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از اینکه خودروی آسا جدید تولید گروه خودروسازی FAW کشور چین را انتخاب نموده اید، متشکریم. 
خواهشمندیم به آپشن ها توجه بیشتری نمایید، زیرا آپشن ها مواردی می باشند که مالکین در خرید خودشان 
انتخاب می کنند. البته تمامی خودروهای تولیدی مجهز به این آپشن ها نمی باشند. بنابراین ممکن است با 
تجهیزاتی برخورد کنید که روی خودروی شما نصب نشده است برای آشنایی بیشتر در خصوص جزئیات، 
به جدول مدل های مختلف در این کتابچه مراجعه نمایید. همچنین، در صورت وجود هرگونه تفاوتی بین 
تصاویر این کتابچه و خودروی واقعی، به خودروی واقعی مراجعه نمایید. برای بعضی از سیستم های صفحه ای 
)مانند سیستم صوتی( که به زبان چینی نمایش داده می شوند، »ضمیمه ای« مطابق با زبان چینی ترجمه 
گردیده بدلیل سیاست های پیشرفت های مستمر در زمینه تولید، ما حق را به ایجاد اصالحات و تغییرات در 

هر زمانی بدون توجه به این سیاست ها می دهیم، خواهشمندیم پیشاپیش آنرا تأیید نمایید.

گروه بهمن خدمات پس از فروش خودروی شرکت FAW را با استفاده از قطعات و تجهیزات اصلی شرکت 
FAW ارائه می دهد..

در صورت نیاز به تعویض هر یک از قطعات اصلی شرکت FAW یا تجهیزات جانبی مورد استفاده در خودرو 
توصیه می کنیم از قطعات اصلی FAW یا لوازم جانبی برای تعویض استفاده نمایید.

شرکت FAW هیچ گونه مسئولیتی در خصوص گارانتی قطعات یدکی و لوازم جانبی که از تولیدات شرکت 
FAW نمی باشد نه برای تعویض قطعات و نه برای نصب آنها برای خود قائل نمی باشد.

در ضمن، خرابی یا مشکالت عملکردی بوجود آمده که به دلیل استفاده از قطعات یدکی و لوازم جانبی 
غیرتولیدی شرکت FAW می باشد، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

این خودرو را با لوازم غیرتولیدی شرکت FAW تعمیر نکنید. در غیراینصورت بر عملکرد، ایمنی یا دوام آن 
تأثیر گذاشته و حتی ممکن است قوانین دولتی را نیز نقض نماید. بعالوه هرگونه خرابی یا مشکل عملکردی 

بوجود آمده بدلیل استفاده از لوازم غیرتولیدی شرکت FAW تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

کتابچه اصلی مالک خودرو

تجهیزات جانبی، قطعات یدکی و تغییرات خودروی شما 

برای آشنایی بیشتر شما

XXII
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هشدار

 پیش بینی های کلی در هنگام رانندگی 
راننده باید همیشه با دقت، تدافعی و آرام رانندگی نماید

 رانندگی در شرایط مست بودن : هرگز در صورت مصرف الکل یا مواد مخدر رانندگی نکنید زیرا این مواد 
بر روی توانایی عملکردی راننده تاثیر می گذارد و الکل و مواد مخدر خاصی  باعث به تاخیر انداختن زمان 
عکس العمل راننده، کاهش تصمیم گیری و هم آهنگی راننده می شوند که در نهایت منجر به تصادف و 

آسیب دیدگی جسمی یا مرگ می گردد.
 رانندگی تدافعی: همیشه بطور تدافعی رانندگی کنید. اشتباهاتی که رانندگان دیگر یا عابرین پیاده 

مرتکب می شوند را پیش بینی کرده تا از بروز تصادف جلوگیری شود.
 حواس پرتی راننده: همیشه تمام توجه خود را به رانندگی معطوف دارید. هر چیزی که باعث حواس پرتی 
راننده می شود، از جمله تنظیم کردن کنترل ها یا مطالعه می تواند به تصادف منجر و باعث آسیب های 

جسمی یا مرگ شما، سرنشینان خودروها یا دیگران شود. 
 پیش بینی های کلی درخصوص حفاظت از کودکان 

  هرگز کودکان را بدون همراه در خودرو تنها رها نکنید.
  هرگز به کودکان اجازه داشتن یا استفاده از کلیدها را ندهید. کودکان می تواننند خودرو را استارت زده 

یا دسته دنده را از حالت خالص تغییر دهند 
  خطر دیگری که کودکان را تهدید می کند این است که کودکان با بازی کردن با فندک شیشه ها یا لوازم 

دیگر خودرو ممکن است به خودشان آسیب برساند. 
  از دمای مناسب داخلی خودرو مطمئن شوید. در غیر اینصورت، افزایش گرما یا سرما داخل خودرو 

ممکن است برای کودکان مرگ آور باشد.

این کتابچه شامل تشریح عملکردهای مدل  زیر می باشد.
 CA7165AT5G1

کد مدل خودرو



XXIV

فلش ها، نشان دهنده عملکردها 

     عملکرد )فشار دادن، چرخاندن، کشیدن و غیره( 
را با استفاده از عملکرد کلیدها و دیگر دستگاه ها 

نشان می دهد.

این عالمت در این کتابچه به معنای »این عمل را انجام ندهید« یا »اجازه بروز این مورد را ندهید« 
می باشد.

هشدارها و یاد آوری ها

عالئم استفاده شده در تصاویر 

عالئم استفاده شده در این کتابچه 

عالمت ایمنی 

یادآوری بدین معنا می باشد که در صورت صرف نظر کردن از آن به خودرو یا تجهیزات آن صدمه وارد 
می شود در این قسمت برای کاهش احتمالی آسیب رساندن به خودرو ویا تجهیزات آن در مورد آنچه که 

باید انجام گیرد یا نباید انجام گیرد آشنا می شوید.

یادآوری

هشدار

هشدار بدین معنا می باشد که در صورت صرفنظر کردن از آن خطر صدمات جانی یا مرگ وجود دارد در 
این قسمت برای کاهش احتمالی مرگ یا صدمات جسمی به خودتان با دیگران در مورد آنچه که باید انجام 

گیرد آشنا می شوید.
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کلیدهایزیرمخصوصاینخودروساختهشدهاند.

نحوهاستفادهازکلیدمکانیکی

کلید مجهز به ورودی سیستم کنترل از راه دور 
)کلید کنترل از راه دور(

 عملکرد سیستم کنترل از راه دور )به صفحه6 
مراجعه شود.(

دور  راه  از  کنترل  ورودی سیستم  بدون  کلید 
)کلید مکانیکی(

پالک کلید خودرو )حاوی شماره های کلید(

دکمه آزاد کننده را فشار دهید.
کلید بطور اتوماتیک بیرون میپرد )نوع تاشونده(.

برای تا کردن کلید، دکمه آزاد کننده را فشار داده 
و نگه دارید، و کلید را بداخل بگردانید )تا کنید(. 

توجه:
در صورت خالی شدن باتری کلید کنترل از راه دور یا عملکرد نادرست ورودی سیستم کنترل از راه دور، 

می توانید از کلید مکانیکی استفاده نمایید.

1-1آشناییباکلیدها
کلیدها

1

1

2

2

3
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پالککلیدخودرو)حاویشمارههایکلید(

پالک کلید خودرو را در محل امنی، غیر از خودرو، نگهداری کنید. اگر در حادثه ای کلید گم شود، کلید جدیدی 
را با استفاده از پالک کلید خودرو بسازید.

زمانسوارشدنبههواپیما

در صورت سوار شدن به هواپیما همراه با کلید کنترل از راه دور، مطمئن شوید زمانیکه داخل کابین هواپیما 
هستید هیچکدام از دکمه های کلید را فشار ندهید. اگر کلید کنترل از راه دور در کیف شما قرار دارد، از احتمال 
فشار داده نشدن تصادفی کلیدها اطمینان حاصل کنید. فشار دادن یک کلید ممکن است باعث انتشار امواج 

رادیویی شده و در عملکرد هواپیما تداخل ایجاد نماید. 

جلوگیریازآسیبکلیدها
  از افتادن کلیدها جلوگیری کنید، آنها را در معرض ضربات شدید یا خم شدن قرار ندهید.

  هرگز کلیدها را در جای مرطوب یا مواد شوینده قرار ندهید.
  هرگز کلیدها را به مدت طوالنی در معرض دمای باال قرار ندهید.

  هرگز کلیدها را در معرض مواد مغناطیسی یا فلزی یا نزدیک به این مواد قرار ندهید.
  هرگز اجزا کلیدها را جدا نکنید.

  هرگز کلیدها را نزدیک وسایلی که میدان مغناطیسی ایجاد میکنند همچون تلویزیون، کامپیوتر، تلفن، 
سیستمهای صوتی و پشت شیشه در معرض آفتاب یا تجهیزات پزشکی الکتریکی، همچون وسایل 

درمانی فرکانس پایین، قرار ندهید.

1-1آشناییباکلیدها

یادآوری
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یادداشت

1-1آشناییباکلیدها
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یادداشت

1-1آشناییباکلیدها
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قفل  درب ها  تمامی  دکمه  این  دادن  فشار  با 
می شوند.

یکبار این دکمه را فشار دهید تا تنها قفل درب 
سمت راننده باز شود، در صورت فشار دادن دو 
تمامی  قفل  دکمه  این  پیوسته  طور  به  مرتبه 

درب ها باز می شود. 
در صورتیکه پس از باز شدن قفل تمامی درب ها 
درب  یا  بی  در  هنوز  ثانیه   20 تقریباً  مدت  به 
تمامی  باشد،  باقی مانده  بسته  عقب  صندوق 

درب ها بطور اتوماتیکی مجدد قفل خواهند شد.

توجه:
فاصله موثر کلید کنترل از راه دور باید 10 متر 

باشد.
فرکانس سیگنال کنترل از راه دور:

433-434MHZ 

2-1بازکردن،بستنوقفلکردن
کلیدکنترلازراهدور

 در صورت باز بودن یکی از درب ها یا درب صندوق عقب، تمامی درب ها و درب صندوق عقب قفل نخواهد 
شد.

 مطمئن شوید که پس از فشار دادن دکمه قفل )LOCK( تمامی درب ها و درب صندوق عقب قفل 
می شوند. 

 زمانیکه کلید را داخل سوئیچ موتور جا زده اید یا 4 ثانیه پس از خارج کردن کلید، عملکرد کلید کنترل 
از راه دور غیرفعال می شود. از عملکرد خطای کلید کنترل از راه دور جلوگیری کنید، پس از 4 ثانیه این 

کلید )کلید کنترل از راه دور( بدرستی عمل خواهد کرد. 

یادآوری

1

2

کلیدکنترلازراهدوربرایقفلکردنوبازنمودنقفلخودرو،بیرونازخودرومورداستفاده
قرارمیگیرد.
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2-1بازکردن،بستنوقفلکردن

سیگنال هایعملکردی
با یکبار چشمک زدن چراغ های خطر )فالشر(، حالت قفل شدن درب ها نشان داده می شود، با دوبار چشمک زدن 

چراغ های خطر )فالشر(، حالت باز شدن قفل درب ها نشان داده می شود.

خالیشدنباتریکلید
در صورت عمل نکردن دکمه های کنترل از راه دور و چشمک نزدن چراغ های خطر )فالشر(، ممکن است 

باتری خالی شده باشد.
برای تعویض باتری، در بخش 4 )صفحه 225( »تعویض باتری کلید« مراجعه نمایید.

شرایطیکهبرعمکردکلیدتأثیرمیگذارد
  نزدیک به ساختمان های که امواج رادیویی قوی منتشر می  کنند مانند، ساختمان تلویزیون، ایستگاه های 

رادیویی، نیروگاه ها، فرودگاه و غیره.
  در صورتیکه رادیویی سفری، تلفن همراه یا دیگر وسایل ارتباطی وایرلس را با هم حمل می کنید. 

  در صورتیکه کلیدهای کنترل از راه دور، چند منظوره در مجاورت هم قرار داشته باشند.
  در صورتیکه کلید کنترل از راه دور وایرلس در تماس با تحت پوشش وسایل فلزی باشد.

  در صورتیکه دیگر کلیدهای کنترل از راه دور وایرلس )که امواج رادیویی منتشر می کنند( در مجاورت هم 
مورد استفاده قرار گیرند. 

  در صورتیکه کلید کنترل از راه دور را بهمراه یک وسیله الکتریکی مثل کامپیوتر شخصی حمل می کنید.
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قفل کردن
برای قفل کردن تمامی درب ها، کلید مکانیکی 
)LOCK( در جهت فلش  قفل  را در وضعیت 

مطابق تصویر بچرخانید.
باز نمودن قفل

برای بازنمودن فقط قفل درب راننده، کلید مکانیکی 
در   )UNLOCK( قفل  بازنمودن  وضعیت  در  را 
باز  برای  بچرخانید.  تصویر  مطابق  فلش  جهت 
نمودن تمامی درب ها، کلید مکانیکی را در وضعیت 
بطور  مرتبه  دو   )UNLOCK( قفل  نمودن  باز 

پیوسته بچرخانید.

2-1بازکردن،بستنوقفلکردن
کلیدمکانیکی)معمولی(

1

2

کلیدمکانیکیبرایقفلکردنوبازنمودنقفلدربهایخودروبکارمیرود
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قفل نمودن تمامی درب ها
توجه:

 20km/h در صورتیکه سرعت خودرو کمتر از 
 باشد از کلید قفل مرکزی استفاده کنید.

 20km/h در صورتیکه سرعت خودرو بیشتر از 
 باشد از کلید قفل مرکزی استفاده نکنید.

بااستفادهازکلیدکنترلازراهدور،کلیدمکانیکی،کلیدقفلمرکزیودکمهقفلداخلیمیتوانقفل
خودرورابازیاقفلنمود.

 کلید کنترل از راه دور )← صفحه 6(
 کلید مکانیکی )← صفحه 8(

 کلید قفل مرکزی

2-1بازکردن،بستنوقفلکردن
دربها

1
2
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 عملکرد قفل اتوماتیک زمانیکه سرعت خود بیش از *20km/h باشد. 
*: این عملکرد می تواند طبق دستور سفارش دهنده عمل کند. برای جزئیات بیشتر در خصوص عملکرد سفارش 

دهنده با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

باز نمودن قفل درب
قفل کردن درب 

 دکمهقفلداخلی

1
2

برای تنظیم قفل ایمنی محافظ کودک، کلید را به باال 
فشار دهید، حین تنظیم این قفل، درب عقب از داخل 

خودرو باز نمی شود.
شدن  باز  از  کودک  محافظ  ایمنی  قفل  تنظیم 
درب های عقب از داخل بطور تصادفی توسط کودکان 

جلوگیری می کند. 

سیستمقفلایمنیکودکدربعقب

2-1بازکردن،بستنوقفلکردن
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باز  دکمه  دور،  راه  از  کنترل  کلید  از  استفاده  با 
نمودن قفل )Unlock( را دو بار بطور پیوسته 

فشار دهید تا درب صندوق عقب باز شود. 
با استفاده از کلید قفل مرکزی، کلید باز نمودن 
قفل مرکزی را فشار دهید تا درب صندوق عقب 

باز شود.
با استفاده از کلید مکانیکی، آنرا داخل سیلندر قفل 
جا بزنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا 

درب صندوق عقب باز شود.

با استفاده از کلید کنترل از راه دور، دکمه قفل 
را فشار کوتاهی دهید تا درب صندوق عقب قفل 

شود.
کلید قفل مرکزی را فشا ر دهید تا درب صندوق 

عقب قفل شود. 
با استفاده از کلید مکانیکی، کلید مکانیکی را داخل 
مغزی قفل جا بزنید و کلید را خالف جهت حرکت 
عقربه های ساعت بچرخانید تا درب صندوق عقب 

قفل شود.

توجه:
در صورتیکه مغزی قفل در موقعیت مطابق شکل 
باشد، درب صندوق عقب بوسیله کلید کنترل از 

راه دور باز و بسته نمی شود.
در صورتیکه سیلندر قفل در موقعیت مطابق شکل 
باشد، درب صندوق عقب بوسیله کلید کنترل از 

راه دور باز و بسته می شود.

بازنمودنقفلدربصندوقعقب

قفلکردندربصندوقعقب

2-1بازکردن،بستنوقفلکردن
دربصندوقعقب

1

1

1

2

2

2

3

3
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2-1بازکردن،بستنوقفلکردن

هشدار

دستگیره را بیرون بکشید، درب صندوق عقب را باال 
آورده و آنرا باز کنید.

با استفاده از دستگیره داخلی صندوق عقب، مطابق 
شکل، درب صندوق عقب را ببندید.

جلوگیریازبروزتصادف
حین رانندگی با خودرو به پیشگیری های زیر توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها باعث باز شدن 

درب بطور ناگهانی و بیرون افتادن سرنشینان از خودرو و در نتیجه آسیب جسمی جدی و مرگ می شود.
 همیشه از کمربند ایمنی بطور صحیح استفاده کنید.

 همیشه درب ها را قفل کنید.
 از بسته شدن تمامی درب ها بطور صحیح اطمینان حاصل کنید.

 در صورتیکه کودکان در صندلی های عقب می باشند همیشه از سیستم قفل ایمنی محافظ کودک درب 
عقب استفاده کنید.

درصـورتبازمانـدندربصنـدوقعقب،گازهـایاگزوزوارداتاقخودروشـدهکهبرایسرنشـینان
خطرنـاکمیباشـد.بنابراین،حیـنرانندگیدربصنـدوقعقبرابسـتهنگهدارید.

بازنمودنوبستندربصندوقعقب
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3-1تجهیزاتقابلتنظیم
صندلی هایجلو

کلید تنظیم موقعیت صندلی
کلید تنظیم زاویه پشتی صندلی
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم تنظیم موقعیت صندلی
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

تنظیماتوماتیکبرقیصندلیراننده)6جهته(

تنظیمدستیصندلیسرنشینجلو)4جهته(

1

1

2

2

3
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هشدار

تنظیمصندلی
 حین حرکت خودرو برای کاهش احتمال سرخوردن تسمه کمربند روی پا، بیشتر از حد الزم صندلی را 
خم نکنید. در غیر اینصورت، تسمه روی پا سرخورده و از روی لگن عبور کرده و نیروی محدود کننده 
زیادی به شکم وارد میکند،  یا اینکه گردن با تسمه شانه تماس پیدا کرده و در حادثه تصادف منجر به 

آسیب جسمی جدی یا حتی مرگ میشود.
 مخصوص تنظیم دستی صندلی: پس از تنظیم صندلی، از قفل شدن صندلی در جای خود مطمئن شوید.

تعمیرصندلی
 در صورت تعمیر یا تعویض کردن صندلی جلو، مجموعه کیسه هوای صندلیها آسیب خواهد دید، و 

کیسه هوا بطور صحیح در برخورد از جلو عمل نخواهد کرد.
 در صورت نیاز به پیاده کردن یا تعویض صندلی، با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

درصورتآسیبدیدنصندلی
 در صورت آسیب دیدن صندلی، رانندگی با خودرو خطرناک میباشد.

 پس از برخورد، حتی اگر کیسههای هوا عمل نکنند، صندلی ممکن است آسیب ببیند. بنابراین، پس از 
هر برخوردی، توسط  نمایندگی مجاز گروه بهمن، صندلی ها، پیش کشنده کمربند ایمنی و کیسه های 

هوا را کنترل و بازرسی کنید.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
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بهمنظورافزایشفضایبارمیتوانپشتیصندلیهایعقبراتاپایینخمنمود.بهمنظورافزایشفضایبارمیتوانپشتیصندلیهایعقبراتاپایینخم

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
صندلیهایعقب

خمکردنپشتیصندلیهایعقب

مطابق شکل، دستگیره های متحرک پشتی صندلی 
روی دو طرف راست و چپ صندوق عقب تعبیه 

شده است.

کمربند ایمنی دو طرف صندلیهای عقب را شل کنید

قرار  عقب  روی صندلی  که چیزی  کنید  بررسی 
نداشته باشد. دستگیره متحرک پشتی صندلی را 
از سمت چپ کشیده تا پشتی صندلی چپ عقب، 

خم شود.

دستگیره متحرک پشتی صندلی را از سمت راست 
کشیده تا پشتی صندلی راست عقب، خم شود
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تا زمان شنیدن صدای کلیک، پشتی صندلی عقب را 
به حالت عمود برگردانید. مطمئن شوید با کشیدن 
قسمت باالی آن، پشتی صندلی بطور صحیح در 

موقعیت خود قفل شده باشد.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم

برگرداندنپشتیصندلیعقببهحالتعمود

هشدار

حیـنخـمکردنپشـتیصندلیهـایعقب،ازشـلبـودنکمربنـدایمنـیصندلیعقـبمطمئن
شـوید.درغیراینصـورت،کمربنـدایمنیتـاخوردهوممکناسـتبهکمربندایمنیآسـیببرسـاند.
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تنظیم عمودی
برای باال و پایین آوردن محافظ سر )پشت سری(، 

دکمه آزادکننده قفل را فشار داده و نگه دارید.
پیاده کردن

در صورتیکه دکمه آزادکننده قفل را فشار می دهید 
محافظ سر را باال بکشید.

تنظیم عمودی
برای باال و پایین آوردن محافظ سر )پشت سری(، 

دکمه آزادکننده قفل را فشار داده و نگه دارید.
پیاده کردن

در صورتیکه دکمه آزادکننده قفل را فشار می دهید 
محافظ سر را باال بکشید.

محافظسر)پشتسری(صندلیعقب

محافظسر)پشتسری(صندلیجلو

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
محافظسر

1

1

2

2
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از تنظیم محافظ سر )پشت سری( اطمینان حاصل 
کنید، بطوریکه وسط محافظ در نزدیکترین قسمت 

باالیی گوش های شما تنظیم شده باشد.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم

 تنظیمارتفاعمحافظسر

هشدار

پیشگیریهایمحافظسر)پشتسری(
به پیشگیری های زیر مربوط به محافظ سر )پشت سری( توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها 

باعث آسیب جسمی جدی و مرگ می شود. 
 از محافظ سری که برای هر صندلی به ترتیب طراحی شده است استفاده نمایید.

 همواره محافظ سر را در وضعیت صحیح آن تنظیم نمایید.
 از رانندگی بدون محافظ سر خودداری نمایید. 
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3-1تجهیزاتقابلتنظیم
کمربندایمنی

 تسمه شانه را بکشید بطوریکه تسمه کاماًل از 
روی شانه عبور نماید، اما دقت کنید با گردن 
تماس نداشته باشد یا اینکه از روی شانه ها سر 

نخورد. 
 تسمه روی پا را تا پایین ترین حد ممکن از روی 

لگن عبور دهید. 
 وضعیت پشتی صندلی را تنظیم کنید. راست 

بنشینید و به پشتی صندلی تکیه دهید.
 از تاب دادن )پیچاندن( کمربند ایمنی خودداری 

کنید.

کمربندایمنیبیرونیجلووعقب

بستنکمربندایمنی
زبانه کمربند را به داخل قفل کمربند فشار دهید 

تا صدای کلیک آنرا بشنوید.
بازکردنکمربندایمنی

دکمه آزادکننده را فشار دهید.

 نحوهاستفادهصحیحازکمربندایمنی

 بستنوبازکردنکمربندایمنی

پیشازرانندگیباخودروازبستهبودنکمربندایمنیتمامیسرنشیناناطمینانحاصلکنید.

1

2
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3-1تجهیزاتقابلتنظیم

کمربندایمنیوسطعقب

زبانه کمربند ایمنی »A« و »B« را بیرون بکشید.

زبانه»A«راجابزنید.
زبانه »A« را به داخل سمت چپ قالب کمربند 
ایمنی جا بزنید تا اینکه صدای کلیک آنرا بشنوید. 

زبانه»B«راجابزنید.
زبانه »B« را به داخل سمت راست قالب کمربند 
ایمنی جا بزنید تا اینکه صدای کلیک آنرا بشنوید.

 بستنتسمهکمربند
1

2
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3-1تجهیزاتقابلتنظیم

 تنظیمارتفاعتسمهکمربندایمنی)صندلیهایجلو(

زمانیکه خودرو در معرض انواع برخورد از جلو قرار 
می گیرد، پیش کشنده ها به کمربند ایمنی کمک 
می کنند که سرنشینان را با جمع کردن کمربند 
شدت  که  حوادثی  در  کنند.  مهار  سریع  ایمنی 
ضربه از سمت جلو، بغل یا عقب جزئی باشد پیش 

کشنده فعال نمی شود.

دکمه ضامن را بیرون بکشید، برای تنظیم موقعیت 
مناسب کمربند، تنظیم کننده را به باال یا پایین حرکت 

دهید، و آنرا با شنیدن صدای کلیک رها کنید.

»B«آزادکردنزبانه
مطابق شکل، با فشار دادن دکمه آزادکننده زبانه 

»B«، را آزاد کنید.
»A«آزادکردنزبانه

مطابق شکل، با فشار دادن دکمه آزادکننده زبانه 
»A« را آزاد کنید. 

بازکردنتسمهکمربندایمنی
1

2

پیشکشندههایکمربندایمنی)صندلیهایجلو(
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)ELR(جمعکنندهقفلاضطراری
در صورت توقف ناگهانی یا تصادف، جمع کننده تسمه کمربند ایمنی را قفل خواهد کرد. در صورتیکه خیلی 
سریع به سمت جلو خم شوید، منقبض کننده همچنین کمربند ایمنی را قفل می کند حرکت آهسته و روان به 

کمربند ایمنی اجازه کشیده شدن می دهد بطوریکه می توانید کامالً به اطراف حرکت کنید.
)ALR(منقبضکنندهقفلاتوماتیک

زمانیکه تسمه شانه سرنشین عقب کاماًل کشیده شود . سپس به آرامی جمع شود، کمربند ایمنی در آن 
وضعیت قفل خواهد شد و کشیده نمی شود. این عملکرد برای محکم نگه داشتن سیستم محافظت کودک 
)CRS( استفاده می شود. برای آزاد نمودن مجدد تسمه کمربند ایمنی، کاماًل تسمه را جمع کنید و سپس 

یکبار دیگر تسمه را بیرون بکشید.

افراد بیمار
در صورت استفاده از تجهیزات پزشکی هم باید کمربند ایمنی را به روش صحیح ببندید.

استفادهصحیحکمربندایمنیبرایکودکان
کمربند ایمنی خودروی شما برای افراد بزرگسال طراحی شده است.

 تا زمانیکه کودکان به اندازه کافی بزرگ شوند تا بتوانند از کمربند ایمنی خودرو استفاده نمایند از سیستم 
محافظ کودک برای آن ها استفاده نمایید .

 در صورتیکه کودکان به اندازه کافی بزرگ شده اند و می توانند از کمربند ایمنی استفاده کنند.
از دستورالعمل های مربوط به استفاده از کمربند ایمنی پیروی نمایند )← صفحه 19(

کمربند  پزشکی،  تجهیزات  از  استفاده  صورت  در   
ایمنی را به شیوه صحیح ببندید. 

)← صفحه 19(
 زنان باردار باید تسمه روی پا را در پایین ترین نقطه 
ممکنه از روی لگن مانند دیگر سرنشینان عبور دهند. 
تسمه شانه را کاماًل کشیده و از روی شانه ها و قفسه 
سینه عبور دهند. از تماس کمربند با ناحیه برآمده 

شکم )زنان باردار( جلوگیری کنید.
 در صورت بسته نشدن کمربند ایمنی به روش صحیح، 
نه تنها زنان باردار بلکه جنین داخل شکم آن ها نیز 
ممکن است در اثر تصادف یا ترمزهای ناگهانی دچار 

آسیب جسمی جدی یا حتی مرگ شود.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
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تعویضتسمهپسازفعالشدنپیشکشندهکمربندایمنی
در صورتیکه خودرو از چند جهت دچار تصادف )برخورد( شود، پیش کشنده کمربند ایمنی در اولین برخورد 

فعال می شود، اما برای برخوردهای دوم و پس از آن فعال نخواهد شد. 
دستورالعملهایکمربندایمنی

اگر دستورالعمل های کمربند ایمنی خارج از قوانین کشوری می باشد که شما در آنجا ساکن هستید، برای 
تعویض و نصب کمربند ایمنی با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم

هشدار

به پیشگیری های زیر مربوط به کاهش احتمال آسیب دیدگی در ترمزهای ناگهانی یا تصادفات توجه کنید. 
بی توجهی به انجام این پیشگیری ها باعث آسیب جسمی جدی و یا مرگ می شود.

بستنکمربندایمنی
 از بسته بودن کمربند ایمنی تمامی سرنشینان اطمینان حاصل کنید.

 همواره کمربند ایمنی را به شیوه صحیح ببندید.
 هر کمربند ایمنی برای یک نفر طراحی شده است. در یک زمان از کمربند ایمنی برای بیش از یک نفر، 

مانند کودکان، استفاده نکنید.  
 توصیه می شود که کودکان در صندلی عقب قرار گیرند و همیشه از کمربند ایمنی یا سیستم محافظ 

کودک مناسب استفاده نمایند.
 غیر از مواقع ضروری از خم کردن صندلی برای رسیدن به وضعیت نشستن راحت ، خودداری کنید. 
زمانیکه سرنشینان بطور عمود )راست( نشسته و به پشتی صندلی تکیه داده اند، کمربند ایمنی بسیار 

تحت تأثیر قرار می گیرد.
 تسمه شانه را زیر بازوی خود نبندید.

 تسمه روی پا را تا پایین ترین نقطه ممکنه از روی لگن عبور دهید.

پیشکشندههایکمربندایمنی
در صورت فعال بودن پیش کشنده، کمربند ایمنی قفل خواهد شد، کمربند مجدد کشیده نمی شود و 
بصورت خودکار به حالت اولیه خود باز نمی گردد کمربند ایمنی نمی تواند مجدد مورد استفاده قرار گیرد و 

باید برای تعویض آن با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید. 
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هشدار

شیوهبستنوآسیبهایکمربندایمنی
 با فشار دادن تسمه، زبانه یا قالب کمربند ایمنی در درب خودرو باعث صدمه دیدن کمربند ایمنی نشوید.

 سیستم کمربند ایمنی را بطور دوره ای بازرسی کنید. کمربند ایمنی را از نظر بریدگی، سایش و شل بودن 
قطعات آن کنترل و بررسی کنید. تا زمان تعویض کمربند ایمنی معیوب از آن استفاده نکنید. کمربند 

ایمنی معیوب نمی تواند از سرنشینان در مقابل آسیب های جسمی جدی یا مرگ حفاظت کند.
 از قفل شدن کمربند ایمنی و زائده های آن و تاب نخوردن )پیچ نخوردن( تسمه کمربند ایمنی مطمئن 
شوید. در صورتیکه کمربند ایمنی بدرستی عمل نمی کند، بالفاصله با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس 

بگیرید.
 در صورتیکه خودروی شما دچار تصادف جدی شده یا حتی اگر هیچ خرابی آشکاری قابل مالحظه نباشد، 

مجموعه صندلی ها، شامل تسمه ها، را نیز تعویض کنید.
 هرگز اقدام به نصب، پیاده کردن، تعمیر جدا کردن یا بستن قطعات کمربند ایمنی نکنید. در صورت نیاز 
به تعمیر کمربند ایمنی این کار را به  نمایندگی مجاز گروه بهمن بسپارید. دستکاری نادرست پیش کشنده 

از عملکرد صحیح آن جلوگیری کرده و باعث صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ می شود.

اقدامهایاحتیاطیدرموردتسمهسیستمایمنیقفلمحافظکودک
هرگز به کودکان اجازه بازی کردن با تسمه قفل محافظ کودک را ندهید. در صورت پیچیدن تسمه کمربند 
به دور گردن کودک، احتمال دارد بیرون کشیدن آن غیرممکن باشد و منجر به صدمات جسمی جدی 
یا مرگ شود. در صورت روی دادن این اتفاق و باز نشدن قالب کمربند ایمنی، برای بریدن تسمه کمربند 

ایمنی از قیچی استفاده کنید.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
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غربیلکفرماندردوجهتقابلتنظیممیباشد

موقعیت  در  فرمان  غربیلک  کردن  تنظیم  برای   
راحت، و برای قفل کردن یا باز نمودن قفل ستون 
فرمان، اهرم تنظیم  کننده را به باال یا پایین فشار 

دهید.
محل قرار گرفتن اهرم تنظیم کننده در شکل نشان 

داده شده است.
    باال

پایین

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
غربیلکفرمان

1

2

هشدار

هشدارهایحینرانندگی
حین رانندگی هرگز اقدام به تنظیم غربیلک فرمان نکنید. در غیر اینصورت، راننده کنترل خودرو را از دست 

داده و منجر به تصادف و صدمات جسمی جدی و یا مرگ می شود.

هشدارهایپسازتنظیمغربیلکفرمان
از قفل شدن صحیح غربیلک فرمان مطمئن شوید. در غیر اینصورت، غربیلک فرمان بطور ناگهانی حرکت 

کرده و احتماالً باعث تصادف و صدمات جسمی جدی و یا مرگ می شود.
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ایننوعازآینهدیدعقبدارایقطبنما،نمایشدیدازعقبپیغامکنترلفشاربادالستیکها
ودکمههایکنترلبلوتوثمیباشد.

حالت Auto را در وضعیت روشن/ خاموش قرار دهید. 
باشد،  روشن   )Auto( اتوماتیک  حالت  در صورتیکه 
چراغ نشانگر روشن می شود. خطای آینه ضد انعکاس 
صورتیکه  در  می شود  تنظیم   Auto حالت  در  نور 
سوئیچ خودرو به وضعیت روشن ON چرخانده شود، 
آینه دید عقب داخلی ضد انعکاس نور بطور اتوماتیک 

به حالت Auto تنظیم خواهد شود.

حین رانندگی، به مدت طوالنی Auto را فشار دهید 
تا عملکرد ضد انعکاس نور در حالت روشن/ خاموش 
قرار گیرد. با چشمک زدن نشانگر سبز رنگ، روشن 
بودن عملکرد ضد انعکاس نور نشان داده می شود. 
با چشمک زدن نشانگر قرمز رنگ، خاموش بودن 
در  می شود.  داده  نشان  نور  انعکاس  عملکرد ضد 
صورت معکوس عمل کردن، عملکرد ضد انعکاس 

نور خاموش خواهد شد.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
تنظیماتوماتیکآینهدیدعقبداخلیضدانعکاسنور
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 از عملکرد صحیح حسگرها مطمئن شوید، حسگرها 
را نپوشانید و لمس نکنید.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم

 جلوگیریکردنازخطایحسگر

هشدار

هشدارهایحینرانندگی
 حین رانندگی، اقدام به تنظیم وضعیت آینه دید عقب نکنید. در غیر اینصورت، کنترل خودرو را از دست 

داده و منجر به بروز تصادف و صدمات جسمی جدی یا مرگ می شود. 
 در صورتیکه با استفاده از مواردی که برروی صندلی عقب قرار دارد ارتفاع پشت سری صندلی را افزایش 
دهید، دید شما از آینه دید عقب مسدود خواهد شد، و اینکار موجب بروز تصادف می شود. بنابراین ارتفاع 

پشت سری صندلی را افزایش ندهید.
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آینه ای را برای تنظیم انتخاب کنید. 
)»L«: چپ؛ »R«: راست(

یا راست/چپ  باال/پایین  آینه را در جهت های 
تنظیم کنید.

محدوده تنظیم جهت های باال/پایین: 8 درجه
محدوده تنظیم جهت های راست/ چپ: 8 درجه

1 آینه ها را قفل  پس از تنظیم کردن، وسط 
کنید.

توجه:
در  نکنید،  تنظیم  از محدوده  را خارج  آینه ها 
با  همراه  متناوب  بطور  آینه ها  غیراینصورت، 

صدای کلیک تکان خواهند خورد.

درصورتقرارداشتنسوئیچخودرودروضعیتروشن»ON«یاتجهیزاتداخلی»ACC«بااستفاده
ازکلیدها،آینههایبیرونیراتنظیمکنید.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم
آینههایدیدعقببیرونی)آینهبغل(

تنظیمآینههایدیدعقببیرونی

1

2



1

29

1

رو
ود

 خ
دن

ران
از 

ل 
قب

 با استفاده از خط تقسیم، آینه زاویه باز دارای دو 
انحناء می باشد که به قسمت های داخلی و بیرونی 
تقسیم شده است. قسمت داخلی یک آینه تخت 
است در صورتیکه قسمت بیرونی یک آینه محدب 
می باشد که محدوده دید را افزایش می دهند. این 
عملکرد به راننده زمانیکه که مسیر رانندگی را 
ایمنی خود کمک  از  تغییر می دهد و اطمینان 

می کند.
 تشخیص فاصله قسمت های داخلی و بیرونی آینه 
زاویه باز متفاوت می باشد. اجسام در قسمت بیرونی 

دورتر از قسمت داخلی نشان داده می شوند.

با استفاده از دست آینه را به عقب تا کنید.

3-1تجهیزاتقابلتنظیم

آینهجانبیزاویهبازسمتراننده

بهعقبتاکردنآینهها

هشدار

رانندگی با آینه دید عقب بیرونی )آینه بغل( تا شده بسیار خطرناک می باشد، زیرا محدود کردن دید عقب 
منجر به تصادف خواهد شد. پیش از رانندگی، آینه ها را به وضعیت رانندگی ایمن بازگردانید.
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کلید شیشه باالبر برقی سمت راننده
کلید شیشه باالبر برقی سمت راست جلو
کلید شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب

کلید شیشه باالبر برقی سمت راست عقب
کلید قفل شیشه ها

شیشه را بطور دستی ببندید.
شیشه را با یک تماس بطور اتوماتیک ببندید.*

شیشه را بطور دستی باز کنید.
شیشه را با یک تماس بطور اتوماتیک باز کنید.*

*: برای متوقف کردن شیشه تا اندازه ای، کلید را 
در جهت معکوس حرکت دهید.

توجه:
در صورت قطع شدن کابل باتری، پس از یکبار باال 
و پایین آوردن شیشه با استفاده از عملکرد دستی، 
عملکرد بستن و باز نمودن شیشه بطور اتوماتیک با 

یک تماس فعال خواهد شد.

4-1بستنوبازنمودنشیشههاوسانروف
شیشهباالبربرقی

 بستنوبازکردنشیشهباالبربرقی

1

1

2

2

3

3

4

4

5

بستنوبازکردنشیشهباالبربرقیسمتراننده
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مطابق تصویر، برای قفل کردن کلیدهای شیشه باالبر 
برقی سمت سرنشین کلید را به سمت پایین فشار 
دهید. برای باز نمودن قفل کلیدهای شیشه باالبر 

برقی سمت سرنشین، کلید را مجدد فشار دهید. 
      باز نمودن قفل

      قفل کردن
سرنشینان  از  محافظت  برای  رانندگی  حین 
خودرو، با استفاده از این کلید از بازشدن ناگهانی 

سمت سرنشینان جلوگیری کنید.
این کلید شیشه سمت راننده را غیرفعال نمی کند.

بازکردن
برای باز کردن شیشه، کلید شیشه باالبر برقی 
را فشار داده و نگه دارید، با رها کردن کلید این 

عملکرد متوقف می شود.
بستن

برقی  باالبر  شیشه  کلید  شیشه،  بستن  برای 
این  رها کردن کلید  با  دارید،  نگه  و  را کشیده 

عملکرد متوقف می شود.

4-1بستنوبازنمودنشیشههاوسانروف

 قفلکردنشیشهباالبربرقی

1

2

بستنوبازنمودنشیشهباالبربرقیهایدیگر

1
2

هشدار

در صورت باقی ماندن کودکان در خودرو، همیشه با استفاده از کلید قفل، شیشه سمت سرنشینان را قفل 
کنید. کودکان ممکن است با قراردادن سر، دست یا دیگر اعضاء بدن خود خارج از خودرو منجر به بروز 

تصادف شوند.
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4-1بستنوبازنمودنشیشههاوسانروف

شرایطی که شیشه باال برقی عمل میکند:
زمانیکه سوئیچ خودرو در وضعیت روشن »ON« قرار داشته باشد، با استفاده از کلیدهای شیشه باالبر برقی، 

شیشه ها را باز و بسته کنید.
زمانیکه سوئیچ خودرو را از وضعیت روشن ON به وضعیت های تجهیزات داخلی ACC با قفل LOCK قرار 
دهید یا به مدت 40 ثانیه پس از خارج کردن کلید، شیشه باالبر برقی سمت راننده فعال خواهد بود. در 

صورت باز بودن یکی از درب ها، شیشه باالبر برقی سمت راننده عمل نخواهد کرد.
 عملکرد پایین آوردن دستی شیشه طی دو مرحله

 در صورتیکه شیشه کاماًل بسته باشد، کلید را به آرامی فشار دهید، شیشه باز خواهد شد و در وضعیتی یعنی 
تقریباً 30mm پایین تر از قسمت باالی شیشه برای تهویه هوای اتاق خودرو متوقف می شود.

 شیشه باالبر برقی سمت راننده فقط دارای عملکرد پایین آوردن دستی شیشه در دو مرحله می باشد. 
توجه:

در صورت روشن شدن موتور، عملکرد پایین آوردن دستی شیشه درد و مرحله غیرفعال خواهد شد.
 عملکرد ایمنی شیشه باالبر برقی

حین عملکرد بستن اتوماتیک اگر جسمی بین شیشه و قاب پنجره گیر کند، حرکت شیشه تا اندازه ای متوقف 
شده و شیشه به حالت اولیه خود باز می گردد.

توجه:
 با توجه به شرایط رانندگی، بدلیل حرکت کردن شیشه، عملکرد بستن شیشه متوقف شده و مانند زمانیکه 

جسمی بین شیشه و قاب پنجره گیر کرده بود، شیشه به حالت اولیه خود باز می گردد.
 در صورت فعال بودن عملکرد ایمنی شیشه باالبر برقی، شیشه بطور اتوماتیک بسته نمی شود، برای بستن 

آن کلید را باال بکشید.
 شیشه باالبر برقی سمت راننده فقط دارای عملکرد ایمنی شیشه باالبر برقی می باشد.
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4-1بستنوبازنمودنشیشههاوسانروف

هشدار

هشدارهایحینبستنپنجرهها
به پیشگیری های زیر مربوط به بستن پنجره ها توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها باعث آسیب 

جسمی جدی و یا مرگ می شود.
 در صورت شروع عملکرد پنجره ها )بسته شدن(، از قرار نگرفتن هیچ قسمت از بدن سرنشینان خودرو بین 

شیشه و قاب پنجره را کنترل و اطمینان حاصل کنید.
 به کودکان اجازه کارکردن با شیشه باالبر برقی ها را ندهید.

عملکردایمنیشیشهباالبربرقی
 در صورت فعال بودن عملکرد ایمنی شیشه باالبر برقی، هیچ قسمت از بدن خود را از روی عمد بین 

شیشه و قاب پنجره قرار ندهید.
 در صورتی که چیزی بین شیشه و قاب پنجره گیر کند پیش از اینکه شیشه کاماًل بسته شود یا کلید 
شیشه باالبر برقی کاماًل فشار داده و نگه داشته شود، عمکرد ایمنی شیشه باالبر برقی عمل نخواهد کرد. 
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بازکردن
فشار  با  نمی باشد،  تا  روف  سان  در صورتیکه 
باز  کوتاهی بر روی کلید، سان روف را کامالً 
کنید. برای توقف این عملکرد، کلید را مجدد 

فشار دهید.
فشار  با  نمی باشد،  تا  روف  سان  در صورتیکه 
طوالنی بر روی کلید، سان روف را باز کنید، 

برای توقف این عملکرد، کلید را رها کنید. 
بستن

در صورتیکه سان روف باز می باشد، با فشار 
طوالنی بر روی کلید، سان روف را ببندید، برای 

توقف این عملکرد، کلید را رها کنید.

زمانیکهسوئیچخودرودروضعیتروشن»ON«قراردارد،بااستفادهازکلیدهایسانروف،سانروف
راباز،بستهوتاکنید.

4-1بستنوبازنمودنشیشههاوسانروف
سانروف*

 بستنوبازکردن

1

2



1

35

1

رو
ود

 خ
دن

ران
از 

ل 
قب

باالتاکردن
در صورتیکه سان روف به سمت باال تا نباشد، با 
فشار کوتاهی به روی کلید، سان روف کامالً به باال 
تا می شود. برای توقف این عملکرد، کلید را مجدد 

فشار دهید
در صورتیکه سان روف به سمت باال تا نباشد، با فشار 
طوالنی بر روی کلید، سان روف به باال تا می شود، برای 

توقف این عملکرد، کلید را رها کنید.
پایینتاکردن

در صورتی که سان روف به سمت باال تا باشد،با 
فشار طوالنی بر کلید، سان روف را به پایین تا کنید، 

برای توقف این عملکرد، کلید را رها کنید.

4-1بستنوبازنمودنشیشههاوسانروف

 بهباالوپایینتاکرنسانروف

1

2

 زمانیکه سوئیچ خودرو در موقعیت روشن »ON« باشد سان روف فعال خواهد شد.
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4-1بستنوبازنمودنشیشههاوسانروف

هشدار

پیشگیریهایالزمبرایاستفادهازسانروفپسازشستشویابارندگی
قبل از استفاده از سان روف برای جلوگیری از ورود آب، پس از شستشو و بارندگی، آب جمع شده بر روی 

سان روف را تمیز کنید. در غیر اینصورت موجب زنگ زدگی و خراب شدن ریل سقف می شود.

هشدارهایمربوطبهبازکردنسانروف
به پیشگیری های زیر مربوط به بازکردن ساف روف توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها باعث 

آسیب جسمی جدی و یا مرگ می شود. 
 حین حرکت خودرو اجازه ندهید هیچ کدام از سرنشینان، دست با سر خود را از خودرو بیرون کنند. 

 از قرار دادن اجسام سنگین بر روی سان روف خودداری کنید. 

هشدارهایمربوطبهبستنسانروف
به پیشگیری های زیر مربوط به بستن سان روف توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیریها باعث 

آسیب جسمی جدی و یا مرگ می شود.
 در صورت شروع عملکرد سان روف، قرار نگرفتن هیچ قسمت از بدن سرنشینان در مسیر حرکت سان روف 

را کنترل و اطمینان حاصل کنید.
 به کودکان اجازه کارکردن با سان روف را ندهید

بستن سان روف بر روی کسی ممکن است باعث آسیب جسمی جدی و یا مرگ آن فرد شود.
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برایبازکردندربباکسوختمراحلزیرراانجامدهید

پیشازسوختگیریمجددخودرو
سوئیچ خودرو را در وضعیت خاموش OFF قرار دهید و از بسته بودن تمامی درب ها و پنجره ها مطمئن 

شوید.
بازکردندربباکسوخت

درب تغذیه کننده )پر کردن( سوخت را باز کنید.

