
مقـدمـه

از حسن انتخاب شما بابت گزینش خودروی جک سپاسگزاریم.

تبریک صمیمانه ما را به خاطر مالکیت خودروی جک و قدردانی صمیمانه ما از شما به خاطر انتخاب محصوالت جک را پذیرا باشید.

کارکنان مجموعه جک با بهره مندی از آموزش های حرفه ای، در ارا ئه ی بی دریغ بهترین خدمات به شما حاضر خواهند بود. 

خـودروی تجـاری جـک از تکنولـوژی و عملکرد برجسـته ای برخوردار اسـت. انتخاب خـودروی تجاری جک برطرف کننده تمامی سـطح خواسـته ها و نیازمندی های 
شـما خواهد بود.

لطفاً قبل از استفاده از این محصول، »راهنمای دارند ه ی ون سانری« را با دقت مطالعه کنید. 

این دفترچه راهنما قصد آن را دارد تا کلیه مشخصات فنی، روش های عملیاتی، و اقدامات ایمنی مرتبط با آن را برای خودروی  ون جک در اختیار شما قرار دهد.

توصیـه می شـود تـا ایـن دفترچـه راهنمـا را در اسـرع وقت و با دقـت مطالعه فرموده، تا ازمشـخصه های فنی خـودروی خود اطـاع حاصل نمایید، طریقـه نگهداری 
صحیـح از خـودروی خـود را فـرا گرفتـه، از ویژگی هـای فوق العـاده ی این محصول اسـتفاده کنید، ایمنی خـود در رانندگـی را تضمین کرده، شـاهد عملکرد بی نظیر 

خـودروی خود بـوده و به باالتریـن لذت در رانندگی دسـت یابید. 

این دفترچه راهنما فقط برای محصول ون جک مدل سانری Sunray می باشد. 





مشخصات خودرو

نوع خودرو:

مدل: رنگ:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو: تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک

مالک دوم مالک اصلی

نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

کد ملی: کد ملی:

آدرس: آدرس:

شماره تلفن: شماره تلفن:

تاریخ خرید: کد پستی: تاریخ خرید: کد پستی:

گواهی می نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سامت بدنه و باتری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.
امضاء: تاریخ:   نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:  

]  این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش خودرو باید به مالک بعدی سپرده شود.  [
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1 لطفـاً توجـه داشـته باشـید بـا توجـه بـه اینکه طیـف گوناگونـی از امکانـات و تجهیزات بـرای هر مـدل از این خـودرو از طـرف کارخانه سـازنده ارائه  توجـه: 
می گـردد )ماننـد موتـور؛ کابیـن؛ پارامترهـای خـودرو؛ دوره تعمیـر و نگهـداری و...(؛ لذا توصیه می شـود با توجه به مشـخصات خـودرو خود فقط بـه بخش مورد 

نظـر خـودروی خود در ایـن کتابچه مراجعـه فرمایید.

2 محتوای دقیق در ابتدای هر بخش ارائه شده است. لطفاً بر اساس نیاز خود آنها را پیدا کرده و مطالعه نمایید.           
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قبل از خواندن این دفترچه بایستی از موارد زیر اطالع حاصل نمایید:

از شــما بابــت خریــد خــودروی تجــاری جــک ســپاس گذاریــم. بــرای اســتفاده صحیــح از وســیله نقلیــه خــود و بهرمنــد شــدن از حقــوق و مزیت هــای خــودرو، 
لطفــاً وقــت گرانبهــای خــود را بــرای مطالعــه دقیــق ایــن دفترچــه راهنمــا اختصــاص دهیــد. ایــن راهنمــا، دســتورالعمل ها و نــکات مهــم مربــوط بــه رانندگــی، 
تعمیــر و نگهــداری و خدمــات منظــم را ارائــه مــی دهــد تــا بــه شــما در درک و کنتــرل ایــن وســیله ی نقلیــه کمــک کنــد. تنهــا بــا درک بهتــر وســیله ی نقلیــه ی 

خــود می توانیــد ایمنــی رانندگــی و بهره بــرداری بهتــر خــودرو را تضمیــن کــرده و از آن لــذت ببریــد. 

هرگونه عملکرد نادرست ممکن است به وسیله نقلیه شما آسیب برساند و همچنین  می تواند ضمانت گارانتی وسیله ی نقلیه ی شما را باطل کند. 

انجــام خدمــات دوره ای و نگهــداری از وســیله ی نقلیــه بــه حفــظ عملکــرد خــودرو و بــاال بــردن ارزش فــروش مجــدد کمــک خواهــد کــرد. بــا پوششــی گســترده 
در سراســر کشــور، نمایندگــی هــای خدمــات مجــاز جــک بــا طیــف وســیعی از کارشناســان متخصــص و زبــده، ارائــه ی خدمــات بــه موقع جهــت خودروی شــما را 
میســر خواهنــد کــرد. پرســنل متخصــص و آمــوزش دیــده در نمایندگــی هــای مجــاز جــک، قــادر هســتند تــا خــودروی شــما را بــه درســتی عیــب یابــی و تعمیــر 
نماینــد. قطعــات یدکــی کــه در کلیــه نمایندگــی هــای مجــاز جــک هســتند بــه صــورت تمــام و کمــال از طــرف شــرکت جــک تامیــن شــده و اصلــی هســتند. 
عــدم انجــام ســرویس و نگهــداری و عــدم انجــام ســرویس هــای دوره ای در نمایندگــی هــای خدمــات مجــاز جــک در دوره گارانتــی باعــث خــروج خــودرو از 

گارانتــی و ابطــال آن مــی گــردد.
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پیش از مطالعه کتابچه راهنما، موارد زیر را مطالعه نمایید:

عامت هاي هشدار بکارگرفته شده در این کتابچه راهنما
برای ایمنی شما و سرنشینان بسیار حائز اهمیت می باشد. رانندگی ایمن مهمترین مسئولیت راننده می باشد.

در این کتابچه راهنما، هر مطلبی با نشان  در ابتداي آن، دستورالعمل هاي مهمی براي رانندگی ایمن در بردارد.
معنی نشانه هاي بکار گرفته شده، به شرح زیر می باشد:

عامت اخطار  بیانگر این است که عدم رعایت این دستورالعمل باعث به خطر افتادن ایمنی شما و دیگر سرنشینان می گردد. همیشه اخطارها را رعایت نموده 
و با دقت رانندگی کنید.

عامت توجه  بیانگر این است که عدم رعایت این دستورالعمل منجربه آسیب دیدن خودرو و تجهیزات آن می گردد. همیشه توجه ها را رعایت نموده و با دقت 
رانندگی کنید.

توصیه در خصوص حفظ محیط زیست

 در این کتابچه هر مطلبی با نشان  در ابتداي آن، دستورالعمل هاي مهمی براي حفاظت از محیط زیست می باشد.
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موارد ضروری نگهداری

تعمیــر و نگهــداری از خــودروی ون جــک در فصــل 6 ایــن دفترچــه راهنمــا آمــده اســت. بــه عنــوان مالــک، بایــد روش هــای نگهــداری از خــودروی خــود 
را کــه توســط شــرکت مشــخص شــده اند، بــه دقــت مطالعــه کنیــد. اگــر در شــرایط ســخت رانندگــی می کنیــد، وســیله ی نقلیــه ی شــما نیــاز بــه مراقبــت 

بیشــتری دارد. لطفــاً بــه ایــن بخــش کــه دربــاره ی دانــش نگهــداری مــورد نیــاز بــرای رانندگــی در شــرایط ســخت اســت، توجــه کنیــد.

توجه در مورد سوخت و روانکارها

آســیب  دیــدن موتــور و سیســتم انتقــال قــدرت اگــر بــه خاطــر اســتفاده از ســوخت و روغــن و روانکارهایــی باشــد کــه مــورد تاییــد شــرکت جــک نباشــد ؛ 
ســبب ابطــال گارانتــی خــودرو خواهــد شــد. لطفــاً بابــت اســتفاده از ســوخت و روغن هــای معتبــر بــرای روغــن  کاری اطمینــان حاصــل نماییــد.

لطفاً وسیله ی نقلیه ی خود را با صالحدید خود تعمیر نکنید

تمــام قطعاتــی کــه بدیــن شــکل تعمیــر شــده باشــند ؛ مــورد قبــول گارانتــی جــک قــرار نخواهنــد گرفــت . ســعی نکنیــد خــودروی خــود را در هــر شــرایطی 
تعمیــر کنیــد، چــرا کــه تعمیــر ممکــن اســت ایمنــی، طــول عمــر، و دیگــر عملکرد هــای وســیله ی نقلیــه را دچــار اختــال کنــد. مشــکات ناشــی از تعمیرات 

در حوضــه ی مســئولیت شــرکت JAC قــرار نمی گیرنــد. 
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لطفاً از قطعات اصلی JAC استفاده کنید

قطعات اصلی JAC چه هستند؟  
قطعات اصلی JAC، قطعاتی هستند که شرکت JAC در تولید وسایل نقلیه از آنها استفاده  می کند. طراحی این قطعات و معایناتی که از آنها صورت گرفته می تواند 

بهترین گارانتی کیفی را برای مصرف کننده به ارمغان آورد. 

چرا از قطعات اصلی JAC استفاده کنیم؟  
قطعات اصلی JAC، قطعاتی هستند که تحت مدیریت جدی تولید شده و شرایط ویژه بازرسی را گذرانده اند. هر ایراد ناشی از استفاده ی قطعات مشابه و تقلبی 

تحت گارانتی کیفی شرکت JAC قرار نگرفته و شرکت JAC مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از قطعات مذکور نخواهد داشت. 

لطفاً وسایل اصلی JAC را به درستی انتخاب نموده و خریداری نمایید.   
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ــه  ــد ب ــه ی جدی ــیله ی نقلی ــی وس بررس
ــل ــگام تحوی هن

ــما،  ــه ش ــه ب ــیله ی نقلی ــل دادن وس ــل از تحوی قب
فروشــنده ی JAC تســت عملکــرد خــودرو را طبــق 

ــن نامــه ی شــرکت انجــام داده اســت.  آیی

آب بندی خودروی جدید

آب بندی
در زمـان آب بندی خـودروی جدید، اسـتهاک موتور 
نسـبت بـه بعـد از اجـرای تمامـی قطعـات متحـرک 
بسـیار باالتر اسـت. اثر اجرا عموماً بسـتگی به شرایط 
اولیـه ی رانندگـی در 2000 تـا 3000 کیلومتر ابتدایی 

دارد. 

در پیمایش 1000 کیلومتر ابتدایی
این ها تجارب قابل توجه می باشند:

پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.  
سرعت رانندگی را از 80 کیلومتر بر ساعت بیشتر   

نبرید.
از دور موتور باال اجتناب کنید.  
کشیدن    یدک  برای  جدید  نقلیه ی  وسیله ی  از 

خودروی دیگر استفاده نکنید.
دوره ی    در  اضافه  وزن  حمل  از  ممکن  جای  تا 

آب بندی خودداری کنید. 

 اخطار
ــیدن  ــرای رس ــد ب ــد بای ــتیک های جدی  الس
بــه بهتریــن عملکــرد در چســبندگی، آب بنــدی 
شــوند. در 500 کیلومتــر ابتدایــی رانندگــی، 

ــاز اســت.  ــورد نی ــاط بیشــتری م احتی
ــا  ــت ترمزه ــرای لن ــن ب ــدی همچنی  آب بن
ــو  ــای ن ــه لنت ه ــرا ک ــت، چ ــب اس ــز واج نی
بــه  ابتدایــی  کیلومتــر   200 در  نمی تواننــد 
بهتریــن نحوعمــل نمــوده و اصطــکاک الزم را 
ــت هــای  ــض لن ــد. در صــورت تعوی ایجــاد کن
ترمــز نیــز بــه همیــن صــورت بــر پــدال ترمــز 

ــد.  ــتری وارد نمایی ــار بیش فش
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از کیلومتر 1۰۰۰ تا 2۰۰۰

خــودرو می توانــد بــه تدریــج بــه باالتریــن ســرعت 
خــود، یــا بــه باالتریــن دور موتــور برســد. رعایــت 
ــت  ــز اهمی ــدی حائ ــر در دوره ی آب بن ــوارد زی م

می باشــد:
ــر    ــد، صــرف نظ ــرد باش ــور س ــه موت ــی ک زمان

ــده، دور  ــودن دن ــا درگیرنب ــودن ی ــاص ب از خ
ــد. ــاال نبری ــور را ب موت

ــد.    ــن نرانی ــی پایی ــور خیل ــا دور موت خــودرو را ب
ــده را  ــرد، دن ــرایط کار ک ــن ش ــوردر ای ــر موت اگ

ســنگین کنیــد. 

ــاز  ــر مج ــرعت غی ــا س ــه را ب ــیله ی نقلی وس
ــه  ــبک ب ــده ی س ــه دن ــر ب ــض زودت ــد. تعوی نرانی
ــرده، صــدای  کاهــش مصــرف ســوخت کمــک ک
ــه  ــش داده، و ب ــرد را کاه ــت کارک ــودرو در حال خ

ــد.  ــک  می کن ــت کم ــط زیس ــت از محی حفاظ

 اخطار
نکنیــد. خــاص  را  دنــده  سراشــیبی  در 

ــده  وقتــی در سراشــیبی هســتید، عامــل بازدارن
خــودرو کامــًا متکــی بــر ترمــز بــوده و دمــای 
اســت  ممکــن  لنت هــا  و  ترمــز  سیســتم 
افزایــش یافتــه و ایــن حرارت ســبب پوســیدگی 
ــر عملکــرد  ــز شــده و ب ــی سیســتم ترم و خراب

ــذارد.  ــر می گ ــز تاثی ترم

بــرای مــدت طوالنی با نیـــم کاچ راننـــدگی 
ــرعت  ــه ی کاچ به س ــه صفح ــرا ک ــد چ نکنی
ســاییده شــده و در طــول عمــر کاچ و عملکــرد 

آن موثــر خواهــد بــود. 

بعد از آب بندی 
هیـچ وقت بـا دور موتور باال رانندگـی نکنید و هرگز 
دور موتـور را بـه محـدوده قرمز نرسـانید زیرا سـبب 
می شـود موتور خودروی شـما آسـیب ببینـد. در این 
حالـت، حتمـاً به دنده ی سـبک تـر بروید. وسـیله ی 
نقلیـه را با سـرعت بـاالی بی مـورد نرانیـد. تعویض 
زودتـر بـه دنده ی سـبک به کاهش مصرف سـوخت 
کمـک کـرده، صـدای خـودرو در حالـت کارکـرد را 
کاهـش داده، و بـه حفاظـت از محیط زیسـت کمک  

می کنـد. 
در شــرایط ســرد، صــرف نظــر از ایــن کــه خــاص 
ــه  ــور را ب ــده، دور موت ــودن دن ــا درگیرنب ــودن ی ب

ــانید.  ــن ســطح آن نرس باالتری
بعـد از 800 کیلومتـر رانندگـی بـا وسـیله ی نقلیـه ی 
بـا  چرخ هـا  پیچ  هـای  بـودن  محکـم  از  جدیـد، 
گشـتاورهای مخصوص خود اطمینـان حاصل نمایید. 
لطفـاً برای دسـتورالعمل روش صحیـح محکم کردن 
گشـتاور بـه بخش »بررسـی و تعویض السـتیک ها« 

در فصـل 6 مراجعـه فرماییـد. 
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موتور توربوشارژ

بعــد از روشــن کــردن موتــوردر هنگامــی کــه موتورســرد اســت، کامــا طبیعــی اســت کــه دور موتــور حــدود 1100 دور بــر دقیقــه باشــد. بعــد از روشــن کــردن 
خــودرو 3 تــا 5 دقیقــه در حالــت درجــا صبــر نمــوده تــا دمــای موتــور و آب افزایــش یافتــه و دور موتــور در حــدود 800 دور بــر دقیقــه ثابــت شــود.بدین روش 

توربوشــارژر را بــه درســتی روغــن رســانی نمایــد. 
بــرای موتور هــای دارای توربوشــارژ، بعــد از ایــن کــه مســافتی را بــا خــودرو پیمودیــد، موتــور را بافاصلــه خامــوش نکنیــد. قبــل از خامــوش نمــودن خــودرو 
بــه مــدت 3 تــا 5 دقیقــه در حالــت درجــا موتــور را روشــن نگــه داشــته تــا توربوشــارژر خنــک شــود. بــا ایــن کار عمــر مصرفــی توربوشــارژر افزایــش یافتــه و از 

ــری می شــود.   ــه آن جلوگی آســیب زودرس ب
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کمربند ایمنی
برای محافظت از راننده و سرنشـینان در برابر صدمات 
ناشـی از تصادفـات رانندگـی، از بسـته شـدن صحیح 
کمربنـد ایمنـی در حیـن رانندگـی اطمینـان حاصـل 

نمایـد. ایـن موضـوع بسـیار حائز اهمیت اسـت. 

 هشدار!
 یــک کمربنــد ایمنــی تنهــا بــرای یک مســافر 
ــورت  ــن ص ــر ای ــت. در غی ــتفاده اس ــل اس قاب

ــد.  ــاز باش ــد خطرس می توان
ــی  ــی کودک ــن رانندگ ــه در حی ــی ک  هنگام
ــی  ــاً کــودک را در صندل ــد، لطف ــه همــراه داری ب
ــی  ــرده و صندل ــا ســوم مســتقر ک ــف دوم ی ردی

ــد.  ــی را ببندی ــو ایمن تاش
ــه  ــاً شــما را موظــف ب  برخــی کشــورها قانون
اســتفاده از صندلی و وســایل مخصــوص کودکان 
ــرای  ــد. پیشــنهاد می شــود ب در خــودرو می نماین

کودکانــی بــا وزن زیــر 18 کیلوگــرم از صندلی 
ویــژه ی کــودکان اســتفاده نماییــد. 

ــرار دادن  ــاره ی ق ــف درب ــورهای مختل  کش
ــوی ماشــین  ــی جل و اســتقرارکودکان در صندل
ــود از  ــه می ش ــد. توصی ــی دارن ــررات مختلف مق

ــد.   ــروی کنی ــررات کشــور خــود پی مق
 از پیچانــدن کمربنــد ایمنــی در حین بســتن 

ــودداری فرمایید.  آن خ
 عــدم وجــود بریدگــی و آســیب دیدگــی در 
کمربنــد ایمنــی را بررســی کــرده و از صحــت 
قطعــه ی فلــزی آن اطمینــان حاصــل نماییــد. 
ــه  ــا قطع ــد، آن را ب ــده ش ــوردی دی ــر م اگ

ــد.  نوتعویــض کنی
ــد،  ــوده ش ــی آل ــد ایمن ــه کمربن ــی ک  زمان
بــرای تمیــز کــردن آن از مــواد شــوینده بــدون 
رنــگ و آبگــرم اســتفاده کــرده و بگذاریــد تــا 
ــود.  ــک ش ــد خش ــایه باش ــه س ــی ک در مکان

هرگــز رنــگ کمربنــد را از بیــن نبریــد یــا بــه 
ــا اســتحکام آن بــه  آن ســفید کننــده نزنیــد ت

ــد.  قــوت خــود باقــی بمان
 بعــد از وقوع تصــادف، تعویــض کمربندهای 
ایمنــی بــه طــور کامــل امــری ضروری اســت. 
ــت  ــال حرک ــودرو در ح ــه خ ــی ک  هنگام

ــد.  ــم نکنی ــی را تنظی ــد ایمن ــت کمربن اس
ــینان در  ــود و سرنش ــت از خ ــرای محافظ  ب
برابــر صدمــات غیــر عمــدی، تمام سرنشــینان 
بایــد در حیــن ســفر کمربندهــای خود را بســته 

نگــه دارنــد. 
ــه  ــی ک ــد در زمان ــی می توان ــد ایمن  کمربن
تکیــه گاه صندلــی بــه صــورت کامــًا عمــودی  
ــم  ــی را فراه ــت ایمن ــن حفاظ ــد، باالتری باش
می کنــد. در صــورت وقــوع تصــادف رانندگــی 
اگــر تکیــه گاه صندلــی خوابیــده باشدســر 

ــد. ــد دی ــیب خواه ــین آس نش
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ــی )در  ــد ایمن ــاع کمربن ــده ارتف تنظیم کنن
صــورت مجهــز بــودن(

ارتفــاع کمربنــد ایمنــی صندلــی جلــو قابــل تنظیــم 
ــم  ــوی تنظی ــه نح ــی را ب ــد ایمن ــد. کمربن می باش
نمــوده تــا کمربنــد از روی شــکم و ســینه رد شــده 
ــد. در  ــور کن ــانه عب ــردن، ازروی ش ــای گ ــه ج و ب
ــش از  ــم بی ــس از تنظی ــد پ ــه کمربن ــی ک صورت
ــد  ــد، نمی توان ــده باش ــک ش ــردن نزدی ــه گ ــد ب ح

ــد.  ــن محافظــت را انجــام ده بهتری
بـرای تنظیـم ارتفـاع کمربند ایمنـی صندلـی، دکمه 
تنظیـم کننـده را فشـار داده و نگـه داریـد و و آن را 
پاییـن یـا بـاال ببریـد تـا در موقعیت مـورد نظـر قرار 

گیـرد. لطفـاً بعـد از رهـا کـردن دکمـه، سـعی کنیـد 
کمربنـد ایمنـی را بـاال و پاییـن ببرید تا از قفل شـدن 

آن اطمینـان حاصـل نماییـد. 

کمـربند ایمنـی نـوع 3 نقطه ای خـودکار 

در  را  فلـزی  و سـگک  کشـیده  را  ایمنـی  کمربنـد 
نگهدارنـده ی سـگک قـرار دهیـد. بـا قفـل شـدن 
شـد.  خواهـد  شـنیده   »کلیـک«  صـدای  سـگک، 
اگـر خم شـده یا به آهسـتگی بـه جلو برویـد، کمربند 
ایمنـی به طـور خودکار کشـیده خواهد شـد. درهنگام 
برخـورد ناگهانـی، کمربنـد ایمنـی به صـورت خودکار 
قفـل شـده تا بـدن شـما را مهار کنـد. همچنیـن اگر 
سـریع بـه جلـو خـم شـوید، کمربند بـه طور خـودکار 

قفـل خواهد شـد.   

ــل 3  ــا قف ــی ب ــد ایمن ــردن کمربن ــاز ک ب
ــه ای نقط

بـرای بازکـردن کمربند ایمنـی، نگهدارنده سـگک را 
نگه داشـته و دکمـه ی رهاسـازی را بـه پاییـن فشـار 
دهیـد. بعـد از رهاسـازی، کمربنـد ایمنـی بـه صورت 
خـودکار جمع خواهد شـد. در در صورت عدم عملکرد، 
پیـچ یا گـره خوردن احتمالی کمربند ایمنی را بررسـی 

کرده و دوباره تاش کنید.
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)در  کمربنــد  پیــش کشــنده  قابلیــت 
بــودن(  مجهــز  صــورت 

۱3

کمربنــد  پیش کشــنده ی  دســتگاه 
وجــود(  صــورت  )در  صندلــی 

صندلــی راننــده و صندلــی سرنشــین جلویــی 
مجهــز بــه  کمربنــد ایمنــی پیــش کشــنده 
ــین  ــده و سرنش ــی رانن ــد ایمن ــه می توان ــوده ک ب
ــد.  ــن کن ــدید تامی ــای ش ــی را در برخورده جلوی
کمربنــد ایمنــی پیــش کشــنده و کیســه ی هــوای 
صندلــی سرنشــین جلویــی در برخوردهــای شــدید 
ــوه ی  ــوند. نح ــال می ش ــان فع ــورت همزم ــه ص ب
کارکــرد سیســتم پیــش کشــنده، عملکــردی 

در  دارد.  اضطــراری  قفــل  کشــنده ی  مشــابه 
ــر  ــا پیــش روی ســریع تای ترمزهــای اضطــراری ی
ــد قفــل می شــود.  در سراشــیبی، کشــنده ی کمربن
بــه عــالوه، در ضرباتــی بــا نیــروی بــاال، سیســتم 
در  سرنشــین  دادن  فشــار  بــرای  پیش کشــنده 
جهــت مخالــف نیــروی ناشــی از ضربــه، فعــال می 
شــود. ایــن عمــل موجــب نگــه داشــتن سرنشــین 
ــی از اس آر  ــا بخش ــنده تنه ــش کش ــود. پی می ش

اس )سیســتم مهارســازی مکمــل( می باشــد.

توجه:
ــگام  ــی را در هن ــار کوچک ــدای انفج ــما ص      ش
فعــال ســازی سیســتم پیش  کشــنده خواهیــد 

ــت.  ــن اس ــی و ایم ــه طبیع ــنید ک ش
ــت از  ــرای محافظ ــد ب ــنده کمربن ــش کش      پی
سرنشــین در ضربــات ســنگین طراحــی شــده 

اســت و یکبــار مصــرف می باشــد.

       هشدار
ــد پیش کشــنده،  ــال ســازی کمربن پــس از فع
ــن  ــان آن را جایگزی ــه خودت ــد ک ــعی نکنی س
دســت  بــه  را  کار  ایــن  انجــام  کنیــد. 
شــده  مشــخص  مجــاز  نمایندگی هــای 

بســپارید.    JAC توســط شــرکت 

صندلـی راننـده و صندلی سرنشـین جلویـی مجهز به  
کمربنـد ایمنی پیش کشـنده بوده کـه می تواند ایمنی 
راننـده و سرنشـین جلویـی را در برخوردهـای شـدید 
تامیـن کنـد. کمربند ایمنی پیش کشـنده و کیسـه ی 
هوای صندلی سرنشـین جلویی در برخوردهای شـدید 
به صـورت همزمان فعال می شـوند. نحـوه ی کارکرد 

سیسـتم پیش کشـنده، عملکردی مشـابه کشـنده ی 
قفـل اضطـراری دارد. در ترمزهـای اضطـراری یـا بـا 
سـریع شـدن حرکـت تایرهای خـودرو در سراشـیبی، 
در  بـه عـاوه،  قفـل می شـود.  کمربنـد  کشـنده ی 
ضرباتـی بـا نیروی بـاال، سیسـتم پیش کشـنده برای 
فشـار دادن سرنشـین در جهت مخالف نیروی ناشـی 
از ضربـه، فعـال می شـود. ایـن عمـل موجـب نگـه 
داشـتن سرنشـین می شود. پیش کشـنده تنها بخشی 

از سیسـتم SRS می باشـد. 

توجه:
شـما صـدای کوچکـی را در هنـگام فعال سـازی   

سیسـتم پیش  کشـنده خواهید شـنید کـه طبیعی 
و ایمن اسـت. 

پیش کشـنده کمربند برای محافظت از سرنشین   
در ضربـات سـنگین طراحی شـده اسـت و یکبار 

مصرف می باشـد.

 هشدار!
پس از فعال سازی کمربند پیش کشنده، سعی نکنید 
که خـودتان آن را جایگـزین کنید. انجـام این کار را 
به دست نمایندگی های مجـاز مشخص شده توسط 

شرکت JAC بسپـارید. 
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پیشگیری مرتبط با کودکان و زنان باردار 

برخی کشـورها قانوناً شـما را موظف به استفاده از   
صندلـی و وسـایل مخصوص کـودکان در خودرو 
می نماینـد. پیشـنهاد می شـود بـرای کودکانی با 
وزن زیـر 18 کیلوگـرم از صندلی ویژه ی کودکان 

نمایید.  استفاده 
کیسـه هوا برای محافظت از بزرگسـاالن و برای   

مواقعـی کـه تصادفات رخ می دهد طراحی شـده 
اسـت و بـرای کـودکان خطری بزرگ محسـوب 

می شود.   

محافظت از کودکان بزرگتر
کـودکان بزرگتـر را در صـورت امـکان در ردیـف   

عقبـی صندلی مسـتقر کرده و کمربنـد ایمنی آنها 
ببندید. را 

کودکان بزرگتر )بیشـتر از 13 سال( که در صندلی   
جلـو می نشـینند موظفند کمربنـد ایمنی خـود را 

ببندند. 

محافظت از مصدومان
هنـگام انتقـال مصدومـان از کمربنـد ایمنی اسـتفاده 
کنیـد. در مواقـع نیاز لطفـاً بـرای دریافت مشـاوره در 
مـورد سـانحه ی مربـوط با پزشـک تمـاس بگیرید. 

محافظت از زنان باردار

زنان باردار باید از دسـتورالعمل های ویژه پزشـک   
در حین مسـافرت پیروی کننـد. از کمربند ایمنی 
سـه نقطـه ای تا جـای ممکن در حین سـفر خود 
اسـتفاده نمایند. قسمت نشـیمنگاه کمربند ایمنی 
بایـد راحـت بـوده و تا جای ممکن پایین باشـد. 

زنـان بـاردار بایـد در راسـتای اجتنـاب از خطـر   
آسـیب دیدگی مـادر و جنیـن در دوران بـارداری 
در زمـان تصادفـات یـا بـاز شـدن کیسـه ی هوا،  
از فرمـان و داشـبورد خـودرو دور بـوده، بـه عقب 

تکیـه داده و صـاف بنشـینند. 
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کیسه ی هوای ایمنی )در صورت مجهز بودن( 

 اخطار!
 کیسـه ی هوای ایمنـی جایگزینی بـرای کمربند 
ایمنـی نبـوده و یـک سیسـتم ایمنـی غیـر فعـال 
بـرای وسـیله ی نقلیه ی کامل محسـوب می شـود. 
کیسـه ی هـوای ایمنـی تنهـا در شـرایطی می تواند 
بهتریـن عملکـرد را داشـته باشـد کـه سرنشـین 

کمربنـد ایمنـی خود را بسـته باشـد. 

ایمنـی در زمـان ورود ضربـه ی   کیسـه هـوای 
سـنگین بـه خـودرو از جلو باز شـده و عمـل  می کند 
و در ضربـات دیگر مثل ضربه از پشـت و چپ کردن 
خـودرو بـاز نخواهد شـد. کیسـه ی هوا تنهـا یک بار 
قابـل مصـرف بـوده و در صـورت بـاز شـدن باید به 

طـور کامل تعویض شـود.

مجمـوعه ایـربگ و عملکـرد آن
سیستم مهارکننده تکمیلی)SRS( وسیله ی نقلیه شامل 

موارد زیر می شود:
- قسمت اصلـی ایـربگ

- یـونیت کنتـرل کننـده ایـربگ
- چـراغ هشـدار ایـربگ

زمانـی که سـوییچ در حالت باز قـرار دارد، یونیت   
کنترل کننـده ایربـگ مرتبـاً ضربـات از جلـو و 

نزدیـک بـه آن را نظـارت کـرده و نیـاز بـه بـاز 
شـدن کیسـه ی هـوا را بـا توجه به شـدت ضربه 

تشـخیص می دهـد. 

هنگامی که سوییچ سمت حالت روشن چرخیده   
شده یا موتور روشن شـده باشـد، چـراغ نشـانگر 
ایربگ روی آمپر برای 6 ثانیه به حـالت چشمک زن 

در آمده و سپس خاموش می شـود. 

زمانـی کـه ضربـه ی وارد شـده از جلـو جـدی   
باشـد، یونیت کنترل کننده بـرای کنترل عملکرد 
کیسـه ی هـوا، فرمـان بـاز کـردن آن را می دهد. 
کیسـه ی هوای کامـًا باز شـده و کمربند ایمنی 
می تواننـد حرکـت رو بـه جلـوی راننـده را کنـد 
کـرده و صدمـه ی وارد بر سـر و سـینه را کاهش 

دهد.
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بعـد از باز شـدن کامـل ایربگ، کیسـه ی هـوا برای 
حفـظ دید جلـوی راننـده بافاصله خالی می شـود.  

SRS چطـور کار  می کند
به هنگام وارد شدن ضربه به وسیله ی نقلیه، سنسور   

سیستم ایربگ می تواند کم شدن ناگهانی سرعت 
خودرو را تشخیص دهد. زمانی که ضـربه به انـدازه 
کافی جدی باشد یا زاویه ی خودرو با ضربه ی وارده از 
جلو کمتر از 30 درجه باشد، سیستم ایربگ بافاصله 

عمل کرده و به سرعت کیسه هوا را باد  می کند.

30°

30°

باد کیسه ی هوا پس از پر شدن در فاصله ی 0/1   
بنابراین، دیده جلوی راننـده  ثانیه خالی می شود. 
را مسدود نخواهد کرد و مانع کنترل وسیله نقلیه 

نخواهد شد.

در هنگام عمل کردن سیستم ایربگ، شنیدن صدای   

انفجار و دیدن گرد و غبار کامًا طبیعی است. این 
غبار در واقع پودرهـای روی سطح کیسـه ی هـوا 
هستند. لطفاً بعـد از آن در راستـای جلوگیری از 
ایجاد حساسیت های پوستی، دست و صورت خود را 

با آب گرم و صابون بشویید.   

ایربگ تنها در زمانی که سوییچ باز باشد عمل خواهد   
کرد. اگـر چراغ هشدار کیسه  ی هوا در زمان باز کردن 
سوییچ  واکنشـی نشان ندهد یا در طـی راننـدگی به 
صورت مـداوم روشـن باشـد، نشان دهنده ی اختال 
احتمالی در کیسه ی هـوا خواهـد بود. در این صورت، 
لطفاً در اسرع وقت به نمـایندگی های مجـاز مراجعه 

نمایید. 

لطفاً قبل از تعویض فیوز یونیت ایربگ و جدا کردن   
قطب های باتری سوییچ را روی حالت قفل قرار داده 
و از گردانـدن سوییـچ خـودداری فرمـایید. زمانی که 
سوییچ روی حالت باز است، فیـوز متصل به کیسه ی 
هوا را جدا نکرده یا تعـویض نکنیـد. در این صـورت 

چراغ هشدارآن روشن خواهد شد. 



16

نگهـداری از ایـربگ 

سیسـتم ایربـگ در واقـع نیاز به نگهـداری ندارد.   
در صورت وقوع مشـکل، لطفاً  مشـکل خودروی 
خـود را توسـط متخصصـان نمایندگی های مجاز 

رفـع کنیـد. 

بازکـردن، نصب و سـرویس سیسـتم ایربگ باید   
توسـط متخصصان انجام شـود. هرگونه سرویس 
نامناسـب ممکـن اسـت پیامد هـای خطرنـاک و 

جـدی به همراه داشـته باشـد. 

هیچ گونه خوشـبو کننده ی هوایی را در وسـیله ی   
نقلیه، خصوصاً روی داشـبورد خـودرو قرار ندهید. 
مـواد شـیمیایی ناشـناخته باعـث نفـوذ در پنـل 
داشـبورد و لـوازم روی داشـبورد شـده و باعـث 
صدمـه دیـدن سیسـتم تهویـه و دیگـر لوازم شـود. 

 هشدار! 
 در تنظیمـات یـا سیم کشـی سیسـتم ایربـگ 
تغییـری ایجـاد نکنید. این کار ممکن اسـت باعث 
خرابـی سیسـتم ایربگ شـده و موجب باز نشـدن 

کیسـه های هـوا در ضربات شـدید شـود. 

