
پیشگفتار

 بابت خرید خودرو این خودرو متشکریم.از شما 

 های مربوطه از سوی کارخانهرا مطالعه بفرمایید و در اسرع وقت ساختار، عملکردها و روش استفاده از خودرو و همچنین دستورالعمل این کتابچه، لطفاً به دقت خودور پیش از استفاده از این 

 که از رانندگی به طور کامل لذت ببرید.امکان فراهم شود  این اری از خودرو را بیاموزید تاهدبه شما کمک خواهد کرد تا روشهای صحیح رانندگی و نگ کتابچهرا بیاموزید. محتوای این  سازنده

آن سوالی دارید، لطفاً با  استفاده و نگهداریهای دستورالعمل خودرو. درصورتیکه درباره این میباشد مشتریری خودرو به هداهای استفاده و نگآموزش دستورالعمل کتابچههدف از این 

 تماس حاصل فرمایید. BAICهای مجاز نمایندگی

را  کتابچه ایندیگری از نسخه محتویاتنده تغییر کنند. لطفاً آی و درو عملکرد مدلهای خودر ساختاربهبود خودرو است، ممکن است  ارتقاء در حال به صورت مستمر شرکت سازندهازآنجاییکه 

 و عملکرد خودروی خود مقایسه نکنید.  ساختاربا 

 با بقاطمو  است مامی قوانین و مقررات مربوطه را در نظر گرفتهت شرکت، تهیه این کتابچه راهنمای مشتریقلیه پیروی کند. به هنگام راننده باید از تمامی قوانین و مقررات مربوط به وسایل ن

 اند مغایرت داشته باشد.. اما ممکن است برخی از محتویات آن با قوانین و مقرراتی که پس از خرید شما اصالح شدهاست آنها عمل کرده

 تا بتواند از ساختار و دستورالعمل های این خودرو مطلع شود. فروش خودرو این کتابچه را به مالک جدید تحویل دهیدلطفا پس از 



 

 

 پیشگفتار

 

. عدم توجه به این هشدارها ممکن است باعث نمائید خاصیتوجه  عالیم. لطفا به این شده استاستفاده  کتابچهبه عالوه چند نماد خاص به دفعات در این « نکات»و « اطالع« »هشدار»کلمات 

 یا آسیب خودرو شود. و شمارساندن به صدمه 

 جدی یا حتی مرگ خواهد شد؛ ات و آسیب هایمنجر به صدمپیروی نکند  شرکت سازنده لیاتی که از دستورالعملبه این معنا است عم« هشدار»

 ایمن باعث صدمه شخصی یا آسیب به خودرو خواهد شد؛به این معنا است که عملیات خطرناک یا غیر « اطالع»

 دهد.اطالعات مفیدی ارائه می« نکات»

اند و های خودرو گرفته شدهشده از برخی مدل، تصاویر استفادهمیباشد خاصها شوند یا تنها برای برخی مدلهای خودرو مربوط میاند به برخی مدلمشخص شده»*« تجهیزاتی که با نماد 

 .باشندبیشتر می توصیفتنها برای 
. تمامی ممکن میباشدهای خودرو و یا تجهیزات یا مشخصات فنی آن در هر زمان قسمت برخی ازتغییر  ن احتمالبنابرایشرکت سازنده به صورت مستمر در حال ارتقاء بهبود خودرو میباشد، 

. ممکن است برخی از تجهیزاتی مندرج بر روی این کتابچه صحیح میباشد ، ظاهر، عملکرد، ابعاد، وزن، میزان مصرف سوخت، مشخصات و قابلیتهای خودرو طبق تاریخکاربرداطالعات مربوط به 

دام از اطالعات، تصاویر یا توضیحات موجود کمراجعه فرمایید(. به هیچ BAICای مجاز هات بیشتر به نمایندگیئی)برای جز شما منطبق نباشدذکر شده است با مدل خودرو  کتابچهکه در این 

 گونه تعهد قانونی وجود ندارد.هیچ کتابچه راهنمادر 
 مجاز نمی باشد.و ضبط یا توزیع آن به صورت الکترونیکی  فضای مجازیآن در  انتشار، کتابچهاین  برداری یا ترجمه تکثیر، نسخه شرکت سازندهبدون مجوز کتبی از 

و حق بازبینی این  ثیرحق تکو تمامی حقوق و مزایای آن را مطابق قانون  میباشد کتابچه راهنمادارد که به طور کامل مسئول اصالح، تفسیر و توضیح این می صراحت کامل اعالماین شرکت با 

 دستورالعمل حفظ خواهد کرد.
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 ایمنی رانندگی

 اطالعات کلی:

ها و تذکرات مربوط به عمدتاً اطالعات مهم، توصیه قسمتاین 

خود  یایمن حفظدهد. به منظوررانندگی ایمن را ارائه میچگونگی 

مطابق و سرنشینان، لطفاً با دقت این بخش را مطالعه بفرمایید و 

 .نماییدعمل  آن

 هشدار

را در خودرو نگه دارید.  کتابچه راهنمالطفاً این 

درصورت فروش خودرو به شخصی دیگر، لطفاً این 

 جدید تحویل دهید. مالکرا به  کتابچه

 هاتنظیم صحیح صندلی

هنگامیکه خودرو در حال حرکت است، تمامی سرنشینان باید 

 صورتو به  قرار دادهایستاده صاف حالت در را  خود پشتی صندلی

 استفاده نمایند.از کمربند ایمنی صحیح 

 همواره کمربند ایمنی را ببندید

برای  را ایمنی کامل، تواند در هر نوع از تصادفاتی میکمربند ایمن

تواند نقش حفاظتی مین هوااینکه کیسه . باکندفراهم  سرنشینان

کمربند ایمنی را ایفا کند، طوری طراحی شده است که تنها 

. بنابراین، عمل کند ودروخدرصورت تصادف جدی با جلو )یا عقب( 

باشد، اطمینان حاصل  مجهز به کیسه هوا حتی اگر خودروی شما

کمربند ایمنی را به طرز صحیح  خودروکنید که تمامی سرنشینان 

 باشند.بسته 

 صحیح کودکان در خودرو قرارگیری

، کودکان باید به صورت صحیح در صندلی بیشتر به منظور ایمنی

استفاده از صندلی جلو برای کودکان ممنوع و عقب قرار بگیرند 

. اگر کودکی کوچکتر از آن است که بتواند از کمربند ایمنی میباشد

 .از صندلی مخصوص کودکان استفاده نماییداستفاده کند، لطفاً 

 آسیب های ناشی از کیسه هوا توجه فرماییدبه 

فراهم  حفاظت و سالمت شما را در تصادفاتاینکه کیسه هوا  با

 که به آن بسیار نزدیک هایی ممکن است برای سرنشین لذاند، کمی

باعث صدمات در موقعیت مناسب قرار نگرفته باشند یا  هستند

و افراد جدی یا حتی مرگ شود. این خطر برای نوزادان، کودکان 

های رسد. لطفاً از تمامی دستورالعملکوتاه به حداکثر می بالغ با قد

 پیروی کنید. نماکتابچه راهاین 

با خودرو رانندگی غیر متعادل به هیچ وجه در حالت 

 نکنید

غیرمجاز است. در حالت  غیر متعادلرانندگی با خودرو در حالت 

توانایی شما برای واکنش نشان دادن به تغییرات  غیر متعادل،

با خودرو رانندگی  آن حالتیابد. بنابراین، در محیط کاهش می

 .نکنید 

 خود را کنترل کنید خودروسرعت 

منجربه آسیب های هایی است که  اصلی تصادف عاملسرعت باال 

تصادف نیز  احتمالشود. با افزایش سرعت میجدی و یا مرگ 

که با سرعت باال و بدون  نماییدیابد. اطمینان حاصل افزایش می

شرایط ایمنی با خودرو رانندگی نکنید.عالیم و توجه به 
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خودرو را در حالت ایمن نگه دارید

خطرناک هستند. به بسیارمکانیکی  مشکالتترکیدن الستیک یا 

فواصل  درمنظور کاهش احتمال رخ دادن چنین مشکالتی، لطفاً 

 .یت تایرها و خودرو را بررسی کنیدضعزمانی مشخص و

هشدار

تمرکز  که باشید مراقب خودرو، با رانندگی هنگام به ●

 یا سرنشینان با صحبت مانند خارجی عوامل با خور را

 .از دست ندهید تلفنی تماس برقراری

 کاهش شما واکنش قابلیت هنگامیکه وجه هیچ به ●

 و الکل مخدر، مواد مصرف. نکنید رانندگی است یافته

واکنش شما را کاهش می آور توانایی خواب داروهای

دهد.

 محدودیت و مرور و عبور مقررات طبق کامل طور به ●

 .کنید رانندگی سرعت

 و کنید کنترل را خودرو سرعت صحیح طور به لطفاً ●

 مناسب خودرو سرعت که کنید حاصل اطمینان همواره

 هوا و آب و ها ماشین حرکت جریان جاده، وضعیف

.باشد

حالت صحیح نشستن سرنشینان

 حالت صحیح نشستن راننده

بر مقدار خستگی راننده و  صحیححالت نشستن راننده به طور 

 گذارد.ایمنی رانندگی تاثیر می

و سرنشینان و  رانندهبه منظور اطمینان حاصل کردن از ایمنی 

، به راننده  در صورت تصادف آسیب های جدی و مرگکاهش 

 دستورالعمل های زیر را رعایت نماید:شود که توصیه می

متر بین سانتی 25حداقل  به گونه ای تنظیم نمایید که را فرمان ●

 شما و فرمان فاصله وجود داشته باشد. قفسه سینه

، و اطمینان حاصل تنظیم نماییدموقعیت مناسب در را صندلی●

کامل پدال  کنترلکنید که با اندکی خم کردن زانوی خود قادر به 

 گاز، ترمز و کالچ باشید.

فرمان با اندکی خم کردن آرنج  غربیلک بهتسلط کامل  از●

.نمایید اطمینان حاصل
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 آن باالیی لبه که کنید تنظیم طوری را سری پشت ●
 داشت وجود این امکان و باشد سر باالی سطحهم

 جای تا شدن خم هنگام به سرتان پشت که باشد
 .باشد نزدیک سریپشت به ممکن

مناسب تنظیم کنید تا  را با زاویه صندلی پشتی ●
 کمرتان کامالً با آن هماهنگ باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 حالت صحیح نشستن سرنشین جلو

به منظور اطمینان حاصل کردن از ایمنی سرنشین جلو و 

در صورت تصادف، آسیب های جدی و مرگ کاهش 

 موارد زیر را انجام دهد:سرنشین جلو باید 

را به گونه ای تنظیم کنید که فاصله استاندارد  صندلی ●

بین سزنشین و داشبورد رعایت شود و اطمینان حاصل 

نمایید که در صورت فعال شدن کیسه هوا دچار آسیب 

  نمیشوند.

تنظیم کنید که لبه باالیی آن  به گونه ای را سریپشت ●

باشد که  هسطح باالی سر باشد و امکان این وجود داشتهم

پشت سرتان به هنگام خم شدن تا جای ممکن به 

 سری نزدیک باشد.پشت

تنظیم کنید تا کمرتان به  را به گونه ای صندلی پشتی ●

 باشد. منطبق درستی با آن 

 .ببندید صحیح طور به را ایمنی کمربند ●
 .بگیرند قرار جلو صندلی جلوی فضای در باید پاها ●

 

 هشدار

در صورت آسیب های جدی و مرگ به منظور کاهش 

زیر را انجام  ایمنیتصادف، لطفاً به طور کامل اقدامات 

 دهید:

راننده نباید بیش از حد به فرمان نزدیک  سینه قفسه ●

دارد که  باشد. در غیر این صورت، امکان این وجود

کیسه هوا در صورت عملکرد منجر به آسیب های جدی 

 گردد.

 را فرمان بیرونی قسمت باید همواره راننده دست دو ●

( تا اطمینان 9و ساعت  3 ساعت وضعیت در) دارند نگه

تواند تمامی تجهیزات و حاصل شود که راننده می

 نشانگرهای مجموعه داشبورد را ببیند.

 سینه ا قفسهبتنظیم کنید تا  به گونه ای را فرمان ●

های ناشی از  باشد تا میزان آسیب در یک جهتراننده 

 عملکرد کیسه هوا کاهش یابد.

 حد از بیش که باشید مراقبت خودرو، حرکت حین در ●

را کج نکنید، کمربند ایمنی را به طور  پشتی صندلی

حفظ کنید تا  صحیح ببندید و حالت صحیح نشستن را

بروز صدمات جلوگیری در صورت ترمز اضطراری از 

 شود.
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 هشدار

در صورت آسیب های جدی و مرگ  به منظور کاهش

زیر را انجام  ایمنیتصادف، لطفاً به طور کامل اقدامات 

 دهید:

 داشبورد مجموعه به حد از بیش نباید جلو سرنشین ●

 دارد وجود این امکان صورت، این غیر در. باشد نزدیک

هوا باعث بروز صدمات جدی برای کیسه  عملکرد که

 سرنشین جلو شود.

 را پاهایتان که باشید مراقب خودرو، حرکت حین در ●

از قرار دادن پاهایتان  وی مجموعه داشبورد نگذارید،ر

بیرون از خودرو و جمع کردن پاها خودداری نمایید، 

ممکن است در صورت ترمز اضطراری  درغیر این صورت

 آسیب ببیند. یا تصادف

 حد از بیش که باشید مراقب خودرو، حرکت حین در●

 صحیح طور به را ایمنی کمربند نکنید، کج را پشتی

دید و حالت صحیح نشستن را حفظ کنید تا در ببن

جلوگیری  اترت ترمز اضطراری یا تصادف از صدمصو

 .شود

 سرنشین عقب نشستن حالت صحیح

به منظور اطمینان حاصل کردن از ایمنی سرنشین عقب و کاهش 

صورت تصادف، سرنشین عقب باید  آسیب های جدی و مرگ در

 زیر را انجام دهد: موارد

سطح را طوری تنظیم کنید که لبه باالیی آن هم سریپشت ●

باشد که پشت سرتان به  هباالی سر باشد و امکان این وجود داشت

 سری نزدیک باشد. هنگام خم شدن تا جای ممکن به پشت

 .دهد تکیه صندلی پشتی به و بنشیند قائم صورت به ●

کامال ی صندلی عقب قرار بدهد به طوریکه یجلو فضای در را پاها ●

 با کف خودرو در تماس باشد.

 .ببندید صحیح طور به را ایمنی کمربند ●

ایمنی مناسب طبق  اقدامات دارد، قرار خودرو در کودکی اگر ●

 مقررات انجام شود.

 سری را به طور صحیح تنظیم کنید پشت
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 هشدار

سری یا تنظیم صحیح آن اگر خودرو بدون وجود پشت

حرکت کند ممکن است به هنگام ترمز اضطراری یا 

تصادف منجر به صدمات جدی یا حتی مرگ شود! به 

صدمه/مرگ در صورت تصادف، منظور کاهش خطر 

 های زیر را انجام دهید:حتماً به طور کامل دستورالعمل

 داشته قرار نصب حالت در باید همواره سریپشت ●

 .شود تنظیم صحیح طور به و باشد

جه به اندام خود تو با باید سرنشینان تمامی ●

سری را به صورت صحیح آن تنظیم کنند. لبه پشت

سطح با باالی سر باشد و باید هم سری بایدباالیی پشت

پشت سر به هنگام خم شدن تا جای ممکن به 

 سری نزدیک باشد.پشت

 وجه هیچ به است، حرکت حال در خودرو هنگامیکه ●

را  خودرو نیاز، درصورت. نکنید تنظیم را سری پشت

سری را به حالت صحیح تنظیم کنید کنید، پشت متوقف

 و سپس دوباره رانندگی کنید.

 هاپدال 

 معرفی پدال ها برای خودروهای جعبه دنده دستی

 

 . پدال گاز1

 . پدال ترمز2

 . پدال کالچ3

اطمینان حاصل نمایید که تسلط کامل در حین حرکت خودرو، 

 برروی تمامی کالچ ها وجود داشته باشد و امکان حرکت کالچ ها

 نقطه وجود داشته باشد. آخرین تا

 

 اتوماتیک جعبه دندهمعرفی پدال ها برای خودروهای 

 

 . پدال گاز1

 . پدال ترمز2

اطمینان حاصل نمایید که تسلط کامل در حین حرکت خودرو، 

برروی تمامی کالچ ها وجود داشته باشد و امکان حرکت کالچ ها 

   تا آخرین نقطه وجود داشته باشد.
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هشدار

،  صورت نگیردحرکت پدال ها به خوبی درصورتیکه 

رود و به همین دلیل ممکن تصادف باال میوقوع احتمال 

 است سرنشینان صدمه جدی ببینند.

 قرار ندهیدپای راننده چیزی  زیربه هیچ وجه در قسمت 

و  کند حرکتها زیرا ممکن است به زیر قسمت پدال

. اگر راننده نتواند درصورت پدال ها گردد زحرکتمانع ا

رد اضطراری دیگر از پدال ترمز ایا مو نیاز به ترمز شدید

استفاده کند، ممکن است تصادف رخ دهد.

کفپوش طرف راننده

شود و بر حرکت پدالها تاثیری کفپوش در فضای پا ثابت می

 گذارد.نمی

هشدار

هنگام تعویض کفپوش، لطفاً کفپوشی با همان شکل، ●

 را استخودرو اندازه و ضخامتی که مناسب مدل 

انتخاب کنید تا از مشکالت حرکت پدال جلوگیری شود.

 فضای در کفپوش که کنید حاصل اطمینان لطفاً●

 نصب شده باشد.به درستی پای طرف راننده زیر

 قرار پا جای روی دیگری پوشش یا کفپوش هیچ ●

باعث تداخل در حرکت پدال  صورت، این غیر در. ندهید

ها میشود.
که ضخامت آن مناسب  مطمئن شویدبه هنگام نصب کفپوش، لطفاً 

ی باشد و کفپوش در حرکت پدالها تداخل ایجاد نکند و با آنها فاصله

 مشخصی داشته باشد:

پدالی که کامالً فشرده شده باشد را نشان  حرکت A فلش ●

 دهد.می

ی مناسب میان پدال و کفپوش را پس از فشار فاصله B فلش ●

دهد.کامل پدال نشان می
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 کمربند ایمنی

 اطالعات کلی:

  به منظور حفظ ایمنی، لطفاً کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندید!

باعث کاهش آسیب های جدی  ی صحیح از کمربند ایمنیاستفاده

 و مرگ میشود.

 

 ببندید.کتابچه راهنما  این در ذکرشده الزامات مطابق را کمربند ●

قبل از استفاده از کمربند ایمنی از عملکرد صحیح آن مطمئن  ●

 شوید.

 

 

 هشدار

در صورت تصادف،  آسیب های جدیبه منظور کاهش 

 های زیر را انجام دهید:حتماً به طور کامل دستورالعمل

 درست هنگامیکه تنها ایمنی کمربند حفاظتی نقش ●

رتیکه کمربند ایمنی درصو. است موثر شود استفاده

بسته نباشد یا به صورت غیرصحیح بسته شده باشد، 

 ممکن است خطر صدمه یا مرگ افزایش یابد.

 اضطراری ترمز درصورت ایمنی کمربند صحیح بستن ●

جدی را کاهش دهد.  اتتواند احتمال صدمیا تصادف می

 حالزمانی که خودرو در درمدتبه منظور حفظ ایمنی، 

حرکت است، شما و تمامی سرنشینان باید همواره 

 کمربند ایمنی خود را ببندند.

 خود ایمنی کمربند باید نیز توانکم افراد و باردار زنان ●

 این باشد، نشده بسته ایمنی کمربند اگر. ببندند ار

جدی  های آسیب دچار است ممکن نیز سرشنینان

 شوند. 

 

 

 

 

 

 هشدار

اً کمربند ایمنی را لطف خودرو، حرکت شروع از پیش ●

ببندید حتی اگر در ترافیک شهری قرار دارید. 

عقب باید کمربندهای خود  انجلو و سرنشین انسرنشین

 شخصی خود را حفظ کنند. ایمنیرا ببندند تا 

 هیچ است، حرکت حال در خودرو هنگامیکه ●

 پاهایش روی نوزادی یا کودک همراه به نباید سرنشینی

د، حتی اگر آن سرنشین خود ببند را ایمنی کمربند

 کودک باشد.

 وجه هیچ به است، حرکت حال در خودرو هنگامیکه ●

 .نکنید باز را ایمنی کمربند

ای )مانند شکننده وسیله هیچ برای را ایمنی کمربند ●

. در غیر این صورت ممکن است استفاده نکنیدشیشه( 

 آسیب ببینید.

ی در تسمه صحیح طور به باید ایمنی کمربند یزبانه ●

آن قرار بگیرد. در غیر این صورت، نقش حفاظتی 

 د.کمربند ایمنی موثر نخواهد بو
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 هشدار

 

که  لباس هرگونه لطفاً ایمنی، کمربند بستن هنگام به ●

. باعث ایجاد اختالل در کارکرد آن میشود را در آورید

درغیراین صورت ممکن است همسانی کمربند با بدن و 

 تغییر پیدا کند.نقش حفاظتی کمربند 

 و شود داشته نگه تمیز همیشه باید ایمنی کمربند ●

 بر است ممکن باشد شده کثیف شدت به که کمربندی

 .بگذارد تاثیر کمربند خودکار شدن جمع قابلیت

 و ببندند را خود ایمنی کمربند باید نیز باردار زنان ●

 روی فشار ایجاد از تا بگیرد قرار شکم زیر باید کمربند

 قسمت پایینی شکم جلوگیری شود.

 از دور باید و بنشینند قائم صورت به باید باردار زنان ●

 و مادر به آسیب خطر از تا بنشینند داشبورد یا فرمان

ی هوا جلوگیری کیسه عملکرد یا تصادف علت به جنین

 شود.

 کمربند نباید با کاغذ یا اقالمی مشابه قالب یحفره ●

جلوگیری  ضامنشود زیرا از ورود زبانه به  مسدود آن

 شود.می

 

 

 هشدار

، یا رابط،  آسیب دیده باشدچنانچه کمربند ایمنی • 

کننده آسیب قفل اجزاءکننده خودکار یا دستگاه جمع

باعث صدمات دیده باشد، ممکن است هنگام تصادف 

. بنابراین لطفاً به طور مرتب تمامی اجزای شدید شود

 ایمنی را بررسی کنید.کمربند 

 را آن یا کنید تعمیر خودتان را کمربند نکنید سعی ●

 کمربند،. کنید جدا را آن قطعات یا دهید تغییر

 وسیله به باید تسمه و زبانه کمربند، کنندهجمع

 تعمیر شوند.BAIC   مجاز  هاینمایندگی

 باشد یافته شکل تغییر تصادف علت به که کمربندی ●

تعویض شود BAICهای مجاز نمایندگی وسیله به باید

  حتی اگر ظاهر آن مشخصاً تغییر نیافته باشد.

های این فصل به ذکر جزئیات درباره حصول اطمینان دیگر بخش

پردازد. لطفاً توجه داشته باشید که حتی از حداکثر ایمنی شما می

، عمل کندی هوا اگر کمربند به درستی بسته شده باشد و کیسه

آسیب های شدید امکان جلوگیری کامل از  اتتصادف درصورت

 جدی وجود ندارد.

 ساده کمربند ایمنی جلو

جدی،  اتاست. درصورت تصادف سادهکمربند جلو کمربندی 

تا از حرکت بدن انسان  حرکت خواهد کردکمربند همزمان با آن 

 جلوگیری کند و بدین صورت از ایمنی اطمینان حاصل شود.

 پیش کشندهکمربند ایمنی جلو 

کشنده سیستم ایمنی صندلی جلو مجهز به کمربند ایمنی پیش

تصادف، دستگاه  سنسور، در هنگام وقوع تصادفات شدیداست. 

ی سیستم کمربند ایمنی را فعال خواهد کرد که به کشندهپیش

تا از خم شدن بیش  به سمت عقب هدایت میکندسرعت کمربند را 

نگامیکه نیروی ی شود. هاز حد سرنشین به سمت جلو جلوگیر

ی حد معینی فراتر برود، دستگاه محدودکننده ی کمربند ازکشنده

خواهد کرد تا فشار  تنظیمنیرو به طوری مناسب کمربند ایمنی را 

تا بدین  شود ی سرنشنین را کاهش دادهی سینهواردشده به قفسه

  ی ناشی از تصادف کاهش پیدا کند.صورت صدمه
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 ؟کمربند ایمنی الزامی میباشداستفاده از چرا 

تواند حرکت کند، کمربند میهنگامیکه خودرو از جلو تصادف می

 ات به حداقل برسد.رنشین را کاهش دهد تا صدمرو به جلوی س

 اصول فیزیکی تصادف در قسمت جلو

 

در حین حرکت خودرو، هم خودرو و هم سرنشینان دارای انرژی 

که شدت آن به سرعت خودرو و وزن سرنشین  جنبشی هستند

بستگی دارد. با افزایش سرعت و وزن، انرژی آزادشده به هنگام 

ای یابد. سرعت خودرو نقش تعیین کنندهتصادف نیز افزایش می

 50کیلومتر بر ساعت به  25دارد. درصورتیکه سرعت خودرو از 

بر برا 4رسد، انرژی جنبشی آزاد شده کیلومتر بر ساعت می

 گردد.می

 

 

درصورت سرنشینان خودرو از کمربند ایمنی استفاده نکنند، راگ

قسمت جلو، این سرنشین همچنان با سرعتی که خودرو  از تصادف

که  و حرکت خواهد کرد. اصول فیزیکیبه جل هقبل از تصادف داشت

در این مثال توضیح داده شدند تنها مربوط به تصادف از قسمت 

  بدین صورت است. اتانواع تصادف جلو نیست و برای
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 سرنشین از کمربند ایمنی عواقب عدم استفاده

های کوچک بسیاری از افراد بر این باورند که درصورت تصادف

توانند با پوشاندن بدنشان توسط دستها از صدمه جلوگیری می

 کنند. این تصور اشتباه است!

بندد، به را نمی پس از تصادف خودرو، سرنشینی که کمربند خود

، همچنان با سرعتی که خودرو قبل از تصادف داشت اینرسیعلت 

به جلو حرکت خواهد کرد. به دلیل اینکه خودرو با همان سرعت 

 کند، امکان دارد که سرنشین آسیب ببیند.حرکت نمی

 هشدار

مراقب باشید که به هنگام تصادف با دستها از بدن ● 

این صورت ممکن است خود حفاظت نکنید. در غیر 

 آسیب جدی ببینید.

 هوا کیسه. نیست ایمنی کمربند جایگزین هوا کیسه ●

 فراهم کمکی حفاظت تصادف درصورت تواندمی تنها

 فعال را هوا کیسه هاتصادف انواع تمامی و کند

 .است مهم بسیار کمربند صحیح بستن. کنندنمی

 صحیح صورت به باید نیز عقب صندلی سرنشینان ●

 .ببندند را خود ایمنی کمربند

 

حتی اگر سرعت خودرو پایین باشد، درصورت تصادف از قسمت 

جلو، فشار وارد شده به بدن انسان بسیار باال خواهد بود و برای 

  واهد بود که با دستان خود از بدنغیرممکن خ انسرنشین

از کمربند ایمنی محافظت کند. در نتیجه، سرنشینی که خود

به سمت جلو پرتاب خواهد شد و با شدتی زیاد استفاده نکرده باشد 

 برخورد خواهد کرد. غیرهجلو یا  شیشهبا فرمان، داشبورد، 

 

ببندند.  را سرنشینان صندلی عقب نیز باید به صورت صحیح کمربند

زیاد  سرعتدر غیر این صورت به هنگام تصادف از قسمت جلو با 

به جلو پرتاب خواهند شد. سرنشین صندلی عقبی که کمربند 

بندد، نه تنها ممکن است به خود آسیب برساند، ایمنی خود را نمی

 دهد.بلکه سرنشینان دیگر را نیز در معرض خطر قرار می
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تواند سرنشین را به حالت مناسب محدود بستن صحیح کمربند می

نشین جلوگیری کند و بدین ترتیب ی سرارادهسازد، از حرکت بی

 ای که ممکن است بر سرنشین وارد شود را کاهش دهد.صدمه

تواند بیشتر انرژی جنبشی تولیدشده هنگام کمربند ایمنی می

تاشوی ضدتصادف فرمان تصادف را جذب کند. همچنین، قسمت 

اری از قدتوانند مخودرو نیز می فعالهای ایمنی و دیگر سیستم

تولیدشده توسط ضربه را بگیرند تا به کمربند ایمنی برای انرژی 

 شود کمک کنند.کاهش آسیبی که به سرنشین وارد می

 

 

 هشدار

 صحیح حالت به همواره لطفاً خودرو، حرکت حین در ●

 مراقب. ببندید را ایمنی کمربند همواره و بنشینید

 هیچ به است، حرکت حال در خودرو هنگامیکه باشید

 .نکنید باز را ایمنی کمربند وجه

 به سرعت آن رایا با  ه کمربند آسیب نرسانیدب ●

 .نکشید

 ازپوشیدن لطفاً ایمنی، کمربند بستن هنگام به ●

که باعث اختالل در کارکرد کمربند  هرگونه لباس

)اگر چنین لباسهایی میشود خودداری نمایید

صورت اید، لطفاً اول آنها را درآورید(. درغیراین پوشیده

 ممکن است همسانی کمربند با بدن تغییر پیدا کند.

ربند ایمنی را تمیز و در کم سیستم همواره لطفاً ●

وضعیت مناسب نگه دارید و نگذارید هیچگونه ماده یا 

 ی کمربند بشود.مایع خارجی وارد تسمه

 ایمنی المپ هشداردهنده عدم بسته بودن کمربند

 
هنگامیکه خودرو در حال حرکت است، اگر راننده کمربند خود را 

نبسته باشد، المپ هشدار کمربند راننده همواره روشن خواهد بود. 

هرکدام از  وجودهنگامیکه کمربند بسته نشده باشد، درصورت 

نیه شنیده خواهد شد و ثا 120شرایط زیر، بوق کوتاهی به مدت 

 د:چشمک خواهد زدهنده  رالمپ هشدا

کیلومتر در  2.5ثانیه از  60 از بیش مدت به خودرو سرعت اگر ●

ساعت فراتر برود )درصورتیکه خودرو در حین حرکت متوقف بشود، 

محاسبه خواهد  ابتدای خودرو از این زمان پس از حرکت دوباره

  شد(.



17 کمربند ایمنی

X25 

المپ هشداردهنده عدم بسته بودن کمربند سرنشین 

 جلو*

متر حرکت کرده باشد )درصورتیکه  500 از بیش خودرو اگر ●

خواهد  حذفی حرکت خودرو در حین حرکت متوقف بشود، فاصله

 شود(.محاسبه می ابتدای خودرو از شد و پس از حرکت دوباره

 ساعت است.برکیلومتر 25 از بیش سرعت ●

کمربند ایمنی  هشدارصدای  غیرفعالشرایط 

 سرنشین جلو

، صدای هشدار  وجود داشته باشددرصورتیکه هرکدام از شرایط زیر 

 متوقف خواهد شد اما نشانگر هشدار همچنان روشن خواهد ماند:

 ثانیه به صدا درآمده باشد. 120بیش از  کوتاه بوق صدای ●

 .شود گرفته کار به عقب دنده ●

هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو اتمامشرایط 

.باشد بسته را خود کمربند جلو سرنشین ●
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 ایمنی را به طور صحیح ببندیدکمربند 

 کمربند ایمنی جلو را ببندید

 

صندلی جلو و پشت سری آن را به درستی تنظیم کنید، کمربند 

کمربند ایمنی را  قالبایمنی را آهسته و با آرامش بیرون بکشید، 

کرده تا کمربند ایمنی را ببندید. هنگامی که زبانه درون  ضامنوارد 

 تسمه قفل شود، صدایی شبیه صدای کلیک شنیده خواهد شد.

 شدهدن شما و همچنین حالت تنظیمب اندامطول کمربند به 

 صندلی بستگی خواهد داشت.

کمربند  فشاراگر امکان بیرون کشیدن کمربند وجود ندارد، لطفاً با 

کمربند را به آرامی بیرون  دوباره را بیرون بکشید و رها کنید؛ سپس

 بکشید.

 هشدار

اگر امکان بیرون کشیدن کمربند وجود ندارد، لطفاً در 

اسرع وقت خودرو را برای بررسی و تعمیر نزد 

 ببرید.BAICهای مجاز نمایندگی

 کمربند ایمنی پشت را ببندید

 

اید، همواره به صورت قائم هنگامیکه روی صندلی عقب نشسته

بنشینید و تا جای ممکن به پشتی صندلی تکیه دهید و به آن 

آن را به درون  قالب ا بیرون بکشید و نزدیک باشید. کمربند ر

. هنگامی که زبانه بسته شودوارد کنید تا کمربند ایمنی  ضامن

قفل شود، صدایی شبیه صدای کلیک شنیده خواهد  ضامندرون 

 شد.

  

 نکات

کمربند ایمنی وسط صندلی عقب در ازروش استفاده  ●

 شکل نشان داده شده است و برای کمربندهای دو طرف

 است. صورتصندلی عقب، روش استفاده به همان  دیگر
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 هشدار

وجود ندارد کمربندی که  این امکاندرصورت تصادف، 

به درستی بسته نشده است حفاظت مناسبی ارائه دهد 

 و ممکن است به سرنشینان آسیب جدی وارد شود.

 بود خواهد موثر خوبی به زمانی ایمنی کمربند نقش ●

 به کمربند و باشد صحیح سرنشین نشستن حالت که

 .باشد شده بسته درستی

مربوط به خودش  ضامنهر کمربند باید وارد  قالب ●

 وارد شود.

 حالت کمربند

 

در طراحی کمربند ایمنی اسکلت بدن انسان به طور کامل در نظر 

 گرفته شده است )مانند استخوان لگن، استخوان سینه و شانه(.

تنها زمانیکه کمربند به درستی بسته شده باشد نقش حفاظتی آن 

کامالً موثر خواهد بود. حالت نشستن نادرست نقش حفاظتی 

آسیب های کمربند را کاهش خواهد داد و ممکن است منجر به 

عمل به علت تصادف  هوا در حین تصادف شود. اگر کیسه جدی

ی که به حالت ، فشار ناشی از آن ممکن است برای سرنشینکند

 جدی یا حتی مرگ شود. های نادرست نشسته است باعث آسیب

 

 

 

 

  

 هشدار

نقش حفاظتی کمربند ایمنی تنها زمانی به طور کامل 

گردد که پشتی صندلی در حالت عمودی قرار ایفا می

و کمربند ایمنی به طور صحیح بسته شده  گرفته باشد

که  است. درصورت تصادف، ممکن است کمربند ایمنی

 به سرنشین آسیب بزند! باشد شدهندرست بسته 

 .ی سرنشین رد خواهد شدمیان شانه از ایمنی کمربند ●

ی سرنشین ی سینهقفسه روی و صاف ایمنی کمربند ●

 خواهد بود.

 یا شکم روی و باشد نشده بسته محکم کمربند اگر ●

 ، ممکن است سرنشین آسیب ببیند.بکند گردن حرکت
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 ارتفاع کمربند ایمنی را تنظیم کنید

 

کمربند را به سمت باال یا پایین حرکت  کنندهقسمت هدایت

دهید تا ارتفاع کمربند به طور مناسبی با بدن هماهنگ 

 باشد:

 گشا را نگه دارید.قفل/قفلی . دکمه1

کمربند را به سمت باال یا پایین  کننده. قسمت هدایت2

حرکت دهید تا کمربند را به حالتی درآورید که برای 

 اندامتان مناسب باشد.

 گشا را رها کنید.ی قفل/قفل. دکمه3

. پس از اتمام تنظیم ارتفاع کمربند، لطفاً کمربند را بکشید 4

کننده کامالً قفل شده آیا قسمت هدایتو بررسی کنید که 

 است یا خیر.

 استفاده کمربند ایمنی برای خانم های باردار

 

، بهترین روش برای حفاظت از شما است باردار خانمیاگر 

ببندید و  را و جنین این است که همواره کمربند ایمنی

بگذارید به هنگام رانندگی یا نشستن در خودرو، کمربند در 

 عبور کند. شکمترین قسمت از کنار پایین

به هنگام رانندگی با خودرو، باید همواره به حالت قائم 

بنشینید، صندلی راننده را به سمت عقب ببرید تا به حالت 

مناسب برسید و اطمینان حاصل کنید که به راحتی 

 انید با خودرو رانندگی کنید.تومی

به هنگام نشستن روی صندلی جلو، لطفاً صندلی را تا جای 

ممکن عقب ببرید. این کار خطر وارد شدن آسیب به مادر 

ی هوا کیسه عمل کردنو جنین را به هنگام تصادف یا 

 دهد.کاهش می

  

 گشادکمه قفل/قفل
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 کمربند ایمنی باز کردن

 

 قالبکمربند ایمنی فشار داده شود،  ضامنقرمز روی  . اگر دکمه1

 .آمدکمربند به طور خودکار بیرون خواهد 

سمت ، لطفاً کمربند را با دست به آمدن قالب. پس از بیرون 2

 کننده بازگردانید.جمع

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

در حین حرکت خودرو ، باز کردن کمربند ممنوع است. 

در غیر این صورت، ممکن است منجر به آسیب جدی 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

 آمدند، لطفاً پس از بیرون کمربن کردن باز هنگام به ●

، کمربند را با دست جمع کنید تا از آسیب رساندن قالب

به سرنشین به هنگام حرکت سریع کمربند  قالب

 جلوگیری شود.
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 کمربند ایمنی* پیش کشنده

پیش کشنده در برخی از مدلهای خودرو، صندلی جلو مجهز به 

کند، . هنگامیکه خودرو از جلو، کنار یا عقب تصادفی شدید میاست

کمربند ایمنی را فعال خواهد کرد و  پیش کشنده سنسورخودرو 

حرکت رو به جلوی  از تا رابه عقب کشاندهکننده کمربند جمع

 شود. جلوگیریسرنشین 

ی کمربند تنها یک بار قابل استفاده است و کشندهدستگاه پیش

پس از استفاده باید تعویض شود. درصورت تصادف جزئی از جلو، 

تصادف از کنار، تصادف از عقب، واژگونی یا تصادفی که از جلو فشار 

کمربند ایمنی  پیش کشنده، احتمال دارد که را وارد می کند کمی

 کار نکند.

 اطالع

ه کمربند ایمنی، دود پیش کشند شدن فعال هنگام ●

ای عادی است و متصاعد خواهد شد. این پدیده کمی

 باشد، بنابراین نگران نشوید.ی آتش نمینشانه

کننده کمربند ایمنی انداختن جمع بیرون هنگام ●

شده، لطفاً طبق مقررات ایمنی مرتبط عمل استفاده

مقررات ایمنی با BAICهای مجاز کنید. نمایندگی

توانند خدمات مشاوره در مرتبط آشنا هستند و می

 اختیارتان بگذارند.

 

های تحت هرکدام از شرایط زیر لطفاً در اسرع وقت با نمایندگی

 تماس حاصل فرمایید:BAICمجاز 

( هایی که در شکل مشخص شده قسمت) خودرو جلویی قسمت ●

کمربند ایمنی کار کننده در تصادف ضربه خورده است اما جمع

 کند.نمی

 خراشیده، آن اطراف نواحی یا و ایمنی کمربند کنندهجمع ●

 .باشند دیگر هایآسیب دارای یا شکسته

 کننده کمربند ایمنیعملیات مربوط به جمع

کننده کمربند ایمنی بخش مهمی از سیستم کمربند ایمنی جمع

)از جمله  کننده کمربند ایمنیاست. هر عملیات مربوط به جمع

کننده کمربند ایمنی به منظور تعمیر اجزای جداسازی و نصب جمع

انجام شود. در غیر BAICهای مجاز نمایندگی توسطدیگر( باید 

کننده کمربند ایمنی آسیب ببیند و این صورت ممکن است جمع

 درصورت تصادف به درستی کار نکند.
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 هشدار

 هایی نمایندگیکننده کمربند ایمنی به دست اگر جمع

د یا به دست باش مجاز شناخته نمیBAICکه از سوی 

کمربند  پیش کشندهتعویض شود یا اگر  مجربغیر افراد

ایمنی مطابق با مقررات به درستی استفاده نشود، خطر 

 یابد.درصورت تصادف افزایش می آسیب های جدی

کمربند ایمنی  پیش کشنده نصب یا جداسازی تعمیر، ●

 خودتان ممنوع است. توسط

کمربند ایمنی  پیش کشنده به مربوط عملیات هرگونه ●

کمربند ایمنی  پیش کشنده)از جمله جداسازی و نصب 

های نمایندگی توسطدیگر( باید  به منظور تعمیراجزای

 انجام شود.BAICمجاز 

کمربند  پیش کشنده فعالسازی امکان بار یک تنها ●

 کمربند ایمنی استفاده پیش کشندهایمنی وجود دارد. 

