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مشتری گرامی :

بــا ســپاس از حســن ســلیقه شــما بــرای انتخــاب خــودروی آمیکــو خواهشــمند اســت  دســتورالعمل هــا و مندرجــات ایــن دفترچــه 

و ســر فصــل گارانتــی را بــه دقــت مطالعــه فرماییــد تــا ضمــن اســتفاده بهینــه از خــودروی خــود بــه ســرویس هــای خدمــات 

ــان  ــن در زم ــی ایم ــک رانندگ ــتن ی ــور داش ــه منظ ــن ب ــید. همچنی ــته باش ــی داش ــل دسترس ــورت کام ــه ص ــروش ب ــس از ف پ

مالکیــت خــودرو، مالــک موظــف بــه انجــام ســرویس هــای دوره ای در مراکــز خدمــات پــس از فــروش آمیکــو مــی باشــد. در 

صــورت نیــاز بــه مشــاوره فنــی لطفــًا بــا نزدیــک تریــن مرکــز خدمــات پــس از فــروش تمــاس حاصــل فرماییــد.                    

شرکت ارس خودرو صمیمانه آرزومند یک رانندگی کامال رضایت بخش برای شما می باشد.

ــا توســعه محصــول  ــا زمــان تهیــه ایــن فایــل مــی باشــد و ب تمامــی اطالعــات و مشــخصات در ایــن دفترچــه راهنمــا منطبــق ب

شــرکت حــق اعمــال تغییــرات بــدون اطــالع قبلــی را بــرای خــود محفــوظ میــدارد. ایــن دفترچــه راهنمــا نبایــد بــدون اجــازه 

کتبــی آمیکــو ترجمــه و یــا نشــر داده شــود. تمامــی حقــوق ایــن دفترچــه متعلــق بــه خودروســازی آمیکــو مــی باشــد و مطابــق 

قانــون حــق هیــچ گونــه تغییــر و تفســیر در آن وجــود نــدارد. 

لطفــًا دفترچــه راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه فرمــوده و آن را نــزد خــود حفــظ نماییــد. انجــام ســرویس هــای دوره ای بــه صورت 

ــه  ــرد بهین ــدی و عملک ــه کارآم ــی ب ــرایط گارانت ــظ ش ــن حف ــو ضم ــروش آمیک ــس از ف ــات پ ــای خدم ــی ه ــم در نمایندگ منظ

خــودروی شــما کمــک خواهــد کــرد.

خریدار خودرو مجاز به تعمیر یا تغییر در وسیله نقلیه بدون اجازه شرکت ارس خودرو نیست
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۳ نمای بیرونی    

۵ نشانگر جلوداشبورد   

۸ گیج ها   

نشانگرها     ۱۰

مشخصات شناسایی خودرو                     ۱۴

  شماره اتاق  خودرو                                ۱۵

۱۵ کلیدهـــا     

۱۶ درب هاوقفل ها    

۱۷ کاپوت موتور    

نکات ایمنی هنگام کار با اجزای موتور       ۱۸

۱۸ سوئیچ خودرو    

سیستم ایموبیالیزر                                  ۲۰

۲۱ فرمان خودرو    

۲۲ شیشه بـرقی    

۲۳ دسته راهنما    

کلید تظیم ارتفاع چراغ های جلو              ۲۶

چراغ روشنایی در روز                            ۲۷

چراغ اتوالیت                                              ۲۷

۲۸ تهویه مطبوع    

۳۰ آنتن خودرو    

۳۱ چراغ داخلی عقب   

۳۱ تنظیم آینه های جانبی با کلید    

۳۲ صندلی     

۳۳ پشت سری صندلی   

۳۳ تجهیزات داخلی    

درب بــاک                                   ۳۵

ــار                                ۳۶   ــه ب درب محفظ

۳۷ امکانات مربوط به ایمنی   

۳۹     SRS - کیسه هوا

۴۱ نشانگر کیسه هوا   

۴۲   ABS  EBD نحوه رانندگی با

۴۴ دوربین دنده عقب    

۴۵ روشن کردن موتور   

۴۶ سیستم انتقال قدرت   

۴۶   4WD سیستم چهارچرخ محرک

رانندگی در حالت چهار چرخ                   ۴۷   

۴۷ آب  بندی    

۴۸ سیستم تصفیه گاز های آالینده   

۴۸ سوخت بنزین    

۴۹    CNG سیستم سوخت

۵۱ تعمیرونگهداری    

۵۳ روانکارها     

۵۳ مایع خنک کننده    

۵۴ روغن ترمز           

۵۵ روغن فرمان هیدرولیک   

۵۵ تیغه برف پاک کن   

۵۶ باتری     

۵۶ شمع ها     

تســمه موتــور                                     ۵۶

۵۷ تایرها     

۵۷ سیستم تصفیه گازهای خروجی  

۵۸ جعبه ابزار    

   ۵۹ جــــک     

۶۰ فیوزها     

۶۵ استارت در حالت اضطراری  

مشخصات فنی  کلی                                 ۶۶

فهرست صفحات
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۱.  چرخ خودرو
۲.  رول بار 

۳.  درب باک سوخت
۴.  چراغ ترمز سقفی 

۵.  چراغ های عقب 
۶.  درب محفظه بار

و  کــن  پــاک  بــرف    .۷
شــور  شیشــه 

۸. آینه جانبی 
۹.  کاپوت موتور

۱۰. چراغ های جلو

نمای بیرونی



4

ــز  ــرده، هرگ ــل ک ــان حاص ــور اطمین ــوش موت ــودن درپ ــته ب ــن و بس ــودن ضام ــل ب ــودرو از قف ــت خ ــل از حرک قب ۱. کاپوت موتور: 

ــد. ــی نکنی ــاز رانندگ ــوت ب ــا کاپ ــن ب ــید و همچنی ــوت را نکش ــن کاپ ــودرو ضام ــت خ ــن حرک در حی

۲. شیشــه برقــی :  بــه کــودکان اجــازه دســت زدن بــه شیشــه هــای در حــال بســته شــدن را ندهیــد، قبــل از بســتن شیشــه هــا مطمئــن 

شــوید دســت یــا بــدن سرنشــینان مانــع بســته شــدن نباشــد.

۳. سیســتم ایربــگ:  همیشــه از کمربنــد ایمنــی اســتفاده نماییــد. عــدم اســتفاده از آن احتمــال جراحــات ناشــی از تصادفــات را افزایــش مــی 

دهــد چــون در تصــادف در ســرعت هــای پاییــن از روبــــرو کــه کیســه هــوا بــاز نمــی شــود، کمربنــد مــی توانــد از شــما محافظــت نمایــد. 

همچنیــن کمربنــد ایمنــی مــی توانــد از مصدومیــت هــای ناشــی از بــاز شــدن ایربــگ جلوگیــری کنــد.

۴. رانندگی ایمن:  رانندگی بدون احتیاط و تمرکز کافی منجر به تصادفات خواهد شد.

۵. ســوئیچ: بــه هیــچ وجــه ســوئیچ خــودرو در حــال حرکــت بــه حالــت خامــوش نبریــد در غیــر ایــن صــورت خــودرو از کنتــرل راننــده 

خــارج شــده و نیــروی هیدرولیــک فرمــان از بیــن خواهــد رفــت و باعــث آســیب بــه موتــور و تصادفــات خواهــد شــد. چنانچــه نیــروی 

هیدرولیــک فرمــان از کار بیفتــد عملکــرد فرمــان و سیســتم ترمــز بــا مشــکل مواجــه خواهندشــد.

۶. ســوخت:  ســوخت نامناســب منجــر بــه خرابــی موتــور و سیســتم تصفیــه گازهــای آالینــده خروجــی خواهــد شــد، از ســوخت مناســب 

بــرای خــودروی خــود اســتفاده نماییــد.

۷. خنــک کاری :  بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط مــی توانــد منجــر بــه پاشــیدن آب و بخــار داغ تحــت فشــار بــه ســمت بیــرون   شــود 

کــه مــی توانــد آســیب هــای جــدی را در پــی داشــته باشــد. فقــط زمانــی کــه موتــور خنــک اســت درب آن را بــاز نماییــد.

۸. پــر کــردن روغــن ترمــز /کالچ :  ریختــن روغــن ترمــز/ کالچ بــر روی موتــور مــی توانــد منجــر بــه آتــش ســوزی گــردد. هنــگام 

ســرریز کــردن روغــن مراقــب ریختــه شــدن آن بــر روی بدنــه خــودرو باشــید، چــرا کــه میتوانــد بــه رنــگ بدنــه خــودرو آســیب برســاند.

۹. رادیاتــور : لطفــًا از مایــع خنــک کننــده مناســب اســتفاده شــود و از بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط تحــت فشــار خــودداری نماییــد، و 

توجــه داشــته باشــید  کــه مایــع خنــک کننــده  در مخــزن انبســاط  لبریــز نگــردد.

۱۰. روغــن ترمــز :  از مخلــوط کــردن روغــن هــای بــا نــوع و برنــد هــای مختلــف خــودداری نماییــد. روغــن قابــل اســتفاده و توصیــه شــده 

مطابــق اســتاندارد DOT 4  مــی باشــد .

نکات ایمنی



5

کلید مه شکن عقب  .۱
۲.          کلید روشنایی در روز 

۳.           کلید اتوالیت
کلید تنظیم آینه های بغل  .۴
کلید چهار چرخ متحرک  .۵

صفحه کیلومتر  .۶
سوئیچ   .۷

جاسیگاری   .۸
جای مدارک  .۹

اهرم درب باک خودرو  .۱۰
اهرم بازکردن کاپوت  .۱۱

۱۲.  پدال کالچ
۱۳.  کلید تنظیم چراغ جلو

پدال ترمز  .۱۴
پدال گاز  .۱۵

CNG کلیدتغییروضعیت و نشانگرمقدارسوخت  .۱۶
فندک  .۱۷

ترمز دستی  .۱۸
دسته دنده  .۱۹
کلید فالشر   .۲۰

۲۱.       دریچه هوای جانبی
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داشبورد
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۱. نشانگر کمربند ایمنی

۲.دورسنج موتور

۳.نشانگر دینام 

۴.نشانگر چراغ نورباال            

۵.راهنمای گردش به چپ                

۶.نشانگر هشداردهنده ترمزدستی

۷.نشانگر چراغ مه شکن جلو 

۸.نشانگر چراغ چک موتور

۹. نشانگر چهارچرخ محرک

۱۰. نشانگر هشدار تجاوز از

۱۱. نشانگر چراغ کوچک 

۱۲. نشانگر هشدار باز بودن درب 

خودرو 

 ABS ۱۳. نشانگر

۱۴. درجه دمای موتور

۱۵. نشانگر هشدار دمای خنک کننده

۱۶. نشانگر چراغ مه شکن عقب

۱۷. نشانگر اخطار ترمز

۱۸. نشانگر هشدار فشار روغن

۱۹. نشانگر اخطار کیسه هوا

۲۰. سرعت سنج خودرو

۲۱. کیلومترشمارو مسافت سنج

۲۲.راهنمای گردش به راست

۲۳. نشانگرعدم عملکرد صحیح 

موتور 

۲۴. هشدار پایین بودن سطح سوخت 

۲۵. درجه مقدار سوخت بنزین

عالئم قرمز رنگعالئم زرد رنگ

چراغ سوختچراغ نور باال
عدم عملکرد 

صحیح موتور

 نشانگر
ABS

تجاوز از
120 km/h

چهار چرخ 
محرک

چراغ چـک
مه شکن 

عقب
دمای خنک 

کننده
باز بودن 

درب
گرم کن 

شیشه

ترمز دستی

عالئم قرمز رنگ

 هشدار فشار
روغن

 نقص سیستم
ترمز

چراغ دینام
 کمربند
ایمنی

مه شکن جلوچراغ کوچککیسه هوا
 راهنمای
راست

 راهنمای
چپ

چراغ نور 
پائین

عالئم سبز رنگ

120 km/h

نشانگر جلوی داشبورد
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نشانگر جلوی داشبورد
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دور سنج موتور: 
هرگـز اجـازه رسـیدن دور موتـور بـه ناحیـه قرمزرنـگ را ندهید)تجـاوز از حد مجـاز( رسـیدن دور موتور بـه ناحیه  توجه :  

قرمـز رنـگ مـی تواند خسـارت شـدید بـه موتـور وارد کند.
)km/h(سرعت سنج :  سرعت سنج، سرعت لحظه ای خودرو در حال حرکت را نشان می دهد

نشـانگر دمـای خنـک کننده :  ایـن نشـانگر دمای مایـع خنک کننـده موتور را در حالتی که سـوئیچ روشـن اسـت، نشـان می 
دهـد.  C   نشـان دهنـده سـرد بـودن موتـور و H   نشـان دهنـده داغ بودن موتور می باشـد.

هشـدار : خـودرو دارای سیسـتم حفاظـت در برابـر دمـای باال می باشـد. چنانچـه عقربه دمـا وارد ناحیـه قرمز دما شـود، گاز 
خـودرو بـه صـورت اتوماتیـک محدود شـده و ممکن اسـت متوقف شـود.

چنانچـه عقربـه وارد ناحیـه قرمـز رنگ شـود، خودروی خـود را متوقف کـرده وآن را بررسـی نماییـد. منتظر باشـید تا موتور 
خنک شـود سـپس مـی توانید شـروع به حرکـت کنید.