شــرایطی که نباید به باز شدن کیسه هوا 
بیانجامد:

برخـورد بـا تیر برق یا اشـیایی که به سـادگی تغییر 1. 
شـکل مییابند. مثل درخت ها.

برخورد با پله ها یا جداول خیابان هنگام رانندگی.2. 
افتادن درون چاله یا گودال.3. 
برخورد با پشت خودروی دیگر یا برخورد خودروی 4. 

دیگری به پشت خودرو.
برخورد نه چندان شدید از مقابل.5. 
به پهلو چپ کردن خودرو6. 
برخـورد از کناره هـا به نحـوی کـه جهـت یا نقطـه 7. 

برخورد در محدوده خط مورب جلوی خودرو نباشد.
هنگام خاموش بودن خودرو8. 
دیگر شرایط خاص9. 



17



18

نکات ایمنـی در خصـوص تنظیـم صنـدلی
صنـدلی راننـده 

توصیه می شود صندلی راننده را به شکل زیر تنظیم نمایید:

طوری صندلی را به جلو و عقب تنظیم کنید که   
راننده بتواند به راحتی پدال ها را فشار دهد. 

راننـده بایـد حداقـل 25 سـانتی متر از فرمـان و   
داشـبورد دور باشـد تـا از بهتریـن محافظـت در 

زمـان عملکـرد سیسـتم SRS بهرمنـد شـود.

شـیب تکیـه گاه صندلـی را طـوری تنظیـم کنید   
کـه تکیـه گاه صندلـی کامـًا هماهنـگ با کمر 
شـما بـوده و راننده بتوانـد به راحتی بـه باالترین 

قسـمت فرمان دسترسـی داشـته باشد. 

پشتی سر 

ارتفـاع  پشـتی سـر بایـد بـا توجـه بـه قـد و وضعیت 
سـر سرنشـین تنظیم شـود. تنظیم صحیح پشتی سر 
و کمربنـد ایمنی صندلـی می توانـد محافظت موثری 

ارائـه دهند.  

تنظیم ارتفاع پشتی سر  

برای بدسـت آوردن موقعیت مناسـب پشـتی سر،   
دو طرف پشـتی را با دو دسـت نگه داشـته و آن را 

باال یا پاییـن ببرید.

بهترین وضعیت پشـتی سـر زمانی اسـت که لبه   
باالیـی آن هم سـطح یـا اندکی باالتر از چشـم ها 

قرار داشـته باشد. 

 هشدار!
 صندلی راننده و پشـتی سـر را در حین رانندگی 

تنظیم نکنید. 
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19. چراغ ادبلو

20. چراغ هشدار ایراد موتوری
21. چراغ نشانگر ضد سرقت موتور

22. چراغ نشانگر خطا و ایراد در سنسورهای موتور
ABS 23. چراغ هشدار

24. چراغ هشدار ترمز دستی
25. چراغ هشدار دمای باالی آب موتور

26. آمپر دمای آب
27. چراغ نشانگر کروز

28. چراغ نشانگر ترمز موتور
29. صفحه ی نمایشگر ال سی دی

ESC 30. چراغ نمایشگر
31. نشانگرسوخت

32. چراغ هشدار کم بودن سوخت
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آمپر دمای آب

زمانـی که سـوییچ در حالـت باز اسـت، درجه ی دمای 
آب، دمـای مایـع خنـک کننـده موتـور را نشـان می 
دهـد. در رانندگـی معمولـی عقربـه بایـد بیـن فضای 
میانـی نشـانگر باشـد. زمانی کـه عقربـه در باالترین 
قسـمت قـرار گرفتـه و چـراغ هشـدار روشـن شـود، 
درجـه ی مایع خنـک کننده ی موتـور باالتـر از میزان 

معمـول خواهـد بود. 

خودرو را کنار زده، موتور را خاموش کنید، درب موتور 
را باز کرده و مقدارمایع خنک کننده و تسمه ی واترپمپ 
را بررسی کنید. اگر بار موتور بیشتر شده و یا عقربه ی 
افزایش  باالی محیط  تاثیر دمای  درجه ی دما تحت 
یافته باشد، تا زمانی که چراغ هشدار دمای آب روی 
دستگاه روشن نشده و آخرین قسمت نشانگردمای آب 

روشن نشده باشد، نیاز به انجام دادن کاری نیست. 

موتـور تحت شـرایط سـخت رانندگی زیـر داغ خواهد 
: شد

1. رانندگی طوالنی در هوای گرم
2. کـم کردن سـرعت یا ایسـت کامل بعد از سـرعت 

ال با
ترافیـک  در  هـوا  تهویـه ی  از سیسـتم  اسـتفاده   .3
سـنگین و کار کـردن موتـور در حالـت درجـا بـرای 

مـدت طوالنـی
4. وضعیت بار

اگـر در سیسـتم خنـک کننـده اشـکالی ایجاد شـد، 
لطفـاً بـا نمایندگی های مجاز برای بررسـی سیسـتم 

بگیرید.  تمـاس 

 وقتـی خـودرو تـازه روشـن می شـود و دمـای 
آب پایین تـر اسـت، لطفـاً از بـاال بـردن بیـش از حد 

دور موتـور بپرهیزید.

 هشدار!
 زمانـی که موتور داغ کرده اسـت درپوش مخزن 
آب را بـاز نکنیـد، در غیر این صورت خنک کننده ی 
موتـور تحت فشـار بـوده و آب جوش را با فشـاربه 
بیـرون می ریـزد. بنابراین قبل از بـاز کردن درپوش 
مخـزن آب صبـر کنید تا موتور کامًا خنک شـود.
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دور موتور

دور موتـور تعـداد گـردش فایویل در دقیقه را نشـان 
مـی دهد )RPM(. برای جلوگیری از آسـیب رسـیدن 
بـه موتـور، در حالتـی کـه عقربـه ی دور موتـور در 

محـدوده ی قرمـز قـرار دارد رانندگـی نکنید. 
 توجه 

در هنگام رانندگی توجه کنید که نشانگر دور موتور نباید 
به محدوده ی قرمز برسد. باال رفتن بیش از حد دور 
موتورممکن است صدمه ی جدی به موتور وارد کند که 
رفع این آسیب تحت شرایط گارانتی قرار نخواهد گرفت.

سرعت سنج

بـا واحـد  سرعت سـنج، سـرعت حرکـت خـودرو را 
دوره ی  در  دهـد.  مـی  نشـان  سـاعت  در  کیلومتـر 
آب بنـدی، به نـکات احتیاطی در حیـن رانندگی توجه 

. یید نما

میزان سوخت

نشـانگرمیزان سوخت، مقدار سـوخت موجود درباک را 
بـه خوبـی نشـان می دهـد. ایـن نمایشـگر زمانی که 
وسـیله ی  نقلیه بر روی سـطح صاف و مسطح حرکت  
بـود.  می کنـد، در دقیق تریـن حالـت خـود خواهـد 
نمایشـگر میـزان سـوخت ممکـن اسـت بـه هنـگام 
ترمز، شـتاب، پیچ جاده و سـطح ناهموارنوسـان داشته 
باشـد که بعـد از رانندگی پایدار به سـطح عـادی خود 

باز خواهد گشت. 
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آمپرمیزان سـوخت تنهـا زمانی که سـوییچ در حالت 
»روشـن« قـرار دارد کار  می کنـد. لطفـاً زمانـی کـه 
عقربـه در ناحیـه ی کمبـود سـوخت قـرار گرفـت و 
چـراغ سـوخت روشـن شـد، در نزدیکتریـن جایـگاه 
سـوخت گیـری نماییـد تـا سـامت خـودرو را حفظ 

یید.  نما
بعد از سـوخت گیری و باز کردن سـوییچ، نمایشـگر 
میـزان سـوخت بـه آرامی ثابت شـده و مقـدار جدید 

سـوخت را نشـان می دهد.

توجه
لطفاً زمانی که سـطح سـوخت بسـیار پایین است 
از رانندگـی اجتنـاب کنید.ایـن امـر سـبب زیـاد 
شـدن گازهـای خروجـی از منبع اگزوز شـده و به 

مبـدل کاتالیـزوری صدمـه وارد  می کنـد. 

کامپیوترسفری خودرو

کامپیوتر سـفری خودرو وسـیله ای برای اندازه گیری 
اطاعـات رانندگی اسـت که اطاعـات مربوط به به 
رانندگـی از جمله سـاعت، زمانی که سـوییچ درحالت 
»بـاز« اسـت، مجمـوع مسـافت، میانگیـن مصـرف 
سـوخت در سـفر، و باز بودن در را توسـط نمایشـگر 
پشـت آمپر نشـان مـی دهـد. اگر باتـری جدا شـود، 
تمـام اطاعـات رانندگـی )به جز مجموعه مسـافت( 

صفر خواهند شـد. 
ردیف اول: ساعت

ساعت کنونی را نمایش می دهد. 

ردیف دوم: میانگین میزان مصرف سوخت
میانگین میزان مصرف سوخت بعد از آخرین صفر شدن 
را نشان می دهد. تنها زمانی که مسافت بیش از صد 
متر باشد نمایش داده خواهد شد و در غیر این صورت 
نمایشگر به حالت L   /100 km--. - در خواهد آمد. 
زمانی که سوییچ در حالت »روشن« قرار دارد )بدون 
استارت زدن موتور(، نمایشگر آخرین میانگین سوخت 
مصرف شده ی ثبت شده را نمایش می دهد. همچنین 
پس از روشن کردن موتور، اگر سیگنال مصرفی در 
ECU نباشد، نمایشگر آخرین میانگین مصرف سوخت 
ثبت شده را نشان خواهد داد. اگر سیگنال مصرفی وجود 
نداشت، مقدار مصرف فعلی نمایش داده خواهد شد. این 

مقدار هر 5 دقیقه به روز رسانی می شود.

توجه  
در زمـان باز بودن در، نمایشـگر بـه جای میانگین 
سـوخت مصرفـی، هشـدار بـاز بـودن دررا نشـان 

می دهـد.
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ردیف سوم: مسافت مجموع یا مسافت سفر
نرخ مسـافت سـفر بیـن 0 تـا 999/9 کیلومتـر بوده و 
دقـت آن 0/1 کیلومتـر اسـت. نرخ مسـافت کلی 0 تا 
999999 کیلومتـر بـوده و دقت آن 1 کیلومتر اسـت. 

ردیف چهارم: نمایشگر باز بودن درب 
در صـورت بـاز بـودن هـر یـک از  درب ها، سـیگنال 
مربوطه برای صفحه   کیلومتر ارسـال شـده و نشـان 
یـک ماشـین کوچـک و بـاز بـودن درب مربوطـه به 
نمایـش در خواهـد آمد )میانگین سـوخت مصرفی در 
ایـن لحظه نمایـش داده نخواهد شـد(. زمانی که تنها 
تمامـی درهـا بسـته انـد، نمایش بـاز شـدن در وجود 

نخواهد داشـت. 
ردیـف پنجـم: میزان مسـافت قابـل پیمایـش قبل از 

اتمام سـوخت
این عملکرد برای یادآوری مسـافت مناسـب قبل از به 
پایان رسـیدن سـوخت، برای راننده تعبیه شـده است. 
ایـن شـاخص هـر 10 ثانیـه به روز رسـانی می شـود. 
زمانـی کـه میـزان مسـافت قابـل پیمایـش قبـل از 

اتمـام سـوخت از 50 کیلومتـر کمتر باشـد، نمایشـگر  
km- را نمایـش خواهـد داد. مسـافت قابـل پیمایش 
قبـل از اتمـام سـوخت طبـق مصـرف کنونـی بنزین 
تخمین زده خواهد شـد، بنابرایـن در میزان تطابق آن 
بـا مصرف واقعـی انحراف وجود خواهد داشـت. میزان 
نمایـش صرفـاً یـک مرجع اسـت. زمانی که مسـافت 
قابـل پیمایش قبـل از اتمام سـوخت km- را نشـان 
داد، لطفـاً در زمـان مناسـب سـوخت گیری نمایید. به 
طور خاصه برای مشـاهده ی مسـافت قابل پیمایش 
قبل از اتمام سـوخت، کلیـد »پایین« بر روی غربیلک 
فرمـان را فشـار دهیـد )میانگین سـوخت مصرفی در 

ایـن لحظه نمایـش داده نخواهد شـد(.
ردیـف ششـم: نمایشـگر ال سـی دی و تنظیمـات و 

کردن ریسـت 
اولین قسـمت ازنمایشـگرال سـی دی سـاعت است. 
بخـش دوم میانگیـن سـوخت مصرفی را نشـان داده 
و بخـش سـوم مسـافت مجمـوع یا مسـافت سـفر را 
نمایـش می دهـد. نمایشـگر ال سـی دی  می توانـد 

بـرای کنترل محتوای نمایشـی، سـیگنال را از فرمان 
چنـد منظـوره با کلید هـای اصلـی »بـاال«، »پایین«، 
و »OK« دریافـت کنـد. میانگیـن سـوخت مصرفـی، 
پایداری مسـافت و مسـافت سـفر می توانند با فشردن 
کلیـد  »OK« در زمـان انتخـاب، تنظیم مجدد شـوند. 
ردیف انتخاب شـده در حالت چشـمک  زن با فرکانس 

1 هرتـز خواهـد بود. 
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چراغ های هشدار و چراغ های نمایشگر

ــی  چــراغ نمایشــگر کیســه ی هــوای ایمن
ــود( ــورت وج ــگ( )در ص )ایرب

زمانـی کـه سـوییچ خـودرو در حالـت »باز« باشـد، یا 
بعـد از روشـن کـردن موتور، چراغ نشـانگر کیسـه ی 
هوا روشـن شـده و برای 6 ثانیه به حالت چشـمک زن 
در آمـده و سـپس خاموش می شـود، که نشـانگر این 

اسـت که سیسـتم کیسـه ی هوا آماده می باشـد.
زمانـی کـه سـوییچ خـودرو در حالـت »باز« باشـد، یا 
بعـد از روشـن کـردن موتور، اگر چراغ نشـانگر ایربگ 
روشـن نشـده یا در حین رانندگی روشـن شود، بیانگر 
ایـن اسـت کـه سیسـتم ایربگ مطابـق معمـول کار 
نمی کنـد. لطفـاً برای بررسـی بـا نمایندگی های مجاز 

تماس حاصـل نمایید. 

چراغ نمایشگر نور باال
چـراغ نشـانگر چـراغ نـور بـاال زمانی کـه چراغ های 
جلـو به حالت نـور باال قرار بگیرند روشـن می شـود. 

چراغ هشدار ای بی اس
زمانـی کـه سـوییچ خـودرو بـر روی »حالـت بـاز« 
قـرار دارد، چـراغ هشـدار ای بـی اس روشـن شـده و 
سـپس بعـد از چند ثانیـه خاموش می شـود، که بیانگر 
ایـن اسـت کـه سیسـتم ای بـی اس از سـامت خود 

اطمینـان حاصـل کـرده و آماده اسـت. 

اگـر چـراغ هشـدار بـه طـور مـداوم روشـن بود، یـا در 
حیـن رانندگـی روشـن شـود، یـا زمانی که سـوییچ بر 
روی »حالت باز« قرار داشـت روشـن نشد، حاکی از آن 
اسـت که سیسـتم ای بی اس درسـت عمـل نمی کند. 
در ایـن صـورت، سیسـتم ترمز معمولی به طـور عادی 
کار خواهـد کرد اما سیسـتم ای بی اس عمل نمی کند. 
در چنین شـرایطی لطفاً در اسـرع وقت برای بررسـی با 

نمایندگی هـای مجاز تماس حاصـل نمایید. 

چراغ نمایشگر راهنما
در صـورت گـردش خودرو به سـمت چپ و یا راسـت 
فلـش سـبز چشـمک  زن بر روی پشـت آمپـر نمایان 
می شـود. اگـر چـراغ مذکـور چشـمک نـزد، سـریع 
چشـمک زد، یـا روشـن نشـد، بیانگـر آن اسـت کـه 
سیسـتم راهنما دچار مشـکل شـده اسـت. لطفاً برای 
تعمیـر بـا نمایندگـی مجاز تمـاس حاصـل فرمایید. 
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چراغ هشدار فشار روغن موتور
در زمـان پاییـن بودن فشـار روغـن موتور یـا اختال 
سیسـتم، چـراغ هشـدار فشـار روغـن موتـور روشـن 
می شـود. در شـرایط معمولـی، چـراغ هشـدار روغـن 
موتـور زمانـی که سـوییچ خـودرو روی حالـت »باز« 
قـرار داشـته، روشـن شـده، و پـس از روشـن شـدن 

موتـور خامـوش می شـود.
در صورتیکه چراغ هشـدار مرتباً پس از روشـن شـدن 
رانندگـی روشـن می شود،نشـان  موتـور و در حیـن 
دهنـده آن اسـت کـه روغـن موتـور کافـی نیسـت یا 
اختـاالت دیگـری وجـود دارد. در چنیـن شـرایطی 
بـرای حفظ ایمنی خودرو را بافاصلـه متوقف کرده و 
سـطح روغن موتور را بررسـی کنید. اگـر روغن موتور 
کافـی نبود، به مقـدار کافی روغـن موتوراضافه نموده 
و موتـور را دوبـاره روشـن کنیـد. اگـر چـراغ هشـدار 
همچنـان پـس از پر کردن روغن موتور روشـن شـد، 
لطفـاً بـا نمایندگی هـای مجاز برای بررسـی سیسـتم 

تمـاس حاصـل فرمایید. 

 توجه
اگـر چـراغ هشـدار فشـار روغـن موتور بـه صورت 
مداوم در حین کارکردن موتور روشـن شـد، ممکن 
اسـت سـبب ورود صدمـات جدی به موتور شـود. 

چراغ هشدار سیستم ترمز
زمانـی که سـوییچ خـودرو بـر روی حالت »روشـن« 
یـا »اسـتارت« قـرار دارد، ایـن چـراغ هشـدار روشـن 
می شـود. زمانـی کـه مایـع درون مخزن اصلـی ترمز 
کافـی نباشـد، چـراغ هشـدار روشـن می شـود. اگـر 
چراغ هشـدار بصورت مداوم روشـن مانـد و خطاهای 
دیگـری نیـز برروی صفحه پشـت آمپر وجود داشـت، 
خودرو نمی تواند روشـن شـود. لطفاً از کشـنده مناسب 
یـا روش هـای ایمن دیگـر برای بردن وسـیله نقلیه ی 
خـود بـه نمایندگی هـای مجـاز و تعمیـر آن اسـتفاده 

نمایید. 
 

 هشدار!
اگـر ایـراد از ترمـز تلقی شـد، لطفـاً برای بررسـی با 
نمایندگی هـای مجاز تماس حاصـل فرمایید. زمانی 
کـه سیسـتم ترمز درسـت عمـل نکند خطر بسـیار 
باالیـی در اسـتفاده از خـودرو و وارد آمـدن صدمات 

احتمالـی وجود خواهد داشـت. 

چراغ هشدار ترمز دستی
چـراغ هشـدار زمانـی که ترمز دسـتی خوابیده شـود 
خامـوش خواهـد شـد. اگـر ترمـز دسـتی خوابیـده 
نشـود، در سـرعت باالی 5 کیلومتربرسـاعت صدای 

بـوق شـنیده خواهد شـد. 
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باز بودن درب
با متصل بودن برق باتری و زمانی که سیگنال باز 
بودن درب دریافت شود، یک ماشین کوچک به همراه 
درب باز نمایش داده خواهد شد. زمانی که تمام درها 

بسته هستند، درب باز نمایش داده نخواهد شد. 

چراغ هشدار کمربند ایمنی 
ایـن چراغ هشـدار، زمانی که سـوییچ خـودرو از حالت 
خامـوش بـه حالت روشـن  یـا اسـتارت رفته، روشـن 
شـده و پـس از روشـن شـدن موتـور و بسـته بـودن 
کمربنـد ایمنی خامـوش می شـود. زمانی کـه کمربند 
ایمنـی راننـده بسـته نبـوده و سـرعت پایین تـر از 20 
کیلومتربرسـاعت باشد، چراغ نشـانگر کمربند راننده در 
بازه هـای 5 ثانیـه ای روشـن می شـود امـا صدایـی به 

 گوش نمی رسـد. زمانی که سـرعت باالی 20 کیلومتر
برسـاعت باشـد، صـدای اخطـار شـنیده می شـود. در 
همیـن زمان چـراغ نشـانگر کمربند راننده هـر 5 ثانیه 
روشـن  می شـود. در صـورت نبسـتن کمربنـد، صدای 

اخطـار بـرای 90 ثانیـه ادامـه خواهد داشـت. 

چراغ نشانگرهشدارآالیندگی موتور
 روشـن شـدن این چراغ نشـانگر آن اسـت که امکان 
دارد اشـکالی در عملکـرد موتـور وجـود داشـته باشـد. 
ایـن چـراغ زمانـی کـه سـوییچ به حالـت »بـاز« برود 
روشـن شـده و زمانی که موتور روشـن شـود خاموش 
می شـود. اگر این چراغ در حین رانندگی روشـن شـده 
یـا زمانـی که سـوییچ در حالت »باز« قرار دارد روشـن 
نشـود، لطفاً بـا نمایندگی های مجاز تمـاس بگیرید تا 

ایـراد در اسـرع وقت برطرف شـود. 

چراغ هشدار سوخت
ایـن چراغ هشـدار زمانی که مقدار سـوخت باقیمانده 
در مخـزن سـوخت کـم باشـد، روشـن می شـود. در 
چنین شـرایطی،باک سـوخت باید در اسـرع وقت پر 
شـود. زمانـی کـه چراغ هشـدار بنزین روشـن شـده 
ویـا سـطح سـوخت زیـر »E« قـرار بگیـرد، رانـدن 
خـودرو ممکـن اسـت منجـر به آسـیب موتور شـود. 

 هشدار!
در هـوای گـرم، مقـدار بنزیـن در مخزن سـوخت 
نبایـد کمتـر از یـک سـوم ظرفیت مخزن باشـد. 
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چراغ هشدار ایراد موتور

این چراغ هشدار قسمتی از سیستم عیب یابی بوده که  
می تواند اختاالت موتور و قطعات جانبی آن را بررسی 
کند. زمانی که سوییچ در حالت »روشن« قرار بگیرد، 
این چراغ برای یک تا دو ثانیه عیب یابی خودکار را 
انجام داده و سپس خاموش می شود. در شرایط معمولی، 
این چراغ پس از روشن شدن خودرو خاموش خواهد شد.

اگر هر یک از اتفاقات زیر رخ داد، لطفاً برای بررسی 
اختال در اسرع وقت با نمایندگی های معتبر سرویس 

دهی مجاز تماس حاصل فرمایید:
1. این چراغ در حین رانندگی روشن شود.

2. این چراغ زمانی که سوییچ خودرو به حالت »باز« 
رفت، روشن نشود.

 توجه
ایـن چـراغ می توانـد در صـورت نامناسـب بـودن 

روغـن نیز روشـن شـود.

 
چراغ نشانگر باتری

چـراغ نشـانگر باتـری زمانـی که سـوییچ خـودرو در 
حالـت »بـاز« قرار دارد روشـن شـده، و بعد از روشـن 
شـدن موتـور خامـوش خواهـد شـد. اگر این نشـانگر 
همچنان بعد از کار کردن موتور روشن بمـاند، حاکـی 
از آن اسـت که سیسـتم شـارژدهی دچار اختال شده 
اسـت. در چنین شـرایطی لطفـاً خودرو خود را توسـط 
نمایندگی هـای مجـاز، در اسـرع وقـت بررسـی کنید. 
اگـر نیـاز اسـت کـه خـودروی خـود را موقتـاً بـا این 
ایـن چراغ نشـانگر روشـن بــرانید، از خامـوش بودن 
تمام وسایل الکترونیکــی از جملــه رادیــو، کـولر، و 

چراغ هـای داخلـی اطمینـان حاصـل نمایید. 

چراغ نشانگر مه شکن جلو 
زمانی که چراغ مه شـکن جلو روشـن شـود، نشـانگر 

مرتبـط بـا ایـن چـراغ روشـن خواهـد شـد. نشـانگر 
مربوطـه زمانـی کـه چـراغ مه شـکن جلـو خامـوش 

شـود، خامـوش خواهد شـد.

چراغ نشانگر مه شکن عقب
روشـن شـود،  مه شـکن عقـب  کـه چـراغ  زمانـی 
نشـانگر مرتبـط بـا ایـن چـراغ روشـن خواهد شـد.  
نشـانگر مربوطـه زمانـی کـه چـراغ مه شـکن عقب 

خامـوش شـود، خامـوش خواهـد شـد.

چراغ نشانگر ادبلو
ایـن چراغ هشـدار زمانـی که میزان مایـع ادبلو کمتر 

از 15 درصد اسـت روشـن می شود.
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چراغ هشدار دمای آب
زمانـی کـه دمـای مایـع ضد یـخ موتور بیـش از حد 
بـاال باشـد، این شـرایط هشـدار روشـن خواهد شـد. 
لطفـاً خـودرو را کنـار زده، موتـور را خامـوش کـرده، 
درب موتـور را بـاز کـرده و میـزان مایـع ضـد یـخ و 
تسـمه ی واترپمپ را بررسـی نمایید. اگر مشـکلی در 
سیسـتم سـرمایش وجود داشـت، لطفاً برای بررسـی 

سیسـتم بـا نمایندگی های مجـاز تمـاس بگیرید. 

چراغ نشانگر نور پایین
ایـن چـراغ نشـانگر در زمـان روشـن بـودن چـراغ 
نـور پایین روشـن شـده و در صـورت وجود ایـراد در 
سیسـتم چـراغ نـور پایین بـه حالت چشـمک زن در 

آمد. خواهـد 

چراغ نشانگر کروز )در صورت وجود(
دکمـه ی  و  باشـید  کـروز  شـرایط  در  کـه  زمانـی 
»SET« بـر روی کنتـرل کـروز را فشـار دهیـد، این 
چـراغ روشـن شـده و روشـن می مانـد و نشـانه ی 
ایـن اسـت کـه خـودرو در حالـت کـروز قـرار دارد. 
بـا فشـردن دکمـه ی لغـو کلید کنتـرل کـروزو ترمز 

گرفتـن ایـن چـراغ خامـوش خواهـد شـد. 

چراغ نشانگر کنترل سیستم پایداری خودرو 
)ESC( )در صورت وجود(

زمانی که سوییچ خودرو در حالت روشن قرار دارد چراغ 
نشانگـر ESC روشن شـده و بعـد از سـه ثانیـه خاموش 
می شود. ESC پس از راه اندازی می تواند شرایط رانندگی 
را تشخیص دهد. در در شرایط معمـول راننـدگی، چراغ 

نشانگر ESC خامـوش می باشـد. درصـورت لغـزش یا 
زمان رانندگی با کنتـرل کشش پاییـن، سیستم پایداری 
کار  می کند. در این لحظه چـراغ نشانگـر ESC به 
حالت چشمک زن درآمده و نشان ازعمل کـردن سیستم 
ESC است. اگر سیستم ESC درست عمل نکند، این 
چراغ نشانگر روشن می ماند.در این زمان لطفاً خودروی 

خود را برای بررسی به نمایندگی های مجاز بفرستید. 

سیســتم  بودن  خاموش  نشــانگر  چراغ 
پایداری خـودرو ESC )در صـورت وجـود(

چراغ نشـانگر خامـوش بودن ESC زمانی که سـوییچ 
خـودرو در حالت روشـن قرار دارد روشـن شـده، و بعد 
از سـه ثانیـه خامـوش می شـود. هنگام فشـردن کلید 
 ESC چـراغ نشـانگر خامـوش بـودن ،ESC خامـوش
 ESC روشـن شـده، و حاکی از آن اسـت که سیسـتم

در حالـت غیر فعال قـرار دارد.
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چراغ نشانگر ترمز موتور)ریتاردر خودرو(- )در 

صورت وجود(
زمانـی کـه کلید ترمزموتور فشـرده شـود، ایـن چراغ 

نشـانگر روشـن می شود. 

چراغ نشانگر ضد سرقت موتور )در صورت 
وجود( 

بـا قـرار دادن سـوییچ خـودرو روی حالـت »بـاز«، 
چراغ نشـانگر ضد سـرقت موتور شـروع به چشمک 
زدن کـرده، خـود را برای 3 ثانیه بررسـی  می کند، و 

سـپس خاموش خواهد شـد.
اگـر ایـن چراغ نشـانگر با فرکانس 2 هرتز چشـمک 
نـزد، نشـان مـی دهـد کـه سیسـتم ضـد سـرقت 

درسـت کار نکـرده یـا مشـکلی در در خـودرو وجـود 
دارد. لطفـاً بـا نمایندگی هـای مجـاز در اسـرع وقـت 

تمـاس حاصـل نمایید.

چراغ نشانگر محدودیت ورودی هوا 
زمانـی کـه فیلتـر هـوا مسـدود می شـود، ایـن چراغ 

هشـدار روشـن می مانـد.
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کلید
)CTI Euro V 2.7CTI , 1.9(

هـر وسـیله ی نقلیـه مجهز بـه دو کلید تاشـو همراه 
بـا کلیـد پاسـتیکی کارت رمـز می باشـد. اگـر نیـاز 
اسـت که پس از گم شـدن، نسـخه ای دیگر از کلید 
بسـازید، نیـاز اسـت کـه کارت رمـز را ارائـه دهیـد. 
بـرای حفظ ایمنی لطفـاً پس از خرید خـودرو، کارت 

رمز را در مکانی امن قرار دهید. 

 هشدار!
کـودکان را بـا کلیـد در وسـیله ی نقلیـه تنهـا   

نگذاریـد، چرا که ممکن اسـت شیشـه ی برقی 
را پاییـن داده یـا تنظیمـات دیگـر کنترل هـای 
برقـی را تغییـر داده، یـا حتـی خودرو را روشـن 

کـرده و مسـبب بـه مرگ و میـر شـوند. 
زمانـی که خـودرو را ازراه دور کنتـرل می کنید،   

امـواج رادیویـی ممکن اسـت بـر امکانات طبی 
الکترونیکـی تاثیر بگذارند. سرنشـینانی که قلب 
باتری ای دارند باید با سـازنده ی وسـیله ی طبی 
الکترونیکـی خـود تمـاس گرفتـه تـا از تاثیرات 

سـوار شـدن در خودرو آگاهـی یابند.

 توجه
کلید ریموت یک وسـیله ای دقیق و کارا اسـت که 
بـرای خـروج این کلیـد از داخل ریمـوت یک دکمه 
بـر روی آن تعبیـه گردیـده اسـت. برای اجتنـاب از 

آسـیب دیدگی، لطفـاً به ایـن مـوارد توجه کنید:
اگرچـه کلیـد کنتـرل از راه دور قابلیـت ضد آب   

دارد امـا رطوبـت تا حـدی به آن آسـیب خواهد 
رسـاند. اگر کلید خیس شـد، لطفاً آن را تا جای 

ممکن خشـک کنید.

از برخورد آب یا آب نمک با کلید جلوگیری کرده   
و از شستن کلید در ماشین لباسشویی بپرهیزید. 
این امر بر عملکرد کلید کنترل از راه دور تاثیر می 

گذارد.
کلید را خم نکنید، نیندازید، و با آن به اشیـاء دیگـر   

ضربه نزنید. 
اگـر دمای محیط زیر 10 درجه ی سـانتیگراد بود،   

کلید کنترل از راه دور ممکن اسـت کار نکند.
کلیـد کنتـرل از راه دور را بـرای مـدت طوالنی در   

جایی که دما باالی 60 درجه ی سانتیـگراد است 
قرار ندهید. 

کلید کنترل از راه دور را نزدیک وسایل الکترونیکی   
از جمله تلویزیون، کامپیـوتر، و گـوشی موبایل قرار 

ندهید.
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ریموت تا شو

1. پس از فشـردن دکمـه ی بازشـدن کنتـرل از راه 
دور، تمـام درها باز شده و چراغ راهنما دو بار چشمک 

می زند.
2. بعد از فشردن دکمـه ی مکان یـاب، چراغ راهنمای 
خودرو به حالت چشمک زن در می آید تا مکان خودرو 

را بیابید. 
3. بعـد از فشـردن دکمـه قفـل کنتـرل، تمـام درها 
قفـل شـده و چراغ راهنمـا یک بار چشـمک می زند.

4. بعد از فشردن دکمه تاشـو، کلیـد دندانـه ای می توانـد 
تا شده یا باز شود. 

دکمـه ی چهـار را برای باز کردن کلید فشـار داده   
تـا کلید دندانـه ای خودکار باز می شـود. 

دکمـه ی چهـار را بـرای تا کردن کلید فشـار داده   
تا کلید دندانه ای بسـته شـود. 

 هشدار!
از تا کردن کلید دندانه ای بدون فشردن دکمـه ی آن 
بپرهیزید. در غیـر این صورت کلید آسیب می بینـد. 
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سیستم هشدار ضد سرقت

ایـن سیسـتم برای مراقبـت دربرابـر ورود غیرمجاز به 
داخـل خـودرو طراحی شـده اسـت. سیسـتم 3 حالت 

دارد: اجرایی 
1. هشدار

2. آژیر
3. حذف هشدار

سیسـتم بعـد پس از تحریک شـدن، آژیـر را به صدا 
درمی آورد. 

حالت هشدار
خـودرو را متوقـف کـرده، موتـور را خامـوش کنیـد و 

مراحـل زیـر را بـه اجـرا در بیاوریـد:
1. کلید را از قسمت سوییچ خارج سازید. 

2. از قفـل بـودن کاپـوت موتـور، درب هاب پشـتی و 
تمامـی درهـا اطمینـان حاصـل نمایید. 

3. درها را با کلید کنترل از راه دور قفل نمایید. 
پس از کامل کردن مـراحل باال، چـراغ راهنما یک بار 
چشمک می زنـد و نشان می دهد که سیستم در حالت 

هشدار قرار دارد. 
تذکر:

1. اگر درها، درب پشتـی یـا کاپـوت هنـوز باز هستنـد، 
سیستـم نمی تواند وارد حـالت هشـدار شود. 

آمد،  پیش  باال  از حاالت  یک  هـر  که  زمانی  در   .2
سیستم را دوباره با انجام مراحل باال به حالت هشدار 

تنظیم کنید. 

توجه  
مراحـل را زمانی انجام دهید که سرنشـینی در خودرو 
حضور نداشـته باشـد. با حضـور سرنشـین در خودرو، 

سیسـتم آژیر فعال می شـود. 

حالت آژیر
زمانـی کـه وسـیله نقلیـه متوقـف شـده و در حالـت 
هشـدار قرار دارد، سیسـتم اگـر دری بدون اسـتفاده از 
کلیـد کنتـرل از راه دور بـاز شـود، فعـال خواهد شـد.