 شده باید تعویض گردد.
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 سیستم کیسه هوا

 
عمل هوا  شدید بین خودرو و یک مانع، کیسهدرصورت تصادف 

شود تا از آسیب پر از گاز می کیسه ایو تبدیل به  خواهد کرد

 جلوگیری شود. تصادفدیدن سرنشین به علت 

 کیسه ماندر مورد برخی تصادفها، ممکن است سیستم به طور همز

هوای کنار صندلی جلو  * و کیسه کیسه هوا پرده ایهوای جلو، 

 * را فعال کند.

 

 

 

 

 

هوا در مدت زمان بسیار  صورت تصادف شدید، ممکن است کیسهدر

صحیح ن ابراین سرنشین باید حالت نشست. بنعمل کندکوتاهی 

داشته باشد و کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندد تا از آسیب 

جدی جلوگیری شود. درصورت تصادف بسیار شدید، ممکن است 

هوا در  بسته است به درون فضایی که کیسهسرنشینی که کمربند ن

عمل هوایی که به سرعت  حرکت کند و کیسه عمل می کندآن 

آسیب های جدی و حتی مرگ ممکن است منجر به  می کند

 سرنشین بشود.

هوا حفظ کند تا اطمینان  ی مناسبی از کیسهین باید فاصلهسرنش

هوا و حفاظت موثر از  کامل کیسه عملکردحاصل شود که امکان 

 سرنشین وجود دارد.

هوا به سرعت خودرو بستگی  کیسه عمل کردن یا عمل نکردن

که با خودرو برخورد کرده است، جهت تصادف  مانعیندارد بلکه به 

و تغییر در شتاب خودرو بستگی دارد. بنابراین، حتی اگر خودرو به 

ی هوا هنگام تصادف آسیب جدی ببیند، احتمال دارد که کیسه

 .عمل نکند

 

 

 

 

 

بسته به فشار ناشی از بدن  توانندهای هوا با طراحی خاص میکیسه

شده را کنترل کنند و بدین ترتیب به سرنشین، میزان گاز تخلیه

 آرامی از سر و قسمت باالیی بدن محافظت کنند. هنگامیکه کیسه

، ممکن است دودی متصاعد شود. این عادی است و عمل کند هوا 

 به معنای آتش گرفتن خودرو نیست. لطفاً نگران نشوید.

 

 هشدار

شود ی هوا تولید میکیسه عمل کردنپودری که حین 

تنگی نفس یاممکن است پوست یا چشم را اذیت کند و 

کیسه هوا، لطفا از آب  عمل کردنرا تشدید کند. پس از 

گرم و صابون برای شستشوی کامل پوست استفاده 

 کنید.
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 چرا بستن کمربند و نشستن به حالت صحیح مهم است؟

جهت حفظ ایمنی خود و سرنشینان، لطفاً قبل از رانندگی به موارد 

 زیر توجه کنید:

 .ببندید صحیح طور به را ایمنی کمربند همواره ●

 .کنید تنظیم صحیح صورت به را فرمان و راننده صندلی موقعیت ●

 .کنید تنظیم را جلو سرنشین صندلی موقعیت صحیح طور به ●

 .کنید تنظیم صحیح طور به را سریپشت ●

ندلی مناسب کودکان استفاده کنید تا از کودکان درون ص از ●

 خودرو حفاظت شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

. انجام میشودهوا در زمان کوتاهی  کیسه عمل کردن

اگر حالت نشستن شما نادرست باشد، ممکن است 

 مطمئنصدماتی بسیار شدید وارد شود. بنابراین، لطفاً 

که در حین حرکت خودرو، تمامی سرنشینان  شوید

 همواره به حالت صحیح بنشینند.

درصورت ترمز اضطراری یا تصادف، سرنشینی که 

کمربند خود را نبسته باشد ممکن است وارد فضای 

هوا متعاقباً ممکن  کیسه عمل کردنوا شود و ه کیسه

است به چنین سرنشینی آسیب بسیار شدید وارد کند 

 (.ان)مخصوصاً برای کودک

ی هوای جلو حفظ ی خود را با کیسهتا جای ممکن فاصله

کامل  عمل کردنکنید تا درصورت تصادف، امکان 

ی هوا و فراهم کردن بهترین حفاظت وجود داشته کیسه

 باشد.

صندلی کودک روی صندلی قراردادن خطرات ناشی از 

 جلو

 

ممنوع  کودک روی صندلی جلو در جهت مخالفصندلی  قراردادن

است. در غیر این صورت ممکن است کیسه هوای سرنشین جلو 

و  وارد نمایدبه شدت به صندلی کودک ضربه  عمل کردنهنگام 

جدی یا آسیب های باعث صدماتی به کودک شود که منجر به 

  مرگ بشود.
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 نقص سیستم کیسه هوادهنده هشدار  چراغ

 

، شما را کیلومتر نقص کیسه هوا روی صفحه دهنده هشدار چراغ

 کند.کیسه هوا آگاه می عملکرد از هرگونه نقص در

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  استارتهنگامیکه سوئیچ 

راننده روشن  رسانیاطالع برای  دهنده هشدار چراغنشده است، 

 شود.چند ثانیه خاموش میبعد از خواهد شد و 

درصورتیکه هرکدام از موارد زیر رخ دهد، به معنای این است که 

 شده است و درصورت تصادف کیسه مشکلر سیستم کیسه هوا دچا

به نخواهد کرد. لطفاً برای بررسی  عملهوا به صورت عادی 

 نمایید.مراجعه  BAICمجاز  های نمایندگی

قرار دارد و موتور « ON»در حالت استارت  سوئیچ هنگامیکه ●

هوا روشن  نقص کیسه دهندههشدار چراغنشده است،  روشن

 نخواهد شد.

قرار دارد و موتور « ON»در حالت  ستارتامیکه سوئیچ اهنگ ●

ی هوا روشن نقص کیسه دهندههشدار چراغروشن نشده است، 

 خواهد شد اما چند ثانیه بعد خاموش نخواهد شد.

نقص کیسه هوا روشن  دهنده هشدار چراغ خودرو، حرکت هنگام●

 خواهد شد.

 هشدار

هوا همواره روشن  هشدار نقص کیسه چراغدرصورتیکه 

کیسه هوا دارای است، به این معناست که سیستم 

. عمل نخواهد کرد و به صورت عادی مشکل میباشد 

. لطفاً عمل نکندهوا  ممکن است درصورت تصادف کیسه

مراجعه  BAICمجاز های نمایندگی  بهبرای بررسی 

 .نمایید

 هوا کیسه جایگزینینگهداری، تعمیرات و 

اجزای سیستم کیسه هوا روی بخشهای مختلفی از خودرو نصب 

جمله  )ازیات مربوط به سیستم کیسه هواعمل گونهاند و هرشده

جداسازی و نصب سیستم کیسه هوا به منظور تعمیر اجزای دیگر( 

انجام شود. در غیر این BAICهای مجاز نمایندگی توسط باید 

صورت ممکن است سیستم کیسه هوا آسیب ببیند و درصورت 

 عمل کند یا اصال عمل نکند.تصادف به صورت غیرعادی 

هوا، اطمینان  کیسه نیجایگزیاستفاده از خودرو یا  عدمبه هنگام 

  کنید.حاصل کنید که طبق مقررات ایمنی مرتبط عمل می
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 هشدار

 توسطاطمینان حاصل کنید که سیستم کیسه هوا 

بررسی و تعمیر شود. BAICنمایندگی مجاز 

افراد درصورتیکه سیستم کیسه هوا به دست 

تعمیر نشود، BAICمجاز  های یا نمایندگی غیرمجرب

، زیرا دهدافزایش می جدی راآسیب های خطر 

درصورت تصادف سیستم کیسه هوا فعال نخواهد شد 

یا هنگامیکه که نیازی به آن نیست فعال خواهد شد و 

جدی یا حتی مرگ  های بدین صورت منجر به آسیب

 خواهد شد.

را روی فرمان یا سطح  وسیله ایهیچ وجه هیچ  به ●

داشبورد که باالی کیسه هوای جلو است نگذارید یا 

 .نچسبانید

 تلفن نگهدارنده یا دفتر مانند اجسامی وجه هیچ به ●

باالی کیسه هوای صندلی جلو  همراه را روی شیشه

نصب نکنید. در غیر این صورت ممکن است هنگامیکه 

ب کیسه هوای جلو فعال میشود به سرنشینان آسی

 برساند.

 

 

 

 هشدار

داشبورد، لطفاً تنها از  یا فرمان کردن تمیز هنگام ●

ی مرطوب به آب استفاده کنید ی خشک یا پارچهپارچه

ل است برای تمیز ای که حاوی حالمواد شوینده و از

هوا استفاده نکنید. ممکن است  کردن قسمت کیسه

شدن و با فعال باعث تغییر حالت سطح آنها بشود حالل 

شده به سرنشین های پالستیک شکستههوا، تکه کیسه

 جدی وارد کنند.های آسیب 

سیستم کیسه هوا وجود  فعالسازی امکان بار یک تنها ●

 شده باید تعویض گردد.هوای استفاده دارد. کیسه

هوا )از جمله  کیسه به مربوط عملیات هرگونه ●

هوا به منظور تعمیر اجزای  کیسه جداسازی و نصب

 های مجازنمایندگی توسطدیگر مانند فرمان( باید 

BAICمجاز  های انجام شود، زیرا نمایندگی BAIC از

های واجد شرایط تعمیر و تکنسینجهت  های ویژهابزار

 برخوردار است.

 

 

 

 

 

 هشدار

را روی  تلفن همراهمی مانند نگهدارنده لیوان یا اجسا● 

 پوشش بخش کیسه هوا نصب نکنید.

 را هوا کیسه سیستم اجزای از هیچکدام نکنید سعی ●

 .کنید نصب یا جدا تعمیر،

تواند کرده می چنانچه خودرو اوراق شده است، کیسه هوای عمل

آن باید توسط  ایمن جداسازی. بنابراین باعث ایجاد خطر شود

  خاص انجام شود. های متخصصان و در محیط
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 هوای قسمت جلو کیسه

 

هوای راننده همانطور که با فلش نشان داده شده است در  کیسه

در آن قسمت « AIR BAG»وسط فرمان قرار دارد و عالمت 

 .مشخص شده است

 

 

هوای سرنشین جلو همانطور که با فلش نشان داده شده  کیسه

ر آن د« AIR BAG»است در  باالی داشبورد قرار دارد و عالمت 

 .قسمت مشخص شده است

 ی هوای جلو عمدتا دارای سه بخش است:کیسه

 واحد کنترل کننده کیسه هوا. 1

 . دو عدد کیسه هوا 2

 صفحه کیلومترنقص کیسه هوا که داخل  دهندههشدار چراغ. 3

 قرار دارد

شود. کیسه هوا بررسی می کننده کیسه هوا توسط واحد کنترل

ار دارد و موتور روشن قر« ON»در حالت  استارتهنگامیکه سوئیچ 

اطالع ی هوا برای نقص کیسه دهنده هشدار چراغنشده است، 

 شود.راننده روشن خواهد شد و چند ثانیه بعد خاموش می رسانی

های هوای جلو به د آمدن ضربه شدید از جلو، کیسهدر صورت وار

کنند و سر و ای عمل میعنوان مکمل کمربند ایمنی سه نقطه

 نمایند.قفسه سینه راننده و سرنشین صندلی جلو را محافظت می

سیستم کیسه هوا جایگزین کمربند ایمنی نیست و تنها بخشی از 

نقش حفاظتی است. توجه:  فعال در خودروسیستم حفاظت ایمنی 

گردد که کمربند کمربند ایمنی تنها زمانی به طور کامل ایفا می

ایمنی به طور صحیح بسته شده باشد و پشتی صندلی به درستی 

تنظیم شده باشد. بنابراین، با هدف پیروی از مقررات مرتبط و به 

  منظور حفظ ایمنی، لطفاً کمربند ایمنی را ببندید.
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 هشدار

هوا وجود دارد، زمانیکه سرنشین  کیسهحتی هنگامیکه 

کمربند را نبسته باشد یا به صورت نادرست بسته باشد، 

هوا به سرنشین آسیب  کیسه عمل کردنممکن است با 

جدی وارد شود. بنابراین،تمامی سرنشینان باید به 

 خود را ببندند.ایمنی صورت صحیح کمربند 

 

 اطالع

 انجامهوای جلو در زمان کوتاهی  کیسه عمل کردن

میشود تا درصورت رخ دادن برخورد دوم در تصادف 

 امکان فراهم کردن حفاظت وجود داشته باشد.

هوا،  عادی کیسه عمل کردنبه منظور حصول اطمینان از امکان 

 هوا و سرنشین وجود داشته باشد. هیچ مانعی نباید بین کیسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

 کیسههوای فرمان و  اشیاء در نزدیکی کیسهقرار دادن 

را هنگامیکه خودرو هوای باالی داشبورد ممنوع است زی

و شود، می هوا  کند باعث فعال شدن کیسهتصادف می

این اشیاء ممکن است پرتاب شوند و به سرنشینان 

 برساند.آسیب 

 کند؟کیسه هوای جلو چگونه کار می

 

کیسه هوا انرژی  کننده کنترلدرصورت تصادف جلو، واحد 

کند آیا الزم کند و تعیین میتولیدشده توسط تصادف را بررسی می

 یا خیر. دنعمل کنهای هوای جلو است کیسه

هوا به سرعت خودرو بستگی ندارد  کیسه عمل کردن و عمل نکردن

که با خودرو برخورد کرده است، جهت تصادف و  مانعیبلکه به 

و بستگی دارد. بنابراین، ممکن است کیسه تغییر در شتاب خودر

های جزئی باز نشود و اینگونه تصادفات نیز منجر به هوا در تصادف

صدماتی گردد. برخی از تصادفهای از جلو که به نسبت جزئی 

  های هوا شوند.شدن کیسه فعالهستند نیز ممکن است باعث 
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کمربند در صورت تصادف جدی از ناحیه جلو، دو کیسه هوای جلو و 

 نمایند.ایمنی عمل کرده و محافظت ایجاد می

 اطالع

هوای جلو به هنگام تصادف از عقب، تصادف  کیسه

و همچنین  عمل نمی کندجزئی از جلو یا تصادف از کنار 

 . به عالوه، کیسهعمل نمی کندبه هنگام واژگونی خودرو 

اضطراری یا حرکت خودرو  هایهوای جلو به هنگام ترمز

 نخواهد کرد. عمل ناهموارای در جاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

بندد یا سرنشینی که به طور صحیح کمربند خود را نمی

نشیند، ممکن است درصورت به حالت صحیح نمی

سیب جدی ببیند یا حتی جان خود را از دست آتصادف 

 بدهد.

 باید سرنشینان تمامی خودرو، حرکت شروع از پیش ●

 صحیح حالت به و ببندند را خود کمربند صحیح طور به

 .بنشینند

د حرکت است، اجازه ندهی حالدر خودرو هنگامیکه ●

خانگی  ات)مخصوصاً کودکان(، یا حیوانسرنشین دیگری

هوا قرار  فضای بین سرنشین جلو و کیسه اجسام دریا 

داشبورد که د. به هیچ وجه شیئی را روی فرمان یا نبگیر

 زیر آن کیسه هوا نصب شده است نگذارید یا نچسبانید.

هوای جلو را به  کیسه از بخشی هیچ وجه هیچ به ●

 دست خودتان تعمیر یا تنظیم نکنید و تغییر ندهید.

 بار قابل استفاده است. اگر کیسههوا تنها یک  کیسه ●

هوا و  تصادف فعال شده است، لطفاً کیسههوا به علت 

های مجاز را در نمایندگیبه آن شهای مرتبط بخ

BAIC.تعویض نمایید 

 

های مجاز شرایط زیر لطفاً در اسرع وقت با نمایندگی وجودتحت 

BAIC:تماس حاصل فرمایید 

 عمل کرده باشد.هوای جلو  کیسه ●

هایی که در شکل مشخص شده  قسمت) خودرو جلویی قسمت ●

 عمل نکند.( در تصادف ضربه خورده است اما کیسه هوای جلو است

 شکل در فلش با که قسمتی) جلو سرنشین هوای کیسه پوشش ●

، شکسته شده یا به نوعی مخدوش شده باشد( است شده داده نشان

  خراب شده است.
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 هنگتم بروز تصادف

 

کیسه هوا  کننده درصورت تصادف از جلو، واحد کنترل

تصادف از جلو  سنسورشده از دریافتسیگنال های براساس 

عمل کنند های هوا کند که کیسهشتاب تعیین می سنسورو 

 یا خیر.
 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

هوا، برخی از اجزای آن بسیار  کیسه عمل کردنپس از 

داغ خواهند بود. به همین دلیل قبل از خنک شدن آنها 

 را لمس نکنید.

طراحی شده است که وقتی از سوی  گونه ایکیسه هوای جلو به 

کند ، به نحوی مشخص گاز سرنشینی که رو به جلو حرکت می

کند تا به آرامی از سر و قسمت باالیی بدن سرنشین تصاعد می

را هوا همچنان گاز  حفاظت کند. پس از رخ دادن تصادف، کیسه

 تا میدان دید جلو را در حد مناسبی نگه دارد. خارج می کند

هوا بالفاصله و با  های درصورت تصادف، کیسه حفاظت ر به منظو

هوا، دود  کیسه عمل کردن. هنگام کردد نخواه عملسرعت باالیی 

ی ای عادی است و نشانهخفیفی متصاعد خواهد شد. این پدیده

 باشد، بنابراین نگران نشوید.آتش نمی

 نشستن طریقه 

صورت تصادف برای اطمینان از بهترین عملکرد محافظتی در 

 شدید، کیسه هوای جلو باید طی زمان مشخصی عمل کند.

، ممکن هوای جلو بیش از حد نزدیک باشد اگر سرنشین به کیسه

صورت سرنشین یا به بخشهای دیگری از بدن به  هوا است کیسه

« صحیح نشستن سرنشین طریقه»لطفاً به بخش وی آسیب بزند )

 مراجعه کنید(. 7در صفحه 

 هشدار

به منظور کاهش صدمات ناشی از باز شدن کیسه هوای 

جلو، راننده و سرنشین جلو باید همواره کمربند ایمنی 

، ضروری است راننده و سرنشین همچنینرا ببندند. 

تنظیم کنند تا  به گونه ایجلو موقعیت صندلی خود را

داشته  وجود  هوای جلو فاصله کافی بین خود و کیسه

 باشد.

  



 سیستم کیسه هوا 32

 

X25 

 جانبی جلو* هواهای کیسه

 

هوای جانبی همانطور که با فلش مشخص شده است در کنار  کیسه

شده صندلی جلو و زیر پشتی صندلی قرار دارند )صندلی مشخص

در آن « AIR BAG»در شکل صندلی راننده است(. عالمت 

 .قسمت مشخص شده است

 هوای جانبی عمدتا دارای سه بخش است: کیسه

 کیسه هواواحد کنترل کننده . 1

 صندلی جلو تکیه گاههوای جانبی در  . کیسه2

صفحه کیلومتر نقص کیسه هوا که داخل  دهندههشدار چراغ. 3

 میباشد

شود. بررسی میواحد کنترل کننده کیسه هوا کیسه هوا توسط 

ار دارد و موتور روشن قر« ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

 اطالع رسانیهوا برای  نقص کیسه دهندههشدار چراغنشده است، 

 شود.راننده روشن خواهد شد و چند ثانیه بعد خاموش می

ند را به اگر راننده و سرنشین جلو به حالت عادی بنشینند و کمرب

را برای قسمت الزم هوای جانبی حفاظت  طور صحیح ببندند، کیسه

 کند.فراهم می بغلدرصورت تصادف شدید از  بدنباالیی 

هوا  ، گاز بالفاصله در کیسهعمل می کندیکه که سیستم هنگام

شود تا حفاظت می پر از گازی هوا بالفاصله شود و کیسهمتصاعد می

هوا، دود  کیسه عمل کردنرا در تصادف فراهم کند. هنگام  الزم

ی ای عادی است و نشانهخفیفی متصاعد خواهد شد. این پدیده

هوایی که با گاز پر  شوید. کیسهشد، بنابراین نگران نباآتش نمی

دهد شده باشد به طوری موثر حرکت سرنشین جلو را کاهش می

 اجزای داخل خودروتا خطر برخورد قسمت باالیی بدن سرنشین با 

 و ایجاد آسیب را کاهش دهد.

 

 

 

 

 

 اطالع

 .نمی باشد ایمنی کمربند جایگزین هوا کیسه ●

 انجام هوای جانبی در زمان کوتاهی  کیسه عمل کردن ●

تا درصورت رخ دادن برخورد دوم در تصادف از  میگردد

 کنار امکان فراهم کردن حفاظت وجود داشته باشد.
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انبی، هوای ج عادی کیسه عمل کردنبه منظور حصول اطمینان از

هوای جانبی و سرنشین وجود داشته  هیچ مانعی نباید بین کیسه

 باشد.

 هشدار

سرنشین جلو نباید سر یا بدنش را به در تکیه بدهد، 

بازویش را روی در قرار بدهد، دستش را از پنجره بیرون 

 ببرد یا مانعی بین خود و در قرار بدهد.

تایید BAICشرکتکه از طرف  روکش صندلیاز هیچ 

در غیر این صورت نقش  نشده است استفاده نکنید.

 عمل کردنیابد یا مانع از هوا کاهش می موثر کیسه

 شود.هوا می کیسه

 کند؟چگونه کار میجانبی کیسه هوای 

 

کیسه هوا  کننده ، واحد کنترلکنارقسمت درصورت تصادف از 

 سنسورتصادف از کنار و  سنسورشده از دریافت سیگنالبراساس 

های هوای جانبی کند که کیسهشتاب در واحد کنترل تعیین می

 عمل کند یا خیر.

هوای جانبی به سرعت خودرو بستگی ندارد بلکه  کیسه عمل کردن

، جهت تصادف و تغییر در می کندکه با خودرو برخورد  مانعیبه 

شتاب خودرو بستگی دارد. بنابراین، ممکن است کیسه هوای جانبی 

های جزئی باز نشود و اینگونه تصادفات منجر به صدماتی در تصادف

گردد. برخی از تصادفهای از کنار که به نسبت جزئی هستند نیز 

 های هوای جانبی شوند.شدن کیسه بازممکن است باعث 

هوا جایگزین کمربند ایمنی نیست و تنها بخشی از  سیستم کیسه

است. لطفاً در نظر داشته باشید که  خودروسیستم حفاظت ایمنی 

گردد نقش حفاظتی کمربند ایمنی تنها زمانی به طور کامل ایفا می

طور صحیح بسته شده باشد. بنابراین، به به  کمربند ایمنیکه 

درو همواره کمربند منظور حفظ ایمنی، لطفاً در حین حرکت خو

  ایمنی را ببندید.
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 اطالع

ی هوای جانبی به هنگام تصادف از جلو، تصادف کیسه

و همچنین  عمل نمی کند بغلاز عقب، تصادف جزئی از 

، همچنینشود. نمی فعالبه هنگام واژگونی خودرو 

اضطراری یا حرکت  هوای جانبی به هنگام ترمز کیسه

 کار نخواهد کرد. ناهموار های خودرو در جاده

 شود وبالفاصله و با نیروی بسیار زیادی باز می جانبیکیسه هوای 

هوای جانبی با باد شدن، به  دهد. کیسهصدای بسیار بلندی می

 همراه کمربند ایمنی، حرکت راننده و سرنشین جلو را محدود

 .دهدکاهش را سینه  خواهد کرد تا خطر آسیب به قفسه

 اطالع

کیسه هوا، برخی از اجزای آن داغ  کردن عملپس از 

خواهند شد. به همین دلیل قبل از خنک شدن آنها را 

 لمس نکنید.

هوای جانبی، ممکن است ذراتی پخش  کیسه عمل کردنپس از 

شوند که به پوست آسیب برسانند. لطفاً چشمها و پوست خود را با 

 .آب به طور کامل شستشو دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

ستن اگر کمربند ایمنی بسته نشده باشد یا حالت نش

هوای جانبی به علت  نادرست باشد، هنگامیکه کیسه

، سرنشین به راحتی آسیب عمل می کندتصادف 

 بیند.می

هوا به طور کامل  به منظور اینکه نقش حفاظتی کیسه ●

 ایفا گردد، حتماً کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندید.

 خودتانهوای جانبی را  زای کیسهاج وجه هیچ به ●

 تعمیر یا تنظیم نکنید یا آن را تغییر ندهید.

می هوای جانبی تنها یک بار قابل استفاده  کیسه ●

، لطفاً برای عمل کرد. درصورتیکه به علت تصادف باشد

 .مراجعه نمایید BAICمجاز  های نمایندگیبه تعویض 

 نقص دارای جانبی هوای کیسه سیستم درصورتیکه ●

مجاز  های نمایندگی به وقت اسرع در لطفاً باشد،

BAIC در غیر این صورت به هنگام مراجعه نمایید .

فعال نخواهد شد یا به صورت  کیسه هوا تصادف سیستم

 غیرعادی فعال خواهد شد.

  



 

 35 سیستم کیسه هوا

 

X25 

 

هر یک از شرایط زیر، لطفاً در اسرع وقت با  درصورت وجود

 تماس بگیرید: BAICمجاز  های نمایندگی

 فعال شده باشد.هوای جانبی  کیسه اگر ●

ی هوای یسهک اما باشد خورده ضربه تصادف در خودرو درب اگر ●

 باشد. عمل نکردهجانبی 

 سطح دارند، جانبی هوای یکیسه که هاییصندلی مورد در ●

، شکسته باشد و مخدوش  دارد قرار آن در هوا یکیسه که قسمتی

 دیگر صدمه دیده باشد.یا به هر صورت 

 نشستن طریقه

برای اطمینان از بهترین عملکرد محافظتی در صورت تصادف 

 شدید، کیسه هوای جانبی باید طی زمان مشخصی عمل کند.

هوای جانبی بیش از حد نزدیک باشد، ممکن  اگر سرنشین به کیسه

هوا صورت سرنشین یا به بخشهای دیگری از بدن وی  است کیسه

در « حالت صحیح نشستن سرنشین»)لطفاً به بخش ند آسیب بز

 مراجعه کنید(. 7صفحه 
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 *کیسه هوا پرده ای

 

 

. پوشش قرار دارد عقبو ستون  وسط، ستون جلوستون  رویدر طرف راست و چپ  کیسه هوای پرده ای

 مشخص شده است.« AIR BAG»عالمت آنها با کلمات 

 عمدتا دارای سه بخش است: کیسه هوای پرده ای

 ترل کننده کیسه هوانواحد ک. 1

 کیسه هوای پرده ای. 2

 صفحه کیلومتر قرار دارد نقص کیسه هوا که داخل دهنده هشدار چراغ. 3

در  استارتشود. هنگامیکه سوئیچ کیسه هوا بررسی می کننده توسط واحد کنترل کیسه هوای پرده ای

اطالع هوا برای  نقص کیسه دهنده هشدار چراغقرار دارد و موتور روشن نشده است، « ON»حالت 

 شود.راننده روشن خواهد شد و چند ثانیه بعد خاموش می رسانی
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کیسه هوا براساس  کننده کنترلدرصورت تصادف از کنار، واحد 

شتاب در  سنسورتصادف از کنار و  سنسورشده از دریافت سیگنال

کیسه هوای پرده ای عمل کند یا کند که واحد کنترل تعیین می

 .خیر

کیسه هوای به منظور فراهم ساختن محافظت به هنگام تصادف، 

دود ، کیسه هواشدن فعال شود. هنگام می فعالبه سرعت  پرده ای

ی ای عادی است و نشانهخفیفی متصاعد خواهد شد. این پدیده

 باشد. نگران نشوید.آتشسوزی خودرو نمی

 

حرکت   پر شده باشد به طوری موثر که با گاز کیسه هوای پرده ای

دهد تا خطر برخورد قسمت باالیی بدن سرنشین را کاهش می

و ایجاد آسیب را کاهش  قسمت های داخلی خودروسرنشین با 

با سرعت  و هوا درون کیسه ،سرنشین، گاز با توجه به وزندهد. 

تا خطر  می شودای با طراحی خاص خارج مشخصی از طریق پارچه

قسمت های داخلی با را برخورد سر و بخش باالیی بدن سرنشین 

 کاهش دهد. خودرو

به  کیسه هوای پرده ایکنار، قسمت درصورت تصادف شدید از 

برای سر و بخش باالیی بدن را همراه کمربند ایمنی حفاظت الزم 

جلو  انسرنشین فراهم خواهد کرد تا به طور موثر صدمه به سرنشین

 و عقب را کاهش دهد. 

 از یجایگزین کمربند ایمنی نیست و بخش کیسه هوای پرده ای

خودرو است. لطفاً به خاطر داشته باشید که درایمنی  های سیستم

 تنها زمانی به طور کامل ایفا کیسه هوای پرده ایحفاظتی  نقش

گردد که سرنشین به طور صحیح کمربند خود را ببندد و پشت می

سری را به حالت مناسبی تنظیم کند. بنابراین هنگامیکه خودرو در 

ه طور صحیح کمربند حال حرکت است، تمامی سرنشینان باید ب

  .خود را ببندند
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 هشدار

عادی  فعال شدنبه منظور حصول اطمینان از امکان 

و  کیسه هوا، هیچ مانعی نباید بین کیسه هوای پرده ای

 سرنشین وجود داشته باشد.

 

 اطالع

فراهم  الزم را تنها حفاظت کیسه هوای پرده ای ●

 تواند جایگزین کمربند ایمنی بشود.کند و نمیمی

میشود  انجامزمان کوتاهی  عمل کردن کیسه هوا در ●

تا درصورت رخ دادن برخورد دوم در تصادف از کنار 

 امکان فراهم کردن حفاظت وجود داشته باشد.
 

های شرایط زیر لطفاً در اسرع وقت با نمایندگی در صورت وجود

 تماس حاصل فرمایید:BAICمجاز 

 اگر کیسه هوای جانبی فعال شده باشد. ●

کیسه هوا عمل نکرده خودرو تصادف شدیدی کرده است اما اگر  ●

 باشد.

قسمتی که  نواحیتزیینی در تریم های  عقب، ستون جلو، ستون ●

 اند.هوا قرار دارد شکسته یا به نوعی خراب شدهکیسه 

 نشستن طریقه

ملکرد حفاظتی بهینه درصورت به منظور حصول اطمینان از ع

خواهد  باز فضای مشخصیدر  پرده ای هواکیسه شدید،  اتتصادف

 شد.

بیش از حد نزدیک باشد،  کیسه هوای پرده ایاگر سرنشین به 

صورت یا به بخشهای دیگری از بدن وی  کیسه هواممکن است 

در « حالت صحیح نشستن سرنشین»)لطفاً به بخش آسیب بزند 

 مراجعه کنید(. 7صفحه 
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 کرد عمل نخواهدی هوا شرایطی که تحت آن کیسه

مانند تصادف از عقب، تصادف از کنار،  اتدر بسیاری از انواع تصادف

از عقب ، واژگونی، ، تصادف  ات خاصتصادف با زاویه خاص، تصادف

عمل ی هوا ثانویه و تصادف با سرعت پایین، احتمال دارد که کیسه

 نکند.

 تصادف از عقب

 

 جنبشیعقب، تحت تاثیر نیروی  قسمت درصورت تصادف از

هوایی  کند تا کیسهحرکت می سرنشین به سمت پشتی صندلی

شود از سرنشین حفاظت نکند. در چنین می فعالسرنشین  که جلو

 نکند. عملی هوا شرایطی، احتمال دارد که کیسه

کیسه )برای خودرویی که به  قسمت کنارتصادف از 

 جانبی مجهز نیست( هوای 

 

کنار، سرنشین به سمت تصادف حرکت  قسمتدرصورت تصادف از

شود با خواهد کرد تا کیسه هوایی که جلوی سرنشین باد می

 ین شرایطی، احتمال دارد که کیسهسرنشین برخورد نکند. در چن

  نکند. عملهوا 
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 خاص زوایایتصادف با 

 

ای خاص، ممکن است ضربه از قسمت  درصورت تصادف از زاویه

 عمل کند.کیسه هوا  ،شرایط خاصجلو باعث نشود که در آن 

 تصادف از عقب

 

درصورت تصادف از عقب، راننده باید از ترمز اضطراری استفاده کند 

. ممکن است هدایت شودتا قسمت جلوی خودرو به سمت پایین 

تصادف  خودرو دیگر با قسمت عقب مرتفع قسمت جلوی خودرو

د میشود شدید وارتصادف  سنسورای که به و ازآنجاییکه ضربه بکند

 عمل نکند.احتمال دارد که کیسه هوای  نمی باشد

 خودرو واژگونی 

 

کیسه هوا  عمل کردن درصورت واژگونی خودرو، از آنجاییکه 

تواند محافظت مناسبی برای سرنشین فراهم کند، احتمال دارد نمی

 هوا عمل نکند.که کیسه 

مجهز باشد،  ایپرده هوای جانبی و  البته چنانچه خودرو به کیسه

های ممکن است درصورت واژگونی هوای جانبی و پرده کیسه

  خودرو عمل کند.
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 های خاصتصادف

 

اگر خودرو با جسمی مانند تیر برق یا درخت برخورد کند، از 

به طور  ضربه ایآنجاییکه تصادف در یک نقطه متمرکز است و 

عمل نکند. هوا رسد، ممکن است که کیسهنمی سنسورکامل به 
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 رانندگی ایمن برای کودکان

 اطالعات کلی:

دهد کودکی که روی صندلی عقب آمار تصادفات نشان می

از ایمنی نشیند نشیند از کودکی که روی صندلی جلو میمی

 بیشتری برخوردار است.

سال روی صندلی عقب  12کمتر از  انکنیم که کودکتوصیه می

شود بنشیند. جهت حفظ ایمنی کودک در صندلی عقب توصیه می

که با توجه به سن، قد و وزن او از یک صندلی یا کمربند کودک 

 استفاده شود.

به منظور حفظ ایمنی، صندلی کودک باید روی صندلی عقبی که 

 گیرد. به هنگام نصب و استفاده ازپشت صندلی راننده است قرار ب

های صندلی کودک، لطفاً از مقررات و همچنین دستورالعمل

 صندلی کودک پیروی کنید. شده توسط تولیدکنندهارائه

در داخل هنگامی که  بیش از چند سرنشین کودک 

 خودرو قرار دارد

صندلی در ردیف صندلی عقب خودروی شما وجود دارد  عدد سه

 وجود دارد. اندککه امکان استفاده از آن به طور مناسب برای کو

 :قرار داردخودرو  درداخلهنگامی که  بیش از سه کودک 

وجود  ایمنی کمربند بستن امکان و هستند بزرگ کودکان اگر ●

دارد، کودکی که بیشترین سن دارد را روی صندلی کنار راننده 

 بنشانید.

 .دهید حرکت عقب به است ممکن که آنجا تا را صندلی ●

 تکیه صندلی پشتی به و بنشیند عمود صورت به باید کودک ●

 .دهد

کمربند ایمنی به صورت صحیح بسته شده است  که کنید بررسی ●

 یا خیر.

 های ایمنی برای صندلی کودکاندستورالعمل

 

یا  نوزادعنوان هنگامیکه خودرو در حال حرکت است، به هیچ 

یا  نگیرید. در غیر این صورت ممکن است نوزاد آغوشرا در  کودک

 کودک آسیب ببیند یا حتی جان خود را از دست بدهد.

خطر صدمه را کاهش  قطعای صحیح از صندلی کودک استفاده

راننده شما مسئول ایمنی کودکان داخل خودرو جایگاه دهد! در می

 خواهید بود:

 صحیح طرز به آن از و کنید انتخاب را مناسب کودک صندلی ●

 .کنید استفاده

 شوید مطمئن و کنید توجه کودک صندلی سازنده دستورهای به ●

.باشد شده بسته درستی به ایمنی کمربند که



 

 43 رانندگی ایمن برای کودکان

 

X25 

 هشدار

به هیچ وجه  است، حرکت حال در خودرو هنگامیکه ●

نگیرید. در غیر این  آغوشرا در  نوزادان و کودکان

درصورت تصادف آسیب ببیند  آنهاصورت ممکن است 

 یا حتی جان خود را از دست بدهد.

 از خوبی به تواندمی مناسب کودک صندلی تنها ●

 .نماید محافظت کودکان

را در خودرو تنها نگذارید. به  کودکان وجه هیچ به ●

وهوای محیطی، دمای درون خودرو ممکن دلیل آب

یا بسیار زیاد شود. اگر کودکی در خودرو  کماست بسیار 

 .ببیند آسیبدر این شرایط نها بماند، ممکن است ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 ، توصیه میشود کهنداشتن صندلی کودک درصورت ●

استفاده نکنید. در  اناز کمربند ایمنی عادی برای کودک

غیر این صورت ممکن است به هنگام ترمز اضطراری یا 

 تصادف شکم یا گردن کودک آسیب ببیند.

 استفاده مورد کودکان توسط باید تنها کودک صندلی ●

 .بگیرد قرار

شده ارائه های استفادهبه دقت دستورالعمل لطفاً ●

صندلی کودک را بخوانید و از آن  دهتوسط تولیدکنن

 پیروی کنید.

  

که در آن کودک رو به عقب قرار خواهد گرفت را  صندلی کودک را

عمل کردن کیسه هوا روی صندلی جلو نگذارید. در غیر این صورت 

ضربه خواهد زد و باعث  صندلی کودک به شدت به قسمت پشت 

  خواهد شد. آسیب های جدی و یا مرگ کودک
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 صندلی کودک

 (توضیحات تکمیلیبندی صندلی کودک )طبقه

 : -0/0+صندلی کودک کالس 

 

کیلوگرم  13ماه دارد و وزنش کمتر از  18برای کودکی که کمتر از 

صندلی  -0/0است، برای قرار دادن کودک بهتر است از کالس +

 کودک استفاده شود.

 :1کالس صندلی کودک 

 

کیلوگرم  18تا  9سال دارد و وزنش بین  4برای کودکی که کمتر از 

که مجهز به کمربند  1کالس است، بهتر است از صندلی کودک 

 ایمنی است استفاده شود.

 : 2کالس صندلی کودک 

 

 25تا  15سال دارد و وزنش بین  7برای کودکی که کمتر از 

به همراه  2کالس  کیلوگرم است، بهتر است از صندلی کودک

  گوشه استفاده شود. کمربند ایمنی نوع سه
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 :3کالس صندلی کودک 

 

تا کمتر از  22سال دارد و وزنش بین  7برای کودکی که بیشتر از 

متر قد دارد، بهتر است از صندلی  1.50کیلوگرم است و کمتر از  36

 گوشه استفاده شود.به همراه کمربند ایمنی نوع سه 3کالس  کودک

 

 

 

 

 

 

 هشدار

و  عبور کند شانه وسط از باید کمربند باالیی قسمت ●

 باید محکم به بدن بچسبد.

عبور  )لگن(شکمپایین ی کمربند باید از پایین قسمت ●

و باید محکم به بدن بچسبد. در صورت نیاز فقط  کند

 کمربند را تنظیم کنید.

 

 نکات

متر قد دارد، لطفاً از  1.50برای کودکی که بیش از 

 کمربند ایمنی خودرو استفاده کنید.
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 نصب صحیح صندلی کودک

صندلی  ابتداپیش از نصب صندلی کودک روی صندلی عقب، لطفاً 

صندلی کودک و اندام کودک تنظیم کنید  جلو را با توجه به اندازه

تا درصورت تصادف یا ترمز اضطراری، کودک روی صندلی عقب به 

درو آسیب نبیند و همچنین به علت علت برخورد با اشیاء سخت خو

 هوا صدمه نبیند. کیسهکردن کردن  عمل

 

گیر صندلی جلو وجود دارد تا به شما عالمت هشداری روی آفتاب

این که صندلی کودک را به درستی نصب کنید. لطفاً یادآوری کند 

دستورالعمل ها را به دقت مطالعه نمایید و مطابق با آن پیروی 

 کنید.

که به  یا صندلی کودک را  سیستم محافظت از کودک گونههیچ

سسیستم کیسه  ای کهگیرد را روی صندلیعقب قرار میسمت 

 هوای آن فعال است قرار ندهید.

 LATCHو سیستم  ISOFIXسیستم 

قالب تثبیت با استفاده از  LATCHو سیستم  ISOFIXسیستم 

خودرو ثابت  نقاط تثبیت کننده درصندلی کودک و  کننده

 شوند.می

به هنگام نصب صندلی کودک، مطمئن شوید که صندلی کودک را 

 کنید.های سازنده جدا و نصب میدقیقاً مطابق دستورالعمل

درواقع همان روش صندلی  ISOFIXک روش نصب صندلی کود

در مقایسه با سیستم  LATCHاست. سیستم  LATCHکودک 

ISOFIX ی بیشتر دارد و کنندهثابت در پشت خود یک نقطه

زیرین این دو سیستم یکی هستند. در این خودرو،  کنندهنقاط ثابت

هستند.  LATCHدو صندلی کناری ردیف عقب مجهز به سیستم 

و صندلی  LATCH امکان نصب صندلی کودک از نوع بنابراین، 

 وجود دارد.نیز  ISOFIX از نوع

و به  آسانیتوانند به می LATCHیا  ISOFIXصندلی کودک 

ها نصب شوند. مطمئن سرعت در دو طرف ردیف عقب صندلی

های سازنده شوید که صندلی کودک را دقیقاً مطابق دستورالعمل

  کنید.نصب و جدا می
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 لی کودکنصب صند

 به شرح زیر است. LATCHدستورالعمل نصب صندلی کودک 

 

صندلی کودک  قالب. صندلی کودک را روی صندلی بگذارید و 1

( تا وقتیکه عالمتی اتصال پایینی وارد کنید )طبق را در حلقه

 صدای کلیکی شنیده شود.

