه روي لبه پايين درها تميز باشد.
حشرات ،قير ،شيره درختان ،فضله پرندگان ،مواد صنعتي
موجود در هوا و مشابه آنها ،در صورت باقيماندن در
روي سطح خودرو ميتوانند باعث صدمه زدن به كيفيت
رنگ خودرو شود .در صورتيكه شستشو با آب خالي
كفايت نميكند از صابونهاي مايع كه براي شستشوي
خودرو ساخته شدهاند استفاده نماييد.
پس از شستشوی خودرو با صابون ،تمامی آثار صابون
را با آب سرد یا ولرم بشویید .از خشک شدن صابون بر
روی سطح خودرو جلوگیری نمایید.
پس از شستشوي خودرو ،براي جلوگيري از ايجاد لکه
ناشي از آب بر روي سطح ،آنرا بهوسيله يك پارچه جير
تميز خشك نماييد.

اخطار
لنتهاي ترمز خيس شده را با رانندگي با
سرعت پايين و آرام فشار دادن پدال ترمز
خشك نماييد تا كارايي ترمز به وضعيت
مطلوب برسد:

رانندگي با لنت ترمز خيس خطرناك ميباشد .زيرا
خطر افزايش فاصله ترمزگيري يا كشيده شدن
خودر به يك سمت و در نتيجه احتمال بروز تصادف
در حين ترمزگيري وجود دارد .با ترمزگيري آرام
ميتوان مشخص نمود كه ترمز در وضعيت مطلوبي
قرار دارد يا خير.

واكس زدن
در صورتيكه آب روي سطح خودروي شما بصورت
قطره قطره در نيايد نشانه نياز خودرو به واكس ميباشد.
عالوه بر بدنه خودرو ،تزئينات فلزي خودرو را نيز براي
براقي آنها واكس بزنيد.
 .1از واكسهايي كه حاوي مواد ساينده نميباشد
استفاده نماييد .واكسهاي حاوي مواد ساينده باعث
از بين رفتن رنگ شده و به قطعات فلزي براق صدمه
وارد مينمايند.
 .2واكسهاي طبيعي با كيفيت خوب را مورد استفاده
قرار دهيد.
 .3در حين واكس زدن عمل ماليدن واكس را بهوسيله
اسفنج يا پارچه نرم انجام دهيد.
 .4واكس را بهوسيله يك پارچه نرم تميز نماييد.
توجه
لكهبرهاي مورد استفاده جهت از بين بردن روغن،
قير و مواد مشابه معموالً واكس را نيز از بين ميبرند.
اين نواحي را مجددا ً واكس بزنيد.

 لکهگیری صدمات رنگ خودرو

بهوسيله قلم لكهگير مزدا صدمات ناشي از برخورد
سنگ به رنگ خودرو يا صدمات در حين پارك خودرو
و غيره را قبل از زنگزدن محل مزبور ترميم نماييد.
ابتدا كثيفيها ،گريس و روغنهاي محل مورد نظر را
بهوسيله يك پارچه نرم تميز نماييد.
در صورتيكه محل صدمه ديدن زنگ زده است:
 .1بهوسيله سنباده كام ً
ال زنگ را برطرف نماييد.
 .2محل را بهوسيله يك پارچه نرم تميز نماييد.
 .3ناحيه مورد نظر را ضد زنگ بزنيد.
 .4پس از خشك شدن ،پوشش لكهگير مناسب بر روي
محل صدمه ديده بزنيد.
البته ما توصيه مينماييم كه اين عمل را به متخصص
مجرب نمايندگي مزدا بسپاريد.
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مراقبت از ظاهر خودرو

 محافظت از حفره حفره شدن ()Cavity

شيوههاي اوليه الزم جهت جلوگيري از حفره حفره شدن
در كارخانه سازنده مورد پيروي و انجام واقع گرديده
است .اما پس از مورد استفاده قراردادن خودرو ،انجام
محافظتهاي اضافي به افزايش عمر بدنه خودرو كمك
مينمايد .براي حصول اطالع در مورد اين شيوهها و
محافظتهاي اضافي به نمايندگي مجاز مزدا رجوع
نماييد.