در چنیـن شـرایطی اسـت آژیـر سیسـتم بـه گونه ای 
کـه صـدای بـوق شـنیده شـده و چراغ هـای راهنمـا 
فعـال شـده، و  ثانیـه هشـدار می دهنـد،  بـرای 27 
پـس از توقـف 10 ثانیه ای، سـه مرتبـه ی دیگر تکرار 
می شـود. بـرای خاموش کردن سیسـتم آژیـر، با کلید 
کنتـرل از راه دور قفـل را بـاز کنیـد. در ایـن صـورت 

چراغ هـای راهنمـا دو بـار چشـمک می زنـد. 

توجه
هنگام تنظیم سیستم، از روشن کردن موتور خودداری 

فرمایید. 



37

حالت حذف هشدار

بـرای باز کـردن یا قفل کـردن دوبـاره ی همه درها، 
هـر دکمـه ای روی کلیـد کنتـرل از راه دور را فشـار 

دهید. 
زمانی که حالت هشدار سیستم غیر فعال است،   

انجام  هشدار،  حالت  به  سیستم  تنظیم  راه  تنها 
مراحل آن است. 

اگر کلید چراغ سقف داخلی در حالت »درب« قرار   
فعال  غیر  زمانی که حالت هشدار سیستم  دارد، 

شود، برای 30 ثانیه روشن می شود.

 توجه

حالـت هشـدار می توانـد تنها بـا اسـتفاده از کنترل 
از راه دور غیـر فعـال شـود. اگـر حالـت هشـدار بـا 
کنتـرل از راه دور غیـر فعـال نشـد، بـه این صورت 

عمـل کنید:
1. قفـل خـودرو را با کلید باز کنیـد. در این صورت 

آژیـر به صـدا در خواهد آمد. 
2. کلید را در قسـمت سـوییچ وارد کرده و آن را در 

حالـت »باز« قـرار دهید. 
3. 30 ثانیه صبر کنید. 

پـس از انجـام مراحل باال، سیسـتم حالت هشـدار 
غیـر فعال می شـود. 

سیستم ضد سرقت موتور

هنـگام روشـن کـردن موتـور، بـه منظـور حصـول 
اطمینان از اسـتفاده ی کلید درسـت برای روشن کردن 
خودرو، یک بررسـی بین سیسـتم ضدسـرقت موتور و 
کلید سیسـتم ضدسـرقت انجام می شـود. اگر سوییچ 
بـا آن تطابق نداشـته باشـد، چراغ نشـانگر آن در جلو 
آمپـر مرتباً شـروع بـه چشـمک زدن خواهد کـرد. در 

ایـن صـورت خودرو قابل روشـن شـدن نیسـت. 
اگـر کلیـد تطابق داشـت اما چراغ نشـانگر چشـمک 
زن باقـی مانـده، و خودرو روشـن نشـد، ممکن اسـت 
ایـرادی در وسـیله ی نقلیـه به وجـود آمده باشـد. لطفًا 
معتبـر  نمایندگی هـای  بـا  سیسـتم  بررسـی  بـرای 

سـرویس دهی تمـاس حاصـل فرماییـد. 
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درب
بـاز و قفـل شـدن درب هـا با کلیـد

تمام درب ها می تواننـد بـا کلیـد بـاز و بستـه شـوند. 
بـرای بـاز کـردن دربهـا کلیـد را مطابـق بـا گردش 
عقربـه هـای سـاعت، و برای بسـتن آنها کلیـد را در 

جهت خـاف عقربـه هـای سـاعت بچرخانید. 

 هشدار
تمـام درب هـا بایـد در حیـن رانندگـی به علت   

جلوگیری از بازکردن تصــادفی درب ها توسط 
کـودکان یـا سرنشـینان دیگـر، یـا خـروج از 

خـودرو، قفل باشـند. 
قبـل از بازکـردن درب ها مراقـب عابرین پیاده   

یـا خودروهـای دیگـری کـه در جـاده حرکت 
باشـید.  می کنند 

کـودکان را در خـودرو تنهـا نگذاریـد؛ چـرا که   
ممکـن اسـت خـود را روشـن کـرده و باعـث 

ایجـاد تصـادف جدی شـوند. 

ضامن قفل درب )ضامن قفل مرکزی( 

ضامـن قفل مرکـزی درب، قفل بودن تمـام درب ها 
را کنتـرل  می کند. 

با فشـردن این ضامن به سـمت پایین تمـام درب ها 
قفـل شـده و بـا بـاال کشـیدن آن تمـام درب هـا باز 

می شـود. 
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توجه

تمـام درب هـا بـا رسـیدن سـرعت خـودرو به   
بـاالی 40 کیلومتربرسـاعت، به صورت خودکار 

می شـوند.  قفـل 
بـا چرخش کلید بـه حالت »قفل«، تمـام درها   

به صورت خودکار قفــل می شـوند. 
بعـد از قفل کـردن دستــی درب هـای خـودرو   

از بیرون، از قفــل بــودن ایمن همــه  درب ها 
توسـط کشیدن دسـتگیره آنها اطمینان حاصل 

فرمایید. 

قفل ایمنـی کـودک روی قفل درب کشـویی

لطفاً قبل از بسـتن درب کشـویی میانی، شـرایط قفل 
ایمنـی کـودک را بررسـی نماییـد. بـرای اطاعـات 
بیشـتر لطفـاً به برچسـب اطاعـات مربوطـه مراجعه 
کنیـد. زمانی که قفـل ایمنی کودک فعال اسـت در از 

داخـل باز نمی شـود. 

قفل کردن درب بدون کلید

درب ها می توانند بدون استفاده از کلید قفل شوند. برای 
قفل  حالت  به  را  سوییچ  درب ها،  همه ی  قفل کردن 
چرخانده، کلید را خارج کرده و ضامن قفل مرکزی را به 

حالت قفل فشار دهید، سپس درب را ببندید. 

 توجه
بـرای اجتنـاب از جا گذاشـتن کلید داخـل خودرو، 
از خارج کـردن کلیـد وآوردن آن بـه همـراه خـود 

اطمینـان حاصـل کنید.
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 هشدار!
قفـل نبـودن درب هـا بسـیار خطرناک اسـت.   

قبـل از رانندگـی خـودرو )بـه ویـژه زمانـی که 
کـودکان در خـودرو قـرار دارنـد(، از بسـته و 
قفـل بـودن درب هـا اطمینـان حاصـل کـرده 
تـا از بسـته شـدن ناگهانـی درب هـا در حیـن 
رانندگـی جلوگیری کنید. بـرای اجتناب از پرت 
شـدن سرنشـین ها به بیرون از ماشـین هنگام 
وقـوع سـانحه رانندگی، تمـام درها را بسـته و 

کمربند هـای ایمنـی را ببندیـد. 
قبـل از بـاز کردن هـر درب، بـرای پیش گیری   

از وقـوع حادثـه، شـرایط ترافیکـی را بررسـی 
کنیـد.
بـرای وسـایل نقلیـه ای کـه از درب کشـویی   

برخـوردار  کشـویی  برقـی  پلـکان  و  میانـی 
هسـتند. پـس از بـاز کـردن درب میانـی، پلـه 
به طـور خـودکار باز شـده و پس از بسـتن درب 
میانـی، پلـه به طـور خـودکار و بـا کمـی تأخیر 

جمـع می شـود. 

ضامن قفل مرکزی خودرو

عملکـرد ضامـن قفـل مرکـزی: این ضامـن را برای 
قفـل کـردن تمامی درها به سـمت پایین فشـار داده 
و بـرای باز کـردن تمامـی درها، آن را باال بکشـید. 

 توجه
تنهـا ضامـن قفـل مرکـزی بـر روی درب جلوی 
سـمت راننـده می توانـد قفل کـردن و بـاز کردن 

تمامـی درهـا را کنتـرل کند.

شیشه ها
عملکرد الکتریکی درب

زمانـی که سـوییچ خـودرو در حالت »باز« قـرار دارد، 
شیشـه باالبرهـای برقی عمـل خواهند کرد.

عملکرد کلید اصلی شیشه باالبر برقی
کلیـد اصلـی واقـع در سمـت چـپ صنـدلی راننـده،  
شیشه های جلـوی هر دو سمت را باال و پایین  می کند. 
برای باز کردن شیشه هـا کلیـد را بـه سمت پایین فشار 

داده و برای بستن آنها کلید را باال بکشید. 

شیشه باالبرها
کلید شیشـه های برقـی واقـع در درب راننـده دارای 
قابلیـت پاییـن آوردن شیشـه  بـه حالـت اتومـات را 
دارنـد. بـرای پایین آوردن شیشـه  تا انتها وبه شـکل 

اتومـات، کلیـد را فشـار داده و سـپس رهـا کنید.
زمانـی که شیشـه درحـال پاییـن آمدن اسـت، برای 
متوقـف کردن پایین آمـدن آن، کلید را دوباره فشـار 
دهیـد. برای بـاال بردن شیشـه ، کلید را باال بکشـید.
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 توجه
به هنـگام ترک وسـیله ی نقلیـه، حتـی در مواقع   

ضـروری، حتمـا از خـارج بودن سـوییچ اطمینان 
حاصـل نماییـد. دقت کنیـد که کـودکان را بدون 

مراقـب در خـودرو رها نکرده باشـید.
زمـان بسـتن پنجره هـا نـکات ایمنـی را رعایت   

فرمایید.

ــده دارای  ــع روی درب رانن ــی واق ــد اصل ــه: کلی توج
ــا(  ــا انته ــره ت ــن آوردن پنج ــودکار )پایی ــت خ حال
وشیشــه باالبــر می باشــد، در حالــی کــه کلیــد 
هــای دیگــر درب هــا تنهــا از عملکــرد شیشــه باالبــر 

ــتند.  ــوردار هس برخ

باال و پایین بردن شیشه سمت شاگرد
بـاز کـردن: بـرای پاییـن آوردن شیشـه، کلیـد را به 

سـمت پاییـن فشـار دهید.
 توجهبستن: برای باال بردن شیشه، کلید را باال بکشید.

هرگز کلید شیشـه باالبراصلـی و کلید کمکی را در 
در جهـت مخالـف یکدیگـر به طور همزمان فشـار 
ندهیـد؛ چرا که شیشـه متوقف شـده و باز و بسـته 

شد.  نخواهد 
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پنجره عقب لوالدار )در صورت وجود( 
باز کردن: کلید را در جهت پیکان فشار دهید.  
بسـتن: وسـط دکمـه را بـه سـمت خود بکشـید.   

بـرای حفظ ایمنی، زمانی که پنجره بسـته اسـت 
دکمه را قفـل کنید. 

درپوش مخزن سوخت

باز کردن درپوش
درب راننـده را بـاز کـرده، پوشـش درپـوش مخـزن 
سـوخت را بـاز نمـوده و درپوش مخزن سـوخت را در 

جهـت خـاف عقربـه هـای سـاعت بچرخانید.

 توجه
اگـر باز کـردن درپوش مخزن سـوخت درسـرما و 
یخبنـدان دشـوار بـود، به آرامـی بـه آن ضربه زده 
یـا درپـوش را فشـار دهید تـا یخ را شکسـته و جدا 
شـود وسـپس درپوش را باز کنید. بـرای جلوگیری 
از آسـیب رسـاندن بـه آب بنـدی درپـوش مخزن، 
از اهـرم بـرای بـاز کـردن آن اسـتفاده نکنیـد. در 
صـورت نیـاز بـه آب کردن یخ هـا، از اسـپری های 
مجـاز یخ زدا بـرای اطراف درپوش مخزن سـوخت 
اسـتفاده کـرده )از ضد یخ رادیاتور اسـتفاده نکنید(، 

یـا وسـیله ی نقلیه را بـه مکانی گـرم ببرید. 
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درب موتور

1. اهرم باز کردن درب موتور را بکشید. 
2. دسـت خـود را در لبه ی جلوی درب موتور قـرار داده 
و ضامـن ایمنی را فشـار دهید تا درب موتـور باال برود. 

3. با میله ی کمکی درب را باال نگه دارید.
4. بـرای بسـتن درب موتـور، میلـه ی کمکـی را جـدا 
نمـوده، درب موتـور را بـه آرامـی تـا در نزدیکـی 30 
سـانتی متری حالـت قفـل بـرده و سـپس آن را آزادانه 
رهـا کنید و از قفـل بودن درب موتـور اطمینان حاصل 

نمایید. 

 هشدار
قبل از رانندگی از قفل بودن درب موتور اطمینان   

حاصل فرمایید. در غیر این صورت امکان باز شدن 
درب موتور ومسدود شدن دید راننده و تصادف در 

حین رانندگی وجود خواهد داشت. 
هر زمان که موتور را بررسی می کنید، از قرار   

دادن میله ی کمکی برای نگهداشتن درب موتور 
اطمینان حاصل کنید، تا از افتادن درب موتور و 

ایجاد آسیب دیدگی جلوگیری نمایید. 
خودرو را زمانی که درب موتور باالست حرکت   

ندهید، چرا که درب موتور  می تواند دید راننده را 
مسدود کرده و منجر به تصادف شود. 

 توجه
زمـان انجـام هـر عملیاتـی بـر روی موتـور یا   

محفظـه ی موتـور، بسـیار مراقب باشـید.
برای جلوگیری از سـوختگی، هنگام تشخیص   

بیرون ریـزی خنک کننـده، کاپـوت  یـا  بخـار 
موتـور را بـاز نکنیـد. لطفـاً عملیـات را پـس 
از از بیـن رفتـن بخـار، بیـرون ریختـن مایـع 
خنک کننـده، و زمانـی کـه موتور خنک شـده 

اسـت انجـام دهید.
پـس از خاموش کـردن موتور، لطفاً سـوییچ را   

خـارج کرده و ترمز دسـتی را بکشـید.  
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 توجه
کودکان را از موتور دور نگه دارید.  
هنگامـی کـه موتـور روشـن اسـت، بـه فـن   

خنک کننـده دسـت نزنیـد، چـرا کـه ممکـن 
اسـت به طـور ناگهانی روشـن شـود، و درپوش 
مخـزن خنک کننـده را بـاز نکنیـد، چـرا که در 
ایـن شـرایط سیسـتم رادیاتور تحت فشـار قرار 

دارد.
مایـع خنک کننـده را بـر روی اگـزوز و قطعات   

دیگــر مــوتور نــریزید. ضــد یخ مــوجود در 
خنــک کننده بــه شدت اشتعـال پذیــر اسـت. 

اگـر نیاز به تعمیر، بررسـی، یا تنظیـم درهنگام   
روشـن بـودن موتـور بـود، خطرات دیگـری در 
قطعـات در حال چرخش مانند تسـمه، موتور، و 

فـن خنک کننده وجـود دارد. 
در هنـگام تعمیر سیسـتم سوخت رسـانی یا سیسـتم 

الکتریکـی، لطفـاً به مـوارد زیر توجـه نمایید:
قطب منفی باتری را جدا کنید.   
سیگار نکشید.  

نزدیک آتش کار نکنید.  
مــوقع سـر ریـز مــایعات، بـرای اجتنــاب از   

اختـاالت جدی برروی عملکرد خـودرو، هرگز 
مایعـات را به طـور اشـتباه انتخـاب نکنیـد.

 بـرای تشـخیص ضعـف در اتصـاالت، روی 
زمیـن و زیرخـودرورا در مـکان پارکینـگ خـودرو 
خـود مرتبـاً بررسـی نماییـد. هنـگام تشـخیص رد 
روغـن یـا دیگر مایعات، خـودرو را برای بررسـی به 

نمایندگی هـای مجـاز ببریـد. 

چراغ فالشر

چراغ فاشـرحتی زمانی که سـوییچ در حالت خاموش 
باشـد نیـز کار  می کنـد. در هر یک از شـرایط زیر چراغ 

هشدار خطر را روشن کنیــد:
زمانی که تصادف کرده باشید.   
مواقع اضطراری.  
زمانی که خودرو دچار نقص فنی شده باشد.   

 توجه
چـراغ فاشـر را بیـش از یـک سـاعت روشـن 
نگذاریـد، چـرا کـه باتـری تخلیـه خواهـد شـد. 
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گرمکن شیشه ی عقب
)در صورت وجود(

گرمکـن شیشـه ی عقـب تنهـا زمانـی کـه موتـور 
کار  می کنـد روشـن می شـود. زمانـی کـه گرمکـن 
شیشـه ی عقب روشـن اسـت، چراغ نشـانگر بر روی 
کلیـد روشـن خواهـد شـد. گرمکـن شیشـه ی عقب 
پـس از کارکـرد بـه مدت حـدوداً 20 دقیقـه، خاموش 
خواهـد شـد. بـرای خامـوش کـردن دسـتی بخـاری 

شیشـه ی عقـب، کلیـد را مجـدداً فشـار دهید. 

 زمانـی کـه شیشـه عقـب یـخ نـزده باشـد و 
دیـده پشـت را مسـدود نکرده دسـتگاه گـرم کننده را 

کنید.  خامـوش 

 توجه
گرمکـن  زمانـی  تنهـا  باتـری،  از  مراقبـت  بـرای 
شیشـه ی عقـب را روشـن کنید کـه موتـور در حال 

کار کـردن اسـت. 

 

چراغ های داخل کابین
کلید چراغ سقفی عقب

ایـن کلیـد روی پنـل مرکـزی در روی قاب داشـبورد 
بـرای کمک بـه خاموش کردن چراغ سـقفی توسـط 

راننده قرار گرفته است. 
از  از بیـن حالت هـای »روشـن«، »در«، و »مـود«، 
دکمه ی »روشـن«  برای روشـن کردن چراغ سـقفی 

عقـب اسـتفاده کنید. 
زمانـی کـه کلید چراغ سـقفی ریسـت می شـود، مدار 
مربوطـه قطـع شـده، کنتـرل حالت هـای »روشـن«، 
»در«، و »مـود« از کار مـی افتد و چراغ سـقفی عقب 

نمی شود.  روشـن 
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چراغ های داخل کابین
چراغ سقفی جلو

کلید چراغ سقفی جلو سه حالت کنترل دارد:
»در«: سـوییچ در هـر حالتـی که باشـد، زمان باز   

شـدن هر درب این چراغ روشـن شـده و با بسـته 
بـودن همه  درب هـا چراغ خاموش می شـود. 

توجـه: اگـر چراغ سـقفی جلوی وسـیله ی نقلیه شـما 
مجهـز به سیسـتم خاموش شـدن خودکار باشـد، این 
چـراغ پس از6 ثانیه بعد از بسـته شـدن همـه  درب ها 

می شـود.  خاموش 
»روشـن«: چـراغ در حالـت روشـن، بـی وقفـه   

روشـن مـی مانـد. 
»خامـوش«: چـراغ در حالت خامـوش، هنگام باز   

شـدن درها روشـن نخواهد شد. 

چراغ مه شکن جلو
)CTI Euro V 2.7CTI, 1.9(

زمانـی کـه حلقـه ی بیـرونـی دستـه راهنمـا در حـالت 
)شکل نورپایین( یـا  قـرار دارد، چـرخاندن حلقـه ی 
دسته راهنما به حالت  باعث روشن شدن چراغ های 
مه شکن خواهد شد. در همین حال چـراغ نشـانگر چراغ 
مه شکـن جلـو در پشت آمپر روشن شده و بـا چـرخاندن 
حلقه به حالت خاموش، چراغ مه شکن خاموش می شود. 

 هنگام استفاده از چراغ مه شکن، سوییچ باید در 
حالت باز قرار داشته باشد. 
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چراغ مه شکن عقب
)CTI Euro V, 2.7CTI  1.9(

کلیـد مه شـکن عقب بر روی دسـته راهنما قـرار دارد. 
زمانـی کـه حلقـه ی بیرونـی بـر روی حالـت  یا 
 قـرار دارد، می توانیـد دکمـه ی مرکـزی دسـته 
راهنمـا را از  بـه  بچرخانیـد و رهـا کنیـد تا مه 
شـکن عقب روشـن شـود. در این میان چراغ نشـانگر 
مـه شـکن عقـب در جلـو داشـبورد روشـن می شـود. 
انجـام دوبـاره ایـن مراحل باعث خاموش شـدن چراغ 
نشـانگر مه شـکن عقب در جلو داشـبورد خواهد شـد. 

توجه
از آن جـا کـه مه شـکن عقـب چشـم را می زنـد، 
روشـن کـردن آن تنهـا در شـرایط دیـد ضعیـف 

اسـت.  مجاز 

کلید کنترل کننده مرکزی داشبورد

1. با فشـردن دکمـه ی خاموش و روشـن ESC، آن را 
کنید.  کنترل 

2. کلیـد چراغ سـقفی عقـب باعث روشـن و خاموش 
شـدن آن می شود.

3. اگـر خـودرو دچـار ایراد شـد یا در شـرایط و محیط 
جـاده ی خاصـی بودید، چـراغ راهنما پس از فشـردن 

کلید چراغ فاشـر، روشـن خواهد شـد. 

چراغ سقفی جلو
کلید چراغ سقفی جلو 3 حالت دارد:

باشـد  بـاز  از درهـا  ایـن حالـت اگریکـی  »در«: در 
چـراغ سـقفی جلـو روشـن می شـود. اگـر درب بیش 
از 30 ثانیـه بـاز بمانـد، چراغ به طور خـودکار خاموش 

شـد.  خواهد 
زمانـی که سـوییچ در حالت »قفل« یـا »ACC« قرار 
دارد و درها بسـته هسـتند، چراغ سـقفی جلو با 6 ثانیه 

تاخیر خاموش خواهد شـد. 
»روشـن«: در حالـت روشـن، چـراغ سـقفی روشـن 

ماند. خواهـد 
»خامـوش«: در حالـت خامـوش، حتی باز شـدن درها 

نیز چـراغ را روشـن نخواهد کرد. 
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 CTI Euro V, 2.7CTI1.9 دسته راهنما
روشن کردن چراغ راهنما

چـراغ راهنمـا تنهـا زمانـی کار  می کنـد کـه سـوئیچ 
در حالـت بازباشـد. بـرای گـردش به چپ، لطفـاً اهرم 
چـراغ راهنمـا را پاییـن بکشـید. بـرای گـردش بـه 
راسـت، لطفـاً اهـرم چـراغ راهنمـا را باال بکشـید. در 
ایـن زمان چراغ نشـانگر مربوطه در جلو داشـبورد نیز 

بـه حالـت چشـمک زن در خواهـد آمد. 
پـس از از اتمـام گـردش و بازگشـت فرمـان به حالت 
عـادی، سـیگنال چـراغ راهنما و چراغ نشـانگر آن نیز 
بـه حالـت اصلی خـود بازگشـته و به صورت خـودکار 

خاموش خواهند شـد. 

سوئیچ چراغ جلو

حلقه انتهایی سوئیچ کنترل چند منظوره برروی دسته 
راهنما را به حالت اول چرخانده تا چراغ نشانگر، چراغ 
پاک، چراغ جلو داشبورد، و المپ کنسول مرکزی را 
روشن کنید. برای روشن کردن چراغ جلو، حلقه را به 

حالت دوم بچرخانید. 

از  یـک  هـر  در  جلـو  چـراغ  سـوئیچ  وقتـی   
موقعیت هـای مذکـور باشـد، چراغ هـا پـس از بسـتن 

کلیـد روشـن خواهـد مانـد. 
پیشنهاد می شود برای اجتناب از خالی شدن ظرفیت 
باتری و روشن نشدن خودرو، از خاموش بودن چراغ ها 

اطمینان حاصل فرمایید. 

روشن شدن خودکار چراغ ها

چرخانـدن سـوئیچ بـه حالت خـودکار، باعث روشـن 
شـدن خـودکار نور بـاال در تاریکی یا نـور کم خواهد 
شـد.چراغ هـا زمانی کـه محیط روشـن تر شـود، به 

صـورت خـودکار خاموش خواهد شـد. 
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سوئیچ چراغ نور باال

سـتون انتهایـی دسـته راهنمـا را تا رسـیدن به  به 
عقـب بچرخانید، اهـرم را به جلو هل دهیـد تا صدای 
»کلیـک« را بشـنوید، و نـور باال روشـن خواهد شـد. 
چـراغ نشـانگر نـور باال در جلو داشـبورد نیـز همزمان 
بـا روشـن شـدن نور بـاال روشـن خواهـد شـد. اهرم 

راعقـب آورده تـا چراغ بـه حالت عـادی برگردد. 

روشن کردن لحظه ای چراغ های جلو

بـرای یکبـار نـور بـاال دادن، اهـرم را یک بـار بـه 
سـمت خـود کشـیده و رهـا کنیـد. می تـوان حتـی 
زمانی کـه سـوئیچ در حالـت »خاموش« قرار داشـته 
باشـد، چراغ هـا روشـن خواهند شـد. اگر اهـرم را به 
عقـب بکشـید و رهـا نکنیـد، چـراغ نور باال تـا زمان 

رهـا نکـردن اهـرم روشـن خواهـد ماند. 

برف پاک کـن شیشـه ی جلـو

اهـرم مربوط به شیشـه شـور می تواند بـرف پاک کن 
و پمپ شیشه شـوی آن را کنتـرل می کند. روش های 

کنترل بـه این صورت می باشـند: 

یکبار فعال کردن برف پاک کن
دسـته ی سـوئیچ ترکیبی را باال ببرید و آن را در حالت 
“یکبـار حرکـت” قـرار دهیـد، بـا ایـن کار برف پاکـن 
شـروع بـه کار کـردن  می کنـد. بـدون وارد نکـردن 
نیـروی خارجـی، دسـته مربوط به شیشـه شـوروبرف 
پاک کـن سـر جـای خـود بازگشـته و بـرف پاک کن 

از کار می ایسـتد. 
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حرکت برف پاک کن با تاخیر زمانی
دسـته ی مربـوط بـه بـرف پاک کـن را پایین بـرده و 
در موقعیـت »INT” قـرار داده و بـازه زمانی مناسـب 

را  انتخـاب کنید.

عملکرد برف پاک کن با سرعت پایین 
دسـته ی سـوئیچ ترکیبـی را پاییـن ببریـد و و آن را 
در حالـت »LOW« قـرار دهیـد تـا بـرف پاک کن با 

سـرعت کـم کار کند. 

پاک کردن با سرعت باال
دسـته ی سـوئیچ ترکیبـی را پاییـن بـرده و آن را در 
حالـت »HI« دهیـد تـا بـرف پـاک کـن بـا کـم بـا 

سـرعت بـاال کار کنـد. 

خاموش کردن برف پاک کن جلو
دسـته ی بـرف پـاک کـن را در حالـت »OFF« قرار 

داده تـا بـرف پـاک کـن از کار بیفتد.

نحـوه تنظیـم تایمـر برف پاکن جلـو 

در حالـت “INT” سـرعت برف پاکن می تواند توسـط 
چرخانـدن حلقـه پایینـی دسـته مطابق شـکل تنظیم 

شود.

فعال کردن عملکرد پمپ شیشه شوی جلو

برای پاشـیدن آب به شیشـه ی جلو، اهرم دسـته برف 
پاک کن را به سـمت خود بکشـید. 

 توجه
زمانی کـه بـرف پاک کن در در دمـای پایین کار    

می کنـد، از عـدم یخ زدگـی تیغه ها یا چسـبیدن 
آنهـا بـه شیشـه اطمینـان حاصـل فرماییـد، در 
غیـر این صـورت، امکان سـوختن موتـور برف 

پاک کـن وجـود دارد. 
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در هنـگام کارکـرد، اگـر یـخ روی شیشـه یـا هر   
مانعـی باعـث قطع عملکـرد برف پاک کن شـد، 
احتمـال زیـادی بـرای سـوختن موتـور آن وجود 
دارد. خـودرو را متوقـف کـرده، سـریعاً خـودرو را 
خامـوش کـرده و بـرای سـهولت حرکـت بـرف 

پاک کـن شیشـه جلـو را پـاک کنیـد. 

اگر سـطح شیشـه جلو خشـک بود از بـرف پاک   
کـن اسـتفاده نکنیـد. در غیر این صـورت ممکن 
اسـت بر روی شیشـه خـط افتـاده و صدمه ببیند. 
همچنین امکان سـاییدگی زود هنـگام تیغه های 

بـرف پاک کـن نیز وجـود دارد. 

زمانـی کـه مــوتور شیشه شور آب نمـی پاشـد،   
لطفــاً تمـام شدن یـا یخ زدن مایـع شیشه شوی 

را بررسـی نمایید. 

آفتابگیر 
افتابگیر جلو

خودرو شـما مجهز بـه آفتابگیر بـرای حفاظت راننده 
و سرنشـین در مقابـل نـور خورشـید از ناحیـه جلو و 
کنـار خودرو اسـت. لطفـاً بـرای رهایی از نور شـدید 

خورشـید، آفتابگیر را پایین بکشـید. 

آینه دید عقب جانبی
قبـل از رانندگـی آینـه  دید عقـب جانبـی را در حالت 

مناسـب قرار داده تا دید مناسـبی داشـته باشـید. 
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تنظیم برقی آینه های بغل 

زاویه ی دید آینه های برقی بغل می توانند در چهار جهت 
تا 7 درجه کم و زیاد شود. برای تنظیم آینه های چپ و 

راست از کلید مربوطه استفاده کنیـد. 
برای تنظیم موقعیت آینه های بغل:

1. حالـت کلیـد را در حالـت »R« یا »L« قـرار دهید تا 
مکانیـزم تنظیـم آینه بغل را فعال سـازید. 

2. همانطور که در تصویر نشان داده شده دکمه تنظیم 
مربوطه را برای تنظیم مناسب زاویه ی آینه های بغل فشار 

دهید. 

جمع کردن آینه بغل از بیرون

برای جمع کردن آینه های بغل، آینه ها را به داخل فشار 
دهید.

در زمـان پـارک خـودرو در مـکان باریـک، پیشـنهاد 
می شـود آینه هـا را جمـع کنیـد. 

 توجه
زمانی که آینه های بغـل را جمع می کنیـد از قراردادن 
انگشتان دست بین آینه و نگهدارنده ی آن، به منظور 

جلوگیـری از آسیب دیـدگی، خـودداری نماییـد. 

آینه ی داخلی جهت دید عقب

آینـه ی داخلـی عقـب در بـاالی قسـمت راننـده قرار 
داده شـده اسـت. قبـل از رانندگـی، بـرای رسـیدن به 
موقعیـت دلخـواه آینـه، آن را همـراه آینه هـای بغـل 

تنظیـم نماییـد تا دید مناسـبی داشـته باشـید. 
برای تنظیم آینه ی عقب، آن را مسـتقیماً با دسـت به 

چپ و راسـت بچرخانید. 
اگـر نـور خـودروی پشـتی چشـم را میزند، خـودرو را 
متوقـف کـرده، و دکمـه ی ضـد تابـش را بـرای دفع 
بازتـاب نـور در آینـه ی بغـل فشـار دهید تـا رانندگی 

ایمنی داشـته باشـید. 
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صندلی راننده

 هشدار 
هـرگز صندلی راننـده را در هنگام راننـدگی تنظیم 
نکنیـد تـا از تصـادفـات و پیـامدهای حـادثه آفـرین 

پیشگیری کنیـد. 

بـرای حرکـت طولـی روی ریـل، اهـرم تنظیـم را باال 
بکشـید و در موقعیـت مناسـب اهـرم را رها کـرده و با 
تـکان دادن طولـی صندلـی، از قفـل شـدن صندلـی 

مطمئن شـوید. 

تنظیم شیب پشتـی صندلی 

برای تنظیم شـیب پشـتی صندلـی با خم شـدن رو به 
جلو، وزن بدن را از پشتی صندلی برداشته، اهرم تنظیم 
شـیب موجود در لبه ی خارجی صندلی را بکشـید. پس 
از رسـیدن بـه شـیب مـورد نظـر اهـرم را رها کـرده و 

موقعیـت عمودی مناسـب را انتخاب کنید.

توجـه: شـیب ردیـف آخـر صندلی هـای خـودرو قابل 
تنظیم نیسـت. 

 هشدار
بـرای جلوگیـری از آسـیب رسـیدن بـه بـدن در 
زمـان تصادف یـا توقف ناگهانـی، در حین رانندگی 
موقعیـت پشـتی صندلی راننـده و سرنشـینان را به 
حالـت عمودی نگـه دارید. اگر پشـتی ها شـیب دار 
باشـند، اثر محافظتی کمربند ایمنی صندلی بسـیار 
کاهـش می یابـد. بـه هنـگام ضربـه خـوردن اگـر 
پشـتی ها شیب داشته باشـند، راننده و سرنشینان از 
قسـمت پایینی کمربند ایمنی سـرخورده و کمربند 
ایمنـی نمی توانـد محافظتـی همـه جانبه ارائـه دهد.

تنظیم طولی زاویه ی صندلی
بـرای تنظیـم طولی زاویـه ی صندلی، اهـرم جلویی و 
پشـتی تنظیـم موجود در لبه ی خارجـی صندلی را باال 
کشـیده، بـدن خود را به جلـو و عقب خم کـرده، و در 
زاویـه ی مناسـب اهـرم را رهـا کنیـد تا حالـت ارتفاع 

صندلی قفل شـود. 
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صندلی سرنشین دو تایی جلویی 

زاویـه ی پشـتی صندلـی و قسـمت پشـتی آن قابـل 
تنظیـم نیسـت، و صندلـی مجهز به کمربنـد ایمنی با 

قفـل 3 نقطه ای اسـت. 

صندلی سرنشین ردیف پشتی
صندلی تکی ردیف پشتی

تنظیم 1 

صندلی تکی ردیف پشتی
تنظیم2 

صندلی پشتی دوگانه
تنظیم 1
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پشت سری
تنظیم ارتفاع

ارتفـاع پشـت سـری قابـل تنظیـم اسـت و  می توانـد 
بـا توجـه بـه قـد سرنشـین تنظیم شـود. پشـتی سـر 
بـا تنظیـم درسـت  می توانـد در کنـار کمربنـد ایمنـی 

محافظـت خوبـی بـه ارمغـان آورد. 
بـرای باال آوردن پشـت سـری ، آن را به سـمت   

باال بکشـید برای پایین آوردن آن، پشـت سـری 
را به سـمت پایین فشـار دهید، همزمـان دکمه را 
در جهت نشـان داده شـده در شکل فشـار دهید. 

باالتریـن حـد محافظت زمانی اتفـاق می افتد که   
لبـه ی بیرونی پشـت سـری، هم تـراز یـا باالتر از 

ارتفاع چشـم ها قـرار دارد. 

برداشتن پشت سری و نصب آن

برای برداشـتن پشـت سـری دکمه را نگه داشـته   
و آن را تـا جـای ممکن باال بکشـید، و پشـتی را 

خـارج کنید. 
میله هـای پشـت     بـرای نصـب پشـت سـری، 

سـری را در در محـل خـود قرار داده و به سـمت 
پاییـن فشـار دهید. 

