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شركت ارس خودرو ديزل

تاتطكر از اًتخاب هحصَالت آه٘كَ
ِ كفبً ا ٗ٤وشبثس ٝـا لجُ اق ضفٚو ـا٘ٙؽٌ ٣ث ٝؼلز ٔكبًِٕ٘ ٝبئ٥ؽ  ،سب ثؽ ٗ٤قف٤ك ؾٕٗ خّ٥ٌٛف ٢اق ثفٚق ٔطىالر ٘بغٛاسش،ٝ
يّٕىفؼ غٛؼـ٥٘ ٚك ثٟجٛؼ ٤بثؽ.
 آٔ٥ى ٛثب ث ٝوبـٌ٥ف ٢سىِٛٛٙل ٢ـٚق ؼ٘٥ب غٛؼـٞٚب ٢د٥طففش ٝس ٕٝ٥٘ ،ٗ٥ٍٙس ٚ ٗ٥ٍٙسجه ـا ثب ؼـ ٘هف ٌففشٗ ضفا٤ف ضُٕ ٘ ٚمُ
ؼاغّٛٔ ،٣لً٥ز خغفاف٥ب ٚ ٣٤آة ٛٞ ٚائ ٣ثفاسبس ٘٥بق ٔػفف وٙٙؽٌبٖ ،س٥ِٛؽ  ٚيفؾٕ٘ ٣ٔ ٝب٤ؽ .
 سٕبْ اقاليبر ا ٗ٤وشبثسٔ ٝفثٛـ ث ٝقٔبٖ زبح ثٛؼ ٚ ٜثبسٛخ ٝث ٝسغ٥٥فار ؼـ سىِٛٛٙل ،٢آٔ٥ى ٛضك ٞف ٌ ٝ٘ٛسغ٥٥ف ؼـ ٔطػٛالر
ـا ثؽ ٖٚاقالو لجّ ٣ثفا ٢غٛؼ ٔطفٛل ٔ ٣ؼاـؼ.

« تَصِ٘ هٖ ضَد اٗي کتاتچِ را لثل از راًٌذگٖ تِ دلت هطالعِ ًواٗ٘ذ »
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 لطفاً لثل اص استفادُ اص كاهيَى آهيكَ تِ ًكات ريل تَجِ ًوائيذ.
 سغ٥٥ف سبغشبـ لكًبر غٛؼـ٤ ٚ ٚب ٘ػت ٞف لكً٤ ٚ ٝب سد٥ٟكار اؾبف ٚ ٣اسشفبؼ ٜاق وبـثفٞ ٢ب ٢غ٥فاسشب٘ؽاـؼ  ٚغ٥ف ٜاو٥ؽاً ٕٔٛٙو
ٔ ٣ثبضؽ .ؼـ غ٥ف ا ٗ٤غٛـر ٔٛخت ِغٌ ٛبـا٘ش ٣غٛؼـ ٣ٔ ٚضٛؼ.
 ثفا ٢اسشفبؼ ٜث ٝٙ٥ٟاق غٛؼـِ ،ٚكفبً سف٤ٚس ٞب  ٚسًٕ٥فار ـا ؼل٥مبً ثف اسبس ا ٗ٤وشبثس ٝا٘دبْ ؼ٥ٞؽ.
 ؼـ ٔٛاـؼ ثفٚق ٔطىُِ ،كفبً فمف ثٕ٘ ٝبٙ٤ؽٌٟ٥بٔ ٢دبق آٔ٥ىٔ ٛفاخًٕ٘ ٝبئ٥ؽ  ٚؼـ غٛـر ٘٥بق ث ٝسً٤ٛؽ لكً ٝاق لكًبر اغّ ٣آٔ٥ىٛ
اسشفبؼٕ٘ ٜبئ٥ؽ .ؼـ غ٥ف اٙ٤ػٛـر ٘ ٝسٟٙب آٔ٥ى ٛؼـ لجبَ لكًبر سب٤ف سبق٘ؽٌبٖ ٔسئ٥ِٛش٘ ٣ػٛاٞؽ ؼاضز ،ثّىٛٔ ٝخت ِغٌ ٛبـا٘ش٣
٘٥ك ٔ ٣ضٛؼ.
 وسب٘ ٣و ٝاق غٛؼـٞٚب ٢آٔ٥ى ٛاسشفبؼ ٣ٔ ٜوٙٙؽ ث٥ٞ ٝر ٚخ٘ ٝجب٤ؽ ضٕبـ ٜضبس ٚ ٣دالن غٛؼـ ٚـا ؼسشىبـٕ٘ ٢بٙ٤ؽ .
ؼـ غ٥ف اٙ٤ػٛـر ٔسئ٥ِٛز ا ٗ٤وبـ ثفيٟؽ ٜاسشفبؼ ٜوٙٙؽ ٜغٛاٞؽ ثٛؼ ٕٞ ٚسٛٔ ٗ٥ٙخت ِغٌ ٛبـا٘ش ٣ٔ ٣ضٛؼ.
 لطفاً تِ ًكات ريل دس هَسد ضاسي تَجِ ًوائيذ.
 سغ٥٥ف سبغشبـ ضبس ٣غٛؼـ ٚؼـ ٔطػٛالر آٔ٥ى ٛاق قف٤ك اؾبف ٝوفؼٖ ق٤ ٚ َٛب يفؼ آٟ٘ب ٤ ٚب سغ٥٥ف فٛاغُ ٔطٛـٞب او٥ؽ ًا
ٕٔٛٙو اسز.
 سٕبٔٔ ٣ؽَ ٞب ٢غٛؼـٞٚب ٢س٥ِٛؽ ٢آٔ٥ى ٛثب لٛا٘ ٗ٥ـإٙٞب ٚ ٣٤ـا٘ٙؽٌ ٚ ٣اسشب٘ؽاـؼٞب ٚ ٣ّٔ ٢ث ٗ٥إِّّ ٣سبقٌبـ ٔ ٣ثبضؽ،
ِؿا ٞفٌ ٝ٘ٛسغ٥٥ف ،اؾبف٤ ٝب وٓ وفؼٖ لكًبر ٔٛخت ِغٌ ٛبـا٘ش ٣غٛؼـ ٚغٛاٞؽ ثٛؼ.
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تخص : 1
ضوارُ ضٌاساٖٗ خَدرٍ ( ) VIN
ٛٔ )2لً٥ز : VIN
وؽ ( VINضٕبـ ٜضٙبسبئ ٣غٛؼـ )ٚـ ٢ٚدالن فّكٔ ٢طػػبر غٛؼـ ٚ ٚـ ٢ٚس٥فن ق ٣ِٛضبس ٣ؼـ لسٕز خـّ ٛسٕز ـاسـز
ضـه ضؽ ٜاسز.
 )3اسشفبؼ ٜوٙٙؽٔ ٜطشفْ ِ ،كفبً اق سغ٥٥ف ضٕبـ ٜضبس ٚ ٣دالن ضٙبسبئ ٣غٛؼـ ٚغٛؼؼاـٕ٘ ٢بئ٥ؽ.
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تخص : 2
هطخصات خَدرٍ
ٔؽَ غٛؼـٚ

M5.2

٘بْ سدبـ٢

AMICO

٘ٛو وبثٗ٥

تک کابین

ٔمؽاـ ثبـ ٔدبق

3000 kg

ٚقٖ غبِع

1800 kg

ٚقٖ ٘بغبِع

5200 kg

ا٘ؽاق ٜفبغّ ٝؼٔ ٚطٛـ

2600 mm

سًؽاؼ زفظ ٞب

2x4

ا٘ؽاق ٜالسش٥ه

6.50x16

ا٘ؽاق ٜـًٙ٤

5.5F-16
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هطخصات هَتَس
ٔؽَ

CA4D32-09

سٛاٖ

90 hp /3400 rpm

ٌطشبٚـ

210 N.m

ضدٓ خبثدبئ٣

2771 cc

اسشب٘ؽاـؼ آالٙ٤ؽٌ٣

Euro II

ضؽاوثف سفيز

100 Km/h

سًؽاؼ ٔطٛـ

2

٘ٛو سٛغز

ٌبقٚئُ٥

س٥سشٓ ففٔبٖ

٥ٞؽـ٥ِٚى٣

سيستن تشهض
سفٔك سف٤ٚس

٥ٞؽـ٥ِٚىٔ ٣دٟك ث ٝس٥سشٓ ABS

سفٔك دبـوًٙ٥

ٔىب٘٥ى٣

سفٔك وٕى٣

غفٟىٗ اٌكٚق
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تخص ً : 3كات هْن در ارتثاط تا کارترد خَدرٍ
الذاهات الصم لثل اص سٍضي كشدى هاضيي
 -1ثبقؼ٤ؽ ٞب ٢لجُ اق ـٚضٗ وفؼٖ
 سكص آة ـاؼ٤بسٛـ ،ضدٓ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ،ـٚغٗ ٌ٥فثىس ،ـٚغٗ خًج ٝففٔبٖ  ٚاوسُ يمت ٔ ٚمؽاـاِىشف٥ِٚز ثبسف٥ٔ ٚ ٢كاٖ سٛغزثبن  ٚؼـ ٟ٘ب٤ز ٘طش ٣اسػبالر ِٞ ِٝٛب ـا وٙشفَ و٥ٙؽ.
 سيستن تشهض  :سكص ـٚغٗ سفٔك ـا وٙشفَ ٕ٘ٛؼ ٚ ٜاق وبـآئ ٣آٖ ٔكٕئٗ ض٤ٛؽ. كاتيي  :اقٕٙ٥بٖ اق لفُ ثٛؼٖ وبثٔ ٚ ٗ٥طىٓ ثٛؼٖ اسػبالر آٖ سيستن جؼثِ فشهاى  :القْ اسز و٥ٔ ٝكاٖ ضفوز ففٔبٖ ِ ٚم ٣آٖ وٙشفَ  ٚسٙهـ ٚ ٓ٥سٕـبٔ ٣د٥ر ٞب  ٚاسػبالر ٘٥كوٙشفَ ض٘ٛؽ. سيستن تشلي  :سد٥ٟكار ثفل ٣ـا اق ٘هف يّٕىفؼ غط٥ص وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ. سٕبٔ ٣الٔذٟب ـا وٙشفَ و٥ٙؽ. يّٕىفؼ ٌ٥فثىس ـا أشطبٖ و٥ٙؽ. فطبـ ثبؼ سب٤فٞب ـا وٙشفَ و٥ٙؽ. سفش ٣سسٕ ٝدفٚا٘ ٝـا أشطبٖ و٥ٙؽ. -سد٥ٟكار خب٘ج ٚ ٣اثكاـ آالر غٛؼـ ٚـا وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ.

شركت ارس خودرو ديزل

8

رٍضي کردى هَتَر
 لجُ اق اسشبـر ،سفٔك ؼسش ٣ـا وبٔالً وط٥ؽ ٚ ٜاٞفْ ؼ٘ؽ ٜـا ؼـ ضبِز غالظ لفاـ ؼ٥ٞؽ. ث ٝآـأ ٣دؽاَ ٌبق ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ. دؽاَ والذ ـا ٘٥ك وبٔالً فطبـ ؼ٥ٞؽ. سٛئ٥ر ـا ؼـ ٚؾً٥ز  ONلفاـ ؼ٥ٞؽ. اسشبـر ثك٘٥ؽ سب ٔٛسٛـ ـٚضٗ ضٛؼ. ثًؽ اق ـٚضٗ وفؼٖ ٔٛسٛـٔ ،كٕئٗ ض٤ٛؽ و ٝسٕبْ زفاٌ ٞبٞ ٢طؽاـ غبٔٛش ضؽ ٜا٘ؽ .س٥سشٓ ضبـل ثبسف ٢ـا اق ٘هف يّٕىفؼ ؼـسزؼٙ٤بْ وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ.
 ٘طبٍ٘ف ؼٔب ٢آة ٔٛسٛـ ـا وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ .ؼٔب ٢آة ثب٤ؽ ث 75 – 80 OC ٗ٥ثبضؽ. ثًؽ اق ـٚضٗ ضؽٖ ٔٛسٛـ ،زفاٌ ٞطؽاـ ؼٙٞؽ ٜفطبـ ـٚغٗ ثب٤ؽ غبٔٛش ثبضؽ.خاهَش کردى هَتَر
 -1لجُ اق غبٔٛش وفؼٖ ٔٛسٛـٔ ،كٕئٗ ض٤ٛؽ و ٝاٞفْ ؼ٘ؽ ٜؼـ ٚؾً٥ز غالظ ٔ ٣ثبضؽ.
 -2ثٍؿاـ٤ؽ ٔٛسٛـ ثفا ٢زٙؽ ؼل٥م ٝؼـ ؼٚـ آـاْ وبـ وٙؽ( .لجُ اق غبٔٛش وفؼٖ ٌبق ٘ؽ٥ٞؽ)
 -3سٛئ٥ر ـا ؼـ ٚؾً٥ز ٤ ٚ ACCب  LOCKلفاـ ؼ٥ٞؽ سب ٔٛسٛـ غبٔٛش ضٛؼ.
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حرکت کردى
لجُ اق ضفوز وفؼٖ ،ثٍؿاـ٤ؽ سب ٔٛسٛـ ؼـ ؼٚـ آـاْ ضؽاوثف ثٔ ٝؽر  5ؼل٥م ٝوبـ وٙؽ .وٙشفَ و٥ٙؽ و ٝسٕبْ ٘طبٍ٘فٞب ث ٝؼـسش ٣وبـ
ٔ ٣وٙٙؽٔ .كٕئٗ ض٤ٛؽ و ٝؼـخ ٝفطبـ ـٚغٗ  ٚؼٔب ٢آة ؼـ ٔطؽٚؼٔ ٜدبق لفاـ ؼاـ٘ؽ.
ًكات هْن دس حيي ساًٌذگي
 -1ؼـ ٔٛلى ؼٚـ قؼٖ ٔػػٛغبً ؼـ سفاض٥ج ٣سٙؽ  ٚخبؼ ٜغبف دب ـا اق ـ ٢ٚدؽاَ ٌبق ثفؼاـ٤ؽ.
 -2ؼٚـ قؼٖ ثب سفيز ق٤بؼ ؼـ د٥ر ٞب ٢سٙؽ ٔدبق ٘٥سز.
 -3دبئ ٗ٥ـفشٗ اق سفاق٤ف ٢ؼـ ؼ٘ؽ ٜغالظ ٔدبق ٘٥سز.
 -4دب ٢غٛؼ ـا ؼـ ض ٗ٥ـا٘ٙؽٌ ٣ثف ـ ٢ٚدؽاَ والذ لفاـ ٘ؽ٥ٞؽ .وٙشفَ سفيز غٛؼـ ٚثب اسشفبؼ ٜاق دؽاَ والذ ٔدبق ٘٥سز.
 -5ثفا ٢آقٔب٤ص سفٔك ،سفً٤بً دب ـا اق ـ ٢ٚدؽاَ ٌبق ثفؼاضش ٚ ٝسذس دؽاَ والذ  ٚدؽاَ سفٔك ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ .وُ ا ٗ٤يُٕ ٔ ٣ثب٤سش ٣ثٝ
غٛـر ٕٞب ٚ ًٙٞسف٤ى ا٘دبْ ٌ٥فؼ.ؼـ ضفا٤ف اؾكفاـ ٚ ٢ؼـ غٛـر اق وبـ افشبؼٖ سفٔك اغّ ٣ٔ ،٣سٛاٖ اق سفٔك ؼسش ٣ث ٝغٛـر
ٔٛلز اسشفبؼٕٛ٘ ٜؼ .أب ٘جب٤ؽ اق سفٔك ؼسش ٣ث ٝيٛٙاٖ سفٔك اغّ ٚ ٣ثٔ ٝؽر قٔبٖ قٛال٘ ٣اسشفبؼٕٛ٘ ٜؼ.
ٚ -6لش ٣و ٣ٔ ٝغٛا٥ٞؽ ٔٛسٛـ ـا ثب ٤ؽن وفؼٖ غٛؼـ ٚـٚضٗ ٕ٘بئ٥ؽ ،اٞفْ ؼ٘ؽ ٜـا ؼـ ؼ٘ؽ 3 ٜلفاـ ؼ٥ٞؽ .سفيز ٤ؽن وفؼٖ غٛؼـٚ
٘جب٤ؽ اق  20ؤّٛ٥شف ؼـ سبيز سدبٚق وٙؽ.
 -7ثًؽ اق ٍٟ٘ؽاضشٗ غٛؼـ ،ٚضشٕبً سفٔك ؼسش ٣ـا ثىط٥ؽ.
 -8زفاٌ ٞب ٢غٛؼـ ٚـا لجُ اق ـا٘ٙؽٌ ٣ؼـ ضت وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ.
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 -9القْ اسز فطبـ ثبؼ السش٥ه ٞب ؼـ ٔمبقى قٔب٘ٔ ٣طػع وٙشفَ ضٛؼ .
 -10اٌف ٔٛسٛـ ؼاـأ ٢طّ َٛؾؽ ٤ع ٘جبضؽ  ،ؼـ غٛـر دبئ ٗ٥ثٛؼٖ ؼٔبٔ ٢ط٥ف (  ) -5°Cآة س٥سشٓ غٙه وبـ ٢ـا ثب ثبق وفؼٖ ض٥ف
ٔٛسٛـ ٕٞ ٚس ٗ٥ٙـاؼ٤بسٛـ سػّٕ٘ ٝ٥بئ٥ؽ.
راًٌذگٖ التصادٕ
ؾفٚـ ٢اسز سً٤ٛؽ ؼ٘ؽ ٜث ٝغٛـر ؼـسز  ٚثب ؼـ ٘هف ٌففشٗ سفيز غٛؼـ ٚا٘دبْ ٌ٥فؼ .ثفأ ٢ؽر قٔبٖ قٛال٘ ٣ؼٚـ ٔٛسٛـ ـا ثب
اسشفبؼ ٜاق ؼ٘ؽ ٜس ٗ٥ٍٙثبال ٘جف٤ؽٕٞ .س ٗ٥ٙضبِز يىس آٖ  ٣ًٙ٤دب ٗ٥٤ثٛؼٖ ؼٚـ ٔٛسٛـ ؼـ ضفا٤ف ا٘شػبة ؼ٘ؽ ٜسجه ٔدبق ٘٥سز.
قٔب٘ ٣و ٝغٛؼـ ٚث ٝسفيز ؼِػٛا ٜـس٥ؽ ،سفيز ـا سب ضؽ أىبٖ ث ٝغٛـر ثبثز ضفم و٥ٙؽ .ا ٗ٤يُٕ ٤ى ٣اق ٕٟٔشف ٗ٤يٛأُ
ـا٘ٙؽٌ ٣الشػبؼ ٢اسز .سفيز ث ٝٙ٥ٟغٛؼـ ،ٚضفا٤ف ثٔ ٝٙ٥ٟػفف سٛغز ـا ثٚ ٝخٛؼ ٔ ٣آٚـؼ .ثبؼ وٓ السش٥ه ؼـ ٔػفف سٛغز
سأث٥ف ٔٙف ٣ؼاـؼٛٔ .سٛـ ٘جب٤ؽ ثفا ٢قٔبٖ قٛال٘ ٣ؼـ ؼٚـ آـاْ وبـ وٙؽ.
راًٌذگٖ در ضراٗط تارًذگٖ
اٌف ؼـ ٛٞا ٢ثبـا٘ ٣ـا٘ٙؽٌ ٣ٔ ٣و٥ٙؽ اضشٕبَ ٘فٛؾ آة ث ٝؼاغُ وبس ٝزفظ ٚخٛؼ ؼاـؼ .ؼـ ضفا٤ف ثبـ٘ؽٌ ٣سفيز غٛؼـ ٚـا وٙشفَ
ٕ٘ٛؼ ٚ ٜؼـ غٛـس٥ى ٝالقْ ٘جبضؽ دب٤شبٖ ـا ـ ٢ٚدؽاَ والذ ٌ ٚبق لفاـ ٘ؽ٥ٞؽ .ثًؽ اق ـا٘ٙؽٌ ٣ثٔ ٝؽر قٔبٖ ٔطػع ؼـ ضفا٤ف
ثبـ٘ؽٌٕٔ ،٣ىٗ اسز لؽـر سفٔك سطز سأث٥ف ٘فٛؾ آة ث ٝؼاغُ وبس ٝسفٔك وبٞص ٤بثؽ .خٟز وٙشفَ وبـآ ٣٤سفٔك ،ث ٝغٛـر ٔشٙبٚة
دؽاَ سفٔك ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ.
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گ٘رتكس
ٌ٥فثىس ٔٛـؼ اسشفبؼ ٜؼـ ا ٗ٤غٛؼـ ٚؼاـأ ٢ىب٘٥كْ سً٤ٛؽ ؼ٘ؽ ٜؼسش ٣سٙىف٥٘ٚك٣ٔ ٜ
ثبضؽ.سفس٥ت سً٤ٛؽ ؼ٘ؽ ٜؼـ غٛؼـٞٚب ٢س٥ِٛؽٔ ٢كبثك ضىُ ـٚثف٥ٔ ٚجبضؽ .ؼـ ٔٛلى سً٤ٛؽ
ؼ٘ؽ ،ٜدؽاَ والذ ـا ث ٝغٛـر وبُٔ فطبـ ؼ٥ٞؽ .ا٘شػبة ؼ٘ؽ٤ ٜه  ٚيمت ثب٤ؽ ؼـ ضبِز سٛلف
وبُٔ غٛؼـ ٚا٘دبْ ٌ٥فؼ.
ٍضع٘ت ّإ سَئ٘چ
سَئيچ اصلي داساي پٌج ٍضؼيت هي تاضذ.
ٚ -1ؾً٥ز  - LOCKؼـ ا ٗ٤ضبِز ٔ ٣سٛاٖ وّ٥ؽ ـا اق سٛئ٥ر ث٥ف ٖٚآٚـؼ٤ ٚ ٜب ؼـ ؼاغُ آٖ
لفاـ ؼاؼ .ثب ث٥ف ٖٚآٚـؼٖ وّ٥ؽ اق ؼاغُ سٛئ٥ر ٣ٔ ،سٛاٖ ثب ٌفؼا٘ؽٖ ففٔبٖ آ٘فا لفُ ٕ٘ٛؼ.
ٚ - 2ؾً٥ز  – ACCؼـاٚ ٗ٤ؾً٥ز ٔ ٣سٛاٖ اق س٥سشٓ غٛس ( ٣ـاؼ ٚ ٛ٤دػص ) اسشفبؼٕٛ٘ ٜؼ.
ٚ - 3ؾً٥ز  - ONؼـ اٚ ٗ٤ؾً٥ز ثفق سٕبْ ٘طبٍ٘فٞب ،ؼٙ٤بْ ،وِٛف  ٚثفف دبن وٗ ثفلفاـ
ٔ ٣ثبضؽ.
ٚ -4ؾً٥ز اسشبـر – ثفا ٢اسشبـر قؼٖ  ٚـٚضٗ وفؼٖ ٔٛسٛـ،القْ اسز وّ٥ؽ ؼـ ٚؾً٥ز  STلفاـ ٌ٥فؼ .ثًؽ اق ـٚضٗ ضؽٖ ٔٛسٛـ،
وّ٥ؽ ثٚ ٝؾً٥ز  ONثف ٍٔ٥فؼؼ.

