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مشتری عزیز
از صمیــم قلــب خریــد خــودروی  S5 اتوماتیــک را بــه شــما تبریــک گفتــه و از حســن توجــه و اعتمادتــان 
سپاســگزاریم. امیدواریــم در هــر روز از زندگــی، S5 همــراه ســفرهای شــیرین و بــه یــاد ماندنی تــان باشــد. 
ایــن دســتورالعمل بــرای همــه مدل هــای S5 قابــل تعمیــم اســت. ممکــن اســت بــا برخــی ابــزار و امکانــات 

برخــورد کنیــد کــه در مــدل خــودروی خریــداری شــده توســط شــما بــه کار گرفتــه نشــده اند.
بــرای اطمینــان از رانندگــی لذت بخــش بــا خــودروی جدیدتــان، لطفــاً ایــن دســتورالعمل را بــا دقــت مطالعــه کنیــد. 
نمایندگی هــای مجــاز شــرکت کرمان موتــور خدمــات تعمیــر و نگهــداری مناســب و موثــر را بــرای 

ــد داد. ــه خواهن ــما ارائ ــودروی ش خ
بــا افتخــار ورود شــما بــه خانــواده کرمان موتــور را تبریک گفتــه و برایتان رانندگی  دلپذیــری را آرزومندیم.
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راهنمای ویژه
ــه تناســب پیشــرفت هایی در بخــش ظاهــر  ــوژی محصــول، مــا ب ــت و تکنول ــا پیشــرفت مــداوم در کیفی ب
خــودرو، پیکربنــدی، کارکــرد و طراحــی ســاختاری داشــته ایم. تصاویــر، داده هــا و توضیحــات ایــن 
ــا خــودروی خریــداری شــده مغایرت هایــی داشــته باشــند. از آنجــا کــه  دفترچــه راهنمــا ممکــن اســت ب
وجــود خطــا اجتناب ناپذیــر اســت، ایــن دفترچــه را بــه عنــوان معیــاری بــرای ســفارش خــودرو، پذیــرش 
آن و یــا اقدامــات حقوقــی در نظــر نگیریــد. همچنیــن تمــام حقــوق شــامل چــاپ نســخه اصالحــی، متمــم و 

مــوارد مشــابه مربــوط بــه ایــن دفترچــه، بــرای شــرکت محفــوظ اســت. 
شــرکت حــق تعلیــق اســتفاده و یــا تغییــر در مشــخصات فنــی یــا طراحــی را بــدون اعــالن قبلــی بــرای خــود 
محفــوظ دانســته و هیــچ تعهــدی را در ایــن رابطــه نمی پذیــرد. کپی بــرداری، ترجمــه و اســتفاده از کل یــا 

بخشــی از مطالــب ایــن دفترچــه راهنمــا بــدون کســب اجــازه کتبــی از شــرکت مجــاز نمی باشــد.
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این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش خودرو باید به مالک بعدی سپرده شود.

مشخصات خودرو

نوع خودرو:

مدل: رنگ:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو: تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک

مالک اصلی

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

آدرس:

شماره تلفن:

تاریخ خرید: کد پستی:

مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

آدرس:

شماره تلفن:

تاریخ خرید: کد پستی:

گواهی می نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سالمت بدنه و باتری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.
امضاء: تاریخ:    نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:   
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مالک عزیز؛ سالمت شما و دیگران از اهمیت باالیی برخوردار بوده و شما در رابطه با رعایت امنیت در هنگام رانندگی مسئول هستید. برای اطمینان از درک 
صحیح اقدامات احتیاطی، دستورالعمل های مربوط به مراحل انجام کار و مطالب دیگر از طریق عالئمی در دفترچه راهنمای خودرو ارائه شده است. این 
دستورالعمل ها در مورد خطراتی که ممکن است سرنشینان را دچار آسیب کند، به شما هشدار می دهد. بدون شک فهرست کردن تمام خطرات در دفترچه 
حاضر امکان پذیر نیست. بنابراین الزم است در مواردی، خود شما تصمیم مناسب را اتخاذ کنید. قبل از خواندن دفترچه راهنما، الزم است موارد زیر را بدانید:
به بندهایی که با عبارات »اخطار« و »توجه« مشخص شده اند توجه ویژه داشته باشید. این بندها شامل دستورالعمل های مهم ایمنی هستند که معنای آنها به ترتیب زیر است: 

  اخطاراخطار
اگر رفتار شما ناقض دستورالعمل باشد می تواند نتایج جبران ناپذیری به بار آورده و جان شما و دیگران را به خطر بیاندازد. لطفاً از محتوای »اخطار« تبعیت کنید.

 توجه توجه
اگر رفتار شما ناقض دستورالعمل باشد می تواند نتایجی به بار بیاورد که خودرو یا تجهیزات شما را دچار آسیب کند. لطفا از محتوای »توجه« تبعیت کنید.

    حفاظت از محیط زیست و توصیه های دوستانه
 توضیحات مشخص شده با این عالمت به دستورالعمل های مهم حفاظت از محیط زیست و بعضی توصیه های دوستانه مرتبط  می باشد.

    عالمت ایمنی
 این عالمت به معنی »این کار را انجام ندهید« و یا »غیرمجاز می باشد« است.

          جهت ها
همه جهت های اشاره شده در دفترچه راهنما )جلو، عقب، چپ و راست(، ناظر بر جهت رو به جلو خودرو می باشد.
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قطعات اصلی شرکت کرمان موتور کدامند؟  
قطعات اصلی شرکت کرمان موتور قطعاتی هستند که به طور کامل با قطعات به کار رفته در هنگام تولید خودرو در شرکت کرمان موتور سازگاری دارند. 

طراحی و بازرسی این قطعات برخورداری از باالترین درجه ایمنی را برای مشتریان تضمین می کند.

چرا از قطعات اصلی استفاده کنیم؟  
قطعات اصلی در فضایی با مدیریت تولید و بازرسی کیفی سخت گیرانه تولید شده اند. مشکالتی که بر اثر سرپیچی از محدودیت ها و استفاده از قطعات 
جعلی یا مستعمل به وجود آمده اند شامل گارانتی شرکت نمی شوند و شرکت مسئولیت هرگونه آسیب به قطعات اصلی را که به دالیل ذکر شده در باال 

ایجاد شده باشند، نمی پذیرد.
لطفا قطعات اصلی شرکت کرمان موتور را به درستی شناسایی و انتخاب کنید.

لطفا از قطعات اصلی شرکت کرمان موتور استفاده کنید.
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نکات تعمیر و نگهداری  
شما به عنوان مالک باید به زمان بندی ها و روش های صحیح نگهداری از خودرو که توسط شرکت تولیدکننده ارائه می گردد را مطالعه کنید. خودرو به 

خصوص در زمانی که در شرایط محیطی نامناسب از آن استفاده می کنید به نگهداری بهتری نیاز دارد. 

اقدامات احتیاطی برای مصرف روغن  
حتی در طول زمان گارانتی، آسیب های وارد آمده به موتور، سیستم گیربکس و قطعات دیگر که بر اثر استفاده از سوخت ها و روغن های روان ساز تاییدنشده 

باشند، شامل گارانتی نمی شوند. لطفا از سوخت ها و روغن های روان ساز تایید شده استفاده کنید.

لطفا خودرو را به دلخواه خود دستکاری نکنید  
هر جزئی از خودرو که توسط شخص دستکاری شده باشد از گارانتی شرکت سازنده خارج می شود. اصالحات غیرمعمول، در کارکرد، ماندگاری و سایر 
 BUS مشخصه های خودرو تاثیر می گذارد. در این خودرو برای جلوگیری از خرابی سیستم و به بار آمدن خسار ت های غیرضروری از سیستم ارتباطی
استفاده شده است. تحت هیچ شرایطی سعی نکنید خودرو را به سلیقه خود اصالح کنید. هرگونه تغییر می تواند باعث تداخل با سیستم ECM، نوسانات نیرو 
و متعاقب آن کارکرد نادرست سیستم کنترل کننده EPS، آسیب به سیستم ESC، اختالل در کارکرد BCM، قضاوت غلط واحد کنترل و مشکالت دیگر شده و 
تاثیر جدی بر ایمنی خودرو بگذارد. اگر برنامه ای برای اعمال تغییرات دارید برای انجام اقدامات الزم به نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید. 
فیوزهای خودرو ویژه هستند. برای اجتناب از خرابی کارکرد سیستم الکتریکی، سوختن قطعات و حتی سوختن خودرو، لطفا از فیوز ویژه همین خودرو 

استفاده کنید. لطفا از ترکیب فیوزهای مختلف اجتناب کنید.
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اقدامات ایمنی مهم  
مطالب مهمی که موجب حفاظت شــما و سرنشــینان 
خــودرو می شــود در ایــن بخــش آورده شــده اســت. 
بعضی از توصیه های ایمنی مهم به شرح زیر است:

همیشه کمربندهای ایمنی خود را ببندید  
در میان سیستم های حفاظت در برابر تصادفات، 
کمربند ایمنی بیشترین حفاظت را ارائه می دهد. 
اگرچه ایربگ می تواند برای حفاظت به کمربند 
ایمنی کمک کند، اما به گونه ای طراحی شده که 
فقط در صورت اعمال ضربه متوسط یا شدید 
به جلوی خودرو فعال می شود.  ضربه ناگهانی 
صورتی  در  ایربگ  شدن  باز  از  ناشی  قوی  و 
می تواند  باشد  نشده  بسته  ایمنی  کمربند  که 
صورت و سینه ی مسافران را دچار آسیب کند.  
بنابراین حتی اگر خودروی شما مجهز به ایربگ 
است، از بسته بودن کمربند ایمنی خود و سایر 

سرنشینان اطمینان حاصل کنید.

مراقب خطرات ایربگ باشید  
سیستم ایربگ برای محافظت از شما ساخته شده 
اما می تواند به کسانی که بیش از حد نزدیک به آن 
نشسته اند یا به طور مناسب محافظت نشده اند، به 

طور خاص نوزادان، خردساالن و افراد بالغ 

کوتاه قد آسیب شدید و کشنده وارد کند. لطفا تمام 
راهنمایی ها و اخطارهای این بخش را مطالعه کنید.

کودکان را به درستی در جای خود مستقر کنید  
در  کودکان  نشاندن  برای  موقعیت  امن ترین 
اگر  است.  عقب  صندلی  میانی  بخش  خودرو، 
بچه ها بسیار کوچک هستند و بستن کمربند ایمنی 
برایشان مقدور نیست، از صندلی کودک استفاده 
حضور  صورت  در  می شود  پیشنهاد  کنید. 
کودکان در صندلی عقب خودرو، از سیستم قفل 
استفاده شود. درب ها  روی  تعبیه شده  کودک 

سرعت خودرو را کنترل کنید  
سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات مرگبار 
خطر  رود،  باالتر  سرعت  هرچه  کل  در  است. 
نزدیک تر است. از شرایط رانندگی ایمن تجاوز 

نکرده و با سرعت باال رانندگی نکنید.

خودرو را در وضعیت رانندگی ایمن نگهداری کنید  
بسیار  مکانیکی  نقایص  و  الستیک  ترکیدگی 
این  کردن  کمتر  برای هرچه  خطرناک  هستند. 
قبیل خطرات، گاه به گاه فشار باد الستیک ها و 
وضعیت خودرو را بررسی کرده و تعمیرات را 
به طور منظم مطابق با برنامه تعمیرات دوره ای 

انجام دهید.

از رانندگی در شرایط مستی اجتناب کنید    
مجاز  وجه  هیچ  به  مستی  شرایط  در  رانندگی 
توان  الکل  کمی  مقدار  نوشیدن  حتی  نیست. 
واکنشی شما را کاهش می دهد. هرچه بیشتر الکل 
بنوشید، به همان اندازه توان واکنشی شما کندتر 
می شود. بنابراین در شرایط مستی رانندگی نکرده 
کنید.  یادآوری  هم  دیگران  به  را  این موضوع  و 

تایید ایمنی پیرامون خودرو  
درب،  کردن  باز  از  قبل  و  شدن  پیاده  از  پیش 
کردن  باز  کنید.  مشاهده  را  خودرو  پیرامون 
ناگهانی درب ممکن است باعث اصابت درب به 
عابرین، موتورسیکلت ها و غیره شده و حادثه به 
بار آورد. این مورد را به سرنشینان خودرو نیز 
تذکر دهید. هنگام دنده عقب گرفتن فقط به آینه های 
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نکنید.  اعتماد  جانبی  آینه های  و  خودرو  درون 
وضعیت پشت خودرو را به دقت بررسی کنید. 

هرگز در یک خودروی پارک شده یا توقف کرده،   
نخوابید.

  اخطاراخطار
مدت  است  بسته  آن  که شیشه های  در خودرویی 
خاص  طور  به  نخوابید.  و  نمانده  طوالنی  زمان 
ماندن در خودرویی که موتور آن روشن و سیستم 
می تواند  است  فعالیت  حال  در  آن  ایرکاندیشن 
منجر به خفگی شود.  در نتیجه زمانی که خودرو 
متوقف یا پارک شده است موتور را خاموش کنید.     

 

کردن    گرم  و  خودرو  کنترل  عملیات  هرگز 
موتور را در یک محیط محصور انجام ندهید

تهویه  با  محیطی  در  باید  موتور  کردن  گرم 
محیطی  در  موتور  اگر  شود.  انجام  مناسب 
زمان  مدت  به  نامناسب  تهویه  با  محصور 
طوالنی فعالیت کند، دود حاصل از موتور وارد 

خودرو شده و ایجاد مسمومیت خواهد کرد. 

لطفا سر یا دست خود را از پنجره بیرون نبرید  
بیرون بردن سر و دست از پنجره عملی خطرناک و 
غیرمجاز است. الزم است توجه شود در صورت 
و  درب ها  فعالیت  در خودرو،  کودکان  حضور 
کنترل شود. بزرگساالن  توسط  فقط  پنجره ها 

 

هرگز با خودرو با صندوق عقب باز رانندگی نکنید  
راندن خودرو با صندوق عقب باز مجاز نیست. 
در این صورت دود حاصل از موتور وارد اتاق 

خودرو شده و موجب مسمومیت می گردد. 

درب های خودروی در حال حرکت باید قفل باشند  
هنگامی که خودرو در حال حرکت است درب ها 
باید قفل باشند. در غیر این صورت ممکن است 
در اثر کشیده شدن تصادفی دستگیره داخلی، 

درب باز شده و حادثه ای به بار آید. 
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هرگز در حالت خستگی رانندگی نکنید  
با رانندگی در هنگام خستگی، ممکن است در 
به  اگر مجبور  بیافرینید.  اثر چرت زدن حادثه 
رانندگی در مسافت های طوالنی هستید، هر دو 

ساعت یک بار استراحت کنید. 

کلید را دور از دسترس کودکان قرار دهید  
لطفا کلید را در جایی دور از دسترس کودکان 
روشن  را  موتور  است  ممکن  زیرا  دهید.  قرار 

کرده و حادثه بیافرینند.  

ضعیف،  سالخورده،  افراد  بچه ها،  نوزادان، 
بیمار و معلولین نباید در صندلی سرنشین جلو 

که مجهز به سیستم ایربگ است بنشینند. 

  اخطاراخطار
افراد  و  بچه ها  ایربگ،  دارای  خودروهای  در 
سالخورده، ضعیف، بیمار، معلول و زنان باردار 
نباید در صندلی سرنشین جلو بنشینند. همچنین 
جلو  سرنشین  صندلی  روی  نباید  نوزاد  صندلی 
نصب شود. در غیر این صورت ممکن است ضربه 
شدید ناشی از باز شدن ایربگ به هنگام تصادف، 

باعث آسیب دیدگی شدید آنها گردد.

 ابزار ایمنی خودرو  
خودروی شما به ابزارهای مختلف ایمنی مجهز 
شده است. در صورت بروز هر گونه تصادف، 
ابزارهای ایمنی می توانند با همراهی و همکاری 
یکدیگر از شما و سایر سرنشینان محافظت کنند. 
برخی از این ابزارها بدون عمل کردن بر بخش های 
این  از شما محافظت می کنند.  مختلف خودرو 
بخش ها عبارتند از یک قاب ایمنی که با قدرت 
جاذب  سپرهای  داده،  پوشش  را  خودرو  اتاق 
ضربه گیر  نواحی  خودرو،  عقب  و  جلو  انرژی 
تصادف جلو و عقب خودرو، یک ستون فرمان 
جاذب انرژی و پیش کشنده ی کمربند ایمنی. در 
صورت وقوع تصادف، نواحی ضربه گیر مچاله 
را جذب  تصادف  از  ناشی  انرژی  تا  می شوند 
کمربند  پیش کشنده ی  سیستم  همچنین  کنند. 
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ایمنی می تواند به صورت خودکار کمربندهای ایمنی جلو را محکم تر کند. به وسیله این ابزارهای ایمنی، 
شدت آسیب در تصادفات جدی کاهش می یابد. با این وجود در صورتی که شما یا سایر سرنشینان 
به طور صحیح در جای خود مستقر نشده و یا کمربندهای ایمنی خود را در طول حضور در خودرو به 
طور صحیح نبندید، این ابزارهای ایمنی نه تنها از شما محافظت نمی کنند، بلکه می توانند آسیب های جدی 
وارد آورند. در صفحات آتی روش های حفاظت از شما و سایر سرنشینان خودرو را ذکر خواهیم کرد.. 

کمربند ایمنی  
بــه منظــور تامیــن ایمنــی شــما و سرنشــینان، تمــام 
صندلی هــای خــودرو مجهــز بــه کمربنــد ایمنــی 
می باشــند. سیســتم کمربنــد ایمنی همچنین شــامل 
یــک چــراغ نشــانگر کمربنــد ایمنــی می باشــد کــه بــر 
ــده  ــه رانن ــه و ب ــرار گرفت ــگر ق ــه نمایش روی صفح

ــد ایمنــی هشــدار می دهــد. بــرای بســتن کمربن

چرا باید کمربند ایمنی را ببندیم؟  
افراد بزرگسال و نوجوانان، کمربندهای     برای 

ایمنی موثرترین ابزار حفاظتی می باشند.
کمربند ایمنی شما را در جای خود نگه  می دارد    

تا بدین وسیله ابزار حفاظتی خودرو بیشترین 
حفاظت را از شما ارائه دهند.

کمربنــد ایمنــی تقریبــاً در تمــام انــواع تصــادف    
مفیــد واقــع می شــود. در شــرایط چــپ کــردن 
ــد ایمنــی نبســته اند  خــودرو، افــرادی کــه کمربن

ــد. ــیب می بینن ــتر آس بیش
از برخورد با اشیا داخل خودرو و سرنشینان    

جلوگیری می کند.
خطر بیرون پرت شدن از خودرو در تصادفات    

را کاهش می دهد. 
کمک می کند تا به هنگام باز شدن ایربگ شکل    

نشستن صحیح را حفظ کرده و به این ترتیب 

1. ایربگ جلویی سرنشین جلو )در صورت مجهز بودن(
2. 2 عدد پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی های جلو

3. صفحه عرضی ایمنی 
4. نشیمنگاه و پشتی صندلی

5. پشتی سر
6. سپرهای ضربه گیر جلو و عقب

7.  نواحی ضربه گیر تصادف
8. ستون فرمان جاذب انرژی

9.  ایربگ جلویی راننده 
10. کمربند ایمنی

11. ایربگ جانبی جلو
12.  ایربگ پرده جانبی
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و حداکثر حفاظت     احتمالی  باعث کاهش خطر 
توسط ایربگ می شود. 

نشده     بسته  درستی  به  ایمنی  کمربندهای  اگر 
ایربگ خطر مصدومیت  با وجود  باشند، حتی 
جدی و مرگ افزایش می یابد. البته کمربندهای 
شما  از  تصادفات  تمام  در  نمی توانند  ایمنی 
حفاظت کنند اما در اغلب موارد می توانند خطر 

مصدومیت شدید را کاهش دهند.

 توجه توجه
مسیرهای  در  حتی  رانندگی،  هنگام  توجه:    
شهری، لطفاً تمام سرنشینان خودرو بدون استثنا 
کمربندهای ایمنی خود را ببندند. زنان باردار باید 
تا  دارند  نگه  را بسته  ایمنی خود  همواره کمربند 

بهترین حفاظت از فرزندشان به عمل آید.

اقدام احتیاطی در مورد کمربند ایمنی  
کمربند  باید همیشه  تمامی مسافران  و  راننده 
ایمنی خود را بسته نگاه دارند. استفاده صحیح 
از کمربند ایمنی خطر مصدومیت بر اثر ترمزهای 
می دهد. کاهش  را  تصادف  اثر  بر  یا  ناگهانی 

  اخطاراخطار
هر کمربند ایمنی برای یک نفر طراحی شده. عدم    

توجه به این امر بسیار خطرآفرین خواهد بود.
کمربند ایمنی را گره نزنید.   
در صورت مشاهده هرگونه شکاف و آسیب در    

کمربند ایمنی یا آثار تغییر شکل در قسمت های 
فلزی، آن را تعویض کنید.

برای تمیز کردن کمربند ایمنی از پاک کننده های    
خنثی و آب گرم استفاده کرده و برای خشک 

کردن آن را در سایه قرار دهید.
از رنگ کردن و سفیدشور کردن کمربند ایمنی    

پرهیز کنید تا استقامت و کارکرد آن تحت تاثیر 
قرار نگیرد.

بعد از تصادفات کل کمربندهای ایمنی استفاده    
شده را تعویض کنید. حتی اگر به ظاهر آسیب  

ندیده باشند.
از     سرنشینان  سایر  و  شما  حفاظت  برای 

همه  تصادف،  از  ناشی  مصدومیت های 
کمربندهای  رانندگی  طول  در  باید  سرنشینان 

ایمنی خود را ببندند. 
قائم     کامالً  حالت  در  صندلی ها  پشتی  وقتی 

قرار دارد، کمربندهای ایمنی می توانند حداکثر 
حفاظت را ارائه دهند. اگر پشتی صندلی زاویه 

داشته باشد، هنگام تصادفات بخصوص 

از زیر     تصادف از جلو، سرنشین ممکن است 
کمربند سر خورده و آسیب ببیند.

نگه     راحت  را  آن  ایمنی  کمربند  بستن  هنگام 
داشته و تا حد امکان بکشید تا حفاظت پیش بینی 
شده را به دست دهد. اگر کمربندهای ایمنی شل 

شده باشند حفاظت کاهش می یابد.

کمربند ایمنی با سه نقطه اتکا  

بستن کمربند ایمنی  
بیرون  جمع کننده  محفظه  از  را  ایمنی  کمربند 
کشیده و به آرامی روی سینه و به سمت ران 
هدایت کنید. زبانه فلزی را درون قفل مربوطه 
وارد کنید تا صدای کلیک شنیده شود. بعد از 
تنظیم کمربند ایمنی به روی کمر، کمربند به طور 
خودکار کمی باز یا بسته می شود تا با ران شما 
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متناسب گردد. اگر خم شده یا به آرامی به سمت 
خودکار  طور  به  کمربند  شوید،  متمایل  جلو 
کمی باز می شود. در صورت برخورد شدید و 
ناگهانی، کمربند قفل می شود تا بدن سرنشین 
به جلو خم  زیاد  با سرعت  اگر  را کنترل کند. 
شوید، کمربند به صورت خودکار قفل می شود.

 توجه توجه
 توجه: زبانه فلزی کمربند ایمنی باید حتماً در قفل 
مربوط به خود که بر روی همان صندلی تعبیه شده 
حفاظتی  کارکرد  صورت  این  غیر  در  شود.  قفل 
احتمال  و  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  ایمنی  کمربند 

مصدومیت افزایش می یابد.

تنظیم کمربند ایمنی  
به  امکان  حد  تا  را  ایمنی  کمربند  کنید  سعی 
پایین کشیده و بر روی ران های خود قرار دهید، 
استخوان های  ترتیب  این  به  کمر.  روی  بر  نه 
و  کرده  تحمل  را  از ضربه  لگن فشار حاصل 
خطر صدمات درونی کاهش می یابد. همچنین 
خطر  گیرد،  قرار  باالتر  ایمنی  کمربند  هرچه 
سر خوردن سرنشین از زیر کمربند به هنگام 
و  بیشتر شده  ناگهانی  ترمزهای  و  تصادفات 
می یابد.  افزایش  مرگ  و  خطر صدمات شدید 
دست ها را نه فقط در یک طرف کمربند، بلکه 

در دو طرف کمربند قرار دهید.

آزاد کردن کمربند  
قفل کمربند را نگه داشته، دکمه آزاد کردن را 
فشار دهید. کمربند به سرعت آزاد می شود. بعد 

از آنکه که کمربند آزاد شد، به طور خودکار به 
داخل محفظه ی جمع کننده برمی گردد. در غیر 
این صورت بررسی کنید کمربند گره نخورده 

باشد. سپس دوباره تالش کنید.

  اخطاراخطار
اگر کمربند ایمنی به شکل درست بسته نشده    

باشد می تواند در هنگام تصادف موجب آسیب 
شدید و حتی مرگ گردد.

در     را  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند  شانه  بخش 
پشت بازو یا پشت کمرتان نیاندازید. این کار 

خطر آسیب دیدگی را افزایش می دهد.

کمربند با دو نقطه اتکا  
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بستن کمربند  
قفل کمربند را با دست نگه دارید، زبانه فلزی را 
داخل قفل جا بزنید، هنگامی که صدای کلیک را 
شنیدید، محکم بودن کمربند را با دست هایتان 
مشابه  کمربند  کردن  آزاد  روش  کنید.  تنظیم 
روش آزاد کردن کمربند با سه نقطه اتکا است.

  اخطاراخطار
کمربند ایمنی با دو نقطه اتکا باید از روی ران عبور کند 
)نه شکم( و تمام مدت سفت بر روی ران قرار گیرد.

تنظیم کمربند  
ارتفاع کمربند را با دست به نحوی تنظیم کنید 

که بتواند به خوبی بدن تان را دربرگیرد. اگر 

کمربند شل است آن را سفت کنید. کمربند باید 
بر روی ران شما قرار گیرد، نه بر روی کمرتان. 
باشد، خطر  گرفته  قرار  باال  کمربند خیلی  اگر 

آسیب در اثر تصادف افزایش می یابد.

 کمربند را بکشید  
تســمه  ایمنــی،  کمربنــد  طــول  تنظیــم  بــرای 
کمربنــد را بــا زاویــه مشــخص نســبت بــه زبانــه 
فلــزی نگــه داشــته و آن را تــا رســیدن بــه طــول 
در  طــول  تنظیــم  بکشــید.  خــود  نیــاز  مــورد 
فلــزی، راحت تــر  صــورت فشــار دادن زبانــه 

می شــود. انجــام 

کمربند را جمع کنید  
مناســب  طــول  تــا  را  کمربنــد  آزاد  انتهــای 
بکشــید و اضافــات کمربنــد را در زبانــه دریچــه 

پالســتیکی جــا بزنیــد.

بــه منظــور افزایــش ایمنــی در تصادفــات شــدید 
یــا متوســط از روبــرو، کمربندهــای ایمنــی جلــو 

بــه سیســتم پیش کشــنده خــودکار 
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کمربنــد ایمنــی مجهــز شــده اند. در لحظــه ای کــه 
ایربــگ گشــوده می شــود سیســتم پیش کشــنده 
خــودکار، بالفاصلــه کمربنــد ایمنــی را می کشــد 
تــا راننــده و سرنشــین جلــو محکــم در جــای 
شــدن  فعــال  از  بعــد  بماننــد.  ثابــت  خــود 
سیســتم پیش کشــنده، کمربندهــا بــه صــورت 
کشــیده باقــی خواهنــد مانــد تــا اینکــه بــه روش 
ــتم  ــدن سیس ــال ش ــا فع ــد. ب ــول آزاد گردن معم
ضعیــف  صداهــای  خــودکار،  پیش کشــنده 
صداهــا  ایــن  شــد.  خواهــد  شــنیده  انفجــار 

طبیعــی اســت و خطــری نــدارد.

 توجه توجه
برای  ایمنی  کمربند  خودکار  پیش کشنده  سیستم 
برخوردهای شدید ناگهانی طراحی شده و فقط یک 
بار امکان استفاده از آن وجود دارد. اگر سیستم 
پیش کشنده خودکار شما فعال شده است، سعی 
نکنید شخصاً آن را تعمیر نمایید. به نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

ابزار تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی  
تنظیــم ارتفــاع کمربندهــای ایمنــی جلــو از طریــق 
اســت.  امکان پذیــر  نگهدارنــده،  نقطــه  تنظیــم 
کمربنــد را بــه ترتیبــی تنظیــم کنیــد که از شــکم و 
ســینه ی شــما عبــور کنــد، نــه از گردن تــان. اگــر 
کمربنــد ایمنــی خیلــی نزدیــک بــه گــردن تنظیــم 

شــود حداکثــر حفاظــت را فراهــم نمی کنــد. 
تنظیــم ارتفــاع نقطــه نگهدارنــده کمربنــد ایمنــی 
ــم را فشــار  ــه تنظی امــری ضــروری اســت. دکم
داده و ارتفــاع را کــم یــا زیــاد کنیــد. بعــد از رهــا 
کــردن دکمــه تنظیــم، از قفــل شــدن نگهدارنده در 

ارتفــاع مــورد نظرتــان اطمینــان حاصــل کنیــد.

حفاظت زنان باردار  
زنــان بــاردار بایــد در همــه زمان هــا کمربنــد 
ــر اســت  ــد. بهت ــه دارن ــی خــود را بســته نگ ایمن
ــه  ــه نقط ــا س ــی ب ــد ایمن ــاردار از کمربن ــان ب زن
ــر  ــده کم ــکا اســتفاده کــرده و بخــش نگهدارن ات
را از روی ران خــود عبــور دهنــد. زنــان بــاردار 
بایــد تــا حد امــکان از فرمــان و داشــبورد فاصله 
ــا از  ــد ت ــه دهن ــی تکی ــه پشــتی صندل داشــته و ب
خطراتــی کــه بــاز شــدن ایربــگ بــرای ایشــان و 

ــد.  ــان بمانن ــد در ام ــاد می کن ــن ایج جنی
در جریان هر معاینه پیش از تولد، از پزشک خود 
بپرســید آیــا مجــاز بــه رانندگــی هســتید یــا خیــر.

حفاظت از افراد مجروح  
ــی  ــد ایمن ــروح، کمربن ــراد مج ــال اف ــگام انتق هن
بــرای  لــزوم  بایــد بســته باشــد. در صــورت 
اطالعات بیشــتر از یک پزشــک مشــورت بگیرید.
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هیچ وقت روی صندلی دراز نکشید  
آسیب دیدگی  خطر  آوردن  پایین تر  هرچه  برای 
از  حفاظت  حداکثر  دریافت  و  تصادفات  در 
سیستم های ایمنی خودرو، همه سرنشینان باید 
روی صندلی های  بر  هنگام حرکت خودرو  در 
خود بنشینند. دراز کشیدن روی صندلی عقب 
یا لم دادن روی صندلی سرنشین جلو به شکلی 
که بدن حالت انحنا به خود بگیرد باعث می شود 
کمربند ایمنی کارکرد طبیعی خود را نشان ندهد.

 توجه توجه
توجه: در خودروی در حال حرکت نشستن یا دراز 
کشیدن به شکلی که بدن حالت خمیده داشته باشد، 
بسیار خطرناک است. هنگامی که بدن شما خمیده 
است، از آنجا که بخش شانه ی کمربند به درستی 
بر روی بدن تان قرار نگرفته، حتی اگر زبانه در قفل 
ثابت شده باشد نمی تواند حفاظت کامل را فراهم 
کند. در صورت برخورد شدید، شما با سرعت به 
جلو پرتاب  می شوید و ضربه ی شدید به گردن و 

سایر اعضای  بدن تان آسیب وارد می کند.
وقتی بدن شما خمیده است، بخش پایینی کمربند 
در  کند.  فراهم  را  صحیح  حفاظت  نمی تواند 
صورت تصادف، کمربند به جای قرار گرفتن روی 

استخوان لگن که توانایی تحمل فشار را دارد به 

باال حرکت کرده و روی شکم قرار می گیرد. پیامد 
این حادثه جراحات داخلی خطرناک خواهد بود. 
ابتدا  ایمنی  تضمین  برای  خودرو  حرکت  هنگام 
پشتی صندلی را به حالت کامالً قائم تنظیم کرده و 

کمربند ایمنی خود را ببندید.

حفاظت کودک  
در برخی کشورها استفاده از ابزارهای حفاظت 
اجباری  و  ضروری  خردساالن  و  نوزادان  از 
است. ما به شدت توصیه می کنیم برای کودکان 
کیلوگرم   18 از  کمتر  وزن  با  خردساالن  و 
صندلی  یا  و  کودک  محافظ  سیستم های  از 
کودک استفاده شود. ایربگ ها برای حفاظت از 
بزرگساالن طراحی شده و برای کودکان بسیار 
خطرناک  هستند. بنابراین تحت هیچ شرایطی 
را روی صندلی سرنشین جلو  صندلی کودک 
که مجهز به ایربگ است نصب نکنید. در غیر 
این صورت، ضربه شدید ناشی از انفجار و باز 
شدن ایربگ می تواند باعث آسیب شدید یا حتی 
مرگ کودک گردد. هنگام خرید سیستم محافظ 
کودک برای فرزندانتان، اطمینان حاصل کنید که 
صندلی و کمربند آن برای ایشان مناسب باشد. 
نصب و استفاده از صندلی کودک باید مطابق 
گیرد.   انجام  سازنده  شرکت  دستورالعمل  با 

 
 توجه توجه

لطفاً صندلی محافظ کودک را بر روی صندلی    
عقب نصب کنید. با نصب صندلی کودک بر روی 
صندلی سرنشین جلو، ممکن است در صورت وقوع 
تصادف، ضربه شدید ناشی از باز شدن ایربگ 
به جراحات شدید یا حتی مرگ کودک بیانجامد.

در هوای گرم در خودرویی که درب ها و پنجره های    
و صندلی  ایمنی  کمربند  دمای  است،  بسته  آن 
کودک بسیار باال می رود. بنابراین قبل از نشاندن 
را  زبانه کمربند  و  کودک، دمای سطح صندلی 

بررسی کنید تا از آسیب کودک جلوگیری شود.
بچه های بزرگتر که صندلی کودک برایشان مناسب    

نیست باید در صندلی های عقب نشسته و کمربند 
نشستن  اجازه  هیچ وقت  ببندند.  را  خود  ایمنی 
ندهید. را  جلو  سرنشین  صندلی  در  کودکان 

روی     کودکان  ندهید  اجازه  رانندگی  هنگام  در 
صندلی شان ایستاده یا زانو بزنند. 

هنگام سواری در ماشین در حال حرکت، کودک    
را در آغوش خود بگیرید.  در غیر این صورت در 
صورت تصادف یا ترمز شدید، حتی در صورت 
بسته بودن کمربند، حفاظت کامل از کودک فراهم 

نشده و ممکن است دچار جراحات جدی گردد.
اگر صندلی کودک به درستی نصب نشده باشد    

خطر جراحات جدی یا مرگ ناشی از تصادفات 
را به شدت افزایش می دهد.
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نوزاد  
از  از کودکان زیر یک سال باید  برای حفاظت 
صندلی های نگهدارنده ی مورب که رو به عقب 
نوع  این  فقط  شود.  استفاده  می شوند  نصب 
کمر  و  گردن  سر،  از  می تواند  ایمنی  سیستم 

نوزاد به طور کامل حفاظت کند.

کودک  
اگر کودک آنقدر بزرگ شده که صندلی مورب رو 
به عقب برایش مناسب نیست و می تواند بدون 
کمک به صورت پایدار بنشیند، از صندلی مورب 
باالی  برای کودکان  به جلو استفاده کنید.  رو 
هفت سال با وزن 22 تا 36 کیلوگرم و قد کمتر از 
یک و نیم متر بهتر است از صندلی کودک مجهز 
به کمربند ایمنی با سه نقطه اتکا استفاده شود.

برای کودکان بلندتر از یک و نیم متر، نیازی به 
ایمنی خودرو  کمربند  و  نیست  صندلی کودک 

برای ایشان مناسب خواهد بود.

مطمئن شوید کمربند برای کودک مناسب است  
با  ایمنی  اینکه کمربند  از  برای کسب اطمینان 
سه نقطه اتکا برای کودک مناسب است یا خیر، 

اجازه دهید کودک روی صندلی عقب نشسته 

و به پشتی صندلی تکیه دهد. سپس کمربند را 
ببندید. همانطور که در عکس نشان داده شده، 
عبور  ترقوه  روی  از  کمربند  شانه  بخش  اگر 
کرده و بر روی سینه قرار گرفته و بخش دور 
کمر کمربند از روی مفصل ران گذشته و ران را 
لمس می کند، این به این معنی  است که کودک 
می تواند از کمربند استفاده کند. اما اگر بخش 
یا  قرار گرفت  شانه کمربند روی گردن کودک 
فشار  کودک  شکم  به  کمربند  کمر  دور  بخش 
آورد، این به این معنی  است که باید از صندلی 

کودک استفاده شود.

  اخطاراخطار
فشار  کودک  شکم  یا  گردن  به  که  کمربندی  از 
صورت  این  غیر  در  نکنید.  استفاده  می کند  وارد 
و  گردن  جدی  آسیب  امکان  شدید  تصادفات  در 

جراحات داخلی وجود دارد.

در    می توانند  زمان  چه  از  بزرگتر  بچه های 
صندلی جلو بنشینند؟

حداکثر  شدن  فراهم  برای  می شود  پیشنهاد 
حفاظت، همه کودکان زیر 12 سال در صندلی 

عقب خودرو نشانده شوند. صندلی های عقب 
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خودرو، امن ترین موقعیت برای کودکان در هر 
سن و با هر بلندی قدی می باشند.

کودکان  برای  جلو  سرنشین  ایربگ  همچنین، 
به  زیادی  صندلی  اگر  است.  خطرناک  بسیار 
بخش جلوی خودرو نزدیک باشد، یا سر کودک 
هنگام تصادف به جلو پرت شود، یا کودک به 
در  باشد،  نشده  جاگیر  صندلی  روی  درستی 
صورت باز شدن ایربگ احتمال جراحت جدی 

و یا مرگ کودک وجود دارد.
هست.  بسیاری  تفاوت های  کودکان  بین  البته 
به  می توان  که  مورد  این  در  قضاوت  برای 
کودکان اجازه نشستن در صندلی جلو را داد 
یا خیر، سن تنها یک شاخص است و شما باید 

فاکتورهای مهم دیگر را نیز در نظر بگیرید. 
از لحاظ جسمی، کودک باید به اندازه ای رشد 
کرده باشد که کمربند سه نقطه ای بتواند از روی 
ران ها، سینه و شانه وی عبور کند. در غیر این 
صورت کودک نمی تواند در صندلی جلو بنشیند. 
به منظور نشستن ایمن در صندلی جلو، کودک باید 
از قوانین آگاه بوده و روش صحیح نشستن روی 
صندلی و بستن صحیح کمربند را رعایت کند. 
روی  نشستن  برای  کودک  می کنید  فکر  اگر 
صندلی جلو به اندازه کافی بالغ است اقدامات 

زیر را انجام دهید:

صندلی را تا جای ممکن عقب ببرید. 
صندلی  پشتی  به  بنشیند،  کودک  دهید  اجازه 
تکیه داده و پاها را روی زمین یا عمود نسبت به 

کف خودرو قرار دهد.
بررسی کنید که موقعیت کمربند ایمنی صحیح، 

امن و قابل اعتماد باشد.
او  از  گرمی  به  باشید.  کودک  مراقب  دقت  به 
بخواهید به شکل صحیح نشسته و کمربند خود 

را بسته نگاه دارد.

اقدامات احتیاطی مکمل برای حفاظت از کودکان  
برای     کودکان  مخصوص  ایمنی  ابزار  از  لطفا 

توسط  خودرو  درب  شدن  باز  از  جلوگیری 
کودک استفاده کنید. در صورتی که کودک در 
از قفل  با استفاده  صندلی عقب نشسته است 
کودک از باز شدن درب توسط کودک و بیرون 

پرت شدن او جلوگیری کنید. 
کودک را درون خودرو تنها نگذارید. در برخی    

این کار جرم محسوب شده و پیگرد  کشورها 
است.  خطرناک  بسیار  کار  این  دارد.  قانونی 
تنها گذاشتن کودک  تابستان  به طور مثال در 
از  ناشی  مرگ  باعث  می تواند  خودرو  در 
در  خودرو  کلید  اگر  بعالوه  گردد.  گرمازدگی 
سوییچ استارت مانده باشد، ممکن است کودک 

ناخواسته موتور را روشن کرده و با راه 

انداختن خودرو به خود و دیگران آسیب بزند.   
هر بار که ماشین را با سایر سرنشینان ترک    

می کنید، کلید استارت خودرو را با خود ببرید.
هنگامی که خودرو در وضعیت پارک شده قرار    

این  غیر  در  کنید.  قفل  را  آن  درب های  دارد، 
صورت ممکن است کودکانی که در اطراف یا 
با بی دقتی درون  بازی می کنند  داخل خودرو 

خودرو گیر افتاده و حادثه ای به بار بیاورند.
کلید را دور از دسترس کودک قرار دهید. آموزش    

باز کردن قفل، روشن کردن موتور، باز کردن 
می تواند  کودک  به  پنجره ها  شیشه  و  درب ها 
خطرات جدی و مرگ را به دنبال داشته باشد.

اقدامـــات احتیاطـــی مربـــوط بـــه صندلـــی   
مخصـــوص کـــودک 

لطفا اقدامات احتیاطی زیر را به هنگام استفاده 
انجام دهید.  از صندلی های مخصوص کودک 
در غیر این صورت امکان بروز حادثه، جراحت 

شدید و حتی مرگ وجود دارد.

ـــودرو    ـــی خ ـــد ایمن ـــه کمربن ـــی ک ـــرای کودکان ب
صندلـــی  از  نیســـت،  مناســـب  برایشـــان 

مخصـــوص کـــودک اســـتفاده کنیـــد.
حمایت  با  مخصوص  صندلی  نوزادان،  برای 

کامل سر و گردن باید استفاده شود. به علت 
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ناپایداری گردن و سنگینی نسبی سر، نوزادان 
باید در صندلی نوزاد با ابعاد مناسب خود قرار 
گیرند. شکل و فیزیک کودکان با افراد بزرگسال 
متفاوت است و این موضوع در طراحی کمربند 
که  آنجا  از  است.  نشده  لحاظ  خودرو  ایمنی 
است،  کوچک  کودکان  لگن خاصره  استخوان 
بخش دور کمر کمربند به جای قرار گرفتن روی 
لگن بر روی شکم کودک قرار گرفته و در صورت 
باعث  و  به شدت فشرده شده  تصادف، شکم 

بروز جراحات شدید و حتی مرگ می گردد.  

لطفا کودکان را در صندلی مخصوص مناسب 
بنشانید.

هنگام نصب و استفاده از صندلی مخصوص   
کودک، لطفا دستورالعمل مربوطه را با دقت 

مطالعه کرده، صندلی را به نحو ایمن نصب کرده و از روش های مخصوص زیر استفاده کنید.  
در صورت نصب غیرایمن و استفاده ناصحیح از صندلی کودک، در هنگام بروز تصادف یا ترمز 

ناگهانی، صندلی حداکثر حفاظت را فراهم نکرده و امکان آسیب جدی و حتی مرگ وجود دارد.

استاندارد مرجع

استاندارد پیشنهادی وزن قد سن

صندلی نوزاد کمتر از 10 کیلوگرم کمتر از 75 سانتی متر کمتر از 12 ماه

صندلی خردسال 9 تا 18 کیلوگرم 75 تا 105 سانتی متر 9 ماه تا 4 سال

صندلی کودک 15 تا 32 کیلوگرم 100 تا 135 سانتی متر 4 سال تا 10 سال

نحــو  بــه  را  کــودک  مخصــوص  صندلــی  لطفــاً 
امــن مطابــق بــا روش نصــب کار بگذاریــد. جهــت  
قرارگیــری و موقعیــت نصــب صندلــی مخصــوص 

کــودک بایــد مطابــق بــا دســتورالعمل باشــد. در 
ایــن صــورت در صــورت وقــوع تصــادف  غیــر 

امــکان حادثــه جــدی و مــرگ وجــود دارد. 
صندلی  روی  را  کودک  مخصوص  صندلی  لطفا 
عقب نصب کنید. صندلی های عقب امن ترین مکان 
برای بچه هاست. بعالوه نقاط اتصالی برای نصب 
عقب  صندلی های  در  کودک  مخصوص  صندلی 
ممکن  راننده  پشت  عقب  در صندلی  تعبیه شده. 
برای نصب صندلی مخصوص  کافی  است جای 
این  برای  است  بهتر  باشد.  نداشته  وجود  کودک 
کار از صندلی عقب پشت صندلی سرنشین جلو 

استفاده شود.
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صندلی ایمنی کودک )تهیه شده توسط کاربر(  
در صورت حضور کودک در خودرو، باید یک 
صندلی ایمنی کودک تهیه شود. نصب و استفاده 
از صندلی ایمنی کودک باید مطابق با دستورالعمل 
نصب  از  قبل  گیرد.   انجام  سازنده  شرکت 
صندلی ایمنی کودک لطفاً پشتی آن را با زاویه 
مناسب تنظیم کنید تا فاصله بین پشتی صندلی 
برود. بین  از  خودرو  صندلی  پشتی  با  کودک 

محل بستن صندلی ایمنی کودک  
روی  کودک  صندلی  بستن  گیره ای  ابزار  دو 
صندلی های عقب را هم تراز کرده و صندلی را تا 
جایی که صدای کلیک بسته شدن شنیده شود 
فشار دهید. صندلی را با قدرت تکان دهید تا 

از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل شود.

قالب نصب با قفل باالی صندلی ایمنی کودک 
می تواند به گیره بستن صندلی ایمنی کودک که 

در پشت صندلی عقب قرار دارد بسته شود.
ایمنی کودک، لطفاً  از نصب صندلی   پیش 

دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید.

سیستم ایربگ  
ایربگ راننده درون کالهک بوق غربیلک فرمان 
تعبیه شده و عبارت SRS AIRBAG در محل 

آن نقش بسته  است.

ایربگ سرنشین جلو داخل داشبورد تعبیه شده 
بسته  نقش  آن  محل  در   AIRBAG عبارت  و 
است. در هنگام وقوع تصادف، ایربگ در کنار 
برای  بیشتری  حفاظت  می تواند  ایمنی  کمربند 

راننده و سرنشین جلو فراهم می کند.
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 توجه توجه
لطفاً دستورالعمل های مربوط به هر ایربگ، ارائه 
شده بر روی آفتابگیر صندلی راننده و سرنشین 

جلو را به دقت مطالعه کنید.

  اخطاراخطار
 ایربگ جایگزینی برای کمربند ایمنی نیست بلکه    

تنها عضوی از سیستم ایمنی خودرو می باشد. 
ایربگ تنها زمانی می تواند حداکثر حفاظت را 
ارائه دهد که به همراه کمربند ایمنی به کار رود. 

فعال     روبرو  از  تصادف های  در  تنها  ایربگ   
از پشت و چپ  از کناره ها،  می شود. تصادف 
کردن خودرو سیستم ایربگ را فعال نمی کند. 
امکان  و  می شود  استفاده  بار  یک  تنها  ایربگ 

استفاده مجدد از آن وجود ندارد.
بین     سانتی متری   25 حداقل  فاصله  یک  باید   

و  جلو  سرنشین  و  فرمان  غربیلک  و  راننده 
داشبورد وجود داشته باشد تا در صورت باز 
آید.  به عمل  آنها  از  ایربگ حفاظت الزم  شدن 
صحیح  طرز  به  باید  جلو  صندلی های  بعالوه 

مطابق شکل تنظیم شوند.
 جدا کردن، نصب و تعمیر سیستم ایربگ باید    

و     نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور  در 
تعمیر  انجام شود.  متخصص  افراد  توسط  یا 
نامناسب می تواند خطرات بسیاری به بار آورد.

 محل ایربگ را با دستمال پاکیزه و آب، تمیز    
استفاده  حالل  شامل  پاک کننده های  از  کنید. 
سطح  بر  روزنه هایی  است  ممکن  چون  نکنید 
شدن  باز  زمان  در  کنند.  ایجاد  ایربگ  مدول 
روزنه  دارای  پالستیکی  بخش های  ایربگ، 

می توانند موجب جراحاتی گردند.
 تجهیزات یا سیم کشی ایربگ را به دلخواه خود    

سیستم  است  ممکن  کار  این  با  ندهید.  تغییر 
کارکرد خود را از دست داده و به هنگام وقوع 
ممکن  همچنین  کار  این  نشود.  فعال  تصادف 

است باعث انفجار تصادفی ایربگ گردد.
 با یک بار فعال شدن یک ایربگ، همه ایربگ ها،    

ابزار کنترل، سیستم پیش کشنده خودکار کمربند 
ایمنی و بخش های مرتبط باید تعویض شوند. 

 به هنگام رانندگی دو دست خود را در دو طرف    
فرمان در یک راستا قرار دهید تا در صورت باز شدن 
ایربگ خطر آسیب به دست و بازوها کمتر شود.

 روی پوشش ایربگ چیزی نچسبانده و یا به هر    
طریق دیگر آن را نیارایید.

 غربیلک فرمان را شخصاً پیاده نکنید.   
 در شرایطی که سوییچ خودرو در وضعیت روشن    

است فیوز ایربگ را جا نزده یا بیرون نیاورید. 
 بعد از فعال شدن سیستم ایربگ بالفاصله به    

این صورت خطر     قطعات دست نزنید. در غیر 
سوختگی وجود دارد.

صحیح     شکل  باید  جلو  سرنشین  و  راننده   
نشستن را در طول رانندگی حفظ کنند. پاشنه 
و پای خود را بر روی داشبورد قرار ندهید. در 
ایربگ  شدن  فعال  هنگام  به  صورت  این  غیر 

امکان سوختگی پا وجود خواهد داشت.
 حتی اگر تمام عالئم بررسی گردد، آسیب ناشی    

از فعال شدن ایربگ در برخی موارد خاص به 
طور کامل رفع نخواهد شد.

ایربگ جانبی  
در صورتی که ضربه شدیدی از کنار به خودرو 
این  می گردد.  فعال  جانبی  ایربگ  شود،  وارد 
ایربگ در قسمت جانبی پشتی صندلی نزدیک 
صورت  در  و  گرفته  جای  خودرو  درب  به 
و  راننده  ران  مفصل،  سینه،  از  سانحه  بروز 

سرنشینان خودرو محافظت می کند.

 توجه توجه
استفاده از روکش صندلی غیرمجاز می تواند مانع 
از باز شدن ایربگ جانبی شده و خطر آسیب دیدگی 

سرنشینان به هنگام بروز سانحه را افزایش دهد.
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پرده هوای جانبی  
در صورتی که ضربه شدیدی از کنار به خودرو 
می گردد.  فعال  جانبی  هوای  پرده  شود،  وارد 
در  سرنشینان  صورت  و  سر  از  ایربگ  این 
اینگونه تصادفات محافظت می کند )بازو و سینه 
سرنشین از طریق این ایربگ حفاظت نمی شود(. 
پرده هوای جانبی روی لبه سقف بین دو ستون 
A و C جای گرفته و در صورت بروز سانحه 
از سر سرشنینان عقب خودرو حفاظت می کند.

اجزا و کارکرد ایربگ  
سیستم ایربگ شامل اجزای زیر است:

 دو ایربگ جلویی   
 ایربگ کناری    
 پرده هوای کناری    
 کنترل الکترونیکی و ابزار بازرسی   
 چراغ نشانگر سیستم ایربگ روی صفحه نمایشگر   

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار 
دارد، کنترل الکتریکی ایربگ و ابزار بازرسی به 
بررسی  را  روبرو  از  برخوردهای  مداوم  طور 
به  برخورد  آیا شدت  که  مورد  این  در  و  کرده 
حدی هست که نیاز به فعال شدن ایربگ باشد 

یا خیر، تصمیم گیری می کنند. 
 ON هنگامی که سوییچ  خودرو را در وضعیت

قرار می دهید و یا موتور در حال روشن 

بر  ایربگ  سیستم  نشانگر  چراغ  است،  شدن 
روی صفحه نمایشگر به مدت 6 ثانیه روشن و 

خاموش شده و سپس خاموش می ماند.
ابزار  و  ایربگ  الکتریکی  کنترل  که  هنگامی 
بازرسی تشخیص دهند برخورد از مقابل شدید 
بوده، به طور خودکار ایربگ فرمان و سرنشین 

عمل خواهند کرد.

در صورت تصادف از روبرو، کمربند ایمنی به 
ثابت نگه داشتن پایین تنه و بدن شما کمک کرده 
و سیستم ایربگ با جذب انرژی ناشی از ضربه، 

از سر و سینه شما محافظت خواهد کرد.
ایربگ در زمان کوتاهی بعد از باد شدن تخلیه 
خواهد  ثانیه  دهم  یک  زمان  این  شد.  خواهد 
بود. به این ترتیب دید راننده مسدود نشده و 
امکان کنترل خودرو بالفاصله بعد از فعال شدن 

سیستم وجود خواهد داشت.
به هنگام فعال شدن سیستم ایربگ ممکن است 
صدای انفجار شنیده شده و غباراتی مشاهده 
شود. این موارد طبیعی هستند. این غبارات در 
واقع پودر روی سطح ایربگ می باشند. اگرچه این 
غبارات غیرسمی هستند اما همچنان می توانند 
دهنده  آزار  تنفسی  بیماری های  با  افراد  برای 
امکان  در صورت  موارد،  گونه  این  در  باشند. 
کنید. دست ها  ترک  را  هر چه سریعتر خودرو 
برای  و سپس  گرم شسته  آب  با  را  و صورت 
پیشگیری از وقوع آلرژی آنها را ضدعفونی کنید. 

ایربگ    شدن  باز  به  باید  که  شرایطی 
بیانجامد:

 ناحیه ای در محدوده ی خط مورب جلوی خودرو    
هدف برخورد شدید قرار گیرد به نحوی که امکان 
آسیب دیدگی سرنشینان خودرو وجود داشته باشد. 

 هنگام برخورد از روبرو با دیوار سیمانی ثابت    
و تغییر شکل نا پذیر.
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شرایطی که نباید به باز شدن ایربگ بیانجامد:  
 برخورد با تیر تلگراف )تیر تلفن( یا اشیایی که    

به سادگی تغییر شکل می یابند. مثل درخت ها.
 برخورد با پله  یا جداول خیابان هنگام رانندگی   
 افتادن درون چاله یا گودال   
 برخورد با پشت خودروی دیگر یا برخورد    

خودروی دیگر به پشت خودرو 
 برخورد نه چندان شدید از مقابل   
 به پهلو چپ کردن خودرو   
 برخورد از کناره ها. به نحوی که جهت یا نقطه برخورد    

در محدوده ی خط مورب جلوی خودرو نباشد.
 هنگام خاموش بودن خودرو   
25 دیگر  پیشآمدهای خاص   
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اصول کار ایربگ جلو  
کاهش  سنسور  روبرو،  از  تصادف  هنگام  به 
ناگهانی سرعت را تشخیص می دهد. اگر خودرو 
ابزار  باشد،  داشته  ناگهانی  سرعت  کاهش 
کنترل بالفاصله به ایربگ سمت راننده و ایربگ 
سمت سرنشین جلو فرمان باز شدن می دهد.

ایربگ جلو بالفاصله بعد از باز شدن تخلیه 

می شود. به این ترتیب دید راننده مسدود نشده 
و در کنترل خودرو خللی به وجود نمی آید.

 اقدامات احتیاطی در مورد ایربگ  
لطفا به هنگام استفاده از ایربگ، اقدامات احتیاطی 
زیر را انجام دهید. در غیر این صورت امکان 
بروز جراحات سنگین و حتی مرگ وجود دارد. 
ایمنی  کمربند  برای  کمکی  سیستم  یک  ایربگ 
شود.  آن  جایگزین  نمی تواند  و  است  خودرو 
در صورتی که شکل نشستن اصولی را رعایت 
نکرده و کمربند ایمنی خود را به شکل صحیح 
اثر  ایربگ  تصادف  هنگام  در  باشید،  نبسته 
قوی  ضربه  و  نداده  نشان  خود  از  حفاظتی 
جراحات  می تواند  ایربگ  شدن  باز  از  حاصل 

شدید و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. 

 

لطفاً به نحوی بنشینید که بدنتان به پشتی   
در وضعیت  داشته و صندلی  تکیه  صندلی 

مناسب تنظیم شده باشد.
خیلی  ایربگ  شدن  باز  محل  به  بدن تان  اگر 
از باز شدن  نزدیک باشد، ضربه شدید ناشی 

ایربگ به شما آسیب خواهد زد.

راننده  
راننده باید در وضعیتی مناسب برای رانندگی 
نشسته و تا جای ممکن، بیش از حد به غربیلک 

فرمان نزدیک نباشد. 

 سرنشین جلو  
سرنشین جلو باید تا جای ممکن با فاصله از 
جلوی  در  نشستن  جای  به  بنشیند.  داشبورد 
صندلی و نزدیک شدن بیش از حد به داشبورد، 
باید عقب نشسته و به پشتی صندلی تکیه دهد.
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در هنگام رانندگی چیزی روی پای خود قرار   
نداده و بررسی کنید که چیزی بین سرنشین 

و ایربگ قرار نگرفته باشد.
باز  دنبال  به  است  ممکن  این صورت  غیر  در 
شدن ایربگ، این اشیا پرتاب شده و با صورت 
است  ممکن  همچنین  کنند.  برخورد  شما 
ایربگ گردند که بسیار  باز شدن طبیعی  مانع 

خطرناک خواهد بود.

هنگامـی کـه خـودرو در حـال حرکـت اسـت،   
سرنشـین  ایربـگ  مقابـل  در  نبایـد  کـودکان 
پـای شـما بنشـینند. یـا روی  ایسـتاده،  جلـو 
ــه  ــت ضربـ ــن اسـ ــورت، ممکـ ــن صـ ــر ایـ در غیـ
ـــا صدمـــات  ـــه آنه ـــگ ب ـــاز شـــدن ایرب ناشـــی از ب

جبران ناپذیـــری وارد کنـــد.

به هنگام تعمیر خودرو اقدامات احتیاطی زیر   
را انجام دهید

عمل  درستی  به  ایربگ  صورت  این  غیر  در 
نکرده و یا به طور تصادفی فعال شده و عامل 

جراحات شدید و حتی مرگ خواهد شد.
برای جدا کردن، پیاده کردن، اصالح و نصب 
از  لطفا  داشبورد،  جعبه  و  جلو  پانل  ایربگ، 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های 

مشورت بگیرید.
اگر سیستم به درستی راه اندازی نشود، ایربگ 

کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت. 

لطفا سیستم تعلیق خودرو را دستکاری نکنید. در 
صورت تغییر در ارتفاع یا سیستم تعلیق خودرو، 

امکان کارکرد نادرست ایربگ وجود دارد.
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دارد،    تعمیر  به  نیاز  خودرو  جلوبندی  اگر 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با 
به  تعمیر  که  صورتی  در  بگیرید.  تماس 
سنسور  تنظیمات  نشود،  انجام  درستی 
ایربگ تغییر کرده و فعالیت طبیعی ایربگ 

تحت تاثیر قرار می گیرد.  