نشـان گـر مقدار سـوخت :  نشـانگر مقـدار سـوخت، مقـدار تقریبی سـوخت موجـود در باک را نشـان مـی دهـد)در حالتی 
کـه سـوئیچ روشـن باشـد(. وقتی که سـوئیچ خـودرو در حالـت »Lock« قرار بگیـرد، عقربه بـر روی »E« قرار مـی گیرد و نمی 

توانـد مقدار سـوخت موجـود در باک را نشـان دهد.

توجـه : نشـانگر سـوخت هنـگام حرکـت خودرو در شـیب یـا هنگام چرخیـدن در پیـچ پایدار نبـوده و مقـدار صحیحی را نشـان 
نمـی دهد.

کیلومترشمار و مسافت سنج :  کیلومتـر شـمار کل مسـافت پیمـوده شـده توسـط خـودرو را به ثبت می رسـاند. مسـافت 
سـنج دارای دو حالـت Trip بـوده کـه هرکـدام مسـافت پیموده شـده را ثبت کرده وبا فشـردن و نگه داشـتن پیـچ تنظیم صفر 

مـی شـوند. همچنیـن نـور جلـو داشـبورد را می تـوان به وسـیله همین پیـچ تنظیم بـر روی مقـدار دلخواه تنظیـم نمود.

گـــیج ها
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گـــیج ها
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نشانگر چراغ نور باال:
هنگام استفاده از نور باال این چراغ به رنگ آبی روشن می شود.

نشانگر چراغ چک موتور :
  نشانگر تعمیر موتور در حالتی که در عملکرد موتور اختالل وجود داشته باشد، روشن می شود .

نورپائین:
 هنگام استفاده از نورپائین این چراغ به رنگ سبز روشن می شود.

 نشانگر راهنمای گردش به چپ:
در حالت گردش به چپ یا راست چشمک می زند. 

هر دو چراغ در حالتی که چراغ فالشر فعال باشد، چشمک میزند.

نشانگر هشدار فشار روغن:
 این نشانگر در حالتی که سوئیچ خودرو در موقعیت ‘’on’’ قرار دارد، روشن می شود و در حالت عملکرد موتور 
خاموش می گردد. چنانچه این نشانگر روشن نشود این مشکل می تواند خطای سیگنال، مشکل عملکرد سنسور یا 
قطعی مدار باشد، درصورت بروز این مشکل باید به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نموده و نسبت به رفع 
عیب اقدام نمود.در حالتی که این نشانگر روشن بماند سریعًا خودرو خود را متوقف کرده و در یک محیط ایمن 
پارک نمایید و موتور را به منظور رفع عیب خاموش نمایید. دلیل روشن شدن این نشانگر می تواند فشار پایین 
روغن یا کم بودن مقدار آن باشد و ادامه رانندگی در این حالت آسیب جدی موتور را در پی دارد. الزم به ذکر 
است این چراغ به منظور نمایش سطح پایین روغن طراحی نشده است و مقدار روغن باید به وسیله گیج روغن 

چک گردد.

نشانگر ها
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نشانگرعدم عملکرد صحیح موتور:
این نشانگر در حالتی که سوئیچ خودرو در موقعیت ‘’on’’ قرار دارد، روشن می شود و پس از روشن شدن موتور 
خاموش می گردد. چنانچه این نشانگر در حالت کارکرد عادی موتور روشن شود نشان دهنده نقص در سیستم تصفیه 

آالینده های خروجی موتور می باشد.  درصورت بروز این مشکل سریعًا باید به مراکز تعمیراتی مجاز مراجعه شود.
 نشانگر سرعت    :

روشن می شود.  این نشانگر در حالت تجاوز از سرعت مجاز   
: ABS نشانگر

توجه : در صورت وجود نقص در عملکرد سیستم ترمزچراغ ABSروشن میشود ولی ترمزخودرو به عملکرد عادی 
خود بدون سیستم ABS ادامه خواهد داد، الزم است به منظور رفع عیب سریعًا به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید. 
این نشانگر به منظور کنترل عملکرد سیستم ABS مورد استفاده قرار می گیرد. در حالتی که سوئیچ خودرو در موقعیت 
‘’on’’ قرار دارد، این نشانگر روشن شده و پس از ۱ الی ۳ ثانیه خاموش می شود که نشان دهنده عملکرد نرمال این 
سیستم است )چنانچه این نشانگر خاموش باشد یا به صورت دائمی روشن بماند نشان دهنده نقص عملکرد این سیستم 

می باشد وبه منظور رفع عیب باید به نمایندگی های مجاز مراجعه نمود( 
نشانگر نقص سیستم ترمز:

 این چراغ در مواقعی که سطح روغن ترمز پایین تر از حد مجاز یا میزان خالء بوستر ترمز کافی نباشد  روشن می شود. 
در مواقع روشن شدن این نشانگر وسیله نقلیه باید متوقف شود و نسبت به رفع عیب اقدام گردد.

نشانگر هشداردهنده ترمز دستی:
 در حالتی که سوئیچ خودرو در موقعیت ‘’on’’ قرار داشته وترمز دستی کشیده شده باشد، این   نشانگر روشن می شود 

و در موقع آزاد کردن ترمز دستی، نشانگر خاموش می شود.
 

120 km/h
120 km/h

نشانگر ها
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نشانگر چهار چرخ محرک:
 در حالتی که سوئیچ خودرو در موقعیت ‘’on’’ قرار داشته و جعبه دنده کمکی در حالت 4WD قرار بگیرد )در 
صفحه نمایشگر موقعیت چهار چرخ محرک از نظر 4HL یا 4LL  بودن نمایش داده می شود( این نشانگر روشن 
می شود. در حالت تغییر موقعیت از 4HL به 2H این چراغ با کمی تاخیر خاموش می شود، در این حالت وسیله 

نقلیه را در مسیر مستقیم حرکت داده و به آرامی پا را بر روی پدال گاز فشار دهید.
نشانگر چراغ مه شکن جلو:

 این نشانگر در حالتی که چراغ مه شکن جلو روشن باشد عمل می کند.
نشانگر چراغ مه شکن عقب:

 این نشانگر در حالتی که چراغ مه شکن عقب روشن باشد عمل می کند.
نشانگر هشدار بازبودن درب خودرو:

  این نشانگر در حالتی که هریک ازدرب های خودرو بسته نشده باشد روشن می شود.
نشانگر  چراغ کوچک:

 وقتی سوئیچ خودرو را در حالت ‘’on’’ قرار می دهید با روشن شدن چراغ کوچک، عالمت آن نیز بر روی صفحه 
نمایشگر ظاهر می شود.

 نشانگر هشدار کمربند: در حالتی که سوئیچ خودرو در موقعیت ‘’on’’ قرار بگیرد چنانچه کمربند ایمنی بسته 
نشده باشد این چراغ روشن می شود، با بستن کمربند این چراغ خاموش می شود. 

توجه : مطابق قانون، بستن کمربند ایمنی در حال رانندگی الزامی می باشد.
هشدار  :  چنانچه چراغ اخطار کیسه هوا چشمک زده و سپس خاموش شود نشان دهنده سالم بودن مکانیزم کیسه 
هوا می باشد.چنانچه این عمل اتفاق نیفتد، نشان دهنده نقص در عملکرد این سیستم می باشد، به منظور رفع عیب 

باید به نمایندگی های مجاز مراجعه نمائید.

نشانگر ها
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 نشانگر دینام:
 وقتی سوئیچ خودرو را در حالت ‘’on’’ قرار می دهید چراغ دینام نیز روشن می شودو با روشن شدن خودرو این 
چراغ خاموش می شود.درصورتیکه پس از روشن شدن موتور عالمت نشانگر باطری خاموش نشود، نشان دهنده وجود 

مشکل درسیستم شارژ باطری می باشد.
توجه : چنانچه در هنگام روشن بودن موتور چراغ دینام روشن شود، این مشکل می تواند ناشی از نقص در سیستم شارژ 
یا پاره شدن تسمه دینام باشد، در صورت بروز این مشکل سریعًا خودرو را درمکانی ایمن پارک نموده و با نزدیکترین 

نمایندگی خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
 نشانگر هشدار پایین بودن سطح سوخت:

 توجه : حرکت خودرو با سوخت کم در باک می تواند منجر به سوختن پمپ بنزین و متعلقات آن گردد.
چنانچه میزان سوخت موجود در باک به میزان ۸ لیتر برسد این نشانگر روشن می شود که نشان دهنده پایین بودن 
سطح سوخت در باک می باشد، در این صورت هرچه سریع تر نسبت به پرکردن باک سوخت اقدام نمایید. این نشانگر 
در زمان باالرفتن از سرباالیی با شیب تند، سرعت گرفتن ناگهانی خودرو یا  گردش در پیچ می تواند زودتر از موعد 
مقرر روشن شود. چنانچه این نشانگر در حالتی که سوخت کافی در باک وجود دارد، روشن شود، هرچه سریع تر به 

نمایندگی های مجاز مراجعه کرده و نسبت به رفع عیب اقدام نمایید.
نشانگر هشدار باال بودن دمای مایع خنک کننده: 

چنانچه دمای سیال خنک کننده از حد مجاز باالتر رود این نشانگر روشن می شود.
اجتناب کرده و خودرو را در حالی که موتورآن روشن است  از فشار به موتور  این نشانگر  در صورت روشن شدن 
متوقف سازید تا دمای آن کمتر گردد، دمای باالی سیال خنک کننده می تواند منجر به آسیب جدی به موتور شود. 

نشانگر ها
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شماره موتور
شــماره موتــور خــودرو بــر روی بلــوک ســیلندر در مجــاور دینــام حــک 

شــده اســت.

 )VINشماره شناسایی خودرو)شماره
ایــن شــماره بــاالی چــرخ جلــو ســمت کمــک راننــده و بــاالی چــرخ عقــب 

ســمت راننــده بــر روی شاســی حــک شــده اســت.

پالک شناسایی خودرو :
ــمت  ــودرو در قس ــی خ ــینه جلوی ــر روی س ــودرو ب ــایی خ ــالک شناس پ

ــرار دارد.   ــرو ق روب
توجه    

به این نکته توجه کنیدکه در هنگام  تعمیرات یا سفارش قطعات ، شماره 
موتور و شماره شناسایی خودرو را الزم خواهید داشت.

مشخصات شناسایی خودرو 
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شماره اتاق خودرو

محل قرارگیری این شماره در زیر صندلی سرنشینان عقب 
در قسمت وسط قرار دارد.  

خــودرو دارای دو کلیــد مــی باشــد، یــک کلیــد اصلــی و یــک کلیــد یدکــی کــه کلیــد 
اصلــی قــادر اســت تمامــی قفــل هــا را بــاز کنــد. کــد رمــز کلیــد بــر روی کلیدهــا 

حــک شــده اســت.
 در صــورت گــم شــدن کلیــد مــی توانیــد بــا ارائــه کــد رمــز بــه نمایندگــی مجــاز 

شــرکت نســبت بــه درخواســت کلیــد جدیــد اقــدام نمائیــد.

 دکمه قفل کردن درب

دکمه مکان یاب خودرو

دکمه باز کردن درب

مشخصات شناسایی خودرو 

کلید ها 
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قفل اتوماتیک درب: 
ــه ســمت  ــد را ب ــدا کلی ــا کلید،ابت ــاز و بســته نمــودن قفــل درب خــودرو ب ــرای ب ب
چــپ بچرخانیــد تــا درب هــا قفــل شــود و چرخانــدن کلیــد بــه ســمت راســت درب 
هــا را بــاز مــی کنــد. بعــد از بــاز شــدن قفــل دســتگیره را بــه آرامــی بکشــد تــا درب 

بــاز شــود.

قفل داخل خودرو)در مواقع نبود کلید(:
 درحالتــی کــه کلیــد خــودرو را بــه همــراه نداشــته باشــید مــی توانیــد درب هــا را 
قفــل نمائیــد. بدیــن منظــور قفــل داخــل خــودرو را در حالــت "Lock" قــرار داده و 

درب را ببندیــد تــا قفــل شــود.

احتیاط
قبــل از تــرک خــودرو، ترمــز دســتی را کشــیده، از بســته بــودن شیشــه هــا اطمینــان 
ــان  ــا اطمین ــودن درب ه ــل ب ــته و از قف ــراه داش ــه هم ــوئیچ را ب ــل کرده،س حاص

حاصــل فرمائیــد.

قفل داخل خودرو:
ــرار  ــت" Lock" ق ــل را در حال ــل داخ ــل ، قف ــا از داخ ــردن درب ه ــل ک ــرای قف  ب
دهیــد و بــرای بــاز کــردن قفــل درب، آن را در حالــت "Unlock" قــرار دهیــد. بــرای 
ــر  ــت “Lock” اگ ــرون بکشــید. در حال ــه ســمت بی ــردن درب، دســتگیره را ب ــاز ک ب
دســتگیره درب ســمت راننــده را بکشــید قفــل کلیــه درب هــا بــه صــورت اتوماتیــک 

بــاز خواهنــد شــد. 

درب ها و قفل ها
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قفل مرکزی:
 چنانچــه قســمت جلــوی ایــن قفــل را فشــار دهیــد، تمامــی درب هــا بــه طــور اتومــات 
قفــل خواهــد شــد و بــا فشــردن قســمت عقــب قفــل تمامــی درب هــا بــاز مــی شــوند. 