با چرخاندن درب باک سوخت خالف جهت حرکت 
عقربه های ساعت آن  را باز کنید.

5-1سوختگیریمجدد
بازکردندربباکسوخت

هشدار

پیش از باز کردن درب باک سوخت، آن را به آرامی شل کنید. در صورت باز کردن سریع درب باک سوخت 
بدلیل تحت فشار قرار داشتن باک سوخت ممکن است که سوخت به بیرون پاشش کند. 
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نوع سوخت 
بنزین بدون سرب با عدد اکتان 93 یا باالتر

ظرفیت باک سوخت )مرجع(
لیتر 2  58

تا شنیده شدن صدای کلیک درب باک سوخت را در 
جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید

5-1سوختگیریمجدد

بستندربباکسوخت



1

39

1

رو
ود

 خ
دن

ران
از 

ل 
قب

سوختگیریمجدد
به پیشگیری های زیر مربوط به سوختگیری مجدد خودرو توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها 

باعث آسیب جسمی جدی و یا مرگ می شود 
 برای تخلیه هر الکتریسته ساکنی، بدنه خودرو یا هر سطح فلزی دیگری را لمس کنید. جرقه بوجود آمده 

از تخلیه الکتریسته ساکن ممکن است باعث مشتعل شدن بخار سوخت شود.
 همواره درپوش روی درب باک سوخت را نگه داشته و برای پیاده کردن آن را به آرامی بچرخانید در 
صورت شل کردن درب باک سوخت ممکن است صدای فش فش شنیده شود، قبل از باز کردن کامل 
درب منتظر بمانید تا صدا قطع شود. در هوای گرم، ممکن است سوخت تحت فشار به بیرون از گردن 

تغذیه کننده پاشش کند و باعث صدمات جسمی شود. 
 بخار سوخت را استنشاق نکنید. تنفس این بخارها مضر می باشد زیرا سوخت دارای عناصری است که 

زیان آور هستند.
 حین سوخت گیری مجدد سیگار نکشید. در غیراینصورت ممکن است سوخت جرقه زده و منجر به 

آتش سوزی شود. 
 به خودرو مراجعت نکنید یا هیچ شخص یا جسمی که دارای الکتریسته ساکن می باشد را لمس نکنید، 

این کار باعث ایجاد الکتریسته ساکن شده و خطر آتش سوزی را بهمراه دارد.
درصورتتعویضکردندربباکسوخت

از هیچ مدل درب باک سوختی بجزء مدلی که توسط شرکت FAW برای خودروی شما طراحی شده 
استفاده نکنید بی توجهی به این امر باعث بروز آتش سوزی یا حوادث دیگری می شود که ممکن است باعث 

صدمات جسمی جدی یا مرگ شود.

5-1سوختگیریمجدد

هشدار

سوختگیریمجدد
حین سوخت گیری از ریخته شدن سوخت جلوگیری کنید. بی توجهی به این امر موجب صدمه دیدن 

خودرو، عملکرد نادرست سیستم خروجی، خرابی قطعات سیستم سوخت یا رنگ بدنه خودرو می شود.

یادآوری
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برایجلوگیریازسرقتخودرو،کلیدهایخودرومجهزبهکدفرستندهمیباشند،درصورتیکهکد
کلیدازقبلرویکامپیوترخودروثبتنشدهباشد،موتورروشننمیشود.سیگنالهایثبتشدهدر

هرکلیدخودرومتفاوتمیباشند.

با  موتور،  ایموبالیزر  غیرفعال کردن سیستم  برای 
استفاده از کلید دارای سیگنال ثبت شده، سوئیچ 
خودرو را در وضعیت روشن ON قرار دهید. نشانگر 
ضد سرقت روشن شده و سپس خاموش می شود که 

عملکرد عادی سیستم را نشان  می دهد.

شرایطیکهباعثعملکردنادرستسیستممیشود.
 در صورتیکه کلید خم شود یا در معرض ضربه های شدید قرار داشته باشد.

 در صورتیکه کلید به روی صفحه نمایشگر یا مکان هایی با دمای باال قرار داشته باشد.
 در صورتیکه کلید در معرض اجسام فلزی یا مغناطیسی قرار داشته باشد.

 در صورتیکه کلید با شوینده فراصوتی شسته شده باشد.
 در صورتیکه کلید در نزدیکی یا تماس با سیستم ایمنی کلیدهای خودروهای دیگر )کلید مجهز به چیپ رمز 

عبور( قرار داشته باشد.
درصورتیکهموتوربهدرستیکارنکندونشانگرسیستمضدسرقتروشنباقیبماندیاچشمکبزند،که

این،درستعملنکردنسیستمرانشانمیدهد.برایبازرسیخودرویخودبانمایندگیمجازگروهبهمن
تماسبگیرید.

6-1سیستمدزدگیر
سیستمایموبالیزرموتور)ضدسرقت(
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تاییدیهسیستمایموبالیزرموتور)ضدسرقت(
   از نظر پارامترهای اصلی فنی همچون محدودیتهای انتشار امواج، به سازمان وضع مقررات و نظارت بر امواج 

رادیویی ]2005[ سند شماره 423 مراجعه کنید.
   فرکانس فرستنده را تغییر ندهید، قدرت فرستنده را افزایش دهید، )نصب تقویت کننده RF(، از نصب 

آنتن خارجی یا استفاده از آنتن های فرستنده های دیگر بدون تاییدیه خودداری کنید. 
   در صورت استفاده از سیستم ضد سرقت، دقت کنید که هیچ پارازیت زیان آوری را در ارتباطات رادیویی 
گوناگون ایجاد نکند. در صورت ایجاد پارازیت، عملکرد این سیستم را بالفاصله متوقف کرده و پس از حذف 

کردن پارازیت، مجدد از این سیستم )ضد سرقت( استفاده نمایید. 
   در صورت استفاده از تجهیزات رادیویی با توان پایین )Micro-power(، مجبور می شوید پارازیتهای 

رادیویی گوناگون یا پارازیتهای منتشر شده از وسایل پزشکی، علمی و صنعتی را تحمل کنید. 
   از سیستم ضد سرقت در نزدیکی هواپیماها یا فرودگاه استفاده نکنید.

6-1سیستمدزدگیر

ازآسیبرساندنبهسیستمضدسرقتجلوگیریکنید.
از تعمیر کردن، پیاده کردن یا غیرفعال کردن سیستم ایموبالیزر )ضد سرقت( موتور خودداری کنید. در 
صورت انجام هرگونه تغییرات یا تعمیرات تایید نشده، عملکرد سیستم تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

یادآوری
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تمامی درب ها، درب صندوق عقب و درب موتور 
را پس از خارج کردن تمامی سرنشینان از خودرو 

ببندید.
با استفاده از دکمه قفل برروی کلید کنترل از 
آژیر  سپس  ببندید.  را  درب ها  تمامی  دور  راه 
فعال خواهد شد. در صورتیکه یکی از موارد زیر 
روی دهد، سیستم دزدیده شدن خودرو را نشان 
می دهد در این صورت، آژیر به صدا در می آید 
و چراغهای خطر )فالشر( بطور مداوم چشمک 

می زنند.
   زمانیکه قطب های باتری قطع شده باشند 
)که شامل شارژ باتری در صورت پایین بودن 

ولتاژ و تعویض باتری می باشد(
   زمانیکه قفل هر یک از درب ها یا محفظه بار 
باز باشد مگر اینکه از کلید کنترل از راه دور 

یا کلید مکانیکی استفاده نمایید.

سان روف و تمامی پنجره ها را ببندید و موتور را 
متوقف کنید.

سیستمضدسرقتخودرودرزمانتوقفخودرو)پارکخودرو(ازسرقتخودرویاتجهیزات
داخلیخودروجلوگیریمیکند

برای توقف عملکرد و غیرفعال کردن آژیر یکی از موارد زیر را انجام دهید:
 با استفاده از کلید کنترل از راه دور قفل درب های خودرو یا درب صندوق عقب را باز کنید.

 سوئیچ خودرو را در وضعیت تجهیزات داخلی ACC قرار دهید.

6-1سیستمدزدگیر
آژیر

متوقفوغیرفعالکردنآژیر

دکمه قفل
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این عالمت نشان می دهد که خودروی شما مجهز به 
سیستم ضد سرقت می باشد که در جعبه داشبورد 
قرار دارد. گروه خودروسازی بهمن توصیه می کند 
که این برچسب عالمت را در گوشه پایین شیشه 

درب جلو از داخل بچسبانید.

6-1سیستمدزدگیر

عالمتسیستمضدسرقت

درصورتعملکردآژیر:
در صورت عملکرد آژیر تحت شرایط زیر، صدای آژیر بطور متناوب شنیده شده و چراغ های خطر )فالشر( 

چشمک می زنند که به مدت 25 ثانیه این عملکرد طول می کشد.
 با استفاده از کلید بدون کد ثبت شده، قفل تمامی درب ها و صندوق عقب را باز کنید.

 با نیروی بیشتری دستگیره قفل درب ها یا درب صندوق عقب را باز کنید.
 اجازه دهید شخصی که داخل خودرو می باشد با استفاده از عملکرد دکمه های قفل درب از داخل درب را 

باز کند.
 با استفاده از کلید بدون کد ثبت شده، سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن »ON« قرار دهید. 

درصورتقطعشدنباتری
از لغو عملکرد سیستم آژیر اطمینان حاصل کنید. 

پیش از لغو عملکرد سیستم آژیر در صورت قطع بودن کابل باتری، اگر کابل باتری را مجدد وصل کنید، سیستم 
آژیر به مدت 25 ثانیه فعال می شود.

از آسیب رساندن به خودرو خودداری کنید، از تعمیر سیستم ضد سرقت یا نصب تجهیزات جانبی بر روی 
سیستم یا خودرو جلوگیری کنید.

یادآوری
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پشتی  بر  و  بنشینید  راست  صندلی  روی  بر 
صندلی تکیه کنید ) ← صفحه 13(

موقعیت صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که 
پاهای شما بر روی پدال ها قرار گیرد تا بتوانید 
براحتی در حد مورد نیاز آن ها را فشار دهید.

)← صفحه 13(
پشتی صندلی را تنظیم کنید بطوریکه کنترلها 

براحتی عمل کنند. )← صفحه 13(
تنظیم  گونه ای  به  را  فرمان  غربیلک  موقعیت 
کنید که از قرار گرفتن کیسه هوا در روبروی 

قفسه سینه خود مطمئن شوید.
)← صفحه 25(

خود  جای  در  را  سری(  )پشت  سر  محافظ 
تنظیم و قفل کنید، بطوریکه وسط محافظ سر 
در نزدیکی قسمت باالی گوش های شما قرار 

داشته باشد )← صفحه 18( 
کمربند ایمنی را به نحو صحیح ببندید.

)← صفحه 19(

طبقدستورالعملهایزیربهنحوصحیحرانندگیکنید:

7-1اطالعاتایمنی
نحوهصحیحرانندگیکردن

1

2

3

4

5

6
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7-1اطالعاتایمنی

هشدارهایحینرانندگی
 حین رانندگی از تنظیم کردن وضعیت صندلی راننده خودداری کنید. در غیراینصورت راننده کنترل 

خودرو را از دست می دهد.
 از قرار دادن بالش بین بدن خود و پشتی صندلی خودداری کنید. بالش از طرز قرار گرفتن صحیح بدن 
جلوگیری کرده و تأثیر گذاری کمربند ایمنی و محافظ سر را کاهش می دهد، و احتمال بروز تصادف و 

آسیب دیدن عابرین و یا مرگ را افزایش می دهد.
 چیزی را زیر صندلی های جلو قرار ندهید. اجسام قرار داده شده در زیر صندلی های جلو ممکن است 
در ریل های صندلی گیر کرده و از قفل شدن صندلی در جای خود جلوگیری نماید. این عمل منجر به 

بروز تصادف خواهد شد. 
تنظیمموقعیتصندلی

 دقت کنید حین تنظیم موقعیت صندلی از آسیب ندیدن سرنشینان دیگر در صورت حرکت کردن 
صندلی مطمئن شوید.

 حین تنظیم کردن صندلی، دست های خود را زیر صندلی یا نزدیک به قسمت های حرکتی قرار ندهید. 

هشدار
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کیسههوایراننده/سرنشینجلو
کیسههایهوایراننده/سرنشینجلوبههمراهتجهیزاتداخلیبهمحافظتازسروقفسه

سینهدراثربرخوردازجلوکمکمیکنند.
کیسههوایسمتراننده/سمتسرنشینجلو*

کیسههایهوایسمترانندهوسرنشینجلوبهمحافظتازباالتنهکمکمیکنند.

زمانیکـهخـودرودرمعـرضضربههایشـدیدقرارمیگیردسیسـتمحفاظتتکمیلیکیسـههای
هـوا)SRS(بـازمیشـوندکهممکناسـتباعثایجادآسـیبجسـمیجـدیبرایسرنشـینان
شـوند.کیسـههایهـوابهمراهکمربنـدایمنیبهکاهـشاحتمالصدماتجسـمیجـدییامرگ
)SRS(کمـکمیکننـد.)تصاویـرمربوطبـهعملکردسیسـتمحفاظتتکمیلیکیسـههایهـوا

بعنـوانمرجـعدرنظرگرفتهشـدهاند(

7-1اطالعاتایمنی
)SRS(سیستمحفاظتتکمیلیکیسههوا

1

2

*: CA7185AT5G1 Honourable



1

47

1

رو
ود

 خ
دن

ران
از 

ل 
قب

کیسه هوای سرنشین جلو       کیسه هوای راننده     
کیسه هوای بغل راننده *       کیسه هوای بغل سرنشین جلو *  

* :  CA7185AT5G1 Honourable

تجهیزات اصلی سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوای )SRS( در شکل فوق نشان داده می شود.
در اثر برخورد ضربه از جلو و کنار، سیستم ایربگ SRS، فعال کننده های کیسه های هوا را فعال می کند. با 
عملکرد واکنش شیمیایی در این فعال کننده ها، به سرعت کیسه های هوا از گاز غیرسمی پر می شود که به 

محافظت در برابر حرکت سرنشینان کمک می کند. 

7-1اطالعاتایمنی

تجهیزاتسیستمکیسههوا)ایربگ(

12
34
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 گاهی اوقات باز شدن سریع کیسه هوا منجر به 
آسیب دیدن راننده یا سرنشینان می شود.

انفجار  صدای  هوا،  کیسه  شدن  باد  صورت  در   
دود  این  اما  می شود.  ایجاد  نیز  دود  با  همراه 
باعث آتش سوزی نمی شود. افراد مبتال به بیماری 
برنشیت مانند آسم بعد از استنشاق این گاز از نظر 
تنفسی دچار مشکل می شوند. در این صورت، دور 
شدن سریع از خودرو می تواند ایمن ترین راه باشد. 
برای تنفس هوای تازه، درب و پنجره های خودرو 

را باز کنید.

 حین عملکرد سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوای )SRS( در صورت باقی ماندن گاز و وارد شدن به چشم 
یا تماس با پوست، در اسرع وقت با آب تمیز چشم ها و سطح پوست خود را بشویید. افرادی با پوست حساس 

دچار بیماری آلرژی )حساسیت( می شوند. 
 قسمت های ماژول ایربگ )قسمت های میانی غربیلک فرمان، پوشش ایربگ و عمل کننده( و نیز صندلی ها 

برای چند دقیقه داغ می شوند. خود ایربگ نیز ممکن است داغ شود.
 شیشه جلو ممکن است ترک بخورد.

شرایطعملکردی)کیسههوایرانندهوسرنشینجلو(
 در اثر تصادف باید شدت ضربه به حدی برسد که بتواند کیسه هوای راننده و سرنشین جلو را فعال نماید 
)شدت ضربه در تصادفات از ناحیه جلو در اثر برخورد با موانع ثابت یا بدون تغییر شکل تقریبا 30 کیلومتر 
در ساعت می باشد.( در صورت برخورد با موانعی همچون خودروی پارک شده یا عالئم راهنمای و رانندگی 
 که در اثر شدت ضربه این موانع حرکت کرده یا تغییر شکل می دهند، سرعت اولیه خودرو بیشتر می باشد.

اگر خودرو دچار تصادف شود )تصادفاتی که در آن جلوی خودرو در زیر صندوق عقب خودروی روبرو قرار 
می گیرد(، در چنین مواردی، سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوای )SRS( فعال نمی شود.

 ممکن است که در بعضی از تصادفات کاهش شتاب از سمت جلوی خودرو به میزان شدت ضربه از جلو خیلی 
نزدیک باشد، در این صورت کیسه هوای راننده، کیسه هوای سرنشین جلو، کیسههای هوای جانبی و پیش 

کشندههای کمربند ایمنی با همدیگر فعال نخواهند شد.

7-1اطالعاتایمنی

فعالشدنسیستمحفاظتتکمیلیهوای)SRS()بادشدن(



1

49

1

رو
ود

 خ
دن

ران
از 

ل 
قب

 اگر هیچ فردی بر روی صندلی سرنشین جلو قرار نداشته باشد، کیسه هوا سرنشین جلو فعال نخواهد شد.
 صرفنظر از وجود سرنشین، در صورت قرار داشتن باری بر روی صندلی جلو و بسته بودن کمربند ایمنی، 

کیسه هوای سرنشین جلو فعال خواهد شد.
شرایطعملکرد)کیسههایهوایجانبی(*

در صورتیکه سرنشینان در معرض ضربه شدید از کنار خودرو قرار گیرند، سیستم حفاظت تکمیلی کیسه های 
هوای جانبی )SRS( فعال خواهند شد.

*: CA7185AT5G1 Honurable

شرایطیکهدراثرآنسیستمکیسههوای)SRS()کیسههوایرانندهوسرنشینجلو(فعالخواهدشد.
)شرایطیغیرازتصادف(

در صورت برخورد ضربه شدید به زیر خودروی شما، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو فعال خواهد شد.

تصادفاتیکهدراثرآنسیستمحفاظتتکمیلیکیسههایهوای)SRS(فعالنمیشود)کیسههوای
رانندهوسرنشینجلو(

در اثر تصادف از کنار یا عقب، واژگون شدن خودرو یا تصادف از جلو با سرعت بسیار کم، کیسه هوای راننده و 
سرنشین جلو فعال نمی شوند. اما در صورتیکه تصادف از هر نوعی باعث کاهش سرعت به اندازه کافی از سمت 

جلوی خودرو شود، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو فعال خواهد شد.

 برخورد با جدول خیابان، کنار پیاده رو یا سطوح 
سخت 

 افتادن یا پریدن از روی گودال های عمیق
 فرود آمدن یا افتادن شدید

 تصادف از سمت عقب
 تصادف از سمت کنار
 واژگون شدن خودرو

7-1اطالعاتایمنی
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در صورتیکه خودرو در معرض تصادف از کنار با زاویه های مشخصی قرار گیرد، یا اینکه تصادف از سمت کناری 
بدنه خودرو غیر از سمت سرنشین باشد، کیسه های هوای جانبی فعال نخواهند شد. 

در صورتیکه خودرو دچار تصادف از سمت جلو یا عقب شود یا واژگون گردد یا اینکه دچار ضربه از کنار با سرعت 
پایین شود، کیسه های هوای جانبی فعال نخواهد شد.

 تصادف از کنار به بدنه خودرو غیر از سمت سرنشین
 تصادف از کنار با زاویه مشخص 

 تصادف از سمت عقب 
 تصادف از سمت جلو
 واژگون شدن خودرو

7-1اطالعاتایمنی

تصادفاتیکهدراثرآنسیستمحفاظتتکمیلیهوای)SRS()کیسههایهوایجانبی(فعالنخواهندشد.
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زمانتماسگرفتنبانمایندگیمجازگروهبهمن
 )SRS( در صورت باد شدن هر کدام از سیستم های حفاظت تکمیلی کیسه های هوا 

یا تغییر   اگر خودرو از سمت جلو دچار آسیب 
شکل شده باشد یا ضربه تصادف به اندازه کافی 
شدید نبوده که باعث فعال شدن سیستم حفاظت 

تکمیلی کیسه هوا )SRS( شود.

 قسمتی ازدرب صدمه دیده یا تغییر شکل داده 
است، یا ضربه تصادف به اندازه کافی شدید نبوده 
تکمیلی  فعال شدن سیستم حفاظت  باعث  که 

کیسه هوای )SRS( شود.

در  نمایشگر  صفحه  پایین  قسمت  داشبورد   
نزدیکی کیسه هوای راننده و سرنشین جلو دچار 

خراشیدگی، ترک خوردگی یا آسیب شده است.

 سطح رویی صندلی ها در اثر باد شدن کیسه هوای جانبی دچار خراشیدگی، ترک خوردگی یا آسیب 
شده است.

7-1اطالعاتایمنی
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7-1اطالعاتایمنی

هشدار

)SRS(پیشگیریهایسیستمحفاظتتکمیلیکیسههوا
به پیشگیر ی های زیر مربوط به کیسه هوا )ایربک( توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها باعث 

آسیب جسمی جدی یا مرگ می شود.
 راننده و تمامی سرنشینان باید بدرستی کمربند ایمنی خود را بسته باشند.

 سیستم کیسه هوا )SRS( از تجهیزات سیستم حفاظت تکمیلی می باشد که همراه با کمربند ایمنی 
استفاده می شود.

 اگر شدت ضربه به اندازه کافی باشد کیسه هوای راننده فعال خواهد شد، در صورتیکه راننده صندلی 
خود را نزدیک به کیسه هوا تنظیم کند، این عمل، باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ راننده می شود. 
منطقه خطر برای راننده از فاصله 50 تا 75 میلی متری می باشد، برای ایجاد حاشیه ایمنی برای خود، 
تقریباً در فاصله 250 میلی متری از کیسه هوای راننده قرار بگیرید. این فاصله از وسط غربیلک فرمان 
تا قفسه سینه اندازه گیری شده است. در صورتیکه این فاصله را کمتر از 250 میلی متر کنید، وضعیت 

رانندگی شما به چندین روش تغییر خواهد کرد:
   با در نظر گرفتن فاصله قرار گرفتن پاها بر روی پدال ها، صندلی خود را به سمت عقب تا آنجا که 

می توانید حرکت دهید.
   پشتی صندلی را به آرامی خم کنید، هر چند طرح های صندلی خودرو متفاوت می باشند. بسیاری 
از رانندگان فاصله mm 250 را در نظر می گیرند، حتی زمانیکه صندلی راننده بوسیله اندکی خم 
کردن پشتی صندلی به سمت جلو قرار گرفته باشد. اگر در صورت خم کردن پشتی صندلی، دیدن 
جاده برای شما مشکل باشد، با استفاده از بالشی سفت و محکم یا در صورتیکه خودروی ما مجهز به 

عملکرد باالآورنده تشک صندلی باشد، خود را باال آورید.
   در صورت قابل تنظیم بودن غربیلک فرمان، آنرا به سمت پایین تا کنید. این عمل باعث می شود که 
کیسه هوای به سمت قفسه سینه شما به جای سر و گردن تنظیم شود در صورتیکه کنترل پدال های 
پایی، غربیلک فرمان و کنترل های صفحه نمایشگر را حفظ کرده اید، طبق دستور العمل های فوق، 

صندلی خود را تنظیم کنید. 
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 بر روی درب خودرو تکیه ندهید، در صورت فعال 
شدن کیسه هوای سرنشین جلو، ضربه شدیدی 
به سر وارد شده و باعث آسیب جسمی جدی و یا 
مرگ می شود )توجه و مواظبت الزم را حین وجود 

کودکان در خودرو انجام دهید( 

 حین رانندگی به کودکان اجازه ندهید در جلوی 
سیستم حفاظت تکمیلی )SRS( سرنشین جلو 

بایستند یا روی زانوی سرنشین جلو بنشینند.

7-1اطالعاتایمنی

هشدار

)SRS(پیشگیریهایسیستمحفاظتتکمیلی
 سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوا )SRS( سرنشین جلو یا نیروی قابل مالحظه  ای فعال می شود، و در 
صورت قرار داشتن سرنشین جلو نزدیک به ایربگ باعث صدمه و آسیب جسمی و یا مرگ سرنشین جلو 
می شود. در صورت راست نشستن سرنشین جلو و با تنظیم پشتی صندلی خود، باید تا آنجا که ممکن 

است از ایربگ دور باشد.
 در صورت فعال شدن ایربگ، کودکان و خردساالنی که بطور نادرست نشسته اند و یا در قسمت جلوی 
داشبورد گیر افتاده اند ممکن است دچار آسیب جسمی جدی و یا مرگ شوند. با استفاده از کمربند 
ایمنی و سیستم محافظ کودک از کودکان و خردساالن کوچک محافظت کنید. توصیه می شود برای 
حفاظت کامل از کودکان و خردساالن حتماً آن ها را در صندلی عقب خودرو قرار دهید. صندلی های عقب 

ایمن ترین جا برای کودکان و خردساالن می باشد.

 در صورتیکه وسایلی بر روی زانوی راننده یا سرنشین جلو قرار دارد اقدام به رانندگی نکنید.
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 هرگز به درب ریل کناری سقف یا ستون های جلو، وسط 
و عقب تکیه ندهید.

 اجازه ندهید کسی بر روی زانو روی صندلی سرنشین به 
سمت درب بنشیند یا سر و دستان خود را حین حرکت از 

خودرو بیرون نگه دارد.

 چیزی )جسمی( را بر روی محل هایی همچون داشبورد، 
کیسه هوای راننده نچسبانید و تکیه ندهید. در صورت 
فعال شدن کیسه هوای راننده و سرنشین جلو این اجسام 

ممکن است به اطراف پرتاب شوند. 

7-1اطالعاتایمنی

هشدار

)SRS(پیشگیریهایسیستمحفاظتتکمیلیکیسههوا
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7-1اطالعاتایمنی

هشدار

هشدارهایحینرانندگی
 از لوازم اضافی صندلی که باعث پوشیده شدن قسمت هایی از سیستم حفاظت تکمیلی کیسه های هوای 
جانبی می شود استفاده نکنید زیرا در صورت باد شدن کیسه هوا این وسایل در عملکرد کیسه هوا تداخل 

ایجاد می کنند.
 از وارد کردن ضربه یا فشار به محدوده تجهیزات سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوا )SRS( خودداری 

کنید. در غیر اینصورت باعث ایجاد نقص در عملکرد کیسه هوا می شود. 
 بدلیل گرم بودن تجهیزات کیسه هوا بعد از فعال شدن )باد شدن( از تماس با قسمت های سیستم کیسه 

هوا خودداری کنید.
 در صورتیکه پس از فعال شدن سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوا نفس کشیدن مشکل می باشد، برای 
ورود هوای تازه درب یا پنجره خودرو را باز کنید، یا اگر در مکان امنی قرار دارید از خودرو پیاده شوید. 
برای جلوگیری از حساسیت پوستی بالفاصله مواد باقی مانده بر روی پوست )در اثر باد شدن کیسه هوا( 

را با آب بشویید.
 از قرار دادن وسایلی مانند بالش، بر روی صندلی سرنشین جلو خودداری کنید. در غیر اینصورت، باعث 
پراکندگی وزن سرنشین جلو می شود و از عملکرد حسگرها* در تشخیص درست وزن سرنشین جلوگیری 

می کند. در نتیجه در تصادفات، کیسه هوای سرنشین جلو بدرستی عمل نمی کند.
*:CA7165AT5G1 Luxury C7185AT5G1 Honourable /CA7165MT5G1 Luxury 

فعالشدنسیستمحفاظتتکمیلیکیسههوا)SRS(درتصادفات
در صورت فعال شدن سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوا )SRS( در تصادفات از ماژول کنترل کیسه 
هوا استفاده نکنید. اجازه دهید که ماژول کنترل کیسه هوا )SRS( توسط  نمایندگی مجاز گروه بهمن 

تعویض شود.

)SRS(تعمیروتنظیمقطعاتسیستمحفاظتتکمیلیکیسههوا
بدون مشورت کردن با  نمایندگی مجاز گروه بهمن اقدام به تنظیم و انجام دستورالعمل های تعمیری 
سیستم های خودروی خود نکنید. ممکن است سیستم کیسه هوای )SRS( دچار نقص شود و بطور 

ناگهانی فعال گردد )باد شود( که در این صورت باعث آسیب جسمی جدی و یا مرگ می شود.
 )SRS( نصب، پیاده کردن، بازکردن قطعات و تعمیر سیستم حفاظت تکمیلی کیسه هوا 

 تعمیرات، تغییر، پیاده کردن یا تعویض غربیلک فرمان، صفحه نمایشگر، داشبورد، صندلی ها یا رویه 
صندلی ها.

 نصب برف روب، دستگاه کشنده )وینچ( و غیره به سپر جلوی خودرو 
 تغییرات در سیستم تعلیق خودرو

 CD نصب دستگاه های الکتریکی همچون  دستگاه پخش 
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توصیهمیشودحتماًازسیستمهایمحافظکودکاستفادهنمایید.سیستممحافظکودکبایدبوسیله
تسمههایرویپاوشانهبررویصندلیبدرستینصبشود.

مطالعات نشان می دهد که نصب محافظ کودک بر روی صندلی عقب ایمن تر از نصب آن بر روی صندلی 
سرنشین جلو می باشد.

 سیستم محافظ کودک را مناسب با سن و قد کودک انتخاب کنید. 
 برای آشنایی با جزئیات نصب، از دستورالعمل های موجود در خصوص سیستم محافظ کودک پیروی کنید. 

دستورالعمل های کلی نصب در این کتابچه راهنما آورده شده است.

سیستم های محافظ کودک با توجه به سن و قد کودک به سه نوع سیستم تقسیم می شوند 

صندلی بچه ها )صندلی خردسال(

صندلی کودکان )صندلی قابل تغییر(

7-1اطالعاتایمنی
سیستممحافظکودک

نکاتموردتوجه

انواعسیستمهایمحافظکودک
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صندلی نوجوان )صندلی تقویت شده(

با توجه به سن و قد کودک، سیستم محافظ کودک مناسبی را انتخاب کنید. 
در صورتیکه اندازه کودک نسبت به سیستم محافظ کودک بزرگتر  می باشد، کودک را روی صندلی عقب 

بنشانید و از کمربند ایمنی خودرو استفاده نمایید.)← صفحه 19(

7-1اطالعاتایمنی

انتخابسیستممحافظکودکمناسب
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7-1اطالعاتایمنی

هشدار

پیشگیریهایمحافظکودک
 به منظور محافظت بیشتر در تصادفات و ترمزهای ناگهانی، با استفاده از کمربند ایمنی یا سیستم محافظ 

کودک با توجه به سن و قد کودک، باید از کودکان بطور صحیح محافظت کنید.
بغل کردن کودکان جایگزین مناسبی برای سیستم محافظ کودک نمی باشد در تصادفات، ممکن است 

کودک به شیشه جلو برخورد کند یا بین شما و تجهیزات داخلی خودرو گیر نماید.
 توصیه می شود حتماً از سیستم محافظ کودک مناسب با سن و قد کودک، نصب شده بر روی صندلی 
عقب خودرو استفاده نمایید. با توجه به آمار تصادفات، کودکانی که در محافظ کودک صندلی عقب قرار 

داده شده اند نسبت به صندلی جلو از ایمنی بیشتری برخوردار بوده اند. 
 هرگز سیستم محافظ کودک را رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. در صورت نصب 
سیستم محافظ کودک رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو، در تصادفات فشار باد شدن سریع ایربگ 

سرنشین جلو باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ می شود.
 در صورتیکه چاره ای ندارید می توانید سیستم محافظ کودک را رو به جلو برروی صندلی سرنشین جلو 
نصب کنید. همواره صندلی را تا آنجا که ممکن است به عقب حرکت دهید، بدلیل اینکه ایربگ سرنشین 
جلو با سرعت و نیروی زیاد باد می شود، در غیر اینصورت باعث آسیب جسمی و یا مرگ کودک می شود.

 خودروهای مجهز به کیسه هوای جانبی: در صورت نشستن کودکان در سیستم محافظ کودک، اجازه 
ندهید سر یا هر قسمت از بدن خودشان را بر روی درب یا جایی که محل فعال شدن کیسه هوای جانبی 
می باشد تکیه دهند، در غیر اینصورت ضربات شدید بوجود آمده از باد شدن کیسه هوای جانبی باعث 

صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ می شود.
 مطمئن شوید که تمام دستورالعمل های نصب از طرف سازندگان سیستم محافظ کودک را بدرستی 
انجام داده اید. در غیراینصورت نصب نادرست سیستم محافظ کودک در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی 

باعث صدمه دیدن یا مرگ کودک می شود.
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هشدار

پیشگیریهایتسمهقفلکردنمحافظکودک
هرگز به کودکان اجازه ندهید با تسمه قفل کردن محافظ کودک بازی کنند. زیرا در صورت پیچیدن تسمه 
به دور گردن کودک، بیرون کشیدن تسمه و مهار کردن آن غیرممکن است و باعث صدمات جسمی و 
در نتیجه مرگ می شود. در این حالت و در صورت باز نشدن قالب کمربند، با استفاده از قیچی، تسمه را 

بریده و جدا کنید.
درصورتاستفادهنکردنازسیستممحافظکودک

 حتی اگر از سیستم محافظ کودک استفاده نمی کنید، آن را بدرستی روی صندلی نصب کنید. هرگز 
سیستم محافظ کودک را بدون نصب کردن در صندلی سرنشین قرار ندهید.

 در صورت نیاز به جدا کردن سیستم محافظ کودک، آنرا از خودرو به صندوق عقب منتقل کنید. این عمل 
باعث آسیب ندیدن سرنشینان در ترمزهای ناگهانی یا تصادفات می شود.
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ازدستورالعملهاینصبسازندهسیستممحافظکودکپیرویکنید.
بااستفادهازکمربندایمنییانگهدارندههایمحکمایزوفیکس)ISOFIX(،محافظکودکرابرروی

سمتبیرونیصندلیعقبنصبکنید.

کمربندهای ایمنی مجهز به مکانیزم قفل محافظ 
روی   )ALR/ELR )تسمه های  می باشند.  کودک 

قسمت بیرونی صندلی های عقب(

نگهدارنده محکم ایزوفیکس )سیستم محافظ کودک 
ایزوفیکس )ISOFIX(، قالب های نگهدارنده بر روی 

صندلی های عقب قرار دارند.
)برچسب های نشان دهنده محل نگهدارنده ها، بر 

روی صندلی ها دوخته  شده اند.(

7-1اطالعاتایمنی
نصبمحافظکودک
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صندلیبچهها)صندلیخردسال(صندلیکودکان)صندلیقابلتغییر( نصبروبهعقبـ

کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور دهید 
و گیره را بداخل قالب جا بزنید. از پیچیده نشدن 

تسمه کمربند اطمینان حاصل کنید.

صندلی محافظ کودک را روی صندلی عقب خودرو 
رو به عقب نصب کنید.

7-1اطالعاتایمنی

نصبمحافظکودکبااستفادهازکمربندایمنی)تسمهقفلکردنمحافظکودک(
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صندلی کودک را رو به جلوی خودرو قرار دهید.

کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور دهید 
و گیره را به داخل قالب جا بزنید. از پیچیده نشدن 

تسمه کمربند اطمینان حاصل کنید.

تسمه شانه را کامل بکشید و سپس اجازه دهید به 
آرامی داخل حالت قفل ALR جمع شود.

ایمنی  کمربند  فقط  می دهد  اجازه  قفل  حالت 
جمع شود.

در حالیکه صندلی کودک را در صندلی عقب فشار 
می دهید، تسمه شانه را جمع کرده تا اینکه صندلی 

کودک به درستی در محل خود قرار گیرد.
که  نقطه ای  در  شانه  تسمه  از جمع شدن  پس 
نداشته  وجود  تسمه  در  شدگی  شل  هیچ گونه 
باشد، برای بررسی تسمه آنرا بکشید و از محکم 

بودن آن مطمئن شوید. 

نصبروبهجلو–صندلیکودکان)صندلیقابلتغییر(

7-1اطالعاتایمنی
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کودک را در صندلی نوجوان بنشانید. با توجه به 
دستورالعمل های سازنده صندلی، کمربند ایمنی را 
در صندلی نوجوان محکم کنید و گیره را بداخل 
قالب جا بزنید. از پیچیده نشدن تسمه کمربند 

اطمینان حاصل کنید.
بررسی کنید که تسمه شانه بدرستی به روی 
پاها  قرار داده شده و تسمه روی  شانه کودک 

نیز در پایین ترین نقطه ممکنه قرار گرفته باشد.

صندلی کودک را رو به جلوی خودرو قرار دهید.

صندلینوجوان)صندلیتقویتشده(

7-1اطالعاتایمنی
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دکمه آزادکننده قالب را فشار دهید، کمربند ایمنی 
کامالً جمع می شود.

موقعیت های نگهدارنده ایزوفیکس را کنترل کنید، و 
سیستم محافظ کودک را روی صندلی نصب کنید.

بالشتک  بین  فاصله  در  صندلی  نگهدارنده های 
صندلی و پشتی صندلی قرار دارند.

7-1اطالعاتایمنی

پیادهکردنسیستممحافظکودکنصبشدهبوسیلهکمربندایمنی

نصببوسیلهنگهدارندهایزوفیکس)ISOFIX()سیستممحافظکودکایزوفیکس(
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7-1اطالعاتایمنی

  در صورتی که صندلی راننده در سیستم محافظ 
کودک تداخل ایجاد نماید و از بسته شدن صحیح 
آن جلوگیری کند، سیستم محافظ کودک را در 

سمت راست صندلی عقب نصب کنید. 

صندلی  توانید  می  ناچاری  صورت  در  فقط    
کودک یا صندلی نوجوان )تقویت شده( را روی 
صندلی جلو نصب کنید. در صورت نصب روی 
صندلی جلو، صندلی را تا آنجا که ممکن است به 
عقب حرکت دهید. بی توجهی به این امر حین 
صدمات  باعث  شدن(  )باد  هوا  کیسه  عملکرد 

جسمی جدی یا مرگ می شود.

هشدار

درصورتنصبصندلینوجوان)صندلیتقویتشده(
برای جلوگیری از ورود کمربند به حالت قفل ALR، تسمه شانه را خیلی نکشید. )← صفحه 22(

 در حالت قفل ALR، فقط کمربند بسته می شود، این عمل باعث صدمه دیدن و یا ناراحتی کودک می شود.
 از بازی کردن کودک با کمربند ایمنی جلوگیری کنید در غیراینصورت باعث صدمات جسمی جدی و 

یا مرگ می شود. 
درصورتنصبسیستممحافظکودک

از دستورالعمل های موجود در کتابچه نصب سیستم محافظ کودک پیروی کنید و سیستم محافظ کودک 
را محکم در جای خود ثابت کنید. در غیر اینصورت، در ترمزهای ناگهانی و یا تصادفات منجر به صدمات 

جسمی جدی یا حتی مرگ کودک یا سرنشینان دیگر می شود. 
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 هرگز سیستم محافظ کودک را روی صندلی سرنشین 
جلو رو به عقب نصب نکنید. فشار باد شدن سریع کیسه 
صدمات  به  منجر  تصادف  اثر  در  جلو  سرنشین  هوای 

جسمی جدی یا مرگ کودک می شود.

  در صورت نصب صندلی نوجوان )تقویت شده(، همواره از قرار گرفتن تسمه شانه از میان وسط شانه 
کودک مطمئن شوید. تسمه شانه را دور از گردن کودک قرار دهید، اما نه آنقدر که تسمه از روی شانه 
کودک بیافتد. بی توجهی به این کار، در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی موجب صدمات جسمی جدی 

یا مرگ کودک می شود.
  از پیچیده نشدن کمربند ایمنی و قفل شدن صحیح زائده ها و تسمه اطمینان حاصل کنید. 

  صندلی کودک را در جهات مختلف فشار داده و بکشید تا از نصب صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
  تمام دستورالعمل های نصب از طرف سازندگان سیستم محافظ کودک را انجام دهید. 

نصبصحیحسیستممحافظکودکبوسیلهنگهدارندهها
در صورت استفاده از نگهدارنده ها، مطمئن شوید که هیچ جسم خارجی در اطراف نگهدارنده ها نباشد و 
کمربند ایمنی هم در پشت سیستم محافظ کودک قرار نداشته باشد. از نصب صحیح سیستم محافظ 
کودک اطمینان حاصل کنید، در غیراینصورت در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی باعث صدمات جسمی 

جدی و یا مرگ برای کودک یا سرنشینان دیگر می شود.

هشدار

درصورتنصبسیستممحافظکودک

7-1اطالعاتایمنی
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برای اطمینان از رانندگی ایمن به روش های زیر توجه کنید.
 استارت زدن موتور )← صفحه 77(

 رانندگی
   خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک

1مرحله  با فشار دادن پدال ترمز، دسته تعویض دنده را در حالت D قرار دهید. )← صفحه 80( 

ترمز دستی را آزاد نمایید.
2مرحله  پدال ترمز را بتدریج رها کرده و برای شتاب گرفتن خودرو پدال گاز را به آرامی فشار دهید. 

   خودروی مجهز به گیربکس معمولی 
1مرحله  با فشار دادن کامل پدال کالچ، دسته تعویض دنده را در حالت دنده یک )1( قرار دهید.

)← صفحه 70(
ترمز دستی را آزاد نمایید.

2مرحله  پدال کالچ را بتدریج رها کنید. همزمان، پدال گاز را به آرامی فشار دهید تا خودرو شتاب بگیرد.

 توقف 
   خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک

1مرحله  با قرار دادن دسته تعویض دنده در دنده D  پدال ترمز را فشار دهید. 

2مرحله  در صورت لزوم ترمز دستی را بکشید. )← صفحه 70(

 N یا P در صورت توقف خودرو به مدت طوالنی از قرار داشتن دسته تعویض دنده در دنده
مطمئن شوید. )← صفحه 80(

   خودروی مجهز به گیربکس معمولی 
1مرحله  در صورت فشار دادن کامل پدال  کالچ، پدال ترمز را نیز فشار دهید. 

2مرحله  در صورت لزوم ترمز دستی را بکشید. )← صفحه 70(

در صورت توقف خودرو به مدت طوالنی همواره دسته تعویض دنده را در دنده خالص قرار 
دهید.

1-2 روش های رانندگی
رانندگی با خودرو
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 پارک کردن خودرو
   خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

1مرحله  با قرار داشتن دسته تعویض دنده در دنده D، پدال ترمز را فشار دهید. 

2مرحله  دسته تعویض دنده را در موقعیت P قرار دهید، و از روشن شدن نشانگر P اطمینان حاصل 

کنید.
ترمز دستی را بکشید.

3مرحله  برای خاموش کردن خودرو سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.

4مرحله  درب ها را قفل کنید و از همراه داشتن کلید با خود مطمئن شوید.

   خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
1مرحله  در صورت فشار دادن کامل پدال کالچ، پدال ترمز را نیز فشار دهید.

2مرحله  دسته تعویض دنده را در دنده خالص قرار دهید. )← صفحه 70( 

در صورت پارک کردن در سراشیبی، در صورت لزوم دسته تعویض دنده را در دنده یک )1( 
یا عقب )R( قرار دهید، مانعی را در صورت نیاز مقابل چرخ های جلو قرار دهید. ترمز دستی 

را بکشید.
3مرحله  برای خاموش کردن خودرو، سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید. 

4مرحله  درب ها را قفل کنید و از همراه داشتن کلید با خود مطمئن شوید.

1-2 روش های رانندگی
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   خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
1مرحله  خودرو را روشن کنید، پدال ترمز را فشار داده و دسته تعویض دنده را در حالت D قرار دهید.

2مرحله  با پای راست خود به آرامی بر روی پدال گاز فشار آورید.

3مرحله  شروع به حرکت خودرو را بررسی کنید و سپس برای شروع حرکت ترمز پارک را آزاد کنید.

   خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 
1مرحله  خودرو را روشن کنید، پدال کالچ را کاماًل فشار دهید، و دسته تعویض دنده را در دنده یک )1( قرار 

دهید.
2مرحله  در حالیکه پدال کالچ را بتدریج رها می کنید، پدال گاز را فشار دهید. شروع به حرکت خودرو را 

بررسی کنید و سپس برای شروع حرکت ترمز دستی را آزاد کنید. در صورت شیب زیاد جاده، الزم 
است پدال گاز را بیشتر فشار دهید.

 رانندگی در باران
 در هوای بارانی با احتیاط بیشتری رانندگی کنید، زیرا محدوده دید کاهش می یابد، پنجره ها ممکن است 

بخار گرفته شده و جاده نیز لغزنده باشد. 
 در صورت رانندگی در باران، از رانندگی با سرعت باال خودداری کنید، زیرا بدلیل وجود الیه ای از آب بین 

الستیک ها و سطح جاده، از عملکردصحیح سیستم ترمز و فرمان جلوگیری می شود. 
 راه اندازی خودروی جدید

برای افزایش طول عمر خودرو، به پیشگیری ها زیر توجه کنید:
 در 300 کیلومتر اول رانندگی:

از ترمزهای ناگهانی خودداری کنید. 
 در 1500 کیلومتر اول رانندگی:

   با سرعت باال رانندگی نکنید. 
   از گاز دادن های ناگهانی خودداری کنید.

   با دنده پایین )سنگین( بطور مداوم رانندگی نکنید.
   به مدت طوالنی با سرعت ثابت رانندگی نکنید.

1-2 روش های رانندگی

شروع حرکت در سر باالئی شیب دار
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هشدار

  در صورت روشن کردن خودرو
برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک در صورت توقف با موتور در حالت حرکت همواره پای خود را 

روی پدال ترمز نگه دارید. این عمل از حرکت ناگهانی خودرو به جلو، جلوگیری می کند.

  هشدارهای حین رانندگی 
 در صورتیکه با محل قرارگیری پدال های گاز و ترمز آشنایی ندارید و برای جلوگیری از بروز تصادف در 

اثر عملکرد نادرست این پدال ها از رانندگی خودداری نمایید.
   فشار دادن ناگهانی پدال گاز به جای پدال ترمز باعث شتاب ناگهانی خودرو میشود که می تواند منجر 

به بروز تصادف و صدمات جسمی جدی و یا مرگ شود.
   در صورت دنده عقب رفتن، باید بدن خود را به سمت عقب بچرخانید، در این صورت برای عملکرد 

پدال ها با مشکل مواجه می شوید، از عملکرد درست پدال ها اطمینان حاصل کنید. 
   حتی زمانیکه به آرامی حرکت می کنید از نحوه درست رانندگی کردن خود مطمئن باشید، زیرا این 

عمل، به شما اجازه می دهد که پدال های گاز و ترمز را بدرستی فشار دهید. 
   با استفاده از پای راست بر روی پدال ترمز فشار وارد کنید.