هنگام نصب اقالم تزئینی اقدامات احتیاطی   
زیر را انجام دهید

در غیر این صورت ممکن است ایربگ کارکرد 
به صورت  یا  و  داده  از دست  را  طبیعی خود 
تصادفی فعال شده و باعث جراحات شدید و 

حتی مرگ گردد. 

با    نباید  ایربگ  شدن  گشوده  محل های 
برچسب پوشانده شود. 

در غیر این صورت کارکرد طبیعی ایربگ مختل 
می شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

لطفا از قرار دادن ظرف غذا، چتر و غیره بر   
روی داشبورد و کنسول خودداری کنید. در 
غیر این صورت کارکرد طبیعی ایربگ سمت 
در  بعالوه  می شود.  مختل  جلو  سرنشین 
صورت باز شدن ایربگ، این اشیا به اطراف 
سرنشینان  سایر  و  شما  به  و  شده  پرتاب 

صدمه می زنند.

و    محافظ  قاب  نصب  به  نیاز  صورت  در 
نمایندگی های  با  خودرو،  جلوی  به  بادگیر 
بگیرید.  تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز 
تنظیمات  خودرو،  جلوبندی  در  دستکاری 
امر  این  می دهد.  تغییر  را  ایربگ  سنسور 
ایربگ  ممکن است باعث باز شدن تصادفی 

شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

28

S5
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د



لطفا بیش از حد به درب، ستون جلو، ستون   
عقب و لبه های کناری سقف خودرو نزدیک 

نشوید. 
در غیر این صورت، با باز شدن ایربگ جانبی 
پرده ای شکل، ضربه شدیدی  ایربگ جانبی  و 
بسیار خطرناک  که  وارد می شود  به سر شما 
حضور  صورت  در  بخصوص  بود.  خواهد 

کودکان در خودرو، بیشتر مراقب باشید.

اگر الزم است روکش صندلی جلو تعویض   
شود و ایربگ پیاده، نصب و یا تعمیر شود، 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با 
جلو  صندلی  دستکاری  بگیرید.  تماس 
تعمیر  و  کردن  پیاده  لطفاً  است.  غیرمجاز 

بخش های پیرامون محل ایربگ جانبی 

پرده ای شکل را به هنگام پیاده کردن و نصب   
ستون جلو، ستون عقب و لبه کناری سقف 

انجام دهید.

اجزای    از  استفاده  جلو،  صندلی های  در 
خارجی که در پیکربندی اولیه خودرو طراحی 
صندلی  کاورهای  )مانند  باشند  نشده 
متداول( غیرمجاز است. در غیر این صورت 
جانبی  ایربگ  شدن  باز  محل  است  ممکن 
گردد.  مختل  آن  کارکرد  و  شده  پوشیده 
ویژه،  کاورهای  از  استفاده  هنگام  بعالوه 
دستورالعمل های مربوطه را به دقت مطالعه 

کرده و کاور را به طور صحیح نصب کنید.

جالیوانی و ابزارهای این چنینی نباید روی   
آن  پیرامون  موقعیت های  و  جلو  صندلی 
نصب شوند. در غیر این صورت، به دنبال 
پرتاب  اطراف  به  کناری  ایربگ  شدن  باز 

خواهند شد.

میکروفون هـای    و  تزئینـی  اقـالم  لطفـا 
هندزفـری را بـه سـتون جلویـی، سـتون عقبـی، 
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دسـتگیره های    و  کنـاری سـقف خـودرو  لبـه 
پـرده ای  ایربـگ  شـدن  بـاز  محـل  کـه  کمکـی 
شـکل می باشـند، نصـب نکنیـد. در غیـر ایـن 
پـرده ای  ایربـگ  شـدن  بـاز  هنـگام  صـورت 

پرتـاب خواهنـد شـد.  اطـراف  بـه  شـکل، 

لطفاً بعد از باز شدن ایربگ به هیچ یک از   
اجزای آن دست نزنید.

زیرا این اجزا بسیار داغ هستند و ممکن است 
باعث ایجاد آسیب و سوختگی بر روی پوست 
شما گردند. بعد از باز شدن ایربگ، به محل باز 

شدن آن دست نزنید.

لطفاً به محل  باز شدن ایربگ ها ضربه شدید   
وارد نکنید.

لطفــا بــه محــل بــاز شــدن ایربگ هــا ضربــه 
شــدید نزنیــد. در غیــر ایــن صــورت کارکــرد 
ــن اســت  ــا ممک ــل شــده ی عــادی ایربگ هــا مخت
بــه صــورت تصادفــی فعــال شــوند و جراحــات 

ــد. ــال آورن ــه دنب ــرگ را ب ــا م ــدید ی ش

لطفاً از آویزان کردن رخت آویز و اقالم سنگین   
کمکی عقب  لباس دستگیره  قالب  به  تیز  یا 
به  مستقیماً  باید  لباس ها  کنید.  خودداری 
قالب آویزان شوند و نباید برای این کار از 
رخت آویز استفاده شود. در غیر این صورت 
با باز شدن ایربگ  پرده ای شکل، این اقالم به 

اطراف پرتاب خواهند شد.

ایمنی صندلی  
به  که  شده  طراحی  گونه ای  به  خودرو  صندلی 
راحت  وضعیتی  در  نشستن  با  دهد  امکان  شما 
از کمربند ایمنی و  و صحیح، حداکثر حفاظت را 
کنید.  دریافت  خودرو  حفاظتی  تجهیزات  سایر 
تنظیم صندلی و پشتی آن توسط شما، ایمنی شما 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
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صندلی راننده  
به منظور کاهش خطر جراحت، پیشنهاد می شود:

 کمربند ایمنی را به شکل صحیح ببندید.   
 با حرکت دادن صندلی راننده به جلو و عقب،    

با یک حرکت  را تنظیم کنید که  آن  به گونه ای 
ساده ی پا، پدال به طور کامل فشرده شود.

    25 حداقل  فرمان  غربیلک  و  راننده  بین  باید   
فرمان  غربیلک  از  باشد.  فاصله  سانتی متر 
دهید.  تکیه  صندلی  پشتی  به  و  گرفته  فاصله 
توانایی  هم  وضعیت  این  در  باشید  مطمئن 

کنترل خودرو را خواهید داشت.
گونه ای     به  قائم  صورت  به  را  صندلی  پشتی   

و  بین سینه شما  کافی  فاصله  که  کنید  تنظیم 
پوشش ایربگ روی غربیلک فرمان وجود داشته 
باشد. در صورت نزدیکی بیش از حد به ایربگ، 
باز شدن آن می تواند به شما  از  ضربه ناشی 

آسیب بزند.

صندلی سرنشین جلو  
ــو بــه  پیشــنهاد می شــود صندلــی سرنشــین جل

صــورت زیــر تنظیــم گــردد:
 پشتی صندلی را به صورت قائم تنظیم کنید.    

هر چه زاویه پشتی نسبت به نشیمن گاه بازتر 
آسیب  تصادف  هنگام  به  سرنشین  باشد، 

بیشتری خواهد دید. 

 پاهای سرنشین هنگام نشستن باید به راحتی    
در فضای زیر داشبورد جای گیرد.

 سعی کنید تا جای ممکن صندلی را عقب ببرید    
تا فاصله تان از داشبورد حفظ شود. در صورت 
نزدیکی بیش از حد به داشبورد، ضربه ناشی 
از باز شدن ایربگ می تواند به شما آسیب بزند.

  اخطاراخطار
اگر پشتی صندلی بیش از حد خوابیده باشد امکان 
جراحات جدی و حتی مرگ در تصادفات وجود دارد.

پشت سری  
ارتفاع پشت سری باید بر اساس قد و موقعیت 

سر تنظیم شود. با تنظیم درست پشت سری، 

کمربند ایمنی می تواند حفاظتی موثر فراهم کند. 
قبل از شروع رانندگی اطمینان حاصل کنید سر 
تمام سرنشینان به شکل صحیح بر روی پشت 

سری قابل تنظیم شان تکیه کرده باشد. 

تنظیم ارتفاع پشت سری  
خود     دست های  با  را  پشت سری  طرف  دو   

گرفته و آن را به باال یا پایین حرکت دهید تا در 
موقعیت مناسب قرار گیرد.

موازات     به  پشت سری  باالیی  لبه  که  هنگامی   
در  حفاظت  گیرد،  قرار  باالتر  کمی  یا  چشم ها 

باالترین حد خواهد بود.  

  اخطاراخطار
در صورتی که پشت سری به شکل صحیح تنظیم 
و  شده  مختل  آن  حفاظتی  کارکرد  باشد،  نشده 
امکان آسیب دیدگی شدید به هنگام وقوع تصادفات 

وجود خواهد داشت.

گرم کن صندلی )در صورت مجهز بودن(  
هنگام استفاده از گرم کن صندلی، امکان ایجاد 
آسیب در اثر گرم شدن بیش از حد وجود دارد. 

لطفا توجه کافی را مبذول فرمایید.
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باید هنگام استفاده از گرم  کن صندلی در مورد 
افراد زیر دقت کرد تا دچار آسیب پوستی در اثر 

گرم شدن بیش از حد نگردند. 

 خردســاالن، کــودکان، افــراد مســن، بیمــار و    
ــول معل

 افرادی که حساسیت پوستی دارند.   
 افرادی که بیش از حد خسته اند.   
خواب آور     داروی  که  کسانی  یا  مست  افراد   

غیره(  و  سرماخوردگی  قرص  )آرام بخش، 
مصرف کرده اند.

هنگام استفاده از گرم کن، صندلی ها را با پتو، 
تشکچه و سایر اقالم جاذب گرما نپوشانید. این 
کار باعث گرم شدن بیش از حد و ایجاد آسیب 

و التهاب پوستی می گردد. 
تا  نکنید  استفاده  گرم کن  از  چرت زدن  هنگام 

دچار آسیب و التهاب پوستی نشوید.
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فصل دوم
کارکرد خودرو

نمای جلو داشبورد
صفحه نمایشگر ترکیبی

چراغ هشدار و چراغ نمایشگر
کلیدها

ریموت هوشمند
قفل کردن درب ها بدون استفاده از ریموت

باز کردن قفل درب ها بدون استفاده از ریموت
شیشه ها
سان روف

درب موتور
ضامن درپوش دریچه مخزن سوخت

گروه کلیدهای واسطه )در صورت مجهز بودن(
کلید چراغ اعالم خطر

کلید تنظیم روشنایی )در صورت مجهز بودن(

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
چراغ سقفی جلو

چراغ های بیرونی خودرو
چراغ راهنما و دسته راهنما / کلید چراغ راهنما

دسته برف پاک کن و شیشه شوی
آینه دید عقب داخلی

آینه دید عقب خارجی )آینه جانبی(
آفتاب گیر

صندلی جلو
صندلی الکتریکی

صندلی عقب
پشت سری

غربیلک فرمان
سیستم کروز کنترل )تثبیت سرعت خودرو(

جعبه داشبورد
جا لیوانی

شارژر تجهیزات جانبی
سیستم ایرکاندیشن

سیستم ایرکاندیشن خودکار
بخارزدایی و برفک زدایی

آنتن شیشه جلو
سیستم صوتی

 اقدامات احتیاطی مربوط به
 باربند سقفی

سوییچ استارت
استارت زدن موتور

استارت موتور بدون استفاده از کلید
گیربکس

دنده عوض کردن
توربو شارژر

رانندگی با خودرو
سیستم ترمز

ترمز دستی
دکمه پارک )ترمز دستی پارک(

سیستم هشدار مانع دنده عقب
TPMS سیستم پایش فشار الستیک ها

TPMS تحلیل هشدارهای
کنترل اتوماتیک برف پاک کن
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نمای جلو داشبورد  
1. دکمه تنظیم آینه بغل

2. دکمه تنظیم روشنایی 
3. دکمه تنظیم ارتفاع نور چراغ 

4. دکمه باالبر شیشه
5. دکمه قفل درب مرکزی
6. دکمه قفل باالبر شیشه

7. کلید باز کردن درب موتور
8. دستگیره آزاد کردن درپوش مخزن سوخت

9. جعبه فیوز داخلی
10. قفل تنظیم غربیلک فرمان

11. غربیلک فرمان
12. صندلی
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13. صفحه نمایشگر
14. آینه داخلی

15. کلید چراغ  اعالم خطر
16. سیستم صوتی

17. سیستم تهویه )ایرکاندیشن(
18. جعبه داشبورد

19. ایربگ و بوق
20. سوییچ استارت

21. فندک
22. ترمز دستی
23. دسته دنده

24. منبع تغذیه خودرو
 ESC 25. دکمه سیستم

26. دکمه یخ زدا 
 HDC 27. دکمه سیستم

28. دکمه کمکی پارک
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صفحه نمایشگر ترکیبی   
1. دورسنج

2. سرعت سنج
3. نشانگر میزان سوخت

4. نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور
5. کیلومتر شمار

6. دکمه تنظیم کیلومتر شمار
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دورسنج  
دورسنج تعداد دورهای موتور در هر دقیقه را بر 
حسب rpm نمایش می دهد. برای حفاظت موتور 
خودرو از هر گونه آسیب، آنقدر گاز ندهید که 
دورسنج وارد محدوده ی قرمز رنگ شود. نقطه 
شروع محدوده ی قرمز رنگ دورسنج، بسته به 

نوع موتور، متفاوت است. 
 در صورتی که سرعت خودرو اجازه می دهد، 
هر چه سریعتر به دنده باالتر بروید. بدین 
صرفه جویی  سوخت  مصرف  در  وسیله 
شده و سر و صدای موتور کاهش می یابد.

 توجه توجه
باال رفتن بیش از حد دور موتور منجر به وارد    

آمدن آسیب شدید خارج از پوشش گارانتی به 
موتور می گردد.

در دوره آب بندی خودرو با سرعت باال رانندگی    
نکنید. دور موتور در این دوران نباید از 3000 

دور در دقیقه )rpm( تجاوز کند.

سرعت سنج  
سرعت سنج، سرعت حرکت خودرو را بر حسب 

کیلومتر بر ساعت نشان می دهد. 
به »اقدامات احتیاطی دوره آب بندی« در بخش 
آب بندی  دوره  در  رانندگی  دستورالعمل های 

خودرو توجه کنید.

نشانگر میزان سوخت  
سوخت  تقریبی  حجم  سوخت،  میزان  نشانگر 
داده  نشان  عدد  می دهد.  نشان  را  باک  درون 
جاده  یک  در  خودرو  که  است  دقیق  هنگامی 
نشانگر  عقربه  باشد.  حرکت  حال  در  صاف 
ممکن است هنگام ترمز کردن، شتاب گرفتن، 
پر  جاده های  روی  بر  حرکت  یا  و  پیچیدن 
دست انداز تکان بخورد. با بازگشت به وضعیت 

پایدار، عقربه از حرکت بازمی ایستد.
 ،ON با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت
هنگامی  می شود.  فعال  نشانگر سوخت  چراغ 
که نشانگر به محدوده ی قرمز رسیده و چراغ 
هشدار سوخت روشن می شود، عموماً خودرو 

می تواند تا 50 کیلومتر به حرکت ادامه دهد. 
میزان  که  وضعیتی  در  رانندگی  حال  این  با 

سوخت درون باک بیش از حد پایین است به 
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خودرو آسیب می زند. در شرایط این چنینی هر 
چه سریعتر سوختگیری نمایید.

بعد از پر کردن باک و استارت خودرو، عقربه 
تا  می کند  حرکت  آرامی  به  سوخت  نشانگر 

میزان سوخت درون باک را نشان دهد.
ظرفیت باک: 55 لیتر

 توجه توجه
از راندن خودرو در وضعیتی که سطح سوخت    

خودداری  است  پایین  حد  از  بیش  باک  درون 
کنید. در صورت ادامه رانندگی در این وضعیت، 
موتور خاموش می کند و منبع کاتالیزور اگزوز 

آسیب جدی می بیند. 
لطفا از سوخت بدون سرب با اکتان 93 یا باالتر    

استفاده کنید.

نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور  
هنگامی که سوییچ موتور در وضعیت ON قرار 
خنک کننده  مایع  دمای  نشانگر  این  می گیرد، 

موتور را نشان می دهد. 

حرکت  عادی  وضعیت  در  خودرو  که  هنگامی 
باید در موقعیت میانی  می کند، عقربه نشانگر 
مایع  دمای  اگر  گیرد.  قرار  نشانگر  صفحه 
خنک کننده موتور در محدوده قرمز قرار  گیرد، 
چراغ هشدار چشمک زده و نشان می دهد دمای 
رفته  باالتر  مجاز  محدوده  از  خنک کننده  مایع 
است. در این مواقع خودرو را به آرامی به کناره 
و  کنید  خاموش  را  موتور  کرده،  هدایت  جاده 
حجم مایع خنک کننده موتور و وضعیت تسمه 
که  صورتی  در  نمایید.  بررسی  را  پمپ  واتر 
سیستم خنک کننده به طور صحیح عمل نمی کند 

کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با 
تماس بگیرید.

  اگر خودرو را تازه روشن کرده اید و نشانگر 
دمای مایع خنک کننده بسیار پایین است، از 
باال بردن بیش از حد دور موتور و بارگیری 

بیش از حد خودرو اجتناب کنید. 
عقب  صندوق  درب  و  خودرو  درب های  اگر 
روشن  درب  آن  نشانگر  چراغ  باشند،  باز 
هشدار  شما  به  مورد  این  در  تا  می شود 
بدهد. بعد از بسته شدن کامل درب، چراغ 

خاموش می شود.

  اخطاراخطار
درب  است  داغ  حد  از  بیش  موتور  که  هنگامی 
مایع  صورت  این  غیر  در  نکنید.  باز  را  رادیاتور 
خنک کننده در اثر فشار بیرون پاشیده و منجر به 
سوختگی می گردد. درب رادیاتور را فقط هنگامی 

که موتور کامالً خنک شده است باز کنید.
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کیلومترشمار  

کیلومترشمار مقادیر زیر را نمایش می دهد:

خط اول  
 ،)DTE( مسافت مورد انتظار تا خالی شدن باک

یا سرعت متوسط یا مدت زمان حرکت خودرو
DTE و ســرعت متوســط: هــر 10 ثانیــه بــه روز 

می شــوند.
DTE: مسافتی که خودرو می تواند با حجم باک 
فعلی به حرکت ادامه دهد را پیش بینی می کند. 
هنگامی که این میزان کمتر از 50 کیلومتر است 
»...« به روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. 
اطالعات  اساس  بر  پیش بینی شده،  مسافت 
مصرف سوخت خودرو در چند کیلومتر پیش 

از محاسبه است و این عدد می تواند با تغییر 

وضعیت ترافیک یا سرعت خودرو تغییر کند.

زمان   مدت  مجموع  خودرو:  حرکت  زمان  مدت 
حرکت خودرو را در زمان هایی که سرعت باالتر 
از صفر بوده نشان می دهد. باالترین مقدار قابل 
نمایش 99 ساعت و 59 دقیقه می باشد و پس از 
رسیدن به این مقدار، سیستم دوباره از صفر 

شروع به کار خواهد کرد.

 توجه توجه
هنگامی که چراغ هشدار سوخت روشن می شود    

به سرعت سوختگیری نمایید و به عدد نشان 
داده شده توسط DTE اعتماد نکنید.

هنگامی که خودرو روی جاده های پر دست انداز    
طبیعی  کارکرد  نمی تواند   DTE می کند  حرکت 

خود را نشان دهد.

خط دوم  
سوخت  مصرف  یا  لحظه ای  سوخت  مصرف 

میانگین

سرعت  که  هنگامی  لحظه ای:  سوخت  مصرف 
خودرو کمتر از 3 کیلومتر بر ساعت است، فقط 
»--- Km 100/L« نمایش داده می شود. وقتی 

سرعت بیشتر یا مساوی 3 کیلومتر بر ساعت 
داده  نمایش  لحظه ای  سوخت  مصرف  است، 
ثانیه   هر  لحظه ای  سوخت  مصرف  می شود. 

بروزرسانی  می شود. 
سوییچ  که  هنگامی  میانگین:  سوخت  مصرف 
خودرو در وضعیت ON قرار می گیرد )موتور هنوز 
روشن نشده(، مصرف سوخت میانگین قبلی بر 
صفحه نمایشگر ظاهر می شود. هنگامی که موتور 
روشن می شود، مصرف سوخت میانگین فعلی 
نشان داده می شود. مصرف سوخت میانگین، هر 
10 ثانیه بروزرسانی می شود. مد   در 
خط دوم کیلومتر شمار، مصرف سوخت میانگین 

را نمایش می دهد. 

خط سوم  
مسافت سنج و مسافت سنج سفری

مسافت سنج سفری مجموع مسافت طی شده 
توسط خودرو از آخرین بار صفر شدن اطالعات 
یا جدا شدن الکترود باتری را نمایش می دهد. 
عدد نشان داده شده از صفر تا 999/9 کیلومتر 
اتصال  اگر  بود.  خواهد  کیلومتر   0/1 دقت  با 
سفری  مسافت سنج  مقادیر  شود،  قطع  باتری 
صفر خواهد شد. مسافت سنج، مجموع مسافت 

طی شده توسط خودرو از زمان خروج از خط 
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تولید را نشان می دهد که از صفر تا 999/999 
کیلومتر و با دقت 1 کیلومتر می باشد. 

تغییر مقادیر نمایشگر  
برای انتخاب هر یک از سه خط اشاره شده در 
باال، دکمه تنظیم را در جهت حرکت عقربه های 
ساعت یا خالف جهت حرکت عقربه های ساعت 
می زند.   چشمک  انتخاب شده  خط  بچرخانید. 
برای تغییر مقادیر هر خط، دکمه تنظیم را بیش از 
0/3 ثانیه و کمتر از 2 ثانیه فشار داده و نگه دارید.

پاک کردن / صفر کردن  
پارامتــری کــه می خواهیــد پــاک شــده یــا صفــر 
شــود را انتخــاب کــرده و دکمــه تنظیــم را بیــش از 
2 ثانیــه فشــار داده و نگــه داریــد. مقادیــر مربــوط 
بــه مــدت زمــان حرکــت خــودرو، ســرعت میانگیــن، 
مصــرف ســوخت میانگیــن و مسافت  ســنج ســفری 

ــر می شــوند. ــق صف ــن طری از ای
که  هنگامی   ،DTE مقدار  کردن  صفر  برای 
دارد  قرار   ON وضعیت  در  خودرو  سوییچ 
)موتور روشن نیست( دکمه تنظیم را بیش از 2 

ثانیه فشار داده و نگه دارید. 

صفر کردن مسافت سنج سفری  
1. اتصال الکترود باتری یا منبع تغذیه را قطع کنید.

  اگر اتصال الکترود باتری یا منبع تغذیه قطع شود، تمام مقادیر نشان داده شده توسط کیلومترشمار 
که امکان صفر کردن آنها وجود دارد، صفر می شوند. 

2. با استفاده از دکمه تنظیم، مسافت سنج سفری را انتخاب کرده و دکمه را بیش از دو ثانیه فشار داده 
و نگه دارید.
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چراغ هشدار و چراغ نمایشگر  
1. چراغ نمایشگر مه شکن جلو

2. چراغ نمایشگر نور باال
)DRL( 3. در صورت مجهز بودن

4. چراغ نمایشگر راهنما )راست/چپ(
5. چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده

6. چراغ نمایشگر مه شکن عقب
7. چراغ هشدار نقص سیستم ترمز و ترمز دستی

)EPB( 8. چراغ هشدار نقص در سیستم
9. چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

10. چراغ نمایشگر کمربند ایمنی راننده
11. چراغ هشدار نقص در سیستم فرمان الکتریکی

)ESC( 12. چراغ نمایشگر سیستم
13. چراغ هشدار فشار غیرطبیعی تایر

14. چراغ نمایشگر موقعیت کلید
گازهای  کنترل  سیستم  نقص  هشدار  چراغ   .15

آالینده اگزوز
16. چراغ هشدار فشار روغن موتور

17. چراغ نمایشگر کمربند سرنشین جلو
18. چراغ نشانگر سیستم کنترل سرعت یکنواخت

19. چراغ نشانگر ضدسرقت
20. چراغ نشانگر حالت )هوشمندی چهار چرخ( 

 )Smart 4WD(

21. چراغ هشدار شارژ باتری 
22. چراغ نشانگر کارکرد چهار چرخ

 )SRS( 23. چراغ نشانگر سیستم ایربگ
24. چراغ اعالم نقص موتور

25. چراغ اعالم نقص کامپیوتر گیربکس اتوماتیک 
 )TCU(

26. چراغ نشانگر پدال ترمز
 )HDC( 27. چراغ نشانگر کنترل در سراشیبی

)ABS( 28. چراغ هشدار نقص سیستم
29. هشدار نقص در سیستم پایش فشار تایرها

نمایشگر چراغ مه شکن جلو )سبز(    
هنگامی که مه شکن جلو روشن باشد، این چراغ 

نمایشگر روشن می شود.

  نور باال )آبی(    
در  داشتن چراغ های خودرو  قرار  این نشانگر 
و همچنین  نشان می دهد  را  باال  نور  وضعیت 

با فالش نور باال اعالم سیگنال هشدار می کند.

   DRL
این سیستم به شناسایی شدن آسان تر خودرو 

در نور صبحگاهی کمک می کند.

چراغ های نشانگر راهنما )چپ/راست(   
هنگام تغییر مسیر یا پیچیدن، چراغ  نشانگر 

راهنمای چپ و راست بر روی صفحه نمایشگر 
نشانگر  اگر چراغ  و خاموش می شود.  روشن 
باال  فرکانس  با  یا  نشود  خاموش  و  روشن 
که  معناست  این  به  شود،  خاموش  و  روشن 
یا  افتاده  کار  از  راهنما  چراغ های  سیستم 
دچار مشکل شده است و باید هرچه سریعتر 
شرکت  مجاز  نمایندگی های  به  تعمیر  برای 
کرمان موتور مراجعه شود. در غیر این صورت 
خودروی  مسیر  تغییر  متوجه  دیگر  رانندگان 
شما نخواهند شد. با فشردن کلید چراغ   اعالم 
خطر، هر دو نشانگر چراغ های راهنما روشن 
هم  راهنما  چراغ های  خود  و  شده  خاموش  و 

روشن و خاموش می شوند.

چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده   
بـه  دماسـنج  نشـانگر  عقربـه  کـه  هنگامـی 
هفتمیـن درجـه می رسـد، چـراغ هشـدار روشـن 
خنک کننـده  مایـع  دمـای  رفتـن  باالتـر  و  شـده 
از حـد مجـاز را اعـالم می کنـد. در ایـن هنـگام 
موتـور  کـرده،  متوقـف  را  خـودرو  بایـد  شـما 
را خامـوش کنیـد. درب موتـور را بـاز و حجـم 
مایـع خنک کننـده و وضعیـت تسـمه واتـر پمـپ 
را بررسـی کنیـد. اگر سیسـتم خنک کننـده دچار 
مشـکل شـده بـود بایـد بـا نمایندگی هـای مجـاز 

بگیریـد. تمـاس  کرمان موتـور  شـرکت 
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چراغ هشدار مه شکن عقب     
این  باشد،  روشن  عقب  مه شکن  که  هنگامی 

چراغ نمایشگر روشن می شود.

اعالم نقص در سیستم ترمز و ترمز دستی    
این چراغ هشدار شامل کارکردهای زیر است:

 ON در وضعیت  استارت  که سوییچ  هنگامی   .1
قرار می گیرد، چراغ هشدار روشن می شود تا 
به شما اخطار دهد که وضعیت ترمز دستی را 
بررسی کنید. هنگامی که موتور روشن شده و 
ترمز دستی آزاد است، چراغ خاموش می شود. 
کاماًل  ترمز دستی  که  در شرایطی  اگر خودرو 
آزاد نشده به حرکت دربیاید، ترمز و بخش های 

وابسته به آن آسیب می بینند.
روشن کردن  و  دستی  ترمز  آزاد کردن  با  اگر   .2
در  یا  و  نشود  خاموش  هشدار  چراغ  موتور، 
مجددًا  هشدار  چراغ  موتور،  فعالیت  هنگام 
در  اشکال  وجود  معنای  به  این  شود،  روشن 
سیستم ترمز می باشد. در چنین شرایطی شما 
ترمز  پدال  بر روی  را  پای خود  آرامی  به  باید 
را  ترمز  وضعیت  بودن  طبیعی  و  داده  قرار 
بررسی کنید. اگر وضعیت طبیعی بود، خودرو 
را به آرامی در کنار جاده متوقف کرده و حجم 
مایع ترمز را بررسی کنید. اگر حجم مایع ترمز 
خیلی پایین بود، خودرو را برای بررسی نشتی 

نمایندگی های  به  ترمز  سیستم  دیگر  مشکالت  یا 
مجاز شرکت کرمان موتور منتقل کنید. 

وضعیت  در  ترمز  پدال  کردید  احساس  اگر 
الزم  سرعت  کاهش  برای  یا  نیست  طبیعی 
است بیش از معمول به پدال ترمز فشار وارد 
به  خودرو  سرعت  آوردن  پایین تر  برای  کنید، 
جاده  کنار  در  را  خودرو  رفته،  پایین تر  دنده 
نمایندگی های مجاز شرکت  با  و  متوقف کرده 
کرمان موتور تماس بگیرید. اگر مجبورید در این 
شرایط مسیر کوتاهی را رانندگی کنید، لطفاً با 
سرعت پایین و با دقت زیاد این کار را انجام 
نقص  چراغ  چراغ،  این  همراه  به  اگر   دهید. 
سیستم ABS هم روشن شد، خودرو را برای 
تعمیر و بازبینی به نمایندگی های مجاز شرکت 

کرمان موتور منتقل کنید.
در  اگر  دستی:  ترمز  نبودن  آزاد  أژیر  هشدار 
نشده،  آزاد  کاماًل  دستی  ترمز  که  شرایطی 
بر  کیلومتر   5 به  خودرو  حرکت  آغاز  سرعت 
صدای  با  دستی  ترمز  هشدار  برسد،  ساعت 

آژیر ادامه می دهد.

  اخطاراخطار
 راندن خودرو در شرایطی که سیستم ترمز دچار 

می تواند  و  بوده  خطرناک  بسیار  می باشد  نقص 
جدی  جراحات  ایجاد  و  شدید  تصادفات  باعث 
گردد. بنابراین از رانندگی در این شرایط خودداری 
کنید. اگر مجبور به راندن خودرو در این شرایط در 
مسافتی کوتاه هستید، لطفا با سرعت پایین و دقت 

زیاد این کار را انجام دهید. 

  P   )EPB( نقص سیستم ترمز دستی برقی
روشن ماندن این چراغ وجود نقص در سیستم 
ترمز دستی الکتریکی را نشان می دهد. در این 
صورت برای بررسی خودرو با نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید. 

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت   
وقتی عقربه نشانگر سوخت به اولین درجه خود 
می رسد، چراغ نشانگر روشن می شود. در این 
وضعیت شما باید هر چه سریعتر سوختگیری 
کنید. اگر چراغ نشانگر روشن شده و عقربه از 
درجه اول هم پایین تر رفته بود، هرچه سریعتر 
سوخت گیری  مرکز  نزدیک ترین  به  را  خودرو 
برسانید. راندن خودرو با سطح سوخت خیلی 
دیدن   و آسیب  باعث خاموش کردن موتور  کم 

منبع کاتالیزور می گردد.

چراغ نمایشگر کمربند ایمنی راننده   
 ON به LOCK هنگامی که سوییچ از وضعیت
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نمایشگر  چراغ  می کند،  گردش   START یا  و 
کمربند ایمنی راننده روشن می شود. با روشن 
شدن موتور و بسته شدن کمربند ایمنی راننده، 

این چراغ خاموش می شود. 

چــراغ نشــانگر نقــص در سیســتم فرمــان   
الکتریکــی 

هنگامی که سوییچ در وضعیت ON قرار گرفته 
چراغ  می گردد،  روشن  موتور  اینکه  از  بعد  یا 
نشانگر برای ثانیه هایی روشن و سپس خاموش 
می شود تا عملیات بررسی سیستم انجام گیرد. 
در  مشکلی  موتور  بودن  روشن  زمان  در  اگر 
چراغ  شود،  پیدا  الکتریکی  فرمان  سیستم 
هشدار روشن می شود. برای خودرویی که مدت 
زمان زیادی از آن استفاده نشده، چراغ ممکن 
است در اثر کم بودن توان باتری روشن شود. 
فرمان  کرده،  را روشن  موتور  این صورت  در 
انتها بچرخانید،  تا  یا چپ  به سمت راست  را 
سپس خودرو را خاموش کرده و مجدد روشن 
کنید. اگر با وجود انجام این کار چراغ هشدار 
مجاز  نمایندگی های  با  ماند،  روشن  همچنان 

شرکت کرمان موتور تماس بگیرید. 

  O F F  )ESC(  چراغ نمایشگر کنترل پایداری
هنگام پایش سیستم ESC، چراغ نشانگر  به 

طور دائم روشن است. اگر چراغ نشانگر  

چشمک بزند به این معناست که ESC کارکرد 
روشن  دائماً  چراغ  این  اگر  اما  دارد.  طبیعی 
باشد، به معنای نقص در سیستم ESC است و 
باید با نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس گرفته شود.

فشار غیرطبیعی الستیک ها    
روشن بودن دائم این چراغ به معنای فشار کم، 
فشار زیاد و یا دمای باالی الستیک هاست. در 
و بررسی الستیک ها  برای تعمیر  این صورت 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با 

تماس بگیرید.

  K E Y
OUT  چراغ نمایشگر موقعیت کلید

روشن بودن این چراغ نشان می دهد کلید خارج 
از خودرو است و امکان روشن کردن خودرو 

وجود ندارد. 

گازهای    کنترل  سیستم  نقص  هشدار  چراغ 
 )EOBD( آالینده اگزوز

از سیستم عیب یاب خودرو،  به عنوان بخشی 
این چراغ نمایشگر برای پایش گازهای آالینده 
به کار می رود. اگر بخش های مربوط به سیستم 
اگزوز دچار عیب شوند یا سیستم اگزوز کارکرد 
عادی نداشته باشد، این چراغ روشن می شود. 

 ON هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت

قرار می گیرد، چراغ نمایشگر روشن می شود. 
خاموش  چراغ  این  موتور،  شدن  روشن  با 
هنگام حرکت  به  نمایشگر  اگر چراغ  می شود. 
خودرو روشن بماند یا روشن و خاموش شود 
 ،ON در وضعیت  گرفتن سوییچ  قرار  با  یا  و 
معناست  این  به  نشود  روشن  نمایشگر  چراغ 
درستی  به  آالینده  گازهای  کنترل  سیستم  که 
غیراستاندارد  گازهای  شامل  یا  نمی کند  کار 
وضعیت  این  در  خودرو  اگرچه  می باشد. 
اما  دهد  ادامه  خود  عادی  کارکرد  به  می تواند 
بهتر است هرچه سریعتر با نمایندگی های مجاز 
شرکت کرمان موتور تماس گرفته شود تا برای 
بررسی نقص سیستم اقدام گردد. ادامه فعالیت 
آسیب  به  می تواند  وضعیت  این  در  خودرو 
بخش های  و  آالینده  گازهای  کنترل  سیستم 

مربوطه بیانجامد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور   
هنگامــی کــه فشــار روغــن بــه انــدازه کافــی نیســت 
یــا مشــکلی در سیســتم وجــود دارد، چــراغ هشــدار 
فشــار روغــن موتــور روشــن می شــود. بــا قــرار 
گرفتــن ســوییچ در وضعیــت ON، چــراغ نشــانگر 
ــور، چــراغ  ــادن موت ــه کار افت ــا ب روشــن شــده و ب
خامــوش می شــود. اگــر بــا بــه کار افتــادن موتــور، 
چــراغ همچنــان روشــن بمانــد یا در هنــگام رانندگی 
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همچنــان روشــن باشــد، بــه ایــن معناســت کــه 
میــزان روغــن بــه انــدازه کافــی نیســت و یــا نقــص 
دیگــری وجــود دارد. در چنیــن شــرایطی بــرای 
اطمینــان، خــودرو را در کنــاری متوقــف کــرده، 
موتــور را خامــوش و چنــد دقیقه صبر کنید. ســپس 
ــود  ــی نب ــر کاف ــد. اگ ــی کنی ــن را بررس ــدار روغ مق
ــور را  ــرده و موت ــه ک ــن اضاف ــزان الزم روغ ــه می ب
روشــن کنیــد. اگــر چــراغ بعــد از 10 ثانیــه خامــوش 
نشــد موتــور را خامــوش کــرده و بــا نمایندگی هــای 
بگیریــد.  تمــاس  کرمان موتــور  شــرکت  مجــاز 
بــا چــراغ قرمــز  اگــر خــودرو در حــال حرکــت 
ــد گــردد،  مواجــه شــده و دور موتــور بــه شــدت کن
چــراغ نشــانگر ممکــن اســت لحظــه ای روشــن و 
بــه ســرعت خامــوش شــود. چــراغ نشــانگر گاه 
بــه گاه بــه علــت ترمــز ناگهانــی روشــن و خامــوش 

می شــود کــه ایــن امــر طبیعــی اســت.

 توجه توجه
وضعیتی  در  خودرو  موتور  داشتن  نگه  روشن 
به  می تواند  است  روشن  روغن  هشدار  چراغ  که 

سرعت به موتور آسیب بزند.

چراغ نمایشگر کمربند سرنشین جلو   
هنگامی که سوییچ از وضعیت LOCK به ON و 
یا START گردش می کند، این نمایشگر روشن 
شده و کار پایش سیستم را انجام می دهد. اگر 
توسط  یا  بوده  خالی  جلو  سرنشین  صندلی 
وسیله ای که با کمربند در ارتباط نیست اشغال 
شده باشد، چراغ هشدار روشن نمی شود. اما 
اگر شخصی در صندلی سرنشین جلو نشسته 
هشدار  چراغ  باشد،  نبسته  را  خود  کمربند  و 
هم  چراغ  کمربند،  بستن  با  می شود.  روشن 

خاموش می شود.

چـــراغ نمایشـــگر سیســـتم کنتـــرل ســـرعت   
یکنواخـــت 

در هنــگام فعــال کــردن سیســتم کنتــرل ســرعت 
یکنواخــت، چــراغ نشــانگر چشــمک می زنــد. 
بــا  سیســتم  کــردن  فعــال  کار  کــه  هنگامــی 
موفقیــت انجــام شــد، چــراغ نشــانگر روشــن 
می مانــد تــا فعــال بــودن سیســتم را بــه راننــده 

یــادآوری کنــد. 

چراغ سیستم ضد سرقت   
این چراغ در صورت تایید صحت رمز خاموش 
روشن  رمز  صحت  تایید  عدم  صورت  در  و 

می شود.

   )Smart 4WD( چراغ حالت هوشمندی چهار چرخ
هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار 
می گیرد، این چراغ برای 3 ثانیه روشن و سپس 
سیستم  نرمال  وضعیت  تا  می شود  خاموش 
4WD Smartرا تایید کند. اگر سوییچ خودرو 
چراغ  گیرد،  4WD  Smartقرار  وضعیت  در 

نشانگر روشن می ماند.

چراغ نمایشگر شارژ باتری   
هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار 
کار  به  با  این چراغ روشن می شود.  می گیرد، 
افتادن موتور، چراغ هم خاموش می شود. اگر 
با روشن شدن موتور چراغ خاموش نگردد، این 
باتری  افتادن سیستم شارژ  کار  از  معنای  به 
تمام  به سرعت  باید  این صورت  در  می باشد. 
قبیل  از  سیستم  غیرضروری  برقی  تجهیزات 
سیستم پخش، سیستم تهویه و چراغ های داخل 
شرایطی  هیچ  تحت  کنید.  خاموش  را  خودرو 
موتور را خاموش نکنید زیرا راه اندازی مجدد 
بیشتری  سرعت  با  را  باتری  شارژ  موتور 
مصرف می کند. هرچه سریعتر با نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

  LO C K
 )4WD( چراغ نمایشگر قفل کارکرد چهار چرخ 

 ON هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت
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قرار می گیرد این چراغ به مدت 3 ثانیه روشن 
عادی  کارکرد  تا  می شود  خاموش  سپس  و 
اگر  دهد.  نشان  را   4WD هوشمند  سیستم 
قرار   4WD  FORCED وضعیت  در  سوییچ 
ماند.  خواهد  روشن  نمایشگر  چراغ  گیرد، 
وجود  معنای  به  نمایشگر  چراغ  زدن  چشمک 
و  می باشد   4WD هوشمند  سیستم  در  نقص 
برای بررسی عیب باید با نمایندگی های مجاز 

شرکت کرمان موتور تماس گرفته شود.

   )SRS( چراغ نمایشگر ایربگ
هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار 
گرفته و یا بعد از اینکه موتور به کار می افتد، 
چراغ نمایشگر SRS ابتدا روشن شده و سپس 
به مدت 6 ثانیه بی وقفه چشمک می زند و به این 
وسیله آمادگی سیستم SRS را نشان می دهد. 
هنگامی که سوییچ موتور در وضعیت ON قرار 
می گیرد و یا بعد از اینکه موتور به کار می افتد، 
اگر چراغ SRS روشن نشود یا بعد از 6 ثانیه 
چشمک زدن همچنان روشن بماند و یا هنگام 
چشمک  مکرر  به طور  یا  شده  روشن  رانندگی 
 SRS سیستم  در  نقص  معنای  به  این  بزند، 
می باشد و باید هرچه سریع تر با نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس گرفته شود. 

  اخطاراخطار
روشن ماندن چراغ SRS را نادیده نگیرید. در غیر 
این صورت در تصادفات شدید از روبرو نمی تواند 

از شما حفاظت کند. 

  )EPC( نمایشگر نقص سیستم موتور
EPC بخشــی از سیســتم عیب یــاب داخلــی خــودرو 
بــوده و وجــود عیــب در موتــور را پایــش می کنــد. 
هنگامــی کــه ســوییچ خــودرو در وضعیــت ON قــرار 
می گیــرد، چــراغ نمایشــگر روشــن شــده و اگــر عیبــی 
در موتور نباشــد بعد از چند ثانیه خاموش می شــود. 
اگــر چــراغ در هنــگام حرکــت خــودرو روشــن شــد و 
یــا بعــد از قــرار گرفتــن ســوییچ در وضعیــت روشــن، 
چــراغ روشــن نشــد بــا نمایندگی هــای مجــاز شــرکت 

کرمان موتــور تمــاس بگیریــد.

   )TCU( چراغ نمایشگر نقص
این عیب یابی تنها مربوط به خودروهای مجهز به 
)DCT( گیربکس دو کالجه می باشد. هنگامی که 
سیستم گیربکس دچار نقص می شود، این چراغ 
رانندگی  هنگام  در  چراغ  اگر  می گردد.  روشن 
روشن شد، در اولین فرصت با نمایندگی های 
بگیرید. تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز 

چراغ نمایشگر پدال ترمز   
روشن شدن این چراغ به این معناست که راننده 
قبل از راه اندازی خودرو باید پدال ترمز را بفشارد. 

چراغ نمایشگر کنترل خودرو در سراشیبی   
  )HDC(

اگر کلید  را فشار دهید، سیستم HDC فعال شده 
و چراغ به رنگ سبز روشن می شود. اگر با فشار 
مجدد کلید، سیستم را غیر فعال کنید، چراغ هم 
خاموش می شود. هنگامی که HDC فعال است، 
 HDC اگر  می زند.  چشمک  سبزرنگ  چراغ 
دچار نقص شود، چراغ به رنگ قرمز درآمده و 
روشن می ماند. در این صورت با نمایندگی های 
بگیرید. تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز 

  A B S  ABS چراغ هشدار
هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار 
می گیرد، اگر چراغ هشدار ABS برای چند ثانیه 
روشن و سپس خاموش شود، به این معنا ست 
که کار عیب یابی سیستم انجام شده و سیستم 
در وضعیت عادی قرار دارد. اگر چراغ روشن 
یا  و  شود  روشن  رانندگی  هنگام  در  یا  مانده 
با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ON، چراغ 
در  نقص  بروز  معنی  به  این  نشود،  خاموش 
سیستم )ABS( می باشد. در این شرایط، ترمز 
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معمولی خودرو کارکرد عادی دارد اما سیستم 
ABS غیرفعال می باشد. لطفا با نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید. 

  اخطاراخطار
آن در هنگام  یا روشن شدن  روشن ماندن چراغ 
 ABS در سیستم  عیب  وجود  معنای  به  رانندگی 
گرفتن،  ترمز  صورت  در  شرایط  این  در  است. 
که  می شوند  قفل  بیشتری  سرعت  با  چرخ ها 
می تواند برخورد از پشت را به دنبال داشته باشد. 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با  لطفاً 

تماس بگیرید.

چراغ نقص سیستم پایش فشار الستیک ها   
T PM S

در  به معنای وجود نقص  روشن ماندن چراغ 
با  سیستم  بررسی  برای  است.  سیستم  کار 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور تماس 
 20 خودرو  و  شده  روشن  موتور  اگر  بگیرید. 
دقیقه در محل ثابت بماند، چراغ روشن می شود 
با  در محیط  است. حضور خودرو  که طبیعی 
نقص  موجب  باال  اکترومغناطیسی  تداخل 

سیستم پایش فشار می شود.

کلیدها  

مطابق  کلید  مجموعه ای  خودرو،  خرید  هنگام 
تصویر باال به شما تحویل داده می شود. امکان 
باز کردن و قفل کردن تمام قفل های خودرو به 

وسیله هر یک از کلیدها وجود دارد. 

یکی از کلیدها را در محل امن دیگری نگهداری 
کنید تا در صورت گم شدن یا جا ماندن کلید 

اصلی در خودرو، به شما کمک کند. 

 

  اخطاراخطار
کلید کنترل از راه دور شامل اجزای الکترونیکی    

آفتاب،  تابش مستقیم  از  را  آن  لطفاً  می باشد. 
دمای باال و رطوبت حفظ کنید.

مراقب باشید کلید از ارتفاع باال سقوط نکند و    
جسم سنگین روی آن قرار ندهید.

از تماس کلید با مایعات جلوگیری کنید. در صورت    
با پارچه نرم آن را خشک کنید. خیس شدن، 

کد کلید  
همراه  به  کد  پالک  یک  خودرو  خرید  هنگام 
صورت  در  می گردد.  تحویل  شما  به  کلیدها 
گم شدن کلیدها، برای ساخت کلید جدید باید 
برای  کنید.  اعالم  به شرکت  را  پالک  روی  کد 
اطمینان پیشنهاد می کنیم این پالک را در محلی 

امن نگهداری کنید. 
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 به منظور تامین امنیت بیشتر، پیشنهاد می کنیم 
برای ساخت کلید تنها به نمایندگی های مجاز 
از  و  کرده  مراجعه  کرمان موتور  شرکت 

کلیدهای مورد تایید شرکت استفاده کنید.
 

  اخطاراخطار
حتی اگر تنها شما خودرو را ترک می کنید، باز هم    

سوییچ خودرو را برداشته و همراه خود ببرید.
تنها     خودرو  درون  کلید  با  را  بچه ها  هیچ گاه 

نگذارید. زیرا ممکن است موتور را به کار انداخته 
و حتی خودرو را حرکت دهند و به خود و دیگران 

آسیب برسانند.
با خارج کردن کلید از سوییچ استارت، خودرو را کامالً    

متوقف کنید. در غیر این صورت ممکن است قفل 
غربیلک فرمان تصادفاً فعال شده و فرمان نچرخد

کنترل از راه دور  

کردن  قفل  و  کردن  باز  برای  می توانید  شما 
درب ها از کلید کنترل از راه دور استفاده کنید. 

تمام     قفل،  دکمه  فشار  بار  یک  با  کردن:  قفل 
درب ها قفل می شوند. اگر تمام درب ها و درب 
صندوق عقب بسته باشند، چراغ راهنما یک بار 
روشن و خاموش شده و بوق یک بار به صدا در 
می آید. به این ترتیب قفل بودن تمام درب ها و 

فعال شدن سیستم ضد سرقت اعالم می شود.
باز کردن: با یک بار فشردن این دکمه، قفل تمام    

درب ها باز می شود. چراغ اعالم هشدار دو بار 
روشن و خاموش شده و به این ترتیب باز بودن 
تمام قفل ها و غیرفعال شدن سیستم ضدسرقت 

اعالم می شود. 
30 ثانیــه بعــد از بــاز شــدن قفل هــا بــه وســیله کلیــد 

کنتــرل از راه دور، اگــر درب ها باز نشــوند یا موتور 
اســتارت نخــورد، درب هــا بــه صــورت خــودکار 
قفــل شــده و سیســتم ضدســرقت فعــال می شــود. 

قفل     درب ها  تمام  که  هنگامی  عقب:  صندوق 
درب  می توانید  دکمه  این  فشردن  با  شده اند، 
صندوق عقب را به طور مستقل باز کنید. با بستن 
صندوق عقب، درب به طور خودکار قفل می شود.

صندوق  قفل  شدن  باز  از  ثانیه   30 گذشت  با 
عقب توسط کنترل از راه دور، اگر درب صندوق 
و  شده  قفل  خودکار  طور  به  درب  نشود،  باز 

سیستم ضد سرقت فعال می گردد. 

ــد    ــتفاده از کلی ــرای اس ــی ب ــات احتیاط اقدام
کنتــرل از راه دور

کلید کنترل از راه دور در شرایط زیر کار نمی کند:

کلید داخل سوییچ استارت قرار گرفته باشد.   
فاصله کلید تا خودرو باالتر از محدوده مجاز باشد.   
باتری درون دستگاه ضعیف شده باشد.   
وسیله     به  دستگاه  توسط  ارسالی  سیگنال 

خودروها یا اشیا دیگر مسدود شده باشد.
هوا بیش از حد سرد باشد.   
سیگنال ارسالی توسط دستگاه با سیگنال های    

ناشی از فرستنده های رادیویی در ایستگاه های 
رادیویی و فرودگاه ها تداخل پیدا کرده باشد.
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اگر کلید کنترل از راه دور کار نکرد، از کلید معمولی 
برای باز کردن و قفل کردن درب ها استفاده کنید.

تعویض باتری  
اگر باتری کلید کنترل از راه دور ضعیف شود، 
قفل کردن و باز کردن درب ها با چند بار فشردن 
روشن  آن  نشانگر  چراغ  و  شده  انجام  دکمه 
باتری  زیر  به روش  این صورت  در  نمی گردد. 

را تعویض کنید.

روش تعویض باتری  
1. قاب روی ریموت کنترل را باز کرده و فرستنده 

را جدا کنید.
کرده  خارج  مخالف  قاب  از  را  قدیمی  باتری   .2
کنید  دقت  کنید.  جایگزین  را  جدید  باتری  و 
دهید.  قرار  به نحو درست  را  باتری  قطب های 

)قطب مثبت باید به سمت باال باشد.(
3. فرستنده را داخل کنترل از راه دور قرار داده و 

قاب را در محل خود جا بزنید. 
کنید.  امتحان  را  دور  راه  از  کنترل  کارکرد   .4
فشار  را  کردن  باز  و  کردن  قفل  دکمه های 
دهید. اگر چراغ LED روشن شد یعنی کارکرد 

دستگاه نرمال است. 
5. کارکرد فرستنده را امتحان کنید. با فشار دکمه 
قفل کردن و باز کردن، اگر چراغ LED روشن 
شود، یعنی کنترل از راه دور کارکرد عادی دارد.

 توجه توجه
مدار     صفحه  لمس  از  باتری  تعویض  هنگام 

خودداری کنید. در غیر این صورت الکتریسیته 
ساکن بدن شما به صفحه مدار منتقل شده و به 

فرستنده آسیب می زند. 
سطح باتری را بدون دستکش لمس نکنید. این    

کار عمر باتری را کاهش می دهد.
باتری مصرف شده به طبیعت آسیب می رساند.    

لطفاً از قوانین محلی مربوط به بازیافت باتری ها 
مخصوص  محل  به  را  آنها  کرده،  تبعیت 
انداختن  دور  از  بفرستید.  باتری ها  جمع آوری 

باتری به همراه زباله های خانگی پرهیز کنید. 

ریموت هوشمند  

خــودروی شــما مجهــز بــه دو کلید هوشــمند )ســیاه 
و ســفید( می باشــد. سیســتم کنتــرل از راه دور 
بــکار رفتــه در ایــن کلیدهــا بــه شــما ایــن امــکان را 
ــه کلیدهــای  ــاز ب ــدون نی ــا از راه دور و ب می دهــد ت

مکانیکــی، عملکردهــای زیــر را کنتــرل کنیــد:

قفــل کــردن دربهــا به وســیله ریموت هوشــمند  
همــه دربهــا را ببندیــد و یــک بــار کلیــد قفــل را فشــار 
دهیــد. تمامــی درب هــای خــودرو قفــل شــده و چراغ 

راهنمــا یــک بــار چشــمک می زنــد.

 توجه توجه
در صورتــی کــه درب راننــده درســت بســته نشــده    

باشــد، درب هــای خــودرو قفــل نخواهنــد شــد. در 
صورتــی کــه ســه درب دیگر خودرو درســت بســته 
نشــده باشــند، با فشــار دکمه قفل کلید هوشــمند، 
درب هــا قفــل می شــوند امــا سیســتم ضدســرقت 
خــودرو فعــال نمی گــردد. سیســتم ضدســرقت 
تنهــا در صورتــی فعــال می شــود کــه تمامــی 
درب هــای خــودرو بــه درســتی بســته شــده باشــند.

باز کردن دربها به وسیله ریموت هوشمند  
کلیــد بــاز کــردن قفــل را یــک بــار فشــار دهیــد. 
بــاز شــده و  قفــل تمامــی درب هــای خــودرو 

چــراغ راهنمــا دو بــار چشــمک می زنــد.

مکان یابی خودرو

قفل کردن

بازکردن
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 توجه توجه
اگر با گذشــت 30 ثانیه از باز شــدن قفل درب ها،    

هیــچ یــک از درب هــای خــودرو را بــاز نکنیــد، 
تمامــی درب هــا بصــورت خودکار قفل می شــوند.

مکان یابی خودرو  
دکمــه مکان یــاب خــودرو را یــک بــار فشــار دهیــد. 
چــراغ راهنمــا چشــمک زده و بــوق خــودرو بــه 

صــدا درمی آیــد.

 توجه توجه
در صــورت روشــن بودن خــودرو، کارکرد عادی    

سیســتم کنتــرل از راه دور مختــل خواهــد شــد.

کلیــد  قــاب  درون  خــودرو  مکانیکــی  کلیــد 
هوشــمند قــرار دارد. در صورتــی کــه بــه هــر 
دلیــل کلیــد هوشــمند از کار بیفتــد، می توانیــد 
بــرای بــاز و بســته کــردن قفــل درب هــا از کلیــد 

مکانیکــی اســتفاده کنیــد.

قفــل کــردن درب هــا بــدون اســتفاده از   
ت یمو ر

تمامــی دربهــا از جملــه درب صنــدوق عقــب 
نزدیکــی  در  را  هوشــمند  ریمــوت  ببندیــد.  را 
ــه شــده  ــل تعبی ــه قف ــه داشــته و دکم خــودرو نگ
روی دســتگیره درب را فشــار دهیــد. دقــت کنیــد 
کــه هنــگام فشــار دادن دکمــه قفــل، دســتگیره را 
بــه ســمت خــود نکشــید. تمامــی دربهــا از جملــه 
چــراغ  می شــوند.  قفــل  عقــب  صنــدوق  درب 
ــودرو  ــوق خ ــمک زده و ب ــار چش ــک ب ــا ی راهنم
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــد ت ــدا در می آی ــه ص ــار ب ــک ب ی
خــودرو در وضعیــت هشــدار را اعــالم کنــد. 

 توجه توجه
در صورتــی کــه درب راننــده درســت بســته نشــده    

باشــد، درب هــای خــودرو قفــل نخواهنــد شــد. در 
صورتی که ســه درب دیگر خودرو درســت بســته 
نشــده باشــند، با فشــار دکمه قفل کلید هوشــمند، 
درب هــا قفــل می شــوند امــا سیســتم ضدســرقت 
خــودرو فعــال نمی گــردد. سیســتم ضدســرقت 
تنهــا در صورتــی فعــال می شــود کــه تمامــی 
درب هــای خودرو به درســتی بســته شــده باشــند.

بــاز کــردن قفــل درب هــا بــدون   
ریمــوت از  اســتفاده 

ریمــوت هوشــمند را در نزدیکــی خــودرو نگــه 
داشــته و دکمــه تعبیــه شــده روی دســتگیره 
درب را فشــار دهیــد. قفــل تمامــی درب هــا از 
جملــه درب صنــدوق عقــب بــاز می شــود. چــراغ 
راهنمــا دو بــار چشــمک می زنــد تــا غیرفعــال 

ــد. ــالم کن ــدار را اع ــتم هش ــدن سیس ش

 توجه توجه
اگــر بــا گذشــت 30 ثانیه از باز شــدن قفــل درب ها،    

هیــچ یــک از درب هــای خــودرو را بــاز نکنیــد، 
تمامــی درب هــا بصــورت خــودکار قفل می شــوند.
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سیســتم قفــل بــدون کلیــد در شــرایط زیــر   
عمــل نخواهــد کــرد:

اگــر بعــد از فشــار دادن دکمــه تعبیــه شــده روی    
ــه  ــن دکم ــه ای ــاره بالفاصل ــتگیره درب، دوب دس
را فشــار دهیــد، سیســتم عمــل نکــرده و قفــل 

ــاز نخواهــد شــد. درب هــا ب
در صورتــی کــه درب هــای خــودرو بوســیله قفــل    

مرکــزی قفــل شــده باشــند، قفــل روی دســتگیره 
عمــل نخواهــد کــرد.

در صورتــی کــه درب هــای خــودرو بوســیله کلیــد    
کنتــرل از راه دور قفــل شــده باشــند، قفــل روی 

دســتگیره عمــل نخواهــد کــرد.
در صورتــی کــه درب هــای خــودرو بوســیله کلیــد    

مکانیکــی قفــل شــده باشــند، قفل روی دســتگیره 
عمــل نخواهــد کرد.

باز کردن درب صندوق عقب  
نگــه  خــودرو  نزدیکــی  در  را  هوشــمند  کلیــد 
ــد.  ــدوق عقــب را فشــار دهی ــد صن داشــته و کلی
درب صنــدوق بــا صــدای کلیــک بــاز می شــود.

 توجه توجه
اگــر کلیــد را بــه اشــتباه درون صنــدوق عقــب    

خــودرو جــا گذاشــته و درب صنــدوق عقــب را 

ببندیــد، سیســتم ضدســرقت غیرفعــال شــده و    
ــوق  ــدن ب ــه صــدا درآم ــا ب ــا ب ــام درب ه ــل تم قف
هشــدار بــاز می شــود. در ایــن مواقــع کافیســت 
کلیــد روی صنــدوق عقــب را فشــار دهیــد تــا 

ــود. ــاز ش ــدوق ب درب صن

ــمند  ــد هوش ــرل از راه دور کلی ــتم کنت  سیس
ممکــن اســت در مواقــع زیــر کارکــرد عــادی 

خــود را از دســت بدهــد:
1. فاصله کلید هوشمند با خودرو، از محدوده موثر 
عملکرد سیســتم کنترل از راه دور بیشــتر باشــد.