غربیلک فرمان چند منظوره
)CTI Euro V, 2.7CTI 1.9(

کلید چند منظوره

عملکرد دکمه
1. باال بردن میزان صدا

 ”OK“2. حالـت تعویـض و تغییـر مـوج رادیـو و کلیـد
سـفری کامپیوتر 

3. پایین بردن میزان صدا 
4. بـاال بـردن فرکانـس و ایسـتگاه بعـدی رادیـو و 

سـفری کامپیوتـر   ”UP“کلیـد
5. پاییـن بـردن فرکانـس و ایسـتگاه قبلـی رادیـو و 

سـفری کامپیوتـر   ”DOWN“کلیـد
6. قطع صدا
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کلید کروز کنترل

عملکرد دکمه
1. باالبـردن سـرعت در کروز

2. کلیـد بازیابـی سـرعت قبلـی/ افزایـش سـرعت 
ذخیـره شـده

3. کلیـد تثبیـت سـرعت مطلـوب/ کاهـش سـرعت 
شـده ذخیره 

4. دکمـه روشـن و خـاموش کـردن
5. دکمـه تاییـد و انتخـاب 

6. لغوکـردن کروز
7. پاییـن بـردن سـرعت در کـروز

سیسـتم کـروز کنتـرل می تواند هـر سـرعتی را ثابت 
نگـه دارد. محـدوده سـرعت می تواند بیـن 40 تا 160 
کیلومتـر در سـاعت باشـد. زمانـی کـه در سراشـیبی 
یـا سـرباالیی قـرار داریـد، ممکن اسـت بین سـرعت 

واقعـی و سـرعت ثابـت تفاوت وجود داشـته باشـد. 
اگـر شـرایط جـاده بـه شـما اجـازه ثابت نگهداشـتن 
سـرعت را نمیدهـد لطفـاً از کـروز کنتـرل اسـتفاده 
نکنیـد. اگـر خـودرو مجهـز بـه گیربکـس اتوماتیک 
اسـت، کـروز کنتـرل تنهـا در حالـت اتوماتیـک قابل 

بود.   اسـتفاده خواهـد 
شروع

زمانـی کـه سـرعت بـاالی 40 کیلومتـر بـر سـاعت 
(« واقـع در در قسـمت باالیـی  اسـت، دکمـه ی »)
فرمـان را فشـار دهید تا چراغ نشـانگر »)شـکل(« در 
پشـت آمپـر روشـن شـود. بـرای رسـیدن به سـرعت 
مـورد نیـاز، با اسـتفاده از پـدال گاز سـرعت را افزایش 
داده و سـپس دکمـه ی »SET\-« را فشــار دهیــد؛ 
سـرعت جدیـد حفـظ خواهـد شـد. حـاال می توانیـد 

پـدال گاز را رهـا کنید. 
در آغـاز کروز کنترل، اگر سـوئیچ بسـته باشـد و دوباره 
بـاز شـود، کـروز کنتـرل همچنان فعـال باقـی خواهد 

مـاند. 

شتاب
بـرای افزایش سـرعت سیسـتم کـروز، مراحـل زیر را 

اجـرا کنید:
برای افزایش سرعت، دکمه ی »RES\+« را فشـار داده 
و نگه دارید و در سـرعت مورد نظـر آن را رهـا کنید. 

 ،»+\RES« بـا هر بار فشـار دادن لحظه ای دکمـه ی
سرعت خودرو 1 کیلـومتر در ساعت افـزایش خـواهد 

یافت. 
کاهش سرعت

برای کاهش سرعت سیستم کروز، هر یک از مراحل 
زیر قابل اجرا هستند:

تا  دارید  نگه  و  فشرده  را   »-\SET« دکمه ی   .1
سرعت خودرو به تدریج کم شده، و در سرعت مورد 

نظر آن را رها کنید.
،»-\SET« 2. با هر بار فشار دادن لحظه ای دکمه ی 

افزایش خواهد  سرعت خودرو 1 کیلومتر در ساعت 
یافت. 

خارج شدن از حالت کروز کنترل
بـرای خـارج شـدن از سیسـتم کـروز، هـر یـک از 

مراحـل زیـر قابـل اجـرا هسـتند:
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پدال تـرمز را فشـار دهیـد. 
(« روی فـرمان را فشـار دهید.  دکمـه ی »)

هر یک از مراحل باال می تواننـد سـرعت خـودرو را از 
سیستم کـروز خارج سـازند، اما سیستـم کامًا بستـه 

نخواهـد شـد. 
بازیابی سـرعت حفظ شـده

اگر می خواهیـد سـرعت حفظ شـده خـود را بازیابیـد، 
به این صـورت عمـل کنیـد:

دکمه ی »RES\+« را فشار دهید؛ با پـدال گاز سـرعت 
را باال نبرید. 

اگـر بـا پـدال گاز سـرعت را از سـرعت کـروز باالتـر 
ببریـد، با رهاکردن پدال، سرعت به حالت ثابت، خـود 

خود بازخواهد گشت. 
پاک کردن حافظه ی سرعت ثابت کروز

بـا فشـردن دکمـه ی »)شـکل(« یـا بسـتن سـوییچ، 
حافظـه ی سـرعت تنظیم شـده ی کـروز کنتـرل پاک 
خواهـد شـد، و دفعـه ی بعـد نیاز بـه تنظیم مجـدد آن 

ست.  ا

پـدال ها
پـدال کالچ، تـرمز و گاز

پدال های داخل اتاق راننـده به ایـن صـورت در شکل 
آمده انـد:

1. پدال کاچ
2. پدال ترمز 
3. پدال گاز 

از کارکردن درست همه پدال ها اطمینان حاصل کنید. 
از قرار دادن اشـیا در در فضای جلوی پا خودداری   

فرماییـد، چـرا که امکان سـر خوردن آنهـا به زیر 
پدال هـا وجـود دارد. از قـرار دادن زیرپایـی لیـز یا 

فـرش کـه بـه راحتی جمع شـده یـا زیـر پدال ها 
سـر می خورند خـودداری فرمایید. 

در زمـان بـروز اشـکال در تجهیزات ترمـز، پدال   
ممکن اسـت بیشـتر عقـب برود. 

از عقـب رفتـن کامل پـدال کاچ و ترمـز تا انتها   
اطمینـان حاصل فرمایید. 

تمـام پدال هـا بایـد قابـل بازگشـت بـه وضعیت   
اصلـی خود بـدون هیچ مشـکلی باشـد. بنابراین 
از زیرپایـی مناسـب بیـن فضای پدال ها اسـتفاده 

نمایید. 

 هشدار
هیـچ وسـیله ای در فضـای اسـتراحتگاه پـا قـرار 
ندهیـد. ایـن بـه ایـن علـت اسـت کـه در هنـگام 
وسـایل  ایـن  شـدید،  ترمـز  یـا  تصـادف  وقـوع 
می تواننـد حرکـت کـرده و حرکـت پـدال ترمـز را 
مسـدود کننـد. در این صـورت پدال ترمـز، کاچ، و 

گاز کار نخواهنـد کـرد.
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جعبه داشبورد
جعبه داشبورد بزرگ جلوی صندلی شاگرد

این جعبه داشـبورد بزرگ زیر فرم داشـبورد در سـمت 
شـاگرد قـرار دارد. بـرای بازکـردن جعبـه داشـبورد، 

دسـتگیره را بکشید. 

جعبه داشبورد کوچک جلوی صندلی شاگرد

این جعبه داشبورد کوچک روی فرم داشبورد در سمت 
شاگرد قرار دارد. برای باز کردن آن، دکمه روی آن 

را فشار دهید. 

 توجه
خودداری  داشبورد  فرم  روی  اشیـا  قـراردادن  از 
فرمایید. این اشیـا ممکـن است در حیـن راننـدگی 

بـه اطراف پـرت شـوند. 

جاسیگاری

درپوش جاسیگاری را به داخل و به سمت خـودکشیـده 
و سپـس آن را خــارج سـازیـد. بـرای تمیـزکـردن، 

جاسیـگاری را از محفظـه ی خـود خارج کنیـد. 
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فندک

دکمـه فنـدک را بـه داخـل فشـار دهیـد. زمانـی کـه 
قسـمت المنـت داخل فنـدک قرمز شـد، دکمه بیرون 
خواهـد آمد. بافاصله سـیگار را با آن روشـن کنیــد. 

 هشدار
احتیاطی  بی  کنید!  احتیاط  سیگار  کشیدن  هنگام 

ممکن است منجر بـه آتش سوزی شود. 

از قـراردادن اشیـا قـابـل احتـراق در جـاسیـگاری 
خودداری کنیـد. ته سیـگارهای روشن ممکـن است 
این اشیا را مشعل ساخته و به خودرو آسیب برسانند.
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سیستم تهویه هوا
جانمایی دریچه  های تهویه هوا

دریچه هوای مرکزی
دریچه هـای هـوای مرکـزی در میان قاب داشـبورد 
قـرار گرفتـه شـده اند. بـرای تنظیـم جهـت جریـان 
هـوا، اهـرم تنظیم داخـل دریچه های هـوا را به باال، 

پاییـن، چپ، و راسـت حرکـت دهید. 
دریچه های کناری

دریچه هـای کنـاری، در کناره های قاب داشـبورد قرار 
دارنـد. بـرای تنظیـم جهت جریـان هوا، اهـرم تنظیم 
داخـل دریچه  هـای هـوا را بـه بـاال، پاییـن، چـپ، و 

راسـت حرکـت دهید. 
اهرم تنظیم کننـده ی دریچه هـای کنـاری، برای کنترل 

خـروجی جـریان هـوا، قابلیت باز و بسته شدن دارند. 
حالت بـاز و بستـه دریچـه ها

بـا فشـردن جهت بـاز و بسـته روی دریچه  هـا مطابق 
شـکل، آنهـا را باز و بسـته کنید. 

 توجه
دریچه ها ی هوا را پاکیزه نگه دارید. 
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 A/C عملکرد سوئیچ و دکمهپنل کنترل
A/C سوئیچ کمپرسور

بـرای روشـن و خامــوش کردن کمپرسـور استفــاده 
 می شـود. زمانی کــه کمپرسـور روشن اسـت، المپ

ال ای دی نشـانگر روی دکمه نیز روشـن خواهد شـد، 
و بـا خامـوش کردن کمپرسـور، خاموش می شـود.

  سـوئیچ تغییـر گـردش هـوا

ایـن سـوئیچ  می توانـد مسـیر گـردش جریان هـوا را 
تغییـر دهد. برای گـردش هوای داخلی خـودرو دکمه 
را یکبـار فشـرده، و بـرای گـردش هـوای خارجـی، 

دوبـاره دکمـه را فشـار دهید.

چـراغ نشـانگــر ال ای دی روی سـوئیچ، زمانـی کـه 
گـردش هـوای داخلی فعـال اسـت، روشن شـده، و با 
انتخـاب گردش هـوای خارجی، خاموش خواهد شـد. 
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  کلید تنظیم دما
بـرای حفـظ دمـای ایـده آل، به منظـور تنظیم سـرما 
و گرمـای دمـای هـوا، از ایـن کلیدهـا اسـتفاده کنید. 
دمـای A/C می توانـد بیـن 17 تـا 32 درجـه تنظیـم 
شـود. نشـانگر آبی به معنی وزش باد سـرد و نشـانگر 

قرمـز بـه معنـی وزش باد گرم اسـت. 

 تنظیم کننده سرعت دمیدن باد تهویه ی 
هوای جلو

این تنظیم کننـده می تواند سـرعت دمیدن باد تهویه ی 
هـوای جلـو را تنظیـم کنـد. 

MODE دکمه انتخاب کننده ی حالت
پنج حالت برای انتخاب نحوه دمیدن A/C خودرو به 
انتخاب شما وجود دارد. با انتخاب هر حالت، نشانگر 
مربوط به آن بر روی ال ای دی نمایان خواهد شد. 

A/C دکمـه ی خاموش کردن OFF
فشردن این دکمه می تواند A/C را خاموش کند. 

 حالت پا
در ایـن حالـت جریان هـوا از محفظه هـای کف خارج 

می شود. 

 حـالت گرمـایش شیشه و پا
در ایـن حالت جریان هـوا از محفظه های گرم کننده ی 
شیشـه ی جلو محفظه هـای گرم کننـده ی پنجره های 
چـپ و راسـت، و محفظه های کف خارج خواهد شـد. 

 حـالت گرمایش
در این حالت جریان هـوا از محفظه هـای گـرم کننده ی 
شیشه ی جلـو و محفظه هـای گرم کننـده ی پنجره های 

چپ و راست خـارج خواهـد شد. 

REAR کنترل بخارشیشه ی عقب
بعد از فشاردادن این دکمه، چراغ نشانگر آن روشن شده 
و بخاری شیشـه عقب شروع به کارکردن خواهد کرد.

 توجه
تنهـا زمانـی کـه کمپـرسور A/C اصلـی در حـال 
کـار کـردن است می توان سردکننـده ی A/C عقب 

را روشـن کرد. 

 دکمـه تنظیم کننده ی سرعت تهویه ی 
هوای عقب

این دکمه می تواند سرعت ورزش باد از بخاری باال و 
محفظـه ی هـوای گرم عقب را تنظیـم کنـد. 

 حالت پا و صورت
در ایـن حالـت جریـان هـوا از از محفظه هـای میانـی، 

کنـاری، و کـف خـارج می شـود. 

 حالت صورت
در ایـن حالـت جریان هوا از محفظـه ی میانی و کناری 

خارج می شـود. 
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الزاماتی در عملکرد تهویه ی هوا
هنگامـی که موقع نشسـتن در خودرو احسـاس گرما 
می کنیـد، لطفـاً بـرای خـروج هـوای گـرم پنجره ها 

را بـاز کنید. 
برای    هوا،  تهویه ی  سیستم  از  استفاده  هنگام 

را  ها  پنجره  خارجی،  هوای  ورود  از  جلوگیری 
ببندید.
هنگامـی که هوای بیرون به شـدت آلوده اسـت،   

لطفـاً بـرای جلوگیـری از ورود دود و گـرد و غبار، 
حالـت »گردش هـوای داخلـی« را انتخاب کنید. 
زمانـی کـه سـطح آلودگـی هـوای بیـرون پایین 
اسـت اسـت لطفاً برای ورود هوای تـازه، حالت را 

بـه »چرخش هـوای خارجـی« برگردانید. 
زمانـی کـه تهویه ی هوا روشـن اسـت، به منظور   

دسترسـی بـه جریـان هـوای خنـک و سـرعت 
بخشـیدن بـه سـرمایش، موقتـاً حالـت »گردش 

هـوای داخلـی« را انتخـاب کنید. 
در زمـان کاهـش سـرعت در ترافیک لطفـاً دنده   

را سـنگین کنیـد. این این کار باعـث افزایش دور 

موتور و در نتیجه افزایش سـرعت کمپرسـور هوا 
خواهد شـد. 

در حین رانندگی های طوالنی، لطفاً برای جلوگیری   
از داغ کردن موتور، تهویه هوا را گاهاً خاموش کنید. 

در زمسـتان یـا دیگر فصل ها کـه از کولر چندان   
اسـتفاده نمی شـود، لطفـاً برای نگهداری شـرایط 
کارکرد سیسـتم کولر و و گـردش مایع موجود در 

آن، گاهاً آن را روشـن نمایید. 
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سیستم صوتی خودرو 

1. کلید انتخاب
2. کلید صدای بلند
3. صفحه نمایش

4. محفظه قرار دادن اشیاء و مدارک
CD 5. ورودی

6. کلید مربوط به جستجوی کانال رادیویی

فشار یا تماس مختصـر: تغییر و جستجوی کانال رادیویی 
فشار یا تماس بیشتر: دخیره کردن کانال رادیـویی

CD 7. کلیـد خروج
8. کلید روشـن و خاموش/ ولوم تغییـر میـزان صـدا

9. کلید پیش فرض 1
روشن کردن رندوم

10. کلید پیش فرض 2
روشن کردن تکرار

11.  کلید پیش فرض 3
CD اسکن

12. کلید پیش فرض 4
فشردن کوتاه: بازگشت بـه 10 ترک قبـل

فشردن طوالنی: ذخیـره ی ایستگاه رادیـویی فعلی در این 
دکمه

13. کلیـد پیش فرض 5
فشـردن کوتاه: اجـرای 10 تـرک بعد

فشـردن طوالنی: ذخیره ی ایستگاه رادیویی فعلی در 
این دکمه

USB 14. درگاه
15. کلید نشان دهنده منبع پخش

انتخاب منبع پخش
16. کلید 
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طرز کار رادیوی خودرو 
امـواج AM و FM کـه از برج هـای مخابراتی محلی 
دریافـت  خـودرو  آنتـن  توسـط  می شـوند؛  ارسـال 
می شـوند. رادیـو ایـن امـواج را از طریـق بلندگو های 

خـودرو پخـش  می کنـد. 
زمانـی کـه خـودرو توسـط امـواج قـوی احاطه شـده 
اسـت، سیسـتم دارای بهترین کیفیت پخـش خواهد 
بـود. اگرچـه در برخـی شـرایط، ماننـد دور بـودن از 
برج های مخابراتی، نزدیک شـدن به سـاختمان های 
بلنـد، پل هـا و دیگـر موانـع، خـودرو امـواج ضعیفـی 

دریافـت می کنـد. 
از  آسـان تر   AM مـوج  دریافـت  بلنـد  مسـافت  در 
مـوج FM اسـت. ایـن بـه این دلیل اسـت کـه امواج 
مخابـره  کوتـاه  تـری  فرکانـس  بـا   AM رادیویـی 
می شـوند. امـواج رادیویـی بـا مـوج کوتـاه می توانند 
توسـط الیـه ی یونیـزه شـده ی هـوا منحرف شـده و 

از موانـع عبـور کند. 

استفاده از گوشی همراه و ابزار ارتباطی بی سیم
خـودرو،  در  موبایـل  گوشـی  از  از  اسـتفاده  زمـان 
سیسـتم صوتـی ممکـن اسـت نویـز ایجاد کنـد. این 
نشـان دهنده ی ایـراد از سیسـتم صوتی شـما نیسـت. 
لطفـاً از گوشـی موبایـل خـود تا جـای ممکـن دور از 

سیسـتم صوتـی اسـتفاده کنید. 
هنـگام اسـتفاده از گوشـی موبایـل یـا ابـزار ارتباطی 
بی سـیم، خـودرو بایـد بـا آنتـن خارجی تجهیز شـده 
باشـد. دریافت سـیگنال تلفن همـراه یا ابـزار ارتباطی 
بی سـیم توسـط آنتن داخلی؛ ممکن اسـت با سیسـتم 
صوتـی خـودرو تداخل ایجـاد کرده و ایمنـی رانندگی 

بزند.  به هـم  را 

 هشدار
هرگـز از تلفـن همـراه خـود در هنـگام رانندگـی 
اسـتفاده نکنیـد. لطفـاً خـودرو را در مکانـی ایمـن 
متوقـف سـاخته، و سـپس بـه تلفـن همـراه خـود 

پاسـخ دهید.
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DVD و CD استفاده از

دیسـک را مطابـق شـکل نگـه داریـد. دقت کنید   
کـه اثر انگشـت بر روی سـطح دیسـک باقـی نماند. 

خراش روی سـطح دیسـک باعث ایجـاد اختال   
در اجرای دیسـک خواهد شـد. 

بـر روی دیسـک چسـب، کاغـذ، یـا برچسـب   
نچسـبانید. 

برای جلوگیری از آسـیب رسـیدن به پخش کننده   
سـی دی، از سـی دی هـای کـج شـده یا آسـیب 

دیده اسـتفاده نکنید.

حفاظت از دیسک

پس از اسـتفاده از دیسـک آن را در پوشـش خود،   
در مکانـی خنک و دور از تابش نور خورشـید قرار 

دهید.
هنـگام خروج دیسـک، آن را بـه زور خارج نکنید   

تـا به پخش کننده یا دیسـک آسـیب نرسـد. 
زمانـی که پخش کننده خاموش اسـت یا سـوییچ   

بسـته اسـت، بـرای خارج کـردن دیسـک تاش 
نکنید. 

DVD و CD مراقبت از

اثـر انگشـت، گرد و غبار، و خاک روی سـطح دیسـک 
باعـث خرابـی آن می شـود. از پارچـه ی تمیـز بـرای 
پاک کردن سـطح دیسـک اسـتفاده کنید. طبق شکل، 

دیسـک را از داخـل بـه خارج تمیـز کنید. 
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جعبه دنده ی دستی 

جعبه دنده های پنج و شش سرعته
موقعیـت هـر دنـده در بـاالی اهـرم دسـته  ی دنـده 
نشـان داده شـده اسـت. هـر دنـده بـرای سـهولت 

تعویـض، مجهـز بـه دنـده برنجـی می باشـد. 

توجه:
1. برای قرار دادن گیربکس در دنده عقب در خودروهای 
با جعبه دنده شش سرعته، خودرو را کاما متوقف کرده و 
سپس ضـامن زیـر سردنـده را بـه سمت باال کشیـده و 
دنده عقب را انتخاب کنیـد. انتخـاب دنـده عقب در حالی 
که خودرو درحال حرکت است به گیربکس آسیب میزند. 

2. تعویـض دشـوار دنـده قبـل از بـاال رفتـن دمـای 
روغـن گیربکـس در هـوای سـرد طبیعی اسـت و به 

گیربکـس صدمـه ای وارد نخواهـد کـرد. 

3. اگـر تعویـض دنـده گاهی اوقات بسـیار دشـوار بود 
دنـده را در حالـت خـاص قـرار دهید، پـدال کاچ را 
رها کرده، و سـپس پدال کاچ را فشـار داده و دنده 1 

یـا دنـده عقب را انتخـاب کنید. 

4. هرگز برای اسـتراحت دسـت خود را برروی دسـته 
دنـده قرار ندهید چون این کار باعث آسـیب رسـاندن 

بـه ماهک هـای تعویض دنده خواهد شـد. 

 توجه
به هنگام دنـده معکوس از 5 به 4، هـرگز دنـده را به 
اشتباهـا به 2 نبرید. این امـر سبب باال رفتـن دور موتور 
شده و آسیب تا محدوده قرمز رنگ خواهد گـرفت. و 

این امر باعث آسیب دیدن به موتور خواهد شد. 

تعویض دنده
سرعت پیشنهادی برای تعویض دنده 

)جدول سرعت پیشنهادی تعویض دنده( 

 سرعت پیشنهادی خودرودنده 1-2    
 20 کیلومتر بر ساعت

 سرعت پیشنهادی خودرو دنده 2-3    
40 کیلومتر بر ساعت

  سرعت پیشنهادی خودرودنده 3-4    
 55 کیلومتر بر ساعت

  سرعت پیشنهادی خودرودنده 4-5
75 کیلومتر بر ساعت

  سرعت پیشنهادی خودرودنده 5-6
 85 کیلومتر بر ساعت
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دنده را طبـق جدول باال تعـویض کنیـد تا از راننـدگی 
آسـوده و اقتصـادی بهـره ببریـد. 

هنـگام تعویـض دنـده بـه هماهنگـی بیـن دور   
موتـور و سـرعت دقـت کنیـد. 

تعویـض دنـده ی بـه موقـع می تواند عمـر موتور   
را افزایـش داده و مصـرف سـوخت را بهینـه نماید.

عملکرد کالچ
قبل از تعویض دنده پدال کاچ را تا انتهــا فشـار   

داده و سـپس بـه آرامی رها کنید. 
از پـدال کاچ به عنـوان اسـتراحتگاه پـا اسـتفاده   

نکنید تا از سـاییدگی زودهنـگام کاچ جلوگیری 
شود. 
هنگام رانندگـی در سـراشیبی از نیـم کاچ استفاده   

نکنید تا باعث فرسودگی زود هنگام کاچ نشود. 
زمـان پـارک کردن خـودرو در سراشـیبی با ترمز   

دسـتی ازپـدال کاچ به طـور مکرر اسـتفاده نکنید. 
استفاده زیـاد از نیـم کاچ را از عـادت راننـدگی   

خود خارج کنید تا عمر مفیـد کاچ افـزایش یابـد. 

مهارت هـای رانندگی برای خـودروی مجهز 
به جعبه دنده دسـتی

پیشـنهاد می شـود با موتـور دیـزل CTI 1/9 را در   
جـاده ی هموار با دنـده ی 2 رانندگی را آغاز نمایید. 
دنده 1 می تواند برای سـرباالیی، سـرعت پایین، و 

کشـیدن خودروی دیگر اسـتفاده شود. 
رانندگـی بـا دنـده خـاص در سراشـیبی بسـیار   

خطرنـاک اسـت، از ایـن رو توصیـه می شـود نـه 
تنهـا بـرای کاهـش مصرف سـوخت، بلکـه برای 
رانندگـی بهینـه در سراشـیبی از دنـده اسـتفاده کنیـد. 

از پـدال ترمـز بـه منظـور اجتنـاب از داغ کـردن   
لنـت ترمـز و عملکرد ضعیـف آن، به صـورت زیاد 
اسـتفاده نکنید. هنـگام پایین آمدن در سراشـیبی 
لطفـاً سـرعت را کاهـش داده و از دنـده سـنگین 

اسـتفاده کنید. 
قبـل از کم کـردن دنـده سـرعت را کم کنیـد تا از   

آسـیب دیـدن موتور جلوگیری شـود. 
قبـل ازقـرار دادن گیربکس در دنده عقـب، خودرو   

را کامـا متوقف کنید. 
هنـگام رانندگـی در سـطوح صـاف  و صیقلـی   

احتیـاط خاصـی را مد نظـر خود قـرار دهید، علی 
الخصـوص در زمـان ترمـز گرفتـن؛ گاز دادن و 
تعویض دنده که سـبب تغییر ناگهانـی دور موتور 
در سـطح صاف شـده و سـبب لیز خوردن تایرها 
و از دسـت رفتن چسـبندگی و عدم کنترل خودرو 

خواهد شـد. 
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 هشدار
. امـکان از دسـت رفتن کنترل وسـیله نقلیه و چپ 

شـدن آن در سـرعت باال وجود دارد. 
. زمانـی کـه دو السـتیک یـا بیشـتر از خطـوط 
جـاده  خـارج شـوند، چرخش سـریع فرمـان باعث 
مـی گـردد تا کنتـرل خودرو از دسـتان شـما خارج 
شـود. در این شـرایط سـرعت را را کم کرده و بین 

برگردید.  خطـوط 
. در هنگام وارد شـدن ضربه، سرنشینی که کمربند 
ایمنی خود را نبسـته باشـد بسیار آسـیب پذیر بوده، 

امکان مرگ وی نیـز وجود دارد. 
. رانندگی با سرعت غیر مجاز اکیداً ممنوع است.

سیستم ترمز
قطعـات گوناگـون سیسـتم ترمـز از نظر ایمنی بسـیار 
مهم هسـتند. لطفاً در حفظ و نگهداری آن کوشـا بوده 
و سیسـتم ترمز را به صورت دوره ای در نمایندگی های 

مجاز بررسـی نمایید. 

سـرویس تـرمز

خـودروی شـما مجهـز بـه سیسـتم بوسـتر ترمز   
چهـار چـرخ بـوده و وظیفـه ی آن، ترمز کـردن با 
کوچکتریـن نیـروی وارده بـر پـدال ترمـز اسـت. 
سیسـتم ترمز ضد قفـل )ABS( می تواند به کنترل 

فرمـان در مواقـع ترمـز اضطراری کمـک کند. 
سیسـتم ترمـز مجهز بـه طراحی بـا مـدار دوگانه   

اسـت. در صورتی که یک مدار آسـیب ببیند، مدار 
دیگـر همچنـان به طور معمـول کار خواهـد کرد. 
زمانـی کـه فقـط یکـی از مدار ها ی سیسـتم ترمز 
عمل  می کند، فشـار بیشـتری بـر روی پدال ترمز 
وارد نماییـد؛ چراکـه ترمـز خـودرو در این شـرایط 

سـخت تـر عمل خواهـد کرد. 
زمانـی کـه چـراغ هشـدار سیسـتم ترمـز روشـن   

اسـت، نشـان مـی دهد کـه احتمـااًل روغـن ترمز 
خودرو تمام شـده اسـت. اگر بعد از افـزودن روغن 
ترمـز، چـراغ هشـدار همچنان روشـن بـود، لطفًا 
خـودرو را در اسـرع وقـت توسـط نمایندگی هـای 
مجاز بررسـی نمایید. اگر قادر به رانندگی نیسـتید، 
لطفـاً خـودرو را با کشـنده یـا راه هـای ایمن دیگر 

حمـل کنید. 
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توجـه: زمانی که سیسـتم ABS عمـل می کند، حس 
تـکان خـوردن پـا روی پدال کاما طبیعی می باشـد. 

 هشدار
به هنگام ایجاد اختال در سیستم ترمز و تشخیـص 
آن، لطفاً بافاصله با نماینـدگی هـای مجاز تمـاس 
حاصل فرمایید. رانندگی با تـرمزهای خراب بسیـار 
خطرناک بوده و ممکن است منجر به تصادف های 

مرگبار شود. 

ترمز دستی

لطفـاٌ وقتـی کـه خـودرو را پـارک مـی کنیـد از   
ترمز دسـتی استفاده نمایید.برای اسـتفاده از ترمز 
دسـتی؛ اهـرم مربوط به آن را با فشـار به سـمت 

باال بکشـید.
زمـان پـارک کـردن در سـرپایینی، اگـر وسـیله   

مجهـز بـه جعبه دنده دسـتی بـود، پـس از پارک 
کـردن دسـته دنـده را در دنـده 1 قـرار دهید. 

قبـل از شـروع بـه رانندگـی حتماٌ موقعیـت ترمز   
آن  پایین بـودن  از  و  کـرده  بررسـی  را  دسـتی 

اطمینـان حاصـل نماییـد.
بـرای پاییـن آوردن ترمز دسـتی قبـل از حرکت،   

اهرم ترمز دسـتی را اندکی باال کشـیده، دکمه ی 
آن را فشـار داده و اهـرم را کامـًا پایین دهید. 
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 هشدار
برای جلوگیری از حرکت ناخواستـه ی خـودرو،   

پس از پارک کـردن ترمز دستـی را بکشیـد. 
هنگام پاییـن آوردن تـرمز دستـی دقت کنیـد،   

که اهـرم ترمز دستی کامًا پاییـن آمده باشـد. 
اگر خودرو مجهــز به دیسـک تــرمز چهــار   

چـرخ بود، هنگام ترمز عــادی، از ترمز دسـتی 
اسـتفاده نکنید. 

سوئیچ استارت خودرو 

حالت »قفل«
تنهـا در ایـن حالـت، کلیـد می توانـد وارد شـده و خارج 
شـود. بـرای قفـل کـردن در هنگام پـارک، کلیـد را در 
خـاف گـردش عقربه هـای سـاعت بچرخانیـد. پـس 
از خـارج شـدن کلیـد از حالـت »قفـل«، فرمـان برای 
جلوگیـری از به سـرقت رفتن خودرو، قفل خواهد شـد.

»ACC« حالت
زمانـی که کلید در این حالت قرار دارد سیسـتم صوتی، 

فنـدک، و بـرق پشـت آمپر قابل اسـتفاده خواهنـد بود. 
پیشـنهاد می شـود به منظور حفظ شـارژ باتری، قبل از 

روشـن کردن خودرو از وسـایل برقی اسـتفاده نکنید.

حالت »روشن«
زمانـی که کلیـد روی این حالت قرار گیـرد، چراغ های 
پشـت آمپر برای بررسـی روشـن شـده، و تجهیزات و 
قطعـات در حالـت آمـاده بـاش قـرار دارنـد. کلیـد در 
حیـن رانندگـی در ایـن حالت باقـی خواهد مانـد. اگر 
موتور روشـن نیسـت، کلید را برای مـدت طوالنی در 
ایـن حالـت باقی نگذاریـد. این کار باعث خالی شـدن 

شـارژ باتری خواهد شـد. 

حالت »استارت«
ایـن حالت تنهـا زمـان اسـتارت زدن خودرو اسـتفاده 
می شـود. بـا چرخـش کلیـد بـر ایـن حالـت، موتـور 
شـروع بـه کار خواهـد کـرد. سـوییچ را رهـا کنیـد تا 
به طـور خـودکار بـر روی حالـت »روشـن« بازگـردد. 
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استارت و شروع به کار موتور
راهنمای عمومی قبل از استارت موتور

قبـل از اسـتارت، دنـده را در حالـت خـاص قرار   
دهید. پیشـنهاد می شـود پدال کاچ را نیز فشـار 

دهید. 
بعـد از روشـن کـردن موتـور لطفـاً سـوییچ را   

بافاصلـه رهـا کـرده، تا اجـازه بازگشـت کلید از 
حالـت »اسـتارت« بـه حالـت »روشـن« را بدهیـد. 

بـرای مـدت طوالنـی از موتـور در حالـت درجـا   
اسـتفاده نکـرده و در اسـرع وقـت حرکـت کنیـد. 
لطفـاً پـس از اسـتارت زدن و روشـن شـدن خـودرو 
سـریعاً حرکت نکنید و سریعاً پدال گاز را نفشارید 
و بگذاریـد تـا درجـه حـرارت موتور به حـد مجاز 

بـرای حرکت کردن برسـد. 
از آنجایکـه موتور دیزلی دارای نسـبت تراکم باال   

اسـت؛ مقاومـت اعمـال شـده از جانـب موتور به 
اسـتارت زیـاد می باشـد؛ عمومـاً در فصل سـرد و 
زمسـتان عمـل اسـتارت زدن با مقداری مشـکل 

ایـن  شـدن  برطـرف  بـرای  می شـود؛  مواجـه 
موضـوع ایـن خـودرو مجهـز بـه پیـش گرمکن 
بـرای عملکـرد بهینه در اسـتارت زدن شـده اسـت. 

سـوییچ را بـه حالـت »روشـن« بـرده، و و قبل از   
اسـتارت زدن، صبـر کنیـد تا چراغ نشـانگر پیش 

گرمکن خاموش شـود. 
اگر موتور روشن نشـد، به مـدت حـدوداً 30 ثانیـه   

به گرم  کننده اجازه کار دوباره داده، سپس استارت 
بزنید. 
پس از حمل بار زیاد و رانندگی برای مدت طوالنی،   

موتور دیزلی را بافاصله خاموش نکرده، و به موتور 
برای دو دقیقه اجازه ی کار کردن در حالت درجا را 

بدهید. 
زمانی که نیـاز به بکسل کـردن خـودروی خـود و   

استارت زدن آن دارید سعی کنید از خودرویی دیگر 
باتری کمکـی بگیریـد. لطفـاً به بخش »استـارت 

اضطراری« رجـوع کنید. 

 هشدار
برای خودروی مجهز به توربوشارژر، پس از سرعت 
باال، موتور را بافاصله خاموش نکنید. برای سرد شدن، 
به موتور به مدت 3 تا 5 دقیقه اجـازه ی کار در حـالت 

درجا را داده تا سیستم تـوربو شـارژ آسیب نبیند. 