 نگهداری از فلزات براق

•براي پاككردن آسفالت جاده و حشرات از پاككننده
قير استفاده نماييد .هرگز از چاقو و ابزارهاي مشابه
براي اينكار استفاده نکنید.
•براي جلوگيري از خوردگي سطوح براق فلزي
از واكس يا مواد محافظ قطعات كرومي استفاده
نموده و براي براق نمودن اين قطعات سطح را كام ً
ال
بماليد.
•در هواي سرد يا در نواحي لغزنده ،قطعات فلزي
براق را بهوسيله يك اليه از واكس يا مواد محافظ
قطعات كرومي (نوع قويتر) از معمولي) بپوشانيد.
همچنين ميتوان آنها را بهوسيله مواد ژالتيني
نفتي غير خورنده يا تركيبات محافظ ديگر پوشانيد.

هشدار
از مورد استفاده قراردادن سیم فلزی (سيم ظرفشويي)،
مواد پاككننده خورنده يا اّ
حللهاي قوي حاوي
تركيبات آلكااليني يا سوزشآور براي تميزنمودن
سطوح كرومي (فلزات براق آبكاري شده) يا قطعات
آلومينيومي آبكاري شده خودداري نماييد .اين عمل
ميتواند باعث صدمه زدن به روكش محافظ قطعات
ذكر شده گردد .عالوه بر اين ،اين اّ
حللها ممكن
است كه باعث از بين بردن رنگ شوند.
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در برخی مدلها.

 پوشش زیر خودرو

قطعات زير خودرو كه شرايط بحرانيتري دارند بهوسيله
يك اليه مخصوص روكش شدهاند تا خودرو را از صدمات
شيميايي و ضربات سنگ و غيره محافظت نمايد .اين
پوشش ممكن است به مرور زمان دچار صدمه گردد.
پوشش زير خودرو را بصورت متناوب مورد كنترل قرار
دهيد.
براي كسب اطالعات در مورد نحوه ترميم صدمات وارد
شده به اين پوشش به نمايندگي مجاز مزدا مراجعه نماييد.
 نگهداری از رینگهای آلومینیومی چرخ

رينگهاي آلومينيومي داراي يك اليه روكش محافظ
ميباشند .براي نگهداري از اين اليه روكش توجهات
ويژهاي ضروري ميباشد.
توجه
•از مورد استفاده قراردادن بُرس سيمي ،يا مواد
پاككننده خورنده يا تركيبات پليشي يا اّ
حللها
بر روي رينگهاي چرخ آلومينيومي خودداري
نماييد .زيرا ممكن است كه اليه روكش رينگ
را از بين ببرند.
•براي تميزكردن رينگها فقط از آب و صابون مايع،
يا پاككنندههاي طبيعي و يك اسفنج يا پارچه
نرم استفاده نماييد و سپس به روي رينگ آب
سرد يا آب ولرم بپاشيد .همچنين رينگها را
پس از رانندگي در جادههاي خاكي يا نمك
پاشي شده بشوييد اين مسئله كمك ميكند كه
خطر خوردگي رينگها كاهش يابد.
•از شستشوي خودرو در كارواشهاي اتوماتيكي
كه از بُرسهاي سخت و داراي سرعت چرخش
باال استفاده مي كنند اجتناب نماييد.
•در صورتيكه شفافيت رينگهاي آلومينيومي
خودرويتان كاهش يافت آنرا واكس بزنيد.

نگهداری و مراقبت

مراقبت از ظاهر خودرو

مراقبت از داخل خودرو

 احتیاطهایاولیهدرموردصفحهپانلداشبورد

از تماس اّ
حللهاي سوزاننده مانند اُدكلن ،لوازم آرايش
با داشبورد جلوگيري نماييد .اين مواد باعث صدمه زدن
و از بين بردن رنگ داشبورد ميشوند .در صورت ريختن
اين اّ
حللها بر روي داشبورد ،سريعاً آنرا پاك نماييد.

هشدار
از مورد استفاده قراردادن مواد براقكننده براي
داشبورد خودداري نماييد .زيرا اين مواد حاوي اجزايي
هستند كه باعث از بين بردن رنگ ،چروك شدن ،ترك
خوردن و كنده شدن پوشش داشبورد ميشوند

 تمیزکردن داخل و کف خودرو

وينيل
گرد و خاك و آشغالهاي موجود روي سطوح وينيلي
را بهوسيله ماهوت پاككن يا جارو برقي تميز نماييد،
سطوح وينيلي را بهوسيله تميزكننده چرم و وينيل تميز
نماييد.

چرم
چرم طبيعي يكدست نبوده و ممكن است ترك بردارد
و يا چروك شود آنرا بهوسيله پاككنندههاي چرم
طبيعي يا صابون مايع تميز نماييد.
ابتدا بهوسيله يك پارچه مرطوب نرم پاك نماييد و بعد
بهوسيله يك پارچه خشك و نرم خشك نماييد.