2. باتری کلید هوشمند خالی شده باشد.
تولیــد  دســتگاه های  نزدیکــی  در  خــودرو   .3
کننــده امــواج الکترومغناطیســی قــوی همچــون 
نیروگاه هــای بــرق یــا ایســتگاه های رادیویــی 

پــارک شــده باشــد.
4. یــک شــی فلــزی بــه کلیــد هوشــمند چســبیده یــا 

آن را در بــر گرفتــه باشــد.

قفل کردن و باز کردن درب جلو به وسیله کلید  
کلید را در سیلندر قفل درب سمت راننده وارد 
کرده و به سمت جلوی خودرو بچرخانید. تمام 
درب ها قفل می شوند. با چرخاندن کلید به سمت 

عقب خودرو، قفل تمام درب ها باز می شود.
 هنگام ترک خودرو تمام درب ها را قفل کرده 

و کلید را بردارید.

با قفل کردن درب ها به وسیله کلید، سیستم ضد 
سرقت فعال می شود.

قفل کردن و باز کردن قفل درب ها، بدون کلید  

قرار   LOCK وضعیت  در  را  استارت  سوییچ 
داده و سپس سوییچ را خارج کنید.  

1. دکمه قفل داخلی را در وضعیت قفل قرار داده 
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کشیدن  بیرون  با  را  راننده  سمت  درب  سپس  و 
دستگیره بیرونی آن قفل کنید.

و  سرنشین  سمت  درب   داخلی  قفل  دکمه   .2
درب های عقب را در وضعیت قفل قرار داده و 

سپس مستقیماً آنها را ببندید تا قفل شوند.

با قفل کردن درب ها به این دو روش، سیستم    

ضدسرقت فعال نمی شود.   
برای قفل کردن درب سمت راننده به این روش، باید    

دستگیره بیرونی درب را به سمت خودتان بکشید. 
هنگام قفل کردن درب ها به این روش، دقت کنید    

کلید را داخل خودرو جا نگذارید.
اگر درب سمت راننده باز بوده و سوییچ از محل    

خود بیرون آورده نشده باشد، قفل شدن درب 
به وسیله قفل مرکزی امکان پذیر نیست.

قفل     کلید  که  هنگامی  را  درب  داخلی  دستگیره 
مرکزی در وضعیت باز قرار دارد به سمت داخل 

بکشید. درب باز می شود.

برای باز کردن درب خودرو از بیرون، قفل درب های 
خودرو باید در وضعیت باز قرار داشته باشد. 

کلید قفل مرکزی درب ها  

کلیــد قفــل مرکــزی درب هــا در محــل پانــل شیشــه  
باالبــر برقــی تعبیــه شــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن 
کلیــد،  قفــل تمــام درب هــای خــودرو از داخــل بســته 
و بــاز می شــود. بــرای قفــل کــردن تمامــی درب هــا، 
جلــوی کلیــد را فشــار دهیــد. بــا فشــار انتهــای 

کلیــد، قفــل تمامــی درب هــا بــاز می شــود. 

کنترل از راه دور  
کارکرد کنترل از راه دور   

استفاده  با  و  مکانیکی  کلید  از  استفاده  بدون 
از راه دور، قفل درب های خودرو به  از کنترل 

ترتیب زیر باز و بسته می شود.
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قفل کردن     
1. در فاصله مجاز از خودرو، دکمه   کنترل از 

راه دور را یک بار فشار دهید. 
چراغ های  شده،  قفل  همزمان  درب ها  تمامی   .2
راهنما یک بار روشن و خاموش می شوند تا نشان 
دارد. قرار  هشدار  وضعیت  در  سیستم  دهند 

باز کردن قفل   
1. در فاصله مجاز از خودرو، دکمه  کنترل از راه 

دور را یک بار فشار دهید. 
2. قفل تمام درب ها همزمان باز شده، چراغ های 
تا  می شوند  خاموش  و  روشن  بار  دو  راهنما 
از وضعیت هشدار خارج  نشان دهند سیستم 

شده است.

صندوق عقب  
تمامی  که  هنگامی  از خودرو  مجاز  فاصله  در 

درب ها قفل هستند، با یک بار فشار دکمه 
روی ریموت کنترل، قفل درب صندوق عقب به 
طور مستقل باز می شود. درب صندوق عقب با 

بستن آن به طور خودکار قفل می گردد.
دور  راه  از  کنترل  فعالیت  موثر   محدوده ی 
)محدوده ی خاکستری( در شکل نشان داده 
فعالیت  موثر  فاصله  حداکثر  است.  شده 
کنترل از راه دور به شرایط محیطی خاص 
و  آب  شرایط  موانع،  وجود  دارد.  بستگی 
هوایی بد و تداخل امواج رادیویی، حداکثر 

فاصله موثر را کاهش می دهند.
با     درب ها  قفل  کردن  باز  از  بعد  ثانیه   30 اگر 

باز نشده  راه دور، درب های خودرو  از  کنترل 
و یا موتور خودرو استارت نخورد، درب ها به 
صورت خودکار قفل شده و سیستم ضدسرقت 
دوباره فعال می شود. به این وسیله خطر ناشی 
از راه اندازی ناخواسته خودرو برطرف می گردد.

اگر کلید از سوییچ استارت خارج نشده باشد،    
ضد  سیستم  و  نکرده  کار  دور  راه  از  کنترل 

سرقت هم فعال نمی شود.
هنگام استفاده از کنترل از راه دور، اگر هر یک    

از درب های خودرو درست بسته نشده باشد، 

چراغ راهنما روشن و خاموش نشده و سیستم    
صورت  این  در  نمی شود.  فعال  سرقت  ضد 

بررسی کنید تا تمام درب ها کامل بسته شوند.
بعد از قفل کردن درب ها با استفاده از سیستم    

کنترل از راه دور، اگر برای باز کردن قفل  از 
روشی دیگر استفاده کنید )مثال کلید مکانیکی(، 
هشدار سیستم ضدسرقت به صدا در می آید. 
در این هنگام با فشار دکمه »باز کردن« روی 

کلید، هشدار قطع می شود.
تکنولوژی     در  بسیار  پیشرفت های  وجود  با 

پیشنهاد  خودرو،  این  ضدسرقت  سیستم 
می کنیم بعد از قفل کردن درب ها با کنترل از راه 
درب ها،  تمام  قفل شدن  از  اطمینان  برای  دور 

دستگیره های آنها را امتحان کنید.  
قبل از قفل کردن درب ها با استفاده از کنترل از    

راه دور، با بررسی اتاق خودرو از جا نماندن 
بچه ها درون آن اطمینان حاصل کنید.

 توجه توجه
کنترل از راه دور کامالً ضدآب نیست. اگر رطوبتی 
به درون دستگاه نفوذ کند )نوشیدنی، آب و غیره( 
باعث نقص هایی در کارکرد آن می شود که شامل 

گارانتی نمی گردد. 
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باز کردن و بستن درب صندوق عقب  

برای باز کردن درب صندوق عقب هنگامی که 
قفل مرکزی در وضعیت باز قرار دارد، دستگیره 
خارجی درب صندوق را به سمت بیرون کشیده 
و درب را باال ببرید. برای بستن صندوق درب 

را پایین آورده و به آرامی ببندید.
 در لبــه درب صنــدوق یــک دســتگیره تعبیــه شــده تا 
ــر  ــگام بســتن آن راحت ت ــن آوردن درب هن کار پایی

انجــام شــود.
  قبل از بستن درب صندوق مطمئن شوید 
یا  خودتان  بدن  دیگر  اعضای  یا  دست ها 
قرار  درب  شدن  بسته  مسیر  در  دیگران 

نداشته باشد.

 

کلید باز کردن اضطراری درب صندوق عقب  

 
هنگامی که باتری کنترل از راه دور و یا باتری 
درب  کردن  باز  امکان  و  خودرو ضعیف شده 
ندارد،  وجود  خودرو  بیرون  از  عقب  صندوق 
می توان از کلید اضطراری داخل خودرو برای 

این کار استفاده کرد.
1. با استفاده از کلید، درب خودرو را باز کرده 

و وارد خودرو شوید.
2. صندلی های عقب را تا کنید.

3. دکمه باز کردن پوشش روی کلید را فشار دهید.

 
4. اهرم را در جهت نشان داده شده بکشید تا 

قفل درب صندوق باز شود.
5. صندوق عقب را باز کنید.

 توجه توجه
عقب  صندوق  درب  اگر  عادی  شرایط  در 
نشود،  باز  باال  روش  جز  روشی  هیچ  به 
درب ها  سیستم  در  نقص  وجود  معنای  به 
نمایندگی های  با  باید  صورت  این  در  می باشد. 
بگیرید. تماس  کرمان موتور  شرکت  مجاز 
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 توجه توجه

هنگام     در  عقب  صندوق  درب  گذاشتن  باز 
به  اگزوز  گازهای سمی  ورود  رانندگی موجب 
دنبال  به  جدی  خطرات  و  شده  خودرو  داخل 

خواهد داشت.
رانندگی     هنگام  عقب  صندوق  درب  ماندن  باز 

شده  خودرو  عقب  دید  شدن  مسدود  باعث 
به  را  و سرنشینان  آسیب خودرو  و تصادف، 

دنبال خواهد داشت.
هنگام بستن درب صندوق عقب به شیشه عقب    

این صورت  در غیر  نکنید.  وارد  خودرو فشار 
شما  به  و  شکسته  عقب  شیشه  است  ممکن 

آسیب بزند.
به     را  آن  بار  یک  صندوق  درب  بستن  از  بعد 

آن  کامل  شدن  بسته  از  تا  بکشید  باال  سمت 
اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت ممکن 
است درب کامل بسته نشده و ناگهان در هنگام 

رانندگی باز شود.
از میله  نگهدارنده درب صندوق عقب به عنوان    

دستگیره استفاده نکنید

سیستم قفل ایمنی کودک  

 
کودک  ایمنی  قفل  سیستم  به  شما  خودروی 
درب های عقب مجهز است. با فعال شدن این 
سیستم، درب های عقب از داخل باز نمی شوند. 
پیشنهاد می کنیم در صورت حضور کودکان در 
صندلی های عقب، از این سیستم استفاده کنید.

فعال کردن قفل ایمنی کودک  
درب،  از بستن  قبل  کردن سیستم  فعال  برای 
کلید قفل ایمنی کودک که بر لبه عقبی درب تعبیه 

شده است را در حالت   قرار دهید.

غیرفعال کردن سیستم  
برای غیرفعال کردن سیستم درب را از بیرون 
باز کرده، کلید قفل ایمنی کودک که بر لبه عقبی 
درب تعبیه شده است را در حالت قرار دهید.

 توجه توجه
کودک،  ایمنی  قفل  سیستم  بودن  فعال  هنگام 
دستگیره داخلی درب را با نیروی زیاد نکشید. در 

غیر این صورت دستگیره آسیب می بیند.

  اخطاراخطار
قفل     درب های خودرو  که  در شرایطی  رانندگی 

راه  به  از  قبل  است.  خطرناک  بسیار  نیستند 
انداختن خودرو )به خصوص در صورت وجود 
درب ها  تمام  بودن  قفل  و  بسته  از  کودکان( 
اطمینان حاصل کنید. بسته بودن کمربندهای 
پرتاب  از  درب های خودرو  بودن  قفل  و  ایمنی 
شدن سرنشینان به بیرون از خودرو در هنگام 

تصادفات جلوگیری می کند. 
قبل از باز کردن درب ها، محیط بیرون را بررسی    

کنید تا از وقوع تصادف جلوگیری شود.
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شیشه ها  
 ،ON با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت
می شود.  کنترل  برقی  باالبر  شیشه   سیستم 
راننده  سمت  درب  پانل  روی  اصلی  سوییچ 
سرنشینان  درب های  پانل  روی  و  شده  تعبیه 
قرار  درب  همان  باالبر  شیشه  کنترل  کلید  هم 
دارد. با فشار کلید، شیشه پایین می آید. با باال 

کشیدن کلید، شیشه باال می رود.
 

  اخطاراخطار
کلید     و  راننده(  درب  )پانل  اصلی  کلید  هرگز 

فرعی )روی درب های سرنشینان( را همزمان 
این  غیر  در  ندهید.  فشار  مخالف  جهات  در 
صورت شیشه باالبر متوقف شده و باز و بسته 

نمی شود.
یا     دست  باشید  مواظب  شیشه  بستن  هنگام 

جایی از بدن تان میان آن گیر نکند.

سوییچ کنترل شیشه باالبر برقی  
1. دکمه قفل شیشه باالبر برقی

2. کلید شیشه باالبر درب جلو سمت چپ
3.کلید شیشه باالبر درب جلو سمت راست

4. کلید شیشه باالبر درب عقب سمت چپ
5. کلید شیشه باالبر درب عقب سمت راست

پایین آوردن سریع شیشه ها  

بار     یک  با  آوردن سریع شیشه ها:  پایین  کلید 
سرعت  به  شیشه  کلید،  کردن  رها  و  فشردن 
پایین می آید. برای متوقف کردن آن، کلید را یک 

بار به باال کشیده و رها کنید.

صورت     )در  شیشه ها  سریع  بردن  باال  کلید 
مجهز بودن(:  با یک بار فشردن یا باال کشیدن 
دکمه تا جای ممکن، شیشه باال می آید. به عالوه 
این شیشه به سیستم خودکار جلوگیری از گیر 

کردن مجهز می باشد.
    تنها درب راننده است که به هر دو سیستم 
و  اتوماتیک(  سریع  آمدن  )پایین   Auto
می باشد.  مجهز  شیشه   عادی  آمدن  پایین 

درب های دیگر فقط کارکرد عادی دارند.

کلید قفل شیشه باالبر  

اصلی  سوییچ  روی  باالبر  شیشه  قفل  کلید 
شیشه  کارکرد  از  تا  شده  تعبیه  راننده  درب 
درب سرنشین جلو و سرنشینان عقب خودرو 
فعالیت  دکمه  این  فشردن  با  کند.  جلوگیری 
سرنشین های  و  جلو  سرنشین  باالبر  شیشه 
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عقب متوقف شده و امکان باال و پایین بردن آنها 
وجود نخواهد داشت )حتی خود راننده هم فقط 
می تواند شیشه سمت خود را کنترل کند و امکان 
کار با شیشه های عقب و سرنشین جلو را نخواهد 
کارکرد  دکمه،  این  مجدد  فشردن  با  داشت(. 
گشت. برخواهد  عادی  وضعیت  به  شیشه ها 

 

 توجه توجه
صندلی های     در  کودکان  حضور  صورت  در 

عقب، قفل شیشه باالبر را فعال کنید.
حتی هنگامی که موقتا خودرو را ترک می کنید،    

و  کرده  خارج  را  سوییچ  داده،  باال  را  شیشه 
درب ها را قفل کنید.

اعضای     باشید  مراقب  شیشه  بستن  هنگام 
بدن تان میان آن گیر نکند.

سان روف  

 ON تنها هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت
قرار داشته باشد می توانید سان روف را باز و 

بسته کنید. 

با فشردن دکمه »باز شدن« سان روف به مدت 
1/3 ثانیه، شیشه سان روف به طور خودکار باز 
شده و در »موقعیت مساعد« قرار می گیرد. اگر 
دکمه ی  سان روف  شیشه  شدن  باز  هنگام  در 
باز و بسته و یا دکمه سوییچ آن را فشار دهید، 
عملیات باز شدن شیشه متوقف می شود. هنگام 
»موقعیت  در  سان روف  شیشه  داشتن  قرار 
شدن«،  »باز  دکمه  مجدد  فشار  با  مساعد«، 
باز  باز می شود.  به طور کامل  بار  این  شیشه 

بودن کامل شیشه سان روف در سرعتی 

مشخص باعث ورود سر و صدای ناشی از باد 
به داخل اتاق خودرو می شود.

سایبان سان روف  

هنگام بسته بودن سانروف، می توان سایبان را 
با دست باز و بسته نمود. هنگامی که سانروف 
باز است سایبان به صورت خودکار باز می شود 

اما بستن آن تنها با دست امکان پذیر است. 

 توجه توجه
از آسیب  سایبان نباید کج شود. برای جلوگیری 

سایبان، به آن فشار زیاد وارد نکنید.
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 توجه توجه
به هنگام سردی هوا و زمانی که برف و یخ روی    

سان روف جمع شده، از باز کردن آن خودداری کنید.
به طور مرتب ریل های سان روف را تمیز کرده و    

روانکاری نمایید.
سطح     باران،  بارش  یا  خودرو  شستن  از  بعد 

سان روف را قبل از راه اندازی خودرو خشک کنید.
کامل     بودن  بسته  از  خودرو  ترک  هنگام 

ماندن  باز  کنید.  حاصل  اطمینان  سان روف 
سان روف می تواند باعث نفوذ برف و باران به 
داخل خودرو، خیس شدن تجهیزات داخلی و یا 

به سرقت رفتن خودرو شود.

  اخطاراخطار
در صورت گیر کردن دست، بازو یا عضوی از    

بدن تان در بین شیشه متحرک و قاب سان روف، 
به شما  تا  کنید  جلوگیری  قاب  بسته شدن  از 

آسیبی نرسد.
در هنگام حرکت خودرو از خارج کردن کل یا    

بخشی از بدن تان از سان روف خودداری کنید. 
آسیب ناشی از این کار می تواند بسیار جدی باشد. 

درب موتور  

دستگیره باز کردن درب موتور در سمت پایینی و 
چپ کنسول راننده قرار گرفته است. باز و بسته 

کردن درب موتور به روش زیر انجام می شود:
1. دستگیره باز کردن درب موتور را بکشید.

2. دست خود را از لبه جلویی درب موتور به داخل 
برده، قفل ایمنی را آزاد کرده و درب موتور را به 

سمت باال بکشید.
3. میله نگهدارنده را از جای خود بیرون آورده و 
را درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح  آن 
داخلی درب موتور جا بزنید تا درب موتور را 

نگه دارد.
4. قبل از بستن، درب موتور را به آرامی باال برده، 
خود  جای  در  و  خوابانده  را  نگهدارنده  میله 
مستقر کنید. درب را به آهستگی پایین آورده و 
در فاصله 30 سانتی متری از نقطه قفل شدن، آن 
را رها کنید. درب پایین آمده و قفل می شود. در 
آخر امتحان کنید که درب بسته شده باشد. اگر 
کامل بسته نشده بود این مرحله را تکرار کنید. 
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  اخطاراخطار
قبل از به راه انداختن خودرو از بسته شدن درب    

موتور اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت 
ممکن است درب موتور در هنگام رانندگی باز 
شده و با مسدود کردن دید راننده باعث بروز 

تصادف گردد.
میله نگهدارنده را     هنگام بررسی موتور، حتماً 

درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح داخلی 
درب موتور جا بزنید تا از افتادن درب و آسیب 

دیدن شما و دیگران جلوگیری شود.  
وقتی درب موتور باز است با خودرو رانندگی    

نکنید. در غیر این صورت درب موتور دید شما 
را مسدود کرده یا می افتد و آسیب می بیند.

بررسی    هنگام  ایمنی  دستورالعمل های 
اجزای موتور

برای  آن،  اجزای  یا  بر روی موتور  کار  هنگام 
مثال هنگام کنترل و اضافه کردن ضدیخ، ممکن 
آید.  وجود  به  آتش سوزی  یا  سوختگی  است 

بنابراین موارد ایمنی را به دقت رعایت کنید.

یا  از عدم وجود نشتی سوخت  برای اطمینان 
روغن ها، به طور مرتب محل پارک خودروی 

خود را از نظر وجود عالئم لکه و هرگونه نشتی 
کنترل کنید. در صورت وجود نشتی، بالفاصله 
برای انجام بازرسی و تعمیرات به نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

 توجه توجه
بسیار     آن  اجزای  و  موتور  روی  بر  کار  هنگام 

مراقب باشید.
هنگام خروج بخار یا مایع خنک کننده از زیر درب    

موتور، از باز کردن درب موتور خودداری کنید. 
در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی 
مایع  و سرریز  بخار  خروج  کنید  شوید. صبر 
شود.  خنک  موتور  و  شده  متوقف  خنک کننده 

سپس درب موتور را باز کنید.
بعد از خاموش کردن موتور سوییچ استارت را    

خارج کرده و ترمز دستی را بکشید.
مراقب باشید کودکان به موتور نزدیک نشوند.   
هرگز هنگام روشن بودن موتور به فن خنک کننده    

روشن  ناگهان  است  ممکن  زیرا  نزنید  دست 
شود. همچنین درپوش مخزن مایع خنک کننده 
را برندارید زیرا ممکن است سیستم خنک کننده 

هنوز تحت فشار باشد.
مراقب باشید مایع خنک کننده روی لوله های داغ    

اگزوز و سایر بخش های موتور نچکد.  

ممکن است ضدیخ موجود در مایع خنک کننده    
خودبخود آتش بگیرد. 

در صورت لزوم انجام عملیات مربوط به تعمیر،    
کنترل و تنظیم در هنگام روشن بودن موتور، 
متحرک  بخش های  از  ناشی  خطرات  مراقب 
همچون تسمه ها، ژنراتور و فن خنک کننده باشید. 

سیستم     که  شرایطی  در  تعمیر  است  الزم  اگر 
الکتریکی در حال فعالیت  سوخت یا تجهیزات 

هستند انجام شود، به مواد زیر دقت کنید:
باتری و سیستم الکتریکی خودرو را جدا کنید.   
سیگار نکشید.   
شعله مستقیم را به قطعات و تجهیزات نزدیک نکنید.   
هنگام اضافه کردن سوخت یا روغن، از ترکیب    

روغن ها و سوخت های مختلف اجتناب کنید. در 
غیر این صورت بخش های مربوطه آسیب جدی 

می بینند.

ضامن درپوش دریچه مخزن سوخت  
ضامن درپوش دریچه مخزن سوخت، در کف 
است.  گرفته  قرار  راننده  صندلی  زیر  خودرو 
با باال کشیدن ضامن، درپوش دریچه باک باز 
می شود.دریچه مخزن سوخت در انتهای سمت 
چپ بدنه خودرو تعبیه شده است. سوختگیری 

به روش زیر انجام می شود:
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1. ضامن درپوش دریچه مخزن سوخت را که زیر 
صندلی راننده قرار دارد باال کشیده و درپوش 

دریچه را باز کنید.

2. درپوش پیچی دریچه مخزن را در خالف جهت 
عقربه های ساعت چرخانده و بیرون آورید.

3. سوختگیری کنید.
4. بعد از اتمام سوختگیری، درپوش پیچی را 

عقربه های  جهت  در  و  داده  قرار  خود  جای  در 
ساعت آنقدر بچرخانید تا صدای ناشی از بسته 

شدن آن شنیده شود. 
5. در نهایت درپوش دریچه مخزن سوخت را ببندید.

 توجه توجه
به  سوخت  مخزن  دریچه  درپوش  کردن  باز  اگر 
علت جمع شدن یخ در اطراف آن مقدور نیست، به 
آرامی به درپوش ضربه زده و آن را بکشید تا یخ 
شکسته و درپوش باز شود. هرگز با اهرم درپوش 
را باز نکنید. در صورت لزوم، محلول  ضدیخ تایید 
شده را در محل اسپری کنید )از ضدیخ رادیاتور 
استفاده نکنید( یا خودرو را به محلی گرم منتقل 

کنید تا یخ ذوب شود.

  اخطاراخطار
اشتعال  قابل  و  خطرناک  بسیار  سوخت  بخارات 
است. پیش از سوختگیری حتماً خودرو را خاموش 
کنید. هرگز درپوش مخزن سوخت را در مجاورت 
آتش قرار ندهید. خروج بخارات سوخت از دریچه 
است. طبیعی  پدیده ای  باال  دماهای  در  مخزن 

گروه کلیدهای واسطه )در صورت مجهز بودن(  

  )ESC( کنترل پایداری خودرو
دکمه  این  با فشار  دکمه غیرفعال کردن سیستم: 
سیستم کنترل پایداری خودرو غیرفعال شده و 
چراغ مربوط به آن    بر روی صفحه نمایشگر 
دکمه،  این  فشار  بار  هر  با  می شود.  ظاهر 

سیستم فعال و غیرفعال می شود.
2. دکمه یخ زدا: با فشار این دکمه، چراغ نمایشگر 
و  شده  ظاهر  نمایشگر  صفحه  روی  بر  آن 
سیستم یخ زدا شروع به گرم کردن پایین شیشه 
جلو می کند. با فشار مجدد آن، سیستم یخ زدا 
صفحه  روی  بر  آن  نشانگر  چراغ  و  غیرفعال 
نمایشگر خاموش می شود. اگر بعد از گذشت 
20 دقیقه از فعال کردن سیستم آن را غیرفعال 
نکنید، سیستم به طور خودکار غیرفعال شده و 

چراغ نشانگر آن خاموش می شود. 
سراشیبی  در  کنترل  سیستم  کردن  فعال  دکمه   .3

)HDC(: با فشار این دکمه سیستم HDC فعال 
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شده و چراغ مربوط به آن  بر صفحه نمایشگر ظاهر 
می شود. با فشار مجدد این دکمه سیستم غیرفعال 

شده و چراغ نشانگر آن خاموش می شود.
4. دکمه سیستم کمک کننده پارک خودرو: با فشار 
این دکمه، سیستم کمک کننده پارک خودرو فعال 
شده و چراغ نشانگر آن روی صفحه نمایشگر 
ظاهر می شود. با فشار مجدد این دکمه، سیستم 

غیرفعال شده و چراغ خاموش می گردد.

کلید چراغ اعالم خطر  

مطابق شکل باال، یک عالمت مثلث شکل بر روی 
کلید چراغ اعالم خطر وجود دارد. حتی هنگامی 
که سوییچ خودرو در وضعیت OFF قرار دارد، 
امکان فعالیت چراغ اعالم هشدار وجود دارد. در 
شرایط زیر چراغ اعالم هشدار روشن می شود:

در شرایط اضطراری   
هنگام مواجه شدن با راهبندان   
در     نقص  بروز  دلیل  به  خودرو  که  هنگامی 

وضعیت ایمن نیست.
هنگام رانندگی در جاده های بارانی، برفی و هوای    

مه گرفته یا زمانی که دید بسیار ضعیف است.
نقص     دلیل  به  را  مجبورید خودرو  که  هنگامی 

فنی در محلی غیرایمن متوقف کنید. 
است،     فعال  خطر  اعالم  چراغ  که  هنگامی 

خاموش  و  روشن  خودرو  راهنمای  چراغ های 
شده و چراغ نشانگر آنها نیز بر صفحه نمایشگر 

روشن و خاموش می شود.

  اخطاراخطار

تغییر  خطر،  اعالم  چراغ  بودن  روشن  زمان  در 
در وضعیت دسته راهنما منجر به تغییر سیگنال 
راهنما نخواهد شد. در شرایط این چنینی به هنگام 
پیچیدن یا عوض کردن خط مسیر، مراقب برخورد 

با خودروهای پشت سر باشید. 

کلید تنظیم روشنایی )در صورت مجهز بودن(  

کلید تنظیم روشنایی در بخش پایین سمت چپ 
نور  تنظیم  امکان  و  گرفته  قرار  راننده  کنسول 
می کند.  فراهم  را  نمایشگر  صفحه  زمینه  پس 
این کلید تنها هنگامی که نور پس زمینه صفحه 

نمایشگر روشن باشد کار می کند.

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو  
کلیــد تنظیــم ارتفــاع نــور چراغ هــای جلــو در بخــش 
ــه و  ــده قــرار گرفت ــن ســمت چــپ کنســول رانن پایی
امــکان تنظیــم ارتفــاع نــور در 5 وضعیــت مختلــف 
را فراهــم می کنــد. هنگامــی کــه چراغ هــای جلــو 
روشــن هســتند بــا چرخانــدن کلیــد می تــوان ارتفــاع 
تابــش نــور را بســته بــه موقعیــت، باال یــا پایین برد. 
این کلید تنها به هنگام روشن بودن چراغ های 

جلو کار می کند.
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چراغ سقفی جلو  

در  مطالعه  برای  کافی  نور  جلو  سقفی  چراغ 
شب و یا نور مورد نیاز راننده و سرنشین جلو 
را فراهم می کند. کلید چراغ سقفی جلو می تواند 
در موقعیت های چپ، وسط و راست قرار بگیرد. 
)مطابق شکل این وضعیت ها از چپ به راست 
عبارتند از روشن، درب و خاموش(. هنگامی که 

کلید در وضعیت روشن قرار  گیرد،  چراغ سقفی جلو 
دائم روشن می ماند تا به صورت دستی خاموش 
گردد. اگر کلید در وضعیت درب قرار گیرد، با غیر 
فعال شدن سیستم حفاظت خودرو و یا با بیرون 
کشیدن کلید از سوییچ استارت برای 30 ثانیه 
می شود.  و سپس خاموش  مانده  روشن  چراغ 

با قرار گرفتن کلید در وضعیت خاموش، چراغ 
با  )حتی  می ماند  خاموش  همواره  جلو  سقفی 
باز شدن درب ها(. چراغ سقفی جلو می تواند به 
طور مستقل به عنوان چراغ مطالعه سرنشینان 

جلوی خودرو به کار رود.

 توجه توجه
اگر کلید در وضعیت درب قرار گیرد، با فعال شدن 
خوردن  استارت  با  یا  و  خودرو  حفاظت  سیستم 

موتور، چراغ سقفی جلو خاموش می شود.

چراغ سقفی عقب  
کلید چراغ سقفی عقب می تواند در دو وضعیت 
قرار گیرد. با یک بار فشار دادن این دکمه  چراغ 
در وضعیت روشن قرار گرفته و با فشار مجدد 

آن چراغ خاموش می شود. 

با قرار گرفتن کلید در وضعیت روشن، چراغ به طور 
دائم روشن می ماند. با قرار گرفتن کلید در وضعیت 
می ماند.  خاموش  دائم  طور  به  چراغ  خاموش، 
  هنگامی که خودرو در حال حرکت نیست، 
کلید چراغ های سقفی را در وضعیت روشن 

قرار ندهید.

 توجه توجه
داخل  بودن موتور، چراغ های  در هنگام خاموش 
خودرو را به مدت طوالنی روشن نگذارید. در غیر 

این صورت باتری تخلیه می شود.

چراغ لبه درب  
چراغ  خودرو،  جلوی  درب های  کردن  باز  با 
مربوط به هر درب روشن می شود. چراغ لبه درب
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در بخش داخلی آن تعبیه شده است و با بسته شدن 
به طور خودکار خاموش می شود درب،  کامل 

چراغ صندوق عقب  

چراغ  این  عقب،  صندوق  درب  کردن  باز  با 
درب  کامل  شدن  بسته  با  می شود.  روشن 

صندوق، این چراغ هم خاموش می گردد. 

نور باال   چراغ ترکیبی  
چراغ نور باال برای کمک به شناسایی وضعیت 
جاده در مسافت دور در شب یا مواقعی که دید 
ضعیف است به کار می رود )لطفاً به هنگام نزدیک 
شدن به خودرویی که در جهت مخالف حرکت 
دهید(. وضعیت  تغییر  پایین  نور  به  می کند، 

چراغ موقعیت   
چراغ موقعیت برای رانندگی در سپیده دم، غروب 
و هنگامی که دید ضعیف است به کار می رود.

چراغ های بیرونی خودرو  
محل قرار گیری چراغ های بیرونی خودرو

چراغ راهنما

چراغ ترمز باال

چراغ راهنمای جلو

چراغ ترکیبی جلو

چراغ مه شکن جلو

چراغ مه شکن عقب
چراغ دنده عقب

پالک راهتمایی و رانندگی
چراغ راهنما / چراغ ترمز / چراغ موقعیت

چراغ راهنما

چراغ موقعیت / نور باال

نور پایین
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نور پایین   
شناسایی  به  کمک  برای  پایین  نور  چراغ 
شب  در  نزدیک  فاصله های  در  جاده  وضعیت 
)به طور مثال در مناطق شهری با نورپردازی 

مناسب( به کار می رود. 

چراغ راهنما   
اعالم جهت حرکت خودرو  برای  راهنما  چراغ 
به خودروها و عابرین اطراف آن به کار می رود. 

چراغ مه شکن جلو   

چراغ مه شکن جلو با فراهم کردن نور نافذ، به 
با دید ضعیف کمک  رانندگی در شرایط مه و 

کرده و ایمنی شما و خودرو را باال می برد. 

چراغ مه شکن عقب/ چراغ دنده عقب   
چراغ مه شکن عقب جهت حرکت خودرو را به 

خودروهای پشت سر و عابرین در شرایط مه 
تصادفات  از  تا  می دهد  نشان  ضعیف  دید  و 

رانندگی جلوگیری شود. 

 
دنده  هنگام  را  دنده عقب، جهت حرکت  چراغ 
عقب گرفتن به خودروهای پشت سر و عابرین 

نشان می دهد.
از  گرفتن،  عقب  دنده  به  نیاز  صورت  در    
خودرو پیاده شده و وضعیت مسیر پشت 
وقوع  از  تا  کنید  بررسی  را  خودرو  سر 
چاله ها  در  خودرو  افتادن  یا  تصادف 

پیشگیری شود.
چراغ ترمز/چراغ وضعیت/چراغ راهنما   

چراغ ترمز هشدار برای خودروهای پشت سر 
و عابرین و اعالم وضعیت مسیر مقابل به آنها 

به کار می رود. 

چراغ موقعیت عقب برای رانندگی در سپیده دم 
و هنگام غروب در شرایطی که دید ضعیف است 

به کار می رود.

اعالم جهت حرکت  برای  راهنمای عقب  چراغ 
به  عابرین  و  پشت سر  به خودروهای  خودرو 

کار می رود.

  اخطاراخطار
50 تـا 100 متـر قبـل از رسـیدن به پیچ، ورودی    

یـا محـل دور زدن تـان چـراغ راهنمـا را روشـن 
از  تـا خودروهـای پشـت سـر و عابـران  کنیـد 

مسـیر حرکـت شـما مطلـع شـوند.
از     قبـل  دیگـران  و  خـود  ایمنـی  تامیـن  بـرای 

رانندگـی بـا خـودرو، چـراغ ترمزتـان را کنتـرل 
فرصـت  در  بـودن  خـراب  صـورت  در  کنیـد. 
مناسـب آن را تعمیـر کنیـد تا از بروز تصادفات 

شـود. جلوگیـری 

چراغ ترمز باال  
چراغ ترمز باال به عنوان مکمل چراغ ترمز برای 
هشدار به خودروهای پشت سر به کار می رود.
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چراغ پالک راهنمایی و رانندگی  

این چراغ برای آنکه پالک راهنمایی و رانندگی 
به وضوح دیده شود به کار می رود.

چراغ راهنمای جانبی  
این چراغ جهت حرکت خودرو را به خودروهای 

کناری و عابرین نشان می دهد.

چراغ راهنما و دسته راهنما /کلید چراغ راهنما  
چراغ راهنما و دسته راهنما برای اعالم جهت 
عابرین  و  دیگر  خودروهای  به  خودرو  حرکت 
بودن  روشن  در صورت  تنها  می روند.  کار  به 

خودرو چراغ های راهنما کار می کنند. 

با فشار دسته راهنما به طرف پایین، راهنمای چپ 
روشن می شود. با فشار دسته راهنما به طرف 
باال، راهنمای راست روشن می شود. با روشن 
شدن چراغ راهنما، چراغ نشانگر مربوط به آن 
نمایشگر ظاهر می شود..  نیز بر صفحه  جهت 

با اتمام دور زدن و بازگشت غربیلک فرمان به 
موقعیت اولیه، دسته راهنما به موقعیت اصلی 
خود برگشته و چراغ راهنما به صورت خودکار 

خاموش می شود.

کلید چراغ های بیرون خودرو  

کلید  از  خودرو  بیرون  چراغ های  کنترل  برای 
مدور انتهای دسته راهنما استفاده کنید. با قرار 
گرفتن کلید در وضعیت  ، چراغ وضعیت، 
چراغ  و  رانندگی  و  راهنمایی  پالک  چراغ 

پس زمینه صفحه نمایشگر روشن می شوند.

، چراغ های  با قرار داشتن کلید در وضعیت 
بیرون خودرو  روشن می شوند.

چراغ نور باال  
کلید مدور انتهای دسته راهنما را در وضعیت 
  قرار داده، دسته راهنما را به سمت مخالف 
غربیلک فرمان هل دهید تا صدای کلیک شنیده 
باال روشن می شود. همزمان  نور  شود. چراغ 
چراغ نشانگر نور باال بر روی صفحه نمایشگر 
در  چراغ ها  دادن  قرار  برای  می شود.  ظاهر 
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به سمت  را  راهنما  پایین، دسته  نور  وضعیت 
غربیلک فرمان بکشید.

روشن کردن لحظه ای )فالش( چراغ های جلو  

برای روشن کردن لحظه ای چراغ ها، دسته راهنما 
را به آرامی به سمت غربیلک فرمان کشیده و رها 
کنید. چراغ نور باال روشن و خاموش می شود. 
حتی هنگامی که دسته راهنما و چراغ راهنما در 

وضعیت »خاموش« قرار دارند، چراغ ها روشن 
می شوند.

  )Auto( چراغ کنترل اتوماتیک

راهنما  دسته  انتهای  مدور  کلید  دادن  قرار  با 
در وضعیت AUTO، سیستم کنترل اتوماتیک 
سیستم  این  می شود.  فعال  خودرو  چراغ های 
روشنایی  به  بسته  را  چراغ ها  نور  وضعیت 

محیط اطراف کنترل می کند. 

در هنگام تاریکی هوا، مثاًل در سپیده دم یا شب 
تاریکی  خودرو  نور  سنسور  تونل،  داخل  یا 
چراغ  و  پایین  نور  چراغ  و  داده  تشخیص  را 
را روشن می کند.  نمایشگر  زمینه صفحه  پس 
این  می شود،  بیشتر  بیرون  نور  که  هنگامی 

چراغ ها خاموش می شوند.

 توجه توجه
    ON وضعیت  در  خودرو  سوییچ  که  هنگامی 

است،  افتاده  کار  به  موتور  وقتی  یا  دارد  قرار 
کلید ترکیبی را در وضعیت AUTO قرار دهید. 
سیستم کنترل اتوماتیک چراغ ها فعال می شود.

اثر مه سنگین، مه سبک و دود توسط سنسورها    
اثر  بر  اگر  روز  نور  در  نمی شود.  شناسایی 
به  چراغ ها  و  شد  ضعیف  دیدتان  باال  عوامل 
طور خودکار روشن نشدند، به صورت دستی 

چراغ ها را روشن کنید.

چراغ هدایت کننده  

بعد از خارج کردن سوییچ استارت از وضعیت 
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فرمان  به سمت غربیلک  را  راهنما  قفل، دسته 
هدایت کننده  سیستم  کنید.  رها  سپس  کشیده 
فعال شده و چراغ جلو خودرو به مدت 30 ثانیه 

روشن می ماند.

کلید چراغ مه شکن جلو و عقب  

بر  خودرو  جلوی  و  عقب  مه شکن  چراغ  کلید 
روی دسته راهنما قرار دارد. هنگامی که کلید 
مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت    یا 
  قرار دارد، با چرخاندن کلید مدور میانی 
به وضعیت  چراغ مه شکن جلو روشن شده 
ظاهر  نمایشگر  بر صفحه  آن  نشانگر  چراغ  و 
می شود. با قرار دادن همین کلید در وضعیت 
، چراغ مه شکن عقب روشن شده و نشانگر 

آن بر صفحه نمایشگر ظاهر می شود. 

 چراغ مه شکن جلو و عقب فقط در صورت 
وضعیت  در  خودرو  سوییچ  داشتن  قرار 

ON کار می کنند.

دسته برف پاک کن و شیشه شوی   

و  برف پاک کن  کنترل  برای  برف پاک کن  دسته 
شیشه شوی جلو و عقب خودرو به کار می رود. 
قرار   ON وضعیت  در  سوییچ  که  هنگامی 
می گیرد، امکان  کار با برف پاک کن ها وجود دارد.
است: وضعیت  پنج  دارای  برف پاک کن  دسته 

MIST .1 )وضعیت مه(
OFF .2 )توقف کامل(

INT .3 )توقف موقت یا حالت اتوماتیک(
LOW .4 )سرعت کم(

HI .5 )سرعت زیاد(
برای انتخاب هر یک از این پنج وضعیت باید 
حرکت  پایین  یا  باال  به  را  برف پاک کن  دسته 
دسته   ،MIST وضعیت  انتخاب  برای  دهید. 
برف پاک کن را از وضعیت OFF به سمت باال 
در  را  برف پاک کن  کلید  سپس  دهید.  حرکت 
وضعیت MIST قرار دهید. برف پاک کن یک بار 
حرکت می کند. این حالت برای پاک کردن شبنم 

و قطرات کوچک آب از شیشه به کار می رود.

 توجه توجه
وضعیـت  در  راهنمـا  دسـته  دادن  قـرار  از  بعـد 
MIST، تـا زمانـی که دسـته راهنما را رها نکرده اید 
برف پاک کـن بـه حرکـت خـود ادامه می دهـد. با رها 
کـردن، دسـته راهنمـا بـه وضعیت OFF برگشـته و 

می شـود. متوقـف  برف پاک کـن 

حرکت متناوب برف پاک کن جلو  
 ،INT بـا قـرار دادن دسـته راهنمـا در وضعیـت
برف پاک کـن بـه طـور متنـاوب کار می کنـد. در 
هنـگام فعالیت متناوب، بـا چرخاندن کلید مدور 
برف پاک کـن  حرکـت  زمانـی  فواصـل  میانـی، 
تنظیـم می گـردد. بـا قـرار دادن دسـته راهنما در
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)سـرعت   HI و  کـم(  )سـرعت    LO وضعیـت 
زیـاد(، برف پاک کـن بـا سـرعت کـم یـا زیـاد بـه 

می دهـد. ادامـه  حرکـت 

برف پاک کن شیشه عقب  

برف پاک کـن شیشـه عقـب بـه وسـیله کلیـد مدور 
انتهای دسـته  برف  پاک کن کنترل شـده و شـامل 

وضعیت هـای زیر اسـت:

ON: روشن
INT: حرکت متناوب

OFF: خاموش

شیشه شوی جلو و عقب  

دسته  جلو،  شیشه شوی  از  استفاده  برای 
برف پاک کن را به سمت غربیلک فرمان بکشید. 
شیشه  به  را  آب  شیشه شوی  وسیله  این  به 
نکرده اید  رها  را  دسته  که  زمانی  تا  و  پاشیده 
برف پاک کن به صورت متناوب و با سرعت کم 
کار می کند. با رها کردن دسته، برف پاک کن یک 

بار دیگر کار کرده و سپس متوقف می شود.
دسته  عقب  شیشه شوی  از  استفاده  برای 
برف پاک کن را در جهت مخالف غربیلک فرمان 
هل دهید. کارکردهای دیگر مشابه شیشه شوی 

جلو می باشد.

  در زمستان و یخبندان قبل از استفاده از 
برف پاک کن مطمئن شوید تیغه برف پاک کن 

یا شیشه خودرو یخ نزده باشند.

 توجه توجه
از شیشه شوی بیشتر از 15 ثانیه استفاده نکنید.    

در صورت خالی بودن مخزن مایع شیشه شوی، 
از شیشه شوی استفاده نکنید.

در محیط هایی که در فصل زمستان به راحتی    
مایع شیشه شوی  از  یخبندان می شوند،  دچار 

حاوی ضدیخ استفاده کنید.
در هوای سرد پیش از استفاده از برف پاک کن،    

بررسی  را  شیشه  روی  بر  تیغه ها  یخ زدگی 
موتور  است  ممکن  صورت  این  غیر  در  کنید. 

برف پاک کن آسیب ببیند.
اگر فعالیت برف پاک کن در هنگام کار بر اثر گیر    

کردن به یخ یا عوامل خارجی قطع شد، خودرو 
را خاموش کرده و شیشه را تمیز کنید. در غیر 

این صورت موتور برف پا کن آسیب می بیند.
از     شیشه ها  سطح  بودن  خشک  صورت  در 

برف پاک کن استفاده نکنید. در غیر این صورت 
سطح شیشه خراش می افتد و تیغه برف پاک کن 

سریعتر مستهلک می شود. 
جلو     که شیشه  در صورتی  یخبندان  هوای  در 

پیش گرم نشده است، استفاده از برف پاک کن 
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توصیه نمی شود. ممکن است با این کار مایع    
شیشه شوی روی شیشه یخ زده و دید راننده 

را مسدود کند.

آینه دید عقب داخلی  
آینه الکتریکی دید عقب ضدانعکاس  

عقب  دید  آینه های  رانندگی  شروع  از  پیش 
مناسب  زاویه  در  را  داخلی خودرو  و  خارجی 
تنظیم کرده و سطح آینه ها را تمیز کنید. برای 
با  را  آینه  میانی  قسمت  عقب،  دید  آینه  تنظیم 
دست گرفته و به سمت باال، پایین، چپ و راست 
که  کنید  تنظیم  به نحوی  را  آینه  دهید.  حرکت 

خودروهای پشت سر به وضوح دیده شوند. 

موقعیت اولیه: کلید وضعیت ضدانعکاس آینه 
دید عقب در جهت مقابل خودرو بوده و رو به 

سمت شیشه جلو دارد.

وضعیت ضد انعکاس:  کلید وضعیت ضدانعکاس 
باید به سمت داخل خودرو قرار گیرد.

آینه دید عقب داخلی با سیستم ضدانعکاس   
اتوماتیک )در صورت مجهز بودن(

کلید  وسیله  به  اتوماتیک  ضدانعکاس  سیستم 
قرار  با  می شود.  غیرفعال  و  فعال  آن  کارکرد 
روشن،  وضعیت  در  خودرو  سوییچ  گرفتن 
سنسور تعبیه شده بر روی آینه شدت انعکاس 
نور آینه را با توجه به تاریکی محیط سنجیده و در 
صورت نیاز سیستم ضدانعکاس را فعال می کند. 
به هنگام دنده عقب گرفتن، سیستم ضدانعکاس 

به صورت خودکار غیرفعال می شود.

 
 توجه توجه

اگر به هنگام رانندگی دید عقب واضح نباشد،    
خودرو  و  شما  آسیب  و  حادثه  وقوع  امکان 

وجود دارد.
وسیله     به  سنسور  به  ورودی  نور  شعاع  اگر 

سایبان مسدود شده یا تحت تاثیر قرار گیرد، 
سیستم ضدانعکاس نمی تواند کارکرد صحیح 

از خود نشان دهد.
برای تمیز کردن آینه دید عقب از یک دستمال    

کاغذی )یا دستمالی با جنس مشابه( آغشته به 
مایع شیشه شوی استفاده کنید. پاشش مستقیم 
نمی شود.  توصیه  آینه  به  شیشه شوی  مایع 
گردد. آینه  قاب  وارد  مایع  است  ممکن  زیرا 
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آینه دید عقب خارجی )آینه جانبی(  
دکمه تنظیم آینه دید عقب خارجی  

دکمه تنظیم آینه جانبی در قسمت زیرین سمت 
چپ کنسول راننده قرار دارد. 

تنظیم آینه جانبی  
تنظیم آینه جانبی چپ: کلید کنترل آینه جانبی    

)1( را در جهت چپ قرار دهید. سپس به وسیله 
در  را  چپ  جانبی  آینه   ،)2( جهته  چهار  کلید 

زاویه مناسب تنظیم کنید.
آینه     کنترل  کلید  راست:  جانبی  آینه  تنظیم 

جانبی )1( را در جهت راست قرار دهید. سپس 
جانبی  آینه   ،)2( جهته  چهار  کلید  وسیله  به 

راست را در زاویه مناسب تنظیم کنید.

اگــر کلیــد کنتــرل وســط قــرار گرفتــه باشــد 
نمی کننــد.  حرکــت  جانبــی  آینه هــای 

 توجه توجه
سوییچ  جانبی،  آینه های  الکتریکی  تنظیم  برای 

خودرو باید در وضعیت ON قرار گیرد.

گرمکن آینه جانبی )در صورت مجهز بودن(   
قرار   ON وضعیت  در  خودرو  سوییچ  وقتی 
دارد، کلید سیستم ایرکاندیشن را در وضعیت 
گرم کن  دهید.  قرار  عقب   شیشه  برفک زدایی 
مه  باران،  قطرات  و  شده  روشن  جانبی  آینه 
برفک زدای  سیستم  می کند.  پاک  را  بخار  و 
کنترل  کلید  یک  با  جانبی  آینه  و  عقب  شیشه 
کار  شروع  از  دقیقه   20 گذشت  با  می شوند. 
سیستم برفک زدایی، گرم کن به صورت خودکار 
خاموش می شود. با قرار گرفتن سوییچ خودرو 
در وضعیت خاموش، گرم کن شیشه عقب و آینه 
با روشن کردن  جانبی هم خاموش می شوند. 
به  دوباره شروع  هم  گرم کن ها  مجدد خودرو، 

فعالیت می کنند. 

 

  اخطاراخطار
هنگام فعالیت سیستم گرم کن آینه جانبی، قاب آینه 
جانبی داغ می شود. برای جلوگیری از سوختگی 
زمان  مدت  برای  موتور  اگر  نکنید.  لمس  را  آن 
طوالنی خاموش مانده باشد، باتری خودرو توان 

کافی را برای راه اندازی سیستم نخواهد داشت.

 توجه توجه
آینه های دید عقب خودرو باید همیشه در زاویه    

مناسب تنظیم شوند. لطفاً به هنگام رانندگی از آنها 
استفاده کنید تا میدان دید بازتری داشته و خودروها 
ببینید. وضوح  به  را  خودرو  پیرامون  اشیا  و 

اگر فاصله خودرو شما با اشیا پیرامون آن به    
درستی تخمین زده نشود، امکان وقوع حادثه و 

تحمیل خسارات مالی و جانی وجود دارد.
حادثه     به  عقب  دید  آینه های  نامناسب  تعمیر 

خواهد انجامید.
آینه های     سطح  به  یخ  چسبیدن  صورت  در 

جانبی، آن را با اعمال نیروی زیاد پاک نکنید. 
اگر یخ یا عوامل دیگر حرکت آینه جانبی را با 
آینه  به  اعمال فشار  از  مواجه می کنند  مشکل 
یا گرم کن  از اسپری یخ زدا  خودداری کرده و 

برای زدودن یخ استفاده کنید.
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تا کردن دستی آینه جانبی  

به  دست  با  را  آن  جانبی،  آینه  کردن  تا  برای 
پارک  هنگام  به  دهید.  فشار  خودرو  سمت 
خودرو در مکان های باریک، بهتر است آینه های 

جانبی را تا کنید.

تا کردن الکتریکی آینه های جانبی  
در مدل های مجهز به سیستم تا کردن الکتریکی 
آینه   ،)3( کردن  تا  دکمه  فشار  با  آینه جانبی، 

خودرو تا شده و باز می شود. 

  اخطاراخطار
تا کردن یا تنظیم آینه های جانبی به هنگام رانندگی 
خودرو  کنترل  صورت  این  غیر  در  نیست.  مجاز 
آسیب دیدگی  و  تصادف  و  شده  اختالل  دچار 

خودرو و سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.

 توجه توجه
دچار     آینه جانبی  الکتریکی  تنظیم  اگر سیستم 

برای  انگشت  فشار  از  می توان  است،  مشکل 
تنظیم آن استفاده کرد. 

توضیحات زیر مربوط به آینه جانبی مجهز به    
سیستم تا شدن الکتریکی می باشد:

اگر موقعیت آینه جانبی به طور ناگهانی تغییر    
کند )به طور مثال در اثر برخورد با خودروی 
دیگر( آینه باید به طور کامل به صورت الکتریکی 
دستی  صورت  به  کار  این  انجام  شود.  تا 

می تواند کارکرد آینه را دچار مشکل کند.
شدن     تا  و  آینه  الکتریکی  تنظیم  سیستم  اگر 

اولین فرصت  در  نمی کنند،  کار  آینه  الکتریکی 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با 

تماس بگیرید.

  اخطاراخطار
گسترش     را  دید  میدان  )محدب(  قوس دار  آینه 

می دهد اما اشیا در این نوع آینه کوچک تر از اندازه 
واقعی و با فاصله دورتر دیده می شوند. اگر از 
تغییر  هنگام  به  می کنید،  استفاده  آینه  نوع  این 
را  با خودروهای پشت سر  خط مسیر، فاصله 
به درستی تخمین بزنید تا موجب حادثه نشوید.

سعی کنید از آینه دید عقب داخلی استفاده کنید    
تا فاصله با خودروهای پشت سر را به درستی 

تخمین بزنید.
هنگام تا کردن آینه های جانبی دقت کنید انگشت     

شما بین آینه و پایه آن نمانده و آسیب نبیند.

آفتاب گیر  
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تابش  از  و سرنشین جلو  راننده  برای حفاظت 
مستقیم نور آفتاب، خودرو به دو آفتاب گیر مجهز 
شده است. در صورت نیاز آفتاب گیر را پایین بکشید. 
جوانب،  از  آفتاب  تابش  با  مقابله  برای 
به  و  آورده  بیرون  پایه خاردار  از  را  آفتاب گیر 
پشت  در  همچنین  بچرخانید.  خودرو  جوانب 
آفتاب گیر سرنشین  جلو آینه آرایشی قرار دارد. 
آرایشی  آینه  چراغ  آینه،  درپوش  کردن  باز  با 

روشن می شود.

تنظیم صندلی به سمت جلو و عقب  

اهرم تنظیم در قسمت زیرین جلوی صندلی را 
را در طول ریل به سمت  باال کشیده، صندلی 
جلو و عقب حرکت داده و در مکان دلخواه تنظیم 
کنید. با قرار گرفتن صندلی در موقعیت مناسب 
اهرم را رها کنید تا در موقعیت جدید ثابت شود.

  اخطاراخطار
غربیلک  به  حد  از  بیش  نباید  جلو  صندلی های 

فرمان و داشبورد نزدیک شوند.

صندلی جلو  

تنظیم زاویه پشتی صندلی  
تنظیم  اهرم  زاویه پشتی صندلی،  تنظیم  برای 
را که در بخش بیرونی نشیمنگاه صندلی قرار 
گرفته باال کشیده و پشتی را در موقعیت دلخواه 
با قرار گرفتن پشتی در وضعیت  تنظیم کنید. 
دلخواه، اهرم را رها کنید تا در وضعیت جدید 

ثابت گردد.

  اخطاراخطار
بـرای کاهـش ضربـه و آسـیب جسـمی بـه هنگام    

ترمزهـای ناگهانـی، در هنـگام حرکـت خـودرو 
بایـد پشـتی صندلـی راننـده و سرنشـین جلو در 
حالـت قائـم تنظیـم شـود. در صـورت بـاز بـودن 
بیـش از حـد پشـتی صندلـی، حفاظـت ناشـی از 
کمربند ایمنی و ایربگ به شـدت کاهش می یابد. 
همچنین ممکن اسـت به هنگام تصادف، راننده 
و سرنشـین جلـو از زیـر کمربند لیـز بخورند. در 
مجمـوع بـا بـاز بـودن بیـش از حـد زاویـه پشـتی 
کامـل  کارکـرد  نمی توانـد  کمربنـد  صندلـی، 

داشـته باشد.
هرگز در هنگام رانندگی صندلی را تنظیم نکنید.    

آسیب  تصادف،  به  منجر  می تواند  کار  این 
جسمی شدید و حتی مرگ گردد.  

تنظیم ارتفاع صندلی  
صندلی راننده خودروی شما مجهز به سیستم 
ارتفاع  ارتفاع می باشد. دستگیره تنظیم  تنظیم 

در قسمت بیرونی تشک صندلی قرار دارد. 
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مراحل تنظیم ارتفاع   
ارتفاع،     تنظیم  دستگیره  بردن  پایین  و  باال  با 

خود  دلخواه  ارتفاع  در  را  صندلی  می توانید 
تنظیم کنید.

صندلی الکتریکی  

خودروی شما به صندلی الکتریکی راننده مجهز 

ترتیب  به  صندلی  دکمه های  کاربرد  می باشد. 
زیر است:
1. حافظه

2. تنظیم جلو و عقب رفتن و ارتفاع صندلی
3. تنظیم زاویه پشتی صندلی

4. تنظیم محافظ کمر
صندلی شما همچنین به گرم کن مجهز است و 
کلید کنترل آن بر روی پانل ایرکاندیشن قرار دارد.

 توجه توجه
از انجام عملیات متعدد پرهیز کرده و هر بار یک    

تنظیم را اعمال کنید. 
ضعیف بودن باتری خودرو در کارکرد سیستم    

الکتریکی صندلی تاثیر منفی می گذارد.
با روشن شدن خودرو توابع سیستم الکتریکی    

صندلی فعال می شود.
صندلی مجهز به سیستم حافظه را تنها زمانی    

می توان تنظیم کرد که خودرو پارک شده باشد. 
در صورت حضور سرنشین بیمار یا تب دار در    

با احتیاط  از سیستم گرم کن صندلی  خودرو، 
استفاده کنید.

ریختن مایعات و قرار داشتن اجسام تیز بر روی    
صندلی می تواند به سیستم گرم کن آسیب بزند.

سیستم حافظه صندلی   

مجهز  وضعیتی  دو  حافظه  به  شما  صندلی 
است. بعد از تنظیم صندلی در موقعیت دلخواه 
شنیدن  با  دهید.  فشار  را   SET دکمه  خود، 
صدای بوق، دکمه 1 را فشار دهید. پخش مجدد 
صدای بوق نشان می دهد موقعیت صندلی در 

حافظه ذخیره شده است. 
با همین روش موقعیت دوم هم می تواند به روی 
موقعیت  که  صورتی  در  شود.  تنظیم   2 دکمه 
صندلی تغییر کرده باشد با فشردن دکمه های 1 
و 2، صندلی به موقعیت ذخیره شده در حافظه 
برمی گردد. برای تغییر موقعیت ذخیره شده در 

حافظه، مراحل باال را تکرار کنید.
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تنظیم ارتفاع و جلو و عقب رفتن صندلی  

صندلی راننده خودرو شما به دکمه های تنظیم 
ارتفاع و جلو و عقب رفتن صندلی مجهز است. 
مراحل تنظیم ارتفاع و جلو و عقب رفتن صندلی 

به ترتیب زیر است:

به  رو  و  باال  به  رو  جهت  در  دکمه  فشردن  با 
دلخواه  ارتفاع  به  را  صندلی  می توانید  پایین، 

خود تنظیم کنید. 

با فشار دکمه به سمت جلو و عقب، صندلی را تا 
رسیدن به موقعیت دلخواه خود جلو و عقب ببرید.

تنظیم محافظ کمر  
مجهز  کمر  محافظ  سیستم  به  شما  صندلی 
می باشد. با فشار دکمه 1، محافظ کمر به سمت 
باال حرکت می کند. با فشار دکمه 2، محافظ کمر 

به سمت جلو حرکت می کند. 