 .بکشید. پشت سری صندلی عقب را به سمت باال 2

یا با توجه  عبور دهیدسازی را از پشت سری صندلی . طناب ایمن3

سازی را در دو طرف پشتی به ساختار صندلی کودک طنابهای ایمن

 بگذارید و بعد طناب را تا پشت صندلی عقب به سمت عقب بکشید.

 

 

 

 صندلی وصل کنید. اتصال پشت ساز را به حلقه. قالب طناب ایمن4

بکشید تا اینکه صندلی کودک محکم به پشتی ساز را . طناب ایمن5

 صندلی عقب بچسبد.

به صورت  . دو طرف صندلی کودک را بکشید تا مطمئن شوید6

 کامل در جای خود قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 هشدار

صندلی عقب تنها برای ثابت کردن پشت  اتصال حلقه ●

 شود.صندلی کودک استفاده می

 به جز صندلی کودک را به حلقه وسیله ای را هیچ ●

 اتصال متصل نکنید.

 داشتن نگه ثابت برای ایمنی کمربند از وجه هیچ به ●

 !نکنید استفاده کودک صندلی
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 ئم ایمنی هشدار دهندهعال

 

 

گیر ی هوا روی آفتابکیسه دهندهمطابق شکل است: عالمت هشدار ئم ایمنی هشدار دهندهموقعیت عال

قرار دارد، عالمت  درب رادیاتور ده روی کننخنکمایع سرنشین کنار راننده قرار دارد؛ عالمت هشدار 

راست موتور قرار دارد، و عالمت هشدار محدودیت سرعت تایر  سمتهشدار سیستم تهویه مطبوع روی 

 ی رینگ آن قرار دارد.زاپاس در گوشه

ی جدی شود. لطفاً آسیب هااین عالئم برای یادآوری خطرات احتمالی است که ممکن است منجر به 

شود، لطفاً با نمایندگی شده است یا واضح خوانده نمی مخدوشاین عالئم را با دقت بخوانید. اگر عالمتی 

تماس بگیرید.BAICمجاز های 

 مایع خنک کنندهعالمت هشدار   هوا کیسهعالمت هشدار 

هشدار محدودیت عالمت 

 

 عالمت هشدار سیستم تهویه مطبوع
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 تجهیزات داخلی

 

 

ی مجهز به جعبه دنده هاخودروها )برای کنندهنحوه قرارگیری کلی ابزارها و کنترل

 اتوماتیک(

 راننده ب. دستگیره داخلی در1
 تهویه مطبوعهوای . دریچه 2
 راهنماچراغ و دسته . 3
 روی فرمان . دکمه کنترل سیستم صوتی4
 گیر. آفتاب5
 صفحه کیلومتر. 6
 *کروز کنترل. دکمه 7
 دسته برف پاک کن. 8
 . صفحه نمایش *9

 . آینه عقب با تنظیم روشنایی 10
 سانروف* کلیدبا  )سقف(جلو . چراغ مطالعه11
 سرنشین جلو. کیسه هوای 12
*عقربه ای. ساعت 13



 

 51 تجهیزات داخلی

 

X25 

 

 کلید فالشر. 14

 کنترل سیستم صوتی صفحه کلید. 15

 کنترل سیستم تهویه مطبوع صفحه کلید. 16

 *HDMIو  USB درگاه. 17

 داشبوردجعبه . 18

 . فندک19

 دسته دنده. 20

 ترمز دستیاهرم . 21

 . پدال گاز22

 . پدال ترمز23

 فرمانغربیلک . 24

 راننده. کیسه هوای 25

 کلید تنظیم آینه های جانبی. 26

  مجموعه کلید های شیشه باالبر. 27
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ی مجهز به جعبه دنده هاها )برای خودروکنندهابزارها و کنترلنحوه قرارگیری کلی 

 دستی(

 راننده ب. دستگیره داخلی در1

 تهویه مطبوع هوای . دریچه2

 راهنماچراغ و دسته . 3

 روی فرمان دکمه کنترل سیستم صوتی. 4

 گیر. آفتاب5

 صفحه کیلومتر. 6

 کنپاکبرف دسته. 7

 LCD. صفحه نمایش 8

 تنظیم روشنایی خودکار. آینه عقب با 9

 . چراغ مطالعه جلو10

 سرنشین جلو . کیسه هوا11
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 کلید فالشر. 12

 کنترل سیستم صوتی صفحه کلید. 13

 کنترل سیستم تهویه مطبوع صفحه کلید. 14

 USB. درگاه 15

 داشبورد جعبه. 16

 . فندک17

 دسته دنده. 18

 ترمز دستیاهرم . 19

 . پدال گاز20

 . پدال ترمز21

 . پدال کالچ22

 فرمانغربیلک . 23

 راننده . کیسه هوا24

 کلید تنظیم آینه های جانبی. 25

   مجموعه کلید های شیشه باالبر. 26
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 صفحه کیلومتر

 

 

 کننده موتورخنک مایع . نشانگر دمای1

 دور سنج موتور. 2

 )اطالعات( « INFO ». دکمه 3

 نمایشگر چند منظوره)اطالعات سفر(. 4

  RESET»». دکمه 5

 سنج. سرعت6

 سوخت میزان . نشانگر7

دهنده و المپهای هشدار عالئم. 8
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 کننده موتورخنک مایع نشانگر دمای

 

کننده موتور تعبیه شده خنک مایع این دماسنج برای نمایش دمای

است. هنگامیکه خودرو در حالت عادی در حال حرکت است، درجه 

 روشن در این نشانگر در موقعیت وسط خواهد بود.

شود که با فلش مشخص  محدوده ایدرصورتیکه درجه نشانگر وارد 

کننده بیش از حد شده است، به معنای آن است که دمای خنک

وتور آسیب شدیدی ببیند. در چنین باال است و ممکن است م

موردی، درصورت اطمینان از ایمنی، بالفاصله خودرو را متوقف 

 کننده را بررسی کنیدکنید و سطح خنک

 

 

 هشدار

به هیچ عنوان درپوش هنگامیکه موتور داغ است، 

 مخزن انبساط و درب رادیاتور راباز نکنید.

 سنج موتوردور 

معنای دور موتور در دقیقه )دور/دقیقه( نشانگر سرعت موتور به 

 است.

 

که با فلش مشخص شده است  محلیدر نشانگر سرعت موتور، 

سرعت  محدودهدقیقه( به معنای  دور/ 8000 دقیقه دور/ 6500)

  باالی موتور است.
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 اطالع

نشانگر سرعت موتور نباید مدام در قسمت قرمز بماند. 

موتور آسیب وارد در غیر این صورت ممکن است به 

 شود.

 

 نکات

کاهش  و سوخت مصرفهای باالتر به استفاده از دنده

 صدای کار موتور کمک خواهد کرد.

 *نمایشگر چند منظوره)اطالعات سفر(

 
اطالعات سفر از جمله: زمان/تاریخ*،  گراطالعات در صفحه نمایش

، Bشده ، مسافت پیمودهAشده نمایشگر دنده*، مسافت پیموده

میزان ، 2، میانگین مصرف سوخت 1میانگین مصرف سوخت 

سرویس ، مسافت بر اساس سوخت موجود قابل پیمایش مسافت

سنسور دنده ، نمایشگر اطالعات سوخت لحظه ای، مصرف دوره ای

 *، و فشار مدت زمان رانندگیشده، *، مجموع مسافت پیموده عقب

 .می باشد *هاتایرباد 

، صفحه کیلومتردر « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

، میانگین مصرف Bشده ، مسافت پیمودهAشده مسافت پیموده

 قابل پیمایش مسافتمیزان ، 2، میانگین مصرف سوخت 1سوخت 

، مسافت نگهداری و زمان در حال اجرا را  بر اساس سوخت موجود

 ببینید.

: برای تغییر صفحه اطالعات، به قسمت INFO» »دکمه 

 اطالعات بروید و وارد صفحه منوی تنظیمات شوید.بعدی 

 سفر مسافت پیموده شده باز گردانی مقدار: «RESET»دکمه 

  به حالت اولیه.
 Aشده   مسافت پیموده
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 اطالعات سفر

دنده*،  موقعیت نمایشگراطالعات سفر شامل: زمان/تاریخ*، 

، میانگین مصرف Bشده ، مسافت پیمودهAشده مسافت پیموده

 قابل پیمایش مسافتمیزان ، 2، میانگین مصرف سوخت 1سوخت 

ای ، مصرف لحظهسرویس دوره ایمسافت  ،براساس سوخت موجود

*، مجموع مسافت  سنسور دنده عقب اطالعاتسوخت، نمایشگر

 .می باشد *هاتایر باد *، و فشاررانندگیمدت زمان شده، پیموده

صفحه در « INFO»توانید اطالعات مرتبط را با فشار دکمه می

 مشاهده کنید. کیلومتر

 Aشده  مسافت پیموده

 

دوره زمانی مشخصی اند مسافتی رادرتومی Aشده مسافت پیموده

کیلومتر  9999.9-کیلومتر 0.0مسافت  آن یو دامنهنشان دهد

شده است. هنگامیکه مقدار به حداکثر برسد، مقدار مسافت پیموده

A رسد.به صورت خودکار به صفر می 

توانید با فشار دادن و نگه ، میAشده در صفحه مسافت پیموده

شده مسافت پیموده صفحه کیلومتردر « RESET»داشتن دکمه 

A دار مسافت باتری قطع شود، مق اتصالرا صفر کنید. همچنین اگر

 نیز صفر خواهد شد. Aشده پیموده

 Bشده  مسافت پیموده

 

تواند مسافتی را در دوره زمانی مشخصی می Bشده مسافت پیموده

کیلومتر است.  999.9-کیلومتر 0.0مسافت  آن و دامنه نشان دهد

به  Bشده هنگامیکه مقدار به حداکثر برسد، مقدار مسافت پیموده

 رسد.صورت خودکار به صفر می

توانید با فشار دادن و نگه ، میBشده در صفحه مسافت پیموده

شده مسافت پیموده صفحه کیلومتردر « RESET»داشتن دکمه 

B  قدار مسافت باتری قطع شود، ماتصال را صفر کنید. همچنین اگر

  نیز صفر خواهد شد. Bشده پیموده

 Bشده   مسافت پیموده Aشده   مسافت پیموده
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 :میزان مسافت قابل پیمایش محدوده

 

تواند میزان رانندگی را براساس حالت رانندگی فعلی و سطح می

. اگر حالت اده شودو نمایش د محاسبهسوخت در مخزن سوخت 

برای رانندگی انتخاب کنید، این فاصله ممکن  و مناسب اقتصادی

 است افزایش یابد.

قابل ر مسافت به علت تغییر در شرایط جاده و سطح سوخت، مقدا

 تغییر کند.ممکن است  پیمایش

 

 

در صفحه نمایش « کم قابلیت پیمایشمسافت »هنگامیکه پیام 

 به جایگاه سوخت وقت شود، لطفاً در اسرعاطالعات سفر ظاهر می

 مراجعه نمایید و عملیات سوختگیری را انجام دهید.

 1مصرف سوخت  یانگینم

 

میزان متوسط مصرف سوخت را )واحد:  1مصرف سوخت  میانگین

دهد. کیلومتر( در طی این مسافت در حال اجرا نشان می 100لیتر/

)قفل(  LOCK ساعت در حالت 2به مدت  استارتزمانیکه سوئیچ 

گردد. پس از قطع باتری، مقدار بوده باشد، مقدار آن به صفر بازمی

 میانگینصفر خواهد شد. در صفحه  1متوسط مصرف سوخت 

تواند مقدار را با استفاده از دکمه ، کاربر نیز می1مصرف سوخت 

«RESET » صفر کند.صفحه کیلومتر در 

عادات رانندگی راننده و شرایط  بر اساساز آنجاییکه این اطالعات 

  جاده است، ممکن است مقدار آن تغییر کند.

 قابلیت پیمایش کممسافت 

 1مصرف سوخت  میانگین
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 2مصرف سوخت  میانگین

 

میزان متوسط مصرف سوخت را )واحد:  2مصرف سوخت  میانگین

دهد. کیلومتر( در طی این مسافت در حال اجرا نشان می 100لیتر/

)قفل(  LOCK ساعت در حالت 2به مدت  استارتزمانیکه سوئیچ 

گردد. پس از قطع باتری، مقدار بوده باشد، مقدار آن به صفر بازمی

 میانگینصفر خواهد شد. در صفحه  2متوسط مصرف سوخت 

تواند مقدار را با استفاده از دکمه ، کاربر نیز می2مصرف سوخت 

«RESET » صفر کند.صفحه کیلومتر در 

عادات رانندگی راننده و شرایط  براساساز آنجاییکه این اطالعات 

جاده است، ممکن است مقدار آن تغییر کند.

 سرویس دوره ایشده برای مسافت پیموده

 

، مسافتی که تا نیاز به تعمیر دوره ایسرویس شده مسافت پیموده

 دهد.مانده است را نشان میباقی بعدی  سرویسو 

شده آید، مسافت پیمودههنگامیکه خودرو از کارخانه بیرون می

کیلومتر  5000فرض به صورت پیش سروبسبرای اولین تعمیر و 

کیلومتر تعیین شده  5000ی بعدی نیز تعیین شده است و بازه

 .است

 زمان رانندگی*مدت 

 

دفعه آخرین  برای نشان دادن زمان کامل از مدت زمان رانندگی

 صورتبه  آندهد. مقدارصفر شده است را نشان میآن که مقدار ای

«hh:mm » نمایش داده میشود که«hh » و « ساعت»به معنای

«mm » 00:00ی نمایش آن است و دامنه« دقیقه»به معنای-

است. هنگامیکه از مقدار حداکثر فراتر برود، به صورت  99:59

 شود.خودکار صفر می

توانید با فشار دادن و نگه داشتن ، میمدت زمان رانندگیدر صفحه 

  را صفر کنید. مدت زمان رانندگیمقدار « RESET»دکمه 

 2مصرف سوخت یانگین م
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در حالت دقیقه  1به مدت  استارتبه عالوه، در شرایطی که سوئیچ 

«LOCK»  دوباره  صفحه کیلومتر)قفل( بوده باشد، پس از اینکه

شود. پس از قطع روشن شود، مقدار زمان در حال اجرا صفر می

 باتری، مقدار زمان در حال اجرا نیز صفر خواهد شد.

 *هافشار باد تایر

 

 .میباشد هاتایر بادفشار میزان برای نمایش هااطالعات فشار تایر

در تمامی « OK» باشد، عادی تایرها تمامی فشار هنگامیکه ●

 موقعیتهای تایرها نمایش داده خواهد شد.

 تایر آن موقعیت در « ! » نماد باشد، غیرعادی تایر یک فشار اگر ●

سیستم فشار تایر دهنده هشدار  چراغ همچنین،. شد خواهد ظاهر

 روشن خواهد شد؛

 موقعیت در «!» نماد باشد، غیرعادی تایر یک از بیش فشار اگر ●

دهنده هشدار چراغ  و شد خواهد داده نمایش تایر چهار تمامی

 سیستم فشار تایر روشن خواهد شد.

 نمایش زمان/تاریخ*

  

 ها باد الستیک
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تواند زمان و دهد و کاربر میزمان/تاریخ * فعلی را نمایش می

 ساعت را در حالتی بگذارد که همواره نمایش داده شوند.

فرض باز زمان/تاریخ * پس از قطع باتری به مقدار پیشمقدار 

 خواهد گشت.

توانید با فشار دادن و نگه داشتن دکمه تنظیم زمان/تاریخ*: می

«INFO » وارد«SET » ،شوید«Time/Date » را با فشار

انتخاب کنید؛ با فشار دادن سریع دکمه « INFO»دادن دکمه 

«RESET » به«Time/Date » وارد شوید؛«RESET » را

انتخاب کنید، و بعد به صفحه « INFO»با فشار دادن سریع دکمه 

« RESET»تنظیمات زمان وارد شوید و با فشار دادن دکمه 

 زمان و تاریخ را تعیین کنید.

سیگنال  دستگاهدرمورد بعضی از مدلهای خودرو، پس از اینکه 

GPS کند، زمان و تاریخ به صورت خودکار تنظیمرا دریافت می 

 شود.می

 اطالع

به منظور جلوگیری از ایجاد اختالف زمانی، لطفاً به 

 کنید.نظیم صورت همزمان زمان و تاریخ را ت

 یادآور تعویض دنده*

 

که به ذخیره سوخت کمک  آلی ی ایدهیادآور تعویض دنده، دنده

 کند.کند را به راننده یادآوری میمی

شود به این هنگامیکه فلش رو به پایین یا رو به باال ظاهر می

شود. پس از شده به کار گرفته میدادهی نمایشمعناست که دنده

 شود.ی فعلی نمایش داده نمیتعویض دنده، دنده

 سوخت لحظه ایمصرف 

 

، میانگین سوخت مصرفی خودرو در یسوخت لحظه امصرف 

(. مصرف L/100kmدهد )واحد: ای مشخص را نمایش میلحظه

 L/hهنگامیکه خودرو آماده به کار است به واحد  سوخت لحظه ای

 شود.نمایش داده می

 اطالع

با فشار زیاد پدال گاز را فشار  رانندههنگامیکه 

 کند.دهد، این مقدار مشخصاً افزایش پیدا میمی

  

 2مصرف سوخت  میانگین Aشده  مسافت پیموده
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 شدهمجموع مسافت پیموده

 

دهد که است را نشان می پیمودهه خودرو ککلی مسافتی 

 کیلومتر است. 999999-کیلومتر 0ی آن دامنه

 یادآوری اطالعات مربوط به نقص*

درصورتیکه در حین حرکت خودرو برخی از مدل ها ، برای 

مربوط به نقص روی صفحه نمایش اطالعات سفر نشان اطالعاتی 

در BAIC شرکتود، تحت شرایطی که نمایندگی مجازداده ش

اطالعات  ینباشد و شما بخواهید در کامپیوتر سفرشما نزدیکی 

محل مناسب پارک دیگری را مشاهده کنید، لطفاً خودرو را در 

ثانیه نمایش  5، تا وقتی که اطالعات مربوط به نقص به مدت کنید

داده شود منتظر بمانید و اطالعات را به صورت موقت با فشار دادن 

خیره ذخیره کنید. پس از ذ« RESET»و نگه داشتن دکمه 

ی زیر در صفحه نمایش اطالعات سفر ظاهر خواهد اطالعات، صفحه

 :شد

 

توانید برای مشاهده آن، با فشار سریع س از ذخیره اطالعات، میپ

، یا با فشار دادن و نگه داشتن دکمه  «RESET »دکمه 

«INFO » اطالعات مربوط »وارد شوید، برای انتخاب  فهرستبه

دکمه  را سریع فشار دهید و بعد« INFO»دکمه « به نقص

«RESET ».را سریع فشار دهید 

 پس از برطرف شدن نقص، این عالمت ناپدید خواهد شد.

 اطالع

شده بار دیگر نقص ذخیرهپس از قطع باتری، اطالعات 

 روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

  

 2مصرف سوخت  میانگین
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 صفحه نمایش اطالعات سفر*

 

به شرح زیر صفحه نمایش اطالعات سفر  در قابل نمایشاطالعات 

 : می باشد

شده ، مسافت پیمودهAشده زمان، نمایشگر دنده*، مسافت پیموده

B مسافت 2، میانگین مصرف سوخت 1، میانگین مصرف سوخت ،

، سرویس دوره ای، مسافت قابل پیمایش بر اساس میزان سوخت

*، مجموع دنده عقب، نمایشگر اطالعات  سوخت لحظه ایمصرف 

 شده.مسافت پیموده

 صفحه کیلومتر،در ابزار « INFO»توانید با فشار سریع دکمه می

، میانگین مصرف Bشده ، مسافت پیمودهAشده مسافت پیموده

قابل پیمایش بر مسافت ، 2ین مصرف سوخت ، میانگ1سوخت 

 را ببینید. سرویس دوره ایو مسافت  اساس میزان سوخت

 اطالعات سفر

 :شاملاطالعات سفر 

، مسافت Aشده زمان، نمایشگر دنده*، مسافت پیموده 

، میانگین مصرف سوخت 1، میانگین مصرف سوخت Bشده پیموده

سرویس ، مسافت سوختقابل پیمایش بر اساس میزان ، مسافت 2

*، دنده عقب، نمایشگر اطالعات سوخت لحظه ای، مصرف دوره ای

 شده.مجموع مسافت پیموده

صفحه در « INFO»توانید اطالعات مرتبط را با فشار دکمه می

 به سرعت مشاهده کنید. کیلومتر

، به قسمت اطالعات صفحه کیلومتربرای تغییر : «INFO»دکمه 

 تنظیمات شوید. فهرستبعدی اطالعات بروید و وارد صفحه 

 برای برگرداندن مقدار به صفر و برای تایید: «RESET»دکمه 

 .میباشد

 Aشده  مسافت پیموده

 

 ند مسافتی را در دوره زمانی مشخصتوامی Aشده مسافت پیموده

کیلومتر  9999.9-رکیلومت 0.0ی مسافت و دامنه دهد مایشن

شده است. هنگامیکه مقدار به حداکثر برسد، مقدار مسافت پیموده

A رسد.به صورت خودکار به صفر می 

توانید با فشار دادن و نگه ، میAشده در صفحه مسافت پیموده

شده مسافت پیموده صفحه کیلومتردر « RESET»داشتن دکمه 

A  قدار مسافت باتری قطع شود، ماتصال را صفر کنید. همچنین اگر

  نیز صفر خواهد شد. Aشده پیموده
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 Bشده  مسافت پیموده

 

تواند مسافتی را در دوره زمانی مشخصی می Bشده مسافت پیموده

کیلومتر  9999.9-کیلومتر 0.0ی مسافت و دامنه را نمایش دهد

شده است. هنگامیکه مقدار به حداکثر برسد، مقدار مسافت پیموده

B  صفر می شود.به صورت خودکار 

توانید با فشار دادن و نگه ، میBشده در صفحه مسافت پیموده

شده مسافت پیموده صفحه کیلومتردر « RESET»داشتن دکمه 

B  باتری قطع شود، مقدار مسافت اتصال را صفر کنید. همچنین اگر

 نیز صفر خواهد شد. Bشده پیموده

 میزان مسافت قابل پیمایش: محدوده

 

تواند میزان رانندگی را براساس حالت رانندگی فعلی و سطح می

. اگر را محاسبه کند و آن را نمایش بدهدسوخت در مخزن سوخت 

ممکن مسافت تری برای رانندگی انتخاب کنید، این حالت اقتصادی

 است افزایش یابد.

شود، در صفحه نمایش اطالعات سفر ظاهر می« L»هنگامیکه پیام 

به جایگاه سوخت مراجعه نمایید و عملیات  وقت رعلطفاً در اس

 سوختگیری را انجام دهید.

قابل به علت تغییر در شرایط جاده و سطح سوخت، مقدار مسافت  

  تغییر کند.ممکن است  پیمایش
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 1مصرف سوخت  میانگین

 

نشان میزان متوسط مصرف سوخت را  1مصرف سوخت  یانگینم

. زمانیکه سوئیچ می باشد کیلومتر( 100)لیتر/می دهد و واحد آن 

)قفل( باشد، مقدار  LOCKساعت در حالت  2به مدت  ستارتا

 یانگینباتری، مقدار م اتصال گردد. پس از قطعآن به صفر بازمی

مصرف  یانگینصفر خواهد شد. در صفحه م 1مصرف سوخت 

تواند مقدار را با استفاده از دکمه ، کاربر نیز می1سوخت 

«RESET » صفر کند. صفحه کیلومتردر 

عادات رانندگی راننده و شرایط  بر اساساز آنجاییکه این اطالعات 

 جاده است، ممکن است مقدار آن تغییر کند.

 2مصرف سوخت  میانگین

 

میزان متوسط مصرف سوخت را در طی  2مصرف سوخت  میانگین

شود تا زمانی که اطالعات صفر می آنای از زمانی که مقداردوره

(. کیلومتر 100واحد: لیتر/دهد )شود را نشان مینمایش داده می

توانید با فشار دادن و نگه ، می2مصرف سوخت  یانگیندر صفحه م

مصرف  یانگینم صفحه کیلومتردر « RESET»داشتن دکمه 

 میانگینباتری، مقدار  اتصال را صفر کنید. پس از قطع 2سوخت 

 صفر خواهد شد. 2رف سوخت مص

عادات رانندگی راننده و شرایط بر اساس از آنجاییکه این اطالعات 

 جاده است، ممکن است مقدار آن تغییر کند.

 سرویس دوره ایشده برای مسافت پیموده

 

، مسافتی که تا نیاز به تعمیر سرویس دوره ایشده مسافت پیموده

 دهد.نشان میمانده است را باقی بعدی  سرویسو 

شده آید، مسافت پیمودههنگامیکه خودرو از کارخانه بیرون می

کیلومتر  5000فرض به صورت پیش سرویسبرای اولین تعمیر و 

کیلومتر تعیین شده  5000ی بعدی نیز تعیین شده است و بازه

 است.
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 نمایشگر زمان*

 

را فشار دهید و نگه دارید و هنگامیکه « INFO»توانید دکمه می

را فشار دهید تا « INFO»دکمه  بالفاصلهزمان چشمک زد به 

 ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

سیگنال  دستگاهدرمورد بعضی از مدلهای خودرو، پس از اینکه 

GPS کند، زمان و تاریخ به صورت خودکار تنظیم را دریافت می

 شود.می

 *یادآور تعویض دنده

 

که به ذخیره سوخت کمک  آلی ی ایدهیادآور تعویض دنده، دنده

 کند.کند را به راننده یادآوری میمی

شود به این هنگامیکه فلش رو به پایین یا رو به باال ظاهر می

 شود. شده به کار گرفته میدادهی نمایشمعناست که دنده

.شودنمیی فعلی نمایش داده دنده تعویض دنده، پس از

 سوخت لحظه ایمصرف 

 

، میانگین سوخت مصرفی خودرو در سوخت لحظه ایمصرف 

(. کیلومتر 100لیتر/دهد )واحد: ای مشخص را نمایش میلحظه

هنگامیکه خودرو آماده به کار است به  سوخت لحظه ایمصرف 

 شود.نمایش داده می L/hواحد 

 اطالع

دهد، با فشار زیاد پدال گاز را فشار می رانندههنگامیکه 

 کند.این مقدار مشخصاً افزایش پیدا می
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 شدهمجموع مسافت پیموده

 

ی دهد که دامنهاست را نشان می پیمودهکه خودرو کلی مسافتی 

 کیلومتر است. 999999-کیلومتر 0آن 

 سنجسرعت

 

واحد آن ، سرعت لحظه ای خودرو را نشان می دهد و سنج سرعت

 کیلومتر بر ساعت می باشد.

 نشانگر سوخت

 

قرار دارد، نشانگر « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

 می دهد.سوخت مقدار سوخت باقیمانده در مخزن سوخت را نشان 

حلی که سوخت روشن باشد )م چراغ نشانگر آخرینهنگامیکه تنها 

)لطفاً غ صفحه کیلومترچرا(، با عالمت نشان داده شده است

گیری کنید( را نمایش خواهد داد. در چنین شرایطی، لطفاً سوخت

نزدیکترین جایگاه عرضه سوخت مراجعه نمایید و عملیات  به

هنگامیکه آخرین نشانگر سوخت روشن سوختگیری را انجام دهید.

نید زیرا سوخت درون مخزن نباشد، لطفاً با خودرو رانندگی نک

سیدن شما به جایگاه سوخت نمی مقدار کافی برای ر سوخت به

  باشد.
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 اطالع

گیری، دور زدن یا ممکن است هنگام ترمز کردن، شتاب

رانندگی در سطح شیبدار، سوخت موجود در باک بنزین 

کاهش یابد. به همین  سوخت نشانگرتکان بخورد و دقت 

خاطر لطفاً خودرو را در مکان مسطحی متوقف و سپس 

 میزان سوخت آن را بررسی کنید.

 *صفحه کیلومتر تنظیمات

 

توانید با فشار دادن و نگه داشتن برای بعضی از مدلهای خودرو، می

شوید. این  صفحه کیلومترتنظیمات  فهرستوارد « INFO» دکمه

 میزان روشنایی صفحه نمایش،شامل: زبان، زمان/تاریخ*،  فهرست

، زمان استراحت، قفل خودکار، یادآوری «مشایعت راننده» سیستم

 اطالعات نقص*، تنظیمات کارخانه و بازگشت است.

توانید وارد میانتخاب کنید؛ « INFO»توانید با فشار دکمه می

تایید « RESET»صفحه تنظیمات شوید یا با فشار دادن دکمه 

 کنید.

توانید با فشار دادن دکمه ، می«بازگشت»پس از انتخاب 

«RESET » خارج صفحه کیلومتر تنظیمات  فهرستاز صفحه

 شوید.

 اطالع

، صفحه کیلومترتنظیمات  فهرستپس از ورود به صفحه 

مدت مشخصی انجام نشود، اگر هیچ عملیاتی برای 

تنظیمات  فهرستار از صفحه کسیستم به طور خود

 خارج خواهد شد.

  

 تنظیمات

 زمان/تاریخ 

 صفحه نمایش روشنایی 

 بازگشت به خانه 

 زبان 



 

 69 تجهیزات داخلی

 

X25 

 زبان

 

چینی، انگلیسی و »شود: تنظیم زبان شامل موارد زیر می فهرست

زبان دلخواه را « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می«. بازگشت

 تایید کنید.« RESET»بعد با فشار دادن دکمه انتخاب کنید و 

 «Return»گزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تنظیم زبان خارج شوید. فهرستاز 

 تاریخ* زمان/

 

نوع »شود: تاریخ شامل موارد زیر می زمان/صفحه تنظیمات 

توانید با فشار دادن دکمه می«. ، بازگشتاتنمایش، تنظیم

«INFO » عملکرد دلخواه را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن

 تایید کنید.« RESET»دکمه 

 «Return»گزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تاریخ خارج شوید. تنظیم زمان/ فهرستاز 

 

 

زمان، »شود: صفحه تنظیمات نوع نمایش شامل موارد زیر می

مورد « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می«. تاریخ، بازگشت

« RESET»را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه دلخواه 

 تایید کنید.

« Return»گزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

  تنظیم نوع نمایش خارج شوید.فهرست از 

 زبان

 بازگشت

 چینی

 نوع نمایش

 زمان 

 بازگشت 

 √تاریخ 

 زمان/تاریخ

 بازگشت 

 نوع نمایش 

 انگلیسی تنظیمات 
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ساعت/دقیقه، ماه/روز، »شود: تنظیمات شامل موارد زیر می فهرست

 «.سال، بازگشت

مورد دلخواه را انتخاب « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

مقدار مورد نظر را « RESET»کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تنظیم کنید.

 «Return»گزینه« INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تنظیمات زمان خارج شوید. فهرستاز 

 
 اطالع

به منظور جلوگیری از ایجاد اختالف زمانی، لطفاً به 

 .کنیدنظیم صورت همزمان زمان و تاریخ را ت

 میزان روشنایی صفحه نمایش

 

شود: صفحه نمایش شامل موارد زیر می روشناییتنظیمات  فهرست

توانید با فشار دادن دکمه می«. باال، متوسط، کم، بازگشت»

«INFO »دلخواه را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن  روشنایی

 تایید کنید.« RESET»دکمه 

 «Return»گزینه« INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

  صفحه نمایش خارج شوید. روشناییتنظیم  فهرستاز 

 تنظیمات

 دقیقه / ساعت

 روز / ماه

 سال

 بازگشت

 بازگشت

 کم

 متوسط

 باال

 صفحه نمایش روشنایی
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 مشایعت راننده

 

شود: شامل موارد زیر می« مشایعت راننده»تنظیمات  فهرست

ثانیه،  120ثانیه،  60ثانیه،  30ثانیه،  20ثانیه،  10خاموش، »

زمان دلخواه را « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می«. بازگشت

 تایید کنید.« RESET»انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

« «Returnگزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 خارج شوید.« نندهمشایعت را»تنظیمات  فهرستاز 

 قفل خودکار

 

خاموش، »شود: تنظیمات قفل خودکار شامل موارد زیر می فهرست

 20کیلومتر/ساعت،  15کیلومتر/ساعت،  10کیلومتر/ساعت،  5

توانید با فشار دادن دکمه می«. کیلومتر/ساعت، بازگشت

«INFO » فشار دادن دکمه سرعت دلخواه را انتخاب کنید و بعد با

«RESET ».تایید کنید 

« «Returnگزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تنظیمات قفل خودکار خارج شوید. فهرستاز 

 استراحتیادآور 

 

حالت »شود: شامل موارد زیر می استراحتصفحه تنظیمات یادآور 

توانید با می«. عادی، حالت سرعت باال، روشن، خاموش، بازگشت

مورد دلخواه را انتخاب کنید و بعد با « INFO»فشار دادن دکمه 

 تایید کنید.« RESET»فشار دادن دکمه 

 ««Returnگزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

  تنظیمات یادآور خستگی خارج شوید. فهرستاز 

 خاموش

 قفل خودکار

 خاموش

 بازگشت به خانه

 حالت عادی

 حالت سرعت باال

 خاموش

 بازگشت

 √روشن

 استراحتیادآور 
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ساعت،  2»شود: تنظیمات حالت عادی شامل موارد زیر می فهرست

توانید با فشار دادن دکمه می«. ساعت، بازگشت 4ساعت،  3

«INFO » مورد دلخواه را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه

«RESET ».تایید کنید 

 ««Returnگزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تنظیمات حالت عادی خارج شوید. فهرستاز 

 

 1»شود: تنظیمات حالت سرعت باال شامل موارد زیر می فهرست

توانید با فشار دادن دکمه می«. ساعت، بازگشت 3ساعت،  2ساعت، 

«INFO » دکمه مورد دلخواه را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن

«RESET ».تایید کنید 

 ««Returnگزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تنظیمات حالت سرعت باال خارج شوید. فهرستاز 

 

 

 

 نکات

در حالت عادی، زمان یک چرخه احتراق محاسبه  ●

خواهد شد؛ در حالت سرعت باال، تنها زمان رانندگی 

کیلومتر/ساعت باشد  80وقتی که سرعت بیشتر از 

، شد. این دو حالت به صورت همزمان خواهد محاسبه

هنگامیکه زمان رانندگی  .زمان را محاسبه خواهند کرد

لطفاً »یام رسد، پبه زمان یادآوری خستگی می

روی صفحه نمایش اطالعات سفر ظاهر « استراحت کنید

 شود و صدای هشدار شنیده خواهد شد.می

باتری، پس از اتصال دوباره آن،  اتصال قطع درصورت ●

ساعت  1شود و ساعت برای حالت عادی تنظیم می 2

 شود.برای حالت سرعت باال تنظیم می

 

  

 حالت عادی

 بازگشت

 ساعت 2

 ساعت 4

 √ساعت 3
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 اطالعات مربوط به نقص*

 

توانید اطالعات اطالعات مربوط به نقص، می فهرستپس از ورود به 

شده را مشاهده کنید. اگر اطالعات نقصی مربوط به نقص ذخیره

نمایش « عدم نقص تاییدشده. بازگشت»وجود نداشته باشد، پیام 

 داده خواهد شد.

 ««Returnگزینه « INFO»توانید با فشار دادن دکمه می

« RESET»)بازگشت( را انتخاب کنید و بعد با فشار دادن دکمه 

 تنظیمات اطالعات نقص خارج شوید. فهرستاز 

 کارخانه تنظیمات

 

توانید با فشار دادن کارخانه، می فهرست تنظیماتپس از ورود به 

 را انتخاب کنید.« خیر» یا« بله»، «INFO»سریع دکمه 

، آن را تنظیم کنید و به RESETتوانید با فشار سریع دکمه می

 بازگردید. فهرست تنظیماتصورت خودکار به صفحه 

 بازنشاندن کارخانه

 خیر

 بله

 مربوط به نقص اطالعات

 بازگشت

 نقص تاییدنشده
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 هشدار و نشانگرها چراغ های

 

 

 . المپ نشانگر نور باال1
 . المپ نشانگر نور پایین2
 دستی. المپ هشدار ترمز 3
 المپ نشانگر موقعیت در شب. 4
 . المپ راهنمای سمت چپ5
 . المپ هشدار فشار کم روغن موتور6
 ABS. چراغ هشدار سیستم 7
 )چراغ چک(. المپ هشدار نقص موتور8
 باتری سیستم شارژالمپ هشدار. 9

 . المپ هشدار سطح پایین روغن ترمز/ نقص سیستم ترمز10
 راستالمپ راهنمای سمت . 11
 المپ هشدار نقص سیستم فرمان برقی .12
 خاموش  ESP. نشانگر 13
 روشن ESP. نشانگر 14
 خاموش*-. المپ هشدار نقص/خاموشی سیستم روشن15
  خاموش*-. نشانگر روشنی سیستم روشن16
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 . المپ هشدار سطح پایین سوخت17
 ضدسرقت موتورسیستم . نشانگر 18
 کمربند سرنشین جلو*. المپ هشداردهنده عدم بسته بودن 19
 ضدسرقت بدنهسیستم . المپ نشانگر 20
 )فشار باد تایرها(TPMS. المپ هشدار نقص سیستم 21
 ی هواکیسهالمپ هشدار. 22
 . المپ نشانگر کروز*23
 ها . المپ نشانگر باز بودن درب24
 *)گیربکس(. چراغ هشدار نقص تعویض دنده25
 شکن عقب. المپ نشانگر مه26
 شکن جلو*نشانگر مه. المپ 27
 . المپ هشدار عدم بسته بودن کمربند ایمنی راننده28
کنندهخنکمایع . المپ هشدار دمای باالی 29



 تجهیزات داخلی 76

 

X25 

 )آبی(. نشانگر نور باال 1

نشانگر این است که نور باال روشن شده است. هنگامیکه نور باال 

 شود.میروشن باشد، نشانگر روشن 

 )سبز(. نشانگر نور پایین2

نشانگر این است که نور پایین روشن شده است. هنگامیکه نور 

 شود.پایین روشن باشد، نشانگر روشن می

 )قرمز(. المپ هشدار ترمز دستی 3

 هنگامیکه ترمز دستی باال باشد این المپ روشن خواهد شد.

فاً بررسی اگر این المپ هشدار در حین رانندگی روشن شد، لط

 کنید که آیا ترمز دستی کامالً خالص شده است یا خیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات

 باال را دستی ترمز لطفاً خودرو، کردن پارک هنگام●

 .بکشید

 نکشید. باال را دستی ترمز لطفاً رانندگی، هنگام●

کیلومتر/ساعت برود و  2.5 از فراتر خودرو سرعت اگر●

ترمز دستی همچنان باال باشد، این المپ چشمک 

 خواهد زد و صدای هشدار شنیده خواهد شد.

 )سبز( چراغ کوچکنشانگر  4.

 است.چراغ کوچک روشن نشانگر این است که 

 شود.نشانگر روشن میاین باشد،  چراغ کوچک روشنهنگامیکه 

 )سبز( راهنمای سمت چپنشانگر . 5

نشانگر این است که چراغ راهنمای سمت چپ روشن شده است. 

روشن شده  فالشرهنگامیکه المپ راهنمای سمت چپ یا المپ 

 باشد، این نشانگر چشمک خواهد زد.

اگر نشانگر بیش از حالت عادی چشمک بزند، به معنای این است 

المپ آن که مدار المپ راهنمای سمت چپ دچار نقص شده یا 

 سوخته است.

 )قرمز( . المپ هشدار فشار کم روغن موتور6

وشن قرار دارد و موتور ر« ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانینشده است، این المپ برای 

 شود.و پس از روشن شدن موتور خاموش می

اگر این المپ هشدار در حین رانندگی روشن شود به معنی آن 

است که فشار روغن موتور بسیار کم است. در چنین موردی، لطفاً 

قف کنید و به درصورت اطمینان از ایمنی، بالفاصله خودرو را متو

 رانندگی ادامه ندهید.

 )زرد( ABS. المپ هشدار 7

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانینشده است، این المپ برای 

  شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

 اطالع

آن روشن المپ هشدارکه  ییخودرووجه با هیچ به ●

. در غیر این صورت ممکن است به رانندگی نکنید است

 موتور آسیب جدی وارد شود.
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در اگر این المپ پس از بررسی خاموش نشود یا که المپ هشدار 

حین رانندگی روشن شود به معنی آن است سیستم ترمز ضدقفل 

 دچار نقص شده است.