پارچه
گرد و خاك و آشغالهاي روي سطوح پارچهاي را
بهوسيله ماهوت پاككن يا جارو برقي تميز نماييد و
آنرا بهوسيله شامپو فرش كه براي فرش و تودوزي
مورد استفاده واقع ميشود تميز كنيد .لكههاي روي
سطح را فورا ً بهوسيله لكه پاككن برطرف نماييد.

براي اينكه سطوح پارچهاي تميز و تازه بهنظر برسند از
آن مواظبت نماييد .در غير اينصورت رنگ آنها تغيير
مينمايد و سريعاً لكه ميگيرند و مقاومت آنها در برابر
آتش گرفتن كاهش مييابد.

هشدار
فقط از تميزكنندههاي توصيه شده و مطابق با
دستورالعمل آنها استفاده نماييد .در غير اينصورت،
باعث از بين رفتن ظاهر و كاهش مقاومت در برابر
آتشسوزي سطوح ذكر شده ميشود.
تمیزنمودن جیر صندلیها
بالفاصله لکهها را تمیز نمایید ،چرا که پاککردن لکهها
بعدا ً مشکل خواهد شد و همچنین ممکن است منجر به
تغییر رنگ یا رنگ پریدگی شود.
برای تمیز کردن ،با پارچه مرطوب و نرم لکهها را تمیز
نموده و سپس با پارچه خشک و نرم ،خشک کنید.
در صورتیکه لکهها با آب خالی پاک نمیشوند ،از آب
صابون یا پاککنندههای مالیم استفاده نمایید.

هشدار
از تمیز نمودن جیر با تمیزکنندههای چرم یا
پاککننده و یا صابون خودداری نمایید ،چرا که
منجر به تغییر رنگ میشوند.
برای خشک نمودن قطرات آب سطح را با دستمال
تمیز و خشک پاک کنید.

هشدار
اجسام فلزی و نُکتیز میتوانند بهنحو غیر قابل
جبران به سطوح جیر صدمه بزنند.
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مراقبت از ظاهر خودرو
صفحه نمايشگر چند منظوره  و صفحه نمايشگر
اطالعات
صفحه نمايشگر چند منظوره و صفحه نمايشگر اطالعات
مورد نياز خودرو با روکش مخصوصی که دربرابر خراش
مقاوم است پوشانده شدهاند .در هنگام تمیز نمودن این
روکشها از یک پارچه نرم استفاده نمایید.
توجه
در صورت ایجاد خراش و شکستگی روی صفحهنمایش
امکان برطرف شدن خراشها وجود ندارد.
جلوداشبورد سمت سرنشین جلو
•در این سطح از مواد بسیار نرم استفاده شده است،
توصیه میشود حین تمیز نمودن این سطح از حوله
نرم و پاککننده مالیم استفاده نمایید.
•در صورت ساییدن شدید ،ممکن است جلوداشبورد
صدمه دیده ،منجر به خراشیدگی سطح گردد.

 تمیزکردن کمربند ایمنی

كمربند ايمني را بهوسيله صابون مورد توصيه براي
تميزكردن تودوزي تميز نماييد .حتماً از دستورالعمل
ذكر شده براي ماده پاككننده مورد استفاده پيروي
نماييد .از شستشوي كمربند بهوسيله مواد سفيدكننده
و رنگ زدن كمربند اجتناب نماييد .زيرا اين مواد به
كمربند صدمه وارد مينمايند.
ً
پس از تميزكردن كمربند ،آنرا كامال خشك نماييد
و قبل از جمعكردن آن اطمينان حاصل نماييد كه
هيچگونه مواد پاككنندهاي روي آن باقي نماند.

در برخی مدلها.
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اخطار
كمربند ايمني صدمه ديده را سريع ًا جهت
تعويض به نمايندگي مجاز مزدا ببريد:

استفاده از كمربند ايمني صدمه ديده خطرناك
ميباشد .زيرا در حين تصادف كمربند ايمني صدمه
ديده ،حفاظت كافي ايجاد نمينمايد.

 تمیزکردن سطح داخلی شیشهها

در صورتيكه سطح شيشه به موادي از قبيل روغن،
گريس يا واكس آغشته شده است آنرا بهوسيله
شيشه پاككن تميز نماييد .دستورالعمل روي ظرف
شيشه پاككن را مورد پيروي قرار دهيد.