پایین  به سمت  کمر  3، محافظ  دکمه  فشار  با 
کمر  محافظ   ،4 دکمه  فشار  با  می کند.  حرکت 

عقب می رود.

گرمکن صندلی  

به  جلو  سرنشین  صندلی  و  راننده  صندلی 
سیستم گرم کن مجهز می باشند. با فشار کلید 
مربوطه بر روی پانل تهویه هوا )ایرکاندیشن(، 

تشک و پشتی صندلی گرم شده و چراغ کلید 

کلید  این  مجدد  فشار  با  شد.  خواهد  روشن 
کلید  چراغ  و  شده  غیرفعال  گرم کن  سیستم 

خاموش می شود.

 توجه توجه
با فشار کلید گرم کن صندلی، گرم کن بی وقفه کار 
را  کلید  سیستم،  کردن  غیرفعال  برای  می کند. 

مجدد فشار دهید.

تنظیم پشت سری  

که  کنید  تنظیم  نحوی  به  را  ارتفاع پشت سری 
قرار  شما  سر  باالی  موازات  به  آن  باالی  لبه 
گردن  آسیب دیدگی  خطر  ترتیب  این  به  گیرد. 
در تصادفات شدید کاهش می یابد. دکمه کنار 
را  پشت سری  و  داده  فشار  را  سری  پشت 
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فشار  با  بیاورید.  باال  خود  دلخواه  ارتفاع  تا 
کاهش  آن  ارتفاع  پایین،  سمت  به  پشت سری 
پشت سری  آوردن  بیرون  برای  می کند.  پیدا 
سپس  کشیده،  باال  کامل  طور  به  را  آن  ابتدا 
دکمه آزاد کردن را فشار داده و پشت سری را 
به طور کامل خارج کنید. پیش از رانندگی حتمًا 
پشت سری را در جای خود نصب کرده و ارتفاع 
کنید. تنظیم  خود  سر  موقعیت  مناسب  را  آن 

سیستم عقب رفت خودکار صندلی  
 ACC با چرخاندن سوییچ خودرو از وضعیت
به Lock، سیستم عقب رفت صندلی خودرو فعال 
 Lock می شود. با برگرداندن سوییچ از وضعیت
به ACC صندلی به موقعیت اولیه خود برمی گردد.

قرار   ACC وضعیت  در  خودرو  سوییچ  وقتی 
دارد، با باز کردن درب خودرو، سیستم عقب رفت 
صندلی فعال می شود. وقتی سوییچ خودرو در 
وضعیت ACC قرار دارد، با بستن درب خودرو، 

صندلی به موقعیت اولیه برمی گردد.
اگر سوییچ خودرو در وضعیت ON قرار داشته 
و درب خودرو باز باشد، با چرخاندن سوییچ 
عقب رفت  سیستم   ،ACC به   ON وضعیت  از 

خودکار صندلی فعال می شود. 
اگر سوییچ خودرو در وضعیت ACC بوده و درب 
خودرو بسته باشد، با چرخاندن سوییچ به وضعیت 
ON، صندلی به موقعیت اولیه خود باز می گردد.

صندلی عقب  
تا کردن ردیف صندلی عقب  

پشتی  داده،  فشار  را  کردن صندلی  آزاد  دکمه 
صندلی را جلو کشیده و تا کنید. صندلی با نسبتی 
معادل 4 به 6 تا می شود. هنگام برگرداندن پشتی 
پشتی  شدن  قفل  از  عادی،  حالت  به  صندلی 
صندلی در موقعیت اصلی اطمینان حاصل کنید.

زیرآرنجی صندلی عقب  

زیرآرنجی صندلی عقب در قسمت میانی پشتی 
صندلی عقب قرار گرفته. در صورت نیاز آن را 
از میان دو صندلی بیرون بکشید. زیرآرنجی به 

جالیوانی مجهز است.  

رابط اتصال صندلی کودک  
برای هر دو صندلی ردیف عقب، رابط اتصال 

صندلی کودک تعبیه شده است. 
نصب صندلی کودک به ترتیب زیر انجام می شود:
1. پشتی صندلی را به عقب هل دهید و از قفل 
بودن صندلی در جای خود اطمینان حاصل کنید.

2. از شکاف بین پشتی و تشک صندلی، رابط 
اتصال صندلی کودک را خارج کنید. 

3. رابط اتصال بخش باالیی صندلی کودک، در 
پشت صندلی قرار دارد.

4. صندلی کودک را مطابق دستورالعمل شرکت 
سازنده نصب کنید.

پشت سری  
به پشت سری  تمام صندلی های خودرو مجهز 
ارتفاع  با  پشت سری  می باشند.  تنظیم  قابل 
سرنشینان  و  راننده  گردن  و  سر  از  مناسب 
محافظت می کند. در صورت هم تراز بودن پشت 
سر با وسط پشت سری، پشت سری و کمربند 
حوادث  هنگام  به  را  حفاظت  بیشترین  ایمنی 

تامین خواهند کرد. 
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تنظیم ارتفاع  

برای باال بردن پشت سری، آن را باال بکشید. 
و  داشته  نگه  را  دکمه  آوردن،  پایین  برای 

پشت سری را به سمت پایین فشار دهید.

 توجه توجه
برای تنظیم ارتفاع پشت سری از هر دو دست خود 
کمک بگیرید و از تنظیم آن در هنگام حرکت خودرو 

 خودداری کنید.

جدا کردن و نصب کردن  
تا  را  آن  ابتدا  پشت سری  آوردن  بیرون  برای 
آزاد کردن  آورده سپس دکمه  باال  جای ممکن 
آن را فشار دهید )مطابق شکل( و پشت سری 

را بیرون بیاورید.

برای نصب کردن پشت سری را در محل خود جا 
بزنید تا جایی که صدای اتصال آن شنیده شود.

  اخطاراخطار
پیش از رانندگی پشت سری را نصب و در ارتفاع 
مناسب تنظیم کنید. در غیر این صورت به دنبال 

تصادفات آسیب جدی خواهید دید.

غربیلک فرمان  
مجموعه کلیدهای روی غربیلک فرمان  

دکمه مکالمه تلفنی/تشخیص صدا   
به  مجهز  مدل های  به  مربوط  فقط  دکمه  این 
می باشد.  بلوتوث  و  صدا  تشخیص  سیستم 
هنگامی که سیستم بلوتوث فعال نیست، دکمه 
سیستم بلوتوث را فشار دهید تا سیستم صدا 
فعال  بلوتوث  سیستم  که  هنگامی  شود.  فعال 
است و با شما تماس گرفته می شود، با فشار 

این دکمه می توانید به تماس پاسخ دهید.

دکمه قطع صدا/پایان مکالمه     
سیستم تلفن فقط مربوط به مدل هایی  است که 
مجهز به تلفن بلوتوث و سیستم تشخیص صدا 
می باشند. هنگامی که سیستم صدا فعال است 
با فشار این دکمه، سیستم تشخیص صدا بسته 
می شود. هنگامی که بلوتوث تلفن فعال است با 
فشار این دکمه می توان تماس را قطع یا رد کرد.

   )SRC( کنترل منبع صدا 
چرخاندن به سمت باال: ایستگاه رادیویی قبلی 

CD/MP3 یا آهنگ قبلی
رادیویی  ایستگاه  پایین:  سمت  به  چرخاندن 

CD/MP3 بعدی یا آهنگ بعدی

تنظیم بلندی صدا  
، صدا بلندتر می شود. با فشار 

+

با فشار دکمه 
، صدا ضعیف تر می شود. 

+

دکمه 
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سیستم فرمان الکتریکی  
زمان روشن  در  فقط  الکتریکی  فرمال  سیستم 
فرمان  سیستم  در  می کند.  کار  موتور  بودن 
الکتریکی، کمک فرمان نه از طریق هیدرولیک، 
می شود.  فعال  الکتریکی  موتور  طریق  از  بلکه 
این سیستم فرمان شامل هیچ بخش هیدرولیکی 
اعم از شلنگ، مخزن سوخت، فیلتر و یا روغن 
حداقل  با  خوب  کارکردی  و  نشده  هیدرولیک 
با  مقایسه  در  می دهد.  ارائه  انرژی  مصرف 
فرمان هیدرولیک که بی وقفه به انرژی هیدرولیک 
زمان  در  فقط  فرمان  سیستم  این  دارد،  نیاز 
این  می کند.  پیدا  نیاز  انرژی  این  به  چرخیدن 
حالت مصرف انرژی، مصرف سوخت خودرو 

را کاهش می دهد.

هنگام استفاده از فرمان الکتریکی، کمک فرمان 
می تواند به طور خودکار و با توجه به سرعت 
خودرو، گشتاور و زاویه چرخش، تنظیم گردد.

وضعیت چراغ نشانگر    
نشانگر  چراغ  استارت،  سوییچ  چرخاندن  با 
سپس  و  روشن  ثانیه  چند  برای  رنگ(  )قرمز 
کنترل  ثانیه  چند  این  در  می شود.  خاموش 
سیستم انجام می گیرد. اگر چراغ بعد از چند 

ثانیه خاموش نشده و یا در هنگام رانندگی 

روشن شود، به معنی نقص در سیستم می باشد. 
در این صورت خودرو را متوقف کرده و موتور 
را خاموش کنید. با روشن کردن مجدد خودرو، 
سیستم دوباره کنترل می شود. اگر مشکل رفع 
نشد سیستم فرمان باید در نمایندگی های مجاز 
شرکت کرمان موتور کنترل شود. در صورت از 
کار افتادن سیستم کمک فرمان، انرژی بیشتری 

برای چرخاندن فرمان مورد نیاز است.

  اخطاراخطار
عدم توجه به وضعیت چراغ نشانگر و توضیحات    

مربوط به آن می تواند تصادفات شدید و آسیب 
جدی شما و خودرویتان را به دنبال داشته باشد.

اگر کمک فرمان از کار بیفتد یا دچار نقص شود،    
چرخاندن غربیلک فرمان به سختی انجام خواهد 

شد که خطر تصادفات را افزایش می دهد.
موتور خودرو را خاموش نکنید.   

 توجه توجه
ممکن است معیوب شدن بعضی واحدها )برای    

مثال واحد ESC( در کار فرمان الکتریکی تاثیر 
گذاشته و کارکرد کمک فرمان را دچار نقص کند. 
لطفاً برای رفع عیب، خودرو را به نمایندگی های 
کنید. منتقل  کرمان موتور  شرکت  مجاز 

اگر اتصال باتری را قطع و مجدد وصل کنید،    
سیستم  نشانگر  چراغ  موتور  کردن  روشن  با 
فرمان چند ثانیه به رنگ زرد روشن شده و بعد 

از طی مسافتی کوتاه خاموش می شود.

ستون فرمان قابل تنظیم  

برای تنظیم ستون و غربیلک فرمان   
1. کلید را درون سوییچ استارت قرار دهید تا 

قفل غربیلک فرمان آزاد شود.
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2. دستگیره قفل در قسمت زیرین ستون فرمان 
را تا پایین ترین جای ممکن بکشید

در  تا  ببرید  پایین  و  باال  را  فرمان  غربیلک   .3
موقعیت  دلخواهتان قرار گیرد.

موازات سینه شما  به  باید  فرمان  غربیلک   
آن  از تنظیم  قرار گیرد، نه صورتتان. بعد 
توجه کنید دید صفحه نمایشگر کور نشده 

و چراغ های نشانگر به راحتی دیده شوند.
4. دستگیره قفل را باال بکشید تا غربیلک فرمان 

در موقعیت جدید قفل شود.
5. غربیلک فرمان را چند بار باال و پایین کنید تا 

از قفل شدن آن مطمئن شوید.

  اخطاراخطار
هرگز در هنگام رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم    

نکنید. این کار می تواند حوادث جبران ناپذیری 
به دنبال داشته باشد.

کامل     توقف  در شرایط  تنها  را  فرمان  غربیلک 
خودرو تنظیم کنید.  

سیستم کروز کنترل )تثبیت سرعت خودرو(  

می تواند  راننده  سیستم،  این  از  استفاده  با 
خودرو را به صورت خودکار در یک سرعت ثابت 
براند. این سرعت ثابت از 40 تا 160 کیلومتر بر 
ساعت قابل تغییر است. توجه داشته باشید که 
در مسیرهای سرباالیی و سرپایینی ممکن است 
سرعت واقعی خودرو با سرعت تنظیم شده در 
کروز کنترل مغایرت  داشته باشد. اگر شرایط 
نیست،  این سیستم  از  استفاده  مناسب  جاده 
از آن استفاده نکنید. کروز کنترل در دنده های 

باالتر از 2 قابل استفاده است. 

شروع  
قسمت باالیی دکمه های چندکاره غربیلک فرمان 
. چراغ نشانگر سیستم کروز  را فشار دهید 

کنترل  چشمک می زند. خودرو را به سرعت 
دلخواه )باالتر از 40 کیلومتر بر ساعت( رسانده 
و کلید مدور را در وضعیت )-/SET( قرار دهید. 
شده  ذخیره  سیستم  در  خودرو  فعلی  سرعت 
می ماند.  روشن  مربوطه   نشانگر  چراغ  و 
حاال می توانید پا را از روی پدال گاز بردارید. 
اگر می خواهید سرعت خودرو را باالتر ببرید، 
پدال گاز را فشار دهید. با برداشتن پا از روی 
پدال گاز، خودرو به سرعت ذخیره شده قبلی 
برمی گردد. اگر در زمان فعال بودن سیستم کروز 
کنترل خودرو را خاموش کنید، با روشن کردن 
می شود. فعال  مجددٌاً  سیستم  خودرو،  مجدد 

برای باال بردن سرعت تنظیم شده در کروز   
کنترل می توانید به روش های زیر عمل کنید:

    )RES / +( با چرخاندن دکمه مدور به سمت باال
سرعت خودرو باال می رود. دکمه را تا رسیدن 

به سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید.
جهت        در  را  مدور  دکمه  آرامی  به  و  مکررًا 

 )+ / RES( حرکت دهید. با هر بار چرخاندن 
کلید مدور در این جهت، 1 کیلومتر بر ساعت به 

سرعت خودرو افزوده می شود.

برای کم کردن سرعت تنظیم شده در کروز   
کنترل می توانید به روش های زیر عمل کنید:
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   )SET/- با چرخاندن دکمه مدور به سمت پایین
) سرعت خودرو پایین می آید. دکمه را تا رسیدن 

به سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید.
جهت        در  را  مدور  دکمه  آرامی  به  و  مکررًا 

چرخاندن  بار  هر  با  دهید.  حرکت   )SET/-(
کلید مدور در این جهت، 1 کیلومتر بر ساعت از 

سرعت خودرو کاسته می شود.

کنترل    کروز  سیستم  کردن  غیرفعال  برای 
می توانید به روش های زیر عمل کنید:

پدال ترمز را فشار دهید.   
کلید  روی غربیلک فرمان را فشار دهید.   

هر دو عمل باال موقتاً کروز کنترل را غیرفعال 
خاموش  کامل  بطور  سیستم  اما  می کنند 
نمی شود. در صورت تمایل به استفاده مجدد از 
سیستم، کافیست بدون فشردن پدال گاز، کلید 
)+ / RES( را چند ثانیه فشار دهید. سپس پا 
را روی پدال گاز گذاشته و سرعت خودرو را از 
حد تنظیم شده در کروز کنترل باالتر ببرید. با 
برداشتن پا از روی پدال گاز، سرعت خودرو به 
میزان تنظیم شده در کروز کنترل باز می گردد.

پاک کردن حافظه کروز کنترل  
با فشار دادن بخش پایینی کلید چندکاره غربیلک 
فرمان و همچنین با خاموش کردن خودرو، سرعت 
تنظیم شده کروز کنترل از حافظه پاک می شود.

بوق  

با فشار دکمه بوق بر روی غربیلک فرمان، بوق به 
صدا درمی آید. هر چند وقت یک بار بوق را کنترل 
کنید. حاصل  اطمینان  آن  عادی  کارکرد  از  و 

 توجه توجه
هرگز به دکمه بوق ضربه یا مشت نزده و با اجسام 

تیز به آن آسیب وارد نکنید. 

جعبه داشبورد  

مقابل  در  داشبورد  زیر  در  داشبورد  جعبه 
آن  کردن  باز  برای  دارد.  قرار  جلو  سرنشین 
دستگیره را به بیرون بکشید. جعبه داشبورد به 
یک چراغ مجهز است که با باز کردن درب جعبه 
خاموش  آن  بستن  با  و  روشن شده  داشبورد 
می شود. روشن و خاموش شدن این چراغ به 

وضعیت سوییچ استارت وابسته نیست. 

کنسول وسط هم به یک جعبه مجهز است که 
جلوی خودرو  زیرآرنجی  عنوان  به  آن  درب  از 
استفاده می شود. برای باز کردن جعبه کنسول 
ضامن آن را باال کشیده و درب جعبه کنسول را 
باز کنید. برای بستن، درب را به موقعیت قبلی 
برگردانده و اندکی به پایین فشار دهید تا قفل شود.
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  اخطاراخطار
از گذاشتن فندک و اشیا قابل اشتعال دیگر درون 
قرار  صورت  در  زیرا  کنید.   خودداری  خودرو 
اشیا  این  طوالنی،  مدت  به  باال  دمای  در  گرفتن 

مشتعل شده و باعث آتش سوزی می شوند. 

جا لیوانی  
لطفاً هنگام استفاده از جا لیوانی بسیار مراقب 
باعث سوختگی  می توانند  داغ  مایعات  باشید. 
شما و سایر سرنشینان گردند. فقط لیوان های 

سربسته را درون جا لیوانی قرار دهید.

جالیوانی جلو  
جالیوانی صندلی جلو پشت دسته دنده قرار دارد. 

جالیوانی عقب  

درون  خودرو،  عقب  سرنشینان  جالیوانی 
زیرآرنجی صندلی عقب تعبیه شده. برای استفاده 
از آن زیر آرنجی را از میان صندلی ها بیرون آورید.

 از جالیوانی درب های عقب خودرو فقط برای 
قرار دادن بطری آب معدنی و نوشیدنی  های 

با بسته بندی قوطی استفاده کنید.

جعبه عینک  
درپوش  کافیست  عینک  جعبه  کردن  باز  برای 
جعبه  درون  را  عینک  دهید.  فشار  کمی  را  آن 
گذاشته و درپوش جعبه را بسته و کمی به داخل 

فشار دهید تا جعبه بسته شود. 

  اخطاراخطار
جعبه     درون  عینک  از  غیر  اشیا  دادن  قرار  از 

عینک خودداری کنید. در غیر این صورت ممکن 
است به هنگام تصادفات یا ترمز ناگهانی این 
اشیا از درون جعبه به بیرون پرتاب شده و به 

شما یا سرنشین خودرو آسیب بزنند. 
جعبه عینک را در طول رانندگی باز نکنید. این کار    

میدان دید آینه داخلی خودرو را مسدود می کند.

79

رو
ود

خ
د 

کر
کار



زیرسیگاری  

در  و  بوده  قابل جابجایی  زیرسیگاری خودرو 
کردن  باز  برای  دارد.  قرار  دسته دنده  پشت 

زیرسیگاری کافیست درپوش آن را بردارید.

  اخطاراخطار
از قرار دادن مواد قابل اشتعال داخل زیرسیگاری 
خودداری کنید. در صورت وجود کاغذ یا هرگونه 
ماده قابل اشتعال درون زیرسیگاری، ممکن است 
و  کرده  مشتعل  را  آنها  نشده  خاموش  ته سیگار 

باعث آتش سوزی شود.

فندک  

را  برای روشن کردن فندک کافیست دکمه آن 
خودرو  سوییچ  که  هنگامی  فقط  دهید.  فشار 
دارد می توانید  قرار   ACC و   ON در وضعیت 
باشد  فندک سالم  اگر  کنید.  استفاده  فندک  از 
با فشار دکمه بعد از چند ثانیه بیرون می پرد. 
سریعاً فندک را برداشته و با حرارت المنت های 

آن سیگار را روشن کنید.

  اخطاراخطار
هنگام استفاده از فندک خودرو مراقب باشید.    

به  منجر  می تواند  فندک  از  غلط  استفاده 
آتش سوزی شود. 

در هنگام گرم شدن فندک آن را به داخل فشار    
ندهید. گرم شدن بیش از حد می تواند به فندک 

آسیب بزند.
به     باید  نپرد  ثانیه بیرون  از 30  اگر فندک بعد 

نحوی آن را خارج کرد تا از گرم شدن بیش از 
حد و سوختن آن جلوگیری شود.

شارژر تجهیزات جانبی  

خودروی شما به یک سوکت شارژر تجهیزات 
جانبی مجهز است. برای استفاده از آن کافیست 
اتصال وسیله الکتریکی خود را با این سوکت 
برقرار کنید. فقط در صورت قرار داشتن سوییچ 
)تجهیزات   ACC و   ON وضعیت  در  خودرو 
کرد.  استفاده  سوکت  این  از  می توان  جانبی( 
برای استفاده از آن درپوش محافظ را باز کنید. 
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 توجه توجه
بودن     روشن  هنگام  در  فقط  از سوکت شارژر 

از استفاده،  بعد  موتور می توان استفاده کرد. 
آن جدا کنید.  از  را  اتصال دستگاه خود  سیم 
در  به سوکت  اتصال طوالنی مدت یک وسیله 
هنگام خاموش بودن موتور باعث خالی شدن 

شارژ باتری می شود.
فقط تجهیزات با ولتاژ زیر 12 ولت و 10 آمپر را    

به سوکت متصل کنید.
هنگامی که از سوکت استفاده نمی کنید درپوش    

آن را ببندید. ورود آلودگی و مایعات به مجموعه 
می تواند اتصال کوتاه و آسیب دیدگی سیستم را 

به دنبال داشته باشد.
داخل سوکت     به  را  اشیای خارجی  یا  انگشت 

فرو نکنید. با دست خیس سوکت را لمس نکنید 
زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

سیستم ایرکاندیشن  
توضیحات اولیه  

استفاده صحیح از سیستم ایرکاندیشن، هوایی 
ایجاد  خودرو  اتاق  داخل  را  مطبوع  و  خشک 
کرده و با تمیز نگاه داشتن شیشه ها بهترین دید 

را برای راننده فراهم می کند. 

کارکرد ایرکاندیشن از انرژی موتور و سوخت 
حرارت  از  بخاری  گرمای  می کند.  استفاده 
تلف شده موتور تامین می گردد. در نتیجه برای 
استفاده از سیستم ایرکاندیشن، موتور باید در 

حال فعالیت باشد.
در صورتی که دمای هوای بیرون خودرو زیاد 
بوده و رطوبت باال باشد با روشن شدن کولر، 
بخار تصعید شده به شکل قطرات آب از اواپراتور 
در زیر خودرو چکه می کند که امری طبیعی است. 
هرگز در زمان روشن بودن سیستم ایرکاندیشن 
کشیدن  سیگار  اول  درجه  در  نکشید.  سیگار 
جدی  آسیب  شما  سالمت  به  بسته  محیط  در 
می زند. ثانیاً در زمان فعال بودن حالت گردش 
هوا، دود داخل خودرو به اواپراتور چسبیده و 
بوی نامطبوعی تولید می کند که جز با تعویض 

اواپراتور قابل رفع نیست.
استفاده  ایرکاندیشن  از  زیادی  زمان  اگر مدت 
نشود، متعلقات اواپراتور بوی بدی تولید می کنند. 
برای رفع این بو، هر یک ماه یک بار ایرکاندیشن 
را روشن کرده و شدت جریان هوا را بر روی 
باالترین درجه قرار دهید. حتی در فصل زمستان 
کار  این  انجام  از  قبل  دهید.  انجام  را  کار  این 
شیشه های خودرو را به طور کامل پایین بیاورید.

 توجه توجه
سیستم     خنک کننده  مایع  مخزن  کردن  پر 

ایرکاندیشن باید توسط تعمیرکاران متخصص 
و در نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور 

انجام شود.
هرگونه تعمیرات مربوط به سیستم ایرکاندیشن باید    

توسط تعمیرکاران متخصص و در نمایندگی های 
شود. انجام  کرمان موتور  شرکت  مجاز 

دقت کنید برگ درختان یا برف ورودی های هوای    
شیشه جلو را مسدود نکند. این امر می تواند به 
بخار  و  ایرکاندیشن  سیستم  ضعیف  عملکرد 

کردن شیشه ها بیانجامد.
هوای داخل خودرو از طریق دریچه هوایی که    

نزدیک شیشه عقب تعبیه شده خارج می شود. 
را  یا اشیای دیگر دریچه هوا  لباس  دقت کنید 
مسدود نکنند. این امر موجب اختالل در گردش 

هوای درون خودرو می شود. 
سان روف،     و  شیشه ها  بودن  بسته  زمان  در 

سیستم ایرکاندیشن بهترین عملکرد را از خود 
ثابت  صورت  در  وجود  این  با  می دهد.  نشان 
ماندن خودرو زیر آفتاب، دمای هوای داخل آن 
به شدت باال می رود. در این مواقع بهتر است 
دقیقه  چند  ایرکاندیشن،  اندازی  راه  از  پیش 
شیشه ها را پایین بکشید. به این ترتیب خودرو 

سریعتر خنک می شود.
کمپرسور ایرکاندیشن از قواعد کنترلی متعددی    
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که     صورتی  در  مثال،  برای  می کند.  تبعیت 
دمای آب بیش از حد باال رود، کمپرسور  بطور 
دمای  مجاز  حد  می شود.  غیرفعال  خودکار 
همچنین  است.  سانتی گراد  درجه   112 آب، 
درجه  یک  از  اواپراتور  دمای  که  صورتی  در 
غیرفعال  کمپرسور  بیاید،  پایین تر  سانتی گراد 
از خصوصیات کمپرسور  این موارد  می شود. 

هستند و نقص عملکردی به شمار نمی آیند.
اگر بطور معمول از مسیرهای گلی و ماسه ای    

تردد می کنید، بطور مرتب و در فواصل زمانی 
کمتر خودرو را بشویید. گل و ماسه جمع شده در 
قسمت زیرین خودرو می تواند به کالچ کمپرسور 
وارد شده و به خرابی و قفل شدن آن بیانجامد.

را     زباله  یا  سکه  کاغذ،  کودکان  باشید  مراقب 
درون دریچه های ورودی هوا فرو نکنند. 

 توجه توجه
جمع شدن برف روی شیشه ها یا بخارگرفتگی    

آنها می تواند به هنگام رانندگی خطرآفرین باشد. 
لطفاً برای پیشگیری از هر خطری، راهنمای کار 
با سیستم ایرکاندیشن و سیستم برفک زدا را به 

دقت مطالعه کنید.
فعال کردن حالت »گردش هوای درون خودرو«    

به سریعتر خنک شدن اتاق خودرو کمک می کند. 
مدت  به  حالت  این  از  نباید  هرگز  حال  این  با 

طوالنی استفاده کنید. در این صورت هوای آلوده    
درون خودرو موجب خستگی زود هنگام راننده 
و سرنشینان شده و هوشیاری آنها را کاهش 
می دهد. همچنین با ایجاد بخار بر روی شیشه، 
به  این مواقع  باالتر می رود. در  خطر تصادف 
حالت  شیشه،  روی  بر  بخار  تشکیل  محض 
»گردش هوای درون خودرو« را غیرفعال کنید.

در صورتی که حالت گردش هوای درون خودرو    
خودرو  وارد  بیرون  از  تازه  هوای  باشد،  فعال 
نمی شود. در این مواقع اگر سیستم خنک کننده را 
خاموش کنید، شیشه ها به سرعت بخار می گیرند. 
میانجامد.  رفتن خطر تصادف  باال  به  امر  این 

با     در مواقعی که خودرو را در گاراژ یا محلی 
گردش  حالت  کرده اید،  پارک  نامناسب  تهویه 
هوای درون خودرو را فعال کنید تا از ورود دود 
احتمالی  مسمومیت  و  خودرو  داخل  به  اگزوز 

جلوگیری شود.
به     منجر  می تواند  خودرو  درون  آلوده  هوای 

خستگی زودهنگام راننده شده و خطر تصادف 
را افزایش دهد.

برای مدت طوالنی دمنده هوا را خاموش نکرده    
و از حالت گردش هوای درون خودرو استفاده 
نکنید. در این صورت هیچ هوای تازه ای وارد 

خودرو نمی شود.
از حالت گردش     هنگامی که نیازی به استفاده 

هوای درون خودرو ندارید، آن را خاموش کنید.
 

نحوه قرارگیری دریچه های خروج هوا   
1. دریچه های خروج هوای برفک زدای جانبی

2. دریچه های خروج هوای برفک زدای شیشه  جلو
3. دریچه های خروج هوای مرکزی

4.دریچه های خروج هوای کف خودرو
5. دریچه های خروجی جانبی  

تنظیم دریچه های خروجی هوا  
است.  تنظیم  قابل  هوا  جریان  وزش  جهت 
جهات  در  پره ها  روی  تیغه ی  دادن  حرکت  با 
را  هوا  جریان  وزش  جهت  می توان  مختلف 

عوض کرد.
دریچه  کنار  یا  زیر  در  که  غلتکی  با چرخاندن 
قرار گرفته می توانید دریچه را بسته یا باز کنید. 

راه اندازی سیستم تهویه   
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 کلید تنظیم میزان هوای خروجی    
برای تنظیم میزان هوای خروجی از دریچه ها، 
کلید مربوطه را به سمت راست بچرخانید. این 
اگر  تنظیم است.  قابل  در چهار وضعیت  کلید 
سیستم  دهید،  قرار  صفر  درجه  روی  را  کلید 
ایرکاندیشن خاموش شده و جریان وزش هوا 

قطع می شود. 

کلید برفک زدایی شیشه جلو    
با فشردن این کلید، جریان هوای اصلی برای 
برفک زدایی سریع تر به سمت شیشه جلو هدایت 

می شود. وضعیت ورودی هوا به صورت 

خودکار به گردش هوای بیرونی تغییر می کند. 
کلید  کلید،  این  فشردن  هنگام  که  صورتی  در 
درجه صفر  روی  هوای خروجی  میزان  تنظیم 
قرار گرفته باشد، سیستم تهویه به طور خودکار 
سریع تر،  برفک زدایی  برای  می شود.  روشن 
در  دستی  صورت  به  را  دمنده  فن  سرعت 
باالترین درجه قرار دهید. با بستن دریچه های 
به  بیشتری  هوای  حجم  جانبی،  هوای  خروج 

سمت شیشه جلو هدایت می شود. 

برفک زدایی سطح داخلی شیشه     
1. میزان وزش هوا را در درجه دلخواه تنظیم کنید. 

2.دما را در درجه دلخواه خود قرار دهید.
3. کلید برفک زدایی     را فشار دهید.

4. کلید برفک  زدای شیشه عقب     را فشار دهید.
با تخمین  5. کنترل کنید که سیستم  خنک کننده  
هوای خارج خودرو به صورت خودکار تنظیم 
شده و سیستم گردش هوا به طور خودکار در 

حالت گردش هوای بیرونی قرار گیرد. 
خودکار  صورت  به  هوا  گردش  سیستم  اگر 
طور  به  خنک کننده  سیستم  و  نشده  انتخاب 
این  دستی  صورت  به  نشد،  فعال  خودکار 

تنظیمات را اعمال کنید. 

برفک زدایی سطح بیرونی شیشه  
1. شدت وزش هوا را در باالترین درجه قرار دهید.

2. دما را در باالترین درجه تنظیم کنید.
3. کلید برفک زدایی شیشه جلو و شیشه عقب را 

فشار دهید.
4. به صورت دستی کلید A/C را خاموش کرده و 
به صورت خودکار حالت گردش هوای بیرونی 

را انتخاب کنید.

  A/C کلید کولر
از این کلید برای روشن و خاموش کردن کولر 
استفاده می شود. هنگامی که کولر فعال است 

چراغ نشانگر آن روشن می شود. اگر با 
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قرار گرفتن کلید میزان جریان هوا روی درجه 
کلید  زدن  با  باشد،  شده  خاموش  کولر  صفر 

برفک زدایی به فعالیت واداشته می شود. 

کلید گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون   
خودرو  

هنگامی که چراغ نشانگر روی این کلید روشن 
سیستم  وسیله  به  خودرو  درون  هوای  است، 
ایرکاندیشن به گردش درمی آید )گردش هوای 
نشانگر  چراغ  که  هنگامی  خودرو(.  داخل 
از بیرون خودرو به داخل  خاموش است، هوا 
جریان پیدا می کند )گردش هوای بیرون خودرو(.
در عموم مواقع کلید را باید در وضعیت ورود 
هوای بیرون قرار دهید. در صورت وجود گرد 
و غبار یا بوی بد در محیط بیرون، کلید را در 
به  دهید.  قرار  داخل  هوای  گردش  وضعیت 
محض اینکه که این شرایط برطرف شد، کلید را 

به حالت ورود هوای بیرون برگردانید. 
هوای  ورود  حالت  در  برفک زدایی  عالوه  به 

بیرون انجام می شود. 
در شرایط دمایی Auto و LO امکان استفاده 
دارد. در شرایط  از گردش هوای داخل وجود 
دمایی Auto و HI از حالت ورود هوای بیرون 

استفاده می شود. 

کنترل  وضعیت  در   A/C دیگر،  دماهای  در 
 ،OFF کلید  فشار  با  می گیرد.  قرار  خودکار 
گردش هوای داخل انتخاب می شود. در غیر این 
صورت می توانید  حالت گردش هوای مد نظر 

خود را انتخاب کنید.
گردش  حالت  از  طوالنی  زمان  مدت  اگر    
هوای داخل خودرو استفاده شود، شیشه ها 

بخار گرفته و هوای داخل اتاق دم می کند.

کلید برفک زدایی شیشه عقب    
کردن  خاموش  و  روشن  برای  کلید  این  از 
بغل  آینه  گرم کن  و   عقب  شیشه  برفک زدای 
عقب  شیشه  برفک زدای  شود.  می  استفاده 
نوعی ابزار بخارزدا و مه زداست که از سیم های 
گرمایشی برای گرم کردن شیشه استفاده می کند. 
بودن  روشن  صورت  در  فقط  سیستم  این 
با روشن شدن برفک زدای  موتور کار می کند. 
شیشه عقب، چراغ نشانگر مربوط به آن روشن 
را  سیستم  کلید  مجدد  فشار  با  اگر  می شود. 
خاموش نکنید، بعد از 20 دقیقه به طور خودکار 

خاموش می شود.  
اگر خودرو به سیستم گرم کن آینه جانبی مجهز 
باشد، با فشار این کلید گرم کن آینه جانبی هم 

روشن می شود. 

استفاده بی مورد از این سیستم موجب هدررفت 
زیست  و  اقتصادی  لحاظ  به  و  شده  انرژی 

محیطی زیان آور خواهد بود. 

کلید تنظیم دما    
تنظیم  کلید  خود،  دلخواه  دمای  تنظیم  برای 
در جهت  کلید  با چرخاندن  بچرخانید.  را  دما 
آبی )چرخش به چپ( دما کاهش پیدا می کند.

به  )چرخش  قرمز  در جهت  کلید  با چرخاندن 
در  شروع  نقطه  می یابد.  افزایش  دما  راست( 
جهت عقربه های ساعت سردترین درجه و نقطه 

پایان، گرم ترین درجه می باشد. 

 برای روشن شدن کولر، کلید تنظیم دما باید 
در محدوده آبی قرار داشته باشد. 

کلید تنظیم جهت وزش هوا   
از این کلید برای انتخاب جهت وزش جریان هوا 
استفاده می شود. در هر چهار وضعیت ممکن، 
جریان هوا از دریچه های کناری کنسول جلو به 

داخل اتاق جریان پیدا می کند. 

با فشار این کلید، چراغ نشانگر مربوط به آن 
بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. از این 
کلید نمی توان برای کنترل یخ زدایی شیشه عقب  

استفاده کرد.
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وزش به صورت   
اتاق  داخل  به  جانبی  و  مرکزی  دریچه  از  هوا 

خودرو می وزد.

وزش به صورت و پاها     
جریان هوا به دو بخش تقسیم می شود. بخش 
اول از دریچه مرکزی و کناری و بخش دوم از 

دریچه کف خودرو جریان پیدا می کند.

وزش به پاها   
اتاق خودرو  دریچه کف  از  هوا  بیشتر جریان 
هوا  جریان  از  اندکی  بخش  می شود.  خارج 
دریچه های  و  جانبی  دریچه های  طریق  از 

برفک زدایی خارج می شود.  

وزش به پاها و برفک زدایی   
جریان هوا به دو بخش تقسیم می شود. بخش 
از  دیگر  بخش  و  خودرو  کف  دریچه  از  اول 
دریچه های برفک زدایی شیشه جلو و دریچه های 

برفک زدایی جانبی خارج می شود.

 توجه توجه
در این وضعیت بیشتر جریان هوای خروجی از    

دریچه های برفک زدایی خارج می شود.
دکمه     خودکار  بطور  سیستم  وضعیت  این  در 

با سرعت  برفک زدایی  تا  را فعال می کند   A/C
منزله  به  نباید  امر  این  شود.  انجام  بیشتری 

نقص در سیستم تلقی شود. 

روشن  از  قبل  است  بهتر  گرم،  هوای  در    
شیشه های  کوتاه  مدتی  برای  کولر  کردن 
خودرو را پایین بیاورید تا هوای داخل اتاق 
کمتری  زمان  ترتیب  این  به  شود.  عوض 
و  شد  خواهد  خودرو  کردن  خنک  صرف 

کارایی کولر ارتقا خواهد یافت.
در     طوالنی،  مسافت های  در  رانندگی  موقع 

فواصل زمانی مشخص ایرکاندیشن را خاموش 
کنید تا موتور بیش از حد تحت فشار قرار نگیرد.

هنگامی که دمای درون اتاق به زیر 2 درجه    
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دمای     وقتی  همچنین  و  می رسد  سانتی گراد 
مایع خنک کننده موتور بیش از حد باال می رود، 
خودکار  صورت  به  ایرکاندیشن  سیستم 

خاموش می شود که طبیعی است.

 توجه توجه
و  باال  تخصص  به  ایرکاندیشن  سیستم  تعمیر 
ابزار خاص نیازمند است. خنک کننده می تواند به 
راحتی پوست را دچار یخ زدگی کند. بنابراین هرگز 
به طور سرخود برای تعمیر سیستم ایرکاندیشن 
اقدام نکرده و برای این کار به نمایندگی های مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

سیستم ایرکاندیشن خودکار  

1. کلید تنظیم شدت جریان هوای خروجی. با فشار 
این کلید و چرخاندن کلیدهای مدور سمت راست 
و چپ پنل در جهت عقربه های ساعت، جریان 

هوای خروجی از دریچه ها افزایش می یابد.

2. دکمه گرم کن صندلی راننده. با فشار این دکمه، 
گرم کن صندلی راننده روشن می شود.

3. دکمه تهویه خودکار. با فشار این دکمه سیستم 
ایرکاندیشن خودکار فعال می شود.

4. صفحه نمایشگر. این صفحه دمای تنظیم شده را 
نمایش می دهد.

5. دکمه تنظیم دمای دو ناحیه ای. با فشار این دکمه 
می توانید دمای هوای خروجی از دریچه های چپ 

و راست را بطور مجزا تنظیم کنید.

6. دکمه گرم کن صندلی سرنشین جلو. با فشار این 
دکمه، گرم کن صندلی سرنشین جلو روشن می شود.

7. کلید تنظیم شدت جریان هوای خروجی. با فشار 
این کلید و چرخاندن کلیدهای مدور سمت راست 
و چپ پنل در جهت عقربه های ساعت، جریان 

هوای خروجی از دریچه ها افزایش می یابد.

8. کلید تنظیم جهت وزش هوا. کلید را فشار داده و 
از طریق کلیدهای مدور سمت راست و چپ پنل، 

حالت وزش هوا از دریچه ها را تنظیم کنید.

9. کلید مدور سمت راست. با چرخاندن این کلید 
سیستم تنظیم دمای دو ناحیه ای فعال می شود.

سیستم  دکمه  این  فشار  با  خاموش.  دکمه   .10
ایرکاندیشن بطور کامل خاموش می شود.

11. دکمه برفک زدای عقب
12. دکمه گردش هوای داخل و خارج خودرو

13. دکمه برفک زدای جلو
خاموش  و  روشن  را  کولر   .A/C کولر  دکمه   .14

می کند.
15. کلید مدور سمت چپ. با این کلید می توان دمای 

هوای خروجی از دریچه ها را تنظیم کرد. 

16. کلید تنظیم جهت وزش هوا. کلید را فشار داده 
و از طریق کلیدهای مدور سمت راست و چپ 
پنل، حالت وزش هوا از دریچه ها را تنظیم کنید.

دمنده )فن(   
سمت  مدور  کلیدهای  و  داده  فشار  را  دکمه 
راست و چپ پنل را در جهت عقربه های ساعت 
می یابد.  افزایش  دمنده  فن  بچرخانید. سرعت 
جهت  خالف  در  مدور  کلیدهای  چرخاندن  با 

عقربه های ساعت، سرعت فن کاهش می یابد.

دکمه تهویه خودکار   
با فشار این دکمه، سیستم ایرکاندیشن خودکار 
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فعال می شود. پیشنهاد می کنیم دمای پیش فرض 
سیستم را 24 درجه سانتی گراد تنظیم کرده و 
این  لزوم و در شرایط خاص  تنها در صورت 
دما را تغییر دهید. دمای اتاق خودرو می تواند 
از 18 تا 32 درجه سانتی گراد تنظیم شود. اگر 
 LO دما پایین تر از 18 درجه تنظیم گردد عبارت
)دما پایین( نمایش داده شده و ایرکاندیشن با 
می کند.  فعالیت  خنک کنندگی اش  توان  حداکثر 
اگر دما باالتر از 32 درجه تنظیم شود عبارت 
HI )دما باال( نمایش داده شده و ایرکاندیشن با 

حداکثر توان گرمایشی اش فعالیت می کند.
به  می تواند  ایرکاندیشن  خودکار  سیستم 
جریان  توزیع  و  شدت  دما،  اتوماتیک  صورت 
از دریچه ها را به شکلی تنظیم  هوای خروجی 
کند که اتاق خودرو به دمایی مناسب و دلپذیر 
تابش  زاویه  و  این سیستم حتی شدت  برسد. 
لحاظ می کند.  در محاسباتش  را هم  خورشید 
با توجه به این قابلیت ها، نیازی به تنظیم دما به 
صورت دستی نیست. با این وجود اگر تمایل 
دستی  صورت  به  را  تنظیمات  باشید  داشته 
ایرکاندیشن  خودکار  سیستم  دهید،  انجام 

غیرفعال می شود. 
خــودرو،  باتــری  نشــدن  جــدا  صــورت  در 
دمــای  آخریــن  ایرکاندیشــن  خــودکار  سیســتم 

تنظیــم شــده را در حافظــه خــود ذخیــره می کنــد. 
اگــر باتــری خــودرو جــدا شــود، سیســتم بطــور 
خــودکار دمــای پیش فــرض را روی 24 درجــه 

ــد.  ــم می کن ــانتی گراد تنظی س

تنظیم دمای دو ناحیه ای   
دو  دمای  تنظیم  سیستم  دکمه  این  فشار  با 
ناحیه ای فعال می شود. با چرخاندن کلیدهای 
مدور سمت راست و چپ پنل می توانید دمای 
هوای خروجی از هر یک از دریچه ها را به طور 

جداگانه تنظیم کنید.

کلید حالت وزش هوا   
این کلید را فشار دهید و سپس با چرخاندن دو 
کلید مدور سمت راست و چپ پنل، حالت وزش 
هوا را به ترتیب از وزش به صورت، به وزش به 
صورت و پاها، وزش به پاها و وزش به پاها و 

برفک زدایی تغییر دهید. 

وزش به صورت   
جنب  دریچه های  از  هوا  جریان  حالت  این  در 

داشبورد خارج می شود.

وزش به صورت و پاها   
در این وضعیت بخشی از جریان هوا از طریق 
از  دیگر  بخشی  و  داشبورد  جنب  دریچه های 

دریچه های کف خودرو خارج می شود.

وزش به پاها   
در این حالت بیشتر جریان هوا از دریچه های 
کف خودرو بیرون می آید. لطفاً از قرار دادن هر 
وسیله ای در زیر صندلی های جلو اجتناب کنید 
تا در مسیر حرکت جریان هوا به سمت عقب 

خودرو اختاللی ایجاد نشود.

وزش به پاها و برفک زدایی   
طریق  از  هوا  جریان  از  بخشی  حالت  این  در 
به  دیگر  بخشی  و  خودرو  کف  دریچه های 
شیشه های جلو و شیشه درب ها می وزد تا عمل 

برفک زدایی شیشه ها انجام شود.

دکمه خاموش   
با فشار این دکمه سیستم ایرکاندیشن به طور 

کامل خاموش می شود.

برفک زدای شیشه عقب   
با فشار این دکمه برفک زدای شیشه عقب روشن 

و خاموش می شود.

حالت گردش هوا داخل خودرو   
وارد  بیرون  از  هوا  حالت،  این  بودن  فعال  با 
در  می توانید  دکمه  این  از  نمی شود.  خودرو 
آلوده  یا  بدبو  هوای  نمی خواهید  که  مواقعی 

بیرون وارد خودرو شود، یا وقتی می خواهید 
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دمای داخل خودرو را سریعتر افزایش یا کاهش 
سیستم  دکمه،  فشار  با  کنید.  استفاده  دهید 

روشن و خاموش می شود. 
می تواند  حالت  این  از  طوالنی مدت  استفاده 
موجب بخار گرفتن شیشه ها گردد. در این مواقع 
باید حالت برفک زدایی ایرکاندیشن را فعال کنید.
در مواقعی که با سرعت باال می رانید، در صورت 
روشن بودن حالت گردش هوای بیرون خودرو، 
می شود.  خودرو  وارد  بیرون  از  هوا  جریان 
هوای  شدت  شرایط  این  در  که  است  طبیعی 
خروجی از دریچه ها با شدت تنظیم شده توسط 
شما مغایرت پیدا کند. در این مواقع بهتر است 
حالت گردش هوای داخل خودرو را فعال کنید.

حالت برفک زدایی   
در این حالت بیشتر جریان هوا به سمت شیشه 
عمل  تا  می شود  هدایت  درب ها  شیشه  جلو 

برفک زدایی از شیشه ها انجام گیرد.

کولر   
خاموش  و  روشن  کولر  دکمه  این  فشار  با 
می شود. با یک بار فشردن کلید، چراغ نشانگر 
روی دکمه روشن شده و کولر فعال می شود. 

با فشردن مجدد کلید، کولر خاموش می شود.

در فصول گرم بهتر است پیش از روشن کردن 
کولر، برای چند دقیقه شیشه ها را پایین بکشید 
تا هوای گرم از اتاق خودرو خارج شود. سپس 
شیشه ها را باال برده و کولر را روشن کنید. با 
بازده  و  این روش خودرو سریعتر خنک شده 

سیستم خنک کننده نیز باال می رود.
در موارد زیر کولر کار نمی کند:

خودرو خاموش باشد.   
دمنده هوا دچار مشکل شده باشد.   
سانتی گراد     درجه   3 از  بیرون  هوای  دمای 

پایین تر باشد.
دمای مایع خنک کننده موتور خیلی باال رفته باشد.   
فیوز سیستم خنک کننده دچار اشکال شده باشد.   
حتمٌا     ایرکاندیشن،  سیستم  عیب  رفع  برای 

موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  به 
مراجعه کنید.

بخارزدایی و برفک زدایی  
از  ایرکاندیشن  سیستم  از  صحیح  استفاده 
تشکیل بخار و برفک روی شیشه ها جلوگیری 
برفک زدایی  برای  وجود  این  با  می کند. 
حالت  دو  از  می توانید  جلو  شیشه های  از 
استفاده  شیشه ها  بخارزدایی  و  برفک زدایی 
کنید. در حالت بخارزدایی، بخار و رطوبت روی 

شیشه ها گرفته می شود. در حالت برفک زدایی، 
بخارزدایی و برفک زدایی از شیشه ها با سرعت 

بیشتری انجام می گیرد. 

حالت برفک زدایی   
در این حالت جریان هوا به سمت شیشه جلو و 
شیشه درب ها هدایت می شود. برای بخارزدایی 
چه  هر  باشد.  روشن  باید  کولر  شیشه ها،  از 
دمای هوای خروجی پایین تر و شدت آن بیشتر 

باشد، بخارزدایی سریع تر انجام می شود.
به منظور برفک زدایی سریع تر و موثرتر، با فعال 
شدن این حالت سیستم بطور خودکار کولر را 
فعال  بیرون  ورود هوای  و حالت  روشن کرده 
می شود. در صورتی که این امر مطابق میل شما 
نیست، می توانید کلید گردش هوای داخل خودرو 
کنید. خاموش  را  کولر  همچنین  و  فشرده  را 

بخارزدای شیشه  عقب و آینه بغل   
خودروی شما به بخارزدای شیشه عقب مجهز 
سیم های  از  استفاده  با  سیستم  این  است. 
می کند.  پاک  شیشه  سطح  از  را  بخار  گرمازا 
عقب،  شیشه  بخارزدای  از  استفاده  از  پیش 
اگر برف روی شیشه جمع شده آن را از سطح 

شیشه پاک کنید.
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بخارزدایی و برفک زدایی  
بخارزدای شیشه عقب   

با فشار این دکمه بخارزدای شیشه عقب روشن 
و خاموش می شود. روشن بودن چراغ نشانگر 
شیشه  بخارزدای  بودن  فعال  دکمه،  این  روی 
عقب را نشان می دهد. بخارزدای شیشه عقب 
تنها در صورت روشن بودن موتور کار می کند. 
اگر تا 20 دقیقه بعد از فعال کردن بخارزدای 
به صورت  نکنید،  خاموش  را  آن  عقب  شیشه 

خودکار خاموش می شود. 

 توجه توجه
از تماس اشیای تیز با سطح داخلی شیشه عقب 
اجتناب کنید. هر گونه آسیبی که از این طریق به 
گارانتی  پوشش  تحت  آید،  وارد  گرمازا  سیم های 
نمی باشد. همچنین از چسباندن اشیای تزیینی یا 

برچسب ها روی سیم های گرمازا اجتناب کنید.
 

  اخطاراخطار
نداشتن دید کافی می تواند منجر به بروز تصادف 
و آسیب دیدگی یا حتی مرگ راننده و سرنشینان 
خودرو شود. در نتیجه بسیار مهم است که پیش از 
استفاده از خودرو، روش کار با سیستم برفک زدا و 
بخارزدای شیشه ها را بطور کامل یاد گرفته باشید.

در صورتی که حالت گردش هوا درون خودرو    
از بیرون وارد خودرو  تازه  فعال باشد، هوای 
نمی شود. در این مواقع اگر سیستم خنک کننده را 
خاموش کنید، شیشه ها به سرعت بخار می گیرند. 
این امر به باال رفتن خطر تصادف میانجامد. 

با     در مواقعی که خودرو را در گاراژ یا محلی 
گردش  حالت  کرده اید،  پارک  نامناسب  تهویه 
هوای درون خودرو را فعال کنید تا از ورود دود 
احتمالی  مسمومیت  و  خودرو  داخل  به  اگزوز 

جلوگیری شود.
به     منجر  می تواند  خودرو  درون  آلوده  هوای 

خستگی زودهنگام راننده شده و خطر تصادف 
را افزایش دهد. لطفاً در صورت عدم نیاز، حالت 

گردش هوای داخل خودرو را خاموش کنید.
پیشنهاد می شود در فصول سرد سال از حالت    

وزش هوا به پاها یا وزش به پاها و برفک زدایی 
شیشه ها استفاده کنید. وزش مستقیم باد گرم 
به صورت می تواند موجب خواب آلودگی و عدم 

تمرکز راننده  شود.

فیلتر سیستم ایرکاندیشن  
فیلتر مشبک سیستم ایرکاندیشن که در قسمت 
زیرین شیشه جلو قرار گرفته است با کارکرد 
به  غبار  و  گرد  و  مضر  مواد  ورود  مانع  قوی 
داخل خودرو می شود. این فیلتر قابل تعویض 
است. در صورتی که حجم هوای ورودی کاهش 

چشمگیر داشته و یا اگر فن دمنده صدای زیادی 
تولید می کند، فیلتر را تعویض کنید.

 توجه توجه
ورودی     بطور مستقیم هوای  آلوده  فیلتر هوای 

موتور را تحت تاثیر قرار داده و می تواند موجب 
از کار افتادن، استهالک زودرس و کاهش عمر 

مفید موتور شود. 
تردد می کنید،     در جاده های خاکی  اگر معموالً 

باید در فواصل زمانی کوتاه تر گرد و خاک جمع 
شده روی فیلتر را تمیز کرده و در صورت لزوم 

فیلتر را تعویض نمایید.
از فیلترهای هوای متفرقه و غیراصل     استفاده 

می تواند موجب ورود گرد و غبار و هوای آلوده 
به درون موتور و استهالک زودهنگام آن شده و 
همچنین عملکرد سیستم کنترل گازهای آالینده 

اگزوز را با اشکال مواجه کند.
از آنجا که کنترل و تعویض فیلتر هوا تکنولوژی    

خاصی را می طلبد، پیشنهاد می کنیم این کار 
را در نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور 

انجام دهید.
  

89

رو
ود

خ
د 

کر
کار



 آنتن شیشه جلو  
گرفته  قرار  جلو  شیشه  جلوی  در  رادیو  آنتن 
است. مراقب باشید توری شبکه ای آینه آسیب 
رادیو  سیگنال های  صورت  این  غیر  در  نبیند. 

دچار اختالل می شود.

 سیستم صوتی  

پیکربندی سیستم های صوتی همانند پیکربندی 
از  استفاده  برای  است.  متفاوت  خودروها، 
سیستم صوتی به دستورالعمل های پخش کننده 

CD/DVD/MP5 خودرو مراجعه کنید.
 ،CD پخش کننده  به  مجهز  مدل های  برای 
نمایشگر ساعت و تنظیم ساعت به ترتیب زیر 

است:

مرکزی     نمایشگر  صفحه  در  ساعت:  نمایشگر 
سیستم صوتی قرار گرفته است. 

    CLK تنظیم ساعت: انگشت خود را روی کلید
گذاشته و نگه دارید. ساعت چشمک می زند. با 
فشردن دکمه  و  ساعت را تنظیم کنید. یک 
بار دکمه CLK را فشار دهید تا ساعت ذخیره 
شده و دقیقه شروع به چشمک زدن کند. مجددًا 
با فشار دکمه های  و  دقیقه را تنظیم کنید. 
سپس انگشت خود را روی دکمه CLK گذاشته 
و نگه دارید. همچنین می توانید برای 5 ثانیه به 

کلیدها دست نزنید تا ساعت ذخیره شود. 
در مدل مجهز به DVD/MP5، نمایش ساعت در 
نمایشگر DVD/MP5 انجام می شود. برای تنظیم 
کنید. مراجعه  مربوطه  به دستورالعمل  ساعت 

سیستم بلوتوث خودرو   
به  سیستم  این  جزئیات  از  اطالع  برای 

دستورالعمل   مربوطه مراجعه کنید. 

   GPS سیستم
به  سیستم  این  جزئیات  از  اطالع  برای 

دستورالعمل مربوطه مراجعه کنید.

اقدامات احتیاطی مربوط به باربند سقفی  

1. پیش از استفاده از باربند، صفحه عرضی را به 
وسیله گیره بر روی آن نصب کنید تا از تماس 

مستقیم بار با سقف خودرو جلوگیری شود.
محل اتصال باید بر روی میله آلومینیومی باشد.   
مناسب  پوشش  با  باید  باربند  اتصال  بخش 
پوشانده شود تا از ایجاد خراش بر روی الیه 

رنگ جلوگیری کند.
2. وزن بار باید حداکثر 40 کیلوگرم باشد.

3. بار باید در وسط باربند قرار گیرد تا وزن به 
طور یکسان و متعادل به روی آن توزیع شود. 

4. بار نباید خیلی عقب قرار گیرد. در غیر این 

نمایش ساعت
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صورت در باز شدن صندوق عقب اختالل ایجاد 
می کند. در مدل های مجهز به پنجره سقفی، دقت 
کنید باز شدن پنجره سقفی دچار اخالل نشود.

5. بار باید به موازات سقف قرار گیرد تا اصطکاک 
سوخت  مصرف  در  و  شده  کمتر  باد  با 

صرفه جویی شود.
ثابت  باربند  روی  به  محکم  بار  مطمئن شوید   .6

شده و حرکت نکند.
7. در نظر داشته باشید هنگام استفاده از باربند 
هنگام  به  و  کرده  تغییر  خودرو  ثقل  مرکز 
رانندگی در سرعت های باال و در زمان پیچیدن 

و ترمز کردن باید بیشتر دقت کنید.

پدال گاز و پدال ترمز  

پدال ها باید نرم و بدون هیچ گونه مانعی حرکت 
کنند. از قرار دادن اشیا در زیر پای 

سوییچ استارت  
 وضعیت های مختلف سوییچ و کارکرد آنها  

سوییچ استارت در سمت راست ستون فرمان 
قرار گرفته و دارای چهار وضعیت متفاوت است:

LOCK )قفل(   
در این وضعیت امکان وارد کردن و خارج کردن 
کلید استارت وجود دارد. برای خارج کردن کلید 
از سوییچ بعد از توقف خودرو، آن را در خالف 
جهت عقربه های ساعت چرخانده و در وضعیت 
قفل قرار دهید سپس خارج کنید. در انتها غربیلک 
فرمان را آنقدر بچرخانید تا صدای قفل شدن 
فرمان  غربیلک  کردن  قفل  با  شود.  شنیده  آن 
رفتن خودرو کاهش می یابد. به سرقت  امکان 

زیر  به  است  ممکن  زیرا  کنید  خودداری  خود 
پدال بروند و کنترل خودرو دچار مشکل شود. 
کارکرد  فاقد  کفپوش های  یا  زیرپایی های  از 
ضدلغزش که می توانند به راحتی لوله شده یا 

زیر پدال بلغزند استفاده نکنید. 
ممکن است در صورت وجود نقص در سیستم 
ترمز، محدوده حرکت پدال ترمز بیشتر شده و 
مجبور شوید بیش از قبل پای خود را بر روی 

آن فشار دهید.
همه پدال ها باید بتوانند به نرمی و بدون مانع 
از  فقط  بنابراین  شوند.  فشرده  کامل  طور  به 
کفپوش های با کارکرد ضدلغزش استفاده کنید.

  اخطاراخطار
خود  پاهای  زیر  در  شی ء  گونه  هر  دادن  قرار  از 
خودداری کنید زیرا ممکن است در مواقع اضطراری 
یا هنگام ترمز کردن مانع کارکرد پدال های کالج، 

سرعت و ترمز شود.
پدال ترمز پدال گاز
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سوییچ  درون  را  کلید  است  ممکن  گاهی   
به  آن  بردن  برای  ولی  دهید  قرار  استارت 
و  شوید  مشکل  دچار  دیگر  وضعیت های 
غربیلک  کمی  مواقع  این  در  نچرخد.  کلید 
سیستم  است  ممکن  بچرخانید.  را  فرمان 

قفل فرمان درگیر شده باشد.