شركت ارس خودرو ديزل
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ًكات هْن :
 لجُ اق لفاـ ؼاؼٖ وّ٥ؽ ؼـ ٚؾً٥ز اسشبـر ،القْ اسز اٞفْ ؼ٘ؽ ٜؼـ ضبِز غالظ لفاـ ٌ٥فؼ. ث ٝغ٥ف اق ٔٛالً ٣و ٣ٔ ٝغٛا٥ٞؽ اق س٥سشٓ غٛس ٣اسشفبؼٕ٘ ٜبئ٥ؽ ٞ ،فٌك وّ٥ؽ ـا ـٚ ٢ٚؾً٥زؼـغ٥ف اٙ٤ػٛـر ثبسف ٢سػّ ٝ٥غٛاٞؽ ضؽ.

تخص : 4
عالئن ّطذار دٌّذُ ٍ ادٍات کٌترل

 ACCلفاـ ٘ؽ٥ٞؽ ،
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٘ -1طبٍ٘ف ٔٛلً٥ز وّ٥ؽ ثػبـ ٢ث ٝسٕز ض٥ط ٝخّٛ

 -8زفاٌ ٘طبٍ٘ف فًبَ ثٛؼٖ سفٔف ؼسش٣

 -2يالٔز ٞطؽاـ ٔ٥كاٖ سٛغز ؼـ ثبن

 -9زفاٌ ٞطؽاـ ٌففشٍ ٣فّ٥شف ٛٞا

 -3يالٔز ٞطؽاـ ٚخٛؼ ا٤فاؼ ؼـ س٥سشٓ  ABSسفٔك

 -10زفاٌ ٞطؽاـ دبئ ٗ٥ثٛؼٖ فطبـ غالء سفٔك

 -4يالٔز ٘طبٍ٘ف ٚؾً٥ز ٘ٛـ ثبال ٢زفاٌ خّٛ

 -11زفاٌ ٞطؽاـ دبئ ٗ٥ثٛؼٖ فطبـ ـٚغٗ ٔٛسٛـ

 -5يالٔز ٘طبٍ٘ف يّٕىفؼ د٥ص ٌفٔىٗ ٔٛسٛـ

 -12زفاٌ ٞطؽاـ ٚخٛؼ ا٤فاؼ ؼـ س٥سشٓ ضبـل ثبسف٢

 -6يالٔز ٘طبٍ٘ف فًبَ ثٛؼٖ سفٔك اٌكٚق ( سفٔك وٕى) ٣

 -13زفاٌ ٘طبٍ٘ف ٚؾً٥ز ٘ٛـ دبئ ٗ٥زفاٌ خّٛ

 -7يالٔز ٘طبٍ٘ف ـٚضٗ ثٛؼٖ زفاٌ ٞب ٢وٛزه خّٛ

 -14زفاٌ ٞطؽاـ ثبال ثٛؼٖ ؼٔب ٢س٥سشٓ غٙه وبـٛٔ ٢سٛـ

ًطاًگر همذارسَخت
ٔمؽاـ سٛغز ؼـ ٖٚثبن ـا ٘طبٖ ٔ ٣ؼٞؽ .ا٘ ٗ٤طبٍ٘ف فمف قٔب٘ ٣و ٝسٛئ٥ر ٔٛسٛـ ؼـ ضبِز  ONلفاـ ٌ٥فؼ ،يُٕ ٔ ٣وٙؽ.
سرعت سٌج
سفيز سٙح سفيز ضفوز ٚس٘ ّٝ٥مّ ٝ٥ـا ٘طبٖ ٔ ٣ؼٞؽ.
ک٘لَهترضوار ٍ هسافت سٌج
ثف ـ ٢ٚا ٗ٤غفط٥ٔ ، LED ٝكاٖ وُ ٔسبفز دٕٛ٥ؼ ٜضؽ ٜسٛسف غٛؼـٕٞ ٚ ٚسٔ ٗ٥ٙسبفز دٕٛ٥ؼ ٜضؽ ٜاق ٤ه ٘مكٕ٘ ،ٗ٥ًٔ ٝب٤ص ؼاؼٜ
ٔ٥طٛؼ .ثفا ٢يجٛـ اق ٤ه ضبِز ث ٝضبِز ؼٍ٤ف ،ؼوٕ ٝسٕز ـاسز غفط ٝـا ٤ه ثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ.
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ًحَٓ تٌظ٘ن هسافت سٌج تر رٍٕ صفر
ثفا ٢غفف وفؼٖ ٔمؽاـ ثجز ضؽ ٜلجّ ٣ثف ـ ٢ٚغفطٔ ٝسبفز سٙح ،وبف٥سز ؼوٕ ٝسٕز زخ غفط( ٝؼوٕ ٝغفف وٗ) ٔسبفز سٙح ـا
فطبـ ؼاؼٍٟ٘ ٚ ٜؽاـ٤ؽ.
ًطاًگر دهإ آب
ا٘ ٗ٤طبٍ٘فٔ٥كاٖ ؼٔبٔ ٢ب٤ى غٙه وبـٛٔ ٢سٛـ ـا ثف ضست ( oCؼـخ ٝثفضست سب٘شٌ ٣فاؼ) ٘طبٖ ؼاؼٕٞ ٚ ٜسٔ ٗ٥ٙطؽٚؼ ٜؼٔبٔ ٢دبق
ـا ثف ـ ٢ٚغفطٔ ٝطػع ٔ٥ىٙؽ.
چراغ ّإ ّطذار
اٌف ؼـ غالَ ـا٘ٙؽٌ ٣اضىبِ ٣ؼـ غٛؼـ ٚثفٚق ٕ٘ب٤ؽ ،زفاٌ ٘طبٍ٘ف ٔفثٛـ ث ٝآٖ س٥سشٓ ث٘ ٝطب٘ ٝثفٚق اضىبَ ـٚضٗ غٛاٞؽ ضؽ.
چراغ ًطاًگر پ٘ص گرم کي هَتَر
ٔٛلى اسشبـر قؼٖ ،سٛئ٥ر ؼـ ٚؾً٥ز  ONلفاـ ٌففش ٚ ٝؼـ ا ٗ٤ضبِز زفاٌ د٥ص ٌفْ وٗ ٔٛسٛـ ثف ـ ٢ٚدبُ٘ ٘طبٍ٘ف ـ ٢ٚؼاضجٛـؼ
ـٚضٗ ٔ٥طٛؼ.ثٔ ٝطؽ آٔبؼ ٜضؽٖ س٥سشٓ ثفا ٢اسشبـر قؼٖ ،زفاٌ ٘طبٍ٘ف ث ٝغٛـر زطٕه قٖ ؼـ آٔؽ ٚ ٜؼـ اٛٔ ٗ٤لى ٔ٥شٛاٖ
سٛئ٥ر ـا ث ٝسٕز يالٔز  Sثف ٌفؼا٘ؽ ٚ ٜثًؽ اق ـٚضٗ ضؽٖ ٔٛسٛـ ،آ٘فا ـٞب ٕ٘ٛؼ.
کل٘ذ چراغ هِ ضكي جلَ
ا ٗ٤وّ٥ؽ ثفا ٢ـٚضٗ وفؼٖ زفاٌ ٔ ٝضىٗ خّ ٛؼـ ضفا٤ف ٔ ٝآِٛؼ ثٛؼٖ ٛٞا اسشفبؼ ٣ٔ ٜضٛؼ.

شركت ارس خودرو ديزل

15

کل٘ذچراغ هِ ضكي عمة
ا ٗ٤وّ٥ؽ ثفا ٢ـٚضٗ وفؼٖ زفاٌ ٔ ٝضىٗ يمت ؼـ ضفا٤ف ٔ ٝآِٛؼ ثٛؼٖ ٛٞا اسشفبؼ ٣ٔ ٜضٛؼ.
چراغ دًذُ عمة
وّ٥ؽ زفاٌ ؼ٘ؽ ٜيمت ـ٥ٌ ٢ٚف ثىس لفاـ ؼاـؼ ،قٔب٘ ٣و ٝؼ٘ؽ ٜيمت ؼـٌ٥ف ٔ ٣ضٛؼ ،زفاغٟب ٢ؼ٘ؽ ٜيمت ؼـ ا٘شٟب ٢غٛؼـ ٚـٚضٗ
ٌٔ ٣فؼ٘ؽ.
ًگْذارًذُ چرخ زاپاس
زفظ قادبس ؼـ لسٕز يمت  ٚؼـ ق٤ف ضبس ٣لفاـ ؼاـؼ ،خٟز اسشفبؼ ٜاق قادبس ثٙؽ اق اٞفْ ؼسش ٣و ٝؼـ خًج ٝاثكاـ ٚخٛؼ ؼاـؼ اسشفبؼٜ
ٕ٘بئ٥ؽ.
دکوِ تَق
ؼوٕ ٝفطبـ ٢ثٛق ؼـ ـ ٢ٚغفثبِه ففٔبٖ ؼـسٕز ـاسز قجك
سػ٤ٛف ـٚثف ٚسًج ٝ٥ضؽ ٜاسز.
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جعثِ فَ٘ز
خًج ٝفٛ٥ق ؼـ دطز ٌٍّ٥ف يمت زفظ خّ ٛؼـ سٕز زخ ٘ػت ضؽ ٜاسز .ؼـ ؼاغُ ا ٗ٤خًج ،ٝلكًبر ث ٝضفش ق٤ف لفاـ ٌففشٟب٘ؽ.
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 -1فٛ٥ق زفاٌ اغّ ٣خّ ٛسٕز ـاسز 10A
 -2فٛ٥ق زفاٌ اغّ ٣خّ ٛسٕز زخ 10A
 -3فٛ٥ق زفاٌ ـإٙٞب 10A
 -4فٛ٥ق س٥سشٓ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو ( وِٛف ) 10A
 -5فٛ٥ق ٔدٕٛي ٝثفف دبن وٗ 10A
 -6فٛ٥ق فٙؽن ثفل10A٣
-7فٛ٥ق 5A DVD
 -8فٛ٥ق زفاٌ ؼاغُ وبث ( ٗ٥سمف ) 5A
 -9فٛ٥ق زفاٌ ٞطؽاـ س٥سشٓ ففٔبٖ 10A
 -10فٛ٥ق غٛـر 5A
 -11فٛ٥ق س٥سشٓ 5A ABS
 -12فٛ٥ق زفاٌ ؼ٘ؽ ٜيمت 10A
 -13فٛ٥ق سٛدبح لكى وٗ سٛغز ٔٛسٛـ 20A
 -14فٛ٥ق د٥ص ٌفٔىٗ سٛغز 20A
 -29فٛ٥ق قادبس
 -30ـِ ٝوٙشفَ زفاٌ ٔ ٝضىٗ يمت
 -31فٛ٥ق قادبس
 -32ـِ ٝس٥سشٓ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو
٥ٌ -33فٔ ٜػػٛظ ٘ػت فٛ٥ق
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 -15فٛ٥ق ٔدٕٛيٛٔ ٝسٛـ ثػبـ20A ٢
 -16ـِ ٝـإٙٞب
 -17فٛ٥ق س٥سشٓ 20A ABS
-18فٛ٥ق د٥ص ٌفٔىٗ ٔٛسٛـ 60A
 -19فٛ٥ق س٥سشٓ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو ( وِٛف ) 25A
 -20فٛ٥ق زفاٌ  ٚثٛق ٞطؽاـ س٥سشٓ سفٔك 20A
 -21فٛ٥ق س٥سشٓ 20A ABS
 -22فٛ٥ق زفاٌ ٔ ٝضىٗ 20A
 -23سبٕ٤ف ثفف دبن وٗ
 -24ـِ ٝثٛق
 -25فٛ٥ق قادبس
 -26ـِ ٝزفاٌ ٔ ٝضىٗ
 -27فٛ٥ق قادبس
 -28ـِ ٝثػبـ٢
 -34ـِ ٝاسشبـر ٔٛسٛـ
 -35ـِ ٝسٛدبح لكى وٗ سٛغز ٔٛسٛـ
 -36ـِ ٝس٥سشٓ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو ( وِٛف )
 -37ـِ ٝد٥ص ٌفٔىٗ ٔٛسٛـ

شركت ارس خودرو ديزل

18

تخص  : 5تجْ٘سات
تاز کردى درّا از ت٘رٍى
وّ٥ؽ ـا ٚاـؼ لفُ وفؼ ٚ ٜؼـ خٟز ضفوز يمفث ٝسبيز ثسفغب٘٥ؽ ،ؼسشٍ٥ف ٜـا ث ٝقفف ث٥ف ٖٚثىط٥ؽ سب ؼـ ثبق ٌفؼؼ.
تاز کردى درّا از داخل
ؾبٔٗ غالظ وٙٙؽ ٜلفُ ـا اق ؼاغُ ث ٝسٕز ثبال ثىط٥ؽ ،سذس
ؼسشٍ٥ف ٜؼاغّ ٣ـا ث ٝسٕز غٛؼسبٖ ثىط٥ؽ سب ؼـة ثبق ضٛؼ.
-1ؾبٔٗ لفُ ؼـ
-2ؼسشٍ٥ف ٢ ٜؼـ ثبقوٗ
-3ؼسشٍ٥فٜ
 -4ؼسشٍ٥ف ٜض٥ط ٝثبالثف(ثف ضست ٔؽَ غٛؼـ)ٚ
ٔ-5دٕٛي ٝثّٙؽٌ ٛـ ٢ٚؼـ
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لفل کردى در ّا از ت٘رٍى
وّ٥ؽ ـا ٚاـؼ لفُ ؼـ ٕ٘ٛؼ ٚ ٜآ٘فا ؼـ خٟز غالف ضفوز يمفث ٝسبيز ثسفغب٘٥ؽ ،ؼـ لفُ ٔ ٣ضٛؼ.وّ٥ؽ ـا ثب ٌفؼا٘ؽٖ ث ٝضبِز اٝ٥ِٚ
ث٥ف ٖٚث٥بٚـ٤ؽ.
لفل کردى درّا از داخل
ؾبٔٗ لفُ ؼـ ـا ث ٝدبئ ٗ٥فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ؼـ لفُ ٌفؼؼ .ؼـ ا ٗ٤ضبِز ؼـ ثب٤ؽ وبٔالً ثسش ٝثبضؽ.
لفل کردى در از ت٘رٍى تذٍى استفادُ از کل٘ذ
ؾبٔٗ لفُ ؼـ ـا ثًؽ اق د٥بؼ ٜضؽٖ اق غٛؼـ ٚث ٝسٕز دبئ ٗ٥فطبـ ؼ٥ٞؽ  ٚؼـ ـا ثجٙؽ٤ؽ.
تَجِ ٞ :فٌك وّ٥ؽ ـا ؼـؼاغُ ٔبض ٗ٥خب ٍ٘ؿاـ٤ؽ.
تاز کردى در تان سَخت
وّ٥ؽ ـا ٚاـؼ لفُ وفؼ ٚ ٜث ٝا٘ؽاق 90 ٜؼـخ ٝؼـ خٟز غالف يمفث ٝسبيز ثسفغب٘٥ؽ .سذس ؼـ ثبن ـا ؼـ خٟز غالف يمفث ٝسبيز
ثبق و٥ٙؽ.
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ض٘طِ تاالترّإ ترلٖ *
 - 1کلید شیشه باالبر راست
 - 2کلید شیشه باالبر چپ

* بر حسب مدل خودرو
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تان سَخت:
 - 1ؼـ ثبن
- 2ضٙبٚـ ثبن

تستي در تان سَخت
قائؽٞ ٜب ٢وٙبـ ٢ؼـ ثبن ـا ثب ؼٞب٘ ٝسٛـاظ ثبن ٔ٥كاٖ  ٚآٖ ـا ؼـ خٟز ضفوز يمفث ٝسبيز ثسفغب٘٥ؽ سب ثسش ٝضٛؼ .سذس وّ٥ؽ ـا
ٚاـؼ لفُ وفؼ ٚ ٜؼـ خٟز يمفث ٝسبيز ث ٝا٘ؽاق 90 ٜؼـخ ٝثسفغب٘٥ؽ سب ؼـ ثبن لفُ ٌفؼؼ.
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ه٘ساى کردى صٌذلٖ راًٌذُ
 دطش ٣غٙؽِ ٣سٛسف ؼسشٍ٥ف ٜضٕبـ1 ٜث ٝسٕز خّ٤ ٛب يمتسٙهٍ٥ٔ ٓ٥فؼؼ.
 سٛسف ؼسشٍ٥ف ٜضٕبـ ،2 ٜغٙؽِ ٣ث ٝسٕز خّ٤ ٛب يمت سٙهٓ٥ٍٔ٥فؼؼ.

ًحَٓ استفادُ از کور تٌذ اٗوٌٖ
لجُ اق اسشفبؼٔ ٜكٕئٗ ض٤ٛؽ و ٝوٕفثٙؽ د٥ر ٘ػٛـؼ ٜثبضؽ .اثشؽا ثٙؽ ـا ٌففش ٚ ٝث ٝدب ٗ٥٤وط٥ؽ ٚ ٜلالة آٖ ـا ؼـ ؼاغُ ؾبٔٗ فف ٚثجف٤ؽ
ث ٝقٛـ٤ى ٝغؽا ٢وّ٥ه آ٘فا ثط٤ٛٙؽ .اٌف لالة ث ٝيّز وٛسب ٜثٛؼٖ ثٙؽ ؼـخب ٢غٛؼ لفُ ٘طٛؼ ،القْ اسز ثٙؽ ـا ث٥طشف ث٥ف ٖٚثىط٥ؽ.
ثٙؽ ـ ٢ٚضب٘ ٝؼـ ؼاغُ ٔىب٘٥كْ ثفٌطز وٕفثٙؽ ٔ ٣د٥سؽ .ؼـ ض ٗ٥ـا٘ٙؽٌ ٣ثب ضفوز ـا٘ٙؽ ٜثٙؽ ـ ٢ٚضب٘٥٘ ٝك ث ٝغٛـر آقاؼ سٙهٓ٥
ٔ ٣ضٛؼ.
اٌف ث ٝؼِ٤ ُ٥ه ضبؼث ٝ؛ ؾفث ٝا ٢ث ٝغٛؼـٚ ٚاـؼ ضٛؼ ٤ ٚب سفٔك ث ٝغٛـر ٘بٌٟبٌ٘ ٣ففش ٝضٛؼ س٥سشٓ لفُ وٕف ثٙؽ ا ٣ٕٙ٤سفً٤بً يُٕ
وفؼ ٚ ٜثٙؽ ـا ث ٝغٛـر وبُٔ لفُ  ٚاق ـا٘ٙؽٔ ٜطبفهز ٕٔ٘ ٣ب٤ؽ .ؼـ غٛـر ٚاـؼ ضؽٖ ؾفث ٝضؽ٤ؽ ،وٕفثٙؽ ثب٤ؽ ث ٝغٛـر وبُٔ
سً٤ٛؽ ٌفؼؼ.
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کل٘ذّإ ترک٘ثٖ سوت چپ ٍ راست فرهاى (دستْْإ راٌّوا)

 -1ؼوٕ ٝفطبـ ٢ض٥ط ٝض٢ٛ

 -7ضبِز غبٔٛش ثٛؼٖ زفاغٟب

 -2يّٕىفؼ ثفف دبن وٗ ؼـ ضبِز ؼٚـ سٙؽ

 -8وّ٥ؽ ٔدٕٛي ٝزفاٌ ٞب ٢خّ ٚ ٛيمت غٛؼـٚ

 -3يّٕىفؼ ثفف دبن وٗ ؼـ ضبِز ؼٚـ وٙؽ

 -9ـإٙٞب ٢سٕز ـاسز  -ضفوز ؼسش ٝث ٝسٕز خّٛ

 -4ضبِز غبٔٛش ثٛؼٖ ثفف دبن وٗ

 -10ـإٙٞب ٢سٕز زخ -ضفوز ؼسش ٝث ٝسٕز يمت

 -5يّٕىفؼ ثفف دبن وٗ ؼـ ضبِز قٔبٖ ثٙؽ٢

 -11زفاٌ ٞب ٢اغّ ٣خّ -ٛزفغص ا٘شٟب ٢ؼسش ٝؼـ غالف يمفة ٞب ٢سبيز

 -6ضبِز يالٔز ؼاؼٖ ثب ٘ٛـ ثبال ث ٝغٛؼـ ٚيجٛـ ٢اق  -12زفاٌ ٞب ٢وٛزه  -زفغص ا٘شٟب ٢ؼسش ٝؼـ غالف يمفثٞ ٝب ٢سبيز
سٕز ٔمبثُ( ضفوز ؼسش ٝث ٝسٕز ثبال  ٚدبئ)ٗ٥
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هجوَعِ داضثَرد :
 -1ؼسشٍ٥ف ٜـ ٢ٚسش ٖٛسٕز زخ وبثٗ٥
ٔ -2دٕٛي ٝغفثّ٥ه ففٔبٖ
 -3ؼوٕ ٝثٛق ـ ٢ٚففٔبٖ
 -4اٞفْ سً٤ٛؽ ؼ٘ؽٜ
ٔ -5دٕٛي ٝدبُ٘ وّ٥ؽٞب ٢وٙشفَ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو
 ٚس٥سشٓ غٛس٣
 -6فٙؽن ثفل٣
ٔ -7طُ لفاـؼاؼٖ ٚسب٤ ٚ ُ٤ب اثكاـ
 -8خبٛ٥ِ ٢اٖ