    در صورت استفاده از پای چپ برای فشار دادن پدال ترمز ممکن است در عکس العمل شما تاخیر 
ایجاد کرده و باعث تصادف شود.
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هشدار

 هشدارهای حین رانندگی 
 از روی مواد آتش زا حرکت نکرده و خودرو را متوقف نکنید. سیستم اگزوز و گازهای خروجی بسیار داغ 

هستند. در صورت قرار گرفتن در نزدیکی مواد آتش زا ممکن است خودرو دچار آتش سوزی شود.
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک:

زمانیکه دسته تعویض دنده در موقعیت D قرار دارد از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری کنید، 
یا زمانیکه دسته تعویض دنده در موقعیت R قرار دارد از حرکت خودرو به سمت جلو جلوگیری کنید. 
بی توجهی به این مورد، باعث از کار افتادن موتور و یا منجر به عملکرد ضعیف فرمان و ترمز می شود، در 

نتیجه باعث صدمه دیدن گیربکس اتوماتیک و از دست دادن کنترل خودرو می گردد.
 در صورت وجود بوی گاز )دود اگزوز( در خودرو، پنجره ها را باز کنید. مقدار زیادی از گاز اگزوز در خودرو 
موجب خواب آلودگی راننده و تصادف و در نتیجه آسیب های جدی خطرناک و یا مرگ می شود. خودرو 

را توسط نمایندگی مجاز گروه بهمن بالفاصله بازرسی کنید. 
 حین رانندگی از خاموش کردن موتور خودداری کنید. در صورت حرکت نکردن موتور، سیستم های 

بوستر ترمز و فرمان هیدرولیکی بدرستی کار نمی کنند. 
 در صورت رانندگی در سرازیری شیبدار، برای حفظ سرعت ایمن خودرو از ترمز موتور )دنده سنگین( 

استفاده نمایید.
استفاده مکرر از ترمزها باعث گرم شدن لنتها و کاهش میزان تأثیر آن ها می شود.

 در صورت توقف بر روی سطح شیب دار، برای جلوگیری از حرکت خودرو به جلو یا عقب و بروز تصادف 
پدال ترمز را فشار دهید و ترمز پارک )ترمز دستی( را بکشید.

 حین رانندگی، از تنظیم کردن موقعیت غربیلک فرمان، صندلی ها، آینه های دید عقب داخلی و بیرونی 
)آینه بغل( خودداری نمایید. در غیر اینصورت کنترل خودرو را از دست داده و باعث بروز تصادف، صدمات 

جسمی جدی و یا مرگ می شوید.
 همواره کنترل کنید که دست، سر یا دیگر اعضای بدن سرنشینان از خودرو بیرون نباشد، زیرا باعث بروز 

تصادف، صدمات جسمی جدی و یا مرگ می شود.

1-2 روش های رانندگی
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هشدار

 در صورت رانندگی در جاده های لغزنده
 حرکت های ناگهانی فرمان، گاز و ترمز باعث لغزش الستیک ها شده و توانایی شما را در کنترل خودرو 

کاهش می دهد، در نتیجه منجر به تصادف می شود.
 تغییرات ناگهانی در سرعت خودرو، مانند ترمز موتور که بوسیله تعویض به دنده پایین ایجاد می شود، 

باعث لغزیدن خودرو و در نتیجه تصادف می شود.
 در صورت عبور از میان گودال آب، به آرامی پدال ترمز را فشار دهید تا از عملکرد درست ترمز مطمئن 
شوید. لنت های خیس ممکن است از عملکرد صحیح ترمزها جلوگیری کند. حتی اگر فقط یک طرف 
لنت ها خیس شود، باز هم ترمزها به درستی عمل نمی کنند و بر کنترل فرمان خودرو تاثیر کذاشته در 

نتیجه باعث بروز تصادف می شود.

 در صورت تعویض دسته دنده
دقت نمایید حین فشار دادن پدال گاز دسته تعویض دنده را تعویض نکنید، این عمل منجر به افزایش 
ناگهانی سرعت خودرو شده و در نتیجه بروز تصادف و صدمات جسمی جدی و مرگ را به همراه خواهد 

داشت. 
 در صورت توقف خودرو

 با سرعت باال موتور را حرکت ندهید.
در صورتیکه خودرو در هر دنده ای به غیر از P )در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا دنده 

خالص باشد، ممکن است خودرو به طور ناگهانی شتاب گرفته و منجر به تصادف شود.
 به مدت طوالنی خودرو را با موتور روشن رها نکنید. در صورتیکه نمی توانید از بروز این شرایط جلوگیری 

کنید، خودرو را در فضای باز پارک کنید و کنترل نمایید تا گازهای خروجی وارد اتاق خودرو نشوند.
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک: برای جلوگیری از بروز تصادف برای خودروی در حال حرکت، 

همواره پای خود را روی پدال ترمز قرار دهید. 
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هشدار

 در صورت پارک خودرو
 در صورت پارک خودرو در مناطق گرم، از قراردادن لیوان، فندک، اسپری یا قوطی های نوشابه در خودرو 

خودداری کنید بی توجهی به این مورد باعث بروز مشکالت زیر می شود:
   گازی که از فندک یا اسپری نشت می کند منجر به آتش سوزی می شود.

   دمای داخلی خودرو ممکن است باعث تغییر شکل یا ترک خوردن لنزهای پالستیکی و مواد 
پالستیکی لیوان ها بشود.

    در صورت ترک خوردن قوطی های نوشابه، محتویات آن ممکن است بر روی تجهیزات داخلی خودرو 
بپاشد و اتصال کوتاه )اتصالی( را در تجهیزات الکتریکی خودرو ایجاد نماید.

 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک: همواره ترمز دستی را تنظیم کنید، دسته تعویض دنده را در 
موقعیت P قرار دهید، موتور را خاموش کنید و خودرو را قفل نمایید در صورت روشن بودن موتور، خودرو 

را بدون قفل کردن رها نکنید.
 در صورت روشن بودن موتور یا بالفاصله پس از خاموش کردن موتور به لوله اگزوز دست نزنید، زیرا باعث 

بروز سوختگی می شود.
 خودرو را با موتور روشن در مناطق پوشیده از برف یا در حال بارش برف رها نکنید. در صورت وجود 
توده های برف در اطراف خودروی با موتور روشن، باعث جمع شدن گازهای خروجی و وارد شدن آن ها به 

خودرو شده و در نتیجه آسیب های جسمی جدی و یا مرگ سرنشینان داخل خودرو می شود. 

 گازهای خروجی اگزوز
 گازهای خروجی اگزوز حاوی گاز مونوکسید کربن زیان آوری )CO( می باشد، که گاز بدون رنگ و بو 

می باشد. تنفس گازهای خروجی منجر به بروز صدمات جسمی جدی یا مرگ می شود.
 در صورت پارک خودرو در محلی بدون تهویه مناسب، موتور را خاموش کنید. در مکان های بسته مثل 
پارکینگ، گازهای خروجی اگزوز جمع شده و وارد خودرو می شوند. این عمل منجر به بروز آسیب های 

جسمی جدی یا مرگ برای سرنشینان داخل خودرو می شود.
 الزم نیست سیستم اگزوز بطور مرتب کنترل شود. سایش باعث ایجاد سوراخ یا ترک خوردگی در اگزوز 

می شود و به اتصاالت آن صدمه زده یا صدای غیرعادی از اگزوز شنیده می شود.
برای کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز گروه بهمن مراجعه کنید بی توجهی به این مورد، موجب 
ورود گازهای خروجی اگزوز به داخل خودرو شده و در نتیجه باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ 

برای سرنشینان داخل خودرو می شود. 

1-2 روش های رانندگی
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هشدار

 در صورت چرت زدن در خودرو
موتور را همواره خاموش کنید، ممکن است بطور ناگهانی دسته تعویض دنده را حرکت داده یا پدال گاز را 
فشار دهید، که در اینصورت بدلیل گرم شدن غیرعادی موتور، باعث بروز تصادف یا آتش سوزی می شوید. 
بعالوه، در صورت پارک بودن خودرو در محل های بدون تهویه مناسب، ممکن است گازهای خروجی جمع 
شده و وارد خودرو شوند، و صدمات جسمی جدی یا مرگ برای سرنشینان داخل خودرو را بهمراه داشته 

باشد. 

 در صورت ترمز کردن خودرو
 در صورت خیس بودن لنتها با احتیاط بیشتری رانندگی کنید.

اگر لنتها خیس باشند، فاصله ترمز گیری افزایش یافته و در نتیجه ترمزگیری یک طرف خودرو با طرف 
دیگر متفاوت می باشد. همچنین، ترمز دستی نمی تواند بطور ایمن خودرو را نگه دارد. 

 در صورت عمل نکردن ترمز کمکی، نزدیک به خودروهای دیگر نشوید و از ترمز کردن در سرازیری یا 
پیچیدن های سریع خودداری نمایید. در این حالت، ترمزگیری هنوز امکان پذیر می باشدو اما باید پدال 

ترمز را محکم تر از حد معمول فشار دهید تا فاصله ترمز گیری افزایش پیدا نکند.

 در صورت راندن خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(
برای نگه داشتن خودرو روی تپه )سراشیبی( از پدال گاز استفاده نکنید یا پدال های گاز و ترمز را با همدیگر 

فشار ندهید.

 در صورت راندن خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی(
 در صورت حرکت خودرو به سمت جلو، با دنده یک )1( حرکت کنید. در غیراینصورت باعث صدمه 

دیدن کالچ می شوید.
 بدون فشار کامل بر روی پدال کالچ اقدام به تعویض دسته دنده نکنید. پس از تعویض دسته دنده بطور 

ناگهانی پدال کالچ را رها نکنید. این عمل باعث صدمه دیدن کالچ می شود.

 در صورت پارک کردن خودرو
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک: دسته تعویض دنده را همواره در موقعیت P قرار دهید. در غیر 

اینصورت باعث حرکت خودرو شده، یا اینکه با فشار دادن ناگهانی پدال گاز خودرو شتاب می گیرد. 

یادآوری

1-2 روش های رانندگی
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1-2 روش های رانندگی

 جلوگیری از صدمه دیدن قطعات خودرو 
 غربیلک فرمان را در هر جهتی نچرخانید و آنرا به مدت طوالنی در یک جهت قرار ندهید. 

زیرا ممکن است به سیستم فرمان هیدرولیکی آسیب برساند.
 حین رانندگی در جاده های پر دست انداز، تا حد ممکن آرام برانید تا از صدمه دیدن چرخ ها، و زیرخودرو 

جلوگیری شود.

 در صورت وجود صدای ناهنجار حین ترمزگیری 
برای کنترل و تعویض لنت های ترمز بالفاصله به نمایندگی مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید. اگر در صورت 
نیاز به تعویض لنت  های ترمز، این کار را انجام ندهید، دیسکهای ترمز صدمه می بینند. در صورت سایش 

محدوده لنت های ترمز یا افزایش ساییدگی دیسک های ترمز، رانندگی بسیار خطرناک می باشد.

 در صورت پنچر شدن حین رانندگی 
یک الستیک پنچر یا آسیب دیده، شرایط زیر را بوجود می آورد. در این حالت، غربیلک فرمان را محکم نگه  

دارید و به آرامی پدال ترمز را فشار دهید تا سرعت خودرو کاهش یابد.
 کنترل خودرو در این وضعیت مشکل می باشد.

 خودرو صداهای غیرعادی ایجاد می کند. 
 خودرو بطور غیرعادی حرکت می کند.

الستیک پنچر شده را تعویض نمایید. )← صفحه 255( 

 در صورت گیرافتادن در جاده های پر از آب 
پس از بارندگی شدید در جاده های پر از آب رانندگی نکنید. در غیر اینصورت باعث آسیب های جدی زیر 

به خودرو می شوید.
 از کار افتادن موتور 

 ایجاد جریان کوتاه )اتصالی( در تجهیزات الکتریکی خودرو 
 خرابی موتور بدلیل ورود آب

در حوادثی که مجبور به رانندگی در جاده های پرآب هستید تا اینکه خودرو در سیل گیر افتاده باشد، از 
کنترل موارد زیر توسط نمایندگی مجاز گروه بهمن مطمئن شوید. 

 عملکرد صحیح ترمزها
 تغییر کیفیت و کمیت روغن استفاده شده در موتور، گیربکس و غیره

یادآوری
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سوئیچ خودرو

 روشن کردن موتور 
   خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

1مرحله  موقعیت ترمز دستی را کنترل و بررسی کنید.

2مرحله  قرار داشتن دسته تعویض دنده در موقعیت P را کنترل و بررسی کنید.

3مرحله  پدال ترمز را محکم فشار دهید.

4مرحله  سوئیچ خودرو را در موقعیت استارت »START« قرار داده و موتور را روشن کنید. 

 تغییر حالت های سوئیچ خودرو
مطابق شکل با قراردادن کلید در جهت فلش در 
داخل مغزی سوئیچ، حالتهای استارت را تغییر 

دهید.

LOCK قفل
و  شده  قفل  فرمان  ستون  حالت  این  در 

کلید خارج می شود.
 ACC تجهیزات جانبی

در این حالت بعضی از تجهیزات الکتریکی 
قرار  استفاده  مورد  صوتی  سیستم  مانند 

می گیرد.
 ON روشن

الکتریکی  تجهیزات  تمام  حالت  این  در 
مورد استفاده قرار می گیرد.

»START« استارت
در این حالت موتور روشن می شود.

1

2

3

4
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را  خودرو  سوئیچ  موتور،  بودن  روشن  صورت  در 
این  در  داد  قرار   LOCK قفل  حالت  در  می توان 
صورت، در حالیکه به آرامی غربیلک فرمان را در 
هر جهتی می چرخانید تا قفل ستون فرمان باز شود، 
سوئیچ خودرو را از حالت قفل » LOCK« به حالت 

تجهیزات داخلی »ACC« قرار دهید.

در صورت قرار نداشتن دسته تعویض دنده در موقعیت P، سوئیچ نمی تواند به حالت قفل LOCK برگشته 
و خارج شود.

یادآوری

1-2 روش های رانندگی

 باز نمودن قفل ستون فرمان

 روشن نشدن موتور
سیستم ایموبالیزر )ضدسرقت( موتور ایراد دارد.)← صفحه 42(

 عمکرد یادآوری برداشتن کلید خودرو
در صورت باز بودن درب سمت راننده و همچنین قرار داشتن سوئیچ خودرو در حالت قفل » LOCK« یا 

تجهیزات داخلی »ACC«، برای یادآوری به راننده برای خارج کردن کلید صدای آژیر شنیده خواهد شد. 

هشدار

 روشن نشدن موتور
در صورت نشستن در صندلی راننده، موتور را روشن کنید. تحت هیچ شرایطی حین روشن کردن موتور 

پدال گاز را فشار ندهید. در غیر اینصورت باعث بروز تصادف و صدمات جسمی جدی یا مرگ می شود.
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 از خالی شدن باتری جلوگیری کنید.
در صورت خاموش بودن موتور )حرکت نکردن(، سوئیچ خودرو را در حالت های روشن ON یا تجهیزات 

جانبی ACC به مدت طوالنی قرار ندهید.

 روشن شدن موتور
 سوئیچ خودرو را بیش از 10 ثانیه در حالت روشن نگه ندارید. زیرا این عمل باعث گرم شدن بیش از حد 

دسته سیم کشی و استارتر می شود.
 موتور سرد را با سرعت باال حرکت ندهید )گاز ندهید(

 در صورتیکه موتور با مشکل روشن یا بطور مکرر خاموش می شود، بالفاصله موتور مورد کنترل و بازرسی 
قرار گیرد. 

یادآوری
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برای روشن کردن موتور کلید مکانیکی را جا 
بزنید، پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید، در 
صورتیکه دکمه آزاد کننده روی دسته تعویض 
دنده را فشار می دهید، دسته تعویض دنده را 
حرکت دهید. برای برگشت موقعیت P، پدال 
ترمز را فشار داده و نگه دارید و در حالیکه دکمه 
فشار  را  دنده  تعویض  دسته  روی  کننده  آزاد 
 P می دهید، دسته تعویض دنده را به موقعیت

حرکت دهید.

برای رانندگی صحیح دنده مناسبی را انتخاب کنید.
 تعویض دسته دنده

*:CA7165AT5G1 Luxury: CA7185AT5G1 Honourable

1-2 روش های رانندگی
گیربکس اتوماتیک*

دسته تعویض دنده

دکمه 
آزادکننده

پوشش کلید  
بازکننده قفل 

اضطراری
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1*: در حالت رانندگی عادی، برای کاهش مصرف سوخت و سر و صدا دسته تعویض دنده را در موقعیت 
حرکت )D( تنظیم کنید.

2*: در صورت استفاده از حالت اسپرت، با باالرفتن مصرف سوخت، قدرت خودرو نیز افزایش می یابد.

عملکردموقعیت دسته تعویض دنده

P دنده پارک

Rدنده عقب

Nدنده خالص

D
دنده حرکت 1 *

S* 2 حالت اسپرت

تنظیم دنده های باال )سبک( دستی+

تنظیم دنده های پایین )سنگین( دستی-

1-2 روش های رانندگی

 )P( موقعیت پارک 
در صورت قرار داشتن دسته تعویض دنده در موقعیت پارک )P(، برای جلوگیری از حرکت چرخ های جلو، 

گیربکس قفل خواهد شد.
)R( موقعیت دنده عقب 

خودرو زمانی می تواند به عقب حرکت کند که دسته تعویض دنده در موقعیت دنده عقب )R( قرار داشته باشد. 
قبل از تعویض دسته دنده به موقعیت R یا از موقعیت R، الزم است که خودرو را کاماًل متوقف کنید )بجز در 

موارد خاص و شرایط ویژه یعنی »در صورت گیرکردن خودرو«( 
 )N( موقعیت دنده خالص 

در صورت قرار گرفتن دسته تعویض دنده در موقعیت دنده خالص )N(، چرخ ها و گیربکس قفل نخواهد شد. 
الزم است که ترمز دستی را درگیر کرده یا پدال ترمز را فشار دهید. در غیراینصورت خودرو حتی روی سطح 

کم شیب نیز حرکت خواهد کرد.
 )D( موقعیت دنده حرکت 

موقعیت D برای حالت حرکت از حالت توقف )ساکن( می باشد. گیربکس بطور اتوماتیک به ترتیب دنده ها را 
در میان 6 دنده تعویض می شود.

 کاربردهای موقعیت های دسته تعویض دنده
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 )S( موقعیت حالت اسپرت 
در صورت قرار داشتن دسته تعویض دنده در حالت اسپرت )S(، دنده ها به صورت ترتیبی عوض می شوند.

 )M( موقعیت دستی +/- 
موقعیت -/+ )M( برای تعویض دستی دنده می باشد. بوسیله عملکرد دسته تعویض دنده، دنده های باال یا پایین 

انتخاب می شوند.
6 دنده در موقعیت -/+ )M( وجود دارد: M6، M5، M4، M3، M2، M1 سرعت به ترتیب از M1 تا M6 افزایش 
 M2 ،می یابد. نشانگر دنده انتخابی فعلی بر روی سمت راست صفحه نمایشگر ظاهر می شود. در حالت پارک

باالترین دنده می باشد که می تواند در موقعیت -/+ )M( انتخاب شود.

1-2 روش های رانندگی
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روشن شدن نشانگر چرخش به راست 
روشن شدن نشانگر چرخش به چپ 

جهت عالمت دادن در تغییر مسیر، دسته 
راهنما را حرکت داده و نگه دارید و از قفل 

شدن آن جلوگیری کنید.
حرکت  را  راهنما  دسته  که  زمان  هر 
می دهید، چراغ های راهنمای سمت راست 
صورت  در  می زنند،  چشمک  مرتبه  سه 
حرکت و نگه داشتن دسته راهنما به جای 
قفل شدن آن ، چراغ های راهنمای سمت 
راست به چشمک زدن ادامه داده تا اینکه 

دسته راهنما رها شود.
جهت عالمت دادن در تغییر مسیر، دسته 
راهنما را حرکت داده و نگه دارید و از قفل 

شدن آن جلوگیری کنید.
حرکت  را  راهنما  دسته  که  زمان  هر 
سه  چپ  راهنمای  چراغ های  می دهید، 
مرتبه چشمک می زنند، در صورت حرکت 
به جای قفل  راهنما  نگه داشتن دسته  و 
شدن آن، چراغ های راهنمای سمت چپ 
به چشمک زدن ادامه داده تا اینکه دسته 

راهنما رها شود.

1-2 روش های رانندگی
اهرم )کلید( کنترل نور چراغ ها

1
2
3

4

 درصورت عملکرد چراغ های راهنما
سوئیچ خودرو در موقعیت روشن »ON« قرار دارد یا موتور روشن می باشد

 در صورت چشمک زدن سریع تر از حد معمول نشانگرها
بررسی نمایید که المپ چراغ های راهنمای جلو و عقب نسوخته باشد
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ترمز دستی را تنظیم کنید.
را فشار می دهید،  ترمز  در حالیکه پدال 

اهرم ترمز دستی را کاماًل باال بکشید

ترمز دستی را رها کنید.
با فشار دادن پدال ترمز، در حالیکه دکمه 
ترمز  اهرم  می دهید،  فشار  را  کننده  آزد 
دستی را به آرامی باال کشیده و سپس آنرا 

بطور کامل پایین آورید.

1-2 روش های رانندگی
سیستم ترمز دستی

پیش از رانندگی، مطلع باشید که با تنظیم ترمز دستی، نشانگر    روی صفحه نمایشگر روشن خواهد 
شد، در این حالت، رانندگی کردن با خودرو باعث گرم شدن زیاد قطعات ترمز می شود که بر عملکرد 

ترمزگیری تأثیر گذاشته و ساییدگی ترمزها را افزایش می دهد.

یادآوری
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به صدا درآوردن بوق
عالمت نمایش بوق روی صفحه فرمان را 

فشار دهید.

1-2 روش های رانندگی
بوق

 پس از تنظیم غربیلک فرمان
از قفل شدن صحیح غربیلک فرمان اطمینان حاصل کنید.

در صورت قفل نشدن صحیح غربیلک فرمان بوق به صدا در نمی آید. )← صفحه 25(
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دورسنج 
 0~8000 rpm :دور موتور را در هر زمان و هر دوری به طور کامل نمایش می دهد. محدوده نشان دهنده

6500~8000 rpm : محدوده منطقه قرمز رنگ
سرعت سنج 

 0~220 Km/h :سرعت خودرو را نمایش می دهد، محدوده نشان دهنده

 LCD صفحه نمایش
سطح ارتفاع روغن، دمای مایع خنک کننده، وضعیت درب های خودرو، مصرف سوخت فعلی، 
)ODO(، اطالعات سفری  متوسط سرعت خودرو، محدوده سرعت یکنواخت، مسافت سنج 

)TRIP(، موقعیت دنده ها و هشدارها و یادآوری های مختلف را نمایش می دهد.

TRIP تنظیم روشنایی پس زمینه/ کلید مقدار کارکرد موتور/ دکمه تنظیم مجدد
  TRIP و ODO میزان روشنایی پس زمینه صفحه نمایشگر را تنظیم می کند، تغییر وضعیت بین

را نشان داده و TRIP را مجدد تنظیم می کند.

مصرف سوخت فعلی، محدوده سرعت یکنواخت و دکمه کلید سرعت متوسط خودرو
تغییر وضعیت بین مصرف سوخت فعلی، محدوده سرعت یکنواخت و سرعت متوسط خودرو را 

نشان می دهد.

2-2 صفحه نمایشگر
نشان دهنده ها و گیج های اندازه گیری

1

2

3

4

5
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 پـس از قـرار دادن سـوئیچ خـودرو در وضعیت روشـن ON، صفحه نمایشـگر عملکرد خود بررسـی را 
انجـام می دهـد و چراغ هـای هشـدار به مـدت 1 تـا 3 ثانیه روشـن خواهند شـد.

 صفحـه نمایشـگر صـدای یـادآوری و عملکرد نمایـش دادن هشـدار جمعاً 6 صـدا را ایجـاد می کند که 
شـامل هشـدار رادار دنـده عقب، هشـدار افزایش سـرعت*، هشـدار بسـته نشـدن کمربنـد ایمنی *، 
هشـدار جـا زده نشـدن کلید در سـوئیچ یادآوری، هشـدار روشـن مانـدن چراغ های خودرو، هشـدار 

درگیـر بودن ترمز دسـتی اسـت.
با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، هشدارها و صداهای یادآوری زیر بوجود می آید: هشدار 
رادار دنده عقب، هشدار بسته نشدن کمربند ایمنی*، هشدار افزایش سرعت * و هشدار درگیرنشدن ترمز دستی.

با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت قفل LOCK، هشدارها و صداهای یادآوری زیر بوجود می آید: هشدار 
روشن بودن چراغ های خودرو و هشدار جا زده نشدن کلید در سوئیچ یادآوری 

* : این عملکرد بر طبق نظر مشتری می باشد.
  برای اطالع از جزئیات بیشتر در خصوص عملکردهای سفارش دهنده با نمایندگی های مجاز گروه بهمن 

تماس بگیرید.

2-2 صفحه نمایشگر

برای جلوگیری از خرابی موتور و قطعات آن اجازه ندهید سر نشانگر )فلش( دورسنج وارد محدوده قرمز رنگ 
شود این نشانگر حداکثر سرعت موتور را نشان می دهد.

یادآوری
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تغییر  دکمه،  این  متوالی  دادن  فشار  با 
وضعیت بین مصرف سوخت فعلی، محدوده 
متوسط  و سرعت  قابل طی شدن  مسافت 

خودرو انجام می شود
برای افزایش میزان روشنایی صفحه نمایشگر 
عقربه های  حرکت  جهت  در  را  دکمه  این 

ساعت بچرخانید. 
برای کاهش میزان روشنایی صفحه نمایشگر 
عقربه های  حرکت  جهت  در  را  دکمه  این 
ساعت بچرخانید. بطور کلی 6 سطح روشنایی 
برای تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایشگر 

وجود دارد. 
دکمه  این  روی  بر  کوتاه  متوالی  فشار  با 

وضعیت بین TRIP و ODO تغییر می کند.
برای تنظیم مجدد TRIP، این دکمه را به 

مدت طوالنی فشار دهید. 

2-2 صفحه نمایشگر
دکمه های تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر

1

2

نشانگر تنظیم روشنایی پس زمینه صفحه 
نمایشگر
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چراغ هـای نشـانگر و هشـدار بـر روی صفحه نمایشـگر وضعیـت سیسـتم های مختلف خـودرو را 
می دهند.  نشـان 
 چراغ های نشانگر

این چراغ های نشانگر راننده را از وضعیت عملکرد سیستم های مختلف خودرو آگاه می سازد.

یادآوری:
در صورت روشن یا خاموش نشدن هر کدام از چراغ های نشانگر، نقصی را در سیستم نشان می دهد. توسط 

نمایندگی های مجاز گروه بهمن سیستم خودرو را بطور کامل مورد بررسی قرار دهید. 

چراغ نشانگر گردش به چپ
)← صفحه 96(

چراغ نشانگر گردش به راست
)← صفحه 96(

چراغ نشانگر عملکرد نور باال 
)← صفحه 98(

چراغ های  عملکرد  نشانگر  چراغ 
مه شکن عقب )← صفحه 100(

چراغ نشانگر عملکرد چراغ های مه شکن 
جلو)← صفحه 100(

چراغ نشانگر حرکت 2*/ عملکرد سرعت 
یکنواخت )کروز( 

)← صفحه 105(
TCS چراغ نشانگر عملکرد سیستم

چراغ نشانگر حرکت )دنده عقب( / 
عملکرد توقف و حرکت درجا 

صندوق  درب  بازبودن  نشانگر  چراغ 
عقب

چراغ نشانگر1* سرویس موتور

 TCS OFF چراغ نشانگر
)← صفحه 120(

سیستم  عملکرد  نشانگر  چراغ 
ایموبالیزر )ضد سرقت( موتور 

)← صفحه 42(
چراغ نشانگر سیستم شارژ 

)← صفحه 251(
ترمز  سیستم  عملکرد  نشانگر  چراغ 

پارک )← صفحه 251(

2-2 صفحه نمایشگر
چراغ های نشانگر و هشدار

1*: CA7185AT5G1 Honourable
2*: CA7185AT5G1Honourable
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با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON، عملکرد خود بررسی انجام می شود و چراغ های هشدار 
به مدت 1 تا 3 ثانیه روشن و سپس خاموش می شوند. در صورت روشن و خاموش نشدن هر کدام از 
چراغ ها، وجود نقص در سیستم را نشان می دهد. توسط نمایندگی های مجاز گروه بهمن سیستم خودرو 

را بطور کامل مورد بررسی قرار دهید.

 چراغ های هشدار
چراغ های هشدار راننده را از وضعیت فعلی خودرو یا نقص بوجود آمده در سیستم های مربوطه آگاه 

می سازد.

چراغ هشدار نقص در سیستم موتور 
)← صفحه 252(

کمربند  نشدن  بسته  هشدار  چراغ 
ایمنی راننده/ سرنشین 2*

)← صفحه 253(

 ABS چراغ هشدار نقص در سیستم
)← صفحه 252(

چراغ هشدار پایین بودن سطح ارتفاع 
روغن )← صفحه 253(

سیستم  در  نقص  هشدار  چراغ 
ایموبالیزر موتور

سیستم  در  نقص  هشدار  چراغ 
گیربکس )← صفحه 252(

باال بودن دمای مایع  چراغ هشدار 
خنک کننده )← صفحه 251(

چراغ هشدار نقص در سیستم اتصال 
باتری )← صفحه 251(

Tpms* چراغ هشدار سیستم
)← صفحه 252(

ترمز/ سیستم  نقص  هشدار  چراغ 
پایین بودن سطح ارتفاع روغن ترمز 

)← صفحه 251(
روغن  غیرعادی  فشار  هشدار  چراغ 

)← صفحه 251(

چراغ هشدار نقص در سیستم کیسه 
هوا )← صفحه 252(

2-2 صفحه نمایشگر

1*: CA7185AT5G1 Honourable
2*: CA7185AT5G1Honourable
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 LCD صفحه نمایشگر دارای 3 صفحه نمایش
می باشد، که به ترتیب در زیر، سمت راست و 
سمت چپ نشانگرهای اندازه گیری )گیج ها( و 

در وسط محدوده داشبورد قرار گرفته اند.

صفحه نمایش سـمت چپ: اطالعـات مربوط 
بـه دمای مایع خنـک کننده و سـطح ارتفاع 

سـوخت را نشـان می دهد.

سطح ارتفاع سوخت
مقدار باقی مانده سوخت در باک سوخت را 
نمایش می دهد. محدوده نشان دهنده بین 
به 6  که  می باشد،  لیتر  و 51/7  لیتر   3/8

بخش تقسیم شده و نشان داده می شود

دمای مایع خنک کننده
نمایش  را  موتور  مایع خنک کننده  دمای 
 50 بین  دهنده  نشان  محدوده  می دهد. 
و 120 درجه سانتیگراد می باشد که به 6 

بخش تقسیم شده و نشان داده می شود.

2-2 صفحه نمایشگر
LCD صفحه نمایش

صفحه نمایش سمت چپ

1

2
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سطح ارتفاع سوخت

دمای مایع خنک کننده

جهت نشان دهنده
محدوده افزایش سطح ارتفاع 

)L( سوخت
محدوده کاهش سطح ارتفاع 

 )L( سوخت

--S1 ) چشمک زدن سریع(
S111.07.0 )چشمک زدن آهسته(

 S215.011.0

S325.919.4

S436.031.0

S545.041.0

S651.748.0

خطای نشان دهنده ) C(دمای واقعی ) C(جهت نشان دهنده

S0≥45.0±1.0

S150.0 ~ 65.0±1.0

 S270.0 ~ 85.0±1.0

S390.0 ~ 97.0±1.0

S4100.0 ~ 105.0±1.0

S5108.0 ~ 116.5±1.0

S6≤120.0±1.0

2-2 صفحه نمایشگر

 در صورت جوش آوردن موتور، بالفاصله خودرو را در محل ایمنی پارک نمایید و پس از سرد شدن کامل 
موتور آنرا کنترل و بررسی کنید.

یادآوری
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صفحه نمایش سـمت راسـت: مصـرف فعلی 
سـوخت، سـرعت متوسـط خودرو، محدوده 
مسـافت قابل طـی شـدن، ODO، TRIP و 

موقعیـت دنده هـا را نشـان می دهد.

مصرف فعلی سوخت 
نمایش  را  سوخت  فعلی  مصرف  میزان 

می دهد

سرعت متوسط خودرو
از زمان روشن شدن موتور یا تنظیم مجدد 
عملکرد، سرعت متوسط خودرو را نمایش 

می دهد.

محدوده مسافت قابل طی شدن
با  که  شده  زده  تخمین  فاصله  حداکثر 
سوخت باقی مانده درباک می توان رانندگی 

کرد را نمایش می دهد.

2-2 صفحه نمایشگر

صفحه نمایش سمت راست
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 ODO )دورسنج(
ODO دارای عملکرد محافظتی خاموش 

شدن خودکار می باشد
محدوده نشان دهنده:

1 km 999999 ~ 0، با پله افزایشی km

TRIP )مسافت سنج(
باتری،  منفی  کابل  قطع شدن  در صورت 
مجدد   )TRIP( سنج  مسافت  اطالعات 

تنظیم می شود. 
محدوده نشان دهنده:

0.1 km 999.9 ~ 0، با پله افزایشی km
صفحه  روی  دکمه های  عملکرد  بوسیله 
نمایشگر مسافت سنج مجدد تنظیم می شود.

موقعیت دنده
موقعیت فعلی دسته تعویض دنده را نمایش 

می دهد. 

2-2 صفحه نمایشگر

محدوده مسافت سنج در رانندگی
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صفحـه نمایـش وسـط: وضعیـت درب هـای 
را نشـان می دهـد.  خـودرو 

وضعیت باز و بسته بودن درب ها را نمایش 
می دهد

صفحه نمایش وسط

2-2 صفحه نمایشگر
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چراغ های جلو
چراغ های موقعیت )کوچک( جلو

چراغ های راهنمای جلو
چراغ های مه شکن جلو

چراغ های راهنمای جانبی
چراغ های راهنمای عقب

چراغ های دنده عقب 

چراغ های ترمز
چراغ های موقعیت )کوچک( عقب 

چراغ ترمز باال
چراغ های مه شکن عقب

چراغ های پالک راهنمایی و رانندگی 
رفلکتور )شبرنگ( عقب

3-2 عملکرد چراغ ها وبرف پاکن
فهرست چراغ های بیرونی خودرو

18

5

310

11

12

13

7

29

6

4
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در صورت قفل شدن درب ها چراغ های راهنما سیستم یادآوری قفل شدن
)فالشر( یکبار چشمک می زند.

در صورت باز شدن قفل درب ها چراغ های سیستم یادآوری باز شدن قفل 
راهنما )فالشر( دوبار چشمک می زند.

پس از فشار دادن کلید خطر )فالشر( اضطراری، سیستم چشمک زدن اضطراری
چراغ های راهنما )فالشر(چشمک می زند.

سیستم یادآوری چشمک زدن
 چراغ های راهنما

در صورت عملکرد اهرم )کلید( کنترل چراغ ها، 
چراغ های راهنمای مربوطه چشمک می زند.

سیستم یادآوری راحت
در صورت تغییر وضعیت اهرم )کلید( کنترل 
چراغ ها، چراغ های راهنمای مربوطه 3 مرتبه 

چشمک می زنند.

سیستم چراغ های یادآوری

 جلوگیری از خالی شدن باتری
در صورت غیرفعال بودن موتور از روشن نگه داشتن طوالنی مدت چراغ ها غیر از موارد ضروری خودداری 

کنید.

یادآوری

3-2  عملکرد چراغ ها وبرف پاکن
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)نور  جلو  چراغ های  بودن  روشن  صورت  در 
پایین(، اهرم )کلید( کنترل چراغ ها را به سمت 
جلو  باال  نور  چراغ های  تا  دهید  حرکت  جلو 
روشن شوند، و اهرم را به سمت عقب، موقعیت 
اصلی آن، بکشید تا چراغ های نور باالی جلو 

خاموش شوند.

چراغ های موقعیت جلو و عقب ، چراغ پالک 
راهنمایی و رانندگی و روشنایی پس زمینه 

صفحه داشبورد روشن می شود.
چراغ های جلو، چراغ های موقعیت جلو/عقب، 
چراغ پالک راهنمایی و رانندگی و روشنایی 

پس زمینه صفحه داشبورد روشن  می شود.

بـا چرخانـدن کلید چـراغ جلو می تـوان روشـنایی پس زمینه صفحه داشـبورد و چراغ هـای بیرونی 
را روشـن یـا خاموش نمود

روشن کردن نور باالی چراغ های جلو

برای جلوگیری از خالی شدن باتری، پس از خاموش کردن موتور به منظور ایمنی خودرو، غیر از موارد 
ضروری از روشن باقی گذاشتن چراغ ها در تمام مدت جلوگیری کنید.

یادآوری

3-2 عملکرد چراغ ها وبرف پاک کن
چراغ های جلو

1

2
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برای چشمک زدن چراغ های جلو اهرم کنترل چراغ 
قرار دادن کلید  بدون  تمام جهت ها بکشید.  به  را 
چراغ های جلو در وضعیت روشن ON اهرم را رها 

کنید تا به وضعیت عادی خود بازگردد.

باالبردن سطح روشنایی چراغ های جلو
پایین آوردن سطح روشنایی چراغ های جلو

میزان روشنایی چراغ های جلو )3-0 سطح( با توجه به تعداد سرنشینان و مقدار بار خودرو با چراغ های جلوی 
روشن بطور اتوماتیک تنظیم می شود.

3-2 عملکرد چراغ ها وبرف پاک کن

برای چشمک زدن چراغ های جلو

سیستم میزان کردن روشنایی چراغ های جلو

1
2

 چراغ کمکی روشنایی درب منزل
در صورت روشن بودن چراغ های داخلی خودرو و چراغ های جلو )کلید در وضعیت روشن ON باشد( و با قرار 
دادن سوئیچ خودرو در وضعیت قفل »LOCK«، پس از 20 ثانیه قفل کردن خودرو بوسیله کلید کنترل از راه 
دور یا کلید مکانیکی، چراغ های داخلی خودرو )کلید در وضعیت روشن ON باشد( و چراغ های جلو خاموش 

می شوند. زمان تأخیری چراغ های جلو 20 ثانیه می باشد.
با انجام عملکردهای زیر، عملکردهای چراغ های داخلی )کلید در وضعیت روشن ON باشد( و چراغ های جلو 

به حالت عادی باز می گردد: 
   با استفاده از کلید مکانیکی درب چپ جلو یا درب صندوق عقب را باز یا بسته نمایید، با استفاده از کلید 

کنترل از راه دور قفل خودرو را باز یا بسته نمایید.
   موقعیت سوئیچ خودرو را تغییر دهید.

   درب صندوق عقب یا هر دربی را باز/بسته کنید.
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در صورتیکه فقط چراغ های جلو یا چراغ های 
موقعیت روشن باشند، چراغ های مه شکن جلو 

و عقب می توانند روشن شوند.
از روشن شدن چراغ های مه شکن، چراغ  پس 
نشانگر چراغ های مه شکن مربوطه روی صفحه 

نمایشگر روشن خواهد شد.
       خاموش شدن چراغ های مه شکن

       روشن شدن چراغ های مه شکن جلو
        روشن شدن چراغ های مه شکن جلو

       و عقب

توجه:
با قرار گرفتن کلید چراغ مه شکن در موقعیت 
3 ، در صورت قرار گرفتن کلید چراغ جلو در 
چراغ  مه شکن  کلید   ،OFF خاموش  موقعیت 

بطور اتوماتیک به موقعیت 2 باز می گردد.

حیـن رانندگـی در هـوای بـد همچون هـوای بارانـی یا مه آلـود، چراغ های مه شـکن وسـعت دید 
را بهتـر می کننـد. در صـورت روشـن بـودن چراغ هـای جلـو یـا چراغ هـای موقعیت می تـوان از 

چراغ هـای مه  شـکن اسـتفاده نمود.

3-2 عملکرد چراغ ها و برف پاک کن
چراغ های مه شکن

1
2
3
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3-2 عملکرد چراغ ها و برف پاک کن

 عملکرد کمکی روشنایی در چرخش*
با قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON، و سرعت 40 کیلومتر در ساعت یا کمتر، عملکرد نور پایین 
روشن می شود، در صورت قرار گرفتن کلید چراغ راهنمای راست در وضعیت روشن ON، چراغ مه شکن راست 

جلو روشن می شود.
توجه: 

   در صورت روشن شدن یک طرف چراغ های راهنما و روشن شدن چراغ مه شکن مربوطه، و پس از قرار 
گرفتن کلید چراغ مه شکن جلو در وضعیت روشن ON، دوچراغ مه شکن جلو روشن خواهند شد، در صورت 
قرار گرفتن کلید چراغ مه شکن جلو در وضعیت خاموش OFF، دو چراغ مه شکن جلو خاموش خواهند شد.

   با قرار گرفتن کلید چراغ مه شکن در وضعیت روشن ON و روشن شدن دو چراغ مه شکن جلو، و با روشن 
شدن چراغ های راهنمای سمت مربوطه، چراغ های مه شکن جلو تحت تأثیر قرار نمی گیرند، و حتی در 

صورت خاموش شدن چراغ های راهنما، دو چراغ مه شکن جلو روشن باقی می مانند.
   در صورت قرار گرفتن کلید چراغ مه شکن جلو در وضعیت روشن ON، دو چراغ مه شکن جلو همزمان 

روشن خواهند شد.

*: CA7185AT5G1 Honourable
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بـا چرخانـدن کلیـد مـدور روی اهـرم در صورتیکه اهـرم کنترل بـرف پاک کن جلـو در موقعیت 
INT باشـد، فاصلـه زمانـی را می توان تنظیـم نمود.

با  متناوب،  بصورت  کارکردن   –  INT حالت 
چرخاندن کلید مدور روی اهرم، فاصله زمانی 

تنظیم می شود.
سرعت  با  کارکردن  برف پاک کن1،  موقعیت 

پایین
موقعیت برف پاک کن2، کارکردن با سرعت باال

حالت MIST – کارکردن با سرعت پایین در 
یک دور 

خاموش OFF – عملکرد برف پاک کن و شیشه 
شوی خاموش  می شود.

افزایش فاصله زمانی 
کاهش فاصله زمانی 

3-2 عملکرد چراغ ها و برف پاک کن
برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو

1

1

3

2

2

4

5
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3-2 عملکرد چراغ ها و برف پاک کن

 عملکرد برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو
در صورتیکه سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار داشته باشد.

در صورت خشک بودن شیشه جلو از برف پاک کن ها استفاده نکنید، زیرا ممکن است تیغه های برف پاک کن 
به شیشه جلو خسارت وارد کنند. 

یادآوری
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توجه:
 در صورت وجود برف و یخ سنگین، ممکن است از عملکرد تیغه های برف پاک کن جلوگیری شود، موتور 
برف پاک کن دارای مکانیزم جلوگیری از خرابی برف پاک کن و عملکرد گرمای زیاد می باشد که می تواند 
از سوخته شدن موتور بوسیله قطع مدار جلوگیری کند. این مکانیزم فقط به مدت 5 دقیقه بطور اتوماتیک 

عملکرد تیغه های برف پاکن را متوقف می سازد.
 در صورت مسدود شدن عملکرد تیغه های برف پاک کن، توصیه می شود کلید برف پاک کن را در موقعیت 
خاموش OFF قرار دهید، خودرو را در جایی بدون وجود خودروهای عبوری متوقف نموده و یخ و برف را 

از روی تیغه های برف پاک کن تمیز کنید.
 پس از 5 دقیقه با قرار دادن مجدد کلید در موقعیت روشن ON، برف پاکن بطور صحیح عمل می کند. 
در صورت عملکرد نادرست برف پاکن، بالفاصله با سرویس کارهای مجرب در این زمینه مشورت کنید. یا 
اینکه برای سرویس خودرو به نمایندگی های مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید، و یا خودرو را در جایی بدون 

وجود خودروهای عبوری پارک کرده و رد زمان آفتابی شدن هوا مجدد برف پاک کن ها را تنظیم کنید. 

 OFF خاموش
برای پاشش مایع شیشه شوی اهرم کنترل را به 

سمت خود بکشید.

3-2 عملکرد چراغ ها و برف پاک کن

 در صورت پاشیده نشدن مایع شیشه شوی شیشه جلو
 مسدود نشدن نازل شیشه شو و میزان مایع شیشه شوی در مخزن شیشه شوی را کنترل و بررسی کنید. 
 در صورت کشیدن اهرم کنترل برف پاکن به سوی خود و نگه داشتن آن بطور مداوم ممکن است باعث 

خرابی پمپ مایع شیشه شوی شود.
 در صورت مسدود شدن نازل از باز کردن آن بوسیله سوزن یا اجسام دیگر خودداری کنید، زیرا ممکن 

است نازل خراب شود. بازرسی و تعمیر آنرا به نمایندگی های مجاز گروه بهمن بسپارید.

یادآوری

شیشه شوی شیشه جلو

1
2
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بـدون فشـار دادن پـدال گاز و با اسـتفاده از سیسـتم سـرعت یکنواخـت )کروز کنترل(، سـرعت 
تنظیمـی را حفـظ کنیـد. سـرعت تنظیمی باید بیـش از 30 کیلومتر در سـاعت باشـد.

 تنظیم سرعت خودرو
 ]ON/OFF [با فشار دادن دکمه روشن/ خاموش
می شود،  فعال  کنترل  کروز  سیستم  عملکرد 
و چراغ نشانگر )زرد رنگ( کروز کنترل روشن 

می شود.
برای غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل، دکمه 
را مجدد فشار دهید، و چراغ نشانگر )زرد رنگ( 

کروز کنترل خاموش می شود.
سرعت خودرو را با گاز دادن یا رها کردن پدال 
گاز به سرعت مشخص شده یعنی بیش از 30 
کیلومتر در ساعت برسانید، سپس دکمه سمت 
–/SET را فشار دهید )در این زمان، چراغ نشانگر 
در  می شود،  روشن  رنگ(  )سبز  کروز  عملکرد 
صورت رسیدن به سرعت مشخص شده دکمه 
را رها کنید، در زمان رها کردن پدال گاز وارد 

وضعیت کروز کنترل می شود.
توجه: 

روشن/ خاموش  گرفتن دکمه  قرار  از  پس 
]ON/OFF[ در وضعیت روشن ON عملکرد 

SET به مدت 2 ثانیه فعال نمی باشد. 