ACC )تجهیزات جانبی(   
سیستم  وضعیت  این  در  کلید  داشتن  قرار  با 
پیشنهاد  می کنند.  کار  فندک خودرو  و  صوتی 
مدت  برای  خودرو  برقی  تجهیزات  از  می کنیم 
بودن  خاموش  وضعیت  در  طوالنی  زمان 
صورت  این  غیر  در  نکنید.  استفاده  موتور 
دارد. وجود  باتری  شارژ  شدن  خالی  امکان 

ON )روشن(   
 ON وضعیت  در  سوییچ  گرفتن  قرار  با 
صفحه  روی  بر  مربوطه  نشانگر  چراغ های 
همه  و  شده  روشن  ثانیه  چند  برای  نمایشگر 
تجهیزات خودرو در وضعیت آماده به کار قرار 
می گیرند. در هنگام حرکت خودرو، کلید در این 
به هنگام خاموش  اگر  باقی می ماند.  وضعیت 
این  در  طوالنی  مدت  برای  کلید  موتور  بودن 
وضعیت قرار بگیرد شارژ باتری تخلیه می گردد.

START )استارت موتور(   
فقط برای راه اندازی موتور کلید در این وضعیت 

طور  به  موتور،  روشن شدن  با  می گیرد.  قرار 
خودکار به وضعیت ON )روشن( برمی گردد.

 توجه توجه
در صورت خاموش شدن غیرطبیعی موتور، کلید 
مجدداً  سپس  و  داده  قرار   ACC وضعیت  در  را 
است  ممکن  صورت  این  غیر  در  بزنید.  استارت 

موتور روشن نشود.

استارت زدن موتور  
در خودروهای با گیربکس معمولی  

1. قبل از استارت موتور در خودروهای با گیربکس 
معمولی، ابتدا دنده را خالص کنید.

2. پدال کالج را تا انتها فشار دهید.
پدال  روی  بر  شما  پای  اینکه  از  اطمینان  با   .3
کالج قرار دارد، سوییچ خودرو را در وضعیت 
استارت قرار داده و 10 ثانیه نگه دارید تا موتور 

روشن شود.
تا در  4. با روشن شدن موتور کلید را رها کنید 
وضعیت ON )روشن( قرار گیرد. هرگز اجازه 

ندهید استارتر و موتور با هم کار کنند.
در خودروهای مجهز به دنده اتوماتیک   

1. پا را روی پدال ترمز گذاشته و دسته دنده را در 
وضعیت P قرار دهید.

تا  دهید  قرار  استارت  وضعیت  در  را  سوییچ   .2
موتور به کار بیفتد. اگر موتور استارت نخورد، 

ظرف 10 ثانیه مجدد استارت بزنید.
3. با روشن شدن موتور، پا را همچنان روی پدال 
ترمز نگاه دارید تا دور موتور به محدوده عادی 
به  را  دنده  سپس  برسد.  دقیقه  بر  دور   1000

وضعیت دلخواه منتقل کنید. 
روی  از  آرامی  به  را  پا  خودرو،  حرکت  برای   .4
پدال ترمز بردارید. وقتی خودرو به آرامی به راه 
افزایش سرعت پدال گاز  افتاد می توانید برای 

را فشار دهید.

 توجه توجه
قرار     با  حتی  و  موتور  کردن  خاموش  از  بعد 

ممکن  خاموش،  وضعیت  در  سوییچ  گرفتن 
است فن برای مدتی کوتاه همچنان به حرکت 
دقیقه  ده  به  زمان ممکن است  این  دهد.  ادامه 

هم برسد. 
با روشن شدن موتور وقتی هنوز موتور سرد    

و  سر  کوتاه  مدتی  برای  است  ممکن  است 
صدای زیاد ناشی از دوران از آن شنیده شود. 

در وضعیت پارک خودرو موتور خودرو    
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نبایــد بــه مــدت طوالنــی روشــن باشــد. هــر چــه    
ــت  ــرده و حرک ــتی را آزاد ک ــز دس ــریعتر ترم س

کنیــد.
تا موتور به دمای مناسب نرسیده از رانندگی با    

سرعت باال خودداری کنید.
خودروهای مجهز به کاتالیزور اگزوز را با بکسل    

کردن بیش از 50 متر راه اندازی نکنید. ممکن 
است سوخت مصرف نشده به داخل کاتالیزور 

رفته و به آن آسیب بزند.
برای     خودرو  کردن  بکسل  و  دادن  هل  از  قبل 

راه اندازی موتور، از باتری یک خودروی دیگر 
برای  بگیرید.  کمک  موتور  کردن  روشن  برای 
اضطراری  »استارت  به بخش  بیشتر  جزئیات 

موتور« مراجعه کنید.
یا     کرد  خاموش  موتور  رانندگی  هنگام  در  اگر 

عملکرد عادی نداشت، سرعت را کم کرده و به 
نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه کنید.

حرکت  

 توجه توجه
به مدت طوالنی سوییچ را در وضعیت استارت    

نگه ندارید. 

اگــر خــودرو وارد آب شــده و آب بــه درون لولــه    
ــد.  ــوش نکنی ــور را خام ــرد، موت ــوذ ک ــزوز نف اگ
خــودرو را در دنــده پاییــن قــرار داده و هــر چــه  
ســریعتر از آب خــارج کنیــد تــا بــه کاتالیــزور 

آســیب نرســد.

  اخطاراخطار
در زمــان کارکــرد موتــور و حتــی تــا دقایقــی    

پــس از خامــوش کــردن آن، لولــه اگــزوز حــرارت 
موجــب  می توانــد  کــه  می کنــد  تولیــد  باالیــی 
روی  را  خــودرو  هرگــز  شــود.  آتش ســوزی 
برگ هــای خشــک، چمــن یــا هــر مــاده قابــل 

اشــتعال دیگــری پــارک نکنیــد. 
اگزوز همه خودروها حرارت باال تولید می کند.    

از دست زدن به اگزوز اجتناب کنید زیرا خطر 
سوختگی به دنبال دارد.

از نصب هرگونه محافظ اضافی به کف خودرو    
ابزار  اگزوز،  لوله  به  زنگ  ضد  مواد  اعمال  یا 
کنترل گازهای آالینده و عایق حرارتی اجتناب 
لوله  از جدا کردن عایق حرارتی اطراف  کنید. 

اگزوز اجتناب کنید.
گازهای خروجی از موتور حتی در صورتی که    

با استانداردهای تایید شده جهانی مطابقت 

گاه     آالینده هستند. هر  و  باشند، مضر  داشته 
بوی دود اگزوز را داخل اتاق خودرو احساس 

کردید، به سرعت شیشه ها را پایین بکشید.
از     می تواند  خودرو  اضطراری  شرایط  در 

چاله های آب با عمق حداکثر 200 میلی متر عبور 
کند. در این مواقع سرعت نباید از 10 کیلومتر 
بر ساعت بیشتر باشد. به آرامی و با دنده پایین 
از طریق  از چاله آب عبور کنید زیرا ورود آب 
لوله اگزوز به موتور می تواند به اجزای موتور 

آسیب جدی برساند.
اگر درون جاده چاله های عمیق آب وجود دارد،    

از راندن با سرعت باال اجتناب کنید. اگر موتور 
زدن  استارت  از  آب خاموش شد،  چاله  درون 
خودداری کنید. این کار می تواند به آسیب جدی 

موتور بیانجامد.
روشن     پایین  دماهای  در  را  خودرو  وقتی 

خودرو  که  دارد  وجود  احتمال  این  می کنید، 
به  )یا  جلو  حرکت  به سمت  ناگهانی  طور  به 
اصطالح پرش( کند. جداً توصیه می کنیم پیش 
از استارت زدن پا را روی پدال کالچ قرار دهید. 
موقعیت  به  آرامی  به  پدال کالچ  مواقع  این  در 
اولیه برمی گردد و مشکلی در عملکرد سیستم 

کالچ ایجاد نمی شود.
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استارت موتور بدون استفاده از کلید  

کلید، دستور  به  نیاز  بدون  دکمه  این  فشار  با 
سیستم  به  موتور  کردن  خاموش  و  روشن 

ارسال می شود.
استارت عادی:  پدال ترمز را نگه داشته و دنده    

را در وضعیت P قرار دهید. وقتی چراغ نشانگر 
روی دکمه استارت به رنگ سبز درآمد، دکمه را 

فشار دهید. موتور روشن می شود.
باتری ریموت     هنگامی که  استارت اضطراری: 

به طور کامل خالی گردد توان باز و بست قفل 
استارت  نیز  خودرو  بنابراین  ندارد  را  درب ها 
نمی خورد و روشن نمی شود.در این وضعیت، 
در  را  ریموت خودرو  کنید:  زیر عمل  به روش 
داخل جالیوانی کنسول وسط ) مطابق شکل( 
قرار دهید.دسته دنده بایستی در حالت P قرار 
داشته باشد. پدال ترمز را فشرده و نگه داشته 
و استارت بزنید وقتی چراغ نشانگر روی دکمه 
فشار  را  دکمه  درآمد،  سبز  رنگ  به  استارت 

دهید. موتور روشن می شود.

روشن شدن چراغ زرد رنگ روی دکمه استارت 
به این معناست که شرایط برای استارت موتور 
فراهم نیست. در این مواقع پا را روی پدال ترمز 
نگه داشته، دسته دنده را به وضعیتP  برده و 

دوباره استارت بزنید.

تغییر وضعیت سوییچ استارت   
دسته  دارید،  همراه  را  کلید  که  شرایطی  در 
P قرار داده و پدال ترمز  دنده را در وضعیت 
را فشار ندهید. یک بار بصورت لحظه ای کلید 
کلید،  بار فشار  با هر  را فشار دهید.  استارت 
 OFF و سپس ON به ACC سوییچ از وضعیت

تغییرحالت می دهد.
 ON و ACC هنگامــی کــه ســوییچ در وضعیــت  
قــرار دارد، چــراغ نشــانگر دکمــه اســتارت بــه رنــگ 

کهربایــی درمیاید.

نگیرد،  قرار   P وضعیت  در  دنده  دسته  اگر 
نمی توانید موتور را خاموش کنید.

استارت موتور  
کلید  ثانیه   10 از  بیش  موتور  استارت  برای 

استارت را فشار ندهید.
در  را  دنده  دسته  اضطراری،  استارت  برای 
وضعیت P قرار داده و بدون نگه داشتن پدال 
ترمز، کلید استارت را به مدت 15 ثانیه فشار دهید.

در مواقع زیر کلید استارت عمل نمی کند:
1. کلید هوشمند داخل خودرو نباشد.

داشـته  وجـود  تجهیزاتـی  خـودرو  اطـراف  در   .2
الکترومغناطیـس تولیـد  امـواج قـوی  باشـد کـه 
می کننـد. مثـل نیروگاه هـای بـرق، ایسـتگاه های 

رادیویـی و غیـره.
3. کلید هوشمند به یک جسم فلزی چسبیده یا با 

اجسام فلزی احاطه شده باشد.

خاموش کردن موتور  
بعد از توقف خودرو، دسته دنده را در وضعیت 
P قرار دهید. سپس دکمه استارت را فشار دهید 

تا موتور خاموش شود.
 برای خاموش کردن اضطراری موتور، دکمه 
استارت را به مدت سه ثانیه نگاه داشته یا در 

عرض سه ثانیه سه بار آن را فشار دهید.

 توجه توجه 
در اسرع وقت نسبت به تعویض ریموت باتری    

اقدام نمایید
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گیربکس اتوماتیک   

 ،ON با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت
بر روی  را  دنده  چراغ نشانگر وضعیت دسته 

صفحه نمایشگر نشان می دهد.
برای تعویض دنده از وضعیت به P به دنده های 
و  گذاشته  ترمز  پدال  روی  را  پا  باید  حرکت، 

دکمه روی دسته دنده را نیز فشار دهید. 

راست  سمت  به  دنده  دسته  دادن  حرکت  با 
می توانید آن را از وضعیت D به  M تغییر دهید.

P )پارک(  
شوید  مطمئن  موتور  کردن  روشن  از  قبل 
است.  گرفته  قرار  وضعیت  این  در  دسته دنده 
الکترونیکی  ترمز  موتور،  کردن  خاموش  برای 
پارک را درگیر کرده )کلید  EPB را فشار دهید(  

سپس به دندهP  بروید.
برای رفتن به دنده های دیگر، پا را از روی پدال 
دهید.  قرار  ترمز  پدال  بر روی  و  برداشته  گاز 

همزمان دکمه کنار دسته دنده را فشار دهید. 

 توجه توجه 
    P تا زمانی که خودرو کامالً متوقف نشده به دنده

نروید. در غیر این صورت گیربکس آسیب می بیند. 
برای رفتن به دنده های دیگر باید ابتدا پدال ترمز را    

فشار داده و دکمه روی دسته دنده را نیز بفشارید. 
که     سنگین  ترافیک های  همچون  مواردی  در 

می کند،  حرکت  و  کرده  توقف  مکرراٌ  خودرو 
امکان داغ کردن دنده وجود دارد. در این مواقع 
باید به سرعت خودرو را در محلی امن متوقف 
کرده و دنده را در وضعیت P قرار دهید. چند 
دقیقه ای صبر کنید تا سیستم خنک شود. سپس 

موتور را خاموش کرده و مجدداٌ روشن کنید.    
اگر چراغ هشدار مربوط به داغ کردن گیربکس 
روشن شد، به سرعت موتور را خاموش کرده 
استارت  گیربکس خنک شود.  تا  کنید  و صبر 
زدن خودرو در زمان داغ کردن گیربکس به آن 
این مواقع بهتر است هر  آسیب می رساند. در 
چه سریعتر با تعمیرگاه های مجاز کرمان موتور 

تماس بگیرید تا برای رفع عیب اقدام کنند. 
به     خودرو  حرکت  هنگام  در   P دنده  به  رفتن 

پوشش  تحت  که  می رساند  آسیبی  گیربکس 
گارانتی قرار نمی گیرد.

هرگز در مواقعی که دسته دنده قفل شده و پدال    
ترمز گیر کرده است، به تعویض دنده اصرار نکنید.  

  اخطاراخطار
دستی  ترمز  که  شرایطی  در  خودرو  کردن  ترک 
قرار   P وضعیت  در  دنده  دسته  اما  شده  کشیده 
نگرفته بسیار خطرناک است. در این شرایط امکان 
دارد.  وجود  حادثه  وقوع  و  خودرو  کردن  حرکت 
حتی اگر خودرو را در محلی صاف و بدون شیب 
قرار   P در وضعیت  را  کرده اید، دسته دنده  پارک 
داده و ترمز دستی را بکشید تا از حرکت ناخواسته 

خودرو جلوگیری شود.
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R )دنده عقب(  
از وضعیت R برای دنده عقب گرفتن استفاده 
می شود. پیش از دنده عقب گرفتن توقف کامل 
کنید. پیش از رفتن به دنده عقب از دنده خالص، 

ضامن کنار دسته دنده را فشار دهید.

 توجه توجه
پیش از رفتن به دنده عقب یا رفتن از دنده عقب 
به دنده دیگر، باید توقف کامل انجام شود.  رفتن 
به دنده عقب در هنگام حرکت خودرو به گیربکس 

آسیب شدید می زند که شامل گارانتی نمی گردد. 

 N )خالص(  
در این وضعیت چرخ ها و گیربکس آزاد هستند. 
خاموش شده  موتور  مجدد  کردن  روشن  برای 
از دنده  یا برای درجا کار کردن موقت موتور 
ترک خودرو  از  قبل  استفاده می شود.  خالص 
دنده را به وضعیت P ببرید. پیشنهاد می شود 
برای رفتن از دنده خالص به دنده های باالتر، 
هنگامی  دهید.  قرار  ترمز  پدال  روی  بر  را  پا 
بکسل  دیگر  خودروهای  وسیله  به  خودرو  که 

می شود، دنده باید در وضعیت خالص باشد. 

 توجه توجه
راننده هرگز نباید در شرایطی که موتور روشن    

دارد،  قرار  حرکت  وضعیت  در  دنده  و  بوده 
صندلی اش را ترک کند. اگر به هر دلیل مجبورید 
خارج  خودرو  از  موتور  بودن  روشن  حال  در 
کرده  درگیر  را  پارک  ترمز  ابتدا  حتماً  شوید، 
در  را  دنده  و دسته  را فشرده   EPB دکمه   یا 

وضعیت P قرار دهید. 
به     خالص  وضعیت  در  خودرو  حرکت  از 

خصوص هنگام خاموش بودن موتور اجتناب 
کنید. در غیر این صورت گیربکس روغن کاری 

نشده و آسیب می بیند.
شیب دار،     مسیرهای  از  آمدن  پایین  هنگام  در 

هرچه شیب تندتر باشد باید دنده پایین تری را 
کردن  خالص  از  کنید.  انتخاب  رانندگی  برای 

خودرو در سرپایینی ها خودداری کنید.
خاموش کردن موتور و رانندگی در دنده خالص    

به مدت طوالنی و همچنین بکسل کردن خودرو در 
وضعیت خالص و موتور خاموش با سرعت باال، به 
شدت به سیستم دنده اتوماتیک آسیب می رساند.

اگر تصادفاً هنگام رانندگی دسته دنده را در وضعیت    
خالص قرار دادید به سرعت پایتان را از روی پدال 
گاز بردارید. وقتی موتور به سرعت درجا رسید، 
دنده را به یکی از دنده های حرکت عوض کنید.

اگر دسته دنده برای بیش از دو ثانیه در وضعیت    
خالص قرار بگیرد، قفل می کند. برای تعویض 
دنده به D یا  R باید ابتدا پدال ترمز را فشرده 

و نگه دارید. 

  اخطاراخطار
دور  وقتی   D به  خالص  از  دنده  وضعیت  تغییر 
این کار  با  موتور باالست بسیار خطرناک است. 
خودرو ناگهان به جلو پریده و ممکن است باعث 
ایجاد خسارت گردد. مگر اینکه در هنگام انجام این 

کار، پا بر روی پدال ترمز قرار داشته باشد. 

D )دنده درایو(  
هنگام رانندگی عادی دنده را در این وضعیت 
مختلف  وضعیت   6 در  گیربکس  دهید.  قرار 

تغییر می کند.

 توجه توجه
اگر برای تغییر دنده محدودیت اعمال شده باشد، 
برای  مجاز  سرعت  حداکثر  به  رسیدن  با  حتی 
دنده انتخابی، خودرو به دنده باالتر نمی رود. در 
این مواقع گاز دادن بیشتر هم موجب تغییر دنده 

نخواهد شد. 
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هنگامی که موتور خاموش است و دنده در وضعیت 
D قرار دارد، نمایشگر فقط عبارت D را نشان داده 
و عدد دنده انتخابی نشان داده نمی شود. با روشن 
شدن موتور، عالوه بر حرف D عدد دنده پیش رو 

نیز به نمایش درمی آید.

  )SPORT( S
در این وضعیت گیربکس آزادانه از دنده ای به 
دنده دیگر می رود. هنگامی که تعویض دنده با 
در  زیادی  مدت  موتور  می شود،  مواجه  تاخیر 
دنده پایین تر مانده و در نتیجه سرعت زیاد و 
قدرت  بنابراین  می گردد.  تولید  باال  گشتاور 
 S موتور افزایش می یابد. از آنجایی که وضعیت
تغییر دنده به دنده باالتر را تا زمان رسیدن به 
دور موتور بهینه به تاخیر می اندازد،  با استفاده 
می رود.  باالتر  خودرو  سرعت  دنده  این  از 
همینطور الگوی تزریق سوخت به موتور تغییر 

کرده و مصرف سوخت افزایش می یابد. 

 توجه توجه
با رانندگی در وضعیت S، مصرف سوخت به شدت 
افزایش می یابد. پیشنهاد می کنیم در رانندگی های 

روزمره از وضعیت D استفاده کنید.

M )دنده دستی(  
با تعویض دنده از D به  M، تغییر دنده به صورت دستی انجام می گیرد. برای تعویض دنده کافیست 
دسته دنده را به آرامی در جهت + یا – حرکت داده و رها کنید. در این شرایط برای تغییر دنده نیازی 

به فشردن پدال ترمز یا فشردن دکمه روی دسته دنده نخواهید داشت. 

نکته فشردن 
پدال ترمز

فشردن 
دکمه دسته 

دنده
تعویض دنده

* * P --> R

- - R --> N

هنگامی که سرعت خودرو زیر 5 کیلومتر بر 
ساعت بوده و بیش از دو ثانیه در وضعیت 

خالص بوده، پدال ترمز را فشار دهید. 
* - N --> D

- * D --> S

- - S --> D

- - D --> N

هنگامی که سرعت خودرو زیر 5 کیلومتر بر 
ساعت بوده و بیش از دو ثانیه در وضعیت 

خالص بوده، پدال ترمز را فشار دهید.
* * N --> R

- * R --> P

- - R -> N-> D

- * D -> N-> R

* الزم است انجام شود          - الزم نیست انجام شود
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توربو شارژر  
در صورتی که خودرویتان به توربوشارژر مجهز 
دهید: انجام  را  زیر  احتیاطی  اقدامات  است، 

 بعد از استارت، اجازه دهید موتور 30 ثانیه درجا    
کار کند تا روانکاری توربوشارژر انجام شود.

هنگامی که موتور در دور باال کار می کند به آن    
نزدیک نشوید. توربوشارژر در این مواقع بسیار 

داغ است و ممکن است سوختگی ایجاد کند.
هنگام پارک خودرو ترمز دستی را درگیر کرده    

دنده  )یا   P دنده  و  فشرده(  را   EPB کلید  )یا 
N( را درگیر کنید و اجازه دهید موتور برای 60 
ثانیه درجا کار کند تا  توربوشارژر خنک شود. 

رانندگی با خودرو  
 .

 توجه توجه
در همه حال، حتی در  هنگام رانندگی در مناطق 
باید  و شهری، همه سرنشینان خودرو  مسکونی 
کمربندهای خود را ببندند. خانم های باردار تحت 
هر شرایطی باید کمربند ایمنی خود را بسته نگه 

دارند تا خطری فرزندشان را تهدید نکند.

سیستم ترمز  
ترمـز  سیسـتم  بخش هـای  تمـام  کـه  آنجـا  از 
لطفـًا  حیاتی انـد،  بسـیار  خـودرو  ایمنـی  در 
دسـتورالعمل های مربـوط بـه ایـن بخـش را بـه 
کنتـرل  و  تعمیـر  بـرای  و  کـرده  مطالعـه  دقـت 
سیسـتم ترمـز بـه نمایندگی هـای مجـاز شـرکت 

کنیـد. مراجعـه  کرمان موتـور 

ترمز  

تحت  را  چرخ ها  ترمز  که  هیدرولیکی  سیستم   
کنترل دارد، دارای دو حلقه جداگانه است. هر 
عبور  به چرخ های خودرو  مورب  طور  به  حلقه 
می کند )ترمز چرخ جلو سمت چپ به ترمز چرخ 
عقب سمت راست متصل است. ترمز چرخ جلو 
چپ  سمت  عقب  چرخ  ترمز  به  راست  سمت 

سر و صدای گاه به گاه ترمز طبیعی است و نباید 
اثر  بر  معموالٌ  صداها  این  شود.  نگرانی  موجب 
یا در  عوامل جوی همچون سرما، رطوبت، گرما 

جاده های خاکی و شنی ایجاد می شوند.

  اخطاراخطار
اگر اشکالی در سیستم ترمز مشاهده کردید حتما 
برای کنترل و تعمیر خودرو با نمایندگی های مجاز 
با  رانندگی  بگیرید.  تماس  کرمان موتور  شرکت 
خودرویی که سیستم ترمز آن نقص دارد می تواند 

بسیار خطرناک و حتی مرگبار باشد.  

متصل است(. در صورتی که در یکی از حلقه ها 
نقصی ایجاد شود، همچنان ترمز دو تا از چرخ ها 
بیفتد،  کار  از  حلقه ها  از  یکی  اگر  می کند.  کار 
متوقف کردن خودرو سخت شده و الزم است 
نیروی بیشتری به پدال ترمز اعمال شود. در این 
مواقع خودرو را در یک محل امن متوقف کنید 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با  و 

تماس بگیرید.

 توجه توجه
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دکمه پارک )ترمز دستی برقی(  

با فشار این دکمه، ترمز آزاد می شود. با کشیدن 
دکمه، ترمز درگیر می شود.

توقف و پارک خودرو  
پارک موقت خودرو می توانید دسته دنده  برای 
را در وضعیت N یاP  قرار داده، ترمز دستی را 
کشیده یا دکمه EPB را فشار داده و سپس پدال 

ترمز را رها کنید.
را  ترمز  پدال  باید  خودرو  کامل  پارک  برای 
فشرده، دسته دنده را در وضعیت P قرار داده 
 EPB یا دکمه  را بکشید  و سپس ترمز دستی 
را فشار دهید. سپس پا را از روی پدال ترمز 

برداشته و موتور را خاموش کنید.

 توجه توجه
حتماً هنگام پارک خودرو از ترمز دستی و سیستم 
تنهایی نمی تواند  به   P EPB استفاده کنید. دنده 
ایمنی را برای پارک کردن خودرو فراهم  شرایط 
کند و حتماٌ باید با یکی از روش های مذکور همراه 

گردد.

برای پارک خودرو  
 از بسته بودن سان روف و شیشه های خودرو    

اطمینان حاصل کنید.
 همه چراغ ها را خاموش کنید.   
ــودرو     ــود را از خ ــخصی خ ــایل ش ــف و وس  کی

ــد. خــارج کنی
کردن     قفل  برای  دور  راه  از  کنترل  یا  کلید  از   

از قفل بودن صندوق  و  درب ها استفاده کرده 
عقب اطمینان حاصل کنید.

قابل     مواد  روی  بر  خودرو  کردن  پارک  از   
اشتعال همچون برگ  خشک درختان خودداری 

کنید زیرا کاتالیزور بسیار داغ بوده و می تواند    
باعث آتش سوزی گردد.

گیربکس     به  مجهز  خودروهای  پارک  برای   
خودرو  اگر  شیب دار،  جاده های  در  معمولی 

رو به باالی شیب پارک شده است، دنده را در 
وضعیت دنده 1 قرار دهید. 

گیربکس     به  مجهز  خودروهای  پارک  برای   
خودرو  اگر  شیب دار،  جاده های  در  معمولی 
رو به پایین شیب پارک شده است، دنده را در 

وضعیت دنده عقب قرار دهید.
 قبل از به راه انداختن خودرو از آزاد بودن ترمز    

دستی اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت 
سیستم ترمز به شدت داغ شده و آسیب می بیند.
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 توجه توجه 
کشیدن ترمز دستی به هنگام حرکت، به خودرو    

از ترمز دستی  آسیب جدی وارد می کند. لطفاً 
فقط برای پارک خودرو استفاده کنید.

    P اگر خودرو متوقف بوده و دنده در وضعیت
قرار داشته باشد، در صورت درگیر نکردن ترمز 
دستی، به محض برداشتن پا از روی پدال ترمز 
خودرو چند سانتی متر به عقب یا جلو حرکت 

خواهد کرد. 

سیستم هشدار مانع دنده عقب  
هنگامی که خودرو با سرعت کمتر از 5 کیلومتر 
بر ساعت به صورت دنده عقب حرکت می کند، 
سنسورها،  توسط  مانع  مشاهده  صورت  در 
بوق هشدار به صدا درمی آید و به راننده برای 

پارک خودرو کمک می کند.

 توجه توجه 
سیستم هشدار مانع دنده عقب تنها یک سیستم    

مکمل بوده و برای کمک به شما طراحی شده 
است. همیشه به هنگام دنده عقب گرفتن مراقب 

فضای پشت خودرو باشید.
شکل موانع در محدوده و نحوه کارکرد سیستم    

هشدار تاثیرگذار است.
صدای هشدار با کم و زیاد شدن فاصله خودرو    

از مانع تغییر می کند. اگر یخ یا آلودگی خارجی 
کارکرد  سنسور  بپوشاند،  را  سنسور  سطح 

صحیح نخواهد داشت.
در هنگام رانندگی در علفزار و بر روی سنگریزه    

و یا جاده های پر دست انداز و شیب دار، سنسور 
کارکرد صحیح نخواهد داشت.

به سطح سنسور دست نزنید و با اجسام تیز به    
آن نیرو وارد نکنید. در غیر این صورت سنسور 

آسیب می بیند.
سنسور ممکن است در تشخیص اجسام تیز،    

طناب و اسفنج دچار مشکل شود.
سنسور     توسط  مانع  چند  یا  دو  که  هنگامی 

شناسایی می شود، سیستم نزدیک ترین مانع را 
شناسایی می کند.

    اخطاراخطار
سیستم هشدار مانع دنده عقب ممکن است در    

اثر دمای محیط یا شرایط خاص کار نکند. از 
این رو راننده باید هنگام دنده عقب گرفتن بیش 
از حد به این سیستم اتکا نکرده و به وضعیت 

فضای پشت خودرو توجه کند.
سیستم     در  نقص  اثر  بر  که  خسارتی  هرگونه 

هشدار مانع دنده عقب برای خودرو ایجاد شود، 
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خارج از پوشش گارانتی می باشد. لذا به هنگام    
سیستم  این  به  حد  از  بیش  گرفتن  عقب  دنده 
اتکا نکرده و به فضای پشت خودرو دقت کنید.

    300 فاصله  )تا  خودرو  کنار  اشیا  سیستم 
میلی متری( را تشخیص نمی دهد.

تصویر معکوس  

    اخطاراخطار
این     دوربین،  دید  در  کور  نقاط  وجود  علت  به 

سیستم فقط به عنوان یک سیستم مکمل و کمکی 
کمکی  است. خطوط  طراحی شده  پارک  برای 
طراحی  کار  این  به  کمک  برای  فقط  دنده عقب 
هنگام  در  و  قبل  است  موظف  راننده  شده اند. 
کند. نگاه  خودرو  پشت  به  گرفتن  عقب  دنده 

 توجه توجه 
خطوط کمکی دنده عقب هیچ ارتباطی با وضعیت 
آنها  شده  نشانه گذاری  خطوط  و  ندارند  خودرو 
به  گرفته.  انجام  بودن خودرو  خالی  در وضعیت 
بودن خودرو،  پر  یا  پر  نیمه  هنگام  به  دیگر  بیان 
کمکی  خطوط  که  فاصله ای  به  نسبت  انحرافاتی 

نشان می دهند وجود خواهد داشت. 

اصول کار سیستم  
را  اولتراسونیک موانع پشت خودرو  با کمک اصول محاسبه گری  دنده عقب  سیستم هشدار مانع 
روشن  عقب  دنده  چراغ  عقب  دنده  در  می زند.  تخمین  را  خودرو  با  آنها  فاصله  و  داده  تشخیص 
می شود. هنگامی که کنترل گر، سیگنال دنده عقب را دریافت می کند، سنسور کنترل اولتراسونیک 
کنترل گر  به  دوباره  برگشتی  سیگنال  سپس  می فرستد.  اولتراسونیک  سنسور  به  را  سیگنال 
نزدیک ترین  فاصله  و  آن  فاصله  و  مانع  کنترل گر،  توسط  محاسبات  انجام  با  می شود.  ارسال 
مانع  قرار می دهید، سیستم هشدار  دنده عقب  در  را  که خودرو  هنگامی  مانع شناسایی می شود. 
از کارکرد صحیح  تا  انجام می دهد  ابتدا یک کنترل سریع  دنده عقب شروع به فعالیت می کند. در 
است. آمده  مقابل  جدول  در  بازبینی  این  نتایج  کند.   حاصل  اطمینان  سیستم  بخش های  همه 

نتایج بازبینی صدای بوق

کارکرد عادی یک بار نواختن بوق

خرابی سیستم دو بار نواختن بوق

در صورت کارکرد عادی سیستم، بسته به فاصله مانع با سنسور، کنترل گر پالس هایی با فرکانس 
متفاوت را به بوق هشدار ارسال می کند. بوق هشدار بسته به فاصله مانع صدای متفاوتی تولید می کند.

معنای هشدارشرایطبوق هشدارفاصله مانع )سانتی متر(
توقف کنیداخطار جدیبوق ممتدصفر تا 35
سرعت را کم کنیداخطارهر یک هشتم ثانیه35 تا 60 

سرعت را کم کنیدهشدارهر ربع ثانیه60 تا 100 
وضعیت نرمالهشدار اولیههر نیم ثانیه100 تا 150
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فاصله  در  اگر  سیستم  بودن  فعال  زمان  در 
100 سانتی متری از جلو و 150 سانتی متری از 
عقب خودرو مانعی مشاهده شود، بوق هشدار 
این یک سیستم  آنجا که  از  به صدا درمی آید. 
کمکی است بیش از حد نباید به آن اتکا کرده 
باید مراقب موانع جلو و عقب  و در همه حال 

خودرو باشید.

روش کار با سیستم کمکی پارک خودرو  
این سیستم تنها در زمانی که سوییچ خودرو در 
وضعیت ON قرار دارد فعال می شود. با فشار 
کلید سیستم کمکی پارک و قرار دادن دنده در 
وضعیت دنده عقب، سیستم به کار می افتد. با 
راه اندازی سیستم، چراغ نشانگر روی کلید آن 
به  آماده  اعالم  بوق  همچنین  می شود.  روشن 
کار سیستم به صدا درمی آید. در صورتی که 
سرعت خودرو بیش از 15 کیلومتر در ساعت 

باشد، این سیستم کار نخواهد کرد. 
 15 از  کمتر  خودرو  سرعت  که  صورتی  در 
محاسبه  محدوده  باشد،  ساعت  در  کیلومتر 
مسافت تا مانع 100 سانت به سمت جلو و 150 

سانت به سمت عقب خواهد بود. 
همزمان  مانع  چند  یا  دو  که  صورتی  در 
شناسایی شوند، هشدار برای نزدیک ترین مانع 

به صدا درمی آید.
فرکانس بوق هشدار به فاصله مانع از خودرو 
فرکانس  نزدیک تر،  موانع  برای  است.  وابسته 

بوق هشدار باالتر خواهد بود. 
از  هشدار  صدای  خودرو،  مقابل  موانع  برای 
بوق داشبورد جلو تولید می شود. برای موانع 
بوق  طریق  از  هشدار  صدای  خودرو،  عقب 

زیرین پانل داشبورد تولید می گردد. 

بوق  بار  دو  سیستم  کار  شروع  هنگام  به  اگر 
اخطار پخش شد یا چراغ نشانگر آن شروع به 
چشمک زدن کرد، برای تعمیر به نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید. 

 توجه توجه 
سیستم کمکی پارک ممکن است در شرایط زیر به 

درستی عمل نکند:
سیم     طناب،  همچون  کم  خیلی  قطر  با  اشیای 

فلزی یا هر شی کوچک دیگر ممکن است توسط 
این سیستم شناسایی نشوند. همینطور اشیایی 
توده  و همچنین  اسفنج  پشم،  کتان،  از جنس 
برف که امواج صوت را جذب می کنند. همچنینن 
سطوح شیب دار و مخروطی شکل که نمی توانند 

امواج صوت را منعکس کنند. 
در علفزارها یا جاده های پر دست انداز   
در باران و برف   

سیستم کمکی پارک همانطور که از نامش پیداست 
تنها یک امکان کمکی است و راننده هنگام پارک 

حتماً باید اطراف خودرو را به دقت بررسی کند.
لطفاً همیشه سطح سنسورها را تمیز نگه دارید زیرا 
باران، برف و گرد و غبار روی سنسور می توانند 

عملکرد سیستم را با اشکال مواجه کنند.

سیستم کمکی پارک خودرو   
این سیستم به کمک سیگنال هشدار به راننده 

در زمان حرکت با سرعت پایین کمک می کند. 
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سیستم دید عقب )در صورت مجهز بودن(  
 ON وضعیت  در  خودرو  سوییچ  که  هنگامی 
قرار گرفته و دنده در وضعیت R باشد، دوربین 
دید عقب روشن شده و تصویر آن بر نمایشگر 
MP5 ظاهر می شود. اگر دسته دنده در وضعیت 
R قرار نداشته باشد، دوربین دید عقب به کار 

نخواهد افتاد. 
هنگام دنده عقب گرفتن اگر غربیلک فرمان را 
بچرخانید، خطوط کمکی نمایش داده شده بر 
شرایط  تا  می کنند  چرخش  نیز   MP5 صفحه 
خطوط  این  دهند.  نشان  راننده  به  را  محیط 
مسیری که باید توسط چرخ های عقب خودرو 

طی شود را نشان می دهند.

 توجه توجه 
خطوط کمکی دنده عقب به شرایط خودرو وابسته 
در  آنها  شده  نشانه گذاری  خطوط  زیرا  هستند.  
به  گرفته.  انجام  خودرو  بودن  خالی  وضعیت 
بودن خودرو،  پر  یا  پر  نیمه  هنگام  به  دیگر  بیان 
کمکی  خطوط  که  فاصله ای  به  نسبت  انحرافاتی 

نشان می دهند وجود خواهد داشت. 

    اخطاراخطار
سیستم دید عقب تنها یک سیستم کمکی است.    

بیش از حد به آن اتکا نکرده و به هنگام دنده 
عقب گرفتن وضعیت پشت خودرو را به خوبی 

بررسی کنید.
اگر دوربین دید عقب با گرد و خاک آلوده شود    

کیفیت تصویر نمایش داده شده پایین می آید. 
چند وقت یک بار دوربین را تمیز کنید.

برای تمیز کردن دوربین از اشیا تیز و زبر که بر    
لنز دوربین خراش می اندازند استفاده نکنید. از 
اسفنج نرم و پارچه نرم یا آب تمیز برای زدودن 

گرد و غبار و آلودگی ها استفاده نمایید.
کیفیت     کم  نور  در  و  شب  در  رانندگی  هنگام 

به  بنابراین  می آید.  پایین  دوربین  تصویر 
وضعیت فضای پشت خودرو توجه کنید.

 

   )TPMS( سیستم پایش فشار الستیک ها
سیستم پایش فشار الستیک ها، لحظه به لحظه 
و در  را کنترل کرده  فشار و دمای الستیک ها 
به  کنند  عبور  استاندارد   حد  از  که  صورتی 

راننده هشدار می دهد. 

    TMPS نشانگر
نشت شدید: چشمک می زند   
فشار ناکافی: روشن می ماند   
فشار بیش از حد: روشن می ماند   
دمای باال: روشن می ماند   

  TMPS
خالی شدن باتری سنسور: روشن می ماند   
خرابی سنسور: روشن می ماند   
روشن     باال:  فرکانس  دریافت  سیستم  خرابی 

می ماند.
قطعی ارتباط بین کنترلگر و نمایشگر   

 ON با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت
و START، اگر کنترل هر چهار سنسور بدون 
مشکل انجام گیرد، چراغ نشانگر   برای دو 

ثانیه روشن و سپس خاموش می شود.
 ON با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت
و START، اگر چهار سنسور با هم همخوانی 
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نداشته باشند، هر دو نشانگر TPMS و  همزمان 
برای دو ثانیه روشن و سپس خاموش می شوند.

دو  هر  سنسورها،  اطالعات  دریافت  هنگام  به 
نشانگر همزمان روشن شده و پس از اتمام کار 

با هم خاموش می شوند.
دچار  سیستم  اگر  خودرو  حرکت  هنگام  در 
غیرعادی  الستیک ها  فشار  یا  نبوده  مشکل 

نباشد، نشانگرها روشن نمی شوند.
هشدارهای سیستم در سه سطح اولویت بندی 
شده که سطح اول از لحاظ میزان خطر باالترین 

اولویت را دارد:

سطح 1: نشت شدید   
سطح 2: فشار ناکافی، فشار بیش از حد، دمای باال   
خرابی     سنسور،  باتری  شدن  خالی   :3 سطح 

سنسور و خرابی سیستم دریافت فرکانس باال. 
در این مواقع چراغ هشدار روشن می شود اما 

دو نشانگر با هم روشن نمی شوند.
برای مثال:    

اگر الستیک جلو سمت چپ دچار نشتی شود، 
زدن  چشمک  به  شروع  نشانگر     چراغ 
نمی شود.  روشن   TMPS نشانگر  ولی  می کند 
سمت  عقب  چرخ  سنسور  اگر  حال  همین  در 
راست هم دچار اشکال شود، چراغ نشانگر  

 TPMS نشانگر  و  داده  ادامه  زدن  به چشمک 
روشن نمی شود. بعد از رفع پنچری چرخ جلو، 
چراغ نشانگر  خاموش می شود. اگر مشکل 
باشد،  برجا  پا  همچنان  عقب  چرخ  سنسور 
نشانگر TPMS روشن می شود و نشانگر  

خاموش می ماند.
چراغ  و  شده  گزارش  سیستم  در  نقصی  اگر 
نشانگر مربوط به آن روشن شود، با خاموش و 
روشن مجدد موتور کلیه گزارشات سیستم پاک 

شده و کنترل سیستم مجددٌا انجام می گیرد. 

    اخطاراخطار
اگر فشار چهار الستیک با هم متفاوت بوده یا    

ترکیدگی  ناکافی باشد، خطر  فشار الستیک ها 
الستیک و تصادف ناشی از آن وجود دارد.

فشار     هشدار  چراغ  رانندگی  هنگام  در  اگر 
الستیک ها روشن شد، برای حفظ ایمنی خودرو 
و  کرده  متوقف  امن  محلی  در  آرامی  به  را 

وضعیت الستیک ها را بررسی کنید. 
فشار متفاوت الستیک ها و همچنین فشار ناکافی    

آنها روند استهالک الستیکها را تسریع می کند. 
افزایش  و  خودرو  ناپایداری  موجب  امر  این 

مسافت ترمزگیری می شود.

فشار ناکافی باد الستیکها باعث داغ کردن آنها    
این امر می تواند به پوسته پوسته  می شود که 

شدن و حتی پارگی الستیک بیانجامد.
بارگیری بیش از حد خودرو رانندگی با سرعت    

باال موجب داغ کردن الستیکها می شوند که خطر 
ترکیدن الستیک و بروز تصادف را به دنبال دارد.

الستیکها     باد  ناکافی  یا  حد  از  بیش  فشار 
و  ناپایداری  و  آنها  زودهنگام  استهالک  به 

کنترل ناپذیری خودرو خواهد انجامید.
سیستم     به  کلی  به  نباید  الستیک ها  کنترل 

TPMS سپرده شود. TPMS نقش فشارسنج 
را ایفا نکرده و نمی تواند خطر پارگی یا ترکیدگی 
الستیک را به طور قطعی پیش بینی کند. صاحب 
الستیک ها  وضعیت  مرتب  بطور  باید  خودرو 
تمام الستیک ها  کافی  از فشار  را کترل کرده، 
هیچ گونه  مطمئن شود  و  کند  اطمینان حاصل 
الستیک ها  روی  برآمدگی  یا  شکاف  سوراخ، 
وجود ندارد. همچنین مواد خارجی که بین آج 
به  آنکه  از  پیش  باید  می کنند  گیر  الستیک ها 

الستیک آسیب برسانند، از آن جدا شوند. 
خنک     از  بعد  را  الستیک  فشار  مرتب  طور  به 

پیشنهاد  مقادیر  اساس  بر  و  کنترل  آن  شدن 
شده برای خودرو تنظیم کنید. سرعت رانندگی 
و حجم بارگیری خودرو نباید از حد مجاز برای 

الستیک ها بیشتر باشد.
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  )TPMS( تحلیل هشدارهای
روش حل مشکلعلت احتمالیوضعیت چراغ نشانگر

در  اســتارت  ســوییچ  گرفتــن  قــرار  بــا 
وضعیــت ON و START، هــر دو نشــانگر 
ثانیــه  دو  بــرای  همزمــان  و    TMPS
روشــن شــده و ســپس خامــوش می شــوند.

ــه دریافــت اطالعــات را بــه عهــده دارد  کنترلگــر کــه وظیف
ــی نشــده شناســایی و همخوان

به تعمیرگاه مجاز کرمان موتور مراجعه کنید. 
ــد و حــاال شناســایی و  ــض کرده ای ــاًل تعوی ــر را قب کنترلگ

همخوانــی نشــده

نشانگر  چشمک می زند

ســوراخ، شــکاف یــا پارگــی موجــب نشــت و افــت فشــار 
ــگام حرکــت خــودرو شــده الســتیک در هن

خــودرو را هــر چــه ســریعتر متوقــف کــرده و فشــار بــاد 
الســتیک ها را کنتــرل کنیــد

در  )ســوییچ  پــارک  در وضعیــت  بــاد الســتیک  فشــار 
آمــده پاییــن   )START یــا   ON وضعیــت 

ــف  ــدار متوق ــد، هش ــش دهی ــتیک را افزای ــاد الس ــار ب فش
می شــود
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روش حل مشکلعلت احتمالیوضعیت چراغ نشانگر

نشانگر  روشن می ماند

در  )ســوییچ  پــارک  در وضعیــت  بــاد الســتیک  فشــار 
آمــده پاییــن   )START یــا   ON فشار باد الستیک را تا حد استاندارد افزایش دهیدوضعیــت 

در  )ســوییچ  پــارک  در وضعیــت  بــاد الســتیک  فشــار 
فشار باد الستیک را تا حد استاندارد کاهش دهیدوضعیــت ON یــا START( بیــش از حــد زیــاد شــده

هــر  بــه  پردســت انداز،  در جاده هــای  رانندگــی  هنــگام 
الســتیک فشــار متفاوتــی وارد می شــود کــه ممکــن اســت 

ــی کــم باشــد  ــی زیــاد یــا خیل خیل
اگــر بــا ورود بــه جاده هــای صــاف فشــار بــه حالــت 

می شــود خامــوش  نشــانگر  برگــردد،  عــادی 

در هنــگام حرکــت خــودرو، فشــار بــاد الســتیک پاییــن 
گــزارش شــده )الســتیک خیلــی وقــت اســت تنظیــم فشــار 

ــدا کــرده( ــرادی پی نشــده/ الســتیک ای
خــودرو را هــر چــه ســریعتر متوقــف کــرده و فشــار بــاد 

الســتیک ها را کنتــرل کنیــد

بــاال  ســرعت  بــا  رانندگــی  و  حــد  از  بیــش  بارگیــری 
بیانجامــد الســتیک  کــردن  داغ  بــه  از سرعت خود کاسته و بیش از حد مجاز بارگیری نکنیدمی توانــد 

افزایــش  موجــب  می توانــد  الســتیک  بــاد  کــم  فشــار 
شــود الســتیک  کــردن  داغ  و  اصطــکاک 

خــودرو را هــر چــه ســریعتر متوقــف کــرده و فشــار بــاد 
الســتیک ها را کنتــرل کنیــد
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روش حل مشکلعلت احتمالیوضعیت چراغ نشانگر

نشانگر TPMS روشن می ماند

بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعــه کنیــدباتری یک یا چند تا از سنسورها خالی شده

بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعــه کنیــدیــک یــا دو تا از الســتیک ها بدون سنســور نصب شــده اند.

اشــکالی در نصــب یــک یــا دو تا از الســتیک ها ایجاد شــده 
بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعــه کنیــد)شناســه سنســور بــا شناســه کنترلگــر همخوانــی نــدارد(

سنســور یــک یــا دو تــا از الســتیک ها خــراب بــوده و 
نمی کنــد منتقــل  را  بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعــه کنیــداطالعــات 

خــراب  کنترلگــر  فرکانس بــاالی  دریافت کننــده  مــدول 
نتوانســته اطالعــات  بــرای 20 دقیقــه متوالــی  و  شــده 

کنــد دریافــت  را  سنســورها 
بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعــه کنیــد

کنترلگــر  شناســه  بــا  الســتیک ها  سنســور  شناســه 
همخوانــی نداشــته و بــرای مــدت زمانــی بیــش از 20 دقیقه 
نتوانســته هیــچ اطالعاتــی از سنســورها دریافــت کنــد.

بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعــه کنیــد

خــودرو بــرای مدتــی طوالنــی در محلــی پــارک شــده و 
تغییــر خاصــی در فشــار الســتیک ها دیــده نمی شــود. 
سنســور بــرای مــدت زمانــی بیــش از 20 دقیقــه هیــچ 

اطالعاتــی بــه کنترلگــر ارســال نکــرده 

ــه  ــروع ب ــی خــودرو ش ــی اســت. وقت ــت طبیع ــن وضعی ای
حرکــت می کنــد سنســورها اطالعــات را بــرای کنترلگــر 

می فرســتند و هشــدار خودبخــود قطــع می شــود

ــی  ــس تداخل ــا فرکان ــی ب ــی در محل های ــگام رانندگ در هن
رادیویــی(  ایســتگاه های  و  فرودگاه هــا  )همچــون  بــاال 
ممکــن اســت اختالالتــی در کار سنســورها ایجــاد شــود.

بــا خــروج از ایــن محیط هــا، سیســتم بــه وضعیــت عــادی 
برمی گــردد

با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت 
بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعــه کنیــدخرابی چراغ نمایشگرON/START چراغ نشانگر  روشن نمی شود
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فصل سوم
1۲6سوخت1۲0رانندگی در زمستان11۴رانندگی در دوره آب بندی موتور

1۲۲ترمز11۴رانندگی اقتصادی  و حافظ محیط زیست

1۲5هم ترازی چرخ ها116شرایط مختلف رانندگی

رانندگی با خودرو



رانندگی در دوره آب بندی  
خودروی  از  استفاده  اول  کیلومتر   1000 در 
جدید، استهالک موتور آن سریع تر از زمان های 
دیگر اتفاق می افتد. رعایت برخی دستورالعمل ها 
در  می تواند  دوره  این  در  صحیح  رانندگی  و 

کارکرد آتی خودرو تاثیر مثبت بگذارد.

در 1000 کیلومتر اول  
 پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.   
 سرعت خودرو نباید از 80 کیلومتر بر ساعت    

تجاوز کند.
 دور موتور خودرو را باال نبرید.   
 خودروهای دیگر را بکسل نکنید.   
 ترمز ناگهانی نگیرید. ترمزها و الستیک ها نیز    

باید آب بندی شوند.

   توجه توجه
به     است.  مهم  بسیار  الستیک ها  آب بندی 

شکل  به  باید  اول  کیلومتر   500 در  خصوص 
صحیح و پایدار رانندگی کنید.

در     زیرا  شوند  آب بندی  باید  نیز  ترمزها  لنت 
200 کیلومتر اول کارکرد سایشی آنها در حد 
ایده آل نیست. اگر ترمز گرفتن به سختی انجام 

می شود باید بیشتر روی پدال ترمز فشار آورید. 
با هر بار تعویض لنت ها، باید آب بندی سیستم 

ترمز مجدد انجام شود.

در 1000 تا 3000 کیلومتر اول  
امکان باال بردن سرعت خودرو به تدریج وجود 
دارد و موتور می تواند در حداکثر سرعت مجاز 
به  آب بندی  از  و پس  هنگام  در  کند.  کار  خود 

موارد زیر توجه کنید:

یا     دنده خالص هستید  در  اینکه  از  صرف نظر 
دنده های دیگر، به هنگام سرد بودن موتور دور 

موتور را باال نبرید.  
در سرعت پایین با دنده باال حرکت نکنید. اگر    

کارکرد موتور پایدار نیست، به دنده پایین تر بیایید.

بــاال    اجــازه ندهیــد دور موتــور بیهــوده 
بــرود. تعویــض دنــده بــه دنــده باالتــر در 
مصــرف  کاهــش  باعــث  مناســب  زمــان 
ــور و  ــدای موت ــر و ص ــش س ــوخت، کاه س

می شــود. زیســت  محیــط  حفــظ 

بعد از آب بندی  
اگــر دور موتــور بــه باالتریــن حــد ممکــن برســد، 
رنــگ  قرمــز  محــدوده  وارد  دورســنج  عقربــه 

می شــود. هرگــز اجــازه ندهیــد عقربــه وارد ایــن 
محــدوده شــود. در غیــر ایــن صــورت موتــور 

خــودرو آســیب می بینــد.

رانندگی اقتصادی و حافظ محیط زیست  
مصرف سوخت، حفظ محیط زیست و استهالک 
زیر  فاکتور  سه  به  ترمز  و  الستیک ها  موتور، 

وابسته هستند:

 عادات رانندگی   
 شرایط استفاده از خودرو   
 وضعیت فنی خودرو   

آینده نگری،  با  و  اقتصادی  رانندگی  عادات 
تا 15 درصد  را 10  می تواند مصرف سوخت 
مصرف  کاهش  برای  زیر  نکات  دهد.  کاهش 
سوخت و حفاظت از محیط زیست موثر می باشند.

1. رانندگی با آینده نگری  
دادن  گاز  زمان  در  سوخت  مصرف  بیشترین 
می توان  صحیح  رانندگی  با  می گیرد.  انجام 
متعاقب  که  کرد  کم  را  گرفتن  ترمز  دفعات 
می کند.  پیدا  کاهش  هم  دادن  گاز  دفعات  آن 
از رسیدن به  همچنین در صورت امکان پیش 
چراغ سرعت خودرو را به نحوی کنترل کنید که 

مجبور به توقف پشت چراغ قرمز نشوید.
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2. فشار باد الستیک  
فشار باد الستیک را تنظیم کنید. اگر فشار باد 
مصرف  شود،  کم  کیلوپاسکال   50 الستیک 
سوخت خودرو 5 درصد افزایش می یابد. فشار 
چرخش  مقاومت  می تواند  الستیک ها  باد  کم 
الستیک ها و به دنبال آن استهالک آنها را باال ببرد 
و کیفیت کارکرد خودرو را کم کند. در زمان سرد 
بودن الستیک ها فشار باد آنها را کنترل کنید.

به    تعویض  با  سوخت  مصرف  کاهش   .3
موقع دنده

سوخت،  مصرف  کاهش  برای  دیگر  روش 
این  غیر  در  می باشد.  دنده  موقع  به  تعویض 
صورت فعالیت موتور با دور باال باعث مصرف 

سریع تر سوخت می گردد. 
روش های زیر می توانند موثر باشند:

در دنده 1، مسافتی به اندازه طول یک خودرو را 
رانندگی کنید. هنگامی که دور موتور به حدود 
2000  دور در دقیقه رسید، به دنده باالتر بروید. 
اتوماتیک،  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 
گاز  پدال  روی  بر  را  خود  پای  آرامی  به  باید 
قرار دهید. سپس سیستم گیربکس اتوماتیک به 
طور خودکار بهترین وضعیت دنده را مطابق با 
عادت رانندگی تنظیم می کند: پیشاپیش رفتن به 

دنده باالتر یا تعویق در رفتن به دنده پایین تر

4. با حداکثر سرعت رانندگی نکنید  
تا جای ممکن با سرعت حداکثر رانندگی نکنید. 
را باال برده و سر و  این کار مصرف سوخت 
سه  با  رانندگی  می کند.  تولید  زیادی  صدای 
چهارم سرعت حداکثر، مصرف سوخت را به 

نصف کاهش می دهد. 

5. زمان درجا کار کردن موتور را کاهش دهید  
یا  قرمزها  چراغ  پشت  در  ترافیک،  زمان  در 
خطوط راه آهن موتور را خاموش کنید. سوخت 
ذخیره شده در 30 تا 40 ثانیه خاموش بودن 
زدن  استارت  برای  الزم  سوخت  از  موتور، 

موتور بیشتر است. 

 پیشنهاد می کنیم برای مدت زمان طوالنی 
موتور در جا کار نکند. حتی اگر ایرکاندیشن 
روشن باشد با گذشت زمان کیفیت هوای 
داخل اتاق پایین می آید. این کار همچنین به 
اگزوز آسیب زده، مصرف روغن را باال برده 
و فواصل تعمیرات دوره ای را کاهش می دهد.

6. تعمیرات دوره ای  
برای رانندگی اقتصادی باید به صورت دوره ای 
برای کنترل و در صورت لزوم تعمیر خودروی 

خود به نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور 
مراجعه نمایید.  موتوری که به خوبی نگهداری 
شده نه تنها ایمنی رانندگی را افزایش می دهد 
باعث  بلکه  می کند،  حفظ  را  خودرو  کارایی  و 

کاهش مصرف سوخت نیز می گردد.
خوبی  به  که  موتوری  در  سوخت  مصرف 

نگهداری نشده تا 10 درصد افزایش می یابد. 
سطح روغن موتور را به طور مرتب کنترل کنید. 
مصرف روغن موتور به شدت به بار وارد آمده 
بر موتور و دور موتور وابسته است. استفاده از 
روغن سبک می تواند مصرف روغن را کاهش 
روغن  مصرف  میزان  آب بندی  دوره  در  دهد. 
که  هنگامی  اما  است.  استاندارد  حد  از  باالتر 
مصرف  می شود،  تمام  اولیه  نگهداری  دوره 

روغن باید به حد نرمال برسد. 

7. بار اضافی را از خودرو خارج کنید  
صحیح  عادات  و  دوره ای  تعمیرات  کنار  در 
رانندگی، خارج کردن بارهای اضافی از خودرو 
نیز مصرف سوخت را کاهش می دهد. از آنجا 
مصرف  می تواند  اضافی  بار  میزان  هر  که 
همواره  می کنیم  توصیه  ببرد،  باال  را  سوخت 
صندوق عقب را کنترل کرده و بارهای اضافی 

داخل آن را خارج کنید.
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را    کوتاه  مسافت  رانندگی های  تعداد   .8
کاهش دهید. 

به  کاتالیستی  مبدل  و  موتور  که  هنگامی  فقط 
دمای مناسب برسند میزان مصرف سوخت و 
گازهای تولیدی اگزوز کاهش می یابد. به طور 
به  موتور  رانندگی،  کیلومتر   4 از  پس  معمول 
سوخت  مصرف  و  رسیده  خود  عادی  دمای 
از  ممکن  جای  تا  بنابراین  می گردد.  بهینه 
و  کرده  خودداری  کوتاه  مسافت  رانندگی های 
اگر مقصد نزدیک است مسیر را پیاده طی کنید. 
دمای محیط نیز در مصرف سوخت موثر است. 
به طور مثال در فصل زمستان مصرف سوخت 

بسیار بیشتر از تابستان است.

9. صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی  
تامین  ژنراتور  یک  طریق  از  خودرو  برق 
می شود که کارکرد آن وابسته به فعالیت موتور 
الکتریکی  تجهیزات  کردن  روشن  می باشد. 
خودرو بار ژنراتور را افزایش داده و به دنبال 
گرمایش  می برد.  باال  را  سوخت  مصرف  آن 
و  جلو  چراغ های  شدن  روشن  عقب،  شیشه 
را می طلبد.  زیادی  انرژی  ایرکاندیشن  فعالیت 
برای مثال برای گرمایش شیشه عقب به مدت 
است.  نیاز  سوخت  لیتر  یک  به  ساعت   10

مورد  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  اگر  بنابراین 
نیاز نیستند، آنها را خاموش کنید.