 -14اٞفْ سفٔك ؼسش٣

 -9ؼسشٍ٥ف ٜـ ٢ٚسش ٖٛسٕز ـاسز وبثٗ٥

 -15دؽاَ ٌبق

 -10ؼـ٤سٛٞ ٝاٌ ٢فْ ثػبـ ٢ض٥ط ٝخّ ٛسٕز ـاسز

 -16دؽاَ سفٔك

 -11ؼـ٤سٛٞ ٝاٌ ٢فْ ثػبـ ٢سٕز ـاسز

 -17دؽاَ والذ

 -12ؼـ ؼاضجٛـؼ

 -18ؼسشٍ٥ف ٜض٥طٟجبالثف ؼـ زخ

 -13خب سٍ٥بـ٢

 -19ؼسشٍ٥ف ٜؼـ ثبقوٗ ؼـ زخ

شركت ارس خودرو ديزل

 -1ؼـدٛش ٔطُ ثبقؼ٤ؽ ـٚغٗ سفٔك
ٔ -2طُ لفاـ ؼاؼٖ ؼفشف ٤بؼاضز
 -3اٞفْ سٙه ٓ٥ففٔبٖ
 -4ؼـ٤سٛٞ ٝاٌ ٢فْ ثػبـ ٢ض٥ط ٝخّ ٛسٕز زخ
 -5ؼـ٤سٛٞ ٝاٌ ٢فْ ثػبـ ٢سٕز زخ
ٔ -6دٕٛي٘ ٝطبٍ٘فٞب
 -7ؼسش ٝـإٙٞب ٤ ٚب وّ٥ؽ سفو٥ج٣
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صفحِ ک٘لَهتر ضوار:
٘ -1طبٍ٘ف ٔ٥كاٖ ضبـل ثبسف٢
٘ -2طبٍ٘ف ـإٙٞب ٢سٕز ـاسز
٘ -3طبٍ٘ف ـإٙٞب ٢سٕز زخ
٘ -4طبٍ٘ف ؼٚـ ٔٛسٛـ
٘ -5طبٍ٘ف ٔ٥كاٖ سٛغز
 -6سفيز سٙح
 -7ؤّٛ٥شف ضٕبـ ٔ ٚسبفز سٙح
 -8ؼوٕ ٝغففوٗ ٔسبفز سٙح
ٔ -9دٕٛي ٝزفاغٟبٞ ٢طؽاـ ؼٙٞؽٜ
٘ -10طبٍ٘ف ؼٔب ٢س٥سشٓ غٙه وبـٛٔ ٢سٛـ
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پاًل کٌترل کل٘ذّإ تَِْٗ هطثَع ٍ س٘ستن صَتٖ تصَٗرٕ
 -1ؼـ٤س ٝس٥سشٓ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو  -سٕز ـاسز
 -2وّ٥ؽ فالضف
 -3ؼـ٤س ٝس٥سشٓ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو  -سٕز زخ
 -4وّ٥ؽ زفاٌ ٔ ٝضىٗ خّ ٛغٛؼـٚ
ٔ -5دٕٛيDVD ٝ
 -6وّ٥ؽ س٥سشٓ سفٔك وٕى ( ٣سفٔك اٌكٚق )
 -7وّ٥ؽ ٔ ٝضىٗ يمت غٛؼـٚ
 -8وّ٥ؽ وٙشفَ ٔدٕٛي ٝض٥ف ثػبـ٢
 -9ؼوٕ ٝـاٞب٘ؽاق وٕذفسٛـ وِٛف AC
 -10وّ٥ؽ ؼـ٤سٛٞ ٝا ٢ث٥فٖٚ
 -11وّ٥ؽ فٗ وِٛف  ٚثػبـ٢
 -12وّ٥ؽ سغ٥٥ف ٔس٥ف ٛٞا ٢س٥سشٓ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو  ٚثػبـ٢
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چراغ داخل کات٘يَّ ،اکص سمف ٍ...
 -1ؼسشٍ٥ف ٜثبال ٢ؼـ سٕز ـاسز
ٔ -2دٕٛي ٝسبغٌٛفاف
 -3سب ٝ٤ثبٖ سٕز زخ
ٔ -4دٕٛي ٝسٛٞ ٝ٤ٟٛا ٢ؼاغُ وبثٗ٥
 -5زفاٌ ؼاغُ وبثٗ٥
 -6آئ ٝٙ٥يمت ٕ٘ب ٢ؼاغُ وبثٗ٥
 -7سب ٝ٤ثبٖ سٕز ـاسز
 -8ؼسشٍ٥ف ٜثغُ ؼـ سٕز ـاسز
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آٌْْٗا ٍ چراغ ّا :
ٔ -1دٕٛي ٝآ ٝٙ٤يمت ٕ٘ب ٢سٕز زخ
ٔ -2دٕٛي ٝثفف دبن وٗ  ٚض٥ط ٝض - ٢ٛسٕز زخ
ٔ -3دٕٛي ٝزفاٌ اغّ ٣سفو٥ج - ٣سٕز زخ
 -4زفاٌ ـإٙٞب ٢ثغُ  -سٕز زخ
ٔ -5دٕٛي ٝزفاٌ ٔ ٝضىٗ خّ - ٛسٕز زخ
ٔ -6دٕٛي ٝزفاٌ ٔ ٝضىٗ خّ - ٛسٕز ـاسز
 -7زفاٌ ـإٙٞب ٢ثغُ  -سٕز ـاسز
ٔ -8دٕٛي ٝزفاٌ اغّ ٣سفو٥ج - ٣سٕز ـاسز
ٔ -9دٕٛي ٝثفف دبن وٗ  ٚض٥ط ٝض ٢ٛسٕز ـاسز
ٔ -10دٕٛي ٝآ ٝٙ٤يمت ٕ٘ب ٢سٕز ـاسز خّٛ
ٔ -11دٕٛي ٝآ٘ ٝٙ٤طبٍ٘ف خّ ٛوبثٗ٥
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هجوَعِ چراغ جلَ:
ٔ -1دٕٛي ٝزفاغٟبLED ٢
 -2زفاٌ ـإٙٞب
 -3زفاٌ وٛزه
ٔ -4دٕٛي ٝزفاٌ اغّ ٣خّٛ
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چراغ ّإ پطت خَدرٍ:
ٔ -1دٕٛي ٝيّٕه فّ٥شف ٛٞاوص
 -2زفاٌ ؼ٘ؽ ٜيمت سٕز ـاسز
 -3زفاٌ سفٔك سٕز ـاسز
 -4زفاٌ غكف سٕز ـاسز
 -5زفاٌ ـإٙٞب ٢يمت سٕز ـاسز
 -6لالة ٤ؽوىص يمت غٛؼـٚ
 -7زفاٌ ـٚضٙبئ ٣ضٕبـ ٜدالن غٛؼـ ٚسٕز ـاسز
 -8زفاٌ ـٚضٙبئ ٣ضٕبـ ٜدالن غٛؼـ ٚسٕز زخ
 -9زفاٌ ٔ ٝضىٗ يمت
 -10زفاٌ ـإٙٞب ٢يمت سٕز زخ
 -11زفاٌ غكف سٕز زخ
 -12زفاٌ سفٔك سٕز زخ
 -13زفاٌ ؼ٘ؽ ٜيمت سٕز زخ
ٔ -14دٕٛي ٝلفُ وبثٗ٥

31

32

شركت ارس خودرو ديزل

تخص  : 6تلٌذ کردى کات٘ي
هكاًيضم تشگشداى ٍ لفل كاتيي
وبث٥ـٗ ـا٘ٙـؽ ٜا ٗ٤غٛؼـ ٚؼاـا ٢س٥سشٓ لفـُ  ٚثفٌـفؼاٖ ٔ ٣ثبضـؽ .س٥ـسشٓ ثفٌفؼاٖ ضبُٔ ٤ه ّٔٝ٥

د٥سطٔ ، ٣دٕٛي ِِٝٛ ٝضفز

ٍٟ٘ؽاـ٘ؽ ،ٜثفاوز زخ  ٚـاسز خّٔ ٚ ٛدٕٛيٍٟ٘ ٝؽاـ٘ؽ ٜيمت اسز .ثفٌفؼاٖ وبث ٗ٥ثب اسشفبؼ ٜاق ٘٥ف ٢ٚد٥سط ٣يُٕ ٔ ٣وٙؽ.
ٔىب٘٥كْ لفُ وبث ٗ٥ضبُٔ ٔدٕٛئ ٝىب٘٥كْ لفُ ـاسز  ٚزخٔ ،دٕٛئ ٝىب٘٥كْ لفُ ثفٌفؼاٖ ّٝ٥ٔ ،وطط ٣وٛسب ٚ ٜثّٙؽ

 ،لالة لفُ

وٙٙؽ ٜثفاوز ٍٟ٘ؽاـ٘ؽ ٜيمت وبث ٚ ٗ٥لفُ ثفا ٢ا ٕٗ٤ثٛؼٖ لالة لفُ وٙٙؽ ٣ٔ ٜثبضؽٞ .ؽف اق سًج ٝ٥س٥سشٓ لفُ ،اقٕٙ٥بٖ اق لفُ ثٛؼٖ
وبث ٗ٥ؼـ ض ٗ٥ضفوز غٛؼـ٥ٔ ٚجبضؽ.
كٌتشل ٍ ًگْذاسي
ٔ )1دٕٛي ٝؾفث٥ٌ ٝف السش٥ى ٣خّ ٚ ٛيمت ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٞ ٜب ـا ث ٝغٛـر ٔٙهٓ وٙشفَ وفؼ ٚ ٜؼـ غٛـس٥ى ٝآس٥ت ؼ٤ؽ ٜثبضٙؽ ،فٛـاً
سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ.
ٔ )2ىب٘٥كْ لفُ وبث ٗ٥ـا ث ٝقٛـ ٔٙهٓ وٙشفَ ٖٔٛؼ ٚ ٜؼـ غٛـر ٚخٛؼ ا٤فاؼ ،سفً٤بً ٘سجز ث ٝـفى آٖ الؽاْ ٕ٘بئ٥ؽ.
 )3اٌف ثّٙؽ وفؼٖ ٤ ٚب دبئ ٗ٥آٚـؼٖ وبث ٗ٥ثب سػش ٣ا٘دبْ ٌ٥فؼ ،يّز آٖ آس٥ت ؼ٤ؽٖ ٔ ّٝ٥د٥سط ٣ثٛؼ ٚ ٜالقْ اسز ا ٗ٤لكً ٝسً٤ٛؽ
ٌفؼؼ.
 )4ؼـ غٛـر ٘٥بق ث ٝد٥بؼٕٛ٘ ٜؼٖ وبث ٗ٥ـا٘ٙؽ ،ٜالقْ اسز اثشؽا ٔ ّٝ٥د٥سط ٣ـا آقاؼ وفؼ ٚ ٜسذس وبث ٗ٥ـا٘ٙؽ ٜـا ثب ؼـ ٘هفٌففشٗ ٘ىبر
ف ٣ٙالقْ ،د٥بؼٕٛ٘ ٜؼ.
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دستَسالؼول ًحَُ تلٌذ كشدى كاتيي تا تصَيش ضواتيک لطؼات سيستن
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تخص ً : 7گْذارٕ خَدرٍ
اّويت آب تٌذي خَدسٍي ًَ
سأو٥ؽ ثف ا٥ٕٞز ؼٚـ ٠آة ثٙؽ ٢ث ٝا ٗ٤ؼِ ُ٥اسز و ٝؼـ ٤ه غٛؼـ ٛ٘ ٚسًؽاؼ ق٤بؼ ٢لكًبر ؼل٥ك ث٤ ٝىؽٍ٤فٔشػُ ضؽ ٜا٘ؽ اٗ٤
لكًبر ؼاـا٘ ٢بغبف ٣سكص ٘بض ٣اق يّٕ٥بر ٔبض ٗ٥وبـ ٢ؼـ ضؽ ثس٥بـ وٓ لجُ اق ؼٚـ ٠آة ثٙؽ ٢ثٛؼ ٚ ٜاٌف لجُ اق ا٘كجبق وبُٔ ثب
٤ىؽٍ٤ف سطز ثبـ ق٤بؼ لفاـ ٌ٥ف٘ؽٕٔ ،ىٗ اسز ؼزبـ سب٤ص قٚؼ ٍٙٞبْ ض٘ٛؽ .اٌف ؼٚـ ٠آة ثٙؽ ٢ثب افكا٤ص سؽـ٤د ٣ثبـ ا٘دبْ ٌ٥فؼ٘ ،ب
غبف ٣سكٛش اق ث ٗ٥ـفش ٚ ٝاغكىبن ث ٗ٥لكًبر وبٞص غٛاٞؽ ٤بفز ،ؼـ ٘ش٥د ٝا٘كجبق ث ٗ٥لكًبر ثٟجٛؼ ٤بفش ٚ ٝيٕف آٟ٘ب افكا٤ص
ٔ٤ ٣بثؽ.
 -1ثًؿ ٣لكًبر ،اسػبالر  ٚلكًبر ٌ٥فثىس ؼـ ٔفاضُ ا ٝ٥ِٚوبـ غٛؼـ ٚضُ ٔ ٣ض٘ٛؽ .ؼـ ؼٚـ ٠آة ثٙؽ ٢ضٕب ٔ ٣سٛا٘٥ؽ اٗ٤
لكًبر ـا ثٛٔ ٝلى ٔطىٓ وفؼ ٚ ٜؼـ ٘ش٥د ٝاق ثفٚق ضٛاؼص  ٚغؽٔ ٝؼ٤ؽٖ غٛؼـ ٚخّ٥ٌٛفٕ٘ ٢بئ٥ؽ .ؼٚـ ٠آة ثٙؽ ٢ثفا ٢ثٟجٛؼ يّٕىفؼ،
لبثّ٥ز اقٕٙ٥بٖ ،افكا٤ص يٕف سف٤ٚس ؼ ٚ ٣ٞوبـوفؼ الشػبؼ ٢غٛؼـ ٚثس٥بـ ٔ ٣ٔ ٟٓثبضؽ٥ٔ .كاٖ ضفوز غٛؼـ ٚؼـ ا ٗ٤ؼٚـٜ
ؤّٛ٥شف( ؼـ ضؽٚؼ  40سبيز وبـ ٣ٔ ) ٢ثبضؽ .ؼـ ق َٛؼٚـ ٠آة ثٙؽ ٢ثب٤ؽ ثس٥بـ غجٛـ  ٚؼل٥ك ثٛؼ.
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ترًاهٔ دٍرٓ آب تٌذٕ
لجُ اق ؼٚـ ٠آة ثٙؽٛٔ ٢اـؼ ق٤ف ـا وٙشفَ و٥ٙؽ :
 -1اسػبالر غٛؼـٚ
ٔ -2مؽاـ ٔب٤ى غٙه وبـ ٢ؼـ ـاؼ٤بسٛـ  ٚاضشٕبَ ٘طش ٣ؼـ س٥سشٓ غٙه وبـ٢
ٔ -3مؽاـ ـٚغٗ ؼـ ٔٛسٛـ٥ٌ ،فثىس،اوسُ يمت  ٚخًج ٝففٔبٖٚ ،خٛؼ ٘طش ٣ـٚغٗ ؼـ وّ ٝ٥لسٕز ٞب ٢غٛؼـٚ
٥ٔ -4كاٖ وبـآ ٚ ٣٤اثف ثػط ٣س٥سشٓ سفٔك
ٔ -5ىب٘٥كْ ففٔبٖ اق ٘هف ضُ ثٛؼٖ اسػبالر  ٚيّٕىفؼ آٖ
 -6وٙشفَ س٥سشٓ اِىشف٤ى ٣اق ٘هف ٚخٛؼ ٞف ٌ ٝ٘ٛي٥ت ؼـ ٔؽاـ ٚيّٕىفؼ س٥سشٓ
 -7وٙشفَ فطبـ ـٚغٗ
 -8يّٕىفؼ ٘فْ  ٚؼـسز اٞفْ ؼ٘ؽٜ
ًحَُ کارترد خَدرٍ در طَل دٍرٓ آب تٌذٕ
 -1غٛؼـ ٚـا ث ٝغٛـر ؼـسز ٔٛـؼ اسشفبؼ ٜلفاـ ؼاؼ ،ٜوالذ ـا ثب ٘فٔ ٣ؼـٌ٥ف وفؼ ٚ ٜؼ٘ؽ ٜـا ثٛٔ ٝلى يٛؼ ٕ٘بئ٥ؽ.
سفيز غٛؼـ ٚـا ث ٝغٛـر آـاْ افكا٤ص ٤ ٚب وبٞص ؼ٥ٞؽ .اق ؼٚـ قؼٖ ٞب ٢س٥ك ثذف٥ٞك٤ؽ.
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 -2ؼـ ق َٛؼٚـ ٠آثجٙؽ ٢ث ٝسؽـ٤ح ثبـ غٛؼـ ٚـا اق غفف سب ضؽ ٔبوك ٕٓ٤افكا٤ص ؼ٥ٞؽٔ .مؽاـ ثبـ ؼـ ا ٗ٤ؼٚـ٘ ٜجب٤ؽ اق  1000وٌّٛ٥فْ
افكا٤ص ٤بثؽ.
 -3ؼـ ق َٛا ٗ٤ؼٚـ ٜسفيز ؼـ ؼ٘ؽٞ ٜب ٢دٙح ٌب٘ ٝث ٝسفس٥ت ق٤ف ايٕبَ ٌفؼؼ.
ؼ٘ؽ10 Km/h 1 ٜ

