




برای انتخاب خودروی T8 از شما کمال تشکر را داریم!

لطفًا پیش از رانندگی با این خودرو، این کتابچه را به دقت مطالعه کنید و برای برخورداری از عملکرد 
مناسب و طوالنی مدت خودروی T8 بر اساس دستورالعمل های ارائه شده در این راهنما عمل نمایید.

این خودرو حاصل تحقیقات و پیشرفت  محصوالت شرکت کرمان موتور می باشد. این خودرو از نظر بدنه 
و  طراحی شاسی قابل رقابت با تمام خودروهای داخلی و بین المللی می باشد. فناوری به کار رفته در آن 
باعث افزایش قدرت موتور، صرفه جویی در مصرف سوخت، حرکت نرم و راحت، ترمزگیری مناسب و ایمن، 
کنترل، استفاده و نگهداری بهینه از خودرو می شود. به دلیل پیشرفت های مداوم در فناوری، شرکت کرمان موتور 
نیز محصوالت خود را به روز رسانی نموده و ارتقاء داده است. تمام تصاویر و اطالعات ارائه شده در این راهنما بر 
اساس آخرین اطالعات در زمان چاپ تنظیم شده است و شرکت کرمان موتور حق چاپ و نشر و هرگونه تغییرات در 

این کتابچه را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ نگه می دارد.

شرکت کرمان موتور
زمستان 1399



www.kermanmotor.com
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مشخصات خودرو
نوع خودرو:

مدل:رنگ خودرو:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهرو امضاء:تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک

مالک اصلی: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:

قوانین صدورگارانتی  از  اینجانب گردید و  به همراه متعلقات کامل تحویل  بدنه وباتری  نظر کارکرد، رنگ وسالمت  از  بدون هچگونه نقصی  گواهی می نمایم خودرو حاضر 
محصوالت شرکت کرمان موتور ومسئولیت های مالک خودرو آگاهی دارم و نمایندگی مجاز موارد مندرج و حقوق قانونی اینجانب را به طورکامل شرح داده اند.

امضاء:تاریخ :نام و نام خانوادگی:

این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش باید به مالک بعدی سپرده شود.
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T8 خودروی ) VIN ( محل های حک شماره شناسایی

1. بر روی پالک شناسایی خودرو که در محوطه 
شده  نصب  چپ  سمت  گلگیر  برروی  و  موتور 

است.

2. بر روی شاسی نردبانی خودرو، پشت چرخ 
جلو سمت سرنشین .

نردبانی خودرو، پشت چرخ  بر روی شاسی   .3
عقب سمت راننده .

شماره شناسایی خودرو در 3 ناحیه قابل رویت است:

123
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 هشدار ها و پیام های جدی 
  هشدار

این عالمت بدین معناست که خطر جراحت و آسیب های جدی در صورت عدم رعایت این موضوع وجود دارد. همیشه در این موارد مندرجات پیام 
هشدار را مو به مو اجرا کنید و به آنها عمل نمایید. 

 
  احتیاط

این عالمت و مندرجات زیر آن باید به دقیقَا رعایت شود در غیر این صورت خودروآسیب می بیند.

  توجه
زیر این عالمت عباراتی درج می شود که به راننده در استفاده بهتر از خودرو کمک می کند.

  پیام زیست محیطی
پیام های زیست محیطی در زیر این عالمت به موضوعاتی اشاره دارد، که در رابطه با محیط زیست می باشد.

  عالمت ستاره
وجود عالمت ستاره درجلو یک عنوان بدان معنی است که ابزار یا کارکرد شرح داده شده تنها می تواند برای خودروهای خاصی باشد و خودرو 

خریداری شده شما ممکن است فاقد این ویژگی باشد.
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2. تجهیزات برقی داخل خودرو                                                   20
3. بوق                                                                                20
4. سیستم صوتی                                                                  20
5. مجموعه کلیدها                                                                 21
6. انواع کلیدهای کنترل                                                          33
7. نشانگر فشار باد الستیک                                                37
38                  )PEPS( 8. سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ
43                                *)LDW( 9. سیستم خارج شدن از مسیر
10. سیستم ثبت اطالعات خودرو *                                       49
11. سیستم کمکی پارک خودرو                                               56
12. سیستم پانورامیک *                                             65

فصل1



8

رو
ود

 خ
کی

ونی
تر

الک
ی 

 ها
تم

یس
 س

ول:
ل ا

ص
ف

1. صفحه نشانگرها )جلو داشبورد(  �
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نشانگر سوخت  �

وسیله  به  باک  در  باقی مانده  سوخت  مقدار 
نشانگر سوخت نشان داده می شود.

عالمت "F" نشانه "پر بودن" و عالمت "E" نشانه 
"خالی بودن" باک سوخت است.

زمانی که خودرو روی سطح صاف و هموار در 
حال حرکت است، مقدار دقیق سوخت باقی مانده 

در باک نشان داده می شود.
یا  خودرو  شتاب گیری  کردن،  ترمز  زمان  در 
فرمان گیری یا حرکت روی جاده ناهموار، ممکن 

است عقربه نشانگر سوخت ثابت باقی نماند.
اگر خودرو در مسیر هموار قرار گرفته و حرکت 

شد.زمانی  خواهد  برطرف  شرایط  این  کند، 
قرار   ON موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ  که 
می دهید، نشانگر سوخت کار می کند اگر چراغ 
هشدار نشانگر سوخت روشن شود بالفاصله 
سوختگیری  برای  بنزین  پمپ  نزدیک ترین  به 
مراجعه نمایید، تا خودرو شما عملکرد مناسبی 

داشته باشد.
سوئیچ  دادن  قرار  و  سوخت گیری  از  پس 
خودرو در موقعیت ON و استارت زدن،  نشانگر 
سوخت به آرامی حرکت کرده و مقدار سوخت 

باقی مانده در باک را نشان می دهد.
با  رانندگی  از  لیتر،   76 سوخت:  باک  ظرفیت 
بنزین،  سطح  بودن  پایین  زمان  در  خودرو 

خودداری کنید.
اگر باک سوخت تقریبًا خالی باشد، در صورت 
مبدل  و  شده  خاموش  موتور  خودرو،  راندن 

کاتالیستی موتور صدمه خواهد دید.

دورسنج موتور  �

هر  در  را  موتور  دور  میزان  موتور،  دورسنج 
قرمزرنگ  منطقه  و   )rpm( می دهد  نشان  دقیقه 

نشان دهنده معیار دور باالی موتور است.
هرگز با دور موتور باال در محدوده قرمز رنگ 
رانندگی نکنید. در غیر این صورت باعث صدمه 
دیدن جدی موتور خواهد شد. در زمان آب  بندی 
خودرو، هرگز با دور باالی موتور رانندگی نکنید.

قرمزرنگ دورسنج موتور بستگی  منطقه  شروع 
به مدل موتور دارد.
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سرعت سنج خودرو  �

سرعت سنج خودرو، سرعت خودرو را در واحد 
کیلومتر بر ساعت )Km/h( نشان می دهد.

در زمان آب بندی خودرو به "دستورالعمل های 
هنگام رانندگی" توجه داشته باشید.

نشانگر دمای آب موتور  �

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار 
دارد، این نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور را 

نشان می دهد.
در صورت عادی بودن وضعیت خودرو، عقربه 
را نشان خواهد داد.  چنانچه  -12 نشانگر دمای آب
عقربه نشانگر دمای آب تا هفتمین قسمت نشانگر 
حرکت نماید، چراغ نشانگر هشدار مربوطه روشن 
شده و نشان دهنده افزایش دمای مایع خنک کننده 
موتور بیش از حد مجاز است. توصیه می شود 
در این شرایط خودرو را به کنار جاده و محل 
ایمن برانید.موتور را خاموش و درب موتور را 
باز نمایید. سپس مقدار مایع خنک کننده درون 

اگر  کنید.  بررسی  را  واترپمپ  پولی  و  مخزن 
ایرادی در سیستم خنک کاری وجود دارد برای 
بررسی سیستم خنک کاری خودرو با نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
اگر موتور سرد باشد و دمای آب موتور پایین 
باشد، از رانندگی با دور موتور باال و تحت بار 

خودداری کنید.
باالست  حد  از  بیش  موتور  دمای  که  زمانی 
درب مخزن آب موتور را باز نکنید. در غیر این 
موتور  خنک کننده  مایع  اینکه  دلیل  به  صورت 
تحت فشار است مایع بیرون ریخته و منجر به 

آسیب بدنی شما خواهد شد.
شده  سرد  کاماًل  موتور  تا  بمانید  منتظر  لطفًا 

سپس درب مخزن آب موتور را باز کنید.

  توجه
نشانگر  رانندگی،  و  محیطی  شرایط  براساس 
را  متفاوتی  دمای آب موتور ممکن است دمای 
نشان  دهد. اگر دمای محیط بیرون زیر 30- یا 
باالی 70 درجه باشد بر عملکرد نشانگر دمای 

آب موتور تاثیر می گذارد.
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آژیر هشدار  �
آژیر هشدار در جلو داشبورد تعبیه شده است و با به صدا در آمدن آژیر هشدار به راننده هشدار می دهد که به ایراد به وجود آمده توجه داشته باشد.

اطالعات آژیر هشدار
عملکردشرایطاولویتعنوان

آژیر هشدار به صدا درمی آید.1ترمزدستی آزاد نشده است

هشدار بسته نشدن 
2کمربندایمنی

کمربندایمنی بسته نشده و سرعت خودرو بیشتر از 
20Km/h است.

آژیر هشدار با فاصله زمانی 0/5 ثانیه فعال و 
غیرفعال شده و به مدت 90 ثانیه به صدا درمی آید.

برای کسب اطالعات بیشتر به بخش یادآوری 3یادآوری سیستم کمکی پارک
سیستم کمکی پارک مراجعه کنید.

حرکت به سمت پایین
تأیید

کل مسافت پیموده شده

اطالعات رانندگی

حرکت به سمت باال

زمان

 مسافت پیموده شده
 از مبدأ انتخابی راننده

ساعت:  �
باانجامتنظیمات،24ساعترانمایشمیدهد.

)ECU( یونیت کنترل الکترونیکی  �
کامپیوتر سفری خودرو یک میکروکامپیوتر است که اطالعات مربوط 
به رانندگی را اندازه گیری کرده و در زمانی که سوئیچ خودرو در 
طی  مسافت  کل  شامل  مربوطه  اطالعات  دارد  قرار   ON موقعیت 
شده، مسافت سنج )سفری( وضعیت سیستم کروز کنترل، متوسط 
مصرف سوخت، تنظیمات زبان خودرو و تنظیمات هشدار سرعت 
باال و ایرادات مختلف در خودرو را نمایش داده و یادآوری می کند. 
در صورت جدا کردن کابل منفی باتری، تمام اطالعات ذخیره شده 
)غیر از کل مسافت طی شده خودرو( ریست )تنظیم مجدد( می شود.
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متوسط مصرف سوخت:   �
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد )موتور روشن نیست( در صفحه نمایشگر آخرین 
متوسط مصرف سوخت نشان داده می شود، پس از روشن شدن موتور، در صورت وجود عالمت 
مصرف سوخت، مقدار متوسط مصرف سوخت نمایش داده می شود، مقدار متوسط مصرف سوخت 

هر 5 ثانیه یک بار بروزرسانی می گردد.
مسافت قابل پیمایش: مسافت قابل پیمایش با سوخت باقی مانده در باک را نشان می دهد. مسافت قابل 
پیمایش بستگی به میزان مصرف سوخت حال حاضر خودرو دارد. در صورت تغییر شرایط جاده 
و شیوه رانندگی ممکن است مقدار سوخت به طور دقیق نشان داده نشود و پایدار نباشد و فقط به 

عنوان مرجع استفاده شود.
اگر مسافت قابل پیمایش کمتر از 50km باشد عالمت "---" نمایش داده می شود.

مسافت پیموده شده از مبدأ انتخابی، از 0km تا 999.9km با دقت 0.1km نشان داده می شود. کل 
مسافت پیموده شده از 0 تا 999999km با دقت 1km نمایش داده می شود.

نحوه کار با کلید:   �
" )در زمان بیشتر از 0/3  با فشار کوتاه کلید "
ثانیه و کمتر از 2 ثانیه(فهرست اطالعات از باال 
صورت  به   " " کلید  کوتاه  فشار  با  و  پایین  به 
صورت  در  می شود  داده  نمایش  باال  به  پایین 
" و " انتخاب یک کادر با استفاده از دکمه های "
" حالت نمایش به صورت چشمک زدن )2 ثانیه 
یا بیشتر( نشان داده می شود. برای تنظیم ساعت 

کلید "R" را فشار دهید. با فشار دادن کلید های "
" عدد ساعت کم یا زیاد می شود پس از آن  " یا "
کلید "R" را فشار دهید تا دقیقه نیز تنظیم شود با 
" عدد دقیقه کم یا زیاد  " یا " فشار دادن کلید "
داده شدن متوسط  نمایش  می شود. در صورت 
کلید  پیمایش،  قابل  مسافت  یا  سوخت  مصرف 
"R" را فشار داده و نگه دارید تا متوسط مصرف 

سوخت یا مسافت قابل پیمایش پاک شود.
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چراغ نشانگر راهنما )سبز(  �

می کنیم،  روشن  را  راهنما  چراغ های  که  زمانی 
منظم چشمک  به طور  نیز  راهنما  نشانگر  چراغ 
چراغ  زدن  چشمک  زمانی  فاصله  اگر  می زند. 
کوتاه باشد، احتمااًل ایرادی در چراغ های راهنما 
به وجود آمده یا یکی از المپ های چراغ راهنما 
با نمایندگی مجاز  سوخته است. در اسرع وقت 
شرکت کرمان موتور تماس بگیرید. در غیر این 
زدن  چشمک  متوجه  رانندگان  سایر  صورت 
چرا غ های راهنمای خودروی شما نمی شوند. اگر 
شود،  فشرده  )فالشر(  خطر  هشدار  چراغ  کلید 
تمام چراغ های راهنمای بیرون خودرو و چراغ 

نشانگر راهنما همزمان چشمک می زنند.

نشانگر چراغ نور باال )آبی(  �

در صورت روشن کردن چراغ های جلو نور باال 
این نشانگر روشن خواهد شد.      

نشانگر چراغ کوچک )سبز(  �

در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
موقعیت  در  راهنما  دسته  اینکه  و   ON موقعیت 
با  شود،همزمان  داده  قرار  کوچک  چراغ های 
روشن شدن چراغ های کوچک خودرو، این چراغ 

چراغ هشدار شارژ باتری )قرمز(  �

با قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" این 
چراغ نشانگر روشن و پس از روشن کردن موتور 
خاموش می گردد. اگر زمانی که موتور روشن است 
این چراغ نشانگر روشن بماند نشانه وجود ایراد در 
سیستم شارژ باتری خودرو است. در این شرایط 
غیرضروری  الکتریکی  تجهیزات  تمام  بالفاصله 
مانند رادیو، سیستم تهویه، چراغ های داخل خودرو 

را باید خاموش کرد.
در ضمن باید توجه داشته باشید که موتور همچنان 
موتور،  مجدد  استارت  برای  چون  باشد،  روشن 
مصرف باتری افزایش می یابد. در صورت امکان 
در اسرع وقت برای بررسی سیستم شارژ باتری با 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

نشانگر نیز روشن شده و نور پس زمینه صفحه 
کاهش   ٪80 حدود  تا  داشبورد(  )جلو  نشانگرها 

می یابد.
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چراغ هشدار فشار روغن موتور )قرمز(  �

در صورتی که فشار روغن موتور مناسب نباشد 
یا ایرادی در سیستم به وجود آمده باشد، چراغ 
هشدار فشار روغن موتور روشن خواهد شد. در 
شرایط معمولی زمانی که سوئیچ خودرو را در 
موقعیت "ON" قرار می دهید این چراغ روشن شده 
و پس از روشن شدن موتور خاموش خواهد شد.

اگر پس از روشن شدن موتور این چراغ هشدار 
روشن باقی بماند یا در زمان کار کردن موتور 
ایراد  روشن شود نشانه کمبود روغن یا وجود 
ایمنی، خودرو  برای حفظ  این شرایط  در  است. 
راخاموش  موتور  و  کرده  متوقف  بالفاصله  را 
مقدار  سپس  بمانید،  منتظر  دقیقه  چند  نمایید. 
ناکافی  اگر مقدار روغن  روغن را بررسی کنید. 

است، لطفًا به مقدار مناسب روغن اضافه کرده و 
موتور را روشن کنید، اگر در مدت 10 ثانیه این 
چراغ هشدار خاموش نشود، موتور را خاموش 
کرده و برای بررسی سیستم، با نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

   هشدار
زماني که چراغ هشدار فشار روغن موتور 
کند  کار  همچنان  موتور  اگر  است  روشن 

منجر به صدمه دیدن موتور خواهد شد.

چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم ترمز   �
)قرمز( 

ایرادی  یا  یافته  کاهش  ترمز  روغن  که  زمانی 
چراغ  این  باشد،  داشته  وجود  ترمز  سیستم  در 

نشانگر روشن خواهد شد.
نشانگر،  چراغ  این  شدن  روشن  صورت  در 
ایمنی  محل  به  را  خودرو  و  کنید  کم  را  سرعت 

رانده و خودرو را متوقف نمایید.
اصلی  پمپ  مخزن  در  روغن  مقدار  چنانچه 
روشن  نشانگر  چراغ  این  باشد،  ناکافی  ترمز، 
ترمز  روغن  کردن  اضافه  صورت  در  می شود. 
این  اگر  کافی،  اندازه  به   DOT4 مشخصات  با 
چراغ نشانگر خاموش شود یعنی هیچ ایرادی در 
سیستم وجود ندارد، در غیر این صورت خودرو 
را حرکت ندهید و از تریلر مخصوص یدک کشی 
فوری  انتقال  برای  ایمنی  روش های  سایر  یا 
شرکت  مجاز  نمایندگی  نزدیک ترین  به  خودرو 

کرمان موتور استفاده کنید.
  هشدار

نقص  نشانگر  چراغ  شدن  روشن  صورت  در    
ندهید.  را حرکت  ترمز، خودرو  عملکرد سیستم 
ترمز  ایراد در سیستم  نشانه وجود  این شرایط 
است. و با این وجود رانندگی با خودرو خطرناک 
و  تصادف  بروز  باعث  است  ممکن  و  می باشد 

آسیب دیدن سرنشینان خودرو شود.
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چراغ نشانگر هشدار کاهش سوخت )زرد(  �

زمانی که مقدار سوخت درون باک بیش از اندازه 
کاهش یابد، این چراغ نشانگر روشن می شود  و 

باید بالفاصله اقدام به سوختگیری نمایید.
اگر نشانگر سوخت در موقعیت "E" قرار داشته 
شدن  خاموش  به  منجر  خودرو  راندن  باشد، 

موتور و صدمه دیدن مبدل کاتالیست می گردد.

  توجه
پس از روشن شدن چراغ هشدار کاهش سوخت 
فقط به اندازه 60km میتوان با خودرو به رانندگي 

ادامه داد.

چراغ هشدار باال بودن دمای مایع   �
خنک کننده موتور )قرمز( 

دمای  یعنی  شود  روشن  هشدار  چراغ  این  اگر 
است.  مجاز  حد  از  بیش  موتور  مایع خنک کننده 
به  را  خودرو  شرایط  این  در  می شود  توصیه 
کنار جاده و محل ایمن هدایت کرده و موتور را 
خاموش و درب موتور را باز نمایید. سپس مقدار 
بررسی  را  مخزن  در  موتور  خنک کننده  مایع 
نمودن  اضافه  به  اقدام  نیاز  ودر صورت  نموده 
در صورت  نمایید.  مجاز  تا حد  مایع خنک کننده 
در سیستم  ایراد  و وجود  نشدن چراغ  خاموش 
خنک کاری لطفًا برای بررسی سیستم با نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی    �
راننده )قرمز( 

کمربند  یعنی  این چراغ هشدار روشن شود  اگر 
ایمنی بسته نشده است. چنانچه سوئیچ خودرو 
 "START" یا "ON" در موقعیت "OFF" را از موقعیت
قرار دهید، این چراغ هشدار روشن می شود پس 
از روشن شدن موتور و بستن کمربند ایمنی، این 

چراغ هشدار خاموش خواهد شد.
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نشانگر چراغ مه شکن جلو )سبز(  �

در صورت روشن کردن چراغ های مه شکن جلو 
این نشانگر روشن خواهد شد.

نشانگر چراغ مه شکن عقب )زرد(  �

در صورت روشن کردن چراغ های مه شکن عقب 
این نشانگر روشن خواهد شد.

 ABS چراغ هشدار نقص عملکرد سیستم  �
)زرد( 

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار 
 ABS می گیرد، چراغ هشدار نقص عملکرد سیستم
روشن شده و پس از 3 ثانیه خاموش خواهد شد 
که نشان می دهد، عملکرد سیستم کامال بررسی 
شده و شرایط عملکردی سیستم مناسب است. 
اگر این چراغ هشدار روشن باقی بماند یا هنگام 
دادن  قرار  در صورت  یا  روشن شود  رانندگی 
باقی  روشن   "ON" موقعیت  در  خودرو  سوئیچ 
در  ایراد  وجود  نشانه  نشود  خاموش  و  مانده 
سیستم  شرایط،  این  در  است.   ABS سیستم 
ترمز به طور عادی کار می کند اما سیستم ترمز 
ضدقفل )ABS( کار نمی کند. در صورت امکان و 
در اسرع وقت برای بررسی سیستم با نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم   �
EOBD موتور )زرد( 

عیب یابی  سیستم  از  بخشی  نشانگر  چراغ  این 
داخلی خودرو است که بر عملکرد سیستم کنترل 
گازهای آالینده نظارت دارد. در صورت وجود 
بودن شرایط  نامناسب  یا  این سیستم  در  ایراد 
چراغ  این  خروجی  گازهای  سیستم  عملکردی 

هشدار روشن می شود.
 "ON" موقعیت  در  خودرو  دادن سوئیچ  قرار  با 
این چراغ نشانگر روشن و پس از روشن شدن 
رانندگی  هنگام  اگر  موتور خاموش خواهد شد. 
بزند  یا چشمک  روشن شود  نشانگر  چراغ  این 
نشانه  اینکه  یا  سیستم  در  ایراد  وجود  نشانه 
اگزوز  گازهای خروجی  اندازه  از  بیش  آلودگی 
در سیستم کنترل آالیندگی است.در این شرایط، 
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چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم   �
موتور)زرد( 

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار 
می گیرد این چراغ نشانگر به مدت 2 ثانیه روشن 
که  زمانی  اگر  می گردد.  خاموش  سپس  و  شده 
سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار دارد، این 
نگردد،  خاموش  ثانیه   2 از  بعد  نشانگر  چراغ 
ثبت کد خطا در سیستم  ایراد  و  احتمال وجود 
ماندن  باقی  روشن  صورت  در  دارد،  وجود 

چراغ نشانگر هشدار کیسه هوا )قرمز(  �

در صورت قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت 
"ON" یا روشن کردن موتور، چراغ نشانگر کیسه 

هوا )ایربگ( روشن شده و به مدت 6 ثانیه چشمک 
نشان دهنده  که  می گردد  خاموش  سپس  می زند 

آمادگی سیستم کیسه هوا است.
اگر پس از قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت 
"ON" یا روشن کردن موتور، چراغ نشانگر کیسه 

باقی  ثانیه روشن   6 از گذشت  بعد  )ایربگ(  هوا 
چشمک  و  شده  روشن  مدتی  از  بعد  یا  بماند 
بزند، نشانه عملکرد نامناسب سیستم کیسه هوا 
)ایربگ( است. برای بررسی سیستم با نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

می توانید خودرو را برانید اما در صورت امکان 
و در اسرع وقت برای بررسی ایراد با نمایندگی 
در  بگیرید.  تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز 
صورت رانندگی طوالنی مدت ممکن است اجزای 
موتور و قطعات سیستم کنترل آالیندگی بیشتر 

صدمه دیده و خراب شوند.

بررسی  برای  وقت  اسرع  در  نشانگر  چراغ  این 
سیستم با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس بگیرید.

نشانگر هشدار باز ماندن درب )قرمز( در   �
صورت مجهز بودن 

باز یا نشده بسته خودرو دربهای که زمانی
ماندهباشداینچراغنشانگرروشنشدهونشان
با ماندهاند، باز خودرو دربهای که میدهد
بستندربهااینچراغنشانگرخاموشخواهد

شد.

  هشدار
هوا  کیسه  نشانگر  چراغ  شرایط  به  توجهي  بي 
ممکن است منجر به حوادث جدي و بروز ایراد 

در سیستم کیسه هوا شود.
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نشانگر آزاد نشدن ترمز دستی )قرمز(  �

 "ON" موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  با 
نشانگر  چراغ  این  بکشید،  باال  را  دستی  ترمز 
دستی،  ترمز  کردن  آزاد  با  و  می شود  روشن 
نشانگر  چراغ  این  ترمزدستی(،  آوردن  )پایین 

خاموش خواهد شد.

نشانگر سیستم ضد سرقت )زرد(    �

 LOCK موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  زمانی 
قرار داده می شود، این چراغ نشانگر هر 5 ثانیه 
چشمک می زند، با قرار دادن سوئیچ خودرو در 
موقعیت "ON" اگر سیستم ضدسرقت با موفقیت 
تاریک  و  این چراغ نشانگر خاموش  تأیید شود، 
تأیید  درستی  به  سیستم  چنانچه  شد.  خواهد 
نشود، این چراغ نشانگر هر 0.5  نیم ثانیه یک بار 
روشن  نمی توان  را  موتور خودرو  زده  چشمک 

کرد.

چراغ نشانگر سیستم کروز کنترل )سبز(    �

از  استفاده  شرایط  بودن  فراهم  صورت  در 
کروز  سیستم   SET کلید  کنترل،  کروز  سیستم 
روشن  نشانگر  چراغ  این  دهید،  فشار  را  کنترل 
شده و روشن باقی می ماند و خودرو وارد حالت 

کروز )سرعت یکنواخت( می شود.

در صورت فشار دادن کلید لغو عملکرد سیستم 
سیستم  ترمز،  پدال  دادن  فشار  یا  کنترل  کروز 
نشانگر  چراغ  این  و  غیرفعال شده  کنترل  کروز 

خاموش خواهد شد.
  توجه

در  � خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  صورت  در 
خود  عملکرد  کیلومتر  صفحه   ،ON موقعیت 
چراغ  سوخت،  هشدار  چراغ  روي  را  بررسي 
نبودن  بسته  هشدار  چراغ  آب،  دماي  هشدار 
کمربند ایمني و چراغ هشدار فشار روغن انجام 
ثانیه   3 مدت  به  نشانگر  چراغهاي  این  و  داده 

روشن و سپس خاموش میشوند.
چراغ  �  ،ABS سیستم  عملکرد  نقص  چراغ 

نشانگر سیستم EPC و چراغ نقص عملکرد کیسه 
و  میشوند  کنترل  مربوطه  یونیتهاي  توسط  هوا 
در صورت بروز ایراد در سیستم دستور روشن 

شدن آنها )چراغهاي هشدار( را صادر مینمایند.
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�  چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم 
تشخیص فشار باد الستیک  

افزایش  الستیک،  باد  فشار  کاهش  صورت  در 
افزایش  و  باد  سریع  نشتی  الستیک،  باد  فشار 
نشانگر  چراغ  این  الستیک  دمای  حد  از  بیش 

روشن خواهد شد.
چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم   �

کنترل فشار باد الستیک  

فشار  کنترل  در سیستم  ایراد  بروز  در صورت 
باد الستیک )مانند صدمه دیدن سنسور فشار باد 

الستیک( این چراغ نشانگر روشن خواهد شد.
 ESCچراغ نشانگر عملکرد سیستم  �

در صورت وجود ایراد در سیستم ESC )سیستم 
پایداری خودرو( این چراغ نشانگر روشن خواهد 

شد.

  ESCچراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم  �

در صورت غیرفعال شدن سیستم ESC )سیستم 
روشن  نشانگر  چراغ  این  خودرو(  پایدار  کنترل 

خواهد شد.
 4WD چراغ نشانگر حالت  �

انتقال قدرت چهارچرخ  اگر خودرو در وضعیت 
متحرک سبک )4WD( قرار گیرد این چراغ نشانگر 

روشن خواهد شد.
   4LO چراغ نشانگر حالت  �
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چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم خارج   �
شدن از مسیر 

2. تجهیزات برقی داخل خودرو  �

در صورت وجود ایراد در سیستم هشدار خارج 
نشانگر روشن خواهد  این چراغ  از مسیر  شدن 

شد.

دکمه فندک را فشار دهید.  �

�  برای خارج شدن فندک، دکمه فندک به طور 
اتوماتیک بیرون می پرد.

�  سیگار خود را با المنت داغ شده فندک روشن 
مضر  سالمتی  برای  دخانیات  )استعمال  نمایید. 

است(
�  فندک را در جای خود قرار دهید.

فندک  �

   هشدار
هنگام استفاده از فندک مراقب باشید! �
بالفاصله پس از استفاده از فندک آن را در  �

جای خود قرار دهید تا از آتش سوزی جلوگیری 

3. بوق خودرو  �
جلویی  خودروهای  یا  عابرین  به  هشدار  برای 
کلید بوق روی غربیلک فرمان را فشار دهید، بوق 

به صدا در می آید.

4. سیستم صوتی  �
براساس سطح تجهیزات به کار رفته در خودرو، 

سیستم صوتی خودرو متفاوت است.
به  خودرو  صوتی  ازسیستم  استفاده  برای 
 CD/MP5 صوتی  سیستم  از  استفاده  راهنمای 

ارائه شده در این خودرو مراجعه نمایید.

در صورت قرار داشتن خودرو در حالت وضعیت 
انتقال قدرت چهارچرخ محرک سنگین )4L(، این 

چراغ نشانگر روشن خواهد شد.

شود.
در زمان داغ شدن فندک، برای جلوگیری از  �

داغ شدن بیش از حد، فندک را مجدداً فشار ندهید.
اگر فندک در مدت 30 ثانیه بیرون نیاید، برای   �
از حد و سوختگی،  از داغ شدن بیش  جلوگیری 

فندک را خارج نمایید.
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5. مجموعه کلیدها )دسته ها یا اهرم های کنترلی کنار فرمان(  �

کلید برف پاک کن

کلید چراغ ها )دسته راهنما(



22

رو
ود

 خ
کی

ونی
تر

الک
ی 

 ها
تم

یس
 س

ول:
ل ا

ص
ف

نحوه کار با کلید چراغ ها )دسته راهنما( چراغ کوچک و چراغ جلو نور پایین  �

در صورت روشن شدن چراغ جلو نور پایین و چراغ کوچک، نشانگر سبزرنگ چراغ ها در صفحه 
نشانگرها روشن خواهد شد.

  در صورت قرار دادن کلید چراغ )دسته 
تمام  کوچک،  چراغ های  موقعیت  در  راهنما( 
خودرو  کوچک(  )چراغ های  کوچک  چراغ های 
روشن شده و نور پس زمینه در خودرو روشن 

خواهد شد.
)دسته  چراغ  کلید  دادن  قرار  صورت  در    
پایین،  نور  جلو  چراغ  موقعیت  در  راهنما( 
چراغ های کوچک و چراغ جلو نور پایین روشن 

خواهند شد.
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چراغ جلو نور باال و سبقت گرفتن  �

چراغ جلو نور باال:  �
 در حالی که چراغ نور پایین روشن است با فشردن کلید 
چراغ ها )دسته راهنما( به سمت عقب، چراغ جلو نور باال 
روشن شده و نشانگر آبی رنگ این چراغ نیز در صفحه 

نشانگرها روشن خواهد شد.

کلید چراغ را کمی به سمت خودتان بکشید، چراغ جلو نور 
باال روشن می شود، اگر کلید چراغ ها را رها  کنید، کلید 
چراغ به موقعیت اولیه خود بازمی گردد و چراغ جلو نور 

باال خاموش خواهد شد
 توجه

زمانی که چراغ جلو نور پایین روشن است می توان چراغ 
جلو نور باال را روشن کرد. عالمت دادن با چراغ نور باال )سبقت گرفتن(:   �
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تغییر مسیر  �

گردشبهراست 1

گردشبهچپ  2

طور به کلید راست، سمت به مسیر تغییر   3
اتوماتیکبهموقعیتاولیهخودبازمیگردد.

طور به کلید چپ، سمت به مسیر تغییر   4
اتوماتیکبهموقعیتاولیهخودبازمیگردد.

2

4

1
3

 توجه
در  راهنما  نشانگر  چراغ های  فوق،  عملکرد  دادن  انجام  هنگام 
چراغ  این  زدن  اگر چشمک  می زنند،  نشانگرها چشمک  صفحه 
نشانگر غیرعادی می باشد، توصیه می شود چراغ های راهنما را 

از نظر وجود ایراد بررسی نمایید.



25

T
ی 8

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دق

چراغ های مه شکن  �

  در صورت قرار دادن کلید چراغ )دسته راهنما( در 
نشانگر  و  مه شکن جلو روشن شده  موقعیت، چراغ  این 
که  زمانی  نشانگرها روشن خواهد شد،  در صفحه   .
چراغ های موقعیت و چراغ جلو نور پایین روشن هستند 

می توان چراغ مه شکن جلو را روشن نمود.

 در صورت قرار دادن کلید چراغ )دسته راهنما( در 
این موقعیت، چراغ مه شکن عقب روشن شده و نشانگر 
 در صفحه نشانگرها روشن خواهد شد، پس از رها 
کردن کلید چراغ، به طور اتوماتیک کلید به موقعیت اولیه 
خود بازمی گردد. زمانی که چراغ های موقعیت )کوچک(، 
چراغ مه شکن جلو یا چراغ جلو نور پایین روشن است 

می توان این چراغ را نیز روشن کرد.

برق  باالی  مصرف  دلیل  به 
چراغ های  از  چراغ ها  این  در 
و  آب  در شرایط  فقط  مه شکن 
بارش  مانند  نامناسب  هوایی 
مه آلود  هوای  و  برف  سنگین 

استفاده  شود. 
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کلید برف پاک کن  �

1 یک بار حرکت برف پاک کن: برف پاک کن یک 
بار حرکت کرده و پس از رها کردن دسته برف 
پاک کن، به طور اتوماتیک به موقعیت اولیه خود 

بازگشته و متوقف می شود.
از  استفاده  با  پاک کن:  برف  متناوب  حرکت   2
برف  حرکت  زمان  می توان  پاک کن  برف  دسته 
کلید  چرخاندن  با  یعنی  کرد،  تنظیم  را  پاک کن 
را  پاک کن  برف  حرکت  تناوب  سرعت  مدور، 

کاهش یا افزایش داد.
3  حرکت آهسته برف پاک کن: برف پاک کن ها با   

سرعت آهسته حرکت می کنند.
4 حرکت سریع برف پاک کن: برف پاک کن ها با   

سرعت سریع حرکت می کنند.

1

2

3

4
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تنظیم حرکت متناوب برف پاک کن  �

کلید  پاک کن،   برف  حرکت  افزایش سرعت  برای 
را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

کلید  پاک کن،  برف  حرکت  سرعت  کاهش  برای 
ساعت  عقربه های  حرکت  جهت  خالف  در  را 

بچرخانید.

دستهبرفپاککنرابهسمتغربیلکفرمان
شروع شیشهشوی نازل بکشید. )خودتان(باال
بهپاششمایعشیشهشویمیکند،سپسبرف

پاککنشروعبهکارخواهدکرد.

سرعت حرکت برف پاک کن

شیشه شوی
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1. بازوی برف پاک کن را باال آورید.
برف  تیغه  تا  داده  فشار  را  کننده  قفل  دکمه   .2

پاک کن جدا شود.
3. بازوی برف پاک کن را همزمان فشار داده و 

باال بکشید.

تعویض تیغه های برف پاک کن  �

   احتیاط

شیشه شوی نباید بیشتر از 15 ثانیه کار کند  �
و اگر مایع شیشه شوی در مخزن شیشه شوی 

وجود ندارد از شیشه شوی استفاده نکنید.

در مناطق سردسیر که در فصل زمستان  �

یخ بندان وجود دارد، از مایع با خاصیت ضدیخ 
طور  به  و  کنید  استفاده  مایع شیشه شوی  در 
کرده  بررسی  را  شیشه شوی  مایع  دوره ای 
اضافه  شیشه شوی  مایع  لزوم  صورت  در  و 

نمایید.

اگر در هوای سرد از برف پاک کن استفاده  �
می کنید، قبل از استفاده بررسی کنید که برف 
پاک کن روی شیشه جلو یخ نزده باشد، در غیر 
این صورت موتور برف پاک کن صدمه دیده و 

ممکن است بسوزد.

نظر  � از  را  پاک کن  برف  تیغه های  سطح 
کثیفی و وجود آلودگی به طور منظم بررسی 

پاک کن  برف  تیغه  صورت  این  غیر  در  کنید. 
سطح روی شیشه را تمیز نخواهد کرد.

اگر سطح شیشه جلو خشک است، از برف  �
صورت  این  غیر  در  نکنید،  استفاده  پاک کن 
باعث خراشیدگی سطح شیشه جلو و ساییدگی 
پاک کن خواهد  تیغه های برف  از موعد  زودتر 

شد.

استفاده  � اثر  در  پاک کن  برف  تیغه های 
ساییده می شوند، بنابراین توصیه می شود در 
طول سال دو تا سه بار تیغه های برف پاک کن 
تعویض شوند تا از تمیز شدن مناسب شیشه 

مطمئن شوید.
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کلیدهای شیشه باالبر برقی  �

درب ها،  شدن  قفل  برای  مرکزی.  قفل  کلید   1
جلوی کلید را فشار دهید و برای باز شدن درب ها، 

عقب کلید را فشار دهید.
2 کلید قفل شیشه ها. پس از فشار دادن این کلید، 
سایر شیشه ها به جز شیشه راننده عمل نخواهد 

کرد.

135

246

یا  باال  را  راننده  می توان شیشه  کلید  این  با   3
پایین آورد. در صورت فشردن کلید شیشه سمت 
تا  اتوماتیک  به طور  پایین، شیشه  به  رو  راننده 

انتها حرکت می کند.
4  کلید شیشه باالبر - درب جلو راست

5  کلید شیشه باالبر - درب عقب چپ

6  کلید شیشه باالبر - درب عقب راست
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کلیدهای شیشه باالبر برقی سایر درب ها )سه درب خودرو(  �

جلو  درب  خودرو،  درب های  از  کدام  هر   7
راست، درب عقب چپ و درب عقب راست مجهز 

به کلید شیشه باالبر برقی است.

7

   احتیاط
�  در صورت وجود کودک در خودرو، توصیه 
می شود از کلید قفل شیشه باالبر استفاده کنید تا 

از آسیب  بدنی کودک جلوگیری شود.
�   هنگام باال آمدن شیشه ها، مراقب باشید که 
سر یا دست یا قسمتی از بدن در بین شیشه گیر 

نکرده باشد.
�   در صورت خارج شدن از خودرو، مطمئن 

شوید که تمام شیشه ها بسته باشند.
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عملکرد کلیدهای شیشه های باالبر برقی - باال آمدن شیشه با یک فشار کلید   �

درب ها،  شدن  قفل  برای  مرکزی.  قفل  کلید    1
شدن  باز  برای  و  دهید  فشار  را  کلید  جلوی 

درب ها عقب کلید را فشار دهید.
2 کلید قفل شیشه ها. پس از فشار دادن این کلید، 

سایر شیشه ها قفل می شوند.
3  با این کلید، شیشه درب راننده به سمت باال 
یا پایین حرکت می کند. اگر کلید را دوبار به سمت 

135

246

باال یا پایین فشار دهید شیشه به طور اتوماتیک 
تا انتها به سمت باال یا پایین حرکت می کند.

4  کلید شیشه درب جلو راست، با دوبار فشار 
دادن این کلید به سمت باال یا پایین، شیشه درب 
جلو راست به طور اتوماتیک تا انتها به سمت باال 

یا پایین حرکت می کند.
با دوبار فشار  5  کلید شیشه درب عقب چپ، 

دادن این کلید به سمت باال یا پایین، شیشه درب 
عقب چپ به طور اتوماتیک تا انتها به سمت باال یا 

پایین حرکت می کند.
6  کلید شیشه درب عقب راست، با دوبار فشار 
دادن این کلید به سمت باال یا پایین، شیشه درب 
عقب راست به طور اتوماتیک تا انتها به سمت باال 

یا پایین حرکت می کند.
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کلید شیشه باالبر برقی )سه درب خودرو( باال آمدن شیشه با یک فشار کلید  �

جلو ازدربهایخودرو،درب کدام هر 7  
راست،دربعقبچپودربعقبراست
مجهزبهکلیدشیشهباالبربرقیاست.اگر
اینکلیددوباربهسمتباالیاپایینفشار
دادهشود،شیشهبهطوراتوماتیکتاانتهابه

سمتباالیاپایینحرکتمیکند.

7

  احتیاط
در صورت وجود کودک در خودرو، توصیه   �
می شود از کلید قفل شیشه باالبر استفاده کنید تا 

از آسیب  بدنی کودک جلوگیری شود.
که  باشید  مراقب  آمدن شیشه ها،  باال  هنگام   �
سر یا دست یا قسمتی از بدن در بین شیشه گیر 

نکرده باشد.