10. یادداشت وضعیت خودرو  
از  پس  و  پیش  خودرو  وضعیت  یادداشت 
رانندگی به شما کمک می کند تا مصرف سوخت 
تفاوت حجم  دهید. همچنین  کاهش  را  خودرو 
مصرف سوخت در شرایط مختلف را به شما 
مصرف  اگر  مثال  عنوان  به  می دهد.  نشان 
پیدا  افزایش  ناگهانی  طور  به  خودرو  سوخت 
کرد می توانید به یادداشت هایتان مراجعه کرده 
و تاثیر عواملی همچون روش رانندگی، محل و 
وضعیت جاده را از آخرین سوختگیری کنترل 

نمایید. 

خــودرو    شاســی  شــدن  گل آلــوده  از   .11
کنیــد جلوگیــری 

این کار عالوه بر اینکه وزن خودرو را کم می کند از 
خودرو در برابر خوردگی نیز محافظت می نماید. 

شرایط مختلف رانندگی  
رانندگی در شب  

رانندگی در شب خطرناک تر از رانندگی در روز 
است. یکی از دالیل آن این است که رانندگان 
خستگی  همچنین  و  دید  مشکالت  با  شب  در 

مواجهند. 

توجه  زیر  نکات  به  در شب  رانندگی  به هنگام 
کنید:

 با دقت رانندگی کنید.   
 در حال مستی رانندگی نکنید.   
 آینه دید عقب داخلی را در وضعیت کاهش نور    

انعکاسی خودروهای پشت سر قرار دهید.
 فاصله مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنید.   
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به     خصوص  به  کنید.  رانندگی  کم  سرعت  با   
چراغ های  زیرا  بزرگراه ها.  در  رانندگی  هنگام 

جلو فقط مسافت محدودی را روشن می کنند.
 به هنگام رانندگی در جاده های خارج از شهر    

مراقب حیوانات باشید.
 اگر احساس خستگی کردید خودروی خود را    

در محلی امن متوقف کرده و استراحت کنید.
 شعاع نور چراغ های جلوی خودروهای روبرو    

می تواند برای چند ثانیه چشمان شما را خیره 
کرده و دیدتان را ببندد. بعد از چند ثانیه چشم 
شما خود را با تاریکی محیط تطبیق می دهد. در 
صورتی که راننده خودرو مقابل نور باال را به 
نور پایین تغییر نداد و یا نور چراغ های جلوی 
آن متمرکز نبود، سرعت خود را کاهش داده و 

به چراغ ها خیره نشوید.
نگاه     تمیز  را  شیشه ها  خارج  و  داخل  سطح   

در  نور  انعکاس  به  منجر  کثیف  دارید. شیشه 
دلیل  به  چشم  مردمک  نتیجه  در  و  شده  شب 

کوچک و بزرگ شدن مداوم اذیت می شود.
 هنگام دور زدن یا در جاده های پر پیچ و خم    

چشم های  دائم  تیره  اجسام  شناسایی  برای 
خود را بچرخانید.

رانندگی در شهر  

رانندگی در شهر،  از بزرگ ترین مشکالت  یکی 
رانندگی در خیابان های دارای ترافیک سنگین است. 
شما باید عالوه بر توجه به چراغ های راهنمایی 
و رانندگی به خودروهای دیگر نیز توجه کنید.

با رعایت نکات زیر رانندگی امن تری در شهر 
خواهید داشت:

 کمربند ایمنی خود را ببندید.   
 بهترین مسیر را برای رسیدن به مقصد بیابید و    

آن را در خاطر خود نگاه دارید.
را     رانندگی  هنگام  به  نشستن  صحیح  طرز   

رعایت کنید. نشستن صحیح در زمان رانندگی 
خستگی  و  بوده  مهم  بسیار  شما  ایمنی  برای 
ناشی از نشستن طوالنی مدت پشت فرمان را 

کاهش می دهد.  همچنین نشستن صحیح باعث 
صحیح،  واکنش  رانندگی  هنگام  در  می شود 

سریع و منطقی داشته باشید.
هنگام     باشید.  موتوری  نقلیه  وسایل  مراقب   

سرعت  با  چهارراه ها  یا  تقاطع ها  در  رانندگی 
کم یا متوسط حرکت کنید. همیشه آماده باشید 
تا در صورت تغییر مسیر ناگهانی وسایل نقلیه 

غیرموتوری خودروی خود را متوقف کنید.
 به عالئم راهنمایی و رانندگی توجه کنید. پیش    

از رسیدن به تقاطع ها سرعت خود را کم کنید. 
مراقب باشید که عالئم را ببینید و خط حرکت 

خود را به درستی انتخاب کنید.
و     باز  دید  ببرید.  باال  را  واکنش خود   سرعت 

سرعت واکنش باال کلید رانندگی ایمن می باشند.  

رانندگی در بزرگراه ها  
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رانندگی  برای  جاده ها  امن ترین  بزرگراه ها 
قوانین  آنها  در  رانندگی  برای  اما  هستند. 

خاصی وجود دارد. 
بزرگراه ها  در  رانندگی  برای  توصیه  مهم ترین 
این است که سرعت خود را با خودروهای دیگر 
کنید.  حرکت  راست  سمت  در  و  کرده  تنظیم 
رانندگی با سرعت خیلی باالتر یا خیلی پایین تر 
نسبت به خودروهای دیگر می تواند در جریان 

عبور و مرور اختالل ایجاد کند. 
در نظر داشته باشید خط چپ بزرگراه  مسیر 
مسیر  به  ورود  هنگام  می باشد.  گرفتن  سبقت 
ترافیکی  جریان  دقت  با  است  بهتر  پرسرعت، 
را  راهنما  نمایید. همزمان چراغ های  را کنترل 
باشید.  جانبی  آینه های  مراقب  و  کرده  روشن 
پس از ورود به جریان ترافیکی درون بزرگراه، 
محدوده  اساس  بر  را  خود  حرکت  سرعت 
مشخص شده توسط عالئم راهنمایی رانندگی 
و یا در صورت وجود ترافیک، بر اساس سرعت 
عوض  از  پیش  کنید.  تنظیم  دیگر  خودروهای 
را  عقب  دید  آینه های  خود  مسیر  خط  کردن 
کنترل کرده و راهنما بزنید. پیش از خروج از 
خط، نگاه سریعی به پشت خود داشته باشید 
در پشت سر خود  دیگر  نبودن خودروی  از  و 

اطمینان حاصل کنید. 

هنگام رانندگی در بزرگراه فاصله مناسب را با 
خوددروهای دیگر حفظ کنید. 

در طول شب با سرعت پایین تر رانندگی کنید. 
مناسب  مسیر  بزرگراه خط  از  خروج  از  پیش 
را انتخاب کنید. اگر خروجی را رد کردید تحت 
هیچ شرایطی خودرو را متوقف نکرده و دنده 
حرکت  بعدی  خروجی  سمت  به  نگیرید.  عقب 
مسیر  یک  معموال  بزرگراه ها  خروجی  کنید. 

پیچ  دار است.
محدوده سرعت مجاز معمواًل به وسیله عالئم 
است.  شده  مشخص  رانندگی  و  راهنمایی 
نه  و  بر اساس سرعت سنج  را  سرعت خودرو 
بر اساس حس خود تنظیم کنید. چرا که پس از 
طی مسافتی با سرعت باال، سرعت خودرو را 
کمتر از سرعت واقعی آن احساس خواهید کرد. 

رانندگی در مسافت  طوالنی  
پیش از رانندگی در مسافت طوالنی از آمادگی 
خود برای رانندگی اطمینان حاصل کنید. سعی 
از شروع رانندگی استراحت خوبی  کنید پیش 
داشته باشید. اگر در شرایط ذهنی بد سفر خود 
را شروع می کنید، در آغاز سفر به مدت طوالنی 

رانندگی نکنید.
پیش از راهی شدن موارد زیر را کنترل کنید:

بودن     تمیز  و  شیشه شوی  مخزن  بودن  پر  از   
اطمینان  و خارج همه ی شیشه ها  داخل  سطح 

حاصل کنید.
 فعالیت برف پاک کن را کنترل کنید.   
و     موتور  روغن  سوخت،  سطح  کنید  بررسی   

سایر روغن های خودرو به میزان کافی باشد.
 سالم بودن تمام چراغ ها را کنترل کنید.   
 تمیز بودن لنز چراغ ها را کنترل کنید.   
 مناسب بودن آج الستیک ها برای رانندگی در    

باد  فشار  و  کرده  کنترل  را  طوالنی  مسافت 
الستیک را به مقدار توصیه شده تنظیم کنید.

رانندگی در باران و جاده های خیس  

ممکن  خیس  جاده های  و  باران  در  رانندگی 
است گاهی مشکل آفرین باشد. زیرا از آنجا که 
چسبندگی الستیک به سطح جاده خیس کمتر 
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از جاده خشک است، ترمز کردن، گاز دادن و 
پیچیدن در این جاده ها سخت تر انجام می شود. 
در صورتی که آج الستیک ها ساییده شده باشد، 
چسبندگی الستیک به جاده کمتر هم می شود. 

ضعیف تر  دید  باشد،  شدیدتر  باران  هرچه 
است. حتی با وجود کارکرد خوب برف پاک کن، 
چراغ های  مسیریابی،  تابلوهای  تشخیص 
خطوط  و  جاده  خطوط  رانندگی،  و  راهنمایی 
عابر پیاده به هنگام بارش سنگین باران سخت 
است. توصیه می شود در صورت بارش باران 
به هنگام رانندگی، سرعت خودرو را کم کرده و 

با احتیاط برانید.

شده  کنترل  همواره  باید  برف پاک کن  کارکرد 
باشد.  پر  همیشه  باید  شیشه شوی  مخزن  و 
اگر تیغه برف پاک کن ها نرم حرکت نمی کنند یا 
بخش هایی از شیشه را تمیز نمی کنند یا اگر نوار 
الستیکی برف پاک کن از آن جدا شده است باید 

برف پاک کن تعویض گردد.

از  عبور  یا  آب  چاله های  درون  رانندگی 
دستگاه های شوینده خودرو می تواند مشکالتی 
ایجاد کند. آب می تواند کارکرد ترمز را با مشکل 
مواجه کند. تا جای ممکن سعی کنید از چاله های 
کار  این  انجام  به  مجبور  اگر  نکنید.  عبور  آب 

هستید با سرعت پایین این کار را انجام دهید.

   توجه توجه
کند.  ایجاد  حادثه  می تواند  خیس  ترمز  توجه:   
باشد  خیس  ترمز  اگر  اضطراری  ترمز  هنگام  به 
یک  به  خودرو  داشته،  صحیح  کارکرد  نمی تواند 
طرف کشیده شده و از کنترل خارج می شود. بعد 
شوینده  دستگاه های  یا  آب  چاله های  از  عبور  از 
به  تا  دهید  فشار  را  ترمز  پدال  بار  چند  خودرو، 

شرایط عادی خود بازگردد.

رانندگی در جاده های شیب دار و کوهستانی  
شیب دار  جاده های  در  اغلب  که  صورتی  در 
رانندگی می کنید یا قصد رانندگی در جاده های 
زیر  نکات  رعایت  با  دارید،  را  کوهستانی 

می تواند رانندگی امن تری داشته باشید:

کنید.  نگهداری  خوب  شرایط  در  را  خودرو 
سطح تمام روغن ها و سوخت، کارکرد ترمزها، 
و  خنک کننده  سیستم  الستیک ها،  وضعیت 
در  رانندگی  هنگام  کنید.  کنترل  را  گیربکس 
زیادی  فشار  تحت  سیستم ها  این  سراشیبی ، 

قرار می گیرند.

مهم ترین توصیه هنگام رانندگی در سرازیری ها 
برای کم کردن  ترمز موتوری  از  که  این است 
سرعت خود استفاده کنید. هنگام پایین آمدن از 
جاده های شیب دار، با دنده سنگین رانندگی کنید.

   توجه توجه
نکردن     عمل  باعث  می تواند  نکردن سرعت  کم 

ترمز بر اثر داغ شدن بیش از حد آن گردد. در 
این مواقع کارکرد ترمز به هنگام پایین آمدن از 
است  ممکن  و  دچار مشکل شده  سراشیبی ها 
ترمز کار نکند و منجر به حادثه گردد. به هنگام 
جای  به  کوهستانی  جاده های  از  آمدن  پایین 
ترمز گرفتن بی مورد با استفاده از دنده سنگین 

خودرو را کنترل کنید.
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موتور     کردن  خاموش  و  خودرو  کردن  خالص 
سراشیبی  جاده های  از  آمدن  پایین  هنگام 
خودرو  سرعت  کاهش  است.  خطرناک  بسیار 
در این مواقع باید با کمک ترمز انجام گیرد و 
ترمز ممکن است بر اثر داغ شدن بیش از حد 
بنابراین  شود.  حادثه  موجب  و  بیفتد  کار  از 
هنگام پایین آمدن از جاده های شیب دار موتور 

را روشن نگه داشته و دنده را خالص نکنید.
در     شیب دار  جاده های  از  رفتن  باال  برای 

دنده های باالتر رانندگی کنید.
و     کوهستانی  جاده های  در  رانندگی  هنگام  به 

مسیر  در خط  الین،  دو  با  جاده های شیب دار 
و حرکت  رفتن  زیگ زاگ  از  کنید.  خود حرکت 
روی خط وسط جاده اجتناب کنید. با سرعت 
در  را  خودرو  بتوانید  تا  کنید  حرکت  مناسب 

مسیر خود نگه دارید.
در جاده های کوهستانی عالئم هشدار ویژه ای    

سبقت  یا  آزاد  سبقت  طوالنی،  شیب  همچون 
وجود  جاده  پیچ  یا  کوه  ریزش  خطر  ممنوع، 

دارد. به این عالئم دقت کنید.

رانندگی در جاده های برفی و یخ زده  

روی     بر  رانندگی  هنگام  می شود  توصیه 
جاده های برفی و یخ زده، از الستیک یخ شکن یا 

زنجیر چرخ استفاده کنید. 
از رانندگی با سرعت باال، گاز دادن، ترمز کردن    

و پیچیدن ناگهانی اجتناب کنید. 
هنگام رانندگی در جاده های این چنینی، ممکن    

سر  جاده  روی  خودرو  کردن  ترمز  با  است 
بخورد. هنگامی که چسبندگی الستیک با سطح 
جاده کم می شود، احتمال سر خوردن و لغزش 
الستیک وجود دارد و ترمز عادی قادر به کنترل 
که  صورتی  در  ترمز  فرآیند  نیست.  خودرو 
متفاوت  باشد   ABS به سیستم  خودرو مجهز 
است   ABS به  مجهز  اگر خودرو  بود.  خواهد 
پدال ترمز را فشار داده و پای خود را بر روی 

آن نگه دارید. اگر خودرو مجهز به ABS نیست، 
فشار  سریع  و  لحظه ای  طور  به  را  ترمز  پدال 
دهید. پدال را به طور کامل فشار داده و سپس 
به طور کامل رها کنید. به طور متناوب این کار را 
انجام دهید تا ترمز بیشترین اثر را نشان دهد. 
خودروی شما به سیستم ABS مجهز می باشد. 

تا     کنید  رعایت  را  جلو  خودروهای  از  فاصله 
مجبور به ترمز ناگهانی نشوید.  

رانندگی در زمستان  

روغن موتور  
در دمای پایین گرانروی روغن بسیار زیاد شده 
مواجه  مشکل  با  را  موتور  خوردن  استارت  و 
می کند. لطفاً برای رانندگی در فصل زمستان از 
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روغن های مخصوص هوای سرد استفاده کنید. 
با  از روغن مناسب،  اطمینان  در صورت عدم 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

حاصل نمایید.

مایع خنک کننده موتور  
از مایع خنک کننده مخصوص استفاده کرده و 
در صورت لزوم مایع خنک کننده را تعویض یا 
پر کنید. پیش از شروع فصل زمستان بررسی 
کنید دمای انجماد مایع خنک کننده تان برای این 

فصل مناسب باشد.

مایع شیشه شوی  
برای اطمینان از فعالیت صحیح برف پاک کن های 
سرد،  هوای  در  عقب  شیشه  و  جلو  شیشه 
مایع شیشه شوی حاوی ضدیخ  از  است  بهتر 

استفاده کنید. 

باتری  
پایین  دماهای  در  باتری  توان  کاهش 
که  است  دلیل  همین  به  است.  اجتناب ناپذیر 
باتری سرد یا باتری ای که به طور کامل شارژ 
استارت  برای  را  ضعیفی  جریان  باشد  نشده 
از  خودرو تولید می کند. توصیه می شود پیش 
باتری  برای کنترل  فرا رسیدن فصل زمستان 

موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  به 
مراجعه کنید.

تنها  نه  نیاز(  صورت  )در  باتری  کردن  شارژ 
جریان استارت کافی را فراهم می کند، عمر مفید 

باتری را نیز افزایش می دهد.

تیغه برف پاک کن  
قبل از استفاده از برف پاک کن، یخ نزدن تیغه ها 
بر روی شیشه را کنترل کنید. در صورتی که 
حرکت  و  یخ  کامل  ذوب  تا  زده اند  یخ  تیغه ها 

آزادانه تیغه برف پاک کن منتظر بمانید. 

دریچه های خروجی هوا  
بعد از بارش برف دریچه های هوا را تمیز کنید 
تا سیستم گرمایش و تهویه کارکرد عادی خود 

را حفظ کند.

قفل خودرو  
برای جلوگیری از یخ زدن قفل درب ها، محلول 
ضدیخ یا گلیسرول را درون سوراخ کلید اسپری 
کنید. اگر سوراخ کلید با یخ پوشیده شده، برای 
ذوب شدن یخ محلول ضدیخ را در محل اسپری 
کنید. هنگام شستن ماشین در فصل زمستان، 
قفل  را با تکه پارچه ای بپوشانید تا از ورود آب 

به داخل آن جلوگیری شود.

ترمز دستی  
اگر دمای هوا زیر صفر درجه سانتی گراد است 
برای پارک، خودرو را در دنده یک یا دنده عقب 
از  مواقع  این  در  می کنیم  توصیه  دهید.  قرار 
ترمز دستی استفاده نکنید. در غیر این صورت 
الیه ای از قطرات آب بر روی کفشک ترمز جمع 
شده و کفشک ترمز داخل دیسک ترمز منجمد 
می شود. هنگام توقف در سراشیبی ها، جلوی 

چرخ جلو بلوک مانع قرار دهید. 

باالی  هوا  دمای  که  هنگامی  می کنیم  توصیه 
صفر درجه است از ترمز دستی استفاده کنید.

شستن خودرو  
نمک و ترکیبات دیگری که در فصل زمستان برای 
ذوب کردن یخ بر کف جاده ها پاشیده می شوند، 
خاصیت خورندگی دارند. در این مواقع خودرو 
بشویید. کتابچه  در  توضیحی  روش  به  را 

میله های آب بندی  
آب بند  میله های  زدن  یخ  از  جلوگیری  برای 
درب ها و سقف خودرو، به طور مرتب آنها را با 

گریس سیلیسی روانکاری کنید.

الستیک یخ شکن  
برای حرکت در جاده های برفی و یخی، استفاده 
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برای  می گردد.  توصیه  یخ شکن  الستیک  از 
رانندگی پایدار هر چهار الستیک باید به لحاظ 
الستیک  از  باشند.  یکسان  وضعیت  و  نوع 
به  نمی توان  درصد   50 از  بیش  ساییدگی  با 
از  فقط  کرد.  استفاده  یخ شکن  الستیک  عنوان 

الستیک های یخ شکن استاندارد استفاده کنید.

 توجه توجه
برای  متفاوتی  استانداردهای  مختلف  مناطق  در 
الستیک های یخ شکن وجود دارد )سرعت رانندگی، 
قوانین  غیره(.  و  الستیک  مدل  اجباری،  استفاده 

محلی مربوطه را رعایت کنید.

تجهیزات اضافی  
همراه  بیلچه  یک  زمستان  در  می شود  توصیه 
کردن  گیر  صورت  در  تا  باشید  داشته  خود 
خودرو در برف، برای کنار زدن برف ها از آن 
می توانید  برس  یک  با  کنید. همچنین  استفاده 
برف روی شیشه جلو و شیشه های کناری را 

پاک کنید.

شمع ها و سیستم استارت  
شمع ها و سیستم استارت را کنترل کرده و در 

صورت لزوم شمع ها را تعویض کنید. تمام سیم ها 
نبود  از  و  را کنترل کرده  استارت  و تجهیزات 
قطعی، پوسیدگی و نقص اطمینان حاصل کنید. 

زیر خودرو  
در برخی مواقع برف یا یخ زیر گلگیر جمع شده و 
مانع چرخیدن چرخ ها و دور زدن خودرو می شود. 

ترمز  

توضیحات پایه   
استهالک لنت ترمز بیش از هر چیز به شرایط 
استفاده و عادات رانندگی همچون رانندگی در 
مسافت کوتاه، در ترافیک شهری و در وضعیت 
دنده اسپرت بستگی دارد. ضخامت لنت ها را به 
طور مرتب و مطابق با برنامه تعمیرات دوره ای  
کنترل نمایید. هنگام رانندگی در سرازیری ها  در 
زمان مناسب به دنده پایین تر بروید تا فشار زیاد 
به ترمز وارد نشود. برای باال بردن توان ترمز، 
به جای نگه داشتن مداوم پا روی پدال ترمز، به 
طور متناوب پدال ترمز را فشار داده و رها کنید.

 توجه توجه
در برخی مواقع، به عنوان مثال هنگام رانندگی    

از  بعد  یا  و  باران  از  بعد  رانندگی  آب،  در 
شستن خودرو و همچنین در زمستان، ممکن 
و کارکرد  لنت ها یخ زده  یا  ترمز  است دیسک 
ترمزگیری را کند کنند. در این مواقع چند بار 
پدال ترمز را فشار دهید تا ترمزها خشک شوند.

شده     نمک پاشی  جاده های  در  رانندگی  هنگام 
مدت طوالنی  به  اگر  یخ(،  و  برف  ذوب  )برای 
پدال ترمز را نفشارید، کار ترمزگیری با تاخیر 
از  استفاده  از  پیش  بنابراین  می شود.  انجام 
ترمزها، نمک روی دیسک ترمز و لنت ترمز را 

تمیز کنید.

بوستر ترمز  

    اخطاراخطار
از کارکرد مکش استفاده می کند     بوستر ترمز 

بودن  روشن  هنگام  فقط  مکش  بوستر  و 
موتور فعال می شود. بنابراین هنگام خاموش 
راه  به  در سراشیبی  را  بودن موتور، خودرو 

نیاندازید.
در صورت نقص در کارکرد بوستر ترمز، مثالً    
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هنگامی که خودرو در حال بکسل شدن است یا 
وقتی بوستر ترمز معیوب شده، الزم است به 

پدال ترمز فشار بیشتری وارد کنید.

  )ABS( سیستم ترمز ضدقفل
شدن  قفل  از  خودرو  ضدقفل  ترمز  سیستم 
چرخ ها و چپ کردن خودرو به هنگام ترمزهای 

ناگهانی جلوگیری می کند. 

از  فرمان  می خورد،  لیز  جلو  که چرخ  هنگامی 
کنترل خارج می شود. به عبارت دیگر، با وجود 
به  خودرو  می چرخانید،  را  فرمان  شما  اینکه 
از  ضدقفل  سیستم  می دهد.  ادامه  خود  مسیر 
قفل شدن چرخ ها جلوگیری می کند. به عالوه، 
از   ABS سیستم  نوسانی  سریع  ترمزگیری 
به  خود  این  که  بوده  انسانی سریع تر  کارکرد 

حفظ کنترل فرمان کمک می کند. 

موتور،  )شامل  خودرو  در  دستکاری  هرگونه 
بر  و غیره(  ترمز، شاسی، الستیک ها  سیستم 

کارکرد سیستم ABS تاثیر منفی می گذارد. 

است  ممکن  می شود  فعال   ABS که  هنگامی 
احساس کنید پدال ترمز تکان می خورد و سپس 
حال  در   ABS زمان  این  در  بشنوید.  صدایی 
هنگام  است.  نوسانی  ترمزگیری سریع  انجام 

ترمزگیری چند مرتبه پدال ترمز را فشار ندهید. 
در غیر این صورت سیستم ABS آسیب می بیند 
و نمی تواند کارکرد عادی خود را داشته باشد. 
برای آنکه سیستم ABS کارکرد صحیح داشته 
باشد، پای خود را بر روی پدال ترمز گذاشته 

و نگه دارید.

 توجه توجه
مورد     مسافت  و  زمان  نمی تواند  همیشه   ABS

نیاز برای ترمزگیری را کاهش دهد. این سیستم 
به هنگام ترمز گرفتن  تنها برای کنترل فرمان 
به راننده کمک می کند. بنابراین همیشه فاصله 
مناسب را با خودروی مقابل خود رعایت کنید. 

پیچیدن     همچون  مواقعی  در  نمی تواند   ABS
ناگهانی یا تغییر ناگهانی مسیر از سر خوردن 
خودرو جلوگیری کند.  صرف نظر از وضعیت 
جاده و شرایط آب و هوایی، همیشه با احتیاط 

رانندگی کنید. 
در جاده های با پیچ تند و پر پیچ و خم با سرعت    

مناسب حرکت کرده و فرمان را در کنترل داشته 
باشید. در صورت باال بودن سرعت در پیچ های 
تند، ABS نمی تواند مانع خارج شدن خودرو از 

جاده شود.
یا     سنگ ریزه  )دارای  ناهموار  جاده های  در 

برف گرفته( مسافت ترمز ABS از ترمز عادی 
بیشتر است. در چنین مواقعی با سرعت پایین 
رانندگی کرده و فاصله تان را از خودروی مقابل 

حفظ کنید.

  )EBD( سیستم توزیع نیروی ترمز الکتریکی
EBD یک سیستم کمکی برای ABS می باشد. 
حساب شده،  فشار  اعمال  با  سیستم  این 
کنترل  را  خودرو  عقب  چرخ های  ترمزگیری 
بر  ترمز  کنترلی  سوپاپ  ابتدا  در  می کند. 
از ترمز  تا  روی محور چرخ عقب عمل می کند 
در  نماید.  جلوگیری  عقب  چرخ های  اضافی 
واقع برای ایمنی بیشتر، فشار ترمز چرخ های 
عقب همیشه به میزان پایین نگه داشته می شود 
ترمزگیری  مسافت  شدن  طوالنی تر  باعث  که 
می گردد. EBD می تواند کارکرد توزیع نیروی 
موجود  نرم افزار  طریق  از  را  الکتریکی  ترمز 
در  همچنین  کند.  دریافت   ABS کنترل گر  در 
نیروی  است،  پایدار  ترمز  که سیستم  مواقعی 
ترمز بیشتری بر چرخ های عقب اعمال می کند 
تا بدین وسیله کوتاه ترین مسافت ترمزگیری به 

دست آید.
مزیت EBD برای ایمنی خودرو بیش از هر چیز 
به هنگام دور زدن و ترمز گرفتن خود را نشان 
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می دهد. سیستم سنتی ترمز ممکن است نیروی 
ترمز را خیلی زود و به میزان زیاد اعمال کند. 
در حالیکه EBD اجازه می دهد تا نیروی ترمز 
بیشتری به  چرخ های عقب وارد آمده و همزمان 
با تنظیم نسبت لغزش از طریق ABS مانع قفل 

شدن چرخ های عقب می گردد. 

   )ESC( سیستم کنترل پایداری الکتریکی 
   )ESC( اجزای سیستم

ECU .1 مجهز به سنسورهای سرعت تغییر زاویه 
واحد   + جانبی  شتاب  سنسورهای  و  خودرو 

کنترل هیدرولیک مجهز به سنسور فشار 
2. سنسور سرعت الستیک

3. سیگنال های چرخش غربیلک فرمان فراهم  شده 
)EPS( توسط سیستم فرمان الکتریکی

4. کارکرد ESC برای ارتباط با سیستم مدیریت موتور
   )ESC( کارکرد

افزون بر سیستم های ABS و EBD، سیستم 
ESC پنج کارکرد زیر را ارائه می دهد:

   )AYC( 1. کارکرد
از  کمتر   یا  بیشتر  خودرو  فرمان  که  هنگامی 
زاویه  کنترل  است، سیستم  الزم چرخیده  حد 
به مسیر صحیح  را  )AYC(، خودرو  انحراف 

حرکت خود برمی گرداند. 

   )AYC( اصول کار سیستم
 در صورت چرخیدن بیش از حد فرمان، سرعت 
شده،  زیاد  بسیار  خودرو  حرکت  زاویه  تغییر 
خودرو چرخیده و شفت عقب به سمت بیرون 
از   AYC سیستم  شرایطی  چنین  در  می لغزد. 
طریق چرخ های جلو تعادل خودرو را حفظ می کند.

فرمان،  معمول  از  کمتر  چرخش  صورت  در   
سرعت تغییر زاویه حرکت خودرو بسیار پایین 
بوده و شفت جلو به سمت بیرون می لغزد. در 
چنین شرایطی سیستم AYC از طریق چرخ های 

عقب تعادل خودرو را حفظ می کند.

   )HBA( 2. کارکرد
برای  کافی  نیروی  رانندگی،  هنگام  در  گاهی 
نمی شود.  اعمال  پدال  به  راننده  توسط  ترمز 
سیستم کمکی ترمز هیدرولیک )HBA( ناکافی 
بودن نیروی اعمال شده برای ترمز را شناسایی 
 ABS کرده و نیروی الزم را از طریق سیستم
اعمال می کند و به این وسیله مسافت ترمزگیری 

را به میزان قابل مالحظه ای کاهش می دهد.

   توجه توجه
هنگامی که سیستم HBA کار می کند، پدال ترمز    

به طور خودکار فشرده می شود. 
    ،HBA با فشرده شدن پدال ترمز توسط سیستم

راننده باید همچنان پا را به روی پدال ترمز قرار 
دهد و نباید پدال را رها کند.

   )TCS( 3. کارکرد
و  ترمز  فشار  کنترل  طریق  از  سیستم  این 
گشتاور موتور می تواند پایداری خودرو، ثبات 
را  و شتاب خودرو  رانندگی  در هنگام  چرخ ها 
سیستم  این  برساند.  ممکن  حد  بیشترین  به 
گشتاور  نیروی  کنترل  دو سیستم  با  همچنین 
 )BTCS( و کنترل کشش ترمز  )ETCS( موتور

ادغام شده است.
   )HSA( 4. کارکرد

خودرو  استارت  کمکی  سیستم  بودن  فعال  با 
در مسیر شیب دار )HSA(، وقتی خودرو روی 
شیب روشن می شود و راننده پا را از روی پدال 
ترمز برمی دارد، فشار ترمز اعمال شده توسط 
راننده در دوره های یک و نیم ثانیه ای به طور 
می شود. خودرو  خوردن  لیز  از  مانع  موثری 

120

S5
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د



   )HDC( 5. کارکرد
با فعال بودن سیستم کنترل خودرو به هنگام 
پایین آمدن از مسیر شیب دار )HDC(، راننده 
از مسیرهای کوهستانی  آمدن  پایین  زمان  در 
و پر شیب می تواند به طور خودکار در سرعت 

پایین خودرو را کنترل کند.   

   توجه توجه
سیستم HDC فقط در صورتی که دنده در وضعیت    

1، 2، دنده خالص و دنده عقب باشد کار می کند.
هنگام رانندگی در مسیرهای صاف، HDC را    

خاموش کنید. در غیر این صورت ممکن است 
در موقعیت های خاص فعال شود.

هنگامی که کلید HDC فشرده شده و دنده در    
وضعیت دنده 1، 2، خالص و دنده عقب قرار 
دارد و چراغ هشدار HDC به رنگ سبز چشمک 
جاده های  در  می کند.  کار  سیستم  می زند، 
 75 از  پایین تر  خودرو  سرعت  اگر  شیب دار 
کیلومتر بر ساعت و وضعیت دنده مطابق باال 

باشد، HDC کار می کند.
هنگامی که HDC کار می کند، سیستم سرعت    

خودرو را کنترل می کند تا از محدوده ی خاصی 
تجاوز ننماید.

    HDC در صورت عدم نیاز به سیستم، سوییچ
را متوقف کنید. 

  )ESC( استفاده از سیستم
در  که سوییچ خودرو  هنگامی  نشانگر:  1. چراغ 
وضعیت ON قرار می گیرد، چراغ های نشانگر  
و  برای چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش 
می شوند. یعنی که  سیستم فرآیند کنترل خود 
چراغ   وقتی  است.  داده  انجام  موفقیت  با  را 
فعالیت  حال  در   ESC یعنی  می زند،  چشمک 
است. وقتی این چراغ دائم روشن باشد، یعنی 
این  در  دارد.  وجود   ESC سیستم  در  نقصی 
نمایندگی های  به  کنترل سیستم  برای  صورت 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
در صورت خاموش کردن ESC به صورت دستی، 
چراغ نشانگر  به طور دائم روشن می ماند. در 
این صورت فقط سیستم کنترل کشش موتور 
)ETC( غیرفعال می شود و سایر کارکردهای 

سیستم ESC تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
2. بعد از استارت زدن موتور، سیستم ESC پس 

از کنترل خود فعال می شود.
از 10  نباید بیش  این کلید  3. دستورالعمل کلید: 
ثانیه فشرده شود. در غیر این صورت سیستم 
به   ESC و  کرده  تلقی  خطا  عنوان  به  را  آن 

فعالیت ادامه می دهد.
 ESC 4. هنگامی که الستیک خودرویی با تنظیمات
ابعاد  با  از الستیکی  را تعویض می کنید، فقط 

مشابه می توان استفاده کرد.

تعادل  و  پایداری  به  می تواند   ESC سیستم   
خودرو  که  هنگامی  کند.  کمک  شما  خودروی 
این  دارد،  قرار  ناپایدار  فوق العاده  شرایط  در 
سیستم می تواند از وقوع خطر جلوگیری کند. 
از این رو پیشنهاد می کنیم در طول رانندگی های 

روزمره از این سیستم استفاده نمایید.

هم ترازی چرخ ها )تنظیم فرمان(  
مرتب  طور  به  را  خودرو  حرکت  وضعیت 
باشید.  ایمنی داشته  رانندگی  تا  بررسی کنید 
در صورتی که خودرو نمی تواند حرکت کاماًل 
مستقیم داشته باشد یا در مواقعی که وضعیت 
چرخ ها  هم ترازی  نیست،  عادی  الستیک ها 
گردد.  تنظیم  نیاز  صورت  در  و  کنترل  باید 
پارامترهای مربوط به هم ترازی چرخ ها را هر 
10 هزار کیلومتر یک بار کنترل و تنظیم کنید. 
شرکت  مجاز  نمایندگی های  در  باید  کار  این 

کرمان موتور انجام گیرد.  
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سوخت  
سوختگیری  
مراحل سوختگیری:   

1. درب مخزن سوخت در انتهای سمت چپ بدنه 
برای  توقف  هنگام  است.  شده  تعبیه  خودرو 
سوختگیری، دقت کنید این قسمت از خودرو به 
دستگاه سوخت رسان پمپ بنزین نزدیک باشد.

2. دستگیره بازکن درب بیرونی مخزن سوخت در 
قسمت زیرین صندلی راننده را کشیده و درب 

بیرونی مخزن سوخت را باز کنید.
3. درپوش پیچی دریچه مخزن سوخت را در خالف 

جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.
4. سعی نکنید مخزن سوخت را بیش از حد پر کنید. 
باید فضای کافی در مخزن برای انبساط سوخت 

در صورت تغییرات دمایی وجود داشته باشد.
درپوش پیچی را در محل خود قرار داده و در جهت 
صدای  تا  بچرخانید  آنقدر  ساعت  عقربه های 

بسته شدن آن به گوش برسد.
فشار  و  بسته  را  مخزن سوخت  بیرونی  درب   .5
دهید و از بسته شدن آن اطمینان حاصل کنید.

   توجه توجه
پاک  سریعتر  چه  هر  باید  کرده  سرریز  سوخت 
به رنگ خودرو آسیب  این صورت  در غیر  شود. 
کانورتر  به  مجهز  خودروهای  در  می رساند. 
کاتالیستی، هرگز اجازه خالی شدن مخزن سوخت 
را ندهید. در غیر این صورت کانورتر کاتالیستی 

بیش از حد داغ شده و آسیب می بیند.

    اخطاراخطار
انفجار     و  اشتعال  قابلیت  که  آنجایی  از 

آتش  افروختن  از  باالست،  بسیار  بنزین 
کنید. اجتناب  سوختگیری  فرآیند  هنگام  در 

و     کرده  خاموش  را  موتور  سوختگیری  هنگام 
منابع گرما، جرقه و شعله را از خودرو دور کنید.

شود.    انجام  باز  محیط  در  باید  سوختگیری 

نوع سوخت  
موتور بنزینی   

باالتر  یا   93 اکتان  با  سرب  بدون  بنزین  از 
استفاده کنید. در شرایط خاص، اگر فقط بنزین 
دور  با  است،  دسترس  در  پایین تر  اکتان  با 
باز  با  بار کم رانندگی کنید.  موتور متوسط و 
بودن کامل دریچه گاز، هنگامی که به موتور بار 
زیاد وارد شده و یا دور موتور باال رود، موتور 
آسیب می بیند. لطفاً تا جای ممکن از بنزین با 
کنید.  استفاده  خودرو  برای  شده  تایید  اکتان 
استفاده از بنزین با اکتان باالتر بالمانع است. 
با این وجود، بنزین با اکتان باالتر در مصرف 
سوخت و قدرت خروجی موتور مزیت خاصی 
ایجاد نمی کند. در خودروهای مجهز به کانورتر 
بدون سرب می توان  بنزین  از  فقط  کاتالیستی 
استفاده کرد. حتی اگر تنها یک بار خودرو را 
کانورتر  کنید،  راه اندازی  سرب دار  بنزین  با 

کاتالیستی به شدت آسیب می بیند.

    اخطاراخطار
سیستم  خرابی  به  نامرغوب  بنزین  از  استفاده 

اگزوز می انجامد.
تجاوز     از حد مجاز  بنزین  درون  اگر سرب   .1
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کند، راندمان تصفیه کانورتور کاتالیستی پایین 
آمده و حجم گاز آالینده اگزوز افزایش می یابد. 

2. بنزین با درصد منگنز باال منجر به رسوب در    
کاتالیزور شده و به آن آسیب می زند.

از حد مجاز     بنزین  در  اگر سولفور موجود   .3
تجاوز کند، راندمان تبدیل کانورتر کاتالیستی 
اسیدی  مایع  احتراق  از  پس  آورده،  پایین  را 
تولید کرده و خوردگی سیستم اگزوز را تسریع 
می کند.  بنابراین به شما توصیه می کنیم برای 
سوختگیری خودروی خود از سوخت استاندارد 

استفاده کنید.

رانندگی در کشورهای دیگر  
هنگام رانندگی در کشورهای دیگر به مقررات 
ثبت و بیمه در آن کشورها توجه کنید. از وجود 
سوخت مورد نیاز خودرویتان در کشور مذکور 

اطمینان حاصل کنید.

مکمل بنزین  
کیفیت بنزین و مکمل آن می تواند در کارکرد کلی 
خودرو، کارکرد موتور و عمر مفید خودرو تاثیر 
از مکمل های مورد  مستقیم داشته باشد. فقط 

تایید شرکت کرمان موتور استفاده کنید. 
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تعمیرات  شامل  خودرو  نگهداری  و  تعمیر 
نگهداری  و  تعمیر  و  روزمره  کنترل  دوره ای، 

توسط مالک می گردد.

کنترل روزمره  
پیش و پس از رانندگی با خودرو، قطعات مربوطه 
فرآیند کنترل  به  را کنترل کنید.  و کارکردشان 
روزمره در دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

تعمیر و نگهداری دوره ای  
مطابق  باید  قطعات  تعویض  و  تنظیم  کنترل، 
نگهداری شرکت  و  تعمیر  راهنمای  دفترچه  با 
باید  تعمیر خودروی شما  باشد.  کرمان موتور 
مجاز  نمایندگی های  مجرب  پرسنل  توسط 
تخصص  که  شود  انجام  کرمان موتور  شرکت 
دارا  را  کار  این  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  و 
می باشند. به شدت توصیه می کنیم از قطعات 
روغن  همچنین  و  کرمان موتور  شرکت  اصلی 
موتور، مایع خنک کننده موتور، روغن گیربکس و 
روغن ترمز اصلی کرمان موتور استفاده نمایید. 

تعمیر و نگهداری توسط مالک  
اگر دانش الکترونیکی و مکانیکی کافی و تجهیزات 
مورد نیاز را دارید، می توانید برخی موارد تعمیر 

و نگهداری را شخصاً انجام دهید.

تعمیر و نگهداری روزانه  
روند بررسیبخش

تایید کنید مورد غیرطبیعی 
مشاهده نمی شود

اجزای غیرطبیعی قبلی را بررسی و تایید کنید که مشکل رفع شده است

اجزای موتور

موتور

حجم روغن و مایع خنک کننده کافی است
آیا نشت آب یا روغن وجود دارد؟ 

کنترل کنید آیا کشش تسمه درایو کافی است؟ آیا 
تسمه درایو پوسیده شده؟

سرریز روغنگیربکس

روغن ترمز و مایع شوینده کافی باشد، سرریز روغناجزای دیگر

بیرون خودرو

موتور
کنترل کنید وضعیت رنگ اگزوز طبیعی باشد، گاز 

آالینده خروجی از اگزوز را کنترل کنید

فنر اتصال نشکسته یا ترک برنداشته باشدتعلیق

الستیک ها
کنترل کنید فشار الستیک    ها عادی باشد

کنترل کنید الستیک ها بیش از حد پوسیده نشده باشد. 
بررسی کنید مهره های الستیک ها آسیب ندیده باشد

چراغ های جلو
بررسی کنید وضعیت چراغ ها عادی بوده و 

آسیب ندیده باشد
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روند بررسیبخش

بیرون خودرو
بررسی کنید وضعیت پالک عادی باشدپالک راهنمایی و رانندگی

سوخت کافی و استارت خودرو عادی باشدموتور

در صندلی راننده

غربیلک فرمان
فرمان می چرخد

حرکت فرمان به نرمی انجام می شود

ترمز
پدال آزادانه حرکت می کند
ترمز کارکرد عادی دارد

ترمز دستی وضعیت عادی دارد

گیربکس
پدال کالچ آزادانه حرکت می کند
دسته دنده وضعیت عادی دارد

آینه تمیز و شفاف استآینه دید عقب داخل خودرو

کارکرد عادی داردبوق

کارکرد عادی دارد، مخزن شوینده پر استتیغه برف پاک کن

کارکرد عادی داردکلیدها و صفحه نمایشگر

دستورالعمل تعمیر و نگهداری   
مجاز  نمایندگی های  به  مراجعه  از  پس  بار  هر 
را  مربوطه  رسیدهای  موتور  کرمان  شرکت 
نگهداری نمایید. از این رسیدها بعدًا می توانید 
نگهداری  و  تعمیر  موارد  انجام  اثبات  برای 
کارکنان  که  صورتی  در  نمایید.  استفاده 

نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور سرویس های خودرو 
به  رسیدها  این  ندهند،  انجام  کامل  طور  به  را 

عنوان مدرک اعتراض شما تلقی می شوند. 
رسیدهای تعمیر و نگهداری سیستم اگزوز را 
نگهداری کنید. این رسیدها می تواند نشان دهد 
شرایط واقعی سیستم اگزوز با استانداردهای 

زیست محیطی مطابقت دارد.

فیلتر روغن و روغن  
برای انجام تعمیرات و نگهداری دوره ای خودروی 
خود به دفترچه راهنما مراجعه کنید. در صورت 
رانندگی در شرایط سخت، روغن و فیلتر روغن 
باید در فواصل زمانی کوتاه تر تعویض شوند. 

لوله ها و اتصاالت سوخت  
لوله ها و اتصاالت سوخت را از نظر نشتی یا 
نیاز  صورت  در  کنید.  کنترل  دیگر  آسیب های 

تعویض کنید.

فیلتر سوخت   
کاهش  موجب  سوخت  فیلتر  شدن  مسدود 
سرعت، آسیب به سیستم اگزوز و سخت روشن 
شدن موتور می گردد. در صورت انباشته شدن 
فیلتر  سوخت،  مخزن  در  زیاد  خارجی  مواد 
سوخت را در فواصل زمانی کوتاه تر تعویض 
کنید. بعد از نصب فیلتر سوخت جدید، اجازه 
دهید موتور برای دقایقی درجا کار کند و عدم 

وجود نشتی را کنترل نمایید.

شلنگ مکش و شلنگ تهویه مخزن )محفظه(   
میل لنگ

سطح شلنگ ها را از نظر پوسیدگی و آسیب های 
مکانیکی بررسی کنید. وجود هرگونه پوسیدگی، 
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پارگی، بریدگی یا تورم بیش از حد، به آسیب دیدن 
دیواره لوله ها خواهد انجامید. به شلنگ هایی که 
در نزدیکی بخش های داغ )مثل منیفولد اگزوز( 
هستند توجه ویژه ای داشته باشید. مطمئن شوید 
شلنگ با بخش های داغ، تیز یا متحرک که امکان 
آسیب یا سوختگی را به وجود می آورند در تماس 
برای موارد  را  نباشد. تمام اتصاالت شلنگ ها 
نشتی یا آسیب کنترل کنید. در صورت لزوم آنها 

را تعویض کنید.

فیلتر هوا  
توصیه می شود از قطعات اصلی کرمان موتور 

استفاده نمایید. 

شمع )موتور بنزینی(  
مطمئن شوید محدوده مقاومت حرارتی، شماره 
الکترود و مقدار حرارت شمع در محدوده الزم 

برای خودرو باشد.

تسمه موتور   
تمامی تسمه ها شامل تسمه واترپمپ و تسمه 
پوسیدگی  آسیب،  بریدگی،  نظر  از  را  ژنراتور 
در  و  کنید  بررسی  روغن  لکه  و  حد  از  بیش 
مرتب  طور  به  نمایید.  تعویض  لزوم  صورت 
کشش تسمه موتور را کنترل کنید و در صورت 

نیاز آن را تنظیم نمایید.

مایع خنک کننده موتور  
مایع خنک کننده موتور را به طور مرتب و با توجه 
نمایید. تعویض  دوره ای  تعمیرات  الزامات  به 

شلنگ و لوله های ترمز  
ظاهر شلنگ ها و لوله های ترمز را برای نصب 
نشتی  و  خوردگی  بریدگی،  سایش،  صحیح، 

بررسی کنید. در صورت نیاز تعویض نمایید.

پلوس جلو و گردگیر سرپلوس ها  
پلوس جلو و گردگیر سر پلوس ها  و اتصاالت را 
برای وجود هرگونه ترک یا آسیب بررسی کنید. 
بخش های آسیب دیده را تعویض و در صورت 

نیاز روانکاری کنید.  

فرمان هیدرولیک، اتصاالت و گردگیرها  
موتور را خاموش کرده و حرکت آزادانه غربیلک 
برای  را  اتصاالت  نمایید.  کنترل  را  فرمان 
پیچ خوردگی یا آسیب های دیگر کنترل نمایید. 
ترک  خوردگی،  نظر  از  را  سیبک  و  گردگیرها 
را  آسیب دیده  قطعات  کنید.  کنترل  آسیب  یا 

تعویض نمایید.

مایع ترمز  
از قــرار داشــتن حجــم مایــع ترمــز بیــن عالمــت 
از  MAX اطمینــان حاصــل کنیــد. فقــط  و   MIN
روغــن ترمــز تاییدشــده DOT4 اســتفاده کنیــد.

کالیپر ترمز  
بررسی کنید لنت ها بیش از حد مجاز ساییده 
در  ترمز  مایع  نشتی  همچنین  باشند.  نشده 

اطراف کالیپر ترمز را کنترل کنید.

ترمز دستی  
دستی  ترمز  سیستم  عادی  و  صحیح  کارکرد 

شامل اهرم و کابل ترمز را کنترل نمایید.

لوله اگزوز، منبع اگزوز و پیچ های تعلیق  
بررسی کنید پیچ های لوله اگزوز، منبع اگزوز و 
پیچ های تعلیق شل نبوده یا آسیب ندیده باشند.

خنک کننده ایرکاندیشن  
آسیب  یا  نشتی  نظر  از  را  اتصاالت  و  لوله ها 

بررسی کنید.

سیستم خنک کننده  
بررسی کنید اجزای سیستم خنک کننده همچون 
شلنگ ها  انبساط،  مخزن  اینترکولر،  رادیاتور، 
و اتصاالت دچار نشتی یا آسیب نشده باشند. 

بخش های آسیب دیده را تعویض نمایید.
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اتصاالت، پیچ و مهره تعلیق  
کنترل کنید بخش اتصال شاسی شل نشده یا 
آسیب ندیده باشد. در صورت نیاز با گشتاور 

الزم آن را سفت کنید.

روغن دنده در گیربکس های معمولی  
روغن دنده گیربکس های معمولی را مطابق با 

زمان بندی تعمیرات و نگهداری کنترل کنید.

 روغن دنده در گیربکس های اتوماتیک  
)در صورت مجهز بودن(

هنگامی که موتور و گیربکس به طور عادی کار 
می کنند، میله نشانگر روغن دنده باید در وضعیت 
HOT قرار داشته باشد. هنگامی که موتور در 
حال فعالیت است و دنده در وضعیت خالص و 
یا دنده پارک قرار دارد، میزان روغن را بررسی 
روغن  تعویض  به  نیاز  که  صورتی  در  کنید. 
وجود دارد، از روغن مورد تایید استفاده کنید.

تعمیرات و نگهداری ظاهری  
موارد توصیه شده در این بخش در مورد تمام 
خودروهای S5 قابل تعمیم می باشد. با این حال 
ممکن است خودروی شما به بعضی تجهیزات 
و  تعمیرات  انجام  نباشد.  مجهز  شده  اشاره 
نگهداری دوره ای می تواند ارزش خودروی شما 

را حفظ کرده و از صدمات ناشی از خوردگی 
بدنه و آسیب رنگ پیشگیری نماید.

توصیه می شود از تمیزکننده ها و شوینده های 
و  کرده  استفاده  کرمان موتور  تایید  مورد 
دستورالعمل های روی قوطی شوینده را به دقت 

اجرا کنید.

   توجه توجه
سالمت     به  شوینده  مواد  از  نادرست  استفاده 

شما آسیب می رساند.
کودکان     دسترس  از  دور  باید  شوینده  مواد 

نگهداری شوند.
برخی مواد شوینده سمی و خطرناک هستند.    

بعالوه اگر مواد شوینده در نزدیکی بخش های 
داغ خودرو و یا آتش مستقیم قرار گیرند موجب 
آتش سوزی می شوند. همیشه این محلول ها را 

در محلی امن نگهداری کنید.

   همیشه از شوینده های سازگار با محیط 
را  شوینده ها  هرگز  کنید.  استفاده  زیست 

همراه با زباله خانگی دور نیاندازید.
بدنه  روی  آلودگی  یا  گل  خاک،  و  گرد  هرگز 
خودرو را به هنگام خشک بودن بدنه تمیز نکنید. 

همچنین از پارچه یا اسفنج خشک برای تمیز 
نکنید.  بدنه خودرو و شیشه ها استفاده  کردن 
ابتدا آلودگی، گل یا گرد و خاک بدنه را با مقدار 

کافی آب تر کرده، سپس آن را برطرف نمایید.

شستشوی خودرو  
راه  بهتریـن  خـودرو  زدن  واکـس  و  شستشـو 
محافظت خودرو از آسیب های محیطی می باشد. 
بـه عواملـی همچـون میـزان  فواصـل شستشـو 
اسـتفاده از خودرو، شرایط پارک خودرو، فصل، 
وضعیـت آب و هوایـی، تاثیـرات محیطـی و غیـره 
بسـتگی دارد. هـر قـدر فضـوالت پرنـدگان، الشـه 
حشـرات، رزیـن، گـرد و غبـار و رنـگ بـه مـدت 
طوالنی تـری بـه روی بدنـه خـودرو بمانند، آسـیب 
بیشـتری بـه رنـگ خـودرو وارد می کننـد. آفتـاب 
شـدید خوردگی را تسـریع می کند. در محیط های 
به شـدت آلوده الزم اسـت هفته ای یک بار خودرو 
را شسته و ماهی یک بار آن را واکس بزنید. پس 
از رانندگـی در جاده های نمک پاشـی شـده، داخل 

شاسـی خـودرو )زیـر خـودرو( را بشـویید.

   توجه توجه
رطوبت و یخ روی ترمز، کارکرد ترمزگیری را 
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تضعیف می کند.

کارواش های اتوماتیک  
به  اتوماتیک  کارواش های  معمول  طور  به 
به  وارده  آسیب  نمی زنند.  آسیب  خودرو  رنگ 
و  آب  فیلتر  به ساختار دستگاه شوینده،  رنگ 
محلول های پاک کننده و نگهدارنده بستگی دارد. 
خودرو  رنگ  درخشندگی  از  که  صورتی  در 
است،  شده  خراشیده  رنگ  یا  شده  کاسته 
در  دهید.  قرار  جریان  در  را  کارواش  مسئول 
کنید. عوض  را  خود  کارواش  لزوم  صورت 

   توجه توجه 
پیش از ورود به کارواش اتوماتیک از بسته بودن    

پنجره ها و سان روف اطمینان حاصل نمایید.
آینه های     آسیب،  هرگونه  از  جلوگیری  برای 

جانبی را تا کنید.
اگر بخش های خاصی همچون بال گلگیر، باربند    

سقفی، آنتن و غیره به خودرو متصل است، بهتر 
است مسئول کارواش را در جریان قرار دهید.

شستشوی دستی خودرو  
آلودگی ها استفاده  از آب کافی برای تر کردن   .1

کرده، سپس در صورت امکان آنها را بشویید.

مخصوص  برش  یا  نرم  دستمال  و  اسفنج  با   .2
به آرامی از باال تا پایین خودرو را پاک کنید. 
که  مواردی  برای  فقط  شوینده  از  استفاده 

آلودگی به راحتی قابل رفع نباشد مجاز است. 
اولین  در  را  شده  استفاده  دستمال  یا  اسفنج   .3

فرصت بشویید.
4. الستیک ها و آب بند درب ها را با اسفنج دیگری 

بشویید.
5. در انتها خودرو را با آب تمیز بشویید و ترجیحًا 

با تکه ای چرم مصنوعی آن را خشک کنید.

   توجه توجه
در زیر تابش مستقیم آفتاب خودرو را نشویید.   
مراقب     را می شویید،  آب خودرو  با شلنگ  اگر 

کلید،  سوراخ  به  مستقیم  به صورت  آب  باشید 
شکاف درب ها و دریچه ها وارد نشود. در غیر 
این صورت در فصل زمستان امکان یخ زدگی 

این بخش ها وجود دارد.
هنگام شستشوی خودرو موتور را خاموش کنید.   
در هنگام شستن کف و بخش های زیرین سپر،    

دچار  دست تان  باشید  مواظب  غیره  و  رینگ 
بریدگی نگردد.  

شستشوی خودرو با فشار باال  
برای شستشوی خودرو با فشار باال، کتابچه 
راهنما را با دقت مطالعه کنید. به فشار آب و 
فشار  از  هرگز  کنید.  ویژه  توجه  نازل  فاصله 
آب  دمای  نکنید.  استفاده  آب  )متمرکز(  خطی 

نباید بیش از 60 درجه سانتی گراد باشد.
فاصله  خودرو،  به  آسیب  از  پیشگیری  برای 
و  پالستیکی  بخش های  با  نازل  بین  مناسب 
و سپر خودرو  رنگ  و همچنین  بدنه  الستیکی 

را رعایت کنید.
کردن  تمیز  برای  آب  متمرکز  فشار  از  هرگز 
الستیک ها و چراغ های جلو استفاده نکنید. حتی 
اگر فاصله نازل با خودرو زیاد و زمان اعمال 
دیدن  آسیب  باعث  کار  این  باشد،  کوتاه  آب 

خودرو می گردد.

   توجه توجه
نازل را بیش از حد به خودرو نزدیک نکنید. ممکن 
است در اثر فشار زیاد، آب وارد خودرو شود. نازل 
را بیش از حد به سیستم تعلیق نزدیک نکنید. ممکن 
به علت فشار  تعلیق  از سیستم  است بخش هایی 

زیاد آب آسیب ببینند.
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واکس زدن  
دیدن  آسیب  از  تنها  نه  خودرو  زدن  واکس 
رنگ خودرو به دلیل عوامل محیطی جلوگیری 
تصادفات  از  ناشی  آسیب های  بلکه  می کند، 

کوچک را نیز تا حد زیادی کاهش می دهد.

پس از اینکه بدنه خودرو کاماًل خشک شد، به 
سرعت واکس محافظ سخت را به سطح بدنه 
اعمال کنید. اگر به طور مرتب از شوینده های 
از  استفاده  بار  دو  می کنید،  استفاده  محافظ 
می گردد.  توصیه  سال  طول  در  سخت  واکس 

مراقب باشید چراغ ها را با واکس نپوشانید.

   توجه توجه
 توصیه می شود 6 ماه پس از خرید خودرو آن را 

واکس بزنید.

برق انداختن  
هنگامی که رنگ خودرو محو و کدر می شود، 
حتی با واکس زدن نمی توان آن را به حد کافی 
برق  را  خودرو  باید  مواقع  این  در  کرد.  براق 
بیاندازید. اگر محلول برق انداختن حاوی مواد 

محافظ رنگ نمی باشد، الزم است واکس زنی هم 
انجام شود. برای بخش های پالستیکی به برق 

انداختن و واکس زدن نیازی نیست.

آسیب دیدن رنگ بدنه خودرو  
آسیب های جزئی به رنگ خودرو همچون خراش 
یا آسیب های کوچک ناشی از ضربه را هرچه 
زنگ زدگی  باعث  تا  بپوشانید  رنگ  با  سریعتر 
است،  زنگ زدگی شده  دچار  محل  اگر  نگردد. 
با  کنید، سپس  تمیز  را  آن  کامل  به طور  لطفاً 
این  می شود  توصیه  بپوشانید.  ضدزنگ  مواد 
نمایندگی های شرکت کرمان موتور  در  خدمات 

انجام شود.

شیشه ها  
توصیه می شود برف روی شیشه ها و آینه های 
جانبی را با دست پاک کنید. یخ روی شیشه ها 
و آینه ها را با ابزار تراش پالستیکی تمیز کنید. 
بهتر  یخ زدا  محلول  از  استفاده  با  یخ زدایی 
انجام خواهد شد. اگر از ابزار تراش پالستیکی 
از جلو و عقب بردن متناوب  استفاده می کنید 
را  آن  جهت  یک  در  و  کرده  خودداری  ابزار 
حرکت دهید. از آب داغ برای ذوب کردن یخ و 
برف روی شیشه و آینه ها استفاده نکنید در غیر 

این صورت ممکن است شیشه ترک بردارد.

یا  گریس  روغن،  الستیک،  کردن  تمیز  برای 
باقی مانده های سیلیکونی می توانید از شوینده 
شیشه یا سیلیکون استفاده نمایید. برای پاک 
از  کردن باقی مانده های واکس، فقط می توانید 
شوینده مخصوص استفاده کنید. برای اطالع از 
جزئیات بیشتر، با نمایندگی های مجاز شرکت 
داخلی  سطح  بگیرید.  تماس  کرمان موتور 

شیشه ها به طور مرتب تمیز کنید. 
بدنه  رنگ  کردن  تمیز  برای  که  دستمالی  با 
شیشه های  کرده اید  استفاده  آن  از  خودرو 
خودرو را پاک نکنید. واکس باقی مانده بر روی 

دستمال، شیشه ها را کثیف می کند. 
هنگم تمیز کردن شیشه های عقب خودرو مراقب 
سیم های گرمایشی باشید. از چسباندن اجسام 

اضافی به آنها خودداری کنید. 