 هشدار
موتور را در فضای مسقف بدون تهویه روشن نکنید. 
منواکسیدکربن خارج شده از خـودرو، بـویی نـدارد 
و منجر بـه مسمـوم شدن و حتی مرگ خواهد شد. 
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ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــادی ب ــی اقتص رانندگ
ــت ــط زیس محی

مصـرف سـوخت خـودروی ون سانــری در شـرایط 
ایـده آل، 11 لیتــر در هـر 100 کیلومتـر می بــاشد. 
 مصرف سـوخت، تطابق با محیط زیست و استهاک
 موتـور، تایرهـا، و ترمـز عمومـاً بـه ایـن سـه متغیـر

 وابسته هستند: 
سبک رانندگی هر شخص  
نحوه  و شرایط استفاده از خودرو  
وضعیت فنی  

اقتصـادی می توانـد  و  فشـار  رانندگـی کـم  سـبک 
بـه راحتـی مصـرف سـوخت را تـا 10 الـی 15 درصد 
کاهـش دهـد. بخـش زیـر لیسـتی را جهت یـادآوری 
برای عملکرد خودرو در راسـتای حفظ محیط زیسـت و 
کاهـش مصرف سـوخت و هزینـه ی آن ارائه می دهد: 

یادآوری 1
پیشنهـاد می شـود با مـوتـور دیـزل CTI 1/9 را در 
جاده ی هموار با دنده ی 2 رانندگی را آغاز نماییـد. دنده 
یک می تواند برای سرباالیی، رانندگی آهسته، یا کشیدن 

وسیله ی نقلیه دیگر استفاده شود. رانندگان می توانند 
طبق شرایط جاده و عادت های خود در رانندگی، تصمیم 

به استفاده از دنده ی مورد نیاز بگیرند. 
یادآوری 2

 رانندگی کم فشار
خودرو بیشترین میزان سوخت را درشتاب گیری مصرف 
می کنـد. رانندگـی کم فشار می توانـد تعـداد ترمـز ها 
را کاهش داده و در نتیجـه دفعـات شتـاب گیری را 
نیـز کاهش دهد. تا جایی که ممکن است برای توقف 
خودرو به آرامی پدال ترمز را فشار دهید. مثل زمانی که 

با احتیاط به چراغ قرمز نزدیک می شوید. 
یادآوری 3

 فشار مناسب باد تایر 
همیشه فشار مناسب باد تایر را رعایت کنیـد. اگر فشار 
باد تایـر تـا 5/0 پاسکـال کاهش یابـد، میزان سوخت  
می تواند تا 5% افزایش یابد. فشـار پایین بـاد الستیک 
می تواند اصطکاک را افزایش داده، و در نتیجه سرعت 
استهاک را افزایش داده و عملکرد رانندگی را مختل 

نماید. 
زمانی کـه تایرهـا در شرایط سرد قرار دارند، باید باد آنها 

را بررسی نمایید. 

به عاوه الستیک های یخ  شکن را در کل سال استفاده 
نکنید، چرا که الستیک های یخ شکن سرو صدای زیادی 
داشته و مصرف سوخت را تا 10% افزایش  Vمی دهند. 

یادآوری 4
 صرفه جویی در مصرف انرژی هنگام تعویض 

دنده

شکل زیر، رابطه ی بین مصرف سوخت و سرعت خودرو 
را برای هر دنده برحسب کیلومتربر ساعت ترسیم نموده 

است.
قانون زیر می تواند به شما کمک کند: خودرو را برای 
مسافتی به اندازه ی طول خودرو با دنده ی1 رانده، و سپس 
در دور موتور 2000 دور بر دقیقه، دنده های سبک  تر را 

انتخاب نمایید. 
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یادآوری 5
 خودرو را با سرعت حداکثر نرانید.

از رانـدن خـودرو بـا سـرعت حداکثـر تا جـای ممکن 
اجتنـاب کنیـد. زمانـی که سـرعت خـودرو باالسـت، 
مصرف سـوخت، آالیندگـی، و سـروصدا در رانندگی، 

بـه تدریج افزایـش خواهـد یافت. 
شکل زیـر، رابطه ی بیـن مصـرف سـوخت و سـرعت 
خودرو را ترسیم نموده است. زمانی که با 75% حداکثر 
سرعت رانندگی می کنید، مصرف سوخت می تواند تا 

تقریباً نصف کاهش یابد. 

یادآوری 6
 کاهش زمان کارکرد درجای موتور

در هنـگام ترافیـک، یا ایسـتادن بـرای عبور قطـار، یا 
چـراغ قرمز طوالنـی، موتور را خامـوش کنید؛ چرا که 
ذخیـره سـوخت در ایـن 30-40 ثانیه بیشـتر از مقدار 
مـورد نیاز برای روشـن کـردن دوباره ی موتور اسـت. 

یادآوری 7
 JAC سرویس های دوره ای در نمایندگی های مجاز 
تضمین کننده یک رانندگـی اقتصـادی است. سرویس 
مناسب موتور نه تنها به افزایش ایمنی رانندگی کمک 
کرده، بلکه مصـرف سوخت را نیز کاهش خواهد داد. 

مصرف سـوخت موتوری که سـرویس و نگهداری آن 
بـه خوبـی انجـام نگرفته باشـد می تواند تـا 10 درصد 

باشد.   بیشتر 
لطفـاً سـطح روغـن موتـور را در هـر سـوخت گیری 
بررسـی کنیـد. مصـرف روغـن موتـور تـا حـد زیادی 
وابسـته بـه میـزان بـار و دور موتـور اسـت. بسـته به 
شـیوه های مختلـف رانندگـی، کم  شـدن و سـوختن 

روغـن موتـور امـری طبیعی اسـت. 

یـادآوری اضافـه: اسـتفاده از چـراغ نشـانگر میـزان 
روغـن موتـور  می توانـد در کاهـش مقـدار مصـرف 

سـوخت بسـیار مفیـد واقـع شـود.

یادآوری 8
 حذف بارهای اضافه

عـاوه بـر شـیوه و نـوع رانندگـی و نگهـداری دوره ای 
خودرو،یکـی دیگـر از راه های کاهش مصرف سـوخت 
کـم کـردن و حذف کـردن بارهـای اضافه می باشـد. 

ایـن بـه ایـن معنی اسـت که هر یـک کیلو گـرم وزن 
می توانـد مصرف سـوخت را افزایش دهـد. بنابراین نیاز 
اسـت که محفظه ی بار را در فواصل زمانی مشـخص، 
بـه منظـور جلوگیری از حمل بار اضافه بررسـی نمایید. 
برای مطلوب تر شـدن و راحتی بیشـتر در وسایل نقلیه 
؛ خیلـی از ایـن وسـایل مجهز بـه باربند هسـتند حتی 

زمانی که از آنها اسـتفاده نشـود. 
زمانـی کـه سـرعت خودروی شـما بیـن 100 تـا 120 
کیلومتـر بـر سـاعت باشـد ؛ باربنـد سـبب بـاال رفتـن 
مقاومـت هوایـی می شـود.حتی باربنـد بـدون بـار نیـز  
می توانـد مصـرف سـوخت خـودروی شـما را تـا 12 

درصـد افزایـش دهـد.
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یادآوری ۹
 صرفه جـویی در مصـرف سوخت در حالت درگیـر 
بودن دنده، باالتر از رانندگی در حـالت دنـده ی خاص 

می باشد. 

یادآوری 1۰ 
 کاهش رانندگی در مسافت های کوتاه 

بـرای کاهـش موثـر مصـرف سـوخت و آالینده  هـای 
خروجـی از اگـزوز، موتـور باید به دمای کاری مناسـب 

برسد. 
عموما مصرف سوخت در مدت کوتاهی پس از روشن 
کردن موتور بسیار باالست، و بعد از آن در پی کارکرد 
موتور، کاهش می یابد. تقریباً پس از از طی مسافت 4 
کیلومتر، موتور به دمای عادی کارکرد رسیده و مصرف 
سوخت به سطح نرمال میرسد. بنابراین از رانندگی در 
مسافت های کوتاه تا جای ممکن خودداری کنید. اگر 
مقصد شما نزدیک است، لطفاً سعی کنید تا حد امکان 

مسیر را پیاده طی کنید. 
دمای محیط در میزان مصرف سوخت نیز بسیار مهم 

است. برای مسافت مشابه، مصرف سوخت در دمای 
 محیط باالی 20 درجه سانتیگراد و محیط منفی 10 درجه

سانتیگراد متفاوت خواهد بود. بنابراین مصرف سوخت 
با هم متفاوت است. مصرف  در زمستان و تابستان 

سوخت در زمستان قطعاً باالتر خواهد بود.

 توجه
اگر وسیله ی نقلیه را برای زمان طوالنی استفاده 
نمی کنید، قطب منفـی باتـری را جـدا کرده و هـر 
دوماه برای جلوگیری از خـراب شدن باتری، باتری 

را توسط متخصص این کار شارژ نمایید. 

یادآوری 11
 ذخیره برق

بـرق مورد نیـاز در خـودرو زمانی که خـودرو در حرکت 
می باشـد توسـط دینـام تامین می شـود. روشـن کردن 
و اسـتفاده از وسـایل الکترونیکـی فشـار وارده بر دینام 
را افزایـش داده و در نتیجـه مصـرف سـوخت افزایـش 
می یابـد. بخاری شیشـه ی عقب، چراغ جلو، و سیسـتم 

بخـاری و سـرمایش خودرو نیاز به مصـرف برق باالیی 
دارنـد. بنابرایـن زمانـی کـه از آنهـا اسـتفاده نمی کنید، 

وسـایل الکترونیکـی را خاموش کنید. 

یادآوری 12
 ثبت کردن

ثبـت کـردن جزئیـات سـفر قبـل و بعـد از رانندگـی 
خـودرو، می تواند بـه کاهش مصرف سـوخت کمک 
کنـد؛ از ایـن رو، متغیرهـای مصرف سـوخت )خوب 
یـا بـد(  می توانند در فواصل زمانی مشـخص شـوند. 
اگـر مصرف سـوخت افزایش یافت، حالـت رانندگی، 
موقعیـت، و شـرایط جاده از آخرین سـوختگیری باید 

بررسـی گردند.  
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رادار دنده عقب
رادار دنـده عقـب ایـن خودرو بـا قراردادن دسـته دنده 
در وضعیـت دنـده عقـب فعـال می شـود ایـن رادار با 
راه انـدازی سنسـور مربوطـه، فاصلـه ی بیـن اجسـام 
کـه درپشـت خـودرو قـرار دارنـد را بـا قسـمت عقب 
خـودرو تخمیـن مـی زنـد. در هنـگام عقـب رفتـن 
خـودرو، صـدای بـوق بـا فرکانـس های مختلـف، به 
معنـی فواصل مختلـف، برای کمک به راننده شـنیده 
خواهـد شـد. زمانـی که قسـمت عقـب خـودرو کمتر 
از 30 سـانتیمتر از شـیء پشـتی فاصلـه دارد، صـدای 
بوق هشـدار به صـورت ممتد به گـوش راننده خواهد 
رسـید. هرچـه فاصلـه ی بیـن شـیء و ماشـین کمتر 

باشـد سـرعت بوق هشـدار بیشـتر است. 

قرار  نکته: وقتی که سوئیچ خودرو در حالت روشن 
قرار  دنده عقب  حالت  در  دنده  دسته  و  باشد  داشته 
بگیرد سیستم شروع به بررسی خود  می کند. بوق اول 
نشانه ی این است که سیستم عادی است. دو بار تک 
بوق نشان دهنده ی این است که سیستم دچار اختال 
شده است. شما باید خودرو را برای بررسی بیشتر به 

نمایندگی های مجازسرویس دهی JAC ببرید. 

توجه
راننـده بایـد هنگام پـارک کـردن و دنـده عقب،   

حتـی با وجـود مجهـز بودن خـودرو به سیسـتم 
رادار دنـده عقـب، حـواس خـود را متمرکـز نمایید. 

سنسـور دارای نقطـه کور نیز می باشـد که اشـیاَء   
یـا انسـان هـا در نقطـه ی کـور قابـل شناسـایی 

 . نیستند

از آنجـا کـه سنسـور قـادر بـه یافتـن کـودکان و   
حیوانـات کوچک نیسـت، پـس در این خصوص 

دقـت و توجـه خاصـی مـورد نیاز اسـت. 
سـر و صـدای محیـط خارجـی ممکـن اسـت   

سیسـتم رادار دنده عقـب را را دچار اختال کرده، 
و باعث شـود سیسـتم، انسـانها و اشـیا را به طور 

معمـول شناسـایی نکند. 
سیسـتم رادار دنده عقب برخی اشـیا را شناسـایی   

کـرده امـا زمانـی کـه خـودرو بـه شـی نزدیـک 
محـدوده ی  از  اسـت  ممکـن  شـیء  می شـود، 
شناسـایی محـو شـود )ایـن اتفـاق زمانـی کـه 
شـیء بسـیار کوتاه یا بسـیار بلند باشـد به آسانی 
اتفـاق می افتـد(. بنابرایـن ایـن اشـیا نمی تواننـد 
شناسـایی شـوند. هشـدار را جدی بگیرید. در غیر 
این صـورت وسـیله  ی نقلیـه صدمـه خواهـد دیـد. 

سنسـور بایـد تمیز باشـد و یـخ، برف، یـا هرگونه   
کثیفـی روی آن را نپوشـانده باشـد. در هنـگام 
کارواش کردن خودروبا رعایت فاصله از سنسـور، 

آن را تمیـز نمایید.
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رانندگی در زمستان
روغن موتور

ویسـکوزیته ی روغـن موتـور در دمـای پایین، بسـیار 
افزایـش می یابـد کـه این امرمنجر به سـخت روشـن 
شـدن موتـور خودرو می گـردد. لطفـاً از روغـن موتور 

مخصـوص در فصل زمسـتان اسـتفاده نمایید. 

خنک کننده ی موتور
اگـر دما در ناحیه ی شـما زیر صفر درجه ی سـانتیگراد 
اسـت، یـخ زدگـی مایـع خنـک کـن داخـل موتـور و 
رادیاتـور منجـر بـه آسـیب دیدگی اجـزای سیسـتم 
کافـی  میـزان  بـه  بنابرایـن  می شـود.  خنک کننـده 
اضافـه  موتـور  مایـع خنک کننـده ی  بـه  را  ضدیـخ 
نماییـد. خنک کننده ی موتور قابلیت حفاظـت در برابر 
دمـای پایین تـا منفی 30 درجـه سـانتیگراد را خواهد 
داشـت. قبل از شـروع فصل زمسـتان، غلظت ضد یخ 
را بررسـی نمـوده و در صورت نیاز، به سیسـتم ضدیخ 

اضافـه نمایید.

مایع شست و شو
بـرای اطمینـان از عملکـرد عـادی بـرف پاک کـن 
شیشـه و پنجره هـای عقـب در دمـای پاییـن، لطفـًا 
در سـرما از مایـع شستشـوی مقـاوم در برابـر سـرما 

استفاده کنیــد. 

فرمان هیدرولیک
دمـای پاییـن محیـط باعـث افزایـش ویسـکوزیته ی 
روغـن هیدرولیـک فرمـان می شـود. در این صـورت، 
گـردش فرمـان اندکـی سـخت خواهد شـد و با سـر 
و صدایـی انـدک همـراه خواهـد بـود. این مشـکل با 
افزایـش دمـا مرتفـع خواهـد شـد. پیشـنهاد می گردد 
تـا گـرم شـدن روغـن هیدرولیک، فرمـان خـودرو را 

ندهید. حرکـت 

ATF-III :روغن هیدرولیک پیشنهادی
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باتری 
وقتـی کـه دمـای هـوا کاهـش پیـدا می کنـد تـوان 
و قـدرت باتـری کاهـش پیـدا می کنـد. ایـن یـک 
اتفـاق فیزیکـی اجتناب ناپذیراسـت، بـه همیـن دلیل 
هنگامی کـه باتری سـرد باشـد ومخصوصـاً اگر کاما 
شـارژ نباشـد، نمی توانـد خوب و قـوی اسـتارت بزند. 
پیشـنهاد می شـود در زمسـتان باتـری خودرو توسـط 
نمایندگی هـای مجاز JAC چک شـود. این کار عاوه 
بـر تضمین اسـتارتی قـوی در خـودرو، عمـر باتری را 

نیـز افزایـش می دهد.

تیغه برف پاک کن
پیش از استفاده از برف پاک کن ها لطفاً بررسی نمایید 
که تیغه های برف پاک کن به دلیل یخ زدگی به شیشه 
نچسبیده باشند. در صورت چسبیدن تیغه ها به شیشه، 
تا آب شدن و جدا شدن تیغه از  شیشه ها صبر کنید و 

پس از آن از برف پاک کن استفاده نمایید.

دریچه هوا
زمانـی که برف سـنگین می بـارد؛ دریچه هـای هوا را 

تمیـز نماییـد تـا عاوه بـر مسـدود نبـودن دریچه ها؛ 
عملکـرد بخـاری نیز بهتر خواهد شـد.

جلوگیری از یخ زدگی قفل  درب ها
بـرای جلوگیـری از یخ زدن قفل در، اسـپری روغن را 
داخـل سـوراخ کلید اسـپری کنید. اگر داخـل قفل یخ 

زده، آن را بـه آرامـی گرم کنید.
توجه: محدوده ی دمای عملکرد عادی کلید بین 40 
تا 80 درجه ی سانتیگراد است. اگر کلید بیشتر از 80 
درجه ی سانتیگراد گرم شود، فرستنده ی پالس واقع در 

نوک کلید صدمه خواهد دید.  
قبـل از شسـتن خـودرو در زمسـتان، بـرای جلوگیری 
از نفـوذ آب، یـک الیـه پارچـه داخـل قفل درهـا قرار 

دهید. 

ترمز دستی
زمانی کـه دمای محیط زیـر صفر درجه ی سـانتیگراد 
اسـت، در زمـان پـارک کردن، خـودرو را دنـده یک یا 
دردنده عقب قرار داده و از ترمز دسـتی اسـتفاده نکنید. 
اگر ترمز دسـتی اسـتفاده شـود، الیه ای از غبار که در 

قسـمت ترمز قـرار گرفته باعـث یخ زدن و چسـبیدن 
کفشـک ترمز به کاسـه ی چـرخ می گردد. اگـر خودرو 
را در سـرپایینی پـارک مـی کنیـد، بـرای جلوگیری از 
حرکـت چـرخ هـا، لطفـاً در مقابـل السـتیکهای جلو 

مانعی قـرار دهید. 
زمانـی کـه دمـای محیـط بـاالی صفـر درجه اسـت 
پیشـنهاد می شـود حیـن پارک کـردن خـودرو از ترمز 

دسـتی اسـتفاده کنید. 

شستشوی خودرو
در برخـی از نواحـی نمـک و دیگر مواد شـیمیایی که 
در زمسـتان روی جاده پاشـیده می شـوند؛ سبب ایجاد 
خوردگـی و پوسـیدگی بدنـه و دیگـر نقـاط خـودرو 
می گـردد. بنابرایـن جهـت جلوگیـری از پوسـیدگی و 
خرابـی بدنـه و دیگر نقاط خـودرو را در زمان مناسـب 

و بـا دقت شستشـو دهید.

آب
بـرای جلـوگیـری یـخ زدن مجـرای آب روی درهـا، 
مجاری آب، باید با گریس سیلیکونی گریس کاری شوند.
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الستیک های یخ شکن
در جاده های برفی و یخی، پیشنهاد می شود که از تایرهای 
یخ شکن استفـاده نماییـد. برای استحکام دررانندگی، از 
تایرهـای هم سـایز و هـم شکل بـرای چهـار چرخ 
 استفاده کنید. تایرهای یخ شکنی که بیش از 50 درصد

خوردگی داشته باشند قادر به جلوگیـری از سر خوردن 
خودرو نخواهند شد. توجـه: مقـررات مربوط به تایرهای 
یخ شکـن )سرعت رانندگی نیروی اعمال شده، نوع تایر 
و…( در نواحی مختلف متفـاوت است. لطفـاً از مقـررات 

کشـور خود پیـروی کنیـد. 

ترمز
اطالعات عمومی

سـاییدگی لنـت ترمز بسـتگی بـه شـیوه رانندگی   
و شـرایط آن دارد. وسـایلی کـه بـه ویـژه عمومـًا 
در ترافیـک شـهری تـردد دارنـد ویـا خودروهایی 
کـه در شـرایط سـخت تری کار می کننـد، نیـاز به 
بررسـی ضخامت لنت ترمزوبازدیـد آن در فواصل 
کوتاه تـری از سـرویس و نگهـداری عـادی را دارنـد.

هنـگام رانندگـی در سراشـیبی، از دنـده سـنگین   
اسـتفاده نمایید تا فشـار کمتری بـر روی ریتاردر 
خـودرو )ترمـز موتـور( وارد شـود. بـه جـای ترمز 

گرفتـن مـداوم، تنهـا گاهی ترمـز کنید. 

 توجه
x  در برخـی شـرایط رانندگـی مانند عبـور از داخل

آب، رانندگـی در بـاران، یـا بعـد از کارواش، برای 
جلوگیـری از یـخ زدن دیسـک ترمـز و لنت ها در 
زمسـتان، از خشک شـدن ترمز اطمینـان حاصل 

نمایید. 
x  رانندگـی می کنیـد کـه زمانی کـه در جـاده ای 

روی آن نمـک ریختـه شـده، ترمـز بـا تأخیـر 
همـراه خواهـد بـود. از پاک شـدن الیـه نمـک 

روی دیسـک ترمـز و لنـت مطمئـن شـوید. 
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داغ کردن ترمز

 توجه
x  زمانـی کـه نیاز بـه ترمز قـوی دارید، پـدال ترمز

را بیشـتر فشـار دهیـد. کـم فشـار دادن پـدال 
باعـث داغ کـردن ترمـز، طوالنی تر شـدن آن، و 

سـاییدگی لنت هـا خواهد شـد. 
x  می کنیـد؛ رانندگـی  سراشـیبی  در  کـه  زمانـی 

در خودروهـای دارای جعبـه دنـده دسـتی لطفـًا 
آهسـته و بـا دنده سـنگین حرکـت نماییـد و در 
خودروهـای دارای جعبـه دنـده اتوماتیـک لطفـًا 
نـوع رانندگـی آهسـته تـری را انتخـاب نماییـد.

x  اگـر به جلوی سـپر خـودرو، یا به رینـگ چرخ ها
تزییناتـی وصل کرده ایـد، به منظـور داغ نکردن 
ترمـز، از تداخـل نداشـتن این وسـایل بـا جریان 
هـوای رو بـه رو اطمینـان حاصـل فرمایید چون 
ممکـن اسـت ایـن امرسـبب بـاال رفتـن دمای 

ترمزها شـود.

بوستر ترمز

 توجه
بوسـترترمز توسط فشـار مکشـی که در در حین 
کارکـرد موتـور تولیـد می شـود عمـل می کنـد، 
بنابرایـن در سراشـیبی موتـور را خامـوش نکنید. 

x  اگـر تقویت کننـده ی ترمـز عمـل نکـرد )مثـل
زمانی که خودرو در حال کشـیده شـدن اسـت یا 
بوسـترترمز آسـیب دیده( پدال ترمـز را با نیروی 
بیشـتری فشـار دهیـد تا بتوانـد خـاء مربوط به 

بوسـتر ترمز راجبـران نماید.

)ABS(سیستم ضد قفل ترمز
سیسـتم ABS ایمنـی خـودرو را افزایـش می دهد. در 
مقایسـه بـا سیسـتم ترمزهـای قدیمی، مزیـت اصلی 
آن جلوگیـری از قفـل شـدن چرخ هـا و حفـظ قابلیت 
چرخـش فرمـان در شـرایط ترمـز اضطـراری اسـت. 
حتـی اگـر روی جـاده ی خیـس ترمـز کامـل انجـام 
دهیـد، سیسـتم  می توانـد به گونـه ای ترمـز کنـد که 
چرخ هـا قفـل نشـوند. اگرچـه ABS نمی توانـد تحت 
هر شـرایطی مسـافت ترمـز را کوتاه کند. بـرای مثال 
هنـگام رانندگـی روی شـن یا جـاده ای که تـازه روی 
آن بـرف نشسـته، مسـافت ترمـز طوالنی تـر خواهـد 

بود. 
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 توجه
می باشـد.  محدودیت هایی  دارای  نیز   ABS حتی 
و  روی سطح صـاف  رانندگـی  هنگـام  در  لطفـاً 
 ABS جاده هـای خیس، بسیار دقت کنید. زمانی کـه
شـروع به کار کـردن کـرد، از حفظ سـرعت مطمئنه 
و توجه به ترافیک جاده ای اطمینان حاصل نماییـد. 

فرمان هیدرولیک
هنگـام کارکردن موتـور، فرمـان هیـدرولیک را برای   

بیش از 10 ثانیـه در انتهـا محل چـرخش آن نگه 
ندارید. این کار دمـای روغن هیـدرولیک را به سرعت 
افزایش داده و به سیستم فرمان هیدرولیک آسیب 

خواهد رساند. 
در زمان توقف خودرو، با چرخاندن فرمان هیدرولیک   

تا انتهای محور آن، سیستم صدایی تولید کرده که 
نشان می دهـد پمپ روغـن هیدرولیک تحت فشار 
زیـادی است، و سبب آسیب رسیـدن بـه سیستـم 

هیـدرولیک خواهد شـد. 

تنظیم باد چرخ ها
پارامترهـای تنظیـم باد چرخ ها بایـد حـداقل هـر 10 
هزار کیلومتر بررسی شوند. بررسی و تنظیم باد و زاویه 

چرخ ها باید توسط نمایندگی های JAC انجام شود. 

سوخت 
سوخت گیری

درگاه مخزن سـوخت روی سـتون B سمت راننده قرار 
دارد. 

خـودکار  به صـورت  سـوخت گیری  زمانی کـه   
انجـام شـده و نـازل سـوخت متوقـف شـود، مخـزن 
سـوخت پر شده اسـت. سعی نکنید سـوخت بیشتری 
وارد نماییـد، در غیـر ایـن صـورت سـوخت اضافی به 

محـض داغ شـدن سـرریز خواهـد کرد. 
پـس از سـوخت گیری، درپـوش مخـزن سـوخت را 

سـفت کـرده و پوشـش آن را ببندیـد. 
توجه: سـوخت سـرریز شـده باید سـریعاً از بدنه پاک 

شـده تا به رنگ آسـیبی نرسـد. 

نوع سوخت 
نوع سوختدرجه حرارت

#0باالی 4 درجه سانتی گراد   

#10-باالی منفی 5 درجه سانتی گراد

#20-باالی منفی 14 درجه سانتی گراد

#35-باالی منفی 29 درجه سانتی گراد
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نظرات:
1. طبق استاندارد آالینده سوخت گیری نمایید. 

2. بـرای گازوئیـل، لطفـاً از نشـان تجـاری 92# بـه 
بـاال اسـتفاده کنید. 

افزودن ادبلو
مخـزن ادبلـو در کابین جلـوی خودرو )پشـت روغن 

هیدرولیـک فرمان( قـرار دارد. 

 لطفـاً از نـازل بـرای اضافه کـردن ادبلو اسـتفاده 
کنیـد )افـزودن ادبلـو بـه صـورت دسـتی پیشـنهاد 
نمی شـود؛ اگـر مجبوریـد ایـن کار را انجـام دهیـد از 
قیـف اسـتفاده کنید تـا مایع ادبلـو روی جاهـای دیگر 
چکـه نکند.(. زمانی کـه نازل بصورت خـودکار متوقف 
می شـود، مخـزن ادبلو پر شـده و نباید مقدار بیشـتری 
اضافـه کنیـد. سـطح ادبلـو بایسـتی پایین تـراز خـط 
مشـخص شـده و سنسـور نصب شـده ی آن باشـد، در 
غیـر این صـورت یکـی از حالت های زیر ممکن اسـت 

رخ دهـد:
1. سـرریز مایـع ادبلـو، صدمـه زدن به قطعـات دیگر 

و محیط زیسـت. 
2. زمانـی کـه مخـزن پر شـده، محفظه هوا مسـدود 
می شـود و فشـار الزم بـرای پمـپ کـردن ایجـاد 

شـد.  نخواهد 
پـس از افـزودن ادبلـو لطفـاً کاور مخـزن و درپـوش 

کابیـن جلـو را ببندید. 

 توجه
اگـر پمـپ ادبلـو آسـیب دیـده باشـد یـا نـازل آن 
دارای گرفتگـی باشـد،و یا با کیفیت مناسـب عمل 
نکنـد و دلیـل آن اسـتفاده از ادبلو نامرغوب باشـد، 
خـودرو حتی در دوره گارانتی، شـامل گارانتی کیفی 
 ISO22241 نخواهد شـد. لطفاً از ادبلوی اسـتاندارد

اسـتفاده نمایید.

 اگـر دمـای مایـع ادبلـو پایین تـر از منفـی 10 
درجـه باشـد، ادبلـو یـخ می زنـد. لطفـاً از تجهیـزات 
برقـی مخصـوص این کار بـرای گرم کـردن لوله ی 

ادبلـو اسـتفاده نمایید. 
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تعویض الستیک زاپاس
برای مدل هـای دارای فاصلـه محوری بلنـد، وسـایل 

در کیف ابزار قرار دارند. 
جعبه ابـزار JAC شامل این وسـایل است:

معرفی ابزار )مدل دارای فاصله محوری بلند(
1. میله ی چند منظوره

2. آچار چرخ
3. پیچ گوشتی دو منظوره

4. انبر 
5. آچار دو سر 10×8

6. آچار باز کننده الستیک زاپاس
7. جک هیدرولیک

8. آچار فرانسه
9. مثلث خطر

10. کپسول آتش نشانی
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الستیک زاپاس

لطفـاً همواره باد السـتیک زاپاس را بررسـی نمایید تا 
در مواقـع اضطـراری و پنچـری بتوانید از آن اسـتفاده 
کنید.باد السـتیک زاپاس بایسـتی همیشـه مطابق با 
اسـتانداردی باشـد که برای آن تعریف شـده اسـت تا 
بتوان در هر شـرایطی بهترین عملکرد را داشـته باشد. 

توجه: الستیک زاپاس زیر خودرو قرار دارد.

باز کردن الستیک زاپاس
بـرای بازکـردن السـتیک زاپـاس ایـن مراحـل را 

انجـام دهیـد:
1. صنـدوق عقـب را بـاز کـرده و آچـار مخصوص را 

پاییـن بیاورید. 
2. آچار مخصوص را خارج کرده و آن را باز کنید. 

3. ابـزار مخصـوص را در قسـمت قفـل پیـچ ماننـد 
خـاف  جهـت  در  و  داده  قـرار  زاپـاس  السـتیک 
پاییـن  را  عقربه هـای سـاعت بچرخانیـد و زنجیـر 

بیاوریـد. 
4. پیچ های تایر را باز کرده و آن را پایین بیاورید. 

باز کردن الستیک زاپاس مدل های با فاصله 
محور بلند
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قـرار دادن الستیک زاپـاس در جـای خود

قـرار دادن السـتیک زاپـاس در جـای خـود عکـس 
مراحـل باز کـردن آن اسـت. 

تعویض تایر
در هنگام پنچر شدن الستیک حین رانندگی:

1. در مسـیر مسـتقیم، لطفـاً پـا را از روی پـدال گاز 
برداشـته و بـه آرامی خود را کنار جاده متوقف سـازید. 
ترمـز ناگهانـی یا مسـدود کـردن جـاده ممنـوع بوده 
چـرا کـه باعـث از دسـت رفتـن کنتـرل خودروهـای 
دیگـر خواهـد شـد. لطفـاً سـعی کنیـد خـودرو را در 
نزدیکتریـن محـل ممکـن کنـار جـاده، روی مکانـی 

مسـطح و مسـتحکم پـارک کنید. 
2. پـس از پـارک کـردن وسـیله نقلیـه، چـراغ خطر را 
روشـن کرده، ترمز دستی را کشـیده، دسته دنده را روی 

دنـده عقـب قـرار داده، و مثلث خطـر را برقرار کنید. 
3. تمام سرنشـینان باید پیاده شـده و در همان مکان، 

بـه دور از ترافیک بمانند. 
4. الستیک را مطابق راهنمای زیر تعویض کنید.

توضیح مراحل زیر برای الستیک های پنچر شده یا 
مشکل دار یکسان است. قبل از تعویض تایر، لطفاً از 
قرار داشتن دسته دنده روی حالت دنده عقب و کشیده 

بودن ترمز دستی اطمینان حاصل فرمایید. 

هنـگام تعویـض تایـر لطفـاً خـودرو را روی مـکان 
مسـطح، بـه دور از خطرات ترافیکی پارک کـرده تا از 

بـروز صدمـات جانـی دوری کنید. 

1. ابزار و الستیک زاپاس را خارج کنید. 

الستیک زاپاس و جک را حاضر کنید. 
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2. جلوی الستیک مانع قرار دهید. 

زمانی کـه خـودرو توسـط جـک بلنـد می شـود، مانـع 
السـتیک بایـد بـه صـورت مـورب زیـر چرخ هـا قرار 

گیرد. 

3. پیچ های چرخ را باز کنید

قبـل از بلنـد کـردن خـودرو، بـرای بـاز کـردن پیچ 
هـا، آچـار را درجهـت خـاف عقربـه هـای سـاعت 
بچرخانیـد. لطفـاً از چفـت شـدن آچـار و پیـچ هـا 
اطمینـان حاصـل کنید. بـرای نیروی حداکثر، دسـته 
آچار را )مطابق شـکل( در سـمت راسـت قرار داده و 
انتهای دیگر آچار را نگه  داشـته، دسـته را بچرخانید. 

در ایـن لحظـه پیـچ هـا را فقـط نصفه بـاز کنید. 

4. قرار دادن جک

هنـگام تعویـض تایر نیاز بـه بلندکردن خودرو اسـت. 
جک را در مکان مناسـب مطابق شـکل قرار داده و از 
آسـیب رسـاندن به بدنه ی خودرو خـودداری فرمایید. 
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مکان قرارگیری جک در خودروهای با فاصله 
محوری بلند

5. بلنـدکـردن خـودرو

دسـتگیره جـک را در جهت عقربه های سـاعت برای 
رسـیدن بـه فشـار الزم بچرخانیـد. سـپس دسـته  را 
درسـت در روزنـه ی جـک بدنـه خـودرو قـرار دهید تا 
خـوب چفت شـود. میلـه مربوطه را بـاال و پایین کنید 
تـا خودرو بـه ارتفـاع الزم بـرای تعویض تایر برسـد. 

 توجه
جک با جایگذاری اشتباه به سادگی آسیب خواهد دید. 