هشدار
هیــچ گاه کــودکان را در خــودرو تنهــا نگذاریــد. در صــورت بســته بــودن دربهــا گــرم شــدن هــوای داخــل خــودرو یــا کمبــود 

اکســیژن میتوانــد منجــر بــه مــرگ گــردد.

کاپوت موتور :

ــر  ــده در زی ــمت رانن ــور س ــوت موت ــتگیره کاپ ــور: دس ــوت موت ــردن درب کاپ  بازک

ــاز  داشــبورد قــرار دارد)مطابــق شــکل(، آن را بــه ســمت خــود کشــیده ســپس بــرای ب

ــه  ــوش را ب ــر درپ ــی زی ــل ایمن ــتاده و قف ــودرو ایس ــوی خ ــور، جل ــوت موت ــردن کاپ ک

ســمت چــپ کشــیده و درپــوش موتــور را بــاال بکشــید، بــاال برنــده درپــوش موتــور بــه 

ــد. ــی باش ــده نم ــه نگهدارن ــه میل ــازی ب ــوده ونی ــات ب ــورت اتوم ص

کاپوت موتور

درب ها و قفل ها
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هنــگام کار بــا اجــزای موتــور بــه منظــور چــک کــردن یــا ســرریز روانکارهــا یــا مایــع خنــک کننــده، عــدم رعایــت مــوارد زیــر 
مــی توانــد منجــر بــه ســوختگی، آتــش ســوزی و یــا دیگــر حــوادث شــود.

۱. ضدیــخ خــودرو در دماهایــی خــاص اشــتعال پذیــر اســت. مــدار خنــک کاری را بــرای عــدم وجــود هرگونــه نشــتی چــک کنیــد. 
ریــزش مایــع خنــک کننــده روی قســمتهای داغ موتــور میتوانــد منجــر بــه آتــش ســوزی گــردد. 

۲. هنگام کار با اجزای موتور، دقت فرمایید که اتصال کوتاه رخ ندهد.
۳. هنگام بررسی موتور روشن مراقب قسمت های دوار آن همانند تسمه ها، پروانه رادیاتور و... باشید. 

ــا مایعــات مختلــف باهــم ترکیــب نشــوند  ــا ســرریز کــردن ســیاالت خــودرو توجــه داشــته باشــید روانکارهــا ی ــر ی ۴. هنــگام پ
چراکــه ایــن امــر خرابــی هــای جــدی خــودرو را در پــی خواهــد داشــت.

توجه
ــزش  ــه طــور مــداوم از عــدم ری ــارک خــودرو ب ــا بررســی ســطح محــل پ ــی، ب ــه منظــور پیشــگیری از آســیب هــای احتمال ب
مایعاتــی همچــون روغــن موتــور اطمینــان حاصــل نماییــد. چنانچــه لکــه روغــن یــا مایــع دیگــری را مشــاهده نمودیــد، بــه منظــور 

رفــع عیــب بایــد بــه نمایندگــی هــای مجــاز مراجعــه نماییــد.

حالــت قفــل)Lock(: در ایــن حالــت موتــور خامــوش بــوده، غربیلــک فرمــان قفــل شــده 
ــا خــارج شــود. چنانچــه ســوئیچ در ایــن  و ســوئیچ خــودرو بــه راحتــی مــی توانــد داخــل ی
حالــت قــادر بــه گــردش نباشــد، فرمــان را بــه آرامــی بــه ســمت چــپ و راســت حرکــت 

داده تا سوئیچ آزاد گردد. 
هشدار

ــن  ــت رفت ــان و از دس ــک فرم ــدن غربیل ــل ش ــری از قف ــرای جلوگی ــی ب ــگام رانندگ ۱. هن
ــد. ــارج نکنی ــوئیچ را خ ــودرو، س ــرل خ کنت

۲. هنگام خارج شدن از خودرو از همراه داشتن سوئیچ اطمینان حاصل نمایید.

نکات ایمنی هنگام کار با اجزای موتور

سوئیچ خودرو
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حالــت تجهیــزات جانبــی)ACC(: در ایــن حالــت تجهیزاتــی 
همچــون رادیــو در حالــی کــه موتــور خامــوش اســت قــادر بــه 

فعالیــت میباشــند.
 

ــای  ــتم ه ــه سیس ــت کلی ــن حال ــن)ON(: درای ــت روش حال
اســتارت زدن  الکتریکــی خــودرو فعــال و خــودرو آمــاده 
میباشــد. در صورتــی کــه موتــور قبــال روشــن شــده باشــد در 
ایــن حالــت موتــور روشــن مانــده و کلیــه تجهیــزات الکتریکــی 

قابل استفاده می باشند.  

حالت استارت)START(: این حالت منجر به روشن شدن موتورمی شود. پس از 
استارت زدن سوئیچ خودرو را رها کرده تا به طور اتوماتیک به وضعیت "ON" برگردد.

توجه 
در  طوالنی  مدت  به  نشده  روشن  موتور  که  درحالتی  را  خودرو  سوئیچ  گاه  هیچ 
موقعیت" ON " قرار ندهید.  چرا که منجر به خالی شدن باتری و آسیب به سیستم 

استارت خواهد شد.
همچنین نگاه داشتن سوئیچ در حالت "START" زمانی که موتور روشن شده است، 

می تواند موجب آسیب دیدن  موتور و استارت خودرو شود .

هشدار
•  در صورت خاموش شدن موتور خودرو  در حال حرکت، پمپ هیدرولیک فرمان و بوستر ترمزها از کار افتاده و عملکرد آن ها  

سفت تر شده و این امر می تواند خطراتی را درپی داشته باشد.
•  هنگام روشن بودن خودرو از سوخت گیری پرهیز نمائید، ابتدا موتور را خاموش کرده سپس اقدام به سوخت گیری نمائید.

سوئیچ خودورو
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سیستم ایموبیالیزر

 ســوئیچ هــای خــودرو بــه گونــه ای ســاخته شــده انــد کــه دارای تراشــه ی فرســتنده هوشــمند بــوده کــه در صــورت عــدم 
تعریــف ســوئیچ جدیــد بــرای سیســتم ضــد ســرقت خــودرو ، ایــن ســوئیچ عمــل نکــرده و خــودرو اســتارت نمــی خــورد. توجــه 
فرماییــد در هنــگام تــرک خــودرو کلیــد را بــه همــراه داشــته باشــید. ایــن سیســتم بــه امنیــت خــودرو در مقابــل ســرقت کمــک 
کــرده ولــی توجــه داشــته باشــید کــه ایــن بــه معنــای ضــد ســرقت بــودن مطلــق خــودرو و اشــیاء داخــل آن نمــی باشــــد و 

راننــده ی خــودرو ملــزم بــه رعایــت نــکات ایمنــی و امنیتــی خــودرو مــی باشــد.

نکات قابل توجه درباره سیستم ایموبیالیزر :
•  هنگامــی کــه کلیــد را از درگاه ســوئیچ فرمــان خــودرو خــارج مــی نماییــم، چــراغ ایموبیالیــزر شــروع بــه چشــمک زدن نمــوده 
و بعــد از قــرار گیــری مجــدد کلیــد در درگاه ســوئیچ فرمــان، چــراغ نشــانگر خامــوش شــده و ایــن عمــل نشــان دهنــده ی 

ســالم بــودن سیســتم ایموبیالیــزر مــی باشــد.

•  هنــگام اســتفاده از کلیــد ایموبیالیــزر توجــه فرماییــد کــه ایــن کلیــد را در مجــاورت فلــز و یــا دیگــر کلیــد هایــی کــه مجهــز بــه 
سیســتم ایموبیالیــز هســتند قــرار ندهیــد چــرا کــه میتوانــد باعــث اختــالل در سیســتم داخلــی کلیــد گــردد.

ــه نمایندگــی هــای مجــاز  ــا دمونتــاژ سیســتم ایموبیالیــزر جــدا خــودداری نماییــد، در صــورت بــروز مشــکل ب •  از تعمیــر و ی
آمیکــو مراجعــه فرماییــد.

سیستم ایموبیالیزر
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هشدار
فرمــان خــودرو هنــگام گــردش بــه چــپ یــا راســت نبایــد بیــش از ۱۰ ثانیــه در انتهــای بــازه 
گــردش فرمــان نــگاه داشــته شــود. نــگاه داشــتن فرمــان در ایــن حالــت باعــث داغ شــدن 
بیــش از حــد روغــن هیدرولیــک فرمــان گردیــده و مــی توانــد منجــر بــه آســیب جــدی 

بــه سیســتم هیدرولیــک فرمــان گــردد.

  

عملگرهای فرمان خودرو:
 ۱-۲ : تنطیم صدا
۳-۴ : انتخاب فایل
Manual  ۵ : کلید

تنظیم غربیلک فرمان:
اهــرم تنظیــم را مطابــق شــکل  بــاال کشــیده و 
غربیلــک را در محــل دلخــواه تنظیــم نمائیــد ســپس 

ــد.  ــود بازگردانی ــی خ ــل قبل ــه مح ــرم را ب اه

هشدار
تنظیم غربیلک فرمان در هنگام رانندگی ممنوع بوده و خطرات جدی را در پی دارد.

فرمان خودرو
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شیشه برقی
۱.کلید مخصوص بازوبسته کردن شیشه سمت راننده

۲.کلید مخصوص باز وبسته کردن شیشه عقب سمت چپ 
۳.کلید مخصوص باز وبسته کردن شیشه عقب سمت راست

۴.کلید مخصوص بازوبسته کردن شیشه جلو سمت راست
۵.کلید قفل مرکزی شیشه ها
۶.کلید قفل مرکزی درب ها

توجه 
هنگام بستن شیشه ها مطمئن شوید دست سرنشینان بر روی شیشه نباشد. 

کلید های باالبر شیشه سمت راننده: 

بــا فشــار دادن کلیــد بــه ســمت پاییــن شیشــه پاییــن مــی آیــد و بــا بــاال بــردن کلیــد شیشــه بــاال مــی رود. کلیدهــای ســمت 
راننــده توانایــی کنتــرل تمامــی شیشــه هــا و درب هــا را دارنــد. چنانچــه کلیــد ســمت راننــده تــا انتهــا بــه ســمت پاییــن فشــار 

داده شودشیشــه بــه طــور اتوماتیــک عمــل مــی کنــد.
کلید قفل مرکزی شیشه ها:

بعــد از زدن ایــن کلیــد، همــه ی شیشــه هــا بــه جــز ســمت راننــده قفــل مــی شــود. بــا زدن مجــدد ایــن کلیــد دوبــاره مــی 
تــوان کلیــد شیشــه هــا را فعــال نمــود. در هنــگام ســوار کــردن کــودکان در خــودرو اســتفاده از ایــن کلیــد توصیــه مــی گــردد.

هشدار

بــازی بــا شیشــه باالبــر بــرای کــودکان خطرنــاک بــوده و 
مــی توانــد منجــر بــه گیــر کــردن دســت یــا ســر آن هــا 
ــگام حضــور کــودکان در  در شیشــه و خفگــی شــود، در هن
ــی لطفــًا قفــل  ــرای جلوگیــری از خطــرات احتمال خــودرو ب

مرکــزی شیشــه هــا را فعــال نمائیــد.

شیشه برقی
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به سمت پایین فشار 
دهید

 )کلید ۲ مرحله ای(

به سمت باال بکشید
)کلید ۱ مرحله ای(



23

دسته چراغ جلو و راهنما:
۱.در حالت "OFF" کلیه چراغ ها خاموش می باشند.

ــو  ــه جل ــالک و صفح ــراغ پ ــک، چ ــای کوچ ــراغ ه ــت چ ــن حال ۲.در ای
ــوند.  ــی ش ــن م ــبورد روش داش

۳.در ایــن حالــت چــراغ نــور پاییــن و چــراغ هــای اصلــی همگــی روشــن 
مــی شــوند.

توجه 
وقتــی خــودرو خامــوش اســت از روشــن گذاشــتن چــراغ هــا بــه مــدت 
ــری خواهــد  ــه بات ــن کار باعــث تخلی ــه ای ــد چراک ــاب کنی ــی اجتن طوالن

شــد.

چراغ های نورباال و نورپایین:
بــه منظــور فعــال کــردن چــراغ هــای نــور بــاال اهــرم را در خــالف جهت 
ــد و  ــی( فشــار دهی ــودن چــراغ هــای اصل ــت روشــن ب فرمــان)در حال
بــرای فعــال کــردن نــور پاییــن آن را بــه ســمت فرمــان بکشــید تــا آزاد 
ــاال فعــال شــود عالمــت مخصــوص آن در  ــور ب گردد.چنانچــه چــراغ ن

صفحــه جلوداشــبورد نمایــان مــی گــردد.

چراغ مه شکن جلو:
چنانچــه ســوئیچ خــودرو در موقعیــت"ON" قــرار داشــته باشــد، مــی 
تــوان چــراغ مــه شــکن جلــو را مطابــق شــکل فعــال نمــود کــه در ایــن 

دسته راهنما
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حالــت عالمــت مخصــوص آن در صفحــه جلوداشــبورد  نمایــان 
مــی گــردد.