هشدار
•از خراشيدن يا كندن سطح داخلي شيشه عقب
اجتناب نماييد .زيرا ممكن است كه به شبكه
سيمهاي شيشه گرمكن صدمه وارد نماييد.
•حین تمیز نمودن سطح داخلی شیشه عقب از
پارچه نرم آغشته به آب ولرم استفاده نموده،
بهآرامی خطوط آنتن را تمیز نمایید.
استفاده از محصوالت شیشه پاککن ،به آنتن
صدمه میزند.
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اطالعات مورد توجه مشتری

گارانتی

افزودن قطعات و تجهیزات جانبی غیراصلی
لطفاً بهخاطر داشته باشید که ایجاد تغییر در قطعات اصلی خودرو مزدا ایمنی آنرا تحت تأثیر قرار خواهد داد .این
موضوع فقط در رابطه با عدم استفاده از قطعات یدکی غیراصلی نبوده ،بلکه شامل قطعات جانبی ،قطعات و اتصاالت
تزئینات ،شامل الستیک و  ...نیز میباشد.
قطعات یدکی و اصلی مزدا مخصوصاً برای خودرو مزدا طراحی شدهاند.
استفاده از دیگر قطعات و تجهیزات جانبی بجز آنچه در مزدا مورد آزمایش قرار گرفته ،مورد تأیید نمیباشد .مزدا
نمیتواند استفاده از این قطعات را توصیه نموده و مسئول صدمات ناشی از استفاده از این قطعات نمیباشد.

اخطار

حین انتخاب و نصب تجهیزات جانبی ،همانند تلفن همراه ،بیسیم و سیستمهای استریو و سیستمهای
دزدگیر بهشدت مراقب باشید:

انتخاب و نصب قطعات نادرست خطرناک میباشد .این عمل ممکن است منجر به صدمه دیدن سیستمهای
اصلی خودرو ،خاموش شدن ناگهانی موتور ،فعال شدن کیسههای هوا ،غیر فعال شدن سیستم ترمز  ABSو یا
آتشسوزی در خودرو گردد.

مزدا هیچگونه مسئولیتی در مورد مرگ یا صدمات جسمی یا خسارتهای وارد بر خودرو ناشی از نصب قطعات و
تجهیزات غیراصلی را بر عهده نمیگیرد.
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تلفن همراه

هشدار تلفن همراه

اخطار

لطف ًا حین استفاده از وسایل ارتباطی ،قوانین راهنمايي و رانندگي را مدنظر قرار دهید:

استفاده از تجهیزات الکتریکی همانند تلفن همراه ،کامپیوتر ،رادیو سیار ،سیستم جستجوی مسیر خودرو و
دیگر تجهیزات توسط راننده حین حرکت خودرو خطرناک میباشد.
استفاده از این تجهیزات حواس راننده را پرت کرده ،ممکن است منجر به بروز تصادف گردد.
در صورتیکه امکان استفاده دیگر سرنشینان از این قبیل تجهیزات وجود ندارد ،در محل امنی پارک نموده و
سپس از آن استفاده نمایید .در صورتیکه عليرغم در نظر گرفتن این هشدار ،استفاده از تلفن همراه ضروری
میباشد ،از سیستم هندزفری استفاده نمایید تا دستهای شما برای رانندگی آزاد باشند .هرگز از تلفن همراه
و یا دیگر تجهیزات حین حرکت خودرو استفاده نکرده ،در عوض تمام توجه خود را به راندن خودرو معطوف
نمایید.
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همسانسازی الکترومغناطیسی

همسانسازی الکترومغناطیسی
خودرو مزدا شما براساس استانداردهای اروپایی الکترومغناطیس (  ) 2004 / 104 / ECطراحی و تست شده است.
تجهیزات فرستنده امواج رادیویی (( )RFهمانند تلفنهای همراه ،فرستندههای رادیویی ضعیف و  )...را میتوان با
در نظر گرفتن قوانین زیر بر روی خودرو نصب نمود.
اطمینان از هماهنگ بودن تجهیزات جدید با استانداردها و قوانین بر عهده شما میباشد .تجهیزات را بهوسیله
تعمیرکار مجرب بر روی خودرو نصب نمایید.