 توجه
x  لطفـاً هنـگام تعویض تایر از جک قرار داده شـده

توسط شـرکت استفاده کنید. 
x  .جک روی جاده صاف و مستحکم قرار دهید
x  چرخانـدن پیـچ فشـار جـک بیشـتر از دو دور

ممکـن اسـت به نشـتی روغن جک منجر شـده 
و باعـث شـود جـک دیگـر قابل اسـتفاده نباشـد. 

x  جک از نـوع هیـدرولیک بـوده و دو قسمت بـرای
میله آن وجود دارد. هنگامی کـه فک متحرک 
جک کامـًا بـاال می آیـد، نشـان تـوقف )خط زرد 
رنگ( قابل مشاهده خواهد بود. در این زمان، برای 

آسیب نرسیدن به جک بافاصله توقف کنید. 
x  لطفـاً در اسـتفاده از جـک مراقب باشـید و دقت

کنیـد که شـخصی زیر خـودرو قرار نداشـته باشـد. 
x  خـودرو را تـا جایی باال بیاورید کـه برای تعویض

تایر نیاز اسـت. 
x  زمانی کـه خـودرو بلنـد شـده، از تـکان دادن آن

خـودداری فرماییـد. 
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 هشدار
x  هنگام بلندکردن خودرو توسط جک، امکان افتادن

خـودرو روی اشخـاص و صـدمه دیـدن باالست. 
هیچ کس  است،  شـده  بلند  خـودرو  که  زمانی 

نبـاید در خودرو باشد. 
x  از آنجـا کـه لبه ی توپـی چرخ تیـز است، مـراقب

خراشیدن دست هـای خود باشید. قبل از نصب 
چرخ لطفاً از تمیز بودن توپی های چرخ اطمینان 
حاصل کنید. برای این کار از پارچه تمیز و آب 
استفاده نمایید. اگـر توپی های چرخ محکم بسته 
نشوند، پیچ چرخ ها ممکن است شل شده و حتی 
منجـر بـه خارج شـدن چـرخ شـونـد. این اتفـاق 
ممکـن است صـدمات شـدید و جـانی به همـراه 

داشته باشد. 

6. تعویض تایر
پیچ هـای چـرخ را با آچار باز کرده و آنها را با دسـت در 
بیاوریـد. چـرخ را در آورده و آن را افقی روی زمین قرار 
دهیـد. السـتیک زاپـاس را بلند کـرده و سـوراخ های 
موجـود در آن را بـا توپی هـای چـرخ هماهنگ کنید. 
السـتیک زاپـاس را روی توپی هـا قـرار دهیـد. بـرای 
سـهولت کار، یکی از سـوراخ های روی قسمت باالیی 
چـرخ را بـا توپـی مربوطه هماهنگ کـرده و چرخ را با 

اندکی تکان سـر جـای خود قـرار دهید. 

7. بستن دوباره ی پیچ های الستیک
درپـوش توپـی چـرخ را سـر جـای خـود گذاشـته و 
پیچ هـای السـتیک را نصـب کرده و آنها را با دسـت 
داخـل چـرخ ببندیـد. تایـر را تـکان دهیـد و محکم 

بـودن همـه ی پیچ هـا را بررسـی کنید. 
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8. خودرو را را پایین آورده و پیچ ها را سفت کنید

بدنـه خـودرو را پایین آورده و  مطابق شـکل پیچ ها را 
بـا آچار سـفت کنیـد. از چفت بـودن دهانه آچـار روی 
پیچ هـا اطمینـان حاصل فرماییـد. روی دسـته آچار پا 
نگذاشـته و برای سـفت کردن از میله رابط آچار چرخ 
اسـتفاده کنیـد. لطفـاً از یـک متخصص بـرای تنظیم 

کـردن گشـتاور پیچ های باز شـده سـوال کنید. 

پیچ ها را به تـرتیب نشـان داده شـده در شکل ببندید. 
nm 224-184 :سفتی گشتاور

 توجه
لطفاً سـفت بودن گشـتاور تایرهـا را به طور مرتب 
چـک کنیـد. اگر گشـتاور در محدوده خـاص خود 
نبـود، از یـک متخصـص بـرای تنظیم کـردن آن 

کنیـد.  سوال 

بعد از تعویض الستیک
لطفـاً فشـار بـاد السـتیک را بـا دسـتگاه فشارسـنج 
دسـتی بسـنجید. سـروالف مربوط به قسـمت بـاد را 
برداشـته و فشـار را بررسـی کنید. اگر فشـار پایین تر 
از میـزان مشـخص بـود، بـرای بـاد زدن تایـر بـا 
سـرعت پاییـن تـا نمایندگـی برویـد. اگر فشـار زیاد 
بـود، بـاد السـتیک را تـا زمـان رسـیدن بـه فشـار 
مـورد نظـر خالـی کنیـد. پـس از بررسـی و تنظیـم 
فشـار تایـر، درپوش مربوط به سـروالف را سـر جای 
خـود ببندیـد. در صورت گم شـدن درپـوش، درپوش 
جدیـدی خریده و آن را در اسـرع وقـت در جای خود 

ببندید. 
پـس از تعویـض السـتیک، لطفـاً السـتیک پنچر را 
طبـق مراحـل باال در جـای زاپاس قـرار داده و جک، 

میلـه جـک و ابزار را سـر جـای خود قـرار دهید.
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فیوز
فیـوز مـدار

بـرای هرمـدار بـه مقصـود اجتنـاب از آسـیب دیدن 
سیسـتم برقـی به دلیـل اتصال کوتـاه یا بـار اضافه، 
یـک فیـوز وجـود دارد. هنگام سـوختن فیـوز لطفاً با 
نمایندگی مشـاوره کرده و فیـوز را تعمیر یا جایگزین 
کنیـد. فیوز سـوخته را با فیوزمشـابه تعویـض نمایید. 

جعبه فیوز

لـوازم جانبـی برقـی زیـر داشـبورد سـمت راننـده 
قـرار دارنـد. لیسـتی از اسـامی سیسـتم هـای برقی 
و جریـان هـر فیـوز روی پوشـش جعبه فیوز نوشـته 
شـده اسـت. یکـی از دالیـل کار نکـردن المـپ ها 
و لـوازم جانبـی برقـی، سـوختن فیـوز مربـوط بـه 
آن اسـت. اگـر فیـوز سـوخت، اتصال دهنده ی سـیم 

داخـل آن قطـع خواهـد شـد. 
اگـر مشـکوک به سـوختن فیوز شـدید، طبق مراحل 

زیر اقـدام کنید:

1. موتور و تمـام سوئیچ هـای برقی را خاموش کنید. 

2. جعبـه فیـوز را بـاز کـرده و تک تک فیوزهـا را 
بررسی نمایید. فیـوز را با بیـرون کشیـدن آن خـارج 

کنیـد.  

3. اگـر یـک فیـوز سـوخته بود، دیگـر فیوزهـا را نیز 
بررسـی کنید. 

4. فیـوز جدیـد را در قسـمت و شـیار مربـوط بـه آن 
نصـب کنید. اگـر فیوز اضافـه ندارید یکـی از فیوزها 
بـا آمپـر یکسـان را کـه  فعـًا بـه آن نیازی نیسـت 
)مثـل پخش کننـده  سـی دی یـا فنـدک( را موقتـًا 

جایگزیـن نمایید. 
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توجه
هنـگام تعویـض فیـوز؛ فیـوز را بـا آمپـر یکسـان 
یـا پایین تــر جایگزیـن نمایید. فیــوز با جــریان 
باالتــر ممکــن اسـت باعث ایجــاد آتش سوزی 

شـود. 

اگر فیوز جدید در زمان کوتاهی سوخت، لطفاً دلیل را 
با مشاوره گرفتن از نمایندگی های مجاز پیدا کنید. 

کپسول آتش نشانی و چکش ایمنی
کپسـول آتش نشـانی سـمت راسـت صندلی شـاگرد 
نصب شـده اسـت. اگر خودرو دچار حریق شـد از آن 
اسـتفاده کنیـد. لطفاً فشـار کپسـول را مرتباً بررسـی 
کـرده و در صـورت کم بودن میزان فشـار، کپسـول 

را تعویـض نمایید.

از  چکـش ایمنـی بـرای شکسـتن شیشـه و فـرار 
خـودرو در زمـان آتش سـوزی یا شـرایط اضطراری، 

کنـار سـتون قـرار داده شـده اسـت. 
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یدکی یدکی

یدکی

فن دور کند

استارت

فیوز اصلی
SCR سیستم

فیوز گرمکن 
ادبلو

فیوز گرمکن 
سوخت

فن دور تند

فیوز رله پمپ 
گازوئیل

رله پمپ گازوئیل

یدکی

یدکی

یدکی

یدکی یدکی
یدکی

یدکی

یدکی یدکی

یدکی یدکییدکی

یدکی

یدکی

یدکی

یدکی

یدکی

یدکی

یدکی

رله گرمکن سوخت

فیوزکش

رله گرمکن 
مخزن ادبلو

رله گرمکن لوله 
خروجی ادبلو

رله استارت

رله تنظیم کننده فن

رله دور کند فن

رله دور تند فن

رله گرمکن لوله 
فشار ادبلو

رله گرمکن لوله 
ورودی ادبلو

رله لوله گرمکن 
ادبلو

رله اصلی 
SCR

جعبه فیوز داخل موتور

توجه
درصـورت خراب بـودن فیوز یا رله هـا، از قطعات 

مشابه اسـتفاده شود.
لطفـاً قبل از تعویض رله و یا فیوزها سـوئیچ را در 

حالت بسـته قرار دهید.

4001030R0070

یدکی
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فیوزهای یدکی
رله

چراغ های
دور وسایل

رله بوق تهویه مطبوع جلورله یدکی

رله مه شکن جلو

رله یدکی رله شیشه باالبر رله مربوط به 
تجهیزات اضافی رله ترمز موتور

رله نورباال رله 
رله یدکینورپایین

رله برف پاک کن
 )تنظیم سرعت(

رله خاموش/ 
روشن کردن 
برف پاک کن

رله کمپرسور کولر ECU رله اصلی رله فن
کنداسوز

رله تهویه مطبوع 
عقب

رله فن بخاری 
عقب

F20

F02

F21

F03 F04

F22 F23

F05

F24

F06

F25

F07

F26

F08

F27

F09

F28

F10

F29

F11

F30

F12

F31

F13

F32

F14

F33

F15

F34

F16

F35

F17

F36

8 0
1 4

7 .  5

F18

F19

F01

 توجه درصورت خراب بودن فیوزرو یا رله ها، از قطعات مشابه استفاده شود. لطفاً قبل از تعویض رله و یا فیوزها سوئیچ   
را در حالت بسته قرار دهید.

جدول فیوز داخل اتاق

10A 25A
15A 30A
20A 40A

* *

*
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10A2810استارتA1930چراغ داخل کابینA1030کامپیوتر موتورA1سوئیچ

10ALDWS/BCM/2920پشت آمپرA2030چراغ خارج کابینA1130ایرکاندیشن عقبA2فن کندانسور

10A3015ایربگ/فشار باد تایر/سیستم ضدسرقتALDWS/2115پلکان برقیA1215بوقA3*فن عقب بخاری راست

10AABS23120A2225سوکتAترمزABS/ESP   1325A4شیشه باالبر

10A3215کامپیوتر موتور/   سنسور کیلیومترA12310کامپیوتر موتورA1410چراغ تزئینات/سوکت عیب یابA5سیستم صوتی

15A2 3315سوئیچA22440کامپیوتر موتورA1540ایرکاندیشن جلوA6ترمز موتور/ چراغ تزئینات  داخلی

10A3410چراغ مه شکن عقبA32520کامپیوتر موتورA1620چراغ کوچک/ قفل دربA7مه شکن جلو

10Aایرکاندیشن/BCM/3510چراغ جلوA2615کمپرسور کولرA1715نورباالA8شیشه شور

15A3610فندکA2715رادیو/آینه برقیA1815نور پایینA9پشت آمپر/سیستم ضدسرقت

30

مشخصات فیوزهای جعبه فیوز داخل اتاق
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بکسل خودرو
برای بکسل کردن باید از قاب ویژه ای استفاده شود. 
محدوده ی  در  آن  مقررات  از  کردن  بکسل  از  قبل 
زندگی خود باخبر شده و از قوانین کشور خود پیروی 
کنید. قبل از بکسل، برای مشاوره با نمایندگی تماس 

بگیرید. 

قالب بکسل جلو 

قالب بکسل عقب 

قوانین بکسل کردن خودرو
دنده را خاص کنید.  
سرعت قانونی مربوط به بکسل کردن را رعایت کنید.   
در خودروی دارای سیستم قفل فرمان، سوئیچ در   

حالت »ACC« قـرارداده و قفـل فرمـان را باز کنیـد. 
برای روشن شدن چراغ هـای راهنمـا حیـن کشش، 

سوییـچ را روی حـالت »روشـن« قرار دهید. 
در راستای جلوگیری از وارد شدن دود اگزوز خودروی   

جلویی، سیستم گردش هوای داخلی را روشن کنید. 
طناب کشش باید کشسان بوده و از فیبر مصنوعی   

یا مواد پاستیکی مشابه ساخته شده باشد. ترجیحاً از 
میله ی کشنده برای ایمنی بیشتر زمانی که شرایط 
اجازه می دهـد استفاده کنیـد. هنگام بستـن طنـاب؛ 
راننـده کشنـده بایـد کاچ را هنگام روشـن کـردن 
خودرو و تعویض دنده یکسان فشار دهد. راننده در 
خودرو ی پشتی باید کامًا مراقب سالم بودن طناب 

باشد. 
از حمل وزن اضافی در زمان کشش خودداری کنید.   
برای روشن کردن    باتری خودرو دیگر  از  ترجیحا 

خودرو استفاده کنیـد. بـرای جزئیـات بـه بخـش 
»استارت اضطـراری« مراجعه کنید. 

نیاز است هر دو راننده کامًا از شرایط خودرو خود   
مطلع باشند. راننده ی بی تجربه نباید خودرو را بکسل 
کند. رانندگان باید با یکدیگر در تماس باشنـد، و 
سرعت حرکت خودروها باید در تمام وقت پایین بوده 

و از گردش یا توقف ناگهانی خودداری شود. 
چراغ خطر هر دو وسیله ی نقلیه را روشن کنید.   
در زمانی که گیربکس مشکل داشته باشد یا خراب   

باشد، الستیک هـای پشتـی خـودروی عقبی باید از 
زمین جدا باشند. 
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اگر خودروی پشتـی مجهـز به بوستر ترمز باشـد،   
بوستـر ممکـن است از کـار بیفتــد در نتیجــه بایـد 

نیروی بیشتری روی پدال ترمز قرار گیرد. 
زمانی که روغن گیربکس تخلیه شـده باشد، خودرو   

باید با بلند کردن چرخ ها بکسل شود. 
اگر مسـافت بکسل بیش از 50 کیلـومتر است، نیاز   

به بلند کردن قسمت جلویی خودرو می باشد. 

 توجه
بکسـل تنهـا زمانـی انجـام می گیـرد کـه وزن   

خـودروی عقبـی از کشـنده کمتر باشـد. 
در 2000 کیلومتر اول )1200 مایل اول(، خودرو   

اجـازه ی بکسـل کردن خـودرو دیگـر را ندارد و 
در صورتـی کـه ایـن کار انجـام گیـرد سـبب 

آسـیب بـه موتـور یـا گیربکس خواهد شـد. 

حمل خودرو با کفی یا تریلر
سیسـتم تعلیـق خـودروی کفـی باید مناسـب باشـد 
تـا از آسـیب خـودروی حمـل شـده جلوگیری شـود 

و در نتیجـه تقسـیم بـار بـر روی شاسـی خـودرو به 
میـزان یکنواخـت صـورت پذیـرد و از تـکان هـای 
آن جلوگیـری نمایـد . این سیسـتم بایسـتی توسـط 

کارشـناس و متخصـص ایـن امـر انجام شـود.
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ستارت اضطراری

اگر خودرو شـما روشـن نشـد، دلیل آن می تواند خالی 
بـودن باتـری باشـد. در ایـن زمـان می تـوان از روش 

»باتری بـه باتری« اسـتفاده کرد. 
زمانـی کـه باتـری اضافـی در خـودرو ندارید، لطفـاً از 
راننـده ای دیگـر کمـک بگیرید. طبق عملکـرد عادی 
موتـور، باتری خـودروی دیگـر )12ولـت( می تواند به 
عنوان باتری کمکی برای اسـتارت زدن ماشـین شـما 

اسـتفاده شود. 

در باتری به باتری، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید: 
1. اگـر باتـری کمکـی در خـودرو دیگـر اسـت، لطفًا 
باتری هـا را بـه هـم نزدیـک کنیـد ولـی خودروها به 

یکدیگر نچسـبند. 
2. المپ هـا و دیگـر لـوازم برقـی غیـر ضـروری را 

خامـوش کنیـد. 
3. با توجه به شکل، کابل ها را متصل کنید. 

4. قطـب مثبـت باتری کمکـی را به کمـک کابل به 
قطـب مثبت باتـری خود متصـل کنید. 

5. قطـب منفی باتـری کمکی را به کمـک کابل دوم 
به جسـمی آهنی )ماننـد اهرم نگهدارنـده کاپوت( که 
از باتـری دور باشـد متصل کنید. کابل را مسـتقیماً به 

قطب منفـی باتری خـود متصل نکنید. 
6. موتـور خودروی سـالم را روشـن کـرده و برای چند 
دقیقـه روشـن باقـی بگذارید، تـا باتری کمکی شـارژ 
شـود. در باتری به باتـری، دور موتور خودروی کمکی 

باید 2000 دور در دقیقه باشـد. 

7. سـپس خـودروی خود را روشـن کنیـد. چند دقیقه 
بـه موتـور اجـازه ی کار کـردن در حالـت باتـری بـه 
باتـری بـا دور موتـور 2000 دور در دقیقـه را بدهیـد. 
8. کابل هـا را عکـس مراحـل اتصال جدا کنیـد )ابتدا 

قطـب منفی و سـپس مثبت(. 
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رنگ کابل های باتری
کابل مثبت: معمواًل به رنگ قرمز

کابل منفی معمواًل به رنگ مشکی، قهوه ای یا آبی

 توجه 
x  قطب منفی باتری سالم را مستقیماً به قطب منفی

باتری خود متصل نکنید. این کار باعث تولید جرقه 
ازباتری  شده  ساطع  گاز  با  است  ممکن  و  شده 

انفجار صورت دهد. 
x  قطب منفی را به قطعات سیستم سوخت رسانی و

لوله ی ترمز متصل نکنید. 
x  به را  الکترودها  ترمینال های  ایزوله  غیر  قطعات 

یکدیگر متصل نکنید. کابل متصل به قطب مثبت 
باتری را به قطعات رسانا متصل نکنید تا اتصال 

کوتاه صورت نگیرد. 
x  مراقب پیچیده شدن کابل ها به قطعات چرخنده ی

موتور باشید. 
x  .باتری ها را به هم نزدیک نکنید

x  .آتش و سیگار مشتعل را از باتری ها دور کنید
x  موتـور را مطابـق با دسـتورالعمل »اسـتارت زدن

موتـور« روشـن کنید. 
x  30 ،اگـر موتور طی 10ثانیه تاش روشـن نشـد

ثانیـه بعد دوبـاره امتحان کنید. 
x  فــن و گـرمکــن شیشـه ی عقـب خــودروی

کمک دهنــده را برای افــزایش ولتــاژ تولیــد 
شـده، روشن کنیــد. 

x  نیـاز اسـت کـه چـراغ هـای جلـو خـودرو برای
آسـیب ندیـدن در ولتـاژ بـاال خامـوش باشـند. 

x  در حیـن کار کردن موتـور، این کابل ها را عکس
ترتیـب وصل کـردن آنها جدا کنید. 
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داغ کردن موتور

نشانگر دمـای آب موتور داغ بودن آن را نشـان می دهد، 
کاهش قدرت و شنیدن صدای ضربه می تواننـد نشانه هـای 

داغ شـدن موتـور باشنـد. در این شـرایط شمـا بایـد:

1. خودرو را سریعا در کنار جاده متوقف سازید. 

2. دنده را در حالت خاص در قـرار داده و ترمـز دستـی 
را بکشید. اگر A/C روشـن بـود، آن را خامـوش کنیـد. 

3. در صـورت سـرازیر شـدن مایـع خنـک کننـده از 
موتـور یـا خـروج بخـار از زیـر درب موتـور، آن را بـاز 
نمـوده و تـا زمانـی کـه اثـری از خنک کننـده و بخار 
ندیدیـد، کاپـوت را بـاز نگـه دارید. اگر اثـری از خنک 
کننـده یـا بخار نبـود، چرخش فـن را با اسـتارت زدن 
موتـور بررسـی کنیـد. اگـر فن نمـی چرخد، موتـور را 

خامـوش کنید. 

4. تسمه ی واترپمپ را بررسی کنید. در صورتی که 
تسمه سر جای خود بود، خراب بودن آن را بررسی کنید. 
اگر مشکلی در تسمه نبود، خارج شدن خنک کننده از 
بـودن  روشـن  صـورت  )در  کنید  بررسی  را  رادیاتور 

A/C، سرازیرشـدن آب سرد طبیعی است.(. 

5. اگر مشـکل غیر از اینها بود، لطفاً موتور را خاموش 
کرده و از نزدیکترین نمایندگی کمک بخواهید. 

6. در شـرایط داغ کـردن غیـر عـادی موتـور، لطفـاً تا 
زمـان سـرد شـدن موتـور منتظـر بمانیـد. اگـر خنک 
کننـده بـه مقدار کافـی نبود، درپـوش رادیاتـور را را با 
دقـت باز کـرده و مخـزن رادیاتور را تـا میانه با خنک 

کننده پـر کنید. 

 7. هنـگام روشـن بـودن موتـور، یـک بار دیگـر داغ 
بـودن آن را بررسـی کنیـد. اگر موتور داغ بـود، لطفاً از 

نزدیکتریـن نمایندگی کمـک بخواهید.

 توجه 
در شـرایطی کـه مایـع خنک کننده بصـورت کامًا 
آشـکار کـم شـود، نشـان دهنده نشـتی از سیسـتم 
خنک کننـده می باشـد. لطفـاً در ایـن مـورد حتمـًا 
خـودروی خـود را بـرای بررسـی و کارشناسـی بـه 

عاملیت هـای مجـاز جـک ببرید.  
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 هشدار
x  در هنگام روشن بودن موتور، هیچ یک از اتصاالت

برقی و سوکت های خودرو را وصل یا جدا نکنید.
x  لطفاً بعد از خاموش کردن موتور، اتصاالت برقی

را بررسی نمایید. 
x  هرگزکابل هـای مربـوط بـه قطب هـای مثبت و

منفـی باتــری را در زمانی که موتور کار می کند 
جـدا نکنید. 

x  اتصال بین باتری و مدارهـای خـودرو باید زمان
شارژ شدن باتری قطع شود. 

x  اسـتفاده از شـارژر بـرای راه انـدازی دینام ممنوع
است. 

x  زمانـی که محـل قـرارگیـری رلـه خراب شـده یـا
رله شکسته است، نیاز به تعـویض رلـه ی خـراب 
با نمونه ی سالم آن است. زمـان تعـویض رله ی 
اصلی برای موتور، کابل منفی باتری را جدا کنید.

 هشدار
x  حیـن کار کردن موتـور، دسـت ها و لباس ها باید

از قطعـات چرخنـده ای ماننـد فـن و تسـمه دور 
باشـند تا از آسـیب های احتمالی پیشـگیری شـود. 

x  پـس از اینکـه موتـور را خامـوش مـی کنیـد و
مجـدداً می خواهید آن را روشـن کنید حداقل 30 
ثانیـه صبر کنید تا سیسـتم سوخت رسـانی آماده 
کار شـود. وقتـی کـه موتـور خامـوش می شـود، 
تـا انـدک زمانـی پمـپ سـوخت، انژکتورهـا و 

لوله هـای سـوخت هنـوز تحت فشـار هسـتند.
x  نشـتی از سیسـتم سـوخت  )نشـتی از لوله های

فشـار باالی سـوخت، ریل سـوخت و انژکتورها( 
ممکن اسـت باعث آسـیب جدی برای شـخص 
شـود. فـردی کـه متخصـص ایـن کار نباشـد 
نبایـد ایـن مجموعـه را بـاز یـا تعمیر نمایـد. در 
صـورت بروز هـر گونه ایـرادی در سیسـتم های 

ذکـر شـده حتمـاً بـه عاملیت هـای مجـاز جک 
مراجعـه نماییـد. در حیـن کار کـردن موتـور نیز 
اگـر تعمیـرکار باالی سـر خـودرو حضور داشـته 
باشـد، بایسـتی فاصلـه 30 سـانتی متـری را بـا 
ECU و سیم کشـی حفـظ نمایـد چـون جریـان 
باالی داخل آنها سـبب ایجاد میدان مغناطیسـی 

خواهد شـد.
x  هرگـز درب رادیاتـور را در زمانـی که موتـور داغ

اسـت بـاز نکنیـد زیـرا مایـع درون آن بـا فشـار 
بـه بیـرون ریختـه می شـود و سـبب آسـیب و 

می گـردد.    سـوختگی 
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الزامات محافظت و نگهداری از خودرو
دستورالعمل نگهداری

خـودرو،  نگـه داری  بـه  مــربوط  اقدامـات  از  قبـل 
می بایسـت عـادات رانندگی صحیح و طـرز نگه داری 
صحیـح سـرلوحه کار قـرار گیرد. برای اجـزا و قطعات 
حسـاس کـه نیـاز بـه نگـه داری حسـاس تری دارند، 
می بایسـت ایـن کار توسـط متخصصیـن امرانجـام 
گیـرد. در نظـر داشـته باشـید کـه بـرای اسـتفاده از 
گارانتـی خـودرو، سـرویس های ادواری می بایسـتی 
مطابـق زمان بنـدی در نمایندگی هـا انجـام شـود. در 
زمـان تحویـل خودروی جدیـد، تمام مـوارد مربوط به 
عملیـات قبـل تحویل توسـط عاملیت اصلـی فروش 

جـک انجـام می پذیـرد.

الزامات نگهداری
الزامات نگهداری به سه بخش زیر تقسیم می گرد:

سرویس های ادواری  
اقداماتـی کـه مربوط بـه بازرسـی، تنظیـم و تعویض 
گارانتـی خـودرو درج  دفترچـه  در  قطعـات هسـتند 
شـده اند. لطفـا کلیه سـرویس ها بـه دقـت و در زمان 
مشـخص انجـام گـردد. ابن سـرویس ها می بایسـت 
در مراکـز خدمـات پـس از فروش JAC انجـام گردند. 
پیشـنهاد مـی گـردد فقـط از قطعـات اصلـی و مـورد 
تاییـد جک اسـتفاده گردد. ضمنـا روغن، واسـکازین، 
روغـن هیدرولیـک و ترمز نیـز باید مطابق اسـتاندارد 

مربوطه باشـند.

بازدیدهای روزمره  
لطفـا بازدیدهـای مربـوط بـه قبـل و بعـد از رانندگی 
را انجـام دهیـد. در سـرویس های روزمـره، بازدیدهـا 
می بایسـت بر اسـاس جدول نگـه داری انجام شـوند.

اقدامات نگه داری توسط کاربر:  
در صـورت مطلـع بودن و داشـتن تخصص و عاقه و 
اسـتفاده از ابـزار مناسـب برخی مراقبت هـا را خودتان 

می توانید انجـام دهید.

دستورالعمل سرویس های ادواری:  
کلیه سرویس های ادواری انجام شده در نمایندگی های 
مجـاز خدمـات پـس از فـروش می بایسـت در دفترچه 
مربوطـه ثبـت گردنـد. در شـرایطی کـه سـرویس و 
نگـه داری انجـام شـده بـر روی خـودروی شـما واضح 
و شـفاف نباشـد یا توسـط متخصـص این امر نباشـد، 
می توانیـد بـا داشـتن مـدارک وادلـه مناسـب شـرکت 

جـک را از ایـن مهـم با خبـر کنید.
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طول لولـه و اتصـاالت می بایست کا بررسی گردد و 
از عـدم نشتـی اطمینـان حاصـل گـردد. در صـورت 

وجود مشکل فـورا قطعـه را تعـویض نماییـد.

شـیلنگ سـوخت، لوله بخـار و درپوش فیلتر 
خت سو

مطابق دسـتورالعمل بررسـی های الزم را انجام دهید.
از نصـب صحیـح شـیلنگ سـوخت جدید، لولـه بخار 
و درپـوش فیلتـر سـوخت مطمئـن شـوید. در صورت 
وجـود مشـکل بـا متخصصیـن مجـاز شـرکت جک 

تمـاس بگیرید.

موارد سرویس و بازرسی
روغن موتور و فیلتر

این سـرویس می بایسـت مطابـق با جدول ارائه شـده 
انجـام گـردد. در صـورت رانندگی در شـرایط سـخت 
می بایسـت  فیلتـر  و  روغـن  ناهمـوار،  جاده هـای  و 

سـریع تر تعویـض گردنـد.

لقی سوپاپ ها
لقی نامناسب سوپاپ ها )فیلر نامیزان(، می تواند باعث 
و  گردد  اضافی  و صدای  سر  و  موتور  توان  تضعیف 
باعث کاهش توان خروجی موتور خواهد شد. فیلرگیری 
مناسب می بایست وقتی که موتور گرم است و مطابق 

دستورالعمل مربوطه انجام گردد.

مسیر سوخت و اتصاالت
مسیر سوخت و اتصاالت مربوط به آن را از نظر نشتی 
و خرابی بررسی نمایید. در صورتی که هرگونه خرابی یا 
نشتی مشاهده گردید، بایستی توسط قطعه نو جایگزین 

گردد.

 هشدار
هرگز موتور را در دور باال و به طور ناگهانی خاموش 
نکنید. پمپ سوخت، توربو شارژ و قطعات متصل به 
آن، انژکتورها، لوله هوا و ... درگیر فشار باال هستند 
و خاموش کردن ناگهانی موتور خودرو باعث آسیب 

رسیدن به این قطعات می گردد.

فیلتر سوخت:
گرفتگی در فیلتر سوخت موجب کاهش سرعت خودرو، 
استارت می گردد.  در  اگزوز و مشکل  خرابی سیستم 
در صورت امکان وجود اجرام اضافی در باک سوخت 

خودرو، فیلتر سوخت باید سریع تر تعویض گردد.
پس از تعویض فیلتر سوخت، باید چند دقیقه موتور کار 

کند و از نظر داشتن نشتی بررسی شود.

لوله وکیوم و لوله بخار روغن موتور
لوله را از نظر کهنگی و هرگونه خرابی چک کنید.هرگونه 
ترک، خشکی، خراش، پارگی یا کشیدگی زیادی می تواند 
موجب بریدن لوله گردد. در صورت تماس لوله با قطعات 

داغ، بررسی باید بیشتر و دقیق تر انجام گردد.
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پمپ انژکتور
پمـپ انژکتـور قلب موتور دیزل اسـت و از اجزای دقیق 
زیادی تشـکیل شـده اسـت. فقط با سـرویس صحیح 
موتوراسـت کـه می توانیـد طول عمـر پمپ انژکتـور را 

افـزایش دهیـد.
1. روانـکاری پمـپ انژکتـور توسـط گازوییـل انجـام 
می گردد و فقــط از گازوئیــل سبــک بــا استـاندارد 
در  آب  وجـود  شـود.  اسـتفاده  می بایسـت   252GB
گازوئیـل باعـث کاهـش روانـکاری و صـدمــه زدن 
بــه پمپ انــژکتور می گـردد. هنگام ســوخت گیری 
می بــایست نــازل و ابزار سـوخت گیری تمیز باشد تا 
از ورود هرگونـه جـرم خارجی به باک جلوگیری شـود.

2. بعـد از 3000 کیلومتـر رانندگـی در دوره آب بنـدی 
می بایسـت فیلتر سـوخت را تعویـض نمایید.

3. از سـفت بـودن اتصـاالت و لوله هـای گازوییل در 
سیسـتم سوخت رسـانی و نیـز عـدم داغ بـودن غیـر 
طبیعی یا صدای اضافی در سیسـتم اطمینان حاصل 

نمایید.

4. پس از هـر 200 سـاعت کارکـرد موتـور، از سفت 
بـودن پیچ هـای پمپ انژکتـور مطمئن شوید.

روغن گیربکس برای جعبه دنده دستی
1.  از روغـن گیربکـس )واسـکازین( با مشخصــات 
اعام شـده اسـتفاده نمایید.پـس از هرگونه تعمیرات 

گیربکـس، روغـن گیربکـس باید تعویـض گردد.
2. در مرحله ششـم تعویض روغـن گیربکس، روغن 
می بایسـت ابتـدا تخلیه شـود و سـپس به انـدازه نیاز 

)2/2 لیتر( اضافه شـود.

شیلنگ و لوله های ترمز
کل مجموعـه را از نظـر نصـب صحیـح، سـاییدگی، 
خوردگی یا نشـتی بررسـی نمایید. قطعـات معیوب را 

تعویـض نمایید.

 توجه 
در صورت پایین بودن سطح سوخت در باک، پیش از 

پر کردن سوخت از عـدم نشتی مطمئن شوید.



109

روغن هیدرولیک فرمان
از کافـی بـودن سـطح روغـن هیدرولیـک در مخـزن 
مربوطـه و تمیـز بـودن آن اطمینان حاصل کنیـد. ابتدا 
تمیـز بـودن روغـن را بررسـی نماییـد. اگر تیـره رنگ 
بـود آن را تعویـض نماییـد. سـطح روغـن هیدرولیک 
بایـد بین نشـان های ماکزیمـم و مینیمم باشـد. روغن 

هیدرولیـک پیشـنهادی، ATF-III می باشـد.

روغن ترمز
سـطح روغن ترمز در محفظه را بررسـی نمایید. سطح 
روغـن بایـد بین ماکزیمـم و مینیمم باشـد.نوع روغن 
 SAEJ1703( ترمز می بایسـت منطبـق بـا اسـتاندارد
)GB10830-1998 JG 4( اسـاس  بـر   )  DOT4 

باشد. 
در صـورت استفــاده از خـودرو در شـرایط سخــت و 

جاده هـای ناهمـوار از نـوع DOT5 اسـتفاده شـود.

ترمز دستی
اهرم و سیم های ترمز دستی را از نظر عملکرد طبیعی 

چک نمایید.

لنت، کفشک و دیسک ترمز
دیسک ترمـز را از لحاظ صاف و صیقلی بودن و کالیپرها 

را برای عدم نشتـی روغن ترمـز بررسی نمایید.

اتصاالت لوله اگزوز، خفه کن و پیچ ها
لقـی لولـه اگزوز، منبـع و اتصاالت مربوطه را بررسـی 

نمایید.

جعبه فرمان و میل فرمان
در حالـت توقـف، لقـی فرمـان را بررسـی نماییـد. 
گردگیرهـای جعبـه فرمـان را بـه لحـاظ پارگـی و 
پوسـیدگی بررسـی نمایید. اتصاالت بین جعبه فرمان 

و میـل فرمـان را بـه لحـاظ لقـی بررسـی نماییـد.

گریس بلبرینگ چرخ
بلبرینـگ چرخ و گریس آنرا بر اسـاس جدول بررسـی 

نمایید.
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A/C مبرد
لوله هـا و اتصاالت سیسـتم تهویه مطبـوع را به لحاظ 
 R134a نشـتی و خرابی بررسـی نمایید. لطفا از مبـرد

نمایید. استفاده 

آچارکشی
پس از طی مسافت 3000 کیلومتر، کلیه قطعات اصلی 
باید در مراکز مجاز خدمات پس از فروش آچارکشی 
نیز بررسی میزان سفتی پیچ ها و  از آن  شوند. پس 

مهره ها باید به صورت منظم انجام شود.