چراغ راهنمای راست و چپ:
هنگامــی کــه ســوئیچ خــودرو در وضعیــت "ON" قــرار داشــته 
باشــد چــراغ راهنمــا فعــال شــده و نشــانگر آن نیــز در صفحــه 
جلوداشــبورد چشــمک مــی زنــد. هنــگام گــردش خــودرو بــه 
راســت یــا چــپ دســته راهنمــا را بــه ترتیــب در موقعیــت ۱و۲ 
قــرار دهیــد. بعــد از انجــام گــردش دســته راهنمــا بــه صــورت 
اتوماتیــک بــه جــای اولــش بازمــی گــردد، امــا گاهــًا بــه دلیــل 
زاویــه گــردش کــم فرمــان ایــن اتفــاق نمــی افتــد کــه در ایــن 

صــورت بایــد بــا دســت اقــدام بــه ایــن کارکــرد.
دسته شیشه شور وبرف پاک کن:

هنگامــی کــه ســوئیچ خــودرو در وضعیــت "ON" قــرار داشــته 
ــر کار  ــه صــورت زی ــن ب ــاک ک ــرف پ باشــد، شیشــه شــورو ب

مــی کننــد.

عمکرد دستی  .۱
خاموش   .۲

عملکرد با تایمر  .۳
دور کند  .۴
دور تند  .۵

دسته راهنما
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بــه منظــور تنظیــم تایمــر بــرف پــاک کــن، حلقــه روی اهــرم بــرف پــاک کــن را بچرخانید 
تــا زمــان عملکــرد بــرف پــاک کــن بیــن فاصلــه زمانــی ۷ تــا ۱۳ ثانیــه تنظیــم گــردد. برای 
ــاعت  ــای س ــه ه ــت عقرب ــرم را در جه ــه روی اه ــرد، حلق ــی عملک ــه زمان ــش فاصل کاه

بچرخانیــد و بــرای افزایــش آن مهــره را بــر خــالف عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد. 
بــه منظــور پاشــش مایــع پــاک کننــده دســته شیشــه شــور را بــه طــرف فرمــان بکشــید. 

در ایــن حالــت بــرف پــاک کــن بــه صــورت اتوماتیــک شــروع بــه کار خواهــد کــرد.
توجه

ــر  ــی آن ب ــخ زدگ ــث ی ــد باع ــی توان ــرد م ــوای س ــده در ه ــاک کنن ــع پ ــتفاده از مای اس
ســطح شیشــه شــود. در صــورت بــروز چنیــن مشــکلی پیــش از روشــن کــردن بــرف پــاک 

کــن اقــدام بــه اســتفاده از گرمکــن شیشــه جلــو نمــوده تــا یــخ روی شیشــه آب شــود.
توجه

اگــر یــخ یــا هــر جســم خارجــی بــر روی شیشــه وجــود داشــته باشــد، مانــع حرکــت بــرف پــاک کــن شــده و در نتیجــه باعــث 
ســوختن موتــور آن خواهــد شــد. در صــورت بــروز ایــن مشــکل خــودرو را در مکانــی ایمــن پــارک کــرده و اقــدام بــه زدودن 

یــخ یــا جســم خارجــی از روی شیشــه کــرده و ســپس بــرف پــاک کــن را روشــن نمائیــد.
ــه خــود  ــا آســیب ب ــاک کــن بــر روی شیشــه خشــک خــودداری کنیــد چــرا کــه باعــث خــراش شیشــه ی از اســتفاده از بــرف پ
بــرف پــاک کــن خواهــد شــد. در صــورت اســتفاده از بــرف پــاک کــن در دمــای ســرد مطمئــن شــوید کــه مایــع پــاک کننــده 
یــخ نــزده باشــد چــرا کــه اســتفاده در ایــن حالــت مــی توانــد منجــر بــه ســوختن پمــپ شیشــه شــور گــردد. همیشــه میــزان 
مایــع مخــزن شیشــه شــور را چــک کنیــد  چــرا کــه خالــی بــودن آن هــم مــی توانــد منجــر بــه ســوختن  پمــپ شیشــه شــور 
گــردد. فرامــوش نکنیــد نبایــد بیــش از ۱۵ ثانیــه بــه طــور مــداوم از شیشــه شــور اســتفاده نماییــد چــرا کــه مــی توانــد منجــر 
ــع مخــزن شیشــه شــور در هــوای ســرد توصیــه میگــردد از  ــه خرابــی پمــپ آن گــردد. جهــت جلوگیــری از یــخ زدگــی مای ب
مایــع شیشــه شــور مخصــوص  هــوای ســرد اســتفاده گــردد. از ریختــن ضــد یــخ مخصــوص موتــور بــه داخــل مخــزن شیشــه 

شــور خــودداری نمائیــد.

دسته راهنما
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کلید تنظیم ارتفاع چراغ های جلو: 
برای تنظیم ارتفاع چراغ های جلو، چراغ های اصلی باید روشن باشند. چراغ های جلو با توجه به وزن 

بار و راننده، در پنج حالت زیر قابل تنظیم میباشند :

۱.موقعیت ۱: در این حالت راننده سوار خودرو بوده و خودرو بدون بار است.
۲.موقعیت ۲: در این حالت راننده سوار خودرو بوده و خودرو دارای ۱۵۰  کیلوگرم بار باشد.
۳. موقعیت ۳: در این حالت راننده سوار خودرو بوده و خودرو دارای ۳۰۰ کیلوگرم بار باشد.
۴.موقعیت ۴: در این حالت راننده سوار خودرو بوده و خودرو دارای ۵۰۰ کیلوگرم بار باشد.

۵.موقعیت ۵: در این حالت راننده سوار خودرو بوده و خودرو دارای ۸۷۰ کیلوگرم و باالتر بار باشد.

توجه                                                                                                                                                                                              
هنــگام بــار زدن خــودرو، بــه منظــور عــدم ایجــاد مزاحمــت بــرای راننــدگان خودروهــای مقابــل 
ــه  ــه ب ــا توج ــتی ب ــو بایس ــای جل ــراغ ه ــاع چ ــد،  ارتف ــالل در دی ــر اخت ــوانح در اث ــگیری از س و پیش

راهنمــای فــوق تنظیــم گــردد.

چراغ مه شکن عقب:
کلیــد مــه شــکن عقــب، چــراغ مــه شــکن عقــب را روشــن میکنــد. محــل قرارگیــری کلیــد آن در 

زیــر داشــبورد ســمت راننــده مــی باشــد.

کلید تظیم ارتفاع چراغ های جلو  
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چراغ روشنایی در روز

چراغ روشنایی در روز

•   چــراغ روشــنایی در روز در هنــگام اســتارت موتــور بصــورت اتوماتیــک روشــن 
ــود. می ش

ــد،  ــاعت باش ــر س ــر ب ــر از ۱۰ کیلومت ــودرو کمت ــرعت خ ــه س ــی ک •   در هنگام
راننــده مــی توانــد بصــورت دســتی چــراغ روشــنایی در روز را خامــوش نمایــد، 
در ســرعت هــای بیــش از ۱۰ کیلومتــر بــر ســاعت یــا طــی مســافت بیــش از ۱۰۰ 
متــر ایــن چــراغ بصــورت اتوماتیــک روشــن مــی شــود. توجــه داشــته باشــید کــه 

بعــد از روشــن شــدن اتوماتیــک چــراغ در هنــگام حرکــت خــودرو، راننــده
 می تواند بصورت دستی در ادامه مسیرچراغ را خاموش نماید.

•   بعــد از خامــوش شــدن خــودرو و یــا روشــن شــدن چــراغ هــای اصلــی و یــا 
چــراغ هــای مــه شــکن ، چــراغ هــای روشــنایی در روز بصــورت اتوماتیــک خامــوش مــی شــوند. محــل قرارگیــری دکمــه دســتی 

ایــن چــراغ در پنــل زیــر داشــبورد ســمت راننــده مــی باشــد.

چراغ اتوالیت
وقتــی کلیــد ایــن چــراغ فعــال باشــد چــراغ هــای خــودرو بــه صــورت اتوماتیــک 
روشــن شــده و نــور خــود را بــا توجــه بــه نــور محیــط تنظیــم مــی نماینــد. ایــن 
ــوش  ــا خام ــن ی ــتی روش ــورت دس ــرایط بص ــی ش ــوان در تمام ــی ت ــراغ را م چ
نمــود. محــل قرارگیــری دکمــه دســتی ایــن چــراغ در پنــل زیــر داشــبورد ســمت 

راننــده مــی باشــد.

چراغ اتوالیت
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تهویه مطبوع

تهویه مطبوع
تهویه هوا)سرمایش و گرمایش( از طریق دریچه های زیرصورت می گیرد:

۱. دریچه های شیشه جلو  
۲. دریچه های میانی 
۳. دریچه های جانبی 

۴. دریچه پایین    
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A.  دکمه افزایش دور فن
دکمه انتخاب هوای داخلی و بیرونی  .B

دکمه کاهش دور فن  .C
دکمه روشن و خاموش سیستم تهویه مطبوع  .D

)A/C(دکمه ایرکاندیشن  .E
دکمه گرم کن شیشه جلو  .F

دکمه تنظیم توزیع جریان هوا  .G
دکمه کنترل دمای هوا  .H

AوC. دکمـه افزایـش و کاهـش دور فـن: بـا اسـتفاده از ایـن دو 

دکمـه میتـوان سـرعت فـن هـوا را افزایـش یـا کاهـش داد. سـرعت فـن در ۷ حالـت قابـل تنظیم میباشـد.                                                                                     
 B. دکمـه انتخـاب هـوای داخلـی و بیرونـی: انتخـاب بیـن دو حالـت ورود هوای تازه یـا گردش هـوای داخل خـودرو از طریق این 
دکمـه امـکان پذیـر اسـت. در حالتـی که چراغ آن روشـن باشـد گردش هـوای داخل خـودرو فعـال و چنانچه چراغ خاموش باشـد 

نشـان دهنـده ورود هوای تازه اسـت. 
D. دکمـه روشـن و خامـوش: از ایـن دکمـه بـه منظـور راه اندازی یـا خاموش کردن سیسـتم تهویه هوا اسـتفاده می شـود. دکمه 
انتخـاب هـوای داخلـی و بیرونـی مسـتقل از ایـن دکمه بـوده و حتی پس از خاموش شـدن این دکمـه می تواند روشـن و خاموش 

شود.
E. دکمـه ایرکاندیشـن )A/C(: بـا روشـن شـدن ایـن دکمـه کمپرسـور فعـال شـده و سیسـتم خنـک کننده هـوا )کولر( شـروع به 

فعالیـت مـی کند. 
F. دکمه گرم کن شیشه جلو: بعد از فعال شدن این دکمه  ، گرم کن شیشه جلوفعال خواهد شد.

G. دکمـه تنظیـم توزیـع جریـان هـوا: بـه کمـک این دکمـه  می تـوان محل خـروج جریان هـوا را در وضعیـت های مختلـف تنظیم 
نمود.

تهویه مطبوع
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H. دکمـه کنتـرل دمـای هـوا: این کلیـد دارای ۱۷ مرحله تنظیم دما می باشـد، مرحله ۱ سـردترین و مرحله ۱۷ گـرم ترین درجه 
را نشـان می دهد.

هشدار 
•از وضعیـت گـردش هـوای داخـل نبایـد بـرای مدت طوالنی اسـتفاده شـود چرا که ایـن کار می توانـد باعث خفگـی در اثر کمبود 

اکسـیژن و بخارگرفتگی شیشـه ها شود
•برای خاموش کردن موتور ابتدا  سیستم تهویه مطبوع را خاموش کرده سپس اقدام به خاموش کردن خودرو نمائید.

•کولر خود را هر دو هفته یکبار حداقل به مدت ۱۰ دقیقه روشن نمائید.)حتی در زمستان(

عملکـرد چـک خـودکار: وقتـی سیسـتم تهویه هوا روشـن مـی گـردد، وارد حالت عملکـرد چک خودکار شـده و در صـورت وجود 
خطـا کدهـای خطـا به پنل نمایشـگر DVD فرسـتاده شـده و سیسـتم بـه صـورت اتوماتیک خاموش مـی گردد.

آنتن خودرو
ــل  ــه در داخ ــت ک ــده اس ــی ش ــکلی طراح ــه ش ــما ب ــودروی ش ــن خ آنت
قــرار گرفتــه و بــا روشــن کــردن رادیــوی خــودرو آنتــن خــودرو فعــال 

ــردد. میگ

تهویه مطبوع

آنتن خودرو
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چراغ داخلی عقب 

ــه  ــوده و ب ــودرو نب ــوئیچ خ ــرد س ــه عملک ــته ب ــراغ وابس ــن چ ــرد ای عملک

ــد: ــی باش ــر م ــورت زی ص

OFF".۱": چراغ های داخلی خاموش می باشند. 

DOOR" .۲": بــا بازکــردن هریــک از درب هــای خــودرو، چــراغ هــای داخلی 

نیــز روشــن  مــی گردند.

ON" .۳": چــراغ هــای داخلــی روشــن مــی شــوند و روشــن بــودن آن هــا 

مســتقل از بازیــا بســته بــودن درب هــا مــی باشــد.