نوارهــای آب بنــدی لبــه درب هــا، ســقف و   
ه هــا پنجر

الستیک  نگهداری  محلول  از  مرتب  استفاده 
)همچون اسپری سیلیکون( نه تنها االستیسیته 
و عمر مفید نوارهای آب بندی را افزایش می دهد، 
بلکه قابلیت آب بندی آنها را نیز تقویت می کند. 
پوسیدگی  از  محلول  این  از  استفاده  همچنین 
می کند.  جلوگیری  آب بندی  نوارهای  نشتی  و 
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نوارهای آب بندی همچنین نیروی اعمالی اضافی 
برای بسته شدن درب را نیز دفع می کنند. حتی 
نوارهای  از  مناسب  نگهداری  با  زمستان،  در 
کرد.  جلوگیری  آنها  زدن  یخ  از  باید  آب بندی 

بازوی درب  
بازوی درب را با گریس روانکاری کنید. این کار 
و  درب  و صدای غیرطبیعی  باعث کاهش سر 

همچنین افزایش عمر مفید آن می گردد.

چرخ ها  
رینگ ها و قالپاق های خودرو باید به طور مرتب 
آنها  به  نمک  و  گل  کثیفی،  تا  شوند  شسته 
پاک  سختی  به  که  آلودگی هایی  برای  نچسبد. 
صنعتی  تمیز کننده های  از  می توانید  می شوند 
استفاده کنید. آسیب وارد شده به رنگ را پیش 

از زنگ زدن تعمیر کنید.

نگهداری چرخ های آلومینیومی  
از اسفنج و شوینده های خنثی برای شستن این 
چرخ ها استفاده کنید. از آنجا که این نوع چرخ ها 
به آسانی خراش می افتند از برش یا ابزار زبر 

برای پاک کردن آنها استفاده نکنید.

   توجه توجه

باشید  داشته  به خاطر  تمیز کردن چرخ ها  هنگام 
آب، یخ و نمک می تواند کارکرد ترمز را با مشکل 

مواجه کند.

شاسی  
شده  شاسی ها  به  که  ویژه ای  توجه  وجود  با 
به هنگام  الیه محافظ شاسی  به  آسیب  است، 
رانندگی اجتناب ناپذیر است. توصیه می شود به 
طور دوره ای الیه محافظ شاسی و کف خودرو 
تعمیر  نیاز  صورت  در  و  نموده  بازبینی  را 
نمایید. تعمیرات و اقدامات ضدخوردگی باید در 

نمایندگی های مجاز کرمان موتور انجام شود.

   توجه توجه
یا مواد  از بکارگیری الیه محافظ شاسی اضافی 
ضدخوردگی بر روی لوله اگزوز، خفه کن، کانورتر 
کاتالیستی و یا الیه عایق خودداری نمایید. در غیر 
این صورت ممکن است این مواد در هنگام حرکت 

خودرو آتش بگیرند.

نگهداری داخل خودرو  
بخش های پالستیکی، جلو داشبورد و 

خیـس  دسـتمال  بـا  را  مصنوعـی  چرم هـای 
از  نشـدن  تمیـز  در صـورت  کنیـد.  پـاک  تمیـز 
تمیزکننده هـای پالسـتیک و مـواد شـوینده فاقـد 
حـالل اسـتفاده نماییـد. مـواد شـوینده حـاوی 

می گـردد. قطعـات  خوردگـی  باعـث  حـالل 

   توجه توجه
کردن  تمیز  برای  حالل  حاوی  شوینده  از 
جلوداشبورد و سطح مدول ایربگ استفاده نکنید. 
شوینده حاوی حالل مقاومت سطح را کم می کند. 
همچنین هنگام باز شدن ایربگ، بخش های پالستیکی 

خورده شده باعث آسیب جسمی می گردند.

تودوزی ها و بخش های پارچه ای  
برای تمیز کردن تودوزی ها و بخش های پارچه ای 
شوینده های  از  عقب،  صندوق  و  سقف  درب، 

ویژه یا کف خشک و برس نرم استفاده کنید.

صندلی چرمی )در صورت مجهز بودن(  
در  طوالنی  مدت  به  را  چرمی  صندلی های 
معرض آفتاب قرار ندهید. در غیر این صورت 
رنگ چرم کدر می شود. به هیچ وجه از حالل ها، 
مواد  یا  شوینده ها  کفش،  واکس  کف،  واکس 

مشابه برای تمیز کردن چرم استفاده نکنید. 
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کردن  پاک  آسیب،  هرگونه  از  جلوگیری  برای 
لکه های مقاوم را در نمایندگی های مجاز شرکت 

کرمان موتور انجام دهید. 
توصیه می کنیم در شرایط عادی هر شش ماه یک 
بار صندلی های چرمی خود را سرویس نمایید. 
پارچه  یک  از  صندلی  سطح  کردن  تمیز  برای 
مرطوب استفاده نمایید. اگر چرم خیلی کثیف 
استفاده  سبک  صابون  و  آب  محلول  از  است 
کنید. مراقب باشید آب به داخل دوخت ها نفوذ 
نکند. بعد از تمیز کردن با استفاده از دستمال 

نرم آن را خشک کنید.

   توجه توجه
 آب باقی مانده بر روی چرم موجب سخت شدن و 

چروکیدگی آن می گردد.

کمربند ایمنی  
کمربندهای ایمنی باید تمیز نگاه داشته شوند. 
کثیفی کمربند ایمنی در کارکرد آن تاثیر منفی 
خواهد گذاشت. کمربند ایمنی کثیف را باید با 
محلول آب و صابون سبک تمیز کرده و هرگز 
نباید آن ها را از خودرو جدا کنید. اجازه ندهید 
کمربندها پیش از خشک شدن کامل جمع گردند.

   توجه توجه 
هرگز برای تمیز کردن کمربندها آنها را پیاده نکنید.    
شوینده های     از  کمربندها  کردن  تمیز  برای 

شیمیایی استفاده نکنید. شوینده ها می توانند به 
بافت کمربند آسیب بزنند. همچنین از مایعات 

خورنده برای تمیز کردن آنها استفاده نکنید. 
در     کنید.  کنترل  را  کمربندها  دوره ای  طور  به 

تسمه،  در  آسیب  هرگونه  مشاهده  صورت 
کمربند،  قفل  یا  جمع کننده  پایه  اتصاالت 
بالفاصله برای تعویض کمربند به نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

پیشگیری از زنگ زدگی  
با  اقدامات ضدزنگ زدگی برای خودروی شما 
طراحی و فرآیندی پیشرفته انجام گرفته است. 
با این وجود، این فقط بخشی از کار است. برای 
زمان های  در  خودرو  زنگ زدگی  از  جلوگیری 
طوالنی تر، همکاری و کمک شما مورد نیاز است.

دالیل عمده زنگ زدگی  
در قسمت زیرین خودرو، نمک، کثیفی و رطوبت 
وجود دارد. در صورتی که رنگ خودرو پریده 
یا الیه محافظ در اثر برخورد سنگ، شن ریزه و 

اجسام مشابه آسیب دیده باشد، فلز در معرض 
هوا قرار گرفته و دچار زنگ زدگی می گردد.

محیط های مستعد زنگ زدگی  
زنگ زدگی  که  نواحی ای  در  زندگی  در صورت 
در آنها به راحتی اتفاق می افتد، برخی اقدامات 
هستند.  ضروری  زنگ زدگی  برای  پیشگیرانه 
زنگ زدگی  فرآیند  تسریع  برای  معمول  عوامل 
گرد  روی جاده ها،  نمک  از:  عبارتند  ترتیب  به 
و خاک، مواد شیمیایی، آب و هوای ساحلی و 

آلودگی های صنعتی.

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زنگ زدگی  
1.  خودرو را تمیز نگه دارید.

نگه  تمیز  زنگ زدگی،  از  پیشگیری  راه  بهترین 
داشتن خودرو و برطرف نمودن هرگونه عامل 
زنگ زدگی است. تمیز نگه داشتن قسمت زیرین 

خودرو نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.  
به  خودرو  که  می کنید  زندگی  محلی  در  اگر 
مثال  برای  می گردد،  زنگ زدگی  دچار  راحتی 
جایی که جاده ها نمک پاشی می شوند، نواحی 
و  صنعتی  آلودگی های  با  نواحی  ساحلی، 
اقدامات پیشگیرانه  باران های اسیدی و غیره، 
را به دقت رعایت کنید. در فصل زمستان هر یک 

ماه یک بار قسمت زیرین خودرو را تمیز 
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کنید. بعد از زمستان نیز بخش زیرین خودرو 
را تمیز کنید.

به  خودرو  زیر  شستن  هنگام  زمستان  در 
گلگیرها و قطعاتی که به سختی دیده می شوند 
توجه ویژه کنید. آلودگی ها را به طور کامل پاک 
کنید. خیس کردن آلودگی ها در صورتی که به 
تسریع  را  زنگ زدگی  نشوند،  رفع  کامل  طور 
می کند. استفاده از آب فشار قوی بیش از هر 
چیز در شستن آلودگی ها و بخش های زنگ زده 
آب بندی  نوارهای  شستن  هنگام  است.   موثر 
درب ها، سوراخ های تخلیه و کناری قاب درب را 
باز بگذارید تا به خروج رطوبت کمک کرده و از 

زنگ زدگی جلوگیری شود.
2. پارکینگ را خشک نگه دارید.

باال و تهویه  با رطوبت  پارکینگ  را در  خودرو 
باال  را  زنگ زدگی  وقوع  امکان  که  نامناسب 
می برد پارک نکنید. در صورت شستن خودرو 
خیس  خودروی  کردن  پارک  یا  پارکینگ  در 
پوشیده از برف، یخ و گل در پارکینگ، امکان 
وجود  از خودرو  زدن بخش های خاصی  زنگ 
رطوبت،  بردن  بین  از  برای  آنکه  مگر  دارد. 

پارکینگ به خوبی تهویه شود.
3. رنگ و تودوزی های خودرو را در شرایط خوبی 

نگه دارید.

در صورت هرگونه خراشیدگی یا پوسته شدن رنگ، آن را با یک الیه رنگ بپوشانید تا از زنگ زدگی 
جلوگیری شود. اگر رنگ بخشی از خودرو رفته و فلز در معرض هوا قرار گرفته، برای انجام تعمیرات 

به مراکز ویژه صاف کاری و نقاشی مراجعه کنید.
4. نگهداری داخل خودرو

رطوبت جمع شده در کف خودرو و زیر کف پوش ها می تواند باعث زنگ زدگی شود. زیر کف پوش ها را 
به طور مرتب کنترل کرده و از خشک بودن آنها اطمینان حاصل کنید. در حمل کود، مواد شوینده و 
مواد شیمیایی توجه ویژه داشته باشید. برای بسته بندی آنها از ظروف مناسب استفاده کنید. اگر این 

مواد از ظرف خود بیرون ریخت، بخش کثیف شده را بالفاصله با آب شسته و خشک کنید.

کنترل اجزای موتور  
مروری بر اجزای موتور  

1. درپوش مخزن روغن موتور

1 283 4 6 5 7
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2. گیج )میله اندازه گیری( روغن موتور
3. مخزن مایع خنک کننده موتور

4. مخزن روغن ترمز
5. فیلتر هوا

6. باتری
7. جعبه فیوز درون محفظه موتور
8. مخزن مایع شوینده شیشه جلو

تمیز کردن اجزای موتور و جلوگیری از زنگ زدگی  

   توجه توجه
اجزای     از  یک  هر  نگهداری  و  تعمیر  از  پیش 

موتور، به دستورالعمل مربوطه مراجعه کنید.
آب،     مخزن  با  تماس  از  پیش  اطمینان  برای 

این  را بیرون بکشید. در غیر  سوییچ استارت 
صورت اگر برف پاک کن خودرو به طور ناگهانی 

روشن شود، بدنه خودرو آسیب می بینید.

روی  بر  شده  انباشته  خارجی  مواد  و  برگ 
مخزن آب را بردارید. با این کار مانع مسدود 
شدن مخزن می شوید و همچنین از ورود مواد 
خارجی از طریق ایرکاندیشن به داخل خودرو 
جلوگیری می شود. سطح خارجی اجزای موتور 
آب بندی  ضد زنگ  مواد  وسیله  به  کارخانه  در 

شده. اگر در فصل زمستان برای پیشگیری 

از یخ زدگی از نمک استفاده می کنید، ابتدا کل 
سپس  شسته،  را  آب  محفظه  و  موتور  اجزای 
موجب  نمک  تا  کنید  اعمال  را  ضدزنگ  مواد 

خوردگی اجزا نشود.
سوییچ  موتور،  اجزای  کردن  تمیز  از  پیش 
از  قرار دهید.  را در وضعیت خاموش  خودرو 
پاشیدن مستقیم آب به چراغ های جلو خودداری 
از  موتور  اجزای  کردن  تمیز  برای  اگر   کنید. 
گریس حالل استفاده کنید، الیه ضدزنگ روی 
الیه  بنابراین  می رود.  بین  از  موتور  اجزای 
شکاف ها،  سطوح،  همه  روی  به  را  ضدزنگ 
اتصاالت و مجموعه های موتور اعمال کنید تا 
اجزایی مقاوم به خوردگی با عمر کارکرد باال 
قطعات  شامل  مراقبت ها  این  باشید.  داشته 

تعویضی نیز می گردند.
محافظ  مایع  و  شوینده  مایع  می توانید  شما 
از طریق نمایندگی های مجاز  اجزای موتور را 

شرکت کرمان موتور تامین نمایید.
انجام هرگونه عملیات بر روی موتور و اجزای 
ممکن  روغن ها(  تعویض  یا  )تعمیرات  آن 
است سوختگی و آسیب های فردی و همچنین 
آتش سوزی یا حوادث ناگوار دیگر را به دنبال 
داشته باشد. هرگز از ترکیب روغن های مختلف 
استفاده نکنید. در غیر این صورت قطعات دچار 

آسیب جدی می گردند.
موتور،  کردن  تمیز  هنگام  که  آنجا  از   

باقی مانده بنزین، گریس یا روغن موتور 

با هم ترکیب شده و جاری می گردند، برای تمیز 
کردن آلودگی به جداکننده آب و روغن نیاز 
موتور  اجزای  کردن  تمیز  بنابراین  است. 
باید به مراکز خاصی که امکان انجام این 

فرآیند را دارند سپرده شود.
برای شناسایی به موقع نشتی ها، به طور مرتب 
در  نمایید.  کنترل  را  پارک خودرو  زمین محل 
صورت وجود لکه روغن یا دیگر مایعات، هر چه 
نمایندگی های  به  خودرو  کنترل  برای  سریعتر 

مجاز کرمان موتور مراجعه کنید.

    اخطاراخطار
هنگام کار بر روی اجزای موتور به شدت مراقب 
باشید. در صورت خروج بخار یا مایع خنک کننده 
از زیر درب موتور، برای جلوگیری از سوختگی از 
تا خنک  و  باز کردن درب موتور خودداری کرده 

شدن کامل موتور منتظر بمانید.
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روغن موتور  
انتخاب روغن موتور   

با  موتور  روغن  محیط،  دمای  به  بسته 
کنید.  انتخاب  را  مناسب   SAE ویسکوزیته 

وسیکوزیته توصیه شده به ترتیب زیر است:

کنترل سطح روغن موتور  

مصرف شدن روغن موتور امری طبیعی است. 
طبق استاندارد بین المللی، نسبت مصرف روغن 
باشد.  درصد   0/3 باید  سوخت  مصرف  به 
را  موتور  روغن  مرتب سطح  طور  به  بنابراین 
کنترل کنید. بهترین وقت برای این کار، در هر 
نوبت سوختگیری یا پیش از سفرهای طوالنی 
دقیق سطح روغن  اندازه گیری  برای  می باشد. 
موتور، تا خنک شدن موتور صبر کنید. برای 
به  اندازه گیری،  گیج  قرارگیری  محل  از  اطالع 
موتور«  اجزای  بر  »مروری  بخش  دیاگرام 

مراجعه کنید. 

برای اندازه گیری سطح روغن، خودرو را روی 
در  را  سوییچ  کنید.  متوقف  صاف  سطحی 
وضعیت خاموش قرار داده و 5 دقیقه صبر کنید 
گیج  سپس  بازگردد.  خود  مخزن  به  روغن  تا 
تمیز  دستمال  یک  با  برداشته،  را  اندازه گیری 
آن را پاک کرده و به مخزن روغن وارد کنید. 
سپس شاخص را بیرون آورده و سطح روغن 

را بررسی کنید. 

 MAX و   MIN بین  باید  موتور  روغن  سطح 
شاخص قرار داشته باشد. اگر از MIN پایین تر 

بود، به میزان الزم روغن اضافه کنید. 

 توجه توجه
پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن    

دستورالعمل های ایمنی را مطالعه کنید.
خودرو،     سطح  بر  روغن  قطرات  باشید  مراقب 

بخصوص اجزای داغ موتور نچکد زیرا ممکن 
است آتش بگیرد.

افزودن روغن موتور  
بود،  پایین تر   MIN از  موتور  روغن  اگر سطح 
هیچ  تحت  کنید.  اضافه  روغن  الزم  میزان  به 
 MAX از  نباید  موتور  روغن  سطح  شرایطی 
باالتر رود. در غیر این صورت روغن از طریق 
دریچه های هوا مخزن میل لنگ مکیده شده، از 
سیستم اگزوز عبور کرده و وارد هوا می شود. 
تمیزکننده  درون  روغن  است  ممکن  بعالوه، 

کاتالیستی سوخته و به آن آسیب بزند.

بعد از افزودن روغن، درپوش مخزن را بسته و 
سفت کنید و گیج اندازه گیری را در جای خود 
قرار دهید. در غیر این صورت ممکن است با 
حرکت خودرو، روغن از مخزن خود به بیرون 

پاشیده و موجب سوختن موتور شود.
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تعویض روغن موتور  
برای اطالع از فواصل تعویض روغن به بخش 
کنید.  مراجعه  نگهداری  و  تعمیر  راهنمای 
توصیه می کنیم این کار در نمایندگی های مجاز 

کرمان موتور انجام شود. 
  تحت هیچ شرایطی روغن موتور را بر روی 

زمین یا درون راه آب ها نریزید.

 توجه توجه
اگر دست هایتان تصادفاً به روغن موتور آغشته    

شد، آنها را با دقت بشویید.
دسترس     از  دور  جایی  در  را  موتور  روغن 

کودکان نگهداری کنید.

مایع خنک کننده موتور  
کنترل سطح مایع خنک کننده موتور   

موتور،  خنک کننده  مایع  سطح  کنترل  از  پیش 
از خنک شدن موتور اطمینان حاصل کنید. اگر 
به  است،  پایین تر   L از  مایع خنک کننده  سطح 
از  کنید.  اضافه  خنک کننده  مایع   کافی  میزان 
افزودن بیش از حد مایع خنک کننده خودداری 

کنید. سطح مایع باید بین L و F باشد.
از آنجا که سیستم خنک کننده یک سیستم بسته 
است، کاهش بیش از حد حجم مایع خنک کننده 
می تواند به معنای نشتی در سیستم باشد. در 
این صورت برای کنترل خودرو به نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

    اخطاراخطار
اگر در هنگام داغ بون موتور و رادیاتور، درب    

مخزن انبساط یا مخزن رادیاتور را باز کنید، 
و  پاشیده  بیرون  داغ  مایع  خنک کننده  یا  بخار 
موجب سوختگی می گردد. بنابراین هرگز هنگام 
مخزن  درب  رادیاتور  یا  و  موتور  بودن  داغ 

انبساط را باز نکنید.
از ضدیخ با درجه مشابه استفاده کنید زیرا ضدیخ    

با درجه متفاوت ممکن است ترکیبات شیمیایی 
متفاوت داشته باشد و ترکیب ضدیخ های مختلف 
به واکنش شیمیایی بیانجامد و به اجزای موتور 

آسیب بزند. 
اگر به مایع خنک کننده اصلی دسترسی ندارید،    

می توانید موقتاً از آب تمیز استفاده کنید.

افزودن مایع خنک کننده موتور   
افزودن مایع خنک کننده موتور

مراحل کار به شرح زیر است:
1. از خنــک شــدن موتــور و رادیاتــور اطمینــان 

حاصــل کنیــد.
2. درپوش رادیاتور را در خالف جهت عقربه های 
تا  ندهید(  فشار  پایین  )به  بچرخانید  ساعت 
جایی که دیگر امکان چرخاندن درپوش نباشد.

3. درپــوش را بــه پاییــن فشــار داده و همزمــان در 
خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا 

بــاز شــود.
گلویی  پایین  تا  باید  خنک کننده  مایع  سطح   .4
مخزن برسد. اگر اینطور نبود، مایع خنک کننده 
اضافه کنید. مایع را به آرامی و با دقت اضافه 
بیرون  قطرات  انتها  در  نپاشد.  بیرون  تا  کنید 

پاشیده را پاک کنید.
تا جای  و  داده  قرار  را در جای خود  5. درپوش 

ممکن آن را سفت کنید.
6. مخزن انبساط را تا جایی پر کنید که سطح مایع 
خنک کننده بین L و F مخزن قرار گیرد. سپس 

درپوش مخزن را بسته و سفت کنید.  

137

رو
ود

خ
ی 

دار
گه

ن



   توجه توجه
اگر مایع خنک کننده بر روی خودرو پاشید، به    

سرعت با آب تمیز آن را پاک کنید. زیرا مایع 
خنک کننده حاوی ترکیبات خورنده است و به 

رنگ بدنه خودرو آسیب می زند.
تا جای ممکن اجازه ندهید مایع خنک کننده با    

پوست شما تماس پیدا کند.
دور     از دسـترس کـودکان  را  مایـع خنک کننـده 

نگـه داریـد.
اگر مایع خنک کننده به داخل چشم شما پاشیده    

به  و  شسته  آب  با  را  چشم  سرعت  به  شد 
بیمارستان مراجعه کنید.

به     بلعیدید  را  خنک کننده  مایع  اشتباهاً  اگر 
سرعت به بیمارستان مراجعه کنید.

خنک کننـده     مایـع  بـه  را  دیگـر  مایعـات  هرگـز 
نکنیـد. اضافـه 

    اخطاراخطار
از آنجایی که فن موتور با دمای مایع خنک کننده 
کنترل می شود، گاهی ممکن است با وجود خاموش 
کردن موتور، فن به کار خود ادامه دهد. هنگام کار 
در اطراف فن بسیار مراقب باشید تا آسیبی به شما 
نرسد. در شرایط عادی با خنک شدن موتور، فن 

نیز خاموش می گردد.

انتخاب مایع خنک کننده )ضدیخ(   
شرکت کرمان موتور در خودروی شما از مایع 
پایه  باالی  ماندگاری  با  و  باکیفیت  خنک کننده 
نمی زند،  یخ  تنها  نه  که  کرده  استفاده  گلیکول 
از  نیز  را  آلومینیومی  بخش های  تمام  بلکه 
را  رسوب  همچنین  می کند.  حفظ  خوردگی 
کاهش داده و نقطه جوش مایع را باال می برد. 
خنک کننده  مایع  از  می کنیم  توصیه  بنابراین 
استفاده  کرمان موتور  شرکت  تاییدشده 
به  که  خاص  هوایی  و  آب  موارد  برای  کنید. 
مایع  از  هست،  نیاز  قوی تر  ضدیخ  خاصیت 
قوی تر  ضدیخ  خاصیت  با  اصلی  خنک کننده 
خنک کننده  مایع  از  استفاده  کنید.  استفاده 
آسیب  موتور  خنک کننده  سیستم  به  نامناسب 
می کند. جدی  صدمه  دچار  را  موتور  و  زده 

روغن ترمز   
کنترل سطح روغن ترمز   

بـه طـور دوره ای سـطح روغـن ترمـز را کنتـرل 
درجـات  بیـن  در  آن  داشـتن  قـرار  از  و  کـرده 
MIN و MAX اطمینـان حاصـل کنیـد. در هنـگام 
حرکـت خـودرو بـا توجـه بـه سـایش لنـت ترمز و 
تنظیمـات اتوماتیـک دیسـک ترمـز، میـزان روغن 
ترمـز بـه آرامـی کاهـش می یابـد که امـری طبیعی 
اسـت. بـا ایـن حـال اگـر سـطح روغـن ترمـز در 
یـک بـازه زمانـی کوتـاه بـه شـدت افـت کنـد و بـه 
در  مشـکلی  احتمـااًل  برسـد،   MIN درجـه  زیـر 
آب بنـدی سیسـتم ترمـز وجـود دارد. اگـر سـطح 
روغن ترمز خیلی پایین باشـد، چراغ نشـانگر آن 
روشـن می گـردد. در ایـن صـورت بـه سـرعت بـه 
نمایندگی های مجاز کرمان موتور مراجعه کنید.

138

S5
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د



تعویض روغن ترمز    
هوای  رطوبت  ترمز  روغن  زمان،  گذشت  با 
پیرامون خود را جذب می کند. باال رفتن بیش 
سیستم  خوردگی  باعث  رطوبت  این  حد  از 
ترمز می شود. بعالوه دمای جوش روغن ترمز 
نیز به شدت پایین می آید. بنابراین در فواصل 
زمانی منظم، روغن ترمز را تعویض کنید. بهتر 
است از روغن ترمز اصلی شرکت کرمان موتور 
ترمز  روغن  از  اطالع  )برای  نمایید  استفاده 
کرمان موتور  مجاز  نمایندگی های  با  مناسب 
تماس بگیرید(. روغن ترمز باید نو و پلمپ  شده 
باشد. برای تعویض روغن ترمز به ابزار خاص 
و تخصص کافی نیاز است. بنابراین پیشنهاد 
مجاز  نمایندگی های  در  را  کار  این  می کنیم 

شرکت کرمان موتور انجام دهید.

   توجه توجه

از آنجا که سیستم ترمز اهمیت خاصی در ایمنی    
خودرو دارد، از تعمیرکاران شرکت بخواهید میزان 

استهالک سیستم ترمز را به دقت بررسی کنند.

بسیار مراقب باشید که روغن ترمز به داخل چشمتان    
پاشیده نشود. ورود روغن ترمز به داخل چشم، دید 
چشم را کاهش می دهد. اگر روغن ترمز به روی بدنه 
خودرو ریخت به سرعت آن را پاک کنید. در غیر این 

صورت رنگ بدنه خودرو دچار خوردگی می گردد.

از افزودن بیش از حد روغن ترمز خودداری کنید. در    
غیر این صورت ممکن است روغن ترمز سرریز کرده 
و به روی موتور داغ ریخته و باعث آتش سوزی گردد. 

روغن ترمز را در بسته بندی اصلی خود در محلی    
امن دور از دسترس کودکان قرار دهید.

روغن ترمز باید هر ۴0 هزار کیلومتر یا هر دو سال یک    
بار تعویض گردد. اگر روغن ترمز برای مدت طوالنی 
تعویض نگردد، تحت بار ترمز زیاد، حباب های هوا 
شکل می گیرد که کارکرد ترمز را ضعیف کرده و 

ایمنی خودرو را پایین می آورد.

فیلتر هوا  

تعویض فیلتر هوا   
 فیلتر هوا را به روش زیر تعویض کنید:

1. چهار گیره محفظه فیلترها را باز کرده و پوشش 
آن را جدا کنید.

2. داخل محفظه را با کمپرس هوا تمیز کنید.
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3. فیلتر جدید را جایگزین کنید.
4. گیره های محفظه فیلتر را ببندید. 

اگر خودرو در محیط های پر گرد و غبار تردد 
می کند، فواصل تعویض فیلتر باید کوتاه تر باشد.

   توجه توجه
با خودرو بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید در غیر    

این صورت موتور آسیب می بیند.
هنگام تمیز کردن و تعویض فیلتر دقت کنید که    

گرد و غبار وارد لوله ورودی هوا نشود. در غیر 
این صورت موتور آسیب می بیند.

از قطعات اصلی شرکت کرمان موتور استفاده    
کنید. قطعات نامناسب به سنسورهای جریان 

هوا آسیب می زند.

باتری  
و  تعمیرات  به  نیازی  شما  خودروی  باتری 
تعویض  به  نیاز  صورت  در  ندارد.  نگهداری 
باتری، شماره حک شده بر روی باتری جدید 
باید با شماره حک شده روی باتری قدیمی یکی 
باشد. برای یافتن محل باتری به بخش »مروری 

بر اجزای موتور« مراجعه کنید. 

   توجه توجه
پیش از باز کردن باتری، عینک به چشم زده و    

دستکش بپوشید. از تماس اسید و بخش های سربی 
با چشم ها، پوست یا لباستان جلوگیری نمایید.

از سر و ته کردن باتری خودداری کنید. در غیر    
باتری  خانه های  از  باتری  اسید  صورت  این 
تصادفی  طور  به  اسید  اگر  می شود.  خالی 
با  را  وارد چشم هایتان شد بالفاصله چشم ها 
آب فراوان شسته و به مرکز اورژانس مراجعه 
کنید. در صورت پاشیده شدن اسید به پوست یا 
لباستان بالفاصله با محلول صابون خنثی محل 
را شستشو دهید. در صورت بلعیدن تصادفی 
اسید بالفاصله به مراکز اورژانس مراجعه کنید.

هرگز در نزدیکی شعله مستقیم آتش، جرقه، نور    
شدید و سیگار با باتری کار نکنید. هنگام 

و     الکتریکی  تجهیزات  کابل ها،  با  کردن  کار 
الکتریسیته ساکن، از جرقه دوری کنید. هرگز 
با باتری مدار کوتاه ایجاد نکنید. این کار باعث 
تولید جرقه جریان باال شده و آسیب باتری را 

به دنبال دارد.
قابل     گازی  ترکیبات  باتری،  شارژ  هنگام  در 

انفجار تولید می شود. 
کودکان را از باتری و مایع اسیدی آن دور نگه دارید.   
سوییچ     الکتریکی،  تجهیزات  تعویض  از  پیش 

خودرو را در وضعیت خاموش قرار داده و تمام 
منفی  قطب  کنید.  خاموش  را  برقی  تجهیزات 
باتری را جدا کنید. برای تعویض حباب چراغ، 

فقط کافیست چراغ ها خاموش باشند.
اول کابـــل منفـــی و پـــس از آن کابـــل مثبـــت را    

جـــدا کنیـــد.
تجهیزات     تمام  باتری  مجدد  نصب  هنگام 

الکتریکی را خاموش کرده، ابتدا قطب منفی و 
سپس قطب مثبت را وصل کنید. اتصال غلط 

کابل ها منجر به آتش سوزی می گردد.
یا     است   ON وضعیت  در  سوییچ  که  هنگامی 

موتور در حال فعالیت می باشد، باتری را جدا 
الکتریکی  نکنید. در غیر این صورت تجهیزات 
آسیب می بینند.  برای جلوگیری از آسیب دیدن 
مخزن باتری توسط پرتوهای فرابنفش، از قرار 

دادن باتری در نور آفتاب خودداری کنید.
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نگهداری و انبار باتری  
خودرو  از  هفته  سه  از  بیش  دارید  قصد  اگر 
استفاده نکنید، کابل منفی باتری را جدا کنید. 
از خالی شدن شارژ باتری جلوگیری  این کار 
باشید  مراقب  باتری  جابجایی  هنگام  می کند. 
اسید آن جاری نشده و موجب انفجار نگردد. 
آن  کامل  از شارژ  باتری  کردن  از سوار  پیش 

اطمینان حاصل کنید.
برای افزایش عمر مفید باتری، توصیه های زیر 

را رعایت نمایید:

سطح بیرونی باتری را تمیز و خشک نگه دارید.   
ترمینال ها و اتصاالت باتری را تمیز نگه داشته    

و با گریس و وازلین آنها را بپوشانید.
محلول     با  پاشید،  بیرون  به  باتری  اسید  اگر 

جوش شیرین آن را تمیز کنید.
اگر برای مدت طوالنی از خودروی خود استفاده    

را جدا کرده و هر 6  آن  نمی کنید، قطب منفی 
هفته یک بار باتری را شارژ نمایید.

ترمینال های باتری را تمیز کنید.  
روش  از  باتری  ترمینال های  کردن  تمیز  برای 

زیر پیروی کنید:
1. سوییچ موتور را در وضعیت خاموش قرار داده 

و کلید را بیرون بکشید.

2. گیره های کابل های باتری را با یک آچار شل کرده 
و باز کنید. ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.

ابزار  یا  فلزی  برس  با  را  باتری  ترمینال های   .3
مناسب تمیز کنید.

4. اگر بر روی ترمینال پودر به رنگ سفید یا آبی 
زنگ  باتری  ترمینال  می شود،  مشاهده  روشن 

زده است.
شستن  برای  شیرین  جوش  و  آب  محلول  از   .5
کار  این  با  کنید.  استفاده  زنگ زدگی  محل 
محلول جوش شیرین کف کرده و قهوه ای رنگ 

می شود.
6. وقتی کف ناپدید شد با آب تمیز باتری را بشویید 
و از دستمال یا تکه پارچه ای خشک برای خشک 

کردن آن استفاده نمایید.
و  مثبت  قطب  ابتدا  و  کرده  متصل  را  باتری   .7

سپس قطب منفی را وصل کرده و سفت کنید.

شیشه شوی  
پیش از رانندگی مطمئن شوید مایع شیشه شوی 
به میزان کافی درون مخزن وجود دارد. برای 
بخش  به  شیشه شوی  مخزن  محل  کردن  پیدا 

 »مروری بر اجزای موتور« مراجعه کنید. حجم 
مخزن بر روی سطح بیرونی آن حک شده است. 
در هوای سرد از پر کردن مخزن شیشه شوی تا 
سه چهارم و باالتر از آن خودداری کنید. زیرا 
در دمای پایین حجم مایع شیشه شوی افزایش 
به  کافی  نداشتن فضای  در صورت  و  می یابد 
مخزن  به  مخزن،  حد  از  بیش  بودن  پر  علت 

آسیب می رسد.  
توصیه می  کنیم در مناطق سردسیر برای اضافه 
کردن مایع مخصوص شیشه شوی، با توجه به 

دمای محیط تصمیم گیری نمایید.

  اخطاراخطار
از مایع خنک کننده رادیاتور یا ضدیخ آن برای    

مایع شیشه شوی استفاده نکنید.
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استفاده از مایع خنک کننده رادیاتور به عنوان    
جلو  شیشه  دید  کاهش  باعث  شیشه شوی 
خودرو  تعادل  رفتن  دست  از  به  که  می شود 
خودرو  رنگ  به  همچنین  کار  این  می انجامد. 

آسیب می زند.
حیوانات     و  انسان ها  برای  شیشه شوی  مایع 

کشنده است. آن را لمس نکنید و نخورید. در 
غیر این صورت ممکن است دچار آسیب جدی 

یا مرگ شوید.

تسمه موتور  

و  کرده  کنترل  را  دنده  تسمه  و  موتور  تسمه 
پوسیدگی  و  ترک  دچار  لبه ها  شوید  مطمئن 
به  شد  مشاهده  موردی  اگر  باشند.  نشده 
نمایندگی های مجاز کرمان موتور مراجعه کنید.

دستگاه تنظیم خودکار کشش می تواند کشش 
تسمه دنده را تنظیم نماید. شما باید بر اساس 
و  زمان  در   S5 نگهداری  و  تعمیرات  بخش 

مسافت مقرر آن را تست نمایید.

شمع  

به طور مرتب و بر اساس جدول زمان بندی بخش 
راهنمای تعمیر و نگهداری، شمع ها را تعویض 
زیر  موارد  به  شمع ها  تعویض  زمان  در  کنید. 

توجه نمایید:
سیستم جرقه موتور و شمع ها در کنار هم به 
کاهش مواد سمی گازهای آالینده خروجی اگزوز 
کمک می کنند. توصیه می شود برای جلوگیری 
از نقص شمع  و آسیب دیدن موتور به علت نقص 
شمع های  از  آالینده،  مواد  افزایش  یا  شمع ها 

نمایید.  استفاده  موتور  کرمان  شرکت  اصلی 
و  حرارتی  مقاومت  میزان  الکترودها،  تعداد 
قابلیت ضد امواج رادیویی در شمع ها مهم است. 
طراحی و ساخت شمع ها بر اساس فرآیندهای 
تکنیکی خاص انجام می گیرد. بنابراین توصیه 
می شود فقط از شمع های اصلی نمایندگی های 

مجاز کرمان موتور استفاده نمایید.

کنترل تیغه های برف پاک کن  
سایش  صدای  برف پاک کن  تیغه های  از  اگر 

شنیده شد، موارد زیر را بررسی کنید:

اگر برای شستشوی خودرو به کارواش مراجعه    
سخت  واکس  باقیمانده  است  ممکن  می کنید، 
سخت  واکس  باشد.  مانده  شیشه  روی  بر 
می رود.  بین  از  مخصوص  شوینده  با  فقط 
مجاز  نمایندگی های  با  بیشتر  جزئیات  برای 

کرمان موتور تماس بگیرید.
تیغه برف پاک کن در صورت هر آسیب صدای    

این  شنیدن  صورت  در  می کند.  ایجاد  سایش 
صدا، تیغه را عوض کنید.

ممکن است زاویه جهت گیری تیغه برف پاک کن    
به  آن  تنظیم  و  کنترل  برای  باشد.  غلط 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های 

مراجعه کنید.
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   توجه توجه
دید     در  سزایی  به  تاثیر  برف پاک کن  تیغه های 

خوب  وضعیت  در  را  آنها  دارند.  شما  مقابل 
نگهداری کنید.

در فصل زمستان قبل از روشن کردن برف پاک کن    
کنترل کنید که تیغه ها به شیشه یخ نزده باشد. 
آزادانه  حرکت  امکان  که  صورتی  در  فقط 
تیغه ها وجود دارد برف پاک کن را روشن کنید.

تعویض تیغه برف پاک کن  
تیغه برف پاک کن جلو   

1. خیلــی کوتــاه موتــور خــودرو را روشــن کــرده 
ــن  ــازوی برف پاک ک ــد. ب ــوش کنی ــپس آن را خام س

را بــاال بیاوریــد تــا از شیشــه جلــو جدا گردد. ســپس 
اتصــال تیغــه برف پاک کن را مطابق شــکل باز کنید.

ــه  ــه برف پاک کــن را در طــول میل ــه آرامــی تیغ 2. ب
برف پاک کــن بکشــید )مطابــق شــکل( بــه صورتــی 

کــه قــالب U شــکل آن نمایــان شــود.

3. به آرامی تیغه برف پاک کن را در جهت نشان 

داده شده در شکل هل دهید تا خارج شود.
الزامات مشابه تیغه قبلی را جا  4. تیغه جدید با 

بزنید و قالب اتصال تیغه را بفشارید.
5. به آرامی بازوی برف پاک کن را پایین آورده در 

جای خود بر روی شیشه جلو قرار دهید.

تیغه برف پاک کن عقب   

عقب  شیشه  برف پاک کن  تیغه  تعویض  برای 
از  و  آورده  باال  کمی  را  برف پاک کن  کافیست 
امکان  ترتیب  این  به  کنید.  جدا  شیشه  روی 

تعویض تیغه فراهم می گردد.
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   توجه توجه
فقط در صورت بسته بودن درب موتور می توانید    

بازوی برف پاک کن را حرکت دهید. در غیر این 
صورت درب موتور آسیب می بیند.

کرده اید،     جدا  را  برف پاک کن  تیغه  که  هنگامی 
بازوی برف پاک کن نباید با شیشه تماس داشته 
باشد. در غیر این صورت ممکن است به شیشه 

آسیب برسد. 

کنترل و تعویض الستیک ها  

 توجه توجه
برای الستیک های جدید ضروری  آب بندی  انجام 
با  کافی  چسبندگی  صورت  این  غیر  در  است. 
کیلومتر   500 در  داشت.  نخواهند  جاده  سطح 
اول با سرعت متوسط رانندگی کنید تا عمر مفید 

الستیک ها افزایش یابد.

عمق آج الستیک به ساختار آن، نوع آج، مدل 
و کارخانه ی سازنده الستیک بستگی دارد. به 

طور مرتب الستیک ها را برای آسیب هایی 

ترک  و  کردن  باد  بریدگی،  پنچری،  همچون 
خوردن بررسی کنید و مواد خارجی البالی آج ها 

را تمیز نمایید.
و  الستیک ها  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
رینگ ها، تا حد امکان از روی موانع عبور نکرده و 
موقع رسیدن به جداول و موانع مشابه آهسته از 

روی آنها عبور کنید.
به  وارده  آسیب های  به طور معمول  که  آنجا  از 
الستیک ها و رینگ ها قابل مشاهده نیستند، لرزش 
غیرعادی یا به یک طرف کشیده شدن خودرو در 
هنگام حرکت را می توان به حساب آسیب دیدن 
الستیک ها گذاشت. اگر حدس می زنید الستیک 
شما آسیب دیده است، سریعاً سرعت خودرو را 
کم کنید. الستیک را برای موارد پنچری یا پارگی 
بررسی کنید. اگر آسیب بیرونی مشاهده نمی کنید، 
به آرامی تا نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت 
انجام  دقیق تر  بررسی  تا  برانید  موتور  کرمان 

گیرد.

الستیک های    به  مربوط  دستورالعمل های 
جهت دار

در صورتی که آج الستیک ها در جهت خاصی 
جنب  در  جهت  نمایانگر  )فلش  گرفته اند  قرار 

الستیک دیده می شود(، باید الستیک را به 

نحوی سوار کنید که جهت فلش به سمت جلوی 
خودرو باشد. به این ترتیب الستیک چسبندگی 
و  و صدا  و سر  داشته  جاده  با سطح  بهتری 

سایش کمتری نیز خواهد داشت. 

عمر الستیک  
فشار  همچون  عواملی  به  الستیک  مفید  عمر 
باد الستیک، عادات رانندگی و باالنس چرخ ها 

بستگی دارد. 

 فشار باد الستیک  
 20 باید  زمستان  در  الستیک  باد  فشار 
در  الستیک  باد  فشار  از  بیشتر  کیلوپاسکال 
هر  باید  الستیک  باد  فشار  باشد.  تابستان 
رانندگی های  از  پیش  همچنین  و  بار  یک  ماه 
الستیک  همیشه  شود.  کنترل  طوالنی مدت 
زاپاس به همراه داشته باشید. الستیک زاپاس 
باید با حداکثر فشار باد توصیه شده باد شود. 
برای کنترل فشار باد الستیک، ابتدا اجازه دهید 
اثر  بر  که  را  الستیکی  باد  فشار  شود.  خنک 
افزایش دما افزایش فشار داشته کم نکنید. اگر 
بار خودرو زیاد است، به تناسب آن فشار باد 

الستیک ها را تنظیم نمایید.
فشار باد خیلی کم و خیلی زیاد عمر مفید الستیک 
را کم کرده و بر کارکرد خودرو تاثیر منفی می گذارد. 
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فشار باد خیلی کم افزایش مصرف سوخت و به 
دنبال آن افزایش تولید گازهای آالینده را به دنبال 
دارد. فشار باد زیاد موجب پوسیده شدن سریع تر 
الستیک شده و همچنین لذت رانندگی را برای 

راننده و مسافران کم می کند.   

برچسب فشار باد الستیک بر روی درب جلو سمت 
چپ تعبیه شده است و شامل اطالعاتی همچون 
سایز الستیک و فشار باد پیشنهادی می باشد.

روش کنترل فشار باد الستیک  
بدون  الستیک ها  باد  فشار  چشمی  کنترل 
را  باد الستیک ها  که فشار  ابزاری  از  استفاده 

تخمین بزند، روش صحیحی نیست. 

خودروی سرد )بیشتر از 3 ساعت پارک باشد یا 
کمتر از 1/6 کیلومتر حرکت کرده باشد( را پارک 

کنید. با باز کردن درپوش والو، عقربه گیج هوا بر 
اثر فشار باد الستیک به حرکت درمی آید و در نهایت 
فشار اندازه گیری شده خوانده می شود. اگر فشار 
باد خوانده شده با فشار باد نوشته شده بر روی 
برچسب کنار درب مطابق بود، نیازی به تنظیم 
باد نیست. اگر فشار کم بود، باید برای افزایش 
فشار باد الستیک اقدام کنید. اگر فشار باد خیلی 
زیاد بود با کمک گیج فشار آن را به میزان مطلوب 
برسانید. بعد از تنظیم فشار، درپوش والو را در 
جای خود قرار دهید. درپوش از ورود رطوبت و 
گرد و غبار به داخل الستیک جلوگیری می کند.

عادات رانندگی  
ناگهانی  افزایش  زیاد،  سرعت  با  زدن  دور 
سرعت و ترمزهای ناگهانی، سرعت ساییدگی 

الستیک را افزایش می دهد.

باالنس دینامیک چرخ ها  
برای افزایش عمر مفید الستیک ها و کارکرد بهتر 
آنها، کار هم ترازی و باالنس چرخ ها در کارخانه 
انجام شده است. اما در طول رانندگی عوامل 
مختلفی در کارکرد الستیک ها تاثیر می گذارند. 
از آنجا که باالنس نبودن چرخ ها می تواند استهالک 
سیستم فرمان، سیستم تعلیق و الستیک ها را 
تسریع نماید، باالنس صحیح چرخ ها از اهمیت 

یا  تعویض  بار  هر  با  است.  برخوردار  باالیی 
تعمیر چرخ ها الزم است آنها را باالنس نمایید.

نشانه های سایش الستیک  

زمانی که میزان سایش آج الستیک ها از محدوده 
مجاز تجاوز  کند، 4 تا 8 عالمت سایش که بر روی 
سطح الستیک تعبیه شده اند، نمایان می شوند. 
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    اخطاراخطار
اگر سایش الستیک به حدی برسد که عالئم نمایان 
شوند، باید در اولین فرصت الستیک را تعویض نمایید.
الستیکی که بیش از حد ساییده شده چسبندگی کافی با 
سطح جاده نخواهد داشت. بخصوص هنگام رانندگی 
با سرعت باال و در جاده بارانی امکان وقوع حادثه به 

علت سر خوردن خودرو وجود دارد.  
استفاده از الستیک بیش از حد ساییده شده و یا با فشار 
باد نامناسب به حادثه و آسیب شدید جسمی می انجامد.

جابجا کردن چرخ ها  
که  است  این  چرخ ها  کردن  جابجا  از  هدف 
الستیک ها به طور یکنواخت ساییده شوند. اولین 
جابجایی بسیار حائز اهمیت است. برای اطمینان 
از باالنس چرخ ها و افزایش عمر مفید الستیک ها، 
کنید.  جابجا  قبل  صفحه  شکل  مطابق  را  آنها 
برای کنترل و جابجایی چرخ ها به نمایندگی های 
نمایید.  مراجعه  کرمان موتور  شرکت  مجاز 
هنگام  به  کوچک  سایز  زاپاس  الستیک های  از 
از  پس  نکنید.  استفاده  الستیک ها  جابجایی 
مطابق  را  آنها  باد  فشار  الستیک ها،  جابجایی 
چپ  سمت  جلو  درب  روی  راهنمای  برچسب 

تنظیم نمایید. 

مهره های چرخ ها  
 100 چرخ ها  مهره های  کردن  سفت  گشتاور 
تمیز  را  متر می باشد. مهره ها  نیوتون  تا 120 
کنید.  نگهداری  خوب  شرایط  در  را  رزوه ها  و 
مهره ها را به گریس یا روان کننده آغشته نکنید.

 
   توجه توجه

در صورتی که گشتاور اعمالی برای سفت کردن 
مهره های چرخ خیلی کم باشد، مهره ها باز شده و 
منجر به تصادف می شوند. در صورتی که گشتاور 
اعمالی خیلی زیاد باشد، مهره ها و رزوه های آنها 

آسیب می بینند.

تعویض الستیک و رینگ  

ساختاری  بخش های  چرخ  رینگ  و  الستیک 
مهمی هستند. با استفاده از الستیک و رینگ های 
مورد تایید شرکت کرمان موتور، بهترین کارکرد 
هنگام  به  را  ایمنی  بیشترین  و  الستیک ها 
رانندگی خواهید داشت. برای اطالع از رینگ و 
الستیک های مورد تایید شرکت کرمان موتور به 

نمایندگی های مجاز شرکت مراجعه نمایید.

بیشتر توصیه می کنیم الستیک ها  ایمنی  برای 
را به صورت جفتی تعویض نمایید. هر چهار 
الستیک خودروی شما باید رادیال و با ساختار، 

ابعاد و آج یکسان باشند. 

اگر الستیک زاپاس با الستیک های دیگر متفاوت 
از آن استفاده  است فقط در مواقع اضطراری 
کرده و در این زمان با سرعت پایین رانندگی 
را  اصلی  الستیک  فرصت  اولین  در  نمایید. 
تعمیر یا با الستیک مشابه تعویض کنید. هرگز 
از  دقیقی  اطالع  که  دوم  از الستیک های دست 

وضعیت آنها ندارید استفاده نکنید. 

الستیک جدید باید اندازه، ظرفیت بار، محدوده 
سرعت و ساختار مشابه با الستیک های اصلی 

را دارا باشد.  
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   توجه توجه
کرده،     عبور  سال  شش  از  الستیک  عمر  اگر 

فقط در مواقع اضطراری و با دقت زیاد از آن 
استفاده کنید.

و     به روغن، گریس  از آغشته شدن الستیک ها 
بنزین خودداری کنید.

در صورت گم شدن درپوش والو، بالفاصله یک    
درپوش جدید جایگزین کنید.

را     آنها  الستیک ها  کردن  پیاده  از  پیش 
مجدد  نصب  هنگام  به  تا  کنید  عالمت گذاری 

جهت چرخش الستیک ها تغییر نکند.
رینگ ها و الستیک ها را در محلی خشک، خنک و    

تاریک نگهداری کنید. 

غیراصلی  الستیک های  به  شما  خودروی  اگر 
مجهز شده، به موارد زیر توجه کنید:

   توجه توجه
دیگر     خودروهای  الستیک   از  فنی  دالیل  به 

اگر  حتی  نکنید.  استفاده  خود  خودروی  برای 
گونه ی مشابه خودروی  از  نظر  مور  خودروی 

شما بود هم این کار را انجام ندهید. 
استفاده از الستیک هایی که مورد تایید شرکت    

کرمان موتور نیستند می تواند ایمنی شما را به    
خطر بیاندازد.

با     ساختاری  لحاظ  از  مهره ها  که  آنجایی  از 
از  استفاده  برای  شده اند،  هماهنگ  چرخ ها 
چرخ دیگر از مهره ها و پیچ های با طول و شکل 

مناسب آن چرخ استفاده نمایید. 

کنترل حرکت آزاد پدال ترمز  
را  1. هنگامی که موتور خاموش است پای خود 
روی پدال ترمز گذاشته، تا انتها فشار داده و 
برای 10 ثانیه پا را بر روی پدال نگه دارید. به 
این ترتیب تغییرات ارتفاع در پدال را کنترل کنید.

3-8 mm

کردید  مشاهده  پدال  در  ارتفاعی  تغییر  اگر   .2
موتور را روشن کرده و چند بار پدال ترمز را 

گرفته و رها کنید. سپس مرحله )1( را دوباره 
تکرار کنید تا جایی که تغییری در ارتفاع پدال 

مشاهده نشود.
3. موتور را خاموش کرده و به آرامی پای خود را 
بر روی پدال ترمز قرار دهید تا حرکت آزاد آن 

را کنترل کنید )مطابق شکل(.
محدوده مجاز: 3 تا 8 میلی متر
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کنترل حرکت آزاد غربیلک فرمان  
چرخ ها را در جهت مقابل صاف کرده و موتور 
را  فرمان  غربیلک  آرامی  به  کنید.  خاموش  را 
به سمت چپ و راست بچرخانید. هنگامی که 
احساس کردید غربیلک فرمان در مقابل حرکت 

مقاومت می کند، حرکت آزاد را کنترل نمایید.  

محدوده مجاز: حدود 15 میلی متر

 توجه توجه
اگر حرکت آزاد خارج از محدوده مجاز است برای 
شرکت  مجاز  نمایندگی های  به  تنظیم  و  تعمیر 

کرمان موتور مراجعه نمایید.
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هشدار پارک خودرو کنار جاده  

چراغ اعالم خطر  
به خودروهای پشت سر که  چراغ اعالم خطر 
قصد نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی 
احتیاط  با  که  می دهد  هشدار  دارند  را  شما 
که  هنگامی  دهند.  انجام  را  کار  این  بیشتر 
خودرو نیاز به تعمیرات اضطراری و توقف در 
کنار جاده دارد، باید از این چراغ استفاده شود. 
صرف نظر از وضعیت سوییچ استارت و تحت 
اعالم خطر،  کلید چراغ  با فشار  هر شرایطی، 
این چراغ روشن می گردد. کلید اعالم خطر در 
با  و  شده  واقع  داشبورد  جلو  مرکزی  قسمت 
صورت  به  راهنما  چراغ های  تمام  آن  فشردن 

هم زمان چشمک می زنند.

   توجه توجه
در وضعیت حرکت یا توقف خودرو، کلید اعالم    

خطر کار می کند. 
ارسال     خطر،  اعالم  چراغ  بودن  فعال  هنگام 

سیگنال جهت از طریق چراغ های راهنما مقدور 
نمی باشد. 

در زمان بکسل کردن خودرو، استفاده از چراغ     
اعالم خطر باید با دقت انجام شود. 

موقعیت اضطراری به هنگام رانندگی  
خاموش شدن موتور در تقاطع ها و چهارراه ها  

کار  از  تقاطع ها  یا  چهارراه ها  در  موتور  اگر 
افتاد، دنده را در وضعیت خالص قرار داده و 

خودرو را تا نقطه ای امن هل دهید. 
به گیربکس معمولی  اگر خودروی شما مجهز 
است، دسته دنده را در دنده 2 یا 3 قرار دهید. 
اگر موتور بدون فشار دادن پدال کالج روشن 

شود، خودرو به جلو حرکت می کند.

خاموش شدن موتور در هنگام حرکت  
1. به آرامی سرعت خودرو را کم کرده و مستقیم 
جاده  کنار  به  را  خودرو  دقت  با  کنید.  حرکت 

هدایت کرده و در محلی امن توقف کنید. 

2. چراغ اعالم خطر را روشن کنید.
3. مجــدد اســتارت بزنیــد. اگر موتور روشــن نشــد، 
ــا نمایندگی هــای مجــاز شــرکت کرمان موتــور  ب

تمــاس بگیرید.

اشکال در روشن شدن موتور  
موتور کار نمی  کند یا با دور پایین کار می کند  

1. اگر خودروی شما مجهز به گیربکس اتوماتیک 
است دنده را در وضعیت  N یا  P قرار داده و 

ترمز دستی را درگیر کنید.
2. وضعیت اتصال باتری را کنترل کرده و از تمیز 
بودن و اتصال صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

نور  اگر  کنید.  روشن  را  خودرو  داخل  چراغ   .3
کم است یا اصاًل روشن نمی شود، یعنی شارژ 

باتری ضعیف است.
اتصال  از  و  کنید  کنترل  را  استارتر  اتصال   .4

صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
5. روشن کردن خودرو از طریق هل دادن و کشیدن 

مجاز نمی باشد.

کارکرد غیرعادی موتور   
1. حجم سوخت داخل مخزن را کنترل کنید.

 LOCK 2. هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت
قرار دارد تمام کانکتورهای استارت و اتصاالت 
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شمع را کنترل کنید و اجزای شل شده یا باز شده 
را بسته و سفت کنید.

3. اتصاالت لوله سوخت را کنترل کنید.
4. اگر موتور همچنان روشن نشد، با نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

استارت اضطراری  
روشن  موتور  یا  شده  تخلیه  باتری  شارژ  اگر 
نمی شود، می توانید با کمک باتری یک خودروی 
دیگر، موتور را روشن نمایید. برای این کار به 

موارد زیر توجه کنید:
پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن،    

»دستورالعمل بررسی ایمن اجزای موتور« را 
مطالعه کنید. 

ولتاژ هر دو باتری باید 12 ولت باشد. ظرفیت    
باتری ای که قصد دارید با آن خودرو را روشن 
باتری  ظرفیت  از  بیشتر  بسیار  باید  کنید 

خودروی خودتان باشد. 
از کابل کمکی با مقطع عرضی مناسب استفاده    

دستورالعمل  کار  شروع  از  پیش  و  کرده 
کارخانه ی سازنده را مطالعه کنید.

الکترودی     گیره های  دارای  کمکی  کابل  از  تنها 
عایق بندی شده استفاده کنید. 

دو باتری نباید با یکدیگر تماس داشته باشند.    
در غیر این صورت شارژ باتری تخلیه می شود.

الکتریکی     به سیستم  به طور صحیح  را  باتری 
خودرو متصل کنید.

استفاده     آن  باتری  از  که  خودرویی  موتور 
می شود باید روشن باشد.

نگهدارنده های الکترود )به خصوص آنهایی که    
به بلوک موتور یا بدنه خودرو متصل اند( باید 

سطح تماس فلزی کافی داشته باشند. 
از آنجایی که خانه های باتری یخ زده ممکن است    

ایجاد ترک کرده باشند، هنگام تعویض آنها مراقب 
نشت اسید و آسیب زدن آن به خودرو باشید. 

خودرو     بدنه  به  باید  شکل  مطابق  منفی  قطب 
متصل شود. 

عالمت گذاری رنگی کابل های کمکی  
کابل مثبت: معمواًل قرمز   
کابل منفی: معمواًل سیاه، قهوه ای یا آبی   

A: باتری خالی
B: باتری کمکی

کابل های کمکی باید به ترتیب زیر متصل شوند:   
1. یک سر کابل کمکی )+( را به باتری خالی )+( 

متصل نمایید.
2. انتهای دیگر کابل کمکی )+( را به قطب مثبت 

باتری کمکی متصل نمایید.
به قطب منفی )-(  را  3. یک سر کابل منفی )-( 

باتری کمکی متصل نمایید.
4. انتهای دیگر کابل منفی )×( را به بدنه سیلندر 
موتور یا بخش فلزی که محکم به سیلندر موتور 
خودرو با باتری خالی وصل شده است متصل 

کنید. از باتری خالی فاصله بگیرید.

     توجه توجه
هرگز باتری یخ زده را شارژ نکنید. این کار باعث    

ذوب  صورت  در  حتی  می شود.  باتری  انفجار 
شدن یخ ممکن است اسید باتری سرریز کرده 

منجر به خوردگی شود.
باتری یخ زده را تعویض کنید.   
گیره قطب منفی را به لوله های سوخت یا ترمز    

متصل نکنید.
بخش های رسانای ترمینال های الکترود نباید با    

یکدیگر تماس پیدا کنند. قطب مثبت باتری نباید 
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با بخش های رسانا تماس پیدا کند. در غیر این    
صورت مدار کوتاه رخ می دهد. 