 SET/- سمت  دکمه  عملکرد  از  همواره 
استفاده نکنید. زیرا بطور مداوم باعث کاهش 
سرعت خودرو می شود، مگر اینکه دکمه را 

رها کنید. 

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
سیستم سرعت یکنواخت )کروز کنترل(*
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افزایش سرعت تنظیمی 
برای افزایش سرعت تنظیمی دکمه سمت 
+ / RES  را فشار دهید. در صورت رسیدن 
به سرعت مشخص شده، دکمه را  رها کنید. 
افزایش سرعت  برای  را بطور مداوم  دکمه 

تنظیمی، هر بار Km/h 1.6، فشار دهید.
کاهش سرعت تنظیمی 

برای کاهش سرعت تنظیمی دکمه سمت 
سرعت  به  رسیدن  زمان  تا  را   SET/-
بطور  را  مشخص شده فشار دهید. دکمه 
مداوم برای کاهش سرعت تنظیمی، هر بار 

Km/h 1.6، فشار دهید.
در صورت عملکرد سیستم کروز کنترل، با 
استفاده از پدال گاز، می توانید بطور موقت 
به خودرو شتاب دهید. افزایش سرعت در 
سرعت تنظیمی تداخل ایجاد نکرده و آنرا 

تغییر نمی دهد.
پس از رها کردن پدال گاز سرعت خودرو به 

سرعت تنظیمی باز خواهد گشت.

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی

 تنظیم کردن سرعت تنظیمی 
1

2
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لغو کردن
 ]CANC[ برای لغو عملکرد کروز کنترل دکمه
نشانگر  چراغ  لحظه،  این  در  دهید.  فشار  را 
رنگ( خاموش می شود  )سبز  کروز  عملکرد 
و چراغ کروز روی صفحه نشانگر )زرد رنگ( 
روشن می شود. همچنین در صورت فشار دادن 
پدال کالچ )فقط مخصوص خودروهای مجهز 
به گیربکس معمولی( یا پدال ترمز عملکرد 

سیستم کروز کنترل لغو می شود. 
راه اندازی مجدد 

 Km/h در صورتیکه سرعت خودرو بیش از
30، باشد، دکمه سمت +/RES را فشار دهید 
تا عملکرد راه اندازی مجدد کروز کنترل فعال 
شده و به وضعیت کروز کنترل قبلی بازگردد.

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی

 لغو و راه اندازی مجدد سیستم سرعت یکنواخت )کروز کنترل( 

1

2
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4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی

 در صورت تنظیم سیستم سرعت یکنواخت )کروز کنترل( 
 سرعت خودرو بیش از 30 کیلومتر در ساعت باشد.

 برای فعال کردن سیستم کروز دکمه روشن/ خاموش ]ON/OFF[ را فشار دهید.

 مطابق با هر کدام از شرایط زیر عملکرد سیستم کروز بطور اتوماتیک لغو خواهد شد:
 پدال ترمز را فشار دهید.

)MT(.پدال کالچ را فشار دهید 
 به حالت تعویض دنده دستی )AT( وارد شوید.

 سرعت خودرو کمتر از 30 کیلومتر در ساعت باشد.

 در صورت چشمک زدن چراغ نشانگر عملکرد/ روشن سیستم کروز
 سیستم کروز کنترل را خاموش کنید و سپس مجدد این سیستم را فعال نمایید. در صورتیکه سرعت 
یکنواخت )کروز کنترل( تنظیم نشود یا اینکه پس از فعال شدن بالفاصله عملکرد آن لغو گردد، این نشان 

دهنده وجود نقص در سیستم کروز کنترل می باشد.
 توصیه می شود برای بازرسی خودرو با نمایندگی های مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

توجه:
سرعت تنظیمی باید بین 30 الی 100 کیلومتر در ساعت باشد.

هشدار

 جلوگیری کردن از فعال شدن ناخواسته سیستم کروز کنترل 
در صورت استفاده نکردن از سیستم کروز کنترل، با فشار دادن دکمه روشن و خاموش ]ON/OFF[، سیستم 

را غیرفعال کنید و از خاموش شدن چراغ نشانگر کروز )زرد رنگ( مطمئن شوید.

 شرایط نامناسب سیستم کروز
در شرایط زیر از سیستم کروز کنترل استفاده نکنید، در غیراینصورت باعث از دست دادن کنترل خودرو و 

بروز تصادف و در نتیجه صدمات جسمی جدی و یا مرگ می شوید.
 در ترافیک سنگین 

 جاده هایی با پیچ تند
 جاده های مارپیچ 

 جاده های لغزنده مانند جاده های پوشیده از یخ، برف یا باران
 تپه های شیب دار

 راننـده کنتـرل کننـده اصلی خودرو می باشـد، کـه کنترلش بـر عملکرد کـروز کنترل تقـدم دارد. 
در صورتیکـه خـودرو در حالـت کروز کنترل باشـد و با فشـار دادن پـدال گاز یا پـدال ترمز، کنترل 

خودرو بـه راننـده تحویل داده خواهد شـد.
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فعال کردن
در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
وضعیت روشن ON و دسته تعویض دنده در 
دو  از شنیدن  )R(، پس  دنده عقب  وضعیت 
سیستم  »بیب«،  »بیب«،  آژیر  صدای  مرتبه 
رادار دنده عقب فعال خواهد شد، و در سمت 
چپ آینه داخلی عالمتی مانند تصویر سمت 

راست نشان داده می شود.
غیرفعال کردن

در  خوردو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
وضعیت روشن »ON«، و تعویض دسته دنده 
به دنده ای غیر از دنده عقب )R(، سیستم رادار 

دنده عقب خاموش می شود.

حسگر چپ عقب
حسگر وسط چپ عقب 
حسگر وسط راست عقب

حسگر راست عقب

 فعال و غیرفعال کردن سیستم رادار دنده عقب 

 انواع حسگرها

سیسـتم رادار دنـده عقـب با اسـتفاده از تئـوری مسـافت یاب فراصوتـی، فاصله هـا را اندازه گیری 
می کنـد. حسـگرها، سـیگنال های فراصوتـی را بـر اسـاس فرمـان کنتـرل منتشـر می کننـد. در 
صـورت تشـخیص مانـع، سـیگنال انعـکاس صـدا ایجـاد می شـود و بوسـیله حسـگرها دریافت 
می گـردد کنترلـر اطالعـات را پردازش کـرده و محل مانع را تشـخیص می دهد. صـدای آژیر راننده 
را از فاصلـه بیـن مانع و خـودرو آگاه کـرده و به راننده در پـارک کردن ایمن خـودرو کمک می کند. 

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
سیستم رادار دنده عقب
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محدوده خطر 
)فاصله تا مانع ≥ 45 سانتی متر(

در صورت تشخیص مانع در این محدوده، 
خطوط مرزی سبز و زرد رنگ بر روی آینه 
با چشمک زدن خطوط مرزی قرمز  داخلی 
آگاه  برای  آژیر  صدای  و  شده  روشن  رنگ 

ساختن راننده شنیده می شود.

محدوده هشدار
)45 سانتی متر > فاصله تا مانع ≥ 90 سانتی متر(

در صورت تشخیص مانع در این محدوده، 
خطوط مرزی سبز و زرد رنگ بر روی آینه 
داخلی بطور همزمان روشن شده و صدای 
آژیر برای آگاه ساختن راننده به مدت 1/8 

ثانیه شنیده می شود.

محدوده رانندگی آرام
)90 سانتی متر > فاصله تا مانع ≥ 150 سانتی متر(

در صورت تشخیص مانع در این محدوده، 
فقط خطوط مرزی سبز رنگ بر روی آینه 
داخلی روشن شده و صدای آژیر برای آگاه 
شنیده  ثانیه   1/2 مدت  به  راننده  ساختن 

می شود.

 محدوده تشخیص مسافت

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
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محدوده ایمن 
) فاصله تا مانع ≤ 150 سانتی متر(

محدوده،  این  در  مانع  تشخیص  صورت  در 
تمام خطوط مرزی سبز، زرد و قرمز رنگ بر 
روی آینه داخلی روشن نشده و صدای آژیر 

شنیده نمی شود.

 سیستم تشخیص عیب 
 در صورت قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON و دسته تعویض دنده در وضعیت دنده 
عقب )R( و شنیده شدن دو مرتبه صدای آژیر »بیب«، »بیب« نشان می دهد که عملکرد سیستم رادار 

دنده عقب عادی است و فعال می باشد.
 در صورتیکه مجموع یک یا چند حسگر سیگنال های عیب یابی را )مجموع 4 حسگر سیگنال عیب را 
دریافت نمی کنند( پس از قرار گرفتن دسته تعویض دنده در دنده عقب )R(، بوسیله صفحه نمایشگر 
به مدت 1/5 ثانیه دریافت نماید و صدای آژیر »بیب«، »بیب« دو مرتبه بطور منقطع شنیده نشود، اما 
در صورت شنیده شدن آژیر صدا بطور مستمر به مدت 2 ثانیه نشان می دهد که مجموعه حسگرها 
دچار نقص شده است. قسمت های دیگر سیستم بطور عادی کار می کنند، و در صورت برخورد با مانع 

متدهای صدای آژیر همانند قسمت فوق عمل می کنند
 در صورتیکه مجموع سیگنال های عیب یابی تمام حسگرها بوسیله صفحه نمایشگر دریافت شود یا 
اینکه صفحه نمایشگر هیچ سیگنالی را به مدت 1/5 ثانیه پس از قرار گرفتن دسته تعویض دنده 
در دنده عقب )R(دریافت نکند، صدای آژیر به مدت 2 ثانیه شنیده می شود تا نقص بوجود آمده در 

سیستم یا خطوط ارتباطی را اعالم نماید.
در صورت وجود نقص در سیستم برای بازرسی خودرو بالفاصله با نمایندگی های مجاز گروه بهمن 

تماس بگیرید. 

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
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4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی

  اطالعات تشخیص مسافت حسگرها
  ویژگی بعضی از خودروها و محیط اطراف ممکن است بر عملکرد حسگرها برای تشخیص مسافت صحیح 

مانع تأثیر بگذارد. شرایط ممکن در زیر فهرست شده است.
   بر روی حسگر آلودگی، برف یا رطوبت یخ زده وجود داشته باشد.

   حسگر به طریقی پوشیده شده باشد.
   خودرو بطور قابل توجهی به یک طرف متمایل شده باشد.

   در جاده های پر از دست انداز، شیب دار، شنی یا چمنزار
   قـرار گرفتـن خـودرو در مجـاورت فضاهـای پـر سـر و صـدا همچـون صدای ناشـی از بـوق خودرو، 
موتـور سـیکلت پـر سـر و صـدا، ترمزهـای بـادی خودروهـای بزرگ یـا امـواج فراصوتی ایجاد شـده.

   قـرار گرفتـن خـودرو در مجـاورت خودرویـی کـه مجهـز بـه حسـگرهای کمکـی پـارک خـودرو 
می  باشـد.

   مجهز بودن خودرو به آنتن بی سیم
   مجهز بودن خودرو به قالب بکسل

   برخورد ضربه شدید به سپر خودرو یا حسگرها 
   برخورد خودرو به موانع بلند یا خمیده 

   قرار گرفتن خودرو در زیر نور آفتاب شدید یا هوای بسیار سرد
عالوه بر مثال های فوق ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که بدلیل شکل ظاهری یا عالمت ها 

حسگرها آن ها را نزدیکتر از جایی که هستند تشخیص دهند 
  شکل مانع ممکن است از تشخیص مسافت آن بوسیله حسگرها جلوگیری کند. به موانع زیر توجه کنید:

  سیم، حصار یا طناب
   موادی مانند پارچه های نخی یا برف که امواج رادیویی را جذب می کند.

   موانعی با زوایای تیز
   موانع کوتاه

   موانع بلند با قسمت های برآمده بیرونی در مسیر حرکت خودرو

 در صورت شستن خودرو 
از ریختن مستقیم آب با فشار در محدوده حسگرها خودداری کنید.

در غیراینصورت باعث صدمه دیدن حسگرها و نقص در عملکرد آنها می شود.

یادآوری
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 ،)SE( شرقی  جنوب   ،)E( شرق  جهت،  هشت 
 ،)W( غرب   ،)SW( غربی  جنوب   ،)S( جنوب 
و شمال شرق   )N( )NW(، شمال  شمال غرب 
)NE( به حروف انگلیسی بر روی قسمت باالی 
می شود.  داده  نمایش  داخلی  آینه  در  راست 
راننده  خودرو،  جغرافیایی  موقعیت  براساس 
می تواند محدوده مغناطیسی مناسب را بر اساس 
نماید.  انتخاب  زیر  شکل  مغناطیسی  محدوده 
بوسیله  که  شرایطی  تحت  می توان  را  جهت ها 
میدان مغناطیسی خارجی منتشر می شود یا نشان 

داده شدن جهت ناصحیح، تنظیم نمود.

قطب نمای الکترونیکی به راننده در تشخیص مسیر حرکت کمک می کند. 

4-2 کاربرد دیگر سیستم های دیگر رانندگی
قطب نمای الکترونیکی
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  روشن/ خاموش ON/OFF: در صورت خاموش بودن عملکرد قطب نمای الکترونیکی، کمتر از 2 ثانیه 
دکمه   روی آینه داخلی را فشار کوتاهی دهید و سپس برای فعال شدن و نمایش عملکرد قطب 
نمای الکترونیکی روی آینه دکمه را رها کنید، در این صورت، جهت حرکت خودرو روی قسمت باالی 
گوشه راست آینه داخلی نمایش داده می شود. در صورت روشن بودن عملکرد قطب نمای الکترونیکی، 
کمتر از 2 ثانیه دکمه  را فشار کوتاهی دهید و سپس برای غیرفعال شدن عملکرد قطب نمای 

الکترونیکی دکمه را رها کنید.
  انتخاب محدوده مغناطیسی: دکمه   را بیش از 2 ثانیه فشار دهید و کمتر از 4 ثانیه منتظر بمانید، 
تا اینکه کد محدوده مغناطیسی روی ماژول نمایش جهت حرکت نشان داده می شود. هر بار که دکمه 
  را فشار کوتاهی داده و سپس بطور اتوماتیک به شماره 7 باز می گردد پس از انتخاب محدوده 
مغناطیسی مناسب، تا زمان نمایان شدن مجدد جهت حرکت بر روی ماژول نمایش منتظر بمانید تا 

انتخاب محدوده مغناطیسی کامل شود 
  تنظیم کردن: دکمه   را بیش از 4 ثانیه فشار دهید، و تا نمایش حرف »C« بر روی ماژول نمایش 
جهت، منتظر بمانید و سپس برای وارد شدن به عملکرد تنظیم قطب نمای الکترونیکی دکمه را رها 
کنید. الزم است که خودرو به طور دورانی در جهت دایره ای )360 درجه( به مدت 30 ثانیه رانده شود. در 
صورت نمایش مجدد جهت حرکت خودرو، تنظیم جهت حرکت کامل می شود. اگر جهت های ناصحیح 
نمایش داده شود، توصیه می شود با توجه به دستور العمل های فوق آنرا مجدد تنظیم کنید. ممکن است 

تنظیم مجدد نیاز به مناطق مختلفی با میدان های مغناطیسی متفاوتی داشته باشد.

4-2 کاربرددیگرسیستم های رانندگی

تنظیم جهت حرکت خودرو

*: CA7185AT5G1Honourable



1

115

2

رو
ود

 خ
دن

ران

ضمیمه: محدوده مغناطیسی قاره آسیا

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
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در  صورت قرار گرفتن سوئیچ خودرو در موقعیت 
روشن ON، سیستم TPMS عملکرد خود بررسی 
را انجام می دهد. چراغ هشدار یکبار چشمک زده 
و به مدت3 ثانیه روشن باقی می ماند و در صورت 
نشان ندادن هیچ نقصی خاموش می شود )نشانگر 
عقربه فشار باد الستیک در محدوده نشست سریع 

و کاهش قرار ندارد(

در صورتی که چراغ هشدار تقریباً به مدت 
72 ثانیه چشمک بزند و سپس روشن بماند، 
سیستم دچار نقص می باشد )شامل کاهش 

ولتاژ باتری و نقص حسگر(.
ماندن چراغ هشدار،  باقی  روشن  در صورت 
فشار باد الستیک کم می باشد )در صورتی 
که مقدار فشار > kpa 172 باشد صدای آژیر 
شنیده می شود، و در صورت باد شدن الستیک 
فشاد باد از کم به فشار باد ≤ kpa 206 می رسد 
که در این صورت صدای آژیر متوقف می شود(.

ماندن چراغ هشدار  باقی  در صورت روشن 
ثانیه و سپس خاموش  تقریباً 72  به مدت 
شدن آن، ممکن است الستیک دچار نشت 
سریع شده باشد )در صورت کاهش فشار باد 
الستیک ≤kpa 20 به مدت 30 ثانیه صدای 

آژیر شنیده می شود(.

هر السـتیکی با فشـار بـاد کم بـر رانندگی عـادی خودرو تأثیـر می گـذارد، این مکانیزیم نشـانگر 
هشـدار را روی صفحـه نمایـش چند اطالعاتـی، نمایش می دهـد، تا راننـده را از پایین بودن فشـار 
بـاد السـتیک آگاه نمایـد. ایـن مکانیزم همچنین در کنترل فشـار باد السـتیک بطـور روزانه کمک 
می کنـد، بنابرایـن از این مکانیزم به عنوان قسـمتی از سیسـتم تعمیـر و نگهداری روزانه اسـتفاده 
می شـود.  اطالعـات مربـوط به سیسـتم اندازه گیری فشـار بـاد السـتیک TPMS بـر روی صفحه 

نمایشـگر و آینه داخلـی نمایش داده می شـود.

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
*TPMS سیستم اندازه گیری فشار باد الستیک 

نمایش وضعیت فشار باد الستیک روی صفحه نمایشگر
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دنده  رادار  نمایش  محدوده  در  چرخ   4 نمایش 
عقب روی آینه داخلی می تواند وضعیت فشار باد 
4 الستیک را نشان دهد. در صورت شنیده شدن 
صدای آژیر، چراغ زرد رنگ روشن می شود. در 
صورت روشن باقی ماندن چراغ زرد رنگ، فشار باد 
الستیک مربوطه بسیار زیاد یا بسیار کم می باشد. 
در صورت چشمک زدن چراغ زرد رنگ، حسگر 
خراب  مربوطه  الستیک  باد  فشار  اندازه گیری 

می  باشد. 

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی

نمایش وضعیت فشار باد الستیک روی آینه داخلی



118

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی

 سیستم هشدار فشار باد الستیک تحت شرایط زیر بدرستی عمل نمی کند.
این مکانیزم با توجه به نوسانات کوتاه الستیک ها تنظیم می شود. این مکانیزم گاهی اوقات تحت شرایط 

زیر بدرستی عمل نمی کند.
 در صورتی که چهار الستیک خودو دارای اندازه ها، سازند گان، برند ها یا شکل آج متفاوتی باشند یا 
الستیک های نصب شده دارای تفاوت های ظاهری در سایش آج خود باشند )مانند الستیک های استفاده 

شده در فصل زمستان(.
 در صورت استفاده از الستیک های زاپاس، الستیک های بدون میخ، الستیک های یخ شکن و در صورت 

نصب زنجیر چرخ
 در صورت نصب الستیک هایی که دارای فشار باد بیشتر از حد مجاز می باشند، یا در صورت کاهش سریع 

فشار باد به دلیل خالی شدن باد الستیک خودرو )ترک برداشتن(
 در صورت رانندگی با خودرو تحت شرایط خاص همچون جاده های لغزنده پوشیده از برف و غیره و 
رانندگی با سرعت خودرو کمتر از 30 کیلومتر در ساعت، یا در صورت راندن خودرو به مدت کوتاه )5 

دقیقه(.

 تعویض الستیک خودرو
در صورت تعویض یا جابجایی الستیک ها، همواره این سیستم را تنظیم کنید، در غیر این صورت این 

مکانیزم ممکن است بدرستی عمل نکند.

یادآوری

*: CA7185AT5G1Honourable
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بـرای کمـک بـه عملکـرد و افزایـش ایمنـی در رانندگـی، در پاسـخ به شـرایط مختلـف رانندگی 
سیسـتم های زیـر بطـور اتوماتیـک عمـل می کننـد. باتوجـه به اینکـه ایـن سیسـتم ها تکمیلی 

هسـتند و در صـورت عملکـرد خـودرو نمی تـوان زیـاد به آنهـا اعتمـاد نمود.
)ABS( سیستم ترمز ضد قفل  

  به هدایت خودرو در حالت های مختلف ترمزگیری کمک کرده و از قفل شدن چرخها در اثر لغزیدن 
یا کشیده شدن به یک طرف در صورت ترمز ناگهانی جلوگیری می کند. 

  در صورت عملکرد ترمزهای ناگهانی، عکس العمل سریع و فشار دادن محکم پدال ترمز از عملکرد 
موثر سیستم ABS مطمئن شوید، ممکن است صدای "مثل محکم افتادن چیزی" شنیده شود و پدال 

ممکن است به آرامی به باال یا پایین حرکت کند. اما این عملکرد عادی می باشد.
توجه:

در صورت وجود نقص در سیستم ABS، چراغ هشدار ABS روشن می شود.
 )EBD( توزیع الکترونیکی نیروی ترمز  

باتوجه به شرایط چرخها، نیروی ترمز به چرخهای جلو و عقب بطور دینامیکی توزیع می شود و در صورت 
عملکرد ترمزگیری از قفل شدن چرخهای عقب قبل از چرخهای جلو، جلوگیری می کند.

سیستم EBD عملکرد مؤثری را در سیستم ABS  ایجاد می کند، که همراه با سیستم ABS  بکار می رود 
تا راندمان مناسبی را بوجود آورد. سیستم EBD ، قبل از عملکرد  سیستم ABS  درگیری مناسبی را در 
هر الستیک تنظیم می کند تا از انحراف و کشیده شدن خودرو به یک طرف در صورت فشار دادن پدال 

ترمز و قفل شدن چرخها جلوگیری کند و همچنین مسافت ترمزگیری هم کوتاه می شود.

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
سیستم های کمکی در رانندگی
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عملکرد  تا  دهید  فشار  را   )TCS OFF( کلید 
سیستم کنترل لغزش )TCS( خاموش شود.

)TCS( سیستم کنترل لغزش  
به حفظ ایمنی در رانندگی و عملکرد گاز دادن کمک می کند و در زمان حرکت خودرو یا گاز دادن با 

تنظیم نیروی راندن از لغزش چرخها جلوگیری می کند.

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی
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هشدار

 سیستم ABS  بدرستی کار نمی کند
 محدودیت عملکرد گیر کردن الستیک ها افزایش می یابد.

 در صورت رانندگی با سرعت باال در جاده های لغزنده یا خیس خودرو سر می خورد. 

 مسافت ترمزگیری در صورت عملکرد سیستم ABS در سطح جاده های مشخص
سیستم ABS  برای کوتاه کردن مسافت ترمزگیری طراحی نشده است. همواره به حفظ فاصله ایمن از 

خودروی جلوی خود در شرایط زیر توجه کنید:
  در صورت رانندگی در جاده های پر از زباله، شن زار یا پوشیده از برف

 در صورت رانندگی با زنجیر چرخ
 در صورت رانندگی در جاده های پر از دست انداز

 در صورت رانندگی در جاده های ناهموار و پر از چاله 

 به سیستم های ABS  به همراه EBD  زیاد اطمینان نکنید.
 محدودیت های خاصی در صورت عملکرد سیستم ABS و EBD در مورد پایداری خودرو و کنترل 

چرخها وجود دارد.
رانندگی غیر عادی منجر به بروز تصادف می شود.

 به سیستم های ABS با EBD زیاد اطمینان نکنید، همواره سرعت خودرو را کنترل کنید تا از فاصله 
مناسب خودرو از خودروی جلویی اطمینان حاصل کرده و با توجه و ایمنی بیشتری رانندگی کنید.

TCS عملکرد نادرست سیستم 
 در صورت رانندگی در جاده های لغزنده، کنترل جهت حرکت خودرو و نیروی موتور خودرو قابل انجام 
نمی باشد حتی اگر سیستم TCS بطور عادی عمل کند. در صورت ازدست دادن نیروی موتور و پایداری 

خودرو از رانندگی کردن خودداری کنید.

 استفاده کردن از سیستم تعلیق و الستیک ها
 در صورت استفاده از الستیک ها با هر نوع مشکلی یا تعمیر سیستم تعلیق، بر سیستم های کمکی در 

رانندگی تأثیر خواهد گذاشت، و ممکن است سیستم دچار نقص شود.

4-2 کاربرد دیگر سیستم های رانندگی



122

به اطالعات زیر در مورد پیشگیری های بار و محفظه بار توجه کنید:
 در صورت امکان بار و محفظه بار صندوق عقب را بارگیری کنید.

 از قرار گرفتن ایمن بار در جای خود اطمینان حاصل کنید.
 بارهای سنگین را تا جائیکه امکان دارد در جلو قرار دهید تا به حفظ توازن در خودرو کمک شود.

 برای کاهش مصرف سوخت، از حمل بار غیر ضروری خودداری کنید.
 به منظور پیشگیری از صدمه دیدن اجسام با بدنه خودرو، هنگام حمل وسایل و اجسام شکننده و 

حجیم به داخل محفظه بار دقت کافی داشته باشید.

هشدار

 از حمل این اجسام در صندوق عقب خودداری کنید.
قرار دادن وسایل زیر، در صندوق عقب، منجر به آتش سوزی می شود.

 مخزن های حاوی بنزین
 قوطی های حاوی اورسل )ترکیب گاز و هوا(

 پیشگیری های محفظه بار
به پیشگیری  های زیر توجه کنید، بی توجهی به انجام آنها باعث آسیب جسمی جدی و یا مرگ می شود. 

  بارها را در جای مناسب قرار دهید. از گذاشتن بار روی جاهایی غیر از محفظه بار خودداری کنید، مثاًل 
ممکن است این اجسام به زیر پدالهای گاز و ترمز حرکت کرده و مانع عملکرد صحیح آنها شود. یا اینکه 

دید راننده را محدود نمایند، یا به راننده یا دیگر سرنشینان برخورد کرده و منجر به تصادف شوند.
   در سمت پاهای راننده

   روی صندلی های عقب یا صندلی سرنشین جلو ) در صورت روی هم چیدن بارها(
   در جعبه های نگهداری اقالم متفرقه )جا عینکی، جعبه خنک کننده و ...(

   روی جعبه داشبورد
   روی داشبورد و جلوی خودرو

   در جعبه های نگهداری بدون درپوش 
 تمام بارهای داخل اتاق خودرو را محکم ببندید زیرا در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی این اجسام 

پرتاب شده و باعث صدمه دیدن سرنشینان می شوند.

5-2 اطالعات رانندگی
بار و محفظه بار
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پیش از رانندگی در فصل زمستان، بازرسی ها و اقدامات اولیه ضروری را انجام دهید.
باتوجه به شرایط آب و هوای متداول در فصل زمستان، همواره در شرایط مناسب رانندگی کنید.

  اقدامات اولیه پیش از رانندگی در زمستان
  از روغن های مناسب با دمای هوای بیرون از خودرو استفاده نمایید.

   روغن موتور
   مایع خنک کننده
   مایع شیشه شوی

  از شرایط مناسب باتری اطمینان حاصل کنید.
  از چهار الستیک یخ شکن مناسب با خودرو استفاده نمایید یا مجموعه ای از زنجیر چرخهای مناسب 

با الستیک های جلو خریداری نمایید.
  اقدامات اولیه پیش از رانندگی

باتوجه به شرایط رانندگی، اقدامات زیر را انجام دهید.
  شیشه یا برف پاک کن یخ زده را به زور حرکت ندهید، با ریختن آب گرم بر روی محدوده یخ زده، 

یخ ها را ذوب کنید و سپس بالفاصله آب را خشک نمایید تا از یخ زدن آن جلوگیری شود.
  برای اطمینان از عملکرد صحیح فن، برف انباشته شده بر روی دریچه های ورودی را تمیز کنید.

  یخ انباشته شده بر روی شاسی خودرو را تمیز کنید.
  رو چرخی و ترمزها را از نظر وجود یخ یا برف جمع شده روی آنها بطور دوره ای بررسی کنید و در 

صورت لزوم رو چرخی و ترمزها را از برف و یخ تمیز کنید.
  پیش از سوار شدن به خودرو گل یا برف جمع شده در زیر کفش خود را تمیز نمایید.

5-2 اطالعات رانندگی
نکات مربوط به رانندگی در زمستان
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  راندن خودرو
سرعت خودرو را به آرامی زیاد کنید، فاصله ایمن را با خودرو جلو رعایت کنید و باتوجه به شرایط جاده 

با سرعت مناسب حرکت کنید.

  پارک کردن خودرو
خودرو را پارک کنید و دسته تعویض دنده را به موقعیت پارک )P( )خودروهای مجهز به گیربکس 

اتوماتیک( یا به موقعیت دنده عقب )R( )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی( حرکت دهید. 
در این حالت توصیه نمی شود ترمز دستی را بکشید، ترمز دستی ممکن است گیر کند، در صورت لزوم 
از آزاد شدن آن جلوگیری کنید، جلوی چرخها مانعی قرار دهید تا از لغزیدن یا حرکت ناخواسته آنها 

جلوگیری شود.

در صورت نصب زنجیر چرخ از زنجیر چرخ با اندازه مناسب استفاده کنید.
اندازه هر زنجیر باتوجه به اندازه الستیک ها انتخاب می شود.

 قوانین مربوط به استفاده از زنجیر چرخ باتوجه به موقعیت و نوع جاده متفاوت می باشد. پیش از نصب زنجیرها 
همواره قوانین محلی را بررسی کنید

 زنجیرها را روی الستیک های جلو نصب کنید.
 پس از حدود 0/5 تا 1/0 کیلومتر رانندگی، زنجیرها را مجدد محکم کنید.

5-2 اطالعات رانندگی

انتخاب زنجیر چرخ

قوانین مربوط به استفاده از زنجیر چرخ

 زنجیر چرخ
در صورت نصب یا پیاده کردن زنجیرها به پیشگیری های زیر توجه کنید.

 زنجیرهای چرخ را در مکان ایمن نصب و پیاده کنید.
 زنجیرهای چرخ را روی الستیک های جلو نصب کنید.

 زنجیرهای چرخ را باتوجه به دستور العمل های مربوط به زنجیر چرخ نصب کنید.
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 رانندگی با الستیک یخ شکن
برای کاهش احتمال تصادف به پیشگیری های زیر توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها باعث 

از دست دادن کنترل خودرو و بدنبال آن صدمات جسمی جدی و یا مرگ می شود.
 از الستیک های با اندازه مناسب استفاده نمایید.

 میزان مجاز فشار باد الستیک را حفظ کنید.
 حین رانندگی از سرعت مجاز تجاوز نکرده یا در صورت استفاده از الستیک های یخ شکن با سرعت مجاز 

رانندگی کنید.
 الستیک های یخ شکن را می توان در تمام چهارچرخ نصب نمود.

 رانندگی با زنجیر چرخ
برای کاهش احتمال تصادف به پیشگیری های زیر توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها از 

رانندگی ایمن جلوگیری کرده و بدنبال آن منجر به صدمات جسمی جدی و یا مرگ می شود.
 در صورت استفاده از زنجیر چرخ با سرعت km/h 50، یا سرعت کمتر از km/h 50 و یا سرعت تعیین 

شده برای زنجیر چرخ رانندگی کنید.
 از رانندگی در جاده های پر از دست انداز خودداری کنید.

 حین رانندگی از افزایش سرعت ناگهانی، دور زدن های شدید و ترمزهای ناگهانی خودداری کنید.
 پیش از ورود به پیچ جاده سرعت خودرو را کم کنید و از حفظ کنترل خودرو مطمئن شوید.
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خـودروی شـما بـرای یدک کشـیدن تریلـر یا بـرای نصب قالب های بکسـل طراحی نشـده اسـت. 
بـرای جلوگیـری از بـروز صدمه به خـودرو، توصیه می شـود از یدک کشـیدن تریلر بوسـیله خودرو 
خـود، و نصـب قالب بکسـل یـا اسـتفاده از تریلر یدک کش بـرای حمـل ویلچر، اسـکوتر، دوچرخه 

و غیره خـودداری کنید.

5-2 اطالعات رانندگی
یدک کشیدن تریلر



1

127

3

رو
ود

 خ
لی

اخ
ت د

یزا
جه

ت ت
صا

شخ
م

3
5-3 نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده ...... 1174-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی ............... 128

سیستم صوتی ............................................. 128
با   AM/FM رادیوی  از حالت  استفاده  نحوه 
دستگاه پخش CD )یک دیسکی( ......... 136

غربیلک  صوتی  کلیدهای  از  استفاده  نحوه 
فرمان ............................................................ 151

فهرست جعبه های نگهدارنده ................... 174
 جعبـه  نگهدارنـده کنسـول وسـط و جعبـه 
داشبورد ....................................................... 175
 جعبه نگهدارنده زیر آرنجی وسط جلو.... 176
 جا لیوانی )جلو/ عقب( ............................ 177
 جا عینکی ................................................. 178

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر( ......... 152
تک اتوماتیـــک  ایرکاندیشـــن   سیســـتم 
منطقه ای .................................................... 152

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری ........... 162
سیستم هندزفری ....................................... 162
نحـــوه اســـتفاده از تلفـــن دارای بلوتوث
165...........................................)Bluetooth®(

4-3 نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو ..171
فهرست چراغ های داخلی خودرو ............. 171
  چراغ داخلی )چراغ مطالعه سقفی( ..... 172
  چراغ صندوق عقب ............................... 173

6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو... 179
آفتابگیرها .................................................... 179
آینه های آرایشی )راست/ چپ( ................ 180
جابلیتی ........................................................ 181
جاکارتی ....................................................... 182
 زیرســـیگاری های جلـــو/ عقـــب )قابـــل
حرکت( ...................................................... 183

فندک ........................................................... 185
زیر آرنجی )جلو/ عقب( ............................. 186
قالب جالباسی ............................................ 187
قالب های صندلی ....................................... 188

مشخصات تجهیزات داخلی 
خودرو



128

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
سیستم صوتی
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1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

عملکردشماره

1
ID3 دکمه :]DISP[

MP3ID3 مرور اطالعات

2
]BAND[: دکمه فرکانس باند

مابین حالت های FM3- FM2- FM1  تغییر وضعیت می دهد.

3
]AST[: دکمه ایستگاه ذخیره صوتی

سیستم صوتی را اسکن و ایستگاه های رادیویی را ذخیره می کند

4
]INT[: دکمه اسکن 

)CD/MP3( .به مدت 10 ثانیه آهنگ اسکن شده را پخش می کند

5
]RPT[:دکمه تکرار

)CD/MP3( آهنگ را مجدد پخش می کند

6
]RND[: دکمه پخش تصادفی

)CD/MP3( آهنگ ها را به صورت تصادفی پخش می کند

7
]LOUD[: دکمه بلند کردن صدا

دکمه کنترل بلندی صدا

]MODE[: دکمه حالت 8
مابین حالت های ورودی های،  CD، USB، AUX تغییر وضعیت می دهد

9
]CLK[: دکمه ساعت

دکمه ساعت، تنظیم ساعت )فشار دادن طوالنی(، دکمه تنظیم روشنایی پس زمینه LCD )خاموش کردن(

10
]EQ[: دکمه تنظیم اکوهای صوتی

EQ: کنترل اکوهای صوتی

11
  : دکمه تغییر به حالت بعدی 

)MP3( فولدر بعدی

12
 : دکمه تغییر به حالت قبلی 

)MP3( فولدر قبلی

13
]MENU[: دکمه منو

برای انجام تنظیمات صوتی، دکمه های ترکیبی تنظیمات صوتی )کلیدهای ترکیبی(  یا  را 
انتخاب کنید.

14 POWER دکمه : 
 )ON/OFF( روشن و خاموش

15
]VOL[: کلید تنظیم صدا

کنترل صدا
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عملکردشماره

]MUTE[: دکمه قطع صدا16
کنترل قطع صدای سیتم صوتی 

17CD دکمه کنترل :]CD[
به حالت پخشCD تغییر وضعیت می دهد

18 USB دکمه کنترل :]USB[
به حالت پخش USB تغییر وضعیت می دهد

19AUX دکمه کنترل :]AUX[
به حالت پخش AUX تغییر وضعیت می دهد.

]SCAN[: دکمه اسکن حالت رادیو20
ایستگاه های رادیویی اسکن شده را پخش می کند.

]1,2,3,4,5,6[: شماره دکمه ها21
ایستگاه های رادیویی را دریافت و ذخیره می کند

22
 : دکمه عقب بردن سریع

برای عقب بردن سریع )MP3 و CD( این دکمه را طوالنی مدت فشار دهید، برای تغییر به آهنگ قبلی 
این دکمه را کوتاه مدت فشار دهید.

23
 : دکمه جلو بردن سریع 

برای جلو بردن سریع )MP3 و CD( این دکمه را طوالنی مدت فشار دهید، برای تغییر به آهنگ بعدی 
این دکمه را کوتاه مدت فشار دهید.

24
  : دکمه فایل آهنگ قبلی 

برای انجام تنظیمات صوتی، ترکیبی با حالت ]MENU[ )کلیدهای ترکیبی( انتخاب فایل آهنگ قبلی 
)MP3 و CD( ، انتخاب ایستگاههای رادیویی قبلی

25
  : دکمه فایل آهنگ بعدی 

برای انجام تنظیمات صوتی ترکیبی با حالت ]MENU[ )کلیدهای ترکیبی(، انتخاب فایل آهنگ بعدی 
)MP3 و CD(  انتخاب ایستگاه های رادیویی بعدی

26 AM دکمه حالت :]AM[
به باندهای فرکانس AM، AM2، AM1 تغییر حالت می دهد.

27 FM دکمه حالت :]FM[
به باندهای فرکانس FM3، FM2، FM1 تغییر حالت می دهد.

  : کلید خروج28
برای خروج CD/ کنترل بارگذاری

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
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با استفاده از دکمه ]CLK[ روشنایی پس زمینه صفحه، زمان، و نمایش روشن/ خاموش سیستم دمای 
بیرونی را تنظیم کنید.

 ]CLK[ دکمه ، ACC یا تجهیزات جانبی ON در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن 
را فشار کوتاهی دهید تا دمای بیرونی ) سیستم صوتی خاموش می باشد( و روشنایی پس زمینه نمایش 

داده شود. با فشار دادن مجدد این دکمه، زمان و روشنایی پس زمینه خاموش می شود.

مطابق شکل این صفحه پس از روشن کردن نمایش 
داده می شود.

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON یا تهجیزات جانبی ACC سیستم صوتی 
عمل خواهد کرد.

on/off دکمه روشن/ خاموش
فشار کوتاه روی دکمه   سیستم را روشن/ خاموش می کند.

در شرایط زیر صدای "تق" از سیستم شنیده می شود:
 در حالت رادیو، زمانیکه Store function , auto seek روشن باشد، یا ایستگاه های از پیش تنظیم شده با 

موفقیت ذخیره شده باشند.
 در صورت روشن یا خاموش شدن سیستم بلندی صدا

 در صورت پخش ...... یا ....... .
 در صورت طوالنی فشار دادن چند دکمه عملکردی

*: چند سیستم صفحه ای )مانند سیستم صوتی( در کشور چین نمایش داده می شود، در قسمت "ضمیمه" 
مطابق با لغات چینی مربوطه ، لیست شده است.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

کنترل سیستم صوتی

زنگ های موسیقی

  تنظیم سیستم صوتی
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توجه:
در صورتیکه هیچ عملکردی به مدت 5 
سیستم  صدای  تنظیم  صورت  در  ثانیه 
وجود نداشته باشد، سیستم بطور خودکار 
از صفحه تنظیم صدا خارج شده و میزان 

صدا ذخیره می شود.

با چرخاندن کلید ]VoL[ در هر حالت منبع صوتی، صدای سیستم تنظیم می شود.

محدوده تنظیم صدای سیستم 40-0 می باشد.

دستی  بطور  صدا   ]MUTE[ دکمه  کوتاه  فشار  با 
کوتاهی  فشار  مجدد  را  دکمه  این  می شود.  قطع 
 دهید یا کلید ]VOL[ را به حالت راه اندازی مجدد 

)resume( بچرخانید.
در حالت پخش CD و USB برای قطع صدا و توقف 

سیستم، دکمه )MUTE( را فشار کوتاهی دهید.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

تنظیم صدای سیستم

قطع صدای بطور دستی
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برای ورود به صفحه تنظیم سریع اکوهای صوتی دکمه ]EQ[ را فشار کوتاهی دهید.

برای ورود به صفحه تنظیم سیستم صوتی دکمه منو]MENU[  را فشار کوتاهی دهید.

برای ورود به .......، .......، .......، .......، "EQ" و دکمه 
منو ]MENU[ را فشار کوتاهی دهید، تنظیمات 
منو بترتیب انجام می شود، پس از انتخاب کردن، 
دکمه .... یا .... را فشار کوتاهی دهید تا ..... ) محدوده: 
7- تا 7+(، ..... )محدوده: 7 تا 7(، ..... )محدوده: 7 
تا 7(، "EQ"   )فرمان: .... ..... ..... ..... .... .....( و .... ) 

فرمان: ....، ....( تنظیم شود.
توجه:

 ]MENU[ اگر پس از فشار کوتاه دکمه منو
به مدت 5 ثانیه هیچ عملکردی انجام نشود، 
سیستم بطور خودکار از صفحه منو خارج 

خواهد شد.

برای تنظیم اکوهای صوتی به ترتیب الویت بندی 
حالت های: .... .... .... ..... ..... ....، دکمه ]EQ[ را فشار 

کوتاهی دهید.
توجه:

اگر پس از فشار کوتاه دکمه ]EQ[ به مدت 
5 ثانیه هیچ عملکردی انجام نشود، سیستم 
  EQ بطور خودکار از صفحه تنظیم و حالت

مموری خارج خواهد شد.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

تنظیم سیستم صوتی
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در صورت نمایش و تنظیم ساعت سیستم پخش رادیو و آهنگ متوقف نخواهد شد.

  نمایش صفحه ساعت

صفحه  صوتی،  سیستم  بودن  خاموش  صورت  در 
نمایش صفحه  برای  نمایش داده می شود،  ساعت 
دکمه  سیستم  بودن  روشن  صورت  در  ساعت. 
به  دهید. صفحه ساعت  کوتاهی  فشاز  را   ]CLK[
مدت 5 ثانیه نمایش داده می شود، برای خروج از 
کوتاهی  فشار  مجدد  را   ]CLK[ دکمه  حالت  این 

دهید.

تنظیم ساعت
در صورت روشن بودن سیستم، برای نمایش صفحه ساعت دکمه ]CLK[ را فشار کوتاهی دهید. برای ورود 
به صفحه تنظیم ساعت دکمه ]CLK[ را مجدد فشار طوالنی مدت دهید. عدد مربوط به ساعت چشمک 
خواهد زد، برای تنظیم زمان دکمه های  با  را فشار کوتاهی دهید. برای تنظیم سریع عدد ساعت 

)زمان( دکمه های   یا  را فشار طوالنی مدت دهید. 
برای تنظیم دقیقه دکمه ]CLK[ را مجدد فشار کوتاهی دهید )همان روش تنظیم ساعت را برای تنظیم 

دقیقه بکار ببرید(.

ذخیره تنظیمات و خارج شدن
پس از اتمام تنظیمات، دکمه ]CLK[ را فشار کوتاهی دهید تا تنظیمات انجام شده بطور خودکار ذخیره و 

پس از 5 ثانیه از حالت تنظیمات خارج شوید.

برای تغییر وضعیت ....،" CD" ) وارد کردن USB"، (CD"  )وارد کردن فلش دیسک( و AUX  )وصل کردن 
یک سیستم صوتی خارجی( دکمه  ]MODE[ را فشار کوتاهی دهید، یا برای ورود به حالت های مربوط 
] IAM/FM/CD/USB/AUX[ این دکمه را فشار سریعی دهید. در صورت وجود نداشتن CD، USB یا 
 LCD روی صفحه نمایش AUX   یا USB ....،.... در سیستم صوتی، پیام های  AUX سیستم صوتی خارجی

نمایان می شود.

تنظیم ساعت 

حالت تغییر دادن 

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
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1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

هشدار

برای استفاده ایمن از سیستم صوتی، توصیه می شود به پیشگیرهای زیر توجه کنید:

 از صدمه دیدن آنتن خودرو جلوگیری کنید.
برای دریافت سیگنال های AM  و FM از آنتن نصب شده روی شیشه عقب استفاده می شود. در صورت 
شستن شیشه عقب، با استفاده از یک پارچه مرطوب به آب سرد آنتن را به آرامی تمیز کنید. استفاده از 

مواد شیشه پاکن باعث وارد آمدن صدمه به آنتن می شود.

 راندن خودرو
 صدای سیستم را در حالتی تنظیم کنید که قادر به شنیدن صداهای بیرون باشید تا از تصادف جلوگیری 

شود.
 حین رانندگی از تنظیم سیستم صوتی خودداری کنید. این کار خطرناک می باشد و باعث حواس پرتی 
راننده حین رانندگی شده و در نتیجه منجر به بروز تصادف و آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.

عملکرد کلیدهای تنظیم سیستم صوتی روی غربیلک فرمان بدون نگاه کردن به آنها باعث توجه بیشتر 
شما به رانندگی می شود.

برای اطمینان از عملکرد درست سیستم صوتی به پیشگیری های زیر توجه کنید:
 نحوه استفاده از تلفن همراه 

در صورت استفاده از تلفن همراه حین روشن بودن سیستم صوتی در داخل یا نزدیک خودرو صدای 
پارازیت شنیده می شود. این صدا نشان دهنده نقص در سیستم صوتی نمی باشد

 جلوگیری از خالی شدن باتری خودرو
در صورت خاموش بودن موتور به مدت طوالنی از سیستم صوتی خودرو استفاده نکنید، در غیر این صورت 

باعث خالی شدن باتری می شود
 جلوگیری از آسیب رساندن به سیستم صوتی

از ریخته شدن نوشیدنی یا مایعات دیگر برروی سیستم صوتی جلوگیری کنید.
 دمای بسیار باال یا پایین

باال یا پایین بودن دمای هوا باعث عملکرد غیر عادی سیستم صوتی می شود در این حالت، توصیه می شود 
تا برگشتن دمای هوا به حالت عادی از سیستم صوتی استفاده نکنید.

 فقط ورودی USB قابل شناسایی برای سیستم صوتی این خودرو می باشد.
 بعضی از دستگاه های ورودی با این سیستم مطابقت ندارند بنابراین این دستگاه ها پخش نمی شود.