ؼ٘ؽ56 Km/h 4 ٜ

ؼ٘ؽ20 Km/h 2 ٜ

ؼ٘ؽ70 Km/h 5 ٜ

ؼ٘ؽ34 Km/h 3 ٜ
 -4يّٕىفؼ ٔٛسٛـ ،فطبـ ـٚغٗ  ٚؼٔبٔ ٢ب٤ى غٙه وبـ ٢ـا ثب ؼلز سطز وٙشفَ ؼاضش ٝثبض٥ؽ.
 -5يّٕىفؼ س٥سشٓ ا٘شمبَ ٘٥ف ٚـا اق ٘هف غؽا ٢غ٥ف قج ٣ً٥سطز وٙشفَ ؼاضش ٝثبض٥ؽ.
 -6ث ٝغٛـر ٔشٙبٚة ٌ٥فثىس ،اوسُ يمت  ٚوبس ٝسفٔك ـا اق ٘هف ؼٔب ٢س٥سشٓ وٙشفَ ٕ٘ٛؼ ٚ ٜؼـ غٛـر غ٥ف قج ٣ً٥ثٛؼٖ سٙهٕ٥بر ٚ
سًٕ٥فار القْ ـا ث ٝيُٕ آٚـ٤ؽ.
 -7ثًؽ اق  1500ؤّٛ٥شف ـا٘ٙؽٌ ٣ـٚغٗ ٔٛسٛـ ـا ؼـ قٔبٖ ٌفْ ثٛؼٖ آٖ سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ.
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پاٗاى دٍرٓ آب تٌذٕ
 ـٚغٗ ٌ٥فثىس  ٚاوسُ يمت ـا ؼـ قٔبٖ ٌفْ ثٛؼٖ آٟ٘ب ث ٝقٛـ وبُٔ سػّٕٛ٘ ٝ٥ؼ ٚ ٜسذس ؼـ ؼاغُ آٟ٘ب ٔمؽاـٌ ٢بقٚئ ُ٥ـ٤ػشٚ ٝغٛؼـ ٚـا  2سب  3ؼل٥م ٝثب سفيز دبئ ٗ٥ثفا٘٥ؽ ،سذس ٌبقٚئ ُ٥ـا سػّٕٛ٘ ٝ٥ؼ ٚ ٜـٚغٗ ٔٙبست ثٔ ٝمؽاـ ٔطػع ضؽ ٜؼـ ؼاغُ ٔطفه ٝاوسُ ٚ
ٌ٥فثىس ثف٤ك٤ؽ.
 ـٚغٗ ٔٛسٛـ ـا سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽٕٞ .س ٗ٥ٙفّ٥شف ـٚغٗ  ٚفّ٥شف سٛغز ـا ٘٥ك سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ. ٟٔف ٜغبٔٛر فٙفٞب ٢خّ ٚ ٛيمت ـا سفز و٥ٙؽ .اٙ٤ىبـ ـا قٔب٘ ٣ا٘دبْ ؼ٥ٞؽ و ٝغٛؼـ ٚث ٝقٛـ وبُٔ سطز ثبـ ثبضؽ. سفش ٣سسٕ ٝدفٚا٘ٛٔ ٝسٛـ ـا وٙشفَ  ٚؼـ غٛـر ِك ْٚسٙه ٓ٥و٥ٙؽ. ثف اسبس ٔمبؼ٤ف سًً ٗ٥ضؽٌ ٜطشبٚـٞب ـا ٜةسفس٥ت ق٤ف وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ. -aاسػبالر س٥سشٓ ففٔبٖ
ٟٔ -bفٞ ٜب ٢دؽاَ سفٔك
 -cد٥ر ٟٔ ٚفٞ ٜبٛٔ ٢سٛـ٥ٌ ،فثىس  ٚضبس٣
 -dد٥ر ٞب ٢اسػبَ ث ٗ٥سٛد ٣زفظ  ٚفّٙح ٔ ُ٥دّٛس
 -eد٥ر ٞب ٢اسػبَ خًج ٝففٔبٖ
 -fد٥ر ٞب ٢اسػبَ ثٔ ٗ٥طفه ُ٥ٔ ٝدّٛس  ٚدٛسش ٝاوسُ يمت
 -gاسػبالر ؼٍ٤ف
 -hسٕبْ ٘مبـ ٔطػع ضؽ ٜؼـ خؽ َٚـٚغٙىبـ ٢ـا ـٚغٙىبـٕ٘ ٢بئ٥ؽ.
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ًكات هْن در ارتثاط تا ًحَُ تِ کارگ٘رٕ ،تازدٗذّا ٍ هرالثتْإ الزم از تَرتَ ضارشر
سدفث٘ ٝطبٖ ؼاؼ ٜاسز و ٝا٤فاؼار ٔفثٛـ ث ٝسٛـث ٛضبـلـ ؼـ اوثف ٔٛاـؼ ث ٝؼِ ُ٥اسشفبؼ٘ ٜبؼـسز اق ٔٛسٛـ ثٛؼ ٜاسزِ ،ؿا ثفا ٢خّ٥ٌٛف٢
اق ثفٚق ٞف ٌ ٝ٘ٛا٤فاؼ ،٢القْ اسز ث٘ ٝىبر ق٤فؼـ اـسجبـ ثب ٘ط ٜٛوبـثفؼ  ٚا٘دبْ ٔفالجشٟب ٢القْ ثف ـ ٢ٚأ ٗ٤دٕٛي ٟٓٔ ٝسٛخ ٝضٛؼ.
 -1ثًؽ اق ـٚضٗ ضؽٖ ٔٛسٛـ ،آٖ ـا ؼـ ؼٚـ آـاْ ثٔ ٝؽر  5سب  10ؼل٥مٌ ٝفْ وفؼ ٜسذس ؼٚـ ـا افكا٤ص ؼ٥ٞؽ.
 -2لجُ اق اسشفبؼ ٜاق سٛـث ٛضبـلـ ٘٤ ٚ ٛب سٛـث ٛضبـلـ ٢و ٝاق ٔؽسٟب لجُ ثؽ ٖٚاسشفبؼٔ ٜب٘ؽ ٜاسز ،ضشٕبً ٔمؽاـ ًٔ ٣ٙ٥ـٚغٗ ث ٝؼٞب٘ٚ ٝـٚؼ٢
ـٚغٗ اؾبف ٝوفؼ ٚ ٜثب اسشفبؼ ٜاق ؼسز دف ٜسٛـث ٗ٥ـا ثسفغب٘٥ؽ سب ـٚغٗ ث ٝسٕبْ سكص ثّجف ًٙ٤ثفسؽ.
 -3ـٚغٙىبـ ٢سٛـث ٛضبـلـ ؼـ ٚؾً٥ز ٔكّٛةٕٟٔ ،شف ٗ٤يبُٔ يّٕىفؼ ؼـسز  ٚافكا٤ص ق َٛيٕف آٖ ٔ٥جبضؽ.
 -4ثًؽ اق سٛلف غٛؼـ٘ ٚجب٤ؽ ٔٛسٛـ ـا سفً٤ب غبٔٛش ٕ٘ٛؼ،القْ اسز ٔٛسٛـ  3سب  5ؼل٥م ٝث ٝغٛـر ؼـ خب ؼـ ؼٚـ آـاْ وبـ وٙؽ ،ثؽ ٗ٤سفس٥ت
ؼٔب  ٚسفيز ٌفؼش سٛـث ٛضبـلـ ث ٝسؽـ٤ح وبٞص ٤بفش ٚ ٝاق ٚاـؼ آٔؽٖ غؽٔ ٝث ٝثّجف ًٙ٤خّ٥ٌٛف ٢ث ٝيُٕ ِٔ٥أ٤ؽ.
ٛٔ -5سٛـ ٘جب٤سش ٣ؼـ ؼٚـ آـاْ ثٔ ٝؽر قٔبٖ قٛال٘( ٣ث٥ص اق  10ؼل٥م )ٝوبـ وٙؽ ،ؼـغ٥فاٙ٤ػٛـر ٔٛخت ٘طز ـٚغٗ اق سٛـث ٛضبـلـ غٛاٞؽ
ضؽ.
 ِِٝٛ -6ثفٌطز ـٚغٗ ثب٤ؽ ؼـ فٛاغُ قٔب٘ ٗ٥ًٔ ٣خٟز اقٕٙ٥بٖ اق ثبق ثٛؼٖ ٔس٥ف آٖ وٙشفَ ضٛؼ.
 -7ؼـ غٛـر ثفٚق ا٤فاؼ ؼـ سٛـث ٛضبـلـ ،القْ اسز لجُ اق الؽاْ ث ٝسً٤ٛؽ سٛـث ٛضبـلـ٘ ،سجز ث ٝسطػ٥ع يّز ٚالً ٣ثفٚق ي٥ت الؽاْ ٕ٘ٛؼٜ
 ٚسذس سػٕ ٓ٥القْ ـا اسػبؾ ٕ٘ٛؼٌٚ ،فٕ٘ٔ ٝىٗ اسز ثب سً٤ٛؽ سٛـث ٛضبـلـ ي٥ت ـفى ٍ٘فؼ٤ؽ ٚ ٜغؽٔبر ث٥طشف ٢ثٛٔ ٝسٛـ ٚاـؼ ضٛؼ.
ٍٙٞ -8بْ ٔ٘ٛشبل  ٚؼٔ٘ٛشبل سٛـث ٛضبـلـ ،اق افشبؼٖ ض٥ئ ٣غبـخ ٣ث ٝؼاغُ سٛـث ٛضبـلـ ؼـ لسٕز ٞبٚ ٢ـٚؼ ٚ ٢غفٚخ ٣آٖ خّ٥ٌٛفٌ ٢فؼؼ.
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تعو٘رات
ا٘دبْ سًٕ٥فار  ٚثبقؼ٤ؽٞب ٢ثف٘بٔ ٝا ٢غٛؼـ ٚاق ا٥ٕٞز غبغ ٣ثفغٛـؼاـ اسز .سًٕ٥فار  ٚثبقؼ٤ؽٞب ٢ثٛٔ ٝلى ،غٛؼـ ٚـا ؼـ ضفا٤ف
غٛث ٍٝ٘ ٣ؼاضش ٚ ٝاق غفاة ضؽٖ قٚؼ ٍٙٞبْ لكًبر  ٚثفٚق ضٛاؼص خّ٥ٌٛفٚ ٢يٕف سف٤ٚس ؼ ٣ٞغٛؼـ ٚـا افكا٤ص ٔ ٣ؼٞؽ .ثؽٗ٤
قف٤ك ثٟشف ٗ٤ضفا٤ف الشػبؼ ٢ثٟف٥ٌ ٜف ٢اق غٛؼـ ٚضبغُ ٔ ٣ضٛؼ .ؼـ ا ٗ٤ثػص ثف٘بٔ ١ثبقؼ٤ؽٞب ٢ـٚقا٘ٔ ٚ ٝفاضُ سٌ ٝب٘ ١سًٕ٥فار
ثف٘بٔ ٝإٞ ٚ ٢س ٗ٥ٙسًٕ٥فار  ٚثبقؼ٤ؽٞب ٢فػّ ٣سطف٤ص ٌٔ ٣فؼؼ.
تازدٗذّإ رٍزاًِ
 -1ثبقؼ٤ؽ ـٚغٗٔ ،ب٤ى غٙه وبـ ٚ ٢ـٚغٗ ٥ٞؽـ٥ِٚه اق ٘هف ٘طش ،٣و٥ف٥ز ٔ ٚمؽاـ
 -2ثبقؼ٤ؽ فطبـ ثبؼ زفغٟب ،ثبقؼ٤ؽ ـٚغٗ ٔٛسٛـ ٥ٌ ٚفثىس ،ثبقؼ٤ؽ فّ٥شف ٛٞا
 -3ثبقؼ٤ؽ  ٚسٕ٥ك وفؼٖ فّ٥شف ٛٞا
ٌ -4فؼ ٚغجبـ  ٚـٚغٗ ـا اق سكص سد٥ٟكار اِىشف٤ى ،٣ـاؼ٤بسٛـ  ٚدفٚا٘ ٝدبن وفؼ ٚ ٜسكص ٔٛسٛـ ـا ٘٥ك سٕ٥ك ٍٟ٘ؽاـ٤ؽ.
 -5ث ٝغؽاٛٔ ٢سٛـ ٌٛش وفؼٔ ٚ ٜكٕئٗ ض٤ٛؽ وٛٔ ٝسٛـ ث ٝغٛـر قج ٣ً٥وبـ ٔ ٣وٙؽ.
 -6زفاٌ ٞب  ،ثٛق ٘ ٚطبٍ٘فٞب ـا وٙشفَ وفؼ ٚ ٜاق سبِٓ ثٛؼٖ آٖ ٞب ٔكٕئٗ ض٤ٛؽ.
 -7والذ  ٚسفٔك ـا وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ.
 -8س٥سشٓ ففٔبٖ ـا وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ.
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تازدٗذّإ هرحلِ اٍل
ٔٛاـؼ ق٤ف ـا اق ٞف  2500ؤّٛ٥شف ـا٘ٙؽٌ ٣وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ.
 -1سٕبْ ٔٛاـؼ ثبقؼ٤ؽٞب ٢ـٚقا٘ ٝـا ا٘دبْ ؼ٥ٞؽ.
 -2سكٛش ٔدٕٛيٞ ٝب٘ٛٔ ٢شبل ٢غٛؼـ ٚـا سٕ٥ك ٕ٘بئ٥ؽ.
 -3سسٕٞ ٝب ـا اق ٘هف ؼـسز ثٛؼٖ ٔ٥كاٖ سفش ٚ ٣سفن وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ .اٌف سسٕ ٝضُ ثبضؽ ،ثف ـ ٢ٚدِ ٣ِٛغك٤ؽ ٚ ٜغؽٔ ٝغٛاٞؽ ؼ٤ؽ.
ٕٞس ٗ٥ٙيّٕىفؼ س٥سشٓ غٙه وبـ ٚ ٢ضبـل ثبسف٥٘ ٢ك ثب اضىبَ ٔٛاخ ٝغٛاٞؽ ٌفؼ٤ؽ .ثفيىس ،اٌف سسٕ ٝق٤بؼ سفز ثبضؽٛٔ ،خت
سب٤ص قٚؼ ٍٙٞبْ ٤بسبلبٖ ٞب ٢دٕخ آة  ٚؼٙ٤بْ غٛاٞؽ ٌفؼ٤ؽ٥ٔ .كاٖ ٔدبق وح ضؽٖ سسٕ ٝسطز فطبـ  15وٌّٛ٥فْ ؼـ ضؽٚؼ 10-13
ٔٔ ٣ّ٥شف ٔ ٣ثبضؽ.
 -4سٕبْ د٥ر ٞب ـا وٙشفَ وفؼ ٚ ٜؼـ غٛـر ضُ ثٛؼٖ ،آٟ٘ب ـا سفز و٥ٙؽٕٞ .سٛٔ ٗ٥ٙاـؼ ق٤ف القْ اسز وٙشفَ ض٘ٛؽ.
 -aاسػبالر ٔطفه ٝفالٔ ٚ ُ٤ٛ٤طفه ٝوالذ ؼـ خّ٥ٌ ٛفثىس
 -bاسػبالر ضبسٛٔ ،٣سٛـ ٥ٌ ٚفثىس
 -cد٥ر ٞب ٢اسػبَ ٌٔ ُ٥بـؼاٖ  ٚفّٙح ٞب
 -dد٥ر ٞب ٢اسػبَ ٔطفه ٝسٛد ٣زفظ اوسُ يمت
 -eد٥ر ٞب ٢اسػبَ وٌّ ٝبٔ ٚ ٢ٚطفه ٝاوسُ يمت
 -fد٥ر ٞب ٢اسػبَ فّٙح ٔ ُ٥دّٛس ٞب  ٚسٛد ٣زفظ ٞب
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ٟٔ -gف ٜزفظ ٞب  ٚغبٔٛر ٞب ٢س٥سشٓ سًّ٥ك خّ ٚ ٛيمت
 -hد٥ر ٞب ٢اسػبَ خًج ٝففٔبٖ  ٚضبس٣
 -Iثفـس ٣اضشٕبَ ٚخٛؼ ٘طش ٣ؼـ ٚـٚؼٛٞ ٢ا  ِِٝٛ ٚاٌكٚق  ٚسفز ثٛؼٖ آٟ٘ب
 -Jثفـسٚ ٣خٛؼ ٘طش ٣ـٚغٗ ؼـ س٥سشٓ سفٔك
 -5وٙشفَ سكص اِىشف٥ِٚز ؼـ ثبسف ٚ ٢اضشٕبَ ؼضبـل آٖ ،ؼـ غٛـر ِك ْٚآة ٔمكف اؾبف ٝوفؼ ٚ ٜآٖ ـا ضبـل و٥ٙؽ.
ٔ -6مؽاـ ـٚغٗ ـا ؼـ ٔٛسٛـ٥ٌ ،فثىس ،اوسُ يمت  ٚخًج ٝففٔبٖ وٙشفَ  ٚؼـ غٛـر ِك ْٚـٚغٗ اؾبفٕ٘ ٝبئ٥ؽ ،سٛـاظ ٞبٛٞ ٢اٌ٥ف٢
ٌ٥فثىس  ٚاوسُ يمت ـا سٕ٥ك و٥ٙؽ.
٘ -7مبق ٣ـا وٌ ٝف٤س غٛـ سًج ٝ٥ضؽ ٜاسز ٌف٤سىبـٕ٘ ٢بئ٥ؽ.
 -8ثبؼ سب٤فٞب ـا وٙشفَ وفؼ ٚ ٜسٙهٕ٘ ٓ٥بئ٥ؽ.

تازدٗذ ّإ هرحلِ دٍم
ٔٛاـؼ ق٤ف ـا دس اق ٞف 10 000ؤّٛ٥شف ـا٘ٙؽٌ ٣وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ.
 -1سٕبْ ثبقؼ٤ؽٞبٔ ٢فضّ ٝا َٚـا ا٘دبْ ؼ٥ٞؽ.
 -2فّ٥شف ـٚغٗ  ٚـٚغٗ ٔٛسٛـ ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.
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 -3فّ٥شف سٛغز ٔ ٚطفه ٝفّ٥شف ـا ثب اسشفبؼ ٜاق ٌبقٚئ ُ٥سٕ٥ك ٕ٘ٛؼ ٚ ٜؼـ غٛـر ٔسؽٚؼ ضؽٖ  ٚسغ٥٥ف ضىُ آٖ ـا سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ.
 -4ثبن سٛغز ـا سٕ٥ك و٥ٙؽ.
 -5فّ٥شف ٛٞا ـا سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ.
 -6ضفوز آقاؼ دؽاَ والذ ـا وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽٕٞ .سٔ ٗ٥ٙطؽٚؼ ٜضفوش ٣اٞفْ سفٔك ؼسش ٣ـا وٙشفَ  ٚؼـ غٛـر ِك ْٚسٙهٕ٘ ٓ٥بئ٥ؽ.
 -7و٥ف٥ز ٔ ٚمؽاـ ـٚغٗ ٌ٥فثىس ،اوسُ يمت  ٚخًج ٝففٔبٖ ـا وٙشفَ  ٚؼـ غٛـر ِك ْٚـٚغٗ اؾبفٕ٘ ٝبئ٥ؽ.
 -8سفشٟٔ ٣ف ٜوفد ٣فٙفٞب ٢سػز خّ ٚ ٛيمت ـا وٙشفَ و٥ٙؽ.
 -9د٥ر ٞب ٢اسػبَ وبث ٚ ٗ٥ضبس ٣ـا وٙشفَ و٥ٙؽ.
 -10ثّجف ًٙ٤دٕخ آة ـا ـٚغٙىبـ ٢و٥ٙؽ.
 -11اِىشف٥ِٚز ثبسف ٢ـا وٙشفَ وفؼ ٚ ٜؼـ غٛـر ِك ْٚثبسف ٢ـا ضبـل و٥ٙؽ.