تنظیم آینه های جانبی با کلید

ــا چــپ را انتخــاب نمــود و  ــا کلیــد R-L مــی تــوان آینــه ســمت راســت ی ب

ــر  ــد در زی ــن دو کلی ــم میگــردد. ای ــه تنظی ــای آیین ــد "Mirror" زوای ــا کلی ب

ــرار دارد. ــده ق داشــبورد ســمت رانن

چراغ داخلی عقب

تنظیم آینه های جانبی با کلید
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صندلی
تنظیـم بـودن صندلی راننـده از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت. صندلی راننده بایسـتی 
بـه گونـه ای تنظیـم شـود تا دسترسـی به پـدال ها، فرمـان و کلیدهـای کنترلی بـه راحتی 

صـورت پذیرد.
توجه 

الـف  : از تنظیـم صندلـی راننـده در حیـن حرکت خـودرو جداً خـودداری فرمائیـد، چراکه 
حرکـت ناگهانـی صندلـی در حیـن رانندگـی باعث از دسـت رفتـن کنترل خـودرو خواهد 

. شد
 ب :  در حیـن تنظیـم صندلـی مراقـب سرنشـینان عقـب خـودرو باشـید، چـرا کـه ممکـن 

اسـت دسـت یـا پـای آن هـا بـه صندلـی شـما تکیـه باشـد و در نتیجـه آسـیب ببینند.
(A( ۱.اهرم تنظیم صندلی های جلو به منظور جلو و عقب بردن صندلی

۲.پیچهای تنظیم ارتفاع صندلی راننده
(B(۳.اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی های جلو

)A)اهـرم تنظیـم صندلـی را باال کشـیده و صندلـی را در موقعیت دلخواه تنظیـم نموده و 
اهـرم را رهـا کنید تـا صندلـی در موقعیت جدید قفل شـود.

)B)بـا کشـیدن اهـرم تنظیـم زاویـه صندلـی بـه سـمت بـاال مـی تـوان زاویـه پشـتی رابـه 
میـزان دلخـواه تنظیـم نمـود.   

هشدار
زاویـه پشـتی صندلـی بایـد بـه درسـتی تنظیـم شـودو از خوابانیـدن بیـش از حـد آن جداً 
خـودداری کنیـد چـرا کـه در حیـن تصادفـات شـدید مـی توانـد منجـر بـه سـر خـوردن 
سرنشـین شـده یـا آسـیب های شـدید شـکم و گـردن را در پی داشـته و حتی مـی تواند 

منجـر بـه خفگـی سرنشـین گردد.

صندلی 

(A) (B)
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جتهیزات داخلی

پشت سری صندلی 
برای افزایش ارتفاع  پشت سری اقدام به باال کشیدن آن نمائید و برای کم کردن 
ارتفاع، ضامن را مطابق شکل به داخل فشار داده و پشت سری را به سمت پایین 
بکشید. تنظیم ارتفاع مناسب پشت سری صدمات ناشی از تصادفات را کــاهش 

می دهد.
توجه

نقطه گوش  باالترین  که  است  حالتی  پشت سری در  تنظیم  بهترین موقعیت    •
سرنشین با مرکز پشت سری هم راستا باشد.

•  پس از تنظیم ارتفاع پشت سری، قبل از حرکت از قفل بودن ضامن آن اطمینان 
حاصل نمائید.

•  از قرار دادن بالش در قسمت پشت سری پرهیز نمائید.
•  اهمیت پشت سری صندلی های عقب کمتر از پشت سری صندلیهای 

جلو نیست.
دیدگی  آسیب  به  منجر  میتواند  پشت سری  وجود  بدون  رانندگی   •

گردد.

تجهیزات داخلی
ترمــز دســتی: بــرای فعــال کــردن ترمــز دســتی پــس از توقــف کامــل وســیله 
نقلیــه دســته ترمــز دســتی را بــه طــرف باال کشــیده، ســپس دســته دنــده را در 
حالــت دنــده یــک )در ســرباالیی( یــا دنــده عقــب )در ســرپایینی( قــرار دهیــد. 
ــاال کشــیده و دکمــه ی  ــه منظــور آزاد ســازی ترمــز دســتی کمــی آن را ب ب

انتهــای دســته را فشــار داده و دســته را آزاد کــرده و بخوابانیــد.

صندلی
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الکتریکی  نیروی  منظورتامین  به  شارژ:  درگاه 
الکتریکــی  تجهیزات  دیــگر  یــــــا  موبــایل  برای 
اســتفاده  می شود. جریان گرفته شده از این قسمت 
نباید بیش از ۱۰ آمپر باشد. از این درگاه، زمانی که 
قرار   "ON" یا   "ACC" وضعیت  در  خودرو  سوئیچ 

داشته باشد می توان استفاده نمود.
هشدار

•  از این درگاه می توان برای تجهیزات الکتریکی۱۲ولت 
مواقع  در  نمود،  استفاده  از۱۰آمپر  کمتر  با ظرفیت 
استفاده ازسیستم تهویه مطبوع یا بخاری  بهتر است 
از وسایلی که ظرفیت آن ها باال است استفاده نشود.

به  از وصل شدن  بعد  الکتریکی  تجهیزات  از  برخی   •
سیستم  در  اختالالت  باعث  توانند  می  شارژ  درگاه 

الکترونیکی خودرو شوند.
بهتر  شود  می  خاموش  خودرو  موتور  که  زمانی   •

است که از تجهیزات الکتریکی استفاده نکنید چراکه باعث تخلیه برق باتری خودرو می گردد.
•  زمانی که از این درگاه استفاده نمی کنید، درپوش محافظ را ببندید.

جتهیزات داخلی
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اهرم بازکننده درب باک: این اهرم در سمت چپ راننده زیر داشبورد قرار 
بکشید سپس  به سمت خود  باک، آن را  باز کردن درپوش درب  برای  دارد. 
برای باز کردن درب باک آنرا در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. برای 
بستن درب باک آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک 

بدهد. این به معنای محکم بسته شدن آن می باشد.
هنگام سوخت گیری به محض اینکه قطع کن عمل کرد، سوخت گیری را متوقف 
ساخته و ازپرکردن بیشتر باک بپرهیزید چرا که سوخت در اثر حرارت ممکن 
است تحت فشار قرارگرفته عالوه بر آسیب زدن به سیستم اندازه گیری مقدار 
و  باک  درپوش  بستن  گیری  از سوخت  بعد  شود.  بیرون سرریز  به  سوخت، 

درب سوخت فراموش نشود.

توجه
•  در صورت ریختن سوخت بر روی بدنه سریعًا باید نسبت به پاک نمودن آن 

اقدام نمود چراکه باعث آسیب به رنگ بدنه خواهدشد.
•  حرکت خودرو با سوخت کم می تواند باعث فشار به کاتالیست کانورتور یا 

حتی محترق شدن آن شود.

درب باک
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درب محفظه بار:

 بــرای بــاز کــردن درب محفظــه بــار، دســتگیره درب را بــاال 

ــر در ســمت  ــه وســیله دو زنجی ــاز شــده ب بکشــید. درب ب

ــگام بســتن  ــه داشــته مــی شــود. هن ــاز نگ چــپ و راســت ب

درب محفظــه بــار از بســته شــدن کامــل آن اطمینــان 

ــد. حاصــل نمائی

هشدار

ــر  ــش عم ــث کاه ــودرو باع ــا خ ــار ب ــد ب ــش از ح ــل بی حم

ــی دارد. ــادی را در پ ــرات زی ــده و خط ــودرو ش ــد خ مفی

درب محفظه بار
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کمربند ایمنی خودرو :
خودرو شما با کمربند از نوع سه نقطه ای و مجهز به سیستم پیش کشنده است که 
در مواقع ترمز ناگهانی قفل شده و مانع از پرتاب سرنشینان به جلومی گردد. بستن 

کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو الزامی می باشد.
هشدار

بستن کمربند باید به گونه ای باشد که سرنشین به عقب تکیه داده و در موقعیت 
عمودی قرار گیرد. کمربند نباید شل بوده و باید با بدن سرنشین در تماس باشد. 
همچنین ازعبور دادن قسمت باالی کمربند از اطراف گردن جداً خودداری نموده 
و قسمت پایین آن را از روی لگن عبور دهید و نه شکم خود. عبور کمربند از کنار 

گردن در تصادفات شدید می تواند منجر به جراحات شدید و حتی خفگی گردد.
توجه 

قبل از شروع به رانندگی از سالم بودن کمربند از نظر پارگی، ترک خوردگی، پیچ 
باال گرفته  بند، آنرا  نمایید. برای تست کمر  یا شل بودن اطمینان حاصل  خوردگی 
از حرکت بیشتر تسمه  بایستی قفل شده و  و سریعًا رو به جلو بکشید، جمع کننده 
صحیح  عملکرد  عدم  دهنده  نشان  نشود  قفل  کننده  جمع  چنانچه  کند،  جلوگیری 

کمربند ایمنی می باشد.

ارتفاع کمربند ایمنی  
برای تنظیم ارتفاع کمربند ۵ حالت مختلف وجود دارد. برای تنظیم آن دکمه تنظیم 
آن را مطابق شکل فشار داده و کمربند را در ارتفاع درست تنظیم نمائید. قسمت 
باالی کمربند بایستی از روی شانه ها عبور داده شود و قسمت پایین آن دور لگن 

قرار گیرد. نهایتًا از قفل بودن زبانه فلزی در داخل قفل کمربند مطمئن شوید. 

امکانات مربوط به ایمنی
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آزاد کردن کمربند ایمنی
قفـل زبانـه فلـزی را در دسـت نگه داشـته و دگمه ی قرمز رنگ روی قفل را فشـار 
دهیـد تـا کمربنـد آزاد گـردد سـپس کمربنـد بـه صـورت اتوماتیـک جمـع خواهد 

. شد
هشدار

شـل بسـتن کمربنـد اکیداً منع شـده چـرا کـه در تصادفات شـدید می توانـد باعث 
سـرخوردن سرنشـین وآسـیب های احتمالی گردد.

کمربند ایمنی برای کودک و صندلی کودک
از قـرار دادن کـودکان در صندلـی جلـو پرهیـز کـرده و ترجیحـًا آن هـا را بر روی 

صندلـی عقـب بنشـانید، کـودکان کوچـک تـر بایـد در صندلـی مخصـوص کـودک 
قـرار گرفتـه واز قـرار دادن آن هـا در بغل یا بـر روی زانو اکیـداً بپرهیزید.صندلی 
کـودک ترجیحـًا بایـد در صندلـی عقب نصب شـده باشـد و در صورت اجبـار برای 
قرارگیـری در صندلـی جلـو، صندلی بایسـتی بـه حالت قائم بـوده و تا جایـی که می 
تـوان صندلـی بـه عقب بـرده شـود. آمـار تصادفات نشـان مـی دهـد کودکانی که 

در صندلـی عقـب نشسـته اند آسـیب کمتری دیـده اند.

هشدار 
نصـب صندلـی کودک رو به عقب در صندلی جلوخودروهای مجهز به سیسـتم ایربگ منع شـده اسـت چراکـه میتواند مصدومیت 

یا حتی مرگ کودک را در پی داشـته باشـد. 
کمربند ایمنی برای خانم های باردار

کمربنـد ایمنـی بـرای خانـم های بـاردار همچون دیگر سرنشـینان توصیه شـده اسـت ولـی بهتر اسـت کمربند ایمنی محکم بسـته 
نشـده و قسـمت پایینـی کمربنـد از روی لگـن عبور داده شـود.  از عبور دادن قسـمت پایین کمربند از روی شـکم پرهیـز نمائید.

امکانات مربوط به ایمنی
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 SRS-)سیستم محافظت تکمیلی)کیسه هوا
۱. کیسه هوا برای راننده  

۲. کیسه هوا برای سرنشین جلو

توجه:
کیسه هوای راننده در مرکز فرمان نصب شده است. محل نصب 
 "AIR BAG" نوشته  با  داشبورد  راننده روی  کیسه هوای کمک 
شود،منجربه  می  باز  هوا  کیسه  که  هنگامی  است.  شده  مشخص 
هوا(،  SRS)کیسه  سیستم   شد.  خواهد  باال  سرعت  با  ای  ضربه 
یک  به صورت  باهم  ایمنی  همگی  کمربند  و  زانو  پدهای محافظ 

مجموعه ایمنی عمل میکنند.
قطعات اصلی موجود در سیستم:

                                                                                                 .SRS برای  الکترونیکی  کنترل  سیستم  جلو،  سرنشین  هوای  کیسه  ماژول  قطعات  راننده،  هوا  کیسه  ماژول  قطعات  فرمان، 
کیسه هوا صرفا مکمل سیستم ایمنی برای حفاظت از سرنشینان جلو در شرایط خاص می باشد و  به تنهایی و بدون کمک کمربند 

ایمنی کارایی مناسب نخواهد داشت. همیشه باید کمربند ایمني خود را ببندید زیرا: 
-کمربند ایمني از قرار گرفتن سرنشینان در فاصله کم از محل  نصب کیسه هوا جلوگیری می کند.

- در هنگام تصادف از جانب ، واژگون شدن و یا برخورد از عقب خودروکه منجر به باز شدن کیسه هوا نخواهد شد، بستن کمربند 
ایمني احتمال صدمات را کاهش می دهد.

- در تصادفات از روبرو بسته به میزان ضربه وارده، احتمال باز نشدن کیسه هوا وجود دارد. در این حالت کمربند ایمنی محافظ 
جان سرنشینان خواهد بود.