بخش های     با  کمکی  کابل های  باشید  مراقب 
متحرک موتور تماس پیدا نکنند.

هرگز روی باتری خم نشده و صورت خود را    
باتری  اسید  خورندگی  ندهید.  قرار  آن  مقابل 

بسیار خطرناک است.
شعله مستقیم و سیگار روشن را از باتری دور    

نگه دارید.
کابل منفی )×( نباید به قطب منفی باتری وصل    

به  ایجاد شده می تواند منجر  زیرا جرقه  شود 
انفجار گاز متصاعد شده از باتری گردد. 

به بخش »استارت زدن موتور« مراجعه کنید. 
از 10  بعد  به سرعت روشن نشد،  اگر موتور 
گرم کن شیشه  و  فن  کنید.  تالش  دوباره  ثانیه 
استفاده  کمکی  باتری  از  که  خودرویی  عقب 
می کند را روشن کنید تا پیک ولتاژی که به دنبال 
جدا کردن کابل ایجاد می شود کاهش پیدا کند. 
در غیر این صورت پیک ایجاد شده ممکن است 
چراغ های جلو را بسوزاند. اگر موتور راه افتاد، 

کابل ها را به ترتیب معکوس جدا کنید.

داغ کردن موتور  
در صورتی که نشانگر دمای مایع خنک کننده 
دهد،  نشان  را  موتور  دمای  بودن  باال  موتور 
ممکن است احساس کنید نیروی خروجی موتور 
کاهش یافته و صدای ضربه از موتور به گوشتان 
برسد. در این صورت موارد زیر را انجام دهید:

1. برای ایمنی خود خودرو را در محلی امن پارک 
کنید.

اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در   .2
دنده را در وضعیت P و در خودروهای مجهز 
قرار  خالص  دنده  در  معمولی  گیربکس  به 
داده، ترمز دستی را بکشید و در صورت لزوم 

ایرکاندیشن را خاموش کنید.
از  یا بخارات  3. در صورتی که مایع خنک کننده 
زیر درب موتور خارج می شود، درب موتور را 
باز نکنید. صبر کنید تا عالئم باال به کلی متوقف 
را  فن  و  کرده  روشن  را  موتور  سپس  شوند. 
کنترل کنید. اگر کار نمی کند، موتور را خاموش 

کنید.
خود  جای  از  پمپ  واتر  تسمه  کنید  بررسی   .4
اگر  را کنترل کنید.  آن  نرفته باشد. کشش  در 
خنک کننده  مایع  نشتی  بود،  عادی  وضعیت 

موتور از رادیاتور و شلنگ ها را کنترل کنید 

که  است  طبیعی  باشد  روشن  ایرکاندیشن  )اگر 
مقداری آب جریان پیدا کند(.

5. اگر تسمه واترپمپ آسیب دیده یا مایع خنک کننده 
موتور نشتی دارد، بالفاصله موتور را خاموش 
به نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت  کرده و 

کرمان موتور مراجعه کنید.
6. در صورتی که عامل داغ کردن موتور را پیدا 
سپس  شود.  خنک  موتور  کنید  صبر  نکردید، 
سطح مایع خنک کننده را کنترل کنید. اگر حجم 
درب  آرامی  به  نبود،  کافی  خنک کننده  مایع 
رادیاتور را باز کرده و به میزان کافی )تا نیمه( 

آن را پر کنید.
7. موتـور را روشـن نگـه داریـد و دمـای موتـور را 
بررسـی کنیـد. اگـر موتـور دوبـاره داغ کـرد بـا 
موتـور  کرمـان  شـرکت  مجـاز  نمایندگی هـای 

بگیریـد. تمـاس 

 توجه توجه
کم شدن ناگهانی مایع خنک کننده به معنای وجود 
نشتی در سیستم خنک کننده خودرو است. در این 
مواقع با نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس بگیرید.
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    اخطاراخطار
و     موها  دست ها،  موتور،  کردن  کار  هنگام 

لباس های خود را از بخش های متحرک موتور 
همچون فن، تسمه و غیره دور نگه دارید.

هنگام کار کردن موتور و یا در صورتی که کمتر    
از 30 ثانیه از خاموش شدن موتور می گذرد، به 
روی سیستم تزریق سوخت خودرو کاری انجام 
شده  خاموش  تازه  موتور  که  هنگامی  ندهید. 
است، پمپ فشار باال، تزریق کننده سوخت و 
قرار  زیادی  فشار  تحت  همگی  باال  فشار  لوله 

دارند.
بپاشد،     شما  بدن  به  شده  نشت  سوخت  اگر 

ایجاد می کند. کسانی که  آسیب جسمی جدی 
از ضربان ساز مصنوعی قلب استفاده می کنند، 
نباید به بخش ECU موتور نزدیک شوند و باید 
همیشه 30 سانتی متر از اجزای موتور فاصله 
داشته باشند. زیرا جریان الکتریکی باال ممکن 
است میدان مغناطیسی عظیمی ایجاد کند و به 

آنها و همچنین خودرو آسیب بزند.
را     هنگامی که موتور داغ است، درب رادیاتور 

باز نکنید. در غیر این صورت مایع خنک کننده 
بیرون پاشیده و باعث سوختگی شدید می گردد.

الستیک زاپاس و ابزار خودرو  
زیر  در   S5 خودروی  ابزار  و  زاپاس  الستیک 

کفی صندوق عقب خودرو قرار گرفته اند. 

 توجه توجه
برای ثابت نگه داشتن الستیک زاپاس در جای خود    

از نگهدارنده مخصوص الستیک استفاده کنید.

اعالم     شبرنگ  مثلثی  یک  خودرو،  ابزارهای  در 
هشدار هم موجود است. هنگام پارک خودرو در 
کنار جاده، مثلثی را به فاصله 100 متر از پشت 

خودرو قرار دهید.
به طور مرتب فشار باد الستیک زاپاس را کنترل کنید.    

فشار باد الستیک زاپاس باید حداکثر باشد تا در 
مواقع اضطراری بتوان از آن استفاده کرد.

تنها از جک مخصوص شرکت کرمان موتور برای    

خودرویتان استفاده کنید.   
به خودرویی که به وسیله جک نگه داشته شده وزن    

بیش از حد اعمال نکنید.
از جک خودروی خود برای بلند کردن خودروهای    

دیگر استفاده نکنید. این کار به آسیب جک و صدمه 
دیدن شما می انجامد.  

تعویض  برای  شده،  صاف  شما  الستیک  اگر 
الستیک به اقدامات احتیاطی زیر توجه کنید:

توجهتوجه
چراغ اعالم خطر را روشن کنید.   
خودرو را بر سطحی صاف و سخت پارک کنید.   
همه سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و در    

محلی امن مستقر کنید.
موتور را خاموش کرده، کلید را از سوئیچ خارج    

کنید. خودرویی که بر روی جک قرار دارد نباید 
استارت بخورد. 

در     را  دنده  دسته  کشیده،  را  دستی  ترمز 
وضعیت دنده سنگین قرار داده و پشت الستیک 
ضربدری الستیک پنچر، بلوک مانع قرار دهید. 

مثلثی شبرنگ اعالم هشدار را در فاصله 100    
متری از پشت خودرو به نحوی قرار دهید که 

توسط خودروهای پشت سر دیده شود.
اگر مجبورید زیر خودرو کاری انجام دهید، با    

ابزار مناسب خودرو را ثابت کنید.
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به     منجر  باال  دستورالعمل های  به  بی توجهی 
آسیب جسمی  و همچنین  دیدن خودرو  آسیب 

شما می گردد.

خارج کردن و جای دادن الستیک زاپاس  

برای خارج کردن الستیک زاپاس مراحل زیر را 
طی کنید:

1. صندوق عقب را باز کنید.
2. کفی صندوق عقب را بلند کنید.

3. با استفاده از آچار چرخ، پیچ نگهدارنده الستیک 
زاپاس را در خالف جهت عقربه های ساعت شل کنید. 
به  و  کرده  باز  را  زاپاس  الستیک  نگهدارنده   .4
آرامی در گوشه ای قرار دهید. الستیک زاپاس 

را خارج کنید.
را  باال  مراحل  عکس  مجدد،  دادن  جای  برای 

انجام دهید.

تعویض الستیک  
به  الستیک،  پنچری  یا  ترکیدگی  صورت  در 

موارد زیر توجه کنید:
1. هنگام رانندگی به صورت مستقیم، به آرامی پای 
خود را از روی پدال گاز بردارید و خودرو را در 
محلی امن متوقف کنید. از ترمز گرفتن ناگهانی 
خودداری کرده و سعی نکنید بالفاصله خودرو را 
به کنار جاده هدایت کنید. در این صورت خودرو از 
کنترل شما خارج می شود. تا حد امکان در محلی 
با سطح صاف و سخت خودرو را متوقف کنید.

2. بعد از توقف خودرو چراغ  اعالم خطر را روشن 
کنید، ترمز دستی را بکشید، دسته دنده را در دنده 
سنگین قرار دهید و مثلثی شبرنگ اعالم هشدار را 

با فاصله ای در پشت خودرو قرار دهید.
از خودرو خارج کرده و در  را  3. همه سرنشینان 
دیگر  خودروهای  حرکت  مسیر  از  دور  محلی 

مستقر نمایید.
4. الستیک پنچر را طبق دستورالعملی که در ادامه 

می آید تعویض کنید.
دسته  تعویض الستیک مطمئن شوید  از  پیش 
دنده در یکی از دنده های پایین قرار گرفته و ترمز 
دستی هم کشیده شده است. خودرو را در محلی 
امن دور از مسیر حرکت خودروها و با سطحی 

نرسد. شما  به  آسیبی  تا  کنید  متوقف  صاف 
1. الستیک زاپاس و ابزار را خارج کنید. 

جک، الستیک زاپاس و آچار چرخ را از خودرو 
خارج کنید.

2. پشت چرخ بلوک مانع قرار دهید.
هنگام  خودرو  حرکت  از  جلوگیری  برای   
بر روی جک، پشت چرخ ضربدری  قرارگیری 

الستیک پنچر، بلوک مانع قرار دهید. 
3. مهره های چرخ را شل کنید.

پیش از باال بردن خودرو، مهره های چرخ را با 
ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در  چرخ  آچار 
شل کنید. دقت کنید مهره کاماًل درون آچار گیر 
اعمال  نیرو  حداکثر  اینکه  برای  نلغزد.  و  کند 
شود، انتهای آچار را با دست نگه دارید و سپس 

با تمام توان آن را بچرخانید. مهره را خارج 
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نکنید. کافیست آن را تا نیمه یا به اندازه یک دور 
چرخاندن، شل کنید.

4. جک را در محل صحیح قرار دهید.

جک را در محل صحیح قرار دهید. در غیر این 
صورت بدنه خودرو آسیب می بیند.

5. خودرو را باال ببرید.

را مطابق تصویر  بلندکننده  میله  و  آچار چرخ 
فوق به جک متصل نمایید. خودرو را تا ارتفاع 
را  زاپاس  الستیک  سپس  ببرید،  باال  مناسب 

سوار کنید.

   توجه توجه
فقط از جک مورد تایید شرکت سازنده خودرو    

از  غیر  کاری  برای  جک  از  نمایید.  استفاده 
تعویض الستیک استفاده نکنید.

جک را بر زمین مسطح و سخت قرار دهید.   
هنگام استفاده از جک باید بسیار مراقب بود.    

توجه کنید کسی داخل یا اطراف خودرو نباشد.
خودرو را تا جایی بلند کنید که الستیک کمی از    

سطح زمین فاصله داشته باشد. باال بردن بیش 
از حد خودرو بسیار خطرناک است. 

خطرناک     بسیار  خودرو  زیر  از  جک  رفتن  در 
جک  روی  خودرو  که  هنگامی  بنابراین  است. 
نگه  از  ندهید. همچنین  تکان  را  آن  دارد،  قرار 
طوالنی  مدت  به  جک  روی  به  خودرو  داشتن 

پرهیز کنید. 
الستیک زاپاس فقط برای موارد اضطراری به    

برای  زاپاس  از الستیک  استفاده  می رود.  کار 
منفی  تاثیر  خودرو  کارکرد  در  طوالنی  مدت 

خواهد گذاشت. 

می شود،     استفاده  زاپاس  الستیک  که  هنگامی 
سرعت خودرو نباید از 80 کیلومتر بر ساعت تجاوز 
کند. هر چه زودتر باید الستیک را تعویض کنید.

امکان استفاده از زنجیر چرخ بر روی الستیک    
زاپاس وجود ندارد.   

    اخطاراخطار
خودرو     داشتن  نگه  برای  جک  از  که  هنگامی 

زیر  ندارد  حق  هیچ کس  می کنید،  استفاده 
است.  بسیار خطرناک  کار  این  باشد.  خودرو 
باعث  می تواند  جک  روی  از  خودرو  افتادن 
زیر  شخص  مرگ  حتی  و  شدید  آسیب دیدگی 
بلند  برای  جک  از  که  هنگامی  گردد.  خودرو 
کردن خودرو استفاده می کنید، هیچ کس حق 

ندارد زیر خودرو برود.
لبه های     الستیک،  تعویض  هنگام  کنید  دقت 

روی  بر  بریدگی  و  خراش  ایجاد  موجب  تیز 
دست هایتان نگردد. 

و  رینگ  شوید  مطمئن  چرخ  نصب  از  پیش 
الستیک تمیز بوده و به گل، قیر، سنگ ریزه و 
غیره آلوده نباشند. موارد این چنینی بر کیفیت 
نصب الستیک تاثیر منفی خواهند گذاشت. در 

صورتی که مواد خارجی مشاهده شد، با 
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استفاده از یک تکه پارچه و آب تمیز آن را پاک 
کنید. اگر اتصال چرخ با رینگ ضعیف باشد، 
مهره های چرخ به تدریج شل شده و در نهایت 

چرخ بیرون می افتد و منجر به حادثه می گردد.
6. چرخ را تعویض نمایید.

کنید.  باز  را  مهره ها  آچارچرخ  از  استفاده  با 
دهید.  قرار  گوشه ای  و  برداشته  را  قالپاق 
و  کرده  هم راستا  پیچ ها  با  را  زاپاس  الستیک 
جا بزنید. اگر جا زدن الستیک برایتان سخت 
در یکی  را  باالیی  پیچ های  از  ابتدا یکی  است، 
را  چرخ  سپس  زده،  جا  باالیی  سوراخ های  از 
بلغزانید تا به خوبی در جای خود گیر کند. آنگاه 

پیچ های دیگر را جا بزنید.
7. مهره های چرخ را جا بزنید.  

داده و مهره های  قرار  را در جای خود  قالپاق 
چرخ را جا بزنید. با لرزاندن چرخ از جا خوردن 
صحیح مهره ها اطمینان حاصل کرده و سپس 

کمی آنها را سفت کنید.
8. خودرو را پایین آورده و مهره ها را سفت کنید.

خودرو را پایین آورده و مطابق شکل مهره ها را 
سفت کنید. مطمئن شوید آچار کاماًل به مهره ها 

گیر کرده باشد. هرگز با پا به روی آچار فشار 
وارد نکرده یا برای چرخاندن آن از چیزی جز 
دست کمک نگیرید. همه مهره ها را سفت کرده و 
سپس آنها را مجددًا کنترل کنید. پس از تعویض 
از یک مکانیک بخواهید مهره ها را با  الستیک 

گشتاور مناسب سفت کند.

پس از تعویض چرخ  
را  الستیک  فشار  فشار،  گیج  از  استفاده  با 
کنترل کنید. اگر فشار اندازه گیری شده از فشار 
نزدیک ترین  به  آهسته  بود،  کمتر  نیاز  مورد 
تعمیرگاه رفته و فشار باد را تنظیم کنید. اگر 
فشار اندازه گیری شده خیلی باال بود، کمی از 
باد الستیک را تخلیه کنید تا به میزان مورد نظر 
برسد. بعد از کنترل و تنظیم فشار باد الستیک، 
اگر  دهید.  قرار  خود  جای  در  را  والو  درپوش 
از درپوش والو استفاده نشود، باد الستیک به 
تدریج تخلیه می شود. اگر درپوش والو گم شده 
است، در اولین فرصت ممکن یک درپوش جدید 

تهیه کنید. 
پس از تعویض چرخ، الستیک پنچر را در محل 
و  داده  قرار  زاپاس  الستیک  برای  شده  مقرر 

ابزار را در محل مخصوص خود قرار دهید.   
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بکسل کردن خودرو  
برای بکسل کردن خودرو یا حمل آن با جرثقیل، 
یا  نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور  با 
بگیرید  تماس  بکسل خودرو  مراکز تخصصی 
تا ایمنی خودروی شما تامین گردد. شخصی 
که خودرو را بکسل می کند باید به قواعد بکسل 

کردن خودروی مربوطه آگاه باشد. 
کردن  بکسل  معمول  روش های  زیر  عکس  در 

خودرو را مشاهده می نمایید.

روش مسطح: حمل خودرو به وسیله کامیونت    
جابجایی  برای  روش  بهترین   )1 )شکل  تخت 

خودروی شما می باشد. 
از     تا  دو  دادن  قرار  چرخ ها:  کردن  بلند  روش 

چرخ ها )جلو یا عقب( بر روی یک پایه نگهدارنده 

دیگر     چرخ  دو  که  شکلی  به  کامیونت،  پشت 
همچنان بر روی زمین قرار دارند )شکل 2( یک 
روش موثر دیگر برای جابجایی خودرو می باشد. 

روش بلند کردن خودرو: استفاده از یک کابل یا    
زنجیر که به یک سر آن قالبی وصل شده است و 
سر دیگر آن به قاب جلو یا سیستم تعلیق خودرو 
متصل است. سپس بلند کردن خودرو توسط 
کامیونت یدک کش. با استفاده از این روش، بدنه 
یا سیستم تعلیق خودروی شما به شدت آسیب 
می بیند. بنابراین همانگونه که در شکل 3 نشان 
داده شده، استفاده از این روش پذیرفته نیست. 
اگر امکان حمل خودرو به شیوه مسطح )حمل 
با کامیونت( را ندارید، آن را به روش دوم بکسل 
نمایید. در صورت حمل خودرو به شیوه ای که 
می گیرند،  قرار  زمین  روی  بر  عقب  چرخ های 

موارد زیر را رعایت کنید:

   توجه توجه
اگر خودروی شما از نوع چهار چرخ محرک است 
حمل  برای  اول  روش  از  می توانید  فقط   )۴WD(
آن استفاده کنید. در غیر این صورت خودرو شما 

خسارت می بیند. 
به موارد زیر دقت  به هنگام بکسل کردن خودرو 

کنید:
در سرعت پایین رانندگی کنید.   
هنگام باال رفتن از شیب، دنده را در وضعیت    

سرعت پایین قرار دهید.
برای توقف خودرو، دنده را در وضعیت خالص    

برای  موتور  دهید  اجازه  و  داده  قرار  پارک  یا 
مدتی در جا کار کند.

بکسل اضطراری  
از قالب مخصوص برای بکسل کردن خودرو 
استفاده کنید. در غیر این صورت خودرو آسیب 
قواعد  خودرو  کردن  بکسل  از  پیش  می بیند. 

مربوطه را یاد بگیرید.
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موقعیت قالب جلو  

1. سوراخ قالب جلو در قسمت جلوی بدنه خودرو 
و زیر درب موتور واقع شده است. 

2. صندوق عقب را باز کرده و ابزار بکسل را از 
کفپوش  زیر  در  گرفته  قرار  ابزار  جعبه  داخل 

خارج کنید.
3. درپوش محل قالب را فشار دهید تا باز شود.

4. قالب را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا 
خوب در سوراخ سفت شود. 

و  کرده  جدا  را  آن  قالب،  از  استفاده  از  بعد   .5
درپوش را ببندید.

 توجه توجه
باید در خودرو     نفر  به هنگام بکسل کردن یک 

بماند و فرمان و ترمز را کنترل کند.

استفاده از این روش فقط در زمین های سخت    
 20 سرعت  با  و  طوالنی  چندان  نه  مسافت  و 

کیلومتر در ساعت امکان پذیر است. 
برای استفاده از این روش باید چرخ، سیستم    

محور و سیستم ترمز در وضعیت خوبی باشند.

موقعیت قالب عقب  

برای یدک کشیدن خودروهای دیگر در مواقع 
اضطراری از قالب عقب استفاده می شود )برای 
برف  یا  و  و الی  گل  در  وقتی خودرویی  مثال 
سنگین گیر کرده است(. برای این کار از زنجیر 
وارد کردن  از  استفاده کنید.  یا طناب مناسب 
نیروی مستقیم به قالب خودداری نمایید. برای 
زدن  استارت  از  خودرو  آسیب  از  جلوگیری 

خودروی دوم به هنگام بکسل خودداری کنید.

 توجه توجه
فقط در صورتی می توانید از خودرویتان برای    

وزن  که  کنید  استفاده  دیگر  خودروی  بکسل 
خودروی دوم از خودروی شما کمتر باشد. 

)دوره     رانندگی  اول  کیلومتر   3000 در  هرگز 
برای بکسل کردن  از خودروی خود  آب بندی( 
به  کار  این  نکنید.  استفاده  دیگر  خودروهای 

موتور و سیستم گیربکس آسیب می زند.

توصیه های مربوط به بکسل اضطراری  
با سرعت متوسط حرکت کنید.   
مصرف سوخت خودرو به هنگام بکسل کردن    

خودروی دیگر بسیار باالتر است. 
بــه منظــور بهــره بــردن بیشــتر از ترمــز موتــور    

و شــارژ باتــری، بــا دنــده 5 )در خودروهــای 
بــا گیربکــس معمولــی( یــا بــا دنــده ســرعت بــاال 
)در خودروهــای مجهــز بــه دنــده اتوماتیــک( 

ــد. رانندگــی نکنی
از متعادل بودن بار خودرو به هنگام رانندگی    

اطمینان حاصل کنید.
فشار باد الستیک های هر دو خودرو را کنترل    

کنید. فشار باد کم تاثیر نامطلوبی بر فرآیند 
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فشار     همچنین  می گذارد.  خودرو  کردن  بکسل 
باد الستیک زاپاس را هم کنترل کنید.

خودرویی که به یدک کش متصل است به راحتی    
تحت تاثیر بادهای از مقابل و جریان های هوایی 
سنگینی  خودروی  اگر  می گیرد.  قرار  ناگهانی 
از کنارتان عبور می کند، با سرعت ثابت و در 
جهت مستقیم به حرکت خود ادامه دهید. اگر 
است،  زیاد  باد  وزش  اثر  بر  خودرو  لرزش 
سرعت را پایین بیاورید و اجازه دهید جریان 

هوا عبور کند. 
هنگامی که خودروی شما و خودروی یدک کش    

کشیده اید،  را  دستی  ترمز  و  کرده  توقف 
بخصوص در سراشیبی ها، بر سر راه چرخ ها 
در  را  دنده  دسته  و  داده  قرار  مانع  بلوک 
وضعیت دنده 1 یا خالص )گیربکس معمولی( 

یا P )گیربکس اتوماتیک( قرار دهید.
هنگام بکسل کردن خودرو از استارت زدن، گاز    

دادن یا ترمز ناگهانی خودداری کنید. همچنین 
خیلی  مسیر  تغییر  یا  اضطراری  پیچیدن  از 

سریع اجتناب نمایید.
از فشــار دائــم پــدال ترمــز اجتنــاب کنیــد. در    

غیــر ایــن صــورت ترمــز داغ کــرده و کارایــی آن 
پاییــن می آیــد.

هنگام پایین آمدن از شیب ها با دنده سنگین    

رانندگی کرده و از ترمز موتور استفاده نمایید.    
در هنگام باال رفتن از شیب هم دنده را به دنده 
و  موتور  کردن  داغ  از  تا  کنید  عوض  پایین تر 

اعمال بار بیش از حد به آن خودداری گردد.

 توجه توجه
موتور  دیگر،  خودروی  یدک کشیدن  هنگام  اگر 
خودرویتان داغ کرد )عقربه نشانگر وارد محدوده ی 
قرمز شد( برای برطرف نمودن مشکل اقدامات زیر 

را انجام دهید:
1. سیستم ایرکاندیشن را خاموش کنید.

2. سرعت را کم کنید. 

فیوز  
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم الکتریکی 
از حد،  بیش  بار  یا  کوتاه  مدار  ایجاد  دلیل  به 
هر کدام از مدارها به یک فیوز مجهز است. در 
از فیوزها سوخته باشد،  صورتی که هر کدام 
برای تعویض، تعمیر یا برطرف نمودن مشکل 
کرمان موتور  شرکت  مجاز  نمایندگی های  به 
از  باید  فیوز  تعویض  برای  نمایید.  مراجعه 

فیوزی با آمپر مشابه فیوز قبلی استفاده کنید.

 توجه توجه
هنگام تعویض فیوز، از فیوز با آمپر مشابه یا آمپر 
از  هرگز  کنید.  استفاده  سوخته  فیوز  از  پایین تر 
فیوزی با آمپر باالتر یا جایگزین های دیگر )همچون 
سیم فویل( استفاده نکنید. به این ترتیب حفاظت 
الزم از تجهیزات الکتریکی به عمل نیامده و امکان 

آتش سوزی وجود خواهد داشت.

جعبه فیوز داخل اجزای موتور  

قرار  موتور  اجزای  چپ  سمت  در  فیوز  جعبه 
گرفته است.

را     الکتریکی  تجهیزات  تمام  و  استارت  سوییچ 
خاموش کنید.
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قفل دو طرف جعبه فیوز را به پایین فشار دهید    
تا درب جعبه فیوز باز شود.

یک کارت راهنمای جعبه فیوز داخل درب جعبه    
نصب شده است. از گیره کنار فیوز برای بیرون 

کشین فیوزها استفاده کنید.
گیره     با  را  آن  فیوزی سوخته،  که  در صورتی 

بیرون بیاورید.
فیوزی با آمپر یکسان جایگزین کنید.     

   توجه توجه
بعد از کنترل و یا تعویض فیوزها، درب جعبه فیوز 
را ببندید. در غیر این صورت تجهیزات الکتریکی 

خودرو آسیب می بینند.

جعبه فیوز داخل خودرو  
جعبه فیوز داخل خودرو در قسمت زیرین سمت 

چپ جلو داشبورد واقع شده است. 

الکتریکی     تجهیزات  تمام  و  استارت  سوئیچ 
خودرو را خاموش کنید.

درپوش جعبه فیوز را باز کنید.   
یک برچسب راهنمای جعبه فیوز داخل درپوش    

جعبه قرار دارد.
فیوزها را بررسی کنید. اگر فیوزی سوخته بود،    

آن را تعویض نمایید.   
بقیه     حتماً  کردید،  پیدا  سوخته  فیوز  یک  اگر 

فیوزها را هم کنترل کنید.
فیوز جدید باید کامال داخل شیار قرار بگیرد. اگر    

فیوز زاپاس ندارید، یک فیوز مشابه خریداری 
کرده و یا از فیوزهای آمپر پایین تر بخش های 

بالاستفاده )همچون فندک( استفاده نمایید.  

موقعیت بار قرار گرفته در خودرو  
دقت کنید بار وارد شده به خودرو )اعم از وزن 
سرنشینان و بارهای جانبی( به طور متناسب 

در خودرو توزیع شود.

اشیای سنگین باید در جلو، پشت پشتی صندلی    
یا بین محور جلو و عقب خودرو واقع شوند.

تجهیزات شرایط اضطراری )در صورت مجهز بودن(  

برخی تجهیزات را در خودرو نگهداری کنید تا 
در شرایط اضطراری به شما کمک کنند.

جعبه کمک های اولیه   
جعبه  در  موجود  چسب زخم  و  باند  قیچی، 
کمک های اولیه می تواند به مصدومانی که دچار 

خونریزی شده اند کمک ویژه ای کند.

مثلثی اعالم هشدار  
در مواقع اضطراری، برای مثال وقتی خودرو به 
دلیل نقص فنی در کنار جاده توقف کرده است، 
مثلثی اعالم هشدار را با فاصله از خودرو بر 
روی جاده قرار دهید تا خودروهایی که در حال 

نزدیک شدن هستند با شما برخورد نکنند. 
پانل  در  شما  خودروی  هشدار  اعالم  مثلثی 
سمت چپ محل قرارگیری الستیک زاپاس واقع 
را  آن  می توانید  نیاز  صورت  در  و  است  شده 

بیرون آورده و استفاده نمایید.

گیج فشار باد   
فشار باد الستیک با هر بار استفاده به تدریج کم 
می شود. از این رو توصیه می شود در بازه های 
الستیک ها  باد  تنظیم  برای  مشخص  زمانی 
اقدام کنید. البته این به معنای وجود نشتی در 

الستیک نیست و کاهش فشار باد 
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از آنجایی که  در بلندمدت امری طبیعی است. 
فشار باد با باال رفتن دما افزایش پیدا می کند، 
در زمان خنک بودن الستیک ها فشار باد آنها را 

اندازه گیری کنید.

کپسول اطفاء حریق   
اگر خودرو آتش گرفت:

به سرعت خودرو را در محلی امن پارک کرده،    
با کمک کپسول  موتور  کردن  از خاموش  پس 

اطفا حریق آتش را خاموش کنید.
ــه شــروع     ــش در لحظ ــرای خامــوش کــردن آت ب

و  الزم  حریــق  اطفــاء  کپســول  آتش ســوزی، 
ضــروری اســت.

برای حفظ ایمنی بیشتر، پیشنهاد می کنیم یک    
کپسول اطفاء حریق در خودرو داشته باشید. 

روش استفاده از کپسول اطفاء حریق
اجازه  بکشید.  بیرون  را  کپسول  باالی  پین   .1

ندارید به طور ناگهانی دستگیره را بفشارید.
2. نازل را به سمت محل آتش سوزی بگیرید.

آتش،  شعله  از  متری   2/5 فاصله  حفظ  با   .3
دستگیره را فشار دهید.  با رها کردن دستگیره، 

فعالیت کپسول متوقف می شود.
4. چند بار با کمک نازل، ماده آتش خاموش کن را به 
محل آتش سوزی بپاشید. پس از خاموش کردن 

آتش، به دقت محل را بررسی کنید و از خاموش 
شدن کامل آتش اطمینان حاصل نمایید. زیرا 

ممکن است آتش دوباره روشن شود. 
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فصل ششم
)VIN( 1۷۲هم ترازی چرخ ها1۷1مشخصات جزییات168شماره شناسایی خودرو

1۷۲سوخت1۷1تجهیزات حفاظتی خودرو169مشخصات خودرو

1۷3روغن ها و سوخت1۷۲الستیک و فشار باد الستیک1۷0مشخصات موتور

اطالعات فنی



íí)VIN(íخودروíشناساییíشماره
شماره شناسایی )شاسی( خودرو شما در چند 

نقطه نصب شده است:

w )VIN( شماره شناسایی خودرو

روی  موتور  محفظه  در  شده  تایید  اسم  پالک 
اطالعاتی  دارد.  قرار  راست  جلو  کمک  پالونی 
 ،)VIN( خودرو  شناسایی  شماره  همچون 
موتور،  حجم  شاسی،  شماره  موتور،  شماره 
تاریخ تولید خودرو و... بر روی آن حک شده 

است.

w )پالک اسم تاییدشده )پالک اسم

w شماره شناسایی زیر صندلی سرنشین جلو

این شماره روی قوطی شاسی افقی زیر صندلی 
سرنشین جلو حک شده است.

w شماره سریال موتور
شماره سریال موتور روی بلوک سیلندر موتور 
طرف لوله اگزوز نزدیک به گیج نشانگر سطح 

روغن حک شده است. 
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ííخودروíمشخصات
واحدمقدارعنوان

-105T (GDI)مدل

میلی متر4475طول

میلی متر1840عرض

1670 / 1680ارتفاع
میلی متر(با باربند)

میلی متر2645فاصله دو محور

میلی متر1590عرض محور جلو

میلی متر1590عرض محور عقب

لیتر505حجم صندوق عقب

کیلوگرم1505وزن خالص

کیلوگرم1880حداکثر وزن

کیلوگرم1010/870بار وارده به محور

ííموتورíمشخصات
واحدمقدارعنوان

-105T (GDI)مدل

-HFC4GA106Cمدل موتور

کیلووات120حداکثر توان خروجی

(5500-4850)/ 128حداکثر توان 
کیلوات بر

دور در دقیقه

نیوتون متر(4500~1500) /251حداکثر گشتاور
بر دور در دقیقه

میلی متر84.8×75قطر سیلندر×کورس

دور موتور در
حالت درجا

دور در دقیقه750±30

میلی لیتر1499حجم موتور
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مشخصات جزییات  
واحدمقدارعنوان

)Approach( درجه26 ≥زاویه ورود به شیب

)Departure( درجه22 ≥زاویه ترک شیب

درجه19 ≥زاویه تابع شیب

میلی متر170 ≥حداقل فاصله از زمین

درصد%30 ≥حداکثر شیب روی

متر5/5 ≤حداقل شعاع گردش

تجهیزات حفاظتی خودرو  
پارامترعنوان

)پوشش سپر( PP+EPDM مواد

احاطه پیرامونیساختار

ابعاد 
)عرض×طول×ضخامت( )میلی متر(

)جلو( 2/8×697× 1831
 )عقب( 2/8×636×1833

به شکل Uشکل

به وسیله پیچاتصال
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الستیک  و فشار باد الستیک  
الستیک زاپاسالستیک اصلی

R18225/55   R18   225/55مدل

10±10250±250فشار )کیلوپاسکال(

هم ترازی چرخ ها  
چرخ عقبچرخ جلوعنوان

تواین چرخ جلو
0/2±0/2 درجه )2/4±2/4 میلی متر(0/2±0 درجه )2/4±0 میلی متر(مجموع

0/1±0/1 درجه )1/2±1/2 میلی متر(0/1±0 درجه )1/2±0 میلی متر(تکی

0/5± 1-  درجه0/5±0/5-  درجهکمبر چرخ

-0/5±4/02  درجه زاویه کستر

-0/5±12/91  درجهکینگ پینگ

سوخت  
55 لیترظرفیت مخزن سوخت

یورو 5استاندارد آالیندگی
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ííسوختíوíهاíروغن
ظرفیتدرجهعنوان

-مدل
1.5T GDI

6 DCT

55 لیتراکتان 93 و باالتربنزین بدون سرب

9لیترضد یخ  50/50 مایع خنک کننده موتور

7/1 لیترShell DCT12 / Pentosin FFL-2روغن گیربکس اتوماتیک

روغن موتور
 5W/30 SM و باالتر

4/7 لیتر

0/4 لیترDOT4روغن ترمز
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فصل هفتم
راهنمای گارانتی

179سرویس های ادواری177توصیه های مهم174خدمات گارانتی



 íگارانتیíخدمات
مدت زمان گارانتی:  

60 ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا 150000 کیلومتر کارکرد )هرکدام که زودتر فرا برسد( برای مدل اتوماتیک
36 ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا 100000 کیلومتر کارکرد )هرکدام که زودتر فرا برسد( برای مدل دنده ای

 
شرایط گارانتی قطعات:

ج. سایر قطعات ب. قطعات مصرفی   الف. قطعات تزئینی 

قطعات تزئینی  
قطعاتــی ماننــد آفتابگیــر، صندلــی، آینه هــا و رودری هــا و ... شــامل قطعــات تزئینــی می باشــند کــه بــه هنــگام تحویــل خــودرو توســط اداره تحویــل، بی نقــص 
بــودن ظاهــری آنهــا بــه اســتحضار مشــتریان رســانیده می شــوند. لــذا پــس از تحویــل خــودرو و تاییــد ســامت ایــن قطعــات توســط خریــدار و تکمیــل فــرم 

مربوطــه قطعــات فــوق مشــمول گارانتــی نخواهنــد بــود.

قطعات مصرفی  
بــه قطعاتــی اطــاق مــی گــردد کــه عمــر آنهــا نســبت بــه ســایر قطعــات خــودرو محــدود تــر بــوده و بــه صــورت عــادی پــس از مدتــی محــدود یــا مقــدار کارکــرد 

خاصــی مســتهلک  شــده و بایســتی تعویــض شــوند و اســتهاک ایــن قطعــات رابطــه مســتقیمی بــا نحــوه اســتفاده از خــودرو توســط کاربــرآن دارد.
 لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعام  می گردد :

3. فیوزها          2. خارهای تزئیناتی     1. بست ها     
6. مایع خنک کننده )ضد یخ( 5. انواع روغن ها                     ۴. فیلترها    

سایر قطعات  
چنانچــه علــت معیــوب شــدن قطعــه طبــق نظــر کارشــناس نمایندگــی  مجــاز و دفتــر مرکــزی ناشــی از کیفیــت قطعــه باشــد، قطعــه و اجــرت تعویــض طبــق خــط 

مشــی گارانتــی شــرکت، مشــمول گارانتــی خواهــد بــود.
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توصیه مهم  
خواهشــمند اســت بــرای اطــاع و بهــره بــرداری 
مقتضــی از مــوارد ذیــل بــه وب ســایت شــرکت بــم 
 www.bamkhodro.com آدرس  بــه  خــودرو 

مراجعــه نماییــد. 

1. خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن 
2. قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان 

خــودرو و آییــن نامــه اجرایــی آن    
3. لیســت هزینــه  اجــرت خدمــات و قطعــات  یدکــی 

هــر یــک از محصــوالت 
۴. شــماره تلفــن و محــل اســتقرار واحــد هــای 

موتــور  کرمــان  خــودروی شــرکت  امــداد 
5. لیســت نمایندگــی هــای فــروش و خدمــات پــس 

از فــروش محصــوالت کرمــان موتــور 
6. فهرست متعلقات خودرو

7. شــماره تلفــن و ســایر راه هــای تمــاس بــا واحــد 
ارتبــاط بــا مشــتریان.

8. آشــنایی بــا جزئیــات ســرویس هــای ادواری هــر 
محصــول و هزینــه متناســب بــا آن.

 توجه  توجه 
مــدت زمــان تعهــد شــرکت بــرای ارائــه خدمــات    

پــس از فــروش بــه مشــتریان، 10 ســال پــس از 
فــروش خــودرو مــی باشــد.

مواردی که مشمول گارانتی نمی شود  
ــر از نقــص ســاخت و جنــس  1. قطعاتــی کــه بــه غی
ــت،  ــتفاده نادرس ــند )اس ــده باش ــراد ش ــار ای دچ

تصــادف و ...(
از  اســتفاده  صــورت  در  گارانتــی،  مــدت  در   .2
قطعــات غیــر اصلــی )قطعاتــی کــه از طریــق  
ــی گــردد،  ــع نم ــه و توزی ــم خودروتهی شــرکت ب
حتــی اگــر دارای آرم ســازنده اصلــی باشــد( 
ــوب و سیســتم هــای  ــه معی ــب، قطع ــروز عی و ب
مرتبــط بــا آن شــامل گارانتــی نمــی شــوند.

ــا  ــر و ی ــی، تغیی ــر اصول ــه دســتکاری غی 3. هرگون
نصــب سیســتم هــای اضافــه بــر روی خــودرو 
بــدون مجــوز شــرکت ســازنده و یــا اســتفاده از 
آپشــن هایــی کــه مغایــر با وضعــت اســتاندارد و 
طراحــی خــودرو مــی باشــد هماننــد اســتفاده از 

رینــگ هــا و الســتیک هــا و سیســتم هــای پخــش، 
دزدگیــر و ... باعــث خــارج شــدن جلوبنــدی، 
سیســتم هــای برقــی مرتبــط و ... از شــرایط 
گارانتــی خواهــد شــد. نصــب هرگونــه تجهیــزات 
ــز  ــودرو نی ــات خ ــرای تزئین ــن ب ــی و آپش اضاف
ــه  ــه ب ــاق )ک ــف ات ــوش در ک ــب کفپ ــد: نص مانن
ــاژ مجــدد  ــل عــدم رعایــت گشــتاور در مونت دلی
روکــش  نصــب  یــا  و  کمربندهــا  و  صندلــی 
ــگ  ــه دارای ایرب ــی ک ــرای خودروهای ــی ب صندل
جانبــی هســتند کــه باعــث عــدم عملکــرد صحیــح 
ایربــگ شــود( باعــث خــارج شــدن سیســتم هــای 

ــردد. ــی مــی گ ــط از شــرایط گارانت مرتب
بــا  مرتبــط  غیــر  از عوامــل  ناشــی  ۴. صدمــات 
ســاختار خــودرو از قبیــل تصادفــات، ســنگ 
ســوزی،  آتــش  ســرقت،  خــراش،  خوردگــی، 
بایــای طبیعــی و غیــر مترقبــه )طوفــان، تگــرگ، 
ــگ، اغتشــاش و آشــوب.  ــه، ســیل و ...( جن صاعق
5. هزینــه پارکینــگ و بکســل کــردن خودرو )بکســل 
کــردن خــودر و در شــرایط خــاص بــه تشــخیص 

شــرکت گارانتــی می باشــد(.
6. خسارت وارده به خودرو به دلیل عدم سرویس 
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و نگهــداری صحیــح از قبیــل عــدم مراجعــه بــه موقــع 
بــرای انجــام ســرویس هــای ادواری )مطابــق ایــن 
ــتفاده از  ــاز، اس ــای مج ــی ه ــه( در نمایندگ دفترچ
ســوخت یــا مکمــل هــای غیــر اســتاندارد، عــدم 
اســتفاده از روغــن هــا و روانکارهــای توصیــه 
شــده در دفترچــه و ... موجــب خــروج قطعــات 

ــود. ــد ب ــی خواه ــرایط گارانت ــط از ش مرتب
ــت عــدم اســتفاده طوالنــی  7. صدماتــی کــه بــه عل
ــد  ــود مانن ــی ش ــه آن وارد م ــودرو ب ــدت از خ م
روغــن  خــواص  تغییــر  از  ناشــی  خســارت 
موتــوری کــه بــه دلیــل عــدم رشــن شــدن طوالنی 
مــدت موتــور بــه ان وارد مــی شــود، خالی شــدن 
ــه واســطه عــدم  اســتفاده از  خــودرو  ــری ب بات
بــرای مــدت زمــان طوالنــی، هرگونــه آســیبی 
)اعــم از طبیعــی و غیــر طبیعــی( بــه رنــگ و بدنــه 

ــی باشــد. خــودرو کــه ناشــی از توقــف طوالن
8. خرابــی قطعــات و یــا بــروز ایراداتــی کــه ناشــی 
از تصــادف، تعویــض اتــاق کامــل خــودرو و یــا   
اســتفاده نامتعــارف از خــودرو ماننــد حمــل بــار 

بــا وزن بیشــتر از حــد مجــاز و ... باشــد. 
9. استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و ... 

10. وجــود هرگونــه گــرده رنــگ کــه ناشــی از قــرار 
گرفتــن خــودرو در یــک محیــط نامناســب باشــد.

11. هــر گونــه تغییــرات در خــودرو و تقویــت آن 
)و یــا تغییــرات در نــرم افــزار ECU موتــور و 
یــا نــرم افــزار TCU گیربکــس و .....( بــا حــذف 
ــر  ــات دیگ ــا قطع ــی ب ــات و جایگزین برخــی از قطع
12. تاثیــر مــوارد پراکنــده در محیط ، مانند ســموم 
دفــع آفــات نباتــی و غیــره ، فضلــه پرنــدگان، 
شــیره درختــان و همچنیــن عوامــل جــوی نظیــر 
انــواع آلودگــی هــای  بــاران هــای اســیدی و 
زیســت محیطــی و ســایر عوامــل تاثیــر گــذار بــر 

بدنــه و رنــگ خــودرو .
ــودرو در  ــن خ ــرار گرفت ــی از ق ــارات ناش 13. خس
میدان های قوی مغناطیسی و ... )کنار پست ها 
و زیــر دکل هــای فشــار قــوی انتقــال نیــرو( 
1۴. ایــرادات ناشــی از تعویــض یــا تعمیــر غیــر 
خــودرو. قطعــات  برداشــتن  یــا  و  اصولــی 
15. در صورتــی کــه مالــک، مــدارک گارانتــی خــود 
ــش  ــت پوش ــات تح ــکان اثب ــد و ام ــه نده را ارائ
ــی بــودن خــودرو وجــود نداشــته باشــد. گارانت

16. قطعاتــی کــه بــه طــور عــادی مصرفــی بــوده و 

یــا در معــرض اســتهاک روزمــره قرار دارنــد و نیاز 
ــی مشــخص تعویــض  ــک دوره زمان اســت در ی
ــد تســمه هــا، بنزیــن، ســرریزکردن  شــوند مانن
انــواع ســیاالت )ماننــد مایــع  یــا تعویــض  و 
شیشــه شــوی، مایــع خنــک کننــده موتــور و 
ــد روغــن  ــره(، روغــن هــا و روانکارهــا )مانن غی
موتــور، روغــن هیدرولیــک و غیــره(، فیلترهــا و 
گاز کولــر، مگــر اینکــه در مــدت زمانــی کمتــر از 
حــد اســتاندارد و معمــول فرســوده شــده باشــند 
یــا خرابــی یکــی از سیســتم هــای  تحــت  و 
پوشــش گارانتــی موجــب شــود کــه ایــن قطعــات 
شــوند. تعویــض  معمــول  موعــد  از  زودتــر 
17. صدمــات ناشــی از تــردد خــودرو در مســیرهای 
قیرپاشی شده، نمک ریزی شده و عوامل بیرونی 
نظیــر )شــن، ســنگ ریــزه، گــرد و غبــار یــا ســایر 
ــه و  ــن بدن عوامــل جــاده ای( کــه باعــث فــرو رفت
صدمــه بــه رنــگ بدنــه یا شکســتگی شیشــه شــود.
بــا  یــا  مزایــده  در  کــه  معیــوب  18.خودروهــای 
ــی  ــمول گارانت ــد مش ــده ان ــه ش ــف فروخت تخفی
نخواهنــد بــود مگــر با مجوز از شــرکت ســازنده.

19. آســیب دیدگــی ناشــی از حمــل بــار غیــر مجــاز 
172

S5
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د



بــا خودروبــر. نامناســب  و همچنیــن جابجایــی 
20. ایــرادات ناشــی از رانندگــی در آب عمیــق و یــا 
شستشــوی موتــور کــه باعــث نفــوذ آب بــه اجــزا 
الکترونیکــی، موتــوری و داخلــی خــودرو گــردد.
21. خســارات ناشــی از اســتهاک طبیعی خودرو،

     فرسودگی و رنگ پریدگی.
تبدیــل  روش  بــه  خــودرو  کــه  صورتــی  در   .22
کارگاهــی و بــا اســتفاه از کیــت های تائید نشــده 
توســط شــرکت کرمــان موتــور، در کارگاه هــای 
ــه قســمت  ــه ســوز شــود، کلی ــر مجــاز دوگان غی
و سیســتم  و ســوخت رســانی  موتــور  هــای 
ترمــز از شــرایط گارانتــی خــارج خواهنــد شــد.
23. ایرادات ناشی از استفاده از باتری با آمپراژ 

نامناسب. 
2۴. اســتفاده از مواد شــیمیایی برای تمیز کردن 

     رنگ خودرو یا تزئینات داخلی.
25. عدم مراجعه مالک خودرو مشمول فراخوان 
پــس از اعــام فراخــوان از ســوی شــرکت 
بــه نمایندگــی هــای مجــاز، موجــب خــروج 
ــی و ســلب  ــط از شــرایط گارانت ــات مرتب قطع

    مسئولیت از شرکت خواهد شد. 

مــوارد زیــر خــودرو را  از گارانتی خــارج می کند:   
1. دستکاری کیلومتر خودرو

ــرایط  ــق ش ــه مطاب ــرویس  اولی ــام س ــدم انج 2. ع
ــودرو ــم خ ــرکت  ب ــط ش ــده توس ــن ش تعیی

از  غیــر  مکان هایــی  در  خــودرو  تعمیــر   .3
شــرکت تاییــد  مــورد  و  مجــاز  نمایندگی هــای 
۴. مــواردی کــه بــه تشــخیص شــرکت، نقــص فنــی 
ناشــی از عــدم انجــام بــه موقــع ســرویس هــای 

دوره ای بــوده اســت.

 توجه  توجه 
گارانتــی رنــگ خــودرو درصــورت رعایــت نــکات    

" ســه  دفترچــه  ایــن  در  و شــرایط مطروحــه 
ــتری  ــه مش ــودرو ب ــل خ ــخ تحوی ــال"  از تاری س

مــی باشــد.
ــت از     ــون حمای ــی قان ــه اجرای ــن نام ــق آیی مطاب

مصــرف کننــدگان خــودرو کلیــه خدمــات ارائــه 
ــا  ــاه ی ــه مــدت 2 م ــدگان ب شــده از طــرف نماین
ــدت ۶  ــه م ــات ب ــرد و قطع ــر کارک 3000 کیلومت
ــر  ــر هــر کــدام کــه زودت ــا 10000 کیلومت مــاه ی
شــده(  اعــام  شــرایط  )مطابــق  برســد  فــرا 

می بایســتی  تضمیــن  گــردد.

 íمهمíهایíتوصیه
کنتــرل  و  ادواری  ســرویس های  انجــام  الــف. 
ــان از  کارکــرد موتــور خــودرو عــاوه بــر اطمین
رانندگــی و ایمنــی ســفر، در کاهــش آالینده هــای 
زیســت محیطــی تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت.

ب. قبــل از هــر رانندگــی طوالنــی و بــه ویــژه در 
فصــول گــرم ســطح روغــن و دیگــر مایعــات را 

بازدید نماییــد.
پ. هیچــگاه کلیــد A/C خــودرو را در دورموتــور 

ــد. ــاال روشــن ننمایی ب
ت. بــرای حفــظ کارکــرد طوالنــی پمــپ بنزیــن و 
سیســتم انژکتــوری خــودرو بهتــر اســت کــه باک 
بنزیــن را قبــل از رســیدن حجــم بنزیــن بــاک بــه 

مقــدار 25٪ آن، پــر نماییــد.
ج. در صــورت متوقــف بــودن خــودرو بــه مــدت 
بیــش از 6 مــاه روغــن و فیلتــر روغــن را تعویض 
نماییــد تــا از بــروز خســارت های فنــی بــه موتــور 

جلوگیــری گــردد.
د. همیشــه بــه چــراغ و عائــم هشــدار دهنــده روی 

صفحــه آمپــر توجــه نماییــد و در صــورت 
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مشــاهده عامتــی خــاص ســریعا بــا نمایندگــی 
مجــاز تمــاس حاصــل نماییــد.

س. از اقــدام بــه تعمیر و دســتکاری خودرو توســط 
تعمیرگاه هــای  در  و  غیرمســئول  اشــخاص 

ــد. غیرمجــاز جــدا خــودداری نمایی
ط. ســطح روغــن موتــور و نشــتی روغــن را هــر 
500 کیلومتــر و یــا قبــل از شــروع یــک ســفر 

طوالنــی کنتــرل کنیــد.
ق. ســطح مایــع خنــک کننــده و نشــتی آن، هــر روز 
ــپ  ــر پم ــام و وات ــمه دین ــض تس ــد از تعوی و بع

بازدیــد شــود.
ل. هنــگام اضافــه کــردن مایــع خنــک کننــده از مایــع 
دارای شــرایط ویــژه خــودرو اســتفاده  کــرده و 
هرگــز آب دارای امــاح  بــه مایــع خنــک کننــد ای که 
ــد. یــک  ــه پــر شــده اســت، اضافــه نکنی در کارخان
مخلــوط نامناســب خنــک کننــده ممکن اســت باعث 
ایجــاد ایــرادات جــدی و یــا آســیب بــه موتــور شــود.

 توجه  توجه 
عیــوب ناشــی از عــدم انجــام ســرویس هــای دوره    

ایــی مطابــق بــا شــرایط منــدرج در همیــن دفترچــه 
ــور،  ــان موت ــاز کرم ــای مج ــبکه نمایندگی ه در ش
ــه  ــط خــودرو ب باعــث خــروج مجموعه هــای مرتب
خدمــت مــورد نظــر، از شــرایط تضمیــن می گــردد.

 توجه  توجه 
زمــان انجــام ســرویس های ادواری در شــرایط آب    

و هوایــی ســخت و مناطــق پرگــرد و غبــار و آلــوده 
بایســتی کوتاهتــر باشــد، در چنیــن شــرایطی 
توصیــه می شــود کــه پیوســته ســطح روغــن، آب 

ــد. ــت تســمه ها را بازدیــد نمایی و وضعی
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تعمیــرات صحیــح و    

تعویــض قطعــات اصلــی فقــط در نمایندگی هــای 
دســت  بــه  و  موتــور  کرمــان  شــرکت  مجــاز 

تکنســین های آمــوزش  دیــده میســر اســت.

 توجه  توجه 
فقــط     ادواری  ســرویس های  اجــرت  هزینــه 

شــامل مــواردی اســت کــه در ســتون مقابــل 
بــه شــرح کار قیــد شــده اســت و در صــورت 
نیــاز بــه خدماتــی کــه در آن ســتون ذکــر نشــده 
مقــررات  و  قوانیــن  مطابــق  اجــرت  باشــد، 
شــرکت محاســبه و از مشــتری )یــا گارانتــی( 

می گــردد. اخــذ 
مــواد     یــا  و  شــده  تعویــض  قطعــات  هزینــه 

مصرف  شــده بــرای خــودرو در ســرویس های 
ادواری بــه طــور جداگانــه مطابــق قوانیــن و 
ــا  قیمت هــای شــرکت محاســبه و از مشــتری )ی

می گــردد. اخــذ  گارانتــی( 

 توجه توجه
انجام خدمت سرویس اولیه بین حداقل 1000 و 
از سپری  قبل  و  کارکرد  کیلومتر  حداکثر 3000 
شدن 5 ماه از تاریخ تحویل خودرو الزامی بوده و 
عدم انجام آن در محدوده زمانی و مسافتی مذکور 

منجر به ابطال گاراتی کامل خودرو می گردد.
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انجام خدمات سرویس اولیه بین 1000 تا 3000 کیلومتر کارکرد و قبل از سپری شدن 5 ماه از تاریخ تحویل خودرو الزامی بوده و 
عدم انجام آن در محدوده زمانی و مسافتی مذکور منجر به ابطال گارانتی کامل خودرو می گردد. 

نوع عملیاتشرح فعالیتردیف

تعویضروغن موتور و فیلتر روغن موتور1

بازدید )در صورت نیاز تمیز گردد(فیلتر هوا2

بازدید )کنترل نشتی بنزین(اتصاالت برقی بدنه و سنسورها3

بازدید از نظر نصب و نشتی مدارباک، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سوخت۴

بازدید  و رگاژ در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش5

6)PCV( بازدیدتوربو شارژ، شلنگ، سوپاپ تخلیه بخارات کارتل

بازدید )کنترل نشتی بنزین(فیلتر بنزین7

بازدید و تست عملکردیکلیه چراغ های )المپ ها( داخلی و خارجی خودرو8

بازدید و تنظیم در صورت نیازخاصی پدال ترمز9

بازدید لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها10

بازدید از نظر نصب و نشتی مدارشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز 11

 توجه

مهر و امضاء نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید واحد تحویل

بــن ســرویــس اولــیـــه
3000 - 1000 کیلومتر 
و سپری شدن پنج ماه
 خودروی S5 اتوماتیک
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نوع عملیاتشرح فعالیتردیف

 بازدید و آچارکشی در صورت نیاز بازدید اتصاالت سیستم فرمان برقی و جعبه فرمان12

 بازدید و تنظیم زوایای چرخ هازوایای چرخ های جلو و عقب13

بازدیدسیبک و گردگیرها1۴

بازدید سطح)سرریز در صورت نیاز(روغن گیربکس15

بازدید کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب 16

کنترل گشتاور پیچ هاآچارکشی کامل خودرو17

بازدید و تنظیم باد در صورت نیازتایرها و باد الستیک ها18

بازدید و تست عملکردیعملکرد سیستم کولر و بخاری19

بازدید گاز کولر و شلنگ ها و اتصاالت20

 بازدید اتصاالت از نظر نشتی و تست عملکردیسیستم خنک کاری موتور )رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور(21

بازدید و سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده موتور22

بازدیدباتری خودرو23

بازدیدبلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها2۴

تست با دستگاه عیب یابکلیه سیستم های الکتریکی )شامل ایربگ و ترمز و سوخت رسانی و موتور و...(25
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ííایíدورهíهایíسرویس
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 اختاف 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 عملیاتنوع عملیاتشرح فعالیتردیف

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهتعویضروغن موتور و فیلتر روغن موتور1

فیلتر هوا2
بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا 

تعویض گردد(
هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماه

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدیداتصاالت برقی بدنه و سنسورها3

بازدید هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز تعویضتسمه دینام و کولر۴
تعویض هر 60.000 کیلومتر یا 2۴ ماه

5
انژکتور ها، کوئل، شیلنگ و سوپاپ تهویه محفظه کارتل، 

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز رفع نقصتوربوشارژر، دریچه گاز

6
ترموستات، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سیستم 

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز رفع نقص خنک کاری

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز تعویض    باک، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سوخت7

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز تعویض    کمک فنرها و سیستم تعلیق جلو وعقب8
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کیلومتر یا زمان انجام عملیاتنوع عملیاتشرح فعالیتردیف

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز رفع نقص مسیر لوله های ترمز و عملکرد آن9

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز تعویض    دیسک ترمز جلو و عقب و لنت ها10

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز تنظیم    خاصی پدال ترمز11

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز تنظیم فشارتایرها )فشار باد و فرسودگی آج(12

13
آچارکشی سیستم زیربندی )چرخ   ها، رام، پلوس ها،بلبرینگ 

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز کنترل گشتاور  چرخ ها و ...(

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدیدسیبک و گردگیرها1۴

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز رفع نقصمنیفولد دود، لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن15

هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماهتعویضفیلتر بنزین16

هر 10.000 کیلومتر یا 6 ماهتعویضفیلتر سیستم تهویه مطبوع )داخل اتاق(17

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدیدمکانیزم فرمان18

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید و تنظیم در صورت نیاز زوایای چرخ ها19

هر 30.000 کیلومتر یا 18 ماهتعویضشمع موتور20

هر ۴0.000 کیلومتر یا 2۴ ماهتعویضمایع سیستم خنک کننده موتور21

هر ۴0.000 کیلومتر یا 2۴ ماهتعویضروغن ترمز22

هر 60.000 کیلومتر یا 2۴ ماهتعویضروغن گیربکس اتوماتیک به همراه فیلتر روغن گیربکس23

2۴
اتصاالت باطری، عملکرد برف پاک کن، سیستم تهویه کابین 

هر 5.000 کیلومتر یا 6 ماهبازدید عملکردو چراغ ها

بازدید میزان فرسایش تایر و جابجایی جابجایی چرخ های جلو وعقب25
هر 20.000 کیلومتر یا 12 ماهضربدری
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مشتریان محترم به منظور اطالع از آخرین  لیست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور
www.kermanmotor.com :لطفاً به وب سایت شرکت کرمان موتور به آدرس

و یا وب سایت شرکت بم خودرو به آدرس: www.bamkhodro.com مراجعه فرمایند.

شماره تلفن مرکز تماس و امداد خودروی کرمان موتور:  4۲7۲4 - ۰۲1 
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