تَجِ :تشاي اًجام سشٍيس ّاي دٍسُ اي هطاتك تا دستَسالؼول ٍ دفتشچِ گاساًتي تِ ًضديک تشيي ًوايٌذُ هجاص
ضشكت اسس خَدسٍ ديضل هشاجؼِ گشدد.
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تخص  : 8هكاً٘سم ّإ خَدرٍ
سيستن فشهاى
س٥سشٓ ففٔبٖ ضبُٔ ٔىب٘٥كْ وٙشفَ ففٔبٖ ،س٥ـسشٓ اسػبالر ففٔـبٖ ،خًج ٝففٔبٖ ٥ٞؽـ٥ِٚه دٕخ ففٔبٖ ٞ ِِٝٛ ٚبٔ ٢فثٛق ٣ٔ ٝثبضؽ.
ٔىب٘٥كْ ففٔبٖ ٥ٞؽـ٥ِٚه سٛسف لؽـر ٔٛسٛـ ٥٘ ٚف ٢ٚف٥ك٤ى ٣ا٤دبؼ ضؽ ٜسٛسف ـا٘ٙؽ ٜوبـ ٔ ٣وٙؽ .اٌـف اضشٕبال س٥سشٓ ٥ٞؽـ٥ِٚه
ففٔبٖ ثٙب ث ٝؼال ٣ّ٤اق وبـ ث٥بفشؽ ،ـا٘ٙؽ ٜغٛؼـ ٚث ٝغٛـر يبؼ ٢غٛاٞؽ سـٛا٘سز ،غٛؼـ ٚـا ٞؽا٤ز وٙؽ.ؼـ ٔمب٤س ٝثب س٥سشٓ ففٔبٖ غ٥ف
٥ٞؽـ٥ِٚه ا ٗ٤س٥سشٓ ؼاـأ ٢كا٤ـب ٣٤اق لجٚ ُ٥اوٙص سف٤ى ،ـاضز ٔ ٚكٓئٖ ثٛؼٖ ٔ ٣ثبضؽ .ؼـ ؾٕٗ ا ٗ٤س٥سشٓ ٔ ٣سٛا٘ؽ غسشٍ٣
ث٥ص اق ضؽ ـا٘ٙؽ ٜـا وبٞص ؼٞؽ .
سٍش َّا گيشي دس سيستن فشهاى ّيذسٍليک
ٔ -1ػكٖ ـٚغٗ ٥ٞؽـ٥ِٚه س٥سشٓ ففٔبٖ ـا دف و٥ٙؽ ( .اق ـٚغٗ ٔػػٛظ اسشفبؼ ٜو٥ٙؽ )
 -2اوسُ خّ ٛـا ثب اسشفبؼ ٜاق خه ثّٙؽ و٥ٙؽ  ٚسذس ق٤ف ضبس ٣غٛؼـ ٚـا دف و٥ٙؽ.
 -3ففٔبٖ ـا زٙؽ ٗ٤ثبـ ؼـ ٔطؽٚؼ ٜضفوش ٣آٖ ث ٝـاسز  ٚزخ ثسفغب٘٥ؽ.
 -4ؼـ ا ٗ٤ضبِز سكص ـٚغٗ ؼـ ٔػكٖ دٕخ ففٔبٖ ـا وٙشفَ و٥ٙؽ  ٚؼـ غٛـر ِك ْٚـٚغٗ اؾبفٕ٘ ٝبئ٥ؽ .سذس ؼٔب ٢ـٚغٗ ـا وٙشفَ
ٕ٘بئ٥ؽ.
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ٛٔ -5سٛـ ـا ـٚضٗ وفؼ ٚ ٜؼـ ضبِ٥ى ٝؼـ ؼٚـ آـاْ وبـ ٔ ٣وٙؽ ،ففٔبٖ ـا زٙؽ ٗ٤ثبـ ؼـ ٔطؽٚؼ ٜضفوش ٣آٖ ث ٝـاسز  ٚزخ
ثسفغب٘٥ؽ ،ؼائٓ سكص ـٚغٗ ٔػكٖ ـا وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ ،قٔب٘ ٣و ٝـٚغٗ ثؽ ٖٚضجبة ثبضؽ ،س٥سشٓ وبٔالً ٛٞاٌ٥ف ٢ضؽ ٜاسز.
 -6غفثّ٥ه ففٔبٖ ـا ثسفغب٘٥ؽ سب زفظ ٞب ؼـ ـاسشبٔ ٢سشم ٓ٥ث ٝخّ ٛلفاـ ٌ٥ف٘ؽ.
ٛٔ -7سٛـ ـا غبٔٛش و٥ٙؽ  ٚسكص ـٚغٗ ـا وٙشفَ ٕ٘بئ٥ؽ .ؼـ غٛـر ِك ْٚـٚغٗ اؾبفٕ٘ ٝبئ٥ؽ.
تَجِ:
وٙشفَ سكص ـٚغٗ ؼـ ٔػكٖ ثب٤ؽ ؼـ ضفا٤ك ٣ا٘دبْ ٌ٥فؼ و ٝؼٔب ٢آٖ قج ٣ً٥ثبضؽ .اٌف ؼٔب ٢ـٚغٗ ق٤بؼ ثبضؽٙٔ ،شهف ثٕب٘٥ؽ سب غٙه
ضٛؼ .ؼـ غٛـر ثفٚق ٞفٌٔ ٝ٘ٛطىّٔ ،٣فاضـُ ٔ 5 ٚ 4دـؽؼاً سىفاـ ضٛؼ  ٚاٌف اضىبَ ٔفسفى ٍ٘فؼ٤ؽ ،دٕخ ففٔبٖ ـا ثبقث ٚ ٣ٙ٥سًٕ٥ف
ٕ٘بئ٥ؽ.
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س٘ستن ترهس
سيستن تشهض ايي خَدسٍ داساي سِ تخص صيش هيثاضذ.
 - 1سفٔك اغّ٣
 - 2سفٔك دبـوًٙ٥
 - 3سفٔك وٕى٣
 سفٔك اغّ ٣اق ٘ٛو ٥ٞؽـ٥ِٚىٔ ٣دٟك ث ٝس٥سشٓ ٥ٔ ABSجبضؽ. سفٔك دبـو ( ًٙ٥سفٔك ؼسش )٣اق ٘ٛو ٔىب٘٥ى٥ٔ ٣جبضؽ. سفٔك وٕى(٣سفٔك اٌكٚق)س٘ستن ترهس کوكٖ ( ترهس اگسٍز )
ؼوٕ ٝس٥سشٓ سفٔك وٕى ( ٣سفٔك اٌكٚق ) ،ؼـ سٕز زخ دبُ٘ س٥سشٓ وٙشفَ سٔ ٝ٤ٟٛكجٛو سًج ٝ٥ضؽ ٜاسز (ؼوٕٚ ٝسف) .ثب فًبَ وفؼٖ
ا ٗ٤س٥سشٓ ،زفاٌ ٘طبٍ٘ف آٖ ؼـ غفط ٝزفاغٟب٘ ٢طبٍ٘ف ـ ٢ٚؼاضجٛـؼ ـٚضٗ ٔ٥طٛؼ .ؼـ ا ٗ٤ضبِز ؼـ غٛـر ثّٙؽ وفؼٖ دب اق ـ٢ٚ
دؽاَ ٌبق ٤ ٚب دؽاَ سفٔك ؼـ ض ٗ٥ـا٘ٙؽٌ ،٣ا ٗ٤س٥سشٓ ث ٝقٛـ غٛؼوبـ ث ٝوبـ افشبؼ ٚ ٜسفيز غٛؼـ ٚثؽ٥٘ ٖٚبق ث ٝسفٔكٌ٥ف ،٢وبٞص
ٔ٥٥بثؽ.أ ٗ٤ىب٘٥كْ ؼـ ضفا٤ف ضفوز ؼـ سفاق٤ف ٢خبؼ ،ٜث ٝوبـ ٌففش٥ٔ ٝطٛؼ ٔ ٚكا٤ب ٢آٖ ث ٝضفش ق٤ف اسز.
 - 1ثب اسشفبؼ ٜاق ا ٗ٤س٥سشٓ ٥٘ ،بق ٢ث ٝسفٔكٌ٥فٔ ٢ىفـ ؼـ سفاق٤ف٘ ٢ػٛاٞؽ ثٛؼ.
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 - 2اق افز سف٤ى فطبـ غأل ث ٝؼِ ُ٥سفٔكٌ٥فٔ ٢ىفـ خّ٥ٌٛف ٢ضؽ ٚ ٜثؽ ٗ٤قف٤ك سٛاٖ سفٔك ٘٥ك وبٞص ٕ٘٥٥بثؽ.
 - 3ؼـ ٘ش٥د ٝاسشفبؼ ٜوٕشف اق سفٔك اغّ ،٣اق ٌفْ ضؽٖ ق٤بؼ وبس ٝزفظ خّ٥ٌٛف ٢ث ٝيُٕ غٛاٞؽ آٔؽ.
ًحَُ تٌظ٘ن لمٖ لٌت ترهس
ِم ٣ثِٙ ٗ٥ز سفٔك  ٚوبس ٝزفظ ثب٤ؽ ٔٙبست ثٛؼ ٚ ٜزفغٟب ثب٤ؽ لجُ اق سٙه٘ ٓ٥ػت ضؽ ٜثبضٙؽٔ .فاضُ سٙه ٓ٥ثػٛـر ق٤ف ٔ ٣ثبضؽ:
 -1ق٤ف زفظ خه ثك٘٥ؽ.
-2د٥ر سٙه ٓ٥غبـج اق ٔفوك ـا ؼـ غفط ٝدطشٔ ٣طفه ٝسفٔك زفظ ٞب ٢خّ ٛد٥ؽا وفؼ ٚ ٜؼـ ضبِ٥ى ٝزفظ ـا ث ٝقفف خّ ٣ٔ ٛزفغب٘٥ؽ،
د٥ر ـا ؼـ ٕٞبٖ خٟز ثجٙؽ٤ؽ ،سب اٙ٤ى ٝزفظ لفُ ٌفؼؼ.
 -3سذس د٥ر ـا ؼـ يىس خٟز ثبق و٥ٙؽ سب اٙ٤ى ٝزفظ آقاؼا٘ ٝثسفغؽ.
 -4ثم ٝ٥زفغٟب ـا ٘٥ك ث ٗ٥ٕٞ ٝغٛـر سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.
 -5ؼـ ٔٛلى سٙه ٓ٥زفغٟب ٢يمت ،زفغٟب  ٚد٥ر سٙه ٓ٥غبـج اق ٔفوك ـا ؼـ خٟز يمت ثسفغب٘٥ؽ.
 -6ثًؽ اق سٙه ،ٓ٥س٥سشٓ سفٔك اق ٘هف يّٕىفؼ ٢سسز ٔ ٣ضٛؼ .ؼـ خف٤بٖ سسز دبـأشفٞبٌ ٢فْ ضؽٖ وبس ٝزفظ ٕٞ ٚس ٗ٥ٙق َٛغف
سفٔك ثفـس ٣ضؽ ٚ ٜؼـ غٛـر ِك ْٚسٙهٕ٥بر القْ ا٘دبْ ٔ٥ٌ ٣فؼ.
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تخص  : 9جذاٍل رٍغي ّإ هصرفٖ ٍ فطار تاد تاٗرّا
جذٍل رٍغي ّإ هصرفٖ ٍ همادٗر آًْا M5.2N
ٔمؽاـ ( ِ٥شف)

٘ٛو ـٚغٗ

اخكا ٢غٛؼـٚ

1

ٔٛسٛـ

5.5

15 W 40 - CF4

2

ٌ٥فثىس

2.7

) 85 W 90 ( GL-5

3

س٥سشٓ ٥ٞؽـ٥ِٚه

2

ATF

4

ؼ٤ففا٘سُ٥

3.5

) 85 W 90 ( GL-5

5

سفٔك ٚوالذ

1

DOT4

6

آة  ٚؾؽ ٤ع

12

ـؼ٤ف

فطار تاد تاٗر
فطاس () Psi

فطاس() bar

هطخصات تايش

91.3

6.3

6.50 - 16
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تخص  : 10ع٘ة ٗاتٖ
ػيَب خَدسٍ ٍ ًحَُ سفغ آًْا
ثب افكا٤ص وبـوفؼ غٛؼـ ٚؼـ غالَ ـا٘ٙؽٌ ٣اضىبالر ٔػشّف ٣ثفٚق ٕٔ٘ ٣ب٤ؽ ،ثفا ٢ثبق ٌفؼا٘ؽٖ غٛؼـ ٚث ٝضفا٤ف ٘فٔبَ ف ٚ ٣ٙافكا٤ص
يٕف آٖ ثب٤ؽ ث ٝؼلز غٛؼـ ٚـا ٔٛـؼ آقٔب٤ص لفاـ ؼاؼ٘ ٚ ٜمبق ٣ـا و ٝؼـ آٟ٘ب اضىبَ ثفٚق ٕ٘ٛؼ ٜاسز ٔطػع  ٚيُّ آٟ٘ب ـا ثفـسٚ ٣
ـٚضٟبٙٔ ٢بسج ٣خٟز ـفى ي٥ت د٥ؽا و. ٓ٥ٙ
ػية ياتي سيستن الكتشيكي
يــُّ

٘ط ٜٛـفى ي٥ـــت

ٌّگام سٍضي كشدى خَدسٍ استاست ػول ًويكٌذ.

 (aاسػبَ ؾً٥ف ؼـ ٔس٥ف س ٓ٥وط ٣اسشبـسف

 (aس ٓ٥اسػبَ ـا سٕ٥ك ٤ب سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 (bاسػبَ ؾً٥ف لكت ٞب ٢ثبسف٤ٚ ٢ب سِٛفبس ٝضؽٖ آٟ٘ب

 (bاسػبالر ـا سٕ٥ك ٤ ٚب ٔطىٓ و٣ٙ

 (cـِ ٝاسشبـسف ؾً٥ف ٤ ٚب ًٔٛ٥ة اسز

 (cسًٕ٥ف ٤ ٚب سً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 )dاسشبـر ًٔٛ٥ة اسز

 )dاسشبـر ـا سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ.
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٘ط ٜٛـفى ي٥ـــت

يــُّ
ظشفيت تاتشي ًاكافي است (ضؼيف است)

 (aضبـل وبف٥٘ ٣سز.

 (aضبـل ـا وبُٔ و٥ٙؽ.

 (bؼٙ٤بْ ضبـل ٕ٘ ٣وٙؽ.

 (bـفى ي٥ت وٙجؽ.

 (cغفطبر ؼاغّ ٣ثبسف ٢آس٥ت ؼ٤ؽ ٜا٘ؽ

 (cثبسف ٢ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 (dـِ ٝاسشبـسف غفاة ٤ ٚب اسػبَ آٖ ؾً٥ف اسز

 (dسًٕ٥ف ٤ ٚب سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

تاطشي خَدتخَد دضاسط هي ضَد.

 (aس ٓ٥ؼـغش ٣اسػبَ وٛسب ٜؼاـؼ.

 (aاسػبَ وٛسب ٜـا ثفقفف ٕ٘بئ٥ؽ.

 (bاسػبَ وٛسبٔ ٜبث ٗ٥غفطبر اِىشفٚؼٞب ثٛخٛؼ آٔؽ ٜاسز.

 (bثبسف ٢ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

ٚ (cـق ٞب ٢فبغّ ٝؼٙٞؽ ٜآس٥ت ؼ٤ؽ٤ ٚ ٜب سٛـاظ ضؽ ٜا٘ؽ.

 (cثبسف ٢ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.
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عَ٘ب کالچ
٘ط ٜٛـفى ي٥ـــت

يــُّ
كالچ استؼاش داسد
 (aغٛؼـ ٚؼاـا ٢ثبـ ث٥ص اق ضؽ ٔدبق اسز

 (aغٛؼـ ٚـا ٔكبثك ثبـ ٔدبق ثبـٌ٥ف ٢و٥ٙؽ.

 (bاق ؼ٘ؽ ٜدبئ ٗ٥ثفا ٢ضفٚو ضفوز اسشفبؼ ٣ٕ٘ ٜضٛؼ.

 (bؼـ ٔٛلى ضفوز اق ؼ٘ؽ 1 ٜاسشفبؼٕ٘ ٜبئ٥ؽ.

 (cثّجف ًٙ٤والذ ـٚغٗ ٘ؽاـؼ ٤ ٚب آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (cآٖ ـا سٕ٥ك ،ـٚغٙىبـ٤ ٚ ٢ب سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 (dغفط ٝوالذ آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز ،دفذ ٞب ضُ ضؽ ٜا٘ؽ فٙف ٞب٢

 (dغفط ٝوالذ ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

ؾفث٥ٌ ٝف ضىسش ٝا٘ؽ.
لغضش كالچ
 (aغفط ٝوالذ غ٘ ٣ّ٥بقن اسز  ٚسف دفذ ٞب ث٥ف ٖٚآٔؽ٤ ٚ ٜب غفطٝ

 (aغفط ٝوالذ ـا يٛؼ و٥ٙؽ.

والذ ـٚغ ٣ٙضؽ ٜاسز
 (bفطبـ فٙف ٘بوبف ٣اسز.

 (bيٛؼ و٥ٙؽ.

 (dغٛؼـ ٚثبـ ث٥ص اق ضؽ ؼاـؼ.

 (dغٛؼـ ٚـا ٔكبثك ٔطػػبر ثبـٌ٥ف ٢و٥ٙؽ.

 (eاسشفبؼ٘ ٜىفؼٖ اق ؼ٘ؽ ٜدبئ ٗ٥ثفا ٢ضفوز.

 (eاق ؼ٘ؽ ٜدبئ ٗ٥ثفا ٢ضفوز اسشفبؼ ٜو٥ٙؽ.

 (fؼـ قٔبٖ ـا٘ٙؽٌ ٣دب ٢ـا٘ٙؽ ٜـ ٢ٚدؽاَ لفاـ ٔ٥ٌ ٣فؼ.

 (fا ٗ٤يبؼر ثؽ ـا سغ٥٥ف ؼ٥ٞؽ.
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عَ٘ب ه٘ل گارداى
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
هيل گاسداى آسية ديذُ ٍ صذا هي كٌذ.

 (aزٟبـ ضبغٌ ٝبـؼاٖ ضؽ٤ؽاً سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز.

 (aسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

ٌ ُ٥ٔ (bبـؼاٖ سغ٥٥ف ضىُ ؼاؼ ٚ ٜغٓ ضؽ ٜاسز.

 (bسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 (cد٥ر ٔطىٓ وٙٙؽ ٜفّٙح ٌٔ ُ٥بـؼاٖ ضُ اسز.

ٔ (cطىٓ و٥ٙؽ.

ٌ ُ٥ٔ (dبـؼاٖ ٌف٤سىبـ٘ ٢طؽ ٜاسز.

ٌ (eف٤سىبـٕ٘ ٢بئ٥ؽ.
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عَ٘ب گ٘رتكس
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
دًذُ سد هي كٌذ.

ٔ ُ٥ٔ (aبٞه ٘بٔ٥كاٖ اسز.

 (aسٙه ٓ٥ؼٚثبـ ٜا٘دبْ ٌ٥فؼ.

 (bفٙف ٤ب سبزٕٔ ٝبٞه سغ٥٥ف ضىُ ٤بفش٤ ٚ ٝب آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (bسًٕ٥ف ٤ ٚب سً٤ٛؽ لكً.ٝ

ٔ (cبٞه ؼ٘ؽ ٜسبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز

 (cسً٤ٛؽ ٔبٞه

 (dسٛد ٣سٙىف ٖٚغفاة اسز.

 (dسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 (gسكص ؼ٘ؽ ٜسٙىف ٖٚآس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (gسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

٤ (hبسبلبٖ ضفز ٚـٚؼ ٚ ٢غفٚخ ٣سبئ٥ؽ٤ ٚ ٜب آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (hسً٤ٛؽ ٤بسبلبٖ.

 (iغبـ ؾبٔٗ ٤ ٚب ٚاضف فطبـ ٢آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (iسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 (jد٥ر ٞب ٢اسػبَ ٌ٥فثىس ثٛٔ ٝسٛـ ضُ ٞسشٙؽ.

 (jسفز و٥ٙؽ.

53

شركت ارس خودرو ديزل

٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
دًذُ ّا سخت دسگيش هي ضَد.

 (aؼٚـ آـاْ ٔٛسٛـ غ ٣ّ٥ق٤بؼ اسز.

 (aسٙه ٓ٥ؼٚـ آـاْ.

 (bوالذ ؼـسز يُٕ ٕ٘ ٣وٙؽ.

(bسٙه ٓ٥والذ.

 (cغفط ٝوالذ غفاة اسز.

 (cسً٤ٛؽ ٤ ٚب سًٕ٥ف و٥ٙؽ.

٤ (dبسبلبٖ ضفز ٚـٚؼ ٚ ٢غفٚخ ٣آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (dسً٤ٛؽ ٤بسبلبٖ

٤ (eبسبلبٖ ٔٛٔ ًِٙ ُ٥سٛـ سبئ٥ؽ ٜضؽ٤ ٚ ٜب آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز

 (eسً٤ٛؽ ٤بسبلبٖ.

 (fؼ٘ؽ ٜسٍٙف ٖٚآس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (fسً٤ٛؽ.

 (gاٞفْ سً٤ٛؽ ؼ٘ؽ ٜسبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز.

 (gسً٤ٛؽ.

ٔ (hمؽاـ ـٚغٗ ٌ٥فثىس ٘بوبف٤ ٚ ٣ب ٤ٚسىٛق٤ش ٝآٖ غ ٣ّ٥دبئ ٗ٥اسز

 (hـٚغٗ اؾبف٤ ٝب سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

٥ٌ )3فثىس غؽا ٢غ٥ف قج ٣ً٥ؼاـؼ.
 (aد٥سٟب ٢اسػبَ ٌ٥فثىس ٛٔ ٚسٛـ ضُ ٞسشٙؽ

 (aسفز و٥ٙؽ.

٤ (bبسبلبٖ ٞب ٤ ٚب ؼ٘ؽٞ ٜب سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜا٘ؽ.

 (bسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 )4ؼ٘ؽ ٜغ ٣ّ٥سػز ؼـٌ٥ف ٔ ٣ضٛؼ.
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عَ٘ب هحَر جلَ
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
غشتيلک فشهاى خيلي تا سختي هي چشخذ ٍ سخت تِ حالت اٍليِ تش هي گشدد.
 )aسٙه ٓ٥زفظ خّ ٛغط٥ص ٕ٘ ٣ثبضؽ.

 )aاغالش و٥ٙؽ

 )bقا ٝ٤ٚسٛئ ( ٗ٥سمبـة زفغٟب ٢خّ ) ٛؼـسز ٘٥سز.

 )bاغالش و٥ٙؽ

 )cقٚا٤ب ٢وٕجفٚوسشف د ٗ٥اغّ ٣غط٥ص ٘٥سشٙؽ.

(cوٙشفَ  ٚؼـ غٛـر ِك ْٚلكًبر ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ

٤ )dبسبلبٖ فطبـ ٢آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 )dسً٤ٛؽ

 )eفطبـ ثبؼ سب٤ف وٓ اسز.

 )eسٙه ٓ٥و٥ٙؽ

تايش تِ صَست غيش طثيؼي سائيذُ ضذُ است.
ٕٞ )aفاسشب ٣٤زفظ خّ ٛغ٥ف قج ٣ً٥اسز.

 )aسٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

 )bفطبـ ثبؼ سب٤ف وٓ اسز.

 )bسٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

ًطتي گشيس اص تَپي چشخ.
 )aوبسٕ٘ ٝؽ سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز

 )aسً٤ٛؽ

ٟٔ )bف ٜؼـدٛش سٛد ٣ضُ اسز.

 )bسفز و٥ٙؽ.

ٌ )cف٤س ق٤بؼ ٢قؼ ٜضؽ ٜاسز.

 )cثٔ ٝمؽاـ القْ ٌف٤س سكـ٤ك ثى٥ٙؽ
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٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
هحَس جلَ داساي استؼاش ٍ ًَساى است.

ٕٞ )aفاسشب ٣٤زفظ خّ ٛغط٥ص ٘٥سز.

)aسٙه ٚ ٓ٥ؼـ غٛـر ِك ْٚسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 )bثٛش د ٗ٥اغّ ٣سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز.

 )bسً٤ٛؽ ثٛش

 )cسفش ٣ثّجف ًٙ٤سٛد ٣زفظ غط٥ص ٘٥سز.

 )cسٙه ٓ٥و٥ٙؽ

٤ )dبسبلبٖ سٛد ٣زفظ سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز.

 )dسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 )eس٥جه ٔ ُ٥ففٔبٖ افم ٣ضُ اسز.

 )eس٥جه ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 (fغبٔٛر ٟٔ ٚفٞ ٜب ضُ ٞسشٙؽ.

 (fسفز و٥ٙؽ.

ٟٔ (gفٞ ٜب ٢سٛد ٣زفظ ٞب ضُ ٞسشٙؽ.

 (gسفز و٥ٙؽ.

 (hـ ًٙ٤زفظ سغ٥٥ف ضىُ ؼاؼ ٜاسز.

 (hسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

 (iسب٤فٞب ثبال٘س ٘٥سشٙؽ.

 (iسٙه ٚ ٓ٥ثبال٘س و٥ٙؽ.

 )jثبؼ سب٤فٞب وبف٥٘ ٣سز.

 )jسٙه ٓ٥و٥ٙؽ.
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عَ٘ب هحَر عمة
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
هحَس ػمة صذاي غيش ػادي داسد.
٤ )aبسبلبٖ د ٖٛ٥ٙ٥سبئ٥ؽ ٜضؽ٤ ٚ ٜب آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

٤ )aبسبلبٖ ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

٤ )bبسبلبٖ خب٘ج ٣ؼ٤ففا٘س ُ٥آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

٤ )bبسبلبٖ ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

٤ )cبسبلبٖ د ٖٛ٥ٙ٥ضُ اسز.

٤ )cبسبلبٖ ـا سٙه ٚ ٓ٥سفز و٥ٙؽ

٤ )dبسبلبٖ ؼ٤ففا٘س ُ٥ضُ اسز.

٤ )dبسبلبٖ ـا سٙه ٚ ٓ٥سفز و٥ٙؽ

 )eوفا٘ ٚ ُ٤ٛد ٖٛ٥ٙ٥سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜا٘ؽ.

ِ )eم ٣ؼ٘ؽٞ ٜب ـا سٙه ٓ٥و٥ٙؽ

ٚ )fاضف فطبـ ٢آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 (fسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 )gوفا٘ ٚ ُ٤ٛد ٖٛ٥ٙ٥ث٥ص اق ضؽ سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜا٘ؽ.

)gسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

ٞ )hكاـ غبـ ٔ ُ٥دّٛس سبئ٥ؽ ٜضؽ٤ ٚ ٜب آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز

 )hسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 )iد٥ر وفا٘ ُ٤ٛضُ اسز

 )iسفز و٥ٙؽ

ٞ )jكاـ غبـ ـ ٢ٚد ٖٛ٥ٙ٥سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز

 )jسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 (kؼ٘ؽٞ ٜكاـ غبـ ٔ ُ٥دّٛس سبئ٥ؽ ضؽ ٜاسز

 (kسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

٤ (mبسبلبٖ سٛد ٣زفظ ضُ اسز

 (mسً٤ٛؽ و٥ٙؽ.
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٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
٤ (nبسبلبٖ سٛد ٣زفظ سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز

 (nسفش ٣ا٤ ٝ٥ِٚبسبلبٖ ـا سٙه ٓ٥و٥ٙؽ

 (oد٥ر ٞب ٢دٛسش ٝؼ٤ففا٘س ُ٥ضُ اسز

 (oسفز و٥ٙؽ

 (pـٚغٗ ٘بوبف ٣اسز

 (pـٚغٗ اؾبف ٝو٥ٙؽ

 (qو٥ف٥ز ـٚغٗ دبئ ٗ٥اسز.