یادآوری
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برای میزان کردن صدا بطور دستی دکمه های  /  را فشار کوتاهی دهید، برای تنظیم کردن صحیح 
فرکانس به فرکانس از پیش دریافت شده این کلیدها را فشار کوتاهی دهید.

برای میزان کردن صدا دکمه های  /   را فشار کوتاهی دهید، برای توقف این عملکرد با فرکانس 
فعلی همین دکمه ها را مجدد فشار دهید. برای جستجوی فرکانس در جهت معکوس مجدد دکمه های 
دیگر را فشار دهید. اگر پس از جستجوی فرکانس، هیچ  ایستگاهی دریافت نشود، سیستم یه فرکانس اصلی 

خود باز می گردد.
توجه:

On/ با عملکردهایی همچون تغییر باند فرکانس و منبع صوتی، یا چرخاندن کلید روشن/ خاموش سیستم
OFF  سیستم میزان کردن صوت در فرکانس فعلی متوقف می شود.

به صورت  رادیویی  ایستگاه  در صورتی که پخش 
استریو )Stereo( باشد، صفحه مطابق شکل روبرو 

نمایش داده می شود.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
نحوه استفاده از حالت رادیوی AM/FM با دستگاه پخش CD )یک دیسکی(

  حالت رادیو
 ]AM[، ]FM[، ]BAND[ در حالت غیر رادیو، پس از روشن کردن سیستم برای تغییر حالت دکمه های

را فشار کوتاهی دهید.
در حالت رادیو:

برای تغییر وضعیت ما بین FM1 → FM2 → FM3 دکمه ]FM[ را فشار کوتاهی دهید برای تغییر 
وضعیت بین AM1 → AM2 دکمه ]AM[ را فشار کوتاهی دهید.

برای تغییر وضعیت مابین FM3 ← FM2 ← FM1 )حالت رادیو FM( یا AM2 ← AM1 ) حالت رادیو 
AM( دکمه ]BAND[ را فشار کوتاهی دهید.

میزان کردن صدا بطور دستی

میزان کردن صدا
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ایستگاه های ذخیره شده
پس از میزان کردن صدا بطور دستی در ایستگاه های دارای افکت، هر کدام از دکمه های )1-2-3-4-5-6( 

را برای ذخیره کردن ایستگاه ها باتوجه به شماره دکمه، فشار طوالنی بدهید.

بعنوان مثال، دکمه شماره]2[ را فشار طوالنی بدهید 
تا ایستگاه MHZ( 98.5 MHZ( ذخیره شود.

دریافت ایستگاه های ذخیره شده
برای دریافت ایستگاه های ذخیره شده مربوطه دکمه ]6-5-4-3-2-1[ را فشار کوتاهی دهید.

دکمه اسکن ]SCAN[ را فشار کوتاهی دهید، تا فرکانس رادیویی )FM/AM( از فرکانس فعلی به فرکانس 
باالتر تنظیم شود. ایستگاه های پخش، هرکدام را به مدت 5 ثانیه پخش می کنند.

این عملکرد اسکن تا زمانی ادامه پیدا می کند که باند فرکانس فعلی یکمرتبه اسکن شود.

پس از یافتن ایستگاه، صفحه مطابق شکل روبرو 
نمایش داده می شود.

پس از پیدا کردن ایستگاه برای خروج از این عملکرد دکمه اسکن ]SCAN[ را مجدد فشار کوتاهی دهید. 
پس از یکبار جستجو در صورت پیدا نشدن هیچ ایستگاهی، سیستم یه فرکانس اصلی خود بازمی گردد .

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

ایستگاه های ذخیره شده دریافت ایستگاه های ذخیره شده

پخش صوت اسکن شده

در صورت قطع اتصال باتری ایستگاه های ذخیره شده پاک می شوند.

یادآوری
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ایستگاه ها  خودکار  ذخیره سازی  و  جستجو  برای 
فشار  را   ]AST[ دکمه   FM رادیویی  حالت  برای 
ایستگاه،  کردن  پیدا  صورت  در  دهید.  کوتاهی 

صفحه مطابق شکل روبرو نمایش داده می شود.

برای جستجوی ایستگاه های در دسترس باتوجه به فرکانس باند دکمه ]AST[ را فشار کوتاهی دهید.
صفحه نمایش LCD  ... و شماره 1 تا 6 را نمایش می دهد بدون توجه به اینکه از کدام فرکانس FM این 
حالت شروع شده است، در ابتدا ایستگاه های از پیش تنظیم شده 6 در FM1 ذخیره خواهد شد، و سپس 
FM2 و FM3 تا 18 ایستگاه از پیش تنظیم شده برای حالت رادیویی FM  ذخیره می شود، عملکرد جستجو 
ذخیره سازی صوتی AM  مشابه با عملکرد جستجو و ذخیره سازی صوتی FM می باشد. تا 12 ایستگاه از 

پیش تنظیم شده برای حالت رادیویی AM ذخیره می شود.

در صورت جستجو و ذخیره سازی ایستگاه ها، ایستگاه های ذخیره شده از فرکانس باند اصلی پاک خواهند شد. 
و سپس سیستم ایستگاه های در دسترس را از فرکانس پایین تا فرکانس باال جستجو می کند.

به ترتیب 6 ایستگاه را با قوی ترین سیگنال ها از 1 تا 6 ذخیره می کند ) از فرکانس پایین تا باال(
توجه:

  در صورتی که ایستگاه های ذخیره شده کمتر از 6 باشند )حداقل 1 ایستگاه با سیگنال های قوی تر ذخیره 
می شود(، ایستگاه های دیگر صرفنظر از اینکه آیا این ایستگاه ها ذخیره شده اند یا نشده اند، پاک خواهند 

شد. در صورتی که هیچ ایستگاهی  ذخیره نشود، ایستگاه های از قبل تنظیم شده ذخیره خواهند شد.
 ]AST[ در طول عملکرد جستجو و ذخیره سازی صوتی، برای متوقف کردن این عملکرد می توانید دکمه  
را فشار کوتاهی دهید، یا عملکردهای دیگری را انجام دهید مانند فشار دادن دکمه )SCAN(، تا فرکانس 

باند و منبع صوتی تغییر کند، یا کلید روشن/ خاموش On/off سیستم را بچرخانید.

بدلیل تغییر فرکانس به خاطر موقعیت آنتن خودرو و تفاوت در قدرت سیگنال های دریافتی به دلیل اجسام 
محدوده اطراف مانند قطارها و فرستنده ها حفظ عملکرد دریافت امواج رادیویی همواره مشکل می باشد.

برای جزئیات بیشتر در این رابطه به صفحه 140 این بخش مراجعه نمایید.

جستجو و ذخیره سازی صوتی

حساسیت دریافت امواج رادیویی

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
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برای روشن و خاموش کردن on/off حالت بلندی 
صدا دکمه ]LOUD[ را فشار کوتاهی دهید

مانند  اجسامی  از  می توانند   AM سیگنال های 
ساختمان ها، کوه ها عبور کنند، این سیگنال ها از 
الیه یونسفر به زمین منعکس می شوند. بنابراین 
فاصله فرستنده آنها از سیگنال های FM بسیار 
بلندتر می باشد. به همین دلیل، در یک فرکانس 

همزمان دو ایستگاه را دریافت می کنید.

دامنه پخش FM  از 40 تا 50 کیلومتر از ایستگاه 
رادیویی می باشد.

به دلیل نیاز به رمز گشایی اضافی، صدا به دو کانال 
تقسیم می شود، دامنه پخش استریو FM کوچکتر 
استریو(  )بدون   )mono( مونو  پخش  دامنه  از 

می باشد.

 ویژگی های FM )مدوالسیون فرکانس(

 ویژگی های AM )مدوالسیون دامنه(
پارازیت ایستگاهی:

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

تنظیم بلندی صدا

 AM/FM حالت رادیویی
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اختالالت حرکتی/ ارتعاشی :
سینگالها از ایستگاه فرستنده FM در خط مستقیم 
)مانند  موانع  با  برخورد  در  و  فرستاده می شوند، 

ساختمانها، کوه ها و دیگر موانع بزرگ(
بین ایستگاه فرستنده و خودرو ضعیف می شوند. 
رانندگی،  حین  مناطق  این  از  عبور  صورت  در 
پارازیتهای شدیدی به دلیل تغییر ناگهانی شرایط 

دریافت سیگنال ممکن است شنیده شود.

AM/FM عوامل تأثیرگذار بر حالت رادیویی 

اختالالت سیگنال انعکاسی:
سیگنال های FM بوسیله موانع منعکس می شوند، 
یک  از  رادیویی  سینگال   2 دریافت  صورت  در 
یا  ساختمان ها  بوسیله  سینگال  )یک  فرستنده 
از  مستقیماً  دیگری  و  می شود  منعکس  کوهها 
رادیویی  سیستم  در  می شود(  دریافت  فرستنده 
تداخل ایجاد می شود. در این هنگام، در دریافت با 
تأخیر سینگال تأثیر گذاشته و صدا بطور تداخلی 
یا با تأخیر شنیده می شود. زمانی که به ایستگاه 
ایجاد  حالت  این  می شوید  نزدیک  فرستنده 

می شود.

اختالالت سیگنال های ضعیف
در حومه شهر به دلیل فاصله طوالنی از ایستگاه 
فرستنده سیگنال های پخش ضعیف می شوند. 
سیگنال صدا  دریافت  مناطقی، حین  چنین  در 

بصورت تداخلی شنیده می شود.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
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اختالالت تغییر ایستگاه:
در صورتیکه خودرو بین دو ایستگاه با سیگنال 
قوی و فرکانس های همسان قرار داشته باشد، 
دریافت سیگنال از ایستگاه اصلی بطور موقت 
دریافت  سیگنال  دوم  ایستگاه  از  و  شده  قطع 
می شود. در این هنگام، بدلیل اختالالت بین دو 

ایستگاه، پارازیت در صدا ایجاد می شود.

اختالالت سیگنال قوی:
حین رانندگی در صورت رسیدن به برج ایستگاه 
فرستنده، بخش سیگنال بسیار قوی خواهد شد، 
بنابراین اختالالتی از رادیو شنیده شده یا صدا با 

تأخیر دریافت می شود.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
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دیسک را در جا دیسک در جهت صحیح وارد کنید، دستگاه پخش بطور اتوماتیک دیسک را بارگذاری کرده 
)لود( و پخش می کند.

حین بارگذاری دیسک بوسیله دستگاه پخش، روی 
صفحه LCD پیغام نمایش داده می شود.

روی   ..................... دیسک،پیغام  شناسایی  از  پس 
صفحه LCD نمایش داده می شود

دکمه  را فشار کوتاهی دهید تا دیسک خارج 
شود. روی صفحه LCD پیغام ............... نمایش داده 

می شود.

در صورت نبودن دیسک در جا دیسکی، با فشار 
پیغام ............... روی صفحه  کوتاهی روی دکمه 

LCD  نمایش داده می شود.

توجه:
 در حالت پخش CD در صورت خارج کردن دیسک، سیستم بطور خودکار به حالت رادیو برمی گردد در 

صورت خارج نکردن دیسک، دکمه  را فشار دهید تا دیسک مجدد بارگذاری شود.
 پس از وارد کردن دیسک سیستم بطور خودکار به حالت پخش CD تغییر می کند. )دیسکی درجا 

دیسکی وجود ندارد.( 
 اگر پس از فشار دادن دکمه خارج شدن به مدت 10 ثانیه دیسک را خارج نکنید، دیسک درجا دیسکی 

مجدد بارگذاری می شود.
 در صورت قرار دادن دیسک حتی وقتی دستگاه خاموش است، دیسک بطور خودکار بارگذاری و پخش 

می شود. 

وارد و خارج کردن دیسک ها 

CD حالت پخش  

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
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در صورتیکه دستگاه پخش نتواند دیسک را بخواند، 
داده  نمایش   LCD صفحه  روی   .................. پیغام 

می شود.

دکمه ]CD[ یا دکمه ]MODE[ را فشار کوتاهی دهید تا سیستم به حالت پخش CD تغییر وضعیت دهد 
و از آخرین آهنگ پخش شده شروع به پخش کند. 

پخش فایل صوتی بعدی: دکمه  را فشار کوتاهی دهید تا فایل صوتی بعدی انتخاب شود. در صورت 
پخش شدن فایل صوتی بیش از 2 ثانیه، سیستم فایل صوتی را از ابتدا پخش می کند، یا فایل صوتی بعدی 

پخش خواهد شد. 
پخش فایل صوتی قبلی، دکمه  را فشار کوتاه دهید تا فایل صوتی قبلی پخش شود.

جلو بودن سریع: دکمه  را فشار طوالنی دهید تا آهنگ به سرعت جلو رود. حین جلو بردن سریع، 
میزان صدا کم می شود. 

برگرداندن سریع: دکمه  را فشار طوالنی دهید تا آهنگ ها به سرعت برگردانده شوند. حین برگرداندن 
سریع، میزان صدا کم می شود.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

خواندن دیسک

انتخاب فایل های صوتی

جلو بردن/ برگرداندن سریع
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بخش آهنگ اسکن شده
دکمه]INT[ را فشار کوتاهی دهید تا پخش فایل صوتی اسکن شود. و سیستم بنوبت هر فایل صوتی را 10 

ثانیه پخش نماید.
حین پخش آهنگ اسکن شده پیغام ............. روی 

صفحه LCD نمایش داده می شود. 

روی   ......... پیغام  آهنگ ها،  تصادفی  پخش  حین 
صفحه LCD نمایش داده می شود.

فشار  را  و   دکمه  فولدر  انتخاب  برای 
انتخاب  متناوب  بطور  فولدرها  دهید.  کوتاهی 
می شوند و آهنگ 1 از فولدر فعلی پخش خواهد 

شد. 

حین تکرار آهنگ ها، پیغام ................. روی صفحه 
LCD نمایش داده می شود.

پخش تکرار آهنگ
دکمه ]RPT[ را فشار کوتاهی دهید تا آهنگ فعلی تکرار شود.

پخش تصادفی آهنگ
دکمه ]RND[ را فشار کوتاهی دهید تا فایل های صوتی به حالت تصادفی پخش شوند. آهنگ ها بدون ترتیب 

خاصی بطور تصادفی پخش خواهند شد. 

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

حالت پخش آهنگ 

 MP3 انتخاب فولدرها در دیسک
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 »UNKNOWN« پیغام ID3 در صورت حذف اطالعات
)ناشناخته( نمایش داده می شود. 

حالت  تا  دهید  کوتاهی  فشار  را   ]LOUD[ دکمه 
روشن/ خاموش/ ON/OFF بلندی صدا تنظیم شود.

حین پخش MP3 و فایل های WMA، دکمه ]DISP[ را فشار کوتاهی دهید تا عنوان، نام هنرمند و آلبوم 
آهنگ فایل و فولدر مرور شود. 

دیسک های زیر قابل پخش نیستند. 
در صورتیکه فرمت ضبط یا مشخصات دیسک ناشناخته باشد،یا بر روی دیسک خراشیدگی، کثیفی وجود 
داشته باشد. یا دیسک معیوب باشد. همچنین CDهایی که بطور غیرمجاز کپی شده اند بدرستی پخش 

نمی شوند.

برای محافظت از تجهیزات داخلی خودرو،در صورت شناسایی مشکل پخش آهنگ بطور خودکار متوقف 
می شود.

اگر پس از فشار دادن دکمه خارج کردن CD، به مدت 10 ثانیه CD خارج نشود، برای جلوگیری از معیوب 
شدن CD دستگاه پخش بطور خودکار CD را مجدد بارگذاری می کند. اما در صورت باقی ماندن CDها در 

دستگاه به مدت طوالنی CD خراب شده و بدرستی پخش نمی شوند. 

 دیسک های با عالمت تجاری زیر را می توان استفاده نمود.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

ID3 مرور اطالعات

تنظیم بلندی صدا 

دیسک های قابل استفاده

  CD حفاظت از دستگاه پخش
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1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

 پیشگیری های دستگاه پخش 
بی توجهی به پیشگیری های زیر باعث معیوب شدن دیسک یا دستگاه پخش می شود.

  هرگز جسمی به غیر از دیسک را وارد جا دیسکی یا قسمت بارگذاری نکنید.
  دستگاه پخش را هرگز روغنکاری نکنید.

  دیسک ها را دور از نور آفتاب نگهداری کنید.
  هرگز اقدام به بازکردن قطعات دستگاه پخش نکنید. 

  از وارد کردن بیش از یک دیسک بطور همزمان در دستگاه پخش خودداری کنید. 
  برای نگهداری و حفظ دستگاه پخش CD/MP3 بطور مرتب از تمیز کننده لنز استفاده نمایید. 

  قبل از وارد کردن دیسک از وجود نداشتن هیچ دیسکی در دستگاه مطمئن شوید. 
  زمانیکه از دستگاه پخش استفاده نمی کنید، همان لحظه دیسک را خارج نمایید.

یادآوری
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 دیسک های غیرقابل استفاده 
از انواع دیسک های زیر )شکل های غیرمتداول( یا دیسک های دوگانه استفاده نکنید. در غیراینصورت، به 

دستگاه پخش و / یا عملکرد وارد کردن/ خارج کردن دیسک صدمه وارد می شود.

یادآوری

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

 دیسک هایی که دارای سایزهای نادرست یا شکل های 
نامنظم می باشند.

برچسب  نوار چسب،  آن ها  روی   دیسک هایی که 
یا  دارد  وجود   CD-R برچسب های  یا  کاغذی 

دیسک هایی که برچسب اصلی آنها کنده شده باشد.

 دیسک های شکسته یا کیفیت پایین

 دیسک هایی با محدوده حفظ اطالعات )CD( شفاف 
یا نیمه شفاف
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1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

 جابجا کردن دیسک 

 تمیز کردن دیسک 

یادآوری

 حین نگهداری CDها از لمس نمودن سطوح اطالعات 
آن اجتناب نمایید. CD را با گرفتن لبه های بیرونی یا 

بطور همزمان لبه بیرونی و سوراخ آن جابجا کنید.

گرد و خاک، اثر انگشت و کثیفی باعث کاهش نور منعکس شده از سطح اطالعاتی CD می شود و روی 
کیفیت صدا تأثیر می گذارد. در صورت کثیف شدن CD با یک پارچه نرم، بدون پرز و مرطوب آنرا تمیز 
کنید. CD را از مرکز به سمت لبه های بیرونی و درخط مستقیم )نه دایره ای( تمیز کنید با پارچه نرم و 

بدون پرز دیگری آنرا خشک کنید.
از اسپری دیسک، اسپری های آنتی استاتیک یا اسپریهای پاک کننده خانگی استفاده نکنید. زیرا تبخیر 
شدن سریع مواد شیمیایی )مانند بنزین سبک و مواد رقیق کننده( باعث صدمه دیدن سطح CD شده ، 
بنابراین استفاده از این نوع اسپری ها ممنوع می باشد. برای تمیز کردن CD از چیزی که باعث صدمه وارد 

شدن، خم شدن یا لک شدن سطح CD می شود، استفاده نکنید.
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 LCD پس از وارد کردن فلش دیسک، روی صفحه
مطابق شکل این پیغام نمایش داده می شود.

پس از باز کردن جعبه نگهدارنده زیر آرنجی وسط 
جلو می توان USB را وصل نمود. 

برای تغییر وضعیت به حالت پخش USB، دیسک U را وارد کنید. دکمه ]USB[ را فشار کوتاهی دهید تا 
دیسک U وارد شده و به حالت پخش USB تغییر وضعیت دهد. 

 LCD حین خواندن دیسک این پیغام روی صفحه
مطابق شکل نمایش داده می شود.

توجه: 
عملکردهای USB )مانند انتخاب فایل صوتی، جلو بردن سریع فایل صوتی، بازگرداندن سریع فایل صوتی، 
پخش فایل صوتی اسکن شده، پخش تصادفی فایل صوتی، پخش تکرار فایل صوتی، تنظیم بلندی صدای 

فایل صوتی، انتخاب فولدر و مرور اطالعات ID3( مشابه با عملکردهای پخش دیسک MP3 می باشد.
)← صفحه 150(

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

 USB حالت پخش  
ورودی USB در جعبه نگهدارنده زیر آرنجی وسط جلو قرار دارد.

 فرمت سیستم فایل ورودی USB، FAT32 می باشد، و فایل های صوتی MP3 و WMA را پشتیبانی 
می کند.

 در صورتیکه سیستم مجبور به خواندن حجم زیادی از فایل های ذخیره شده در مدت طوالنی باشد، 
سیستم بطور نادرست )غیرعادی( ورودی USB را شناسایی می کند.

درچنین حالتی، برای پوشش مجدد، دستگاه USB را خارج کرده و مجدد وارد کنید. 

یادآوری
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سیگنال صوتی از طریق ورودی AUX وارد می شود 
داده  نمایش   LCD صفحه  روی   .............. پیغام  و 
فایل  شدن،  خواندن  موفقیت  با  از  پس  می شود. 

صوتی بطور خودکار پخش می شود.

داده  نشان  تصاویر  با  صفحه پخش AUX مطابق 
می شود.

دکمه ]LOAD[ را فشار کوتاهی دهید تا بلندی صدا 
در حالت روشن/ خاموش ON/OFF تنظیم شود.

ورودی AUX  در جعبه نگهدارنده زیرآرنجی وسط 
جلو قرار دارد.

دستگاه AUX را وارد کنید یا دکمه ]AUX[ را فشار کوتاهی دهید )در صورت وجود دستگاه صوتی خارجی( 
تا به حالت پخش AUX تغییر وضعیت دهید. در حالت پخش AUX، تنظیم بلندی صدا، افکت های صدا و 

قطع صدا را می توان انجام داد.

حالت AUX زمانیکه سیستم صوتی خارجی به ترمینال AUX متصل شده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد 
و صدا از ترمینال خارج می شود.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی

AUX حالت پخش تجهیزات جانبی
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اتوماتیک  جستجوی  برای  رادیو،  حالت  در 
دکمه های  پایین،  باال/  رادیویی  ایستگاه های 
حرکت به باال یا پایین UP/DOWN را فشار دهید.

حالت پخش CD، برای انتخاب فایل صوتی 
بعدی دکمه باال/ پایین UP/DOWN،را فشار 
دهید. در صورت پخش فایل صوتی بیش از 
2 ثانیه، سیستم فایل صوتی را مجدد از ابتدا 
یا فایل صوتی بعدی را پخش می کند دکمه 
حرکت به پایین را فشار دهید تا فایل صوتی 
قبلی پخش شود. برای جلو بودن/ برگرداندن 
سریع دکمه UP/DOWN را طوالنی مدت 

فشار دهید. 
صدا  تا  دهید  کوتاهی  فشار  را   ]+[ دکمه 
بلندتر شود، دکمه ]-[ را فشار کوتاهی دهید 

تا صدا کمتر شود.
یا  تا صدا قطع  را فشار دهید  دکمه  

مجدد راه اندازی شود.
حالت  تا  دهید  فشار  را   ]MODE[ دکمه 
پخش سیستم صوتی تغییر وضعیت دهد: 

CD، USB، AUX ،...........

برای کنترل تعدادی از عملکردهای صوتی از کلیدهای صوتی عزبیلک فرمان استفاده نمایید.

1-3 نحوه استفاده از سیستم صوتی
نحوه استفاده از کلیدهای صوتی غربیلک فرمان

1

2

3

4

هشدار

 کاهش احتمال تصادف
 حین رانندگی از تنظیم کردن سیستم صوتی خودداری کنید. 

 حین استفاده از عملکرد کلیدهای صوتی عزبیلک فرمان، دقت الزم را داشته باشید تا از بروز تصادف 
جلوگیری شود
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کلید کنترل حجم هوا 
دکمه حالت گردش هوای داخلی

دکمه بخارزدایی جلو
کلید تنظیم دما
دکمه کمپرسور

دکمه حالت گردش هوای بیرونی
)آینه  بیرونی  آینه دید عقب  دکمه گرمکن 

بغل( و شیشه عقب
هوای  جریان  هدایت  حالت  کنترل  دکمه 

خروجی 
دکمه خاموش کردن ایرکاندیشن )کولر(

دکمه حالت کنترل هوا

16

3

9

8

27

4
5

10

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(
سیستم ایرکاندیشن اتوماتیک تک منطقه ای
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دکمه خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع 
در صورت عملکرد فن دمنده، دکمه خاموش 
OFF را فشار دهید تا فن دمنده خاموش شود.

تنظیم سرعت فن
برای تنظیم سرعت فن کلید را به سمت »+« یا 
»-« بچرخانید. فن دمنده دارای 7 سطح سرعت 

می باشد.
تنظیم دما 

مراتب  به  را  کلید  داخلی،  دمای  تنظیم  برای 
بچرخانید. محدوده تنظیم 18/5 تا 31/5 درجه 
درجه  افزایشی 0/5  )مرحله(  پله  و  سانتیگراد 

سانتیگراد می باشد.

برای تغییر وضعیت بین حالت کنترل اتوماتیک 
و حالت کنترل دستی دکمه را فشار دهید. در 
 LED نشانگر  دکمه  اتوماتیک،  کنترل  حالت 

روشن می باشد.
با چرخاندن کلید تنظیم دما، دمای سمت راننده 

و سرنشین جلو افزایش یا کاهش می یابد.

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

نحوه استفاده از حالت اتوماتیک

کنترل تنظیمات

1

1

2

2

3

 نحوه استفاده از حالت اتوماتیک 
براساس تنظیم دما و شرایط محیط، حجم هوا بطور اتوماتیک تنظیم می شود. در نتیجه، موارد زیر بوجود 

می آید:
 در صورتیکه تنظیم خنک ترین دما در فصل تابستان اتنخاب شود، سیستم ممکن است بطور اتوماتیک به 

حالت گردش هوای داخلی تغییر وضعیت دهد.
 پس از فشار دادن دکمه، فن با سرعت کم شروع به کار می کند تا اینکه هوای گرم و سرد آماده جریان یافتن 

شوند.
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هر بار با فشار دادن دکمه حالت هدایت جریان 
هوای خروجی تغییر وضعیت می دهد. 

در این وضعیت هوا رو به صورت خارج می شود

خارج  پاها  و  صورت  به  رو  هوا  وضعیت  این  در 
می شود.

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

تنظیم حالت هدایت جریان هوای خروجی و خارج شدن هوا
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در این وضعیت هوا رو به پاها خارج می شود

در این وضعیت هوا رو به پاها و شیشه جلو خارج 
می شود

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(
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برای انجام عمکرد بخارزدایی، هوا رو به شیشه جلو 
می شود.

در حالت بخارزدایی شیشه جلو، سیستم بطور 
خودکار از حالت گردش هوای داخلی به حالت 
گردش هوای بیرونی تغییر وضعیت می دهد 
به حالت گردش هوای  را  می توانید سیستم 

وداخلی بطور دستی تغییر وضعیت دهید.

  حالت بخارزدایی شیشه جلو
برای روشن کردن حالت بخارزدایی شیشه جلو و چراغ نشانگر عملکردی دکمه  فشار دهید.
برای خاموش کردن حالت بخارزدایی شیشه جلو و چراغ نشانگر عمکرد دکمه را مجدد فشار دهید.

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

 جلوگیری از مه )بخار( گرفتن شیشه جلو
در هـوای بسـیار مرطـوب از حالت  بخارزدایی شیشـه جلو در طول عملکرد ایرکاندیشـن اسـتفاده نکنید. 
تفـاوت بیـن دمـای هـوای بیرونـی و دمـای شیشـه جلـو باعـث  بخارگرفتن سـطح بیرونی شیشـه جلو و 

مسـدود شـدن دید راننده می شـود.

یادآوری



1

157

3

رو
ود

 خ
لی

اخ
ت د

یزا
جه

ت ت
صا

شخ
م

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

  دکمه کمپرسور کولر
پس از روشن شدن موتور، کلید کنترل حجم هوا را بچرخانید، دکمه ]AUTO[ یا  فشار دهید تا 

سیستم کمپرسور کولر و چراغ نشانگر عملکرد دکمه ]A/C[ روشن شود.
برای خاموش شدن عملکرد کمپرسور کولر و چراغ نشانگر این عملکرد، دکمه ]A/C[ را مجدد فشار دهید. 

  تغییر حالت گردش هوای داخلی/ بیرونی 
برای وارد شدن به حالت گردش هوای داخلی، و روشن شدن چراغ نشانگر این عملکرد دکمه  را 

فشار دهید.
برای وارد شدن به حالت گردش هوای بیرونی، و خاموش شدن چراغ نشانگر دکمه  را مجدد فشار 

دهید.

از حالت گردش هوای بیرونی معموالً استفاده می شود. حین رانندگی در جاده های غبار آلود یا در صورت نیاز 
به خنک کردن سریع هوای داخل خودرو فقط از حالت گردش هوای داخلی استفاده می شود. 

یادآوری

 در صورت استفاده از حالت گردش هوای داخلی
در صورت استفاده  از حالت گردش هوای داخلی به مدت طوالنی، شیشه ها براحتی مه گرفته می شوند
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برای دست یابی به جزئیات بیشتر در مورد عملکرد خروج های وسط، راست و چپ به قسمت »سیستم 
ایرکاندیشن برقی« در این بخش مراجعه کنید. )← صفحه 153(

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

باز و بسته کردن و تنظیم جهت دریچه های خروجی هوا 

 رسیدن دمای هوای بیرون به 5 درجه سانتیگراد
در صورتیکه دمای هوای بیرونی کمتر از 5 درجه سانتیگراد باشد، حتی با فشار دادن دکمه ]A/C[، کمپرسور 

ایرکاندیشن عمل نمی کند.

)CA7165AT5G1 , CA7165MT5G1 تعمیر و نگهداری سیستم ایرکاندیش )کولر( )مخصوص مدل های 
برای اطمینان از عملکرد مطلوب سیستم ایرکاندیشن توصیه می شود که فیلتر ایرکاندیشن هر 12 ماه یا 
15000 کیلومتر رانندگی )هرکدام که ابتدا پیش آید، بطور ماهانه یا مقدار مسافت طی شده( تعویض شود و 

خنک کننده را هر 10000 کیلومتر کنترل و بررسی نمایید.

)CA7185AT5G1 تعمیر و نگهداری سیستم ایرکاندیشن )کولر( )مخصوص مدل 
برای اطمینان از عملکرد مطلوب سیستم ایرکاندیشن، توصیه می شود که فیلتر ایرکاندیشن هر 12 ماه یا 
10000 کیلومتر رانندگی ) هر کدام که ابتدا پیش آید بطور ماهانه با مقدار مسافت طی شده( تعویض شود و 

خنک کننده را هر 10000 کیلومتر کنترل و بررسی شود.

*: CA7165MT5G1 Comfortable
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2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

برای پاک شدن قطرات باران، شبنم و مه از شیشه عقب و آینه های بغل از گرمکن شیشه عقب و آینه بغل 
استفاده می شود.

گرمکن آینه دید عقب بیرونی )آینه بغل( و شیشه عقب

  سیستم ایرکاندیشن اتوماتیک

دکمه گرمکن را فشار دهید تا گرمکن شیشه 
عقب و چراغ نشانگر عملکرد روشن شود، با فشار 
دادن مجدد این دکمه، گرمکن و چراغ نشانگر 

عملکرد گرمکن خاموش می شود. 
پس از عملکرد تقریباً 20 دقیقه گرمکن، این 
مگر  می شود  خاموش  خودکار  بطور  عملکرد 

اینکه آنرا بطور دستی خاموش کنید.

  جهت عملکرد گرمکن
سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON قرار گیرد یا موتور روشن باشد.
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سیستم ایرکاندیشن اتوماتیک، دمای هوای داخل و 
بیرون خودرو و نور آفتاب را اندازه گیری می کند و 
سپس متناسب با این دماها، درجه حرارت اتاق را 
تنظیم می نماید. از پوشانیدن حسگرها پرهیز کنید.

2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

حسگرهای دمای داخل اتاق/نورآفتاب
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2-3 نحوه استفاده از سیستم ایرکاندیشن )کولر(

 پیش از فصل گرم شدن هوا، خنک کننده را بررسی کنید. 
پیش از فصل گرم شدن هوا، سیستم خنک کننده را مورد کنترل قرار دهید، سیستم کولر خودروی 
شما داری گاز HFC134a(R134a می باشد که به الیه اوزون صدمه نمی زند در صورتی که سیستم کولر 
خودرو شما در اثر کم بودن گاز یا وجود عیب دارای کارایی الزم نمی باشد، توصیه می شود با عاملیت مجاز 

FAW تماس بگیرید.
 بـرای افزایـش کارایی سیسـتم ایرکاندیشـن، تمامی موانـع نظیر برگ، بـرف و یـخ را در روی درب 

موتـور و شـبکه های ورودی هـوای تهویـه مطبوع تمیـز نمایید.
 در صـورت خامـوش بـودن موتور و برای جلوگیری از خالی شـدن باتری، حین قرار داشـتن سـوئیچ 
خودرو در موقعیت تجهیزات جانبی ACC از روشـن نگه داشـتن سیسـتم خنک کننـده برای مدت 

طوالنی خـودداری کنید. 
 عدم استفاده از سیستم ایرکاندیشن برای مدت طوالنی 

حداقل هر یک ماه یکبار سیستم ایرکاندیشن )کولر( را برای روانکاری قطعات داخلی به مدت 10 دقیقه 
روشن نمایید. 

 پارک کردن در زیر نور مستقیم خورشید
در صورتیکه خودرو در زیر نور مستقیم خورشید پارک شده است )خودرو گرم می باشد(، قبل از روشن 

کردن سیستم ایرکاندیشن )کولر( ابتدا شیشه ها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود. 
 تعویض فیلتر هوای داخلی 

در صورتیکه خودرو شما مجهز به فیلتر هوا می باشد الزم است که فیلتر را به صورت مرتب و متناوب 
 FAW بررسی و تعویض نمایید. توصیه می شود در صورت لزوم برای تعویض فیلتر هوا به عاملیت مجاز

مراجعه کنید.

یادآوری
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سیسـتم هندزفـری دارای عملکـردی می باشـد کـه بـه شـما در اسـتفاده از تلفـن همـراه بدون 
لمـس آن کمـک می کنـد این سیسـتم از تلفن هـای همـراه بلوتوث پشـتیبانی می کنـد. بلوتوث 
یـک سیسـتم اطالعاتـی اتصال بی سـیم می باشـد کـه باعث اتصـال بی سـیم تلفن همـراه برای 

تماس هـای داخلـی و خارجـی بـه سیسـتم هندزفری می شـود.

)OFF( کلید قطع اتصال بلوتوث
 )ON( کلید وصل اتصال بلوتوث

در خصوص عملکرد این کلیدها به جدول زیر مراجعه نمایید.

  کلیدهای تلفن

  بلندگوی بلوتوث 

برای استفاده از سیستم هندزفری، باید در سیستم، تلفن بلوتوث خود را ثبت کنید. )← صفحه 181( 

شنیده  دیگری  قسمت  بوسیله  شما  صدای 
می شود.

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری
سیستم هندزفری*

1
2

عملکرددکمه

دریافت تماسکلید قطع اتصال بلوتوث

پایان تماس/ قطع تماسکلید وصل اتصال بلوتوث 

* : CA7165AT5G1 Honourable
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 آنتن بلوتوث 
ماژول کنترل بلوتوث در سمت راست ریل داشبورد، نزدیک به جعبه داشبورد نصب شده است. در صورتیکه 
تلفن در پشت صندلی یا در جعبه نگهدارنده باشد، یا اینکه با اجسام فلزی تماس یا پوشیده شده باشد، شرایط 

تماس را دچار مشکل می کند.

ثبت  تجاری  عالمت  یک   Bluetooth® بلوتوث 
شده Bluetooth SIG,Inc می باشد.

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری

 نحوه استفاده از سیستم هندزفری
 در صورت تماس تلفنی، سیستم صوتی قطع خواهد شد 

 در صورتیکه دو طرف خط همزمان صحبت کنند، صدا به سختی شنیده می شود 
 در صورتیکه میزان صدای تماس ورودی )آنطرف خط( بسیار بلند باشد، صدا بصورت اکو شنیده می شود 

 حین صحبت کردن هر قدر ممکن است به میکروفن نزدیک شوید.
 در شرایط زیر، صدای شما به سختی توسط فرد آن طرف خط شنیده می شود.

   قدرت سیگنال تلفن شما ضعیف باشد
   در جاده های ناهموار رانندگی کنید.

   یک پنجره باز باشد.
   با سرعت باال رانندگی کنید.

   وضعیت هوای خروجی از ایرکاندیشن )کولر( مستقیماً رو به میکروفن باشد.
   فن دمنده ایرکاندیشن در وضعیت باال تنظیم شده باشد

 تحت شرایط زیر سیستم عمل نخواهد کرد.
 در صورت استفاده از تلفن همراهی که تکنولوژی بلوتوث آنرا پشتیبانی نمی کند.

 در صورت خاموش بودن تلفن همراه یا در حالتی که تمام گیرنده ها و فرستنده های رادیویی شما خاموش 
)flight mode( .می باشند

 در صورت خارج شدن از محدوده سرویس 
  در صورت وصل نبودن تلفن همراه

  در صورت پایین بودن شارژ باتری تلفن همراه
Bluetooth® بلوتوث 
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3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری

 مدل های سازگار با سیستم هندزفری
 Ver 1.1 )با استفاده از کلید ( OPP و Ver 1.5 )بدون استفاده از کلید( HFP 

  در صورتیکه تلفن همراه شما، سرویس HFP را پشتیبانی نمی کند، قادر به ثبت تلفن بلوتوث نیستید.
    در عوض از سرویس OPP استفاده نمایید

 سیستم هندزفری بلوتوث با فناوری بی سیم بلوتوث مطابقت می کند.
)Ver 2.0( بهتر است تلفن همراه از حالت بلوتوث پشتیبانی کند. )VER 12,2,0( و تلفن همراه هایی که 

توسط SIG تایید شده اند.

هشدار

 هشدارهای حین رانندگی 
در صورت رانندگی از تلفن همراه یا اتصال به سیستم بلوتوث خودداری کنید.

 در صورت پیاده شدن از خودرو
در صورت پیاده شدن از خودرو از قرار دادن تلفن همراه خود درون خودرو خودداری کنید زیرا در اثر باال 

رفتن دمای داخل خودرو، به سیستم تلفن آسیب وارد می شود.

یادآوری
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)CallerID( نمایشگر شماره مخاطب
)OFF( کلید قطع اتصال بلوتوث
)On( کلید وصل اتصال بلوتوث

نشانگر عملکردی
میکروفن

تغییر  کنترل  دکمه  نور،  انعکاسی  دکمه 
وضعیت بین تلفن/ هندزفری

دکمه کنترل قطب نمای الکترونیکی

دکمه های  و  روی آینه دید عقب 
داخلی را بطور همزمان فشار دهید تا عملکرد 
شدن  )روشن  شود  فعال  بلوتوث  شدن  جفت 
سوئیچ  گرفتن  قرار  خودرو،  داخلی  تجهیزات 
خودرو در وضعیت روشن ON(. صفحه نمایش 
LCD مطابق تصویر سمت راست نمایش داده 

می شود.

دکمه  مربوط به سیستم صوتی را فشار 
خودرو،  داخلی  تجهیزات  شدن  )روشن  دهید 
در وضعیت روشن  قرار گرفتن سوئیچ خودرو 
آینه  روی  و   دکمه های    .)ON
دید عقب داخلی را بطور همزمان فشار دهید 
تا عملکرد جفت شدن بلوتوث فعال شود صدای 
صفحه  و  شده  شنیده  صوتی  سیستم  از  آژیر 
نمایش LCD مطابق تصویر سمت راست نمایش 

داده می شود.

  روشن کردن بلوتوث حین قرار داشتن در خودرو
روش اول: 

روش دوم: 

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری
*)Bluetooth®( نحوه استفاده از تلفن دارای بلوتوث

1

5

3

7

2

6

4

* : CA7185AT5G1 Honourable
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  عملکرد جفت شدن بلوتوث
زمانیکه برای اولین بار تلفن دارای بلوتوث را به سیستم بلوتوث وصل می کنید، عملکرد جفت شدن 

بلوتوث انجام می شود در صورت وصل شدن تلفن، ممکن است از عملکردهای سیستم استفاده شود.
1مرحله  سیستم بلوتوث و تلفن دارای سیستم بلوتوث را روشن کنید. تلفن دارای بلوتوث، دستگاههای 

جدید دارای بلوتوث را جستجو می کند. 
2مرحله  تلفن دستگاه دارای بلوتوث بنام" fAWCAR-BestTurn"  را جستجو خواهد کرد و سپس 

در مرحله بعد برای جفت کردن دستگاهها رمز را وارد نمایید. رمز عبور جفت  شدن 1234 
می باشد. پس از اتصال، صدای آژیر از سیستم صوتی شنیده می شود که نشان می دهد یک 

اتصال عادی با جفت شدن موفقیت آمیز ایجاد شده است. 

توجه: 
این عملکرد در صورت نیاز به تکرار مراحل جفت شدن، این عملکرد در مدت 160 ثانیه انجام می شود.

در صورت تعویض دستگاه بلوتوث یا تلفن جفت شده، مانند بار اول روش جفت شدن را تکرار نمایید. تا 
زمانی که دستگاه بلوتوث را تعویض نکرده اید هر بار نیازی به تکرار روش جفت شدن نمی باشد.

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری



1

167

3

رو
ود

 خ
لی

اخ
ت د

یزا
جه

ت ت
صا

شخ
م

برای دریافت تماس ورودی دکمه   را فشار 
دهید.

برای رد یا پایان تماس ورودی دکمه   را 
فشار دهید.

با چرخاندن کلید ]VOL[ یا با استفاده از دو دکمه 
"+" )باال بردن صدا( و "-" )پایین آوردن صدا( در 
سمت راست غربیلک فرمان، میزان بلندی صدا در 
حالت روشن بودن سیستم بلوتوث تنظیم می شود.

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری

)Caller ID( روشن و خاموش کردن صفحه نمایشگر شماره مخاطب  
تنظیم پیش فرض نمایشگر شماره مخاطب و چراغ نشانگر سبز رنگ روشن می باشد پس از قرار گرفتن 
نشانگر عملکردی به رنگ قرمز در حالت انتظار دکمه   را فشار طوالنی داده و رها کنید، نمایشگر 
شماره مخاطب نمایش داده نمی شود برای نمایش شماره مخاطب، پس از قرار گرفتن نمایشگر عملکردی 
به رنگ سبز در حالت انتظار ، دکمه  را فشار طوالنی داده و رها کنید، در صورت دریافت تماس 

ورودی، شماره مخاطب نمایش داده می شود.
توجه: 

تلفن باید از عملکرد نمایشگر شماره مخاطب پشتیبانی کند.

  دریافت/ رد تماس ورودی

دریافت و برقراری تماس

1

2
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 عملکرد شماره گیری مجدد آخرین شماره تلفن تماس گرفته شده
برای شماره گیری مجدد آخرین شماره، در حالت انتظار دکمه   را فشار کوتاهی داده و رها کنید.

عملکرد شماره گیری مجدد آخرین شماره تلفن بوسیله تلفن پشتیبانی می شود این عملکرد باتوجه به تلفن مورد 
استفاده متفاوت می باشد بنابراین برای اطالعات بیشتر در زمینه این عملکرد به کتابچه راهنمای کاربر تلفن 

مراجعه نمایید.(

 استفاده از هندزفری
برای دریافت تماس های ورودی دکمه   را فشار کوتاهی داده و رها کنید. برای صحبت کردن با تلفن از 

میکروفن روی آینه دید عقب داخلی استفاده نمایید.

 دریافت تماس های خصوصی 
برای دریافت مستقیم تماس ها از تلفن، دکمه   را فشار کوتاهی داده و رها کنید. )این عملکرد بوسیله 
تلفن پشتیبانی می شود. این عملکرد باتوجه به تلفن مورد استفاده، متفاوت می باشد بنابراین برای اطالعات 

بیشتر در زمینه این عملکرد به کتابچه راهنمای کاربر تلفن مراجعه نمایید.(

 تغییر وضعیت بین حالت هندزفری و حالت دریافت تماس های خصوصی
حین صحبت کردن برای تغییر وضعیت بین حالت هندزفری و حالت تماس های خصوصی دکمه   را 

فشار دهید.

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری
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یادداشت

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری
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یادداشت

3-3 نحوه استفاده از سیستم هندزفری
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چراغ های داخلی ) چراغ های مطالعه سقفی(
چراغ صندوق عقب

4-3 نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو
فهرست چراغ های داخلی خودرو 

1
2
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4-3 نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو
چراغ داخلی )چراغ مطالعه سقفی(

ON روشن
چراغ های داخلی را در وضعیت روشن قرار می دهد.

DOOR درب
به کلید و دربها متصل می باشد تا عملکرد روشنایی 

ورود به خودرو را فعال نماید.
OFF خاموش

چراغ های داخلی را در وضعیت خاموش قرار می دهد.

چراغ های داخلی )چراغ های مطالعه سقفی(

1

2

3

 کنترل حفظ انرژی روشنایی ورود به خودرو
کلید چراغ های داخلی را در وضعیت درب DOOR  تنظیم کنید، و در صورت بسته بودن تمامی دربها ، یکی 

از دربها را باز کنید، چراغ های داخلی حدود 10 دقیقه روشن باقی مانده و سپس خاموش می شوند.
درب را ببندید، چراغ های داخلی روشن شده و پس از حدود 10 ثانیه )در صورتی که کلید در سوئیچ موتور 
قرار نداشته باشد( یا پس از یک ثانیه ) در صورتیکه کلید در سوئیچ موتور قرار داشته باشد( خاموش می شوند.

کلید چراغ های داخلی را در وضعیت درب " DOOR" تنظیم کنید: زمانی که تمامی درب ها بسته می باشند، 
کلید را از سوئیچ موتور خارج کنید، چراغ های داخلی حدود 10 ثانیه روشن شده و سپس خاموش می شوند، 

در حالیکه چراغ های داخلی روشن می باشند کلید را به داخل سوئیچ موتور وارد کنید.
پس از حدود 1 ثانیه چراغ های داخلی خاموش می شوند.

کلید چراغ های داخلی را در وضعیت درب DOOR  تنظیم کنید، با استفاده از کلید دستگاه کنترل  از راه دور 
یا کلید میکانیکی قفل خودرو را باز کنید، چراغ های داخلی به مدت 10 ثانیه روشن و سپس خاموش می شوند، 
با استفاده از کلید دستگاه کنترل از راه دور یا کلید مکانیکی در صورتیکه چراغهای داخلی روشن می باشند، 

خودرو را قفل کنید، تمامی چراغ های داخلی خاموش می شوند. 