 

 نکات

 لطفاً  شود، روشن رانندگی حین در المپ این اگر ●

 مقصد تا را خودرو ایمنی، از اطمینان حصول درصورت

 به خودرو بررسی برای را خودرو وقت اسرع در و برانید

 .مراجعه نمایید BAICمجاز  های نمایندگی

المپ هشدار نقص ترمز روشن شود، لطفاً  اگر ●

درصورت اطمینان از ایمنی، بالفاصله خودرو را متوقف 

 کنید.

 )زرد(. المپ هشدار نقص موتور8

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

شد راننده روشن خواهد اطالع رسانی نشده است، این المپ برای 

 شود.و پس از روشن شدن موتور خاموش می

اگر این المپ پس از روشن شدن موتور خاموش نشود یا المپ 

هشدار در حین رانندگی روشن شود به معنی آن است که سیستم 

 شده است. مشکلموتور دچار 

 

 

 

 

 هشدار

المپ روشن شود، لطفاً درصورت اطمینان از این   اگر ●

 را متوقف کنید.ایمنی، بالفاصله خودرو 

گر هیچ اقدامی انجام نشود، ممکن است مشکالتی ا ●

 جدی در رابطه با عملکرد رانندگی خودرو رخ دهد.

 )قرمز(  سیستم شارژ باتری. المپ هشدار 9

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

و پس نشده است، این المپ برای بررسی راننده روشن خواهد شد 

 شود.از روشن شدن موتور خاموش می

حرکت  حالاگر این المپ هنگامیکه خودرو به صورت عادی در

است روشن شود، لطفاً در اسرع وقت خودرو را متوقف و موتور را 

 خاموش کنید.

. المپ هشدار سطح پایین روغن ترمز/ نقص سیستم ترمز10

 )قرمز(

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانینشده است، این المپ برای 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

اگر این المپ خاموش نشود یا المپ هشدار در حین رانندگی روشن 

شود به معنی آن است که سطح روغن ترمز بسیار پایین است یا 

 سیستم ترمز دچار نقص شده است.

 نکات

هنگام رانندگی روشن شود، لطفاً  به هشدار المپ اگر ●

درصورت اطمینان از ایمنی، بالفاصله خودرو را متوقف 

 کنید.

 )سبز(نشانگر راهنمای سمت راست . 11

روشن شده است.  راستنشانگر این است که چراغ راهنمای سمت 

روشن شده  فالشریا المپ  راستهنگامیکه المپ راهنمای سمت 

 باشد، این نشانگر چشمک خواهد زد.

اگر نشانگر بیش از حالت عادی چشمک بزند، به معنای این است 

المپ آن دچار نقص شده یا راست که مدار المپ راهنمای سمت 

 سوخته است.

 )زرد(. المپ هشدار نقص سیستم فرمان برقی12

موتور روشن قرار دارد و « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانی نشده است، این المپ برای

  شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 
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اگر این المپ پس از روشن شدن موتور خاموش نشود یا که المپ 

هشدار در حین رانندگی روشن شود به معنی آن است که سیستم 

 فرمان برقی دچار نقص شده است.

 نکات

 لطفاً  شود، روشن رانندگی هنگام به المپ اگر ●

ینان از ایمنی، بالفاصله خودرو را متوقف اطم درصورت

 کنید.

 )زرد(  EPS نشانگر خاموش 13.

خاموش شده است.  EPSدهد که سیستم این نشانگر نشان می

 شود.خاموش شود، این نشانگر روشن می EPSهنگامیکه سیستم 

 

 نکات

 این است، حرکت در عادی حالت به خودرو هنگامیکه ●

نندگی با خودرو را افزایش را ایمنی و راحتی سیستم

 دهد.می

با احتیاط رانندگی  لغزنده هایجاده یا هاپیچ در لطفاً  ●

 کنید!

 )زرد(  ESP. نشانگر 14

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت ستارت هنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانینشده است، این المپ برای 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

چشمک بزند،  ESPهنگامیکه خودرو در حرکت است، اگر نشانگر 

 است. کارکرددر حال  ESPبه معنای این است که سیستم 

همواره روشن  ESPهنگامیکه خودرو در حرکت است، اگر نشانگر 

دچار نقص است. در  ESPاست، به معنای این است که سیستم 

چنین موردی، لطفاً درصورت اطمینان از ایمنی، بالفاصله خودرو 

 برای بررسی به نمایندگی های مجاز شرکترا متوقف کنید و 

BAIC .مراجعه نمایید 

 )زرد( خاموش -المپ هشدار نقص سیستم روشن. 15

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت ستارت هنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد اطالع رسانی است، این المپ برای نشده 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

خاموش با شرایط مطابقت ندارد یا که -هنگامیکه سیستم روشن

 دچار نقص است، المپ هشدار روشن خواهد شد.

 * )سبز( خاموش-نشانگر روشنی سیستم روشن. 16

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد و  اطالع رسانیشده است، این المپ برای 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3

دهد. خاموش را نشان می-این نشانگر حالت سیستم روشن

خاموش روشن باشد، نشانگر روشن -هنگامیکه سیستم روشن

 شود.می

 )زرد(. المپ هشدار سطح پایین سوخت 17

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتمیکه سوئیچ اهنگا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانینشده است، این المپ برای 

ثانیه انجام شده باشد خاموش  3و هنگامیکه بررسی به مدت 

 شود.می

اگر المپ هشدار پس از بررسی خاموش نشود یا که المپ هشدار 

در حین رانندگی روشن شود به معنی آن است که مقدار باقیمانده 

 سوختگیری کنید. در چنین شرایطی، لطفاً کافی نمی باشدسوخت 

اگر المپ هشدار چشمک بزند، به معنای آن است که حسگر 

  مشکل شده است.سوخت دچار 
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 )قرمز( ضدسرقت موتوریستم س. نشانگر 18

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد و  اطالع رسانینشده است، نشانگر برای 

ضدسرقت موتور خاموش  شناسایی کامل سیستمپس از اتمام 

 خواهد شد.

 

 نکات

ضدسرقت موتور  شناسایی سیستمدرصورتیکه 

آمیز نباشد، نشانگر همواره روشن خواهد بود و موفقیت

 امکان روشن کردن موتور وجود نخواهد داشت.

. المپ هشدار عدم بسته بودن کمربند ایمنی سرنشین جلو 19

 * )قرمز(

هنگامیکه خودرو در حال حرکت است، اگر سرنشین جلو کمربند 

کمربند سرنشین جلو همواره ، المپ هشدار نبنددخود را ایمنی 

روشن خواهد بود. هنگامیکه کمربند بسته نشده باشد، درصورت 

 120کوتاهی به مدت  هشدار شناسایی هرکدام از شرایط زیر، بوق

 ثانیه شنیده خواهد شد و المپ هشدار چشمک خواهد زد:

کیلومتر در  2.5ثانیه از  60 از بیش مدت به خودرو سرعت اگر ●

ود، ساعت فراتر برود )درصورتیکه خودرو در حین حرکت متوقف بش

 محاسبه خواهد شد(. ابتداخودرو از  این زمان پس از حرکت دوباره

متر حرکت کرده باشد )درصورتیکه  500 از بیش خودرو اگر ●

ک خواهد حرکت پا در حین حرکت متوقف بشود، فاصله خودرو

 شود(.محاسبه می ابتداخودرو از  رهشد و پس از حرکت دوبا

 کیلومتر/ساعت است. 25 از بیش سرعت ●

 )قرمز( ضدسرقت بدنه  سیستم. نشانگر20

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانینشده است، این المپ برای 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

این نشانگر چشمک سیستم ضد سرقت موتور فعال باشد هنگامیکه 

 خواهد زد.

 )زرد(* TPMS . هشدار فشار تایر21

درصورتیکه فشار تایر غیرعادی یا بسیار کم باشد، این نشانگر روشن 

 خواهد شد.

درصورتیکه سیستم فشار تایر دچار نقص باشد، این نشانگر پس از 

 شن خواهد بود.ثانیه چشمک زدن، همواره رو 60

 )قرمز(ی هوا. المپ هشدار نقص کیسه22

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد اطالع رسانی نشده است، این المپ برای 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

، نشانگر نقص در روشن شودچنانچه چراغ هشدار هنگام حرکت 

 است.سیستم 

 

 نکات

درصورتیکه این المپ هشدار نقص روشن باشد، امکان 

 عملکرد عادی سیستم کیسه هوا وجود ندارد.

 * )سبز( کنترل . نشانگر کروز23

هنگامیکه سیستم کروز فعال شده باشد، این نشانگر همواره روشن 

 خواهد بود.

 )قرمز( ها باز بودن درب. نشانگر 24

دهد. را نشان می تمامی درب هابسته بودن  این نشانگر وضعیت باز/

  ی باز باشد این نشانگر روشن خواهد شد.بهنگامیکه در
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 نکات

ساعت  کیلومتر/ 5 از کمتر خودرو سرعت هنگامیکه ●

به درستی بسته نشده باشد، صدای  ها بنباشد و در

 هشدار شنیده خواهد شد.

 * )زرد()گیربکس(. المپ هشدار نقص تعویض دنده 25

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد اطالع رسانی نشده است، این المپ برای 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

اگر المپ هشدار در حین رانندگی روشن شود به معنی آن است 

 شده است. مشکلکه سیستم تعویض دنده خودکار دچار 

 نکات

داشته باشد، عملکرد گیربکس مشکل درصورتیکه 

رانندگی خودرو مشخصاً کاهش پیدا خواهد کرد و 

محدود دور بر دقیقه   3500سرعت موتور به حدود 

 خواهد بود.

 )زرد( شکن عقب  . نشانگر المپ مه26

دهد. شکن عقب را نشان می این نشانگر وضعیت المپ مه

روشن باشند، نشانگر روشن شکن عقب  هنگامیکه المپهای مه

 شود.می

 * )سبز( شکن جلو . نشانگر المپ مه27

دهد. هنگامیکه شکن جلو را نشان می این نشانگر وضعیف المپ مه

 شود.شکن جلو روشن باشند، نشانگر روشن میالمپهای مه

  . المپ هشدار عدم بسته بودن کمربند ایمنی راننده28

 )قرمز(

هنگامیکه خودرو در حال حرکت است، اگر راننده کمربند خود را 

نبسته باشد، المپ هشدار کمربند راننده همواره روشن خواهد بود. 

هنگامیکه کمربند بسته نشده باشد، درصورت شناسایی هرکدام از 

ثانیه شنیده خواهد شد و  120شرایط زیر، بوق کوتاهی به مدت 

 المپ هشدار چشمک خواهد زد:

کیلومتر در  2.5ثانیه از  60 از بیش مدت به خودرو سرعت اگر●

ساعت فراتر برود )درصورتیکه خودرو در حین حرکت متوقف بشود، 

 محاسبه خواهد شد(. ابتداخودرو از یپس از حرکت دوباره این زمان

متر حرکت کرده است )درصورتیکه خودرو  500 از بیش خودرو●

ک خواهد شد و ی حرکت پادر حین حرکت متوقف بشود، فاصله

 شود(.محاسبه می ابتداخودرو از  پس از حرکت دوباره

 کیلومتر/ساعت است. 25 از بیش سرعت●

 )قرمز(کننده خنک مایع . چراغ هشدار دمای باالی29

قرار دارد و موتور روشن « ON»در حالت  ستارتهنگامیکه سوئیچ ا

راننده روشن خواهد شد  اطالع رسانینشده است، این المپ برای 

 شود.ثانیه بعد خاموش می 3و 

اگر این المپ هشدار در حین رانندگی روشن شود به معنی آن 

کننده بسیار باال است. در چنین موردی، لطفاً است که دمای خنک

  خودرو را متوقف کنید. درصورت اطمینان از ایمنی، بالفاصله
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 فرمان

 تنظیم موقعیت فرمان

 

تواند با توجه به اندام و عادات رانندگی خود ارتفاع فرمان راننده می

 را تنظیم کند:

 قرار دهید. مناسب. صندلی راننده را در وضعیت صحیح و 1

 

. اهرم قفل فرمان را به پایین فشار دهید تا فرمان از حالت قفل 2

 خارج شود.

. فرمان را به باال یا پایین حرکت دهید تا به وضعیت مناسب برسد 3

تواند تمام ابزارها و المپهای تا اطمینان حاصل شود که راننده می

 را ببیند. صفحه کیلومترنشانگرهای روی  هشدار/

. فرمان را نگه دارید و اهرم قفل را به باال فشار دهید تا فرمان را 4

باال یا پایین فشار دهید تا مطمئن شوید که قفل کنید. فرمان را به 

 فرمان حتماً قفل و ثابت شده است.

 

 

 

 هشدار

تعریف  هایدستورالعمل براساس فرمان درصورتیکه ●

تنظیم نشده باشد یا حالت نشستن نادرست باشد،  شده

 ممکن است آسیبهای جدی وارد شود.

 تنها لطفاً تصادف، دادن رخ از جلوگیری منظور به ●

است وضعیت فرمان را  متوقف شده خودرو که زمانی

 تنظیم کنید!

 لطفاً  فرمان، یا راننده صندلی تنظیم هنگام به ●

 قفسه و فرمان بین فاصله: که کنید حاصل اطمینان

تر از متر نباشد. اگر فاصله کمسانتی 25 از کمتر سینه

کیسه هوا به  سانتیمتر باشد، نقش حفاظتی سیستم 25

 .شوددرستی ایفا نمی

نده باشد. در ران سینه سطح با قفسه هم باید فرمان ●

راننده درصورت  جلو یهوا غیر این صورت کیسه

 نقش ایمنی مناسبی را ایفا نخواهد کرد. تصادف
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 فرمان چندمنظوره

 

 فرمان چندمنظوره:های دکمه 

 . دکمه کنترل سیستم صوتی1

 *کنترلکروز . دکمه 2

 دکمه کنترل سیستم صوتی

 

 انتخاب ایستگاه رادیو یا آهنگ：«>»

 انتخاب ایستگاه رادیو یا آهنگ：«<»

 افزایش صدا：«＋»

 کاهش صدا：«－»

 کنترل *کروز دکمه 

 
●«ON / OFF» : اصلی کروز است که برای فعال و کلید این

شود. درصورتیکه نشانگرغیرفعال کردن عملکرد کروز استفاده می

کروز روشن شود،به معنای این است که  صفحه کیلومتردر  

روشن صفحه کیلومتر در   فعال شده است؛ اگر نشانگر کنترل

 غیرفعال شده است. کروز کنترلشود، به معنای این است که ن

●«RES ACCEL» : برای افزایش سرعت یا ورود به عملکرد

سرعت باشد و « ON»کروز )درصورتیکه سوئیچ اصلی در حالت 

 خودرو سرعتی باشد که باز قبل ذخیره شده است(.

●«SET COAST» : برای کاهش سرعت و تنظیم سرعت

« ON»خودرو به سرعت کروز )درصورتیکه سوئیچ اصلی در حالت 

  باشد(.
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●«CANCEL» : برای غیرفعال کردن حالت کروز )سرعت

اصلی در حالت کلید خواهد شد؛ اگر  ذخیره در حافظه خودرو

«OFF » خودرو در حافظه ذخیره نخواهد شد و باشد، سرعت

 شود(. میحذف 
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 و توقف خودرو کارشروع به 

 خودرو کلید های

 

 کلید ریموت دار. 1

 کلید یدک. 2

برای قفل کردن  کلید ریموت دارتوانید از : میکلید ریموت دار. 1

کردن درب صندوق عقب و ها، باز  بو باز کردن تمامی در

 جستجوی خودرو استفاده کنید.

یدکی  کلیدها با استفاده از ب: امکان باز و قفل کردن درکلید یدک. 2

یدکی وجود  کلیدوجود دارد. همچنین امکان روشن کردن موتور با 

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

، لطفاً مطابق کلید ریموت داربه هنگام استفاده از 

 های زیر عمل کنید:دستورالعمل

که مانع امواج الکترومغناطیسی هیچگونه وسیله ای  ●

 .متصل نکنید کلید ریموت دارشود را به می

ضربه زدن با کلید ریموت دار به اشیاء دیگر  از ●

 خودداری نمایید.

را به مدت زیادی در معرض گرما قرار  کلید ریموت دار ●

درب ندهید. برای مثال، آن را روی داشبورد یا روی 

 در زیر آفتاب قرار ندهید. موتور

 .کلید ریموت دار را داخل مایعات قرار ندهید ●

هایی که امواج را نزدیک دستگاه کلید ریموت دار ●

های تلفن کنند نگذارید، مانند رادیواکتیو ساطع می

 اه.همر
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 کلید ریموت دار

 

 هاببرای قفل کردن در قفل کردن . دکمه 1

، سیستم هشدار فعال خواهد ردنکقفل دکمه فشردن درصورت ●

 شد؛

دو بار  کردن قفل دکمه درصورتیکه خودرو، شدن قفل از پس ●

ثانیه فشار داده شود، عملکرد جستجوی  0.5پشت سر هم به فاصله 

آید، خودرو فعال خواهد شد. در نتیجه بوق دو بار به صدا در می

به  کوچکهای راهنما دو بار چشمک خواهند زد و المپهای چراغ 

 ثانیه روشن خواهند بود. 8مدت 

 ها.بدرقفل : برای باز کردن قفل باز کردن. دکمه 2

، سیستم هشدار غیرفعال باز کردنن دکمه فشرد درصورت ●

خواهد شد، المپهای راهنما دو بار چشمک خواهند زد و المپهای 

 ثانیه روشن خواهند بود. 25به مدت  کوچک

عقب  . دکمه بازکننده صندوق عقب: امکان بازکردن قفل صندوق3

ده و صندوق عقب فشار دا بازکردنتنها زمانی وجود دارد که دکمه 

 به مدت یک ثانیه نگه داشته شود.

 

 اطالع

اگر دکمه بازکننده قفل چندین بار فشار داده شود، 

شود. در فعال می بز قفل درعملکرد حفاظت ا

برای مدت کوتاهی  کردن قفل/باز کردنعملکرد نتیجه،

 ثانیه بعد فعال خواهد شد. 20غیرفعال خواهد بود و 

 کار نکند:خودرو در فاصله نزدیک  کلید ریموت داردرصورتیکه 

رادیویی )مانند ایستگاه رادیو یا  فرستنده آیا که کنید بررسی ●

کلید وجود دارد که در عملکرد عادی  شما فرودگاه( در نزدیکی

 کند یا خیر.تداخل ایجاد می ریموت دار

باتری تمام شده باشد. لطفاً باتری درون  جریان است ممکن ●

را بررسی کنید. درصورت نیاز به تعویض باتری، لطفاً  ریموت کنترل

مراجعه  86در صفحه « ریموت کنترلتعویض باتری »به قسمت 

کنید(
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 هابفقل کردن در

 

اطمینان حاصل کنید که تمامی ، لطفاً دربهاپیش از قفل کردن 

صندوق عقب بسته  بو در درب موتورها، سانروف، ها، پنجرهبدر

 باشد.

 را یک بار فشار دهید: کردنقفل دکمه ●

ها قفل خواهند شد و سیستم هشدار قفل بدر تمامی کار این با ●

 د.شخواهد فعال صندوق عقب  بو قفل در درب موتورها، قفل بدر

 ضد حالت وارد سیستم و خاموش روشن بار سه راهنما چراغ ●

 .شودمی سرقت

 زدن چشمک به شروع دستگاه روی سرقت ضد نشانگر المپ ●

اول به سرعت و بعد از ده ثانیه به آرامی  ثانیه ده در نشانگر کند؛می

 زند.چشمک می

 هابباز کردن قفل در

 

را یک بار فشار  ریموت دار : کلیدقفل دربها باز کردن . دکمه1

 ا باز خواهد شد،بهدهید. با این کار قفل تمامی در

. المپهای راهنما دو بار چشمک خواهند زد و سیستم هشدار 2

 غیرفعال خواهد شد.

 ریموت کنترلتعویض باتری 

به راحتی آسیب ببیند. ریموت در حین تعویض باتری، ممکن است 

مجاز های نمایندگی  از در یکیشود که باتری را بنابراین توصیه می

BAIC نماییدتعویض. 

کنید، لطفاً باتری را با باتری لیتیوم اگر خودتان باتری را تعویض می

CR2032  تعویض کنید و برای این کار از پیچ گوشتی تخت

 استفاده کنید.

 هشدار

ر این صورت را لمس نکنید. در غی ریموت مدار صفحه ●

ریموت تولید شود و به  ساکن ممکن است الکتریسیته

 آسیب وارد شود. کنترل

 از همان باتری توصیه شده توسط شرکت سازنده لطفاً ●

 استفاده کنید.

  



 

 87 و توقف خودرو کارشروع به 

 

X25 

 اطالع

ریموت ه دو قطب مثبت و منفی باتری ک شوید مطمئن ●

 درست قرار داده شده باشند. کنترل

را با دست خیس تعویض نکنید.  کنترل تریمو باتری ●

زدگی  در غیر این صورت ممکن است آب باعث زنگ

 باتری شود.

گیره  که باشید مراقب باتری، دادن قرار هنگام به ●

در پوش را خم نکنید. قسمت داخلی  نگهدارنده باتری

 باتری را دور از گردوخاک و روغن نگه دارید.

 را به درستی ببندید. ریموت کنترل باتری درپوش ●

 مراحل تعویض باتری

 

 .محل مشخص شده جدا کنید. درپوش باتری را از 1

 
باتری را  نگهدارنده . باتری را خارج کنید و صفحه مدار و گیره2

 لمس نکنید.

. باتری را نصب کنید و سطح باتری را لمس نکنید. پیش از نصب 3

کنید و مطمئن شوید که قطبهای مثبت و منفی  تمیزباتری، آن را 

 به درستی در محل خود قرار گرفته اند.باتری 

باتری  درپوش. به هنگام نصب باتری، لطفاً مطمئن شوید که 4

است تا از ورود گرد و غبار و آب به آن  درمحل خودقرارگرفتهکامالً 

 جلوگیری شود.

ریموت کنترل . پس از تعویض باتری، لطفاً بررسی کنید که آیا 5

درستی به ریموت کنترل کند یا خیر. درصورتی که درست کار می

تماس حاصل BAIC مجاز  های کند، لطفاً با نمایندگینمی عمل

  فرمایید.
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 مکانیکی کلید

که  داخل محفظه کلید ریموت دار قرار داردمکانیکی در  کلید

توان در شرایط اضطراری از آن استفاده کرد. در صورت عمل می

 بهامکانیکی برای باز کردن در کلیداز  توانیدمی ریموت کنترل

 استفاده کنید.

 

 وجود دارد. کلید ریموت دار داخلمکانیکی در  کلید. 1

 کلید یدک. 2

 خارج کردن کلید مکانیکی

 

کلید پایین فشار دهید، سمت به  ضامن کلید ریموت دار رااگر 

 آید.مکانیکی به طور خودکار بیرون می

 بازکردن و قفل کردن دربها توسط کلید مکانیکی

 

های ساعت بچرخد و در حالت مکانیکی در جهت عقربه کلید. اگر 1

ها قفل خواهند شد اما سیستم هشدار و بقفل قرار بگیرد، تمامی در

 ال کردن سیستم هشدارضدسرقت فعال نخواهد شد. به منظور فع

 را فشار دهید. ریموت کنترل کنقفل کلید بایذو ضدسرقت، 

های ساعت بچرخد و عقربهمکانیکی در خالف جهت  کلید. اگر 2

ها باز خواهد شد بقرار بگیرد، قفل تمامی در باز کردن قفلدر حالت 

مکانیکی کلید اما سیستم هشدار و ضدسرقت غیرفعال نخواهد شد. 

« ON»کنید و آن را بچرخانید تا به حالت ستارت سوئیچ ارا وارد 

  قرار بگیرد تا سیستم هشدار و ضدسرقت را غیرفعال کنید.
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 نکات

مکانیکی  کلیدخودرو از  باز کردن قفل دربهایاگر برای 

ثانیه وارد  15 مدت را ظرف کلیدکنید، لطفاً استفاده می

قرار دهید « ON»کنید و آن را در حالت ستارت سوئیچ ا

تا موتور را روشن کنید. در غیر این صورت سیستم ضد 

 سرقت هشدار خواهد داد.

 سرقت ضد هشدارسیستم 

 سرقت و سیستم ضد خودروی شما به یک سیستم هشدار و ضد

سرقت موتور مجهز است. به منظور حصول اطمینان از بیشترین 

شود که به دقت محتوای این توصیه می اکیدا حد ایمنی و راحتی، 

ها و روش استفاده از این سیستمها بخش را مطالعه کنید تا ویژگی

 را به خوبی فرا گیرید.

 اطالع

از حالت  خودرو قفل دربها باز شودپس از اینکه 

 ی ظرفبشود، درصورتیکه هیچ درضدسرقت خارج می

خودرو دوباره قفل خواهد درب ثانیه باز نشود،  30 مدت

فعال شد و سیستم هشدار و ضدسرقت به طور خودکار 

 می گردد.

کن قفل دربها روی ریموت بازکلید و  نقفل ک کلیدهنگامیکه 

 سیگنال رادیویی کد ریموت کنترل، فشار داده شوددور کنترل 

 خودرو خواهد فرستاد: دهکننشده را به دریافتگذاری

، سیستم هشدار و ضدسرقت کنقفل کلید فشردن درصورت ●

 فعال خواهد شد.

، سیستم هشدار و کلید باز کن قفل دربهارصورت فشردن د ●

 ضدسرقت غیرفعال خواهد شد.

 

ها، بشود، تمامی درقفل می ریموت کنترلهنگامیکه خودرو توسط 

نظارت سیستم ضد سرقت  تحتصندوق عقب  بو در درب موتور

باز شوند،  ادرب موتورصندوق عقب یا  بدر ،بها. اگر درقرار میگیرند

سیستم باز کند،  بدون استفاده از کلید خودرورا  بمثالً اگر کسی در

 به صدا در خواهد آمد.هشدار 

 ها:دستورالعمل 

ضدسرقت: چراغ راهنما یک بار چشمک خواهد  سازیفعال . نشانه1

 زد.

سازی ضدسرقت: چراغ راهنما دو بار چشمک غیرفعال نشانه. 2

  خواهد زد.
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سازی ناموفق حالت ضدسرقت به علت بسته نبودن فعال . نشانه3

ها بسته بصندوق عقب هنگامیکه تمامی در بیا در درب موتور

هستند: چراغهای راهنمای سمت راست و چپ سه بار چشمک 

و بعد بوق به مدت  خواهند زد؛ بوق سه بار به صدا درخواهد آمد

 ثانیه به صورت مداوم به صدا درخواهد آمد. 30

 سیستم ضدسرقتدستورالعمل های 

 سازی موفق حالت ضدسرقت:فعال

صندوق عقب  بو در درب موتورها، بدر تمامی که شرایطی در ●

فشرده روی ریموت کنترل کن درب ها  قفل کلیدبسته باشند، اگر 

 فعال خواهد شد.شود، حالت ضدسرقت با موفقیت 

 سازی موفق حالت ضدسرقت:غیرفعال

فشرده شود،  کلید باز کن قفل دربها روی ریموت کنترل اگر ●

 حالت ضدسرقت با موفقیت غیرفعال خواهد شد.

 سازی ناموفق حالت ضدسرقت:فعال

صندوق عقب بسته  بو در درب موتور، بهادر که شرایطی در ●

فشرده شود، قفل کنترل  کلید قفل کن روی ریموتنباشد، اگر 

است که دربها این  باز خواهد شد و نشانهخودرو به صورت خودکار 

 باز است.

 بیا در درب موتورها بسته باشند اما بدر تمامی که شرایطی در ●

 کلید قفل کن روی ریموت کنترلصندوق عقب بسته نباشد، اگر

فعال سازی ناموفق حالت ضدسرقت فعال خودرو نشانهده شود، رفش

 می شود.

صندوق عقب  بو در درب موتورها، بدر تمامی که شرایطی در ●

 نشانگرمکانیکی قفل شود، خودرو  کلیدخودرو با بسته باشد و 

 سازی موفق حالت ضدسرقت را نشان نخواهد داد.فعال

 

 

 

 نکات

قفل  ریموت کنترل از استفاده با خودرو اینکه از پس ●

مکانیکی باز شود و  کلیدی با استفاده از بشود، اگر در

« ON»شود و به حالت  ستارتوارد سوئیچ ا کلید

ثانیه روشن شود، حالت  15دربیاید یا موتور ظرف 

به حالت  سوئیچضدسرقت غیرفعال خواهد شد؛ اگر 

«ON » ثانیه روشن نشود،  15درنیاید یا موتور ظرف

 سیستم هشدار فعال خواهد شد.

ی به بقفل شود و هر در ریموت کنترل با خودرو اگر ●

صندوق عقب(  بو در درب موتورجز در راننده )از جمله 

 سیستم هشدار فعال خواهد شد.باز شود، 

 

 هاسیستم قفل مرکزی درب

تواند برای قفل کردن و باز کردن می هاسیستم قفل مرکزی درب

 های خودرو به کار رود:بتمام در

کار انداختن سیستم قفل مرکزی  هبرای ب ریموت کنترل . از 1

 استفاده کنید. ربهاد

برای به کار انداختن سیستم قفل  هاقفل مرکزی درب کلید. از 2

 استفاده کنید. بهامرکزی در

 

 نکات

مربوطه ، لطفاً فیوزسیستم قفل مرکزی فعال نگردیداگر 

 ه موتور را بررسی کنید. اگر فیوزجعبه فیوز محفظ داخل

 تعویض کنید. لطفاً آن را با فیوز جدید،  آن سوخته است
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 هشدارسازی سیستم و فعال شدن خودکار دربهاقفل 

باز شود،  ریموت کنترلشرایطی که قفل خودرو با استفاده از  در

صندوق عقب ب ها یا دربثانیه یکی از در 30 در مدتدرصورتیکه 

ها را قفل خواهد بباز نشود، سیستم هشدار به صورت خودکار در

کرد و حالت هشدار را فعال خواهد کرد و چراغهای راهنما یک بار 

 چشمک خواهند زد.

 دربهاخودکار قفل شدن 

ساعت فراتر برود )برای  کیلومتر/ 20هنگامیکه سرعت خودرو از 

فهرست امکان تعیین این مقدار از طریق  برخی از خودروها،

ها به صورت بوجود دارد(، تمامی درتنظیمات صفحه کیلومتر

شود، و میمتوقف قفل خواهند شد. بعد از اینکه خودرو  اتوماتیک

ها به بشود، همه درچرخانده می "قفل"سوئیچ استارت به حالت 

 شوند.باز می اتوماتیکصورت 

 مرکزی قفل کلید

 

سمت راننده درشیشه باالبر بر روی مجموعه کلیدمرکزی قفل  کلید

قفل  آسانیها را به بدر یدهد تا تماممی قرار دارد و به راننده اجازه

 و یا باز کند.

 ها:بباز کردن قفل در

 ها باز خواهد شد.بفشار داده شود، قفل تمامی در -1- کلیداگر 

 ها:بفقل کردن در

ها قفل خواهند شد و بفشار داده شود، تمامی در -2- کلیداگر 

 ها از بیرون وجود نخواهد داشت.بامکان باز کردن در

( قفل شود، امکان باز 2) کلیدشرایطی که خودرو با استفاده از  در

کردن درب از داخل تنها پس از باز شدن قفل وجود دارد. اگر یکی 

 کلید ردنها با فشباز چهار درب خودرو باز شود، قفل کردن در

 (ممکن نخواهد بود.2)

 اطالع

خودرو  داخل را در توانفرد کمابه هیچ وجه کودک یا 

ت که پس از فشردن دکمه تنها نگذارید! دلیل آن این اس

ها بالفاصله قفل خواهند شد و در بتمامی در کنقفل

توان ممکن فرد کمارد اضطراری، برای کودک یا امو

 .دنکه به تنهایی از خودرو خارج شو نخواهد بود
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 هاباز کردن درب

 

 تمام دربها مجهز به دستگیره داخلی میباشند.

قرار داشته باشد، بازهنگامیکه سیستم قفل مرکزی درب در حالت 

از داخل استفاده رب از این دستگیره برای باز کردن دتوانید می

 کنید.

قرار داشته  هنگامیکه سیستم قفل مرکزی درب در حالت قفل

از داخل  بتوانید از این دستگیره برای باز کردن درباشد، نمی

داخلی دستی که باالی دستگیره  ضامناز  توانیدستفاده کنید. میا

قرار دارد برای باز کردن قفل درب استفاده کنید و با کشیدن 

 دستگیره درب را از داخل باز کنید.

ی هابپس از فعال کردن قفل کودک درب عقب، امکان باز کردن در

 از داخل وجود ندارد اما این امکان از بیرون وجود دارد.عقب 

صندوق  بو در درب موتور، هادرب نبسته نبود عالمت

 عقب*

 

 .ستا به درستی بسته نشده بچهار در

 نکات

ها بسته بدهد که تمامی درشکل باال حالتی را نشان می

نشده باشند. در شرایط واقعی، دری که بسته نیست 

 نشان داده خواهد شد.

 .وقتی دری باز باشد، نشانگر درب باز روشن خواهد شد

 

 

 

 به درستی بسته نشده است. موتوردرب 

 نکات

باز باشد، نشانگر درب باز روشن  درب موتوروقتی 

 این قابلیت وجود دارد.برخی از مدل ها خواهد شد و در 
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 درب صندوق عقب به درستی بسته نشده است.

 نکات

وقتی درب صندوق عقب باز باشد، نشانگر درب باز 

مدل ها این قابلیت برخی از در روشن خواهد شد و 

 وجود دارد.

 قفل ایمنی کودک

 

 قفل است، شده مشخص عقب درب روی فلش با که جهتی در ●

بکشید تا قفل ایمنی کودک « LOCK» حالت به را کودک ایمنی

را فعال کنید. پس از فعال شدن قفل ایمنی کودک، امکان باز کردن 

 های عقب از داخل وجود ندارد.بدر

ایمنی کودک را بکشید تا قفل ایمنی کودک را فعال قفل اهرم  ●

کنید و آن را در جهت مخالف بکشید تا قفل ایمنی کودک را 

غیرفعال کنید. پس از غیرفعال شدن قفل ایمنی کودک، امکان باز 

 های عقب از داخل وجود دارد.بکردن در

 

 

 

 نکات

به منظور جلوگیری از اینکه کودکان به صورت 

کنند، توصیه نهای عقب خودرو را باز بغیرمنتظره در

شود که وقتی کودکی در خودرو است قفل ایمنی می

ی که قفل ایمنی کودک آن بکودک را فعال کنید. در

 شود.فعال باشد تنها از خارج خودرو باز می
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 محفظه صندوق عقب

 هشدار

صندوق عقب را بسته درب در حین حرکت خودرو، لطفاً 

حین رانندگی در صندوق عقب باز  نگه دارید. اگر در

شود، ممکن است با شیئی نزدیک برخورد کند تا ممکن 

است وسایل و بار درون صندوق عقب به صورت 

غیرمنتظره به بیرون پرتاب شود و ممکن است تصادفی 

رخ دهد. همچنین ممکن است دود اگزوز از طریق 

صندوق عقب وارد قسمت سرنشینان بشود و بنابراین 

سرنشینان را به شدت به خطر اندازد یا حتی  سالمتی

موجب مرگ شود. بنابراین، قبل از شروع به رانندگی، 

اطمینان حاصل کنید که درب صندوق عقب بسته شده 

 است.

حمل سرنشین در صندوق عقب ممنوع است. در غیر 

این صورت ممکن است به هنگام ترمز اضطراری یا 

حتی مرگ تصادف، به راحتی موجب آسیب جدی یا 

 بشود.

 

 

 

 

 هشدار

. نگذارید عقب صندوق در را کودکی هیچ وجه هیچ به ●

 شود، بسته غیرمنتظره صورت به عقب صندوق بدر اگر

کودک در معرض گرمای شدید قرار بگیر یا  است ممکن

 دچار خفگی شود.

 باز را عقب صندوق درب کودکی ندهید اجازه لطفاً ●

 سر دست، است ممکن صورت این غیر در. ببندد یا کند

 آسیب و کند برخورد عقب صندوق بدر با گردنش یا

 .ببیند

 صندوق عقب بباز کردن در

 استفاده کنید: ریموت کنترلاز 

 

را فشار دهید  روی ریموت کنترلصندوق عقب  کلید باز کن قفل

  و به مدت یک ثانیه نگه دارید تا درب صندوق عقب را باز کنید.
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 بازکننده صندوق عقب استفاده کنید: کلیداز 

 

روی  بازکننده کلیدها قفل باشند، بدر شرایطی که تمامی در

 صندوق عقب را فشار دهید تا درب صندوق عقب را باز کنید.

 صندوق عقب در شرایط اضطراری بباز کردن در

 

با باز کردن تریم توانید از درون خودرودر شرایط اضطراری، می

اضطراری  اهرم بازکننده صندوق)مربوط به قفل اضطراری(داخلی 

 صندوق عقب را باز کنید. بروی قفل صندوق عقب را بکشید تا در

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 نکاتبه هنگام باز و بسته کردن صندوق عقب، لطفاً به 

 زیر توجه داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است

با قسمتی از بدنتان برخورد کند و آسیب  درب صندوق

 به شما برساند.جدی 

 طور به لطفاً عقب، صندوق کردن بسته یا باز هنگام به ●

 مطمئن آن اطراف ایمنی از تا کنید بررسی را آن کامل

 .باشید

ای که روی از باز کردن صندوق عقب، لطفاً الیه پیش ●

درب صندوق عقب قرار دارد )مانند برف یا یخی که جمع 

شده باشد( را پاک کنید. در غیر این صورت ممکن است 

 درب صندوق عقب بعد از باز شدن دوباره بسته شود.

 به شدن باز هنگام عقب صندوق درب است ممکن ●

 نکات بنابراین لطفاً به شود،باز ناگهانی با شدت طور

 ایمنی توجه داشته باشید.

قرار دارد، شما  نزدیکی در دیگری شخص درصورتیکه ●

اطمینان حاصل کنید و به او اطالع دهید  اولطفاً از ایمنی 

 خواهید درب صندوق عقب را باز یا بسته کنید.که می
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 بستن درب صندوق عقب

 

مشخص شده است، درب صندوق عقب را  عالمتدر جهتی که با 

، سپس با هر دو دست آن را فشار دهید طرف پایین فشار دهیدبه 

 تا بسته شود.

در برخی از مدلهای خودرو، پس از بسته و قفل شدن درب صندوق 

عقب، نشانگر بسته نبودن درب صندوق در صفحه نمایش اطالعات 

 خاموش می شود.سفر 

 

 

 هشدار

عقب کامال باز نباشد، ممکن است  اگر درب صندوق

بیفتد. بنابراین، از افتادن غیرمنتظره درب صندوق 

جلوگیری کنید. در غیر این صورت ممکن است 

 موقعیتی خطرناک رخ دهد.

 

 

 هشدار

هنگام بستن درب صندوق عقب، لطفاً به شدت مراقب 

 باشید تا از ضربه دیدن انگشتان خود جلوگیری کنید.
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 باالبر برقیشیشه 

 کلید کنترل شیشه باالبر راننده

 

 روی دسته صندلی درب سمت راننده قرار دارد.

 )جلو چپ(راننده کلید شیشه باالبر. 1

 چپ عقبکلید شیشه باالبر. 2

 قفل کن شیشه باالبرکلید . 3

 کلید شیشه باالبرجلو راست. 4

 کلید شیشه باالبرعقب راست. 5

 راننده کلید شیشه باالبر

 

به سمت پایین، پایین خواهد  کلیدبا فشردن  چپشیشه درب جلو

حرکت پایین  به و یا زمانیکه شیشه تا انتها کلیدآمد و با رها کردن 

)یعنی فشار دادن و  کلیدشود. با فشار مختصر این متوقف میکند 

رود صورت خودکار پایین میراننده به شیشهبالفاصله رها کردن(، 

تا مجدداً برای باال یا پایین بردن آن اقدام شود یا تا انتها پایین 

 برود.

باال خواهد رفت و  کلید کشیدنبا باال  درب جلو چپشیشه پنجره 

 شود.یا زمانیکه شیشه تا انتها باال رود متوقف می کلیدبا رها کردن 

 کلید شیشه باالبر عقب چپ

 

سمت چپ پایین  شیشه عقبفشار داده و نگه داشته شود،  کلیداگر 

کلید را رها به ارتفاع موردنظر رسید،  شیشهخواهد آمد؛ هنگامیکه 

 کنید.

سمت  عقب شیشهباال کشیده و نگه داشته شود، سمت به  کلیداگر 

به ارتفاع موردنظر رسید،  هنگامیکه شیشهباال خواهد آمد؛  چپ

  کنید.کلید را رها 
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 کلید قفل کن شیشه باالبر

 

فعال نشده باشد، امکان  کلید قفل کن شیشه باالبردرصورتیکه 

 کلیدشیشه باالبرعقب با  های شیشهسرنشین جلو و شیشه کنترل 

قفل کلید که روی هر درب نصب شده است وجود دارد. هنگامیکه 

پایین فعال شود )دکمه به پایین فشرده شود( باال و کن شیشه باالبر

شیشه ها فقط از طریق صفحه کلید شیشه باالبر سمت  بردن تمامی

 راننده امکان پذیر خواهد بود.