 (qسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

ًطتي سٍغي اص كاسِ ًوذ اكسل هياًي

 )aسٛـاظ ٛٞاوص ٔطٛـ يمت ٌففش ٝضؽ ٜاسز.

 )aثًؽ اق ـٚغٗ ـ٤ك ٢آٖ ـا ثبق و٥ٙؽ.

)bو٥ف٥ز ـٚغٗ ٘بٔٙبست اسز

 )bـٚغٗ ـا ثٛٔ ٝلى ٔشٙبست ضفا٤ف ٞف فػُ سً٤ٛؽ و٥ٙؽ.

هحَس ػمة گشم هي ضَد

ٚ )aاضف آة ثٙؽ ٢آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز ،د٥ر سػّ ٝ٥ـٚغٗ ضُ اسز،

 )aسٙه ٓ٥ؼٚثبـ ٜثًؽ اق ـ٤ػشٗ ـٚغٗ وبف.٣

ث ٝؼٌِ ُ٥ففشٍ ٣سٛـاظ ٛٞاٌ٥ف ٢دٛسش٘ ،ٝطش ٣ـٚغٗ ٚخٛؼ ؼاضشٝ
وٛٔ ٝخت وٓ ضؽٖ ـٚغٗ ٌ ٚفْ ضؽٖ ٔطٛـ ٌٔ ٣فؼؼ.
)bو٥ف٥ز ـٚغٗ ـٚا٘ىبـ ٢غٛة ٘٥سز.

 )bسً٤ٛؽ ـٚغٗ ثفاٞ ٢ف فػُ
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سيستن فشهاى
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
فشهاى تِ سختي هي چشخذ ٍ پس اص آى تِ حالت اٍليِ خيلي سخت تش هي گشدد.

ٔ )aطٛـ غفثّ٥ه ففٔبٖ آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 )aسً٤ٛؽ لكًبر

 )bس٥جه ٞب ضُ ثٛؼ٤ ٚ ٜب ٌ٥ف وفؼ ٜا٘ؽ

 )bسً٤ٛؽ لكًٝ

 )cثّجف ًٙ٤غفثّ٥ه ففٔبٖ غفاة اسز

 )cسً٤ٛؽ لكًبر

 )dاسػبالر ففٔبٖ ؼـسز ـٚغٙىبـ٘ ٢طؽ ٜا٘ؽ

 )dـٚغٙىبـٕ٘ ٢بئ٥ؽ

 )eثبؼ سب٤فٞب غ ٣ّ٥وٓ اسز.

 )eسٙهٓ٥

غشتيلک فشهاى استؼاش ٍ تكاى ضذيذ داسد ٍ كٌتشل فشهاى پايذاس ًيست.

 )aزفظ خّ ٛثبال٘س ٘٥سز

 )aثبال٘س وفؼٖ زفظ

 )bـ ًٙ٤زفظ آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز

 )bسً٤ٛؽ

چشخ جلَ هي كطذ.

٤ )aى ٣اق سفٔكٞب ٢زفظ ٞب ٢خّ٥ٌ ٛف وفؼ٤ ٚ ٜب وٕه فٙف ٤ه ِ )aم ٣سفٔك ـا سٙه ٓ٥و٥ٙؽ ٤ ٚب وٕه فٙف ـا سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ
قفف غفاة اسز.
 )bثبؼ ٤ى ٣اق سب٤فٞب وٓ اسز

 )bسٙه ٓ٥و٥ٙؽ
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٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
 )cفٙف خّ ٛاق خب٤ص ؼـ آٔؽ٤ ٚ ٜب ضىسش ٝاسز

 )cفٙفٞب ـا وٙشفَ و٥ٙؽ.

 )dـ ًٙ٤زفظ آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز

 )dاغالش ٤ ٚب سً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 )eسٛئ ( ٗ٥سمبـة زفظ ٞب ٢خّ ) ٛؼـسز ٘٥سز

 )eسٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

ًطتي پوپ فشهاى ّيذسٍليک

 )aاٚـ٤ ٚ ًٙ٤ب وبسٕ٘ ٝؽ غفاة اسز.

 )aسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

ٟٔ )bف ٜلفّ ٣وبسٕ٘ ٝؽ ٤ ٚب ؼـ دٛش سػّ ٝ٥آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز

 )bسًٕ٥فو٥ٙؽ

فشهاى سٌگيي است.

 )aخًج ٝففٔبٖ ؼـسز وبـ ٕ٘ ٣وٙؽ
 )bخًج ٝففٔبٖ ؼـسز وبـ ٕ٘ ٣وٙؽ.

 )aسً٤ٛؽ لكًبر ًٔٛ٥ة.
 )bفطبـ غفٚخ ٣دٕخ ٥ٞؽـ٥ِٚه ـا ا٘ؽاق ٜثٍ٥ف٤ؽ
 ٚؼـغٛـر ِك ْٚآٖ ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ
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س٘ستن ترهس
ـٚش ثبقـس ٚ ٣ي٥ت ٤بث٣

يُّ ثفٚق ي٥ت
ًيشٍي تشهض كافي ًيست.
 )aس٥سشٓ سفٔك غٛة ٛٞاٌ٥ف٘ ٢طؽ ٜاسز.

ٔ )aدؽؼا ٛٞاٌ٥فٕ٘ ٢بئ٥ؽ.

ِٙ )bز ٞب ٢سفٔك سٛغش٤ ٝب آغطش ٝث ،ٌُ ٝـٚغٗ  ٚآة ٔ ٣ثبضٙؽ.

 )bسٕ٥ك و٥ٙؽ

)cؼـ ِٞ ِٝٛب ٢سفٔك ٘طش ٣ـٚغٗ ٚخٛؼ ؼاـؼ.

 )cوٙشفَ وفؼ٘ ٚ ٜطش ٣ـٚغٗ ـا ـفى ٕ٘بئ٥ؽ.

ِ )dم٘ ٣بٔٙبست ث ٗ٥وفطه  ٚوبس ٝسفٔك

 )dسٙهٕ٘ ٓ٥بئ٥ؽ.

ِٙ )eز سفٔك سبئ٥ؽ ٜضؽ ٜاسز.

ِٙ )eز سفٔك ـا سً٤ٛؽ ٕ٘بئ٥ؽ.

 )fوبس ٝسفٔك اق ضبِز ٌفؼ ث٥ف ٖٚآٔؽ ٜاسز

 )fاغالش ٕ٘بئ٥ؽ.

پس اص تشهض ،خَدسٍ هٌحشف هي ضَد.
ِ )aم ٣وفطه سفٔك ؼـسز ٘٥سز.

 )aؼٚثبـ ٜسٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

ِٙ )bز سفٔك ـٚغ ٣ٙضؽ ٜاسز

 )bسٕ٥ك و٥ٙؽ

 )cفطبـ ثبؼ سب٤فٞب ٢زخ  ٚـاسز ٤ىٛٙاغز ٘٥سز.

 )cفطبـ ثبؼ سب٤فٞب ـا سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

 )dوبس ٝسفٔك سغ٥٥ف ضىُ ٤بفش ٚ ٝسٕبس ِٙز ٞب ثب وبس ٝسفٔك ؼـسز ٘٥سز.

 )dؼـ غٛـر ِك ْٚوبس ٝسفٔك ـا سفاضىبـٕ٘ ٢بئ٥ؽ.
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س٘ستن تعل٘ك
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
فٌش تخت ضكستِ است.

 )aثبـ اق ضؽ ٔدبق ث٥طشف ٤ ٚب سٛق٤ى ثبـ ٤ىٛٙاغز ٘٥سز

ٔ )aمؽاـ ثبـ ؼـ ضؽ ٔدبق ثٛؼ ٚ ٜسٛق٤ى آٖ ٤ىٛٙاغز ثبضؽ

 )bاق سفٔك ث ٝغٛـر ٔىفـ اسشفبؼ ٜضؽ ٜاسز ٤ ٚب ثب سفيز ق٤بؼ ؼـ

 )bاق سفٔكوفؼٖ ث ٝغٛـر د ٣ؼـ د ٣سب ضؽ أىبٖ اخشٙبة

خبؼ٘ ٜبٕٛٞاـ ضفوز ضؽ ٜاسز.

و٥ٙؽ  ٚؼـ خبؼٞ ٜب٘ ٢بٕٛٞاـ آٞسش ٝثفا٘٥ؽ.

 )cغبٔٛر ضُ اسز٥ٌ ،ف ٜفٙفٞب ضُ ثٛؼ٤ ٜب ضىسش ٝاسز

 )cغبٔٛر ـا سفز و٥ٙؽ٥ٌ ،ف ٜفٙفٞب ـا سً٤ٛؽ و٥ٙؽ

 )dوٕه فٙف ؼـسز وبـ ٕ٘ ٣وٙؽ

 )dسًٕ٥ف ٤ب سً٤ٛؽ.

صذا غيش ػادي ٌّگام ساًٌذگي

لكًبر السش٥ى ٣س٥سشٓ سًّ٥ك ـا وٙشفَ  ٚسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

كوک فٌش دسست كاس ًوي كٌذ

 )aـٚغٗ وٕه فٙف وٓ اسز.

 )aاق س٥بَ ٔػػٛظ ٔكبثك ٔطػػبر اسشفبؼ ٚ ٜدف و٥ٙؽ

ٚ )bاضف السش٥ى ٣آس٥ت ؼ٤ؽ ٜاسز.

 )cسً٤ٛؽ و٥ٙؽ

62

شركت ارس خودرو ديزل

تاٗر
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
سايص تيص اص حذ تايش

 )aثبؼ سب٤ف غ ٣ّ٥ق٤بؼ ٤ب وٓ اسز.
 )bثبـٌ٥ف ٢ث٥ص اق ضؽ ٔدبق ٤ ٚب سٛق٤ى غ٥ف ٤ىٛٙاغز آٖ

 )aسٙه ٓ٥ثبؼ سب٤ف.
 )bثبـ ٌ٥ف ٢ؼـ ضؽ ٔدبق غٛـر ٌففش ٚ ٝسٛق٤ى آٖ ٤ىٛٙاغز
ثبضؽ

٤ )cبسبلبٖ سٛد ٣ضُ اسز

 )cسٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

 )dسٛئ ( ٗ٥سمبـة زفظ ٞب ٢خّ ) ٛؼـسز ٘٥سز

 )dث ٝا٘ؽاق ( 1-3 mm ٜثفا ٢سب٤فٞب ٢ـاؼ٤بَ ) سٙه ٓ٥ضٛؼ.

 )eاق سفٔك اؾكفاـ ٢ث ٝغٛـر ٔىفـ اسشفبؼ ٜضؽ٤ ٚ ٜب ثب سفيز

)eؼـ ٔٛلى ـا٘ٙؽٌ ٣اق سفٔك اؾكفاـ ٢وٕشف اسشفبؼ ٜضؽ ٚ ٜثب

ق٤بؼ ؼـ خبؼ٘ ٜبٕٛٞاـ ـا٘ٙؽٌ ٣ضؽ ٜاسز.

سفيز وٓ ؼـ خبؼٞ ٜب٘ ٢بٕٛٞاـ سفؼؼ ضٛؼ.

 )fسب٤فٞب ؼـ فٛاغُ قٔب٘ ٗ٥ًٔ ٣ضؽ ٜخبثدب ٘طؽ ٜا٘ؽ.

 )fسب٤فٞب ـا ؼـ فٛاغُ قٔب٘ ٗ٥ًٔ ٣خبثدب ٕ٘بئ٥ؽ.
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س٘ستن ترلٖ
٘ط ٜٛـفى ي٥ت

يُّ ثفٚق ي٥ت
تَق يكسشُ هي صًذ.

 )aاسػبَ اضشجب ٜسٞ ٓ٥ب ٢سٛوز

 )aوٙشفَ وفؼ ٚ ٜاغالش ٕ٘بئ٥ؽ.

 )bاسػبَ وٛسبٚ ٜخٛؼ ؼاـؼ

 )bاسػبَ وٛسب ٜـا ـفى و٥ٙؽ.

 )cفٙف ضسش ٣ثٛق ا٤فاؼ ؼاـؼ

 )cا٤فاؼ ـا ـفى ٕ٘بئ٥ؽ.

ًيشٍي تشق كافي ًيست

 )aثبسف ٢خؽ٤ؽ وبٔالً ضبـل  ٚؼضبـل ٘طؽ ٜاسز  ٚث ٝاٗ٤
خٟز ث ٝنفف٥ز ٔطػع ضؽ ٣ٕ٘ ٜـسؽ.

 )aضبـل ثبسف ٢ـا ث ٝا٘ؽاق ٜوبف ٣قجك ٔطػػبر اؼأ ٝؼ٥ٞؽ.

 )bؼٙ٤بْ ضبـل ٕ٘ ٣وٙؽ ٤ ٚب ضبـل ؼٙ٤بْ وبف٥٘ ٣سز

 )bاسػبالر ـا وٙشفَ  ٚسًٕ٥ف و٥ٙؽ  ٚاضىبالر ـا ـفى ٕ٘بئ٥ؽ

 )cغفطبر ثبسف ٢آس٥ت ؼ٤ؽ ٜا٘ؽ.

 )cسًٕ٥فو٥ٙؽ

 )dسكص ٔب٤ى اِىشف٥ِٚز ثبقف ٢غ ٣ّ٥وٓ اسز ٤ ٚب

ٔ )dطّ َٛاِىشف٥ِٚز اؾبف ٝو٥ٙؽ  ٚثبسف ٢ـا ث٥ف ٖٚاق غٛؼـ ٚضبـل

٘سجز ٔطّ َٛاِىشف٥ِٚز ؼـسز ٘٥سز.

ٕ٘بئ٥ؽ.
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تخص11
ـإٙٞب ٢اسشفبؼ ٜاق ؼسشٍب ٜدػص غٛر

 -1ـٚضٗ  ٚغبٔٛش وفؼٖ
 -2وّ٥ؽ سً ٗ٥٥ضبِز
• ـاؼٛ٤
• ( CDؼـ ؼاغُ ؼسشٍبٛٔ CD ٜخٛؼ ثبضؽ)

•ٚ( USBلش ٣و ٝفّص ٕٔٛ٥ـ ٢ث ٝؼـٌب USB ٜؼسشٍبٔ ٜشػُ ثبضؽ)
•وبـر ضبفه (ٝقٔب٘ ٣و ٝوبـر ضبفه SD/MMC ٝث ٝؼسشٍبٔ ٜشػُ
ضؽ ٜثبضؽ)
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 -3ؼوٕ ٝلكى وبُٔ غؽا
 -4ثب ٌفؼا٘ؽٖ ا ٗ٤ؼوٕ ٝسكص غؽا سٙه٥ٔ ٓ٥طٛؼ.
 ثب فطبـ آـاْ ثف ـ ٢ٚآٖ ٔ ٢ٛٙغٛس ٣ا٘شػبة ضؽ ٚ ٜثب ٌفؼا٘ؽٖ آٖ سكص غؽا سٙه٥ٔ ٓ٥طٛؼ. ثب فطبـ ؼاؼٖ آٖ ثٔ ٝؽر قٔبٖ وٕ ٣ث٥طشف ٢ٛٙٔ ،سٙه ٓ٥ثبق ضؽ ٚ ٜسذس ثب ٞف فطبـ ضبِز سٙه ٓ٥يٛؼ ٔ٥طٛؼ. -5ؼوٕ ٝا٘شػبة ٔٛج ـاؼFM1-FM2-FM3-MW1-MW2 ٛ٤
سٛؾ٥ص ؼوٕٟٟب 6-11 ٢ؼـ ضبِز دػص غٛر  ٚسػ٤ٛف اق قف٤ك CD – SD CARD – USB
 -6ؼوٕ ٝدػص  ٚسٛلف دػص
 -7ؼوٕ ٝدػص غٛر  ٚسػ٤ٛف ؼـ ضبِز ٞ Introف لكً ٝثٔ ٝؽر  10ثب٘ٝ٥
 -8ؼوٕ ٝسىفاـ لكً ) Track ( ٝغٛس٤ ٚ ٣ب سػ٤ٛف٢
 -9ؼوٕ ٝا٘شػبة لكً ٝغٛس٤ ٚ ٣ب سػ٤ٛف ٢ث ٝغٛـر اسفبل٣
 -10ؼوٕ ٝا٘شػبة س٥سشٓ سػ٤ٛف NTSC\PAL 60\PAL\AUTO
-11ؼوٕ ٝا٘شػبة ضبِز زٙؽقثب٘ ٝغٛس ٚ DVD ٣ا٘شػبة وب٘بَ غٛس ٣ؼـ VCD
سٛؾ٥ص ؼوٕٟٟب 6-11 ٢ؼـ ضبِز ا٘شػبة ـاؼ : ٛ٤ثب ٤ه ثبـ فطبـ ٞف وؽاْ اق ؼوٕٟٟب٥ٔ ،شٛاٖ ث ٝا٤سشٍب ٜسٙه ٓ٥ضؽ ٜلجٌّٛ ٣ش
ؼاؼ.اٌف ـاؼ ٛ٤ث ٝا٤سشٍب ٜخؽ٤ؽ ٢سٙه ٓ٥ضؽ ٜثبضؽ ،ثب فطبـ ؼاؼٖ ٍٟ٘ ٚؽاضشٗ ٞف وؽاْ اق ا ٗ٤ؼوٕٟٟب ثٔ ٝؽر  2ثب٘ ٝ٥ا٤سشٍب ٜخؽ٤ؽ ـا
ثف ـ ٢ٚآٖ سٙهٕٛ٘ ٓ٥ؼ.
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ٔ -12طُ اسػبَ فّص ٕٔٛ٥ـ٢
ٔ -13طُ اسػبَ وبـر SD/MMC
 -14ثبق وفؼٖ دبُ٘ خّٛ
 -15ا٤سشٍب FM ٜـاؼ ٛ٤ؼـ ضبِز اسشف٤ ٚ ٛ٤ب ٔٛٙ
 -16دػص غؽا ثب سٗ دبٗ٥٤
 -17سًٚ ٗ٥٥ؾً٥ز ـاؼ ٛ٤ثفا ٢ؼـ٤بفز ا٤سشٍبٜٞبٔ ٢طّ٤ ٚ ٣ب ؼـ٤بفز ا٤سشٍبٜٞب ٢غ٥ف ٔطّ٣
٤ -18ه ثبـ فطبـ وٛسبٔ ٜؽر ،سبيز ـا ثف ـ ٢ٚغفطٕ٘ ٝب٤ص ٔ٥ؽٞؽ.فطبـ ٔدؽؼا آٖ ـا غ٥ف فًبَ ٔ٥ىٙؽ .فطبـ ؼاؼٖ ٍٟ٘ ٚؽاضشٗ
آٖ ،سٙه ٓ٥سبيز ـا فًبَ ٔ٥ىٙؽ.
 -19ـفشٗ سف٤ى ث ٝلكًبر غٛس ٣سػ٤ٛف ٢لجّ٤ ٚ ٣ب ثًؽ ،٢ؼـ ضبِز ـاؼ ٛ٤ثفا ٢سٙه ٓ٥ا٤سشٍبٛٔ ٜـؼ اسشفبؼ ٜلفاـ ٔ٥ٍ٥ف٘ؽ
 -20سٙه ٓ٥اسٔٛبس٥ه ا٤سشٍب ٜـاؼ٣٤ٛ٤
 -21ضسٍف ـٕٛ٤ر وٙشفَ
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 -1ثكـي وفؼٖ سػ٤ٛف(فمف ؼـ ضبِز ) DVD-VCD
 -2يٛٙاٖ (فمف ) DVD
 -3ـٚضٗ  ٚغبٔٛش وفؼٖ
 -4سٙهٕ٥بر
 -5ؼوٕٞ ٝب ٢ضفوز ثف ـٛٙٔ ٢ٚ
 -6ؼوٕENTER ٝ
 -7ؼوٕٕ٘ ٝب٤ص ِ٥سز ثف٘بٔٞ ٝب
 -8ضٕبـٟٞب
 -9فطبـ وٛسب ٜثفا ٢ا٘شػبة ٔ ٛٙؼـ ضبِز غٛس ،٣ؼـ ا ٗ٤ضبِز ثب ٌفؼا٘ؽٖ
 ِْٛٚثف ـ ٢ٚؼسشٍب ٜسكص غؽا سٙه٥ٔ ٓ٥طٛؼ.ثب فطبـ قٛال٘ٔ ٣ؽر ثف
ـ ٢ٚا ٗ٤ؼوٕٚ،ٝاـؼ ٔ ٢ٛٙسٙه٥ٔ ٓ٥ط ٚ ٓ٤ٛسذس ثب ٞف فطبـ ضبِز يٛؼ
ٔ٥طٛؼ.
 ِْٛٚ -10وٙشفَ سكص غؽا
 -11ضبِز ثؽ ٖٚغؽا
 -12سٙه ٓ٥ـاؼٛ٤
 -13ق٤ف يٛٙاٟ٘ب (فمف ضبِز ) DVD
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 -14ـاؼٛ٤
• ( CDؼـ ؼاغُ ؼسشٍبٛٔ CD ٜخٛؼ ثبضؽ)
•ٚ( USBلش ٣و ٝفّص ٕٔٛ٥ـ ٢ث ٝؼـٌب USB ٜؼسشٍبٔ ٜشػُ ثبضؽ)
•وبـر ضبفه (ٝقٔب٘ ٣و ٝوبـر ضبفه SD/MMC ٝث ٝؼسشٍبٔ ٜشػُ ضؽ ٜثبضؽ)
 -15سىفاـ لكً ٝغٛس٤ ٚ ٣ب سػ٤ٛف٢
 -16سىفاـ ()A-B
 -17سٛلف  ٚثفٌطز
 -18دػص  ٚسٛلف
 -19خسشدٛ
DVD ٢ٛٙٔ -20
ٕ٘ -21ب٤ص ـ ٢ٚغفطٝ
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رٍضي ٍ خاهَش کردى دستگاُ