 سیستم کنترل چراغ اتوماتیک )عملکرد روشنایی ورود به خودرو(
 سیستم چراغهای داخلی به دربها متصل می باشند، قفل دربها را باز کنید تا چراغهای داخلی روشن شوند، 

که این سیستم عملکرد روشنایی ورود به خودرو کار می کند.
 در صورت باز کردن قفل دربها، چراغهای داخلی روشن می شوند.

 پس از قفل کردن دربها، چراغهای داخلی خاموش می شوند.
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چراغ  عقب،  صندوق  درب  کردن  باز  صورت  در 
بستن  صندوق عقب روشن می شود، در صورت 
درب صندوق عقب، چراغ صندوق عقب خاموش 

می شود.

4-3 نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو
چراغ صندوق عقب 

چراغ صندوق عقب
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جعبه نگهدارنده کنسول وسط
جعبه داشبورد

جعبه نگهدارنده زیر آرنجی وسط جلو
جالیوانی )جلو/ عقب(

جا عینکی

5-3 نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
فهرست جعبه های نگهدارنده

1

3
2

4
5
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5-3 نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
جعبه  نگهدارنده کنسول وسط و جعبه داشبورد

را  آن  داشبورد، دستگیره  باز کردن جعبه  برای 
بکشید.

صدای  داشبورد،  جعبه  درپوش  بستن  از  پس 
کلیک، بسته شدن صحیح آن را نشان می دهد.

برای باز کردن جعبه نگهدارنده، در پوش جعبه 
را فشار دهید.

توجه:
جعبه نگهدارنده کنسول وسط برای نگهداری 
وسایل استفاده می شود. هرگز از آن بعنوان 
برای  بعالوه  نکنید.  استفاده  زیرسیگاری 
راحتی شما این خودرو مجهز به زیرسیگاری 

متحرک می باشد.

جعبه نگهدارنده کنسول وسط

جعبه داشبورد

هشدار

در صورت باز بودن جعبه های نگهدارنده، رانندگی نکنید، در غیر اینصورت در اثر تصادف یا ترمزهای ناگهانی  
وسایل داخل آنها به بیرون پرتاب شده و منجر به صدمات جسمی می شود.
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این  می باشد.  سینی  به  مجهز  نگهدارنده  جعبه 
سینی به سمت جلو و عقب حرکت می کند. برای 

خارج کردن آن، سینی را به سمت باال بکشید.

برای باز کردن این جعبه و نگهدارنده، دستگیره 
آن را باال بکشید.

جعبه نگهدارنده زیر آرنجی وسط جلو

سینی داخل جعبه نگهدارنده

هشدار

در صورت باز بودن جعبه های نگهدارنده، رانندگی نکنید. در غیر اینصورت، در اثر تصادف یا ترمزهای ناگهانی 
منجر به صدمات جسمی می شود.

5-3 نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
جعبه نگهدارنده زیر آرنجی وسط جلو
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   جلو

   عقب

5-3 نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
جا لیوانی )جلو/ عقب(

جا لیوانی عقب در داخل زیر آرنجی وسط عقب 
قرار دارد.

برای استفاده از جا لیوانی عقب، زیر آرنجی وسط 
عقب را پایین بکشید.

نگهدارنده  جعبه  جلوی  قسمت  در  لیوانی  جا 
زیرآرنجی وسط جلو قرار دارد.

جا لیوانی )جلو/ عقب(

هشدار

 وسایل نامناسب برای نگهداری در جا لیوانی
وسایلی غیر از لیوان یا قوطی های آلومینیومی را در جا لیوانی نگهداری نکنید. ممکن است در اثر تصادف 
یا ترمزهای ناگهانی وسایل دیگر )غیر از لیوان و قوطی های آلومینیومی( از جا لیوانی به بیرون پرتاب شده 

و منجر به صدمات جسمی شود.
برای جلوگیری از سوختگی در صورت نگهداری نوشیدنی های داغ، درپوش نگهدارنده را محکم ببندید.

 در صورت استفاده نکردن از جا لیوانی
جا لیوانی را بسته نگه دارید.

در صورت پرتاب شدن وسایل در اثر تصادف یا ترمزهای ناگهانی، منجر به صدمات جسمی می شود.
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5-3 نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
جا عینکی

برای باز کردن آن، لبه جاعینکی را بکشید

جا عینکی
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صندلی  و  راننده  صندلی  جلوی  در  آفتابگیرها 
سرنشین جلو نصب شده اند.

موقعیت سمت جلو
آفتابگیر را پایین آورید.

موقعیت سمت کنار
برای قرار دادن آفتابگیر بر روی پنجره کناری، 
آن را پایین داده، جدا کرده، و به سمت کنار 

بچرخانید.

6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
آفتابگیرها

1

2

همانطـور کـه در تصویـر نشـان داده شـده، 
آفتابگیر سـان روف شـفاف بطور دسـتی باز و 

بسـته می شـود.
در صورت بسته بودن آفتابگیر، سان روف 
پایین  باال و  به  به راحتی  تواند  شفاف می 
حرکت کند، در صورت باز بودن سان روف 
شفاف، آفتابگیر به همراه سان روف شفاف 

باز خواهد شد.

آفتابگیر سان روف
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6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
آینه های آرایشی )راست/ چپ(

برای باز کردن آینه آرایشی، درپوش آن را باال 
آورید.

در صورت استفاده نکردن از آینه آرایشی، آن را بسته نگه دارید.

یادآوری
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6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
جا بلیتی

جا بلیتی بر روی آفتابگیر سمت راننده قرار 
دارد.

غیره  و  بلیت  نگهداری  برای  بلیتی  جا  از 
استفاده می شود.
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6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
جاکارتی

داخل  را  کارت  و  آورید  پایین  را  آفتابگیر 
جاکارتی قرار دهید.
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هشدار

در صورت استفاده نکردن از زیرسیگاری، آن را بسته نگه دارید، در غیر اینصورت در تصادفات یا ترمزهای 
ناگهانی منجر به صدمات جسمی می شود.

 جلوگیری از آتش سوزی
 قبل از قرار دادن چوب کبریت و سیگار در زیرسیگاری آنها را کاماًل خاموش کنید، و از درست بسته 

شدن زیرسیگاری اطمینان حاصل نمایید.
 از قرار دادن کاغذ یا هر شی قابل اشتعال در زیرسیگاری خودداری کنید.

یادآوری

6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
زیرسیگاری های جلو/ عقب )قابل حرکت(

زیرسیگاری های جلو 

درپوش زیرسیگاری را باز کنید.
درپوش زیرسیگاری را ببندید.

درپوش زیرسیگاری را خارج کنید.

1
2
3
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6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو

زیرسیگاری را بیرون بکشید.
برای خارج کردن زیرسیگاری زائده آن را به پایین 

فشار دهید.

زیرسیگاری عقب

1
2

هشدار

در صورت استفاده نکردن از زیرسیگاری، آن را بسته نگه دارید، در غیر اینصورت در تصادفات یا ترمزهای 
ناگهانی منجر به صدمات جسمی می شود.

 جلوگیری از آتش سوزی
 قبل از قرار دادن چوب کبریت و سیگار در زیرسیگاری آنها را کاماًل خاموش کنید، و از درست بسته 

شدن زیرسیگاری اطمینان حاصل نمایید.
 از قرار دادن کاغذ یا هر شی قابل اشتعال در زیرسیگاری خودداری کنید.

یادآوری
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6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
فندک

فندک را به پایین فشار دهید
پس از گرم شدن المنت آن فندک در 

وضعیت آماده بیرون می زند.

 نحوه استفاده از فندک
سوئیچ خودرو در موقعیت تجهیزات جانبی Acc یا روشن ON قرار داشته باشد.

هشدار

 جلوگیری از سوختگی و آتش سوزی
 از تماس با قسمتهای فلزی فندک خودداری کنید.

 فندک را داخل جافندکی با فشار نگه ندارید، چون باعث داغ شدن بیش از حد آن و آتش سوزی می شود.
 چیز دیگری به غیر از فندک را داخل جافندکی وارد نکنید.

 در صورت استفاده نکردن از فندک
زیر سیگاری را بسته نگه دارید، زیرا در اثر تصادف یا ترمزهای ناگهانی باعث صدمات جسمی می شود.
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6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
زیر آرنجی )جلو/ عقب(

برای استفاده از آن، زیرآرنجی را به سمت پایین 
بکشید.

زیرآرنجی  می توانید  راننده،  راحتی  ایجاد  برای 
وسط جلو را به سمت جلو یا عقب تا فاصله معینی 

حرکت دهید.

زیرآرنجی وسط جلو

زیرآرنجی وسط عقب

 از وارد کردن آسیب به زیرآرنجی جلوگیری شود.
فشار زیادی بر زیرآرنجی وارد نکنید.

یادآوری
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6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
قالب جالباسی

کمکی  دستگیره  روی  بر  جالباسی  قالب 
سمت سرنشین عقب )روی سقف( قرار دارد. 
این گیره برای آویزان کردن لباس ها استفاده 

می شود.

هشدار

 این وسایل را بر روی قالب جالباسی آویزان نکنید.
برای جلوگیری از صدمات جسمی )تصادف( از آویزان کردن جالباسی یا اجسام سخت و تیز روی قالب 

جالباسی خودداری کنید.
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جلو  صندلی های  روی  بر  صندلی  قالب های 
آویزان کردن  به سرنشینان در  تا  دارند  قرار 

وسایل کوچک کمک نمایند.

 این وسایل را بر روی قالب های صندلی آویزان نکنید.
برای جلوگیری از صدمات جسمی )تصادف( از آویزان کردن لباس، جالباسی یا اجسام سخت و تیز روی 

قالبهای صندلی خودداری کنید.

یادآوری

6-3 مشخصات دیگر تجهیزات داخلی خودرو
قالب های صندلی
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برای مراقبت از ظاهر خودرو و تعمیر و نگهداری آن در شرایط خاص به موارد زیر توجه کنید.
 دمای آب باید زیر C 50ْ باشد، در غیر اینصورت به خودرو صدمه وارد می شود.

 حسگرهای دنده عقب روی سپر خودرو باید تمیز نگهداشته شود و از تجمع یخ و برف برروی آن ها 
جلوگیری شود، برای تمیز کردن از ریختن آب با فشار باال برروی حسگرها خودداری کنید.

 برای شستن بدنه خودرو، روچرخی ها و زیر خودرو و برطرف کردن گردوغبار و هر نوع آلودگی، آب 
را از باال به پایین بریزید.

برای شستن بدنه خودرو از اسفنج مناسب یا پارچه نرم استفاده نمایید.
 برای شستن آلودگی ها از مقدار زیادی آب تمیز استفاده نمایید.

   برای از بین بردن مواد سخت چسبیده به بدنه خودرو، از شوینده های خودرو استفاده کنید و با آب 
آن را بشویید. 

از شامپوهای مجاز استفاده کنید. هرگز از مخلوط صابون و مایع شوینده باهم استفاده نکنید، زیرا 
ماده ای با قلیایی باال ایجاد شده که ممکن است باعث از بین رفتن براقی رنگ خودرو، تغییر رنگ 
خودرو، صدمه دیدن الستیک آب بندی، و خوردگی سریع قسمت های فلزی و کنده شدن رنگ 

خودرو شود. 
 برای جلوگیری از لکه شدن بدنه خودرو و حین تمیز کردن از قرار دادن خودرو در زیر نور خورشید 

جلوگیری کنید.
 در هوای سرد از شستن خودرو در فضای باز خودداری کنید تا از یخ زدگی بدنه خودرو و در ننتیجه 

ترک خوردگی سطح بدنه خودرو جلوگیری شود. 
 پس از تمیز کردن خودرو از باقی نماندن مایع تمیزکننده بر روی بدنه خودرو مطمئن شوید.

 برای بهتر شدن خاصیت پوشش ضد آب بدنه خودرو ، از واکس استفاده کنید، قبل از واکس زدن 
همواره خودرو را شسته و خشک کنید. از واکس پارافین که دارای ماده خورنده نمی باشد استفاده 

نمایید. در غیر این صورت به براقی تجهیزات فلزی خودرو صدمه وارد می شود.
حین واکس زدن از اسفنج مناسب یا پارچه نرم استفاده کرده به طور یکنواخت روی سطح را واکس 

بزنید. 
 پس از شستن خودرو، بدلیل اینکه ممکن است توده ای از یخ روی دیسک ها و لنت های ترمز به 
وجودآید و باعث کاهش را ندمان عملکرد ترمزها و افزایش فاصله ترمزگیری و در نتیجه تصادف شود 
همیشه جهت خشک کردن لنت ها از رانندگی با سرعت پایین و آرام فشار دادن پدال ترمز استفاده 

نمایید.

1-4 نگهداری و مراقبت
تمیزکردن و مراقبت از ظاهر خودرو 
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 برای خشک کردن آب یا یخ روی ترمزها، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید.
 پس از شستشوی خودرو، تا انجایی که ممکن است از ترمزهای ناگهانی در زمان کوتاه خودداری کنید.

 نحوه استفاده از آب فشار باال برای تمیز کردن خودرو
 قبل از شستشوی خودرو، آینه ها را تا کنید. 

 قبل از شستشوی خودرو، بسته بودن درب تغذیه سوخت )درب باک سوخت( را کنترل و بررسی کنید.
 از انجام دستورالعمل های شستشوی خودرو با فشار اب باال مطمئن شوید ، به فشار آب و فاصله ریختن آب 

توجه نمایید.
 برس هایی که در کارواش استفاده می شود ممکن است باعث خراشیدگی و صدمه دیدن سطح رنگ شده 

خودرو  شود.
 برای شستشوی خودرو از سرشیرهای فشار باال استفاده نکنید.

 سرشیر )نازل( آب را نزدیک به بدنه خودرو قرار ندهید. آب فشار باال وارد قسمت های خودرو شده و به تدریج 
باعث صدمه آن ها می شود. 

 سرشیر )نازل( را به طور مستقیم روی محفظه موتور قرار ندهید، شستشو تحت فشار باالی آب ممکن است 
باعث صدمه دیدن مدارهای الکتریکی یا موتور و قطعات مرتبط به آن واقع در محفظه موتور شود.

 از قرار دادن سرشیر )نازل( نزدیک به قسمت های نرم خودرو همچون لوله های الستیکی، قطعات پالستیکی، 
اجسام عایق شده و نیز سپر رنگ شده خودداری کنید.

 کارواش های اتوماتیکی
 در صورت اضافه شدن مراحلی به شستشوی خودرو آنرا کنترل و بررسی کنید و قبل از شستشوی خودرو به 

نظرات حرفه ای مسئول کارواش توجه نمایید.
 پایداری سطح رنگ شده به قدر کافی مناسب می باشد که بتواند فشار دستگاه های اتوماتیکی کارواش را 
تحمل نماید. زیرا این دستگاه ها بر دوام سطح رنگ شده تأثیر می گذارند. تاثیرات منفی بدلیل ساختار ماده 
شوینده، برس های شستشو، حالت پاک کنندگی آب، ماده شوینده و انواع حالل های واکس می باشد در صورت 
مشاهده تیرگی و خراشیدگی در سطح رنگ شده، بالفاصله مسئول کارواش را مطلع ساخته و آنرا اصالح 

نمایید.
 رینگ های آلومینیومی چرخ

 با استفاده از آب و صابون یا مایع شوینده هر نوع آلودگی را برطرف نمایید. از برس های سیمی یا پاک کننده های 
خوردنده استفاده نکنید. هرگز برس های سخت یا پاک کننده های خورنده قوی یا پاک کننده های شیمیایی 

تند مصرف نکنید. از مایع شوینده و واکس مالیم مناسب با سطح رنگ شده استفاده نمایید.
 از جریان مستقیم آب روی رینگ ها خودداری کنید هرگز از آب داغ در تماس رینگ ها و در نتیجه از دست 

دادن براقی آنها استفاده نکنید.

1-4 نگهداری و مراقبت
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1-4 نگهداری و مراقبت

 سپر خودرو
سپر خودرو را با تمیزکننده های خورنده مالش ندهید.

 جلوگیری از صدمه دیدن رنگ و خوردگی بدنه
 با توجه به موارد زیر بالفاصله خودرو را بشویید :

   پس از رانندگی در نزدیکی ساحل دریا
   پس از رانندگی در جاده های نمکزار

   در صورت مشاهده قیر یا صمغ درختان روی سطح بدنه رنگ شده 
   در صورت مشاهده الشه یا فضوالت حشرات روی سطح بدنه رنگ شده

   پس از رانندگی در محدوده ای آلوده به دوده، دوده روغنی، غبار معدن، براده آهن یا عناصر شیمیایی
   در صورت سفت شدن توده گرد و غبار یا گل بر روی بدنه خودرو

   در صورت پاشیده شدن مایعاتی همچون بنزن و بنزین روی سطح بدنه رنگ شده 
 در صورت تراشیده یا خراشیده شدن رنگ بدنه، بالفاصله آنرا تعمیر نمایید.

هشدار

 هشدارهای لوله های خروجی )اگزوز(
گازهای خروجی باعث داغ شدن لوله های خروجی )اگزوز( می شوند.

حین شستن خودرو، تا زمان سرد شدن لوله های خروجی از دست زدن به آنها خودداری کنید، در غیر 
اینصورت منجر به سوختگی می شود.

 حفاظت از سطح بدنه رنگ شده 
از تمیزکننده های مواد آلی مانند بنزن یا بنزین استفاده نکنید.

 تمیز کردن چراغ های بیرونی 
 در شستن چراغ ها دقت کنید. از مواد آلی یا مالش دادن بوسیله برس های سفت خودداری کنید. در 

غیراینصورت باعث صدمه وارد شدن به سطح چراغ ها می شود.
 بر روی سطح چراغ ها واکس نمالید. واکس باعث صدمه وارد شدن به سطح لنزها می شود.

 جلوگیری از صدمه وارد شدن به بازوهای برف پاکن شیشه جلو 
حین بلند کردن بازوهای برف پاکن، ابتدا بازوی برف پاکن سمت راننده را به سمت باال بکشید، و همین 
روش را در سمت سرنشین نیز تکرار کنید. ابتدا عملکرد برگرداندن بازوهای برف پاکن به وضعیت اصلی 

آنها را از سمت سرنشین انجام دهید.

یادآوری



1

193

4

ت
اقب

مر
ی و

دار
گه

ن
1-4 نگهداری و مراقبت

تمیز کردن و مراقبت از داخل خودرو

برای مراقبت از داخل خودرو و تعمیر و نگهداری آن در شرایط خاص به موارد زیر توجه کنید.
 مراقبت از داخل خودرو

با استفاده از جارو برقی گرد و غبار و آلودگی را پاک کنید. سطوح آلوده را با استفاده از پارچه نم دار با آب 
ولرم تمیز کنید. 

 تمیز کردن قسمت های چرمی 
 هر آلودگی و گرد و غبار اضافی را با پارچه نم دار به همراه مایع شوینده رقیق تمیز کنید )محلول آب 

رقیق شده شامل حدود 5% مایع شوینده پشم طبیعی شامپو فرش می باشد(
 آب اضافی پارچه را با چالندن خارج کنید و مایع شوینده باقی مانده را کاماًل تمیز نمایید.

 برای از بین بردن رطوبت باقی مانده، سطح را با پارچه نرم و خشک پاک کنید. اجازه دهید قسمت چرمی 
در سایه در هوای آزاد خشک شود. 

 مراقبت از قسمت های چرمی
برای حفظ کیفیت تجهیزات داخلی خودرو، توصیه می شود حداقل دو بار در سال، تجهیزات داخلی خودرو را 

تمیز کنید.
 شامپو فرش

چندین تمیز کننده کف کننده تجاری در دسترس می باشد برای تمیز کردن با کف از اسفنج یا برس استفاده 
نمایید. کف حاصله را بصورت دورانی روی سطوحی که روی هم قرار گرفته اند بمالید. از آب استفاده نکنید. برای 

بدست آوردن نتیجه مطلوب، اجازه دهید شامپو فرش تا آنجا که ممکن است خشک شود.
 کمربند ایمنی

با استفاده از اسفنج یا پارچه نرم آغشته به آب ولرم و محلول صابون آنرا تمیز کنید. کمربندهای ایمنی را از نظر 
ساییدگی یا خراشیدگی بطور دوره ای بررسی و کنترل نمایید.
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1-4 نگهداری و مراقبت

هشدار

 وجود آب در خودرو
 از ریختن و پاشیدن مایعات در خودرو جلوگیری کنید. در غیر اینصورت باعث صدمه دیدن تجهیزات 

الکتریکی خودرو می شود.
 از خیس شدن تجهیزات سیستم محافظت تکمیلی )SRS( یا سیم کشی داخلی خودرو جلوگیری کنید، 
زیرا نقص بوجود آمده در سیستم های الکتریکی باعث باز شدن کیسه هوا و عملکرد نادرست آن می شود.

 تمیز کردن مایع شوینده 
از بکار بردن عناصر مواد آلی مانند بنزن یا بنزین، محلول های قلیایی یا اسیدی، رنگ زدن، سفید کننده ها 
یا دیگر مواد شوینده خودداری کنید. در غیراینصورت باعث بی رنگ شدن تجهیزات داخلی خودرو یا رگه 

رگه شدن سطح رنگ شده خودرو می شوید.
 جلوگیری از وارد شدن صدمه به سطوح چرمی

پیشگیری های زیر را برای جلوگیری از وارد شدن صدمه و خرابی سطوح چرمی انجام دهید:
 هر گونه آلودگی و گرد و غبار را بالفاصله از سطوح چرمی پاک کنید.

 از قرار دادن خودرو زیر نور خورشید به مدت طوالنی خودداری کنید. خودرو را در سایه، بخصوص در 
فصل تابستان، پارک نمایید.

 در صورت باال بودن دمای داخلی خودرو، از قرار دادن وسایل ساخته شده از وینیل، پالستیک یا آنهایی 
که رویشان را واکس مالیده اید روی تجهیزات داخلی خودرو خودداری کنید، زیرا باعث چسبیده شدن 

آنها به سطوح چرمی می شود.
 آب اضافی روی سطح صندلی باعث سخت شدن و چروک شدن چرم می شود

 تمیز کردن آب روی کف خودرو
کف خودرو را با آب شستشو ندهید.

در صورت ورود آب در تماس با تجهیزات الکتریکی زیر کف خودرو باعث خرابی سیستم های خودرو 
می شود. آب همچنین باعث زنگ زدن بدنه خودرو نیز می شود.

 تمیز کردن سطح داخلی شیشه عقب
 برای تمیز کردن شیشه عقب از شیشه پاکن استفاده نکنید، زیرا باعث صدمه دیدن سیم کشی گرمکن 
بخارزدایی شیشه عقب می شود. با استفاده از پارچه ای آغشته به آب ولرم به آرامی شیشه  را با حرکتی 

در جهت موازی با سیم کشی گرمکن تمیز کنید.
 مراقب باشید باعث خراشیدگی یا خرابی سیم کشی گرمکن نشوید.

یادآوری
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برای اطمینان از رانندگی ایمن و باصرفه، مراقبت روزانه و تعمیر و نگهداری منظم ضروری می باشد.
به امور تعمیر و نگهداری زیر توجه کنید.

 برنامه تعمیر و نگهداری 
 براساس برنامه تعمیر و نگهداری در فواصل معینی برنامه تعمیر و نگهداری را انجام دهید. سرویس 
دوره ای خودرو بر اساس برنامه تعمیر و نگهداری بوسیله مسافت طی شده یا زمان ثبت شده هر کدام 
که زودتر برسد در برنامه انجام می گردد، برنامه سرویس تعمیر و نگهداری مربوط به آخرین دوره باید 

در همان دوره انجام شود.
 محل انجام سرویس های تعمیر و نگهداری 

بهتر است برای سرویس دهی، خودرو را به نمایندگی مجاز گروه بهمن در منطقه خود ببرید.
نمایندگی مجاز گروه بهمن مجهز به ابزارهای سرویس پیشرفته می باشد، تکنیسین های مجرب و دارای 
مجوز FAW به همراه قطعات اصلی FAW برای خودروی شما اختصاص داده می شود این امر باعث 
اطمینان داشتن از برنامه تعمیر و نگهداری، تعمیر سریع خودرو، کارایی باالی خودرو و عملکرد فنی 

مناسب خودرو می شود.
نمایندگی مجاز گروه بهمن هزینه زیادی را برای تولید ابزارهای مناسب و تجهیزات سرویس دهی در 

نظر گرفته است، این امر باعث انجام بهتر امور و صرف هزینه کمتر می شود. 
نمایندگی مجاز گروه بهمن دارای کارایی باال، منطق و ارزش گذاشتن به فلسفه انجام برنامه سرویس 
می باشد و با تمام قدرت تمامی موارد ذکر شده در برنامه تعمیر و نگهداری خودروی شما را انجام 

می دهد.
با توجه به برنامه تعمیر و نگهداری، شلنگهای الستیکی )برای سیستم های گرمایش و سرمایش، 
سیستم ترمز و سیستم سوخت( توسط تکنسین های مجرب بررسی می شود. شلنگهای الستیکی در 
طول زمان صدمه می  بینند که باعث بادکردن و ترک خوردگی آنها می شود بنابراین در صورت مشاهده 
هر گونه عالمت خرابی روی سطح شلنگ ها بالفاصله توسط نمایندگی مجاز گروه بهمن اقدام به تعمیر 

آنها کنید.

2-4 تعمیر و نگهداری
امور تعمیر و نگهداری
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2-4 تعمیر و نگهداری

 خودرو شما نیاز به تعمیر دارد؟
مراقب هر نوع تغییر در عملکرد و صداهای خودرو باشید، هر نوع اخطار بصری نشان می دهد که خودرو شما 

نیاز به سرویس دارد. برخی از نشانه های مهم:
 لرزش، صدای غیرعادی و خاموش شدن موتور

 هرگونه از دست دادن توان قابل فهم
 صداهای غیرعادی موتور

 نشت هر مایعی از زیر خودرو )چکیدن آب از ایرکاندیشن )کولر( پس از روشن کردن اما چکیدن آب از 
سوراخ های تخلیه پس از عبور از لوله های خروجی عادی می باشد.(

 تغییر صدای اگزوز )نشت گاز مونوکسید کربن را نشان می دهد با باز کردن پنجره ها به رانندگی ادامه دهید 
و سیستم اگزوز را بالفاصله بررسی و کنترل نمایید(

 پنجر شدن الستیک ها، صدایی مثل جیغ ممتد حین پیچیدن، سایش ناهموار الستیک 
 کشیدن شدن خودرو به یک طرف حین رانندگی در جهت مستقیم در جاده های مسطح 

 صدای غیرعادی مربوط به سیستم تعلیق خودرو
 از دست دادن کارایی ترمزها، احساس نرمی حین فشار دادن پدال ترمز، تماس پدال با کف خودرو، به یک 

طرف کشیده شدن خودرو حین ترمزگیری
 باالرفتن مداوم دمای مایع خنک کننده از حد نرمال 

در صورت مشاهده هرکدام از این عالمت ها هرچه زودتر خودرو را برای انجام امور تعمیر و تنظیم بهنمایندگی 
مجاز گروه بهمن منتقل کنید.

  امور مربوط به تعمیر و نگهداری توسط مالک خودرو
انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری مالک خودرو

در صورت داشتن دانش کافی در مورد ساختمان خودرو، تعمیر و نگهداری و چند ابزار اصلی خودرو 
می توانید خودتان اقدام به انجام امور تعمیر و نگهداری و کنترل و بررسی براساس برنامه روزانه کنید. 
دستورالعمل های ساده ای برای انجام امور تعمیر و نگهداری در این بخش آورده شده است. باید 
بدانید که برخی از امور مربوط به تعمیر و نگهداری نیاز به ابزار و مهارت خاصی دارند، این امور باید 
توسط افراد مجرب انجام شود. حتی در صورت داشتن تجربه مکانیکی باز هم توصیه می شود توسط 
نمایندگی مجاز گروه بهمن اقدام به انجام این امور کنید زیرا نمایندگی مجاز گروه بهمن سابقه خوبی 
در تعمیر و نگهداری خودروی شما دارد. این سابقه می تواند برای خودروی شما مفید باشد و حتی 

می تواند سرویس گارانتی شما نیز محسوب گردد.
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هشدار

 تعمیر و نگهداری نادرست باعث صدمات جدی به خودرو و همچنین صدمات جسمی جدی یا مرگ 
می شود. 

 بعد از کار با باتری دست های خود را بشویید، زیرا اتصاالت قطب های باتری، اتصاالت و تجهیزات جانبی 
مربوطه شامل سرب و ترکیبات سربی می باشند که از نظر ایجاد آسیب های مغزی شناخته شده اند.

 از تماس طوالنی و مداوم با روغن موتور خودداری نمائید زیرا شامل مواد شیمیایی بوده که پس از بررسی های 
انجام شده در آزمایشگاه حیوانات نقش داشتن آن در ایجاد سرطان مشخص شده است. همواره با شستن 

کامل پوست خود با آب و صابون مراقب آن باشید.
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بــا توجــه بــه برنامــه تعمیــر و نگهــداری خــودروی خــود را ســرویس کنیــد )بــه "برنامــه تعمیر و 
ــود( ــداری" مراجعه ش نگه

2-4 تعمیر و نگهداری
برنامه تعمیر و نگهداری

برنامه منظم تعمیر و نگهداری

CA7185AT5G1 مدل های مربوطه
تعداد ماه ها یا کیلومترها، هرکدام که زودتر برسد تعداد دفعات

مورد

48 42 36 30 24 18 12 6 ماه ها
70 60 50 40 30 20 10 5 کیلومتر × 

KM 1000
موتور

کنترل کردن از طریق شنیدن صدا هر 120000 کیلومتر، در صورت 
وجود صدا آنرا تنظیم نمائید. فیلرگیری یا لقی سوپاپ موتور

هر 5000 کیلومتر یا هر 6 ماه تعویض شود. روغن موتور 1*

هر 5000 کیلومتر یا هر 6 ماه تعویض شود. فیلتر روغن موتور 1*
I I I I I I I I

تسمه های موتور 2*
R C C C R C C C فیلتر هوا 3*
C C C C بدنه خفه کن

سیستم خنک کننده
I I I I سیستم خنک کننده

در صورت تعمیر موتور یا اضافه کردن مایع خنک کننده، آنرا هر 2 سال مایع خنک کننده موتور
تعویض کنید.

سیستم سوخت 
R R فیلتر سوخت

I I I I شلنگ ها و لوله های سوخت
سیستم جرقه زنی

I I I I کویل
R I R I شمع
I I I I تنظیم جرقه
I I R I دور آرام موتور

سیستم های کنترل گازهای آالینده
I I I I سیستم تبخیر سوخت
I I I I سیستم کنترل گازهای خروجی کارتل
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CA7185AT5G1 مدل های مربوطه

تعداد ماه ها یا کیلومترها، هرکدام که زودتر برسد تعداد دفعات

مورد

48 42 36 30 24 18 12 6 ماه ها
70 60 50 40 30 20 10 5 کیلومتر × 

KM 1000
I I I I EGR سیستم

سیستم الکتریکی
I I I I باتری
I I I I سیستم های تمام الکتریکی4*

شاسی و بدنه
I I I I اتصاالت ، شلنگ ها و لوله های ترمز
R I I I R I I I روغن ترمز 5*
I I I I I I I I ترمز پارک
I I I I بوستر ترمز و شلنگ ها
I I I I I I I I دیسک ترمز

I I I I I I I I
روغن فرمان هیدرولیکی، اتصاالت 

و لوله ها
I I I I اتصاالت عملکرد فرمان

I سطح روغن گیربکس اتوماتیک

I کیفیت و سطح روغن گیربکس 
اتوماتیک

I I I I
در صورتی که گیربکس، دنده 

کاهنده اصلی، گردگیرها و مفصل ها 
دارای نشتی یا صدمه دیده باشند
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2-4 تعمیر و نگهداری

CA7185AT5G1 مدل های مربوطه

تعداد ماه ها یا کیلومترها، هرکدام که زودتر برسد تعداد دفعات

مورد

48 42 36 30 24 18 12 6 ماه ها
70 60 50 40 30 20 10 5 کیلومتر × 

KM 1000
I I سیستم تعلین جلو و عقب و سیبکها
I I گردگیرهای پلوس 
T T T T پیچ و مهره های روی بدنه و شاسی

I I I I سیستم  گازهای خروجی )اگزوز( و 
محافظ عایق حرارتی

I I I I وضعیت بدنه )برای زنگ زدگی، 
خوردگی و موج دارشدن(

I I I I الستیک ها )شامل الستیک زاپاس( 
)با تنظیم کردن فشار باد(

سیستم ایرکاندیشن
R R R R فیلتر ایرکاندیشن
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CA7185AT5G1 مدل های مربوطه

تعداد ماه ها یا کیلومترها، هرکدام که زودتر برسد تعداد دفعات

مورد

96 90 84 78 72 66 60 54 ماه ها
150 140 130 120 110 100 90 80 کیلومتر × 

KM 1000
موتور

کنترل کردن از طریق شنیدن صدا هر 120000 کیلومتر، در صورت 
وجود صدا آنرا تنظیم نمائید. فیلرگیری یا لقی سوپاپ موتور

هر 5000 کیلومتر یا هر 6 ماه تعویض شود. روغن موتور 1*

هر 5000 کیلومتر یا هر 6 ماه تعویض شود. فیلتر روغن موتور 1*
I I I I I I I I تسمه های موتور 2*
R C C C R C C C فیلتر هوا 3*
C C C C بدنه خفه کن

سیستم خنک کننده
I I I I سیستم خنک کننده

R

در صورت تعمیر موتور یا اضافه کردن مایع خنک کننده، آنرا هر 2 مایع خنک کننده موتور
سال تعویض کنید.

سیستم سوخت 
R R R فیلتر سوخت

I I I I شلنگ ها و لوله های سوخت
سیستم جرقه زنی

I I I I کویل
R I R I شمع
I I I I تنظیم جرقه
I I I I دور آرام موتور

سیستم های کنترل گازهای آالینده
I I I I سیستم تبخیر سوخت

2-4 تعمیر و نگهداری
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2-4 تعمیر و نگهداری

CA7185AT5G1 مدل های مربوطه

تعداد ماه ها یا کیلومترها، هرکدام که زودتر برسد تعداد دفعات

مورد

96 90 84 78 72 66 60 54 ماه ها
150 140 130 120 110 100 90 80 کیلومتر × 

KM 1000
I I I I EGR سیستم

سیستم الکتریکی
I I I I باتری
I I I I سیستم های تمام الکتریکی4*

شاسی و بدنه
I I I I لوله های ترمز، اتصاالت و شلنگ ها
R I I I R I I I روغن ترمز 5*
I I I I I I I I ترمز پارک
I I I I بوستر ترمز و شلنگ ها
I I I I I I I I دیسک ترمز

I I I I I I I I
روغن فرمان هیدرولیکی، اتصاالت 

و لوله ها
I I I I عملکرد فرمان و اتصاالت
I I سطح روغن گیربکس اتوماتیک

I کیفیت و سطح روغن گیربکس 
اتوماتیک

I I I I
در صورتی که گیربکس، دنده 

کاهنده اصلی، گردگیرها و مفصل ها 
دارای نشتی یا صدمه دیده باشند
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CA7185AT5G1 مدل های مربوطه

تعداد ماه ها یا کیلومترها، هرکدام که زودتر برسد تعداد دفعات

مورد

96 90 84 78 72 66 60 54 ماه ها
150 140 130 120 110 100 90 80 کیلومتر × 

KM 1000
I I سیستم تعلین جلو و عقب و سیبک
I I گردگیرهای پلوس 
T T T T پیچ و مهره های روی بدنه و شاسی

I I I I سیستم  گازهای خروجی )اگزوز( و 
محافظ عایق حرارتی

I I I I وضعیت بدنه )برای زنگ زدگی، 
خوردگی و موج دارشدن(

I I I I الستیک ها )شامل الستیک زاپاس( 
)با تنظیم کردن فشار باد(

سیستم ایرکاندیشن
R R R R فیلتر ایرکاندیشن

2-4 تعمیر و نگهداری

عالئم جدول:
I: بازرسی کردن )بازرسی و تمیزکردن، تعمیر، تنظیم یا در صورت لزوم تعویض کردن(

R: تعویض کردن
T: سفت کردن
C: تمیز کردن
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2-4 تعمیر و نگهداری

توجه:
در صورت رسیدن زمان موردنظر برنامه تعمیر و نگهداری باید براساس زمان توصیه شده انجام شود.

1*: اگر خودرو تحت شرایط زیر قرار گیرد روغن موتور یا فیلتر روغن را در دفعات بیشتری نسبت به زمان توصیه 
شده تعویض نمایید.

a( رانندگی در محیط غبارآلود 
b( رانندگی در دور آرام یا حرکت طوالنی مدت با سرعت کم

c( رانندگی برای مدت طوالنی در دماهای پایین یا رانندگی در مسیرهای کوتاه
2*: در صورتی که خودرو به فرمان هیدرولیکی و تسمه های موتور ایرکاندیشن مجهز باشد، تسمه ها باید بررسی 

و تنظیم شوند.
3*: اگر خودرو در شرایط گرد و غبار و شنی استفاده می گردد، فیلتر هوا را تمیز نمایید و در صورت لزوم فیلتر 

هوا را بیشتر از آن دفعاتی که توصیه شده است تعویض نمایید.
4*: تمام عملکردهای سیستم های الکتریکی همچون نمایشگر، چراغ ها یا نشانگرهای هشدار، چراغ ها، برف 
پاکن، سیستم تمیزکننده )شامل تیغه های برف پاکن(، شیشه باالبر برقی و سان روف شفاف برقی را کنترل 

کنید.
5*: اگر از ترمزها به طور زیاد استفاده می گردد )برای مثال در شرایط رانندگی سخت یا رانندگی کوهستان( یا 

اگر از خودرو در شرایط مرطوب استفاده می شود روغن ترمز را سالیانه تعویض نمایید.
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احتیاط هایی در مورد نگهداری خودرو توسط مالک

قطعات و ابزارهاموارد

شرایط باتری
 )← صفحه 221(

   جوش شیرین )بی کربنات سدیم(
   گریس

   آچار )مخصوص پیچ های بست سرباتری(

سطح مایع خنک کننده موتور
 )← صفحه 216(

   مایع خنک کننده خودرو با طول عمر طوالنی
   قیف )در صورت اضافه کردن مایع خنک کننده بکار می رود(

سطح روغن موتور
 )← صفحه 211(

   روغن موتور محصول گروه خودروسازی CHINA FAW یا 
مشابه آن

   تکه پارچه یا دستمال کاغذی، قیف
)در صورت اضافه کردن روغن بکار می روند(

روغن کالج/ ترمز
 )← صفحه 218(

 CHINA FAW روغن ترمز محصول گروه خودروسازی   
   تکه پارچه یا دستمال کاغذی، قیف

)در صورت اضافه کردن روغن بکار می روند(

فیوزها
 )← صفحه 237(

   فیوز با محدوده آمپر یکسان مانند نوع اصلی آن

فشار باد الستیک
 )← صفحه 230(

   گیج فشار باد الستیک 
   منبع هوای متراکم

مایع شیشه شوی
 )← صفحه 224(

   مایع شیشه شوی شامل ضدیخ )مخصوص فصل زمستان(
   قیف

در صورت انجام موارد نگهداری توسط مالک، از پیروی شیوه های مناسب که در زیر شرح داده شده 
اطمینا ن حاصل کنید.
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3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

هشدار

محفظه موتور شامل مکانیزم های زیادی می باشد که ممکن است بطور ناگهانی حرکت کنند، گرم شوند، یا  
از نظر الکتریکی تحریک شوند. برای جلوگیری از صدمات جسمی جدی، توصیه می شود به پیشگیری های 

زیر توجه کنید.
 جهت کار برروی محفظه موتور

 مواظب باشید موتور، رادیاتور، مانیفولد اگزوز را درست پس از رانندگی بدلیل داغ بودن، این قسمت ها 
لمس نکنید. همچنین روغن و مایعات دیگر نیز ممکن است داغ باشند.

 قبل از بازکردن درب موتور، ترمز دستی را بکشید، دسته تعویض دنده را در موقعیت خالص )MT ( یا 
پارک )AT( درگیر کنید، سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید و از خاموش شدن موتور 

مطمئن شوید و کلید را با خود حمل کنید و تا سرد شدن موتور منتظر بمانید.
 دست ها، لباس و ابزار را دور از فن و تسمه موتور در حال حرکت قرار دهید:

 از قراردادن مواد قابل اشتعال مانند کاغذ یا تکه پارچه در محفظه موتور خودداری کنید.
 از سیگار کشیدن، یا قرار دادن نزدیک منبع سوخت یا باتری خودداری کنید.

 در صورت کار با باتری احتیاط بیشتری بکنید. زیرا باتری شامل اسید سولفوریک خورنده و سمی 
می باشد.

 به دلیل مضر بودن روغن ترمز برای دست ها، چشم ها و آسیب دیدن سطوح رنگ شده حین کار با روغن 
ترمز احتیاط بیشتری بکنید. در صورت ریختن روغن ترمز برروی دست ها یا چشم ها محل را با آب تمیز 

بالفاصله بشویید. اگر هنوز هم احساس ناراحتی دارید بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید.
 در صـورت کارکـردن نزدیک فن خنک کننـده برقی یا تـوری رادیاتور از قرارگرفتن سـوئیچ خودرو 

و در موقعیت خاموش OFF مطمئن شـوید.
درصورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON، اگر ایرکاندیشن روشن باشد و یا دمای خنک 

کننده باال باشد ممکن است فن خنک کننده برقی بطور خودکار شروع به کار کند.
 عینک های ایمنی

برای جلوگیری از پرتاب شدن یا افتادن مواد و برخورد با چشم ها و یا ریختن روغن و وارد شدن آن به 
چشم ها از عینک ایمنی استفاده نمایید.
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 رانندگی در صورتی که تمیزکننده های هوا جدا شده اند ممکن است باعث سایش زیاد موتور بدلیل 
آلودگی هوا شود. همچنین عملکرد پس زدن شعله ممکن است در محفظه موتور باعث آتش سوزی 

گردد.
 درصورت سایش لنت های ترمز، پایین رفتن سطح روغن ترمز عادی می باشد.  در صورتی که مخزن 
روغن ترمز به دفعات نیاز به روغن ترمز پیدا کند، این نشان دهنده وجود یک مشکل جدی است و برای 

کنترل و بررسی خودرو باید با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس گرفته شود.

یادآوری
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3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
درب موتور

آزاد  اهرم  موتور،  درب  قفل  بازکردن  برای 
کننده درب موتور را به سمت بیرون بکشید.

دست خود را زیر درب موتور گذاشته و اهرم 
سمت  به  را  موتور  درب  ضامن  کننده  آزاد 

راست فشار دهید و درب موتور را بلند کنید.

میله،  پایه  در  نگهدارنده  میله  کردن  وارد  با 
درب موتور را باز )ثابت( نگه دارید.

برای بازکردن درب موتور، قفل درب را از داخل خودرو آزاد کنید.

1مرحله

2مرحله

3مرحله
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1مرحله  زیر سینی درب موتور را بازرسی کنید، کنترل کنید که تمام درپوش های محفظه موتور در موقعیت 
خود قرار گرفته اند و تمام اجسام پراکنده شده در محفظه )مانند ابزارها و غیره( را در جای درست 

خود قرار داده باشید.
2مرحله  قبل از بستن درب موتور، بررسی کنید که میله نگهدارنده در بست خود محکم و ثابت باشد.

3مرحله  درب موتور را از فاصله 20 سانتی متری رها کنید تا قفل شود.. بسته و قفل شدن کامل درب موتور 
را کنترل و بررسی کنید.

 نصب یک پایه کمک فنر روی درب موتور، برای نگهداشتن درب ضروری می باشد
برای جلوگیری از صدمه دیدن یا عملکرد نادرست درب موتور، به پیشگیرهای زیر توجه کنید:

  از چسباندن صفحه پالستیکی، چسب، مواد چسبی لعاب دار و دیگر مواد به اهرم پایه نگهدارنده 
جلوگیری کنید از لمس پایه با دستکش خاص خودداری کنید تا از چسبیدن مواد خارجی مانند الیاف 
به آن جلوگیری شود. زیرا در صورت چسبیدن مواد خارجی پایه به راحتی حرکت نمی کند و در هنگام 

باز کردن روی قدرت نگهدارنده آن تأثیر می گذارد.
 برای تزئین درب موتور از وسایل تزئیناتی غیر از تولیدات شرکت FAW استفاده نکنید. در غیر این 
صورت باعث سنگین شدن درب موتور شده و در صورت باز بودن درب موتور پایه آن را نگه می دارد.

 از سمت پهلو و یا نیروی زیاد پایه را با دست نکشید. در غیر اینصورت باعث تا شدن پایه شده و ممکن 
است درب موتور باز و بسته نشود.

با نیروی دست آن را فشار ندهید، در غیر اینصورت 
باعث تغییر شکل درب موتور می شود

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

بستن درب موتور

یادآوری

 جهت بستن درب موتور
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3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
محفظه موتور

 CA4GD5 مخصوص موتور

مخزن مایع شیشه شوی )← صفحه 224(
میله اندازه گیری سطح روغن موتور

)← صفحه 211(
درپوش مخزن روغن )← صفحه 212(

باتری )← صفحه 221(
جعبه فیوز )← صفحه 237(

مخزن مایع خنک کننده )← صفحه 216(

فن خنک کننده
کندانسور )← صفحه 221(

رادیاتور )← صفحه 221(
مخزن روغن فرمان هیدرولیکی 

)← صفحه 220(
مخزن روغن ترمز )← صفحه 218(

17

3
9

28

4
5
6

10

11
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روغن موتور

)CA4GD5 روغن موتور را بررسی کنید )مخصوص موتور  
در صورتی که موتور در دمای عملکردی بوده و سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش OFF  قرار داشته باشد، 

سطح روغن موتور را کنترل و بررسی کنید.
1مرحله  خودرو را در مکانی مسطح پارک کنید. پس از خاموش کردن موتور، بیش از 5 دقیقه منتظر بمانید 

تا روغن پخش شده در موتور به کارتل بازگردد.

توجه:
قبل از وارد کردن میله اندازه گیری روغن موتور، از قرار گرفتن صحیح اورینگ میله اندازه گیری روغن مطمئن 

شوید

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

3مرحله  میله اندازه گیری روغن را تمیز کنید.
4مرحله  میله اندازه گیری روغن را مجدد بطور کامل وارد کنید.

5مرحله  پارچه تمیزی را زیر انتهای آن نگه دارید و میله اندازه گیری روغن را بیرون کشیده و سطح روغن 
را کنترل و بررسی کنید.

6مرحله  میله اندازه گیری روغن را تمیز کرده و مجدد بطور کامل وارد کنید.