در صورت خارج شدن از خودرو، مطمئن  �
شوید که تمام شیشه ها بسته باشند.
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6. انواع کلیدهای کنترل  �

خودرو باشد الزم اضطراری شرایط در اگر
درشرایط رانندگی درصورت یا متوقفگردد
نامناسبآبوهوایی،کلیدچراغهشدارخطر
راهنما چراغهای تمام دهید، فشار را )فالشر(
اینکلید اگر بهچشمکزدنمیکنند. شروع
مجددفشاردادهشود،چراغهایراهنماخاموش

خواهندشد.

 توجه 
 زمانی که موتور خاموش است، برای جلوگیری 
از خالی شدن شارژ باتری خودرو، اجازه ندهید 

این کلید به مدت طوالنی روشن باشد.
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کلیدهای سمت چپ و پایین داشبورد  �

سیستم  کلید  و  پارک  کمکی  سیستم  کلید   1
از مسیر(در صورت  LDWS )هشدار خارج شدن 

مجهز بودن

2 کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو و شدت 
نور پس زمینه

3 کلید تنظیم آینه بغل

123
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کلیدهای تنظیم آینه بغل )جانبی(  �
برای تنظیم زاویه آینه بغل نیز از این کلید استفاده 

می شود.

کلید آینه بغل راست

کلید آینه بغل چپ

کلید تنظیم آینه بغل به سمت باال

کلید باز کردن آینه بغل

کلید تا کردن آینه بغل

کلید تنظیم آینه بغل به سمت راست

کلید تنظیم آینه بغل به سمت چپ

کلید تنظیم آینه بغل به سمت پایین

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو  �
راننده می تواند با توجه به شرایط محیطی، زاویه 

روشنایی چراغ نور پایین را تنظیم کند.

برایافزایشزاویهروشناییچراغهایجلو، 1
اینکلیدرابهسمتباالبچرخانید.

جلو، روشناییچراغهای زاویه کاهش برای  2
اینکلیدرابهسمتپایینبچرخانید.

برایافزایشنورپسزمینه،اینکلیدرابه 3
سمتباالبچرخانید.

به را کلید این نورپسزمینه، کاهش برای  4
سمتپایینبچرخانید.

در  پارک.  کمکی  سنسور  کلید  نشانگر  چراغ   1
نشانگر  چراغ  این  سیستم،  بودن  فعال  صورت 
سنسور  در  ایرادی  اگر  و  است  روشن  همواره 
کمکی پارک به وجود آید این چراغ نشانگر چشمک 

می زند.
2  کلید سنسور کمکی پارک. برای فعال و غیرفعال   

کردن سیستم، این کلید را فشار دهید.

از  3 چراغ نشانگر عملکرد سیستم خارج شدن 
مسیر)LDW( در صورت مجهز بودن. به هنگام فعال 
روشن  همواره  نشانگر  چراغ  این  سیستم  بودن 

است.
در   )LDW(مسیر از  شدن  خارج  هشدار  کلید   4
صورت مجهز بودن. برای فعال و غیرفعال کردن 

سیستم، این کلید را فشار دهید.

3

3

1

1

2

2

4

4
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کلیدهای تنظیم روی غربیلک فرمان  �

1  تلفن بلوتوث

بین  کلید  موقعیت  کلید،  این  فشاردادن  با   2
بلوتوث و رادیو تغییر می کند.

3  قطع صدای رادیو یا پاسخگویی به تلفن

4  ایستگاه رادیویی بعدی و یا آهنگ بعدی 

5  ایستگاه رادیویی قبلی یا آهنگ قبلی

6  افزایش میزان صدا

7  کاهش میزان صدا

دادن  از فشار  کنترل، پس  کلید اصلی کروز     1
این کلید خودرو وارد موقعیت آماده به کار کروز 
SET خودرو  کلید  دادن  فشار  با  کنترل می شود، 

وارد حالت کروز کنترل خواهد شد.
به  را  کنترل  کروز  اصلی  کلید   ،SET/- کلید   2
وارد  خودرو  تا  دارید  نگه  و  داده  فشار  پایین 
موقعیت کروز کنترل شود، در حالی که خودرو 
در موقعیت کروز کنترل قرار دارد، اگر این کلید را 

فشار دهید، سرعت ثابت خودرو کاهش می یابد.
3 کلید +/RES، برای خارج شدن از حالت کروز 

3
2

1

7

6
1

2
3

4

4

5

کنترل، کلید را باال کشیده یا پدال کالچ یا ترمز را 
کلید  این  فشردن  در صورت  دهید.  فشار  کوتاه 
اساس سرعت  بر  کنترل  کروز  عملکرد   )RES/+(
از  پس  می شود،  گرفته  سر  از  قبلی  شده  تنظیم 
وارد شدن خودرو در حالت کروز کنترل این کلید 
را فشار دهید تا سرعت ثابت خودرو افزایش یابد.
CANCEL )لغو عملکرد(، در صورت قرار داشتن     4
را  کلید  این  اگر  کنترل،  کروز  حالت  در  خودرو 
فشار دهید، عملکرد کروز کنترل لغو خواهد شد.
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7. نشانگر فشار باد الستیک    �
باد فشار نشانگر به مجهز خودرو مدل این
لحظهای دمای و فشار که است، الستیک
چنانچه میدهد. نشان را خودرو الستیکهای
فشاریادمایالستیکغیرعادیباشد،بانمایش
اطالعاتمربوطهرویصفحهنمایشگروروشن
شدنچراغنشانگردرصفحهنشانگرهابهراننده

اطالعدادهمیشود.

چراغ نشانگر فشارنامناسب باد الستیک   �
زمانیکهفشاربادالستیکپایینیاباال،
نشتیسریعبادازالستیکودمایالستیکباال
باشد،اینچراغنشانگرروشنشدهوبانمایش
اطالعاتیدرصفحهنمایشگرمحلبروزایرادرا

نشانمیدهد.

چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم   �
تشخیص کنترل فشار باد الستیک 

درصورتوجودایراددرسیستمفشار
فشار سنسور دیدن صدمه مانند الستیک باد
نشانگرروشنمیشود. اینچراغ بادالستیک،
رانندهازطریقصفحهنمایشگرسیستمصوتی

فشار

دما

را الستیک هر دمای و فشار میتواند )MP5(
بخواند.

  احتیاط
باد  فشار  سنسور  دیدن  صدمه  صورت  در   �
الستیک و برخورد خودرو با مانع، اگر سنسور 
مجدد  سنسور  که  است  الزم  گردد  تعویض 

تعریف شود.
به  شود،  تعویض  خودرو  چرخ  چنانچه   �
چرخ های  با  الستیک  باد  فشار  مطابقت سنسور 
صدمه  سنسور  باشید  مراقب  کنید،  توجه  جدید 
در  الستیک  باد  سنسور  می شود  توصیه  نبیند. 

نمایندگی مجاز تعویض گردد.
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8. سیستم ورود و استارت بدون   �
  )PEPS( سوئیچ

سوئیچ  بدون  استارت  و  ورود  سیستم  در 
استارت  و  به خودرو  )PEPS( جهت وارد شدن 
زدن، الزم نیست راننده کلید را برای باز کردن 
درب خودرو خارج نماید، فقط الزم است راننده 
کلید هوشمند را با خود به داخل خودرو ببرد و 
دکمه کلید استارت را فشار داده تا موتور روشن 
شود. در سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ 
پیشرفته  رادیویی  فرکانس  فناوری  از   )PEPS(
شناسایی  شماره  تشخیص  سیستم  و   RFID

و  راحت  رانندگی  تا  است  استفاده شده  خودرو 
جدید و مورد پسند تجربه شود.

کلید هوشمند  �
سطح تجهیزات خودرو: این خودرو مجهز به دو 

کلید هوشمند است.

را خارج  کلید مکانیکی  و  داده  را فشار  2. دکمه 
نمایید. 

3. ضامن درپوش باالیی را به آرامی فشار دهید 
تا درپوش باالیی باز شود. 

تعویض باتری کلید هوشمند  �
1. ریموت را در این حالت نگه دارید. 

4. برد الکتریکی را خارج کنید. 
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باتری  مثبت  )قطب  نمایید  تعویض  را  باتری   .5
باید رو به پایین قرار گیرد(. 

انجام  6. برای نصب اجزاء عکس مراحل باال را 
داده و سپس درپوش را در جای خود قرار دهید.

روش باز کردن درب با کلید مکانیکی  �

1. دکمه باز کردن کلید مکانیکی را فشار دهید.
2. تیغه کلید مکانیکی را بیرون بکشید.

3.پس از باز کردن درب عکس مراحل باال را انجام 
اولیه خود بازگردانید و  دهید و کلید را به جای 

فشار داده تا صدای کلیک شنیده شود.

اصول عملکردی سیستم  �

عملکرد سیستم ریموت کنترل �
در صورتی که کلید مکانیکی وجود نداشته باشد 
زیر  عملکردهای  انجام  برای  کنترل  ریموت  از 

استفاده نمایید. 

قفل کردن درب ها از راه دور �
1. تمام درب ها را ببندید.

2. زمانی که کلید هوشمند در محدوده شناسایی 
قرار دارد، کلید قفل روی کلید هوشمند را کوتاه 

فشار دهید. 
3. تمام درب های خودرو همزمان قفل می شوند، 
آژیر  صدای  و  زده  چشمک  راهنما  چراغ های 
هشدار شنیده می شود که نشان می دهد خودرو 

وارد حالت دزدگیر شده است.

قطب مثبت باتری

 توجه 
باشد،  نشده  بسته  چپ  جلو  درب  اگر   �
انجام  خودرو  درب های  شدن  قفل  عملکرد 

نخواهد شد.

اگر کلید قفل و باز کردن قفل روی ریموت کار 
طور  به  می توان  را  خودرو  درب های  نمی کند، 

دستی و با استفاده از کلید، قفل یا باز کرد.

برای باز و بست قفل کلید را در این موقعیت قرار دهید

قفل کردنباز کردن

باز کردن قفل درب ها به طور دستی  �
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باز کردن قفل از راه دور  �
1. زمانی که کلید هوشمند در محدوده شناسایی 
کلید  روی  قفل   شدن  باز  کلید  دارد،  قرار 

هوشمند را کوتاه فشار دهید.
می شوند،  باز  خودرو  درب های  تمام  قفل   .2
نشان  و  زده  چشمک  دوبار  راهنما  چراغ های 
می دهد خودرو از حالت دزدگیر خارج شده است.

ورود بدون سوئیچ   �
قفل کردن بدون سوئیچ  �

1. تمام درب های خودرو را ببندید.
2. کلید هوشمند را نزدیک به خودرو قرار دهید 
و میکروسوئیچ روی دستگیره درب جلو چپ را 

فشار دهید.
3. تمام درب های خودرو همزمان قفل می شوند، 
می دهد  نشان  که  زده  چشمک  راهنما  چراغ های 

خودرو وارد حالت دزدگیر شده است.

باز کردن قفل بدون سوئیچ  �
1. کلید هوشمند را نزدیک به خودرو قرار دهید 
را  درب  بیرونی  میکروسوئیچ روی دستگیره  و 

فشار دهید.
2. قفل تمام درب ها به طور همزمان باز می شود 
که  می زنند  چشمک  دوبار  راهنما  چراغ های  و 
خارج  دزدگیر  حالت  از  خودرو  می دهد  نشان 

شده است.

نشده  � بسته  خودرو  دیگر  درب  سه  اگر 
فشار  را  کنترل  ریموت  روی  قفل  کلید  باشد، 
خودرو  اما  شده  قفل  خودرو  درب های  دهید، 
وارد حالت دزدگیر نمی شود. پس از بستن درب 
سمت راننده، خودرو وارد حالت دزدگیر خواهد 

شد.

 توجه 
از  خودرو  کنترل،  ریموت  وسیله  به  که  زمانی 
را در  حالت دزدگیر خارج گردید، درب خودرو 
مدت 30 ثانیه باز نمایید، در غیر این صورت تمام 
قفل خواهند  اتوماتیک  به طور  درب های خودرو 

شد.

 توجه 
باشد،  � نشده  بسته  راننده  سمت  درب  اگر 

انجام  خودرو  درب های  شدن  قفل  عملکرد 
نخواهد شد.

غیر از درب جلو چپ، اگر هر کدام از سه  �
بسته  خوبی  به  موتور  درب  و  خودرو،  درب 
نشده باشد، درب های خودرو می تواند قفل شود، 
از فشار دادن میکروسوئیچ  این حالت پس  در 
خودرو  درب های  تمام  درب  دستگیره  روی 

 توجه 
زمانی که به وسیله میکروسوئیچ روی دستگیره، 
دزدگیر  حالت  از  خودرو  باز شود،  درب ها  قفل 
خارج می گردد، درب خودرو را در مدت 30 ثانیه 
درب های  تمام  صورت  این  غیر  در  نمایید،  باز 

خودرو به طور اتوماتیک قفل خواهند شد.

دزدگیر  حالت  وارد  خودرو  اما  می شود،  قفل 
نمی شود. پس از اینکه درب سمت راننده بسته 

شود، خودرو وارد حالت دزدگیر خواهد شد.
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سیستم استارت بدون سوئیچ   �
این خودرو مجهز به سیستم بدون سوئیچ است 
شناسایی  منطقه  در  هوشمند  کلید  اگر  یعنی 
وارد  از  پس  راننده  باشد،  داشته  قرار  خودرو 
ندارد  مکانیکی  کلید  به  نیازی  خودرو  به  شدن 
داشبورد،  روی  استارت  دکمه  دادن  فشار  با  و 

  احتیاط
انجام  در شرایط زیر عملکرد کلیدها به درستی 

نمی شود:

روی  میکروسوئیچ  دادن  فشار  از  پس   �
شدن  قفل  برای  درب  بیرونی  دستگیره 
درب های خودرو، در مدت کوتاه میکروسوئیچ 

    هشدار
این زمان داخل خودرو  اگر کلید دیگری در   �
طور  به  خودرو  درب های  باشد،  داشته  وجود 

اتوماتیک قفل نخواهند شد.

باقی  خودرو  در  کلیدها  از  یکی  که  زمانی   �
مانده باشد و کلید مجاز دیگری هم در بیرون از 
خودرو باشد اگر کسی کلید میکروسوئیچ روی 
قفل شدن  عملکرد  دهد،  فشار  را  درب  دستگیره 
درب های  قفل  و  نمی شود  انجام  سوئیچ  بدون 
آژیر  با صدای  اتوماتیک همراه  به طور  خودرو 

هشدار باز می شوند.

در  کلید  ماندن  باقی  هشدار  بخش  )به   �
خودرو مراجعه شود(.

 توجه
اگر سوئیچ درموقعیت ACC یا ON قرار گیرد،  �

کهربایی  رنگ  به  خودرو  سوئیچ  دور  چراغ 
روشن خواهد شد.

قرار  � خالص  موقعیت  در  دنده  دسته  اگر 
موقعیت  به  سوئیچ   ACC موقعیت  باشد،  نداشته 

OFF تغییر نخواهد کرد..

مجدد فشار داده شود تا قفل تمام درب ها باز 
شود و برعکس.

پس از قفل کردن تمام درب های خودرو با   �
استفاده از کلید قفل مرکزی، انجام عملکردهای 

بدون سوئیچ غیرفعال خواهد شد.

خودرو  درب های  تمام  کردن  قفل  از  پس   �
با استفاده از ریموت کنترل، انجام عملکردهای 

بدون سوئیچ غیرفعال خواهد شد.

خودرو  درب های  تمام  کردن  قفل  از  پس   �
با استفاده از کلید مکانیکی، انجام عملکردهای 

بدون سوئیچ غیرفعال خواهد شد.

دیگر  � سمت  در  هوشمند  کلید  که  زمانی 
دستگیره درب لمس شده باشد.

می تواند خودرو را روشن کند.

تغییر موقعیت دکمه استارت  �
1. کلید هوشمند را با خود به داخل خودرو ببرید، 
دسته دنده را در موقعیت دنده  خالص قرار داده 

ولی پدال کالچ را فشار ندهید. 
از  سوئیچ  تا  دهید  فشار  را  استارت  دکمه   .2

موقعیت OFF در موقعیت ACC قرار گیرد.
3. دکمه استارت را مجدد فشار دهید تا سوئیچ از 

موقعیت ACC در موقعیت IGON قرار گیرد.
4. دکمه استارت را مجدد فشار دهید تا سوئیچ 
از موقعیت IGON در موقعیت OFF قرار گیرد، منبع 

برق تغذیه خودرو قطع می شود.
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دکمه استارت  �

1. کلید هوشمند را همراه با خود به داخل خودرو 
خالص  دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته  ببرید، 

قرار داده و پدال کالچ را فشار دهید.
2. پس از اینکه چراغ روی دکمه استارت به رنگ 
سبز روشن شد، دکمه استارت را فشار دهید و 
پس از روشن شدن موتور بالفاصله آن را رها 

کنید.

روشن کردن موتور در شرایط اضطراری   �
)دشارژ باتری(: 

دسته دنده را در موقعیت دنده خالص قرار داده  

خاموش کردن موتور  �
در را دنده دسته خودرو، کردن متوقف از پس .1

موقعیتدندهخالص)N(قراردهید.
2.دکمهاستارترافشاردهیدتاموتورخاموششود.

خاموش کردن موتور در شرایط   �
اضطراری: 

دکمه استارت را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه 
دارید یا دکمه استارت را 3 مرتبه به طور مداوم 
موتور  تا  دهید  فشار  ثانیه   3 از  کمتر  مدت  در 

خاموش شود.

  احتیاط
کار  زیر  شرایط  در  است  ممکن  استارت  دکمه 

نکند:

کلید هوشمند خارج از خودرو باشد.  �

باتری کلید هوشمند ضعیف شده باشد.  �

الکترو  امواج  هوشمند،  کلید  نزدیک  در   �
تلویزیونی،  ایستگاه های  مانند:  قوی  مغناطیسی 
نیروگاه های برق، ایستگاه های رادیو و غیره وجود 

داشته باشد.

کلید هوشمند در تماس با اجسام فلزی قرار   �
داشته باشد.

کلید هوشمند درگوشه خودرو و در فاصله   �
دوری از دکمه استارت قرار داشته باشد.

    هشدار
دکمه  ناخواسته  طور  به  رانندگی،  هنگام  اگر 
شود،  خاموش  موتور  و  داده  فشار  را  استارت 
می دهید،  دست  از  را  فرمان  غربیلک  کنترل 
احتیاط  استارت  دکمه  از  استفاده  در  بنابراین 

کرده و مراقب باشید

و کلید هوشمند را در کنسول وسط ) جا لیوانی( 
بدون اینکه پدال کالچ فشار داده شود، حدود 15 
ثانیه دکمه استارت را فشار دهید، سپس موتور 

خودرو بالفاصله روشن خواهد شد.
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)LDW( 9. سیستم خارج شدن از مسیر  �

LDW کلید سیستم

شیشه جلوآینه دید عقب داخلیکاور LDW )مجهز به دوربین(

مروری بر عملکرد سیستم خارج شدن از   �
  :)LDW( مسیر
"زمانی که به طور ناخودآگاه از مسیر خط کشی 
شده جاری خارج می شوید" از این سیستم برای 
در شرایطی  می شود،  استفاده  راننده  به  هشدار 

از مسیر خط کشی شده   ناخودآگاه  "به طور  که 
با دو وضعیت مواجه  جاری منحرف می شوید" 
شده  خارج  مسیر  از  قباًل  خودرو  شد:  خواهید 
است یا خودرو در حال منحرف شدن از مسیر 
می باشد. هشدار سیستم خارج شدن از مسیر از 
برخورد از کنار یا تصادفاتی که در اثر انحراف 

از مسیر به وجود می آید جلوگیری خواهد کرد.

 )LDW( کلید سیستم خارج شدن از مسیر  �
و دوربین دید اطراف 
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 )LDW( شرح عملکرد سیستم خارج شدن از مسیر  �

1. سیستم LDW روشن )فعال( است  �
1 با فشار دادن کلید LDW سیستم را روشن نمایید.

روشن   LDW نمایشگر  سیستم  که  زمانی   2
می شود در صفحه نمایشگر پیغام 

"The lane departure system is turned on, and 

the vechile speed is greater than 60km/h to 

activat

خودرو  سرعت  و  است  روشن   LDW )سیستم 
برای فعال سازی باید بیش از 60km/h  باشد(

این پیغام پس از 5 ثانیه پاک خواهد شد.

2. سیستم LDW خاموش )غیرفعال( است  �
)1( با فشار دادن کلید LDW سیستم را خاموش 

نمایید.
در  است،  غیرفعال   LDW سیستم  که  زمانی   )2(
 The lane departure" پیغام  نمایشگر  صفحه 
خاموش   LDW )سیستم   "system is turned off

است( نمایش داده می شود و پس از 5 ثانیه پیغام 
پاک خواهد شد.

3. سیستم LDW در حال کار است  �
زمانی که سیستم در حال کار است یعنی شرایط 
جاده ای مهیاست، نشانگر نقص عملکرد سیستم 
 خاموش است، اگر خودرو از مسیر )راست یا 
چپ( منحرف شود، یعنی خودرو از سمت )راست 
خارج  جاری  شده  خط کشی  مسیر  از  چپ(  یا 
گردد، در این شرایط صدای آژیر هشدار شنیده 
می شود. مدت زمان شنیدن صدای آژیر هشدار 
حداقل 1 ثانیه است و شرایط صدای آژیر هشدار 
صدای  ثانیه   3 از  پس  تا  دارد  وجود  همواره 
آژیر هشدار قطع می گردد و در صفحه نمایشگر 

پیغام هایی به شرح باال نمایش داده می شود.

انحراف خودرو از سمت راست/ چپسیستمLDWخاموشسیستمLDWروشن
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LDW 4. ایراد موقت سیستم  �
اگر سیستم دچار ایراد موقت شده است، نشانگر 
طور  به  زرد  رنگ  به  سیستم   عملکرد  نقص 
صفحه  در  همزمان  می ماند،  باقی  روشن  دائم 
 Camera system is faulty, please" نمایشگر پیغام
لطفًا  دارد،  ایراد  )دوربین   "restart the system

نمایش  کنید(  راه اندازی  مجدد  را   LDW سیستم 
پاک خواهد  پیغام  ثانیه   5 از  پس  می شود،  داده 

شد.
داده  نمایش  بعدی  پیغام  نمایشگر  صفحه  در 

می شود.

ایراد موقت سیستم

LDW 5. ایراد دائمی سیستم  �
اگر سیستم دچار ایراد دائم شده باشد، نشانگر 
روشن  زرد  رنگ  به  سیستم   عملکرد  نقص 
 camera" باقی می ماند و در صفحه نمایشگر پیغام
system failure" )دوربین ایراد دارد( نمایش داده 

می شود و پس از 5 ثانیه پیغام پاک خواهد شد. 
داده  نمایش  بعدی  پیغام  نمایشگر  صفحه  در 

می شود.

6. دوربین مسدود شده است  �
نقص  نشانگر  باشد،  مسدود  دوربین  که  زمانی 
باقی  روشن  زرد  رنگ  به  سیستم   عملکرد 
پیغام  نمایشگر  صفحه  در  همزمان  می ماند، 
 Camera blocking, please clean the wind"

لطفًا شیشه  است  مسدود شده  )دوربین   "shield

جلو را تمیز کنید( نمایش داده می شود و پس از 
5 ثانیه پیغام پاک خواهد شد. در صفحه نمایشگر 

پیغام بعدی نمایش داده می شود.

دوربین مسدود شده استایراد دائمی سیستم
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باشد،  باال  حد  از  بیش  سیستم  دمای  چنانچه 
زرد  رنگ  به  سیستم   عملکرد  نقص  نشانگر 
روشن باقی می ماند و در صفحه نمایشگر پیغام 
 The lane offset system is not available at high"

temperature" )در دمای باال دستیابی به اطالعات 

بین  )رانندگی  مسیر  از  شدن  خارج  سیستم 
این  می شود  داده  نمایش  ندارد(  وجود  خطوط( 

پیغام پس از 5 ثانیه پاک خواهد شد.
با فشار دادن کلید LDW، سیستم خارج شدن از 

فرض  پیش  حافظه  یا  شده  فعال   )LDW( مسیر 
خودرو پس از عملکرد خود عیب یابی، فعال می 
بر  کیلومتر   60 باالی  سرعت  در  سیستم  شود. 
ساعت و کمتر از 135 کیلومتر بر ساعت می تواند 
بر  کیلومتر   55 از  کمتر  سرعت  در  شود.  فعال 
ساعت  بر  کیلومتر   140 از  بیشتر  و  ساعت 
شرایط  ندارد.  را  فعال سازی  امکان  سیستم 

استفاده از سیستم به شرح زیر است.
�   مروری بر نحوه عملکرد سیستم خارج 

  LDW شدن از مسیر ایراد دمای باال

1. اولین مورد استفاده از سیستم   �
خودرو بین خطوط رانده می شود، هیچ ریسکی 
مربوط به انحراف از مسیر وجود ندارد و هیچ 
پیغامی در صفحه نمایشگر نمایش داده نشده و 

صدای آژیر هشدار شنیده نمی شود.

2. دومین مورد استفاده از سیستم  �
و  می شود  رانده  مسیر  خط  با  مماس  خودرو 
چراغ های  دارد.  وجود  مسیر  از  انحراف  ریسک 
هشدار  آژیر  صدای  و  نشده  روشن  راهنما 
 vehicle deviation to the" پیغام  می شود.  شنیده 
right" )انحراف خودرو به سمت راست( یا پیغام 

خودرو  )انحراف   "vehicle deviation to the left"

داده  نشان  نمایشگر  صفحه  در  چپ(  سمت  به 
می شود و به راننده راندن بین خطوط و در مسیر 

را یادآوری می کند.
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3. سومین مورد استفاده از سیستم   �
خودرو مماس با خط مسیر رانده می شود و فقط 
یک سمت ازخط توسط سیستم شناسایی خواهد 
شد چراغ راهنما روشن نشده و فقط یک سمت از 

مسیر هشدار می دهد.

4. چهارمین مورد استفاده از سیستم  �
روشن  راهنما  چراغ های  مسیر  تغییر  برای 
می شوند و در صورت تغییر مسیر سیستم هیچ 

هشداری نمی دهد.

5. پنجمین مورد استفاده از سیستم  �
به دلیل مداخله راننده، باید غربیلک فرمان بیشتر 
خودرو  شود،  چرخانده   )0.8rad/s( مجاز  حد  از 
و  دارد  را  فعلی  مسیر  از  شدن  خارج  به  تمایل 

سیستم هیچ هشداری نمی دهد.
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6. ششمین مورد استفاده از سیستم  �
زمانی که با شعاع چرخش بیشتر از 250m دور 
چرخش  حالت  به  شدن  وارد  سیستم  می زنید. 
هوشمند را تشخیص می دهد و سیستم با تأخیر 

هشدار خواهد داد.

7. هفتمین مورد استفاده از سیستم  �
 ،250m از  کمتر  چرخش  شعاع  با  زدن  دور  در 

سیستم کار نخواهد کرد.

8. هشتمین مورد استفاده از سیستم  �
 )0.33m( هشدار  منطقه  در  خودرو  که  زمانی 
رانده می شود، سیستم مانند اولین مورد استفاده 
از سیستم، هشدار می دهد و پس از آن سیستم 

هیچ هشداری نخواهد داد.

0.33m
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 )LDW( محدودیت های عملکردی سیستم هشدار خارج شدن از مسیر  �
تأثیر شرایطی مانند  LDW تحت  عملکرد سیستم 
است.  مسیر  وضوح  و  روشنایی  هوا،  و  آب 
عملکرد سیستم به طور قابل توجهی در شرایط 

10. سیستم ثبت اطالعات سفرو   �
حوادث خودرو  

نصب برنامه:  �
1. تلفن سیستم Apple ios: در لیست برنامه های 
سپس  و  جستجو  را   "DVR" بنام  برنامه  تلفن، 

دانلود و نصب کنید.
تلفن  برنامه های  لیست  در  اندروید:  تلفن   .2

اندروید برنامه: 
 ,Application treasure 360 assistant

را  غیره  و   Baidu assistant, Huawei market

جستجو نمایید.
نماد  تلفن  صفحه  در  برنامه،  نصب  از  پس 

تصویری برنامه ظاهر می شود.

پوشیده  آفتاب،  غروب  زمینه،  پس  نور  وجود 
شدن مسیر به وسیله برف و جاده های نامناسب 

مطابق با تصاویر زیر کاهش می یابد.
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 "DVR" :نام نسخه تلفن اندروید
"DVR" :Ios  تلفن

برقراری ارتباط با برنامه  �
1. پس از روشن کردن موتور خودرو، سیستم 
طور  به  خودرو  حوادث  و  سفر  اطالعات  ثبت 

اتوماتیک شروع به کار می کند.
2. وارد تنظیمات تلفن همراه خود شوید. تنظیمات 
را  نام******  و  کرده  باز  را   )WiFi( فای  وای 
عبور  رمز  ارتباط  برقراری  برای   .... کنید  پیدا 

"12345678" را وارد نمایید.

نمایش افقی صفحه:  �
صفحه  افقی،  نمایش  )آیکون(  نماد  انتخاب  با   
بزرگ تر و به صورت افقی نمایش داده می شود.

دستورالعمل استفاده از سیستم  �



51

T
ی 8

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دق

شروع به کار و توقف عملکرد سیستم:   �
برای شروع به کار و توقف عملکرد سیستم ثبت 
)آیکون(  نماد  خودرو،  حوادث  و  سفر  اطالعات 

گرد به رنگ قرمز را فشار دهید.

عکس:  �
 دکمه دوربین )Camera( را فشار دهید، سیستم 
موقعیت  تغییر  دوربین  حالت  به  ویدئو  حالت  از 
به درستی کار  داده و نشان می دهد که سیستم 

می کند.

مدیریت فایل ها:  �
نماد مدیریت فایل را فشار دهید، نماد تصویری 
ظاهر  راست  سمت  در   "File Management"

می شود. در این شرایط می توانید عکس و ویدئو 
یا سایر فایل ها را ویرایش، دانلود و حذف نمایید.
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:"setting menu" تنظیمات منو  �
درسمت  دهید  فشار  را   )setting( تنظیمات  نماد 
راست ستون منو نشان داده می شود که می توان 

از طریق منو بعضی از آیتم ها را تنظیم نمود.

:)reset Factory( تنظیمات کارخانه  �
مجدد(  )تنظیم  ریست  سیستم  نرم افزاری  نسخه 

می شود.

تنظیم وضوح عکس   � 
 :)picture quality setting(

وضوح تصویر تنظیم می شود.
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بخش بندی تصاویر ویدئو   � 
 :)video segmentation(

محدوده تنظیم بخش بندی تصاویر ویدئو و زمان 
ضبط هر بخش تنظیم می شود.

: )G - sensor(سنسور جاذبه  �
سنسور  می کند،  تصادف  خودرو   که  زمانی 
جاذبه ) شتاب منفی( فعال خواهد شد و تصاویر 
جاری حفظ می شوند. سنسور جاذبه به صورت 
شدت حساسیت کم، متوسط و زیاد قابل تنظیم 
است و به صورت پیش فرض در حالت حساسیت 

متوسط قرار دارد.

:)format( فرمت  �
تلفن  طریق  از  خودرو  اطالعات  ثبت  حافظه 

همراه فرمت می شود.
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فعال کردن سنسور حرکت با دنده عقب: �
قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  زمانی 
دنده  موقعیت  در  دنده  دسته  چنانچه  می گیرد، 
دنده  با  حرکت  سنسور  شود،  داده  قرار  عقب 
بررسی  خود  سیستم  و  شد  خواهد  فعال  عقب 

رادار عقب شروع به کار خواهد کرد، در صورت 
مطلوب  سیستم  عملکرد  "دی"،  صدای  شنیدن 
بار  دو  دی"  "دی  صدای  که  صورتی  در  است. 
شنیده شود عملکرد سیستم دارای ایراد می باشد 
مجاز  نمایندگی  به  بررسی  برای  است  الزم  و 

شرکت کرمان موتور منتقل گردد.

غیرفعال کردن سنسور حرکت با دنده عقب:  �
  با خارج کردن دسته دنده از موقعیت دنده عقب، 
سنسور حرکت با دنده عقب غیرفعال خواهد شد. 
زمانی که سنسور حرکت با دنده عقب فعال است، 
تشخیص  خودرو  عقب  محدوده  در  مانعی  اگر 

11. سیستم کمکی پارک خودرو  �
سنسور حرکت با دنده عقب  �
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این سنسور در محدوده نقطه کور غیرفعال   �
نقطه  محدود  در  پیاده  عابرین  و  موانع  و  است 

کور را تشخیص نمی دهد.
هنگام حرکت با دنده عقب مراقب کودکان یا   �
حیوانات خانگی با جثه کوچک باشید، ممکن است 

سنسور آنها را تشخیص ندهد.
توجه داشته باشید که سطح بعضی از اجسام   �
)مانند لباس( هیچ سیگنالی را از سنسور حرکت 
با دنده عقب منعکس نمی کند، در نتیجه سنسور 
یا  اجسام  این  است  ممکن  عقب  دنده  با  حرکت 

لباس عابرین پیاده را تشخیص ندهد.
در  است  ممکن  از خودرو  بیرونی  صداهای   �
ایجاد  تداخل  پارک  کمکی  سیستم های  عملکرد 
نموده و منجر به عدم تشخیص اجسام یا افراد 

توسط سیستم شود.
است  ممکن  عقب  دنده  با  حرکت  سنسور   �

اجسامی مانند یدک کش، نرده های نازک، حصار، 
ستون و غیره را تشخیص ندهد و در اثر برخورد 

خودرو با آنها، خودرو صدمه خواهد دید.
تشخیص  سنسور  وسیله  به  مانعی  چنانچه   �
داده شود، اگر خودرو خیلی نزدیک به مانع شود 
نیست  سنسور  وسیله  به  تشخیص  قابل  دیگر 
خیلی  موانع  سنسور  که  است  موقعی  به  )شبیه 
بلند و خیلی کوتاه را تشخیص می دهد(، بنابراین 

این موانع تشخیص داده نخواهد شد.
هرگز به صدای آژیر سنسور حرکت با دنده   �
عقب بی توجه نباشید، در غیر این صورت ممکن 

است خودرو به شدت صدمه ببیند.
آلودگی،  وجود  از  را  سپر  روی  سنسور    �
برف و یخ تمیز نمایید. اگر سنسور را با فشار آب 
یا بخارشوی تمیز می کنید، فقط آب را در مدت 
فاصله  و  بپاشید  سنسور  روی  کوتاهی  زمان 

مناسب نازل از سنسور را رعایت نمایید.
اگر خودرو در شرایط آب و هوایی نامساعد   �
باران و برف( رانده شود، شرایط  )مانند بارش 
آب و هوایی بر عملکرد تشخیص سنسور حرکت 
با دنده عقب تأثیر داشته و ممکن است سیستم به 

درستی موانع را تشخیص ندهد.

    هشدار
با  حرکت  سنسور  به  مجهز  خودرو  اگرچه   �
دنده عقب است، اما راننده بایستی قبل از حرکت 
و  پارک  محل  بودن  ایمن  از  خود  عقب،  دنده  با 

عدم وجود مانع مطمئن شود.

آژیر هشدار شنیده می شود.  داده شود، صدای 
صدای  شود،  نزدیک تر  مانع  به  خودرو  هرچه 
شنیده  کوتاه تر  زمانی  فاصله  با  هشدار  آژیر 
خواهد شد. چنانچه خودرو خیلی نزدیک به مانع 
شود )حدود 35 سانتی متر(، صدای آژیر هشدار 
این  در  می شود.  شنیده  )ممتد(  مداوم  طور  به 
شرایط توصیه می شود که خودرو را بالفاصله 
مانع  با  خودرو  برخورد  از  تا  کرده  متوقف 
به مانع  اگر خودرو همین طور  جلوگیری شود. 
را  مانع  دیگر  نزدیک شود، ممکن است سیستم، 
تشخیص نداده و صدای آژیر هشدار قطع شود!

سیستم سنسور پارک خودرو قادر به تشخیص 
در  تعبیه شده  از سنسورهای  استفاده  با  موانع 
سپر عقب است. موقعیت این چهار سنسور روی 

سپر عقب در شکل زیر نشان داده شده است.
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پارک و عدم وجود  ایمن بودن محل  از  بایستی 
مانع مطمئن شوددر صورتی که موانع و عابرین 
پیاده در محدوده نقطه کور سنسور قرار گیرند، 

سنسور قادر به تشخیص آنها نخواهد بود.
مراقب  � عقب  دنده  با  حرکت  هنگام   

کودکان یا حیوانات خانگی با جثه کوچک باشید، 
ممکن است سنسور آنها را تشخیص ندهد.

بعضی  � سطح  که  باشید  داشته  توجه   
سنسور  از  را  سیگنالی  لباس(  )مانند  اجسام  از 
نمی کند،  منعکس  خودرو  پارک  دهنده  هشدار 
خودرو  پارک  دهنده  هشدار  سنسور  نتیجه  در 
ممکن است این اجسام یا لباس عابرین پیاده را 

تشخیص ندهد.
ممکن  � خودرو  از  بیرونی  صداهای   

است در عملکرد سیستم های کمکی پارک تداخل 
ایجاد نموده و منجر به عدم تشخیص اجسام یا 

افراد توسط سیستم شود.
خودرو  � پارک  هشداردهنده  سنسور   

نرده های  یدک کش،  مانند  اجسامی  است  ممکن 
ندهد  را تشخیص  نازک، حصار، ستون و غیره 
آنها،  با  خودرو  برخورد  اثر  در  شود  باعث  و 

سیستم  هشداردهنده پارک    �
خودرو 

فعال کردن سیستم هشداردهنده پارک   �
خودرو: 

دنده  موقعیت  در  دنده  دسته  دادن  قرار  هنگام   
عقب یا حرکت با سرعت پایین، کلید  را فشار 
دهید تا سیستم هشداردهنده پارک خودرو فعال 

شود.

غیرفعال کردن سیستم هشداردهنده   �
پارک خودرو: 

خارج  عقب  دنده  موقعیت  از  دنده  دسته  اگر   
شود یا کلید  را فشار دهید، عملکرد سیستم 

یادآوری پارک خودرو غیرفعال خواهد شد.
کیلومتر   15 از  بیشتر  خودرو  سرعت  چنانچه 
خودرو  پارک  سیستم  عملکرد  شود،  ساعت  بر 
فاصله  شد.  خواهد  غیرفعال  اتوماتیک  طور  به 
سیستم  نمایش  صفحه  در  مانع  از  سنسور 
زیر  تصویر  به  می شود.  اعالن   )MP5( صوتی 
مراجعه گردد. زمانی که این سیستم فعال است، 
اگر مانعی در عقب خودرو تشخیص داده شود،  

هرچه  شد،  خواهد  شنیده  هشدار  آژیر  صدای 
آژیر  صدای  شود،  نزدیک تر  مانع  به  خودرو 
خواهد  شنیده  کوتاه تر  زمانی  فاصله  با  هشدار 
مانع شود  به  نزدیک  شد. چنانچه خودرو خیلی 
به  هشدار  آژیر  صدای  سانتی متر(   35 )حدود 
طور مداوم )ممتد( شنیده می شود. در این شرایط 
توصیه می شود که خودرو را بالفاصله متوقف 
جلوگیری  مانع  با  خودرو  برخورد  از  تا  کرده 
نزدیک  مانع  به  طور  همین  خودرو  اگر  شود. 
و  نداده  تشخیص  را  مانع  دیگر  سیستم  شود، 

صدای آژیر هشدار قطع خواهد شد.

    هشدار
سنسور  � به  مجهز  خودرو  چه  اگر   

راننده  اما  است،  خودرو  پارک  هشداردهنده 
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سیستم دوربین دید عقب   �
فعال کردن سیستم دوربین دید عقب:  �

 زمانیکه سوئیچ خودرو در موقعیت ON می باشد 
عقب،  دنده  موقعیت  در  دنده  دسته  قراردادن  با 
سیستم دوربین دید عقب فعال می شود و یونیت 
به  اتوماتیک  طور  به  نمایشگر  صفحه  کنترل 
به  که  می دهد  موقعیت  تغییر  عقب  دید  دوربین 
مشاهده عقب خودرو هنگام حرکت با دنده عقب 
کمک می کند. اگر صفحه  نمایشگر به دوربین دید 
عقب تغییر نکند یا تصاویر نامناسب باشد، ممکن 
است سیستم دچار ایراد شده و الزم باشد برای 
بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور مراجعه گردد.
اگر  عقب:  دید  دوربین  سیستم  کردن  غیرفعال 
دسته دنده را از موقعیت دنده عقب خارج نمایید، 

سیستم دوربین دید عقب غیرفعال خواهد شد.

خودرو آسیب ببیند.
تشخیص  � سنسور  وسیله  به  مانعی  چنانچه 

مانع  به  نزدیک  خیلی  خودرو  اگر  شود،  داده 
شود ممکن است دیگر قابل تشخیص به وسیله 
موانع  سنسور  که  زمانی  )مانند  نباشد  سنسور 
نمی دهد(،  را تشخیص  کوتاه  و خیلی  بلند  خیلی 

این موانع تشخیص داده نخواهد شد.
هرگز به صدای آژیر سنسور هشدار دهنده  �

این  غیر  در  نباشید،  بی توجه  خودرو  پارک 
صدمه  شدت  به  خودرو  است  ممکن  صورت 

ببیند.
وجود  � از  را  سپر  روی  سنسور   

آلودگی، برف و یخ تمیز نمایید. اگر سنسور را 
با فشار آب یا بخارشوی تمیز می کنید، فقط آب 
را در مدت زمان کوتاهی روی سنسور بپاشید و 
فاصله مناسب نازل از سنسور را رعایت نمایید.