هشدار
•از نصب هرگونه فرستنده و گیرنده ،میکروفن ،بلندگو و دیگر تجهیزات در مسیر انبساط کیسههای هوا
خودداری نمایید.
•از افزودن سیم آنتن به سیمکشی اصلی خودرو ،لولههای سوخت و یا لولههای ترمز خودداری نمایید.
•از قرار دادن سیم آنتن به موازات سیمکشی خودرو تا آنجا که ممکن است خودداری نمایید.
•سیم آنتن و سیم برق را حداقل  100میلیمتر دورتر از بخشهای کنترلی الکترونیکی و ایربگها قرار
دهید.
•از فندک و سوکت برق برای نصب تجهیزات فرستنده  RFخودداری نمایید.

محل قرارگیری آنتنها
1
2
3
4

 :جلو و سمت راست سقف
:جلو و سمت چپ سقف
 :روی شیشه جلو مجاور ستون جانبی
سرنشین جلو و قسمت باالیی
 :سمت راست و چپ در صندوق عقب
(صندوقدار و هاچبک)
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همسانسازی الکترومغناطیسی
باند فرکانس ()MHZ

حداکثر وات خروجی

محل قرارگیری آنتن

50-54

50

1 2 4

68-87/5

50

1 2 4

142-176

50

1 2 4

380-470

50

1 2 4

10

1 2 4

2∗1
10

3 ∗1
1 2 4

10

1 2 4

806-940
1200-1300
1710-1885
1885-2025

1∗1
10
1∗1

∗1

3

1 2 4
∗1

3

 : ∗1فقط از تلفنهای همراه  ،GSM/3Gبا آنتن درون شیشه جلو استفاده نمایید.

توجه
پس از نصب فرستنده  ،RFعدم ایجاد اختالل در تمامی تجهیزات الکترونیکی را در دو حالت آماده بکار و فعال
کنترل نمایید.
تمامی تجهیزات الکترونیکی را در حاالت زیر کنترل نمایید:
•قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON
•روشن بودن موتور
•حین رانندگی با سرعتهای متفاوت.
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شماره شناسایی

برچسب مشخصات خودرو ()VIN
 شماره مشخصات خودرو

شماره شناسایی خودرو

شماره شناسایی خودرو برای انجام ثبت قانونی کشور
مورد استفاده قرار میگیرد .این شماره بر روی پالکی
در سمت چپ باالی جلوداشبورد قرار دارد .این پالک
بهراحتی از داخل شیشه جلو دیده میشود.

 برچسب فشار باد الستیک
 پالک مدل خودرو

شماره موتور
بهسمت جلو
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مشخصات

مشخصات

 موتور

موتور بنزینی
مدل

نوع

مشخصات
موتور LF

چهار سیلندر خطی DOHC-16V

قطر × کورس

 87/5 × 83/1میلیمتر

حجم موتور

 1999میلیلیتر

نسبت تراکم

10/0
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مشخصات

 سیستم الکتریکی
طبقهبندی
موتور LF

موارد
باتری

شماره شمع

12V-40AH/5HR,
12V-52AH/5HR ∗1

,

∗2

LFG1 18 110
L3Y2 18 110

فیلر دهانه شمع
1/25 × 1/35
میلیمتر

 : ∗1خودروهای فرمان سمت چپ و فرمان سمت راست اروپایی
 : ∗2مدل تولید قبل

هشدار
حین تمیز نمودن شمعهای ایریدیوم ،از بُرس فلزی استفاده نکنید .ممکن است ذرات ریز آلیاژ ایریدیوم و
پالتینیوم به سر آن صدمه ببیند.
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مشخصات

 روغنکاری
نوع روغن و طبقهبندی آن
 API SLیا
ACEA A3/A5
 API SL/SMیا
ACEA A3/A5
روغن