- احتمال پرتاب شدن به خارج از خودرو در اثر تصادفات شدید را کاهش مي دهد.
- احتمال صدمه به پاها، و قسمتهایي که مورد حفاظت کیسه هوا نیستند را کاهش مي دهد.

SRS - کیسه هوا

SRS

SRS
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توجه
کمربند  از  استفاده  بسته شود. در صورت عدم  باید  اتومبیل همواره  ایمنی  کمربند    •

ایمنی، کیسه هوا می تواند منجر به صدمه به سرنشینان شود. 
•  SRS )کیسه هوا( بخشی از سیستم بازدارنده برای سرنشینان جلو است که به تنهایی 

نمی تواند حافظ جان مسافران باشد.
اخطار 

 هرگز کودکان زیر۱۲سال را در صندلی جلو ننشانید چراکه ضربه ناشی از باز شدن کیسه 
هوا   می تواند منجر به جراحت شدید یا حتی مرگ آن ها شود.

هشدار
ازصندلی  جلو  های  صندلی  در  نمایید.  استفاده  کودک  محافظ  ازصندلی  نوزادان  برای 

محافظ کودکان که قسمت عقب آن به سمت جلوی خودرو قرار می گیرد استفاده ننمایید.  
هشدار

در هنگام حرکت خودرو از محل نصب کیسه هوا فاصله بگیرید. نگاه داشتن دست یا پا یا بدن نزدیک موقعیت نصب کیسه هوا بسیار 
خطرناک است چرا که ضربه ناگهانی حاصل از باز شدن کیسه هوا می تواند منجر به جراحت شدید گردد.

هشدار
به  منجر  میتواند  هوا  کیسه  های سیستم  بخش  و  اجزاء  در  تغییر  ننمایید، هرگونه   SRS قطعات سیستم  درتعمیریاتعویض  سعی 
عمکرد غلط وصدمات شدید به سرنشینان خودروگردد. قسمتهای مختلف سیستم کیسه هوا مخصوص خودرو شما طراحی و ساخته     

شده اند، از جابجایی ونصب روی وسیله نقلیه دیگر خودداری نمایید.
هشدار 

هیچ وسیله یا شیئی بین کیسه های هوا و سرنشینان جلو قرار ندهید. از قرار دادن برچسب، مارک و دیگر اشیاء بر روي غربیلک 
فرمان و کیسه هواي سرنشینان جلو خودداري نمایید!

SRS - کیسه هوا
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هشدار
بعدازبازشدن کیسه هوا از تماس با سیستم های کیسه هوا خودداری نمایید. باز شدن کیسه هوا همراه با حرارت بسیار باال اتفاق    
می افتد. فرمان وداشبورد بالفاصله پس از باز شدن کیسه های هوا داغ می شود. از دست زدن به داشبورد، فرمان یا سیستم های 

جانبی بالفاصله بعد از باز شدن کیسه هوا خودداری نمایید.
هشدار

از نصب تجهیزات یا هرگونه تغییر در ساختار خودرو خودداري نمایید، نصب هرگونه تجهیزات اضافه مانند سپر اضافه، وینچ و... یا 
تغییرات در ساختار خودرو مانند تغییر ارتفاع خودرو یا دستکاری سیستم تعلیق میتواند منجر به عدم تشخیص درست ضربه توسط 

سنسورهای سیستم SRS شده و در نتیجه کیسه های هوا به صورت نابهنگام باز شده یا در مواقع مورد نیاز باز نشوند. 

نشانگر کیسه هوا
سیستم SRS نیازی به نگهداری وتعمیرات ندارد. چراغ نشانگر کیسه هوا جهت نشان دادن وضعیت 
"ON" قرار بگیرد این چراغ  عملکرد نرمال کیسه هوا تعبیه شده است. وقتی سوئیچ در حالت 
به نزدیکترین  باید  ثانیه روشن مانده و سپس خاموش  می شود. درموارد زیر  به مدت چند 

نمایندگی های مجازمراجعه نمائید:
- وقتی سوئیچ در حالت "ON" قرار می گیرد چراغ نشانگر وضعیت کیسه هوا روشن نمی شود.

- چراغ نشانگر کیسه هوا روشن می ماند یا به حالت چشمک زن روشن می شود.
توجه 

شاسی پیکاپ های آمیکو  مجهز به چهار مرحله ضربه گیر می باشد که در تصادف های 
شاخ به شاخ توانایی جذب ضربات و میرا کردن آنها دارد که از این حیث مکمل سیستم 

کیسه هوای خود رو می باشد. 

SRS - کیسه هوا



42

 ABS-EBD نحوه رانندگی با

۱. یکی ازویژگی های سیستم ABS امکان فرمان پذیری خودرو در حالت ترمز ناگهانی است. فرمان پذیری خودرو در حالت ترمز 
ناگهانی و حالت رانندگی عادی متفاوت است، در حالت ترمز ناگهانی با احتیاط فرمان را بچرخانید.

۲. فاصله ایمنی از خودروهای جلورا رعایت کنید. خودرو مجهز بهABSوEBD در مقایسه با خودرو مجهز به سیستم ترمز معمولی 
در حاالت زیر نیاز به فاصله بیشتری برای رسیدن به حالت توقف کامل دارد:

۱(در جاده های شوسه و یا جاده هایی با الیه های نازک برف  
۲(خودرو مجهز به زنجیر چرخ   

۳(جاده ناهموار یا دارای چاله  
  ۴(جاده پر دست انداز

۳. سیستم ABS تنها در حالت ترمز اضطراری عمل خواهد کرد، همچنین سیستمABS زمانی که چسبندگی جاده کم باشد از قفل 
شدن چرخ ها جلوگیری خواهد کرد به عنوان مثال در عبور از  چاله یا عبور از اختالف سطح ناگهانی.

۴. هنگامی که سیستم ABS  فعال می شود لرزش پدال ترمز را زیر پای خود احساس خواهید کرد و صدای خاصی از پدال خواهید 
شنید.

۵. پدال ترمز را چند بار پشت سر هم فشار ندهید. سیستم ABS نیازی به پمپ کردن ترمز ندارد.

ABS-EBD
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توجه
ABS-EBD .۱ معجزه نخواهند کرد. قوانین فیزیکی هنگام استفاده از سیستم ABS-EBD تغییر نمی کنند. سرعت باال در پیچ، 

عدم رعایت فاصله ایمنی از خودرو مقابل و . . . می تواند منجر به تصادف شود. 
۲. اطمینان حاصل کنید که نوع و اندازه چهار الستیک یکسان هستند،اگر چنین نباشد ممکن است ABS-EBD درست عمل نکنند. 

نشانگر هشدار

زمانی که سوئیچ در حالت"ON" باشد، نشانگر هشدار ABS برای چند ثانیه روشن خواهد شد. 
توجه

اگر نشانگر هشدار ABS روشن بماند یا در حالتی که سوئیج روی “ON” باشد روشن نشود، سیستم ترمزABS در حالت کارکرد 
نرمال نیست و سیستم ترمز بدون ABS به صورت عادی عمل خواهد کرد. در این صورت لطفًا به نزدیک ترین نمایندگی مجاز 

مراجعه نمائید.

توجه
۱-هنگامی که نشانگر هشدار ABS در حالت رانندگی عادی روشن می ماند. با سرعت باال حرکت نکنید زیرا در صورت ترمز 
ناگهانی با توجه به فعال نبودن ABS امکان قفل شدن چرخ ها و از دست رفتن تعادل وجود دارد. خودرو را در محل ایمن متوقف 
کرده و خاموش کنید و پس از دقایقی مجددا استارت بزنید. اگر نشانگر هشدار ABS خاموش شد، سیستم ABS ترمز در حالت 

عادی قرار دارد. اگر نشانگر هشدار خاموش نشد به نزدیکترین نمایندگی مجاز مراجعه نمائید.

۲-هنگامي که از باتري هاي کمکي براي استارت زدن استفاده مي نمایید، در صورت اقدام به رانندگي پیش از شارژ کامل باتري، 
موتور یکنواخت کار نکرده و نشانگر هشدار سیستم ABS روشن خواهد شد. در واقع روشن شدن چراغ  هشدار ABS  در این 

حالت به معني پایین بودن ولتاژ باتري خودرو است.  با سرعت آرام حرکت نمایید، تا باتري شارژگردد.

ABS-EBD
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توجه:
۱-پس از روشن کردن موتور و حرکت اگر پدال ترمز را فشار دهید صدایي از 
موتور شنیده شده و پدال ترمز مي لرزد، صدا و لرزش به دلیل سیستم عیب 

یابي خودکار سیستم ABS است و نشان دهنده مشکل در سیستم نمي باشد.
۲-پس از رانندگي در جاده هاي برفي، براي جلوگیري از آسیب به حس گرها  و 
سیستم ABS  برف چسبیده به الستیک ها را تمیز نمایید. دقت کنید هنگام تمیز 

کردن برف و یخ به حسگر و سیم کشی آن آسیب وارد نشود. 
۳-هنگامي که سرعت خودرو بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت و در حال افزایش 
 ۵ از  کمتر  خودرو  سرعت  که  هنگامي  گردد،  می  فعال   ABS سیستم  باشد، 
می  فعال  غیر   ABS سیستم  باشد،  کاهش  حال  در  و  باشد  ساعت  بر  کیلومتر 

گردد. 

دوربین دنده عقب سیستمی است که جهت نمایش دید عقب به راننده بر روی سپر عقب نصب می گردد. 
توجه

هنگام قرارگیری دنده بر روی وضعیت  Rمانیتور دنده عقب نیز به صورت اتوماتیک بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
عملکرد سیستم 

سوئیچ را در حالت"ON" قرار داده و دسته دنده را در حالت "R")دنده عقب( قرار دهید. سیستم به صورت اتوماتیک وضعیت 
خود را بررسی کرده و در صورت سالم بودن دوربین عمل کرده و صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.

توجه   دوربین دنده عقب صرفًا یک سیستم کمکی است و به آن اتکا نکنیدوهنگام حرکت به عقب موارد ایمنی را رعایت نمائید.

ABS-EBD

دوربین دنده عقب
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روشن کردن موتور
۱. برای روشن کردن موتور به موارد زیر توجه کنید:
۱.۱. چراغ ها و وسایل الکتریکی جانبی را خاموش کنید.

۱.۲.سوئیچ استارت را بیش از ۱۰ ثانیه در حالت استارت زدن نگاه ندارید. این کار منجر به تخلیه باتری خواهد شد.
۱.۳.اگر موتور به دلیل ولتاژ پایین یا صدمه به باتری روشن نمی شود، بخش استارت اضطراری را مطالعه نمایید.

۱.۴.اگر حرکت نمی کنید موتور را در حالت دور آرام به مدت طوالنی رها نکنید.
توجه

۱-خودرو را در فضای بسته جز برای ورود و خروج از پارکینگ روشن نگذارید. جمع شدن گازهای خروجی اگزوز خطر ناک است.
۲-قبل از گرم شدن موتور با دور باالی موتور یا سرعت باال حرکت نکنید.

۳-بعد از روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید، نگاه داشتن سوئیچ می تواند به خودرو شما آسیب بزند.

۲.روشن کردن موتور:
مقدار  و  باشد  می  تزریق سوخت  کنترل  الکترونیکی  سیستم  به  مجهز  شما  ۲.۱.خودرو 
سوخت به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد. در حین استارت زدن پای خود را روی پدال 

گاز فشار ندهید. 
۲.۲.دنده را در حالت خالص قرار داده و کالچ را بگیرید.

۲.۳.استارت بزنید.

روشن کردن موتور
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سیستم انتقال قدرت
خودرو شما مجهز به یک گیربکس پنج دنده است . برای استفاده بهینه موارد زیر را رعایت کنید:

۱- قبل از تعویض دنده پدال کالچ را تا انتها فشار دهید .
۲- بعد از تعویض دنده پدال کالچ را به صورت ناگهانی رها نکنید. 

۳- در هنگام تعویض دنده از جلو به عقب و بالعکس خودرو را کامال متوقف کرده و به نرمی نسبت به تعویض دنده اقدام نمایید.
۴- دست خود را در حین رانندگی روی دسته دنده تکیه ندهید. همچنین در حین رانندگی پای خود را از روی کالچ بردارید. این 

عادات باعث فشار اضافه به قطعات داخلی گیربکس و کالچ  می گردد.
4WD سیستم چهارچرخ محرک

خودروی شما دارای سه حالت انتقال قدرت 4HL چهار چرخ سبک ، 4LL چهار 
چرخ سنگین و  2Hدوچرخ می باشد. 

با استفاده از سوئیچ جعبه دنده کمکی )در سمت چپ داشبورد( می توانید از حالت 
دو چرخ به چهار چرخ  وبالعکس را انتخاب نمائید

 4HL به   2H از  را  عادی دنده کمکی  رانندگی  حالت  توانید در  توجه-شما می 
وبلعکس تغییر دهید)فشار دادن بر روی پدال کالچ فراموش نشود( اما برای تغییر 
دنده کمکی از 2H به 4LL یا از 4HL به 4LL و بلعکس باید خودرو را متوقف 

کرده و پدال کالچ را پایین نگاه دارید سپس اقدام به تغییر حالت نمائید.  
 4HL 4 حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت و در حالتLL سرعت مجاز در حالت -

حداکثر ۷۰ کیلومتر در ساعت میباشد. 
هشدار :  درحالت 4HL یا 4LL  خودروی شما مجهز به قفل گیربکس بوده که 
چهارچرخ همزمان محرک می شوند، در این حالت از چرخاندن کامل فرمان 

به طرفین اکیداً خودداری فرمایید مگرنه گیربکش شما آسیب خواهد دید. 