اگر خودرو در شرایط آب و هوایی نامساعد  �
)مانند بارش باران و برف( رانده شود، شرایط 
آب و هوایی بر عملکرد تشخیص سنسور هشدار 
است  ممکن  و  داشته  خودروتأثیر  پارک  دهنده 

سیستم به درستی موانع را تشخیص ندهد.

    هشدار
تصاویر عقب خودرو به وسیله دوربین دید   �
نمی تواند  دوربین  این  اما  می شود  گرفته  عقب 
راننده  باشد.  خودرو  عقب  دید  آینه  جایگزین 

مسئول حرکت با دنده عقب، پارک کردن یا راندن 
به  خودرو  پارک  زمان  در  لطفًا  است.  خودرو 
جهت پارک و محیط اطراف خودرو توجه داشته 

باشید.
وسیله  به  که  اطراف  مسیر  شرایط  به  فقط   �
سیستم دوربین دید عقب نشان داده می شود و یا 
تصاویر نمایش داده شده به وسیله این سیستم 

اتکا نکنید.
برای جهت یابی هنگام پارک یا توقف خودرو   �
فقط به این سیستم متکی نباشید. بعضی از اشیاء 
مانند ستون های باریک یا شبکه های مشبک ممکن 
داده  نمایش  یا تصاویر  داده نشده  نمایش  است 

شده واضح نباشد.
نقطه  محدوده  در  عقب  دید  دوربین  سیستم   �
کور قادر به تشخیص کودکان یا حیوانات خانگی 
با جثه  کوچک نمی باشد و نیاز به دقت و مراقبت 
بیشتری می باشد. سیستم دوربین دید عقب تحت 
هر شرایطی قادر به تشخیص آنها نیست و خطر 

تصادف وجود دارد!
وسیله  به  شده  داده  نشان  تصاویر  اگر   �
سیستم دوربین دید عقب واضح و مناسب باشد 
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معرفی سیستم پانورامیک  �
از طریق چهار دوربین که در جلو و عقب خودرو 
اطراف  به  مربوط  تصاویر  است  شده  نصب 

خودرو همزمان گرفته می شود.
"فناوری تصاویر لحظه ای متصل با وضوح باال" 
می شوند،  بازیابی  تصاویر  فناوری  نوع  این  در 
تغییر زاویه تصویر، بخش بندی تصویر، افزایش 
نهایت  در  پردازش ها  سایر  و  تصویر  کیفیت 
تصویری یکپارچه از نمای باالی خودرو می دهد. 
این سیستم نه تنها قادر به نمایش تصویر از باال 
است بلکه می تواند به طور همزمان تصویری از 

تمام جهات نشان دهد.

مشخصات اصلی سیستم:  �
1. دوربین دید از باال 360 درجه یکپارچه؛

2. دوربین جلو و عقب یک کاناله؛
3. دوربین پانورامیک سه بعدی A با دید وسیع:

4. سیستم کمکی پارک خودرو؛

12. سیستم پانورامیک   � تصاویر  کرد.  استفاده  سیستم  این  از  می توان 
یا  آلودگی  پس زمینه،  نور  دلیل  به  است  ممکن 
نمایش  به طور واضح  لنز دوربین  دیدن  صدمه 
داده نشود و خطر تصادف وجود خواهد داشت!

اگر تصاویر نشان داده شده تاریک باشد یا   �
محدوده پشت خودرو )به دلیل آلودگی یا صدمه 
از  نمی توانید  نباشد،  واضح  دوربین(  لنز  دیدن 
سیستم دوربین دید  عقب استفاده کنید و خطر 

تصادف وجود دارد!
دوربین دید عقب تصاویر را به صورت دو   �
بعدی نمایش می دهد. از آنجایی که عمق تصاویر 
نشان داده نمی شود )تصویر دو بعدی دارای دو 
بعد طول و عرض است( تشخیص گودال و چاله 
خودروها  سایر  برجسته  قسمت  و  زمین  روی 
غیرممکن  و  مشکل  جاده  روی  دست اندازها  یا 

می باشد.
در  سیستم  این  از  استفاده  صورت  در   �
نمایش  تصاویر  خیابان،  چراغ  دارای  جاده های 
عقب  دید  دوربین  سیستم  وسیله  به  شده  داده 
به صورت موج دار خواهد بود. توصیه می شود 
بررسی  خود  را  خودرو  اطراف  محدوده  راننده 

نماید.

اگر موقعیت و زاویه نصب دوربین دید عقب   �
از سیستم  نماید،  تغییر  از عقب  برخورد  اثر  در 

دوربین دید عقب استفاده نکنید.
فقط در صورت بسته بودن درست درب اتاق   �
نمود،  استفاده  عقب  دید  دوربین  از  می توان  بار 
لطفًا از قرار دادن اشیاء در عقب خودرو به دلیل 
دید  دوربین  شناسایی  محدوده  شدن  مسدود 

عقب خودداری نمایید.
برای برطرف کردن برف و یخ روی دوربین   �
دید عقب هرگز از آب گرم یا داغ استفاده نکنید، 

خطر ترک خوردن لنز دوربین وجود دارد!
هنگام تمیز کردن لنز دوربین از مواد ساینده   �

استفاده نکنید.
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عملکرد اصلی سیستم  �
حالت چند خروجی

موقعیت  گیری  قرار   ،AVM دکمه  از  استفاده 
کیلومتر   15 سرعت  و  عقب  دنده  در  گیربکس 

الزمه  فعال شدن سیستم پانورامیک می باشد.
اجزإ نمایش سیستم پانورامیک :

دوربین دو بعدی دید از باال  + دوربین تک بعدی، 

تمام  تصویر  و  تک کاناله  صفحه  تمام  تصویر 
صفحه سه بعدی.

عملکرد خطوط کمکی حرکت با دنده   �
عقب: 

بعدی، تصاویر جلو و عقب شامل  در حالت دو 
با  همراه  راهنما  دوبل  خط  است.  کمکی  خطوط 
خودرو  که  مسیری  فرمان  غربیلک  و  تصویر 
را  می چرخد  فرمان  غربیلک  و  می کند  حرکت 
مشخص  کردن  حرکت  با  مسیر  می دهد.  نشان 
می شود و فاصله دقیق خطوط راهنما حدودا  3 
متر می باشد. تصویر شماتیک حودرو در صفحه 
را  خودرو  واقعی  اندازه  باال،  از  دید  دوربین 

نمایش می دهد.

خطوط راهنمای پارک افقی و عمودی   �
خودرو: 

با  حرکت  به  کمک  برای  پارک  سیستم  عملکرد 
دنده عقب در محل پارک موازی با جهت خودرو 
استفاده می شود، الزم است که با خطوط کمکی 

ثابت و متحرک انجام شود.

اجزای سیستم پانورامیک 360 درجه  عملکرد نمایش خطا: �   �
اشکال  یا  نامناسب  دوربین  تصویر  که  زمانی 
صفحه  در  مربوطه  دوربین  ایراد  اعالن  دارد، 

سیستم مسیریاب نمایش داده می شود.

حالت عملکرد سیستم:   �
پانورامیک  دوربین  سیستم  عملکردی  حالت 
دارای دو حالت عملکردی، حالت عملکردی فعال 

و دیگری حالت عملکردی غیرفعال است.
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معرفی رابط IU سیستم پانورامیک  سیستم  �  دهید،  فشار  را   AVM می شود،کلید  داده 
MP5 از صفحه AVM خارج می شود )قبل از باز 

یا  شده  بسته   MP5 صفحه   ،AVM صفحه  شدن 
صفحه نشان داده می شود(؛

 توجه:
 زمانی که دسته دنده در موقعیت دنده عقب قرار 
می گیرد یا سرعت خودرو بیشتر از 15 کیلومتر 
هیچ   ،AVM کلید  دادن  فشار  با  است،  ساعت  بر 

عملکردی انجام نمی شود.

2( قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب 
حافظه  سه بعدی  یا  بعدی  دو  حالت  براساس 
یا  بعدی  دو  عقب  تصویر   AVM سیستم   MP5

نمایش می دهد )دوربین دو بعدی  سه بعدی را 
دید از باال  + تصویر عقب یا تصویر سه بعدی 
عقب( و اگر دسته دنده را از موقعیت دنده عقب 
خارج کنید، سیستم MP5 به حالت دو بعدی یا 
موقعیت  تغییر  جلو  از  نمایش  حالت  سه بعدی 

می دهد.
3( سرعت خودرو

زمانی که خودرو به سمت جلو در حرکت است، 
خودرو  سرعت  شود،  فعال   AVM سیستم  اگر 

)تصویر  می شود   AVM خروجی  رابط  وارد 
سه بعدی در مدت زمان 6 ثانیه از اطراف خودرو 
یا  بعدی  دو  حالت  اساس  بر  شود(،  می  گرفته 
تصویر   AVM سیستم   ،MP5 حافظه  سه بعدی 
می دهد  نمایش  را  جلو  از  یا سه بعدی  بعدی  دو 
تصویر  یا  جلو  از  تصویر   + بعدی  دو  )تصویر 
سه بعدی از جلو(. در حالی که صفحه AVM فشار 

روشن و خاموش کردن دوربین پانورامیک  �
خاموش  روشن/  حالت  سه  پانورامیک،  سیستم 

کردن را پشتیبانی می کند:
AVM 1( فشار دادن کلید

 MP5 صوتی  سیستم  دهید،  فشار  را   AVM کلید 

نمایش و پنهان شدن تصویر

کلید تصویر دوبعدی وسه بعدی

خودرو در جهت پارک افقی

خودرو در جهت پارک عمودی

افزایش روشنایی صفحه

کاهش روشنایی صفحه

کلید سیستم پانورامیک وسنسور

بازگشت به صفحه قبلاطالعات پیغامدوربین فعال 

تصویر سه بعدیتصویر دو بعدی دوربین دید از باالتصویر یک دوربین

توجه به محیط اطراف

جلو

شرح عملکرد سیستم پانورامیک  �
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درمدت زمان بیش از 3 ثانیه بیشتر از سرعت 
تنظیم شده )15 کیلومتر بر ساعت( می شود و 
پیغام اعالن هشدار از طریق سیستم MP5 ظاهر 
می گردد. پس از 3 ثانیه سیستم MP5 از صفحه 
MP5 می شود  AVM خارج شده و وارد صفحه 

)اگر صفحه MP5 بسته بوده یا صفحه نمایشگر 
داده  نمایش   AVM از  قبل  فعال  باشد(.صفحه 
از  کمتر  مجدد  خودرو  سرعت  اگر  می شود(. 
مقدار تنظیم شده )15 کیلومتر بر ساعت( شود، 
صفحه AVM به طور اتوماتیک باز نخواهد شد. 
در صفحه AVM زمانی که سرعت خودرو صفر 
است، چرخ های مدل مجازی خودروی سه بعدی 
صفر  خودرو  سرعت  چنانچه  و  نمی چرخد 
نباشد، چرخ های مدل مجازی خودرو می چرخد.

تغییر تصاویر به وسیله سیستم پانورامیک  �
تصاویر   + باال  از  دید  بعدی  دو  تصویر   )1

مختلف از تغییر به حالت تک تصویری
زمانی که در تصویر 1 در محدوده "1"، )دسته 
و  ندارد  قرار   R عقب  دنده  موقعیت  در  دنده 
وجود  چپ  و  راست  سمت  به  مسیر  تغییر 
باال + تصویر  از  دید  بعدی  دو  ندارد( تصویر 
جلوی خودرو )تصویر پیش فرض( نمایش داده 

فشار  چپ  سمت  به  مسیر  تغییر  برای  راهنما 
 + باال  از  دید  بعدی  دو  تصویر  می شود،  داده 
تصویر سمت چپ خودرو نمایش داده می شود.
"4" دسته  زمانی که در تصویر 1 در محدوده 
راهنما برای تغییر مسیر به سمت راست فشار 
باال  از  دید  بعدی  دو  تصویر  می شود،  داده 
داده  نمایش  خودرو  راست  سمت  تصویر   +

می شود.
برای مثال: زمانی که تصویر 1 در محدوده "2"، 
داشته  قرار  دنده عقب  موقعیت  در  دنده  دسته 
تصویر   + باال  از  دید  بعدی  دو  تصویر  باشد، 
عقب خودرو در تصویر 2 نمایش داده می شود.

2( تصویر دو بعدی دید از باال + تصویر تکی 
که به حالت تمام صفحه تک کاناله تغییر می کند.

در   1 تصویر  در   "5" محدوده  دادن  فشار  با 
تصویر  حالت   + باال  از  دید  بعدی  دو  تصویر 
یک طرفه به تصویر تمام صفحه یک طرفه فعلی 
تغییر می کند که چهار تصویر شامل تصویر تمام 
صفحه تک کاناله از جلوی خودرو، تصویرتمام 
صفحه تک کاناله از عقب خودرو، تصویر تمام 
صفحه تک کاناله از سمت چپ خودرو و تصویر 
تمام صفحه تک کاناله از سمت راست خودرو 

است.

می شود.
"2" دسته  زمانی که در تصویر 1 در محدوده 
دنده در موقعیت دنده عقب قرار دارد، تصویر 
خودرو  عقب  تصویر   + باال  از  دید  بعدی  دو 

نمایش داده می شود.
"3" دسته  زمانی که در تصویر 1 در محدوده 

تصویر 2 تصویر دو بعدی دید از باال + تصویر عقب خودرو 

تصویر 1 تصویر دو بعدی دید از باال + تصویر جلوی خودرو 
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از جلوی خودرو  باال + تصویر  از  3، تصویر دو بعدی دید  تصویر 

تصویر 4، تصویر تمام صفحه تک کاناله از جلوی خودرو 

دکمه  لمس  با  بعدی،  دو  تصویر  حالت  در 
مسیریاب  سیستم  نمایش  صفحه  در   3D/2D

مطابق تصویر زیر می توانید بین تصاویر دو 
بعدی و سه بعدی تغییر موقعیت دهید.

4( تغییر موقعیت بین تصاویر مختلف در حالت 
سه بعدی 

زاویه دوربین در تصویر سه بعدی فقط به طور 
بدنه  از  دریافتی  از طریق سیگنال های  اتوماتیک 
خودرو قابل تغییر است که شامل سیگنال تغییر 
مسیر به سمت راست و چپ و سیگنال موقعیت 
به  مختلف  سیگنال های  مجموع  می شود.   دنده 

شرح زیر است: 

  تصویر 5، تصویر دو بعدی دید از باال + تصویر از جلوی خودرو 

تصویر 6، حالت تصویر سه بعدی از جلوی خودرو 

  تصویر 7، تصویر از جلو چپ و در حالت گردش به چپ است دسته دنده 
درموقعیت دنده عقب قرار ندارد 

   تصویر 9، تصویر از جلوراست و در حالت گردش به چپ است، دسته 
دنده در موقعیت دنده عقب قرار ندارد. 

به عنوان مثال، محدوده "5" در تصویر 1 )تصویر 
خودرواست(  جلوی  از  بعدی  دو  تصویر  فعلی، 
از  کاناله  تک  صفحه  تمام  تصویر  عنوان  به  که 
جلوی خودرو مطابق با تصویر نشان داده شده 

درتصویر 2 نمایش داده می شود.
3( تغییر به حالت تصویر دو بعدی و سه بعدی 
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است، دسته  به چپ  9، تصویر سه بعدی عقب راست و گردش  تصویر 
دنده در موقعیت دنده عقب قرار ندارد 

تصویر 9، تصویر سه بعدی عقب چپ و گردش به چپ است، دسته دنده 
در موقعیت دنده عقب قرار ندارد 

تصویر 8، تصویر سه بعدی عقب و تغییر مسیر وجود ندارد و دسته دنده 
در موقعیت دنده عقب قرار ندارد 

بهچپاستودستهدندهدر 9،تصویرسهبعدیعقبراستوگردش تصویر
موقعیتدندهعقبقرارندارد

عملکرد خطوط کمکی حرکت با دنده عقب  �
1( عملکرد خطوط کمکی حرکت به سمت جلو

حالت تصویر دو بعدی دید از باال به تصویر دو 
بعدی دید از باال + تصویر از جلو تغییر می کند، 
خواهد  متحرک  خط  به  مربوط  هوایی  تصویر 
از  دید  بعدی  دو  تصویر  سبزرنگ  )قسمت  بود 
باال  مربوط به خط متحرک جلوی خودرو خواهد 
بود( تصویر 4 به تصاویر تکی بخش بندی شده 

است.
خط نقطه چین مربوط به خط ثابت کمکی از جلوی 
خودرو است که به ترتیب 1 متر، 2 متر، 3 متر و 

4 متر می باشد.

تصویر 10، عملکرد خط کمکی تصویر جلوی خودرو 
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2( عملکرد خط کمکی عقب خودرو
دنده  هوایی، حرکت  بعدی  دو  تصویر  حالت  در 
عقب یا تغییر دستی به حالت تصویر دو بعدی دید 
از باال + تصویر عقب، تصویر هوایی و تصویر 
تکی مربوط به خط کمکی متحرک است و فاصله 
 3.0m از خط کمکی متحرک عقب خودرو حدود 
با فاصله های 100 متر   می باشد، سه خط دیگر، 
، 200 متر و 300 متر قرار دارند )خط نقطه چین 
عقب  متحرک  کمکی  خط  به  مربوط  رنگ  سبز 
است( و چهار خط ثابت در تصویر تکی مربوط 
به خطوط کمکی ثابت عقب که فاصله های آنها به 

ترتیب 1 متر، 2 متر ، 3 متر و 4 متر می باشد.

تصویر 11، عملکرد خط کمکی عقب خودرو 

اقدامات احتیاطی مربوط به نصب و باز   �
کردن قطعات 

موقعیت نصب دوربین ها و کنترلر  �
1( موقعیت نصب دوربین جلو

دوربین جلو روی جلو پنجره نصب شده است و 
703 میلی متر از زمین فاصله دارد، زاویه نصب در 

جهت افقی حدود 35 درجه می باشد.
2( موقعیت نصب دوربین عقب

دوربین عقب روی سپر عقب نصب شده است و 
971 میلی متر از زمین فاصله دارد، زاویه نصب در 

جهت افقی حدود 35 درجه می باشد.
3( موقعیت نصب دوربین چپ

دوربین چپ درزیر آینه بغل سمت چپ نصب شده 
است و 1043 میلی متر از زمین فاصله دارد، زاویه 

نصب در جهت افقی حدود 48 درجه می باشد.
4( موقعیت نصب دوربین راست

دوربین راست درزیر آینه بغل سمت راست نصب 
شده است و 1043 میلی متر از زمین فاصله دارد، 
درجه   48 حدود  افقی  جهت  در  نصب  زاویه 

می باشد.
5( موقعیت نصب کنترلر

پیچ  به وسیله 3  کنترلر در زیر صندلی راننده و 
نصب شده است.

اقدامات احتیاطی مربوط به باز کردن و   �
بستن قطعات 

1( در زمان باز کردن یا نصب دوربین، دقت کنید 
به خصوص مراقب باشید لنز دوربین صدمه نبیند، 
بر  شده  خراشیده  دوربین  صورت  این  غیر  در 
وضوح تصاویر گرفته شده به وسیله دوربین تأثیر 

می گذارد.
2( در زمان متصل و جدا کردن سوکت دسته سیم، 
به جهت جلوگیری از صدمه دیدن اتصاالت یا دسته 

سیم نیازی به اعمال فشار زیاد نیست.
بایستی  پیچ ها،  شدن  شل  از  جلوگیری  برای   )3
پیچ های دوربین و مجموعه دوربین اصلی کاماًل 

محکم شود.
4( پس از نصب دوربین، لنز دوربین را تمیز کنید 
دوربین  وسیله  به  گرفته شده  تصاویر  کیفیت  تا 

مطلوب باشد.
الکتریکی  تجهیزات  اتصاالت  که  5( مطمئن شوید 
خودرو کاماًل متصل و دسته سیم به درستی نصب 

شده باشد.
6( پس از نصب کنترلر، الزم نیست کنترلر برای 
جلوگیری از تأثیر گرما و نفوذ آب پوشانده شود. 

در غیر این صورت کنترلر صدمه خواهد دید.
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ایرادات رایج و راه حل رفع ایراد  �

لیست ایرادات رایج  �
علت احتمالی ایرادعالئم ایرادردیف

تغییرات روشنایی و رنگ در تصاویر گرفته شده در 1
شب.

از آنجایی که نور شب بسیارکم و تقریبًا تاریک است، با توجه به موقعیت نصب دوربین 
ممکن است تصویر گرفته شده توسط دوربین از نظر روشنایی و رنگ متفاوت باشد.

زمانی که چند تصویر وجود دارد، اجسام در فضا 2
نشان داده نمی شود.

در چند تصویر ترکیبی گرفته شده به وسیله دوربین پانورامیک فقط اجسام روی زمین نشان 
داده شده است و اجسام در فضا در کناره های تصویر به طور کامل قابل مشاهده نیستند و 

محو می باشند.

علت آن زاویه نصب دوربین می باشد، منطقه نقاط کور کمتر از 0.3 متر است.در دید دوربین منطقه نقاط کور وجود دارد.3

4
اگر کناره های تصاویر دو بعدی یا سه بعدی نزدیک 
به پله ها باشد، پله ها به صورت ناهماهنگ نشان داده 

می شود.

زاویه تصویر گرفته شده به وسیله دوربین کناری متفاوت است و محاسبات تنظیم تصویر 
فقط در سطح افقی تصاویر ترکیبی انجام شده و اجسام بلند در کناره های تصویر قرار 

گرفته اند.

در هوای بارانی به دلیل انعکاس آب، کیفیت تصاویر 5
گرفته شده ضعیف است.

از آنجایی که انعکاس آب تأثیر قابل توجهی بر روشنایی تصاویر گرفته شده دارد و اگر چند 
تصویر ترکیبی وجود داشته باشد، تأثیر انعکاس در باالنس روشنایی کلی تصاویر مشهودتر 

است، بنابراین روشنایی تصاویر گرفته شده متفاوت خواهد بود.

در کادر مربوط به تصویر خودرو، لبه های تصویر 6
کامل نیست و ممکن است کمی روی هم افتاده باشند.

چون این خودرو مجهز به چهار دوربین پانورامیک است، الزم است که تصاویر گرفته شده 
به وسیله چهار دوربین از نظر ارتباطی، حاشیه تصاویر و ترکیب چند تصویر مشابه باشد 

بنابراین در زمان تنظیم این تصاویر از نظر ارتباطی با هم اشکال به وجود می آید.
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یک یا چند دوربین کار نمی کنند �ترکیب تصاویر به درستی انجام نشده است �تصویر تار �

دوربین عقب کار نمی کندموقعیت دوربین راست تغییر کرده استروی دوربین جلو آب وجود دارد

دوربین عقب و چپ کار نمی کنندموقعیت دوربین چپ تغییر کرده استدوربین چپ کثیف است

تصاویر مربوط به ایرادات رایج  �
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هیچ تصویری وجود ندارد )صفحه تاریک( �

در تصویر موج آب وجود دارد �تضاد رنگ تصویر �

در صفحه نمایشگر هیچ تصویری نشان داده نمی شود

رنگ سفید تصویر مایل به قرمز است

رنگ بلوک های سفید و سیاه عادی است

تصویر به حالت موج دار نشان داده می شود



www.kermanmotor.com
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1. جعبه فیوز خودرو   �
در این مدل خودرو دو جعبه فیوز وجود دارد.

جعبه فیوز اول در جلو، کنار باتری و سمت چپ در محفظه موتور )مطابق تصویر زیر( وجود دارد.

در  موجود  رله های  و  فیوزها  با  آشنایی  برای 
جعبه فیوز، درپوش جلوی جعبه فیوز را باز کنید.
قرار  خودرو  اتاق  داخل  در  فیوز  جعبه  دومین 
دارد و در واقع جعبه فیوز اصلی خودرو است. 
برای دسترسی به جعبه فیوز، درپوش سمت چپ 
و پایین غربیلک فرمان را باز کنید )روی درپوش 
برچسب راهنمای فیوز ها قرار دارد(، در تصویر 
شده  داده  نشان  فیوزها  راهنمای  موقعیت  زیر 
است )توجه: در خودروهای فرمان راست جعبه 
فیوز در سمت راست و پایین غربیلک فرمان قرار 

دارد(.

جعبه فیوز محفظه کابین
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جعبه فیوز اتاق خودرو )نمای جلو(

جعبه فیوز اتاق خودرو )نمای پشت(

را آن سوختن علت فیوز، سوختن صورت در
است فیوزالزم تعویض از قبل و کرده بررسی
آنراتعمیرنمایید.ازگیرهمخصوصفیوزبرای
مخصوص گیره کنید. استفاده فیوز تعویض

جعبهفیوزجلودرجعبهفیوزقراردارد.
   هشدار

موقعیت در را خودرو سوئیچ فیوز، تعویض هنگام
نظر از فیوزمشابه با را آن و قراردهید "LOCK"

مشخصاتوشرکتسازندهتعویضنمایید.

2
3
4
51

1. رله شیشه باالبر برقی
2. رله چراغ مه شکن جلو
3. رله چراغ مه شکن عقب
4. رله چراغ جلو نور باال

5. رله چراغ جلو نور پایین

یدکی  5یدکی      1

ایربگ   6یدکی      2

74WDمه شکن جلو 3

فیوز گرم کن فیلتر )نسخه دیزل(8یدکی        4

9ABS19دی الیت

چراغ هشدار خطر)فالشر(20یدکی   10

21IC1قفل درب 11

برف پاک کن جلو22فیوز رله قفل مرکزی12

چراغ خطر چپ23مه شکن عقب راست 13

چراغ خطر راست24یدکی  14

15RPA25فیوز رله مرکزی

-26 چراغ دنده عقب16

استارتTPMS27  10 آمپر17

18peps28بخاری

یدکی29

چراغ اتاق30

سیستم صوتی31

چراغ نور باال32

چراغ نور پایین33

سیستم تهویه مطبوع34

شیشه باالبر برقی درب های راست35

شیشه باالبر برقی درب های چپ36

صفحه نمایشگر37

38ECU

سیستم صوتی39
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2. کلید قفل درب روی ریموت   �
کنترل 

کلید  دو  به  مجهز  هر خودرو  راحتی شما  برای 
می باشد که با آنها می توان قفل درب های خودرو 

را باز یا آنها را قفل کرد.

1. عملکرد کلید قفل روی ریموت کنترل  �
تمام درب های خودرو را ببندید. در  قفل کردن: 
صورت قرارداشتن در شعاع 20 متری از خودرو 
امواج  تداخل  یا  مانع  هیچ  نباید  کلی  )در شرایط 
از  استفاده  با  باشد(،  داشته  وجود  مغناطیسی 
تمام  تصویر  مطابق  و  ریموت  روی  قفل  دکمه 
درب  های خودرو را قفل کنید. اگر تمام درب های 
هشدار  چراغ  باشند  شده  قفل  و  بسته  خودرو 
زدن  به چشمک  راهنما( شروع  )چراغ های  خطر 
می شود.  شنیده  هشدار  آژیر  صدای  و  کرده 
راهنما(  )چراغ های  خطر  هشدار  چراغ  چنانچه 
چشمک نزنند، تمام درب ها را از نظر بسته بودن 

بررسی کنید.

باز کردن قفل: در صورت قرارداشتن در شعاع 
نباید هیچ  کلی  )در شرایط  از خودرو  20 متری 
داشته  وجود  مغناطیسی  امواج  تداخل  یا  مانع 
روی  قفل  کردن  باز  کلید  از  استفاده  با  باشد(، 
باز  درب ها  تمام  قفل  تصویر  مطابق  و  ریموت 
راهنما(  )چراغ های  خطر  هشدار  چراغ  می شود. 
قفل  می دهد  نشان  که  می زند  چشمک  دوبار 
باز  با  می توانید  و  است  باز  خودرو  درب های 
کردن درب وارد خودرو شوید،  چنانچه در مدت 

2. باز کردن قفل

تمام  مجدد  نشود،  باز  خودرو  درب  ثانیه   30
درب های خودرو قفل خواهند شد.

1. قفل کردن

   هشدار
ریموت  همراه  را  کودکان  می شود  توصیه   �
کنترل در خودرو تنها نگذارید، ممکن است کودک 
از دکمه های روی ریموت کنترل استفاده نماید یا 

حتی خودرو را به حرکت درآورد.

اگر  یا  اضافی  ریموت  به  نیاز  صورت  در    �
برای  کرده اید،  گم  را  خودرو  اصلی  ریموت 
برای  جدید  کد  ایجاد  و  جدید  ریموت  دریافت 
ریموت، به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه نمایید.
قفل روی  باز کردن  و  قفل  از  کلیدهای  لطفًا   �

ریموت به طور مداوم استفاده نکنید.
ریموت  باتری  بودن  ضعیف  صورت  در   �
چنانچه  یا  خورو  درب  قفل  شدن  خراب  کنترل، 
قوی  مغناطیسی  میدان  دارای  در محیط  خودرو 
نزدیک  و  برق  نیروگاه  یا  رادار  ایستگاه  مانند 
مشابه  فرکانس  با  برقی  تجهیزات  و  خودروها 
پارک شده باشد، ممکن است عملکرد قفل یا باز 
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2. تعویض باتری ریموت کنترل  �
الزم  ریموت،  باتری  شدن  ضعیف  صورت  در 
است که چند بار کلید قفل و باز شدن قفل روی 
ریموت را فشار دهید و اگر چراغ نشانگر روی 
باتری  بالفاصله  باید  نشود  روشن  ریموت 

ریموت را تعویض کنید.
CR2032دستورالعمل های  ریموت:  باتری  مدل 

تعویض باتری ریموت کنترل:

1( درپوش پشت ریموت را باز کنید.
2( باتری قدیمی را از محل خود خارج نمایید.

باتری جدید را در محل باتری قرار دهید.

از این سمت باتری را تعویض کنید

شدن قفل  کلیدهای روی ریموت به درستی کار 
نکنند، در صورت لزوم از کلید مکانیکی برای قفل 

و باز کردن قفل درب ها استفاده نمایید.
در صورت فعال شدن آژیر هشدار دزدگیر   �
کلید  یا  ریموت  قفل  کردن  باز  کلید  از  خودرو، 
راننده  قفل درب سمت  باز کردن  برای  مکانیکی 

استفاده کنید تا صدای آژیر دزدگیر قطع شود.

�  مراقب باشید ریموت داخل آب نیفتد.  
   هشدار

قوانین با مطابق قدیمی باتری انداختن دور برای
حفظمحیطزیستعملنمایید.
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)BCM( 3. پارامترهای مربوط به سیستم کنترل مرکزی  �

الزاماتپارامترهای الکتریکی

DC12Vولتاژ عملکردی سیستم

KHz±433.92MHz100فرکانس انتقال سیگنال به کنترلر ریموت

BCM فرکانس دریافت سیگنال ازKHz±433.92MHz100

20 متر )در شرایط کلی نباید مانع و تداخل امواج فاصله عملکردی ریموت کنترل
مغناطیسی وجود داشته باشد(

3. باتری   �
نگهداری  و  تعمیر  به  نیاز  خودرو  این  باتری 

ندارد. مشخصات باتری به شرح زیر است: 
مصرف مایع الکترولیت آن بسیار کم است، در 
مقطر  آب  به  نیاز  باتری  از  استفاده  زمان  مدت 
الکتریکی  شوک  برابر  در  باتری  این  ندارد، 
)اتصالی(، دمای باال، و مقدار کمی دشارژ داخلی 

مقاوم است.

1. تعمیر و نگهداری خودرو  �
برای افزایش طول عمر باتری خودرو، به نکات 

زیر توجه کنید:
1( سطح روی باتری باید همواره تمیز و خشک 

باشد.
2( ترمینال و اتصاالت باتری باید تمیز، محکم و 
با وازلین صنعتی یا گریس مخصوص روانکاری 

شود.
که مدت زمان خالی شدن  دهید  اجازه  نباید   )3
شارژ باتری طوالنی باشد، در غیر این صورت 
صفحات باتری به دلیل گرمایش بیش  از اندازه 
و اتصال کوتاه یا کاهش مایع الکترولیت دفرمه 
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نباید  خودرو  زدن  استارت  شد.زمان  خواهند 
هر بار بیشتر از 15 ثانیه طول بکشد و فواصل 
زمانی بین هر استارت زدن نباید کمتر از 10 تا 

15 ثانیه باشد.
استفاده  خودرو  از  طوالنی  مدت  به  اگر   )4
کرد.  جدا  را  باتری  منفی  کابل  باید  نمی شود، 
و  باتری  شارژر  کاهش  از  جلوگیری  برای 
سولفاته شدن الکترولیت، الزم است که باتری را 
سه مرتبه شارژ مجدد کرد تا توانایی تولید برق 

در باتری افزایش یابد.

2. تمیز کردن ترمینال های باتری  �
و  داده  قرار   OFF موقعیت  در  را  سوئیچ   )1

موتور را خاموش و کلید را خارج نمایید.
2( با استفاده از آچار، بست ترمینال های باتری 
را شل کرده و خارج نمایید. ابتدا بست ترمینال 

منفی باتری را جدا کنید.
ترمینال  مخصوص،  ابزار  از  استفاده  با   )3

باتری را تمیز نمایید.
4( با استفاده از پودر مخصوص سفید یا آبی 
روشن ترمینال های باتری را از نظر خوردگی 

بررسی کنید.
5( از محلول بی کربنات سدیم برای تمیز کردن 
رسوب و خوردگی سر باتری استفاده نمایید. 
بی کربنات سدیم  محلول  استفاده،  در صورت 
شروع به حباب زدن کرده و به رنگ قهوه ای 

درمی آ ید.
6( زمانی که محلول دیگر حباب نزد، با استفاده 
از آب، محلول را شستشو داده و با پارچه یا 
دستمال کاغذی مناسب باتری را خشک نمایید.
7( ترمینال مثبت )+( و سپس ترمینال منفی )ـ( 

   هشدار
از آنجایی  باتری سمی است.  الکترولیت  مایع 
که باتری قبلی برای سالمتی و محیط زیست 
نمی توان  را  قبلی  باتری  بنابراین  دارد،  زیان 
مطابق  انداخت.  دور  معمول  زباله های  مانند 
با قوانین محلی باتری را دور بیاندازید. سطح 

باتری را همواره خشک و تمیز نگه دارید.

   هشدار
به  مربوط  تجهیزات  و  اتصاالت  ترمینال،   
سایر  و  سربی  ترکیبات  یا  سرب  دارای  باتری 
باتری  با  تماس  از  پس  هستند.  شیمیایی  مواد 

دست های خود را بشویید.

باتری را مجدد متصل کنید.
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3. تعمیر و نگهداری باتری در زمستان   �
می یابد  کاهش  باتری  هوا، ظرفیت  با سرد شدن 
مایع  وزن مخصوص  باتری،  شارژ  کاهش  با  و 
برای  بنابراین  نیز کم می شود.  باتری  الکترولیت 
جلوگیری از یخ زدن مایع الکترولیت باید اقدامات 

الزم را با سرد شدن هوا انجام داد.

4. استارت اضطراری  )باتری به باتری   �
کردن( 

شروع استارت اضطراری: زمانی که شارژ باتری 
خودرو  باتری  از  استفاده  با  است،  شده  خالی 
 )12V( دیگری که مجهز به باتری با ولتاژ مشابه

است خودرو را استارت بزنید.

نحوه انجام استارت اضطراری:
1( کابل های باتری کمکی را به ترتیب زیر متصل 

کنید:
1 ترمینال مثبت باتری خالی از شارژ

2 ترمینال مثبت باتری کمکی

3 ترمینال منفی باتری کمکی

ترمینال منفی باتری کمکی را تا جایی که امکان 
دارد دورتر از تجهیزات برقی قرار دهید.

را  کمکی  باتری  منفی  کابل  امکان  صورت  در 
نمایید. موتور متصل  یا دسته  موتور  پوسته  به 
ترمینال منفی باتری کمکی را به کابل منفی باتری 

خالی از شارژ متصل نکنید و کابل را دورتر از 
اجزای حرکتی موتور قرار دهید.

2( پس از متصل کردن کابل، موتور را با استفاده 
از باتری کمکی روشن کنید.

دارای  خودروی  در  موتور  دور  افزایش  با   )3
باتری کمکی، موتور خودرویی که شارژ باتری 

آن خالی شده بود را روشن کنید.
باتری  کابل های  موتور  روشن شدن  از  پس   )4

کمکی را عکس مراحل متصل کردن جدا نمایید.

   هشدار
باید  ولتاژ  نظر  از  استفاده  مورد  کمکی  باتری   
مشابه با باتری خالی از شارژ باشد. در غیر این 
صدمه  خودرو  الکتریکی  سیستم های  صورت 

خواهند دید.

   هشدار
�  درزمانانجامکاراحتیاطکنیدتاازبروزآسیب
بدنی،صدمهدیدنخودرووصدمهدیدنتجهیزات
الکتریکیدراثرانفجارباتریوایجادسوختگیدر

اثرتماسبااسیدباتریجلوگیریشود.

ازیککابلضخیمدارایگیرهعایقدار)حداقل  �
25mm2(استفادهنمایید.

2 31
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5. سایر موارد  �

   هشدار
باتری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.   �
به طور کلی باتری قابل انفجار است. در صورت 
بی توجهی هنگام کار با باتری ممکن است دچار 

آسیب بدنی شوید.

�  هنگام شارژ یا کار کردن در نزدیکی باتری، 
نگهداری  یا جرقه  از شعله آتش  را دور  باید آن 

نمایید.

در زمان شارژ کردن یا کار کردن در نزدیکی   �
باتری مراقب باشید و باتری را دور از شعله آتش 
عینک  از  کار  زمان  در  کنید.  نگهداری  جرقه  یا 
ایمنی استفاده کرده و محل کار باید دارای تهویه 
مناسب باشد. بی توجهی به دستورالعمل های فوق 

باعث آسیب بدنی جدی خواهد شد.

طور  به  فلزی  اجسام  تماس  اثر  در  اگر   �
اتصال  باتری،  منفی  و  مثبت  سر  با  ناخواسته 
ایجاد  به  منجر  و  وجود  آید  به  باتری  در  کوتاه 
ذوب  باتری  نتیجه سر  در  الکتریکی شده  جرقه 

  احتیاط
شارژ  تجهیزات  از  استفاده  با  باتری  شارژ   �

روی خودرو ممنوع است.

لطفًا برای شارژ باتری متکی به دینام خودرو   �
نباشید، برای اینکه باتری کاماًل شارژ شود الزم 
است که خودرو حدود 8 ساعت به طور مداوم و 

تحت شرایط بدون بار رانده شود.

اقدامات احتیاطی هنگام استارت   �
اضطراری: 

 از آنجایی که باتری خالی از شارژ قابل انفجار 
است از آچار یا سایر ابزار مخصوص برای جدا 
کردن سر باتری استفاده کنید. چنانچه با دست 
سر باتری را متصل کنید ممکن است آتش سوزی 
خاموش کن  آتش  مواد  از  بنابراین  شود  ایجاد 

برای خاموش کردن آتش استفاده کنید.
 احتیاط

ایمنی  عینک  و  دستکش  از  کار  هنگام   �
استفاده نمایید.

می شود و سرب ذوب شده خارج می گردد که اگر 
شرایط جدی باشد باعث افزایش دما و سوختگی 

خواهد شد.

یا  آچار  از  که  آنجایی  از  احتیاطی:  اقدامات   �
سایر ابزار مخصوص برای نصب باتری استفاده 
مثبت  سر  با  ابزار  این  تماس  از  لطفًا  می شود، 
کوتاه  اتصال  ایجاد  نتیجه  در  و  باتری  منفی  و 

جلوگیری نمایید.

باتری  کابل های  اتصال  از  اطمینان  از  پس   �
کمکی، باتری خالی از شارژ را شارژ نمایید، در 
بدنی  آسیب  دچار  است  ممکن  این صورت  غیر 

شوید.

پس از شارژ شدن باتری اقدام به جدا کردن   �
کابل های باتری کمکی نمایید. در غیر این صورت 

دچار آسیب بدنی خواهید شد.

در صورت استفاده از تجهیزات شارژ باتری   �
لطفًا مطابق با دستورالعمل سازنده عمل کنید، در 
بدنی  آسیب  دچار  است  ممکن  این صورت  غیر 

شوید.
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1. مروری بر سیستم تهویه مطبوع �
سیستم  یک  خودرو  این  مطبوع  تهویه  سیستم 
وظیفه  که  است  یکپارچه  گرمایشی  و  سرمایش 
اصلی آن سرمایش، گرمایش، یخ زدایی، بخارزدایی 

1  دریچه خروجی هوا )سیستم یخ زدایی( - راست
2  دریچه خروجی هوا )سیستم یخ زدایی و بخارزدایی( 

شیشه جلو
3  دریچه خروج هوا - وسط

4  دریچه خروجی هوا )سیستم یخ زدایی( - چپ

1  برای تنظیم میزان هوای خروجی از دریچه ها، کلید 
را بچرخانید.