 کلید شیشه باالبر جلو راست

 

 راست سرنشین جلو شیشهفشار داده و نگه داشته شود،  کلیداگر 

کلید به ارتفاع موردنظر رسید،  هنگامیکه شیشهپایین خواهد آمد؛ 

 را رها کنید.

سمت  جلو باال کشیده و نگه داشته شود، شیشهسمت به  کلیداگر 

به ارتفاع موردنظر رسید،  باال خواهد آمد؛ هنگامیکه شیشهراست 

کلید را رها کنید.

 کلید شیشه باالبر عقب راست

 

 سرنشین عقب راست شیشهفشار داده و نگه داشته شود،  کلیداگر 

کلید اع موردنظر رسید، به ارتف هنگامیکه شیشهپایین خواهد آمد؛ 

 را رها کنید.

سمت  عقب باال کشیده و نگه داشته شود، شیشهسمت به  کلیداگر 

به ارتفاع موردنظر رسید،  باال خواهد آمد؛ هنگامیکه شیشهراست 

  کلید را رها کنید.
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 هشدار

دستان خود ، لطفاً مراقب شیشه هاهنگام باال بردن 

 باشید.

، توصیه داخل خودرو قرار دارنددر  انهنگامیکه کودک

را فعال کنید تا  کلید قفل کن شیشه باالبرشود که می

 آسیب رسیدن به کودکان جلوگیری شود.از

 

 کلید شیشه باالبر جلو وعقب

 

سرنشین جلو و سرنشین عقب روی درب  باالبر دکمه باالبر شیشه

 .قرار دارند

 سانروف برقی*

 سانروف برقیکلید 

 

 جلو قرار دارد. سانروف برقی روی المپ مطالعه کلید

باشد یا موتور روشن « ON»در حالت  ستارتزمانی که سوئیچ ا

سانروف برقی باز و بسته  کلیدتوانید سانروف را به وسیله باشد، می

 کنید.

باز سانروف، امکان باز و بسته کردن و همچنین  کلیدبا استفاده از 

  به منظور تهویه هوا وجود دارد. نیمه بازکردن 
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 هشدار

رانندگی، تنظیم  ایمنی دربه منظور حصول اطمینان از 

 حین رانندگی ممنوع است.در سانروف 

 باز و بسته کردن سانروف برقی

 

 سانروف ، شیشهوآن را نگه دارید هیدفشار د را سانروف کلید اگر ●

سانروف در حال باز شدن است  باز خواهد شد. اگر وقتیکه شیشه

اش متوقف سانروف در موقعیت فعلی سانروف رها شود، شیشه کلید

 خواهد شد.

باز  سانروف سانروف به سرعت فشرده شود، شیشه کلید اگر ●

 کلیدسانروف در حال باز شدن است  خواهد شد. اگر وقتیکه شیشه

اش علیسانروف در موقعیت ف سانروف دوباره فشرده شود، شیشه

 متوقف خواهد شد.

 

 

 ن فشرده و نگه داشته شود، شیشهسانروف به پایی کلید اگر ●

سانروف در حال بسته  بسته خواهد شد. اگر وقتیکه شیشهسانروف 

سانروف در موقعیت  سانروف رها شود، شیشه کلیدشدن است 

 اش متوقف خواهد شد.فعلی

 فشرده شود، شیشهت به سمت پایین سانروف به سرع کلید اگر ●

سانروف در حال بسته  بسته خواهد شد. اگر وقتیکه شیشهسانروف 

سانروف دوباره به سرعت به سمت پایین فشرده  کلیدشدن است 

در  اش متوقف خواهد شد.ی سانروف در موقعیت فعلیشود، شیشه

این حالت سانروف مجهز به سیستم ممانعت برخورد با اشیاء می 

 باشد.
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 سانروفنیمه باز  حالت 

 

با  سانروفگیرآفتاب اگر باشد، بسته سانروف که شرایطی در ●

سانروف به پایین فشار داده و نگه داشته  کلیددست باز شود و 

خواهد شد.  هدایتسانروف به سمت باال  شود، قسمت عقب شیشه

سانروف در  سانروف رها شود، شیشه کلید باز شدناگر در حین 

 متوقف خواهد شد. شاموقعیت فعلی

 

 

سانروف فشار داده و نگه داشته شود، سانروف  کلید درصورتیکه ●

فاقد سیستم بسته خواهد شد. در حین بسته شدن، سانروف 

 ممانعت برخورد با اشیاء می باشد.

 گیر سانروفآفتاب

 

گیر به همراه سانروف وجود دارد. هنگامیکه امکان باز شدن آفتاب

گیر را به حالت اولیه توانید با دست آفتابباشد، میسانروف بسته 

 بازگردانید.

 
 اطالع

را  فشار آفتابگیرهنگامیکه سانروف باز است، لطفاً با 

 نبندید.
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اندازی دوباره درصورت هر یک از شرایط زیر، راه

 انجام خواهد شد

سانروف و تنظیم ارتفاع شیشه، لطفاً دوباره  اجزای. پس از تعویض 1

 اندازی را انجام دهید.راه

اندازی را انجام . پس از تعویض موتور سانروف، لطفا دوباره راه2

 دهید.

. پس از اینکه سانروف به مدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته 3

باشد، به علت فرسایش ناشی از حرکت قطعات متحرک مکانیکی، 

ه شدید که امکان بسته شدن کامل شیشه وجود ندارد، اگر متوج

 اندازی را انجام دهید.لطفاً دوباره راه

 کار با سانروف نحوهاندازی اولیه و راه

سانروف  م به پایین فشار داده شود، شیشهسانروف مدا کلید. اگر 1

 درخواهد آمد. پس از آن لطفاً دکمه را رها کنید. نیمه بازبه حالت 

ثانیه نگه  8سانروف به پایین فشار داده شود و بیش از  کلید. اگر 2

سانروف کمی به سمت عقب یا جلو حرکت  داشته شود، شیشه

خواهد کرد یا صدای کلیکی شنیده خواهد شد. پس از توقف حرکت 

 اندازی کامل خواهد بود. در این زمان دکمه را رها کنید.یا صدا، راه

سانروف به سمت پایین فشرده و نگه  ثانیه بعد دکمه 5. اگر 3

داشته شود، سانروف یادگیری را آغاز خواهد کرد. سه ثانیه بعد، 

 خواهد انجام را «بسته→باز→بسته»سانروف سه عملکرد مانند 

 یادگیری اتمام از پس لطفاً. ماند خواهد بسته حالت در آخر در و داد

.کنید رها را دکمه
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 المپها و میدان دید

هایی که فاقد سیستم * )برای خودرودسته چراغ و راهنما

 (در روز و مه شکن جلو می باشند خودکار روشنایی

 

 چراغ ها کنترل روشنایی کلید. 1

 شکنکنترل المپ مهکلید . 2

 

هایی که فاقد سیستم خودروبرای روشنایی * ) کلید

در روزمیباشند و دارای مه شکن جلو می خودکار روشنایی 

 (باشند

 

 چراغ ها کنترل روشنایی کلید. 1

 شکنکنترل المپ مه کلید. 2

 

خودروهایی که دارای سیستم روشنایی *)برای  کلید

کار در روز می باشند و فاقد مه شکن جلو می دروشنایی خو

 (باشند

 

 چراغ ها کنترل روشنایی کلید. 1

شکنکنترل المپ مه کلید. 2
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 کنترل روشنایی

 کوچک( چراغالمپ موقعیت در شب )

 

چرخانده   موقعیتبه  چراغ ها کنترل روشنایی کلیداگر 

چراغ شود، المپهای کوچک جلو و عقب، چراغ پالک جلو/عقب، 

 روشن خواهد شد.زمینه صفحه کیلومتر، کلیدها و داشبورد 

 

 نور پایین

 

چرخانده شود،  به حالت چراغ ها کنترل روشنایی  کلیداگر 

 شود.نور پایین روشن می

 

 روشنایی خودکار

 

چرخانده شود، در « AUTO»کنترل روشنایی به حالت  کلیداگر 

از خودرو تاریک باشد )مانند شب یا درون  محیط خارجشرایطی که 

  نور پایین به صورت خودکار روشن خواهد شد.المپ تونل( 
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 شکن المپ مه کلید

 

شکن  مجهز به المپهای مهبرخی از مدل های خودرو که در 

زیر استفاده  شکلشکن به  توان از المپ مهجلو/عقب هستند، می

 کرد:

یا حالت  در حالت  (1)کنترل روشنایی کلید  هنگامیکه ●

 ( به حالت2شکن ) المپ مه کلیدقرار دارد، درصورتیکه  

شکن جلو روشن خواهد شد. هنگامیکه  چرخانده شود، المپ مه

شکن جلو  چرخانده شود، المپ مه« OFF»( به حالت 2)کلید

 خاموش خواهد شد؛

 باشدشکن جلو روشن باشد، اگر الزم  مه المپ که شرایطی در ●

شکن  کنترل المپ مه کلیدشکن عقب روشن شود،  که المپ مه

 شکن عقب را روشن کنید. بچرخانید تا المپ مهرا به حالت  2

یا   به حالت  (2)شکن  کنترل المپ مهکلیدهنگامیکه 

«OFF »خواهد شد.شکن عقب خاموش  چرخانده شود، المپ مه 

شکن عقب مجهز هستند،  در مدلهای خودرویی که تنها به المپ مه

 زیر استفاده کرد: صورتشکن به  توان از المپ مهمی

قرار دارد،  در حالت  (1)کنترل روشنایی کلید  هنگامیکه ●

چرخانده شود، به حالت  (2) شکن المپ مه کلیددرصورتیکه 

به ( 2) کلیدشکن عقب روشن خواهد شد. هنگامیکه  المپ مه

شکن عقب خاموش  چرخانده شود، المپ مه« OFF»حالت 

 خواهد شد.

 نکات

کنترل کلید یا  -1-کنترل روشنایی  کلید هنگامیکه ●

قرار بگیرد، المپ « OFF»در حالت  -2-شکن  المپ مه

 شکن جلو/عقب خاموش خواهد شد.مه

شکن جلو/عقب روشن باشد، اگر  مه المپ هنگامیکه ●

قرار بگیرد، « OFF»در حالت  -1-کنترل روشنایی  کلید

شکن جلو/عقب خاموش خواهد شد. درصورتیکه  المپ مه

 یا  دوباره به حالت  -1-کنترل روشنایی  کلید

شکن جلو/عقب روشن نخواهد  چرخانده شود، المپ مه

به  -2-کن ش کنترل المپ مه کلیدشد. تنها پس از اینکه 

یا   چرخانده شود و بعد به حالت « OFF»حالت 

شکن جلو/عقب مهچرخانده شود، امکان روشن شدن چراغ 

 وجود خواهد داشت.

 تغییر حالت نور باال/پایین 

 
را به سمت  دسته چراغ و راهنما، نیاز به چراغ نورباالدرصورت 

دسته چراغ و راهنما را روشن کنید؛  نورباالفرمان بکشید تا چراغ 

 را خاموش کنید. نورباالرها کنید تا چراغ را 

در جهت  دسته راهنمادر شرایطی که نور پایین روشن باشد، اگر 

روشن خواهد شود و نشانگر  مخالف فرمان فشار داده شود، نور باال

به دسته راهنما روشن خواهد شد. اگر  صفحه کیلومتردر  آبی

  نور باال خاموش خواهد شد.کشیده شود، ن سمت فرما
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 راهنما چراغ

 

را به پایین  دسته راهنمابه سمت چپ، لطفاً  چرخش خودروهنگام 

بکشید تا المپهای راهنمای چپ را روشن کنید و نشانگر سبز 

به ش خودرو چشمک خواهد زد. هنگام چرخ صفحه کیلومتردر 

بکشید تا المپهای  باالرا به  دسته راهنماسمت راست، لطفاً 

صفحه در   راهنمای راست را روشن کنید و نشانگر سبز 

 چشمک خواهد زد. کیلومتر

به صورت  دسته راهنمافرمان به موقعیت مرکزی،  رگشتبپس از

خودکار به موقعیت اصلی خود باز خواهد گشت و چراغهای 

خاموش صفحه کیلومترراهنمای بیرونی و نشانگرهای راهنما در 

 شد.خواهند 

 حرکت مسیرچراغ راهنما تغییر 

 

چراغ راهنما جهت را به سمت باال یا پایین بکشید تا  دسته راهنما

صفحه راهنما در  عالمترا روشن کنید. در نتیجه  تغییر خط حرکت

به  دسته راهنما ،آن چشمک خواهند زد. پس از رها کردن کیلومتر

باز خواهد گشت و چراغهای  صورت خودکار به موقعیت اصلی خود

 سه بار چشمک خواهند زد و خاموش خواهند شد. راهنما

 تنظیم ارتفاع چراغ جلو

بار میزان المپ نور پایین بستگی به توزیع وزن مسافران و  ارتفاع

 امیندید جاده ت ا تنظیم ارتفاع چراغ جلو، زاویهخودرو دارد. بداخل 

شود، تا روشنایی کافی در جلوی خودرو حاصل شود و از تابش می

  مستقیم نور به چشم دیگر رانندگان جلوگیری شود.
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حرکت لطفاً به شرایط جاده توجه کنید و ارتفاع نور چراغ جلو را با 

 به سمت باال/پایین تنظیم کنید: کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

 «0» وضعیت ●

باشد راننده و یا راننده و سرنشینان جلو می این موقعیت تنها برای

 (.بار اضافه داخل خودرو گونه)بدون هیچ

 «1» وضعیت ●

 گونه)بدون هیچها پر باشند این برای شرایطی که تمامی صندلی

 (.بار اضافه داخل خودرو

 «2» وضعیت ●

صندوق عقب به طور  داخلها پر هستند و بار تمامی صندلی

 یکنواخت قرار داده شده است )تا مقدار مجاز بار محور عقب(.

 «3» وضعیت ●

تنها برای راننده است و بار در صندوق عقب به طور یکنواخت قرار 

 داده شده است )تا مقدار مجاز بار محور عقب(.

 «سیستم مشایعت راننده» تاخیر چراغ جلو عملکرد

نام «  سیستم مشایعت راننده »همچنین عملکرد تاخیر چراغ جلو 

،  راننده درب خودرو را قفل و از خودرو خارج شوددارد. هنگامیکه 

خدمات روشنایی با تاخیر برای  رانندهاین عملکرد میتواند برای 

 مدت مشخصی ارائه دهد.

 «سیستم مشایعت راننده»سازی عملکرد فعال

یا « ON»حالت از  استارتظرف یک دقیقه پس از اینکه سوئیچ 

«ACC » به حالت«LOCK » کلیدچرخانده شود، درصورتیکه 

و سپس رها شود )کمتر در حالت فعال قرار گرفته شود  نورباالچراغ 

ثانیه است( چراغ جلو به صورت خودکار روشن خواهد شد  0.5از 

فهرست تنظیمات داخل زمان روشنایی از طریق تغییر مدت )

ثانیه  30فرض زمان پیش خواهد بودصفحه کیلومترامکان پذیر 

 است(.

روی ریموت  کنقفل کلیددقیقه بعد از این کار، اگر  5 طی مدت

فشار داده شود، چراغ جلو همچنان به صورت خودکار روشن  کنترل

 خواهد شد.

 « سیستم مشایعت راننده »سازی عملکرد غیرفعال

نور پایین  فعال شده است و«  سیستم مشایعت راننده »اگر عملکرد 

«  سیستم مشایعت راننده »روشن است، در دو شرایط زیر عملکرد 

 یرفعال خواهند شد:غ

« ON»یا « ACC»به حالت  استارت. درصورتیکه سوئیچ 1

 شود؛دربیاید، چراغ جلو خاموش می

  نقص در سیستم برقی خودرو. 2
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 زمینهتنظیم روشنایی نور پس

 

روشنایی در حالت چراغ موقعیت در شب )چراغ کلید هنگامیکه 

تجهیزات زمینه کوچک( یا نو باال/پایین قرار داشته باشد، نور پس

 روشن خواهد شد.داخلی خودرو 

زمینه تنظیم به سمت باال چرخانده شود، نور پساگرکلید  ●

 افزایش خواهد یافت؛

 زمینهتنظیم به سمت پایین چرخانده شود، نور پس کلید اگر ●

 کاهش خواهد یافت.

 فالشر کلید

 

 کلید فالشر درقسمت باالیی کنسول وسط قرار دارد.

برای اخطار به دیگر رانندگان  کلید فالشردر شرایط اضطراری، از 

استفاده کنید تا از رخ دادن تصادف در ترافیک جلوگیری کنید. 

از کلید فالشر درصورت رخ دادن هر یک از شرایط زیر، لطفاً 

 استفاده کنید:

 افتد.. خودرو به علت نقص فنی از کار می1

 . خودرو در انتهای یک ازدحام ترافیکی قرار دارد.2

 اضطراری رخ داده است. . شرایط3

 .شود( )بکسل میشوددیگری یدک کشیده می . خودرو با وسیله4

تمامی چراغهای راهنما همزمان چشمک  فالشرپس از روشن شدن 

داخل و المپ  صفحه کیلومترو نشانگر راهنما در و د زدخواهند 

در حالت  استارتد زد. حتی اگر سوئیچ نچشمک خواه کلید فالشر

«LOCK » ،قابلیت کارکردن را  کلید فالشرقرار گرفته باشد

 خواهد داشت.

 اطالع

باتری را  کلید فالشر برقمدت از  طوالنی استفاده ●

در حالت استارت مصرف خواهد کرد، حتی اگر سوئیچ 

«LOCK ».قرار گرفته باشد 

نمایید ، اطمینان حاصل کلید فالشر از استفاده هنگام ●

 کنید.که کامالً از مقررات مربوط پیروی می

کند، لطفاً از به صورت عادی کار نمی فالشر اگر ●

دگان دیگر در جاده روشهای دیگر برای اخطار به رانن

 .استفاده کنید
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 روشنایی داخل چراغهای

 )چراغ سقفی(چراغ مطالعه جلو

 

 شود:زیر میکلید های جلو دارای  چراغ مطالعه

راننده روشن  سمت جلو ( فشرده شود، چراغ مطالعه1) کلید اگر ●

 خاموش خواهد شد. چراغخواهد شد؛ اگر دوباره فشرده شود، این 

جلو پس از باز شدن  ( فشرده شود، چراغ مطالعه2) کلید اگر ●

پس از باز  همچنینبه صورت خودکار روشن خواهد شد  بیک در

 ثانیه روشن خواهد ماند. 30به مدت  درب هاشدن 

سرنشین جلو روشن  ( فشرده شود، چراغ مطالعه3) کلید اگر ●

 خاموش خواهد شد. چراغخواهد شد؛ اگر دوباره فشرده شود، این 

 

 

 المپ روشنایی صندوق عقب

شود، المپ روشنایی صندوق عقب هنگامیکه صندوق عقب باز می

به صورت خودکار روشن خواهد شد؛ پس از بسته شدن درب 

 صندوق عقب، این المپ به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

 کنبرف پاک

 سنسور خودروهای فاقدکن شیشه جلو*)پاک برف

 باران(

 

1 .MISTکنپاک: حرکت تکی برف 

2 .OFF :توقف 

 )حالت زمان بندی شده(کنپاک:حرکت متناوب برف .3

4 .LOکنپاک: حرکت آهسته برف 

5 .HIکنپاک: حرکت سریع برف 

  عقب برف پاک کن کلید. 6
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 /شیشه شویقرار دارد، « ON»در حالت  استارتهنگامیکه سوئیچ 

خواهید حالت کن به صورت عادی کار خواهد کرد. اگر میپاکبرف

را به سمت باال  دسته برف پاک کنپاک کردن را انتخاب کنید، 

 بکشید یا به پایین فشار دهید:

1 .MIST دسته برف پاک کن روی موقعیت: اگر «MIST » قرار

« OFF»سپس رها شود، به صورت خودکار به حالت  دهید و

کن یک بار با سرعت پایین کار خواهد پاکگردد، و تیغه برفبازمی

قرار دهید و  «MIST» دسته برف پاک کن در موقعیتکرد؛ اگر 

زمانی کن به طور مداوم کار خواهد کرد تا پاک، برفدارید نگه آن را

 رها شود. که دسته برف پاک کن

 کن کار نخواهد کرد.پاک. خاموش: برف2

کن به حالت پاکبرفدسته یکه : هنگام3.

«INTERMITTENT »کن جلویی پاککشیده شود، تیغه برف

در حالت کار متناوب قرار خواهد داشت )این عملکرد تنها برای 

برخی مدل های خودرو وجود دارد. در برخی مدل های خودرو 

 (.حالت خودکار وجود دارد

4 .LO کن در حالت پاکدسته برف: زمانیکه«LO »قرار داده 

کن جلو با سرعت مشخصی به صورت آهسته پاکبرف شود، تیغه

 کار خواهد کرد.

5 .HI کن در حالت پاکبرف دسته: زمانیکه«HI »شود،  قرار داده

کن جلو با سرعت مشخصی به صورت سریع کار پاکبرف تیغه

 خواهد کرد.

 کن عقبپاکبرف کلید. 6

 
و در جهتی که با « ON»کن عقب به حالت پاکبرف هدست اگر ●

کن عقب به طور پاکمشخص شده است قرار بگیرد، برف ①فلش 

 مداوم و با سرعت پایین کار خواهد کرد.

قرار « ON»کن عقب در حالت پاکبرف هرایطی که دستش در ●

دربیاید و کن عقب به حالت پاکبرف هگرفته باشد، اگر دست

از مشخص شده است نگه داشته شود،  ①فلش  در جهتی که با

شیشه آب خارج می شود و به طور مداوم  نازل شیشه شوی عقب

 بازگردد.« ON»به حالت  هکند تا اینکه دسترا پاک می

و در جهتی که با  کن عقب به حالت پاکبرفه دست اگر ●

ثانیه نگه  1مشخص شده است قرار بگیرد، و کمتر از  ②فلش 

اما  از نازل شیشه شوی عقب آب خارج می شودداشته شود، 

 کن کار نخواهد کرد.پاکبرف

و در جهتی که   حالت به عقب کنپاکبرف دستگیره اگر ●

ثانیه نگه  1مشخص شده است قرار بگیرد، و کمتر از  ②با فلش 

پاشد و به صورت مداوم شیشه داشته شود، نازل شیشه عقب آب می

کند تا اینکه رها شود؛ پس از اینکه دستگیره رها شود، را پاک می

کن عقب سه بار بیشتر شیشه را پاک خواهد کرد، یک پاکبرف

ثانیه متوقف خواهد شد، سپس شیشه را یک بار دیگر پاک خواهد 

 ف خواهد شد.کرد و در آخر متوق
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 اطالع

 است خشک شیشه هنگامیکه کنپاکبرف بکارگیری ●

 .باشدمی ممنوع

 کنپاکبرف از خواهیدمی اگر سرد، یا گرم شرایط در ●

 تیغه که کنید حاصل اطمینان لطفاً کنید، استفاده

 نچسبیده باشد. شیشه روی کنپاکبرف

و تیغه  اهرم ر زمستان لطفاً برف و یخ روی د ●

کن را پاک کنید، از جمله برف و یخ روی پاکبرف

کن پاک پاکقسمتی از شیشه که قرار است با تیغه برف

 شود.

 خودروهای مجهز به سنسورکن شیشه جلو* )پاکبرف

 باران(

 
1 .MISTکنپاک: حرکت تکی برف 

2 .OFFتوقف : 

3 .AUTOپاک کردن خودکار : 

4 .LO کنپاکبرف: حرکت آهسته 

5 .HIکنپاک: حرکت سریع برف 

 کن عقبپاکبرف کلید. 6

 دستهقرار دارد و « ON»در حالت  ستارتدر شرایطی که سوئیچ ا

قرار داشته باشد، هنگامیکه « AUTO»کن در حالت پاکبرف

کن را روشن خواهد کرد پاکحسگر باران، باران را حس کند، برف

عت پاک کردن را تغییر خواهد داد و با توجه به میزان باران سر

 )پاک کردن متناوب، سرعت پایین، سرعت باال(.

)پاک کردن با  «LOW»کن در حالت پاکبرف دستههنگامیکه 

)پاک کردن با سرعت باال( قرار دارد،  «HIGH»سرعت پایین( یا 

شده پاک خواهد کرد و کن شیشه را با سرعت مشخصپاکبرف

 کار نخواهد کرد. سنسور بارانعملکرد 

 اطالع

کن را در پاکبرف کلید، شیشه شویهنگام استفاده از 

کن پاکنگذارید؛ هنگامیکه برف« AUTO»حالت 

 شود، لطفاً این سیستم را خاموش کنید.استفاده نمی
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باران روی شیشه و نزدیک آینه عقب قرار گرفته است. اگر  سنسور

شده باشد، احتمال با خاک، لکه روغن یا گرد و غبار پوشیده  سنسور

قرار دارد، « AUTO»کن در حالت پاکبرف دسته دارد هنگامیکه

 کن به صورت عادی کار نکند.پاکبرف

 شیشه شوی

 

 قرار دارد:« ON»در حالت  ستارتدر شرایطی که سوئیچ ا

کشیده و  غربیلک فرمان)داخل(کن به سمت پاکبرفدسته  اگر ●

از نازل شیشه شوی جلو آب خارج می سپس بالفاصله رها شود، 

 .شود

و سپس  سمت غربیلک فرمان)داخل(کن به پاکبرف دسته اگر ●

خارج نازل شیشه جلو آب از ثانیه نگه داشته شود،  0.5به مدت 

کن روشن پاککن، برفپاکبرف سته؛ بعد از رها شدن دمی شود

ثانیه سه بار شیشه را پاک خواهد کرد، پس  1خواهد شد، به مدت 

ثانیه یک بار دیگر شیشه را پاک خواهد کرد و بعد متوقف  1از 

خواهد شد. اگر هنگامیکه شوینده شیشه در حال کار است، سوئیچ 

کن بالفاصله پاکقرار بگیرد، برف« LOCK»به حالت  ستارتا

 متوقف خواهد شد.

 

 نکات

 دسته، اگر عملیات شسته شوی شیشه پس از اتمام 

قرار بگیرد، « OFF»کن در هر حالتی به جز پاکبرف

 کن به کار در آن حالت ادامه خواهد داد.پاکبرف
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 وسطآینه 

 دستی انعکاسضد  وسطآینه 

لطفاً آینه عقب را تمیز نگه دارید و آن را به بهترین زاویه تنظیم 

 ها را تنظیم کنید.رستی آینهکنید. پیش از رانندگی، لطفاً به د

 

اهرم تغییر آینه عقب را به جلو و عقب بکشید. امکان تنظیم آینه 

عقب وجود دارد تا میزان تابش واردشده از سوی خودروی پشتی 

 کاهش پیدا کند.

 

 

 

 

 

 

 اطالع

شود ممکن میدان دیدی که در آینه عقب نشان داده می

است بر درک راننده از موقعیت دقیق خودروی پشتی 

 تاثیر بگذارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جانبیآینه 

این خودرو دارای عملکردهای* تنظیم برقی و  جانبیهای آینه

 گرمایش برقی هستند.

 هشدار

شود کوچکتر از تصویر شیئی که در آینه بغل دیده می

و  اجسام  واقعی بین است. فاصله آنی واقعی اندازه

سد. ممکن است خودرو ممکن است کمتر به نظر بر

و  محاسبه نماییدپشتی را اشتباه  فاصله خود با خودرو

)برای مثال، هنگام سبب وقوع تصادف شودممکن است 

حقیقی خود با  راین از فاصله(. بنابمسیر حرکتتعویض 

 خودروی پشتی مطمئن شوید.
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 آینه های جانبیتنظیم برقی 

 

برقی  کلیدشیشه باالبردر جلوی  آینه های جانبیتنظیم برقی  کلید

 طرف راننده قرار دارد.

بچرخانید « R»یا « L»را به حالت های جانبی  تنظیم آینه کلید. 1

«(L » به معنای چپ و«R »به معنای .)راست است 

را به سمت باال، پایین، چپ و راست بچرخانید تا  کلید تنظیم. 2

 را تنظیم کنید. آینه های جانبیموقعیت 

« O»را به وضعیت  کلید تنظیمتنظیمات،  اتمام. پس از 3

 بچرخانید.

 

 

 

 

 اطالع

،  آینه های جانبیتنظیم  نکردن کلید عمل درصورت ●

 آینه را فشار دهید تا آن را تنظیم کنید. به آرامی لبه

 جمع کردن آینه های جانبی

 

مجهز هستند که به  جانبیهای برای مدلهای خودرویی که به آینه

ا به سمت عقب ر جانبی شوند، با دست آینهمیجمع صورت دستی 

 .جمع کنیدرا  جانبی فشار دهید تا آینه

 اطالع

ممنوع  جمع شده اندکه  بینجاهای رانندگی با آینه

است. در غیر این صورت، میدان دید محیط خارجی 

 کند و ممکن است تصادف رخ دهد!کاهش پیدا می
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 *جانبیآینه  کن گرم

 

رار دارد و موتور روشن ق« ON»در حالت ستارت هنگامیکه سوئیچ ا

پنل کنترل در   عقب گرم کن شیشه کلیدشده است، 

فشار دهید تا بخاری را روشن کنید و مه و یخی که  سیستم تهویه

. سیستم دببراز بین و شیشه عقب وجود دارد را جانبی  روی آینه

دقیقه به صورت خودکار عملکرد بخاری و سیستم  15پس از حدود 

 کند.خاموش میگرم کن شیشه عقب را 

 

 

 

 نکات

، اگر کن گرم کلیدبعد از فشردن دقیقه  15 مدت ظرف •

غیرفعال  و سیستم یخ زدا راخواهید عملکرد بخاری می

 کنید، دکمه را یک بار دیگر فشار دهید.

 دوباره کلیداز فشردن  دقیقه15  گذشت از بعد اگر •

کافی است گرمایش انجام دهید،  عملیات خواهیدمی

 دکمه را یک بار دیگر فشار دهید.

 

 هشدار

پس از اتمام گرمایش یا اگر نیازی به استفاده از عملکرد 

 جانبیهای گرمایش نیست، لطفاً عملکرد گرمایش آینه

 را غیرفعال کنید. 

 گیرآفتاب

 

گیر گیر سمت راننده در شکل نشان داده شده است. آفتابآفتاب

 باشند:گیر سرنشین جلو دارای عملکردهای زیر میراننده و آفتاب

آنها به سمت پایین روی پایه وجود دارد تا  جمع شدن امکان ●

 تابد.ی جلو میمانع آفتابی شود که از شیشه

 مانع تا دارد وجود کنار به و پایین سمت به آنها شدن تا امکان ●

  تابد.می جانبی یشیشه از که شود آفتابی
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 آینه آرایش*

 

گیر را بردارید تا از آینه آرایش روی آفتاب در پوش

 آینه استفاده کنید.
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 سازیصندلی و تجهیزات ذخیره

 اهمیت تنظیم صحیح صندلی

شود که نقش حفاظتی با تنظیم صحیح صندلی اطمینان حاصل می

 کمربند ایمنی و کیسه هوا به طور کامل ایفا خواهد شد.

امکان تنظیم صندلی راننده و صندلی سرنشین جلو با توجه به اندام 

 سرنشین وجود دارد.

قبل از رانندگی، کامال مطمئن شوید که صندلی جلو را با توجه به 

 اید:شرایط زیر به درستی تنظیم کرده

صحیح، موثر و ایمن وجود  ه* امکان رانندگی با خودرو به نحو

 ممکن باشد. تجهیزات داخلیداشته باشد و استفاده از تمامی 

 * حالت نشستن راحت باشد و سریع باعث خستگی نشود.

 * نقش حفاظتی کمربند ایمنی و کیسه هوا به طور کامل ایفا شود.

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

حالت نشستن نادرست سرنشین ممکن است منجر به 

 آسیب جدی شود.

 تمام سرنشینان باید در صندلی خود بنشینند. ●

را  خود ایمنی کمربند درستی به باید سرنشینان تمامی ●

 ببندند.

 استفاده کودکان حفاظت مناسب سیستم از باید کودکان ●

 .کنند

 قد به توجه با باید صندلی هایسری پشت تمامی ●

 برای را حفاظت بیشترین تا شوند تنظیم سرنشینان

 .کنند فراهم سرنشینان

 فضای در باید پا دو هر است، حرکت در خودرو هنگامیکه ●

روی داشبورد قرار بگیرند یا از  نباید و بگیرند قرار پاها

ها بیرون برده شوند یا روی صندلی گذاشته شوند. پنجره

شود، هر گونه حالت نشستن زمانی که کیسه هوا باز می

 دی شود.نادرست ممکن است باعث صدمات ج

 تنظیم است ایستاده خودرو که وقتی تنها را صندلی حتماً  ●

ظیم شوند، تن هاصندلی خودرو حرکت حین در اگر. کنید

 ممکن است تصادف رخ دهد.

متر با فرمان فاصله داشته سانتی 25 باید همواره راننده ●

سانتیمتر باشد، نقش حفاظتی  25تر از باشد. اگر فاصله کم

خطر  -سیستم کیسه هوا به درستی ایفا نخواهد شد 

 آسیب!

 

 هشدار

 ایمنفجره یا اشتعال قابل وسیله هیچ وجه هیچ به ●

فندک را روی قطعات متحرک صندلی نگذارید. در  مانند

ت صندلی در حال حرکت به غیر این صورت ممکن اس

و منجر به انفجار یا آتش شود و  وارد کندفشار  آنها

بنابراین باعث وارد آمدن صدمه جدی به سرنشینان 

 شود!
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 پشت سری

تنظیم صحیح پشت سری صندلی برای حفاظت از سرنشینان و 

 تصادف بسیار مهم است. کاهش میزان صدمه در حین

 

پشت سری خود را طوری تنظیم کنید که مرکز سر دقیقا در مرکز 

 پشت سری قرار بگیرد.

اگر امکان تماس مداوم مرکز سر شما با مرکز پشت سری و در 

حالت صحیحی که با شکل نشان داده است وجود ندارد، ممکن 

 است درصورت تصادف آسیب ببینید.

 

 

 

 

 هشدار

 نادرست صورت به یا شود برداشته سری پشت اگر ●

 ترمز یا تصادف درصورت است ممکن شود، نصب/تنظیم

 جدی آسیب سرنشین به رانندگی حین در اضطراری

 .شود وارد

 تنظیم را سری پشت اندامش به توجه با باید سرنشین ●

 .کند

. باشد هماهنگ سرنشین قد با باید سری پشت ارتفاع ●

سطح با باالی سر سری باید هماالیی پشت ب یلبه

سرنشین باشد و مرکز پشت سر سرنشین باید به مرکز 

 پشت سری نزدیک باشد.

 تنظیم پشت سری صندلی جلو

 

حرکت به باال: پشت سری را بگیرید و پشت سری را به باال بکشید 

 و در ارتفاع مورد نظر قرار دهید.

عالمت کننده )قفلسری را بگیرید، دکمه حرکت به پایین: پشت 

A را فشار دهید و سپس پشت سری را به سمت پایین بکشید تا )

کننده را رها کنید و مطمئن به ارتفاع مورد نظر برسد، دکمه قفل

  شوید که پشت سری در موقعیتش قفل شده است.
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 نکات

اگر الزم است که پشت سری را جدا کنید، لطفاً پشتی 

کننده را ببرید، دکمه قفلصندلی را تا جای ممکن عقب 

فشار دهید و نگه دارید و سپس پشت سری را به طور 

 کامل بیرون بکشید.

 تنظیم پشت سری صندلی عقب

 
حرکت به باال: پشت سری را بگیرید و پشت سری را به باال بکشید 

 و در ارتفاع مورد نظر قرار دهید.

عالمت ) کنندهسری را بگیرید، دکمه قفلحرکت به پایین: پشت 

A را فشار دهید و سپس پشت سری را به سمت پایین بکشید تا )

کننده را رها کنید و مطمئن به ارتفاع مورد نظر برسد، دکمه قفل

 شوید که پشت سری در موقعیتش قفل شده است.

 

 

 

 

 

 هشدار

به هیچ وجه بدون پشت سری رانندگی نکنید. در غیر 

تصادف به این صورت ممکن است سرنشین درصورت 

 شدت آسیب ببیند:

 خود اندام به توجه با لطفاً سری، پشت نصب از پس ●

 میزان بیشترین تا کنید تنظیم را سری پشت درستی به

 .باشد ممکن حفاظت

 و بخوانید دقت به را مرتبط هایدستورالعمل لطفاً ●

 .کنید عمل آن طبق

پشت سری صندلی عقب حالتی قابل  اولیه حالت ●

استفاده نیست. هنگام استفاده از پشت سری، لطفاً 

پشت سری را به سمت باال تنظیم کنید تا در موقعیت 

 مناسب قرار بگیرد.

 

 نکات

اگر الزم است که پشت سری را جدا کنید، دکمه 

کننده را فشار دهید و نگه دارید و سپس پشت قفل

 بیرون بکشید.سری را به طور کامل 
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 هاصندلی

 صندلی راننده

 هشدار

بسیار  ضربه فعال شدنکیسه هوای راننده در حین 

محکمی وارد خواهد کرد و ممکن است منجر به آسیب 

شدید یا حتی مرگ شود، مخصوصًا وقتی که راننده به 

 کیسه هوا بسیار نزدیک است.

ی از کیسه هوای راننده فضای سانتی متر 25 فاصله

سازد. این فاصله به الزم را برای شما فراهم می ایمن

های قفسه سینه معنای فاصله مرکز فرمان با استخوان

متر سانتی 25شما است. درصورتیکه فاصله کمتر از 

است، از روشهای زیر برای تنظیم صندلی راننده 

 استفاده کنید:

 شوید مطمئن و ببرید عقب را صندلی ممکن جای تا ●

ر ب تاثیری و است ممکن پدالها عادی فشردن امکان که

 رانندگی نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 بااینکه. کنید خم عقب به کمی را صندلی پشتی ●

 بیشتر برای دارند، مختلفی طراحی مختلف خودروهای

وقعیت م جلوترین در راننده صندلی اگر حتی رانندگان

متری تنها با کمی سانتی 25 باشد، همچنان ایجاد فاصله

 خم کردن پشتی به عقب ممکن است. 

 

 های جلوصندلی

 هشدار

 ضربه فعال شدنکیسه هوای سرنشین جلو نیز در حین 

بسیار محکمی وارد خواهد کرد و ممکن است منجر به 

آسیب شدید یا حتی مرگ شود، وقتی که سرنشین جلو 

به کیسه هوا بسیار نزدیک است. پشتی صندلی را به 

ای تنظیم کنید که صندلی سرنشین جلو تا حد گونه

 ممکن از کیسه هوا دور باشد.
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 صندلی راننده* حالته تنظیم شش

 

 جلو و عقب صندلی:تنظیم به 

. اهرم تنظیم زیر صندلی در قسمت جلو را به باال بکشید تا 1

 صندلی را به جلو و به عقب حرکت دهید.

د، ی. پس از تنظیم صندلی به حالت مناسب، اهرم تنظیم را رها کن2

صندلی را کمی به جلو و عقب حرکت دهید و مطمئن شوید که 

 مکانیسم قفل صندلی قفل شده است.

 

 

 پشتی صندلی: تنظیم زاویه

را به جلو و  صندلی . اهرم تنظیم را به باال بکشید و سپس پشتی1

 عقب تنظیم کنید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد.

. پس از تنظیم پشتی صندلی به حالت مناسب، اهرم تنظیم را 2

د، صندلی را کمی به جلو و عقب حرکت دهید و مطمئن یرها کن

 قفل پشتی صندلی قفل شده است.شوید که مکانیسم 

 

 

 صندلی:نشیمنگاه تنظیم ارتفاع 

صندلی را باال  نشیمنگاه. اهرم تنظیم را به سمت باال بکشید تا 1

 بیاورید؛

صندلی  نشیمنگاه. اهرم تنظیم را به سمت پایین فشار دهید تا 2

  را پایین ببرید.
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 صندلی راننده* حالتهتنظیم چهار

 

 صندلی: تنظیم به جلو و عقب
. اهرم تنظیم زیر صندلی در قسمت جلو را به باال بکشید تا 1

 صندلی را به جلو و به عقب حرکت دهید.

د، ی. پس از تنظیم صندلی به حالت مناسب، اهرم تنظیم را رها کن2

صندلی را کمی به جلو و عقب حرکت دهید و مطمئن شوید که 

 مکانیسم قفل صندلی قفل شده است.

 

 

 یه پشتی صندلی:تنظیم زاو
را به جلو و  صندلی . اهرم تنظیم را به باال بکشید و سپس پشتی1

 عقب تنظیم کنید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد.