موتور ∗1

موتور بنزینی اروپا

 API SLیا
ACEA A3
 API SL/SMیا

روغن مورد توصیه
روغن اصلی مزدا همانند
Dexelia

5W-30

روغن اصلی مزدا همانند
Dexelia

5W-30

-

ACEA A3/A5

 API SL/SMیا
ACEA A3/A5
موتور بنزینی بجز اروپا

5W-30

-

 API SG/SH/SJ/SL/SMیا
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV

-

 : ∗1به شماره ویسکوزیته  SAEتوصیه شده در صفحه  8-21مراجعه نمایید.
طبقهبندی

روغنکاری

روغن گیربکس اتوماتیک

ATF M-V

روغن هيدروليك فرمان

 ATF M-III, M-Vیا مشابه آن (به طور مثال )Dexron II

روغن ترمز

®

مدلهای اروپایی

 SAE J 1703یا  FMVSS116 DOT-3یا

مدلهای بجز
اروپایی

 SAE J 1703یا FMVSS116 DOT-3

DOT-4
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مشخصات

 ظرفیتها
موارد

روغن موتور

ظرفیت

موتور LF

با تعویض فیلتر

 4/3لیتر

بدون تعویض فیلتر

 3/9لیتر

مایع خنککاری موتور

موتور  LFو L5

 7/5لیتر

روغن گیربکس اتوماتیک

گیربکس  5دندهای

 8/14لیتر

ظرفیت باک سوخت

موتور LF

 55لیتر

میزان روغن و مایعات را با استفاده از گیج (میله اندازهگیری) اندازهگیری نمایید.
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مشخصات

 ابعاد و اندازهها

بجز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
(صندوقدار)
موارد

مشخصات خودرو

طول کلی

 4580میلیمتر

عرض کلی

 1755میلیمتر

ارتفاع کلی

 1470میلیمتر

فاصله چرخهای جلو
فاصله چرخهای عقب

 17اینچ

 1530میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1533میلیمتر

 17اینچ

 1515میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1520میلیمتر

فاصله چرخهای جلو و عقب خودرو ()Wheelbase

 2640میلیمتر

(هاچبک)
موارد

طول کلی

مشخصات خودرو

با تیپ STD

 4460میلیمتر

با تیپ SPORTY

 4490میلیمتر

عرض کلی

 1755میلیمتر

ارتفاع کلی

 1470میلیمتر

فاصله چرخهای جلو
فاصله چرخهای عقب

 17اینچ

 1530میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1535میلیمتر

 17اینچ

 1515میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1520میلیمتر

فاصله چرخهای جلو و عقب خودرو ()Wheelbase

 2640میلیمتر
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مشخصات
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
(صندوقدار)
موارد

طول کلی

مشخصات خودرو

با تیپ STD

 4590میلیمتر

با تیپ SPORTY

 4595میلیمتر

عرض کلی

 1755میلیمتر

ارتفاع کلی

 1470میلیمتر

فاصله چرخهای جلو
فاصله چرخهای عقب

 17اینچ

 1530میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1535میلیمتر

 17اینچ

 1515میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1520میلیمتر

فاصله چرخهای جلو و عقب خودرو ()Wheelbase

 2640میلیمتر

(هاچبک)
موارد

طول کلی

مشخصات خودرو

با تیپ STD

 4500میلیمتر

با تیپ SPORTY

 4505میلیمتر

عرض کلی

 1755میلیمتر

ارتفاع کلی

 1470میلیمتر

فاصله چرخهای جلو
فاصله چرخهای عقب

 17اینچ

 1530میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1535میلیمتر

 17اینچ

 1515میلیمتر

 15یا  16اینچ

 1520میلیمتر

فاصله چرخهای جلو و عقب خودرو ()Wheelbase
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 2640میلیمتر

مشخصات

 المپ چراغها

چراغهای بیرون خودرو
مشخصات

المپ چراغ

وات

(ECE R (SAE

نورباال

60

(HB3 (#9005

نورپایین

55

(H11 (H11

نور باال/پایین

35

(D2S (D2S

چراغهای راهنمای جلو

21

(—) WY21W

چراغهای پارک

5

(W5W (4CP

51

(HB4 (#9006

5

(—) WY5W

LED ∗2

(—) —

21

(W21W (T20

نوع A

16

(W16W (#921

نوع B

21

(W21W (T20

21

(WY21W (32CP

نوع معمولی

21/5

(W21/5W (#7443

نوع LED

LED ∗2

(—) —

چراغ دنده عقب

21

(W21W (#7440

چراغ مهشکن عقب

21

(W21W (#7440

چراغ پالک راهنمایی

5

(—) W5W

چراغهای جلو

هالوژن
زنون

چراغهای مهشکن جلو

چراغهای راهنمای جانبی

المپ معمولی ∗1

المپهای ( LEDروي آینه بیرونی)
صندوقدار

چراغ ترمز باال

هاچبک

چراغهای راهنمای عقب
چراغهای ترمز  /چراغهای عقب

 : ∗1این چراغ و مجموعه داخلی بهطور یکپارچه ساخته شدهاند و تعویض المپ به تنهایی ممکن نیست ،کل
مجموعه را با هم تعویض نمایید.
 LED : ∗2المپ دیویی میباشد.
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مشخصات
چراغهای داخلی
مشخصات