2   زاویه و جهت خروج هوا از دریچه را می توان در 
جهت های باال، پایین، چپ و راست تنظیم کرد.

دریچه های خروج هوادریچه خروج هوا

و عملکردهای مشابه می باشد. با استفاده از دکمه ها 
و کلیدهای روی پنل کنترل سیستم می توان میزان 
داخل  به  هوا  خروج  دریچه های  از  خروجی  باد 
اتاق خودرو را در دماهای مختلف تنظیم و محیط 

راحت و مناسبی را از نظر دما برای سرنشینان 
خودرو ایجاد کرد.

)A/C(4. سیستم تهویه مطبوع  �

2 1

5
3

4

6

7

8

2. دیاگرام اجزای سیستم تهویه مطبوع �
5  دریچه خروج هوای روبروی صورت راست

6  دریچه خروج هوای روبروی صورت چپ
7  دریچه خروج هوای پایین پا - راست

8  دریچه خروج هوای پایین پا - چپ

1

2
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3. معرفی کنترلر سیستم تهویه مطبوع �

1  کلید گردش هوای داخل ورود هوای بیرون
)A/C( 2  کلید کولر

3  کلید سیستم یخ زدایی )شیشه جلو(
4  کلید مدور تنظیم دما

5  کلیدهای انتخاب حالت خروجی هوا
6   کلید مدور تنظیم جریان هوا

شرحعملکرددیاگرام شماتیک
حالت خروج هوا از دریچه ها رو 

به صورت
کلید را فشار دهید، جریان هوا رو به 

صورت هدایت می شود
حالت خروج هوا از دریچه ها رو 

به صورت و پاها
کلید را فشار دهید، جریان هوا رو به 

صورت و پاها هدایت می شود.
حالت خروج هوا از دریچه ها رو 

به پاها
کلید را فشار دهید، جریان هوا رو به 

پاها هدایت می شود.

حالت دریچه خروج هوا رو به 
پاها با عملکرد سیستم یخ زدایی

کلید را فشار دهید، جریان هوا به 
سمت پاها و شیشه جلو هدایت 
می شود )یخ زدایی یا بخارزدایی(.

کلید را فشار دهید، یخ یا بخار روی سیستم یخ زدایی
شیشه جلو برطرف می شود.

)A/C( برای روشن و خاموش کردن کولر کلید کولر
استفاده می شود.

کلید گردش هوای داخل و ورود 
هوای بیرون

کلید گردش هوای داخل و ورود هوای 
بیرون است.

میزان جریان هوا از 1 یعنی حداقل تا کلید مدور تنظیم جریان هوا
4 یعنی حداکثر تنظیم می شود.

کلید مدور تنظیم دما
برای کاهش دما کلید مدور را به سمت 
چپ بچرخانید، برای افزایش دما کلید 

مدور را به سمت راست بچرخانید.

123

6 45
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4. شرح عملکرد سیستم تهویه مطبوع   �
نحوه انجام عملکرد سرمایش، گرمایش، یخ زدایی 

و بخارزدایی به شرح زیر است.

1- سیستم سرمایش �
الف( حداکثر هوای سرد

در تابستان گرم، دمای داخل اتاق خورو بسیار 
اتاق خودرو،  باال است. برای خنک کردن سریع 

به ترتیب زیر عمل نمایید:
در ابتدا پنجره خودرو را کمی باز کنید تا هوای 

گرم داخل خودرو خارج شود.
قرار  حداکثر  موقعیت  در  را  فن  مدور  کلید   )1

دهید.
و  داخل  هوای  گردش  کلید  و   A/C کلید  2و3( 
ورود هوای بیرون را فشار دهید )چراغ نشانگر 

مربوطه روشن خواهد شد(
حالت  در  را  هوا  خروجی  دریچه  حالت  کلید   )4
)چراغ  دهید؛  قرار  صورت  به  رو  هوا  خروج 

نشانگر مربوطه روشن می شود(
حداکثر  موقعیت  در  را  دما  تنظیم  مدور  کلید   )5

در منطقه آبی رنگ قرار دهید تا از حداکثر هوای 
سرد برخوردار شوید.
ب( هوای سرد معمولی

1( کلید مدور فن را در موقعیت مورد نظر قرار 
دهید.

و  داخل  هوای  گردش  کلید  و   A/C کلید  2و3( 
ورود هوای بیرون را فشار دهید )چراغ نشانگر 

مربوطه روشن می شود(
4( کلید حالت دریچه خروج هوا رو به صورت یا 

کمپرسور کولر شروع به کار می کندگردش هوای داخل

حداقل دمای هوا

کلید حا لت دریچه خروج هوا رو به صورت

حداکثر سرعت فن

رو به صورت و پاها را فشار دهید )چراغ نشانگر 
مربوطه روشن می شود( در این شرایط از بخار 

گرفتن شیشه جلو جلوگیری خواهد شد.
رنگ  آبی  منطقه  در  را  دما  تنظیم  مدور  کلید   )5

مربوط به هوای سرد قرار دهید.
  احتیاط

زمانیکهکلیدحالتدریچهخروجهواروبهصورت
هوا خروج دریچه یک حداقل میشود، داده فشار
صورت این غیر در باشد، باز باید داشبورد روی

سیستمسرمایشممکناستیخبزند.



83

T
ی 8

رو
ود

 خ
ای

هنم
 را

چه
تر

دق

2- سیستم گرمایش �
الف( حداکثر هوای گرم

آن،  بودن  روشن  صورت  در  را   A/C کلید  ابتدا 
خاموش  مربوطه  نشانگر  )چراغ  کنید  خاموش 

می شود(
قرار  حداکثر  موقعیت  در  را  فن  مدور  کلید   )1

دهید.
2( کلید گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون 
روشن  مربوطه  نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  را 

می شود(
پاها  به  رو  هوا  خروج  دریچه  حالت  کلید   )3
روشن  مربوطه  نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  را 
خروج  دریچه  از  هوا  شرایط  این  در  می شود( 

هوای رو به پاها خارج می گردد.
موقعیت حداکثر  در  را  دما  تنظیم  مدور  کلید   )4
از  تا  دهید  قرار  رنگ  قرمز  منطقه  در  گرمایش 

حداکثر هوای گرم برخوردار شوید.
ب( هوای گرم معمولی

در ابتدا کلید A/C را در صورت روشن بودن آن، 
خاموش  مربوطه  نشانگر  )چراغ  کنید  خاموش 

می شود(
قرار  حداکثر  موقعیت  در  را  فن  مدور  کلید   )1

دهید.
2( کلید گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون 
روشن  مربوطه  نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  را 

می شود(
پاها  به  رو  هوا  خروج  دریچه  حالت  کلید   )3
روشن  مربوطه  نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  را 
خروج  دریچه  از  هوا  شرایط  این  در  می شود( 

هوای رو به پاها خارج می گردد.
4( کلید مدور تنظیم دما را در موقعیت گرمایش 

گردش هوای داخل حداکثر دمای هوا

حداکثر سرعت فنکلید حا لت دریچه خروج هوا رو به پاها

  احتیاط
اتاق خودرو  برای گرم شدن سریع هوای داخل 
از حالت حداکثر هوای گرم استفاده کنید. استفاده 
این حالت در طوالنی مدت ممنوع است، زیرا  از 
و  می کند  پیدا  دم کرده  حالت  اتاق  داخل  هوای 
روی  بخار  که  زمانی  می گیرند.  بخار  شیشه ها 
داخل  هوای  گردش  کلید  گردید،  برطرف  شیشه 
را خاموش کرده و اجازه دهید هوای تازه وارد 

اتاق خودرو شود.

در منطقه قرمز رنگ قرار دهید.
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3- استفاده از سیستم یخ زدایی و بخازدایی   �
در زمستان 

1( کلید مدور فن را در موقعیت مورد نظر قرار 
دهید.

نشانگر  )چراغ  دهید  فشار  را  یخ زدایی  کلید   )2
هوای  گردش  کلید  می شود(،  روشن  مربوطه 
داخل و ورود هوای بیرون را فشار دهید )چراغ 

نشانگر مربوطه خاموش می گردد(
دلخواه  موقعیت  در  را  دما  تنظیم  مدور  کلید   )3

منطقه قرمز رنگ قرار دهید.
4( برای برطرف کردن سریع بخار یا یخ از روی 
شیشه ها، کلید مدور فن را در موقعیت حداکثر و 
کلید مدور تنظیم دما را در موقعیت حداکثر گرما 

قرار دهید.
یا یخ زدایی،  از رفع بخار روی شیشه ها  5( پس 
کلید هدایت هوای گرم رو به پاها و زیر شیشه 

جلو را فشار دهید.

حالت یخ زدایی

موقعیت مورد نظر کلید فن

کلید مدور تنظیم دما در منطقه قرمز

4- استفاده از سیستم مه زدایی در تابستان   �
1( کلید مدور فن را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
)چراغ  دهید  فشار  را  یخ زدایی  و   A/C کلید   )2

نشانگر مربوطه روشن می شود(
3( کلید مدور تنظیم دما را در موقعیت مورد نظر 

منطقه آبی رنگ قرار دهید.
مدور  کلید  بخار،  کردن سریع  برطرف  برای   )4
تنظیم دما را در  فن را در حداکثر و کلید مدور 

پایین ترین موقعیت محفظه آبی رنگ قرار دهید.

کمپرسور کولر شروع به کار می کند

موقعیت مورد نظر کلید فن

کلید مدور تنظیم دما در منطقه آبی

  احتیاط
مدور  کلید  که  زمانی  باال،  رطوبت  با  هوای  در 
حالت  از  استفاده  است  رنگ  آبی  منطقه  در  دما 
هوا  دریچه خروج  حالت  از  استفاده  یا  یخ زدایی 

رو به پاها و یخ زدایی ممنوع است.
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5. اقدامات احتیاطی مربوط به سیستم  �
تهویه مطبوع 

1( اگر خودرو به مدت طوالنی و زیر نور آفتاب 
پنجره  سپس  و  خودرو  درب  باشد،  شده  پارک 
را برای چند دقبقه باز کرده تا هوای گرم خارج 
روشن  را  کولر  و  ببندید  را  پنجره  سپس  شود 
را  بیرون  از  تازه  هوای  ورود  کلید  ابتدا  نمایید، 
فشار دهید و پس از چند دقیقه کلید گردش هوای 
سریع  به  تنها  نه  کار  این  دهید،  فشار  را  داخل 
خنک شدن هوای داخل اتاق خودرو کمک می کند 
بلکه باعث افزایش راندمان عملکردی سیستم نیز 

می شود.
2( چنانچه از حالت گردش هوای داخل اتاق برای 
شود  استفاده  طوالنی  مدت  به  هوا  شدن  خنک 
شد.  خواهد  اتاق  داخل  هوای  کردن  دم  باعث 
توصیه می شود کلید ورود هوای بیرون را فشار 
از  پس  یا  و  کند،  کار  مدتی  دهید  اجازه  و  دهید 
اینکه هوای داخل اتاق خنک شد، کولر را خاموش 

و پس از چند دقیقه مجدد آن را روشن نمایید.
3( در فصل زمستان یا اوقات دیگر که از کولر 
کمتر استفاده می شود، برای روانکاری و بهبود 
هزینه های  کاهش  همچنین  و  عملکردی  راندمان 

تعمیرات و نگهداری، الزم است هر ده روز برای 
مدت چند دقیقه اجازه دهید کولر خودرو کار کند.
کردن  کار  و  کولر  کلید  دادن  فشار  از  قبل   )4

سیستم، بایستی فن را فعال کنید.
سیستم  از  بار  اولین  برای  که  صورتی  در   )5
می شود،  استفاده  فصلی  هر  در  مطبوع  تهویه 
بهتر است که سیستم استرلیزه و خوشبو شود. 
زیرا اگر سیستم تهویه مطبوع مدت طوالنی کار 
نکند، کپک )مواد شیمیایی( در آن ایجاد می شود. 
در این شرایط نه تنها بوی نامطبوع در سیستم 
ایجاد می شود بلکه برای سالمتی نیز مضر است.
6( پس از خاموش کردن کولر در فصل تابستان، 
توصیه می شود اجازه دهید فن برای حدود 1 تا 
2 دقیقه کار کند تا قطرات جمع شده روی سطح 
اواپراتور خشک شده و از ایجاد کپک جلوگیری 

گردد.
7( دقت نمایید قبل از خاموش کردن موتور، کولر 
شدن  روشن  از  جلوگیری  برای  شود.  خاموش 
اتوماتیک کولر در نوبت بعد که موتور را روشن 
می  کنید و جلوگیری از افزایش بار موتور، کولر 

را حتمًا پس از پارک خودرو خاموش نمایید.

مناسب  تهویه  که  مکانی  در  خودرو  زمانیکه   )8
ندارد و یا در پارکینگ مسقف پارک می باشد از 
کولر استفاده نکنید. زیرا در زمان روشن بودن 
و  نمی سوزد  کاماًل  سیلندر  در  سوخت  موتور، 
شود.  کربن  مونوکسید  ایجاد  باعث  است  ممکن 
خودرو  اتاق  وارد  کربن  مونوکسید  که  زمانی 
شود ممکن است باعث آسیب بدنی یا حتی مرگ 
سرنشینان خودرو در اثر تنفس گاز مونوکسید 

کربن شود.
طور  به  سیستم  نگهداری  و  تعمیر  زمان  در   )9

منظم فیلتر هوای داخل کابین را بررسی نمایید.
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1. کلید کنترل الکترونیکی حالت محرک چرخ ها  �

2H:کلیدحالتدوچرخمحرک 1
4H  2:کلیدحالتسرعتباالیچهارچرخمحرک
4L:کلیدحالتسرعتپایینچهارچرخمحرک 3

5. سیستم کنترل الکترونیکی چهارچرخ محرک  �

   هشدار
فرمان  گردش  زاویه  با  زدن  دور  زمان  در   �

زیاد، از حالت چهارچرخ نمی توان استفاده کرد.
�  در صورت نیاز به تغییر به حالت 4L، لطفًا 

خودرو را متوقف و پدال کالچ را فشار دهید.

1 2 3
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2. معرفی حاالت تغییر وضعیت انتقال   �
قدرت چرخ ها 

زمانی که از کلیدهای تغییر وضعیت انتقال قدرت 
از زمان فشار دادن کلید مورد  استفاده می کنید 
نظر تا انجام عملکرد چند ثانیه تأخیر وجود دارد. 
زمانی که سیستم به حالت دلخواه تغییر موقعیت 
مدتی  برای  دنده  چرخ  درگیری  صدای  می دهد، 

کوتاه شنیده می شود که عادی است.
 : )2H( حالت دو چرخ محرک

در زمان رانندگی در جاده های آسفالته و بزرگراه 
استفاده می شود. در زمان تغییر وضعیت انتقال 
قدرت، چرخ جلو نباید بیش از اندازه دور داشته 
باشد، در غیر این صورت تغییر موقعیت با اشکال 
بیش  فرمان  گردش  زاویه  اگر  می شود،  انجام 
چهارچرخ  حالت  از  لطفًا  باشد،  بزرگ  اندازه  از 
محرک خارج شوید، در غیر این صورت احساس 
درگیر بودن سیستم ترمز را داشته و این حالت 

باعث ساییدگی الستیک ها می شود.
 :)4H( حالت سرعت باالی چهارچرخ محرک

در صورت رانندگی با سرعت عادی در جاده های 
الی،  و  گل  از  پوشیده  جاده های  مانند  لغزنده 

شنزار یا آب گرفته و پوشیده از برف از این حالت 
استفاده می شود. حداکثر سرعت خودرو در این 

حالت80 کیلومتر بر ساعت می باشد.
در صورت نیاز به افزایش چسبندگی بین سطح 
جاده و چرخ ها از حالت چهارچرخ محرک سنگین 

)4L( استفاده نمایید.

3. روش عملکردی حالت محرک چرخ ها   �
 4H/2H در زمان تغییر موقعیت بین حالت های  �

 4L -

a. اگر خودرو متوقف است:
فشرده  حالت  در  و  داده  فشار  را  کالچ  پدال   )1

حداقل 5 ثانیه نگه دارید.
2( کلید تغییر وضعیت انتقال قدرت را فشار دهید.
چرخ ها  محرک  حالت  تغییر  تا  بمانید  منتظر   )3
کامل شود یعنی چراغ نشانگر روی کلید انتخابی 

روشن شود.
4( خودرو را استارت بزنید.

a. اگر خودرو در حال حرکت است

1( خودرو را در جهت مستقیم و با سرعت کمتر 
از 15 کیلومتر بر ساعت برانید.

فشرده  حالت  در  و  داده  فشار  را  کالچ  پدال   )2
تغییر  کلید  سپس  دارید،  نگه  ثانیه   5 حداقل 

وضعیت انتقال قدرت را فشار دهید.
3( منتظر بمانید تا موقعیت حالت محرک انتخابی 
چرخ ها کامل شود یعنی چراغ نشانگر روی کلید 

مربوطه روشن گردد. 
4( پدال کالچ را رها کنید.

 4H/2H در زمان تغییر موقعیت بین حالت های  �
 4L -

1( خودرو را متوقف نمایید.
قرار  دنده خالص  در موقعیت  را  دنده  2( دسته 

دهید.
فشرده  حالت  در  و  داده  فشار  را  کالچ  پدال   )3

حدود 5 ثانیه نگه دارید.
4( کلید تغییر وضعیت انتقال قدرت را فشار دهید.
5( منتظر بمانید تا موقعیت انتخابی حالت محرک 
چرخ ها کامل شود یعنی چراغ نشانگر روی کلید 
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روشن گردد.
6( خودرو را حرکت دهید.

4. اقدامات احتیاطی  �
1( زمانی که چرخ عقب خودرو روی یخ و برف 
حالت  تغییر  کلید  از  است  لغزش  حال  در  جاده 

محرک استفاده نکنید.
سردسیر،  مناطق  در  رانندگی  صورت  در   )2
تغییر   "4H" به   "2H" از  را  کلید حالت محرک  اگر 
است سر و صدایی شنیده  دهید ممکن  موقعیت 

شود.
متوقف  از  پس  می شود  توصیه  این شرایط،  در 

کردن خودرو موقعیت کلید را تغییر دهید.
کلید  دادن  قرار  از  خودرو  حرکت  زمان  در   )3
و   "4H" موقعیت  در  قدرت  انتقال  تغییر وضعیت 

"4L" خودداری نمایید.

4( اگر غربیلک فرمان در موقعیت وسط نمی باشد، 
زمانی که حالت محرک بین "4H" و "4L" انتخاب 
شود فرمان خودرو سفت تر می شود. این شرایط 
سیستم  عملکرد  نقص  نشانه  و  است  عادی 

نمی باشد.

5( در زمان رانندگی در جاده آسفالته و بزرگراه 
در  نکنید.  استفاده   "4L" یا   "4H" محرک  حالت  از 
خواهد  وجود  به  زیر  ایرادات  صورت  این  غیر 

آمد:
A. سر و صدا

B. افزایش ساییدگی الستیک
C. افزایش مصرف سوخت

D. صدمه دیدن سیستم چهار چرخ محرک
6( در حالت چهارچرخ محرک لطفًا زاویه گردش 
فرمان را خیلی زیاد نکنید )دور زدن(، در غیر این 
صورت باعث افزایش بار بیش از حد موتور و در 
نتیجه خاموش شدن موتور، سایش الستیک ها و 

سفت شدن غربیلک فرمان خواهید شد.
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باال آوردن خودرو  �
بدنه این خودرو طوری طراحی شده که موقعیت 
جک زدن روی بدنه خودرو و عالمت جک زدن 
در انتهای بخش جلو و عقب ستون درب نمایان 

1. بدنه خودرو  �

است. 2 محل در سمت راست و 2 محل در سمت 
زیر  تصویر  در  که  شده  گرفته  نظر  در  چپ 
مشخص است. عالمت جک زدن خودرو به شرح 

زیر است:

  احتیاط
سطح روی را خودرو لطفاً خودرو زدن برایجک
صافوهمواریپارکنماییدوترمزدستیرابکشید
تاازحرکتخودروجلوگیریشود.محلاتصالجک
راباعالئمجکزدنرویبدنهخودروهمراستاکنید.
برایباالآوردنخودروازجکاستفادهنمایید،جک
بایدمستقیماًدرزیرعالئمجکزدنرویبدنهقرار
بایدروبرویبدنهخودرو اتصالجک گیردومحل
فلزی اینصورتصفحه غیر در باشد، داشته قرار

بدنهخودرودفرمهشدهوصدمهخواهددید.
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قالب اتاق بار خودرو  �
در اتاق بار خودرو قالب های مخصوصی وجود دارد که مطابق تصویر زیر در چهار محل در داخل اتاق بار خودرو تعبیه شده است.

دیاگرام موقعیت چهار قالب در اتاق بار خودرو محل قالب ها در اتاق بار خودرو

قالب
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2. تجهیزات داخل اتاق خودرو  و داشبورد  �
1. دریچه خروج هوا )سیستم یخ زدایی( - کناری
2. دریچه خروج هوای رو به صورت - کناری 

3. کلید تنظیم آینه بغل
4. کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو و نور پس زمینه

5. کلید سیستم کمکی پارک
6. درپوش جعبه فیوز

7. دسته راهنما
8. پدال کالچ

9. غربیلک فرمان
10. بوق

11. پدال ترمز
12. پدال گاز

13. ترمز پارک )ترمز دستی(
14. جعبه کنسول وسط

15. محفظه نگهداری اشیاء - عقب
16. جالیوانی

17. زیرسیگاری
18. دسته دنده

19. محفظه نگهداری اشیاء - جلو
20. مجموعه کلیدهای کنترل - وسط

21. کلیدهای کنترل سیستم تهویه مطبوع
22. جعبه داشبورد

23. دریچه خروج هوا )سیستم یخ زدایی( - جلو
24. سیستم صوتی خودرو

25. کلید چراغ هشدار خطر )فالشر(
26. دریچه خروج هوا رو به صورت - وسط

27. سوئیچ خودرو
28. صفحه نشانگرها

1
2

3

4
6

8
9

10

18

25

19
20

21

23

24
27

28

26

22

11 12

13
14 16 17

7

5
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جعبه داشبورد  �

دستکش،  نگهداری،  برای  داشبورد  جعبه  از 
نوشیدنی  قوطی های  و  نقشه  کتاب،  عینکی،  جا 

استفاده می شود.

دریچه خروج هوای رو به صورت )راست  و   �
چپ( 

جهت  اهرم  این  حرکت  با   - چرخشی   اهرم 
وزش باد تنظیم می گردد.

دریچه خروج هوای رو به صورت وسط   �
)راست و چپ( 

دریچه خروج هوای رو به صورت وسط معمواًل 
باز است و با اهرم چرخشی می توان جهت وزش 
خروج  دریچه  بستن  برای  کرد.  تنظیم  را  باد 
هوای وسط، از کلید حالت سیستم تهویه مطبوع 

استفاده کنید.
محفظه نگهداری اشیاء - جلو  �

محفظه  درپوش  انتهای  در  جزئی  فشار  با 
نگهداری، درب آن رو به باال باز می شود. 

این محفظه نگهداری برای قرار دادن اشیایی  از 
اعتباری(  کارت های  سیگار،  همراه،  تلفن  )مانند 
استفاده می شود. اگر اندازه شیئ که می خواهید 
از  بزرگ تر  دهید  قرار  نگهداری  محفظه  این  در 
فضای محفظه نگهداری است لطفًا با فشار سعی 
نکنید شیئ مورد نظر را درون محفظه قرار داده 
دیدن  صدمه  باعث  زیرا  ببندید   را  آن  درب  و 
 USB درگاه  و  جانبی  تجهیزات  شارژ  سوکت 

درون محفظه خواهد شد.

   هشدار
درزمانرانندگیازبازکردنکنسولوسطخودداری
کنید،درغیراینصورت،ممکناستهنگامرانندگی
اشیاء تصادف، یا ناگهانی ترمزگیری صورت در و
و شده پرتاب بیرون به وسط کنسول جعبه داخل
باعثآسیببدنیشود.ازقراردادناشیاءشکستنیو
محترقهمانندعینکوفندکدرجعبهکنسولوسط
به اشیاء این رانندگی هنگام زیرا کنید، خودداری
راحتیبهمبرخوردکردهوچونداخلجعبهکنسول

گرماستممکناستباعثبروزحادثهشود.
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زیرسیگاری  �

سمت  و  دنده  دسته  پشت  در  زیرسیگاری 
راست راننده تعبیه شده است، برای استفاده از 
برای  کرد.  باز  را  آن  درپوش  باید  زیرسیگاری 
را  آن  فقط  است  کافی  زیرسیگاری  کردن  تمیز 

خارج نمایید.
بودن  بسته  از  زیرسیگاری،  از  استفاده  از  پس 
شوید،  مطمئن  سیگار  شدن  خاموش  و  درپوش 
آتش  باعث  روشن  سیگار  صورت  این  غیر  در 
آتش سوزی خواهد  به  منجر  نتیجه  در  و  گرفتن 

شد.

جالیوانی  �

سمت  و  دنده  دسته  پشت  در  نیز  لیوانی  جا 
برای  آن  از  و  است  شده  تعبیه  راننده  راست 
نوشیدنی  بطری  و  چای  فنجان  دادن  قرار 

استفاده می گردد.

جعبه کنسول وسط )زیرآرنجی(  �

برای باز کردن جعبه کنسول وسط، دستگیره آن 
را گرفته و رو به باال بکشید، درب جعبه کنسول 

باز خواهد شد.
اشیاء  دادن  قرار  برای  نگهداری  جعبه  این  از 

کوچک استفاده می شود.   احتیاط
جا  داخل  در  را  درب دار  فنجان های  فقط   �

لیوانی قرار دهید.
در زمان استفاده از جا لیوانی مراقب باشید   �
اگر درون فنجان نوشیدنی داغ باشد در صورت 
پاشیدن نوشیدنی داغ روی سرنشینان خودرو و 

شما ممکن است دچار سوختگی شوید.
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محفظه نگهداری اشیاء - عقب پنل زیر آرنجی روی درب�  محفظه نگهداری در زیر آرنجی روی درب�   �

سرنشینان عقب می توانند از این محفظه نگهداری 
برای قرار دادن اشیاء کوچک مانند جعبه سیگار 

استفاده کنند.

باز کردن و بستن درب �
از باز کردن قفل درب پنل  باز کردن درب: پس 
فشار  بیرون  به  رو  را  درب  روی  آرنجی  زیر 

دهید، درب باز خواهد شد.
بستن درب: پنل زیر آرنجی را با دست به سمت 
شده  داده  نشان  )موقعیت  بکشید  خودرو  داخل 
در تصویر در سمت چپ درب( تا جایی که درب 

بسته شود.

اشیائی  دادن  قرار  برای  محل  این  از   :A قسمت 
مانند روزنامه و نقشه استفاده می شود.

فنجان،  دادن  قرار  برای  محل  این  از   :B قسمت 
از  می شود،  استفاده  معدنی  آب  بطری  یا  قوطی 
فنجان درب دار استفاده کنید زیرا ممکن است در 
اثر حرکت خودرو، مایع داخل فنجان به اطراف 
پاشیده شده و باعث صدمه دیدن سایر تجهیزات 

داخلی خودرو شود.

A

B
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صندلی  �

صندلی های این خودرو طوری طراحی شده است 
آن  روی  نشستن  هنگام  سرنشینان  و  راننده  که 
برخورداری  برای  بنابراین  کنند،   راحتی  احساس 
حداکثری از سیستم حفاظتی و ایمنی خودرو که به 
وسیله کمربند ایمنی و سیستم پیش کشنده کمربند 
روی  قائم  طور  به  بایستی  می شود،  ارائه  ایمنی 
صندلی نشسته و به پشتی صندلی تکیه دهید. نحوه 
تنظیم صندلی و پشتی صندلی در حفظ ایمنی شما 

تأثیرگذار است.

صندلی راننده  �

برای کاهش آسیب های احتمالی به توصیه های   �
زیر توجه نمایید:

�  کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندید.

� صندلی راننده را در جهت رو به جلو و عقب 
تنظیم کرده به طوری که راننده بتواند پدال های 
پای  و  داده  فشار  انتها  تا  را  خود  پای  جلوی 

راننده به راحتی خم شود.

فرمان  غربیلک  و  راننده  بین  فاصله  حداقل   �
به  بتواند  راننده  تا  است.  سانتی متر   25 حدود 
راننده  صندلی  نماید.  کنترل  را  خودرو  راحتی 
یا نزدیک به غربیلک فرمان تنظیم  را خیلی دور 

نکنید. 

پشتی صندلی را در وضعیت قائم و مناسب   �
بین قفسه سینه و درپوش  تنظیم کنید و فاصله 
نظر  در  را  فرمان  غربیلک  مرکز  در  هوا  کیسه 
به  نزدیک  صندلی  تنظیم  صورت  در  بگیرید. 
کردن  عمل  با  است  ممکن  هوا،  کیسه  درپوش 

کیسه هوا دچار آسیب بدنی شوید.

تنظیم موقعیت صندلی رو به جلو و عقب  �

25CM
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به جلو و عقب  تنظیم موقعیت صندلی رو  برای 
را  صندلی  جلوی  و  زیر  در  اهرم  است،  کافی 
باال بکشید، صندلی را رو به جلو و عقب حرکت 
داده و آن را در موقعیت مورد نظر تنظیم نمایید، 
سپس اهرم را رها کنید. پس از تنظیم صندلی از 

قفل شدن صندلی در جای خود مطمئن شوید.

تنظیم زاویه پشتی صندلی  �

پشتی صندلی خودروی شما مجهز به دستگیره 
است که در کنار صندلی تعبیه شده است.

باال  را  دستگیره  صندلی،  پشتی  تنظیم  برای   .1
آورید و پشتی صندلی را در موقعیت مورد نظر 

تنظیم کنید.
از تنظیم پشتی صندلی دستگیره را رها  2. پس 
کرده و از قفل شدن پشتی صندلی در جای خود 

اطمینان پیدا کنید.
3. برای تنظیم صندلی به سمت عقب، بدن خود را 
رو به جلو خم کنید و کمی دستگیره را باال آورید.

  احتیاط
صندلی های جلو را خیلی نزدیک به غربیلک   �

فرمان و داشبورد تنظیم نکنید.

در  صندلی  شدن  قفل  از  اطمینان  برای   �
به  را  کردن، صندلی  تنظیم  از  بعد  خود  جای 
صورت کشویی رو به جلو و عقب تکان دهید، 
اگر صندلی در جای خود قفل نشده باشد، در 
صورت ترمز ناگهانی یا تصادف، دچار آسیب 

بدنی خواهید شد.
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تنظیم ارتفاع تشک صندلی  �

کناری  اهرم  به  مجهز  شما  خودروی  صندلی 
در   که  است  صندلی  تشک  ارتفاع  تنظیم  برای 

کنار صندلی قرار دارد.
1. برای تنظیم ارتفاع تشک صندلی در موقعیت 

مورد نظر اهرم را حرکت دهید.
برای افزایش ارتفاع صندلی باید اهرم را چندین 
بار تا رسیدن به ارتفاع مورد نظر به سمت باال 
بکشید و جهت کاهش ارتفاع صندلی آن را به 

سمت پایین فشار دهید.

صندلی های عقب  �

خم کردن رو به باالی تشک صندلی

تسمه نواری اتصال دهنده صندلی های عقب

قفل
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تشک صندلی عقب را می توان به راحتی خم کرد. 
تسمه نواری متصل به وسط صندلی را بکشید 
تا قالب قفل پایین شل شده و تشک صندلی را 

به سمت باال بچرخانید. 

پشت سری صندلی  �

ارتفاع  سر،  موقعیت  و  بدن  بلندی  به  توجه  با 
پشت سری صندلی را تنظیم کنید. با تنظیم مناسب 
پشت سری و استفاده از کمربند ایمنی، محافظت 

موثری از سرنشینان خودرو به عمل می آید. 
تنظیم  و  داشتن  قرار  از  رانندگی،  از شروع  قبل 

بودن پشت سری صندلی ها مطمئن شوید.

   هشدار

خود  جای  در  صندلی  پشتی  شدن  قفل  از    �
خود  جای  در  پشتی صندلی  اگر  مطمئن شوید، 
یا  برخورد  اثر  در  است  ممکن  باشد،  نشده  قفل 

ترمز ناگهانی دچار آسیب بدنی شوید.

خودداری  صندلی  تنظیم  از  رانندگی  هنگام   �
برخورد ممکن  اثر  در  این صورت  کنید در غیر 

است دچار آسیب بدنی جدی شوید.

است.  هوا  کیسه  به  مجهز  خودرو  این   �
بروز  هنگام  در  آسیب دیدگی  خطر  کاهش  برای 
راننده  صندلی  پشتی  ناگهانی،  ترمز  یا  تصادف 
و سرنشینان خودرو باید در موقعیت قائم تنظیم 
قائم  اگر پشتی صندلی در وضعیت  باشد،  شده 
نبوده و خم شده باشد، کمربندایمنی و کیسه هوا 

خودرو  سرنشینان  از  ایمن  طور  به  نمی توانند 
حفاظت نمایند.

اگر پشتی صندلی در وضعیت قائم نباشد، در   �
صورت بروز تصادف راننده و سرنشین خودرو 
از زیر کمربند ایمنی خارج شده و کمربند ایمنی 

نمی تواند از سرنشینان خودرو حفاظت نماید.

صندلی  کردن  تنظیم  از  رانندگی  هنگام   �
بروز حوادث جدی  باعث  زیرا  کنید،  خودداری 
مانند تصادف، آسیب دیدگی سرنشینان خودرو 

و حتی مرگ آنها می شود.
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تنظیم  ارتفاع پشت سری صندلی  �

با دو دست دو طرف پشت سری را گرفته و  �
برای تنظیم پشت سری در موقعیت مناسب آن را 

به سمت باال تنظیم نمایید. 
برای تنظیم پشت سری به سمت  پایین، دکمه  �

آزادسازی کناری را فشار داده و پشت سری را 
به سمت پایین حرکت دهید. 

خود  � بدن  بلندی  به  توجه  با  را  پشت سری 
تنظیم کنید به طوری که باالی پشت سری تا حد 
امکان نزدیک به سر سرنشین قرار گیرد و ارتفاع 
سرنشین  چشم  با  همراستا  باید  هم  پشت سری 
در نظر گرفته شود. از تنظیم مناسب پشت سری 

مطمئن شوید.

آفتابگیر  �

آن  از  که  است،  آفتابگیر  به  مجهز  خودرو  این 
استفاده  کنار  در   هم  و  جلو  برای  هم  می توان 
کرد، برای استفاده آفتابگیر را باز کرده و آن را 

به سمت جلو یا کنار بچرخانید.

آینه آرایشی  �

برای  است،  آرایشی  آینه  به  مجهز  آفتابگیر 
سمت  آفتابگیر  ابتدا  آرایشی،  آینه  از  استفاده 
سرنشین جلو را پایین آورده و سپس کاور روی 

آینه آرایشی را باز کنید.

   هشدار
نقش  کاهش  باعث  پشت سری،  نامناسب  تنظیم 
اثر  در  است  ممکن  و  شده  پشت سری  حفاظتی 

بروز تصادف، دچار آسیب بدنی جدی شوید.
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محفظه  نگهداری روی آفتابگیر  �

نگهداری  به محفظه  آفتابگیر سمت راننده مجهز 
کارت های  کاغذی،  قبض های  دادن،  قرار  برای 

اعتباری و مانند این است.

اهمیت بستن کمربند ایمنی  �

1. چرا کمربند ایمنی می بندیم؟ �
کمربند ایمنی نقش مهمی در حفظ ایمنی افراد  �

بزرگسال یا کودکان در خودرو دارد.
خودروی شما مجهز به کمربند ایمنی است تا  �

شما را در برابر برخورد محافظت نماید.

نوع  � همه  برابر  در  شما  از  ایمنی  کمربند 
تصادف و برخورد محافظت می کند.

استفاده  � ایمنی  کمربند  از  که  سرنشینانی 
واژگون  و  تصادف  بروز  زمان  در  نمی کنند 
کمربند  که  سرنشینانی  به  نسبت  خودرو  شدن 
ایمنی خود را می بندند بیشتر دچار آسیب بدنی 

خواهند شد.
کمربند ایمنی به کاهش آسیب دیدگی در زمان  �

برخورد با تجهیزات خودرو و سایر سرنشینان 
کمک می کند.

از  � بیرون  به  شدن  پرتاب  از  ایمنی  کمربند 
خودرو در اثر تصادف جلوگیری می کند.

نشسته  � مناسب  طور  به  صندلی  روی  اگر 
باشید، کمربند ایمنی همراه با کیسه هوا حداکثر 

حفاظت را از شما خواهند داشت.
نشستن به طور مناسب و صحیح روی صندلی  �

باعث کاهش آسیب بدنی در صورت عمل کردن 
به  از شما  کیسه هوا می شود و حداکثر حفاظت 

عمل می آید.
بستن  کمربند ایمنی به طور نامناسب باعث  �

آسیب جدی یا حتی مرگ افراد در صورت بروز 
به  مجهز  خودرو  اگر  حتی  می شود،  تصادف 

کیسه هوا هم باشد.
کمربند ایمنی نمی تواند حفاظت کامل از شما در  �

زمان برخورد و تصادف خودرو را تضمین نماید. با 
این وجود در بسیاری از موارد، بستن کمربند ایمنی 

باعث کاهش آسیب بدنی جدی شده است.

   هشدار
کمربند ایمنی برای یک نفر طراحی شده است.   �
اگر کودکی را در آغوش دارید، نمی توان از کمربند 
ایمنی برای هر دو نفر استفاده کرد. اگر دو یا چند 
نفر از یک کمربند ایمنی استفاده نمایند، در صورت 
آنها  از  نمی تواند  ایمنی  کمربند  تصادف،  بروز 
حفاظت نماید و منجر به آسیب بدنی شدید خواهد 

شد.
که  کنید  دقت  ایمنی،  کمربند  بستن  زمان  در   �

کمربند تاب نداشته باشد.
کمربند ایمنی را از نظر صدمه دیدگی یا دفرمه   �
صورت  در  کنید  بررسی  آن  فلزی  اجزای  شدن 

آسیب دیدگی کمربند را تعویض نمایید.
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نحوه بررسی و تعمیر و نگهداری کمربند   �
ایمنی 

قفل  � زبانه  کمربند،  قفل  کمربند  ایمنی،  تسمه 
دوره ای  طور  به  را  ایمنی  کمربند  جمع کننده  و 
یا  خرابی  وجود  صورت  در  نمایید.  بررسی 

صدمه دیدگی، از کمربند ایمنی استفاده نکنید.
از قرار دادن اجسام دارای لبه تیز روی کمربند  �

کمربند  دیدن  صدمه  باعث  زیرا  کنید،  خودداری 
می شود.

با  را  آن  کمربند،  شدن  کثیف  صورت  در   �
و  داده  گرم شستشو  آب  و  خنثی  مواد شوینده 
اجازه دهید در هوای آزاد و سایه خشک شود. از 
سفید کننده یا لکه بر برای تمیز کردن کمربند ایمنی 
باعث کاهش عملکرد حفاظتی  نکنید زیرا  استفاده 

کمربند ایمنی می شود.

کمربندهای  تمام  باید  تصادف  بروز  از  پس   �
نظر  از  کمربند  اگر  حتی  کرد  تعویض  را  ایمنی 
مجدد  کمربند   از  نمی توان  باشد،  سالم  ظاهری 

استفاده کرد.

برای محافظت ازسرنشینان خودرو در برابر   �
هنگام  خودرو  سرنشینان  تمام  باید  تصادف 

رانندگی کمربند ایمنی خود را بسته باشند.

�  اگر پشتی صندلی به طور قائم تنظیم شده باشد، 
کمربند ایمنی حداکثر حفاظت را از سرنشینان خواهد 
داشت. اگر پشتی صندلی خم شده و در حالت قائم 
نباشد، در صورت بروز تصادف سرنشین خودرو 
از زیر کمربند خارج شده و منجر به آسیب بدنی 
سرنشین خواهد شد، بخصوص اگر خودرو از جلو 

تصادف کرده باشد.

اجزای  تعمیر  یا  تغییر  و  پیاده  کردن،  باز  از   �

غیر  در  نمایید،  خودداری  ایمنی  کمربند  سیستم 
حداکثر  ارائه  به  قادر  ایمنی  کمربند  صورت  این 
برخورد  و  تصادف  اثر  در  خود  حفاظتی  نقش 
نخواهد بود. برای تعمیر یا تعویض کمربند ایمنی با 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید 
معیوب  ایمنی  کمربند  از  شرایطی  هیچ  تحت  و 

استفاده نکنید.
برای اینکه از حداکثر عملکرد حفاظتی کمربند   �
به  را  ایمنی  کمربند  باید  برخوردار شوید  ایمنی 
باعث  کمربند  بودن  شل  ببندید.  مناسب  طور 

کاهش اثر حفاظتی آن خواهد شد.

اگر کمربند ایمنی بریده شده، عملکرد ضعیف  �
دارد، یا روی تسمه آن ترک خوردگی وجود دارد 

باید کمربند ایمنی را تعویض نمایید.
بررسی کنید که پیچ های پایه کمربند ایمنی به  �

طور مناسب در کف خودرو نصب و محکم شده 
باشند.