 -1ؼوٕ PWR ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ؼسشٍب ٜـٚضٗ ضٛؼ.
 -2ؼوٕ SRC ٝـا ٤ىجبـ ٤ب زٙؽ ثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب س٥سشٓ ٔٛـؼ ٘هف ٤ ٚ CARD, USB, DISC ٣ًٙ٤ب ـاؼ ٛ٤ا٘شػبة ضٛؼ.
 -3ؼوٕ PWR ٝـا ٔدؽؼا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ؼسشٍب ٜغبٔٛش ضٛؼ.
ٚ -4لش ٣ؼسشٍب٤ ٚ ٜب غٛؼـ ٚغبٔٛش ٔ ٣ضٛؼ ،ا٤سشٍب ٜـاؼ ٣٤ٛ٤سٙه ٓ٥ضؽ ٜلجّ ،٣سكص غؽا  ٚؼٍ٤ف سٙهٕ٥بر ؼـ ضبفه ٝؼسشٍب ٜضفم
غٛاٙٞؽ ضؽ.
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ًوايص ساػت
ؼوٕ DISP ٝـا ثفـ ٢ٚدبُ٘ ٤ ٚب ـٕٛ٤ر وٙشفَ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب سبيز ثفـ ٢ٚغفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ ٜضٛؼٔ ،دؽؼا  ٗ٥ٕٞؼوٕ ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ
سب ٕ٘ب٤ص سبيز ؼـ غفط ٝلكى ٌفؼؼ.
تٌظيوات ساػت
- 1ؼوٕ DISP ٝـا ثٔ ٝؽر ث٥ص اق  2ثب٘ ٝ٥فطبـ ؼ٥ٞؽٚ ،ؾً٥ز سٙه ٓ٥سبيز ضفٚو ث ٝزطٕه قؼٖ ٔ ٣وٙؽ ،ثب ٌفؼا٘ؽٖ ؼوِْٕٛٚ ٝ
(ضٕبـ )4 ٜسبيز ـا سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.
 -2ؼوٕ ِْٛٚ ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ٚؾً٥ز سبيز سثج٥ز ضٛؼ ٕٞ ٚكٔبٖ ٚؾً٥ز سٙه ٓ٥ؼل٥م ٝثفـ ٢ٚغفط ٝزطٕه ٔ ٣ق٘ؽٔ ،دؽؼا ثب
ٌفؼا٘ؽٖ ؼوٕ ِْٛٚ ٝؼل٥م ٝـا سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.
 -3ؼوٕ DISP ٝـا ٔدؽؼا فطبـ ؼاؼ ٚ ٜاق ٚؾً٥ز سٙه ٓ٥سبيز غبـج ض٤ٛؽ.
تٌظيوات صَتي
ؼوٕ ِْٛٚ ٝـا فطبـ ؼاؼ ٢ٛٙٔ ٚ ٜغٛس ٣ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ ،ا ٛٙٔ ٗ٤ضبُٔ  ٣ٔ VOL/BAS/TRE/BAL/FADثبضؽ ،ؼوٕ ِْٛٚ ٝـا
ثٍفؼا٘٥ؽ سب ؼـ ٞف ٤ه اق ٚؾً٥ز ٞب ،سٙهٕ٥بر ا٘دبْ ٌ٥فؼ.
 :VOL ؼـ غفط ٝدبُ٘ خّ ،ٛسكص غؽا ٘طبٖ ؼاؼ ٣ٔ ٜضٛؼ ،ؼـخ ٝثٙؽ ٢آٖ اق  0سب  ٣ٔ 40ثبضؽ.
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ٕ٘ :BAS ب٤ص سٙه ٓ٥سكص غؽا ٢ثٓ ؼـ غفط ٝدبُ٘ ،ؼـخ ٝثٙؽ ٢اق  +7سب -7
ٕ٘ :TRE ب٤ص سٙه ٓ٥سكص غؽا ٢ق٤ف ؼـ غفط ٝدبُ٘ ،ؼـخ ٝثٙؽ ٢اق  +7سب -7
ٕ٘ :BAL ب٤ص ثبال٘س غؽا ؼـ ٚؾً٥ز ثّٙؽٌ ٢ٛزخ  ٚـاسز
دسجِ تٌذي
 10Lؼـ ٚؾً٥ز وبُٔ ثّٙؽ ٌ ٢ٛزخ

 Rثّٙؽٌ ٢ٛيمت

 10Rؼـ ٚؾً٥ز وبُٔ ثّٙؽ ٌ ٢ٛـاسز

 Fثّٙؽٌ ٢ٛخّٛ

تٌظيوات هٌَ
ؼوٕ ِْٛٚ ٝـا فطبـ ؼاؼ ٚ ٜث٥ص اق  2ثبٍٟ٘٘ ٝ٥ؽاـ٤ؽ سب ٚاـؼ ٚؾً٥ز ٔ ٛٙض٤ٛؽ ،سذس ثب ٞف فطبـ ثفـ ٢ٚؼوٕٚ ِْٛٚ ٝؾً٥ز ٔ ٛٙـا سغ٥٥ف
ؼ٥ٞؽ.
 -EQضبِز ٞبٔ ٢ػشّف اق د٥ص سًف٤ف ضؽ ٜسٍٙ٥بَ غفٚخ ٣غؽا ـا ا٤دبؼ ٔ ٣وٙؽ ،ؼوٕ ٝـا ثٍفؼا٘٥ؽ سب ٞف وؽاْ اق ا ٗ٤ضبِز ٞب٢
غؽا ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ .ا ٗ٤ضبِز ٞب يجبـسٙؽ اقFLAT- CLASSIC- ROCK- POP- JAZZ- USER :
ٚ -LOUD ON/OFFلش ٣ثٛٔ ٝق٤ه ؼـ ضبِز  ِْٛٚدبٌٛ ٗ٥٤ش ٔ ٣ؼ٥ٞؽ ،أ ٗ٤طػػ ٝث ٝغٛـر ا٘شػبث ٣ففوب٘س ثًؿ ٣اق
غؽاٞب ٢ق٤ف ٤ب ثٓ ـا سم٤ٛز ٔ ٣وٙؽ.
 -BEPP ON/OFFؼـ اٚ ٗ٤ؾً٥ز ؼـ ٞف ثبـ ٚـٚؼ ث ٝضبِز ٔ ،ٛٙغؽا Beep ٢ض٥ٙؽ ٣ٔ ٜضٛؼ.
-12/24 HOURS
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ضبِز  12سبيز :ؼـ ا ٗ٤ضبِز ؼـ غفطٕ٘ ٝب٤ص سبيز ثب س٥سشٓ  12سبيز ٘طبٖ ؼاؼ ٣ٔ ٜضٛؼ ٔثال 11:18 AM
ضبِز  24سبيز :ؼـ ا ٗ٤ضبِز ؼـ غفطٕ٘ ٝب٤ص سبيز ثب س٥سشٓ  24سبيز ٘طبٖ ؼاؼ ٣ٔ ٜضٛؼ ٔثال 20:18
ساديَ
ا٘شػبة ثب٘ؽ :ؼوٕ ٝثب٘ؽ (ضٕبـ )5 ٜـا ٤ىجبـ ٤ ٚب زٙؽ ٗ٤ثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ثب٘ؽ ٔٛـؼ ٘هف ـا ا٘شػبة ٕ٘بئ٥ؽ.
 ،FM1- FM2- FM3- MW1- MW2ؼـ غفطٕ٘ ٝب٤ص ٔطػػ ٝثب٘ؽ ،ففوب٘س  ٚضٕبـ ٜاق د٥ص سًف٤ف ضؽ ٜثفا ٢ا٤سشٍبٜ
ٔٛـؼ ٘هف ٘طبٖ ؼاؼ ٣ٔ ٜضٛؼ.
اًتخاب يک ايستگاُ :ؼوٕٞ ٝب ٢سٙه ٓ٥ا٤سشٍب٤  ٜب  ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ثفـ٤ ٢ٚه ا٤سشٍب ٜؼٍ٤ف سٙه ٓ٥ضٛؼ.
حستجَي اتَهاتيک :ؼوٕٞ ٝب٤  ٢ب  ـا ثفا ٢خسشد ٢ٛاسٔٛبس٥ه ا٤سشٍب ٜلجّ٤ ٣ب ثًؽ ٢فطبـ ؼ٥ٞؽ.
جستجَي دستي :ؼوٕٞ ٝب٤  ٢ب  ـا ثفاٚ ٢اـؼ ضؽٖ ث ٝضبِز خسشد ٢ٛؼسش ٣فطبـ ؼ٥ٞؽ ،ؼوٕٞ ٝب ـا ٔدؽؼا ثفا ٢سغ٥٥ف
ففوب٘س ث ٝغٛـر غًٛؼ٤ ٚ ٢ب ٘ك ٣ِٚفطبـ ؼ٥ٞؽ.
حالت پيص تٌظين  :ثف ـ ٢ٚؼسشٍب 6 ٜؼوٕ( ٝضٕبـ )6-1 ٜثفا ٢ؾغ٥ف ٜوفؼٖ  ٚففاغٛا٘ؽٖ ا٤سشٍبٜٞبٛٔ ٢خٛؼ ؼـ ٞف ثب٘ؽ ٚخٛؼ ؼاـؼ.
ا٤سشٍبٜٞب ٢ؾغ٥ف ٜضؽ ٜثفاٞ ٢ف ثب٘ؽ ثف ـ ٢ٚغفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ ٣ٔ ٜض٘ٛؽ.
رخيشُ كشدى ايستگاُّا
رخيشُ اتَهاتيک:
٤ .1ه ثب٘ؽ ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ ث ٝيٛٙاٖ ٔثبَ FM1
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 .2ؼوٕ AMS ٝـا ث ٝآـأ ٣فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ا٤سشٍبٜٞبٛٔ ٢خٛؼ ثفـ ٢ٚآٖ ثب٘ؽ ـا خسشد ٛوٙؽ 6 .ا٤سشٍب ٜل ٢ٛؼـ٤بفز ضؽ ٜث ٝغٛـر
اسٔٛبس٥ه ثفـ ٢ٚؼوٕٞ ٝب )6-1( ٢ؾغ٥ف ٜغٛاٙٞؽ ضؽ.
رخيشُ كشدى دستي:
٤ .3ه ثب٘ؽ ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ ث ٝيٛٙاٖ ٔثبَ  ،FM1سذس ٤ه ا٤سشٍب ٜـا ث ٝغٛـر ؼسش ٣ا٘شػبة و٥ٙؽ.
٤ .4ى ٣اق ؼوٕٞ ٝب )6-1( ٢ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ ٍٟ٘ ٚؽاـ٤ؽ سب ا٤سشٍب ٜثفـ ٢ٚآٖ ؾغ٥ف ٜضٛؼ.
 .5ضٕبـ ٜوّ٥ؽ ا٘شػبة ضؽٔ ٚ ٜطػػبر ا٤سشٍب ٜثفـ ٢ٚغفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ ٣ٔ ٜضٛؼ.
فشاخَاًذى يک ايستگاُ:
٤ .6ه ثب٘ؽ ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ.
٤ .7ى ٣اق ؼوٕٞ ٝب )6-1( ٢ـا ثفـ ٢ٚدبُ٘ خّ ٛؼسشٍب٤ ٚ ٜب ثفـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ا٤سشٍب ٜؾغ٥ف ٜضؽ ٜا٘شػبة ٌفؼؼ.
٘ط ٜٛاسشفبؼ ٜاق ٤ USBب فّص ٕٔٛ٥ـ ،٢وبـر ضبفه ،SD ٝوبـر ضبفه ٚ MMC ٝضبِز :MP3
ٚ -1اـؼ وفؼٖ وبـر ضبفه٤ ٚ SD ٝب MMC

ؼـ

ؼسشٍب:ٜ
ٔكبثك سػ٤ٛف وبـر ضبفه٤ ٚ SD ٝب  MMCـا ثب ؼـ ٘هف
ٌففشٗ ٚؾً٥ز ؼـسز آٖ ؼـ ٔطُ غٛؼ ثفـ ٢ٚؼسشٍبٜ

شركت ارس خودرو ديزل

ٚاـؼ و٥ٙؽ ،ؼسشٍب ٜث ٝقٛـ اسٔٛبس٥ه فبٞ ُ٤ب ٢ؼاغُ
وبـر ـا غٛاٞؽ غٛا٘ؽ.
 -2غبـج وفؼٖ وبـر ضبفه٤ ٚ SD ٝب  MMCاق ؼسشٍبٜ
ؼوٕ SRC ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ؼسشٍب ٜؼـ ٚؾً٥ز ثؽٖٚ
وبـر  SDلفاـ ٌ٥فؼ .ؼوٕ ٝغبـج وفؼٖ وبـر ـا فطبـ
ؼ٥ٞؽ  ٚوبـر ـا غبـج ٕ٘بئ٥ؽ.
ٕٛ٥ٔ -3ـ ٢وبـر

) (USBـا ؼـ ٔطُ غٛؼ ثفـ٢ٚ

ؼسشٍبٚ ٜاـؼ و٥ٙؽ .ؼسشٍب ٜث ٝقٛـ اسٔٛبس٥ه فبٞ ُ٤ب٢
ؼاغُ  USBـا غٛاٞؽ غٛا٘ؽ.
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 -4غبـج وفؼٖ ٕٔٛ٥ـ ٢وبـر ) ( USB
ؼوٕ SRC ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ؼسشٍب ٜؼـ ضبِز ثؽٖٚ
 USBلفاـ ٌ٥فؼ ٕٛ٥ٔ ٚـ ٢وبـر ـا غبـج و٥ٙؽ.

استفادُ اص حالت ديسک
اٌف ؼ٤سه اق لجُ ؼاغُ ؼسشٍب ٜؼـ ضبَ دػص ٘جبضؽ ،ؼوٕ SRC ٝـا ـ ٢ٚدبُ٘ خّ٤ ٛب ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ فطبـ ؼاؼ ٚ ٜؼسشٍب ٜـا
ؼـ ٚؾً٥ز ؼ٤سه لفاـ ؼ٥ٞؽ .ثفا ٢غٛا٘ؽٖ فبَٞ٢ب ٛٔ ٢خٛؼ ثف ـ ٢ٚوبـر ضبفه٤ ٚ ( SD ) ٝب فّص ٕٔٛ٥ـ ( USB ) ٢و ٝلجال ثف
ـ ٢ٚؼسشٍب٘ ٜػت ضؽٜا٘ؽ ،ثب فطبـ ؼاؼٖ ؼوٕ SRC ٝضبِز ٤ SDب  USBـا فًبَ و٥ٙؽ ؼـ سػ٤ٛف ق٤ف ضىُ غفطٔ ٝب٘٥شٛـ ؼـ
ضبِز دػص ؼ٤سه ؼ٤ؽ٢ْ ٜضٛؼ.
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٘ -1طبٖ ؼٙٞؽٙٔ ٜجى دػص
 -2ضٕبـ ٜلكً ٝغٛس٤ ٚ ٣ب سػ٤ٛف ٢فًّ٣
 ٚسًؽاؼ وُ لكًبر
٘ -3بْ لكًٛٔ ٝق٤ه
 -4دٛض ٝغٛس٣
 -5دٛض ٝيىس
 -6دٛض ٝسػ٤ٛف٤ٚ ( ٢ؽ) ٛ٤

لشاس دادى ديسک دس داخل دستگاُ
ؼوٕٝ

( ضٕبـ ) 14 ٜـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب دبُ٘ خّ ٛدب ٖ٣٤ث٥ب٤ؽ.

ؼ٤سه ـا ؼـ ؼاغُ ض٥بـ لفاـ ؼ٥ٞؽ .ؼسشٍب ٜث ٝقٛـ اسٔٛبس٥ه ثٚ ٝؾً٥ز ؼ٤سه سغ٥٥ف غٛاٞؽ ٤بفز
سٛخِ : ٝكفبً لجُ اق ٚاـؼ وفؼٖ ؼ٤سه ؼـ ؼاغُ ض٥بـ اق غبِ ٣ثٛؼٖ ؼاغُ ض٥بـ ٔكٕئٗ ض٤ٛؽ.
ثٔ ٝطؽ ٚاـؼ وفؼٖ ؼ٤سه ؼـ ؼاغُ ض٥بـ ،ؼسشٍب ٜث ٝقٛـ اسٔٛبس٥ه اق ضبِز لجّ ٣غبـج ضؽ ٚ ٜؼـ ضبِز  DVDلفاـ ْ٢ي٢ـؼ .
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خاسج كشدى ديسک
ؼوٕٝ

ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب دبُ٘ خّ ٛثبق ضٛؼ .ؼوٕٝ

ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ؼ٤سه غبـج ضٛؼ.

 ٢ؼ٤سه ؼـ ضبِز غبٔٛش ثٛؼٖ ؼسشٍب ٜغبـج
سٛخ :ٝثًؽ اق غبـج وفؼٖ ؼ٤سه ،ؼسشٍب ٜؼـ ٚؾً٥ز ـاؼ ٛ٤لفاـ ْ٢ي٢ـؼ ٢ْ .سٛاٖؼ
و٥ٙؽ .ؼـ ا ٗ٤ضبِز ،ثًؽ اق غبـج وفؼٖ ؼ٤سه ،ؼسشٍب ٜغبٔٛش غٛاٞؽ ٔب٘ؽ.
پخص ديسک
ٚ -1لش ٣و ٝؼ٤سه ؼـ ؼاغُ ض٥بـ ؼسشٍب ٜلفاـ ٌففز ،غفطٕ٘ ٝب٤ص وّٕ LOAD ٝـا ٘طبٖ ْ٢ؼٞؽ.
ثفا٤ ٚ MP3 ٢ب ؼ٤سى ٣ؼاـا ٢فبَٞ٢ب ٔ ٢ػّٛـ ْ٢ثبضؽ ،قٔبٖ غٛا٘ؽٖ ٕٔىٗ اسز سب  1ؼل٥م ٝق َٛثىطؽ ؼـ اٛٔ ٗ٤لى ؼـ غفطٝ
دبُ٘ ،وّٕٕ٘ READ ٝب٤ص ؼاؼ٢ْ ٜضٛؼ.

 -2اٌف ا٤فاؼ ٢ؼـ ض ٗ٥دػص ؼ٤سه ثفٚق ث٥ب٤ؽ وّٕ ERROR ٝؼـ غفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ٢ْ ٜضٛؼ.
 -3ثفا ، DVD ٚ CD ٢يالٔز ٤ VCDب  CDؼـ غفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ٢ْ ٜضٛؼ.
 -4ؼـ ض ٗ٥دػص فبَٞ٢ب  MP3/WMA ٢يالٔز  MP3/WMAؼـ غفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ٢ْ ٜضٛؼ.
-5ثفا , DVD ٢يالٔز  DVDثف ـ ٢ٚغفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ ٜضؽ ٚ ٜيٛٙاٖ
٤ب

ـا ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب دػص ضفٚو ضٛؼ.

٥٘ DVDك ؼ٤ؽ٢ ْ ٜضٛؼ  .وّٕٚ ENTER ٝ
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لّاي لاتل پخص
ًَع فشهت فاي
فب ُ٤غٛسWMA , MP3 : ٣
فب ُ٤سػ٤ٛفXvid , MPEG 1 (*.dat) , MPEG 2 (*.vob) :٢
فب ُ٤سػ٤ٛفJPEG (*.jpg) :
دػص فبَٞ٢ب  ٢غٛس ،٣سػ٤ٛف ٤ٚ ٚؽٛ٤
قٔب٘ ٣و ٝفب ُ٤غٛس ،٣سػ٤ٛف ٤ٚ ٚؽ ٛ٤دػص ْ٢ضٛؼ اقاليبر ٔفثٛـ ثٛ٘ ٝو فب ،ُ٤فِٛؽـ ٔفثٛق٥ِ ٚ ٝسز فبَٞ٢ب ؼـ غفطٔ ٝب٘٥شٛـ ٘ ٚبْ
 File/folderؼـ لسٕز ثبال ٢غفطٕ٘ ٝب٤ص ؼاؼ٢ْ ٜضٛؼ.

اًتخاب ًَع فايل
اق ؼوٕٞٝب / ٢ثفا ٢ا٘شػبة

ؼوٕ ENTER ٝـا فطبـ ؼاؼ ٚ ٜا٘شػبة و٥ٙؽ.

اسشفبؼ ٜو٥ٙؽ.
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اًتخاب پَضِ )( FOLOER
ِ٥سز دٛضٞٝب ـا ثب ؼوٕٞٝب ٚ / ٢دٛضٛٔ ٝـؼ ٘هف ـا ثب ؼوٕٞٝب /٢ا٘شػبة وفؼ ٚ ٜؼوٕ ENTER ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ.
اًتخاب فايل
ثفا ٢ا٘شػبة ِ٥سز فب ُ٤اق ؼوٕٞٝب ٚ / ٢ا٘شػبة فب ُ٤ؼِػٛا ٜاق ؼوٕٞٝب / ٢اسشفبؼ ٜو٥ٙؽ  ٚؼوٕٝ
ؼ٥ٞؽ سب فب ُ٤دػص ضٛؼ .ثفا ٢سػ٤ٛف ؼوٕٝ

 ENTERـا فطبـ

ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ٕ٘ب٤ص سػب٤ٚف ث ٝغٛـر دٛ٥سش ٝا٘دبْ ٌ٥فؼ .ؼوٕ PROG ٝـا فطبـ

ؼ٥ٞؽ سب ٘ٛو سػ٤ٛف ؼـ ضبَ ٕ٘ب٤ص ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ.
ؼـ ضبَ دػص ٔٛق٤ه ؼوٕ  ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب دػص ٔشٛلف ضٛؼ  ٚسذس ؼوٕٝ

ـا ثفا ٢ثفٌطز فطبـ ؼ٥ٞؽ.