سیستم انتقال قدرت
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رانندگی در حالت چهار چرخ
در حالـت 4HL محورهـای جلـو و عقـب بـه هم اتصـال پیدا می کننـد، در این حالـت نیروی محرک بـه تمام چرخ ها منتقل شـده 

و چسـبندگی خـودرو بـه جاده های نـا هموار بهبود مـی یابد امـا ترمزگیری همانند حالت 2H  اسـت.
احتیاط 

در جـاده آسـفالت یـا بزرگـراه از حالـت 4HL و 4LL اسـتفاده نکنیـد چـرا کـه منجر به سـایش سـریع السـتیک ها، افزایش سـر و 
صـدا و مصـرف بیشـتر سـوخت خواهـد شـد. همچنیـن عالوه بـر احتمال منحرف شـدن خـودرو، دمـای روغن محور محـرک باال 

رفتـه کـه مـی توانـد منجر به آسـیب به قـوای محرکه شـود.

در شـروع اسـتفاده از خـودرو نـو، سـایش قطعات داخل موتور بیشـتر از حالـت عادی اسـت. در نتیجه عمر مفید خودرو مسـتقیما 
بـه نحـوه رانندگـی در ۱۰۰۰ کیلومتـر اول بسـتگی دارد. حداکثر سـرعت مجـاز برای هر دنـده در دوره آب بندی به شـرح زیر 

اسـت )واحد کیلومتر در سـاعت( 

دنده 5 دنده 2 دنده 3 دنده 4 دنده 1 سیستم انتقال 
قدرت

100 90 70 45 30 2H

70 70 60 35 20 4HL

30 30 30 20 10 4LL

آب بندی

رانندگی در حالت چهار چرخ
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هشدار
تایـر هـای نـو هـم نیـاز بـه آب بنـدی دارنـد .عمومـًا تایرهـا بعـد از ۵۰۰ کیلومتر بـه حالت بهینه چسـبندگی بـه جاده می رسـند. 
همچنیـن در ۲۰۰ کیلومتـر اولیـه بعـد از تعویض کفشـک هـای ترمز ، سیسـتم ترمزگیری به حداکثـر کارایی خود نخواهد رسـید.

   
براي جلوگیري از احتمال آتش سوزي و خطرات دیگر به موارد زیر عمل کنید: 

-در خودروهای مجهز به کاتالیست کانورتر باید از بنزین بدون سرب استفاده شود.
-سـوخت نامناسـب منجـر بـه کاهـش قـدرت خـودرو و کارکـرد نامنظم موتـور و آسـیب به کاتالیسـت مـی گـردد. در صورتی 
کـه بـا چنیـن شـرایطی مواجه شـدید سـرعت خود را کـم کرده بـه نزدیک تریـن مرکز خدمـات پس از فـروش مراجعـه نمائید. 
-هنگامـي کـه میـزان سـوخت خیلـي پایین اسـت، رانندگـي نکنیـد زیراباعث کاهـش عملکرد موتـور و فشـاربه کاتالیسـت کانورتر 

می گـردد.
-بیش از۲۰ دقیقه با دور آرام موتور رانندگي نکنید همچنین با سرعت خیلی زیاد رانندگی نکنید.

-در صورتـی کـه کاتالیسـت کانورتـر در حالـت طبیعـی کار نکنـد، می تواند بسـیار داغ شـود لذا از پـارک کردن خـودرو در مکان 
هـای نزدیک بـه مواد اشـتعال زا خـودداری کنید.

از بنزین بدون سرب با عدد اکتان باالی ۹۲ استفاده نمایید. 
بنزین بدون سرب مورد استفاده بایستی منطبق بر استاندارد DIN EN 228 باشد. 

اگـر مقـدار RON سـوخت)عدد اکتـان( از مقـدار مـورد نیـاز کمتـر باشـد، موتور بایـد حداکثر بـا دور موتـور متوسـط و بار کم 
عمـل کنـد. در چنیـن حالتـی اگـر موتـور در حالـت تخت گاز یا سـرعت باال اسـتفاده شـود آسـیب خواهـد دید.

اگـر مقـدار RON سـوخت)عدد اکتـان( از عدد خواسـته شـده باالتر باشـد مشـکلی نیسـت، البته از نظـر قدرت و مصرف نسـبت 
بـه حالـت عـادی تغییـری حاصـل نخواهـد شـد.  توجـه فرمایید ظرفیت مخـزن باک بنزیـن ۷۰ لیتر می باشـد. 

آب بندی

سیستم تصفیه گازهای آالینده خروجی

سوخت بنزین
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CNG سیستم سوخت
به منظور تغییر وضعیت سـوخت بایسـتی از کلید تعبیه شـده در وسـط کنسـول اسـتفاده نمود. همچنین نشـانگر 
وضعیـت سـوخت گاز بـر روی ایـن کلیـد تعبیـه شـده کـه به وسـیله آن می تـوان مقـدار سـوخت گاز موجود را 
مشـاهده نمـود. توجـه فرماییـد کـه ظرفیـت مخـزن گاز ۹۰ لیتـر می باشـد و راننـده با فشـردن ایـن کلید می 
توانـد وضعیـت سـوخت را از بنزیـن بـه گاز یـا بلعکس تغییـر دهد. در صـورت وجود ایـراد یا نشـتی گاز در مدار 
 CNG سـوخت ایـن کلیـد با نور هشـداردهنده خـود راننـده را آگاه می سـازد.توجه فرماییـد که فیلتر سـوخت

هـر ۱۰۰۰۰ کیلومتـر باید تعویـض گردد.
توجـه : عملکـرد سـوخت گاز درصورتـی قـادر بـه فعالیت می باشـد که موتـور به دمای الزم رسـیده باشـد لذا 
توصیـه مـی شـود از روشـن نمـودن خـودرو در حالـت گاز پرهیـز نمائیـد، بـرای جلوگیـری از این امر همیشـه 

ــل  ــرار دارد. مح ــور ق ــه موت ــودرو در محفظ ــری خ ــوخت گی ــل س مح
قرارگیــری پرکــن ســوخت، شــیر دســتی ســرویس، نشــتی یــاب گاز و شــیر 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل نش ــل گاز در ش ــع و وص قط
نحوه سوخت گیری گاز  

بــرای ســوخت گیــری گاز، پــس از وصــل نــازل بــه پــر کــن ســوخت اقــدام 
ــالف  ــگ( در خ ــز رن ــیر قرم ــل گاز )ش ــع و وص ــیر قط ــردن ش ــاز ک ــه ب ب
جهــت عقربــه هــای ســاعت نماییــد و پــس از پــر شــدن مخــزن گاز پیــش 
ــور در  ــیر مذک ــتن ش ــه بس ــدام ب ــوختگیری اق ــازل س ــودن ن ــارج نم از خ

جهت عقربه های ساعت نمایید. 

ــد از  ــینان بای ــی سرنش ــری تمام ــوخت گی ــات س ــگام عملی ــود و هن ــوش ش ــد خام ــور بای ــری موت ــوخت گی ــل از س ــه : قب توج
خــودرو پیــاده شــوند واجــازه داده شــود تــا ســوخت گیــری توســط جایــگاه دار انجــام پذیــرد. در پایــان بــرای جلوگیــری از ورود 

گردوغبــارو... درپــوش پرکــن ســوخت درجــای خــود بســته شــود. 
ــه خــودرو را متوقــف ســازید، شــیر دســتی ســرویس را  ــروز نشــتی در مــدار ســوخت رســانی بالفاصل ــه : در صــورت ب توج

ــد. ــن نمایندگــی مجــاز مراجعــه نمائی ــک تری ــه نزدی ــد و ب ــز نمائی ــا گاز پرهی ــد و از ادامــه مســیر ب ببندی

CNG سیستم سوخت
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هشدار
• برای طول عمر بیشتر موتور بایستی تا ۵ هزار کیلومتراول از گاز CNG استفاده ننماید و فقط از سوخت بنزین استفاده کند. 

• مدت اعتبار برچسب سوخت گیری از زمان صدور ۱۲ ماه می باشد لذا توصیه می گردد یک ماه قبل از اتمام مهلت اعتبار اقدام 
به دریافت برچسب جدید در نمایندگی های مجاز معرفی شده یا مراکز بازرسی معتبر صورت پذیرد.

• حداقل ۶ ماه یک بار لوله های گاز CNG، نشتی یاب گاز، حفاظ مخزن وکلیه اجزای سیستم از نظر نشتی و سالم بودن مورد 
بازرسی دوره ای قرارگیرند. 

توجه : با توجه به اینکه رگوالتور، فشارگاز را از حدود فشارکاری ۲۰۰ بار به حداقل می رساند لذا توصیه   می شود از ضد یخ مجاز 
در خودرو استفاده شود تا یخ زدگی در رگوالتور اتفاق نیفتد.

اخطار : 
•  از سوخت گیری در جایگاه های CNG مربوط به خودروهای سنگین و اتوبوس ها پرهیز نمائید چراکه می تواند خرابی شیرها، 

رگوالتور گاز و متعلقات مربوطه را درپی داشته باشد.
•  به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی توصیه می گردد مخزن گاز روزانه بیش از ۳ بار شارژ نگردد.

هشدار
•  مخازن هر۳۶ ماه بایستی توسط مراکز مجاز بازرسی مورد تائید سازمان استاندارد 

سرویس    کلی دوره ای شوند. 
•  تاریخ انقضای اعتبار استفاده از مخازن گاز ۱۵ سال می باشد. 

هشدار
لوله های سوخت رسانی  گاز، رگوالتورو  بر روی مخزن  تغییرات  تعمیراتو  هرگونه 
شیر  گاز،  بوی  استشمام  یا  عیب  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  بوده  ممنوع 
پرهیز  گاز  حالت  در  رانندگی  واز  ببندید  را  شاسی(  زیر  در  شده  سرمخزن)تعبیه 
نموده و به منظور رفع عیب به نمایندگی های مجاز مراجعه نمائید. توجه فرمائید 
که هرگونه دستکاری در سیستم سوخت رسانی منجر به از بین رفتن شرایط گارانتی 

خواهد شد و مسئولیت و عواقب کلی آن بر عهده شرکت نمی باشد.

CNG سیستم سوخت
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۱.مخزن شیشه شور
۲.باتری 

۳.مخزن روغن ترمز 
۴.مخزن انبساط)رادیاتور( 

۵.درپوش روغن موتور
۶.گیج روغن 

۷.مخزن روغن هیدرولیک فرمان
 CNG ۸.محل سوخت گیری

توجــه: درصورتــی کــه قصــد بــاز کــردن کاپــوت موتــور را 
داریــد مــوارد زیــر را در نظــر داشــته باشــید:

ــاز  ــود از ب ــی ش ــد م ــور متصاع ــار از موت ــا بخ ــر گاز ی -اگ
ــد.  ــودداری نمایی ــوش خ ــردن درپ ک

-موتور را خاموش کنید و سوئیچ را خارج نماییدودستی را بکشید.
-اجازه دهید موتور خنک شود.

-قبل از خنک شدن موتور درب مخزن انبساط را باز نکنید.
-ریختن مایعات روی موتور خطرناک است و میتواند منجر به آتش سوزی گردد.

-مراقــب باشــید باعــث اتصــال کوتــاه در مدارهــای الکتریکــی نشــوید.  افتــادن شــی فلــزی در محفظــه موتــور میتوانــد منجــر 
بــه اتصــال کوتــاه گــردد.

-مراقب قطعات دوار در حال حرکت داخل محفظه موتور باشید.

تعمیرونگهداری خودرو

۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
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اندازه گیری سطح روغن

مقــدار روغــن موتــور را بــه طــور منظــم چــک کنیــد. قبــل از حرکــت در مســیر طوالنــی از قــرار داشــتن ســطح روغــن موتــور 

درمحــدوده مجــاز اطمینــان حاصــل فرماییــد.

هنــگام چــک کــردن مقــدار روغــن موتــور، خــودرو بایــد در ســطح افقــی قــرار داشــته باشــد. بعــد از خامــوش کــردن موتــور 

دقایقــی صبــر کنیــد تــا روغــن بــه کارتــل برگــردد. گیــج را بیــرون کشــیده و آنــرا بــا یــک دســتمال پــاک کنیــد. گیــج را بــه 

ــد بیــن عالمــت هــای Max وMin  روی  ــد. مقــدار روغــن بای صــورت کامــل وارد مجــرای خــود کــرده و مجــدداً خــارج کنی

گیــج باشــد. اگــر ســطح روغــن باالتــر از Max باشــد عــالوه بــر صدمــه بــه موتــور، بــا توجــه بــه اینکــه خــودرو شــما مجهــز بــه 

 Min کاتالیســت کانورتــر اســت امــکان نشــت روغــن بــه کاتالیســت و صدمــه بــه آن وجــود دارد. اگــر ســطح روغــن پاییــن تــر از

باشــد موتــور بــه خوبــی روغــن کاری نشــده و مــی توانــد منجــر بــه آســیب هــای شــدید گــردد.