اجزای صدمه دیده کمربند را تعویض کنید. �
کمربند ایمنی را تمیز و خشک نگهداری نمایید. �
محلول  � از  ایمنی  کمربند  کردن  تمیز  برای 

صابون قلیایی و آب گرم استفاده کنید.
از سفیدکننده یا لکه بر برای تمیز کردن کمربند  �

عملکرد  کاهش  باعث  زیرا  نکنید  استفاده  ایمنی 
حفاظتی کمربند ایمنی خواهد شد.
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این خودرو مجهز به کمربند ایمنی دو نقطه ای و 
کمربند ایمنی سه نقطه ای دارای کمربند روی پا 

و کمربند روی شانه است.

به  سه نقطه ای  ایمنی  کمربند  از  استفاده  برای 
دستورالعمل های زیر توجه نمایید.

1( بستن کمربند ایمنی �
بیرون  سمت  به  جمع کننده  از  را  ایمنی  کمربند 
بکشید، کمربند را به آرامی و به طور یکنواخت از 
روی قفسه سینه و روی پاها عبور دهید و زبانه 
قفل کمربند را در قفل مربوطه جا بزنید تا صدای 
کمربند  کردن  تنظیم  از  شود.پس  شنیده  کلیک 
روی قفسه سینه، به طور اتوماتیک کمربند روی 

پاهای شما قرار گرفته و محکم می شود.
اگر خود را خم کنید یا کمی به سمت جلو بروید 
خواهد  کشیده  اتوماتیک  طور  به  ایمنی  کمربند 
شد. با این وجود در صورت برخورد و تصادف 
ناگهانی، کمربند ایمنی به طور اتوماتیک قفل شده 
و بدن را کنترل می کند، چنانچه سریع به سمت 
اتوماتیک  طور  به  ایمنی  کمربند  جلو خم شوید، 

قفل خواهد شد.

2( تنظیم کردن کمربند ایمنی �
که  جایی  تا  و  داده  عبور  پا  روی  از  را  کمربند 
و  لگن  از  کار  این  با  بکشید.  پایین  دارد  امکان 
شدید  ضربه  برابر  در  بدن  باالی  استخوان های 
محافظت شده و احتمال آسیب دیدگی داخلی بدن 

کاهش می یابد.
در ضمن، در صورت برخورد و ترمز ناگهانی،  
ممکن است بخش باالی بدن از زیر کمربند ایمنی 
خارج شود و در نتیجه دچار آسیب بدنی شدید یا 
حتی مرگ شوید. دست های خود را در یک سمت 
طرف  دو  در  باید  دست ها  ندهید،  قرار  کمربند 

کمربند ایمنی قرار داده شوند.

  احتیاط
ایمنی  کمربند  قفل  در  را  کمربند  قفل  زبانه 
مربوطه جا بزنید، در غیر این صورت کمربند 
حفاظت  برخورد  برابر  در  شما  از  نمی تواند 

کرده و دچار آسیب بدنی خواهید شد.
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3( آزاد کردن  کمربند ایمنی �
قفل کمربند را گرفته و دکمه آزاد کن روی قفل 
زمانی  می شود.  آزاد  کمربند  دهید،  فشار  را 
طور  به  کمربند  گردید،  آزاد  ایمنی  کمربند  که 
شد.  خواهد  جمع  جمع کننده  وسیله  به  اتوماتیک 
در غیر این صورت، کمربند ایمنی را از نظر تاب 
داشتن یا گره خوردن بررسی و مجدد آن را آزاد 

نمایید.

4( تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی �

برای استفاده از کمربند ایمنی دونقطه ای   �
به دستورالعمل های زیر توجه نمایید.  

1( بستن کمربند ایمنی �
زبانه قفل کمربند را با دست گرفته و آن را در 
قفل  صورت  در  بزنید.  جا  مربوطه  کمربند  قفل 
می شود.  شنیده  "کلیک"  صدای  کمربند  شدن 
نمایید.  را بررسی  به طور دستی سفتی کمربند 
روش آزاد کردن کمربند مانند کمربند سه نقطه ای 

می باشد.

بیش از اندازه بلند

کوتاه کردنصحیح

   هشدار
باعث بروز  نامناسب،  به طور  بستن کمربند   �
اثر تصادف شدید  آسیب بدنی و حتی مرگ در 

خواهد شد.
کمربند  سه نقطه ای  ایمنی  کمربند  در  هرگز    �
را به جای عبور از روی شانه، از زیر بازو و یا 
پشت کمر عبور ندهید، زیرا در اثر تصادف باعث 

آسیب بدنی شدید خواهد شد.

   هشدار
عبور  پاها  روی  از  را  دونقطه ای  ایمنی  کمربند 
دهید )نباید از روی شکم عبور کند( و از محکم 

بودن کمربند مطمئن شوید.

برای استفاده از کمربند ایمنی، اگر طول کمربند 
مناسب نیست، ارتفاع کمربند ایمنی را تا موقعیت 
مورد نظر تنظیم نمایید. برای تنظیم کردن دکمه 
تا  دهید  فشار  را  کمربند  راهنمای  کاور  روی 

سپس  گردد،  تنظیم  مناسب  موقعیت  در  کمربند 
دکمه را رها کنید.
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3( کشیدن کمربند ایمنی �
آن  قفل  زبانه  ایمنی،  کمربند  طول  تنظیم  هنگام 
زاویه دار  صورت  به  ایمنی  کمربند  به  نسبت  را 

2( تنظیم کردن کمربند ایمنی �
دست  با  باید  را  دونقطه ای  ایمنی  کمربند  ارتفاع 
تنظیم کرد به طوری که بتوانید آن را در دو طرف 
بدن محکم کنید. کمربند را قفل کرده و انتهای شل 
آن را محکم نمایید. کمربند ایمنی را تا جایی که 
امکان دارد به جای شکم از روی پاها عبور دهید، 
چنانچه کمربند خیلی بلند باشد، در صورت بروز 
آسیب دیدگی  شدت  افزایش  به  منجر  تصادف 

خواهد شد.

4( کوتاه کردن طول کمربند ایمنی �
انتهای آزاد کمربند ایمنی را به صورت زاویه دار 
به سمت باال و تا طول مورد نظر بکشید و سپس 

رها کنید.

قبل از شروع به حرکت با خودرو  �
1. موقعیت صندلی را تنظیم کنید.

2. آینه های بغل و آینه دید عقب داخلی را تنظیم 
نمایید.

کیسه هوا )ایربگ(  �

نشانگر کیسه هوا �

نشانگر کیسه هوا روی داشبورد )مطابق تصویر( 
قرار دارد و نماد کیسه هوا نمایش داده می شود. 
 ON موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ  که  زمانی 
قرار می دهید، سیستم شروع به بررسی سیستم 
کیسه هوا از نظر وجود ایراد می کند تا اگر ایراد 
مطلع  آن  از  دارد  وجود  سیستم  در  الکتریکی 

گردد.
بررسی سیستم شامل سنسور کیسه هوا، مدول 
کیسه هوا، دسته سیم و مدول های عیب یابی است.
چراغ  این  می کنید،  روشن  را  موتور  که  زمانی 
نشانگر به مدت 7 ثانیه روشن و سپس خاموش 

می گردد.

ایمنی را کشیده و در طول  قرار داده و کمربند 
مورد نظر تنظیم نمایید. زبانه قفل را فشار داده تا 

تنظیمات به راحتی انجام شود.
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یعنی سیستم کیسه هوا آماده به کار است.
اگر چراغ نشانگر کیسه هوا پس از روشن شدن 
روشن  رانندگی  هنگام  یا  شود  روشن  موتور 
شود، نشان می دهد که سیستم کیسه هوا دچار 
تعمیر  و  بررسی  برای  باید  و  است  شده  ایراد 
نزدیک ترین  به  را  خودرو  بالفاصله  سیستم 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور انتقال داد.

شرح سیستم کیسه  هوا �
و  راننده  هوای  کیسه  به  مجهز  شما  خودرو 

کیسه هوای سرنشین جلو است.

مهم ترین نکات مربوط به کیسه هوا: �

  احتیاط
اگر  )حتی  ایمنی  کمربند  نبستن  صورت  در   �
باشد( آسیب شدید  به کیسه هوا  خودرو مجهز 
بدنی ممکن است در اثر تصادف و برخورد اشیاء 
به وجود آید. اگر در زمان تصادف کمربند ایمنی 
پرتاب  اشیاء  برخورد  احتمال  باشد  شده  بسته 
شده با شما کاهش می یابد. کیسه هوا به عنوان 
مکمل سیستم حفاظتی در خودرو  طراحی شده 

است و نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی شود.

کیسه هوای راننده سرنشین جلو برای کاهش   �
ضربه ناشی از برخورد شدید از جلو  یا تا حدی 
از جلو طراحی شده است. کیسه های هوا  شدید 
در زمان واژگون شدن خودرو، برخورد از عقب 
با  خودرو  که  زمانی  جلو  از  جزئی  برخورد  یا 
سرعت پایین در حرکت است و برخورد از کنار 
خورو  سرنشینان  اگر  بنابراین  نمی شوند.  فعال 
اگر خودرو  باشند،  نبسته  را  ایمنی خود  کمربند 
نمی توانند  نماید، کیسه های هوا  برخورد  از جلو 
سرنشینان  از  خود  حفاظتی  عملکرد  حداکثر  با 

خودرو محافظت نمایند.
صرفنظر از اینکه خودرو مجهز به کیسه هوا   �
باشد یا نباشد، تمام سرنشینان خورو باید کمربند 

ایمنی خود را بسته باشند.

  احتیاط
باد  شدیدی  نیروی  با  جلو  هوای  کیسه های 
و  زدن  بهم  چشم  یک  از  سریع تر  می شوند، 
چنانچه خیلی نزدیک به کیسه هوای باد شده قرار 
باشید(  جلو خم شده  به  رو  )مثاًل  باشید  داشته 
کمربند  اگر  ببینید.  آسیب  شدت  به  است  ممکن 
زمان  در  یا  و  قبل  حتی  باشید  بسته  را  ایمنی 

 احتیاط
در صورت وجود مانع بین سرنشین و کیسه 
فعال  درستی  به  هوا  کیسه  است  ممکن  هوا، 
مانع  و  آورده  فشار  مانع  به  اینکه  یا  نشود 
باعث آسیب  و  کند  برخورد  بدن سرنشین  به 
مسیر  گردد.  سرنشین  مرگ  حتی  یا  شدید 
مانعی  هر  از  خالی  باید  هوا  کیسه  شدن  باد 
باشد. از قرار دادن اشیاء روی غربیلک فرمان 
هوا  کیسه  نزدیک  یا  هوا  کیسه  درپوش  یا 
خودداری نمایید. هیچ مانعی مانند روکش، در 
لبه کناری صندلی نباید وجود داشته باشد زیرا 
ایربگ جانبی )در صورت مجهز  مانع عملکرد 

بودن( خواهد شد.

تصادف از شما محافظت کرده و کیسه  هوا نیز 
به راحتی باد می شود. حتی اگر خودرو مجهز به 
کیسه هوا باشد، باید کمربند ایمنی را ببندید. برای 
که  جایی  تا  بایستی  راننده  خودرو،  بهتر  کنترل 
ممکن است روی صندلی به طور مناسب نشسته 
باشد. سرنشینان  داده  تکیه  پشتی صندلی  به  و 
در ردیف جلو نباید به درب های خودرو تکیه یا 

لم دهند.
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نحوه کار کیسه هوا:  �

1( چه زمانی کیسه هوا باد می شود؟ �
تا  یا  شدید  برخورد  جلو  از  خودرو  که  زمانی 
و  راننده  هوای  کیسه  باشد  داشته  شدید  حدی 
سرنشین جلو باد خواهد شد در واقع اگر شدت 
از حد مجاز فعال شدن  از جلو بیشتر  برخورد 
کیسه هوا باشد، باعث باد شدن این دو کیسه هوا 
می شود. فعال شدن کیسه هوا با توجه به شرایط 
مختلف پیش بینی شده و شدت برخورد،صورت 
از  باد شده و  به نحوی که کیسه هوا  می گیرد، 
سرنشینان خودرو محافظت می کند. فعال شدن 
کیسه هوای جلو فقط به سرعت خودرو بستگی 
شدت  به  هوا  کیسه  شدن  فعال  واقع  در  ندارد. 
برخورد، جهت برخورد و میزان کاهش سرعت 

خودرو در زمان برخورد بستگی دارد.
و  نماید  برخورد  دیوار  با  خودرو  جلوی  اگر 
سرعت  و  نشود  جابجا  یا  ندیده  صدمه  دیوار 
 )9~14mph( 14~23Km باد شدن کیسه هوا حدود
است  ممکن  مدل  نوع  به  بسته  که  بود  خواهد 
دیگر  مدل های  در  وجود  این  باشد.)با  متفاوت 
است  ممکن  هوا  کیسه  باد شدن  مقدار  خودرو، 

کمی بیشتر یا کمتر از این حد مجاز باشد.(
مختلف  زاویه های  و   سرعت  در  هوا  کیسه 
خواهد  باد  مختلفی  و شدت  با سرعت  برخورد 

شد. بطور مثال:
اگر خودرو به مانع ثابتی برخورد کند، سرعت  �

برخورد برای باد شدن کیسه هوا نسبت به مانع 
متحرک متفاوت خواهد بود.

برخورد  � سرعت  دهد،  شکل  تغییر  مانع  اگر 
که  مانعی  به  نسبت  هوا  کیسه  شدن  باز  برای 

تغییر شکل نداده است متفاوت خواهد بود.
ستون(  � )مانند  باریکی  مانع  به  خودرو  اگر 

باد شدن  برای  برخورد  نماید، سرعت  برخورد 
کیسه هوا نسبت به موانع عریض تر )مانند دیوار( 

متفاوت خواهد بود.
اگر خودرو به مانعی که کج می باشد برخورد  �

نماید سرعت برخورد برای باد شدن کیسه هوا 
نسبت به مانعی که به صورت عمود قرار گرفته 

متفاوت خواهد بود.
و  راننده  به  مربوط  جلو  هوای  کیسه های 
واژگون شدن خودرو،  زمان  در  جلو  سرنشین 

برخورد از عقب یا برخورد از کنار باد نمی شود، 
زیرا با باد شدن کیسه هوا در این شرایط کمکی 
در  کرد.  نخواهد  سرنشینان  نرسیدن  آسیب  به 
این موضوع را در نظر  هر برخوردی هیچ کس 
میزان  گرفتن  نظر  در  با  هوا  کیسه  که  نمی گیرد 
خودرو  تعمیرات  هزینه  یا  خودرو  صدمه دیدگی 
باید فعال شود. در مورد کیسه های هوای جلو، 
فعال شدن کیسه هوا براساس زاویه برخورد از 
نیز سرعت خودرو در  و  برخورد  جلو و شدت 
هنگام برخورد و و شتاب منفی ناشی از برخورد 

در نظر گرفته می شود.

2( چه عواملی باعث فعال شدن کیسه هوا  �
می شود؟ 

در صورت برخورد شدید خودرو، سنسور کیسه 
هوا سیگنال برخورد خودرو را تشخیص می دهد، 
سنسور کیسه هوای جلو با تشخیص برخورد از 
نتیجه کیسه  جلو، گاز را فعال و رها می کند در 
تمام  باد خواهد شد. مولد گاز کیسه هوا و  هوا 
کیسه  مدول  اجزای  از  همگی  مربوطه  تجهیزات 

هوا هستند.
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3( چگونه کیسه هوا از سرنشینان خودرو  �
محافظت می کند؟ 

تا  گرفته  متوسط  شدت  از  جلو  از  برخورد  در 
خیلی شدید یا برخوردهای تقریبًا نزدیک به جلوی 
خودرو، حتی اگر سرنشینان خودروکمربند ایمنی 
خود را بسته باشند ممکن است به غربیلک فرمان 
یا داشبورد برخورد نمایند. در مورد برخورد از 
اگر  حتی  شدید  خیلی  تا  متوسط  شدت  با  کنار 
بسته  را  خود  ایمنی  کمربند  خودرو  سرنشین 
خودرو  داخل  تجهیزات  به  است  ممکن  باشد، 
نقش  تکمیل کننده  هوا  کیسه  نماید،  برخورد 
نیروی  هوا  کیسه  است.  ایمنی  کمربند  حفاظتی 
باالی  قسمت  به  یکنواخت  طور  به  را  برخورد 
می شود  باعث  که  می کند  منتقل  سرنشین  بدن 
حرکت رو به جلوی سرنشین در زمان برخورد 
انواع  از  بسیاری  در  وجود  این  با  شود.  کمتر 
برخوردها، مانند واژگون شدن خودرو، برخورد 
از عقب و برخورد از کنار، کیسه هوا کار نمی کند 
زیرا بدن سرنشین در جهتی رو به کیسه هوای 
جلو بیشتر حرکت می کند. کیسه های هوای جانبی 
در بسیاری از انواع برخوردها مانند برخورد از 
یا تقریبًا نزدیک به جلوی خودرو، واژگون  جلو 
نمی کنند،  کار  عقب  از  برخورد  و  خودرو  شدن 

هوا  کیسه  به  رو  جهتی  در  سرنشین  بدن  زیرا 
حرکت می کند که مقابل ایربگ جلو قرار نمی گیرد 
عملکرد  تکمیل کننده  هوا  کیسه  که  بدانید  باید 
تکمیل کننده  نقش  و  است  ایمنی  کمربند  حافظتی 
و سرنشین  راننده  برای  در صورتی  هوا  کیسه 
جلو اعمال می شود که برخورد از جلو با شدت 
متوسط تا برخورد شدید و یا نزدیک به نواحی و 

قسمت های جلوی خودرو باشد.
4( پس از فعال شدن کیسه هوا چه شرایطی  �

به وجود می آید؟ 
پس از باد شدن کیسه هوا، به سرعت باد کیسه 
هوا  کیسه  عمل  سرعت  و  می شود  خالی  هوا 
اینکه  متوجه  حتی  سرنشینان  که  است  طوری 
اجزای  نمی شوند.  است  شده  فعال  هوا  کیسه 
مدول کیسه هوا در همین زمان کوتاه بسیار داغ 
می شوند. این اجزا شامل غربیلک فرمان که کیسه 
هوای راننده در مرکز غربیلک فرمان قرار داد و 
آن  در  جلو  سرنشین  هوای  کیسه  که  داشبورد 
تعبیه شده است. بعضی از اجزای کیسه هوا که با 
بدن سرنشین تماس دارند ممکن است گرم باشند 
اما این اجزا داغ نمی باشند. در زمان خالی شدن 
باد کیسه هوا از دریچه آن، کمی دود و غبار نیز 

می شود،  باد  هوا  کیسه  که  شدید  تصادفات  در 
ممکن است به دلیل تکان شدید و باد کیسه هوا 
هوای  کیسه  باد شدن  بردارد.  ترک  جلو  شیشه 
شدن شکستگی  بیشتر  باعث  نیز  جلو  سرنشین 

شیشه جلو خواهد شد.

خارج می شود. باد شدن کیسه هوا باعث پوشیده 
یا مسدود شدن محدوده دید راننده نمی شود و 
خودرو  از  سرنشینان  خروج  مانع  طور  همین 

نخواهد شد.

 احتیاط
آن  از  غباری  باد می شود،  هوا  کیسه  که  زمانی 
تنفسی  مشکالت  باعث  غبار  این  می شود،  خارج 
سایر  یا  آسم  بیماری  سابقه  دارای  افراد  برای 
از  جلوگیری  برای  می شود.  تنفسی  بیماری های 
این شرایط، سرنشینان در خودرو باید بالفاصله 
بیماری  سابقه  چنانچه  شوند.  پیاده  خودرو  از 
هوا  کیسه  شدن  باد  محض  به  و  دارید  تنفسی 
درب  یا  پنجره  شوید،  خارج  خودرو  از  نتوانید 
نمایید.  تنفس  تازه  باز کرده و هوای  را  خودرو 
اگر پس از باد شدن کیسه هوا مشکل تنفسی پیدا 

کردید، به پزشک مراجعه نمایید.
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یک  واقع  در  و  فعال می شود  بار  یک  هوا  کیسه 
هوا،  کیسه  شدن  باد  از  پس  است.  مصرف  بار 
تعویض  هوا  کیسه  اجزای  از  بعضی  است  الزم 
کیسه  نکنید،  تعویض  را  اجزا  این  چنانچه  شود. 
شد.  نخواهد  فعال  تصادف  بروز  زمان  در  هوا 
اجزای سیستم کیسه هوا شامل مجموعه مدول 
کیسه هوا و سایر اجزای آن باید تعویض شوند. 
تعمیرات  راهنمای  در  اجزای کیسه هوا  تعویض 

ارائه شده است. 
تشخیص  سنسور  به  مجهز  شما  خودروی 
که  است  عیب یابی  مدول  و  جلو  از  برخورد 
اطالعاتی را پس از برخورد خودرو ثبت می کند.

نمایندگی  به  هوا  کیسه  سیستم  بررسی  برای 
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید. تعمیر 
عدم  به  منجر  هوا  کیسه  نامناسب  نگهداری  و 

عملکرد مناسب کیسه هوا خواهد شد.
توصیه می شود برای تعمیر و نگهداری سیستم 
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

نمایید.

 احتیاط
در صورت صدمه دیدگی درپوش کیسه هوای 
سرنشین جلو و راننده یا صدمه دیدگی درپوش 
کیسه هوای جانبی روی پشتی صندلی راننده 
کار  درستی  به  هوا  کیسه  جلو،  سرنشین  یا 
راننده  هوای  کیسه  مدول  است  الزم  نمی کند. 
سرنشین  هوای  کیسه  و  فرمان  غربیلک  در 
جلو در داشبورد تعویض گردد. هرگز اقدام به 
باز کردن درپوش کیسه هوا نکنید در غیر این 

صورت صدمه خواهد دید.
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برای قفل کردن درب خودرو از بیرون، کلید را 
در مغزی سوئیچ جا زده و آن را در جهت حرکت 

برای قفل کردن درب از داخل خودرو، کلید قفل 
داخلی درب را فشار دهید.

3. درب های خودرو  �

درب و قفل های خودرو  �

 احتیاط
با افزایش دمای هوا، هوای داخل اتاق خودرو   �

نیز گرم خواهد شد.
در  تنها  را  خانگی  حیوان  یا  کودکان  هرگز   �
باعث  صورت  این  غیر  در  نکنید  رها   خودرو 
آسیب شدید آنها خواهد شد. کودکان ممکن است 
کلیدهای  سایر  یا  برقی  باالبر  شیشه  کلیدهای 
را  خودرو  حتی  یا  کرده  دستکاری  را  کنترل 

استارت بزنند.
داخل  در  ریموت  با  همراه  را  کودک  هرگز   �
خودرو تنها نگذارید. ممکن است به کودک آسیبی 

برسد.

 توجه
هنگام ترک خودرو باید تمام درب های خودرو 
بسته و قفل شده باشند، کلید را نیز همراه خود 

از خودرو خارج نمایید.

بستنباز کردن

کلید

عقربه های ساعت بچرخانید. برای باز کردن قفل 
درب، کلید را در خالف جهت حرکت عقربه های 
مغزی  در  کلید  چرخاندن  بچرخانید.با  ساعت 
سوئیچ درب جلو چپ در جهت حرکت عقربه های 
ساعت یا خالف حرکت عقربه های ساعت می توان 

چهار درب خودرو را همزمان باز یا بسته کرد.
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برای باز کردن درب خودرو از داخل، دستگیره 
داخلی درب را به سمت داخل خودرو بکشید.

خودرو،  داخل  از  درب  قفل  کردن  باز  برای 
دستگیره قفل درب را به سمت داخل بکشید.

دستگیره بیرونی درب را به سمت بیرون بکشید.
باز کردن درب جلو چپ )درب سمت راننده( 

دارای  راننده  سمت  درب  داخلی  دستگیره 
کامل  کشیدن  بار  یک  با  که  است  عملکردی 
دستگیره، درب باز می شود. زمانی که کلید قفل 
درب جلو چپ در حالت قفل قرار دارد، دستگیره 
داخلی درب را فقط با یک بار کشیدن بدون اینکه 
باز  می توان  باشد  قفل  کلید  کردن  باز  به  نیازی 

کرد.

)قفل و بسته بودن درب قبل از باز کردن(

)پس از کشیدن دستگیره داخلی درب، قفل درب
خودش با استفاده از دستگیره داخلی باز می شود(
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درب خودرو باز مانده است  �

نشانگر  این  باشد،  مانده  باز  خودرو  درب  اگر 
زمانی  تا  نشده  خاموش  نشانگرها  روی صفحه 

که درب خودرو بسته شود.

� سیستم مکانیکی ضدقفل درب جلو چپ

عملکرد سیستم مکانیکی ضدقفل:  �
زمانی که درب کناری خودرو باز است، کلید قفل 
قفل شود و  تا وارد حالت  را فشار دهید  داخلی 
در صورتی که دستگیره بیرونی را فشار ندهید 
و درب بسته شود، مکانیزم قفل شدن درب باز 
خواهد شد تا از قفل شدن ناخواسته درب کناری 
دارای  چپ  جلو  درب  شود.  جلوگیری  مقابل 

عملکرد مکانیکی ضد قفل است.

اگر خودرو مجهز به سیستم ضد قفل )مکانیکی( 
جا  خودرو  در  اشتباهًا  ریموت  چنانچه  باشد 
مانده باشد، کلید قفل داخلی درب عمل می کند اما 
وقتی که درب بسته می شود، می توان با استفاده 

از دستگیره بیرونی آن را باز کرد.

قفل کودک �
تمام درب های عقب خودرو مجهز به قفل کودک 
خودرو  سرنشین  اینکه  از  کودک  قفل  هستند. 
را  درب  داخلی  دستگیره  کودک(  )بخصوص 

کشیده و درب را باز کند جلوگیری خواهد کرد.

Locked

 توجه
قفل موقعیت در کودک قفل اهرم چنانچه
")LOCK("قرارداشتهباشد،دستگیرهرانکشیدزیرا

ممکناستدستگیرهدربصدمهببیند.
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نحوه فعال کردن قفل کودک:  �
درب عقب که می خواهید قفل شود را باز کنید. �
به  � نزدیک  درب  لبه  روی  کودک  قفل  اهرم 

وسط درب را پیدا  کنید.
اهرم را در موقعیت قفل قرار دهید. �

پس از فعال کردن قفل کودک، درب عقب را باز 
کنید.

کرد.  باز  بیرون  از  فقط  می توان  را  عقب  درب 

Unlocked

 توجه
کودک  قفل  به  مجهز  عقب  درب های  تمام   �

هستند.

قفل کودک در درب های عقب، راست و چپ   �
باید به طور دستی و به ترتیب فعال شوند

در  را  اهرم  کودک،  قفل  کردن  غیرفعال  برای 
موقعیت باز شدن قفل ")Unlocked(" قرار دهید.

باز می شود باز نمی شود

باز می شود باز می شود

دستگیره بیرونیدستگیره داخلی

دستگیره بیرونیدستگیره داخلی

)lock( قفل کودک

)unlock( قفل کودک
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باز کردن و بستن درب موتور  �
پایین و چپ  باز کردن درب موتور سمت  اهرم 

داشبورد قرار دارد.

شرح  به  موتور  درب  بستن  و  کردن  باز  نحوه 
زیر است:

را بکشید  اهرم  باز کردن درب موتور،  برای   .1
قفل درب موتور باز خواهد شد.2. دست خود را 
لبه  جلوی درب موتور قرار دهید، برای  در زیر 
باز کردن درب موتور، زبانه قفل را به سمت چپ 
بکشید، درب باز شده و درب موتور را با دستان 

خود باال آورید.

3. زمانی که درب موتور را تا ارتفاع مشخصی 
درب  زیر  در  شده  تعبیه  جک  دو  آورید،  باال 
اتوماتیک باال آمده و درب موتور  موتور، بطور 

را باز خواهند نمود.

درب  بایستی  موتور،  درب  بستن  از  پیش   .4
موتور را آهسته با دست پایین آورید تا مقاومت 
جک ها به صفر برسد. پس از اینکه درب موتور را 
تا ارتفاع مشخص پایین آوردید، دستان خود را 
رها کرده و اجازه دهید درب موتور پایین بیفتد. 
و  بکشید  باال  کمی  را  موتور  درب  آخر،  در 
قفل شده  و  بسته  موتور  درب  که  کنید  بررسی 
بایستی  نباشد،  قفل  موتور  درب  چنانچه  باشد. 

مراحل باال را مجدد تکرار نمایید.

   هشدار
را  موتور  درب  خودرو،  از  استفاده  از  قبل   �
کمی باال بکشید و مطمئن شوید که درب موتور 
صورت  این  غیر  در  باشد.  شده  قفل  و  بسته 
هنگام رانندگی ممکن است درب موتور باز شده 
و محدوده دید روبروی شما را بپوشاند و منجر 

به بروز تصادف شود.

�  هنگام بررسی موتور، جک های درب موتور 
را نیز از نظر عملکرد مناسب بررسی کنید تا از 
افتادن و آسیب بدنی درب موتور جلوگیری شود.
�  زمانی که درب موتور باز است، شروع به 
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باز کردن و بستن درب اتاق بار  �

برای باز کردن درب اتاق بار، قفل اهرم باز کردن 
درب اتاق بار را باز کرده و سپس درب اتاق بار 
را با دو دست به سمت عقب بکشید و به آرامی 
قرار  افقی  موقعیت  در  و  آورده  پایین  را  درب 
دهید. مهارکننده درب اتاق بار مجموعه درب را 

نگه می دارد.

حرکت نکنید، زیرا درب موتور جلوی دید شما را 
گرفته و ممکن است بیفتد و درب موتور صدمه 

ببیند.

 احتیاط
مطمئن شوید  بار،  اتاق  درب  بستن  از  پیش   �
دست یا اجزای بدن شما و دیگران در محدوده 

بستن درب اتاق بار قرار نداشته باشد.
�  هنگام باز کردن درب اتاق بار، نباید درب را 
از همان باال رها کرد. در غیر این صورت صدای 
بلندی شنیده شده و دچار آسیب بدنی می شوید. 

کاهش  باعث  درب  به  شده  وارد  ضربه  نیروی 
عمر مفید اجزای درب اتاق بار می شود.

اتاق بار، درب را کمی  �  پس از بستن درب 
به سمت جلو و عقب تکان دهید تا از قفل شدن 
درب مطمئن شده و در زمان رانندگی از باز شدن 
ناگهانی درب و افتادن درب در نتیجه ایجاد سر و 

صدای بلند جلوگیری شود.

و  آورید  باال  را  آن  بار،  اتاق  درب  بستن  برای 
کمی به سمت داخل فشار دهید تا درب اتاق بار 

قفل شود.
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درپوش باک سوخت در سمت چپ اتاق بار قرار 
دارد،  اهرم باز کردن درپوش باک سوخت پایین 
ستون کف خودرو و سمت صندلی جلوی چپ 

قرار دارد.
برای باز کردن درپوش باک سوخت، اهرم را به 
باک  درب  سوختگیری،  برای  بکشید.  باال  سمت 
عقربه های  حرکت  جهت  خالف  در  را  سوخت 
باک  درب  سپس  شود  باز  تا  بچرخانید  ساعت 

سوخت را روی پایه درپوش قرار دهید. 
از سوختگیری،  درب باک را در جای خود  پس 
عقربه های  حرکت  جهت  در  را  آن  و  داده  قرار 
ساعت بچرخانید تا زمانی که صدای کلیک شنیده 

شود، سپس درپوش باک سوخت را ببندید.

 احتیاط
اگربرفویخدراطرافدرپوشباکسوختوجود
روی میشود، باز سختی به درپوش باشد، داشته
درپوشضربهزدهیافشارآوریدتایخاطرافآنخرد
شدهوسپسدرپوشرابازکنید.ازخراشیدنیخاطراف
درپوشخوددارینمایید.درصورتلزوممایعضدیخ
مخصوصرارویدرپوشاسپریکنید)ازمایعضدیخ
موجوددررادیاتوراستفادهنکنید(یااینکهخودرورا
بهمحیطگرمیانتقالدادهتایخاطرافدرپوشباک

سوختذوبشود.

درپوش باک سوخت  �
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کلید شیشه باالبر برقی قفل کردن شیشه�   �

سمت  درب  پنل  روی  برقی  باالبر  شیشه  کلید 
راننده قرار دارد و راننده می تواند با استفاده از 
این کلید شیشه چهار درب خودرو را باال و پایین 
شیشه  کلید  نیز  درب ها  سایر  پنل  روی  آورد. 

باالبر برقی وجود دارد.
باال  سمت  به  را  کلید  شیشه،  آوردن  باال  برای 
به  را  کلید  شیشه،  آوردن  پایین  برای  و  بکشید 

پایین فشار دهید.
 توجه

برایجلوگیریازهرحادثهایاینوظیفهرانندهاست
کهازعملکردمناسبکلیدشیشهباالبرسایردربها
کنترل دورهای بصورت را آنها عملکرد و باشد مطلع

نمایید.

راننده  سمت  برقی  باالبر  شیشه  کلیدهای  پنل 
دارای کلید قفل شیشه نیز می باشد.با فشار دادن 
کلید قفل شیشه، سرنشینان جلو و عقب خودرو 
نمی توانند با کلید شیشه باالبر برقی کار کنند. اگر 
کلید قفل شیشه فعال باشد، راننده باز هم می تواند 

شیشه سایر درب ها را باال و پایین آورد.
اگر کلید قفل شیشه مجدد زده شود، قفل شیشه 
غیرفعال شده و می توان با استفاده از کلید شیشه 

باالبر برقی، شیشه را باال و پایین آورد.

 احتیاط
برقی باالبر شیشه کلیدهای است ممکن کودکان
رادستکاریکردهودرزمانعملکردشیشهدربین
شیشهگیرکنندودچارآسیببدنیشوند،اگرکودکی
درصندلیعقبقراردارد،رانندهبایدشیشهدربعقب

راقفلنماید.



118

رو
ود

 خ
دنه

م ب
ست

سی
رد 

ملک
: ع

وم
 س

صل
ف

جلو  سقفی  چراغ  روی  بر  موجود  کلیدهای 
عبارتند از: 

1. کلید های چراغ مطالعه چپ 
 "ON " 2. کلید کنترل درب ها  وضعیت

 "DOOR "3. کلید کنترل درب ها وضعیت
 "OFF "4. کلید کنترل درب ها وضعیت

5. کلید های چراغ مطالعه راست
6. چراغ مطالعه چپ

7. محل قرار دادن عینک
8. چراغ مطالعه راست

چراغ های داخلی خودرو  �

چراغ های سقفی جلو �

4. کلید چراغ های داخل خودرو  �

4

6 1

2

5

3

7 8
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1. با استفاده از کلید چراغ مطالعه راست و چپ 
به  را  چپ  و  راست  مطالعه  چرا غ های  می توان 

ترتیب روشن و خاموش کرد.
سقفی  چراغ  کنترل  برای  درب  کنترل  کلید   .2
جلو در سه حالت زیر یعنی روشن ماندن چراغ، 
وضعیت روشن شدن چراغ در صورت باز کردن 
ماندن چراغ  خاموش  حالت  و  درب های خودرو 

کاربرد دارد.
3. اگر کلید کنترل درب را در  موقعیت "2" سمت 
باقی  روشن  جلو  سقفی  چراغ  دهید  قرار  چپ 

می ماند.
 "3" موقعیت  در  را  درب  کنترل  کلید  چنانچه   .4
باز شود،  درب های خودرو  قفل  اگر  دهید،  قرار 
یا درب خودرو را باز کرده و اگر کلید را خارج 
نمایید، چراغ سقفی داخل خودرو روشن می شود.
ثانیه،   30 زمان  مدت  در  درب  بستن  از  پس  و 
این چراغ به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد. 
زمانی که درب های خودرو قفل هستند یا سوئیچ 
چراغ های  دارد،   قرار   ON موقعیت  در  خودرو 
خاموش  همزمان  طور  به  خودرو   داخل  سقفی 

می شوند.

چراغ درب  �

تنظیم دستی عملکرد ضد انعکاس نور   �
آینه دید عقب داخلی 

چراغ درب در داخل درب و در زیر لبه بیرونی 
درب قرار دارد.

چنانچه درب های جلو راست یا چپ را باز کنید، 
خواهند  روشن  مربوطه  درب  داخلی  چراغ های 
شد و پس از بستن درب مربوطه، چراغ های آن 

درب نیز خاموش می شود.
موقعیت آینه در شب

موقعیت آینه در روز

موقعیت  در  را  درب  کنترل  کلید  که  زمانی   .5
خاموش  چراغ سقفی  دهید،  قرار  "4" سمت چپ 

می شود.

اهرم عملکرد ضد انعکاس نور آینه
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آینه های بغل برقی  �

زمان  در  مناسبی  دید  بغل  آینه های  تنظیم  با 
رانندگی خواهید داشت.

سوئیچ خودرو را در موقعیت ACC قرار دهید و 
بر اساس نیاز خود برای تغییر موقعیت آینه های 
بغل کلید موقعیت "2" را در سمت راست یا چپ 
با تنظیم  این شرایط دید مناسبی  قرار دهید. در 

آینه های بغل راست و چپ به دست می آید.
کلید  بغل  آینه های  جهات  تنظیم  برای  سپس 

شماره "1" را فشار دهید.

باید  مناسب  دید  داشتن  برای  رانندگی  از  قبل 
زاویه آینه داخلی و آینه بغل را تنظیم کرده در 

ضمن سطح آینه ها باید تمیز باشد.
در زمان تنظیم آینه دید عقب داخلی، وسط آینه 
را گرفته و آن را به سمت باال یا پایین، راست یا 
پشت  به  نسبت  مناسبی  دید  تا  کنید  تنظیم  چپ 
عملکرد  از  استفاده  برای  باشید.  داشته  خودرو 
ضدانعکاس نور آینه در زمان رانندگی در شب 
را  آینه  در شب  نور  انعکاس  موقعیت ضد  لطفًا 

تنظیم نمایید.

1 2

 توجه
کلید کنترل و تنظیم آینه های بغل برقی روی پنل 
کلیدهای داشبورد و در سمت چپ غربیلک فرمان 

قرار دارد.

 احتیاط
نسبت  مناسبی  دید  رانندگی  زمان  در  اگر   �
بروز  به  منجر  باشید،  نداشته  خودرو  عقب  به 
دیدن  صدمه  خودرو،  دیدن  صدمه  تصادف، 
اجسام در اثر برخورد خودرو و به خطر افتادن 
رانندگی،  شروع  از  قبل  می شود.  افراد  زندگی 
آینه های دید عقب را به طور مناسب تنظیم کرده 

تا در زمان رانندگی دید مناسب و وسیعی نسبت 
عبوری  خودروهای  سایر  و  اطراف  اجسام  به 
خودرو  بین  مناسب  فاصله  اگر  باشید.  داشته 
تشخیص  را  خودرو  اطراف  در  اجسام  سایر  و 
ندهید ممکن است منجر به بروز تصادف، صدمه 
دیدن خودرو، صدمه دیدن اجسام در اثر برخورد 

خودرو و آسیب بدنی جدی شود.
بغل  آینه های  نامناسب  نگهداری  و  تعمیر     �
باعث صدمه دیدگی آینه می شود. در صورتی که 
یخ و برف روی سطح آینه وجود دارد، با کاردک 
و تراشیدن، یخ و برف را تمیز نکنید. اگر یخ یا 
شئ در مسیر حرکت آینه وجود دارد سعی نکنید 

با اعمال فشار آینه را باز یا جمع نمایید.
زمانی که موتور کار نمی کند، چراغ های داخل   �
خودرو را به مدت طوالنی روشن باقی نگذارید، 
خواهد  خالی  باتری  شارژ  صورت  این  غیر  در 

شد.
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چراغ های بیرونی خودرو  �

1

24 43

1

23 2

1- چراغ ترمز باال )سوم(
2- چراغ مه شکن عقب
3- چراغ پالک خودرو

4- مجموعه چراغ های عقب

1- چراغ راهنمای جانبی
2- مجموعه چراغ های جلو
3- چراغ های مه شکن جلو
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چراغ نورباال  �

1( در صورت رانندگی در شب و اگر نور محیط 
می شود  استفاده  باال  نور  چراغ  از  نباشد،  کافی 
قابل  جاده  سطح  در  دور  فاصله  در  اجسام  تا 

تشخیص باشد.
زمانی  و  شب  در  رانندگی  هنگام  چراغ  این  از 
که نور محیط کافی نیست استفاده می شود )در 
در  را  کلید  لطفًا  هستید  خودرو  در  که  صورتی 

حالت نور پایین قرار دهید(.
قرار   "ON" موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   )2

چراغ موقعیت/ چراغ رانندگی در روز

مجموعه چراغ  های جلوچراغ راهنمای جلو

در  را  راهنما  دسته  روی  چرخشی  کلید  دهید، 
عقربه های ساعت چرخانده  خالف جهت حرکت 
و از موقعیت اولیه در موقعیت   قرار دهید.
دسته راهنما را به سمت عقب فشار دهید تا چراغ 
در صفحه  نشانگر   و  روشن شود  باال  نور 

نشانگرها روشن شود.
3( هنگام سبقت اگر در مرحله "2" دسته راهنما را 
از موقعیت اولیه به سمت فرمان بکشید، به سایر 
گرفتن  سبقت  قصد  که  می دهید  اطالع  رانندگان 

دارید.
چراغ موقعیت جلو )چراغ کوچک(  �

صورت  به  جلو،  چراغ های  تنظیم  اهرم   )1
در  دارد.  قرار   Auto حالت  روی  بر  پیش فرض 
محیط،  روشنایی  تشخیص  سنسور  حالت  این 
چراغ ها  محیط،  روشنایی  تغییرات  براساس 
باال  نور  چراغ  می کند.2(  خاموش  یا  روشن  را 
می تواند در شرایطی که نور محیط و میزان دید 
به  جاده ها  در  شب  هنگام  در  یا  و  نیست  کافی 
راننده برای دیدن بهتر اجسام در فاصله دور در 
سطح جاده و افزایش فاصله قابل مشاهده کمک 

نماید.
محیط  کردن  روشن  برای  می توان  چراغ  این  از 
پیرامونی خودرو در شب هنگام و زمانی که نور 
محیط کم است نیز استفاده کرد )در صورتی که 
در داخل خودرو هستید و نیازی به روشن کردن 
محیط بیرونی ندارید، از حالت نور پایین استفاده 

کنید(.
در  را  راهنما  دسته  روی  چراغ  مدور  کلید   )2
خالف حرکت عقربه های ساعت از موقعیت اولیه 
نشانگر  چراغ  بچرخانید،  کوچک   چراغ  به 

 در صفحه نشانگرها روشن می شود. 
دسته راهنما )کلید چراغ(

کلید چرخشی کنترل چراغ

کلید مدور چراغ مه شکن
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چراغ رانندگی در روز  �
از چراغ رانندگی در روز برای نشان دادن وجود 
خودرو در روز استفاده می شود این چراغ ها در 

دو طرف و جلوی خودرو قرار دارند.