المپ چراغ

چراغ صندوق عقب (خودرو صندوقدار)
چراغ صندوق عقب (هاچبک)
چراغ سقف/چراغ مطالعه جلو
چراغ سقف عقب
چراغ آینه آفتابگير

وات

ECE R

3

-

5

-

8

-

10

-

2

-

غ ترمز سوم
چرا 
نوع A

نوع B

 الستیکها
نمونه عالئم مشخصه روی الستیکها و مفهوم آنها
M+S

برف و گل

H

94

14

R

175 / 70

عرض اسمی مقطع الستیک

مشخصه سرعت

مشخصه مقدار بار (الستیکهای فاقد )ZR

نسبت ارتفاع به پهنا بر حسب درصد
کد ساختار الستیک

قطر اصلی رینگ به اینچ
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در برخی مدلها.

مشخصات
اطالعات عالئم مشخصه الستیک
با استفاده از جدول زیر الستیک مناسب خودرو خود را تهیه نمایید.
مشخصه سرعت
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
ZR

حداکثر سرعت مجاز

تا 160 km/h
تا 170 km/h
تا 180 km/h
تا 190 km/h
تا 200 km/h
تا 210 km/h
تا 240 km/h
تا 270 km/h
تا 300 km/h
بیش از 240 km/h

فشار باد الستیک
توجه
الستیکهای نصب شده روي خودرو با طراحي شاسي خودرو مطابقت دارند.
توصيه ميشود در حين تعويض الستیکها ،از همان نوع نصب شده اوليه در روي خودرو استفاده نمائيد .براي
جزئيات بيشتر به نمايندگي مجاز مزدا مراجعه نمائيد.
فشار باد الستیک را مطابق جدول زیر کنترل نمایید.

الستیکهای استاندارد

اندازه الستیک

جلو
195/65R15 91 V
عقب
جلو
205/55R16 91 V
عقب
جلو
205/50R17 89W
عقب
 :1وزن هر سرنشین :تقریباً 75 kg

فشار باد الستیک
بار کامل
تا  3سرنشین

(240 kpa )35 psi
(230 kpa )33 psi
(240 kpa )35 psi
(230 kpa )33 psi
(230 kpa )33 psi
(230 kpa )33 psi

(250 kpa )36 psi
(310 kpa )45 psi
(250 kpa )36 psi
(310 kpa )45 psi
(240 kpa )35 psi
(310 kpa )45 psi
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مشخصات
الستیک ( 205/50R17 89Wجلو)
پیش از رانندگی با حداکثر سرعت ،فشار باد الستیک را افزایش دهید .برای رانندگی با سرعت بیش از ،190 km/h
فشار باد الستیک را  30 kpaافزایش دهید.
الستیک زاپاس اضطراری

فشار باد

اندازه الستیک

(420 kpa )60 psi
(420 kpa )60 psi

T115/70D15 90M
T125/70D16 96M

الستیکهای زمستانی (يخشكن)
اندازه الستیک
M+S

∗1

M+S

∗1

M+S

∗2

195/65R15
205/55R16
205/50R17

جلو
عقب
جلو
عقب
جلو
عقب

فشار باد الستیک
تا  3سرنشین

(240 kpa )35 psi
(250 kpa )36 psi
(240 kpa )35 psi
(250 kpa )36 psi
(230 kpa )33 psi
(250 kpa )36 psi

وزن هر سرنشین :تقریباً 75 kg
 : ∗1سمبل سرعت و ایندکس میزان بار91Q/91T/91H/91V :
 : ∗2سمبل سرعت و ایندکس میزان بار89Q/89T/89H/89V/89W :

 فیوزها

به مبحث صفحه  8-59مراجعه نمایید.
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بار کامل

(250 kpa )36 psi
(320 kpa )46 psi
(250 kpa )36 psi
(320 kpa )46 psi
(240 kpa )35 psi
(320 kpa )46 psi

شخصیسازی

شخصیسازی
شخصیسازی عملکردهای زیر امکانپذیر میباشد .این تنظیمات را فقط در نمایندگی مجاز مزدا میتوان تغییر داد.
تنظیمات اولیه

پس از تغییر تنظیمات

تنظیمات

روشن/خامو ششدن زمانبندی روشن و خاموش شدن چراغهای جلو را با توجه به نور
اتوماتیکچراغهایجلو و تاریکی محیط اطراف میتوان تغییر داد.