پارچه تمیزی را زیر انتهای آن نگه دارید و میله 
اندازه گیری روغن را بیرون بکشید

2مرحله

FULL )پر(
Low )پایین(

توجه: 
فاصله بین دو خط سطح روغن، مقدار روغن 1 لیتر 

را نشان می دهد.

1
2
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)CA4GD5 اضافه کردن روغن موتور )مخصوص موتور  

به  نزدیک  روغن  سطح  داشتن  قرار  صورت  در 
عالمت LOW  یا پایین تر از آن، به مخزن از همان 
می باشد  موتور  در  اکنون  هم  که  موتوری  روغن 

اضافه نمایید.

پیش از اضافه کردن روغن از بررسی و کنترل نوع روغن و آماده سازی موارد مورد نیاز اطمینان حاصل کنید.
1مرحله  درپوش مخزن روغن را باز کنید.

2مرحله  روغن را به آرامی اضافه و میله اندازه گیری را بررسی کنید.
3مرحله  درپوش مخزن روغن را سوار کرده و آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت سفت کنید. 

برای باال آمدن سطح روغن از عالمت low به Full روی میله اندازه گیری روغن حدود 1 لیتر روغن الزم می باشد.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
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)CA4GD5 نوع روغن توصیه شده )مخصوص موتور  

هرگز از روغن موتور با وسیکوزیته باال در دماهای 
پایین استفاده نکنید، زیرا ممکن است موتور با 
مشکل روشن شود. پیشنهاد می شود باتوجه به 
شرایط خودرو، نوع روغن توصیه شده را انتخاب 

کنید.
برای جزئیات بیشتر با نمایندگی مجاز گروه بهمن 

مشورت نمایید.
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API عالمت سرویس
 API قسمت باال: عالمت کیفیت روغن توسط

)SM( )موسسه نفت آمریکا(
 SAE قسمت وسط: درجه ویسکوزیتی

  ( SAE 5W - 30)
روغن  یعنی  انرژی"  "ذخیره  پایین:  قسمت 

قابلیت ذخیره سوخت را دارد.
ILSAC )کمیته تایید و استاندار بین المللی 

روانکارها( عالمت تایید.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

  خواندن برچسب های ظرف روغن
برای کمک به انتخاب روغن مناسب یک یا دو عالمت ثبت شده API به ظرف روغن اضافه شده است

1

2

 مصرف روغن موتور
 مقدار مصرف روغن موتور به ویسکوزیتی، کیفیت روغن و نحوه راندن خودرو بستگی دارد.

 موتور نو روغن بیشتری را مصرف می کند.
 به خاطر داشته باشید، در صورت باال بودن دمای موتور، روغن کاهش یافته، و برای خودرو تنظیم سطح 

دقیق روغن مشکل خواهد بود.
 در صورتی که موتور بطور آشکار روغن موتور بیشتری را مصرف می کند. توصیه می شود سیستم بخار روغن 

کارتل را کنترل و بررسی کنید.
 در صورتی که خودرو در هر 1000 کیلومتر بیش از 1/0 لیتر روغن مصرف می کند، توصیه می شود برای 

بررسی موتور با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.
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هشدار

 هشدارهای مربوط به دور ریختن روغن موتور مصرف شده
 روغن موتور مصرف شده شامل مواد آالینده زیان آوری می باشد که ممکن است باعث مشکالت پوستی 
مانند آماس و سرطان پوستی شود، بنابراین مراقبت جهت جلوگیری از تماس مکرر و طوالنی الزم 

می باشد. در صورت تماس این ماده با پوست، بالفاصله محل را آب تمیز و صابون شستشو دهید.
 روغن و فیلترهای مصرف شده را فقط در حالت قابل قبول و ایمن دور بریزید. روغن و فیلترهای مصرف 
شده را همراه با زباله خانگی دور نریزید یا در لوله های فاضالب یا روی زمین رها نکنید. جهت دریافت 

اطالعاتی در رابطه با بازیافت یا دفع روغن موتور با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.
 روغن مصرف شده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 جلوگیری از آسیب های جدی موتور  
کمبود یا نامرغوب بودن روغن ممکن است، باعث ضعیف شدن کارایی روانکارها در قسمتهای حرکتی 
موتور، گیرپاژ کردن و صدمه دیدن موتور شود. الزم است روغن موتور بطور دوره ای بررسی و تعویض شود.

 جهت تعویض روغن موتور
 پس از کاهش دمای روغن موتور، آن را تعویض کنید.

 از ریختن شدن روغن موتور روی قطعات خودرو جلوگیری کنید.
 به دلیل صدمه دیدن موتور از پر کردن بیش از اندازه مخزن روغن خودداری کنید.

 پس از هر بار پر کردن مخزن روغن موتور، سطح روغن را روی میله اندازه گیری کنترل و بررسی کنید.
 از بسته شدن محکم درب روغن موتور اطمینان حاصل کنید.

یادآوری
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درپوش مخزن
" MAX" )حداکثر(

"MIN" )حداقل(
از  پایین  خنک کننده  مایع  سطح  درصورتیکه 
به سطح  رسیدن  برای  می باشد،   "MIN" خط 

مناسب، مایع خنک کننده اضافه نمایید.

زمانی که موتور سرد است )مخصوص موتور BWH( سطح مناسب مایع خنک کننده بهتر است بین خطوط 
"MAX یا MIN" روی مخزن باشد.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

مایع خنک کننده موتور

1
2
3
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درپوش مخزن
"Full" )پر(

"LoW" )پایین(
درصورتیکه سطح مایع خنک کننده پایین تر از 
سطح  به  رسیدن  برای  می باشد،   "Low" خط 

مناسب، مایع خنک کننده اضافه نمایید.

زمانی که موتور سرد است )مخصوص موتور CA4GD5( سطح مناسب مایع خنک کننده بهتر است بین 
خطوط " Full " و" Low" روی مخزن باشد.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

1
2
3

 درصورتیکه پس از مدت کوتاهی از شروع حرکت سطح مایع خنک کننده پایین بیاید.
رادیاتور، درپوش رادیاتور و لوله های آنرا بطور چشمی بررسی کنید.

در صورت پیدا نشدن نشتی، از عاملیت مجاز FAW درخواست نمایید، فشار درپوش را آزمایش کرده و سیستم 
خنک کننده را از نظر نشتی کنترل و بررسی نماید.

 نامناسب بودن سطح مایع خنک کننده
 خوردگی رادیاتور

 صدمه دیدن موتور به دلیل داغ شدن
 انتخاب مایع خنک کننده

 از مایع خنک کننده دارای عمر طوالنی در تمام سال استفاده نمایید.
 برای درست کردن مایع خنک کننده فقط از آب خالص ) آب بدون مواد معدنی( استفاده نمایید.

 آب دارای مواد معدنی راندمان مایع خنک کننده را کاهش می دهد.
از محلول های بیش از 60% ضد یخ استفاده نکنید. این مواد راندمان مایع خنک کننده را کاهش می دهند.

توصیه می شود برای جزئیات بیشتر در این زمینه با نمایندگی مجاز گروه بهمن مشورت نمایید.
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عالمت های  بین  باید  کالچ  ترمز/  روغن  سطح 
MAX و MIN روی مخزن ترمز قرار داشته باشد.

روغن بکار رفته در ترمز و کالچ  از یک مخزن می باشد. 

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

هشدار

 در صورت داغ شدن موتور
از باز کردن درپوش مخزن مایع خنک کننده و رادیاتور خودداری کنید. ممکن است سیستم خنک کننده 
تحت فشار باشد و در صورت بازکردن درپوش رادیاتور، مایع خنک کننده داغ خارج شده و باعث سوختگی 

یا صدمات جسمی دیگری شود.

 جهت اضافه کردن مایع خنک  کننده موتور
از خواندن برچسب مایع خنک کننده پیش از اضافه کردن آن مطمئن شوید.

مایع خنک کننده توصیه شده توسط گروه خودرو و سازان CHINA FAW را برای ایجاد روانکاری مناسب، 
حفاظت در برابر خوردگی و خنک کردن اضافه نمایید.

در صورت استفاده از آب، ممکن است آب یخ بزند و باعث خرابی رادیاتور شود.
 خارج شدن  مایع خنک کننده

برای جلوگیری از صدمه دیدن قطعات یا رنگ خودرو بالفاصله محل را با آب بشویید.

یادآوری

روغن ترمز/ کالچ

  سطح روغن ترمز/ کالچ
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هشدار

 اضافه کردن روغن ترمز/ کالچ
 خارج شدن روغن ترمز/ کالچ بسیار خطرناک است. در صورت تماس روغن ترمز/ کالج با چشمها، توصیه 

می شود محل را با آب شسته و بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید.
 دقت کنید روغن ترمز/ کالچ بر روی بدن شما یا موتور نریزد، در غیر اینصورت ممکن است موجب آتش 

سوزی شود.
 پایین آمدن سطح روغن ترمز/ کالج

 سطح پایین روغن ترمز/ کالج بسیار خطرناک است این امر نشان دهنده سایش لنت های ترمز یا نشتی 
در سیستم ترمز می باشد و ترمزها کارایی خود را ازدست داده و منجر به بروز تصادفات شدید می شود.

در صورتیکه متوجه پایین بودن سطح روغن ترمز/ کالچ شدید، توصیه می شود ترمز و کالچ را کنترل و 
بررسی کنید.

 اگر سطح روغن ترمز/ کالچ کم است، روغن را تا خط MAX اضافه کنید. قبل از اضافه کردن روغن اطراف 
درب مخزن روغن را کاماًل تمیز نمایید.

 روغن ترمز/ کالچ سطح رنگ را ازبین خواهد برد. اگر روغن بطور اتفاقی بر روی سطح رنگ شده ریخت، 
بالفاصله آن را با آب بشویید.

 از روغن ترمز/ کالچ توصیه نشده استفاده نکنید، چون سیستم ها را خراب می کند. ترکیب روغن های 
متفاوت همچنین سیستم ها را خراب می نماید.

 اگر سیستم نیاز به اضافه کردن یا تعویض یا روغن جدید دارد، توصیه می شود برای سرویس خودرو با 
نمایندگی مجاز گروه بهمن مشورت نمایید.

یادآوری
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توجه:
سطح روغن فرمان هیدرولیک در مخزن روغن را با موتور خاموش و سرد مورد بازدید قرار دهید. در صورت 

نیاز، روغن اضافه نمایید. روغن فرمان هیدرولیک نیاز به تعویض دوره ای ندارد.

سطح روغن فرمان هیدرولیک باید بین عالمت های 
"MAX" و "MIN" باشد.

)CA4605 توصیه می شود از روغن فرمان هیدرولیک توصیه شده استفاده نمایید ) مخصوص موتور

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

روغن فرمان هیدرولیک

برای جلوگیری از خرابی پمپ فرمان هیدرولیک نباید خودرو برای مدت طوالنی در زمانیکه سطح روغن 
فرمان هیدرولیک پایین است کار نماید.

یادآوری
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قطب مثبت
قطب منفی

اتصاالت بستهای باتری

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

رادیاتور و کندانسور را بررسی کرده و اجسام خارجی اطراف آنها را جمع آوری کنید.
در صورت کثیف بودن یا عملکرد غیر عادی رادیاتور و کندانسور، توصیه می شود برای بررسی خودو با نمایندگی 

مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

سیستم مدیریت تأمین نیرو می تواند ولتاژ خروجی ژنراتور و دریافت اطالعات وضعیت باتری برای تشخیص شارژ 
مطلوب ولتاژ را به موقع تنظیم نماید.

این سیستم می تواند در صورت افزایش برق خودرو، مصرف سوخت را کاهش دهد.
به روش زیر باتری را کنترل و بررسی کنید

  نمای بیرونی باتری
از خورده نشدن قطعه های باتری و شل نشدن اتصاالت، نداشتن ترک خوردگی یا شل نشدن اتصاالت بستهای 

باتری اطمینان حاصل کنید.

رادیاتور و کندانسور

باتری

هشدار

 در صورت داغ شدن موتور
از تماس با رادیاتور و کندانسور خودداری کنید، زیرا باعث سوختگی می شود.

1
2
3
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3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

پیش از شارژ مجدد باتری
در صورت شارژ مجدد باتری، گاز هیدروژن که گاز قابل اشتعال و احتراقی است تولید می شود. بنابراین قبل از 

شارژ مجدد باتری به پیشگیری های زیر توجه کنید:
 در صورت شارژ مجدد باتری نصب شده بر روی خودرو، از قطع بودن اتصال منفی مطمئن شوید.

 در صورت اتصال و قطع کابلهای شارژ کننده به باتری از قرار داشتن کلید برق روی شارژ در موقعیت خاموش 
OFF مطمئن شوید.

هشدار

 مواد شیمیایی باتری
یک باتری شامل مواد سمی و اسید سولفوریک خورنده می باشد و ممکن است گاز هیدروژن که گازی 
قابل اشتعال و احتراق است را تولید کند. برای کاهش احتمال صدمات جسمی جدی، در صورت کار در 

نزدیکی یا روی باتری به پیشگیری های زیر توجه کنید:
 از تماس قطبهای باتری بوسیله ابزاری که باعث جرقه زدن می شود خودداری کنید.

 در نزدیکی باتری از روشن کردن کبریت یا سیگار کشیدن خودداری کنید.
 از فرو بردن یا تنفس الکترولیت باتری خودداری کنید.

 در صورت کار کردن در نزدیکی باتری از عینکهای ایمنی استفاده نمایید.
 باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 مکان شارژ کردن ایمن باتری
باتری را همواره در فضای باز شارژ کنید. در مکانهایی که از تعویه مناسب برخوردار نیستند مانند مکانهای 

بسته یا پارکینگها از شارژ کردن باتری خودداری کنید.
 بازدید اضطرای مایع الکترولیت

 در صورت ورود مایع الکترولیت به چشمها، بالفاصله با آب تمیز به مدت 15 دقیقه چشمها را شستشو 
دهید و به پزشک مراجعه کنید. در صورت امکان تا رسیدن به نزدیکترین مرکز پزشکی با استفاده از آب 

و اسفنج یا پارچه به شستن چشمها ادامه دهید.
 در صورت رسیدن الکترولیت به پوست، محل را کاماًل بشویید. اگر احساس درد یا سوزش می کنید، 

بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
 در صورت ریختن الکترولیت بر روی لباس، برای جلوگیری از نفوذ مایع الکترولیت از طریق لباس به 

پوست، بالفاصله لباس را از تن خارج کنید.
 در صورت خوردن اتفاقی مایع الکترولیت، مقدار زیادی آب یا شیر، یا شیر محتوی هیدروکسید منیزیم 
)بعنوان ضد اسید و ملین بکار می رود(، تخم مرغ خام زده شده یا روغن گیاهی خورده و بالفاصله به 

پزشک مراجعه کنید.
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 توصیه می شود به پیشگیری های زیر در خصوص حالت عملکرد مطلوب باتری توجه کنید:
 از نصب ایمن باتری مطمئن شوید.

 سر باتری را تمیز و خشک نگه دارید.
 قطبهای باتری اتصاالت آن را تمیز و ایمن نگه دارید.

 اگر خودرو مدت طوالنی پارک می باشد، سیم اتصال باتری را قطع کرده و آن را هر 6 هفته یکبار مجدد 
شارژ کنید.

 کابلهای مثبت و منفی باتری را به ترتیب به کابهای مثبت و منفی خودرو وصل کنید. از اتصال معکوس 
جداً خودداری کنید، در غیر اینصورت باعث صدمه دیدن تجهیزات الکتریکی خودرو می شود.

 از سر و ته و کج کردن باتری خودداری کنید، زیرا باعث نشت مایع الکترولیت آن می شود.

یادآوری
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در صورت عمل نکردن شیشه شوی، ممکن است 
مخزن مایع شیشه خالی باشد. مایع شیشه شوی 

به مخزن اضافه کنید.

CA4GD5 مخصوص موتور

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

مایع شیشه شوی

هشدار

 جهت پر کردن مجدد مایع شیشه شوی
در صورت روشن یا داغ بودن موتور از پر کردن مایع شیشه شوی خودداری کنید. زیرا مایع شیشه شوی 

حاوی الکل می باشد و در صورت ریختن بر روی موتور باعث آتش سوزی می شود.

 از محلول آب صابون با مایع ضد یخ موتور بجای مایع شیشه شوی استفاده نکنید. در غیر اینصورت باعث 
صدمه دیدن سطح رنگ شده خودرو می شود.

 در صورت لزوم مایع شیشه شوی را با آب رقیق کنید.

یادآوری
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آج نو
نشانگر فرسایش آج

آج فرسوده
در صورت ظاهر شدن نشانگر فرسایش آج، 

الستیک را تعویض نمایید.

الگوی جابجایی چهار الستیک خودروی مجهز به 
الستیک زاپاس )رینگ فوالدی(* برای این مدل 

جابجایی مناسب می باشد.
آنها  الستیک ها  یکنواخت  فرسایش  برای 
را در هر 8000 تا 10000 کیلومتر جابجا 

نمایید

  جابجایی الستیک

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
الستیک ها

جابجایی یا تعویض الستیک ها به فرسایش آج الستیک بستگی دارد.
  کنترل و بررسی الستیک ها

1
2
3

* : CA7165AT5G1 Luxury, CA7165MT5G 
    Comfortable, Luxury
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 جابجایی چهار الستیک خودروی مجهز به 
الستیک زاپاس )رینگ آلومینیومی(* برای 

این مدل جابجایی مناسب می باشد.

توجه:
 1- تمام الستیکهای زاپاس بدون حسگر اندازه گیری فشار باد الستیک می باشند.

2- خودرو مجهز به سیستم اندازه گیری فشار باد الستیک می باشد.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

الستیک های یک جهته و الستیک های رادیال که دارای الگوی آج نامتقارن می باشند، را فقط از جلو به 
عقب نه حالت کنار به کنار جابجا نمایید. اگر الستیک ها به حالت کنار به کنار جابجا شوند عملکرد الستیک 

تقلیل پیدا خواهد نمود.
از الستیک های زاپاس با رینگ فوالدی فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید و از بکار بردن آنها به مدت 

طوالنی خودداری کنید.

یادآوری

* : CA7165AT5G1 Honourable
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  نمونه ای از عالئم و مفهوم آنها در الستیک ها
نمونه از عالئم الستیک ها را در شکل مقابل مالحظه می کنید.

اطالعات عالئم مشخصه الستیک ها

باتوجه به اطالعات مربوط به عالئم الستیک ها در جدول فوق، الستیک مناسبی را انتخاب نمایید.

مشخصه سرعت
پهنای الستیک

نسبت ارتفاع پهنا
کد الستیک های
 رادیال )سیمی (

)im( قطر دیواره مشخصه مقدار بار )تایرهای ZR فاقد این مشخصه هستند(

حداکثر سرعت مجاز Km/hمشخصه سرعت

Q160

R170

S180

T190

U200

H210

V240

W270

Y300

ZR240 با باالتر
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3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

 اقدامات حفاظتی چرخ
 حین رانندگی در کنار جدول پیاده رو یا موانع مشابه، در امتداد مانع و تا جائیکه امکان دارد در وضعیت 

عمودی رانندگی کنید.
 سطح الستیک را به موادی مانند گریس، روغن و سوخت آغشته نکنید.

 میزان صدمه دیدگی الستیک )مانند بریدگی، ترک خوردگی یا باد کردگی ناهمگون( را بطور دوره ای کنترل 
و بررسی کنید، و آلودگی را از سطح آج الستیک تمیز کنید.

 اقدامات نگهداری الستیک
 قبل از پیاده کردن الستیک آن را عالمت گذاری کنید زیرا جهت جابجایی را نشان می دهد و تایر را باتوجه 
به عالمتهایی که جهت جابجایی همان چرخ و باالنس مناسب آن را نشان می دهد در وضعیت اصلی خودش 

قرار دهید.
 چرخ ها و الستیک های پیاده شده را در محیطی سرد، خشک و تاریک به دور از نور مستقیم خورشید 

نگهداری کنید. 
 صدمات پنهانی

تشخیص صدمات وارده به الستیک ها و دیواره ها هموار مشکل بوده است. در صورتیکه تجربه لرزش غیر عادی 
یا کشش خودرو به یک سمت را داشته اید، این امر نشان دهنده وجود یک یا چند نقص در الستیک ها می باشد. 

برای بررسی الستیک ها بالفاصله با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.
 شرایط تعویض الستیک ها:

 در صورت مواجه شدن با خرابی های الستیک مانند بریدگی، ترک خوردگی یا وجود شکاف، ظاهر شدن 
شکاف عمیق بر روی بافت الستیک و یا باد کرد ناهمگون آن.

 در صورت مکرر پنچر شدن یا تعمیر نشدن الستیک به دلیل صدمات دیگر.
 محدوده عمر الستیک

از بکار بردن الستیک های که 6 سال از عمر آنها گذشته و فرسوده خودداری کنید. در صورتیکه مجبور به 
استفاده از الستیک های کهنه هستید با احتیاط و آهسته رانندگی کنید.

 فرسودگی آج الستیک های یخ شکن کمتر از mm 4 یا بیشتر 
کاهش آشکار کارایی الستیک های یخ شکن
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هشدار

 شرایط بازرسی و تعویض الستیک ها
جهت جلوگیری از بروز تصادف به پیشگیری های زیر توجه کنید. در غیر اینصورت، بی توجهی باعث خرابی 
قطعات محرک خودرو و نیز ازبین رفتن تعادل ماشین و در نتیجه منجر به بروز تصادف و صدمات جسمی 

جدی می شود.
 از استفاده کردن از تایرهایی با توجه به شرکت های سازنده مختلف، مدلها، الگوی آج یا فرسایش آج 

خودداری کنید.
 استفاده کردن از دیگر تایرهایی که مشخصات آن توسط گروه سازندگان CHINA FAW برای خودروی 

شما توصیه نشده است خطرناک می باشد.
 از استفاده کردن ترکیبی از الستیک های که دارای ساختارهای متفاوتی هستند )الستیک های سیمی، 

تقویتی ساده و ساده( خودداری کنید.
 از استفاده کردن ترکیبی از الستیک های تابستان، تمام فصول و زمستان خودداری کنید.

 از استفاده کردن از الستیکی که بر روی خودروی دیگر استفاده شده خودداری کنید.

 حین رانندگی در جاده های لغزنده یا پر دست انداز مراقبت الزم را به عمل آورید. این شرایط باعث 
بادکردگی ناهمگون الستیکها و منجر به ترکیدگی آن ها می شود.

 از ادامه رانندگی باد الستیک کم باد خودداری کنید. زیرا باعث خرابی الستیک ها و رینگ آن ها می شود.

یادآوری

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
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همیشـه بـاد تایرهـا را در فشـار مناسـب نگـه دارید، پر بـاد یا کـم باد بـودن تایرها بـر کیفیت 
رانندگـی و حفـظ تعـادل خـودرو تأثیر می گـذارد. فشـار بـاد السـتیک را حداقل ماهـی یکبار 

کنتـرل و بررسـی کنید.

برچسب فشاد باد الستیک بر روی قاب درب 
سمت راننده قرار دارد.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
فشار باد الستیک

 تأثیرات فشار باد نامناسب الستیک ها
کم باد بودن الستیکها:

 بدلیل افزایش مقاومت پرخش الستیک ها، میزان مصرف سوخت افزایش پیدا می کند.
 عملکرد پایداری و تعادل خودرو کاهش پیدا می کند.

 در صورتیکه الستیکها از فشار باد مناسبی برخوردار نباشند باعث، آسیب دیدگی و داغ شدن چرخ ها و در 
نتیجه ترکیدن الستیک ها و همچنین جدا شدن الستیک از دیواره رینگ و کاهش ایمنی آن می شود.

 سایش غیر منتظره در دو طرف الستیک بوجود می آید.
 فرسایش رانندگی کاهش پیدا می کند.

پرباد بودن الستیکها :
 آسایش زیادی در قسمت وسط الستیک بوجود می آید.

 در صورت پر باد بودن الستیکها، آنها به راحتی دچار ترک خوردگی و ترکیدگی قرار می گیرند.
 دستور العمل های مربوط به کنترل فشاد باد الستیک

فشار باد الستیک را به موقع کنترل و بررسی کنید، حتی اگر خودروی شما مجهز به سیستم اندازه گیری فشار 
باد الستیک باشد، این سیستم فشار باد و دمای الستیک را به شما یادآوری می کند. در صورت کنترل فشار 

باد الستیک به موارد زیر توجه کنید:
 همیشه در زمان سرد بودن الستیک ها، فشار باد آنها را کنترل نمایید.

در صورت پارک بودن خودرو حداقل به مدت 3 ساعت یا رانندگی نکردن بیش از 1/5 کیلومتر، می توان فشار 
باد مناسب الستیک ها را می توان خواند.

 همیشه از گیج اندازه گیری فشار باد الستیک استفاده نمایید.
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 فشار باد الستیک های گرم )بعد از رانندگی( بطور معمول از مقدار توصیه شده بیشتر است.
برای تنظیم فشار باد الستیک های گرم هوای درون الستیک را خالی یا کم نکنید.

 ظرفیت وزن خودرو را افزایش ندهید.
وزن سرنشینان و محفظه بار را طوری در نظر بگیرید که موجب تعادل خودرو شود.

توجه:
خودروهای مجهز به سیستم اندازه گیری فشار باد الستیک

دما و فشار باد الستیک را هر 24 تا 36 ثانیه نشان می دهد. در صورت متوقف بودن خودرو تغییرات در فشار باد 
الستیک را پس از 15 دقیقه هر 24 تا 36 ثانیه نشان می دهد.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

هشدار

 فشار باد نامناسب الستیک ها برای حفظ عملکرد الستیک ها خطرناک می باشد.
همیشه باد الستیک ها را در فشار مناسب نگه دارید، در غیر اینصورت باعث بروز شرایط زیر می شود:

 فرسایش شدید
 فرسایش غیرمنتظره

 ضعیف شدن حفظ تعادل خودرو
 ترکیدگی در اثر داغ شدن الستیک ها

 ضعیف شدن آب بندی لبه های الستیک
 تغییر شکل رینگ و / یا جدا شدن رینگ از الستیک
 امکان صدمه دیدن الستیک در اثر خطرات جاده ای

یادآوری

 جهت بازرسی و تنظیم فشار باد الستیک
از نصب مجدد درپوش سوپاپ باد کردن الستیک اطمینان حاصل کنید. بدون بستن درپوش سوپاپ 

ممکن است آلودگی یا رطوبت وارد سوپاپ شود و در نتیجه باعث نشت باد و تصادف گردد.
در صورت خراب شدن درپوش سوپاپ الستیک، بالفاصله با نوع جدید آنرا تعویض کنید.
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در صورت تابیدگی، ترک خوردگی یا خوردگی شدید، رینگ را تعویض نمایید.
در غیر اینصورت، باعث جدا شدن الستیک از رینگ و در نتیجه از دست دادن کنترل خودرو می شود.

  انتخاب رینگ
در صورت تعویض رینگ ها، از مشابه بودن رینگ جدید با رینگ پیاده شده باتوجه به ظرفیت بار، قطر، 
پهنای رینگ، و انحراف آن مطمئن شوید. توصیه می شود با مراجعه به  نمایندگی مجاز گروه بهمن 

اقدام به تعویض رینگ خودرو کنید.
استفاده از رینگ های زیر توصیه نمی شود:

 رینگ هایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت می باشند.
 رینگ های تابیده شده و خارج شده از حالت اولیه

  هشدارهای رینگ آلومینیومی
 از پیچ های مناسب رینگ و آچارهایی که برای این نوع رینگ )آلومینیومی( طراحی شده اند استفاده 

نمایید.
 حین استفاده از زنجیر چرخ به رینگ های آلومینیومی صدمه وارد نکنید.

 حین باالنس کردن چرخها از وزن مناسب توصیه شده نمایندگی مجاز گروه بهمن یا مشابه آن 
استفاده نمایید.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
رینگ

هشدار

 جهت تعویض چرخ ها
از چرخ هایی که از نظر اندازه با نوع اصلی آن متفاوتند استفاده نکنید، زیرا باعث ازدست دادن کنترل خودرو 

حین رانندگی می شود.
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وسط  به سمت  را  داشبورد  دو طرف جعبه 
فشار دهید.

تا  جعبه داشبورد را به طرف پایین کشیده 
کاماًل باز و پوشش فیلتر نمایان شود

برای حفظ راندمان ایرکاندیشن )کولر( فیلتر آن را بطور مرتب تعویض کنید.
  فیلتر ایرکاندیشن

1مرحله  سیستم ایرکاندیشن را به حالت گردش هوای داخلی تنظیم کنید.
در صورتیکه سیستم در حالت گردش هوای بیرونی تنظیم باشد، از پیاده کردن فیلتر 

خودداری کنید.
2مرحله  سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.

پوشش فیلتر را پیاده کنید.

فیلتر ایرکاندیشن را پیاده کنید.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
فیلتر ایرکاندیشن )کولر(

3مرحله

4مرحله

5مرحله

1

2
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فیلتر ایرکاندیشن را با نوع جدید آن از همان 
مدل تعویض کنید.

توجه:
فیلتر جدید را با توجه به جهت باالی فلش 

سیاه رنگ سوار کنید.

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

6مرحله

 تعویض متناوب فیلتر ایرکاندیشن )کولر(
در صورت قرار گرفتن در محیط های غبار آلود یا مکان هایی با جریان ترافیکی سنگین نیاز به تعویض به موقع 

فیلتر ضروری می باشد.
 در صورت کاهش شدید جریان هوا  از دریچه ها

ممکن است فیلتر مدور شده باشد. فیلتر را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید
 فیلتر ابرکاندیشن

در صورت نیاز به تعویض یا تمیز کردن فیلتر، توصیه می شود با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

یادآوری

 جهت استفاده از سیستم ایرکاندیشن
همواره از نصب فیلتر اطمینان حاصل کنید.

 جهت پیاده کردن فیلتر
 همواره برای پیاده کردن فیلتر از قرار داشتن سیستم در حالت گردش هوای داخلی مطئنن شوید. 
بکار بردن نیروی زیاد برای پیاده کردن فیلتر به مکانیزیم حرکت دریچه ورودی هوا آسیب زده و باعث 

عملکرد نادرست دریچه های ورودی و خروجی هوا می شود.
 در صورت کارکردن فن دمنده هرگز اقدام به تعویض فیلتر تمیز کننده هوا نکنید، در غیر این صورت 

باعث صدمات جسمی می شود.
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شیار  داخل  به  را  کوچکی  گوشتی  پیچ  آچار 
وارد کنید و برای خارج کردن کلید میکانیکی 

از دستگاه کنترل از راه دور زائده را فشار دهید.

آچار پیچ گوشتی پوشش داده شده بانوار چسب 
آرامی پوشش دستگاه  به  و  وارد شیار کنید  را 

کنترل از راه دور را بلند نمایید.

پوشش باتری را پیاده کنید.
باتری جدید را با قرار دادن جهت مثبت )+( 

به سمت باال سوار کنید.

در صورت خالی شدن باتری کلید، آن را با باتری جدیدی تعویض نمایید.
  وسایل مورد نیاز:

 آچار پیچ گوشتی ) برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه کنترل از راه  دور سر آچار پیچ گوشتی 
را با نوارچسب بپوشانید(

 باتری
  تعویض باتری

1مرحله  برای خارج کردن کلید میکانیکی، دکمه آزاد کننده را فشار دهید )←صفحه 2(

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
تعویض باتری کلید

2مرحله

3مرحله

4مرحله
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3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

 باتری توصیه شده 
 پیشنهاد می کنیم برای تعویض باتری از همان نوع یا مشابه آن که توسط  نمایندگی مجاز گروه بهمن توصیه 

شده استفاده نمایید.
 CR/620 :نوع باتری

 با توجه به قوانین کشور خود اقدام به دور ریختن باتری  های مصرف شده کنید.

هشدار

 پیاده کردن باتری و دیگر قطعات
از دسترس کودکان دور نگه دارید.

بدلیل کوچکی این قطعات ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و راه بلع را مسدود نماید.

یادآوری

 جهت عملکرد عادی پس از تعویض باتری 
به پیشگیری های زیر برای جلوگیری از بروز تصادف توجه کنید.

 همیشه با دستان خشک کار کنید، رطوبت ممکن است باعث زنگ زدگی باتری شود.
 از لمس کردن و حرکت تجهیزات داخل دستگاه کنترل از راه دور خودداری کنید.

 از خم کردن ترمینال های باتری خودداری کنید.
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درپوش آنرا به سمت بیرون باز کنید.

زائده ها را به سمت داخل فشار دهید و درپوش 
آنرا بلند کنید.

2مرحله  پس از خراب شدن سیستمی، با توجه به نقشه های داخل درپوش جعبه فیوز و با استفاده از 
جزئیات آن فیوز سوخته شده را پیدا نمایید.

  فیوزهای قرار گرفته در محفظه موتور

در صـورت کار نکـردن هـر کـدام از تجهیزات الکتریکی، ممکن اسـت فیوزی سـوخته باشـد. در 
ایـن حالـت، در صورت لـزوم فیوزها را بررسـی و تعویـض نمایید.

1مرحله  سوئیچ خودرو را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.
2مرحله  فیوزها در جاهایی که در زیر آورده شده قرار دارند، برای بررسی فیوزها به دستورالعمل های 

زیر توجه کنید.

  فیوزهای قرار گرفته در قسمت پایین داخل ستون محافظ 

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک
بررسی وتعویض فیوزها 
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فیوز سالم
فیوز سوخته

فیوز سوخته را با فیوز جدیدی برحسب 
آمپر مناسب آن تعویض کنید

به  فیوز  آمپر  محدوده  بررسی  برای 
فیوز  جعبه  درپوش  روی  مشخصات 

مراجعه کنید.

فیوز سالم
فیوز سوخته

با ابزار فیوزکش، فیوز را بیرون بکشید.

5مرحله  سوخته بودن فیوز را کنترل و بررسی کنید.

A تیپ

B تیپ

3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

4مرحله

1

1

2

2
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3-4 نگهداری خودرو توسط مالک

 موقعیت و محدوده آمپر فیوز
برای دانستن جزئیات بیشتر در مورد موقعیت و محدوده آمپر فیوز به نقشه های داخل درپوش جعبه فیوز 

مراجعه کنید.
 پس از تعویض کردن فیوزها

 در صورت روشن نشدن چراغ ها، ممکن است تعویض المپ چراغ ها ضروری باشد. توصیه می شود با  نمایندگی 
مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

 در صورت سوختن مجدد فیوز تعویض شده، خودرو را توسط نمایندگی مجاز گروه بهمن مورد بازرسی قرار 
دهید.

 وجود اضافه بار در مدارها

هشدار

 جلوگیری از خرابی سیستم ها و آتش گرفتن خودرو
به پیشگیری های زیر توجه کنید. بی توجهی به انجام این پیشگیری ها باعث صدمه دیدن خودرو و باعث 

آتش سوزی یا صدمات جسمی می شود.
 هرگز از فیوزی با محدوده آمپری باالتر از موارد مشخص شده در نقشه استفاده نکنید.

 همیشه از فیوز جدیدی که از نظر آمپر مشابه یا یکسان با فیوز سوخته شده است و توسط نمایندگی 
مجاز گروه بهمن توصیه شده استفاده نمایید.

هرگز اقدام به تعویض فیوز و سیم کشی آن نکنید، بی توجهی به این مورد باعث صدمات جدی یا حتی 
آتش سوزی می شود.

 هرگز اقدام به تعمیر فیوز یا جعبه فیوز نکنید.

یادآوری

 قبل از تعویض کردن فیوزها
مشخص کردن دلیل اضافه بار الکتریکی و تعمیر آن را به نمایندگی مجاز گروه بهمن بسپارید.
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1-5 اطالعات ضروری 
چراغ های خطر )فالشرها( اضطراری

در صـورت بـروز نقصـی در خـودرو، توصیـه می شـود خـودرو را بکنار جـاده برانید و فالشـرهای 
اضطـراری را روشـن کنیـد، اگـر بدلیـل خرابـی، خودرومتوقـف شـود، عـالوه بـر روشـن کردن 

فالشـرهای اضطـراری، مثلـث هشـدار را نیـز در پشـت خـودرو قـرار دهید.

مطابق شکل مقابل، برای روشن شدن تمامی 
فشار  را  دکمه  این  اضطراری  خطر  چراغ های 
دکمه  مجدد  آنها  شدن  خاموش  برای  دهید. 

فشار دهید.

 جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری
در صورت خاموش بودن موتور، غیر از مواقع ضروری از روشن گذاشتن چراغ  های خطر به مدت طوالنی 

خودداری کنید.

یادآوری



1

243

5

ری
طرا

اض
رد 

موا
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بکسل کردن خودرو

در صـورت آسـیب دیـدن چرخ های عقـب و محورهـا، در صـورت لـزوم از کامیـون یدک کش یا 
کامیونت مسـطح اسـتفاده نمایید.

در صـورت نیـاز به بکسـل کـردن خودرو، توصیه می شـود، بـا  نمایندگـی مجاز گروه بهمـن یا با 
مراکـز تجاری بکسـل تماس حاصـل نمایید، یـا از کامیون هـای جرثقیل یا کامیونت های مسـطح 

برای حمـل خودرو اسـتفاده کنید.
بـرای انجـام تمام بکسـل ها از سیسـتم زنجیر ایمن اسـتفاده نماییـد، و از تمام قوانین کشـوری/ 

اسـتانی و منطقـه ای مربوطه به عمل بکسـل کـردن اطـالع حاصل کنید.
در صـورت بکسـل کردن خودرو از سـمت جلـو، چرخ های عقب خـودرو و محور )اکسـل( باید در 

وضعیت مطلوبی قرار داشـته باشـند. )← صفحه 247(
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موارد زیر ممکن است مشکلی را درگیر بکس خودرو نشان دهد. توصیه می شود قبل از بکسل کردن خودرو 
با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

 موتور روشن می باشد ولی خودرو حرکت نمی کند
 صداهای غیرعادی از خودرو شنیده می شود.

در صورت در دسترس نبودن کامیون یدک کش در حالت اضطراری، از خودروی خود بطور موقت جهت 
بکسل کردن استفاده نمایید، از کابل یا زنجیر ایمن و اتصال آن ها به قالب بکسل، عمل بکسل کردن را 
انجام دهید. این عمل بکسل فقط در شرایطی که سطح جاده مسطح و سخت باشد و در زمان کوتاه با 

سرعت پایین امکان پذیر می باشد.
راننده برای تنظیم عزبیلک فرمان و پدال ترمز باید در خودرو سوار باشد. چرخ های خودرو، قطعات محرک 

خودرو، عزبیلک فرمان و پدال ترمز باید در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. 

قالب بکسل کردن

پیش از بکسل کردن 

بکسل کردن اضطراری

1-5 اطالعات ضروری 



1

245

5

ری
طرا

اض
رد 

موا

 نحوه بکسل کردن اضطراری
 »ON« موتور خاموش می باشد( یا روشن( »ACC« 1مرحله  سوئیچ خودرو را در وضعیت تجهیزات جانبی

)موتور روشن می باشد( قرار دهید. 
2مرحله  ترمز پارک ترمز دستی را آزاد کنید.

3مرحله  دسته تعویض دنده را در موقعیت دنده خالص »N« قرار دهید. 

هشدار

 پیشگیری های مربوط به بکسل کردن
  در صورت بکسل کردن خودرو احتیاط بیشتری را در نظر داشته باشید.

  از استارت های ناگهانی یا حرکت های غیرمنتظره که باعث وارد شدن فشار زیادی روی قالب بکسل 
اضطراری و کابل ها یا زنجیر ها می شود خودداری کنید.

 در صورت خاموش بودن موتور، نیروی برق کمکی برای فرمان و ترمزها عملکردی ندارد و عملکرد 
ترمزگیری یا فرمان پذیری را با مشکل بیشتری مواجه می سازد.

 سرعت خودرو را در Km/h 30 و فاصله از یدک کش را در Km 80 حفظ کنید.

 جلوگیری از وارد شدن صدمات جدی به گیربکس )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(
هرگز خودرو را از سمت عقب و قرار داشتن چرخ های جلو روی زمین بکسل نکنید.

زیرا باعث وارد شدن صدمات جدی به گیربکس می شود.
 در صـورت اسـتفاده نکـردن از کامیـون یدک کش در بکسـل کردن خـودرو )خودروهـای مجهز به 

گیربکـس معمولی(
آزاد کردن ترمز پارک )ترمز دستی( و قراردادن موقعیت دنده در حالت خالص )N( ضروری می باشد. 

یادآوری

1-5 اطالعات ضروری 
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قالب بکسل را بوسیله آچار چرخ محکم کنید.

و  کرده،  وارد  سوراخ  داخل  به  را  بکسل  قالب 
بوسیله دست آنرا تا اندازه ای سفت کنید.

با استفاده از پیچ گوشتی سر صاف که سر آن با نوار 
محافظ پوشیده شده است، درپوش سوراخ قالب 

بکسل را پیاده کنید.

نصب قالب بکسل 

هشدار

 پیشگیری مربوط به نصب قالب بکسل
از نصب محکم قالب بکسل اطمینان حاصل کنید. در صورتیکه قالب بکسل کاماًل محکم نشده باشد، 

ممکن است حین حمل بکسل شل شده و منجر به بروز تصادف شود.

1-5 اطالعات ضروری 
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ترمز دستی را آزاد کنید.

بکسل کردن از سمت جلو

هرگز از کامیون های جرثقیل کابلی یا زنجیره ای استفاده نکنید

هرگز از کامیون های یدک کش مجهز به باالبرنده چرخ استفاده نکنید

1-5 اطالعات ضروری 

 جلوگیری از آسیب دیدگی بدنه 
از جلو یا عقب، هرگز اقدام به یدک کش بوسیله کامیون های جرثقیلی کابلی یا زنجیره ای نکنید.

 جلوگیری از آسیب دیدگی خودرو
حین بلند کردن خودرو، بکسل کردن از انتهای مقابل خودروی بلند شده، از فاصله مجاز آن از سطح زمین 

مطمئن شوید در غیر اینصورت، حین بکسل کردن به خودرو صدمه وارد می شود. 

یادآوری

یادآوری
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بستن  برای  زنجیر  یا  کابل  از  استفاده  صورت  در 
خودرو، کابل یا زنجیر را خیلی محکم نکنید، زیرا 

باعث آسیب دیدگی خودرو می شود. 

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک: از غلتک های 
مخصوص بکسل کردن در زیر چرخ های جلو استفاده 

کنید.
اگر از غلتک بکسل استفاده نمی کنید، سوئیچ 
 »ACC« خودرو را در وضعیت تجهیزات جانبی
قرار داده و دسته تعویض دنده را در موقعیت 

خالص )N( جابزنید.

بکسل کردن از سمت عقب

1-5 اطالعات ضروری 

 جلوگیری از آسیب دیدگی جدی گیربکس )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(
هرگز خودرو را از سمت عقب با قرار داشتن چرخ های جلو روی زمین بکسل نکنید. 

 جلوگیری از آسیب دیدگی خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی(
در صورت خارج کردن کلید یا قراردادن سوئیچ خودرو در وضعیت قفل »LOCK« خودرو را بکسل نکنید. 

سیستم قفل فرمان قدرت الزم برای نگه داشتن چرخ های جلو در حالت مستقیم را ندارد.

یادآوری

از کامیونت های مسطح استفاده کنید.
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در صورت بروز اشکال 

بـا توجـه به نشـانه های زیـر، احتمـال دارد خودرو شـما نیـاز بـه تنظیم یا تعمیر داشـته باشـد. 
هرچـه زودتـر بـا عاملیت مجـاز FAW  تمـاس بگیرید.

  نشانه های دیداری
 نشستی روغن از زیر خودرو 

)نشستی آب حین عملکرد ایرکاندیشن )کولر( و نشتی آب از سوراخهای تخلیه لوله اگزوز عادی می باشد.(
 پنچری الستیک ها یا فرسایش ناهمگون الستیک ها 

 باالرفتن مدوام دمای مایع خنک کننده موتور از حد معمول 
  نشانه های شنیداری
 تغییر صدای اگزوز

 صدای جیغ مانند الستیک ها حین دورزدن
 صدای غیرعادی مربوط به سیستم تعلیق

 صدای مربوط به موتور 
  نشانه های عملکردی 

 خاموش شدن، لرزش یا حرکت غیرعادی موتور
 کاهش محسوس قدرت موتور

 کشش زیاد خودرو به یک طرف حین ترمزگیری
 کشش زیاد خودرو به یک طرف حین رانندگی روی جاده مسطح

 کاهش اثر ترمزگیری، احساس نرمی در پدال و تماس پدال ترمز با کف خودرو 
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صفحـه نمایشـگر خودرو بطـور کلی 6 صـدای آژیر یادآوری و عملکـرد نمایش خطـر را ایجاد می کند 
کـه شـامل هشـدار رادار دنده عقب، هشـدار سـرعت باال*، هشـدار نبسـتن کمربند ایمنـی*، باقی 
مانـدن کلیـد در سـوئیچ موتور، هشـدار روشـن مانـدن چراغ های خـودرو، هشـدار درگیـری ترمز 

دستی.
 در صورت گرفتن سـوئیچ خودرو در موقعیت روشـن ON، صداهای زیر شـنیده شـده و این هشـدارها 
ایجاد خواهند شـد: هشـدار رادار دنده عقب، هشـدار نبسـتن کمربند ایمنی*، هشـدار سـرعت باال* 

و هشـدار درگیری ترمز دستی 
در صـورت قـرار گرفتن سـوئیچ خـودرو در موقعیـت قفـل LOCK، صداهای زیر شـنیده شـده و این 
هشـدارها ایجاد خواهند شـد: هشـدار روشـن مانـدن چراغ ها خـودرو، هشـدار باقی مانـد کلید در 

مغزی سـوئیچ 
*: این عملکرد می تواند سفارشی داده شود.

جهـت دسـتیابی بـه جزئیات بیشـتر در مورد سـفارش دهنـده، توصیه می شـود بـا  نمایندگی مجاز 
گـروه بهمن مشـورت کنید.

در صورت روشـن شـدن یـا چشـمک زدن چراغ های خطر بـا خونسـردی عملکردهای زیـر را انجام 
دهیـد. در صورت روشـن شـدن یا چشـمک زدن چراغ هـای خطر و سـپس خاموش شـدن آنها، این 
عمـل نقصـی را در سیسـتم نشـان نمی دهد. اگـر پس از انجـام عملکردهـای زیر پیغام های هشـدار 

هنـوز هـم در صفحه نمایـش باقی مانده انـد، بـا  نمایندگی مجاز گـروه بهمن تمـاس بگیرید. 