اًتخاب لطؼِ هَسد ًظش
ؼوٕٞٝب  ٚ  ٢ـا ثفا ٢يجٛـ ث ٝلكً (TRACK) ٝثًؽ ٢فطبـ ؼ٥ٞؽ.
ؼوٕٞٝب ٢ضٕبـ 10+ ٚ 0 ٚ 1-9 ٜـا ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ثفا ٢ا٘شػبة لكًٛٔ ٝـؼ ٘هف فطبـ ؼ٥ٞؽ.
حشكت سشيغ تِ جلَ ٍ ػمة دس حيي پخص
ؼوٕ  ٚ  ٝـا ثفأ ٢ؽر  2ثب٘٢ ٝ٥نثبـ ٤ ٚب زٙؽ ثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ؼـض ٗ٥دػص لكً ٝثب سفيز ٣ًٙ٤ ( X20 , X8 , X4 , X2
سفيز  2ثفاثف 4 ،ثفاثف 8 ،ثفاثف 20 ،ثفاثف ) ث ٝخّ٤ ٚ ٛب يمت ضفوز وٙؽ.
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 -ؼـ غالَ ضفوز سف٤ى ث ٝخّ٤ ٚ ٛب يمت ،ؼوٕٝ
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ـا ث ٝآـأ ٣فطبـ ؼ٥ٞؽ سب دػص ؼـ ٚؾً٥ز سفيز يبؼ ٢لفاـ ٌ٥فؼ.

 ؼـ غالَ ضفوز سف٤ى ث ٝخّ٤ ٚ ٛب يمت غؽا لكى غٛاٞؽ ثٛؼ.ؼـ ضبِز دػص وٛسبٔ ٜؽر وّ ٝ٥لكًبر ٔٛق٤ه ٤ ٚب ٤ٚؽ ٛ٤ث ٝؼ٘جبَ  INTRO ( ٓٞثفا ) VCD , CD ٢ضٕب ْ ٢سٛاٖ٢ؼ اثشؽا٢
لكًبر ٔٛق٤ه ٤ ٚب ٤ٚؽ ٛ٤ـا ثٔ ٝؽر  10ثبٌ٘ٛ ٝ٥ش وفؼ٤ ٚ ٜب سٕبضب و٥ٙؽ.
 -1ؼـ غالَ دػص ،ؼوٕ INT ٝـا ٢نثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ .وّٕ INT ON/OFF ٝثف ـ ٢ٚغفط ٝنبٞف غٛاٞؽ ضؽ.
 -2وّٕ INT ٝـا ؼ ٚثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب لكًٝا ٢و ٝؼـ ضبَ دػص ْ٢ثبضؽ ا٘شػبة ضٛؼ.

ـ ٢ٚدبُ٘
پخص تصادفي لطؼات هَصيک ٍ ٍيذيَ ( تشاي ) MP3 / VCD / CD
 ٢سٕبْ لكًبر ـا ث ٝغٛـر سػبؼف ( ٣غبـج اق سفس٥ت فبٞ ُ٤ب ) دػص و٥ٙؽ.
ضٕب ْ٢سٛاٖؼ
 -1ؼـ غالَ دػص ،ؼوٕ RDM ٝـا ٢نثبـ ٤ ٚب ث٥طشف فطبـ ؼ٥ٞؽ.
 يالٔز  RDMثف ـ ٢ٚغفط ٝنبٞف غٛاٞؽ ضؽ. -2ؼوٕ RDM ٝـا ؼ ٚثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب دػص ؼـ ٚؾً٥ز يبؼ ٢لفاـ ٌ٥فؼ.

ـ ٢ٚدبُ٘
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 سىفاـ ٤ه لكً٤ ٚ ٝب سٕبْ لكًبر ٔٛق٤ه ٤ٚ ٚؽٛ٤
ؼـ غالَ دػص ؼوٕ RPT ٝـا ٢نثبـ ٤ ٚب ث٥طشف فطبـ ؼ٥ٞؽ.
 يالٔز  RPTثف ـ ٢ٚغفط ٝنبٞف ْ٢ضٛؼ. ثفا VCD/CD ٢ثف ـ ٢ٚغفط ٝيالٔز RPT ONE  RPT ALL  RPT OFF( غ٥ف فًبَ وفؼٖ سىفاـ  سىفاـ سٕبْ لكًبر  سىفاـ ٤ه لكً ) ٝنبٞف ْ٢ضٛؼ
 ٣ًٙ٤ثب ٢نثبـ فطبـ ؼاؼٖ ؼوٕ٤ RPT ٝه لكً ٝسىفاـ غٛاٞؽ ضؽ .ثب ؼ ٚثبـ فطبـ ؼاؼٖ آٖ سٕبْ لكًبر ٢نثبـ سىفاـ غٛاٙٞؽ ضؽ  ٚثب
غ ٣فًبَ غٛاٞؽ ضؽ.
س ٝثبـ فطبـ ؼاؼٖ ،ضبِز سىفاـ ـ
تشاي  : DVDثف ـ ٢ٚغفط ٝيالٔز  RPT CHAPTER  RPT TITLE  RPT OFFنبٞف غٛاٞؽ ضؽ.
تشاي فايل ديسک  :ثف ـ ٢ٚغفط ٝيالٔز  RPT CHAPTER  RPT TITLE  RPT OFFنبٞف غٛاٞؽ ضؽ.
تكشاس A  B
 ثف ـ ٢ٚلكًٝا ٢اق فب ُ٤ؼوٕ A  B ٝـا ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ خٟز ٔطػع وفؼٖ ٘مك ٝضفٚو  ٚسىفاـ فطبـ ؼ٥ٞؽثف ـ ٢ٚغفط ٝوّٕ REPEAT A ٝنبٞف ْ٢ضٛؼ.
ة ـ ٢ٚغفط ٝيالٔز  REPEAT A  Bنبٞف
 ؼوٕ A  B ٝـا ٔدؽؼ ثفأ ٢طػع وفؼٖ ٘مك ٝدب٤بٖ سىفاـ فطبـ ؼ٥ٞؽ ،ـضؽ ٚ ٜاق ٘مك ٝضفٚو ا٘شػبة ضؽ ٜدػص ضفٚو ٌْ٢فؼؼ.
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غ ٣فًبَ ْ٢ضٛؼ.
 ؼـ قٔبٖ ؼِػٛا ٜؼوٕ A  B ٝـا ثبـ ؼٍ٤ف فطبـ ؼ٥ٞؽ ،ضبِز سىفاـ ـ -ثف ـ ٢ٚغفط ٝيالٔز  A  B CANCELنبٞف ْ٢ضٛؼ.

ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
تَلف پخص
 -ؼـ غالَ دػص ؼوٕٝ

ثفا ٢سٛلف دػص فطبـ ؼ٥ٞؽ.

 غؽا لكى ْ٢ضٛؼ ؼوٕ PAUSE ٝثف ـ ٢ٚغفطٔ ٝب٘٥شٛـ ٕ٘ب٤ص ؼاؼ ٜضؽ ٚ ٜوّٕ PAUSE ٝثف ـ ٢ٚغفط ٝدبُ٘ ث ٝغٛـر زطٕه قٖ ٔطبٞؽْٜ٢ضٛؼ .ؼوٕٝ

ـا ؼ ٚثبـ فطبـ ؼ٥ٞؽ سب دػص اؼأ٤ ٝبثؽ.

ثف ـ ٢ٚدبُ٘

ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
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 PBCكٌتشل پخص ( فمط تشاي ) VCD
 -1اٌف ضٕب  CDـا ؼاغُ ؼسشٍب ٜلفاـ ؼ٥ٞؽ  ٚؼوٕٝ

( ضٕبـ 2 ٜؼـ ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ) ـا فطبـ ؼ٥ٞؽ دػص اق ا ٗ٥ِٚلكًٝ

ٔٛق٤ه ٤ ٚب ٤ٚؽ ٛ٤ث ٝغٛـر اسٔٛبس٥ه ضفٚو ْ٢ضٛؼ.
 -2ؼوٕ PBC ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب ٕٔ٘ ٛٙب٤ص ؼاؼ ٜضٛؼ .ؼوٕٞٝب٤ ٚ  ٚ  ٢ب ضٕبـٜٞب ٢ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ـا ثف ٢ا٘شػبة لكًٝ
ٔٛـؼ ٘هف فطبـ ؼ٥ٞؽ .ؼوٕ ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ .سب ث ٛٙٔ ٝثف ٌفؼ٤ؽ سذس ؼوٕ PBC ٝـا ٔدؽؼاً فطبـ ؼاؼ ٚ ٜاق ٔ ٛٙغبـج ض٤ٛؽ.

ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
: GO TO
ثفا ٢ـفشٗ ث ٝـ٤ ٚ VCD ٢ٚب  DVDؼوٕ GO TO ٝـا ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ فطبـ ؼ٥ٞؽ .يٛٙاٖ لكً٤ ٚ ٝب
ٔب٘٥شٛـ ؼـ لسٕز ثبال ٢غفط ٝنبٞف ْ٢ضٛؼ .لكًٝا ٢و ٝؼـ ضبَ دػص ضؽٖ اسز ثب ـً٘ س٥فٔ ٜطػع

 DVDثف ـ٢ٚ

ْ ٢ضٛؼ  .ثب اسشفبؼ ٜاق

ؼوٕٞٝب/٢لكًٛٔ ٝـؼ ٘هف ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ .اق ؼوٕٞٝب ٢ضٕبـ ٜـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ثفا ٢ا٘شػبة ضٕبـ ٜاسشفبؼ ٜو٥ٙؽ .ؼوٕٝ
 ENTERـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب سبئ٥ؽ ضٛؼ.

ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
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PROGRM
 -ؼوٕ PROG ٝـا ثفإ٘ ٢ب٤ص ؼاؼٖ ِ٥سز ثف٘بٔٞٝب فطبـ ؼ٥ٞؽ .ؼوٕٞٝب٢
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٤ ٚب

ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ـا ثفا٢

ا٘شػبة ثف٘بٔٛٔ ٝـؼ ٘هف فطبـ ؼ٥ٞؽ.
 ثفا DVD ٢يٛٙاٖ  ٚضٕبـ ٜلسٕز ٔٛـؼ ٘هف ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ. ثفا CD , VCD ٢ضٕبـ ٜلسٕز ٔٛـؼ ٘هف ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ. -ؼوٕٝ

ـا ثفا ٢دػص فطبـ ؼ٥ٞؽ ٤ ٚب ثب ٔىبٖ ٤بة ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ''  '' PLAYـا ا٘شػبة وفؼ ٚ ٜؼوٕ ENTER ٝثفا٢

دػص فطبـ ؼ٥ٞؽ.
٥ِ ٢سز ـا ضؿف و٥ٙؽٔ .ىبٖ ٤بة ـا ث ٝـ '' CLEAR '' ٢ٚثفؼ ENTER ٚ ٜـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سب سٕبْ ثف٘بٔٞٝب ضؿف
 اٌف ْ٢غٛا ٜؼضٛؼ.
 -ؼوٕ PROG ٝـا ؼٚثبـ ٜفطبـ ؼ٥ٞؽ سب اق دػص ثف٘بٔ ٝغبـج ضٛؼ.

ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
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اًتخاب صتاى پخص سيستن صَتي DVD
اٌف  DVDـا ؼاـا ٢لبثّ٥ز غٛس ٣زٙؽ قثب٘ ٝثبضؽ ثب فطبـ ؼاؼٖ ؼوٕ٤ ٚ AUDIO ٝب  R/Lقثبٖ ٔٛـؼ ٘هف ـا ا٘شػبة و٥ٙؽ

ـ ٢ٚدبُ٘

ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
اًتخاب سيستن صَتي VCD
ؼوٕ R/L ٝثفا ٢ا٘شػبة وب٘بَ غٛس ٣ثف ـ VCD ٢ٚفطبـ ؼ٥ٞؽ

ـ ٢ٚدبُ٘
اًتخاب صيش ػٌاٍيي دس DVD
ؼوٕ SUB.T ٝـا ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ثفا ٢ا٘شػبة ق٤ف يٛٙاٖ  ( Languageقثبٖ) فطبـ ؼ٥ٞؽ .ثؽ ٗ٤قف٤ك اٌف
ق٤ف يٛٙاٖ ا٘شػبة قثبٖ ثبضؽ ٕ٘ب٤ص ؼاؼ٢ْ ٜضٛؼ.

ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ

 DVDؼاـا٢
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اًتخاب ػٌَاى DVD
ؼوٕ TITLE ٝـا ثفإ٘ ٢ب٤ص يٛٙاٖ ٤ ٚب ِ٥سز ثػصٞب فطبـ ؼ٥ٞؽ .اق ؼوٕٞٝب ٢

,

٤ ٚب ضٕبـٜٞب ٢

ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ ثفا ٢ا٘شػبة اسشفبؼ ٜوفؼ ٚ ٜؼوٕ ENTER ٝـا ثفا ٢دػص فطبـ ؼ٥ٞؽ

ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
اًتخاب DVD ANGLE
ؼوٕ ANGLE ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ  .اٌف  DVDؼاـا ٢لبثّ٥ز  Multiple-Angle Viewثبضؽ ( ٕ٘ب٤ص ٘ٛضشٞٝب ث ٝقثبٖٞب ٢
ٔػشّف ثف ـ ٢ٚف ) ّٓ٥ا ٗ٤ضبِز ٕ٘ب٤ص ؼاؼ٢ْ ٜضٛؼ.

ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
Zoom
ؼوٕ ZOOM ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ سػ٤ٛف ث ٝا٘ؽاقٛٔ ٜـؼ ٘هف ثكـي غٛاٞؽ ضؽ

ثف ـ ٢ٚـٕٛ٤ر وٙشفَ
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ؼوٕ SETUP ٝـا ثفإ٘ ٢ب٤ص ٔ ٢ٛٙسٙه ٓ٥ثف ـٔ ٢ٚب٘٥شٛـ فطبـ ؼ٥ٞؽ.
اق ؼوٕٞٝب٢

ثفا ٢ا٘شػبة لسٕز ٔٛـؼ ٘هف اسشفبؼ ٜو٥ٙؽٔ .ثالً SYTEM - LANGUAGE – VIDEO

تٌظين سيستن DVD
اق ؼوٕٞٝب٢

,

ثفا ٢ا٘شػبة اسشفبؼ ٜوفؼ ٚ ٜثب ؼوٕ ENTER ٝآٖ ـا سبئ٥ؽ و٥ٙؽ.
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سيستن تصَيش
 س٥سشٓ ٔٛـؼ ٘هف ـا ا٘شػبة و٥ٙؽNTSC/PAL60/PAL/AUTO .ًَع تصَيش
4 : 3 PS/4 : 3LB / 16 : 9
ِٞٓ٢ب  ٢غفط ٝد ٟٗا٘شػبة و٥ٙؽ.
٘ٛو سػ٤ٛف ـا ثفا ٢سٕبضب ٢ف
 : 4 : 3 Pan Scanثفا ٢سّ٤ٛك ،4 : 3 ٖٛ٤وٙبـٜٞب ٢زخ  ٚـاسز سػ٤ٛف ثف٤ؽ ٜغٛاٞؽ ضؽ.
 : 4 : 3 Letter Boxثفا ٢سّ٤ٛكٛ٘ 4 : 3 ٖٛ٤اـ س٥ب ٜـً٘ ؼـ ثبال  ٚدب ٖ٣٤غفط ٝنبٞف غٛاٞؽ ضؽ.
 : 16 : 9ثفا ٢سّ٤ٛك ٖٛ٤غفط ٝدٟٗ
 - PASSWORDگزس ٍاطُ
 -1ضٕبـ ( 0000 ٜزٟبـ غفف) ـا ثف ـ ٢ٚوٙشفَ فطبـ ؼ٥ٞؽ ،سذس ؼوٕ ENTER ٝـا فطبـ ؼ٥ٞؽ.
ٌ -2ؿـ ٚال ٜـا ثجز وفؼ ٚ ٜؼـ خبٔ ٢كٕئ ٣ٙخٟز اسشفبؼٜٞب ٢ثًؽٍٟ٘ ٢ؽاـ ٤ؽ.
ؼـ غٛـر ففأٛش وفؼٖ ٌؿـ ٚالِ ،ٜكفبً ـلٓ  0000ـا ٚاـؼ وفؼٌ ٚ ٜؿـ ٚال ٜـا ٔدؽؼاً سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.
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RATING
اٌ ٗ٤كٔ ٝٙ٤فثٛـ ث ٝؼـخ ٝثٙؽ DVD ٢اق ٘هف س ٣ٔ ٣ٙثبضؽ ( .ؼـ غٛـر ٔٛخٛؼ س٥سشٓ ثف ـ) DVD ٢ٚ
ؼـخ ٝثٙؽ ٢اق  1سب  ٣ٔ 8ثبضؽ.
ؼـخ 1 ٝؼاـا ٢ث٥طشفٔ ٗ٤طؽٚؼ٤ز دػص  ٚؼـخ 8 ٝؼاـا ٢وٕشفٔ ٗ٤طؽ٤ٚز ٔ ٣ثبضؽ.
سٙه ٓ٥اغّ ٣ثف ـ ٢ٚؼـخ ٣ٔ 8 ٝثبضؽ.
DOWNMIX
اٌ ٗ٤ك ٝٙ٤ضبِز غؽا ٢سفو٥ج ٣ـا اق ؼ ٚثّٙؽٌ ٛفًبَ ٔ ٣وٙؽ.
DEEAULT : RESTORE
ؼـ غٛـر ا٘شػبة اٌ ٗ٤ك ،ٝٙ٤ؼسشٍب ٜث ٝسٙهٕ٥بر اغّ ٣ثفغٛاٞؽ ٌطز.
DVD Language Setup
ثفا ٢ا٘شػبة اسشفبؼ ٜوفؼ ٚ ٜثب ؼوٕ ENTER ٝآ٘فا سبئ٥ؽ و٥ٙؽ.
,
اق ؼوٕٞٝب٢
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OSD Language
٤ى ٣اق قثبٖ ٞب ـا و ٝثب آٖ آضٙب ٣٤ؼاـ٤ؽ ا٘شػبة و٥ٙؽ سب ٔ ٢ٛٙس٥سشٓ ٕ٘ب٤ص ؼاؼ ٜضٛؼ.
AUDIO LANG
٤ى ٣اق قثبٖ ٞب ـا و ٝثب آٖ آضٙب ٣٤ؼاـ٤ؽ ا٘شػبة و٥ٙؽ .غؽا ٢ف ّٓ٥ثب ا ٗ٤قثبٖ ض٥ٙؽ ٜغٛاٞؽ ضؽ ( .ؼـ غٛـر ٔٛخٛؼ ثٛؼٖ فب ُ٤غٛس٣
ٔفثٛـ ث ٝقثبٖ ٔٛـؼ ٘هف ؼـ ـ) DVD ٢ٚ
SUBTITLE LANG
ثف ـ ٢ٚاٌ ٗ٤ك ٝٙ٤قثب٘ ٣ـا و ٝثب آٖ آضٙب ٣٤ؼاـ٤ؽ ا٘شػبة و٥ٙؽ سب ٕ٘ب٤ص ق٤ف يٛٙاٖ ٞب DVD ٢ثب آٖ قثبٖ ا٘دبْ ٌ٥فؼ ( .ؼـ غٛـر
ٔٛخٛؼ ثٛؼٖ فب ُ٤قثبٖ ٔٛـؼ ٘هف ؼـ ) DVD
MENU LANG
قثبٖ ٔٛـؼ ٘هف ـا و ٝثب آٖ آضٙب ٣٤ؼاـ٤ؽ ثفإ٘ ٢ب٤ص ٔ DVD ٢ٛٙا٘شػبة و٥ٙؽ ( .ؼـ غٛـر ٔٛخٛؼ ثٛؼٖ فب ُ٤قثبٖ ٔٛـؼ ٘هف ؼـ
) DVD
 ( DVD Videoتٌظيوات هشتَط تِ تصَيش )
اق ؼوٕٞٝب٢

,

ثفا ٢ا٘شػبة اسشفبؼ ٜو٥ٙؽ.
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 ( BRIGHTNESSتٌظين هيضاى ًَس هاًيتَس )
ثب وّ٥ؽ ٞب٢

ٔ٥كاٖ ٘ٛـ ـا اق  0سب  12سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

 ( CONTRASTتٌظين كٌتشاست )
وٙشفاسز سػ٤ٛفـا ـ ٢ٚغفطٔ ٝب٘٥شٛـ اق  0سب  12سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.
HUE
ٌكٔ ٝٙ٤فثٛـ ث ٝسٙه ٓ٥سػ٤ٛف ـٔ ٢ٚب٘٥شٛـ ثٛؼ ٚ ٜثب ؼوٕٞ ٝب٢
SATURATION
ٌكٔ ٝٙ٤فثٛـ ث ٝسٙه ٓ٥سػ٤ٛف ـٔ ٢ٚب٘٥شٛـ ثٛؼ ٚ ٜثب ؼوٕٞ ٝب٢
SHARPNESS
ٌكٔ ٝٙ٤فثٛـ ث ٝسٙه ٓ٥سػ٤ٛف ـٔ ٢ٚب٘٥شٛـ ثٛؼ ٚ ٜثب ؼوٕٞ ٝب٢

اق  +6سب  -6سٙهٌ ٣ٔ ٓ٥فؼؼ.
اق  0سب  12سٙه ٓ٥و٥ٙؽ.

اق  0سب  8سٙهٌ ٣ٔ ٓ٥فؼؼ.
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