چراغ نور پایین  �
1( در زمان رانندگی در شب، اگر با شرایط جاده 
آشنایی دارید )جاده مجهز به چراغ است( و در 
مسافت های طوالنی و برای حفظ ایمنی از چراغ 

نور پایین استفاده نمایید.
2( سوئیچ خودرو را در موقعیت "ON" قرار دهید 
و کلید مدور روی دسته راهنما را در خالف جهت 
از  را  آن  و  بچرخانید  ساعت  عقربه های  حرکت 
موقعیت اولیه در موقعیت  قرار دهید تا چراغ 

باز کردن مجموعه چراغ های جلو  �
مجموعه چراغ های جلو شامل 1 چراغ نور باال/ 
 3 و  جلو  راهنمای  چرا غ های   2 پایین  نور  چراغ 
چراغ کوچک و چراغ های رانندگی در روز است.

1. مراحل تعویض المپ چراغ نور باال/ چراغ نور 
پایین:

a( درپوش پالستیکی عقب چراغ نور باال و نور 

 توجه
باالی  در  محیط  روشنایی  تشخیص  سنسور 
دادن  قرار  از  دارد.  قرار  راننده  سمت  داشبورد 
قسمت  این  در  شئ  هر  چسباندن  یا  اجسام 
سنسور  صورت  این  غیر  در  نمایید.  خودداری 

نمی تواند به درستی عمل کند.

صفحه  در  نشانگر   همزمان  شود،  روشن 
نشانگرها نیز روشن خواهد شد.

چراغ های راهنما  �
1( در زمان گردش به راست یا چپ از این چراغ 
برای اطالع به سایر رانندگان استفاده می شود از 
این چراغ می توان در زمان تغییر مسیر به سمت 

راست یا چپ استفاده کرد.
2( سوئیچ خودرو را در موقعیت "ON" قرار دهید 
به  مسیر  تغییر  به  توجه  با  را  راهنما  دسته  و 
سمت باال یا پایین فشار دهید. همزمان چراغ های 
نشانگر راهنما  یا  با توجه به تغییر مسیر به 
سمت راست یا چپ در صفحه نشانگرها شروع 

به چشمک زدن می کنند.

پایین را در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت 
چرخانده و آن را باز کنید.

b( کانکتور را از پشت المپ جدا کرده و بست را 
باز نمایید.

پیاده  دقت  با  را  پایین  باال/  نور  چراغ  المپ   )c
نمایید.

یا  ندهید  تکان  را  المپ  کردن،  باز  زمان  در   )d
نچرخانید.

2. مراحل تعویض المپ چراغ راهنمای جلو:
جهت  خالف  در  را  راهنما  چراغ  المپ  پایه   )a

حرکت عقربه های ساعت چرخانده و باز نمایید.
b( المپ را با دقت از پایه المپ پیاده نمایید.

یا  ندهید  تکان  را  المپ  کردن،  باز  هنگام   )c
نچرخانید.
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تنظیم زاویه تابش نور چراغ های جلو  �

1( با کلید چراغ جلو در اتاق می توان فاصله نور 
و ارتفاع نور چراغ نور پایین را تنظیم کرد. این 
پنل کلیدهای داشبورد و در سمت چپ   کلید در 

غربیلک فرمان قرار دارد.
نور  زاویه  و  فاصله  کلید،   کردن  تنظیم  با   )2
با مسیرهای مختلفی که  پایین مطابق  چراغ نور 
خودروهای مختلف در آن مسیر حرکت می کنند 
تنظیم می گردد. هر چه کلید را در موقعیت باالتری 
قرار دهید، ارتفاع نور هم با توجه به موقعیت کلید 

افزایش می یابد.

در  خودرو  سوئیچ  باید  چراغ  تنظیم  برای   )3
موقعیت "ON" قرار داشته باشد.

چراغ مه شکن جلو  �

زمانی که شرایط آب و هوایی نامساعد است و 
از چراغ  مه آلود(  )مانند هوای  ندارید  دید خوبی 
مه شکن جلو برای اینکه دید بهتری نسبت به جاده 
داشته باشید استفاده کنید تا ایمنی سرنشینان و 

خود شما حفظ گردد.
2( سوئیچ خودرو را در موقعیت "ON" قرار دهید، 
کلید مدور دسته راهنما را در موقعیت اول )چراغ 
قرار  پایین(  نور  )چراغ  دوم  موقعیت  یا  کوچک( 
دهید، سپس کلید چراغ مه شکن ها را در موقعیت 

کلید تنظیم زاویه چراغ جلو

 احتیاط
مدت  به  نباید  المپ  پایه  یا  پشت  درپوش   �
و  رطوبت  غبار،  و  گرد  زیرا  باشد  باز  طوالنی 
آلودگی ممکن است وارد چراغ شده و بر عملکرد 
المپ  کردن  پیاده  از  پس  می گذارد.  تأثیر  چراغ 
بالفاصله المپ جدید را جایگزین کرده و درپوش 

پشت و پایه المپ را در جای خود نصب کنید.
چراغ های جلو از نوع ترکیبی هستند و برای   �
آنها باید از المپ هالوژنی قابل تعویض استفاده 
کنید. تعویض المپ چراغ از طریق محفظه موتور 
باز  از  پس  می شود  توصیه  اما  می شود  انجام 

کردن کامل چراغ آن را تعویض نمایید.
هنگام تعویض المپ، باید المپ را از قسمت   �
پالستیکی آن بگیرید و به حباب شیشه ای المپ 

دست نزنید چون داغ است.
یا  نچرخانید  را  المپ  کردن،  باز  زمان  در   �

تکان ندهید.
آن  بایستی  جلو  چراغ  مجدد  نصب  از  پس   �

به  چراغ  کردن  تنظیم  برای  لطفًا  کرد.  تنظیم  را 
مراجعه  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی 

نمایید.
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روشن  جلو  مه شکن  چراغ های  دهید،  قرار   
در  نیز  جلو   مه شکن  چراغ  نشانگر  و  شده 
شد.مراحل  خواهد  روشن  نشانگرها  صفحه 

تعویض المپ چراغ مه شکن جلو
1( چراغ مه شکن جلو را باز کنید.

2( پایه المپ را در خالف جهت حرکت عقربه های 
ساعت بچرخانید تا پایه المپ جدا شود.

3( المپ چراغ را از پایه آن پیاده نمایید. 
و  کرده  تعویض  را  جلو  مه شکن  4( المپ چراغ 

پایه المپ را مجدد نصب نمایید.

چراغ مه شکن عقب  �

1( زمانی که سطح دید مناسبی در جاده وجود 
ندارد )هوای مه آلود و بارندگی( و برای جلوگیری 
از وقوع تصادف و ترافیک از چراغ مه شکن عقب 
استفاده می شود تا عابرین پیاده و سایر رانندگان 

از وجود خودروی شما آگاه شوند.
قرار   "ON" موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   )2
چراغ  به  مربوط  راهنما  دسته  مدور  کلید  دهید، 
اول )چراغ کوچک(  را در موقعیت  های مه شکن 
دهید،  قرار  پایین(  نور  )چراغ  دوم  موقعیت  یا 
موقعیت   در  را  مه شکن ها  چراغ  کلید  سپس 

مراحل تعویض المپ چراغ مه شکن عقب:
چراغ  و  عقب  )مه شکن  شامل  چراغ  مجموعه   )1

دنده عقب( را پیاده کنید.
خالف  در  را  عقب  مه شکن  چراغ  المپ  پایه   )2
جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و پایه 

المپ را پیاده نمایید.
باز  آن  پایه  از  را  عقب  مه شکن  چراغ  المپ   )3

نمایید.
4( المپ چراغ مه شکن عقب را تعویض کرده و 

پایه المپ را مجدد نصب نمایید.

 توجه
زمانی که کلید مدور را در موقعیت چراغ مه شکن 
عقب قرار می دهید یعنی چراغ های مه شکن عقب 
روشن می شوند. کلید مدور  به طور اتوماتیک در 
اگر  و  قرار می گیرد  مه شکن جلو  موقعیت چراغ 
مجدد کلید مدور را بگردانید چراغ مه شکن عقب 

خاموش خواهد شد.
چراغ مه شکن عقب

شده  روشن  عقب  مه شکن  چراغ های  دهید.  قرار 
همزمان نشانگر چراغ مه شکن عقب  در صفحه 

نشانگرها نیز روشن خواهد شد.
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چراغ های ترمز  �

1( از چراغ های ترمز برای هشدار به رانندگان و 
عابرین پیاده که در پشت خودرو حرکت می کنند 

استفاده می شود.

چراغ های دنده عقب  �

مراحل تعویض المپ چراغ ترمز:
1( مجموعه چراغ های عقب را پیاده نمایید.

2( پایه المپ چراغ ترمز را در خالف جهت حرکت 
را جدا  پایه المپ  و  عقربه های ساعت چرخانده 

نمایید.
3( المپ چراغ ترمز را از پایه پیاده کنید.

4( المپ چراغ ترمز را تعویض کرده و مجدد پایه 
را نصب کنید. چراغ های ترمز

چراغ ترمز باال )سوم(

هشدار  تکمیل کننده  )سوم(  باال  ترمز  چراغ   )2
چراغ های ترمز است.

3( اگر هنگام رانندگی پدال ترمز را فشار دهید، 
چراغ های ترمز روشن می شوند.

عقب  به  رو  حرکت  در  جاده  ایمن  شرایط  از 
برای  نیاز  صورت  در  نمایید.  حاصل  اطمینان 
جلوگیری از افتادن خودرو در بستر نرم جاده و 
یا دست انداز از خودرو پیاده شده و شرایط جاده 

را مجدد بررسی نمایید.
 احتیاط

برای حفظ ایمنی خود و دیگران لطفًا قبل از   �
رانندگی چراغ های ترمز را از نظر عملکرد مناسب 
بررسی کنید. در صورت وجود ایراد یا خرابی، 
لطفًا در اسرع وقت آن را تعمیر کرده تا از بروز 

حادثه جلوگیری شود.
 LED نوع  از  )سوم(  باال  ترمز  چراغ  المپ    �
استاندارد  دستورالعمل های  به  توجه  است.با 
نمی توان چراغ را به طور جداگانه تعویض کرد. 
در صورت نقص عملکرد چراغ برای بررسی آن 
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

کنید.
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به  هشدار  برای  عقب  دنده  چراغ های  از   )1
خودرو  پشت  در  که  پیاده  عابرین  و  رانندگان 

حرکت می کنند، استفاده می شود.
2( اگر هنگام حرکت با دنده عقب پدال ترمز فشار 

داده شود، چراغ ترمز روشن خواهد شد.

مراحل تعویض المپ چراغ دنده عقب
عقب  مه شکن  و  عقب  دنده  مجموع چراغ های   )1

را پیاده کنید.
2( پایه المپ را در جهت خالف حرکت عقربه های 

ساعت چرخانده و پایه المپ را پیاده نمایید.
3( المپ چراغ دنده عقب را از پایه باز کنید.

4( المپ چراغ دنده عقب را تعویض کرده و پایه 
المپ را مجدد نصب نمایید.

چراغ های راهنمای عقب  �

و  مسیر  تغییر  برای  عقب  راهنمای  چراغ  از   )1
هشدار به راننده و عابرین پیاده در پشت خودرو 

استفاده می شود.
2( سوئیچ خودرو را در موقعیت "ON" قرار دهید 
و دسته راهنما را به سمت باال یا پایین با توجه 

به تغییر مسیر خودرو فشار دهید.
به  توجه  با  مربوطه  راهنمای  چراغ  نشانگرهای 
تغییر مسیر خودرو در صفحه نشانگرها روشن 
مراجعه  راهنما  چراغ  دیاگرام  )به  شد  خواهد 

گردد(.

مراحل تعویض المپ چراغ راهنمای عقب:
1( مجموعه چراغ های عقب را پیاده کنید.

2( پایه المپ چراغ های راهنمای عقب را در خالف 
پایه  و  عقربه های ساعت چرخانده  جهت حرکت 

المپ را پیاده نمایید.
3( المپ چراغ راهنمای عقب را از پایه باز کنید.

4( المپ چراغ راهنمای عقب را تعویض کرده و 
پایه چراغ را مجدد نصب نمایید.

 توجه
  برای جلوگیری از برخورد با مانع لطفًا هنگام 
بررسی  را  جاده  شرایط  عقب  دنده  با  حرکت 

نمایید.

 توجه
از  عبور  یا  و  زدن  دور  هنگام  می شود  توصیه 
از  زدن  دور  از  قبل  متر   100 تا   50 تقاطع ها، 
چراغ های راهنما استفاده کنید تا سایر رانندگان 
مسیر  تغییر  از  طرف  دو  در  پیاده  عابرین  و 
تصادف  بروز  از  تا  شوند  آگاه  شما  خودروی 

جلوگیری گردد.
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چراغ موقعیت عقب چراغ  پالک خودرو�  چراغ راهنمای جانبی�   �

سایر  به  کوچک(  )چراغ  عقب  موقعیت  چراغ   )1
خودروهای عقب و عابر پیاده که از عقب می آیند 

وجود و پهنای خودروی شما را نشان می دهد.
در  را  راهنما  دسته  روی  چراغ  مدور  کلید   )2
خالف حرکت عقربه های ساعت از موقعیت اولیه 
به چراغ موقعیت  بچرخانید، چراغ نشانگر 

 در صفحه نشانگرها روشن می شود.

1( از چراغ پالک خودرو برای ایجاد امکان رؤیت 
پالک خودرو به افراد خارج از خودرو در هنگام 

شب استفاده می شود.
2( پس از روشن شدن چراغ  موقعیت) چراغ کوچک( 
خودرو، چراغ پالک خودرو نیز روشن می شود.

می توان  جانبی  راهنمای  چراغ  از  استفاده  با   )1
عابرین  و  رانندگان  به  را  خودرو  مسیر  تغییر 

کناری نشان داد.
قرار   "ON" موقعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   )2
دهید دسته راهنما را با توجه به تغییر مسیر به 
سمت باال یا پایین فشار دهید تا چراغ های راهنما 

روشن شوند. 
همزمان نشانگر چراغ های راهنما با توجه به تغییر 
مسیر و مطابق تصویر در صفحه نشانگر روشن 
خواهد شد. چراغ  راهنمای جانبی روی آینه های 

بغل به صورت یکپارچه نصب شده است.

چراغ پالک خودروچراغ موقعیت عقب

چراغ راهنمای جانبی
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چراغ های شبرنگ )انعکاسی(  �

که  است  نور  انعکاس  دارای حالت  شبرنگ عقب 
بودن  پارک  صورت  در  را  شما  ایمنی  و  امنیت 

خودرو در هنگام شب فراهم می کند.

شبرنگ

 احتیاط

برای جلوگیری  تعویض المپ های  زمان  در   �
باال  را  ترمزدستی  خودرو،  ناگهانی  حرکت  از 
بکشید. برای جلوگیری از سوختن موتور محرکه 
تعویض  نور و سوختن المپ ها در زمان  تنظیم 
و  داده  قرار   "LOCK" موقعیت  در  را  آنها سوئیچ 

اجازه دهید مجموعه چراغ ها خنک شود.
کابل  ابتدا  چراغ ها،  المپ  تعویض  زمان  در   �
منفی باتری را جدا کنید تا از صدمه دیدن چراغ 
و دسته سیم های داخلی خودرو جلوگیری گردد. 
مشابه  ولتاژ  با  المپ  با  را  سوخته  المپ  لطفًا 
تعویض کنید در غیر این صورت فیوز یا مدارات 

صدمه خواهند دید.
برای  کافی  مهارت  یا  و  مناسب  ابزار  اگر   �
به  نیاز  صورت  در  ندارید،  را  المپ  تعویض 
تعویض المپ مجبور هستید سایر اجزاء را نیز 

پیاده کنید. 
به  دسترسی  برای  بخواهید  اگر  بخصوص   �
و  نمایید  پیاده  را  جلو  چراغ های  مجموعه  المپ 
در نتیجه پیاده و نصب مجموعه چراغ های جلو 
ممکن است به خودرو صدمه وارد نمایید. توصیه 

مجاز  نمایندگی  به  المپ  تعویض  برای  می شود 
شرکت کرمان موتور مراجعه شود.

باشد،  � مرطوب  یا  سرد  هوا  که  صورتی  در 
ممکن است چراغ های جلو بخار بگیرد. این حالت 
قاب  بین  دمای  که  می آید  وجود  به  در صورتی 
المپ جلو در بیرون و داخل قاب متفاوت باشد. 
پس از باز کردن چراغ جلو بخار درون قاب چراغ 
بخار  هنوز  است  ممکن  می شود.  محو  تدریج  به 
در لبه های قاب چراغ جلو وجود داشته باشد. این 
یا  شرایط ممکن است برای چراغ های دنده عقب 

راهنما نیز به وجود آید.

�  بخار درون قاب چراغ هیچ تأثیری بر عمر 
مفید سیستم روشنایی خودرو نخواهند داشت
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تنظیم فاصله فرمان ارتفاع غربیلک فرمان�   �

حال  در  و  مستقیم  مسیر  در  خودرو  زمانیکه 
متمایل  و چپ  راست  به  چرخ ها  و  است  سکون 
و  راست  سمت  به  را  فرمان  غربیلک  نیستند، 
را  فرمان   غربیلک  دهید و خالصی  چپ حرکت 
خالصی  استاندارد  مقدار  نمایید.  اندازه گیری 

بایستی بین 16 تا 32 میلیمتر باشد.
هیدرولیک  فرمان  مکانیزم  به  مجهز  اگر خودرو 
باشد، در حالی که موتور در جا و در دور آرام 
کار می کند باید خالصی غربیلک فرمان را اندازه 

گرفت.

لقی غربیلک فرمان  �
غربیلک  چرخاندن  هنگام  که  کنید  بررسی  ابتدا 
فرمان، فرمان لرزش دارد یا به سختی چرخانده 
کشیده  سمت  یک  به  فرمان  اینکه  یا  می شود 

می شود.
اگر تشخیص دادید که لقی اجزای فرمان بیش از 
اندازه زیاد است، یا فرمان لق می باشد یا سایر 
بررسی  برای  بالفاصله  دارد،  وجود  ایرادات 
با نمایندگی مجاز شرکت کرمان  سیستم فرمان 

موتور تماس بگیرید.

ارتفاع غربیلک فرمان را براساس شیوه رانندگی 
خود تنظیم نمایید.

روش تنظیم کردن: اهرم قفل فرمان را شل کنید، 
با دو دست غربیلک فرمان را نگه دارید و آن را 
در موقعیت مناسب فشار داده و سپس اهرم را 

در موقعیت قفل قرار دهید.

1. سیستم فرمان  �

16-32 mm
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تخلیه و تعویض روغن هیدرولیک  پر کردن به روش متداول�   �

1. خودرو را جک زده و باال آورید.
2. بست شیلنگ برگشتی روغن مربوط به فرمان 
و جعبه فرمان را جدا کرده و لوله روغن را پیاده 

نمایید.
کوتاه  مدت  در  فرمان،  روغن  تخلیه  از  پس   .3
در  را  فرمان  غربیلک  و  کرده  روشن  را  موتور 
و  راست  به سمت  کاماًل  ثانیه   15 از  کمتر  مدت 
چپ بچرخانید تا زمانی که روغن باقی مانده در 

لوله کاماًل تخلیه شود.

فرمان  جعبه  به  را  روغن  برگشت  شیلنگ   .1
متصل کرده و به مقدار مجاز روغن اضافه نماید.
شده  مشخص  نشانگر  خط  لبه  تا  را  روغن   .2
روی مخزن اضافه نمایید سپس غربیلک فرمان 
که  تا زمانی  بمانید  منتظر  و  بچرخانید  کاماًل  را 
اضافه  روغن  مجدد  یابد.  کاهش  روغن  سطح 
کرده تا سطح روغن بین دو خط قرار گیرد، بهتر 

است 2 تا 3 مرتبه این کار را تکرار کنید.
3. خودرو را از جک خارج کنید و خودرو را پایین 
آورید، موتور را روشن کرده و اجازه دهید چند 

دقیقه در جا و در دور آرام کار کند و غربیلک 
فرمان را به سمت راست و چپ بچرخانید.

4. سطح روغن را بررسی کنید و مطمئن شوید 
لزوم  دارد، در صورت  قرار  که در سطح مجاز 

مجدد روغن اضافه نمایید.

پر کردن با کمک دستگاه خالء �
1. روغن فرمان را در حد مجاز به مخزن اضافه 
کنید. توجه داشته باشید که با کاهش سطح روغن 
باید روغن اضافه شود تا از مخلوط شدن روغن 

و هوا جلوگیری گردد.
2. خودرو را از جک خارج کنید و خودرو را پایین 
آورید، موتور را روشن کرده و اجازه دهید چند 
دقیقه در جا و در دور آرام کار کند و غربیلک 

فرمان را به سمت راست و چپ بچرخانید.
3. سطح روغن را بررسی کنید و مطمئن شوید 
لزوم  دارد، در صورت  قرار  که در سطح مجاز 

مجدد روغن اضافه نمایید.
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اتصاالت فرمان  �
بررسی کنید که سیبک فرمان شل نشده باشد، در 
صورت شل بودن سیبک بالفاصله برای بررسی 
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

نمایید.

شنیدن سر و صدای غیرعادی از سیستم   �
فرمان 

فرمان  که  زمانی  یا  فرمان  چرخاندن  زمان  در 
ثابت است و چرخانده نمی شود، سیستم فرمان 
را از نظر سر و صدای غیرعادی بررسی کنید. 
اگر امکان تشخیص و برطرف کردن سر و صدا 
وجود ندارد، بالفاصله با نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور تماس بگیرید.
به طور کلی سر و صدا در اثر شل شدن اتصاالت 
فرمان، وجود هوا در سیستم فرمان هیدرولیک، 
کاهش سطح روغن فرمان یا تداخل عملکرد سایر 

اجزای سیستم فرمان به وجود می آید.
جعبهفرمانهیدرولیکدندهشانهایجعبهفرمان

42.7نسبتزاویهدنده

روغنATF IIIنوعروغنفرمان

)L(0.8ظرفیتمخزنروغنفرمان

)Mpa(8.8حداکثرفشارعملکردی

)L/min(8.25میزانروغندرگردشسیستم

پارامترهای فنی سیستم فرمان  �
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2. سیستم ترمز  �

بررسی کنید که میزان حرکت ترمزدستی مناسب 
جاده  در  خودرو  پارک  برای  اگر  اینکه  و  باشد 
می شود،  استفاده  ترمزدستی  از  فقط  شیب دار 

ترمزدستی به درستی کار می کند.

نحوه کار با ترمزدستی  �
فعال  ترمزدستی  بکشید،  باال  را  ترمزدستی   .1
می شود، اگر ترمزدستی را به پایین فشار دهید، 

ترمزدستی غیرفعال و آزاد می شود.
2. زمان پارک خودرو، اگر از ترمزدستی استفاده 

شود، چراغ نشانگر ترمزدستی  روشن شده 
که نشان دهنده فعال بودن ترمزدستی است

.3. پیش از استفاده از خودرو، حتمًا ترمزدستی 
نشانگر  چراغ  صورت  این  در  نمایید.  آزاد  را 

ترمزدستی خاموش خواهد شد.

نحوه درگیر کردن ترمزدستی  �
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار 
چراغ  نمایید،  درگیر  را  ترمزدستی  اگر  دارد 
راندن  از  پیش  شد.  خواهد  روشن  ترمز  هشدار 

خودرو، الزم است ترمزدستی آزاد شود.

روش آزاد کردن ترمزدستی:  �
انتهای  باال بکشید، دکمه در  را کمی  ترمزدستی 
پایین  به  رو  و  داده  فشار  را  ترمزدستی  دسته 

حرکت دهید، ترمزدستی آزاد خواهد شد.

پارک کردن خودرو روی جاده شیب دار   �
در  دستی،  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 
کشیده  باال  ترمزدستی  خودرو  پارک  زمان 
می شود، هنگام پارک خودرو در سرباالیی دسته 
دنده را در موقعیت دنده یک قرار دهید و برای 
در  را  دنده  دسته  سرازیری  در  خودرو  پارک 

موقعیت دنده عقب قرار دهید.

� پارک کردن خودرو در صورت روشن بودن 
موتور 

که  بسته  محیطی  در  خودرو  پارک  صورت  در 
به  موتور  ندهید  اجازه  ندارد  هم  مناسبی  تهویه 
که  اگزوز  گاز  زیرا  باشد،  روشن  طوالنی  مدت 
برای  و  شده  خودرو  اتاق  وارد  است  خطرناک 
سالمتی افراد مضر بوده و حتی زندگی آنها به 

خطر می افتد.

محل پارک خودرو  �
قابل   مواد  آن  در  که  در محلی  پارک خودرو  از 
اشتعال مانند علف و برگ درختان خشک وجود 
دارد خودداری نمایید. زیرا لوله اگزوز بسیار داغ 
خواهد  وجود  به  آتش سوزی  راحتی  به  و  است 

آمد.

خارج شدن از خودرو  �
هنگام خارج شدن از خودرو، سوئیچ خودرو را 
همراه داشته باشید، ترمزدستی را باال بکشید و 
تمام درب ها را قفل نمایید، سعی کنید خودرو را 

در محلی با روشنایی مناسب پارک نمایید.

ترمزدستی  �
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مقدار حرکت ترمزدستی  �
ترمزدستی را باال بکشید و تعداد صدای "کلیک" 
بررسی  را  می شود  ایجاد  وسیله جغجغه  به  که 
کنید. هر صدا نشان دهنده جابجا شدن دندانه ها 
به وسیله ترمزدستی است. در شرایط معمولی، 
تعداد جابجایی دندانه ها به وسیله ترمزدستی در 

حد مجاز خواهد بود.
مقدار حرکت ترمزدستی: 10~7 دندانه.

اگر میزان حرکت ترمزدستی در حد مجاز نباشد، 
مجاز  نمایندگی  با  سیستم  بررسی  برای  لطفًا 

شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

یک  از  پس  شود،  خاموش  خودرو  هنگامی که 
کمکی  سیستم  ترمز،  پدال  فشردن  دوبار  یا 
اگر  کرد.  نخواهد  عمل  دیگر  ترمز  هیدرولیکی 
بر  اعمال  جهت  الزم  فشار  دهد  روی  اتفاق  این 
روی پدال ترمز، بسیار افزایش خواهد یافت. این 
مسئله بسیار مهم است مخصوصًا در صورتی که 
خودرو یدک کشیده می شود. بسیار حائز اهمیت 
این موضوع توجه ویژه ای داشته  به  لطفًا  است، 

باشید.

بوستر و پدال ترمز  �

شوید  مطمئن  ترمز  پدال  مناسب  عملکرد  از   .1
داده  فشار  کاماًل  ترمز  پدال  که  زمانی  اینکه  و 

می شود میزان حرکت پدال مناسب است.
مقدار رگالژ استاندارد پدال ترمز 

میزان خالصی پدال: 3 تا 8 میلی متر
میزان حرکت پدال: 110 میلی متر

2. عملکرد بوستر ترمز را بررسی کنید. از فاصله 
مناسب بین کفپوش و پدال مطمئن شوید.

سیستم ترمز رانندگی  �
مداری  ترمز  یک سیستم  واقع  در  ترمز  سیستم 
آسیب  مدارها  از  یکی  که  زمانی  است.  دوگانه 
بیفتد، مدار دیگر می تواند عمل  از کار  می بیند و 
مواقع  در  نماید،  متوقف  را  خودرو  و  کرده 
نیروی بیشتری  با  باید  پدال ترمز را  اضطراری 
نسبت به حالت معمولی فشار دهید، زیرا در این 
حالت توقف خودرو در مسافت کوتاه با مشکل 
ندارد،  کار وجود  این  امکان  اگر  انجام می شود. 
محل مناسبی را برای پارک خودرو انتخاب کرده 
کرمان  شرکت  امداد  یا  و  مجاز  نمایندگی  با  و 

موتور تماس بگیرید.

بوستر خأل  �
تولید  خأل  از  ترمزگیری  نیروی  افزایش  برای 
شده به وسیله موتور و پمپ خأل کمکی استفاده 

می شود.
شود،  خاموش  موتور  رانندگی  هنگام  اگر 
داده در  از دست  را  تولید خأل  منبع  بوستر خأل 
فاصله  و  یافته  کاهش  ترمزگیری  نیروی  نتیجه 
ترمزگیری بیشتر می شود، خاموش کردن موتور 

هنگام رانندگی ممنوع است.
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روغن ترمز و مخزن روغن ترمز  �

سطح روغن ترمز و روغن کالچ  �
مخزن روغن ترمز در جلو و سمت چپ دیواره 
محفظه موتور نصب شده است و از آن به عنوان 

مخزن روغن کالچ هم استفاده می شود.
قرار  نظر  از  را  مخزن  درون  ترمز  روغن  سطح 
سطح  اگر  کنید.  بررسی  مجاز  سطح  در  داشتن 
است،  پایین تر  )حداقل(   MIN عالمت  از  روغن 
توصیه می شود روغن ترمز اضافه گردد. سطح 
روغن ترمز نباید باالتر از عالمت MAX )حداکثر( 

قرار گیرد.
در صورت نیاز به اضافه کردن روغن ترمز، از 

روغن ترمز نوع DOT4 استفاده نمایید.

عملکرد پدال ترمز  �
از ترمزگیری شدید خودداری نمایید، پدال ترمز 
رانندگی،  هنگام  اگر  دهید.  فشار  نرمی  به  را 
به  قادر  خالء  بوستر  شود،  خاموش  موتور 
عملکرد مناسب نیست و نیروی ترمزگیری کاهش 
خواهد یافت. در این شرایط برای افزایش نیروی 
ترمزگیری باید پدال ترمز را با نیروی بیشتری 

فشار دهید.

   هشدار
روغن ترمز یک مایع خورنده است که برای  �

با  تماس  صورت  در  می باشد،  مضر  سالمتی 
با آب و صابون  را  بالفاصله محل  ترمز  روغن 
ناخواسته  طور  به  اگر  دهید.  شستشو  بار  چند 
پزشک  به  بالفاصله  شود،  خورده  ترمز  روغن 

مراجعه نمایید.

اگر روی مخزن روغن ترمز عالمتی حک   �

شده است، نشان دهنده نوع روغن ترمز مورد 
صورت  در  است.  خودرو  این  در  استفاده 
استفاده از روغن ترمز معدنی متفاوت از نوع 
توصیه شده، آب بندی های سیستم ترمز صدمه 

خواهد دید و ممکن است دچار نشتی شود.

 احتیاط
هیدروسکوپ  خاصیت  دارای  ترمز  روغن 
بنابراین  است.  رطوبت  جاذب  یعنی  می باشد 
اگر خودرو بیشتر در مناطق دارای آب و هوای 
مرطوب رانده شود، تعداد دفعات تعویض روغن 
در  شده  مشخص  مجاز  تعداد  از  بیشتر  ترمز 

برنامه تعمیر و نگهداری می باشد.
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 )ABS( سیستم ترمز ضد قفل  �
باعث  نمی تواند   )ABS( ضدقفل  ترمز  سیستم 
توقف  برای  نیاز  مورد  فاصله  و  زمان  کاهش 
فرمان پذیری  به  سیستم  این  خودرو  شود. 
شما  می کند،  کمک  ترمزگیری  زمان  در  خودرو 
را  خودروها  سایر  با  ایمن  فاصله  همواره  باید 

رعایت نمایید.
سیستم ABS نمی تواند از لغزش خودرو و تغییر 
و  زدن سریع خودرو  دور  مانند  ناگهانی  مسیر 
تغییر مسیر ناگهانی جلوگیری نماید. صرف نظر 
از شرایط جاده و آب و هوا، خودرو همواره باید 

با احتیاط و سرعت مطمئنه رانده شود.
خودرو  لغزش  از  نمی تواند   ABS سیستم 
جلوگیری کرده و به پایداری خودرو کمک نماید. 
در  باید  را  فرمان  ترمزگیری شدید،  در صورت 
سر  رانندگی  هنگام  دارید.  نگه  وسط  موقعیت 
ممکن  فرمان،  زیاد  گردش  زاویه  یا  تند  پیچ های 
است خودرو وارد مسیر تردد روبرو شده یا از 

جاده خارج شود.
یا  ناهموار  جاده های  در  رانندگی  صورت  در 
از  پوشیده  جاده های  مانند  نرم  سطح  دارای 

برف و شنزار، در خودروهای مجهز به سیستم 
خودروهای  از  بیشتر  ترمزگیری  فاصله   ABS

این شرایط سرعت  در  است.   ABS فاقد سیستم 
خودرو را کاهش داده و فاصله خود را با سایر 

خودروها بیشتر نمایید.
دارای عملکردعیب یابی خودکار سیستم  خودرو 
سیستم،  در  ایراد  بروز  صورت  در  است.   ABS

صفحه  در  ضدقفل  ترمز  سیستم  نشانگر  چراغ 
صفحه  بخش  )به  شد  خواهد  روشن  نشانگر 
نشانگرها مراجعه شود(. روشن شدن این چراغ 
سیستم  در  ایراد  وجود  نشان دهنده  نشانگر 
ABS است. در این شرایط سیستم ترمز کارایی 

معمولی خود را داشته و مانند سیستم های ترمز 
فاقد ABS عمل می  کند. برای بررسی سیستم به 

نمایندگی مجاز کرمان موتور مراجعه کنید. 
ترمز  سیستم  نشانگر  چراغ  که  صورتی  در 
ترمز  سیستم  نشانگر  چراغ  و   )ABS( ضدقفل 
کاماًل  هم  ترمزدستی  و  شوند  روشن  همزمان 
آزاد شده باشد، نشان می  دهد که توزیع نیروی 
ترمز در چرخ های جلو و عقب به درستی انجام 
بررسی  برای  امکان  صورت  در  است.  نشده 
سیستم به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه نمایید.

در صورت ترمزگیری ناگهانی، سیستم ABS از 
قفل شدن یا لغزش چرخ ها جلوگیری می کند و به 
راننده در کنترل فرمان کمک خواهد کرد. در این 
کنترل  به  قادر  و  می لغزند  جلو  چرخ های  زمان 
هنگام چرخاندن غربیلک  یعنی  نمی باشید  فرمان 
از  و  داده  ادامه  خود  مسیر  به  خودرو  فرمان، 

کنترل خارج می شود.
سیستم ABS از قفل شدن چرخ ها جلوگیری کرده 
زیرا  می کند.  فرمان کمک  کنترل  در  راننده  به  و 
واکنش عملکردی ترمز ABS سریع تر از عملکرد 
شرایط  به  توجه  با   ABS سیستم  است.  راننده 
بارگیری خودرو می تواند توزیع نیروی ترمز در 
چرخ های جلو و عقب را باالنس نماید. در زمان 
فعال شدن سیستم ABS، فشار بر روی پدال ترمز 
در  نکنید،  تکرار  و  قطع  ضربانی  صورت  به  را 
غیر این صورت سیستم ABS عمل نخواهد کرد. 
تصادف  از  جلوگیری  برای  را  فرمان  که  زمانی 
حرکت می دهید، باید همواره با نیروی بیشتر و 
 ABS یکنواخت پدال ترمز را فشار دهید تا سیستم

عملکرد خود را حفظ کند.
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)ESC( سیستم کنترل پایداری خودرو  �
این سیستم به حفظ پایداری خودرو در شرایط 
سیستم  که  زمانی  می کند.  کمک  رانندگی  سخت 
اصلی  موقعیت  از  خودرو  که  دهد  تشخیص 
خود منحرف شده است، سیستم کنترل پایداری 
خودرو فشاری را به سیستم ترمز خودرو اعمال 
برای  می دهد.  قرار  فشار  تحت  را  آن  و  کرده 
است  الزم  خودرو  پایداری  بهتر شدن وضعیت 

گشتاور موتور کاهش یابد.
چراغ  می شود،  فعال   ESC سیستم  که  زمانی 
نشانگرها  صفحه  در    ESC سیستم  نشانگر 
شروع به چشمک زدن می کند. در این شرایط سر 
ترمز  پدال  می کنید  حس  و  می شنوید  صدایی  و 
لرزش دارد. این شرایط عادی است. لطفًا خودرو 

را در مسیر مورد نظر خود حرکت دهید.

ESC غیرفعال کردن سیستم  �
در شرایط زیر اگر کلید ESC off را فشار دهید، 
سیستم ESC غیرفعال خواهد شد و نشانگر  

در صفحه نشانگرها روشن می گردد.

 احتیاط
�  ABS سیستم  به  مجهز  خودرو  اگر  حتی 

باشد، در زمان ترمزگیری باید فاصله مناسب با 
خودروی جلویی رعایت شود. همواره به رعایت 
داشته  توجه  جلویی  خودروی  از  ایمن  فاصله 

باشید.
به  � پدال ترمز در خودروهای مجهز  عملکرد 

این  فاقد  که  به خودروهایی  ABS نسبت  سیستم 
سیستم هستند متفاوت است. زمانی که سیستم 
به  مداوم  طور  به  پدال  می شود،  فعال   ABS

موقعیت اولیه خود بازمی گردد و حالتی شبیه به 
ضربه زدن های مداوم به پدال احساس می گردد 

)ترمزگیری متعدد(.
در  �  ABS سیستم  به  مجهز  خودروهای  در 

را  ترمز  پدال  باید  اضطراری  ترمزگیری  زمان 
کاماًل فشار داده و آن را رها نکنید.

سرعت  � سنسور  به  زدن  ضربه  از   �
چرخ خودداری نمایید. در غیر این صورت، باعث 
بر عملکرد  که  دیدن سنسور خواهد شد  صدمه 

سیستم تأثیر خواهد گذاشت.

به عنوان مثال:
حرکت  در  چرخ  زنجیر  با  خودرو  که  زمانی   .1

باشد.
2. زمانی که خودرو در جاده پوشیده از برف یا 

دارای سطح نرم در حرکت باشد.
3. زمانی که خودرو در جایی )مانند جاده پوشیده 
از گل و الی( گیر کرده باشد و الزم باشد برای 
خارج کردن خودرو آن را به سمت جلو و عقب 

حرکت دهید.
اگر هیچ کدام از شرایط فوق وجود نداشته باشد، 

لطفًا سیستم ESC را فعال نمایید.

ESCفعال کردن سیستم  �
پس از غیرفعال )خاموش( کردن ESC، مجدد کلید 
ESC off را فشار دهید، سیستم مجدد فعال خواهد 

نشانگرها  صفحه  در  نشانگر   چراغ  و  شد 
خاموش می گردد.

است،   100km/h از  بیشتر  خودرو  سرعت  اگر 
فعال  اتوماتیک  طور  به   ESC سیستم  عملکرد 

خواهد شد.
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سیستم ESC در خودروهای چهارچرخ   �
محرک

اگر خودرو از مدل های چهارچرخ محرک است و 
 )ESC( پایداری خودرو  مجهز به سیستم کنترل 
 4L یا   4H کلید  دادن  می باشد، در صورت فشار 
چهارچرخ  حالت  به  خودرو  موقعیت  تغییر  و 
چهارچرخ  سیستم  مکانیزم  دلیل  به  محرک، 
محرک، سیستم ESC فقط در شرایط خاص عمل 
غیرفعال   ESC سیستم  شرایط  این  در  می کند. 
نشانگرها  صفحه  در  نشانگر   چراغ  شده 
سیستم  که  زمانی  است.  عادی  که  شده  روشن 
ESC فعال می شود، چراغ نشانگر  در صفحه 

در  و  می کند  زدن  چشمک  به  شروع  نشانگرها 
 ESC نتیجه چراغ نشانگر غیرفعال شدن سیستم
 4H خاموش می گردد. اگر خودرو را از موقعیت
سیستم  عملکرد  دهید،  قرار   2H حالت  در   4L یا 

ESC به حالت عادی بازمی گردد.