2-5 مراحل اضطراری 
روشن شدن چراغ های هشدار یا شنیده شدن آژیر هشدار
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هشدارهای زیر، امکان وجود مشکل را در سیستم ترمز نشان می دهد خودرو را در محل امنی بالفاصله 
متوقف کنید و با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید. 

هشداری زیر احتمال آسیب دیدگی خودرو را نشان می دهد و منجر به بروز تصادف می شود. 
خودرو را در مکان امنی بالفاصله متوقف کنید و با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

2-5 مراحل اضطراری 

خودرو را بالفاصله متوقف کنید، ادامه رانندگی خطرناک می باشد 

خودرو را بالفاصله متوقف کنید

چراغ هشدار/ مواردچراغ هشدار 

چراغ نشانگر هشدار نقص سیستم ترمز
موارد زیر را نشان می دهد: 

   کاهش روغن ترمز
   نقص سیستم ترمز

چراغ نشانگر حالت پارک
در صورت کشیدن ترمز دستی، این چراغ روشن میشود )این حالت عادی است(

چراغ هشدار/ مواردچراغ هشدار 

چراغ نشانگر هشدار فشار غیرعادی روغن موتور
روشن شدن این چراغ کاهش فشار روغن موتور را نشان می دهد

چراغ نشانگر هشدار سیستم شارژ/ چراغ نشانگر هشدار نقص اتصاالت باتری
روشن شدن این چراغ نقص در سیستم شارژ خودرو را نشان می دهد. 

چراغ نشانگر هشدار دمای باالی مایع خنک کننده 
روشن شدن این چراغ افزایش دمای مایع خنک کننده را نشان می دهد، 

)در صورت قرار داشتن دما باالتر از 100 درجه سانتیگراد، صدای آژیر شنیده 
می شود(
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بی توجهی به جستجوی علت هشدار زیر ممکن است منجر به نقص در عملکرد سیستم و بروز تصادف شود. 
خودرو را در مکان امنی بالفاصله متوقف کنید و با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

خودرو را متوقف کنید و بالفاصله آنرا بررسی نمایید

چراغ هشدار/ مواردچراغ هشدار 

چراغ نشانگر هشدار نقص سیستم موتور
روشن شدن این چراغ نقصی را در سیستم کنترل موتور یا سیستم کنترل 

گازهای آالینده نشان می دهد.

چراغ نشانگر هشدار نقص کیسه هوا )ایربگ(
روشن شدن این چراغ نقص در سیستم ایربگ را نشان می دهد.

ABS چراغ نشانگر هشدار نقص سیستم
روشن شدن این چراغ نقص در سیستم ABS را نشان می دهد.

چراغ نشانگر هشدار نقص سیستم TPMS/ فشار غیرعادی باد الستیک
 روشن شدن این چراغ نقص در سیستم TPMS را نشان می دهد.

TCS چراغ نشانگر هشدار نقص سیستم
 روشن شدن این چراغ نقص در سیستم TCS را نشان می دهد.

چراغ نشانگر هشدار نقص سیستم گیربکس
روشن شدن این چراغ نقص در سیستم گیربکس را نشان می دهد.

2-5 مراحل اضطراری 
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پس از انجام مراحل مشخص شده برای اصالح مشکل بوجود آمده، خاموش شدن چراغ هشدار را بررسی 
و مطمئن شوید. 

روش های اصالح زیر را انجام دهید

موارد/ روش اصالحچراغ هشدار 

موارد: 
روشن بودن این چراغ باز بودن درب سمت راننده را نشان می دهد. 

روش اصالح: 
درب سمت راننده را ببندید.

موارد: 
روشن بودن این چراغ باز بودن درب چپ عقب را نشان می دهد. 

روش اصالح: 
درب چپ عقب را ببندید.

موارد: 
روشن بودن این چراغ باز بودن درب راست عقب را نشان می دهد

روش اصالح:
درب راست عقب را ببندید.

موارد: 
روشن بودن این چراغ باز بودن درب راست عقب را نشان میدهد.

روش اصالح:
درب راست عقب را ببندید.

موارد:
روشن بودن این چراغ کاهش سطح سوخت را نشان می دهد.

روش اصالح:
خودرو را بالفاصله سوخت گیری کنید.

موارد :
روشن بودن این چراغ نبستن کمربند ایمنی را نشان می دهد. 

روش اصالح:
کمربند ایمنی را ببندید.

2-5 مراحل اضطراری 
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 روشن شدن چراغ هشدار و  وجود  نقص حین رانندگی 
در صورت روشن شدن چراغ هشدار وجود نقص حین رانندگی، بالفاصله با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس 

بگیرید.

 چراغ هشدار نبستن کمربند ایمنی و حسگر تشخیص وجود سرنشین جلو
 در صورت قراردادن تشکچه روی صندلی، حسگر قادر به تشخیص وجود سرنشین نمی باشد و چراغ هشدار 

بدرستی عمل نمی کند.
 در صورت قراردادن بار روی صندلی سرنشین جلو، حسگر تشخیص وجود سرنشین باعث روشن شدن چراغ 

هشدار می شود، حتی اگر صندلی اشغال نشده باشد.

2-5 مراحل اضطراری 

* : CA7165AT5G1 Luxury, CA7165MT5G1 Luxury : CA7185AT5G1 Honourable



1

255

5

ری
طرا

اض
رد 

موا

پیاده کردن الستیک پنچر شده و تعویض آن با الستیک زاپاس
  پیش از بلند کردن خودرو بوسیله چک

 خودرو را روی سطح مسطح و سختی متوقف کنید.
 ترمز دستی را بکشید

 دسته تعویض دنده را در موقعیت پارک )p( )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(/ دنده عقب 
)R( )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی( قرار دهید.

 موتور را خاموش کنید.
 چراغ های خطر )فالشر( اضطراری را روشن کرده و از مثلث هشدار استفاده نمایید.

محل قرار گرفتن الستیک زاپاس و ابزارها

2-5 مراحل اضطراری 
پنچر شدن الستیک
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2-5 مراحل اضطراری 

درپوش الستیک زاپاس را باز و خارج کنید.

را  و جک  زاپاس  الستیک  نگهدارنده  بست های 
خالف جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده 
و پیاده کنید، و سپس الستیک زاپاس و جک را 

خارج نمایید.

خارج کردن الستیک زاپاس و جک
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2-5 مراحل اضطراری 

پیچ های چرخ را به آرامی شل کنید )یکبار چرخش(

از  الستیک ها  ناگهانی  حرکت  از  جلوگیری  برای 
بلوک مانع استفاده نمایید.

1 را بوسیله دست بچرخانید  پورت جک الستیک 
تااینکه فرورفتگی جک با نقطه محل جک تماس 

پیدا نماید.

تعویض الستیک پنچر شده

وضعیت مانعالستیک پنچر

جلو

سمت دست 
چپ

پشت الستیک سمت 
دست راست عقب 
بلوک مانع قرار دهید

سمت دست 
راست

پشت الستیک سمت 
دست چپ عقب 

بلوک مانع قرار دهید

عقب

سمت دست 
چپ

جلوی الستیک سمت 
دست راست جلو 

بلوک مانع قرار دهید.

سمت دست 
راست

جلوی الستیک سمت 
دست چپ جلو بلوک 

مانع قرار دهید.
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2-5 مراحل اضطراری

خودرو را بلند کنید تا الستیک به آرامی از سطح 
زمین باالتر قرار گیرد.

تمام پیچ های چرخ و سپس چرخ را پیاده کنید.
برای جلوگیری از خراشیدگی سطح رینگ 
قراردادن  و  کردن  پیاده  صورت  در  چرخ، 
الستیک روی سطح زمین، آنرا بگونه ای قرار 

دهید که پره های آن رو به باال باشد. 
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تمام  و  شده، جک  پنچر  5مرحله  الستیک 
ابزارها را در جای خود قرار دهید.

2-5 مراحل اضطراری 

تماس  از سطح  را  یا جسم خارجی  آلودگی  هر 
چرخ تمیز نمایید در صورت وجود جسم خارجی 
بر روی سطح تماس چرخ، حین حرکت خودرو 
ممکن است پیچ های چرخ شل شده و الستیک 

از خودرو جدا شود. 

چرخ را سوار کرده و هر پیچ چرخ را با دست بطور 
برابر محکم کنید. پیچ های چرخ را محکم کنید تا 
اینکه پورت محل گوه )کنیک( با محل نشستن 

پیچ چرخ در رینگ تماس پیدا کند.

خودرو را پایین آورید.

مطابق شکل پیچ های چرخ را محکم سفت کنید.
گشتاور سفت کردن: 

88.0 - 127.0 N·m

نصب الستیک زاپاس

2مرحله

3مرحله

4مرحله

1مرحله
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2-5 مراحل اضطراری 

هشدار

 نحوه استفاده از جک 
استفاده نادرست از جک ممکن است باعث افتادن ناگهانی خودرو از روی جک شده و منجر به صدمات 

جسمی جدی یا مرگ شود.
 از جک برای منظور دیگری غیر از تعویض الستیک ها یا سوارکردن و پیاده کردن زنجیر چرخ استفاده 

نکنید.
 برای تعویض الستیک فقط از جک مناسب با این خوردو استفاده نمایید.

 هرگز از الستیک تعویض شده در خودروهای دیگر استفاده نکنید.
 همیشه قرار داشتن ایمن جک در محل جک را بررسی و مطمئن شوید.

 هرگز قسمتی از بدن خود را زیر خودرویی که بوسیله جک بلند شده قرار ندهید.
 در صورت قرار داشتن خودرو روی جک از استارت زدن و روشن نمودن موتور خودداری کنید.

 در صورت قرار گرفتن کسی داخل خودرو از بلند کردن خودرو خودداری کنید.
 حین بلند کردن خودرو از قرار دادن اجسام روی یا زیر جک خودداری کنید.
 برای تعویض چرخ هرگز خودرو را در ارتفاعی باالتر از مقدار مجاز بلند نکنید.

   برای جلوگیری از صدمه وارد آمدن به افرادی که روی یا نزدیک خودرو کار می کنند حین پایین آوردن 
خودرو مراقبت الزم را بعمل آورید.

 تعویض الستیک پنچر شده 
به پیشگیری های زیر توجه کنید بی توجهی باعث شل شدن پیچ های چرخ و جدا شدن چرخ شده و در 

نتیجه صدمات جسمی جدی می شود:
 هرگز پیچ های چرخ را آغشته به روغن یا گریس نکنید.

   روغن یا گریس ممکن است باعث محکم سفت شدن پیچ های چرخ شده و منجر به آسیب دیدگی چرخ 
یا پیچ های چرخ شود. بعالوه، گریس یا روغن می تواند باعث شل شدن پیچ های چرخ شده و منجر به جدا 

شدن چرخ شود و در نتیجه بروز تصادف شدید گردد. روغن و گریس را از پیچ های چرخ تمیز کنید .
 بالفاصله پس از تعویض چرخ، پیچ های چرخ را با آچار گشتاور سنج به اندازه استاندارد تعیین شده توسط 

نمایندگی مجاز گروه بهمن  سفت کنید.
در صورت وجود آسیب دیدگی در سوراخ پیچ های چرخ، خودرو را توسط نمایندگی مجاز گروه بهمن 

بررسی کرده و چرخ ها را تعویض نمایید.
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 از رانندگی با خودروی دارای الستیک پنچر خودداری کنید.
 به رانندگی با خودروی دارای الستیک پنچر ادامه ندهید.

در صورت ادامه رانندگی با خودروی دارای الستیک پنچر، حتی در مسافت کوتاه می تواند باعث آسیب 
دیدگی الستیک شده که در اینصورت چرخ غیرقابل تعمیر بوده و منجر به تصادف می شود. 

یادآوری
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2-5 مراحل اضطراری 
روشن نشدن موتور خودرو

حتـی با انجـام روش های درسـت اسـتارت زدن )←صفحه 81( موتور روشـن نمی شـود. به دالیل 
زیر توجـه کنید.

  حتی در صورت عملکرد عادی استارتر، موتور روشن نمی شود. یکی از موارد زیر باعث بوجود آمدن 
این مشکل شده است:

 سوخت کافی در باک خودرو وجود ندارد.
خودرو را سوخت گیری کنید.

 شناور شدن موتور در آب
مجدد موتور را استارت بزنید و روش های درست استارت زدن را انجام دهید. )← صفحه 77(

 وجود نقص در سیستم ایموبالیزر )ضد سرقت( موتور )← صفحه 42(
  استارتر به آرامی می چرخد، چراغ های داخلی و چراغها جلو کم نور می شوند، یا صدای بوق شنیده 

نمی شود یا میزان بلندی صدا پایین می باشد. 
 یکی از موارد زیر باعث بوجود آمدن این مشکل شده است:

 خالی شدن شارژ باتری )← صفحه 266(
 اتصاالت ترمینال باتری شل یا دچار خوردگی شده باشند.

  استارتر نمی چرخد. 
سیستم اتصاالت موتور ممکن است بدلیل مشکل الکتریکی مانند مدار باز دچار این نقص شده باشد 
  استارتر نمی چرخد، چراغ های داخلی و چراغ های جلو روشن نمی شوند یا صدای بوق شنیده نمی شود.

یکی از موارد زیر باعث بوجود آمدن این مشکل شده است:
 قطع اتصال ترمینال های باتری

 خالی شدن شارژ باتری
در صورت حل نشدن مشکل یا آشنا نبودن با نحوه تعمیر آن ها با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس 

بگیرید.   
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در صورتیکـه پـای شـما روی پـدال ترمز می باشـد ولـی دسـته تعویض دنـده درگیر نمی شـود، 
ممکن اسـت مشـکلی در سیسـتم قفـل تعویض دنده )سیسـتمی کـه از عملکرد ناگهانی دسـته 
تعویـض دنـده جلوگیری مـی کند( بوجـود آمده باشـد خـودرو را توسـط نمایندگی مجـاز گروه 

کنید. بازرسـی  بهمن 
بـرای اطمینـان از درگیر شـدن دسـته تعویض دنـده مراحـل زیر را بعنـوان روش هـای اضطراری 

انجـام دهید. 
1مرحله  ترمز دستی را بکشید

2مرحله  سوئیچ خودرو را در موقعیت تجهیزات جانبی Acc قرار دهید.

3مرحله  پدال ترمز را فشار دهید.

با استفاده از پیچ گوشتی، درپوش کلید بازکردن 
قفل اضطراری را بلند کنید، و پیچ گوشتی را به 
داخل سوراخ وارد کرده و کلید باز کردن قفل 

اضطراری را فشار دهید. 
دسته تعویض دنده هم اکنون درگیر می شود. 

2-5 مراحل اضطراری 
درگیر نشدن دسته تعویض دنده به موقعیت پارک P )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

4مرحله
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درصـورت گم یـا دزدیده شـدن کلیدهای خـودرو، کلیدهـای باقی مانده یا پالک شـماره 
کلیـد را بالفاصله بـه نمایندگی مجـاز گروه بهمـن تحویل دهید. 

پـس از سـاختن کلیدهای جدیـد، کلیدهای گـم یا دزدیده شـده غیرفعال می شـوند. هر 
تغییـر غیرمجاز یا اسـتفاده از قطعـات یدکی غیرواقعـی باعث ایجاد مشـکل در عملکرد 

می شود.  سیسـتم 

2-5 مراحل اضطراری 
گم شدن کلیدها
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در صـورت عملکـرد نادرسـت کلیـد کنتـرل از راه دور می توان بوسـیله کلید مکانیکـی درب ها را 
بـاز نمـود. )← صفحه 8(

2-5 مراحل اضطراری 
عملکرد نادرست کلید کنترل از راه دور

 تعویض باتری کلید
در صورت خالی شدن باتری کلید کنترل از راه دور، باتری آنرا بموقع تعویض کنید. )← صفحه 235(
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در صورت خالی شـدن شـارژ باتری روشـهای زیر را برای روشـن کـردن موتور انجـام دهید در این 
مـورد با کارگاههـای تعمیراتی مجاز یا نمایندگـی مجاز گروه بهمـن تماس بگیرید.  

  در صورت داشتن مجموعه ای از کابلهای باتری کمکی )تقویت کننده( و خودروی دوم با باتری 12 
ولت، با استفاده از روشهای  زیر به روشن شدن خودرو کمک می کنید. 

1مرحله  درپوش مثبت باتری را باز کنید.

3مرحله  موتور خودرو دوم را روشن کنید، به آرامی سرعت موتور را افزایش داده و در همان سطح 

حدود 5 دقیقه باقی بمانید تا باتری خودروی شما مجدد شارژ شود.
4مرحله  موتور خودرو دوم را روشن نگه دارید، و سوئیچ خودرو خود را در موقعیت روشن ON قرار 

دهید، سپس موتور را استارت بزنید.
5مرحله  در صورت روشن شدن با موفقیت موتور خودرو ، کابلهای باتری کمکی را عکس روش وصل 

کردن، جدا کنید.
در صورت روشن شدن موتور خودرو، بالفاصله برای بازرسی خودرو آنرا به نمایندگی مجاز گروه بهمن 

انتقال دهید.

2-5 مراحل اضطراری 
خالی شدن شارژ باتری

کابلهای باتری کمکی را وصل کنید.2مرحله
خودرو  روی  را  باتری   )+( مثبت  ترمینال 

خود وصل کنید. 
ترمینال مثبت )+( باتری را روی خودرو دوم 

وصل کنید.
ترمینال منفی )-( باتری را روی خودرو دوم 

وصل کنید.
ترمینال منفی )-( باتری را روی خودرو خود 

وصل کنید.
) اتصال بدنه موتور هم باید وصل باشد(

1

3

2

4
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هشدار

 جلوگیری از آتش سوزی یا انفجار باتری
به پیشگیری های زیر جهت جلوگیری از جرقه زدن ناگهانی گاز قابل اشتعال که  از باتری خارج می شود 

توجه کنید:
 کابل های باتری کمکی را بطور صحیح وصل کنید.

 از تماس کابل های باتری کمکی با ترمینال های + یا - جلوگیری کنید.
 از قرار گرفتن باتری در نزدیکی با شعله باز، سیگار یا کبریت روشن، فندک جلوگیری کنید.

 پیشگیری های باتری
به  باتری  به  زدن  دست  صورت  در  می باشد.  خورنده  اسیدی  الکترولیت  و  سمی  مواد  شامل  باتری 

پیشگیری های زیر توجه کنید:
 در صورت دستکاری باتری از دستکش ایمنی استفاده کنید، مواظب باشید مایع باتری با پوست یا لباس 

و بدنه خودرو تماس پیدا نکند.
 بر روی باتری خم نشوید.

 اگر بطور اتفاقی مایع باتری با پوست یا چشم تماس پیدا کرد، بالفاصله محل آسیب دیده را با آب شستشو 
دهید و به پزشک مراجعه کنید. تا رسیدن به مرکز پزشکی، پارچه یا اسفنج مرطوبی را روی محل آسیب 

دیده قرار دهید. 
 همیشه دست ها را پس از دستکاری سرویس باتری، ترمینال ها و دیگر قسمت های مربوط به باتری 

بشویید. 
 باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 جلوگیری از آسیب دیدگی خودرو 
از هل دادن و کشیدن خودرو خودداری کنید، زیرا ممکن است سه راهه کاتالیست کانورتر داغ شده و 

آسیب ببیند.
 جهت دستکاری کابل های باتری کمکی

دقت کنید، کابل های باتری کمکی در صورت متصل شدن یا جدا کردن در فن خنک کننده یا تسمه های 
موتور گیر نکند.

یادآوری

 از خالی شدن شارژ باتری جلوگیری کنید.
 در صورت خاموش شدن موتور، چراغ های جلو و سیستم صوتی را خاموش کنید. 

 در صورت رانندگی با سرعت پایین به مدت طوالنی مانند رانندگی در ترافیک سنگین، تجهیزات الکتریکی 
غیرضروری را خاموش کنید.

2-5 مراحل اضطراری 
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در صورت لزوم، مایع خنک کننده موتور را اضافه 
کنید )← صفحه 216(

کننده  مایع خنک  نبودن  دسترس  در  در صورت 
موتور، بطور اضطراری با  نمایندگی مجاز گروه بهمن 

تماس بگیرید.

:)BWH داغ کردن موتور )مخصوص موتور 
1مرحله  خودرو را در محل ایمنی متوقف کنید و سیستم ایرکاندیشن )کولر( را خاموش نمایید.

2مرحله  بررسی کنید اگر بخاری از زیر درب موتور خارج می شود. 

در صورت مشاهده بخار:
موتور را خاموش کنید. پس از فرو نشستن بخار درب موتور را با دقت بلند کنید 

و سپس موتور را مجدد استارت بزنید.
در صورت مشاهده نکردن بخار:

موتور را روشن نگه داشته و درب موتور را با دقت بلند کنید. 
3مرحله  بررسی کنید اگر فن خنک کننده کار می کند.

در صورت کارکردن فن:
تا پایین آمدن دمای مایع خنک کننده منتظر بمانید )روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود( 

و سپس موتور را خاموش کنید.
در صورت کار نکردن فن:

موتور را خاموش کنید و با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.
4مرحله  پس از خنک شدن به اندازه کافی موتور، سطح مایع خنک کننده موتور را کنترل و بررسی کنید 

و رادیاتور را از نظر نشستی بازرسی نمایید.

2-5 مراحل اضطراری 
داغ کردن موتور

5مرحله
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در صورت لزوم، مایع خنک کننده موتور را اضافه 
کنید )← صفحه 216(

کننده  مایع خنک  نبودن  دسترس  در  در صورت 
موتور، بطور اضطراری با نمایندگی مجاز گروه بهمن 

تماس بگیرید.

:)CA4GD5 داغ کردن موتور )مخصوص موتور 
1مرحله  خودرو را در محل ایمنی متوقف کنید و سیستم ایرکاندیشن )کولر( را خاموش نمایید.

2مرحله  بررسی کنید اگر بخاری از زیر درب موتور خارج می شود. 

در صورت مشاهده بخار:
موتور را خاموش کنید. پس از فرو نشستن بخار درب موتور را با دقت بلند کنید 

و سپس موتور را مجدد استارت بزنید.
در صورت مشاهده نکردن بخار:

موتور را روشن نگه داشته و درب موتور را با دقت بلند کنید. 
3مرحله  بررسی کنید اگر فن خنک کننده کار می کند.

در صورت کارکردن فن:
تا پایین آمدن دمای مایع خنک کننده منتظر بمانید )روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود 

( و سپس موتور را خاموش کنید.
در صورت کار نکردن فن:

موتور را خاموش کنید و با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.
4مرحله  پس از خنک شدن به اندازه کافی موتور، سطح مایع خنک کننده موتور را کنترل و بررسی کنید 

و رادیاتور را از نظر نشستی بازرسی نمایید.

2-5 مراحل اضطراری 

5مرحله
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هشدار

 هشدارهای حین بازرسی 
برای جلوگیری از صدمات جسمی جدی به پیشگیری های زیر توجه کنید. 

 در صورت مشاهده خروج بخار از زیر درب موتور، تا فرونشستن بخار، درب موتور را باز نکنید.
موتور ممکن است بسیار داغ باشد، باعث صدمات جسمی جدی مانند سوختگی شود.
 در صورت روشن بودن موتور، از نزدیک شدن به تسمه موتور و فن خودداری کنید.

 در صورت داغ بودن رادیاتور و موتور از شل کردن درپوش مخزن مایع خنک کننده خودداری کنید.
در غیر اینصورت، مایع خنک کننده سوزاننده و بخار ممکن است تحت فشار خارج شده و باعث صدمات 

جسمی مانند سوختگی های شدید شود.

 اضافه کردن خنک کننده موتور
 قبل از اضافه کردن مایع خنک کننده، توصیه می شود برچسب مشخصات مایع خنک کننده را مطالعه 
کنید، مایع خنک کننده مجاز توسط گروه خودروسازی CHINFAW باید برای ایجاد روانکاری مناسب، 
حفاظت در برابر خوردگی و خنک کردن اضافه شود . استفاده از آب خالص در هوای سرد ممکن است 

باعث پوشیده شدن رادیاتور از الیه ای از یخ و آسیب دیدگی آن شود.
 قبل از اضافه کردن مایع خنک کننده موتور تا سرد شدن موتور منتظر بمانید.

 در صورت اضافه کردن مایع خنک کننده اینکار را به آرامی انجام دهید. زیرا اضافه کردن سریع مایع 
خنک کننده به موتور داغ باعث آسیب دیدگی موتور می شود.

یادآوری

 داغ کردن
 در صورت مشاهده موارد زیر، موتور خودرو داغ کرده است

 هشدار دمای باالی مایع خنک کننده یا افت انرژی
 خارج شدن بخار از زیر درب موتور

2-5 مراحل اضطراری



1

271

5

ری
طرا

اض
رد 

موا

 در صورت گیر افتادن و حرکت نکردن خودرو، در 
حالت اضطراری با اتصال کابل یا زنجیر بطور ایمن 
به قالب بکسل، خودرو را بوسیله خودروی دیگری 

بکسل کنید.
 برای آشنایی با جزئیات بکسل کردن، به بخش: »در 

صورت نیاز خودرو به بکسل شدن« مراجعه کنید.
 توصیه نمی شود که خودروهای دیگر را با خودرو 

خود بکسل کنید.

 در صـورت درجـا چرخیـدن السـتیک ها یـا گیـر افتـادن خـودرو در گل و برف روش هـای زیـر را انجام 
. هید د

1مرحله  موتور را خاموش کنید. ترمز دستی را بکشید و دسته تعویض دنده را در موقعیت پارک )P( قرار 

دهید.
2مرحله  گل، برف یا شن چسبیده به چرخ ها را تمیز کنید.

در صورت مشاهده بخار:
3مرحله  یک تکه چوب، سنگ یا اجسام دیگری را در زیر هر کدام از چرخ ها قرار دهید تا به خارج شدن 

الستیک ها از این شرایط کمک نماید.
4مرحله  موتور را مجدد روشن کنید.

5مرحله  دسته تعویض دنده را در موقعیت D/R  قرار دهید و با دقت پدال گاز را فشار دهید تا خودرو رها شود.

 بکسل کردن اضطراری

2-5 مراحل اضطراری 
گیرافتادن خودرو
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2-5 مراحل اضطراری

هشدار

 تالش برای آزاد کردن خودروی گیرافتاده 
در صورت انتخاب روش کشیدن خودرو از جلو و عقب برای آزاد کردن آن از خالی بودن محیط اطراف 
خودرو جهت جلوگیری از برخورد با خودروهای دیگر، اجسام یا اشخاص مطمئن شوید. ممکن است 
حین آزاد شدن، خودرو به سمت جلو یا عقب به طور ناگهانی پرتاب شود. احتیاط بیشتری بعمل آورید.

 شرایط تعویض دسته دنده 
توصیه می شود دسته تعویض دنده را همراه با فشار دادن پدال گاز تعویض نکنید. زیرا ممکن است باعث 

شتاب غیرمنتظره خودرو شده و بروز تصادف شدید را بهمراه داشته باشد.

 جلوگیری از آسیب دیدگی گیربکس و تجهیزات دیگر 
 از درجا چرخیدن چرخ ها و افزایش دادن دور موتور جلوگیری کنید.

 اگر حتی در صورت انجام موارد فوق، خودرو هنوز هم گیر افتاده باشد، برای آزاد کردن آن توصیه 
می شود خودرو را بکسل کنید.

یادآوری
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در صـورت رانندگـی در جاده هـای آب گرفته، اگر عمق آب نزدیک به خودرو باشـد و یـا کارایی خودرو 
کاهش پیدا کرده اسـت، برای بررسـی موارد زیـر با نمایندگی مجاز گـروه بهمن تماس بگیرید.

 میزان کارائی ترمزها را کنترل و بررسی کنید. 
 کیفیت و کمیت روغن و مایعات استفاده شده در موتور، گیربکس و دیفرانسیل را کنترل و بررسی 
کنید )در صورت تیره شدن رنگ روغن و مایعات، که نشانه مخلوط شدن آب با آنها می باشد بایستی 

روغن و مایعات را تعویض نمایید.(
 وضعیت روانکاری را در میل گاردان، بلبرینگها، و تمام اتصاالت کنترل و بررسی کنید.

است  ممکن  گرفته  آب  مناطق  در  رانندگی 
براحتی باعث توقف عملکرد موتور، ایجاد اتصالی 
در تجهیزات الکتریکی و شناور شدن در آب شود. 
پس از گیر افتادن در آب، موتور را روشن نکنید 
موتور  به  آمدن صدمات شدید  وارد  باعث  زیرا 

می شود

2-5 مراحل ضروری 
رانندگی در مناطق آب گرفته
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از رانندگی با الستیک ترکیده خودداری کنید. 
ادامه دادن به رانندگی با الستیک ترکیده 
بسیار خطرناک است، زیرا باعث وارد شدن 
صدمه به الستیک، رینگ، سیستم تعلیق 
و بدنه خودرو شده و منجر به بروز تصادف 

شدید می شود.
مکان  در  را  خودرو  صورت،  این  در 
ترکیده  الستیک  و  کنید  متوقف  ایمنی 
با  یا  کرده  تعویض  زاپاس  الستیک  با  را 
نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

2-5 مراحل ضروری 
ترکیدن الستیک ها

در صورت پنچر شدن یا ترکیدن الستیک ها حین رانندگی خونسردی خود را حفظ کنید. 
برای کم کردن سرعت خودرو، غربیلک فرمان را محکم نگه داشته و بتدریج پدال ترمز را فشار دهید زیرا 
ترمزهای ناگهانی و چرخاندن سریع غربیلک فرمان براحتی باعث از دست دادن کنترل خودرو می شود.

موارد زیر پنچر شدن یا ترکیدن الستیک ها را نشان می دهد: 
 از دست دادن ناگهانی کنترل غربیلک فرمان 

 شنیده شدن صدای انفجار غیرعادی 
 انحراف غیرعادی خودرو
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برای جلوگیری از تصادفات زنجیره ای بدین 
صورت عمل کنید.

برای خودداری از ایجاد ترافیک، خودرو 
را به مکان ایمنی حرکت دهید، موتور 
خطر  چراغ های  و  کرده  خاموش  را 

)فالشر( را روشن کنید. 

در صورت بروز صدمات جسمی، برای نجات 
را  اورژانسی  بالفاصله کمک های  افراد  جان 
تا قبل از رسیدن پزشک و آمبوالنس انجام 

دهید.
در صورت بروز تصادف شدید از ناحیه 
جلو، خودرو را به حالت اولیه برگردانید 
زنجیره ای  تصادفات  بروز  نگران  اگر  و 
ایمنی  مکان  به  را  خودرو  هستید، 

حرکت دهید.

با پلیس تماس بگیرید.

4مرحله  گزارشی تهیه کنید. )نام، آدرس، شماره تلفن( و صحت اطالعات فرد آسیب دیده را تایید 
کنید. 

5مرحله  با شرکت بیمه مربوطه و  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

در صورت بروز تصادف اضطراب را از خود دور کرده و به روش زیر عمل کنید:

2-5 مراحل ضروری 
تصادف

1مرحله

2مرحله

3مرحله
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مشخصات خودرو
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1-6 مشخصات خودرو
اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری

اندازه ها

کد مدل:
CA7165AT5G1  ,  CA7165MT5G1  ,  CA7185AT5G1

1540mm 1540 ، سمت عقبmm سمت جلو
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1-6 مشخصات خودرو

وزن

CA7165AT5G1        :کد مدل

mm 4615طول کلی

mm 1785عرض کلی

mm 1435ارتفاع کلی

mm 940فاصله بین چرخ های جلو

mm 1000فاصله بین چرخ های عقب

mm 2675فاصله چرخ های جلو و عقب

عرض محور
mm 1540جلو

mm 1540عقب

 14زاویه تقریب از سمت جلو )شیب پذیری(
 15زاویه خروج از سمت عقب )شیب پذیری(
5ظرفیت سرنشیان خودرو )همراه با راننده(

kg 1365وزن خالص

kg 1815وزن ناخالص خودرو

ظرفیت محور
)وزن ناخالص(

kg 940جلو

kg 875عقب

ظرفیت محور
)وزن خالص خودرو(

kg 710جلو

kg 655عقب
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1-6 مشخصات خودرو

CA7165MT5G1        :کد مدل

CA7185AT5G1        :کد مدل

kg 1325وزن خالص

kg 1775وزن ناخالص خودرو

ظرفیت محور
)وزن ناخالص(

kg 920جلو

kg 855عقب

ظرفیت محور
)وزن خالص خودرو(

kg 690جلو

kg 635عقب

kg 1395وزن خالص

kg 1845وزن ناخالص خودرو

ظرفیت محور
)وزن ناخالص(

kg 950جلو

kg 895عقب

ظرفیت محور
)وزن خالص خودرو(

kg 725جلو

kg 670عقب

کد مدل
CA7165AT5G1  ,  CA7165MT5G1  ,  

CA7185AT5G1

یورو 4 استاندارد محیط زیست

استاندارد گازهای آالینده
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مصرف سوخت در شرایط آزمایشی مجاز

CA4GD5مدل موتور

CA7185AT5G1کد مدل

)L /100 km( )11.1مصرف سوخت کلی )شهری

)L /100 km( )7.2مصرف سوخت کلی )خارج شهر

)L /100 km( 8.6مصرف سوخت کلی
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1-6 مشخصات خودرو

استاندارد گازهای آالینده خودرو در کارخانه

عملکرد خودرو

CA4GD5مدل موتور

CA7185AT5G1کد مدل

)g/km( )شهری( co2  -262گاز آالینده

)g/km( )خارج شهر( co2  -170گاز آالینده

)g/km( )کلی( co2  -204گاز آالینده

CA4GD5 EFI        موتور بنزینی

kw / 6500 rpm 98حداکثر توان/ سرعت موتور

kw / 6500 rpm 102محدوده توان/ سرعت موتور

N  m / 4000 rpm 172حداکثر کشتاور/ سرعت موتور

 % 30توانایی شروع به حرکت روی تپه

km/h 194حداکثر سرعت
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هم ترازی چرخ جلو )وزن ناخالص خودرو(1*

ˈ0 06ˈ ± 45 −کمپر2* )مرجع(

ˈ3 24ˈ ± 1کینگ پین کاستر )مرجع(

ˈ5 14زاویه کینگ پین )مرجع(

الستیک: mm  2 ± 2 تو- این
1 ± 3  mm :دیواره داخلی رینگ

زاویه:  ̎ 24ˈ5 ±  ̎ 24ˈ5
به سمت داخل:  39 ± 3زاویه چرخش چرخ

31 ± 3  :به سمت بیرون

1*: سطح مایع خنک کننده و روغن موتور مناسب باشد، مخزن سوخت مجدد سوختگیری شده، الستیک 
زاپاس، جک و دیگر ابزار در موقعیت مناسب خود قرار گرفته باشند.

45 60، چرخ عقب̍  2*: تفاوت بین چرخ های جلو و عقب باید به اندازه مجاز باشد: چرخ جلو̍ 
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هم ترازی چرخ عقب )وزن ناخالص خودرو( 1*

ˈ0 58ˈ ± 45 −کمپر2* 

الستیک: mm  2 ± 2 تو- این
1 ± 3  mm :دیواره داخلی رینگ

زاویه:  ̎ 48ˈ10 ±  ̎ 36ˈ8
ˈ0 ± 6زاویه چرخش چرخ

1*: سطح مایع خنک کننده و روغن موتور مناسب باشد، مخزن سوخت مجدد سوختگیری شده، الستیک 
زاپاس، جک و دیگر ابزار در موقعیت مناسب خود قرار گرفته باشند.

45 60، چرخ عقب̍  2*: تفاوت بین چرخ های جلو و عقب باید به اندازه مجاز باشد: چرخ جلو̍ 
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فاصله آب بندی خودرو جدید 1500 کیلومتر می باشد و توصیه می شود از رانندگی با دور باالی موتور و 
سرعت باالی خودرو در این فاصله خودداری کنید.

سیستم تعلیق

شرایط فنی آب بندی خودرو جدید

سیستم تعلیق 
جلو

نوع
 از بازوی جناقی دوبل سیستم تعلیق جلو  
بهمراه یک پایه بلند استفاده نمایید )طبق 

چرخ نوع سیبک دوبل(
فنر کویلنوع فنر

نوع کمک فنر
کمک فنر دوبل - لوله ای )فنر فشار گاز پایین 
و فنر برگشتی که به همدیگر فشرده شده اند(

باد متعادل کننده 
)موج گیر(

پیچش بارنوع
)mm( 25قطر

سیستم تعلیق 
عقب

نوع E چند اتصالینوع
فنر لولنوع فنر

کمک فنر دوبل - لوله ای )با گاز فشار پایین نوع کمک فنر
پر شده است(
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شناساسی خودرو

 تاییدیه شماره پالک خودرو

 برچسب کارخانه سازنده خودرو

مطابق شکل روبرو، تاییدیه شماره پالک خودرو 
بر روی ستون B، مجموعه محافظ ستون پایین 

حک شده است.

برچسب کارخانه سازنده خودرو روی پوشش چرخ 
چسبانده  شکل  مطابق  )روچرخی(،  جلو  راست 

شده است.
برچسب کارخانه سازنده شامل موارد زیر می شود: 
ساخته شده در کشور چین، نام کارخانه، شماره 
VIN، برند، مدل خودرو، تعداد سرنشین، حداکثر 
مجاز وزن، مدل موتور، حداکثر توان خالص موتور، 

حجم موتور و تاریخ تولید
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 شماره شناسایی خودرو
شماره شناسایی خودرو )VIN(،یک شناسه قانونی برای خودروی شما است. این شماره شناسایی اصلی 

برای ثبت مالکیت خودرو می باشد. 

 برچسب کارخانه سازنده خودرو

مطابق شکل، نوع مدل موتور و شماره موتور بر 
روی بلوک موتور حک شده است.

این شماره زیر شیشه جلو بر روی باالی سمت 
چپ داشبورد حک شده است.

این شماره روی پایین کف جلوی صندلی سرنشین 
جلو حک شده است.

CA4GD5     موتور بنزینی

باالی سمت چپ داشبورد

زیر صندلی سرنشین جلو
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موتور

سوخت

CA4GD5مدل

نوع

باال،  قسمت  در  دوبل  سوپاپ  میل  خطی،  سیلندر  چهار 
سرسیلندر، 16 سوپاپ، موتور انژکتوری بنزینی چند نقطه ای

mm 8 . 74 × 5 . 87قطر سیلندر و کورس پیستون

L 798 . 1حجم موتور

از بنزین بدون سرب با عدد اکتان 93 و یا بیشتر استفاده نماییدنوع سوخت

عدد اکتان
RON 93

L  2 ± 58ظرفیت مخزن سوخت )حد مجاز(
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سیستم روانکاوی

ظرفیت روغن 
موتور

همراه تعویض 
L 5 . 4روغن

بدون تعویض 
L 0 . 4فیلتر روغن

)یا بیشتر(  SM  5W - 30  ,  SM  5W - 40شماره ویسکوزیتی و درجه روغن

شماره ویسکوزیتی را براساس
 دمای محیط مورد استفاده

 انتخاب کنید

CA4GD5     موتور بنزینی

موتور

L 5 . 0 ± 6 . 7ظرفیت

نوع مایع خنک 
کننده

از مایع خنک کننده با عمر طوالنی در تمام سال استفاده نمایید.
)G 30 - 91(

CA4GD5     موتور بنزینی
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CA4GD5QAH6RTIPمدل شمع

 )mm( فاصله بین دو الکترود شمع
CA4GD51 . 25 - 1 . 35

600A )SAE(, 68Ah, 12V بدون نیاز به سرویس باتریباتری

L 7 . 0ظرفیت روغن ترمز 

)DOT 3 )BF25نوع روغن ترمز

CA4GD5مدل موتور

L 87 . 0ظرفیت روغن فرمان هیدرولیک  

ATF - MVنوع روغن فرمان هیدرولیک

سیستم جرقه زنی

سیستم الکتریکی

روغن ترمز

روغن فرمان هیدرولیک

 شمع با سرایریدیومی 
فقط از شمع های با سرایریدیومی استفاده نمایید. حین تنظیم موتور )رگالژ کردن( فاصله بین دو الکترود 

شمع را تنظیم نکنید.

یادآوری
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L 4 . 6ظرفیت روغن ترمز 

نوع روغن ترمز
JWS - 3309

mm 3 - 0لقی آزاد پدال

mm 187حرکت پدال ترمز

روغن گیربکس اتوماتیک

ترمز

 روغن گیربکس اتوماتیک 
 بکار بردن روغن گیربکس اتوماتیک غیر از روغن مجاز باعث لرزش در موقعیت دنده یا حرکت کالچ 

بداخل گیربکس می شود.
 فقط در صورت لزوم روغن گیربکس اتوماتیک را تعویض کنید.

یادآوری

محدوده مناسب جهت بکارگیری جفت لنت ترمز

ضخامت پد لنت ترمز
mm 10ضخامت استاندارد

mm 2حداقل ضخامت

ضخامت دیسک ترمز
mm 24ضخامت استاندارد

mm 22حداقل ضخامت

جلو
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الستیک ها و چرخ ها

ضخامت پد لنت ترمز
mm 8ضخامت استاندارد

mm 2حداقل ضخامت

ضخامت دیسک ترمز
mm 10ضخامت استاندارد

mm 8حداقل ضخامت

 55R16 91V / 205اندازه الستیک

فشار باد الستیک
kpa )kgf/ cm2(

تمام بارکمتر از 4 سرنشین

)4 . 2( 240)2 . 2( 220جلو

)8 . 2( 270)2 . 2( 220عقب

J 7 × 16اندازه چرخ

N  m 0 . 127 - 0 . 88گشتاور پیچ چرخ
عدم توازن باقی مانده برای چرخ ها

184 . 7 g  cm

اندازه الستیک زاپاس

الستیک زاپاس 
65R1591V / 195)رینگ فوالدی(

الستیک زاپاس اندازه مجاز 
55R1691V / 205)رینگ آلومینیومی(

عقب

یادآوری: در صورت سایش پدهای ترمز به حداقل ضخامت، آزیر هشدار شنیده می شود.
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توان )w(المپ چراغ هامجموعه چراغها
نوع منبع 

رنگ چراغچراغ

سیستم سیگنال و 
چراغ های بیرونی 

خودرو

مجموعه 
چراغ جلوی 

هالوژنی

نور باال/ 
نور پایین 
یکپارچه

552 HIRسفید

چراغ های 
سفید5LED . 0موقعیت جلو

چراغ های 
زرد21PY 21 Wراهنمای جلو

چراغ های 
سفید35H 8مه شکن جلو

مجموعه 
چراغ های 

ترکیبی 
)راهنمای( 

عقب

چراغ های 
قرمز21P 21 Wترمز

چراغ های 
موقعیت عقب

توان پانل مدار 
LED، 3 وات )2 
. 0 وات برای هر 
چراغ، بطور کلی 

6عدد(

LEDقرمز

چراغ های 
زرد21P 21 Wراهنمای عقب

چراغ های 
قرمز21P 21 Wمه شکن عقب

چراغ های 
سفید21P 21 Wدنده عقب

چراغ ترمز باال
چراغ ترمز

قرمز16W 16 W باال

المپ چراغها
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توان )w(المپ چراغ هامجموعه چراغها
نوع منبع 

رنگ چراغچراغ

سیستم سیگنال و 
چراغ های بیرونی 

خودرو

چراغ راهنمای 
جانبی

چراغ راهنمای 
زرد5WY 5 Wجانبی

چراغ های 
پالک 

راهنمایی و 
رانندگی

چراغ های 
پالک 

راهنمایی و 
رانندگی

5WY 5 Wسفید

چراغ رفلکتور 
)شبرنگ( 

عقب
قرمز---

سیستم چراغ های 
داخلی خودرو

چراغ صندوق 
عقب

چراغ صندوق 
سفید3W 3 Wعقب

چراغ های 
داخلی جلو 

چراغ های 
سفید5W 5 Wداخلی جلو 

چراغ  سوراخ 
کلید

چراغ  سوراخ 
سفید4W 1 . 4 W . 1کلید
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اطالعات سوخت خودرو

در خودرو فقط از بنزین بدون سرب یا بنزین مخلوط با اتانول استفاده نمایید.
جهـت عملکـرد مطلوب موتـور، از بنزین بدون سـرب بـا عدد اکتان 93 بیشـتر یـا بنزین مخلوط 

نمایید. اسـتفاده  اتانول  با 
برای اطمینان از عملکرد گازهای آالینده و توانایی تشخیص نقص در خودرو، توصیه می شود از بنزین 

مناسب با توجه به استاندارد منطقه ای هر کشوری استفاده نمایید.

 درب فیلتر مخزن سوخت مناسب  برای بنزین خودرو
در جهت جلوگیری از سوختگیری نادرست کمک می کند، خودروی شما دارای درب فیلتر مخزن سوخت 

می باشد که مطابق با نازل پمپ بنزین مناسب برای خودرو می باشد.

 انفجار پیش رس سوخت در سیلندر
 توصیه می شود با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

 در صورت رانندگی با سرعت باال یا در سرباالیی، اگر بطور اتفاقی متوجه انفجار خفیف پیش رس سوخت 
در سیلندر برای مدت کوتاهی بشوید، این امر عادی است و نیازی به تماس با  نمایندگی مجاز گروه بهمن 

نمی باشد.

 هشدارهای مربوط به کیفیت سوخت
 از سوخت های نامناسب استفاده نکنید، زیرا باعث آسیب دیدگی موتور می شود.

 سوخت نامناسب باعث نقص در سیستم کنترل گازهای خروجی)اگزوز( یا موتور می شود.
 توصیه می شود پس از سوختگیری نامناسب، سیستم سوخت را بطور کامل شستشو دهید و موتور را 

بررسی کنید و همچنین با  نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.

یادآوری
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ویژگی های قابل تنظیم

خـودروی شـما مجهز بـه طیـف گوناگونـی از تجهیـزات الکترونیکی اسـت. برنامه ریـزی چنین 
الویت هایـی نیازمنـد تجهیـزات خاصـی می باشـد، توصیـه می شـود بـرای سـفارش الویت هـای 
موردنظـر بـا  نمایندگی مجـاز گروه بهمن تمـاس بگیرید. تنظیمـات بعضـی از عملکردها همزمان 
بـا دیگـر عملکردهـای سـفارش داده شـده تغییر پیـدا می کنـد. توصیه می شـود بـرای اطالع از 

جزئیـات بـا  نمایندگـی مجاز گـروه بهمن مشـورت کنید

تنظیمات سفارشیعملکرد

هشدار نبستن کمربند ایمنی

غیر قابل دسترس

6 S

90 S

6 S + 90 S

120 km/h آژیر افزایش سرعت خودرو بیش از
در دسترس

غیر قابل دسترس

عملکرد قفل خودکار با سرعت خودروی بیش از 
20 km/h

)on( روشن
)off( خاموش
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