. پس از تنظیم پشتی صندلی به حالت مناسب، اهرم تنظیم را 2

د، صندلی را کمی به جلو و عقب حرکت دهید و مطمئن یرها کن

 صندلی قفل شده است.شوید که مکانیسم قفل پشتی 

 صندلی راننده*گودی کمرتنظیم 

 

 شود، چرخانده ساعت هایعقربه برخالف تنظیم دستگیره اگر ●

میزان خمیدگی پشتی را  توانیدمی. آمد خواهد باال صندلی پشتی

 .تنظیم کنید

های ساعت چرخانده شود، ره تنظیم درجهت عقربهدستگی اگر ●

  تاثیر برعکس خواهد داشت.
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 اطالع

 تنظیم صندلی: نکات مربوط به

هنگامیکه خودرو در حرکت است صندلی راننده را  ●

تنظیم نکنید. در غیر این صورت ممکن است خودرو از 

 کنترل خارج شود.

پس از اینکه صندلی جلو به درستی تنظیم شدند،  ●

ها را به جلو و عقب بکشید و مطمئن سعی کنید صندلی

 اند.حالت مناسب قفل شدهها در شوید که صندلی

پشتی صندلی را به سمت جلو و عقب قسمت باالیی  ●

دهید و مطمئن شوید که پشتی صندلی در جای  فشار

خود ثابت و قفل شده است. در غیر این صورت ممکن 

است عملکرد عادی کمربند ایمنی تحت تاثیر قرار 

 بگیرد.

هیچ شیئی را زیر صندلی راننده قرار ندهید. در غیر  ●

کننده مکانیکی قفل سیستماین صورت ممکن است 

تحت تاثیر قرار بگیرد و امکان قفل شدن عادی صندلی 

وجود نخواهد داشت و درصورتیکه صندلی به صورت 

 ناگهانی حرکت کند خودرو از کنترل خارج خواهد شد.

 ین جلوصندلی سرنش حالتهتنظیم چهار

 

 تنظیم به جلو و عقب صندلی:
. اهرم تنظیم زیر صندلی در قسمت جلو را به باال بکشید تا 1

 صندلی را به جلو و به عقب حرکت دهید.

. پس از تنظیم صندلی به حالت مناسب، اهرم تنظیم را رها کند، 2

صندلی را کمی به جلو و عقب حرکت دهید و مطمئن شوید که 

 قفل شده است.مکانیسم قفل صندلی 

 

 

 تنظیم زاویه پشتی صندلی:
. اهرم تنظیم را به باال بکشید و سپس پشتی را به جلو و عقب 1

 تنظیم کنید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد.

. پس از تنظیم پشتی صندلی به حالت مناسب، اهرم تنظیم را 2

د، صندلی را کمی به جلو و عقب حرکت دهید و مطمئن یرها کن

  مکانیسم قفل پشتی صندلی قفل شده است. شوید که
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 جمع کردن صندلی عقب

 

توانید بزرگی را روی صندلی بگذارید، می جسمخواهید اگر می

 جمع کنید.پشتی صندلی عقب را 

پشتی  جمع کردنکننده فشار داده شود، امکان اگر دکمه قفل

 صندلی وجود خواهد داشت.

در برخی مدلهای خودرو، ممکن است نیاز باشد قسمت چپ و 

 شوند: جمع راست پشتی صندلی عقب به صورت جدا 

پشتی سمت چپ، دکمه چپ را فشار  جمع کردنبه منظور  ●

 جمع کنید.دهید و سپس پشتی چپ را 

پشتی سمت راست، دکمه راست را فشار  جمع کردنبه منظور  ●

 کنید. جمعدهید و سپس پشتی راست را 

خواهید صندلی را به حالت قبل بازگردانید، پشتی هنگامیکه که می

دهید تا به حالت اولیه بازگردد. پس از بازگرداندن  فشارصندلی را 

صندلی به حالت اولیه، پشتی صندلی را بکشید تا بررسی کنید که 

 درست بسته شده است یا خیر.

 

 نکات

در برخی مدلهای خودرو، ممکن است نیاز باشد قسمت 

 جمعچپ و راست پشتی صندلی عقب به صورت جدا 

 شوند*

شده باشد، سوار  جمعاگر صندلی عقب در یک سمت  

 شدن سرنشینی در سمت دیگر مانعی ندارد.

 سازیتجهیزات ذخیره

 محفظه های روی دربها

 

ی نگه داشتن اشیائی مانند برا محفظه های روی دربهاتوانید از می

 استفاده کنید. ...، لیوان ونقشه 
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 هشدار

قرار دادن مواد قابل اشتعال یا منفجره درون خودرو 

 ممنوع است.

قابل اشتعال  باال واگر اشیائی که از گاز تحت فشار ●

، گاز هیدروژن( در نزدیکی کپسول)مانند فندک گازی، 

دما ممکن است این خودرو قرار داده شوند، با افزایش 

اشیاء باعث انفجار یا آتشسوزی شوند. بنابراین چنین 

 بسته نگذارید. باشیائی را درون خودرو با در

 جعبه داشبورد

 

 سمت خودتان رابه داشبورد جعبه درب دستگیره

شود. باز تا بکشید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

توان درون داشبورد گذاشت را می وسایلیبطری و تنها 

 ریختنکه درب آن محکم بسته شده باشد. ممکن است 

را خراب ت تزیینی و اجزای برقی داشبورد قطعا ،مایعات

 کند.

داشبورد باید بسته باشد. درب  هنگام حرکت خودرو،

در غیر اینصورت، در صورت ترمز اضطراری یا تصادف، 

بریزند و به  ممکن است اجسام درون داشبورد بیرون

 سرنشینان آسیب بزنند.
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 جا لیوانی

 

 روی کنسول وسط قرار دارد.

 هشدار

به عنوان جاسیگاری ممنوع است.  جا لیوانیاستفاده از 

 در غیر این صورت امکان دارد آتشسوزی رخ دهد.

 

 

 سیستم تهویهکنترل زیر پنل 

 هشدار

ممنوع است. استفاده از این مخرن به عنوان جاسیگاری 

 در غیر این صورت امکان دارد آتشسوزی رخ دهد.

 

 

 زیر کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

 هشدار

استفاده از این مخرن به عنوان جاسیگاری ممنوع است. 

 در غیر این صورت امکان دارد آتشسوزی رخ دهد.
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 محفظه کنسول وسط

 

 کنسول وسط )تکیه گاه آرنج( بدر

 *HDMI درگاه ورودیو  USB درگاه

 

 USB. درگاه 1

 *HDMIورودی درگاه . 2

 فندک

 

 زیر پنل کنترل سیستم تهویه

 ولت 12برق  خروجیامکان استفاده از نگهدارنده فندک به عنوان 

  وجود دارد.
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برق و تجهیزات برقی  خروجیی ناصحیح از استفاده

 ممکن است باعث آتشسوزی و آسیب جدی شود.

 شرایطی در. نکنید رها خودرو داخل تنها را کودکان ●

روشن باشد، ممکن است کودک به  استارت سوئیچ که

 اشتباه از تجهیزات برقی استفاده کند.

، لطفاً رقیب تجهیزات حد از بیش شدن داغ درصورت ●

 اتصال آن را ه تجهیزات برقی را خاموش کنید وبالفاصل

 بیرون بکشید. خروجی برقاز 

 زیرسیگاری

 

 کنسول وسط قرار دارد.در قسمت عقب 

 هشدار

ناصحیح از جاسیگاری ممکن است باعث  استفاده

 آتشسوزی شود.

هیچ وجه از جاسیگاری به عنوان سطل زباله  به ●

 استفاده نکنید.

 مواد همراه به روشن کبریت یا سیگار درصورتیکه ●

 ممکن بگیرد، قرار جاسیگاری درون دیگر اشتعال قابل

 .شود آتشسوزی باعث است

 ضربه گیر طاقچه عقب

 

ضربه  که اشیاء سخت، سنگین یا تیز روی اطمینان حاصل کنید

طاقچه ؛ درغیر این صورت باعث آسیب به گیر طاقچه قرار ندهید

 شده و هنگام تصادف یا ترمز ناگهانی خطرناک خواهد شد. عقب

به سمت طاقچه عقب را توانید بزرگ، می اجسامبه منظور قرار دادن 

ید، لطفاً دقرار دا صندوقاما بعد از اینکه جسم را درون  بکشیدباال 

  به موقع آن را به حالت اولیه بازگردانید
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طاقچه عقب خودرو قابلیت جدا شدن را دارد تا فضای بیشتری 

 :برای صندوق عقب ایجاد نماید

باال طاقچه عقب را به سمت چپ و راست  محورهای: جداسازی ●

 .شودجدا طاقچه عقب بکشید تا 

محورهای چپ و راست طاقچه عقب را در محل خود قرار : نصب ●

 آنها را به سمت پایین فشار دهید.دهید و 

 باربند*

 

ندارد؛ قرار دادن ر و توانایی حمل با صرفا جنبه تزیینی داردباربند 

 ممنوع است!هرگونه جسمی روی باربند 

 *عقربه ایساعت 

 
: اگر دکمه چپ فشار داده و سریع رها شود،  - 1 -دکمه چپ 

ساعت تنظیم  به میزان یک دقیقه برخالف عقربهشمار  عقربه دقیقه

 بهخواهد شد؛ اگر دکمه چپ فشار داده و نگه داشته شود، عقر

 ساعت تنظیم خواهد شد؛ شمار پشت سر هم برخالف عقربه قهدقی

: اگر دکمه راست فشار داده و سریع رها  - 2 -دکمه سمت راست 

ساعت  به میزان یک دقیقه در جهت عقربهشمار  شود، عقربه دقیقه

ار داده و نگه داشته شود، تنظیم خواهد شد؛ اگر دکمه راست فش

ساعت تنظیم  ت سر هم در جهت عقربهشمار پش دقیقه عقربه

 خواهد شد؛

به  کند، لطفاًعادی کار میبه صورت غیرعقربه ای اگر ساعت 

مراجعه نمایید. BAICنمایندگی های مجاز

 باربند
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 لوازم جانبی و تعویض قطعات

ت آن شود، عالئم و پالک مشخصاهنگامیکه خودرو تحویل داده می

و  می شودچسبانده وسط جلویی موتور و ستون  محفظهروی 

دهند. به می نمایشاطالعات مهم درباره نحوه استفاده از خودرو را 

 .هیچ وجه چنین عالئم و پالکهای مشخصات را جدا یا خراب نکنید

به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب این خودرو، پیش از 

 مشورت کنید.BAICنصب هرگونه لوازم جانبی با نمایندگی مجاز 

لوازم جانبی استفاده کنید که  آن دسته ازشود همواره ازتوصیه می

وند. درصورتیکه از لوازم شبه رسمیت شناخته می BAICاز سوی 

به رسمیت شناخته  BAICز سوی کنید که ااستفاده می جانبی

 .باعث ابطال گارانتی خودرو میگرددنشده است، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

روی عملکرد ممکن است نصب لوازم جانبی نامناسب بر 

 صدماتبگذارد و باعث  منفی تاثیر تجهیزات خودرو

 جدی/مرگ شود.

 از نصب هرگونه لوازم جانبی لطفاً در نظر داشته باشید که: قبل

 گذارد.عادی خودرو تاثیری نمی عملکرد. لوازم جانبی بر قابلیت 1

گونه هوای جانبی است، هیچ کیسه. در خودرویی که مجهز به 2

عقب نصب  یا روی شیشه وسطرا روی ستون  یزات اضافههتج

 کیسهنکنید. نصب لوازم جانبی در این قسمتها بر عملکرد عادی 

 هوای جانبی تاثیر خواهد گذاشت.

 تجهیز سیستم موجود خودرو

تعویض قطعات با قطعاتی که از طرف شرکت سازنده به رسمیت 

شناخته نمیشود ممنوع می باشد و باعث تاثیر منفی بر روی سایر 

 تجهیزات خودرو می شود.

 برای مثال:

و تایر بزرگتر یا کوچکتر بر عملکرد عادی سیستم  رینگ نصب ●

خودرو تاثیر خواهد  ( و دیگر سیستمهایABSترمز ضدقفل )

 گذاشت.

ص در عملکرد سیستم نق به منجر است ممکن فرمان تغییر ●

فرمان شود.
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 هشدار

 غیراصل جانبی لوازم نصب یا خودرو نادرست تجهیز ●

 آتشسوزی یا خودرو افتادن کار از باعث است ممکن

کند که همواره از به شما توصیه میBAICشرکت . شود

استفاده کنید زیرا سازگاری،  اصللوازم جانبی 

پذیری و ایمنی چنین لوازمی از سوی اطمینان

BAIC.تایید شده است 

 حفاظتی نقش است ممکن خودرو نادرست تجهیز ●

 سیستم در نقص ایجاد باعث بیندازد، کار از را هوا کیسه

 آسیب به منجر تصادف درصورت و شود هوا کیسه

 یا لیوان نگهدارنده مانند لوازمی. شود مرگ/جدی

ه هوا یا در سکی پوشش روی نباید گوشی نگهدارنده

 محدوده فعالیت کیسه هوا نصب شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

به  BAICشرکت یا تایری که از سوی  رینگ از ●

 رسمیت شناخته نشده است استفاده نکنید.

 ممکن خودرو موتور محفظه یا جلو قسمت تجهیز ●

 را پیاده عابران از حفاظت برای خودرو قابلیت است

 باشد.مقررات راهنمایی و رانندگی  خالف و کاهش دهد
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 سیستم تهویه مطبوع

 اطالعات کلی:

سیستم تهویه مطبوع دستگاهی برای تهویه است و برای تنظیم 

دما، رطوبت و جریان هوای خودرو به صورت بهینه است تا محیطی 

راهم آورد و برای راننده شرایط فراحت و مناسب برای سرنشینان 

 آورد.رانندگی مطبوعی فراهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

بخارگرفته خطر تصادف را افزایش  شیشه های ●

خودرو  شیشه هایدهد. برای حفظ ایمنی، تمامی می

باید عاری از یخ، برف و بخار باشند تا از میدان دید 

 .راننده کاسته نشود

 نیازمند مطبوع تهویه سیستم تعمیر و تشخیص ●

درصورتیکه بنابراین،است.  ابزارمخصوصو ، تجربهدانش

سیستم تهویه مطبوع دچار نقص باشد، حتماً برای 

مراجعه  BAICبررسی و تعمیر نزد نمایندگی مجاز 

 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

و سانروف،  پنجره ها تنها در صورت بسته بودن ●

سیستم تهویه مطبوع نقش کامل خود را ایفا خواهد 

نمود. اما اگر خودرو در معرض آفتاب قرار گرفته و درون 

ها را باز کنید آن بسیار داغ است، لطفاً برای مدتی پنجره

 و فرآیند خنک خارج شودتا هوای داغ درون خودرو 

 خودرو را تسریع بخشید. کاری
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 سیستم تهویه مطبوعکلید های 

 

 

 

 

 .کولر برای روشن یا خاموش کردن کمپرسور A/C کلید. 1
 )فن(ی خروجیتنظیم میزان جریان هوا کلید .2
 خاموش کردن سیستم تهویه. 3
4 .MODEدریچه ها  : برای تغییر حالت 
داخلی  هوای فشرده شود، حالت چرخش کلیدداخلی/خارجی: اگر این  هوای چرخش کلید. 5

دوباره فشرده شود، حالت به  کلیدفعال خواهد شد و نشانگر فعالیت روشن خواهد شد؛ اگر 

 خارجی تغییر خواهد کرد و نشانگر فعالیت خاموش خواهد شد. هوای چرخش
 زدایی جلو.کردن عملکرد یخزدایی جلو: برای روشن/خاموش یخکلید . 6
 دما: برای تنظیم میزان دما.کلید تنظیم . 7
 زدایی عقب.عقب: برای روشن/خاموش کردن عملکرد یخ گرم کن شیشه. 8
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 سیستم تهویهصفحه نمایش 

ه نمایش سیستم تهویه ، صفحهای خودرومدل به علت تفاوت در 

مانند زیر نمایش  نمایشنیز متفاوت هستند. ممکن است صفحه 

 داده شود:

 *:(1صفحه نمایش بزرگ ). 1

 

 *:(2صفحه نمایش بزرگ ). 2

 

 *:صفحه نمایش کوچک. 3
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فشرده  A/C کلید اگر باشد، شده روشن موتور که شرایطی تحت ●

روی  A/Cروشن خواهد شد، عالمت  A/C کلیدشود، نشانگر 

عمل صفحه نمایش ظاهر خواهد شد، کمپرسور روشن خواهد شد و 

 خواهد شد. خنک کاری انجام

خاموش خواهد  A/C کلیددوباره فشرده شود، نشانگر  کلید اگر ●

و سیستم  رفتخواهد  از بینروی صفحه نمایش  A/Cشد، عالمت 

 تهویه مطبوع خاموش خواهد شد.

 کلید تنظیم جریان هوای خروجی)فن(

های ساعت چرخانده جریان هوا خالف عقربه کلید تنظیم اگر ●

 یابد. شود، جریان هوا کاهش می

های ساعت چرخانده جریان هوا در جهت عقربه کلید تنظیم اگر ●

 یابد. شود، جریان هوا افزایش می

 (MODEتغییر حالت )دکمه  کلید

 به ترتیب زیر تغییر خواهد کرد:ها فشرده شود، حالت  کلیداگر این 

 شود.بدن دمیده می باالیی: هوا به سمت قسمت .1

 شود.بدن دمیده میپایینی و  باالییهای : هوا به سمت قسمت .2

 شود.بدن دمیده می پایینی: هوا به سمت قسمت  .3

بدن دمیده  پایینیجلو و قسمت  : هوا به سمت شیشه .4

 شود.می

هوا، حالت فعلی روی  در حین تغییر میان حالتهای مختلف جریان

  صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
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 جریان هوا های حالت

 

 شود.بدن دمیده می باالیی: هوا به سمت قسمت .1

 

 

بدن دمیده  پایینیو  باالیی: هوا به سمت قسمتهای  .2

 شود.می

 

 

 شود.بدن دمیده می پایینی: هوا به سمت قسمت .3

 نکات

خارج  دریچه هاکمی هوا از دیگر مقدار در این حالت، 

 خواهد شد.
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بدن دمیده  پایینیجلو و قسمت  : هوا به سمت شیشه 4

 شود.می

 نکات

خارج دریچه ها کمی هوا از دیگر مقدار در این حالت، 

 خواهد شد.

 

 شود.جلو دمیده می : هوا به سمت شیشه 5

 

 نکات

خارج دریچه ها کمی هوا از دیگر مقدار در این حالت، 

 خواهد شد.

 داخلی/خارجی هوای چرخش کلید

داخلی فعال  هوای فشرده شود، حالت چرخش کلید این اگر ●

هوای روشن خواهد شد و عالمت چرخش کلید خواهد شد و نشانگر 

 شد؛داخلی روی صفحه نمایش روشن خواهد 

خارجی فعال هوای فشرده شود، حالت چرخش  کلید این اگر ●

خاموش خواهد شد و عالمت چرخش  کلیدخواهد شد و نشانگر 

 خارجی روی صفحه نمایش روشن خواهد شد.هوای 
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 زدایی شیشه جلو یخ کلید

حالت وارد زدایی شیشه جلو فشرده شود، سیستم یخ کلید اگر ●

روشن خواهد کلید شود، نشانگر زدایی/بخارزدایی شیشه جلو مییخ

 زدایی شیشه روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.شد و حالت یخ

دوباره فشرده شود، سیستم از حالت  کلید این اگر ●

زدایی/بخارزدایی شیشه جلو خارج خواهد شد و به حالت قبلی یخ

خاموش خواهد شد و حالت  کلیدباز خواهد گشت، نمایشگر 

 زدایی شیشه از روی صفحه نمایش ناپدید خواهد شد.یخ

زدایی شیشه جلو هنگامیکه سیستم در حالت آماده یخ کلید اگر ●

بکار قرار دارد فشرده شود، سیستم روشن خواهد شد و به حالت 

زدایی یخ کلیدزدایی/بخارزدایی شیشه جلو وارد خواهد شد. اگر یخ

شود که قبل رده شود، سیستم تهویه به حالتی وارد میدوباره فش

 .ه استزدایی مشغول به آن بوداز عملیات یخ

 

 نکات

شود، زدایی شیشه جلو فعال میهنگامیکه حالت یخ

سیستم تهویه مطبوع به صورت خودکار میزان جریان 

 هوا را به حالت حداکثر تنظیم خواهد کرد.

 کلید تنظیم دما

های ساعت چرخانده شود، دما برخالف عقربه تنظیمکلید اگر ● 

 دما پایین خواهد آمد. 

های ساعت چرخانده شود، دما در جهت عقربهکلید تنظیم  اگر ●

 دما باال خواهد رفت. 

 شیشه عقب کلید گرم کن

زدایی شیشه عقب تنها پس از روشن شدن موتور ممکن عملکرد یخ

 های آینهعقب و  شیشه گرم کناست؛ خاموش یا روشن کردن 

پس  شیشه عقب* ممکن است. کلید گرم کنبا فشردن  جانبی

روی  شیشه عقب، عالمت آن  کلید گرم کناز فشرده شدن 

 15زدایی شیشه عقب صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و عملکرد یخ

به طور  غیرفعال خواهد شد یا یدقیقه بعد توسط کامپیوتر سفر

 غیرفعال خواهد شد. کلید همستقیم با فشردن دوبار

شیشه عقب هنگامیکه سیستم در حالت آماده  کلید گرم کن اگر ●

زدایی شیشه عقب فعال یا بکار قرار دارد فشرده شود، عملکرد یخ

 غیرفعال خواهد شد.

 

 هشدار

پس از اینکه بخارزدایی شیشه عقب به پایان رسید، 

را خاموش کنید. در غیر اینصورت ممکن است  آن لطفاً 

 رخ دهد.به علت دمای باال آتشسوزی 

  



 139 سیستم تهویه مطبوع

 

X25 

 استفاده از تهویه مطبوع

کند. در سیستم تهویه مطبوع به موتور فشار اضافی وارد می

یا هنگامیکه موتور باید تحت فشار زیاد باال شرایطی با دمای بسیار 

یا در  یی قرار دارداالبدرسرکار کند )برای مثال، هنگامیکه خودرو 

ال رود. ترافیک سنگین است( ممکن است دمای موتور به نسبت با

کننده موتور به نشانگر دمای خنک درصورت نزدیک شدن عقربه

 به دمای مطلوب برسد منطقه قرمز، لطفاً تا هنگامیکه دمای موتور

 تهویه را خاموش کنید.سیستم 

کند و رطوبت را می سیستم تهویه مطبوع هوای گرم/سرد فراهم

دهد. سیستم تهویه مطبوع تنها با روشن بودن موتور کار کاهش می

کند. هنگامیکه سیستم تهویه مطبوع در حال کار است، لطفاً می

 ها و سانروف را بسته نگه دارید.پنجره

اگر رطوبت به نسبت باال است، هنگامیکه سیستم تهویه مطبوع را 

ظاهر شود  شیشه هااری بخار روی کنید، ممکن است مقدروشن می

افتد ای طبیعی است که برای بیشتر خودروها اتفاق میو این پدیده

آید. پس از اینکه سیستم تهویه مطبوع و نقص به حساب نمی

 رود.از بین می بخار هاکند، حدودا چندین ثانیه کار می

 

 

 

 

 

 

 اطالع

روشن  A/C کلیدروشن شود، نشانگر  A/C کلیداگر 

خواهد شد، کمپرسور روشن خواهد شد و عملکرد 

 که ویه مطبوع فعال خواهد شد. هنگامیته خنک کاری

دمنده خاموش است یا دما نزدیک به صفر است، تهویه 

 مطبوع قادر به خنک کردن نیست.

 سرمایش سریع

 کلیدموتور را روشن کنید، سیستم تهویه مطبوع را روشن کنید و 

از دریچه دما را به حالت حداقل تنظیم کنید تا هوای خنک  تنظیم

را به حالت  )فن(جریان هوا تنظیم کلید؛ شودخارج های هوا 

حداکثر تنظیم کنید، فن را روی سرعت حداکثر بگذارید و حالت 

را فعال کنید )که از ورود هوای داغ خارج به  هوا چرخش داخلی

 (.شودداخل خودرو جلوگیری 

 سریعگرمایش 

کلید موتور را روشن کنید، سیستم تهویه مطبوع را روشن کنید و 

دریچه را به حالت حداکثر تنظیم کنید تا هوای داغ را از تنظیم دما 

را با استفاده  ،آبهای هوای پایینی خارج کنید؛ سیستم گرمایش 

کند تا سیستم گرمایش بتواند از گرمای حاصل از موتور داغ می

د. درصورتیکه وشن بودن موتور به طور موثر کار کنتنها به هنگام ر

نرسد، بخاری قابل  مطلوبموتور به دمای  کنندهدمای آب خنک

  استفاده نخواهد بود.
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 کاهش رطوبت

تواند در محیط مرطوب میزان رطوبت سیستم تهویه مطبوع می

را به سرعت  شیشه هاهوای درون خودرو را کاهش دهد و 

 بخارزدایی کند.

تواند همچنین هوای بخاری، سیستم تهویه مطبوع می وسیلهبه 

 درون خودرو را گرم و خشک کند.

وقتی هوای بیرون باالی صفر درجه است، این تنظیمات برای غالب 

شرایط رانندگی مناسب است. پس از روشن کردن تهویه مطبوع، 

ابتدا طبق صفحه نمایش و کنترل دما و سرعت دمنده را طبق نیاز 

 کنید. تنظیم

 نکات

شود، دمای داخلی خودرو هنگامیکه موتور روشن می

کشد تا نقش سیستم بسیار باال است. کمی طول می

تهویه مطبوع به طور کامل تاثیر خود را بگذارد. پیش از 

روشن کردن تهویه مطبوع، فن را روی حداکثر سرعت 

ها و سانروف را باز کنید تا هوای درون قرار داده و پنجره

ودرو را به سرعت تعویض کنید و در نتیجه دمای درون خ

 خودرو را کاهش دهید.

 رسیدگی به تهویه مطبوع

تعمیر ونگهداری عملیات و حساس بودهسیستم تهویه مطبوع کامال 

 بایستی توسط پرسنل فنی مجرب صورت گیرد. آن

برای نگهداری سیستم در بهترین شرایط، مالک خودرو باید 

هر هفته برای مدت کوتاهی  تهویه کند که سیستماطمینان حاصل 

کند )حتی در سرمای زمستان(. زمانیکه دمای موتور خودرو کار می

 10است، تهویه مطبوع را روشن کنید و به مدت حداقل  مطلوب

کند، روشن نگه دقیقه درحالیکه خودرو با سرعت ثابتی حرکت می

 دارید.

دایی توسط زوبترط / آب اضافی تولیدشده در حین سرمایش

ی آب زیر خودرو تخلیه خواهد شد. تخلیه سیستم و از طریق لوله

مقداری آب زیر کن است هنگامیکه خودرو ثابت است در نتیجه مم

 خودرو جمع بشود و این پدیده ای طبیعی میباشد.

 کابینفیلتر هوا 

تواند از رار دارد و میدر پشت جعبه داشبورد ق A/Cفیلتر هوای 

و غبار به خودرو جلوگیری کند و هوای درون خودرو را  گردورود 

فاً ، لطسیستم تهویه تازه نگه دارد. به منظور حفظ کیفیت عملکرد 

جدول سرویس های دوره ای شده در در فاصله زمانی مشخص

 نمایندگی به، کابینبرای بررسی و تعویض فیلتر هوا مشخص شده 

  مراجعه نمایید. BAICمجاز  های
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 هوای مرکزی دریچه

 

خروجی هوای مرکزی را به سمت باال، پایین، چپ و راست  ●

 تنظیم کنید تا جهت جریان هوا را تغییر دهید.

های ساعت خروجی هوا را خالف جهت عقربه قاب دور دریچه ●

 بچرخانید تا خروجی هوا را باز کنید.

های ساعت خروجی هوا را در جهت عقربه قاب دور دریچه ●

 تا خروجی هوا را ببندید. بچرخانید

 جانبی)راننده(خروجی هوای 

 

راننده را به سمت باال، پایین، چپ و راست  جانبی هوای خروجی ●

 تنظیم کنید تا جهت جریان هوا را تغییر دهید.

های ساعت خروجی هوا را خالف جهت عقربه قاب دور دریچه ●

 بچرخانید تا خروجی هوا را باز کنید.

های ساعت خروجی هوا را در جهت عقربه دریچهقاب دور  ●

 بچرخانید تا خروجی هوا را ببندید.

 (سرنشین جلو) جانبیخروجی هوای 

 

سرنشین جلو را به سمت باال، پایین، چپ  جانبی هوای خروجی ●

 و راست تنظیم کنید تا جهت جریان هوا را تغییر دهید.

های ساعت عقربهخروجی هوا را خالف جهت  قاب دور دریچه ●

 بچرخانید تا خروجی هوا را باز کنید.

های ساعت خروجی هوا را در جهت عقربه قاب دور دریچه ●

بچرخانید تا خروجی هوا را ببندید.
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 م صوتیستسی

 *پخش رادیو

 

 بعضی از مدلهای خودرو مجهز به رادیو هستند.

 

 *GPSمسیریاب سیستم 

 

هستند که  لهای خودرو مجهز به سیستم صوتیبعضی از مد

 است. GPS مسیریابو  سیستم بلوتوثدارای 
کسب اطالعات و نحوه استفاده لطفا به دفترچه های برای 

مراجعه کنید.راهنما  که همراه خودرو تحویل می گردد 
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 شروع و رانندگی

 سوئیچ استارت

 
 ،«LOCK»چهار حالت دارد به نامهای  ستارتسوئیچ ا

«ACC»، «ON»، «START». 

●«LOCK» : چرخش سوئیچ وجود ندارد.در این حالت، امکان 

●«ACC» : هنگامیکه سوئیچ در این حالت قرار دارد، مدار برقی

 شود؛میفعال بعضی از لوازم جانبی مانند فندک 

«ON»●گیرد، تمامی : هنگامیکه سوئیچ در این حالت قرار می

 فعال می شوند.تجهیزات برقی 

«START»●گیرد، : هنگامیکه سوئیچ در این حالت قرار می

پس از روشن شدن موتور به حالت  سوئیچشود و موتور روشن می

«ON »گردد.باز می 

 نکات

قرار دارد « LOCK»سوئیچ تنها هنگامیکه در حالت 

تواند بیرون کشیده شود. به منظور چرخاندن سوئیچ می

، کمی دکمه را به سمت داخل فشار «LOCK»به حالت 

قرار « ACC»دهید و سپس هنگامیکه دکمه در حالت 

 بچرخانید.« LOCK»حالت دارد، آن را به 

هنگام وارد کردن سوئیچ، اگر فرمان قفل باشد و امکان 

چرخاندن دکمه وجود نداشته باشد، لطفاً فرمان را کمی 

حالت به سمت چپ و راست بچرخانید تا اینکه فرمان از 

 و سپس دکمه را بچرخانید. خارج شودقفل 

 

 

 

 

 

 هشدار

 سوئیچ اگر است، حرکت حالت در خودرو هنگامیکه ●

چرخانده شود، فرمان قفل خواهد « LOCK» حالت به

شد و در نتیجه ممکن است خودرو از کنترل خارج شود. 

اگر الزم است حین رانندگی موتور را خاموش کنید، فقط 

« ACC»را روی وضعیت  ستارتاست سوئیچ اکافی 

 قرار دهید.
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 روشن کردن موتور

، روش روشن استارت سوئیچ  داخل بهکلید پس از وارد کردن 

 زیر است: حکردن خودرو به شر

 پدال لطفاً هستند، مجهز دستی دنده جعبه به که مدلهایی در ●

 اطمینان. دارید نگه حالت این در و دهید فشار آخر تا را کالچ

 را سوئیچ و باشد داشته قرار خالص حالت در دنده که کنید حاصل

بچرخانید تا موتور را روشن کنید. پس از « START» حالت به

روشن شدن موتور، بالفاصله سوئیچ را رها کنید و سپس سوئیچ به 

 گیرد.قرار می« ON»صورت خودکار در حالت 

مجهز هستند، لطفاً پدال  اتوماتیک دنده جعبه به که مدلهایی در ●

ترمز را تا آخر فشار دهید و در این حالت نگه دارید. اطمینان حاصل 

قرار داشته باشد و سوئیچ را به « P/N»کنید که دنده در حالت 

بچرخانید تا موتور را روشن کنید. پس از « START»حالت 

روشن شدن موتور، بالفاصله سوئیچ را رها کنید و سپس سوئیچ به 

 گیرد.قرار می« ON»ت خودکار در حالت صور

 

 

 

 

 

 

 نکات

می باشد پس از روشن شدن  سرد موتور هنگامیکه ●

فشار روغن برای میکشد تا  ل، چند ثانیه طوموتور

کارکرد سوپاپ ها به فشار نرمال برسد و باعث ایجاد 

 این پدیده طبیعی است، لطفاً نگران نشوید.صدا گردد 

 الکتریکیعملکرد ضد سرقت 

ضد سرقت الکتریکی این است که مانع  از سیستماستفاده علت 

درون ترنسپوندر استفاده غیرمجاز خودرو توسط دیگران گردد. 

تواند این کد را مجهز به کد الکترونیکی است و می ریموت کنترل

مطابق با  رنسپوندربه خودرو بفرستد. تنها زمانیکه کد الکتریکی ت

در خودرو باشد امکان شروع به کار موتور  شدهکد شناسایی ثبت

استفاده از کلید و ابزار دیگر موتور وجود خواهد داشت. در صورتیکه 

 .خودرو روشن نخواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 بسته فضایی یا ضعیف تهویه با مکانی در را موتور ●

 موتور از که اگزوز سمی گاز زیرا ندارید نگه روشن

است و ممکن است  بدون بو و رنگبی شودمی متصاعد

 ه آسیب رسانی اطرافیان خودرو گرددمنجر ب

را  خودرو وجه هیچ به است، روشن موتور هنگامیکه ●

 به حال خود رها نکنید.

 هُل با وجه هیچ به شود،نمی روشن موتور درصورتیکه ●

 ممکن. نیندازید کار به را آن خودرو کشیدن یا دادن

 عالوه، به. شود دیگر ایصدمه یا تصادف به منجر است

خودرو  نکردن موتور با هُل دادن یا کشید روشن با

بیش از حد پر و  کاتالیست اگزوزهمچنین ممکن است 

 در نتیجه باعث آتشسوزی شود.
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 اطالع

 را سوئیچ سریعاً  کند،می کار به شروع موتور زمانیکه ●

 .کنید رها

 که شرایطی تحت شود،نمی روشن موتور اگر حتی ●

شود، لطفاً آن را رها ثانیه روشن نمی 10 ظرف موتور

ثانیه صبر کنید و سپس دوباره  30کنید، حداقل حدود 

 سعی کنید موتور را روشن کنید.

 اتوماتیک دنده جعبه به مجهز که مدلهایی در ●

( یا P) پارک حالت در دنده هنگامیکه تنها هستند،

تا آخر به پایین فشار ( قرار دارد و پدال ترمز Nخالص )

 داده شده است امکان روشن شدن موتور وجود دارد.

 هستند، دستی دنده جعبه به مجهز که مدلهایی در ●

ا هنگامیکه دنده در حالت خالص قرار دارد و پدال تنه

کالچ تا آخر به پایین فشار داده شده است امکان روشن 

 شدن موتور وجود دارد.

 وای سرددر ه موتور شروع به کار

درجه سانتیگراد نباشد،  10منفیهنگامیکه دمای محیط باالتر از 

زمان شروع به کار موتور ممکن است افزایش پیدا کند. از آنجاییکه 

استارتر زمان بیشتری برای غلبه بر مقاومت و سازگاری با محیط 

شود که تمامی تجهیزات برقی احتراق شدید نیاز دارد، توصیه می

 غیرالزم را پیش از روشن کردن موتور خاموش کنید.

 ن موتورخاموش کرد

 را خودرو: هستند مجهز دستی دنده جعبه به که مدلهایی در ●

د، پدال کالچ را تا آخر فشار دهید، دنده را به حالت کنی متوقف

خالص درآورید و ترمز دستی را باال بکشید. سوئیچ را به حالت 

«LOCK ».درآورید تا موتور را خاموش کنید 

مجهز هستند: خودرو را  اتوماتیک دنده جعبه به که مدلهایی در ●

 در موقعیتمتوقف کنید، پدال ترمز را تا آخر فشار دهید، دنده را 

«P »و ترمز دستی را باال بکشید. سوئیچ را به حالت  قرار دهید

«LOCK ».درآورید تا موتور را خاموش کنید  
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شود ، توصیه میکارکرد موتور تحت فشار زیاد از پس ●

چند موتور قبل از خاموش کردن موتور اجازه دهیم که

کننده ، تا سیستم خنککارکندبا سرعت آرام  دقیقه

 فرصت داشته باشد که دمای موتور را کاهش دهد.

 رادیاتور فن است ممکن موتور، شدن خاموش از پس ●

 .کند کار مدتی همچنان

 

 هشدار

به  درصورت تصادف ممکن است سوخت از خودرو

 نشت کند. به منظور جلوگیری از ایجاد آتش بیرون

 .فاً موتور را خاموش کنیدسوزی، لط

 فرمان را قفل کنید

های ساعت و سپس فرمان را در جهت عقربه خارج کنیدرا  کلید

شنیده شود که به معنای قفل شدن « کلیک»بچرخانید تا صدای 

 .فرمان است

 های رانندگیدستورالعمل

 *جعبه دنده اتوماتیک

 

 آشنایی با دنده ها در جعبه دنده اتوماتیک:

 )حالت پارک(: «P»حالت 

رو کامالً پارک شده و پدال ترمز تا آخر خود اینکه از بعد تنها ●

وجود خواهد « P»فشار داده شود، امکان قرار دادن دنده در حالت 

 داشت.

 ,R», N»به حالت « P» حالت از دنده حالت تغییر منظور به ●

D, 2  یا«L» کلید، لطفاً پدال ترمز را تا آخر فشار دهید و 

 دنده را فشار دهید.دسته کننده سمت چپ قفل

 )دنده عقب(: «R»حالت 

، لطفاً اطمینان حاصل کنید «R» به حالت تغییر دنده از پیش ●

 است.که خودرو کامالً پارک شده و ثابت 

، لطفاً «P»به حالت « R» حالت از دنده حالت تغییر منظور به ●

دسته کننده سمت چپ قفل کلیدپدال ترمز را تا آخر فشار دهید و 

به « R»دنده را فشار دهید؛ به منظور تغییر حالت دنده از حالت 

 ، لطفاً پدال ترمز را تا آخر فشار دهید.«Lیا  N, D, 2»حالت 

 )حالت خالص(: «N»حالت

وتاهی هنگامیکه خودرو ثابت است و الزم است موتور برای مدت ک

با سرعت آرام کار کند )برای مثال، انتظار پشت چراغ راهنمایی( 

استفاده کنید. هنگامیکه دنده در حالت « N»توانید از حالت می

«N »شود و ترمز پارک قابل استفاده قرار دارد، جعبه دنده قفل نمی

 خواهد بود.

یا  «P»به حالت « N» حالت از دنده حالت تغییر منظور به ●

«R» کننده سمت قفل کلید، لطفاً پدال ترمز را تا آخر فشار دهید و

 دنده را فشار دهید. دسته چپ

 )حالت رانندگی(: «D»حالت 

شود که خودرو به جلو حرکت از این حالت زمانی استفاده می

سنگین را  سبک یا دنده ند و سیستم به صورت خودکار دندهکمی

  تنظیم خواهد کرد.آن با توجه به بار خودرو یا سرعت 
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، لطفاً «2»به حالت « D» حالت از دنده حالت تغییر منظور به ●

دسته کننده سمت چپ قفل کلیدپدال ترمز را تا آخر فشار دهید و 

به « D»دنده را فشار دهید؛ به منظور تغییر حالت دنده از حالت 

 ، لطفاً پدال ترمز را تا آخر فشار دهید.«N»حالت 

  «2»حالت 

ای سبک است و با توجه به سرعت خودرو و موقعیت این حالت دنده

 قرار خواهد گرفت. 2و دنده  1گاز، دنده به حالت دنده دریچه 

، «L»یا  «D»به حالت « 2» حالت از دنده حالت تغییر منظور به ●

 لطفاً پدال ترمز را تا آخر فشار دهید.

  «L»حالت 

دنده دارد و با توجه به ای سبک است و تنها یک این حالت دنده

ای انجام نخواهد تعویض دنده گاز، دریچه سرعت خودرو و موقعیت

 گرفت.

، لطفاً «2»به حالت « L»تغییر حالت دنده از حالت  منظور به ●

 پدال ترمز را تا آخر فشار دهید.

 

 

 

 

 

 نکات

 ,P → R, D → 2»به منظور تعویض دنده به حالت 

N → R, R → P » کنندهقفل کلیدالزم است که 

دنده را فشار دهید؛ به منظور تعویض  دسته سمت چپ

 → R → N, N → D, 2 → L, L»دنده به حالت 

سمت  کنندهقفل کلیدالزم نیست « → → → .→ → 2 .2

 دنده را فشار دهید.دسته چپ 

 عملیات رانندگی
« P/N» در موقعیت را دنده دهید، فشار آخر تا را ترمز پدال ●

 و موتور را روشن کنید. قراردهید

دنده دسته سمت چپ  کنندهز را فشار دهید، دکمه قفلترم پدال ●

 قرار دهید.« D» در موقعیترا فشار دهید و دنده را 

، پدال ترمز را رها آزاد کنید را دستی ترمز دنده، تعویض از پس ●

کنید و سپس به آرامی پدال گاز را فشار دهید تا خودرو شروع به 

. به منظور پارک کردن خودرو، لطفاً پدال ترمز را فشار حرکت کند

در دهید، خودرو را متوقف کنید، ترمز دستی را بکشید و دنده را 

  قرار دهید.« P» موقعیت
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 استفاده از دنده عقب

 ف کنید.. خودرو را متوق1

 دسته سمت چپ کنندهقفل کلید. پدال ترمز را فشار دهید و 2

 دنده را فشار دهید.