 )HAC( سیستم شروع حرکت در سرباالیی  �
سیستم شروع حرکت در سرباالیی )HAC( مکمل 
است.   )ESC( خودرو  پایداری  کنترل  سیستم 
 HAC هنگام شروع حرکت در سرباالیی، سیستم
از حرکت رو به عقب خودرو در زمان رها کردن 
پای  پدال ترمز جلوگیری می کند. چنانچه راننده 
خود را حداکثر در مدت 1/5 ثانیه از پدال ترمز 
سرباالیی  در  خودرو  دهد  قرار  گاز  پدال  روی 
عقب  به  رو  حرکت  و  نموده  حرکت  به  شروع 

نخواهد داشت. 
شرایط خارج شدن از سیستم HAC )در صورت 
از حالت  از شرایط زیر خودرو  کدام  وجود هر 

سیستم HAC خارج می شود(:
و  ترمز  پدال  کردن  رها  بین  زمانی  فاصله   .1
فشردن پدال گاز بیشتر از حد مجاز )1/5 ثانیه( 

باشد.

 احتیاط
با توجه به شرایط آب و هوایی، شرایط جاده  �

نمایید.  تنظیم  را  خودرو  مرور، سرعت  عبور  و 
هرگز سرعت خودرو را از سرعت مطمئنه افزایش 

ندهید در غیر این صورت تصادف خواهید کرد.
�  ESC سیستم  که  باشید  داشته  نظر  در 

نمی تواند محدودیت های فیزیکی جاده را برطرف 
نماید، بخصوص زمانی که در جاده خیس حرکت 

می کنید یا تریلر را یدک می کشید.
راننده باید با توجه به شرایط جاده و شرایط  �

عبور و مرور به شیوه رانندگی خود توجه داشته 
زیرا  ندهد  افزایش  را  خودرو  سرعت  و  باشد 

تصادف خواهد کرد.
سیستم ESC نمی تواند خطر بروز تصادف را  �

که در اثر سرعت باال یا نزدیک شدن بیش از حد 
به خودروی جلویی کاهش دهد.

و  � دستکاری  و  خودرو  نامناسب  عملکرد 
انجام تغییراتی در موتور، سیستم ترمز، سیستم 
حرکتی خودرو باعث عملکرد ضعیف و نامناسب 

مجموعه چرخ و الستیک خواهد شد.

سیستم  � مناسب  عملکرد  از  اطمینان  برای 
در  شده  استفاده  الستیک های  تمام  اندازه   ،ESC

این  چهارچرخ خودرو باید مشابه باشد در غیر 
صورت سیستم ESC ممکن است به درستی کار 

نکند.
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2. گشتاور حرکتی خودرو به اندازه کافی باشد 
تا از حرکت رو به عقب خودرو جلوگیری نماید.

3. در زمانی که سیستم HAC فعال است، خودرو 
دچار لغزش و ُسرخوردگی شود.

 احتیاط
فشار  � افزایش  باعث   HAC سیستم  عملکرد 

ترمزها نمی شود. راننده باید به اندازه کافی پدال 
ترمز را فشار دهد تا خودرو روی سطح شیب دار 

متوقف گردد.
�  HAC سیستم  که  باشید  داشته  نظر  در 

نمی تواند محدودیت های فیزیکی جاده را برطرف 
جاده  در  خودرو  که  زمانی  بخصوص  نماید، 
یدک  را  تریلر  یا  لغزنده حرکت می کند  و  یخ زده 

می کشد.
جایگزین  � نمی تواند   HAC سیستم  عملکرد 

توجه و دقت راننده شود.

)HBA( سیستم ترمز هیدرولیک کمکی  �
مکمل   )HBA( کمکی  هیدرولیک  ترمز  سیستم 
در  است.   )ESC( پایداری خودرو  کنترل  سیستم 
زمان ترمزگیری اضطراری، این سیستم سرعت 
مسافت  و  افزایش  را  سیستم  عملکرد  واکنش 

ترمزگیری را کاهش می دهد.
رانندگی زمانیکه شرایط اضطراری رخ  در حال 
دهد، امکان دارد راننده نتواند نیروی الزم را به 
شرایط  این   HBA سیستم  کند،  وارد  ترمز  پدال 
نیروی  اتوماتیک  طور  به  و  داده  تشخیص  را 
ترمزگیری را همانند سیستم ABS اعمال نموده و 
به حداکثر می رساند. بنابراین فاصله ترمزگیری 

کوتاه تر خواهد شد.

 احتیاط
ترمز  � پدال   ،HBA سیستم  عملکرد  زمان  در 

این شرایط  در  می رود.  پایین  اتوماتیک  طور  به 
راننده باید به طور مداوم پدال ترمز را فشار دهد 

و آن را رها نکند.
تأثیر عملکرد سیستم HBA محدود است، لطفًا  �

توجه  جلویی  خودرو  از  ایمن  فاصله  رعایت  به 
داشته باشید.

عملکردسیستمHBAنمیتواندجایگزینتوجه �
ودقترانندهشود.
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پس از خیس شدن ترمزها و دیسک ها  �
و  ترمزها  شدن  خیس  در صورت  کلی  طور  به 
دیسک ها، عملکرد سیستم ترمز آهسته تر از زمان 
نرمال می باشد. رانندگی در هوای بارانی شدید، 
خودرو  یا شستشوی  آب  پر  چاله های  از  عبور 
باعث ایجاد یک الیه آب روی دیسک ترمز شده 
و بر عملکرد عادی ترمز تأثیر می گذارد. در این 
شرایط، با سرعت پایین حرکت کرده و به آرامی 
پدال ترمز را چند بار فشار دهید تا ترمزها خشک 

شوند.

ترمز سیستم ترمز چرخ های جلو و عقب از نوع دیسکی � 
است.

منحرف  نظر  از  را  خودرو  ترمزگیری،  هنگام 
شدن به یک طرف بررسی کنید.

تنظیم ترمز دیسکی چرخ های جلو و عقب   �
به  دیسکی  ترمز  در  دیسک  و  ترمز  لنت  فاصله 

طور اتوماتیک تنظیم می شود.
به طور کلی، فاصله لنت ترمز حدود 0/3 تا 0/5 

میلی متر می باشد.

تنظیم ترمزدستی در خودروهای مجهز به   �
ترمز دیسکی در چهارچرخ

به  دیسکی  نوع  ترمزهای  در  ترمز  لنت  فاصله 
طور اتوماتیک تنظیم می شود. فاصله ترمزدستی 
با چرخاندن جغجغه کفشک ترمز به طور دستی 

قابل تنظیم است.
به طور کلی، فاصله لنت ترمز حدود 0/3 تا 0/5 

میلی متر می باشد.
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رانندگی در سرازیری  �
می کنید، دسته  رانندگی  در سرازیری  که  زمانی 
دنده را در دنده پایین تر )دنده سنگین( قرار دهید، 
موتوری  ترمز  از  خودرو  سرعت  کاهش  برای 
داغ  باعث  مداوم  ترمزگیری  می شود.  استفاده 
شدن ترمزها خواهد شد. بنابراین پدال ترمز را به 
طور مداوم فشار ندهید )زیرا عملکرد ترمزگیری 
کاهش یافته و فاصله ترمزگیری افزایش می یابد( 
سرد  آب  از  داغ  ترمزهای  شدن  خنک  برای 

استفاده نکنید.

پارامترهای فنی سیستم ترمز  �

ترمز هیدرولیکی مجهز به بوستر خأل و مسیر دوبلنوع سیستم ترمز

کابل ترمزدستی روی ترمز چرخ عقب قرار داردنوع ترمزدستی

ترمز
ترمز دیسکیجلو
ترمز دیسکیعقب

روغن ترمز با گرید  DOT - 4نوع روغن ترمز

0.8L )روغن تا عالمت روی مخزن اضافه شود(مقدار پر کردن مخزن روغن

   هشدار
زمانی که لنت ترمزها به شدت ساییده شده  �

صورت  این  غیر  در  نکنید.  استفاده  ترمزها  از 
است  ممکن  و  شده  ضعیف  ترمزگیری  عملکرد 

منجر به بروز تصادف شود.
تعویض  � یا  ترمز  سیستم  بررسی  برای 

دیسکی  ترمز  وتعویض  شده  ساییده  لنت های 
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

نمایید.
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پارامترهای فنی سیستم ترمز  �

)mm( 28ضخامت استاندارد دیسک ترمز جلو

26حداقل ضخامت دیسک ترمز جلو )mm( )در صورت ضخامت کمتر تعویض شود(

)mm( 20 ضخامت استاندارد دیسک ترمز عقب

18 حداقل ضخامت لنت ترمز دیسکی عقب )mm( )در صورت ضخامت کمتر تعویض شود(

)mm( ضخامت استاندارد لنت ترمز جلو)11.2 )بدون در نظر گرفتن قالب فلزی

2 )بدون در نظر گرفتن قالب فلزی(حداقل ضخامت لنت ترمز جلو )mm( )در صورت ضخامت کمتر تعویض شود(

)mm( ضخامت استاندارد لنت ترمز عقب )9.5 )بدون در نظر گرفتن قالب فلزی

2 )بدون در نظر گرفتن قالب فلزی( حداقل ضخامت لنت ترمز عقب )mm( )در صورت ضخامت کمتر تعویض شود(
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3. سیستم گیربکس  �
دسته دنده  �

کلیدهای تغییر وضعیت انتقال قدرت  �

قبل از تعویض دسته دنده، پدال کالچ را تا انتها 
فشار دهید. دیاگرام مربوط به موقعیت تعویض 
دنده روی دسته دنده حک شده است. زمانی که 
اگر  دارد  قرار   "ON" موقعیت  در  سوئیچ خودرو 
قراردهید،  عقب  دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته 
در مجموعه چراغ عقب روشن  دنده عقب  چراغ 
به  دنده  دسته  تعویض  از  پیش  شد.  خواهد 
متوقف  کاماًل  باید  خودرو  عقب،  دنده  موقعیت 
شده باشد.نحوه تعویض دسته دنده در موقعیت 
دنده عقب: ابتدا با انگشت وسط و انگشت اشاره، 

2H: وضعیت انتقال قدرت دو چرخ محرک

محرک  چهارچرخ  قدرت  انتقال  وضعیت   :4H

سبک )سرعت باال(
محرک  چهارچرخ  قدرت  انتقال  وضعیت   :4L

سنگین )سرعت های پایین(
قدرت  انتقال  وضعیت  به  موقعیت  تغییر  زمان 
مکث  ثانیه  چند  باید  انتخاب،  از  پس  نظر،  مورد 
کنید تا حالت رانندگی مورد نظر در خودرو ایجاد 

گردد.

ضامن سر دسته دنده را گرفته و آن را رو به باال 
را در موقعیت  دنده  داده و سپس دسته  حرکت 
دنده عقب حرکت داده و آن را در موقعیت دنده 

عقب قرار دهید.

قدرت، صدای  انتقال  تغییر وضعیت  در صورت 
مکانیکی جزئی شنیده می شود که عادی است.

2H، حداکثر  به حالت  تغییر موقعیت  در صورت 
 140Km/h از  بیشتر  نباید  شده  توصیه  سرعت 
 140Km/h باشد. چنانچه سرعت خودرو بیشتر از
دقیقه  باشد ممکن است  از 30  و زمان هم بیش 

سیستم گیربکس خودرو صدمه ببنید.
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 )eaton( قفل دیفرانسیل ایتون  �
مکانیکی  قفل  نوع  از  ایتون  دیفرانسیل  قفل 
دیفرانسیل  نوع  این  قفل  است.  دیفرانسیل 
اتوماتیک بوده و نیازی نیست که توسط راننده 
کنترل شود. بنابراین قفل دیفرانسیل خودکار نیز 

نامیده می شود.
دو  در  جاده  سطح  روی  چرخ ها  چسبندگی  اگر 
چرخش  سرعت  تفاوت  و  باشد  متفاوت  طرف 
قفل  باشد،  مجاز  حد  در  طرف  دو  در  چرخ ها 
دیفرانسیل ایتون به طور اتوماتیک دیفرانسیل را 
قفل می کند، به طوری که نیروی چرخش چرخ ها 

در دو طرف یکسان می شود.
در ضمن، پیش شرط مورد نیاز برای قفل شدن 
خودکار دیفرانسیل این است که سرعت خودرو 
کمتر از 30Km/h باشد. اگر سرعت بیشتر از این 
هدف  کرد.  نخواهد  کار  دیفرانسیل  قفل  باشد، 
حفظ ایمنی خودرو در صورت رانندگی با سرعت 
باال است. پس از قفل شدن، محور راست و چپ 
به هم متصل شده و از نظر سرعت چرخش هیچ 
تفاوتی وجود ندارد. فقط زمانی که با سرعت باال 
حرکت می کنید، ممکن است باعث واژگون شدن 

خودرو شود.

اصول عملکردی سیستم:  �
هنگامی که در مسیری غیر از مسیر مستقیم در 
هستید،  و خم  پیچ  پر  جاده های  در  حال حرکت 
یا  راست  سمت  چرخ های  در  شده  طی  مسافت 
با هم فرق دارند. چرا که شعاع گردش هر  چپ 
نتیجه  در  و  بوده  متفاوت  هم  با  خودرو  سمت 
چرخ هایی که سمت بیرون پیچ قرار دارند روی 
مسافت  و  کرده  بزرگ تر حرکت  دایره ای  محیط 
که  کنید  تصور   حال  می کنند.  طی  را  بیشتری 
بین  موتور  نیروی  خودرو  محرک  محور  در 
تقسیم  برابر  به صورت  چرخ های راست و چپ 
شود و چرخ ها مجبور باشند در هنگام عبور از 

پیچ ها با سرعت یکسان بچرخند. 
نتیجه این می شود که فشار زیاد به تمام اجزای 
و  الستیک ها  زیاد  با صدای  همراه  قدرت  انتقال 
وارد آمدن آسیب جدی به سیستم ها خواهد بود. 
مکانیزم داخلی دیفرانسیل به شکلی طراحی شده 
و  کرده  عمل  هوشمند  تقسیم  جعبه  یک  مثل  که 
دریافت  قابلیت  چرخ  کدام  می دهد  تشخیص 
سرعت یا دور بیشتر را دارد و از این رو انرژی 
می کند  تقسیم  نسبت  یک  به  را  ورودی  جنبشی 
ولی ایراد این سیستم زمانی نمایان می شود که 

از  از سطح زمین  را  اتکای خود  از چرخ ها  یکی 
دست بدهد. بعنوان مثال اگر دریکی از چرخ های 
محور محرک خودرو شرایطی به وجود آید مانند 
گیر کردن در شن و ماسه، روی یخ یا گل و الی 
و از این رو چون روی زمین قرار ندارد، انرژی 
زیادی نسبت به سایر چرخ ها دارد در این شرایط 
دیفرانسیل تمام خروجی موتور را به سمت چرخ 
آزاد فرستاده و چرخ دیگری که روی زمین است 
عماًل تبدیل به چرخ غیرمحرک خواهد شد در این 
صورت قفل دیفرانسیل نیرویی که به یک محور 
وارد می شود را بین هر دو محور سمت راست 
و چپ به صورت برابر تقسیم می کند و هر دو 

چرخ می چرخند.

 احتیاط
قفل دیفرانسیل ایتون مجهز به کنترل الکترونیکی، 
است،  باالیی  کارایی  و  ساده  مکانیکی  ساختار 
استفاده  رانندگی خاص  در شرایط  این ساختار 
می گردد. در زمان رانندگی در جاده لغزنده، گاز 
ندهید، اگر پای خود را از روی پدال گاز برندارید، 
تفاوتدر سرعت چرخش ها بیشترازمقدار از پیش 
تنظیم شده می گردد و قفل دیفرانسیل واردمدار 
ایتون  دیفرانسیل  قفل  وجود  این  با  نمی گردد. 
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پدال گاز  �

برای جلوگیری از مصرف غیرضروری سوخت، 
از پدال گاز به درستی استفاده کنید و الزم است 

به طور یکنواخت روی پدال گاز فشار آورید.

باشد   30Km/h از  کمتر  سرعت  که  زمانی  فقط 
عمل می کند. پس از این سرعت، دیفرانسیل مانند 
شرایط  بر  و   کرده  عمل  معمولی  دیفرانسیل 

رانندگی تأثیری ندارد.

پدال ترمز پدال کالچ�   �

برای جلوگیری از ترمزگیری شدید، پدال ترمز را 
به آرامی و نرم فشار دهید.

اگر موتور خاموش شود، بوستر ترمز نمی تواند 
به درستی کار خود را انجام دهد در نتیجه نیروی 

ترمزگیری کاهش می یابد.
در این شرایط پدال ترمز را با فشار بیشتر فشار 

دهید تا ترمزگیری به درستی انجام شود.

برای  ندهید،  فشار  مداوم  طور  به  را  کالچ  پدال 
تعویض دنده پدال کالچ را فشار دهید در غیر این 
صورت سر و صدایی از گیربکس شنیده خواهد 
شد و صفحه کالچ به سرعت ساییده می شود و 
ممکن است در صورت تعویض دنده، گیربکس و 

دنده ها صدمه ببینند.
پدال کالچ استفاده نمی کنید، پای خود را  از  اگر 
هنگام  )خصوصًا  ندهید  قرار  کالچ  پدال  روی 

رانندگی با سرعت ثابت(. 
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 احتیاط
در صورت نیاز به استفاده از الستیک زیر پایی 
روی موکت کف، مطمئن شوید الستیک زیر پایی 
انتها جلوگیری نمی کند.  تا  پدال کالچ  از حرکت 
توصیه می شود ضخامت الستیک زیرپایی بیشتر 
نباید  مجاز  ضخامت  حداکثر  نباشد.   5  mm از 
بیشتر از mm 15 باشد و لبه الستیک زیرپایی از 
موکت بیرون نزند در غیراینصورت باعث کامل 
آزاد نشدن کالچ و سایش زود هنگام صفحه کالچ 

و تعویض سخت دنده ها خواهد شد.

درپوش باک سوخت  �

میزان مایع ضدیخ را در مخزن انبساط بررسی 
کنید. نیازی به باز کردن درپوش مخزن انبساط 
بخش  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  نیست، 

"تعمیر و نگهداری" مراجعه شود.

چپ  سمت  و  پایین  قسمت  در  شده  تعبیه  اهرم 
صندلی راننده را باال بکشید، درپوش باک سوخت 
به طور اتوماتیک باز می شود و با چرخاندن درب 
عقربه های  حرکت  خالف  جهت  در  سوخت  باک 

ساعت، درب باک سوخت را باز نمایید.
مخزن روغن کالچ  �

مخزن روغن کالچ در سمت چپ و جلوی دیواره 
و  ترمز  روغن  برای  دارد.  قرار  موتور  محفظه 

روغن کالچ از یک مخزن استفاده شده است.
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چرخ زاپاس  �

سینی  با  همراه  شاسی  عقب  در  زاپاس  چرخ 
شده  نصب  زاپاس  چرخ  ستون  و  زاپاس  چرخ 
است. برای باز کردن چرخ زاپاس، از آچار چرخ 
و  کرده  استفاده  ابزار خودرو  در جعبه  موجود 

چرخ زاپاس را مطابق تصویر پایین آورید.

جک در زیر تشک صندلی عقب چپ قرار دارد.
جعبه ابزار شامل آچار چرخ، دو میله رابط و دو 
دسته جک است که در زیر صندلی عقب چپ قرار 
دارد. آچار چرخ و دو میله رابط و دسته جک در 

یک جا قرار دارند.

یک شکاف بیضی شکل در وسط و زیر پنل عقب 
قرار دارد. آچار چرخ را در شکاف و همراستا با 

چرخ زاپاس قرار داده و آن را بچرخانید.
 T آچار چرخ را خارج کرده و آن را در شکاف 
در خالف  را  آچار چرخ  دهید سپس  قرار  شکل 
جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا چرخ 
بیاید. زمانی که چرخ زاپاس کاماًل  پایین  زاپاس 
پایین آمد، چرخ زاپاس را از زیر خودرو خارج 
پایین  با احتیاط چرخ زاپاس را از عقب  کرده و 

خودرو پیاده نمایید.

چرخزاپاسرامطابقتصویرپیادهنمایید.
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نحوه نصب و استفاده از کپسول   �
آتش نشانی  

صندلی  زیر  در  آتش نشانی  کپسول  پایه   .1
سرنشین جلو نصب شده است و این پایه مناسب 
کیلوگرم   2 وزن  با  آتش نشانی  کپسول  نصب 

می باشد.
2. دستگیره سمت راست پایه کپسول آتش نشانی 
را بچرخانید، کپسول را گرفته و سپس دستگیره 
را چرخانده تا کپسول در جای خود محکم قرار 

گیرد.
3. نحوه استفاده از کپسول در مراحل قبلی شرح 

داده شده است.

 احتیاط
کپسول  � متفاوت  اندازه های  دلیل  به 

اینکه  و  کپسول  نصب  زمان  در  آتش نشانی، 
بهتر در جای خود قرار گیرد، موقعیت دستگیره 

فشار آن بایستی تنظیم گردد.

کپسول  � به  مجهز  خودروها  بعضی 
با  خصوص  این  در  لطفًا  نیستند.  آتش نشانی 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مشورت 

نمایید.

خودرو  � در  آتش نشانی  کپسول  وجود 
دوره ای  طور  به  را  آن  بایستی  و  است  الزم 
محلی  قوانین  و  دستورالعمل ها  به  توجه  با  و 

بررسی کرد.
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ابزار و تجهیزات موجود در خودرو   �

تعدادمدلنامشماره
1مثلث هشدار1
1انبردست2
1پیچ گشتی3
1میله رابط4
1آچار چرخ5
1کیف ابزار6
1دسته جک7
101-8آچار8
141-12آچار9
1جک باالبر10

2

1

3

4

4

7

5

10

9

8

6
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1. بررسی های پیش از استفاده از خودرو  �

1. فشار باد الستیک را از نظر مناسب بودن حتی 
نداشته  یا  باشد  داشته  باد  نشتی  یا  اگر صدمه 

باشد بررسی نمایید.

چرخ  مهره های  بودن  نظر شل  از  را  چرخ ها   .2
بررسی نمایید.

نظر  از  را  قطعات  سایر  و  پین  تخت،  فنر   .3
صدمه دیدگی بررسی نمایید.

پدال  کنید.  بررسی  را  ترمز  سیستم  عملکرد   .5
و  پدال  بازگشت  زمان  و  داده  فشار  را  ترمز 

عملکرد مناسب آن را بررسی کنید.

مایع  نظر نشتی روغن موتور،  از  را  4. خودرو 
خنک کننده موتور، سوخت، روغن ترمز بررسی 

نمایید.

6. خالصی پدال کالچ و ارتفاع و عملکرد آن  را 
از نظر مناسب بودن بررسی نمایید.
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قرار  از نظر  7. سطح روغن ترمز را در مخزن 
داشتن در سطح مناسب بررسی نمایید.

بررسی  را  موتور  خنک کننده  مایع  سطح   .8
نمایید. سطح مایع خنک کننده را در مخزن انبساط 
از حد مجاز  اگر سطح مایع کمتر  بررسی کنید. 
نمایید.  اضافه  خنک کننده  مایع  است،   L عالمت 
مجاز  حد  از  باالتر  نباید  خنک کننده  مایع  سطح 
عملکردی  شرایط  و  آب بندی  باشد.   F عالمت 

مخزن انبساط را بررسی کنید.

9. خالصی پدال ترمز و ارتفاع و عملکرد آن را از 
نظر مناسب بودن بررسی نمایید.

صدای  و  سر  وجود  نظر  از  را  موتور   .10
غیرعادی و دود اگزوز را از نظر مناسب بودن 

رنگ دود بررسی نمایید.
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قرار  دنده خالص  را در موقعیت  دنده  1. دسته 
دهید.

روی  دنده  دسته  موقعیت  شماتیک  دیاگرام   .2
سر دسته دنده حک شده است، در صورت پارک 
خودرو، دسته دنده را در موقعیت دنده خالص 

قرار دهید.

ناگهانی  ترمزگیری  و  سرعت  افزایش  از   .3
خودداری نمایید.

کالچ  پدال  روی  را  خود  پای  رانندگی  هنگام   .4
است  ممکن  صورت  این  غیر  در  ندهید،  قرار 

5. قبل از حرکت با دنده عقب و پس از حرکت با 
دنده عقب و یا قرار دادن دسته دنده در موقعیت 

دنده یک، خودرو باید کاماًل متوقف شده باشد.

2. رانندگی با خودرو نتیجه �  در  نماید،  بکسواد  یا  جدا  کالچ  صفحه 
ساییدگی  دچار  موعد  از  زودتر  کالچ  صفحات 

خواهند شد.
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6. در زمان رانندگی در سرباالیی، برای جلوگیری 
از افزایش بیش از حد بار موتور و قبل از اینکه 
دور موتور شروع به کم شدن کند، دسته دنده را 
در موقعیت دنده پایین )دنده سنگین( قرار دهید.

7. در زمان رانندگی در سرازیری،  برای کاهش 
ترمز  عملکرد  روی  بهتر  تأثیر  و  موتور  دور 
موتوری، دسته دنده را در موقعیت دنده پایین تر 

)دنده سنگین( قرار دهید.
بین  قدرت  انتقال  وضعیت  تغییر  زمان  در   .8

 4H-4L/2H

a. اگر خودرو متوقف می باشد:
در  کاماًل  را  پدال  و  فشارداده  را  کالچ  پدال   )1

حالت فشرده 5 ثانیه نگه دارید.
را فشار  قدرت  انتقال  انتخاب وضعیت  کلید    )2

دهید.

3( منتظر بمانید تا زمانی که تغییر وضعیت انتقال 
قدرت کاماًل انجام شود، یعنی چراغ نشانگر کلید 

وضعیت روشن باقی بماند.
4( خودرو را استارت بزنید.

a( اگر خودرو در حال حرکت است:
1( خودرو را در جهت مستقیم و با سرعت کمتر 

از 15Km/h حرکت دهید.
در حالت  را  پدال  و  داده  را فشار  پدال کالچ   )2
کلید  دارید،  نگه  ثانیه   5 حداقل  فشرده  کاماًل 

وضعیت انتقال قدرت را فشار دهید.
موقعیت  تغییر  که  زمانی  تا  بمانید  منتظر   )3
یعنی  شود،  انجام  کاماًل  قدرت  انتقال  وضعیت 

چراغ نشانگر کلید وضعیت روشن باقی بماند.
4( پدال کالچ را رها نمایید.

 4H-2H وضعیت  انتخاب  صورت  در  توجه: 
این  با  2H-4H است.  عملکرد آن همانند وضعیت 
وجود زمانی که تغییر وضعیت انتقال قدرت کامل 
می شود، چراغ نشانگر روی کلید حالت رانندگی 
4H خاموش شده و حالت رانندگی 2H در صفحه 

نمایشگر نشان داده نمی شود.
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بین ف قدرت  انتقال  وضعیت  تغییر  زمان  در   .9
2H/4H-4L

1( خودرو را متوقف نمایید.
2( دسته دنده را در موقعیت دنده خالص N قرار 

دهید.
پدال را در حالت  داده و  پدال کالچ را فشار   )3

کاماًل فشرده حداقل 5 ثانیه نگه دارید.
4( کلید وضعیت انتقال قدرت را انتخاب کنید.

5( منتظر بمانید تا زمانی که تغییر وضعیت انتقال 
قدرت کاماًل انجام شود، یعنی چراغ نشانگر حالت 

رانندگی روشن باقی بماند.
6( خودرو را حرکت دهید.

 توجه
 در صورت انتخاب حالت 4L-2H/4H عملکرد آن 

همانند حالت رانندگی 2H/4H-4L است.
اما زمانی که وضعیت انتقال قدرت 4L-2H انتخاب 
 4L وضعیت  کلید  روی  نشانگر  چراغ  می گردد، 
خاموش شده و به وضعیت 2H تغییر می کند. این 
نشانگر  چراغ  ندارد،  نشانگری  چراغ  هیچ  حالت 
به  و  می شود  خاموش   4L وضعیت  کلید  روی 
آن  نشانگر  چراغ  که  کرده  تغییر   4H وضعیت 

روشن باقی می ماند.

 احتیاط
1(زمانیکهچرخهایعقبخودرورویجادهیخزده
وپوشیدهازبرفقرارداردومیلغزدازکلیدوضعیت

انتقالقدرتاستفادهنکنید.
2(درزمانرانندگیدرمناطقسردسیر،اگرکلید
وضعیتانتقالقدرترااز"2H"به"4H"تغییردهید،
ممکناستسروصداییشنیدهشود.دراینشرایط،
انتقالقدرترا پسازتوقفخودرو،کلیدوضعیت

تغییرموقعیتدهید.
کلید است حرکت حال در خودرو که زمانی )3

تغییر "4L" و "4H" بین را قدرت انتقال وضعیت
موقعیتندهید.

4(اگرغربیلکفرماندرموقعیتوسطقرارندارد،
داده تغییر "4L" و "4H" بین وضعیت که زمانی
مییابد. افزایش فرمان غربیلک مقاومت میشود،
اینشرایطعادیاستونشاندهندهوجودایراددر

سیستمنیست.
5(درزمانرانندگیدرجادهآسفالتهیابزرگراهاز
این غیر در نکنید. استفاده "4L" یا "4H" وضعیت

صورتایراداتزیربوجودمیآید:
A.سروصداشنیدهمیشود.

B.سایشچرخهاافزایشمییابد.
C.مصرفسوختافزایشمییابد.

خودرو ). . و گاردان )پلوسها، حرکتی سیستم .D
صدمهمیبیند.
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10. در زمان عبور از رودخانه یا چاله های آب 
مراقب باشید آب وارد لوله اگزوز نشود در غیر 
موتور  جدی  دیدن  صدمه  باعث  صورت  این 
خواهد شد. پس از عبور از آب، جعبه دنده محور 
آب  وجود  نظر  از  را  گیربکس  و  عقب  و  جلو 
با روغن،  اختالط آب  کنید، در صورت  بررسی 
آن را تخلیه نموده و جعبه دنده را با روغن پر 

کنید.

باران  بارش شدید  در  رانندگی  11. در صورت 
زیرا  کنید  احتیاط  بسیار  رودخانه،  عبوراز  یا 
عملکرد ترمزها به دلیل وجود آب کاهش می یابد.

خاموش  را  موتور  هرگز  رانندگی  هنگام   .12
نکنید، در غیر این صورت، عملکرد ترمزگیری به 
دلیل غیرفعال شدن بوستر ترمز کاهش می یابد. 
در  را  خودرو  سوئیچ  رانندگی،  زمان  در  اگر 
موقعیت "LOCK" قرار دهید بسیار خطرناک است 
زیرا غربیلک فرمان قفل شده و کنترل خودرو را 

از دست می دهید.

1. برای کاهش مصرف سوخت توصیه می شود 
در شروع حرکت از دنده 2 استفاده کنید.

3. رانندگی در حالت صرفه جویی  �

بطوری که  دنده های سنگین،  با  کردن  2. حرکت 
سرعت  اما  برود  باال  حد  از  بیش  موتور  دور 
خودرو زیاد افزایش نیابد باعث افزایش مصرف 

سوخت می شود.
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3. هنگام شتابگیری دسته دنده را در دنده باالتر 
)سبک تر( قرار دهید، سپس به آرامی پای خود 

را از روی پدال کالچ بردارید.
4. در صورت قرار دادن دسته دنده در موقعیت 
با  مناسب  را  سرعت  پایین تر،  یا  باالتر  دنده 

موقعیت دنده تغییردهید.

5. در زمان رانندگی در جاده آسفالته و بزرگراه 
 )2H( محرک  چرخ  دو  قدرت  انتقال  وضعیت  از 

.140Km/h :استفاده نمایید. حداکثر سرعت
جلو  چرخ  قدرت،  انتقال  وضعیت  تغییر  هنگام 
نباید تغییر زاویه )چرخش( زیادی داشته باشد، 
در غیر این صورت تغییر موقعیت حالت رانندگی 
با مشکل مواجه می شود اگر زاویه گردش فرمان 
بیش از حد بزرگ باشد، لطفًا از حالت چهارچرخ 
حس  صورت  این  غیر  در  شوید  خارج  محرک 
بیشتر  هم  چرخ ها  و  شده  گرفته  ترمز  می کنید 
ساییده می شود.از حالت چهارچرخ محرک سبک 
در  مناسب  سرعت  با  رانندگی  زمان  در   )4H(
جاده های لغزنده مانند جاده های پوشیده از گل 
می شود.  استفاده  باران  یا  شنزار  برف،  الی،  و 
نیاز  اگر  می باشد.   80Km/h سرعت:  حداکثر 

چرخ  و  جاده  سطح  بین  چسبندگی  افزایش  به 
محرک  چهارچرخ  رانندگی  حالت  از  می باشد، 
مثال  عنوان  به  نمایید.  استفاده   )4L( سنگین 
سرازیری،  و  سرباالیی  در  رانندگی  زمان  در 

یدک کشی خودروها یا انجام تست جاده.
 40Km/h :  )4L( حداکثر سرعت حرکت در حالت 

می باشد

6. هنگام رانندگی، دمای مایع خنک کننده موتور 
باید در حد مناسب باشد.

نشانگر هشدار روشن  دما،  افزایش  در صورت 
متوقف  را  خودرو  باید  این شرایط  در  می شود 
و بالفاصله سیستم را بررسی کرد. در صورت 
سوخت  مصرف  موتور  حد  از  بیش  شدن  گرم 

افزایش یافته و موتور جوش می آورد.
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7. رانندگی با چرخ کم باد باعث افزایش مصرف 
سوخت می شود.

 احتیاط
داغ  � هنوز  رادیاتور  یا  و  موتور  که  زمانی 

انبساط  مخزن  درپوش  کردن  باز  از  هستند، 
و  مایع  صورت  این  غیر  در  نمایید.  خودداری 
با فشار خارج شده و  از زیر درپوش  بخار داغ 

منجر به سوختگی می شود.

خنک کننده  � مایع  کردن  اضافه  صورت  در 
روی  خنک کننده  مایع  باشید  مراقب  موتور، 

مایع ضدیخسیستم اگزوز و تسمه موتور ریخته نشود.  �
در فصل زمستان از مایع ضد یخ مجاز عرضه 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  توسط  شده 

موتور استفاده نمایید.

روغن موتور  �
است،  سرد  خیلی  بیرون  هوای  که  آنجایی  از 
چسبندگی روغن موتور افزایش می یابد و روغن 
سفت می شود بنابراین در تمامی فصل ها باید از 
روغن توصیه شده توسط شرکت کرمان موتور 

استفاده نمایید.

4. رانندگی در فصل زمستان  �
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1. یدک کشی 2. سوخت گیری�   �
برای یدک کشی خودرو به نکات زیر توجه نمایید:

به  نیاز  که  معیوب  خودرو  گیربکس  اگر   .1
در  را  دنده  دسته  است،  سالم  دارد  یدک کشی 

موقعیت دنده خالص قرار دهید.

هوا  باشد،  سوخت  از  خالی  سوخت  باک  اگر 
وارد سیستم سوخت می شود. در صورت وارد 
شدن هوا به سیستم سوخت، به دلیل وجود هوا، 
سوخت نمی تواند در موتور جریان پیدا کند. برای 
است،  الزم  شرایطی،  چنین  بروز  از  جلوگیری 

سیستم سوخت هواگیری شود.
به یدک کشی  نیاز  اگر گیربکس خودرویی که   .2
دارد، خراب است )قفل کرده است(، باید پلوس را 
جدا نمایید. سپس کابل یدک کشی )کابل یا زنجیر 
قالب  و  یدک کش  و  خودرو  بین  را  یدک کشی( 
با  را  خودرو  و  کرده  متصل  خودرو  یدک کشی 

سرعت کمتر از 40Km/h یدک بکشید.

3. نحوه تعویض چرخ  �
برای تعویض چرخ پنچر، از جک خودرو استفاده 

کنید.
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آماده سازی  �
پارک  را روی سطح هموار و صاف  1. خودرو 

کرده و ترمزدستی را باال بکشید.
2. دسته دنده را در موقعیت دنده عقب قرار دهید.

3. چراغ هشدار خطر )فالشر( را روشن نمایید.
4. در پشت چرخ ها از بلوک مانع استفاده کنید.

5. مهره های چرخ را شل کرده، اما آنها را کاماًل 
خارج نکنید.

بدنه  روی  جک گذاری  محل  زیر  در  را  جک   .6
خودرو قرار دهید.

جک زدن و باال آوردن خودرو  �
قرار  را مستقیمًا سمت چپ مطابق تصویر  جک 

دهید.

موقعیت مهار محور جلو �
نقطه مهار پایین ستون فنربندی است

موقعیت مهار محور عقب �
نقطه مهار پایین محور عقب است

جک زدن و باال آوردن خودرو �
تصویر  مطابق  چپ  سمت  در  مستقیمًا  را  جک 

قرار دهید.

نقطهمهار
محورجلو

نقطهمهار
محورعقب

 توجه
و  � سفت  سطح  روی  امکان  حد  در  را  جک 

قرار  با موقعیت مهار خودرو  محکم و همراستا 
دهید. با استفاده از آچار چرخ مهره های چرخ را 
یک یا دو دور در خالف جهت حرکت عقربه های 
ساعت )به صورت ضربدری( بچرخانید. پس از 
پیاده  را  مهره ها  زمین،  از روی  بلند شدن چرخ 

نمایید.
خودرو را با احتیاط باال آورده تا جایی که  �

مهره های  شود.  جدا  زمین  سطح  از  کاماًل  چرخ 
چرخ را باز کرده و چرخ را پیاده نمایید.

   هشدار
می آورید،  � باال  جک  با  را  خودرو  که  زمانی 

که  است  الزم  اگر  نشوید.  خودرو  وارد  هرگز 
سوار خودرو شوید، از خرک برای مهار خودرو 

باید استفاده شود.

در صورت مهار و جک زدن زیر خودرو،  �
نباید  و  نباشد  کار  حال  در  یا  روشن  موتور 

کسی در خودرو باقی مانده باشد.
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3. نحوه استفاده از جک جک در زیر تشک صندلی عقب چپ قرار دارد.� 
ابزار خودرو در محفظه ای در عقب پشتی  جعبه 
صندلی عقب قرار دارد. برای جک زدن خودرو، 
آچار چرخ، دو میله باالبر و دسته جک را خارج 

نمایید.

دو میله باالبر، دسته جک و آچار چرخ را مطابق 
تصویر سر هم نمایید.

جک زدن خودرو: �
بیشتر  ارتفاع  به  نیاز  اگر  زدن  جک  هنگام  در 
تا  بچرخانید  را  جک  سر  تصویر  مطابق  است، 

ارتفاع جک بیشتر شود.
سپس  و  زده  جا  تصویر  مطابق  را  جک  دسته 

آچار چرخ را بچرخانید.

خارج کردن خودرو از جک: �
خارج  جک  از  را  خودرو  چرخ،  تعویض  از  پس 
کرده و پایین آورید. برای این کار دسته جک را 
در جهت مخالف بچرخانید. هرگز خودرو را روی 
نرم  و  ناهموار  با سطح  یا جاده  سطح شیب دار 

جک نزنید، زیرا بسیار خطرناک است.
هرگز خودرو را در موقعیتی غیر از آنچه که قباًل 

شرح داده شد، جک نزنید.
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تعویض چرخ  �
1. با استفاده از آچار چرخ، مهره های چرخ را در 
خالف جهت عقربه های ساعت شل کرده ولی آنها 

را خارج نکنید.
با  همراستا  و  مناسب  موقعیت  در  را  جک   .2
باال  و  زده  جک  را  خودرو  دهید،  قرار  شاسی 
آورید تا جایی که کمی از سطح زمین باالتر قرار 

گیرد، سپس مهره های چرخ را باز کنید.
توپی  سطح  از  آلودگی  و  کرده  پیاده  را  چرخ 
چرخ، پیچ توپی یا سوراخ نصب چرخ پاک کرده 

و سپس چرخ زاپاس را نصب نمایید.
جهت  در  را  آنها  و  کرده  نصب  را  مهره ها   .3
طور  به  و  چرخانده  ساعت  عقربه های  حرکت 
سپس  باشد،  شل  نباید  چرخ  کنید.  سفت  موقت 

خودرو را از جک خارج کرده و پایین آورید.
4. با استفاده از آچار چرخ مهره های چرخ را به 
ترتیب نشان داده شده در تصویر سفت نمایید. 
شده  ارائه  زیر  در  کردن  سفت  گشتاور  مقدار 

است.
)N.m( گشتاور سفت کردن مهره چرخ

چرخ جلو: 10~130
چرخ عقب: 10~130

5. جک را پایین آورده و پیاده نمایید. جک، آچار 

   هشدار
امکان  � صورت  در  چرخ،  تعویض  از  پس   

مهره های چرخ را با آچار چرخ و گشتاور مجاز 
 1000Km حدود  از  پس  ضمن  در  نمایید.  سفت 

رانندگی، مجدد مهره های چرخ را سفت کنید.
برای سفت کردن مجدد مهره های چرخ فشار  �

متناوب و متعادل به مهره ها اعمال نمایید. روی 
اگر  نکنید.  استفاده  روغن  یا  گریس  از  مهره ها 
مهره چرخ به طور نامناسب سفت شود، در زمان 
راندن خودرو، چرخ از جای خود خارج شده و 

کنترل خودرو را از دست می دهید.