نگهداری و مراقبت از اجزای خارجی خودرو
دسـتورالعمل زیـر مربوط بـه نگهداری از ون سـانری 

با اکسـل بلند اسـت.
بـرای تمیـز کردن و محافظـت از خـودرو از مواد مورد 

تایید شرکت اسـتفاده نمایید.

 توجه
اسـتفاده از مـواد غیـر مجـاز ممکـن اسـت باعث 

آسیب رسـانی بـه سـامتی افـراد گـردد.
مـواد محافـظ می بایسـت دور از دسـترس اطفال 

نگهداری شـوند.

 هنگام خرید مواد تمیزکننده و محافظ به دوستدار 
محیط زیست بـودن ایـن مـواد توجـه داشته باشیـد 
به  باشند،  نداشتـه  را  این خصیصـه  که  را  موادی  و 

فروشنده برگردانید.
خـودروی خود را وقتی خشک است تمیـز نکنیـد و از 
دستمال یا اسفنج خشک برای تمیزکردن خودرو استفاده 
نکنید زیرا به رنگ یا شیشه خودرو آسیب وارد می شـود.

شستشوی خودرو
 توجه 

رطوبـت یـا یخ زدگـی در ترمزهـا باعـث کاهـش 
قـدرت ترمـز می گـردد.

شستشـو خودرو بـا آب و مـواد تمیزکننده معمولی   
بهترین روش برای شستن و همچنین محـافظت 

از محیط زیست می باشد.

فواصل بین شستشـو و واکس بستگـی به فصـل   
و شـرایط محیط و کارکـرد خـودرو دارد.
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هرچه رنگ، کثیفی، رزین و فضله پرندگان بیشتر   
روی خودرو باقی بماند خـرابی بیشتـری روی رنگ 
ایجاد می کنـد. تـابش مستقیم آفتـاب نیـز باعث 

خوردگی می شود.

بهتـر است هفته ای یکبـار خـودرو شستشو شـود و   
ماهی یک بار واکس شود.

اگر در مسیر نمک پاشی شـده رانندگـی کردید حتما   
خودرو را زیر شویی نمایید.

کارواش اتوماتیک 
عمومـا کارواش خـودکار باعـث خرابـی رنـگ خودرو 
دسـتگاه  سـازه های  اسـت،  موثـر  آنچـه  نمی شـود. 
)امـکان برخـورد(، نوع شـوینده و مواد شـیمیایی و نیز 

فیلترهای دسـتگاه اسـت.

دستورالعمل:
پیش از شستشو از بسته بودن  شیشه ها و سانروف   

مطمئن شوید.

بهتر است آینه دید عقب جمع شود.  

اگر از تجهیـزات جانبی نظیـر باربنـد و آنتن استفاده   
می کنید به اپراتـور اطاع دهیـد.

شستشوی دستی خودرو
کثیفـی را بـه انـدازه کافـی خیس نموده و سـپس   

بشویید.

بـا اسـفنج یـا کهنـه نـرم خـودرو را بشـویید. در   
صـورت نیـاز از مـواد شـوینده اسـتفاده نماییـد.

دستمال و اسفنج را سریعا تمیز نمایید.  

با اسفنج یا پارچه دیگری چرخ ها و درها را بشویید.  

خودرو را آبکشی نمایید.  

دستورالعمل:
خودرو را زیر آفتاب نشویید.  

در زمستان صورت شستشوی خودرو با شیلنگ از   
پاشش آب داخل قفل ها، لبه درب ها و هرجا که 
فضایی برای یخ زدن آب وجود دارد اجتناب کنید.
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 توجه 
هنگام شستشـو خـودرو حتمـا بایـد خاموش باشد. 
هنگام شستشوی کفی هـا، قالپـاق و رینگ مراقب 

آسیب رساندن اجسام تیـز به دستتـان باشیـد.

دستگاه های شستشوی فشار باال
هنگام اسـتفاده از دسـتگاه های فشـار بـاال حتما   

بر اسـاس دسـتورالعمل اقدام نماییـد. از نازل های 
خیلـی ریـز و دمـای باالتـر از 60 درجـه سـانتی 

گراد اسـتفاده ننمایید.

هنگام استفاده از نازل برای شستشوی بخش های   
ظریف از جمله قطعات الستیکی، شیلنگ ها و زه ها  

و نیز سپر، فاصله نازل با خودرو را حفظ کنید.

از نازل بسیار ریز برای شستشوی تایر استفاده نکنید 
حتی اگر با فاصله باشید و خیلی کوتاه شستشو کنید. 

ممکن است به تایر آسیب وارد شود.

 واکس
واکـس مناسـب از خـودرو در برابـر آلودگی هـا و نیـز 
صدمـات ضعیـف جلوگیـری می کنـد. در صورتی که 
پـس از شستشـو جریـان آب روی بدنـه خـودرو بـه 
پاییـن بـه جای قطـره قطره جاری شـدن، بـه صورت 
پیوسـته جریـان پیدا کـرد، از واکس سـخت اسـتفاده 
نماییـد. در مـوارد عـادی بهتـر اسـت سـالی دوبـار از 

واکـس سـخت اسـتفاده نمایید.

 توجه 
پیشنهاد می شـود خودروی نو پس از 6 مـاه استفـاده 

واکـس شـود.

پولیش
وقتـی رنـگ خـودرو حتـی پـس از اسـتفاده از واکس 
کدر شـد، باید از پولیش اسـتفاده شـود.بهتر است پس 

از پولیـش از واکس نیز اسـتفاده شـود.

خرابی رنگ
برای سطح خرابی کوچک رنگ، به منظور جلوگیری 
از خوردگی بهتر است آن بخش رنگ شود. اگر این 
رنگ رفتگی ها زنگ زده باشند، باید اول تمیز شوند 
بعد رنگ بخورند. این کار بهتر است در نمایندگی مجاز 

جک انجام شود.
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شیشه پنجره
ترجیحا برف را از شیشه جلو و پشت با دست پاک   

کنیـد.

در صـورت یخ زدگـی  شیشـه ها بهتـر اسـت بـا   
السـتیک یخ زدا یخ را بتراشـید یا از محلول یخ زدا 

اسـتفاده کنید.

در صورت تراشیدن یخ با الستیک یخ زدا، در یک   
جهـت یـخ را بتراشیـد و از حـرکت آن به صـورت 

رفت و بـرگشت بپـرهیزید.

برای ذوب کردن یخ روی شیشه ها و آینه دید عقب   
هرگز از آب جوش استفاده نکنید زیرا ممکن است 

منجر به ترک برداشتن و شکستن شیشه شود.

روغن، گریس، الستیک و چسب ها با محلول های   
پاک کننده سیلیکونی پاک می شوند.

واکـس فقط با تمیزکننـده هـای مخصـوص پاک   
می شود. بـرای پاک کـردن آن بـه نمایندگی هـای 
مجاز مراجعه نمایید. قسمت داخلی شیشه باید مرتبًا 

تمیز شود.

با دستمـال زبر شیشـه را پاک نکنید چون به شیشه   
آسیب می زند.

برای جلوگیـری از آسیب رسیـدن به گرمکـن های   
شیشـه عقب، از هیـچ نـوع مـوادی برای پاک کردن 

قسمت داخلی شیشه استفاده نکنیـد.

الستیک های آب بندی درها، صندوق عقب،  
شیشه ها و سقف

بـرای باال بردن عمر زوارهای السـتیکی و تقویت آب 
بنـدی آنها از نوارهای السـتیکی آغشـته بـه محافظ 
شـیمیایی سـیلیکونی اسـتفاده نمایید. ضمنـا این کار 
باعـث افزایـش طـول عمـر و جلوگیری از پاره شـدن 

در اثـر فشـار و سـرما می گردد.

جلوگیری از خوردگی
تمامی بخش های در معرض خوردگی توسـط سازنده 
محافظـت شـده اسـت و نیـاز بـه محافظـت اضافـی 
نمی باشـد. در صورتی که موم کاری به دلیل فشـار از 
حفره ها خارج شـد آن را با کاردک پاسـتیکی آغشته 

بـه بنزین پـاک کننده، پـاک نمایید.
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 هنـگام اسـتفاده از محلـول پاک کننـده واکس، 
حفاظـت از محیـط زیسـت را در نظـر بگیرید.

چرخ
توپـی چـرخ و کاور آن را بـه صـورت منظم شستشـو 
دهیـد تـا از کثیـف شـدن سیسـتم ترمـز جلوگیـری 
شـود. در صـورت کثیف شـدن و جرم گرفتن سـخت 
دیسـک و کفشـک هـا، از پاک کننـده هـای صنعتی 
اسـتفاده نماییـد.در صـورت آسیب رسـیدن بـه رنـگ 
محافـظ، می بایسـت پیـش از زنگ زدن تعمیر شـود.

 توجه 
به رطـوبت، یخ و نمـک موجـود در جاده توجه کنید 
چون ممکن است به کیفیت ترمزها خدشه وارد کند.

شاسی
بـا وجـود تقویـت پوشـش بخـش زیریـن خـودرو، 
آسـیب به این پوشـش اجتناب ناپذیر اسـت. پیشـنهاد 
می گـردد در زمسـتان و بهـار این پوشـش را بازرسـی 
و در صـورت نیـاز تعمیـر کنیـد. ایـن کار بایـد در 

نمایندگی هـای مجازجـک انجـام گیـرد.

 توجه 
هرگز مجموعه اگزوز شـامل لوله، منبع و کاتالیسـت 
را بـه الیه هـای محافـظ غیـر اسـتاندارد و اضافـی 
آغشـته ننماییـد چـون با داغ شـدن مجموعـه اگزوز 

باعـث آتش سـوزی می گـردد.

مراقبت و نگهداری از اجزای داخلی خودرو
بخش های پالستیکی، داشبورد و چرم مصنوعی

این اجزا را با پارچه مرطوب تمیز نمایید. در صورت پاک 
نشدن از محلول های مناسب مخصوص پاستیک و 

چرم استفاده نمایید.

 توجه 
هرگـز از مـواد خورنـده بـرای تمیز کردن داشـبورد 

اسـتفاده نکنید.
هرگـز کاور ایربگ هـا را بـا مـواد خورنـده پـاک 
ننماییـد. ایـن کار باعـث آسـیب درپـوش ایربـگ 
می شـود و در زمان فعال شـدن کیسـه هوا، ممکن 

اسـت بـه سرنشـین آسـیب وارد کند.
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تریم و پارچه داخل اتاق
بـرای تریـم و پارچـه داخـل اتـاق، صنـدوق بـار و 
سـقف از محلول هـای مخصـوص یا فوم خشـک به 

همـراه بـرس نـرم اسـتفاده نمایید.

صندلی چرمی )آپشنال(
صندلـی چرمـی را در معـرض تابـش مسـتقیم   

خورشـید قـرار ندهید چون موجـب رنگ پریدگی 
می شـود. آن 

هرگـز بـرای تمیز کـردن صندلی چرمـی از مواد   
خورنـده، واکس کفپـوش، واکس کفـش و موارد 

شبیه آن اسـتفاده ننمایید.
در صـورت بـروز کثیفـی و لـک های مقـاوم، به   

نمایید. نمایندگی مراجعـه 

پیشـنهاد می شـود هـر 6 مـاه از مـواد مخصوص   
محافظ چـرم اسـتفاده نمایید.

سـطح چـرم را با پارچـه مرطوب پـاک نمایید. در   
صـورت تمیز نشـدن مـی توانید از محلـول آب و 
صابـون اسـتفاده کنید. پس از تمیز کـردن، آنرا با 

پارچه خشـک، خشک کنید.

کمربند ایمنی
کمربنـد ایمنـی را تمیـز نگـه داریـد چـرا کـه در   

عملکـرد آن تاثیـر دارد.
تنهـا محلـول سـبک آب و صابـون بـرای پـاک   

کـردن کمربنـد ایمنی مجاز اسـت. هرگز کمربند 
را از خـودرو جـدا نکنید.

در صـورت داشـتن کمربند خـودکار، آن را پس از   
خشـک شـدن به سـمت باال رول نمایید.

 توجه 
برای تمیز کردن کمربند هرگـز آن را جدا نکنید.

هرگـز بـرای تمیزکـردن کمربنـد از مـواد خورنده 
استفاده ننماییــد.

کمربند ایمنی را به صورت منظم چک نمایید. در صورت 
با  قفل کن،  اجزای  اتصاالت،یا  پارچه،  دیدگی  آسیب 

مراجعه به نمایندگی مجاز مشکل را برطرف نماییـد.

زیرپایی

زیرپایی را با پارچه مرطوب تمیز نمایید و سپس آنرا 
خشک کنید. زیرپایی باید خشک نگهداری شود.

 توجه 
هرگز از فشـار آب بـرای شستشـوی موکت داخلی 
استفاده نکنید زیرا آب در فضای بیـن مـوکت و کف 
خودرو قرار گرفته و باعث ایجاد بـوی نامطبوع و نرم 

شدن قطعات و خوردگی قطعات فلزی می شود.
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اجزای محفظه ی موتور سانری
1. مخزن روغن هیدرولیک 

2. مخزن ادبلو
3. مخزن روغن موتور 
4. مخزن روغن ترمز 

5. مخزن مایع خنک کننده 
6. مخزن مایع خنک کننده ی تهویه هوا
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تمیزکــردن و عملیــات ضدخوردگــی بــرای 
محفظــه موتور 

 توجه
x  قبـل از انجـام کار روی محفظـه موتـور لطفـاً بـه

دستورالعمل های مربوطه در این بخش توجه کنید. 
x  بـرای حفـظ ایمنـی بیشـتر، قبـل از تمـاس بـا

منبـع آب سـوییچ راببندیـد و از اتصاالت صحیح 
تیغه هـای برف پـاک کن اطمینـان حاصل کنید 
زیـرا حرکـت بازوهـا و تیغه هـا می توانـد باعـث 

آسـیب بدنی شـود.

برگ و خورده ریـزهای موجود در مخـزن آب را از   
داخل آن بردارید تا از مسدود شـدن خروجـی مخزن 
و ورود اشیـای خـارجی از محفظه ی A/C به داخل 

ماشین جلوگیری شود. 

عملیات ضدخوردگی برای سطح خارجی محفظه ی   
موتور و پیشرانه توسط تولیدکننده انجام شده است. 

در زمستان و هنگام وجود نمک در سطح جاده ها، 
محفظه ی موتور و مخزن آب را کاما تمیز کرده و 
برای جلـوگیری از خـوردگی موتـور توسط نمک، 

عملیات ضدخوردگی انجام دهید. 

محفظه ی موتور یا موتوررا با حال گـریس و موادی   
که خاصیت خورندگی دارند مانند بنـزین و گازوییل 
تمیز نکنید، و از مواد استاندارد این کار استفاده کنید.

نمایندگی به شمـا عوامـل و مـواد شست و شوی   
مناسب را پیشنهاد می دهـد. افزون بر آن نمایندگی ها 

مجهز به تجهیزات مربوطـه ی الزم می باشند. 

در هنگام انجام کار روی محفظـه ی موتور، مانند   
بررسی و پـرکـردن مایعـات، سوختـگی و دیگـر 
صدمـات ممکن است رخ دهند، پس بسیار مراقب 

باشید. 

هنگام تعویض مایعات، برای حفظ سامت خودرو،   
از ترکیب کـردن مایعات مختلف با یکدیگر اجتناب 

کنید. 

 بـرای کشـف نشـتی، زیـر خـودرو بایـد مرتبـًا 
بازدیـد شـود. در صورت نشـتی روغن موتـور یا دیگر 

مایعـات، لطفـاً بـه نمایندگی مراجعـه کنید. 

 در زمـان شسـتن موتـور، سـوخت باقیمانـده، 
گریـس و روغـن موتـور بایـد تخلیـه شـوند. آبگیـر 
گازوییـل باید بررسـی و تخلیـه شـود. بنابراین برای 
شستشـوی موتـور حتماً بایـد به عاملیـت های جک 

کرد. مراجعـه 
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 هشدار
هنـگام کار روی محفظه موتور، باید بسـیار مراقب 
باشـید. هنـگام مشـاهده ی بخـار یـا سرریزشـدن 
مایـع خنک کننـده، کاپـوت را بـاز کنیـد. قبـل از 
انجـام هـر کاری، صبـر کنید تا بخار و نشـتی مایع 

خنک کننـده کامـا از بیـن برود.  

بررسی روغن موتور
انتخاب روغن موتور

 موتور دیزلی

بـا توجـه بـه فشـار اتمسـفر، روغـن موتـور را   
نماییـد.  انتخـاب   SAE ویسـکوزیته ی  مطابـق 
مقادیر ویسـکوزیته ی پیشـنهادی در جـدول زیر 

شده انــد.  آورده 

بـرای نواحـی با دمای پایین تر از 10 درجه سـانتیگراد، 
از روغـن موتـور بـا اسـتاندارد SAE 0W30 اسـتفاده 
نماییـد. بـرای مناطـق بـا دمـای پایین تـر از 0 درجه 
سـانتیگراد، نبایـد از SAE 30 اسـتفاده شـود. در واقـع 
SAE30  فقط برای اسـتفاده در دمـای باالی 0 درجه 

سـانتیگراد مناسـب می باشد. 

بررسی سطح روغن موتور

 توجه
در انجـام عملیات بـر روی محفطه ی موتـور، لطفًا 

توصیه هـای ایمنی را جـدی بگیرید. 
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مصـرف و کم شـدن روغـن موتوربا توجه به شـرایط 
مختلف رانندگی طبیعی اسـت. بنابراین سـطح روغن 
را ترجیحـاً قبـل از تعویـض روغن موتـور و هر 2000 

کیلومتـر یکبـار از طریق گیج روغن بررسـی کنید. 
بـرای شناسـایی مـکان قـرار گیـری گیج روغـن، به 

شـکل محفظـه  ی موتـور مراجعـه کنید. 

در هر بررسـی سـطح روغن، خـودرو باید در حالت   
پارک قرار داشـته باشـد. موتور را خامـوش کرده و 
چنـد دقیقـه صبـر کنید تـا روغن موتور به سـطح 

عادی آن برسـد. 

گیـج روغـن را خـارج کـرده و آن را بـا دسـتمال   
پاکیـزه تمیـز کنیـد. گیج روغـن را تا انتهـای آن 

سـر جای خـود قـرار دهید. 
سـپس گیج را دوبـاره خارج کرده و سـطح روغن   

موتور را بررسـی کنید. 
سـطح روغن موتور مناسـب باید بیـن باالترین و   

پایین ترین شـاخص روی گیج باشـد. 

پر کردن دوباره ی روغن موتور

هنگامـی کـه سـطح روغـن موتـور نزدیـک بـه   
قسـمت پاییـن نشـانگر اسـت، روغن موتـور را پر 

کنیـد. 
در هر صورت سـطح روغن موتـور نباید ازعامت   

نشـانگر بـاال فراتـر رود. در ایـن صـورت روغـن 
موتـور ممکـن اسـت به وسـیله ی قسـمت تهویه 
میل لنـگ مکیده شـده و از سیسـتم اگـزوز تخلیه 

شـود. 

 هشدار
زمانی کـه موتـور گـرم اسـت درپـوش رادیاتـور را 
بـاز نکنیـد چـرا کـه منجـر به پاشـیده شـدن مایع 
خنک کننـده  می شـود کـه ایـن مایـع تحت فشـار 

بـوده و حادثـه آفریـن خواهـد بود. 

مخـزن خنک کننـده در محفظـه ی موتـور قـرار   
داشـته و نیمه شـفاف اسـت. 
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هنگـام گرم کـردن یا کارکـردن در جـای موتـور   
 »MIN« سطح خنک کننده باید بین نشانگـرهای
و »MAX« باشـد. سیستـم خنک کننـده موتـور 
بستـه بـوده و چکـه  کـردن قابل رویت از سیستـم 
خنک کننده نشانگر امکان وجود نشتی خواهد بود. 

   »MIN« زمانی که سطح خنک کننده به نشانگـر
می رسد، لطفاً تا رسیدن به نشانه »MAX« مایع 
خنک کننده اضافه کنید. بـرای کسب اطمینان از 
رسیدن سطح خنک کننـده بیـن دو نشانگر، لطفًا 

چندین دقیقه موتور را روشن بگذارید.

خنک کننده ی موتور پیشنهادی
50 درصد از خنک کننده موتور مرغوب اتیلن گلیکول 
با 50 درصد آب ترکیب کنید، چرا که قطعاتی از آلیاژ 
نباید  آلومینیوم در موتور وجود داشته و خنک کننده 
نگهدارنده ی مازاد داشته باشد. به منظور جلوگیری از 
یخ زدن و خوردگی موتور باید از خنک کننده با غلظت 
مناسب خنک  غلظت  استفاده شود.  مناسب  مدل  و 
کننده بین 50 تا 60 درصد است؛ در غیر این صورت 
به سیستم خنک کننده موتور آسیب خواهد رسید. آب 
معمولی نباید به جای خنک کننده حتی در تابستان 
خوردگی  باعث  می تواند  معمولی  آب  شود.  استفاده 
قطعات موتور و مختل شدن گردش جریان آب داخلی 

شود.

تعویض خنک کننده
تعویـض خنک کننـده بایـد مطابـق بـا زمان بنـدی 

نگهـداری خـودرو انجـام گیـرد. 

 توجه
در صورتی که خنک کننده روی بدنه خودرو پاشیده 
شد، به علت  خورنده بودن آن، سریعاً نقاط تماس را 

با آب تمیز کنید. 
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1. خـودرو را روی جاده ی مسـطح پـارک کرده، ترمز 
دسـتی را کشـیده و پس از خنک شـدن موتور درب 

رادیاتـور را بردارید. 
2. ظرفـی برای جمع کـردن خنک کننده زیـر خودرو 
قـرار داده، شـیر تخلیه ی رادیاتور را بـاز نموده، خنک 

کننـده ی موتـور را تخلیه کرده و شـیر را ببندید. 
3. بـا توجـه بـه نشـانگر روی مخـزن خنک کننـده، 
مقـدار مناسـب خنک کننـده را در رادیاتـور بریزیـد. 
4. درپـوش رادیاتـور را خـاف گـردش عقربه هـای 
سـاعت چرخانـده تـا کامـًا سـفت شـده و منجر به 

کاهـش فشـار داخـل سیسـتم خنک کننده شـود. 
5. لولـه و مخزن رادیاتور را بررسـی کـرده و از وجود 

نشـتی احتمالی با خبر شـوید. 

بررسی و تعویض فیلتر هوا

فیلتـر هـوا در سـمت راسـت محفظه ی جلویـی قرار 
دارد. تعویـض آن بـه ایـن صورت می باشـد: 

1. درب کاپوت را باز کنید.
2. گیره ی کانال ورودی هوا را بردارید.

3.  گیره ی فیلتر هوا را باز کنید.
4.  آن را با فیلتر جدید تعویض کنید.

5. فیلتر هوا را عکس مراحل باال ببندید. 

بررسی روغن ترمز

 »MAX« و »MIN« سـطح روغـن ترمـز بایـد بیـن
باشـد. در حیـن رانندگـی سـطح روغـن ترمـز ممکن 
کامـًا  اتفـاق  ایـن  و  یابـد  کاهـش  اندکـی  اسـت 
طبیعـی اسـت. قـرار گرفتـن سـطح روغن ترمـز زیر 
نشـانگر»MIN« اندکی پس از پر کردن آن، نشـانگر 
ضعـف در ایزولـه بـودن و امـکان نشـتی در سیسـتم 
ترمـز اسـت. زمانـی که روغـن ترمز خیلی کم باشـد، 
ممکـن اسـت توسـط روشـن شـدن چـراغ نشـانگر 
سیسـتم ترمـز نمایان شـود. در ایـن صـورت لطفاً به 

نمایندگـی مراجعـه کنید. 
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تعویض روغن ترمز 
روغن ترمز می توانـد در گـذر زمان رطوبت هوای   

آزاد را جذب کند. 
آب مازاد در روغن ترمز با گذشت زمان می تواند   

منجر به خوردگی سیستم ترمز شود. روغن ترمز 
باید دو سال یکبار، یا پس از رانندگی به مسافت 

50,000 کیلومتر تعویض شود. 

 توجه
x  در صورتی کـه روغـن ترمـز بـه موقـع تعویـض

نشـود، ممکـن اسـت حباب هایـی در سیسـتم 
ترمـز ایجاد شـود کـه منجر به عملکـرد ضعیف 
ترمـز شـده و ایمنی خودرو را بـه مخاطره خواهد 

انداخت.  
x  از آنجـا کـه روغـن ترمـز سـمی اسـت، بایـد در

ظـرف اصلـی خـود نگهداری شـده و به ویـژه از 
دسـترس کـودکان دور باشـد. 

x  .از خوردگی رنگ توسط روغن ترمز اجتناب کنید

فقط از روغن ترمز اصلی پیشـنهاد شـده توسـط   
نمایندگی اسـتفاده کنیـد. روغن ترمـز باید جدید 

بـوده و درب آن پلمپ باشـد. 

به دالیل فنی، روغن ترمز باید با ابزار ویژه و توسط   
می کنیم  پیشنهاد  شود.  تعویض  ای  حرفه  افراد 
برای تعویض روغـن ترمز به نمایندگـی مجـاز 

مراجعـه نمایید. 

توجـه: پیشـنهاد می شـود روغـن ترمـز را در در زمـان 
سـرویس خـودرو تعویـض کنید. 

روغن هیدرولیک 
x  بیـن بایـد  فرمـان  هیدرولیـک  روغـن  سـطح 

»MIN« و »MAX« باشـد. پـس از پـر شـدن 
معمـول، سـطح آن بـه »MIN« رسـیده و ایزوله 
بـودن و عدم نشـتی سیسـتم باید چک شـود. اگر 
چرخاندن فرمان ناگهان سـخت شـد، لطفاً سـطح 
روغـن هیدرولیـک را چک کرده و ایزولـه بودن و 
عـدم نشـتی سیسـتم را بررسـی کنید. بـرای این 

کار بـه نمایندگـی مجـاز مراجعـه نمایید. 
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تعویض روغن هیدرولیک
پـس از اسـتفاده طوالنـی روغن هیدرولیک سـیاه   

شـده و باعـث سـخت تـر چرخیـدن فرمـان در 
در شـرایط بحرانـی خواهـد شـد. بنابرایـن پس از 
پیمـودن 5,000 کیلومتر با خـودروی جدید، روغن 
هیدرولیک باید تعویض شـود. کیفیـت روغن باید 
هـر 6 ماه یـا 10,000 کیلومتر باید بررسـی شـود. 
اگر روغن سـیاه شـود باید زودتـر از موعد تعویض 
گـردد. تعویض روغن هیدرولیک بایسـتی توسـط 

تعمیـرکاران حرفـه ای جک انجـام پذیرد.

 هشداربررسی باتری
آب باتـری بـه علـت دارا بودن مقادیر باالی اسـید، 
سـمی بودن و خورندگی آن، بسـیار خطرناک است. 
قبـل از انجـام کارهـای مربـوط بـه باتـری، بـرای 
اجتنـاب از آسـیب دیدگی لطفـاً احتیاط هـای زیر را 

مطالعـه نمایید. 

زمـان باز کردن باتری، لطفاً از عینک و دسـتکش   
ایمنـی اسـتفاده کنیـد. از برخورد قطرات سـرب و 
اسـید با چشـم و پوسـت و لباس به شـدت دوری 

کنید. 

سـر و تـه کـردن باتری به علت سـرریز اسـید از   
محفظـه ی آن، ممنوع اسـت. در صـورت برخورد 
اسـید با چشـم ها، چشـم هـا را چندیـن دقیقه را 
با آب سـرد شسـته و بافاصله به پزشک مراجعه 
کنید. در صورت پاشـیده شـدن اسـید به پوسـت 
یـا لباس، نقـاط تمـاس را به آب صابون آغشـته 
کـرده، سـپس بـا مقادیر زیـادی آب بشـویید. در 
صورت نوشـیدن اشـتباهی آب باطری، بافاصله 

به پزشـک مراجعـه کنید. 



124

هنـگام انجـام عملیـات مربوط بـه باتـری، آتش،   
جرقه های الکتریکی، نور شـدید و سـیگار روشـن 
نبایـد در نزدیکی باتری قـرار گیرند. در زمان حمل 
کابـل و تجهیـزات برقی، از جرقه هـای الکتریکی 
دوری کنیـد. اتصـال کوتـاه باتری به علـت تولید 
جرقه هـای زیـاد و افزایـش امـکان وقـوع حادثه، 

ممنوع اسـت. 

در شـارژ کـردن باتـری ممکـن اسـت گازهـای   
انفجـاری تولیـد شـوند. 

کودکان را از اسید و باتری دور نگه دارید.   

قبـل از انجـام کارهای برقی موتورسـوییچ و لوازم   
برقـی را خامـوش کـرده و کابـل منفـی باتـری را 
قطـع کنیـد. در زمان تعویض چراغ، فقط سیسـتم 

نور خـودرو را خامـوش کنید. 

پیـش از بـاز کـردن باتـری، آژیـر ضدسـرقت را   
خامـوش کنیـد. 

در تعویـض باتری، ابتدا کابل های منفی و سـپس   
کابل های مثبـت را قطع کنید. 

باتـری، تمـام تجهیـزات    پیـش از وصل کـردن 
برقـی باید خاموش باشـند. ابتـدا کابل های مثبت 
و سـپس کابل هـای منفـی را وصل کنیـد. اتصال 
اشـتباه کابل ها ممکن اسـت خطر آتش سـوزی را 

در پی داشـته باشـد. 

باتـری را زمانـی که کلید سـوییچ وصل اسـت، یا   
موتـور در حـال کار کردن اسـت قطع نکنیـد؛ چرا 
کـه ممکن اسـت لوازم برقی آسـیب ببیننـد. برای 
جلوگیـری از سـاطع شـدن تشعشـعات فرابنفش، 

باتـری را در معـرض نور خورشـید قـرار ندهید. 

بررسی شوینده ی مربوط به  شیشه ها

مخزن مایع شوینده
بـرای یافتن موقعیت مخزن شـوینده ی شیشـه، لطفًا 
به شـکل موتـور مراجعه کنید. مایع شـوینده شیشـه 
اسـت ظرفیـت  ای جداگانـه  دارای مخـزن  عقـب 

مخـزن مایـع شـوینده روی آن حک شـده اسـت. 
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از آنجـا کـه آب خالـی برای شستشـو کافی نیسـت، 
پیشـنهاد می شـود برای افزایـش اثر پـاک کنندگی، 
مایـع شـوینده ی مخصـوص را به آب اضافـه کنید. 

بررسی و تعویض تیغه ی برف پاک  کن 

در صورتـی کـه اصطـکاک تیغـه ی بـرف پاک کن با 
سـر و صدا همـراه بود، مشـکل ممکن اسـت یکی از 

موارد زیر باشـد:
پـس از شسـتن خـودرو در کارواش، باقی مانـده ی   

مـواد شستشـو ممکـن اسـت بیـن تیغـه بـرف 
پاک کـن و شیشـه خشک شـده  باشـد. در در ایـن 
صـورت مسـئوالن متخصـص شسـت و شـو باید 
بـرای از بیـن بردن مواد شـوینده اقدام کننـد. برای 

جزئیـات بـا نمایندگـی جـک تمـاس بگیرید. 

در صـورت آسـیب دیدن تیغه های بـرف  پاک کن،   
سـر و صـدای غیر عادی در حیـن حرکت تیغه ها 

شـنیده خواهـد شـد. در ایـن صـورت تیغه هـا را 
تعـویض کنیـد.  

در صـورت قـرار داشـتن تیغه هـا در زاویه و جهت   
نامناسـب، لطفاً برای بررسی و تنظیم به نمایندگی 

مجاز مراجعه نمایید.

تعویض تیغه های برف پاک کن

تیغه ها را پایین بیاورید.   

بـازوی بـرف پاک کـن را چرخانـده تـا آن را از از   
شیشـه جـدا سـازید، و تیغـه ی بـرف پاک کـن را 
عمـود بـر بـازوی بـرف پاک کـن نصـب نمایید. 

تیغه هـا را از کنـاره بیرون بکشـید، یا بـا توجه به   
مـدل برف پاک کن، عملیات نشـان داده شـده در 

شـکل را انجام دهید:
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فنـر ایمنـی را در جهـت A کـه بـا پیکان نشـان   
داده شـده اسـت فشرده سـازید.

تیغـه را مطابـق جهـت B خـارج کـرده و آن را از   
بـازوی برف پاک کـن، در راسـتای جهت مخالف 

B پاییـن آورید. 

تیغـه ی برف پاک کـن را عکس جهـت درآوردن   
آن نصـب کنید. 

بررسی و تعویض چرخ

 توجه
آب بنـدی بـرای تایر جدید نیاز اسـت، چـرا که در 
ابتـدای کار، عملکرد چسـبندگی آن هنـوز ایده آل 
نیسـت. در 500 کیلومتـر اول آب بنـدی تایـر، بـا 
دقـت رانندگـی کـرده و سـرعت مطمئنـه را برای 

افزایـش طـول عمـر تایر رعایـت کنید. 

دستورالعمل حفظ و نگهداری تایرها  
شـکل و جهـت عـاج تایـر مرتبـط با جهـت چرخش 
تایرمی باشـد. ایـن کار باعـث حفـظ مقاومـت در برابر 
آب، افزایـش چسـبندگی، عملکـرد بهینـه در کاهش 
سـر و صدا و مقاومت در برابر سـاییدگی خواهد شـد. 

عمـق عـاج تایر جدیـد بـا توجه بـه خصوصیات   
سـاختاری و فـرم عـاج، بسـته بـه مـدل تایـر و 

سـازنده ی آن متفـاوت خواهـد بـود. 

سـاییدگی تایـر را مرتباً بررسـی کـرده )پنچری،   
پارگـی و برآمدگـی را بیابید( و فضـای داخل عاج 
تایـر را تمیز کنیـد. در صورت گم شـدن درپوش 
والـف، نیـاز بـه جایگزیـن کـردن درپـوش جدید 

است. 

برای اجتناب از آسیب رسیدن به تایر و توپی چرخ   
در زمان برخورد به موانعی مانند شکاف و حفره در 
جاده هنگام رانندگی، لطفاً سرعت را کم کرده و به 

آهستگی از آن رد شوید. 
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آسـیب های تایـر و توپـی چـرخ معمـواًل پنهـان   
بـوده و سـبب لـرزش، انحـراف خـودرو و قطعـًا 
خرابـی السـتیک هـا می شـود. اگـر شـک بـه 
صدمـه دیدگـی السـتیک دارید، لطفاً سـرعت را 
سـریعاً کاهـش داده و تایـر را بررسـی کنیـد. در 
صـورت غیر قابل تشـخیص بودن صدمـه، لطفًا 
بـا احتیـاط رانده و به نزدیکتریـن نمایندگی مجاز 

بـرای بررسـی خـودروی خـود مراجعـه نمایید. 