. پس از قرار گرفتن دنده در حالت دنده عقب، به آرامی پدال ترمز 3

 .حرکت خواهد کردرا رها کنید و سپس خودرو به سمت عقب 

 در این زمان:

 دنده عقب روشن خواهد شد. المپ. 1

خواهد شد و هنگامیکه خودرو به مانعی  عقب فعالسنسور دنده . 2

متفاوتی شنیده خواهد شد  فرکانسنزدیک باشد صدای هشدار با 

مراجعه کنید(  165در صفحه « سنسور دنده عقب»)لطفاً به قسمت 

.* 

. سیستم دنده عقب به صورت خودکار روشن خواهد شد و 3

 *.شد ظاهرخواهدروی صفحه نمایش  نمای عقب خودروتصویر

 نشانگر دنده*

 

باشند، مجهز می اتوماتیکدر مدلهای خودرویی که به جعبه دنده 

 دهد.فعلی دنده را نشان میکیلومترموقعیت در صفحه 

 حالت اسپرت

 

روی پانل دنده فشرده شود، جعبه « S»حالت اسپرت کلید اگر 

  شود.دنده وارد حالت اسپرت می

 مدت زمان رانندگی
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 یحالت برف

 
به صورت  افزاراست که خودرو از طریق نرم هنگامی یحالت برف

خودرو روی ش کند تا از لغزمی حرکتشروع به  2خودکار از دنده 

های خیس و لغزنده )مانند سطح یخی( جلوگیری شود و به جاده

 راننده کمک کند که در محیط برفی خودرو را کنترل کند.

. اما اگر الزامی نمی باشددر شرایط عادی، استفاده از حالت برف 

کند، الزم است که از حالت خودرو در جاده برفی یا یخی حرکت می

از این اطمینان حاصل  یبرفی استفاده کنید. رانندگی با حالت برف

 مناسب تریکند که خودرو عملکردی با ثبات بیشتر و گشتاور می

 برفی کاهش های ها روی جادهچرخ شداشته باشد و احتمال لغز

 یابد. می

ممکن است خروجی موتور را محدود کند.  یحالت برف

شود که ی غیربرفی، توصیه میبنابراین، هنگام رانندگی در جاده

رت عملکرد رانندگی را غیرفعال کنید. در غیر این صو یحالت برف

 گیرد.سوخت تحت تاثیر قرار می و مصرف بهینه

 : یسازی حالت برفسازی/غیرفعالفعال

 فعال خواهد شد. ی، حالت برفیحالت برف کلید فشردن از پس●

را ی حالت برف کلید، اگر دوباره یبرف حالت شدن فعال از پس●

 غیرفعال خواهد شد. یفشار دهید، حالت برف

 آشنایی با جعبه دنده اتوماتیک

دنده ای که با خودروهای مجهز به جعبهاطالعات زیر برای راننده

 ای دارد.نداشته باشد، اهمیت ویژهاتوماتیک آشنایی 

 

 در دنده که دارد وجود هنگامی تنها موتور کردن روشن امکان ●

 داشته باشد.قرار « N»یا « P» موقعیت

 نگه و دهید فشار را ترمز پدال لطفاً موتور، کردن روشن از پیش ●

 .دارید

شود، اگر خودرو ثابت انتخاب می« R»یا « D»لت حا هنگامیکه ●

 دور موتور را باال نبرید.لطفاً  است

حرکت نکرده است  خودرو هنگامیکه تا دستی ترمز از همواره ●

مناسب د که پس از انتخاب یاستفاده کنید. لطفاً به خاطر داشته باش

اتوماتیک است ، خودرویی که مجهز به جعبه دنده دنده برای حرکت

 به آرامی به جلو و عقب حرکت خواهد کرد.

موتور هنگامی که رانندگی مناسب برای  دنده نتخابا از پس ●

روشن شده باشد، لطفاً خودرو را ثابت نگه ندارید )اگر الزم است 

دنده ، لطفاً همیشه حالت ثابت باشد خودرو برای مدت زیادی در 

  (.قرار دهید« N» را در موقعیت
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 استفاده از خودرو در هوای سرد

)برای  قرار گرفته باشداگر خودرو به مدت زیادی در محیطی سرد 

مثال، در طول شب( ممکن است هنگامیکه موتور تازه روشن 

شود، بین انتخاب دنده و تعویض آن تاخیر وجود داشته باشد. می

این ویژگی تنها پس از روشن شدن موتور در وضعیت سرما مشخص 

 از بین خواهد رفت. خواهد شد و پس از شروع به کار خودرو

و از پدال گاز  رانندگی کنید، لطفاً با سرعت آرام طی این مدت در 

استفاده نکنید؛ فشردن پدال گاز پیش از تعویض کامل دنده ممکن 

 باعث آسیب جعبه دنده گردد.است 

 رانندگی

هنگامیکه خودرو در حال حرکت است، جعبه دنده به طور خودکار 

را با توجه به وضعیت گاز و سرعت خودرو انتخاب  دندهترین  مناسب

 خواهد کرد.

در حین افزایش سرعت، نسبت افزایش سرعت موتور به سرعت 

را دنده ترین خودرو بستگی خواهد داشت و جعبه دنده مناسب

 انتخاب خواهد کرد.

 های برفی یا ِگلیرانندگی در جاده

یا « D»حالت  هنگامیکه موتور با سرعت آرام در حال کار است،

«R » را انتخاب کنید، به آرامی سرعت موتور را افزایش دهید و از

، لغزش کنندچرخها مطمئن شوید. درصوتیکه چرخها  عدم لغزش

تا دوباره قابلیت ثبات در  استفاده کنیدترین سرعت موتور  از پایین

آمیز نبود، دنده جاده را به دست آورید. درصورتیکه این کار موفقیت

حرکت دهید و از پایینترین سرعت موتور « R»یا « D»را به حالت 

 استفاده کنید تا دوباره قابلیت ثبات در جاده را به دست آورید.

 ی مجهز به جعبه دنده دستیهاخودرو 

 

 هستند:یی که به جعبه دنده دستی مجهز هاخودرودستورالعمل 

 )دنده سنگین( «1» دنده

ر و سرعت رانندگی در حداقل قرار دارد. حداکث در محرکه نیروی ●

شود که قرار است خودرو شروع به هنگامی استفاده می دندهاین 

کار کند، به آرامی حرکت کند یا از سراشیبی باال برود یا هنگامیکه 

 ساعت است. کیلومتر/ 10متر از سرعت خودرو ک

 )دنده با سرعت متوسط( «2» دنده

 دندهاست و سرعت آن بیشتر از  1 دنده از کمتر محرکه نیروی ●

شود. است. این حالت با توجه شیب و لزوم سرعت استفاده می 1

ساعت است، لطفاً  کیلومتر/ 20هنگامیکه سرعت خودرو بیشتر از 

  استفاده کنید. 2دنده از 
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 )دنده با سرعت متوسط( «3» دنده

 دندهاست و سرعت آن بیشتر از  2 دنده از کمتر محرکه نیروی ●

باشد؛ هنگامیکه سرعت  2 دندهاست؛ هنگامیکه سرعت بیشتر از  2

استفاده  3ساعت باشد، لطفاً از دنده  کیلومتر/ 30خودرو بیشتر از 

 کنید.

 )دنده سبک( «4» دنده

 سرعت هنگامیکه. است زیاد سرعت و است کم محرکه نیروی ●

استفاده  4ساعت است، لطفاً از دنده  کیلومتر/ 40 از بیشتر خودرو

 کنید.

 )دنده سبک( «5» دنده

کیلومتر/ساعت است، لطفاً  50 از بیشتر خودرو سرعت هنگامیکه ●

 استفاده کنید. 5 دندهاز 

 )دنده عقب( «R»حالت 

 .رودمی عقب خودرو که شودمی استفاده زمانی برای ●

 دنده خالص:

 مدت برای موتور است الزم و است ثابت خودرو هنگامیکه ●

رام کار کند )برای مثال، انتظار پشت چراغ آ سرعت با کوتاهی

توانید از دنده خالص استفاده کنید. درحالت خالص، راهنمایی( می

 شود و ترمز دستی قابل استفاده خواهد بود.جعبه دنده قفل نمی

 رانندگی عملیات

 .کنید روشن را موتور و دهید فشار آخر تا را کالچ پدال ●

تغییر دهید، به آرامی پدال « 1» دنده به خالص حالت از را دنده ●

کالچ را رها کنید و به آرامی پدال گاز را فشار دهید تا خودرو شروع 

 به حرکت کند.

 دهید، فشار آخر تا را کالچ پدال خودرو، کردن پارک منظور به ●

 .بکشید را دستی ترمز و کنید متوقف را خودرو

 استفاده از دنده عقب

 . خودرو را متوقف کنید.1

ثانیه فشار دهید و سپس دنده را  5تا  3. پدال کالچ را به مدت 2

 تغییر دهید.« R» موقعیت دندهبه 

. پس از تعویض دنده، به آرامی پدال کالچ را رها کنید. در نتیجه 3

 عقب خواهد رفت. خودرو دنده

 در این زمان:

 دنده عقب روشن خواهد شد. چراغ. 1

خواهد شد و هنگامیکه خودرو به مانعی  سنسور دنده عقب فعال. 2

   متفاوتی شنیده خواهد شد فرکانسنزدیک باشد صدای هشدار با 

 165در صفحه « سنسور دنده عقب»)لطفاً به قسمت 

 مراجعه کنید( *.

صورت خودکار روشن خواهد شد و  سیستم دنده عقب به. 3

  روی صفحه نمایش ظاهرخواهدشد *.نمای عقب خودرو تصویر
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اینکه موتور سرد به تازگی روشن شده باشد،  از پس ●

. بنابراین، پیش از گرم موتور باال خواهد رفتسرعت 

شدن موتور، لطفاً به هنگام تعویض دنده با احتیاط 

 رانندگی کنید.

 دیگر، حالت هر به خالص حالت از دنده تغییر هنگام ●

 آرام نگه دارید. دور در را موتور لطفاً

حتماً پدال را تا آخر فشار دهید.  دنده، تعویض هنگام ●

ی بعد، لطفاً به آرامی پدال کالچ پس از تعویض به دنده

 را رها کنید.

 پارک کردن اتتذکر

 تمامی و( وجود درصورت) سانروف که کنید حاصل اطمینان ●

 .باشند بسته هاپنجره

ها را ببندید، تمامی بدر تمامی کنید، خاموش را چراغها تمامی ●

نشانگرهای داشبورد را بررسی کنید و مطمئن شوید که سیستم 

 ضد سرقت فعال باشد.

ود ببرید و به هیچ با خ ریموت کنترل راو  با ارزش اشیاء لطفاً ●

 خودرو نگذارید. اخلوجه آنها را د

 منفجره یا اشتعال قابل مواد نزدیکی در را خودرو وجه هیچ به ●

 .نکنید پارک

یا خالص « P»خودرو، دنده را در حالت  خارج شدن از قبل ار ●

ها را ببگذارید، ترمز دستی را بکشید، موتور را خاموش کنید و در

 قفل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

حتماً سوئیچ را با خود ، قبل از خارج شدن از خودرو ●

تجربه ببرید. در غیر این صورت، ممکن است فردی بی

به اشتباه موتور را روشن کند و باعث تصادف، صدمه و 

 مرگ شود.

 را دستی ترمز حتماً خودرو، کردن پارک هنگام ●

 در را شخصی هیچ است، شده پارک خودرو اگر. بکشید

 است نممک صورت این غیر در. نگذارید تنها خودرو

و ممکن است خودرو  آزاد کند اشتباه به را دستی ترمز

 حرکت کند.

ک پار یا متوقف روشن موتور با را خودرو هنگامیکه ●

کنید، پدال گاز را به مدت زیادی فشار ندهید. در می

سیستم اگزوز بیش وغیر این صورت ممکن است موتور 

 سوزی رخ دهد. از حد داغ شود و آتش

بل اشتعال یا قا مواد نزدیک را خودرو وجه هیچ به ●

 .منفجره پارک نکنید
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 سیستم ترمز

 اطالعات کلی:

هر چهار چرخ خودرو مجهز به دیسک ترمز است. بوستر ترمز 

تواند نیروی الزم برای فشردن پدال ترمز را کاهش دهد. سیستم می

و کند که درصورت ترمز شدید ترمز ضدقفل به شما کمک می

برای حفظ  EBDرا کنترل کنید. سامانه  خودرواضطراری 

محورهای جلو  اثرگذاری ترمز نیروی آن را تحت شرایط وزنی بین

 کند.و عقب تقسیم می

کند. درصورتیکه اولین مدار دچار با دو مدار کار می سیستم ترمز

نقص باشد، مدار دیگر همچنان کار خواهد کرد. اگر هرگونه نقص 

ترمز در شرایطی که تنها یک مدار موجود است رخ دهد، لطفاً 

خودرو را با سرعت پایین به نزدیکترین نمایندگی مجاز 

BAIC ببرید تا بررسی و تعمیر شود. در چنین شرایطی، الزم است

 فشار بیشتری به پدال وارد شود.

 اقدامات احتیاطی

شود روی پدال ترمز باعث می در حین حرکت خودرو، نگه داشتن پا

کار کند و گرما تولید شود و در نتیجه عملکرد ترمز کاهش  ترمز

. همچنین د ترمز کوتاه خواهد ش دیسکپیدا خواهد کرد، طول عمر 

ترمز همواره روشن باشد باعث گمراهی رانندگان  چراغدرصورتیکه 

 شود.پشت سر شما درباره شرایط جاده می

 طوالنی روید، استفادهطوالنی پایین می شیبیسراهنگامیکه از 

مدت از ترمز گرما تولید خواهد کرد و تاثیر ترمز کمتر خواهد شد. 

 دارید و با دندهبرال گاز یطی، لطفاً پای خود را از پددر چنین شرا

 .حرکت کنید سنگین تری

مکان هایی که در آنجا آب جمع شده پس از گذشتن خودرو از 

، لطفاً ترمز را بررسی کنید. به میزان مناسب ترمز را به پایین است

کند یا خیر. فشار دهید تا بررسی کنید آیا به صورت عادی کار می

درصورتیکه وضعیتی غیرعادی دارد، لطفاً پدال ترمز را به آرامی 

 پشت سر هم فشار دهید تا اینکه ترمز به وضعیت عادی بازگردد.

به فشردن پدال ترمز هست  ، تصمیم بگیرید که آیا نیازیابتدادر 

سپس، پای خود را بلند کنید پدال را فشار دهید، و این . یا خیر

 زمان واکنش است.

ثانیه است. اما، این تنها زمان  3/4متوسط زمان واکنش تقریباً 

متوسط است. زمان واکنش یک راننده ممکن است کوتاهتر باشد، 

ای دیگر ممکن است دو تا سه ثانیه باشد. اما زمان واکنش راننده

سن، وضعیت جسمانی، هوشیاری، سازگاری و بینایی ممکن است 

دارو و استفاده از ، مشروبات الکلی . بر زمان واکنش تاثیر بگذارد 

افسردگی نیز ممکن است بر زمان واکنش تاثیر بگذارد. حتی اگر 

 100ثانیه باشد، وقتی سرعت خودرو  3/4زمان واکنش تقریبا 

متر به جلو  20کیلومتر/ساعت باشد، خودرو در طول این زمان 

حرکت خواهد کرد و تحت شرایط اضطراری، ممکن است فاصله 

باشد. بنابراین، حفظ فاصله کافی بین خودروی شما و  بیشتر

 خودروی دیگر از اهمیت باالیی برخوردار است.

البته، میزان مسافت ترمز واقعی ممکن است با توجه نوع جاده 

)مانند آسفالت یا شنی(، شرایط جاده )خیس، خشک یا یخ(، آج 

 اشد.الستیک خودرو، شرایط ترمز، وزن خودرو و شدت ترمز متغیر ب

به خودداری کنید. برخی از رانندگان ضروری غیرو از ترمز شدید 

کنند )مانند فشار زیاد به پدال گاز و رانندگی می صورت غیر عادی

بسیار خطرناک  روش رانندگیچنین این ( و فشار زیاد به پدال ترمز

است. امکان خنک شدن ترمز در میان ترمزهای اضطراری مداوم 

 لنتوجود ندارد. اگر پدال ترمز با فشار زیاد فشرده شود، فرسایش 

شود. یکسان نگه داشتن سرعت با سرعت جریان می بیشترترمز 

ای مشخص به میزان زیادی استفاده از ترمز ترافیک و حفظ فاصله

کند دهد و در نتیجه عملکرد ترمز را بهتر میمی اضطراری را کاهش

دهد.را افزایش می آنو طول عمر 
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درصورت توقف موتور در حین رانندگی، لطفاً از ترمز به طور عادی 

استفاده نکنید. در غیر این صورت  ناگهانیاستفاده کنید، از ترمز 

فشردن پدال ترمز دشوار خواهد شد. حتی اگر موتور متوقف شود، 

مچنان مقداری نیروی ترمز کمکی وجود خواهد داشت که در ه

حین ترمز کردن مصرف خواهد شد. هنگامی که نیروی کمکی ترمز 

تر شود و فشردن رسد، ممکن است زمان ترمز طوالنیبه اتمام می

 تر خواهد شد. پدال ترمز سخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذارندعواملی که بر کیفیت ترمز تاثیر می

 فرسایش. 1

به حد زیادی به شرایط استفاده و حالت  دیسک ترمزفرسایش 

رانندگی بستگی دارد، به ویژه در خودروهایی که معموالً در 

سفرهای کوتاه در مناطق شهری یا در حالت اسپرت استفاده 

شده، الزم است که نگهداری مشخص زمانشوند. بنابراین، در می

 بررسی شود.BAIC در نمایندگی مجاز دیسک ترمزضخامت 

در موقعیت دنده روید، لطفاً دنده را شیبی پایین میسراهنگامیکه از 

قرار دهید تا از نیروی ترمز موتور استفاده کنید و از فشار  سنگین

ترمز بکاهید. برای افزایش قدرت ترمز، به صورت مداوم ترمز نکنید 

 بلکه به صورت متناوب ترمز کنید.

 ک پاشی شدهو جاده های نم. رطوبت 2

پس از اینکه خودرو تحت شرایط خاصی کار کند )مانند تجمع آب 

شود، به علت رطوبت یا به دلیل یخی که خودرو شسته یا توفان( یا 

، ممکن است ترمز دیر عمل قرار دارد لنت ترمزروی دیسک ترمز و 

کند. در چنین شرایطی، لطفاً چندین بار پدال ترمز را فشار دهید 

 خشک کنید.تا ترمز را 

های خیس و هنگام رانندگی با خودرو در روزهای بارانی یا در جاده

چرخها  شلغزنده، لطفاً سرعت خودرو را کنترل کنید تا از لغز

شوید، لطفاً با جلوگیری شود؛ هنگامیکه با تجمعی از آب مواجه می

 عبور کردنپس از  عبور کنید.سرعتی ثابت و دنده سنگین از آن 

که در آن آب جمع شده است، از آنجاییکه ممکن است ای از جاده

و دیسک ترمز خیس شده باشند، عملکرد ترمز تحت  لنت ترمز

تاثیر قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، لطفاً چندین بار پدال 

ترمز را به آرامی فشار دهید تا اجزای ترمز را خشک کنید تا عملکرد 

 ترمز به درستی انجام شود.

ای که در آن نمک پاشیده شده رانندگی ر جادههنگامیکه د

گذرد، ممکن است کنید، اگر مدت زیادی از استفاده از ترمز میمی

انجام شود. بنابراین، لطفاً نمک روی دیسک تاخیر  با عملکرد ترمز

 را پاک کنید. لنت ترمزترمز و 

 های کویری. محیط 3

طول زیادی ها معموال ی شیبسرا، از آنجاییکه کویریدر مناطق 

شود و برای مدت زیادی تحت دارند، از ترمز به دفعات استفاده می

فشار زیاد کار خواهد کرد و به همین دلیل ممکن است عملکرد 

روید، ترمز کاهش پیدا کند. بنابراین، هنگامیکه از شیب پایین می

ی خالص پایین نروید و ترمز را شود که با حالت دندهتوصیه می

های سنگین و ار ندهید. درصورت امکان، از دندهپشت سر هم فش

ترمز موتور برای کنترل سرعت خودرو استفاده کنید تا فشار وارد 

   بر ترمز چرخ و دمای ترمز را کاهش دهید.
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، هوا رقیق بوده و فشار اتمسفر کم است و به کویریدر مناطق 

 ، ازکویریهمین دلیل تاثیر بوستر متغیر خواهد بود. در مناطق 

آنجاییکه فشار اتمسفری وارد بر واحد قسمت پوشش بوستر ترمز 

تر از فشار اتمسفری استاندارد است، نیروی ترمز بوستری  پایین

تولید همان اثر بوستر  کاهش پیدا خواهد کرد و زمان الزم برای

خواهد بود. این یک پدیده فیزیکی عادی است. بنابراین،  ترطوالنی

، لطفاً به پدال ترمز فشار کویریمز در مناطق به هنگام استفاده از تر

بیشتری وارد کنید. هنگامیکه الزم است ترمز کنید، پدال ترمز را 

چندین بار فشار ندهید، بلکه پای خود را روی پدال ترمز  شدت وبا 

 بگذارید و با کنترل نیروی ترمز از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.

 . هوای برف و یخ4

ست، یخی پایین ا های برفی/ریب اصطکاک جادهاز آنجاییکه ض

زایش خواهد یافت و ترمز به شدت اف حین استفاده از ترمز، فاصله

ترمز مطابق با افزایش سرعت افزایش خواهد یافت.  همچنین فاصله

بنابراین، هنگام رانندگی در جاده برفی یا یخی، لطفاً به درستی 

را از خودروی جلو و  ایمن عت خودرو را کنترل کنید و فاصلهسر

 کنارتان حفظ کنید. 

 زدگی سطح. زنگ5

اگر خودرو برای مدت زمانی طوالنی پارک شده است یا از سیستم 

یا دیسک لنت اید، ممکن است ترمز در مدت زیادی استفاده نکرده

کنیم کثیف شود. توصیه می لنت ترمزترمز زنگ بزند و ممکن است 

مرتبه ترمز کنید تا دیسک ترمز تمیز که پیش از رانندگی چندین 

 شود.

 . نقص سیستم ترمز6

کورس یابد یا ناگهان افزایش می ترمز شوید که فاصلهاگر متوجه می

یابد، احتمال دارد که سیستم ترمز پدال ترمز افزایش می جابجایی

نزدیکترین  بهدچار نقص باشد. در چنین شرایطی، لطفاً بالفاصله 

. هنگام رانندگی با خودرو تا مراجعه نماییدBAICنمایندگی مجاز 

، لطفاً سرعت خود را پایین نگه  BAICمحل نمایندگی مجاز 

دارید، به دقت رانندگی کنید و هنگام ترمز کردن فشار بیشتری به 

 پدال ترمز وارد کنید.

 . داغ شدن ترمز7

هنگامی که نیازی به ترمز کردن نیست، پدال ترمز را به آرامی فشار 

هید. در غیر این صورت ممکن است ترمز داغ شود و در نتیجه ند

 . یابدافزایش  آن فاصله ترمز و فرسایش

 ترمز لنتنشانگر 

است. اگر هنگام فشردن پدال ترمز  سوت کشترمز مجهز به  لنت

شنیده شود )این صدا  اضافی مانند سوتدر حین رانندگی صدای 

ترمز و صدایی که معموالً به علت پدال  با صدای فشرده شدن 

وجود گرد و غبار روی سطح ترمز به هنگام ترمزی آرام شنیده 

ترمز بسیار فرسوده  لنتشود تفاوت دارد( به معنای این است که می

لنت  شده است. لطفاً در زمان مناسب را برای بررسی یا تعویض

  مراجعه نمایید. BAICمجاز  های نمایندگیترمز به 
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 هشدار سیستم ترمزچراغ 

شود یا در حین خاموش نمی  اگر المپ هشدار سیستم ترمز 

شود، به معنای نقص سیستم ترمز است. حرکت خودرو روشن می

در چنین شرایطی، لطفاً سطح روغن ترمز را بررسی کنید. اگر سطح 

روغن ترمز عادی است، به معنای این است که نقص دیگری در 

 سیستم ترمز وجود دارد.

 هشدار

اگر المپ هشدار به هنگام رانندگی روشن شود، لطفاً 

درصورت اطمینان از ایمنی، بالفاصله خودرو را متوقف 

کمک بخواهید.  متخصص و حرفه ایکنید و از افراد 

روشن باشد با  ترمز تحت شرایطی که المپ هشدار

 خودرو رانندگی نکنید.

 سیستم ترمز دستی

 

 نشانگر سپس و بکشید باال را آن دستی، ترمز کشیدن منظور به ●

 روشن خواهد شد. صفحه کیلومتردر  دستی ترمز

ترمز دستی، کمی آن را باال بکشید و دکمه  آزاد کردن منظور به ●

کننده اهرم را فشار دهید و سپس ترمز دستی را به پایینترین قفل

حالت ببرید تا آن را بخوابانید. پس از خواباندن ترمز دستی، نشانگر 

 خاموش خواهد شد. صفحه کیلومتردر ترمز دستی

 

 

 هشدار

خودرو، لطفاً  نظور جلوگیری از حرکت غیرمنتظرهم به ●

ترمز دستی را به هنگام پارک کردن خودرو محکم 

 بکشید.

تصمیم به حرکت  هنگام که باشید داشته نظر در ●

ترمز سیستم  اگر. بخوابانید را دستی ترمز لطفاً ،خودرو

شود، ممکن است بیش از حد داغ  آزادتنها تا قسمتی 

. کاهش یابدشود و در نتیجه عملکرد ترمز به سرعت 

لنت ، ممکن است باعث فرسایش زودهنگام همچنین

 های عقب شود.دستی در چرخترمز
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ABSسیستم ترمز ضدقفل : 

)سیستم ترمز ضد قفل( این است که به صورت  ABSنقش اصلی 

اضطراری تنظیم  هایخودکار نیروی ترمز هر چرخ را به هنگام ترمز

کند تا از قفل شدن چرخها جلوگیری شود و ایمنی رانندگی افزایش 

 پیدا کند.

پیش از قفل شدن چرخ، نیروی ترمز به صورت خودکار کاهش 

یابد تا اینکه خواهد یافت. بنابراین، نیروی ترمز دوباره افزایش می

سیستم ترمز از  واحد کنترل کنندهدوباره چرخ قفل شود. 

کند که زمان دقیق رعت چرخ سیگنالی دریافت میسسنسور

کند. چنین اطالعاتی به صورت مداوم چرخیدن چرخ را اعالم می

شود تا فشار ترمز را به طور دقیق تنظیم کند. امکان پردازش می

 بار در هر ثانیه وجود دارد. 10تنظیم فشار ترمز تا 

 هشدار

در همه شرایط  ABSبا این وجود، انتظار نداشته باشید 

ی شنی فاصله ترمز را کاهش دهد. برای مثال، در جاده

ی برفی، حتی اگر با دقت و به آرامی رانندگی یا در جاده

 کنید، فاصله ترمز طوالنی خواهد بود.

 (ABSحالت عملکرد سیستم ترمز ضدقفل )

رسد، ساعت می کیلومتر/ 20هنگامیکه سرعت خودرو به حدود 

انجام خواهد شد. در این لحظه، صدای کار کردن آزمایش ترمز 

 سیلندر را از محفظه موتور خواهید شنید.

ABS تواند فاصله ترمز را در جاده شنی و جاده برفی/یخی نمی

 کاهش دهد. 

توقف خودرو یا رفع کامل خطر، به هیچ وجه پدال ترمز را  از قبل

باعث اختالل  رها نکنید! پدال ترمز را پشت سر هم فشار ندهید زیرا

 میشود و ممکن است فاصله ترمز را افزایش دهد. ABSعملکرد در 

است، حتی اگر پدال ترمز کمی فشرده شود،  لغزندهاگر جاده 

ABS سازد تا فعال خواهد شد و در نتیجه راننده را قادر می

ای را با فشردن ترمز به دست آورد و اطالعات درباره شرایط جاده

 را تنظیم کند.سپس حالت رانندگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

های خاصی ( محدودیتABSسیستم ترمز ضدقفل )

دارد. تنها عادتهای خوب رانندگی، ایمنی رانندگی را 

 کنند. تضمین می

نکنید یا  )باز(( را جداABSلطفاً سیستم ترمز ضدقفل )

تغییر ندهید. در غیر این صورت ممکن است منجر به 

 آسیب شدید/مرگ شود.
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 )سیستم ترمز ضدقفل( ABSعملکرد 

( مشغول به کار است، ترمز ABSهنگامیکه سیستم ترمز ضدقفل )

کند. بنابراین، هنگامیکه پدال ترمز در بسیار باال کار می قدرتبا 

شود، راننده لرزشی در پدال فشرده می به شدتشرایط اضطراری 

کند که به معنای این است که سیستم ترمز می اسحساترمز 

( در حالت کار عادی قرار دارد. از آنجاییکه سیلندر ABSضدقفل )

کند، بازخوردی اصلی ترمز به طور مداوم فشار ترمز را تنظیم می

 مداوم در پدال ترمز وجود دارد. بنابراین، در چنین شرایطی حتماً 

 .پدال ترمز را تا آخر فشار دهید

 ABSغ هشدار سیستم چرا

هیچ نقصی وجود  هشدار سیستم ترمز چراغاگر پس از بررسی 

ثانیه بعد خاموش خواهد شد؛ اگر  5تا  ABS چراغنداشته باشد، 

کیلومتر بر  20تا  15خاموش نشود، با سرعت  هشدار دهندهالمپ 

شود رانندگی کنید و ببینید که المپ خاموش می سافتی راساعت م

یا خیر. اگر المپ خاموش شود، به معنای این است که نقصی وجود 

ندارد؛ اگر المپ همچنان روشن است، به معنای این است که نقصی 

و به نزدیکترین  با سرعت پایین رانندگی کنیدوجود دارد. لطفاً 

 مراجعه نمایید. BAICنمایندگی مجاز 

 هشدار

، سیستم ترمز عادی بدون مشکل ABSدرصورت نقص 

قرار نخواهد  ABSکار خواهد کرد و تحت تاثیر نقص 

گرفت. با این وجود، فاصله ترمز به همان نسبت افزایش 

 یابد.می

 (EBDتوزیع برقی نیروی ترمز )

( EBDخودروی شما به سامانه الکترونیکی توزیع نیروی ترمز )

ترمز را  نیروی برای حفظ اثرگذاری EBDمجهز است. سامانه 

 کند.تحت هر شرایط وزنی بین محورهای جلو و عقب تقسیم می

نیروی ترمز کمتر را در  EBDبرای مثال، در شرایط فشار سبک، 

کند تا ثبات خودرو را حفظ کند؛ ترمزهای عقب اعمال می

کند یا یدک کشیده هنگامیکه خودرو تحت فشار زیاد حرکت می

  کند.عقب اعمال می چرخنیروی ترمز بیشتری به  EBDد، شومی
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 غیرفعال شدن ترمز

اگر پدال گاز الکترونیکی در حین رانندگی به طور ناگهانی قفل کند 

گاه راننده بر ترمز اضطراری پا بگذارد، به عملکرد ترمز اولویت و آن

داده و خروجی برق خودرو محدود خواهد شد. موتور در چنین 

بدون توجه به میزان فشار پدال گاز، با سرعت ایمنی که شرایطی 

کند تا ایمنی راننده را اندکی از سرعت معمولی باالتر است، کار می

 به همان اندازه تأمین کند.

، باید تمام شرایط زیر فراهم «اول ترمز»سازی قابلیت برای فعال

 باشد:

 دور در دقیقه است. 1200. سرعت موتور بیشتر از 1

 کیلومتر/ساعت است. 10رعت بیش از . س2

ی پدال گاز بسیار است و درجه 0ی پدال گاز بیشتر از . درجه3

فشرده  شدتکند )به این معناست که پدال گاز با زیاد تغییر نمی

 خواهد سرعت را افزایش دهد.نشده است( که یعنی راننده نمی

 دهید. . اول پدال گاز را فشار دهید و سپس پدال ترمز را فشار4

سرعت به عدد ، روزنه گاز به«اول ترمز»سازی قابلیت پس از فعال

شود موتور خودرو با یابد که باعث میبسیار کوچکی کاهش می

سرعتی کار کند که اندکی از سرعت معمولی باالتر است، نیروی 

 شود.خروجی خودرو نیز محدود می

« ل ترمزاو»در صورت پیش آمدن هرکدام از موارد زیر، قابلیت 

شود و پدال گاز دوباره تحت کنترل صورت خودکار غیرفعال میبه

 گیرد:راننده قرار می

 . پدال گاز را رها کنید و سپس آن را فشار دهید.1

کند )به این معناست ی پدال گاز به سرعت تغییر می. درجه2

خواهد فشرده شده است( که یعنی راننده می شدتپدال گاز با که 

 سرعت را افزایش دهد.

 . پدال ترمز را رها کنید.3

 

 اطالع

اگر پدال ترمز و پدال الکترونیکی گاز قطعات اصلی 

 BAICنباشند یا بدون اجازه شرکت  BAICشرکت 

ها ایجاده شده باشد، تضمینی برای تغییری در آن

وجود « اول ترمز»عملکرد مفید و مطمئن قابلیت 

نخواهد داشت و هیچ مسئولیتی در این خصوص متوجه 

 نخواهد بود. BAICشرکت 

BA(ترمز کمکی) 

BA  این عملکرد فقط در شرایط ترمز  ،ترمز کمکی استنوعی

شود)که به این معناست که نیروی پدال به یک اضطراری فعال می

که نیروی  طوری رسد(، بهزمان کوتاه میمقدار مشخص در یک

پدال در مدت کوتاهی به مقدار  ضعیف تواند تحت نیرویترمز می

.نسبتاً باالیی  برسد
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 *کنترل  سیستم کروز

کنترل الکترونیکی  ای ستم کروز کنترل دریچه گاز توسط برنامهسی

که خودرو خواهد بود استفاده  قابل عملکرد کروز زمانیمی شود. 

کنترل پدال و  حرکت کندزمان طوالنی با سرعت باال برای مدت

هنگام استفاده از کروز کنترل ، نباشدگاز برای راننده ضروری 

ایمنی و راحتی  همچنین و دهدکاهش را خستگی راننده تواند می

 د.خشبرانندگی را  بهبود ب

کیلومتر در  40که سرعت خودرو کمتر از سرعت کروز را وقتی

سرعت  به خودرو کهوقتیکرد. تنظیم   است نمی توانساعت 

دارد و بر تواند پایش را از پدال گاز، راننده میشده رسیدتنظیم

 کند.میشده حرکت خودرو با سرعت تنظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 در یا و درشیب سنگین، ترافیک در خودرو کهوقتی ●

 از که نمایید حاصل اطمینان باشد، مرطوب جاده

کنترل ، برای جلوگیری از وقوع هر حادثه کروز  سیستم

 استفاده نکنید.

باید  جلویی خودرو از فاصله و شدهتنظیم سرعت ●

کروز برای شرایط ترافیک مناسب باشد و سیستم 

فقط یک سیستم کمک رانندگی هست و باید  کنترل

 .بااحتیاط استفاده شود

 گیربکس اتوماتیک به مجهز خودرو مدل چنانچه ●

 ،P، Nکه اهرم تعویض دنده در موقعیت است، هنگامی

R تواند فعال شودقرار دارد، عملکرد کروز نمی. 

 کروز کنترلسازی فعال

 

فشار داده شود، عملکرد  کنترل کروز «روشن/ خاموش». اگر کلید 1

 کیلومتردر صفحه  کروز فعال خواهد شد. نشانگر سبز کروز 

 روشن خواهد شد.

. سرعت خودرو را به میزان سرعت شروع برای کروز افزایش 2

 کیلومتر نباشد( 40دهید) سرعت کمتر از 

را فشار داده و  «SET COAST» سرعت کروز. دکمه تنظیم 3

 تنظیم شود.که خودرو با سرعت حرکت فعلی طوریدارید، بهنگه

پدال گاز را رها کنید، و سپس دستگاه وارد وضعیت کروز . 4

 .شودمی
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 سرعت کروز را افزایش دهید

 

عمل  روش زیرخواهید سرعت کروز را افزایش دهید، لطفاً به اگر می

 کنید:

 «SET COAST» تنظیم سرعت کروزکلید  یکه. هنگام1

کیلومتر بر ساعت افزایش داده  2شود، سرعت کروز تا فشرده می

 .شودمی

و فشرده  «SET COAST». اگر دکمه تنظیم سرعت کروز 2

کند؛ وقتی داشته شود، سرعت خودرو مرتباً افزایش پیدا مینگه

 جدیدسرعت  بر رویطور خودکار شود، دستگاه بهدکمه رها می

 کند.شده کروز میتنظیم

 

 اطالع

ی که سیستم خودرو در حالتخواهید از یک ر میاگ ●

سبقت بگیرید، فقط پدال گاز را کروز کنترل فعال است 

فشار دهید تا موقتاً سرعت خودرو افزایش یابد؛ 

طور شود، سرعت خودرو بهبعدازاینکه پدال گاز رها می

 .گرددشده بازمیسرعت اولیه تنظیمخودکار به

  

 اطالع

، باشد P، N، R موقعیت در دندهدسته ههنگامیک ●

 .تواند فعال شودعملکرد کروز نمی
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 سرعت کروز را کاهش دهید

 

سرعت به «SET COAST». اگر دکمه تنظیم سرعت کروز 1

فشرده شود، سرعت کروز تا حدود دو کیلومتر بر ساعت کاهش 

 یابد.می

و فشرده  «SET COAST». اگر دکمه تنظیم سرعت کروز 2

؛ می یابدطور مداوم کاهش  داشته شود، سرعت خودرو بهنگه

شده کروز  تنظیمجدید بعدازاینکه دکمه رها شد دستگاه با سرعت 

 خواهد کرد.