روغن موتور

توجه: تعویض روغن هر ۶۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه هرکدام که زودتر اتفاق بیفتد.

اگــر خــودرو شــما در مــکان هــای پــر غبــار یــا سردســیر بــا دمــای زیــر ۲۰ درجــه اســتفاده مــی شــود دوره تعویــض روغــن 

کوتــاه تــر خواهــد بــود.

روغن گیربکس

چک کردن سطح روغن گیربکس الزامی می باشد.

هشدار
فرمــان خــودرو را بیشــتر از ۱۰ ثانیــه در حــد نهایــی آن نــگاه نداریــد. داغ شــدن روغــن سیســتم فرمــان مــی توانــد منجــر بــه 

صدمــه بــه سیســتم فرمــان گــردد. 

تعمیرونگهداری خودرو
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مایع خنک کننده

ــزن  ــر از ورودی مخ ــر کمت ــا قط ــر ب ــاف پذی ــه انعط ــک لول ــد از ی ــده را داری ــک کنن ــع خن ــردن مای ــر ک ــد پ ــه قص ــی ک هنگام

ــر کــردن  ــر کــردن مخــزن را خواهــد گرفــت. ســرعت پ ــوی پ ــر اینصــورت هــوای داخــل مخــزن جل ــد. در غی اســتفاده کنی

ــد. ــه باش ــر در دقیق ــر از ۹ لیت ــتی کمت ــزن بایس مخ

بعــد از اتمــام در صورتــی کــه ســطح مایــع پاییــن تــر رفــت مجــددا مایــع خنــک کننــده بریزیــد تــا زمانــی کــه دیگــر ســطح مایــع 

داخــل مخــزن پاییــن نــرود. ســپس درب مخــزن انبســاط را ببندیــد. 

نســبت ضــد یــخ بــه کل مایــع خنــک کننــده را بیــن ۲۰% الــی ۶۰% حفــظ کنیــد. بــرای اطمینــان از عملکــرد صحیــح مــدار خنــک 

کننــده موتــور، هــر ســال یــک بــار کل مــدار بایســتی توســط ضــد یــخ شســته شــود. 

نوع روانکارگریدنامشماره

SLSAE10W40 یا باالتر موتور1

GL-5SAE80W-90گیربکس2

Dexron 3دنده کمک3

GL-5SAE80W-90دیفرانسیل ها4

مقدار به لیتر

4/3

2/4

2

3/2
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توجه 

•هرگــز هنگامــی کــه موتــور گــرم اســت درب مخــزن انبســاط را بــاز نکنیــد. بعــد از خنــک شــدن موتــور یــک تکــه پارچــه ضخیــم 
روی درب قــرار داده و نســبت بــه بــاز کــردن آن اقــدام نمائیــد.

•در صــورت بــه جــوش آمــدن آب خنــک کننــده، موتــور را بالفاصلــه خامــوش نکــرده و پــس از چنــد لحظــه کارکــرد موتــور 
در حالــت درجــا موتــور را خامــوش نمائیــد. از ریختــن آب ســرد داخــل موتــور و یــا بــر روی موتــور جــدداً خــودداری 

کــرده و اجــازه دهیــد موتــور بــا دمــای محیــط خنــک گــردد.

روغن ترمز

توجه

مخــزن روغــن ترمــز در محفظــه موتــور واقــع شــده اســت. در صورتــی کــه ســطح 

روغــن ترمــز بــه صــورت محســوس کاهــش پیــدا کنــد یــا بــه ســطح  Min برســد 

بــه نزدیــک تریــن نمایندگــی هــای مجــاز مراجعــه نمائیــد.

 DOT4  ــن ــد از روغ ــز باش ــن ترم ــدن روغ ــه ش ــه اضاف ــاز ب ــه نی ــی ک در صورت

ــد. ــتفاده نمائی اس

خوردگــی لنــت هــای ترمــز بــه مــرور زمــان باعــث کاهــش ســطح روغــن ترمــز 

مــی گــردد. 

روغــن ترمــز بــه مــرور زمــان آب جــذب مــی کنــد و ایــن مســئله مــی توانــد بــه 

خوردگــی قطعــات سیســتم ترمــز منجــر شــود. روغــن ترمــز هــر دو ســال یکبــار بــه طــور کامــل تعویــض گــردد.

هشدار : مخلوط کردن برندها وکالس های مختلف روغن ترمز ممنوع است.

روانکارها و مایع خنک کننده  
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پمپ روغن فرمان هیدرولیک

ــه  ــرای تخلی ــا ۳ دقیقــه زمــان ب ــد حداقــل  ۲ ت ــه میکنی هنگامــی کــه روغــن هیدرولیــک اضاف

هــوای داخــل مــدار الزم اســت. موتــور را در حالــت دور آرام روشــن بگذاریــد، فرمــان را در 

حداکثــر حالــت چرخــش بــه طرفیــن بــرای چنــد دقیقــه نــگاه داریــد و ســپس مقــدار روغــن 

هیدرولیــک را چــک کنیــد. 

شیشه شور

مخزن مایع شیشه شور در محفظه موتور واقع شده است.

برای داشتن دید مناسب برف پاک کن ها همواره باید در شرایط خوب باشند.

در صورتــی کــه تیغــه بــرف پــاک کــن هــا خیلــی کثیــف شــده اســت از اســفنج یــا پارچــه بــراي 

تمیزکــردن تیغــه اســتفاده نماییــد. بــراي ایمنــي، تیغــه را ســالي 

یــک یــا دوبــار تعویــض کنیــد.

در صــورت یــخ زدن و چســبیدن تیغــه بــه شیشــه تــا ذوب یــخ، 

از بــرف پــاک کــن اســتفاده نکنیــد، در غیــر اینصــورت موتــور

ــه ســوختن  ــا حتــی منجــر ب ــده ی ــاک کــن آســیب دی بــرف پ

ــور آن خواهــد شــد. موت

روغن فرمان هیدرولیک

تیغه برف پاک کن
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باطری

مقدار اسید باطری را در شرایط زیر بصورت مرتب چک کنید.

-  پیمایش باال

- آب و هوای مرطوب

- وقتی ۲ سال از عمر باطری گذشته باشد. 

توجه

اگر خودرو را بیش از ۴ هفته پارک می کنید کابل منفی باطری را 

از سر باطری جدا کنید تا نیاز به شارژ باطری پیدا نکنید.

 شمع ها

شمع ها با یستی در دوره های مشخص شده در دفترچه گارانتی 

خودرو در هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردند.

تسمه موتور

تسمه موتور بایستی در دوره های مشخص شده در دفترچه گارانتی ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

باطری

شمع ها

تسمه  موتور
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تــایــرهــا : 

توجه

•  تایر های نو بایستی آب بندی گردند. در ۵۰۰ کیلومتر ابتدایی با سرعت متوسط و با احتیاط رانندگی کنید.
•  مرتبًا تایرهای خودرو را برای هرگونه آسیب بررسی کنید. اجسام خارجی گیر کرده بین آج های تایر را خارج کنید. 

•  فشار باد تایر در زمستان بایستی ۰.۲ بار باالتر از تابستان باشد.
•  گشتاور بستن پیچ چرخها بین ۱۱۰ تا ۱۲۵ نیوتون متر است.

•  تایری که بیش از ۶ سال از تولید آن گذشته باشد بهتر است استفاده نشود مگر در شرایط اضطراری.
•  میزان باد تایرها بر روی تایر مشخص شده است.  

عملکرد صحیح سیستم تصفیه گازهای خروجی موتور تاثیر به سزایی در کاهش آلودگی محیط زیست دارد.

- از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.

- از حرکت با بنزین کم خودداری کنید. در صورتی که بنزین به صورت غیر منظم به موتور برسد امکان سوخت ناقص و در نتیجه 

رسیدن بنزین خام به کاتالیست وجود دارد. این امر میتواند به کاتالیست آسیب برساند.

- از ریختن روغن بیش از اندازه خودداری نمایید و خودرو نباید بیش از ۵۰ متر برای روشن کردن در حالت اضطراری هلح داده 

شود . 

تایرها

سیستم تصفیه گازهای خروجی
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جعبه ابزار

جعبه ابزار خودروی شما شامل لوازم زیر می باشد، همچنین محل قرارگیری ابزار در شکل نشان داده شده است. با باز کردن گیره 

های صندلی عقب خودرو دسترسی به جعبه ابزار امکان پذیر است.

لوازم جانبی همراه خودرو

تعدادعنوانشماره
1جعبه ابزار1

2
پیچ گوشتی دو 

منظوره
1

1انبر دست3
1آچار ختت 410-8
1آچار ختت 514-12
1آچار چرخ ۶21
1-)شامل3تکه(آچار زاپاس بند۷
۱جک و دسته جک     8

جعبه ابزار

محل قرارگیری ابزار

گیره صندلی
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برای تعویض چرخ مراحل زیر را رعایت کنید. 

۱-خودرو را روی سطح افقی متوقف نمایید.

۲-دستی را بکشید.

با  گذاشته  صاف  سطح  روی  شده  تعیین  محل  در  را  ۳-جک 

چرخاندن اهرم در جهت عقربه های ساعت خودرو را از زمین به 

اندازه یک میلیمتر بلند کنید.

۴-با استفاده از آچار چرخ پیچ ها را باز کنید.

۵-برای قراردادن آچار زاپاس بند در محل پیچ مطابق فلش نشان 

را  سپر  در  تعبیه شده  الستیکی  پوشش  ابتدا  در شکل  داده شده 

برمی داریم.

۶-چرخ زاپاس با استفاده از مکانیزم زنجیر دار در جای خود محکم شده است. با استفاده از 

آچار  زاپاس بند پیچ مربوطه را مطابق شکل در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده 

تا چرخ از جای خود آزاد گردد.

۷- محل قرار گرفتن جک در چرخ های محور جلو زیر طبق پایین )مطابق شکل( می باشد 

و محل جک چرخ های عقب زیر کرپی فنر ها ) مطابق فلش نشان داده شده در شکل( 

می باشد.

صورت  به  را  چرخ  های  پیچ  و  کرده  جایگزین  زاپاس  چرخ  با  را  معیوب  ۸-چرخ 

ضربدری محکم نمایید.  توجه : هرگز از جک روی سطح شیب دار استفاده نفرمایید.

جــــک

چرخ عقب چرخ جلو
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فیوزها

هر مدار در خودرو از یک فیوز محافظ بهره می برد، جدول زیر مشخصات فیوز های موجود را نمایش می دهد.

توجه: هرگز فیوز ها را تعمیر نکنید. از جایگزینی فیوزها با فیوز با ظرفیت باالتر خودداری نمایید.

رنگ و ظرفیت فیوز ها : 

قرمز: ۱۰ آمپر 

آبی: ۱۵ آمپر

زرد: ۲۰ آمپر

سبز: ۳۰ آمپر

فیوزها در قسمت پایین داشبورد در سمت راننده و برخی فیوزها در داخل محفظه موتور واقع شده اند.

قبل از تعویض فیوز از خاموش بودن خودرو و قطع بودن جریان الکتریسیته مطمئن شوید.

فیوز معیوب را با فیوز نو با ظرفیت یکسان جایگزین کنید.

اگر در فاصله کوتاهی پس از تعویض فیوز، فیوز مجددا دچار سوختگی گردید سیستم الکتریکی خودرو باید بررسی شود.

فیوز های محفظه موتور شامل ۴ فیوز ذخیره هستند. ) ۳۰ آمپر – ۲۰ آمپر- ۱۵ آمپر- ۱۰ آمپر(

فیوزها
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فیوزها

فیوز ها و رله های داخل  محفظه کاپوت موتور
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فیوزها

فیوز ها و رله های داخل  محفظه کاپوت موتور
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فیوزها

فیوز ها و رله های داخل  محفظه داشبورد
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فیوزها

فیوز ها و رله های داخل  محفظه داشبورد
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استارت در حالت اضطراری :

در صورت تخلیه باتری می توانید از باتری یک خودرو دیگر به صورت موقت برای شارژ باتری خود استفاده کنید. 

اتصال با کابل های واسط به ترتیب نشان داده شده قابل انجام است. هر دو باتری بایستی ۱۲ ولت باشند. 

ظرفیت های هر دو باتری باید نزدیک به هم باشند.

کابل ها ضخامت کافی برای تحمل جریان عبوری را داشته باشند.

باتری تخلیه شده در دمای منفی ۱۰ درجه یخ میزند. سعی در باتری به باتری کردن یک باتری یخ زده نکنید.

بدنه خودروهایی که برای باتری به باتری کردن استفاده می کنید نباید باهم در تماس باشند.

خودروی دارای باتری پر را روشن کنید. 

کابل ها را به ترتیب زیر متصل کنید:

۱.قطب مثبت باتری تخلیه شده به قطب مثبت باتری پر وصل شود.

تخلیه  باتری  دارای  خودرو  روی  فلزی  قسمت  یک  به  پر  باتری  منفی  ۲.قطب 

وصل شود.

مراقب برخورد کابل ها به اجزای متحرک داخل محفظه موتور باشید، همچنین 

رو به باتری نایستید چرا که امکان سوختگی با اسید وجود دارد، بعد از استارت 

زدن کابل ها را بر عکس مراحل گفته شده در باالجدا کنید.

استارت در حالت اضطراری 
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مشخصات فنی کلی 