2000-4000 1x

1000-2000 1x

نمایشگر گردش

بلندی صدای بیپ را میتوان تغییر داد.

زیاد

کم /غیر فعال

آژیر هشدار نمایشگر
جا ماندن کلید
(بجز اروپا)

بلندی صدای آژیر هشدار جاماندن کلید را میتوان تغییر داد.

زیاد

کم

آژیرهشدارروشنماندن
چراغها

بلندی صدای آژیر هشدار روشن ماندن چراغها را میتوان تغییر داد.

زیاد

کم /غیر فعال

مدت زمان الزم برای خاموش شدن اتوماتیک چراغهای داخلی
پس از بسته شدن تمام درها را میتوان تغییر داد.

 15ثانیه

 60 ،30 ،7/5ثانیه

عملکرد روشن شدن اتوماتیک چراغهای جلو پس از قرارگرفتن
سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش را میتوان تغییر داد.

فعال

غیر فعال

عملکرد روشن شدن چراغهای داخلی حین بازشدن درها را
میتوان غیر فعال نمود.

فعال

غیر فعال

مدت زمان الزم برای خاموش شدن اتوماتیک چراغهای جلو را
میتوان تغییر داد (برای جلوگیری از خالی شدن باتری در صورت
باز بودن هر یک از درها).

 30دقیقه

 60دقیقه

مدت زمان الزم برای روشن ماندن چراغهای داخلی پس از
بازشدن قفل هر یک از درهای جلو را میتوان تغییر داد.

 30ثانیه

 60 ،30 ،7/5ثانیه

عملکرد خاموش شدن اتوماتیک چراغهای داخلی در صورت
بازماندن (بسته نشدن ایمن) هر یک از درهای جلو را میتوان
تغییر داد.

فعال

غیر فعال

عملکرد  3بار چشمک زدن چراغ راهنما با حرکت لحظه دسته
راهنما (حین تغییر الین مسیر) را میتوان غیر فعال نمود.

فعال

غیر فعال

مدت زمان الزم برای قفل شدن اتوماتیک درها پس از بازشدن
قفل درها با استفاده از کنترل از راه دور را میتوان تغییر داد.

 30ثانیه

 90 ،60ثانیه

عملکرد چراغهای فالشر برای چشمک زدن حین باز یا بسته شدن
قفل درها را میتوان غیر فعال نمود.

فعال

غیر فعال

سیستم روشنایی ورود

راهنماي هوشمند

سیستمورودبدونکلید

تنظیمات مجدد
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شخصیسازی

تنظیمات مجدد

تنظیمات اولیه

پس از تغییر تنظیمات

تنظیمات

عملکرد قفل اتوماتیک درها حین خارجشدن از خودرو و همراه
داشتن کلید را میتوان غیر فعال نمود.

غیر فعال

فعال

چراغ هشدار یادآوری کلید پیشرفته در صفحه نمایشگرها را
میتوان غیر فعال نمود.

زیاد

غیر فعال

بلندی صدای بیپ حین عملکرد سیستم ریموتکنترل ورود به
خودرو بدون کلید را میتوان تنظیم نمود.

زیاد

کم /غیر فعال

سيستم ورود بدون بلندای صدای بیپ هشدار عملکرد سیستم ریموتکنترل ورود به
خودرو را میتوان تنظیم نمود.
كليد پيشرفته

زیاد

کم

عملکرد غیر فعال شدن اتوماتیک تجهیزات جانبی الکتریکی حین
باقیماندن سوئیچ خودرو در وضعیت  ACCبهمدت طوالنی را
میتوان غیر فعال نمود.

فعال

غیر فعال

نحوه تغییر موقعیتهای سوئیچ خودرو حین فشار دادن کلید
فشاري استارت را میتوان تغییر داد.

ON → OFF

ON → ACC → OFF

فعال

غیر فعال

عملکرد کلید پيشرفته را میتوان تغییر داد.

صفحه نمايشگر اطالعات
چندمنظوره

انگلیسی ،آلمانی ،انگلیسی ،آلمانی،
زبان صفحه نمايشگر اطالعات چند منظوره را میتوان
فرانسوی ،ایتالیایی ،فرانسوی ،ایتالیایی،
انتخاب نمود.
اسپانیایی
اسپانیایی
واحد اندازهگیری مسافت را میتوان تغییر داد.
واحد اندازهگیری دما را میتوان تغییر داد.
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کیلومتر

مایل

 °Fیا °C

 °Fیا °C