 احتیاط
هرگز با استفاده از پا، یا اعمال فشار بیشتر روی 
آچار چرخ، مهره های چرخ را بیش از اندازه سفت 

نکنید.
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1. تعمیر و نگهداری دوره ای  �
تعمیر و نگهداری دوره ای خودرو باید در فواصل 
زمانی مشخص انجام شود. برای کسب اطالعات 
راهنمای  در  نگهداری  و  تعمیر  جدول  به  بیشتر 

تعمیرات مراجعه شود.
سیستم  موتور،  مناسب  عملکرد  از  است  الزم 
خودروی  مکانیکی  سیستم  و  آالیندگی  کنترل 
نمایندگی  توسط  باید  این  شوید.  مطمئن  جدید 
این  با  شود.  انجام  موتور  کرمان  شرکت  مجاز 
وجود خودرو هم در شرایط نامناسب و سخت 
رانندگی نیاز به تعمیر و نگهداری اضافی، هم در 
نگهداری  و  تعمیر  دارد.  کوتاه تر  زمانی  فواصل 

دوره ای از وظایف راننده است.

رانندگی در شرایط نامناسب و سخت:
1 رانندگی مداوم در مسیرهای کوتاه

2 رانندگی در جاده های ناهموار
3 رانندگی در جاده های غبارآلود

4 رانندگی در مناطق سردسیر
5 رانندگی در جاده های نمک زده شده

2. آب بندی خودرو  �
آب بندی خودرو یکی از مهم ترین دوره تعمیر و 
نگهداری است بنابراین اطمینان از شرایط مناسب 

خودرو جدید حائز اهمیت می باشد.

3. تعمیر و نگهداری خودرو  �
میزان استفاده از مایع ضد یخ  �

مقدار مایع ضد یخ را بررسی کرده و در صورت 
لزوم مخزن انبساط را با مایع ضد یخ پر نمایید. 
مخزن  در  موتور  خنک کننده  مایع  سطح  اگر 
انبساط پایین تر از عالمت "L" )حداقل( است، باید 
از  خنک کاری  سیستم  اجزای  سایر  و  رادیاتور 
نظر نشتی بررسی شود و سپس مایع ضد یخ به 

مخزن تا عالمت "F" )حداکثر( اضافه شود.
1. در صورت رانندگی در مناطق سردسیر، لطفًا 
نمایندگی  توسط  شده  عرضه  یخ  ضد  مایع  از 

مجاز شرکت کرمان موتور استفاده نمایید.
2. پس از خنک شدن موتور، سطح مایع خنک کننده 

موتور را بررسی نمایید.
3. در صورت لزوم درپوش نازل مخزن انبساط 

را پیاده کنید.
4. سطح مایع خنک کننده در مخزن انبساط نباید 

باالتر از عالمت "F" )حداکثر( باشد.

 توجه
نیاز  � و  است  خراب  خودرو  که  صورتی  در 

به تعمیر و سرویس دارد، لطفًا برای بررسی و 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان  به  تنظیم خودرو 

موتور مراجعه نمایید.
 کارکنان و متخصصان فنی نمایندگی مجاز  �

و  دیده  آموزش  افراد  از  موتور  کرمان  شرکت 
و  تعمیر  الزامات  با  افراد  این  هستند.  حرفه ای 
نگهداری آشنا بوده و قابل اطمینان می باشند در 
ضمن مراجعه به نمایندگی مجاز از نظر اقتصادی 

بسیار به صرفه تر از سایر جاها است
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4.تعمیر و نگهداری دوره ای  �

فیلتر هوا  �
اگر فیلتر هوا کثیف و مسدود شده باشد، نه فقط 
قدرت موتور کاهش می یابد بلکه مصرف سوخت 
اگزوز  لوله  از  رنگ  سیاه  دود  و  یافته  افزایش 
خارج می شود. بنابراین باید به روش زیر فیلتر 

هوا را تعمیر و سرویس کرد.
هنگام تعویض فیلتر، از فیلتر هوای اصلی عرضه 
شده توسط نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

استفاده نمایید.

پیاده کردن فیلتر )فیلتر در سمت راست و   �
جلوی محفظه موتور قرار دارد( 

باز  را  هوا  فیلتر  پایین  و  باالیی  پوسته  پیچ های 
کرده و بست فیلتر را خارج کرده و فیلتر را پیاده 

نمایید.

پوسته فیلتر هوا و تمیز کردن درپوش   �
فیلتر 

و  باال  بیرونی  درپوش  در  موجود  غبار  و  گرد 
پایین پوسته فیلتر هوا و سطح واشر آب بندی را 

تمیز نمایید.

تمیز کردن فیلتر  �
بهروشزیرفیلترراتمیزکنید

وغبار یاگرد فیلتردرشرایطخشک، آنجاییکه از
کثیفمیشود،بااستفادهازهوایفشرده،گردوغبار

راازفیلترتمیزنمایید.

فشارهوایفشردهبایدکمتراز7kg/cm2باشد.



172

رو
ود

 خ
ری

هدا
 نگ

ر و
عمی

م: ت
هفت

ل 
ص

ف

تنظیم پدال کالچ  �
مجاز،  حد  در  کالچ  پدال  ارتفاع  تنظیم  برای   .1
مهره قفلی را شل کرده و پیچ را بچرخانید. مهره 
را در خالف جهت شل کردن، بچرخانید و سفت 

نمایید.
میله  و  کرده  شل  را  اصلی  پمپ  قفلی  مهره   .2
فشاری را بچرخانید تا ارتفاع میله فشاری تنظیم 
حد  در  کالچ  پدال  خالصی  که  طوری  به  گردد، 

مجاز 10mm+5mm تنظیم شود. 
)این مراحل را در خودروهای مجهز به مکانیزم 

تقویت کننده )servo( انجام ندهید(.

مهره را در خالف جهت شل کردن، بچرخانید و 
سفت نمایید.

را  کالچ  فشنگی  عملکردی،  غیر  شرایط  در   .3
تنظیم کرده تا با پایه پدال تماس داشته باشد و 
مطمئن شوید که انتهای فلزی سنسور در تماس 

با بلوک فشنگی پدال قرار داشته باشد.
مقدار استاندارد خالصی و ارتفاع پدال کالچ

5-15mm :1 میزان خالصی پدال
165mm 2 میزان ارتفاع پدال: حدود

مایع خنک کننده موتور  �
پیچ  لطفًا  موتور،  مایع خنک کننده  تعویض  برای 
شل  را  سیلندر  بلوک  و  رادیاتور  روی  تخلیه 
تخلیه  خنک کاری  سیستم  از  آب  تمام  تا  کرده 

شود.
یکبار  سالی  حداقل  موتور  خنک کاری  سیستم 
داشته  مناسبی  عملکرد  تا  شود  شستشو  باید 

باشد.

2

1
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نوع مایع خنک کننده موتور  �

نوع مایع خنک کنندهدمای محیط
C-25° -25 باالتر از
-25°C ~ -30°C-30
-30°C ~ -35°C-35
-35°C ~ -40°C-40
-40°C ~ -45°C-45
-45°C ~ -50°C-50

هواگیری سسیتم هیدرولیک کالچ  �

باشد،  شده  کالچ  هیدرولیک  مدار  وارد  هوا  اگر 
خواهد  کالچ  سیستم  نامناسب  عملکرد  باعث 
مخزن  در  کالچ  روغن  میزان  اگر  بنابراین  شد. 

ناکافی باشد، باعث تمام شدن روغن کالچ خواهد 
از  هیدرولیکی  مدار  کردن  پیاده  زمان  در  شد. 
هواگیری سیستم هیدرولیک کالچ مطمئن شوید. 

عمل هواگیری باید با کمک دو نفر انجام شود.

مراحل هواگیری: �
1. ترمز دستی را کاماًل باال بکشید.

2. برای انجام هواگیری کمک دو نفر الزم است 
هواگیری  وظیفه  اول  نفر  دوم(  نفر  و  اول  )نفر 
سیستم را بر عهده دارد و نفر دوم باید در اتاق 
خودرو پدال کالچ را فشار دهد. نفر اول درپوش 
الستیکی روی شیر سه راهه تخلیه هوا را پیاده 
و  می کند  متصل  را  الستیکی  شیلنگ  و  کرده 
انتهای شیلنگ را به ظرف مخصوص جمع آوری 

فشار  نیرو  تمام  با  را  کالچ  پدال  دوم  نفر   .3
تا  می دهد  فشار  را  کالچ  پدال  بار  چند  می دهد. 
کم کم مقاومت پدال افزایش یابد، سپس پدال را با 
تمام نیرو فشار داده و نگه می دارد. نفر اول شیر 
هواگیری روی شیر سه راهی تخلیه هوا را یک تا 
لحظه روغن  این  در  نیم دور می چرخاند.  و  یک 
ترمز با حباب خارج می شود، در این شرایط پدال 
کالچ به تدریج پایین خواهد رفت.زمانی که پدال 
تا انتها به سرعت پایین می رود، شیر هواگیری را 
ببندید. توجه: قبل از بستن شیر هواگیری، برای 
همچنان  را  پدال  هوا،  شدن  وارد  از  جلوگیری 

ظرف  داخل  را  شیلنگ  نصف  و  متصل  روغن 
می کند )تا از آلوده شدن و برگشت روغن ترمز 

جلوگیری شود(.
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5. پدال کالچ را به آرامی رها کنید و مراحل را 
روغن  در  حبابی  هیچ  که  زمانی  تا  دهید  انجام 
کالچ که در ظرف تخلیه می شود، وجود نداشته 
باشد. در زمان هواگیری، روغن کالچ در مخزن 
باید در حد مجاز باشد. پس از هواگیری، درپوش 
نصب  و  داده  قرار  خود  جای  در  را  پالستیکی 

کنید.

فشار باد الستیک  �

 265/60 R18110T :مشخصات تایر
250kPa :فشار باد استاندارد چرخ جلو
250kPa :فشار باد استاندارد چرخ عقب

قرار  پایین  دمای  شرایط   در  الستیک  که  زمانی 
یا  ساعت   3 از  بیش  خودرو  بودن  )پارک  دارد 
از 1/6 کیلومتر رانده شده باشد(،  خودرو کمتر 
و  تعمیر  یا  کرده  بررسی  را  الستیک  باد  فشار 

نگهداری مربوط به الستیک را انجام دهید.

به عالئم سایش درکناره الستیک توجه کنید. این 
عالئم میزان سائیدگی و کارکرد الستیک را نشان 
پیدا  سایش  اندازه ای  تا  الستیک  اگر  می دهند. 
کند تا جایی که عالئم سایش هم ساییده شوند، 
توصیه می شود بالفاصله الستیک ها را تعویض 

نمایید.

�عالمتسایشالستیک

فشار داده و رها نکنید. پیچ هواگیری را شل کنید 
تخلیه  که حباب می زند در ظرف  تا روغن کالچ 

شود.
4. مراحل را تکرار کنید تا زمانی که هیچ حباب 
وجود  شیلنگ  از  شده  خارج  روغن  در  هوایی 
و  بسته  را  هواگیری  پیچ  سپس  باشد،  نداشته 

درپوش پالستیکی را در جای خود قرار دهید.

 توجه
در صورت نیاز به تعویض تایرها، باید حتماً از تایر 
با مشخصات ابعادی، شاخص بار و سرعت معرفی 

شده )R18 110T 265,60( استفاده گردد.
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مهره چرخ  �
که  شوید  مطمئن  چرخ ها،  بررسی  زمان  در 
 5000 در  باشند.  نشده  شل  چرخ  مهره های 
کیلومتر اولیه رانندگی، مهره های چرخ را باید از 

نظر شل بودن به طور مرتب بررسی کرد.

تنظیم و باالنس چرخ  �
اگر خودرو  جاده مسطح،  در  رانندگی  زمان  در 
همواره به یک سمت منحرف می شود باید زوایای 
ساییدگی  متوجه  اگر  یا  کرد،  تنظیم  را  چرخ ها 
یا غیر یکنواخت سطح الستیک شدید،  غیرعادی 
آنها را تعویض کرده و در صورت لرزش غربیلک 
فرمان یا صندلی در سرعت نرمال، چرخ ها باید 

باالنس شوند.

توصیه می شود برای جلوگیری از سایش چرخ 
و افزایش ایمنی بهتر است با مراجعه به نمایندگی 
مجاز سرویس های ادواری طبق زمان و کیلومتر 

قید شده صورت پذیرد.

تنظیم زاویه 
چرخ ها

زاویه تو این چرخ 
2mm ±1)جلو(

°0.5±°0.5زاویهکمبر

زاویهانحراف
°0.75±°12کینگپین

زاویهکستر
°0.75±°3کینگپین
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برای عملکرد بهتر و افزایش طول عمر عملکردی خودرو، توصیه می شود روغن ها، سیاالت و سوخت توصیه شده را براساس جدول زیر انتخاب نمایید.
مقدار پرکردن )لیتر(روغن توصیه شدهمحل مورد استفاده

روغن موتور
با گرید SM یا باالتر SAW 10 W40 اگر دمای محیط حدود C~40°C°20- باشد،

SAW 5 W30  با گرید SM یا باالتر 5 )5.7 در اولین پر کردن مخزن(اگر دمای محیط کمتر از C°30- است،
لطفًا به جدول دما و عدد وسیکوزیته روغن موتور مراجعه شود.

75W/85 GL-4روغن گیربکس ،6MT 2.4گیربکس
به مقدار نیازATF IIIروغن فرمان هیدرولیک

دیفرانسیل )اکسل( جلو
GL.5 روغن جعبه دنده خودروهای سنگین

1.1 زمستان: 85W-90 )°15- یا باالتر( 80W-90 یا 75W-90 )°30- یا باالتر(
لطفًا به جدول دما و عدد ویسکوزیته روغن جعبه دنده مراجعه شود.

دیفرانسیل )اکسل( عقب
GL -5 روغن جعبه دنده خودروهای سنگین

2.6زمستان: 85W-90 )°15- یا بیشتر( 85W-90 یا 75W-90 )°30- یا بیشتر(
لطفًا به جدول دما و عدد ویسکوزیته روغن جعبه دنده مراجعه شود

روغن گیربکس کمکی
)138CJ-QDX )ford ESP-M2C-2-Dexron III, XT

1.2
یا روغن مشابه

به مقدار نیازDOT4روغن ترمز
به مقدار نیازگریس چند منظوره یا گریس بلبرینگ چرخ بر پایه لیتیومبلبرینگ چرخ

به مقدار نیازگریس برپایه لیتیوم شماره 2 یا شماره 3نگهدارنده میانی میل گاردان
به مقدار نیازگریس برپایه لیتیوم شماره 2 یا شماره 3کشوی میل گاردان

به مقدار نیازمایع ضدیخ از نوع گیلیکولسیستم خنک کاری موتور
76سوخت با عدد اکتان 92مخزن سوخت

گرید روغن ها، سیاالت و سوخت توصیه شده  �
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تعویض روغن گیربکس  �

تعویض روغن دیفرانسیل  �

تخلیه روغن �
پیچ تخلیه را باز کرده و روغن را تخلیه نمایید.

35~45N.m :گشتاور سفت کردن
سطح پیچ تخلیه را از نظر وجود ذرات خارجی 
بررسی کرده در صورت وجود ذرات بالفاصله 

سطح آن را تمیز کنید.

 پر کردن روغن
پیچ پر کردن روغن را باز کرده و روغن اضافه 
کنید تا سطح روغن نزدیک به سوراخ پر کردن 

قرار گیرد، مقدار و نوع روغن: 

تخلیه روغن �
پایین پوسته محور  تخلیه روغن در قسمت  پیچ 
جلو را باز کرده و اجازه دهید روغن تخلیه شود 
ذرات  وجود  نظر  از  را  تخلیه  پیچ  سطح  سپس 
ذرات،  وجود  صورت  در  و  بررسی  خارجی 
پیچ  آن  از  پس  نمایید.  تمیز  را  محل  بالفاصله 
تخلیه روغن را در جای خود قرار داده و سفت 

پیچ پر کردن 
روغن پیچ تخلیه روغن

پیچ پر کردن 
روغن

پیچ تخلیه روغن

پیچ تخلیه روغن
پیچپرکردنروغن

تعویض روغن دیفرانسیل  �

کنید.

 پر کردن روغن �
پیچ پر کردن روغن در وسط محور جلو را باز 
کرده و روغن اضافه کنید. نوع و مقدار پر کردن 
سنگین  خودروهای  دنده  جعبه  روغن  روغن: 

 GL-5
1. مقدار پر  کردن روغن: 1/1 لیتر

پس از پر کردن روغن، سطح روغن را بررسی 
کرده و پس از آن پیچ پر کردن را در جای خود 

قرار داده و سفت نمایید.

روغن جعبه دنده: 75W/85GL-4، مقدار پر کردن: 
را بررسی  پر کردن، سطح روغن  از  2.2L، پس 

کرده و پیچ پر کردن را در جای خود قرار داده 
سفت کنید.
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تعویض گریس بلبرینگ توپی چرخ جلو و   �
عقب 

روانکاری  �

الزم  چرخ  توپی  بلبرینگ  گریس  تعویض  برای 
است بلبرینگ ها را باز کرده و مجدد سوار نمایید. 
موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  لطفًا 
به  رانندگی  و  نگهداری  و  تعمیر  گردد.  مراجعه 
خودرو  عملکردی  عمر  طول  فقط  مناسب  روش 
در  صرفه جویی  باعث  بلکه  نمی دهد  افزایش  را 

لطفاًبااستفادهازگریسچندمنظوره،قطعاتزیررا
روانکارینمایید.برایروانکاریقطعاتزیروکشویی،

ازگریسFoss EPT~2.5 استفادهکنید.

محل اضافه کردن گریس

بنزینبدونسربباعددنوعسوخت
اکتان92وباالتر

پیچ تخلیه روغن در پایین پوسته محور عقب را 
باز کرده و روغن محور عقب را تخلیه نمایید. پس 
محل  از  روغن  لیتر   2/6 حدود  روغن،  تخلیه  از 
سوراخ بررسی سطح روغن روی پوسته محور 
را در محل  پیچ  آن  از  کنید و پس  عقب اضافه  

خود قرار داده و سفت نمایید.

مشخصات نوع و مصرف سوختمصرف سوخت و روغن نیز می شود.  �
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� 5. مشخصات فنی خودرو
T8 پارامترهای خودروی مدل

موتور بنزینیمدلمورد

پارامترهای 
خودرو

mm )1830*1880*5325/5615ابعاد )طول×عرض× ارتفاع
mm )470*1520*1520/1810ابعاد داخلی اتاق بار )طول×عرض×ارتفاع

)mm( 3090/3380فاصله طولی محورها
)mm( 1570/1570فاصله بین مرکز چرخ ها - محور جلو و عقب

mm )210حداقل فاصله از سطح زمین )بار حداکثر بارگیری مجاز
30حداکثر شیب قابل پیمایش )درجه(

)m( 6.2/6.7حداقل شعاع چرخش
)Km/H( )150حداکثر سرعت )بار کامل

)L( 76حجم باک سوخت
265/60R18مشخصات الستیک

پارامترهای 
موتور

HFC4GA3-4D1مدل

چهار سیلندر خطی، مجهز به توربو شارژر و اینترکولرنوع
)cc( 1997حجم موتور

130/5000قدرت )Kw/r/min( حداکثر قدرت

4000-290/1800گشتاور )Nm/r/min( حداکثر گشتاور
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1.مدت زمان گارانتی �
یا 60.000  تاریخ تحویل خودرو  از  بعد  ماه   36

کیلومتر کارکرد )هر کدام زودتر فرا رسد(

2.شرایط گارانتی قطعات �
الف( قطعات تزئینی        

ب( قطعات مصرفی
ج( سایر قطعات

الف( قطعات تزئینی

قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آینه ها، رودری ها 
و ... شامل قطعات تزئینی می باشند که به هنگام 
نقص  بی  تحویل،  اداره  توسط  خودرو  تحویل 
مشتری  استحضار  به  آن ها  ظاهری  بودن 
می رسد. لذا پس از تحویل خودرو و تایید سالمت 
این قطعات توسط خریدار و تکمیل فرم مربوطه 

قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

ب( قطعات مصرفی �

به قطعاتی اطالق می گردد که عمر آن ها نسبت به 
سایر قطعات خودرو محدودتر بوده و به صورت 
کارکرد  مقدار  یا  محدود  مدتی  از  پس  عادی 
تعویض  می بایست  و  شده  مستهلک  خاصی 
با  مستقیم  رابطه  قطعات  این  استهالک  شوند. 
دارد.  کاربران  توسط  خودرو  از  استفاده  نحوه 
شرایط  شامل  که  قطعات  این  از  برخی  لیست 

گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعالم می گردد:
1. بست ها        

2. خارهای تزئینی        
3. فیوزها

4. فیلترها         
5. انواع روغن ها          

6. مایع خنک کننده )ضد یخ(

ج( سایر قطعات �
نظر  طبق  قطعه  شدن  معیوب  علت  چنانچه 
مرکزی  دفتر  یا  و  مجاز  نمایندگی  کارشناس 
آن  اجرت  و  قطعه  باشد،  قطعه  کیفیت  از  ناشی 

شرایط  مشمول  شرکت  گارانتی  خط مشی  طبق 
گارانتی خواهند بود.

توصیه مهم
خواهشمنداستبرایاطالعوبهرهبرداریمقتضیاز
مواردذیلبهوبسایتشرکتبمخودروبهآدرس:

www.bamkhodro.com مراجعهنمایید.
1.خطمشیگارانتیوآخرینتغییراتآن.

قانونحمایتازحقوقمصرفکنندگانخودروو .2
آییننامهاجراییآن.

لیستهزینهاجرتخدماتوقطعاتیدکیهر .3
یکازمحصوالت.

امداد واحدهای استقرار محل و تلفن شماره .4
خودرویشرکتکرمانموتور.

از پس خدمات و فروش نمایندگیهای لیست .5
فروشمحصوالتکرمانموتور.

فهرستمتعلقاتخودرو. .6
شمارهتلفنوسایرراههایتماسباواحدارتباط .7

بامشتریان.
آشناییباجزئیاتسرویسهایادواریهرمحصول .8

وهزینهمتناسبباآن.
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3. مواردی که مشمول گارانتی  �
نمی شوند 

جنس  و  ساخت  نقص  از  غیر  به  که  قطعاتی   .1
نادرست،  )استفاده  باشند  شده  ایراد  دچار 

تصادفات و ...(.
از  استفاده  صورت  در  گارانتی،  مدت  در   .2
قطعات غیر اصلی )قطعاتی که از طریق شرکت بم 
دارای  اگر  نمی گردد حتی  توزیع  تهیه و  خودرو 
قطعه  عیب،  بروز  و  باشد(  اصلی  سازنده  آرم 
معیوب و سیستم های مرتبط با آن شامل گارانتی 

نمی شوند.
یا  و  تغییر  اصولی،  غیر  دستکاری  هرگونه   .3
نصب سیستمهای اضافه بر روی خودرو بدون 
مجوز  شرکت سازنده و یا استفاده از آپشن هایی 
که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو 

و نگهداری صحیح از قبیل عدم مراجعه به موقع 
دفترچه(  این  )مطابق  ادواری  های  سرویس 
یا  سوخت  از  استفاده  مجاز،  نمایندگیهای  در 
مکمل های غیر استاندارد، عدم استفاده از روغن 
 ... ها و روانکارهای توصیه شده در دفترچه و 
گارانتی  از شرایط  مرتبط  قطعات  موجب خروج 

خواهد بود.
7.صدماتی که به علت عدم استفاده طوالنی مدت 
مانند خسارت  می شود  وارد  آن  به  خودرو  از 
ناشی از روغن موتوری که به دلیل عدم روشن 
شدن طوالنی مدت موتور به آن وارد می شود، 
از  استفاده  عدم  واسطه  به  باتری  شدن  خالی 
خودرو برای مدت زمان طوالنی، هرگونه آسیبی 
بدنه  و  رنگ  به  طبیعی(  غیر  و  طبیعی  از  )اعم 
خودرو که ناشی از توقف طوالنی باشد و غیره، 

مشمول گارانتی نمی باشد.
ایرادتی که ناشی از  8.خرابی قطعات و یا بروز 
تصادف، تعویض اتاق کامل خودرو و یا استفاده 
نامتعارف از خودرو مانند حمل بار با وزن بیشتر 

از حد مجاز و ... باشد.
9. استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت 

و ... 

 توجه
ارائه خدمات پس  مدت زمان تعهد شرکت برای 
فروش  از  پس  10 سال  مشتریان،  به  فروش  از 

خودرو می باشد.

می باشد همانند استفاده از رینگ ها و الستیک ها 
و سیستم های پخش، دزدگیر و ... که باعث خارج 
برقی  سیستم های  و  جلوبندی  گارانتی  از  شدن 
... خواهد شد. نصب هرگونه تجهیزات  مرتبط و 
نیز  خودرو  تزئینات  برای  آپشن  و  اضافی 
دلیل  به  که   ( اتاق  کف  در  کفپوش  نصب  مانند: 
صندلی  مجدد  مونتاژ  در  گشتاور  رعایت  عدم 
برای  صندلی  روکش  نصب  یا  و  کمربندها  و 
که  هستند  جانبی  ایربگ  دارای  که  خودروهایی 
با عث عدم عملکرد صحیح ایربگ شود( و نصب 
نمودن هر آپشنی که مغایر با وضعیت استاندارد 
طراحی خودرو و یا بخش های مرتبط از شرایط 

گارانتی می گردد.
4. صدمات ناشی از عوامل غیر مرتبط با ساختار 
سنگ خوردگی،  تصادفات،  قبیل  از  خودرو 
خراش، سرقت، آتش سوزی، بالیای طبیعی و غیر 
مترقبه )طوفان، تگرگ، صاعقه، سیل و ...( جنگ، 

اغتشاش و آشوب.
5. هزینه پارکینگ و بکسل کردن خودرو )بکسل 
تشخیص  به  خاص  شرایط  در  خودرو  کردن 

شرکت، گارانتی می باشد(.
6. خسارت وارده به خودرو به دلیل عدم سرویس 
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در معرض استهالک روزمره قرار دارند و نیاز 
است در یک دوره زمانی مشخص تعویض شوند 
مانند تسمه ها، بنزین، سرریز کردن و یا تعویض 
انواع سیاالت )مانند مایع شیشه شوی، مایع خنک 
کننده موتور و غیره(، روغن ها و روانکارها )مانند 
روغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن گیربکس 
و غیره(، فیلترها و گاز کولر، مگر اینکه در مدت 
زمانی کمتر از حد استاندارد و معمول فرسوده 
شده باشند و یا خرابی یکی از سیستمهای تحت 
قطعات  این  که  شود  موجب  گارانتی  پوشش 

زودتر از موعد معمول تعویض شوند.
17. صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای 
قیرپاشی شده، نمک ریزی شده و عوامل بیرونی 
نظیر )شن، سنگ ریزه، گرد و غبار یا سایر عوامل 
جاده ای( که باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ 

بدنه یا شکستگی شیشه شود.
با  یا  مزایده  در  که  معیوب  های  18.خودرو 
تخفیف فروخته شده اند مشمول گارانتی نخواهند 

بود مگر با مجوز از شرکت سازنده.
19.آسیب دیدگی ناشی از حمل بار غیر مجاز و 

زیاد و همچنین جابجایی نامناسب با خودروبر.

10. وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار 
گرفتن خودرو در یک محیط نامناسب باشد.

11. هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن )و 
یا تغییرات در نرم افزار ECU موتور و یا نرم افزار 
TCU گیربکس و ...( با حذف برخی از قطعات و 

جایگزینی با قطعات دیگر.
12. تاثیر موارد پراکنده در محیط، مانند سموم 
شیره  پرندگان،  فضله  غیره،  و  نباتی  آفات  دفع 
درختان و همچنین عوامل جوی نظیر باران های 
اسیدی. انواع آلودگی های زیست محیطی و سایر 

عوامل تاثیر گذار بر بدنه و رنگ خودرو.
در  خودرو  گرفتن  قرار  از  ناشی  13.خسارات 
میدان های مغناطیسی قوی و ... )کنار پست ها و 

زیر دکل های فشار قوی انتقال نیرو(
غیر  تعمیر  یا  تعویض  از  ناشی  14.ایرادات 

اصولی و یا برداشتن قطعات خودرو.
15.در صورتی که مالک، مدارک گارانتی خودرو 
را ارائه ندهد و امکان اثبات تحت پوشش گارانتی 

بودن خودرو وجود نداشته باشد.
16.قطعاتی که به طور عادی مصرفی بوده و یا 

یا  رانندگی در آب عمیق و  از  ناشی  20.ایرادات 
اجزای  به  آب  نفوذ  باعث  که  موتور  شستشوی 

الکترونیکی، موتوری و داخلی خودرو گردد.
خودرو،  طبیعی  استهالک  از  ناشی  21.خسارت 

فرسودگی و رنگ پریدگی.
تبدیل  روش  به  خودرو  که  صورتی  در   .22
نشده  تائید  های  کیت  از  استفاده  با  و  کارگاهی 
توسط شرکت کرمان موتور در کارگاه های غیر 
مجاز دوگانه سوز شود، کلیه قسمتهای موتور و 
سوخت رسانی و سیستم ترمز از شرایط گارانتی 

خارج خواهند شد.
23.ایرادات ناشی از استفاده از باتری با آمپراژ 

نامناسب.
کردن  تمیز  برای  شیمیایی  مواد  از  24.استفاده 

رنگ خودرو یا تزئینات داخلی.
فراخوان  25.عدم مراجعه مالک خودرو مشمول 
به  شرکت  سوی  از  فراخوان  اعالم  از  پس 
نمایندگی های مجاز، موجب خروج قطعات مرتبط 
از شرکت  مسئولیت  و سلب  گارانتی  از شرایط 

خواهد شد.
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موارد زیر موجب خروج خودرو از شرایط   �
گارانتی می گردد: 

1.دستکاری کیلومتر خودرو.
2.عدم انجام سرویس اولیه مطابق شرایط تعیین 

شده توسط شرکت بم خودرو.
3.تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی های 

مجاز و مورد تایید شرکت.
فنی  نقص  شرکت،  تشخیص  به  که  4.مواردی 
های  سرویس  موقع  به  انجام  عدم  از  ناشی 

دوره ای بوده است.

 توجه

انجام خدمات سرویس اولیه بین حداقل 
1000 و حداکثر 3000 کیلومتر کارکرد 
تاریخ  از  ماه  از سپری شدن 5  قبل  و 
تحویل خودرو )هرکدام زودتر فرا رسد( 
الزامی بوده وعدم انجام آن در محدوده 
زمانی و مسافتی مذکور منجر به ابطال 

گارانتی کامل خودرو می گردد.

 توجه
گارانتی رنگ خودرو در صورت رعایت نکات  �

و شرایط مطرح شده در این دفترچه، »سه سال« 
از تاریخ تحویل خودرو به مشتری می باشد.

از  � حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  مطابق 
ارائه  خدمات  کلیه   ، خودرو  مصرف کننده گان 
یا 3000  نمایندگی به مدت 2 ماه  از طرف  شده 
یا 10  ماه   6 به مدت  قطعات  و  کارکرد  کیلومتر 
هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد )مطابق 

شرایط اعالم شده( می-بایستی تضمین گردد.
سرویس های  � انجام  عدم  از  ناشی  عیوب 

دوره ای مطابق با شرایط مندرج در همین دفترچه 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  شبکه  در 
موتور، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو 

از شرایط گارانتی می گردد.
 زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط  �

و  غبار  و  گرد  پر  مناطق  و  هوایی سخت  و  آب 
باشد. در چنین شرایطی  بایستی کوتاه تر  آلوده 
پیوسته سطح روغن، آب و  توصیه می شود که 

وضعیت تسمه ها را بازدید نمایید.

  به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و  �

تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی های مجاز 
تکنیسین های  دست  به  و  موتور  کرمان  شرکت 

آموزش دیده میسر است.

هزینه اجرت سرویس های ادواری فقط شامل  �
مواردی است که در ستون مقابل به شرح کار قید 
شده است و در صورت نیاز به خدماتی که در آن 
و  قوانین  مطابق  اجرت  باشد،  نشده  ذکر  ستون 
مقررات شرکت محاسبه و از مشتری )یا گارانتی( 

اخذ می گردد.
هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف  �

به  ادواری  سرویس های  در  خودرو  برای  شده 
طور جداگانه مطابق قوانین و قیمت های شرکت 
محاسبه  و از مشتری )یا گارانتی( اخذ می گردد.
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4. توصیه های مهم �
کارکرد  کنترل  و  ادواری  سرویس های  انجام   1
رانندگی  از  اطمینان  بر  عالوه  خودرو  موتور 
زیست  آالیندگی های  کاهش  در  سفر،  ایمنی  و 

محیطی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در  ویژه  به  و  طوالنی  رانندگی  هر  از  قبل   .2
را  مایعات  دیگر  و  روغن  سطح  گرم،  فصول 

بازدید نمایید.
3. هیچگاه کلید A/C خودرو را در دور موتور باال 

روشن نکنید.
و  بنزین  پمپ  طوالنی  کارکرد  حفظ  برای   .4
سیستم انژکتور خودرو، بهتر است که باک بنزین 
را قبل از رسیدن حجم بنزین باک به مقدار ٪25  

آن، پر نمایید.
5. درصورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش 
از 6 ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید 
تا از بروز خسارت های فنی به موتور جلوگیری 

گردد.
6. همیشه به چراغ ها و عالئم هشدار دهنده روی 
صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده 

حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی  با  خاص  عالمتی 
نمایید.

7. از اقدام به تعمیر و دست کاری خودرو توسط 
غیر  تعمیرگاه های  در  و  مسئول  غیر  اشخاص 

مجاز خودداری نمایید.
هر  را  روغن  نشتی  و  موتور  روغن  سطح   .8
500 کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طوالنی 

کنترل کنید.
آن، هر روز  کننده و نشتی  مایع خنک  9. سطح 
و بعد از تعویض تسمه دینام و واتر پمپ بازدید 

شود.
از  کننده  خنک  مایع  کردن  اضافه  10.هنگام 
کرده  استفاده  خودرو  ویژه  دارای شرایط  مایع 
کننده ای  مایع خنک  به  امالح  دارای  آب  و هرگز 
یک  نکنید،  اضافه  است  شده  پر  کارخانه  در  که 
باعث  است  ممکن  کننده  خنک  نامناسب  مخلوط 

ایجاد ایرادات جدی و یا آسیب به موتور شود. 
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 توجه
 انجام خدمات سرویس اولیه بین حداقل  1000 و حداکثر 3000 کیلومتر کارکرد و قبل از سپری شدن 5 ماه از تاریخ تحویل خودرو) هرکدام زودتر 

فرا رسد( الزامی بوده و عدم انجام آن در محدوده زمانی و مسافتی مذکور منجر به ابطال گارانتی کامل خودرو می گردد.
نوع فعالیت شرح فعالیت ردیف

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور 1
بازدید )در صورت نیاز تمیز گردد( فیلتر هوا 2

بازدید )کنترل نشتی بنزین( فیلتر بنزین 3
بازدید و رگالژ در صورت نیاز 4 تسمه دینام و کولر و هیدرولیک فرمان

بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( مایع سیستم خنک کننده موتور 5
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( مایع سیستم فرمان هیدرولیک 6

بازدید باک بنزین، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سوخت 7
بازدید شیلنگ مکش و تهویه مخزن میل لنگ 8
بازدید مدار جرقه زنی موتور )شمع موتور، کوئل و . . ( 9

آچارکشی و بازدید نشتی روغن از سیستم فرمان لوله ها، اتصاالت و شیلنگ های سیستم فرمان 10
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( روغن گیربکس )شش سرعته( 11
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( روغن گیربکس )کمکی چهارچرخ( 12
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( روغن دیفرانسیل ها 13
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز( روغن ترمز 14

بازدید و کنترل نشتی مدار مسیر اتصاالت، لوله های ترمز و عملکرد آن 15
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نوع فعالیت شرح فعالیت ردیف
بازدید دیسک ترمز جلو و عقب و لنت ها 16

بازدید و رگالژ در صورت نیاز خالصی پدال ترمز و مکانیزم اهرم دستی 17
بازدید و تنظیم فشار باد الستیک ها تایرها )فشار باد و فرسودگی آج( 18

بازدید و آچارکشی کامل آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی )چرخها، فرمان، پلوس ها، 
گردگیرها و...( 19

بازدید و آچارکشی کامل اتصاالت سیستم انتقال قدرت )میل گاردان، چهارشاخه، نگه دارنده های 
موتور و گیربکس و ......( 20

بازدید لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن 21
بازدید و تنظیم زوایای چرخ ها زوایای چرخ ها 22

بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد( اتصاالت برقی بدنه و سنسورها 23
بازدید عملکرد کلیه چراغ ها و ادوات برقی 24
بازدید عملکرد سیستم کولر و بخاری 25
بازدید عملکرد سیستم خنک کاری موتور )رله، فن، نشتی لوله ها و رادیاتور( 26

تست با دستگاه عیب یاب کلیه سیستم های الکتریکی )شامل ایربگ و ترمز و سوخت رسانی و 
موتور و...( 27
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5. سرویس های دوره ای �
از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا 
انجام این سرویس ها )از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور(  مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت 
کرمان موتور الزامی می باشد بنابراین ضروری است با مراجعه به نمایندگی های مجاز کرمان موتور، نسبت به انجام سرویس های  ادواری )با حداکثر 

اختالف 1000 کیلومتر از سررسید پیمایش و یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول ذیل( اقدامات الزم صورت پذیرد.
کیلومتر یا زمان انجام عملیات

نوع فعالیت )هرکدام زودتر فرا برسد( شرح فعالیت ردیف

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور 1
هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه تعویض فیلتر هوا 2

هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض فیلتر بنزین 3
هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه تعویض فیلتر سیستم تهویه مطبوع )داخل اتاق( 4

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض     باک بنزین، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سوخت 
رسانی 5

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید عملکرد انژکتور ها، کوئل، شیلنگ و سوپاپ تهویه  محفظه 
کارتل، توربوشارژر، دریچه گاز، مسیر لوله اگزوز 6

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض     ترموستات، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سیستم 
خنک کاری 7

هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض مایع سیستم خنک کننده موتور 8
هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض شمع موتور 9
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کیلومتر یا زمان انجام عملیات
 )هرکدام زودتر فرا برسد(

نوع فعالیت شرح فعالیت ردیف

هر 60.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض تسمه تایمینگ موتور 10
هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز رگالژ یا تعویض     تسمه دینام، کولر، و هیدرولیک فرمان 11

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید خالصی مجاز و رگالژ در صورت 
نیاز پدال کالچ، مکانیزم تعویض دنده 12

هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض روغن گیربکس)شش سرعته( 13
هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض روغن گیربکس کمکی )محرک چهار چرخ( 14
هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض روغن دیفرانسیل جلو و عقب 15

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید عملکرد بررسی عملکرد سوپاپ تهویه اکسل ها و گیربکس 
کمکی 16

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه کنترل لقی ها، آچارکشی، گریسکاری و 
روانکاری میل گاردان و اتصاالت میل گاردان 17

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه آچارکشی، گریسکاری و روانکاری  بلبرینگ میانی میل گاردان 18

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز آچارکشی یا 
تعویض     لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سیستم فرمان 19

هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض روغن هیدورلیک فرمان 20
هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض     مسیر لوله های ترمز و عملکرد آن 21
هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض     دیسک ترمز جلو و عقب و لنت ها 22
هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تنظیم     خالصی پدال ترمز و مکانیزم ترمز دستی 23
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کیلومتر یا زمان انجام عملیات
 )هرکدام زودتر فرا برسد(

نوع فعالیت شرح فعالیت ردیف

هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض  روغن ترمز 24

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض     تایرها )فشار باد و فرسودگی آج( 25

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و تنظیم در صورت نیاز  زوایای چرخ ها 26

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید و در صورت نیاز تعویض   
آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی

)چرخ ها، فرمان، پلوس ها و اتصاالت مربوط به سیستم 
)...  U تعلیق خصوصًا رابط

27

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماه آچارکشی، گریسکاری و روانکاری در 
صورت نیاز

اتصاالت سیستم تعلیق، پین های نگه دارنده فنر بندی، 
نگه دارنده میانی میل گاردان،کشویی میل گاردان و 

اتصاالت چهارشاخه و بلبرینگ میانی نگه دارنده میل 
گاردان و نگه دارنده های موتور و گیربکس 

28

هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماه بازدید میزان فرسایش تایر و تعویض در 
صورت نیاز جابجایی چرخ های جلو و عقب 29

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه بازدید عملکرد اتصاالت باتری، عملکرد برف پاک کن، سیستم تهویه 
کابین و چراغ ها 30



شماره تلفن مرکز تماس و امداد خودروی کرمان موتور:  42724- 021 
مشتریان محترم به منظور اطالع از آخرین لیست نمایندگی های مجازشرکت کرمان موتور لطفا به وب سایت 

شرکت کرمان موتور به آدرس : www.kermanmotor.com  و یا به وب سایت شرکت بم خودرو به 
آدرس: www.bamkhodro.ir مراجعه فرمایند. 