از تمـاس تایر بـا روغن موتور، گریس و سـوخت   
نمایید.  خودداری 

قبـل از تعویض چرخ لطفاً عامتـی روی چرخ ها   
زده و جهـت اصلـی چرخش چرخ هـا را در نصب 

مجـدد حفظ کنید. 

پس از تعویض چرخ و تایر، آن ها را در در مکانی   
خنک و خشک، دور از تابش نور مستقیم خورشید 

نگه دارید. 

طول عمر تایر

طول عمر تایر وابسته به عوامل زیر است:
فشار باد تایر

فشـار باد تایر روی درب راننده نوشـته شـده است.   
فشـار باد تایر در زمسـتان 0/2 بار بیشتر از تابستان 
اسـت. فشـار باد تایرعاملی بسـیار مهم به ویژه در 
رانندگـی اسـت، بنابراین فشـار باد تایـر را یک ماه 
یک بار و قبل از مسـافرت طوالنی بررسـی کنید. 

بررسـی السـتیک زاپاس را نیز فراموش نکنید. 

فشار باد الستیک زاپاس باید حداکثر باشد.   

بررسـی تایر بایـد در شـرایط سـرد صـورت گیرد.   
باد الستیک را با توجه به افـزایش دما کم نکنیـد. 
در صـورت ایجاد تغییـر شدید در وزن خودرو، فشار 

باد الستیک با توجه به وزن تنظیم می شود. 

فشار اضافی پاییـن یـا باالی تایر، طـول عمـر آن را   
کاهش داده و در عملکرد خودرو تاثیرگذار خواهد بود. 

 فشـار بیـش از حـد پاییـن تایـر ممکـن اسـت 
مصرف سـوخت را افزایـش دهد که افزایـش آلودگی 

محیـط زیسـت را نیـز به همـراه خواهد داشـت. 
فشـار بـاد تایـر بایـد در شـرایط سـرد بـرای همـه ی 
تایرهـا، بـا توجه به اسـتاندارد درج شـده در روی درب 
جلوی سـمت چـپ خـودرو بررسـی شـود. تنظیمات 
مناسـب را در صـورت مشـکل، با قسـمت سـر والف 
تنظیـم کنیـد. بعد از تنظیم، نشـتی احتمالـی تایرها را 

بررسـی نمایید. 
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Tire Size
Pressure)apk(

Front Rear

185R15LT 450±10 450±10

185/75R16LT  450±10 450±10

225/70R15LT 450±10 450±10

215/75R16LT 550±10 550±10

195/75R16LT 450±10 450±10

شرایط رانندگی
خوردگـی تایـر ممکـن اسـت در پیـچ تنـد، شـتاب 

ناگهانـی و ترمـز اضطـراری صـورت گیـرد. 

باالنس دینامیک چرخ

تمامـی تایرهـای یک خـودروی تـازه تحویـل دارای 
باالنـس هسـتند. اگرچـه در مراحل رانندگـی، چرخ ها 
بـا توجـه به عوامـل متنـوع از باالنـس خارج شـده و 
منجـر بـه جهت گیـری فرمـان خواهند شـد. باالنس 
نبـودن چرخ ممکن اسـت خوردگی مکانیسـم گردش 
فرمان، سیسـتم تعلیق چـرخ و تایر را به همراه داشـته 
باشـد. بنابرایـن باالنـس دینامیـک چـرخ بایـد دوباره 
دوبـاره ی  سـازی  متعـادل  به عـاوه،  شـود.  انجـام 
باالنـس دینامیک چـرخ باید برای هـر چرخ تعویضی 

و تعمیـری نیز انجام شـود. 

نشانگر ساییدگی تایر

نشـانگر سـاییدگی تایر روی عاج تایـر جدید با عمق 
1/6 میلیمتـری وجـود دارد. تعـداد 6 یـا 8 نشـانگر 
سـاییدگی، بسـته به نـوع محصـوالت روی تایر قرار 

گرفته اسـت. 

زمانـی کـه تایرها به انـدازه ای سـاییده می شـوند که 
1/6 میلیمتـر از عـاج باقـی می ماند، این نشـانگرهای 
مینیمـم نمایـان شـده و در ایـن زمـان تایرهـا بایـد 

شـوند. تعویض 
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 هشدار 
x  ،زمانی کـه نشـانگر تعویض تایر نمایان می شـود

تعویـض تایر را بـه تاخیر نیندازید. 
x  تایری که به شـدت سـاییده شـده باشـد ممکن

اسـت چسـبندگی پایینـی بیـن تایـر و سـطح 
جـاده داشـته، و بـه ویـژه در سـطوح خیـس و 
سـرعت های بـاال می توانـد حادثـه آفریـن شـود. 

x  اسـتفاده از تایرهایـی کـه خوردگـی بیـش از حد
داشـته و فشـار باد آنها مناسـب نباشـد خطرناک 
بـوده و ممکـن اسـت منجـر بـه وقـوع حادثه و 

صدمـات جدی شـود. 

جابه جایی تایر
تایرهـا بعـد از از رانندگـی طوالنـی به راحتـی خورده 
می شـوند. بـرای حفـظ تعـادل خوردگـی و افزایـش 
طـول عمـر تایـر، لطفـاً بـا توجـه بـه شـکل، بعـد 
جـای  رانندگـی(  کیلومتـر   10,000 تـا    8,000( از 
السـتیک ها را بـا یکدیگـر تغییـر دهیـد. لطفـاً برای 

انجـام ایـن کار بـه نمایندگـی مراجعـه کنیـد. 

پیچ چرخ

  nm 224-184 ــرخ ــچ چ ــرای پی ــتاور ب ــفتی گش س
)نیوتن-متــر( می باشــد. 

پیچ هـای چـرخ را همیشـه تمیـز نگه دارید تـا براحتی 
قابـل گردش باشـد. به هیچ عنوان از گریـس و روغن 

روان کننـده برای پیچ ها اسـتفاده نکنید. 

 توجه
در صـورت شـل بـودن گشـتاور پیچ هـای چـرخ، 
ممکـن اسـت هنگام رانندگـی باز شـده و منجر به 
تصادف شـوند. اگرچه، سـفتی بیش از حد گشـتاور 

می توانـد بـه پیچ هـا و ابزارها آسـیب برسـاند. 
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تعویض تایر و توپی چرخ

از آنجا که تایرها و توپی های چرخ قطعات ساختاری 
مهمی به شمار می آیند، برای ایمنی بیشتر باید آنها را 

از نمایندگی تهیه فرمایید. 

اطاعـات تایرهـای مجاز و توپی ها توسـط نمایندگی 
JAC ارائه شـده اند. 

برای حفظ ایمنی، تایرها باید جفتی تعویض شوند.   

تایرها را باید منطبق با سـاختار و سـایز شـعاعی   
بـرای هـر چهـار چـرخ تعویـض نمـود و ترجیحا 

باید عاج یکسـان داشـته باشـند. 
در صـورت استفـاده از الستیـک زاپـاس بـا سـایز   

متفـاوت به جـای الستیک در حـال استفاده، مانند 
تایـر زمستانـی و تایـر پهـن، ایـن تایر های زاپاس 
باید به صورت موقت استفاده شوند. لطفـاً بـا دقت 
رانندگی کرده و در اسرع وقت الستیک زاپاس را با 

الستیک استاندارد تعویض نمایید. 

قبـل از اسـتفاده از تایـر کارکـرده از مقـررات و   
شـرایط اسـتفاده از آن آگاهـی حاصـل نماییـد. 

درک کامـل عاج هـای تایـر و و عملکـرد آنهـا،   
کمـک شـایانی در انتخـاب مـدل تایـر صحیـح 

کرد.  خواهـد 

عاج ها به این صورت روی دیواره تایر آمده اند:

تاریـخ تولیـد روی دیـواره ی تایـر درج شـده اسـت 
)ممکن است فقط روی دیواره داخلی باشد(. 

2810 نشـان می دهـد تایـر در بیسـت و هشـتمین 
هفتـه ی سـال 2010 تولیـد شـده اسـت. 
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 توجه
الستیک هایی که بیش از 6 سال استفاده شده اند، 
تنها در شـرایط اضطـراری قابل استفـاده بـوده و در 

راننـدگی با آنهـا بایـد بی اندازه مراقب باشید. 

تایرهای فابریک دارای مجوز کیفی هستند. در صورتی 
که از چرخ ها و تایرهای غیر اصل برای خودروی خود 

استفاده می کنید، به این موارد دقت کنید:

 توجه
x  بنا بـر دالیل فنـی از السـتیک های خودروهای

نکنیـد.  اسـتفاده  بـرای خـودروی خـود  دیگـر 
گاهـی اوقـات این موضوع برای الستیک هــای 

هم سـایز هم صـدق می کنــد. 

x  ایمنـی رانندگی بدون اسـتفاده از السـتیک ها یا
چرخ هـای مجـاز تضمین نخواهد شـد. 

x  توپـی چـرخ بـا سـاختار چـرخ مطابقـت دارد. در
زمـان تعویـض آن بـا چـرخ دیگر، توپـی چرخ و 
درپـوش پیـچ و طـول پیـچ و فرم سـر آن باید با 
یکدیگـر کامـًا مطابقت داشـته باشـند، چرا که 
سـفت کردن چرخ ها و سیسـتم ترمز وابسـته به 

این عوامل هسـتند. 
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مشخصات خودرو

سری یا فاصله محوری بلندآیتم

17-3تعدادصندلی

)mm( 5650،5995طول

)mm( 2098عرض

)mm(2645، 2405ارتفاع

3570فاصله محوری

فاصله مرکزی چرخ ها از 
یکدیگر

1760جلو

1645، 1800عقب

120حداکثر سرعت

30حداکثر شیب

مشخصات روغن موتور

مقداراستانداردهای روغن موتور و روانکارهامشخصه

یورو 5روغن موتور

SAE 15/40 )باالی 15-درجه سانتیگراد(. گرید CH-4 و باالتر

لیتر 4-4/5
باتوجه به گیج روغن

SAE 10/40 )باالی 20-درجه سانتیگراد(. گرید CH-4 و باالتر

SAE 15/40 )باالی 30-درجه سانتیگراد(. گرید CH-4 و باالتر

SAE 15/40 )به شدت سرد(. گرید CH-4 و باالتر
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مشخصات موتور

مدل موتورمشخصه

1ED4CFH - D1مدل موتور

100×93.5کورس سیلندر

110حداکثر توان )کیلو وات(

3600حداکثر دور موتور

(2600-1800)/355حداکثر گشتاورد )نیوتون متر(

2746حجم موتور

16.5نسبت تراکم

2-4-3-1ترتیب احتراق

30± 750دور آرام

 حداقل مصرف سوخت
)گرم برکیلووات ساعت(

205

 حداقل سوخت اسمی
)گرم برکیلووات ساعت(

330

280 =>وزن

یورو 5استاندارد آالیندگی
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مشخصات فنی روغن

مقداراستانداردمشخصه

0/8 لیتربرای شرایط محیط )ATF-IID( برای شرایط زمستانی )ATFIII(روغن هیدرولیک فرمان

11/5 لیتر45#-,50#-ضدیخ

0/8 الی 1 لیترDOT4روغن کاچ و ترمز

55گرم برای اکسلگریس مخصوص SKF; مدل LGMT2بلبرینگ چرخ جلو

اکسل عقب )دیفرانسیل(
 )SAE90( APIGL-5 CLASS ،محیط معمولی از 30-الی 30 درجه

)SAE140( APIGL-5 CLASS ،محیط استوایی باالی 30 درجه
)SAE80( APIGL-5 CLASS ،محیط بسیار سرد باالتر از 30 - درجه

2/4 لیتر

به اندازه نیاز1-7019بلبرینگ چرخ عقب

2/4 لیتر )75W90/GL-4)6MTگیربکس

16 لیتربراساس استاندارد ایزو، 22241 اوره
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سیستم سوخت رسانی

خودرو دیزلیمشخصه

80 لیترحجم باک سوخته

مشخصات سوخت

#0باالتر از 4درجه

#10-باالتر از -4درجه

#20-باالتر از -14درجه

#35-باالتر از -29درجه

زوایای چرخ

حداکثر انحراف D بین چپ و  راستاندازه هامشخصه

باالتر از 4 درجه0+-2 میلیمترتواین
1/25 درجه0/15+-1 میلیمترکمبر
1 درجه0/15+-1 میلیمترکستر

1/25 درجه12/75+-1 میلیمترزاویه پین اصلی

حداکثر زاویه چرخش داخلی و خارجی چرخ جلو

36+-3 درجهخارج چرخ41+-3 درجهداخل چرخ

مشخصات تجهیزات برقی

۹۰ آمپر ساعتباتری12 ولتولتاژ اسمی

2.8KW/2 KWاستارتر110A/150A/120Aدینام
/2.5KW/2.7 KW

خنک کننده ها

مقداراستانداردمشخصه

A/CHRC-R134a
گرم A/C( 1550 جلو و عقب(

800گرم )A/C عقب(

مشخصات تایرها

تایر یدکتایر اصلی
215/75R16LT215/75R16LT

225/70R15LT225/70R15LT

215/75R 16LT جاو
195/75R16LT

195/75R 16LT عقب
185/75R16LT185/75R16LT

185R15LT185R15LT
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کدهـای شناسـایی متعـددی روی مکان های مختلف کدهای شناسایی
خودروی شـما قـرار دارند.

1. شـماره شاسـی روی فریـم آهنـی جلـوی ماشـین 
چاپ شـده اسـت.

2. مدل موتور/شـماره ی موتور بـرای مدل دیزل روی 
درپوش سـیلندر موتور چاپ شـده است. 

)VIN( روی پـاک  3. شمــاره هــویت خــودرو 
مشخصـات، در سمـت چپ بـاالی داشبـورد داخـل 

اتاق قرار دارد. 
4. پـاک کیفـی )پاک نـام( روی فریم درب سـمت 
راسـت خـودرو، همـراه بـا محتویـات )VIN(، مـدل 
موتـور، شـماره شاسـی، حداکثـر ظرفیـت، وزن کلی، 

تاریـخ تولیـد و … قـرار دارد. 
همچنین شـماره شاسـی خودرو روی فریم درب عقب 

چپ و زیر صندلی شـاگرد نیز حک شـده اسـت.    
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8. راهنمای گارانتی 
خدمات گارانتی

مدت زمان گارانتی:
24 ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا 100000 کیلومتر کارکرد )هرکدام زودتر فرا رسد(

شرایط گارانتی قطعات
الف. قطعات تزئینی  ب. قطعات مصرفی  ج. سایر قطعات

x قطعات تزئینی
قطعاتی مانند آفتاب گیر، صندلی، آینه ها، رودری ها و... شامل قطعات تزئینی می باشند که به  هنگام تحویل خودرو توسط اداره تحویل، بی نقص بودن ظاهری آن ها به 

استحضار مشتری رسانیده می شوند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید سامت این قطعات توسط خریدار و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.
x قطعات مصرفی

به قطعاتی اطاق می گردد که عمر آن ها نسبت به سایر قطعات خودرو محدودتر بوده  به  صورت عادی پس از مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مستهلک شده 
و بایستی تعویض شوند و استهاک این قطعات رابطه مستقیم با نحوه استفاده از خودرو توسط کاربران دارد.

لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعام می گردد.
5. انواع روغن ها 3. فیوزها    1. بست ها   

6. مایع خنک کننده )ضد یخ( 4. فیلترها    2. خارهای تزئینی  
x سایر قطعات

چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگی مجاز و یا دفتر مرکزی ناشی از کیفیت قطعه باشد، قطعه و اجرت آن مشمول شرایط گارانتی خواهند بود.
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جدول گارانتی خودرو

دو سال و یا 100000 کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسدضمانت خودرو )ماه/کیلومتر(

دو سالضمانت رنگ خودرو )ماه/کیلومتر(

شش ماه و یا 10000 کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسدضمانت قطعات تعمیری )ماه/کیلومتر(

ده سالمدت تعهد خدمات )سال(

مسئولیت صحت عملکرد به مدت 10 سالمدت زمان کیسه هوا

یک سال و یا 50000 کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسدضمانت صفحه کاچ )ماه/کیلومتر(

یک سال و یا 50000 کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسدمدت ضمانت باطری )ماه/کیلومتر(

ده هزار کیلومترمدت ضمانت لنت ترمز )ماه/کیلومتر(

ده هزار کیلومترمدت ضمانت المپ )ماه/کیلومتر(

ده هزار کیلومترمدت ضمانت تسمه ها )ماه/کیلومتر(

ده هزار کیلومترمدت ضمانت برف پاکن )ماه/کیلومتر(

هجده ماه و یا 30000 کیلومترکاتالیست کانورتور )ماه/کیلومتر(

دو سال و یا 100000 کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسدمدت ضمانت الستیک )ماه/کیلومتر(

مسئولیت ارائه خدمات توسط شرکت عرضه کننده خودروسیستم پخش صوت
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توصیه مهم
خواهشمند است بـرای اطاع و بهره برداری مقتضـی 
از موارد ذیل به وب سایت شرکت آرین دیزل پایا به 
آدرس www.arian-diesel.com مراجعه نمایید.   

خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن.1. 
قانون حمایت از حقوق مصرف کننـدگان خـودرو و 2. 

آیین نامه اجرایی آن.
لیست هزینه اجرت خدمات و قطعات یدکی هریک 3. 

از محصوالت
شماه تلفن واحد امداد شرکت آرین دیزل پایا4. 
لیست نماینـدگی هـای فـروش و خـدمات پس از 5. 

فروش محصوالت شـرکت آریـن دیزل پایا
فهرست متعلقات خودرو6. 
شماره تلفن واحد ارتباط با مشتریان.7. 
آشنایی با جزییات سرویس ادواری هر محصـول 8. 

مواردی که مشمول گارانتی نمی  شوند
قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار 1. 

ایراد شده باشند )استفاده نادرست، تصادفات و...(
در مـدت گارانتـی، در صـورت اسـتفاده از قطعـات 2. 

غیراصلی )قطعاتی که از طریق شـرکت آرین دیزل( 
و بـروز عیب، قطعه معیوب و سیسـتم های مرتبط با 

آن شـامل گارانتی نمی شـوند.
هرگونـه دستکاری غیـراصـولی، تغییـر و یـا نصب 3. 

سیستم هـای اضـافه بـر روی خـودرو بـدون مجـوز 
شرکت سازنده و یا استفاده از آپشن هایی که مغایر با 
وضعیت استاندارد و طراحی خودرو می باشد همانند 
استفـاده از رینگ هـا و الستیک هـا و سیستم هـای 
پخش، دزدگیر و... که باعث خارج شدن از گارانتی 
جلوبنـدی و سیستم هـای برقی مـرتبط و...خواهـد 
شد. نصب هرگونـه تجهیـزات اضافی و آپشن برای 
تزئینات خودرو نیز مانند: نصب کفپوش در کف اتاق 
)که به دلیـل عدم رعـایت گشتـاور در مونتـاژ مجدد 
صندلی بـرای خودروهـایی که دارای ایـربگ جانبی 
هستند که باعث عدم عملکرد صحیح ایربگ شود( و 
نصب نمودن هر آپشنی که مغایر با وضعیت استادارد 

شرایط  از  مرتبط  بخش های  یا  و  خودرو  طراحی 
گارانتی می گردد.

صدمات ناشی از عوامل غیرمرتبط با ساختار خودرو 4. 
از قبیل تصادفات، سنگ خوردگی، خراش، سرقت، 
آتش سوزی، بایای طبیعی و غیر متقربه )طوفان، 
تگرگ، صاعقه، سیل و ...( جنگ، اغتشاش و آشوب.

هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل 5. 
کردن خودرو )بکسل کردن خودرو در شرایط خاص 

به تشخیص شرکت، گارانتی می باشد(.
خسارت وارده به خودرو بـه دلیـل عـدم سـرویس 6. 

مراجعـه  عـدم  قبیـل  از  صحیـح  نگهـداری  و 
به موقع سرویس های ادواری )مطابق این دفترچه( در 
یـا  سـوخت  از  استفـاده  مجـاز،  نمایندگی هـای 
مکمل هـای غیـراستـادارد، عـدم استفاده از روغن ها 
و روانکاری های توصیه شـده در دفترچه و... موجب 

خروج قطعات مرتبط از شرایط گارانتی خواهد بود.
صدماتی که به علت عـدم استفاده طوالنی مدت از 7. 

خودرو به آن وارد می شود مانند خسـارت ناشـی از 
روغن موتـوری که به دلیل عدم روشن شدن طوالنی 
موتـور به آن وارد می شـود، خالی شـدن باتـری بـه 
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واسطه عدم استفاده از خودرو برای مدت طوالنی، 
هرگونه آسیبی )اعم از طبیعی و غیرطبیعی( به رنگ 
و بدنه خودرو که ناشی از توقف طوالنی باشد و 

غیره، مشمول گارانتی نمی باشد.
خرابـی قطعـات و یـا بـروز ایراداتـی که ناشـی از 8. 

تصـادف، تعویض اتـاق کامل خودرو و یا اسـتفاده 
نامتعـارف از خـودرو ماننـد حمل بار با وزن بیشـتر 

از حـد و مجاز و... باشـد.
وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن 9. 

خودرو در یک محیط نامناسب باشد.
هرگونـه تغییـرات در خـودرو و تقویـت آن )و یـا . 10

تغییـرات در نرم افـزاری ECU موتور و یـا نرم افزار 
TCU گیربکـس و...( یـا حذف برخـی از قطعات و 

جایگزینـی با قطعـات دیگر.
خسارات ناشی از قرارگرفتن خودرو در میدان های . 11

مغناطیسی قوی و... )کنار پست ها و زیر دکل های 
فشار قوی انتقال نیرو(

ایـرادات ناشـی از تعویـض یا تعمیـر غیر اصولی . 12
و یا برداشـتن قطعـات خودرو.

را . 13 خودرو  گارانتی  مدارک  مالک  که  درصورتی 

ارائه ندهد و امکان اثبات تحت پوشش گارانتی 
بودن خودرو وجود نداشته باشد.

قطعـاتی که به طور عادی مصـرفی بـوده و یـا در . 14
معـرض استهـاک روزمـره قرار دارند و نیـاز است 
در یک دوره زمانی مشخص تعویض شـوند مانند 
تسمه ها، گازوئیل، سرریزکردن و یا تعویض انواع 
سیاالت )مانند مایع شیشه شوی، مایع خنک کننده 
موتور و غیره(، روغـن ها و روانکارهـا )ماننـد روغن 
ترمز، روغن هیدرولیک، روغـن موتـور و غیـره(، 
فیلترها و گاز کولر، مگر اینکـه در مـدت زمانی کمتر 
از حد استاندارد و معمول فرسوده شده باشند و یا 
خرابی یکی از سیستم های تحت پوشش گارانتی 
موجب شود که این قطعات زودتر از موعد معمول 

تعویض شوند.
آسیب دیدگی ناشی از حمل بار غیرمجاز و زیاد و . 15

همچنین جابجایی نامناسب با خودروبر.
ایـرادات ناشـی از رانندگـی در آب عمیـق و یـا . 16

شستشـوی موتـور کـه باعث نفـوذ آب بـه اجزا 
الکترونیکـی، موتـوری و داخلـی خـودرو گـردد.

ایرادات ناشی از استفاده از باتری با آمپراژ نامناسب. 17
عدم مراجعه مالک خودرو مشمول فراخوان، پس از . 18

اعام فراخوان از سوی شرکت به نمایندگی های 
مجـاز، مـوجب خـروج قطعـات مـرتبط و سلـب 

مسئـولیت از شـرکت خـواهد شـد.
خودروهـای معیـوب کـه در مـزایده یا بـا تخفیـف . 19

فروخته شده اند مشمول گارانتی نخواهنـد بود مگر 
با مجوز کتبی از شرکت آرین دیزل پایا.

خسـارت نــاشی از اسـتهاک طبیعـی خـودرو، . 20
فرسـودگی و رنـگ پریدگـی.

صدمـات ناشـی از تـردد خـودرو در مسـیرهای . 21
قیرپاشی شـده، نمک ریزی شـده و عوامل بیرونی 
نظیر )شـن، سـنگریزه، گرد و غبار یا سـایر عوامل 
جـاده ای( کـه باعـث فرورفتـن بدنـه و صدمـه به 

رنـگ بدنه یا شکسـتگی شیشـه شـود.
تاثیـر مـوارد پراکنـده در محیط، مانند سـموم دفع . 22

آفـات نباتی و غیره، فضله پرندگان، شـیزه درختان 
و همچنیـن عوامل جوی نظیر باران های اسـیدی. 
انواع آلودگی های زیسـت محیطی و سـایر عوامل 

تاثیرگـذار بر بدنه و رنـگ خودرو.
تمیزکـردن . 23 بـرای  مـواد شـیمیایی  از  اسـتفاده 

رنـگ خـودرو و یـا تزئینـات داخلـی
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 توجه
گارانتـی رنـگ خـودرو در صـورت رعایت نـکات و 
شـرایط مطـرح شـده در ایـن دفترچه، »2 سـال« از 

تاریـخ تحویـل خـودرو به مشـتری می باشـد.

مـوارد زیر موجب خـروج خودرو از شـرایط گارانتی 
می گردد:

دستکاری کیلومتر خودرو.1. 
عدم انجام سرویس اولیه مطابق شرایط تععین شده 2. 

توسط شرکت بم خودرو.
تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی های مجاز 3. 

و مورد تایید شرکت.
مواردی که به تشخیص شرکت نقص فنی ناشی از 4. 

عدم انجام به موقع سرویس های دوره ای بوده است.

   توجه
x  مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی، کلیه خدمات

ارائه شده از طرف نمایندگی به مدت 2 ماه یا 3هزار 
کیلومتر کارکرد و قطعات به مدت 6 ماه یا 10هزار 
شرایط  )مطابق  برسد  فرا  زودتر  هرکدام  کیلومتر 

اعام شده( می بایستی تضمین گردد.
x  عیوب ناشی از عـدم انجـام سرویس هـای دوره ای

مطابق با شرایط مندرج در همیـن دفترچه در شبکه 
نمایندگی های مجاز شرکت آرین دیزل پایا، باعث 
خروج مجموعه های مرتبط خودرو از شرایط گارانتی 

می گردد.
x  زمان انجام سرویس های ادواری در شـرایط آب و

هوایی سخت و مناطق برگردو غبار آلوده بایستی 
کوتاه تر باشد. در چنین شرایطی توصیه می شودکه 
پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسمه ها را بازدید 

نمایید.
x  به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض

قطعات اصلی فقط در نمایندگی های مجاز شرکت 
آرین دیزل پایا و به دست تکنسین های آموزش دیده 

میسر است.

x  هزینـه اجـرت سـرویس های ادواری فقـط شـامل
مواردی اسـت که در سـتون مقابل به شرح کار قید  
شـده اسـت  و در صـورت نیـاز به خدماتی کـه  در 
آن سـتون ذکر نشده باشـد، اجرت مطابق  قوانین و 
مقررات  شـرکت محاسـبه و از مشتری )یا گارانتی( 

اخذ می گـردد.
x  هزینه قطعات تعویض شـده و یا مواد مصرف شده

به طـور  ادواری  سـرویس های  در  خـودرو  بـرای 
جداگانـه مطابـق قوانیـن و قیمت هـای شـرکت 
محاسـبه از مشـتری )یـا گارانتـی( اخـذ می گردد.

توصیه  های مهم
ادواری و کنتـرل کارکـرد 1.  انجـام سـرویس های 

موتـور خـودرو عـاوه بـر اطمینـان از رانندگـی و 
ایمنـی سـفر، در کاهـش آالیندگی هـای زیسـت 

محیطـی تاثیـر بسـزایی خواهـد داشـت.
قبل از هر راننـدگی طـوالنی به ویـژه در فصـول گرم، 2. 

سطح روغن و دیگر مایعـات را بازدید نمایید.
هیچ گاه کلید A/C خودرو را در دور موتور باال روشن 3. 

ننماییـد.
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بـرای حفظ کارکرد طوالنی پمپ بنزین و سیسـتم 4. 
انژکتـور خـودرو بهتر اسـت که باک بنزیـن را قبل 
از رسـیدن حجـم گازوئیل پـاک به مقـدار 25% آن 

را پـر نمایید.
 درصـورت متوقـف بـودن خـودرو به مـدت بیش از5. 

6 مـاه روغـن و فیلتر روغن را تعویـض نمایید تا از 
بروز خسـارت های فنی بـه موتور جلوگیـری گردد.

همیشـه بـه چرخ هـا و عائـم هشـداردهنده روی 6. 
صفحـه  آمپـر توجـه نماییـد و درصورت مشـاهده 
عامتـی خاص بـا نمایندگـی مجاز شـرکت آرین 

دیـزل پایا تمـاس حاصـل نمایید.
از اقـدام بـه تعمیـر و دسـتکاری خـودرو توسـط 7. 

اشـخاص غیرمسـئول و در تعمیرگاه هـای غیرمجاز 
خـودداری نماییـد.

 .8 1000 هر  را  روغن  نشتی  و  موتور  روغن  سطح 
کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طوالنی کنترل 

کنید.
سطح مایع خنک کننده و نشتی )هر روز( و یا بعد از 9. 

تعویض تسمه دینام، واترپمپ بازدید شود.

انجام خدمات سرویس اولیه
بیـن 45۰۰ تـا 5۰۰۰ کیلومتر کارکرد و قبل از سپری شـدن 
یکسـال از تاریـخ تحویل خـودرو الزامی بوده و عـدم انجام 
آن در محـدوده زمانـی و مسـافتی مذکـور منجـر بـه ابطال 

کامـل گارانتـی خـودرو می گردد.

www.arian-diesel .com

هنـگام اضافه کـردن مایـع خنک کننـده از مایـع . 10
خنک کننده دارای شـرایط ویژه خودرو استفاده کرده 
و هرگـز آب دارای امـاح بـه مایـع  خنک کننده ای 
کـه در کارخانـه پرشـده اسـت اضافه نکنیـد، یک 
مخلوط نامناسـب خنک کننده ممکن اسـت باعث 

ایجـاد ایـرادات جـدی و یا آسـیب به موتور شـود.
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مشخصات سرویس و نگهداری دوره ای
سرویس و نگهداری تحت شرایط رانندگی عادی

تعویض آیتم هایی که با عامت▲مشخص گردیده، اجباری بوده و عدم تعویض آن باعث لغو گارانتی قطعات مرتبط با آن سیال خواهد شد.  *

تعریف عالئم
● = بررسی و در صورت نیاز تنظیم و یا تعویض  ▲= تعویض   

T = پیچ ها یا گشتاور مناسب سفت شود
L = روغن کاری 

فواصل 
کیلومتری

1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل 
ماهیانه

ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

موتور

 روغن موتور
فیلتر روغن ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

فیلتر هوا ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲

فیلتر گازوئیل ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

فیلر سوپاپ ●

پمپ باد ● ● ● ● ● ●

بخارگیر روغن ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

فیلتر پمپ ادبلو ● ● ● ● ▲

فیلتر ادبلو ● ● ● ● ▲
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

روغن جعبه فرمان ▲ ▲

مهره تنظیم سییک جعبه فرمان ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

نشتی سیستم فرمان ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

خرابی سیستم فرمان ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

شرایط کارکرد و آب بندی بودن 
جعبه فرمان و سفت بودن پیچ 
نگهدارنده

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

روغن ترمز ▲ ▲

لقی دیسک ترمزهای جلو/عقب ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

نشتی از سیستم ترمز ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

لنت های ترمز ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

خرابی های لوله و شیلنگ 
خوردگی قطعات ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ترمز دستی کابل و سیستم ترمز دستی ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

سیستم رانندگی

پیچ های U شکل جلو و عقب T T T T T T T T T T T

الستیک )بازدید از نظر مقدار باد 
و خوردگی الستیک( ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

رینگ چرخ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

زوایای چرخ ● ●

جابجایی الستیک ها ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

پیچ چرخ T T T T T T T T T T T

سیستم الکتریکی الکترود باتری ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

بلبرینگ کاچ L L L L L L L L L L L

اتصاالت گاردان L L L L L L L L L L L

بلبرینگ میانی گاردان L L L L L L L L L L L

کشویی گاردان L L L L L L L L L L L

بازویی تنظیم ترمز
)جغجغه ترمز( L L L L L L L L L L L
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

چراغ ها، بوق و برف پاک کن و.. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

تهویه مطبوع فیلتر سیستم تهویه مطبوع ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

روغـن کاری 
قطعات مهم

سیبک L L L L L L L L L L L

میل فرمان L L L L L L L L L L L

اتصاالت محرک L L L L L L L L L L L

پین فنر شمشی L L L L L L L L L L L

بلبرینگ توپی چرخ L L L L L L L L L L L
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

آبگیر گازوئیل ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲

تسمه )دینام-کولر( ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

ضدیخ ▲ ▲

لوله های گازوئیل و اتصاالت ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

پدال گاز و دریچه گاز ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

توربو شارژ ● ● ● ● ● ●

اینتر کولر ● ● ● ● ● ●
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

کاچ خاصی پدال کاچ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

گیربکس
مکانیزم تویض دنده ● ● ● ● ●

روغن گیربکس ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

اکسل عقب
)دیفرانسیل(

روغن دیفرانسیل ▲ ▲

درپوش بخار روغن ● ● ● ● ●

سیستم فرمان بازدید سیستم فرمان، خاصی 
فرمان و مکانیزم فرمان ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

اتصاالت گاردان، کشویی 
گاردان و چهارشاخ

● ●

بازدید گردگیر جعبه فرمان ● ● ● ● ●

بررسی عملکرد منجید گاردان ● ●

لقی در بلبرینگ و اجزای 
مربوطه

T T T T T

سیستم ترمز خاصی پدال ترمز و بررسی 
عملکرد سیستم ترمز ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

عملکرد ترمز دستی ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

بازدید خاصی اهرم ترمز دستی ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

کاسه چرخ ● ●

سیستم تعلیق

بازدید لقی و خرابی لوازم نگه 
دارند ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

پین فنر شمشی ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

کمک فنر T T T T T T

نشتی از کمک فنر ● ● ●
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فواصل کیلومتری 1000×کیلومتر 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فواصل ماهیانه ماه 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

بلبرینگ کاچ L L L L L L L L L L L

اتصاالت گاردان L L L L L L L L L L L

بلبرینگ میانی گاردان L L L L L L L L L L L

کشویی گاردان L L L L L L L L L L L

بازویی تنظیم ترمز
)جغجغه ترمز( L L L L L L L L L L L
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44909031-021 * 101 1

44834218-011 * * 111 2

42631077-013 * * 134 3

4

5

34243738-041 * * 412

6

-9358191617
09153528813 * * 513

37419497-71 * * 714
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]شمـاره تلفـن مرکـز تمـاس و امـداد خودروی شـرکت آریـن دیــزل پـایـا: 021-48491000[ 
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