 غیرفعال کردن موقت کروز

 

طور موقت حالت کروز را غیرفعال خواهد کرد، سه عملیات زیر به

 ثبت شده است از بین نمی رود:حافظه داخل اما سرعت خودرو 

 فشار دهید. پدال ترمز را 1

 قرار بگیرد «N». دنده روی موقعیت 2

 شده استفشرده«CANCEL». دکمه 3

 کروز راه اندازی مجدد

 

طور موقت غیرفعال شد، اگر  اینکه وضعیت کروز به از بعد

 40که سرعت خودرو بیشتر از وقتی «SET COAST»دکمه

سرعت قبلی کیلومتر باشد فشار داده شود، سرعت خودرو دوباره به

  یکند.کروز م که داخل حافظه ذخیره شده است
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 غیرفعال کردن کروز

 

شود، اگر کلید اصلی در شرایطی که عملکرد کروز فعال می

کروز غیرفعال شده و نشانگر  عملکردفشرده شود،  "روشن/خاموش"

 از بین می رود. کیلومتردر صفحه  کروز سبز 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

کیلومتر بر  40 از کمتر خودرو سرعت کههنگامی ●

 .شودطور خودکار غیرفعال می ساعت باشد، کروز به
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 *سنسور دنده عقب

کند که دو شرط زیر برقرار تنها زمانی عمل می سنسور دنده عقب

 باشد:

 شده باشد؛. موتور روشن1

 قرار داشته باشد. «R». دنده در موقعیت 2

 می شود: غیرفعال زیرسنسور دنده عقب در موقعیت 

 خارج شوید «R»از موقعیت 

 عقب سنسور دنده هشدار حدودهم

، 1 حدوده، بنام ممحدودهدر چهار  سنسور دنده عقبسیستم 

محدوده های دهد. هشدار می 4حدوده و م 3محدوده ، 2محدوده 

در صفحه  زنگ هشدارهشدار هستند و -مناطق پیش 4و 3، 2

آورد های مختلف به صدا درمیبوق متناوب را در فرکانس کیلومتر

،  منطقه هشدار 1محدوده .خودرو با مانع را یادآوری کندتا فاصله 

یوسته بوق پ کیلومتردر صفحه  صدای هشداربا بوق طوالنی است و 

 بهبوق پیوسته  کیلومترصفحه  یکه ازآورد هنگامرا به صدا درمی

باید بالفاصله خودرو را متوقف کند، تا از ، راننده گوش می رسد

در شکل زیر نشان  محدوده هاانع جلوگیری شود. وبرخورد با م

 است:شدهداده

 

شده طور که در جدول زیر نشان دادهصفحه هشدار همان

 است:

 *محدوده های هشدارتعریف 

 محدوده

 عقب

فاصله 

 عقب )متر(

نمایشگر 

صفحه 

 کیلومتر

نمایشگر 

صفحه 

 کیلومتر

صدای 

هشدار  

 صفحه

 کیلومتر

 1 حدودهم

کمتر از "

0.35 

  "متر

"L، M، 

R"  

بوق 

 پیوسته

 2 حدودهم
“0.35-

0.6→”  
"L،M،R"  

بوق 

متناوب 

 سریع

 3 حدودهم
“0.6-

0.9→” 
 

"L،M،R"  

بوق 

متناوب 

 متوسط

 4 حدودهم
“0.9-

1.5→”  
"L،M،R"  

بوق 

متناوب 

 آرام

 ر*کیلومتانع در صفحه وکلی برای م جدول

 "متر 1.5بیشتر از " ”1.5m-0.35“ "متر 0.35کمتر از "

   
 

 محدوده های هشدار



 *سنسور دنده عقب 166

 

X25 

 عقبر دنده سنسوتوضیح در مورد خطای سیستم 

اطالعات گونه هرشود، اگرفعال می سنسورعقبزمانی که سیستم 

هشدار  یصدا کیلومترصفحه  سیستم وجود داشته باشددر خطایی 

کند و صفحه هشدار خطا همان طور که در شکل خطا را ایجاد می

 شودشده نمایان می نشان داده

جدا شده  سنسورخطا داشته باشد یا سیم اتصال  سنسورزمانی که 

 .نشان می دهدرا  سنسورخطای  کیلومترباشد، صفحه 

 *خطا در سنسور دنده عقبوجود نمودار کلی برای 

 

 *وجود خطا در سنسور دنده عقبنمودار کلی برای 

 

خطا  کیلومترخطا داشته باشد، صفحه  سنسوراگر کنترل کننده 

به شما یادآور خواهد شد صفحه سنسور دنده عقب را در سیستم 

 شده است:پایین نمایش دادههشدار همان طور که در شکل 

 *وجود خطا در سنسور دنده عقبنمودار کلی برای 

 

 *وجود خطا در سنسور دنده عقبنمودار کلی برای 

  

 در  سنسورخطا 

  سنسور دنده عقب

 در سیستمخطا 
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 هشدار

فقط یک سیستم کمکی  سنسور دنده عقب سیستم ●

در نظر  راننده همچنان باید محیط اطراف را. استپارک 

 .شودجلوگیری تا از وقوع حادثه  داشته باشد

دقیق است، بنابراین  سنسور دنده عقب یک سیستم ●

. سنسور را باز و یا تعمیر نکنیداطمینان حاصل کنید که 

سنسور برای آسیبی که به واسطه بیرون آوردن یا تعمیر

، شرکت متحمل توسط افراد غیر مجرب ایجاد شود

 گارانتی کیفیت نخواهد شد.

 منتشر شدهتواند سیگنال برخی از مواد نمی سطوح ●

را منعکس کند بنابراین سیستم هشدار  سنسورتوسط 

از این مواد  آنها دهنده مواد و یا اشخاصی که لباس

 .ساخته شده را شناسایی نخواهد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

ای آب وجود داشته باشد قطره سنسور سطح در اگر ●

 . لطفاًی دهدتا حدی کاهش م سنسور راحساسیت 

 سطح سنسور را تمیز نگه دارید.

  است ممکن سیستم سراشیبی، یا باریک مناطق در ●

یا شیب را شناسایی کند، که این اتفاقی طبیعی  اندرخت

 است.

خطا داشته باشد،  سنسور دنده عقب سیستم وقتی ●

موقع  به  BAICمجاز  ایهنمایندگی لطفاً آن را توسط 

 تعمیر کنید.
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 *دوربین دنده عقب

 

نصب شده است. این دوربین  در قسمت عقب خودرویک دوربین 

نشان می  صفحه نمایشتصویری را روی پشت خودرو  محدوده از 

را طور واضح شرایط جاده در پشت خودرو  ، بنابراین راننده بهدهد

بیند، و به راننده برای پشتیبانی امن و آسان خودرو کمک می

 .کندکند و از برخورد خودرو جلوگیری میمی

 

 

 

 هشدار

محیط اطراف  تواند جایگزین دیدنمی دوربین دنده عقب

تمرکز الزم را هنگام ده شود، و راننده باید توسط رانن

 حرکت رو به عقب داشته باشد.

 

 نکات

برای به دست آوردن تصویر مطلوب، لطفاً همواره 

در زمان تمیز . دارید عقب را تمیز نگهدنده دوربین 

، لطفاً از پارچه نرم و خیس استفاده کنید، کردن دوربین

دوربین جلوگیری  ایجاد خط و خش بر روی سطحتا از 

 شود.

 دوربین دنده عقب:فعال کردن سیستم 

 هیدقرار د "روشن"در وضعیت  استارت را . سوئیچ1

قرار داده، و سپس صفحه  "R"دنده دنده را در موقعیت . دسته2

 گر، تصویری از قسمت عقب خودرو را نمایش می دهد.نمایش

 دوربین دنده عقب:غیرفعال کردن سیستم 

 .کنید خارج "R"دنده از موقعیت دسته دنده را 
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 دوربین دنده عقبخطوط کمکی 

 

 گر:خطوط کمکی در صفحه نمایش

 عرضخودرو: خطوط سبز هستند و  عرض. خطوط کمکی برای 1

 دهند.تخمینی خودرو را نشان می

دهد متر: این خط قرمز است، و نشان میسانتی50. خط کمکی 2

 متر از سپر عقب دورتر هست.سانتی 50که موقعیت

دهد متر: این خط زرد است و نشان میسانتی150. خط کمکی 3

 متر از سپر عقب دورتر هست.سانتی 150که موقعیت 

دهد متر: این خط آبی است و نشان میسانتی300. خط کمکی 4

 متر از سپر عقب دورتر هست.سانتی 300که موقعیت 

دهد ر: این خط سبز هست و نشان میمتسانتی500. خط کمکی 5

 متر از سپر عقب دورتر هست.سانتی 500که موقعیت

 اطالع

( ها )مسافرین و چمدان بعد از بارگذاری خودرو توسط

شده روی صفحه هم نمایش داده کمکی موقعیت خطوط

 کند.تغییر می

 گذاردر مییاثت دوربین دنده عقبی که روی شرایط

 کند.آلود حرکت میدر روز بارانی یا مه. زمانی که خودرو 1

 .پوشیده شده باشدزده و یا با گل، خاک و برف  . سطح دوربین یخ2

 .المپ دنده عقب حرکت بکند. خودرو بدون 3
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EPS  (الکتریکی)سیستم فرمان 

( سیستم فرمان پرقدرتی است که EPSفرمان الکتریکی )سیستم 

 سنسورطورکلی از به EPSکند. از گشتاور کمکی استفاده می

 .شده استتشکیل (ECU)واحد کنترل الکتریکیو  گشتاور، موتور

هایی مانند از راننده و سیگنال فرمانبا شناسایی ورودی گشتاور

سرعت خودرو دور موتور، واحد کنترل فرمان الکتریکی خروجی 

که برای  طوری کند، بهکننده را کنترل میگشتاور موتور تقویت

 از چرخش نرم و  کندفراهم می ایراننده قدرت هدایت بهینه

 خودرو با سرعتفرمان خودرو درسرعت کم و چرخش پایدار فرمان 

 .باال مطمئن شوید

دهنده می الکتریکی مجهز به یک المپ هشدار واحد کنترل فرمان 

باشد و موتور  "روشن"که سوئیچ خودرو در موقعیت . وقتیباشد

روشن نباشد المپ هشدار سیستم فرمان پرقدرت الکتریکی روشن 

خاموش شود، به  آناگر المپ هشدار سه ثانیه پس از  شودمی

 کند.طور عادی کار میاین معناست که سیستم فرمان الکتریکی به

خودرو  که اگر المپ هشدار پس از روشن شدن موتور و یا  وقتی

در حال حرکت است روشن شود، به این معناست که سیستم فرمان 

یطی، لطفاً خودرو را الکتریکی دچار خطا شده است. در چنین شرا

ارک کنید، موتور را خاموش کنید، چند دقیقه صبر پ در مکان امن

کنید، و سپس دوباره موتور را روشن کنید اگر چراغ هشدار خاموش 

 نشد و یا دوباره وقتی خودرو در حال حرکت است روشن شد، لطفاً 

 .مراجعه نمایید BAIC  جهت تعمیر به نمایندگی های مجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

 مدت برای مجاز حد بیشترین به فرمان چرخاندن ●

 تا ،(نباشد دقیقه یک از تربیش)است غیرمجاز طوالنی

 الکتریکی فرمان موتور حد از بیش شدن گرم از

 جلوگیری شود.

 مدت برای مجاز حد بیشترین به فرمان چرخاندن اگر ●

فرمان ممکن است زیاد شود.  نیروی شود، انجام طوالنی

این یک نوع حفاظت از گرمای بیش از حد موتور هست 

 .ای طبیعی استو پدیده
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 *خودکارخاموش -سیستم کنترل روشن

به ذخیره سوخت  تواندمیروشن درجا -استفاده از عملکرد خاموش

 می باشدحرکت و بدون  دور آرامکه خودرو با وقتی کمک کند

( اگر شرایط مناسب باشد سیستم پشت چراغ راهنمایی)برای مثال 

اندازی کند در عملیات راهصورت خودکار خاموش می موتور را به

کند و موتور را صورت خودکار شروع به کار می بعدی، استارتر به

 در طول عملیات، شما نباید عادات طبیعی رانندگیروشن می کند. 

بعدازاینکه شرایط توقف موتور مناسب باشد،  تان را تغییر دهید،

از حرکت موتور با سرعت درجا  واحد کنترل الکتریکی موتور

اکسید کربن جلوگیری خواهد کرد، تا مصرف سوخت و انتشار دی

 کاهش یابد.

 روشن-خاموشسوئیچ سیستم 

صورت روشن به-سوئیچ خودرو، عملکرد خاموش باز کردنبعد از 

بار فشار دهید،  شود اگر این سوئیچ را یکفرض فعال میپیش

 شود. اندازی فعال یا غیرفعال میعملیات راه

 روشن-نشانگر وضعیت سیستم خاموش

متوجه روشن را کامالً -که وضعیت فعلی عملکرد خاموش برای این

زرد و سبز هست،  LEDمجهز به نشانگر  صفحه کیلومتر، شوید

روشن -وضعیت فعلی عملکرد خاموش نشان  دادنکه برای 

تواند چهار وضعیت شود. نشانگر روی داشبورد میاستفاده می

 :نشان دهدروشن را -عملکرد خاموش

 شودمی غیرفعال روشن-خاموش عملکرد: خاموش نشانگر ●

 و فعال روشن-خاموش عملکرد: شودمی روشن سبز چراغ ●

 .است مجاز کنونی وضعیت در درجا روشن-خاموش

شود، روشن فعال می-لکرد خاموشعم: است روشن زرد چراغ ●

 روشن نشود.-موتور ممکن است در سرعت درجا خاموش

زند و چراغ زرد برای مدت )حدود بیست ثانیه( چشمک می● 

-ماند: به این معناست که سیستم خاموشسپس همواره روشن می

 کار کند. به درستیتواند روشن درجا دچار خطا است و نمی

 نکات

شده در باال اشارهکه وقتی نشانگر در چهارمین وضعیت 

 بودن شود ابتدا از بسته، توصیه میقرار بگیرد است

سمت راننده اطمینان حاصل کنید،  بو دردرب موتور 

یت از . اگر وضعمدتی با خودرو رانندگی نماییدسپس 

به نمایندگی های مجاز  شود کهبین نرفت، توصیه می

BAIC  .مراجعه نمایید 



 *خودکارخاموش -سیستم کنترل روشن 172

 

X25 

 روشن-استفاده و عملیات عملکرد خاموش

 روشن درجا-شرایط برای استفاده از عملکرد خاموش

برای توقف درجا  شرایطزمانی که ، روشن موتور-سیستم خاموش

را شود بر اساس شرایط واقعی حرکت خودرو خودکار برآورده می

یمنی رانندگی و حفاظت موتور، کند. با در نظر گرفتن امتوقف می

-فقط زمانی که همه الزامات زیر برآورده شود عملکرد خاموش

 شود:روشن فعال می

 (باشند ها بستهبدر) است نشسته صندلی روی راننده ●

 ؛بسته باشد درب موتور ●

درجه  60 حداقل) دمای مایع خنک کننده در حد نرمال باشد ●

 گراد(سانتی

 میزان به خودرو شدن روشن از بعد مشخصی زمان در سرعت ●

 کیلومتر در ساعت( 10یابد )حدود  افزایش مشخصی

و   خطا دچار روشن-خاموش سیستم به مربوط ایقطعه هیچ ●

 و رله(؛ سنسور ها)مانند  نقص نباشد

 خودرو کامال شارژ باشد باتری ●

 نیروی ترمز کافی قدرت ●

 خاموشی درجا خودکار

شود موتور روشن سبز می-چراغ فعال خاموشکه نشانگر وقتی

 شودصورت خودکار متوقف میبه

 عمل توقف درجا با عملکرد راننده

کند که آیا راننده قصد روشن درجا مشخص می-سیستم خاموش

پدال کالچ، پدال ترمز و پدال  دنده،توقف موتور بر اساس  عملکرد 

ف موتور با سرعت گاز را دارد. با انجام عملکردهای زیر، دستور توق

 صورت خودکار متوقف شود:درجا را بدهید، تا موتور به

 کند؛سرعت فعلی خودرو تا صفر کیلومتر در ساعت کاهش پیدا می

خودرو مجهز به جعبه دنده دستی  های مدلبعضی از که یی. ازآنجا1

 باشدو پدال ترمز فشرده  خالصدنده در وضعیت ، دستهمی باشند

مجهز به جعبه  خودرو های مدلبعضی ازکه یی. ازآنجا2

، و پدال ترمز Dدنده در وضعیت ، دستهمی باشنداتوماتیک دنده

 باشد.فشرده 

 های غیرفعالتوقف محرک

روشن، -خودکار خودرو توسط سیستم خاموش شروع به کارپس از 

ای را با محدودیت زمانی مشخص اگر راننده هیچ پدال یا دنده

روشن تصور -ثانیه( فشار ندهد بنابراین سیستم خاموش 15)حدود 

. حرکت با خودرو را نداردخواهد کرد که راننده هیچ قصدی برای 

روشن درجا ممکن است موتور را -درنتیجه، سیستم خاموش

 خاموش کند، تا سوخت را ذخیره کند.

  



 173 *خودکارخاموش -سیستم کنترل روشن

 

X25 

 شروع خودکار درجا

موتور شود، روشن سبز می-که نشانگر چراغ فعال خاموشوقتی

 کند.صورت خودکار دستور روشن شدن را اجرا میبه

 وسیله عملکرد راننده حرکت شروع درجا به

کند که آیا راننده قصد روشن درجا مشخص می-سیستم خاموش

توقف موتور براساس عملکرد دنده ، پدال کالچ، پدال ترمز و پدال 

طریق  توانید دستور شروع خودکار موتور را ازگاز دارد. شما می

 عملیات زیر بدهید:

 برای خودروهای مجهز به جعبه دنده دستی:

 باید در وضعیت خالص قرارگیرد. دنده ●

 دستور تا دهید، فشار را گاز پدال و دهید، فشار را کالچ پدال ●

 فرستاده شود.روشن شدن خودکار 

 برای خودروهای مجهز به جعبه دنده اتوماتیک:

قرار دارد، پدال ترمز را رها کرده،  D موقعیت در دنده کهوقتی ●

 فرستاده شود. روشن شدن خودکارتا دستور 

 شرایط دیگر باآغاز شروع خودکار 

که موتور در شرایط توقف خودکار قرار دارد، تحت شرایط زیر، وقتی

روشن خودکار، شروع خودکار موتور را آغاز -سیستم خاموش

 کند:می

کیلومتر  5و با سرعت باالتر از خودر وقتی که ،ی هاشیبسرا. روی 1

 الصو جعبه دنده در وضعیت خ بر ساعت روی شیب حرکت کند

 (گیربکس های دستیقرار دارد)برای 

 ؛ولتاژ باتری به اندازه کافی نباشد که. وقتی2

 .ندین بار پدال ترمز را فشار دهیدکه چ. وقتی3

که موتور  کنید، ازآنجاتهویه مطبوع را روشن می سیستمکه . وقتی4

اندازی صورت خودکار راهاندازی کند، موتور بهباید کمپرسور را راه

 شود.می
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 های رانندگیمهارت

 روزانهبازرسی 

روزانه شود که بازرسی ، توصیه میشروع حرکت با خودروقبل از 

 شود.رانندگی می در امنیتانجام شود، که باعث افزایش 

 بازرسی بیرونی خودرو. 1

 :تایر ●

بررسی کنید که آیا فشار الستیک طبیعی است و آیا الستیک  

 دیده و یا بیش از حد فرسوده و متورم شده است.آسیب

 :چرخ هایپیچ ●

 یا شل نشده باشد.و گم پیچ ها مطمئن شوید که 

 :چراغ ●

ترمز، چراغ عقب و بقیه  اطمینان حاصل کنید که چراغ جلو، چراغ

کنند، جهت نور چراغ جلو را بررسی طورعادی کار می ها بهچراغ

 کنید.

 بازرسی داخلی خودرو. 2

 د ایمنی:کمربن  ●

شده  بررسی کنید و مطمئن شوید که کمربند ایمنی محکم بسته

اطمینان حاصل کنید که کمربند ایمنی فرسوده و یا خراب است. 

 نشده باشد.

 تجهیزات کنترل کننده: ●

صورت  به گرمکنو سیستم  هااطمینان حاصل کنید که نشانگر

 کنند.نرمال کار می

 :ترمز پدال ●

 اطمینان حاصل کنید که پدال دارای فضاى آزاد کافی است.

 :سیاالت و روغن سطح ●

کنید که سطح مایعات مختلف )مانند روغن موتور،  اطمینان حاصل

 ( نرمال است.و ... و مایع رادیاتور

 اتصاالت: و باتری شرایط ●

بررسی کنید که آیا قطبهای اتصال باتری خوردگی دارد یا شل شده 

دارد. بررسی کنید که آیا  خوردگی باتری ترک بدنهاست، و آیا 

 به درستی وصل شده است.اتصاالت 

 بازرسی بعد از روشن کردن خودرو. 3

 :سیاالت و روغن نشت ●

پس از آنکه وسیله نقلیه برای مدتی پارک شده است، بررسی کنید 

زیر وسیله  قسمت که آیا سوخت، روغن موتور، آب یا سایر مایعات از

کند. قطرات آب پس از استفاده از دستگاه تهویه نقلیه نشت می

 ای طبیعی است.مطبوع پدیده

 :موتور روغن سطح ●

وسیله نقلیه را روی زمین صاف قرار دهید، موتور را متوقف کنید و 

 از گیج روغن موتور برای بازرسی سطح روغن استفاده کنید.

در حال حرکت است خودروکه هنگامیبازرسی . 4
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 اجزای خودرو: ●

طور معمول کار می  اطمینان حاصل کنید که اجزاى خودرو به

 .کنند

 :ترمز ●

استفاده  مایمن، بازرسی و اطمینان حاصل کنید که هنگا در جاده

 شود.از ترمز، خودرو به هیچ طرفی کشیده نمی

 اجزای خودرو: سایر ●

سروصدای ای شل شده است، یا اینکه  بررسی کنید که آیا قطعه

 غیر طبیعی وجود دارد.

 بندی موتور. رانندگی در زمان آب5

برای اطمینان از طول عمر وسیله نقلیه، وسیله نقلیه باید در ابتدا 

زمان بندی شود و پس از آن مورداستفاده عادی قرار گیرد. مدتآب

 به شرح زیر استبندی توصیه شده  براى آب

 1500 موتور بندیآب جهت الزم شده پیموده مسافت ●

 کیلومتر است.

انتخاب کنید و خودرو را با بار  را نسبتاً خوب های جاده ●

 کم و سرعت محدود برانید.

 شتاب حالت در یا گاز پدال کامل فشردن با را خودرو ●

 .نرانید شدید

 کیلومتر اول بپرهیزید. 300 در ناگهانی  ترمز از ●

 در را موتور و دهید، انجام دقیق طوربه را کاری فرآیند ●

 دارید.کاری نرمال نگه دمای
 انجام را خودرو روزانه نگهداری و تعمیر منظم طوربه ●

های الزم را انجام دهید، پیچ و بازرسی بعضی مواقع دهید،

های خارجی را محکم کنید، به تغییرات سروصدا و مهره

 آب بندی تغییرات دمای قطعات مختلف در طول عملیات

 .وجه کنیدت

 بندی موتور. آب6

بندی را طى کند و در کیلومتر زمان آب 1500موتور جدید باید 

 کیلومتر اول: 1500

حداکثر سرعت خودرو  3/4 از که کنید حاصل اطمینان ●

 فراتر نروید.

با فشردن حداکثر پدال گاز  کنید حاصل اطمینان ●

 رانندگی نکنید

 با دور موتور باال رانندگی نکنید. ●

کیلومتر را پیمود، دور موتور و  1500بعدازاینکه وسیله نقلیه  

 سرعت خودرو را تا حداکثر حد مجاز افزایش دهید.

بندی، مقاومت اصطکاک داخلی موتور بسیار در ابتدای دوره آب

و تمام قطعات متحرک  بیشتر از دوره بعد از آب بندی میباشد

بندی مناسب، به حالت تطابق مطلوب توانند پس از آبموتور می

 برسند.

تنها طول عمر را افزایش فوق، نه شرایطبندی موتور تحت آب

  شود.دهد، بلکه باعث کاهش مصرف سوخت نیز میمی
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 بندی لنت ترمز و تایر. آب7

 .سرعت متوسط برانید کیلومتر اول، لطفاً وسیله نقلیه را با 500در  

قدرت ترمزگیری  تواندر اول، لنت ترمز جدید نمیکیلومت 200در 

 خوبی داشته باشد.

 هشدار

 توانندنمی کارنکرده ترمز لنتهای و جدید الستیک ●

ایجاد  را مطلوب اصطکاکی نیروی و چسبندگی نیروی

کیلومتر اول لطفاً  با دقت  500. بنابراین، در کنند

بندی کنید، تا از وقوع و تایرها را آبرانندگی کنید 

 تصادف جلوگیری شود.

همچنین باید با توجه به شرایط فوق  جدید ترمز لنت ●

 بندی شود.آب

فاصله خود را با هستید، لطفاً رانندگی  حال در وقتی ●

،  تا از وقوع شرایطی که نیاز بقیه خودرو ها حفظ کنید

های جلوگیری شود. الستیکبه ترمز اضطراری دارد 

جدید و لنتهای ترمز کارنکرده، ممکن است باعث وقوع 

 .تصادف شود

در جاده های خیس، یخ زده و یا نمک پاشی  ترمز اثر ●

 کند.کاهش پیدا می شده

 

 

 هشدار

 ترمز باشد، شیب از آمدن پایین حال در خودرو وقتی ●

 گرم حد از بیش است ممکن و کندمی کار باال فشار با

 از که شودمی توصیه شیب، از آمدن پایین از قبل. شود

 .استفاده شود سنگین دنده

، امتحان کنیدرایط جاده و ترافیک ش در را ترمز لطفاً ●

 صورت و اطمینان داشته باشید که پدال ترمز را به

، در غیر این صورت ترمز ممکن است شدید فشار ندهید

ممکن است افزایش   بیش از حد گرم شود، فاصله ترمز

 ترمز ممکن است بیش از حد فرسوده شود. لنت یابد و

و  خودرو روشن است موتور که کنید حاصل اطمینان ●

که بوستر ترمز کار خودرو را حرکت دهید، زیرا وقتی

د و ممکن نکند ، فاصله ترمز افزایش پیدا خواهد کر

 رخ دهد.است تصادف 

 لطفاً  نکنید، استفاده طوالنی مدت برای ترمز روغن از ●

تعویض  مشخص زمانی هایفاصله در را ترمز روغن

 نمایید.

 

 

 نکات کلیدی رانندگی تحت شرایط متفاوت

بتوانید  تا برانید، پایین سرعت با را خودرو حتماً باد، جهت در ●

 وسیله نقلیه را کنترل کنید.

و دیگر موانع  لبه های جادهروی  حفظ کنید و را درست زاویه ●

تایر خودرو  حرکت نکنید، در غیر این صورت تایر ممکن است

 آسیب ببیند و باعث صدمات جدی گردد.

ای ناهموار هستید، لطفاً سرعت رانندگی در جاده حال در وقتی ●

آسیب شدید به خودرو را کم کنید، در غیر این صورت ضربه و 

 خودرو وارد می شود.

جمع  آب سطوحی کهیا رانندگی در پس از شست و شوی خودرو ●

 ممکن است اجزای ترمز خیس شود. شده باشد رانندگی می کنید،

آرامی پدال ترمز را فشار  به لطفا، پس از پیدا کردن محلی ایمن

کنید، دهید. اگر نیروی ترمزی که معموالً داشتید را حس نمی

کردن سریع  ترمز خیس شده است. برای خشک اجزای احتماالً

 به بار، پدال ترمز را چندین  با درنظر گرفتن ایمنی الزمترمز، لطفاً 

کارایی آرامی فشار دهید. با دقت خودرو را برانید اگر همچنان ترمز 

متوقف کنید و با ، لطفاً خودرو را در کنار جاده خوبی ندارد

  تماس بگیرید. BAICنمایندگی های مجاز 
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 هشدار

، اطمینان حاصل کنید که ترمزدستی رانندگی از قبل ●

شده است و نشانگر ترمزدستی خاموش شده آزاد کامالً 

 است.

وی پدال ر را پایتان هستید، رانندگی حال در وقتی ●

ترمز بیش از  لنتترمز نگه ندارید، در غیر این صورت 

 .شودحد گرم  و ساییده می

 هستید طوالنی و تند درشیب رانندگی حال در وقتی ●

را کاهش  خودرو سرعت تا کنید استفاده ترمز از لطفاً

لطفاً به یاد داشته باشید، که اگر ترمز زیاد  دهید.

به و  وداستفاده شود، ممکن است بیش از حد گرم ش

 نکند. خوبی کار

 رانندگی در باران

 رانندگی در جاده های لغزنده

 بخار هاپنجره شود،می کم دید که ازآنجا بارانی، روزهای در ●

 .برانید دقت با را خودرو لطفاً شود،می لغزنده بسیار جاده و گیردمی

شود، لطفاً خودرو را ه میلغزند جاده چون است، بارانی هوا وقتی ●

 با دقت برانید

 سرعت وقتی زیرا ،با سرعت باال رانندگی نکنید بارانی، روزهای در ●

 زیاد جاده و تایر بین آب هایالیه کند،می پیدا افزایش خودرو

کردن سیستم فرمان و سیستم کارصحیح  مانع بنابراین شود،می

 .شودترمز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

تی در حال رانندگی در جاده لغزنده هستید، ترمز وق ●

تایر  لغزشاضطراری، شتاب و چرخش ممکن است باعث 

 .شود

 آرامیبه لطفاً  آب، چاله یک درون خودرو رفتن از پس ●

 اطمینان ترمز عملکرد از تا دهید، فشار را ترمز پدال

 کاهش تواندمی را ترمز عملکرد ترمز خیس لنت. یابید

ز خیس باشد، کنترل ترمز ممکن است ترم اگر دهد

  تحت تأثیر قرار گیرد و بنابراین تصادف رخ دهد.
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 رانندگی در سطوحی که آب جمع شده است

وقتی در حال رانندگی خودرو در جاده بعد از باران سنگین هستید، 

سرعت ای که آب در آن جمع شده  بهشود که از جادهتوصیه می

خودرو طور ناگهانی وقتی ؛ در غیر این صورت موتور بهعبور کنید

 بیند.ایستد و خودرو آسیب میآب عمیق باشد از حرکت میدر 

 اطالع

ای که آب در آن جمع شده ممکن در جاده رانندگی

موتور، و آسیب به موتور و فعالیت است باعث توقف 

 اتصال کوتاه شود. 

 نکات کلیدی برای رانندگی در زمستان

 اتصاالت آن را بررسی کنیدباتری و شرایط 

دمای پایین ممکن است کارایی باتری را کاهش دهد. در زمستان 

بتواند باعث راه باتری باید مقدار کافی الکتریسیته داشته باشد، تا 

صورت  در بخش مربوط به باتری،روشی که به اندازی موتور شود.

 شده است. توضیح داده می کند را بازرسیچشمی باتری 

وغن موتور برای اطمینان حاصل کنید که چسبندگی ر

 هوای سرد مناسب باشد

 برای تابستان کهزمستان، اگر مقدار زیادی روغن موتورفصل در 

اندازی موتور  مانده باشد، راهدر موتور باقی مورد استفاده قرار گرفته

برای اطالع از روغن مناسب برای خودرو خود با شود. وار میدش

 تماس حاصل نمایید. BAICنمایندگی های مجاز 

 جلوگیری کنید باز یخ زدن قفل در

کنید، تا از یخ زدن  استفادهقفل درب ها روی  روغنمقداری ز ا

 .جلوگیری شود بقفل در

: کنیدمی استفاده است یخ ضد حاوی که ایشوینده مایع از وقتی ●

 توسط شدهداده دستورات طبق آب با را آن ترکیبی نسبت لطفاً

 .رعایت کنیدکننده تولید

 زمانی که ترمز دستی یخ زده است از آن استفاده نکنید ●

 ”P“ موقعیتدنده را در کنید دستهکه خودرو را پارک میوقتی 

از ترمز دستی استفاده نکنید، در غیر اینصورت محیط و قرار داده 

اطراف ترمز دستی ممکن است توسط برف یا آب جمع شده یخ 

 کردن ترمز دستی سخت خواهد شد.بزند، و بنابراین آزاد 

 شدن جمع: کنید جلوگیری سپر زیر برف و یخ شدن جمع از ●

وقتی در هوای هدایت خودرو را دشوار میکند  سپر زیر برف و یخ

لطفا خودرو را متوقف کرده و  با خودرو رانندگی می کنید، سرد

  بازرسی کنید که آیا یخ و برف زیر سپر جمع شده است.
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 در خودرو لوازم ضروری

شرکت وقتی با مشکالتی در رانندگی روزانه مواجه می شوید، 

BAIC  همراه داشته  لوازم ضروری راتوصیه می کند که بعضی

المپ کیسه شن، کیسه نمک، زنجیر چرخ،  مانند: باشید

 باتری. کوچک و کابل رابط ، بیلهشداردهنده چشمک زن

 وسیله نقلیهاز استفاده بسیار 

الستیک را تنظیم کنید. فشار بسیار پایین تایر منجر  بادفشار  ●

؛ فشار بسیار باالی مصرف سوخت باال می شودبه خوردگی تایر و 

تکان های شدید خودرو هنگام حرکت در جاده ناهموار به تایر منجر 

 می شود.

بار اضافی را در خودرو قرار ندهید بار بسیار سنگین هیچگونه  ●

 و مصرف سوخت زیاد می شود.باعث افزایش بار موتور 

، لطفا به آرامی سرعت را زیاد رانندگی هستید حال در وقتی ●

 رخ می دهدسرعت غیر مجاز کنید، تا از تصادفاتی که به دلیل 

 جلوگیری کنید.

 از و کنید، دوری سنگین ترافیک با ازمناطق است، ممکن اگر ●

سوخت می شود مانند  باال رفتن مصرف باعث که رانندگی حالت

 تغییر سرعت سریع جلوگیری کنید.

 ترمز از تا باشید داشته جلویی خودرو به نسبت مناسب ای فاصله ●

 .شود اجتناب اضطراری

 اولیه فرسایش باعث عمل این نگذارید ترمز پدال روی را پایتان ●

باال رفتن مصرف  چنین هم و ترمز دیسک حد از بیش شدن گرم و

 سئخت می شود.

خودرو را تمیز نگه دارید زیرا در صورت کثیفی باعث سی شا ●

 خوردگی سطح شاسی می شود.

روغن  کثیف، موتور روغن کثیف، موتور شمع آلوده، فیلترهوای ●

باال رفتن ممکن است باعث کاهش کارایی موتور و  گیربکس کثیف

عمر و کاهش هزینه  . برای افزایش دادن طولمصرف سوخت شود

های خودرو، لطفا تعمیر و نگهداری را به طور منظم انجام دهید. 

اگر خودرو اغلب تحت شرایط طاقت فرسایی استفاده می شود، لطفا 

  تعمیر و نگهداری را به طور منظم انجام دهید.
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 به صورت ایده آلرانندگی 

فقط باعث ذخیره سوخت نمی  به صورت ایده آلرانندگی 

شود، بلکه باعث حفظ محیط زیست هم می شود. بعضی از 

 معیارهای صرفه جویی مصرف سوخت در زیر آمده است:

، لطفا وضعیت هوای سرد روشن می شود در موتور وقتی ●

برای چندین دقیقه خودرو را به آهستگی برانید، و بعد از 

 گرم شدن موتور سرعت را افزایش دهید.

 تایر را در وضعیت مناسب نگه دارید.باد  فشار ●

درو را در جاده ای با شرایط خوب خو است، ممکن اگر ●

 برانید.

لطفا سرعت  از حرکت سریع با خودرو خودداری کنید و ●

را به آرامی افزایش دهید، وقتی خودرو روشن شد پدال را 

محکم فشار ندهید و هنگام توقف خودرو پدال ترمز را محکم 

 فشار ندهید.

لطفا شیشه  هستید، رانندگی حال در باال سرعت با وقتی ●

 ها را باز نکنید.

صحیح از سیستم کولر و سیستم صوتی استفاده  طور به ●

 نمایید.

 لطفا است، شده متوقف طوالنی مدت برای خودرو اگر ●

 طوالنی مدت برای موتور نگذارید و کرده، خاموش را موتور

 کار نماید. درجا حالت در

 . کنید انتخاب را مناسب دنده لطفا حرکت، هنگام در ●

 منظم برنامه یک طی ها نیاز براساس را نگهداری و تعمیر ●

.دهید انجام
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 ایمنی نکات

 اقدامات ایمنی

خودرو، لطفا  رانندگی با، قبل از احتمالیبرای جلوگیری از خطرات 

 :اطالعات این فصل را بخوانید

صاف پارک کرده، موتور را خاموش کنید و از  سطح در را خودرو ●

 ترمز دستی استفاده کنید.

 مواد یا کننده پاک مواد از لطفا قطعات، کردن تمیز هنگام ●

از بنزین ممنوع  استفاده و کنید، استفاده بازار در موجود شوینده

 است.

در نزدیکی باتری  ، جرقه و شعله آتشروشن سیگار استفاده از  ●

 می باشد.و همه اجزای سیستم سوخت ممنوع 

، لطفا مربوط به باتری یا کمپرسور تعمیرات گونه هر هنگام●

 استفاده نمایید.عینک و لباس های محافظ از

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

ه مربوط ایراداری نادرست باشد یا اگر تعمیر و نگهد

برطرف نشود، احتمال تصادفات رانندگی وجود دارد که 

 صدمات جدی میگردد.باعث 

 

 اطالع

در این بخش بعضی از توصیه های  ذکر شدهتوصیه های 

 .مهم ایمنی می باشد 

 خطرات خودرو

 مونواکسیدکربن

مونواکسیدکربن موجود در گاز خروجی موتور نوعی گاز سمی است، 

 خودرو را در یک مکان با سیستم تهویه مناسب روشن بگذارید.و 

 خطر سوختگی

موتور و سیستم اگزوز هنگام کارکرد گرمای زیادی تولید می کنند. 

دقیقه صبر کنید تا  30بنابراین بعد از خاموش کردن موتور لطفا 

 کنید. را تعمیرموتور و سیستم اگزوز سرد شوند، سپس قطعات 
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امنیت رانندگی و دیگر عملکردهای خودرو تا حد زیادی به نحوه 

 دارد.نگهداری شما از خودرو بستگی 

 ثبت تعمیر و نگهداری

انجام هر سرویس دوره ای لطفا اطمینان حاصل نمایید که بعد از 

 تکمیل گردد. BAICقسمت مربوطه توسط نمایندگی های مجاز 

 تعمیر و نگهداری و خدمات

 موارد زیر را برای تعمیر و نگهداری خودرو انجام دهید:لطفا 

 بازرسی سطح روغن موتور. 1

 مایع خنک کننده . بازرسی سطح2

 . بازرسی سطح روغن ترمز3

 زرسی سطح مایع شیشه شور شیشه جلو. با4

 . بازرسی فشار و شرایط تایر5

 خودرو در شرایط سختنگهداری از 

 یپر گرد و خاک و یا در هوای های شما اکثرا در محیط اگر خودرو

بسیار باال و یا بسیار پایین  استفاده می شود، شما  حرارت با درجه

. برای به تعمیر و نگهداری داشته باشید باید توجه بیشتری نسبت

 تماس حاصل نمایید. BAICآگاهی از جزئیات با نمایندگان مجاز 

 نکات ایمنی برای تعمیر و نگهداری خودرو

 ه نمایید:لطفا در هنگام انجام تعمیر و نگهداری به نکات زیر توج

لباس ها و تسمه در حال حرکت  / ها بین دست فاصله مناسب. 1

 را رعایت نمایید

، قبل از سرد شدن موتور خودرو به تازگی خاموش شده است. اگر 2

کامل موتور، از لمس کردن قطعات سیستم اگزوز و سیستم خنک 

 کننده خودداری کنید.

تهویه مطبوع میباشد مکانی که دارای سیستم . لطفا خودرو را در 3

های خروجی اگزوز سمی هستند و باعث ، زیرا گاز روشن نمایید

 ایجاد سرگیجه یا منجر به مرگ می شوند.

عملیاتی می شود نگهداری . در زیر خودرویی که فقط با یک جک 4

 را انجام ندهید.

. اطمینان حاصل کنید که شعله روشن و جرقه از محفظه موتور 5

 شود. دور نگه داشته می

. در حین انجام کار، لطفا لباس های محافظ، و اگر ممکن است 6

 استفاده نمایید.دستکش هایی از جنس مواد غیر قابل نفوذ 

خود را در  . هنگام کار کردن روی قطعات موتور، لطفا ساعت7

 بیاورید.

هنی برای لمس کردن پیچ اتصال آ. از هیچگونه ابزار یا وسیله 8

باتری استفاده نکنید.
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 درپوش باک سوخت

 

درب باک سوخت روی گلگیر عقب سمت چپ خودرو واقع شده 

 است.

 

 .درب باز کن درب باک را بکشید تا باز شود دستگیره

 

باک  بلطفا به آرامی در نیاز به سوخت گیری می باشد، وقتی ●

 را درجهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.

درب باک را باز کردید برای مدتی آن را در سر جای خود وقتی که 

 نگه دارید.

انجام سوختگیری درپوش را در جهت عقربه های ساعت  از بعد ●

 بچرخانید تا درب باک بسته شود.

درب باک به وقتی صدای کلیکی شنیده شد به این معناست که 

صورت کامل بسته شده است.
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 هشدار

، لطفا سیگار نکشید، و از هرگونه سوخت گیری هنگام ●

سوخت  اتجرقه یا شعله روشن دوری کنید، زیرا بخار

 به شدت قابل اشتعال می باشند.

را باز میکنید، درپوش را سریعا بر  درب باک وقتی ●

ندارید. مخصوصا در روزهای گرم، به دلیل فشار نسبتا 

باالی مخزن سوخت اگر درپوش دریچه باک سوخت 

ناگهانی برداشته شود، بخار سوخت فشرده شده ممکن 

است از دریچه باک سوخت بیرون بیاید و بنابراین باعث 

 آسیب فردی شود.

شده  درب باک محکم بسته نان حاصل کنید کهاطمی ●

 است، تا از سر ریز شدن سوخت جلوگیری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

اگر نازل بنزین متوقف شد، این  در هنگام سوخت گیری

به این معناست که مخزن سوخت پر شده و نباید دیگر 

سوختی اضافه شود، در غیر اینصورت فضای انبساط 

یافته مخزن با سوخت پر می شود، و سپس امکان 

 سرریز شدن سوخت در زمان گرم شدن وجود دارد.

لطفا سریعا سوخت ریخته شده روی سطح بدنه خودرو 

 .کنید را پاک

اجازه ندهید مخزن  وقتی از خودرو استفاده می کنید،

سوخت ممکن  انتشارغیرعادی، زیرا سوخت خالی شود

کند، سوخت وارد دستگاه  خاموشاست موتور را 

بیش از حد گرم شود کاتالیست اگزوز خروجی شود، و 

 و آسیب ببیند.

 سوخت

 نمایید.و باالتر استفاده  92،93لطفا از بنزین با اکتان 

 اطالع

اکتان تحت شرایط اضطراری، ممکن است از بنزینی که 

آن پایین تر از مقدار مشخص است استفاده کنید، به 

شرط آن که موتور فقط با سرعت متوسط و با بار کم 

حرکت کند. تحت شرایطی که پدال گاز را کامال فشرده 

، اگرموتور زیر بار سنگین و با سرعت زیاد می دهید

 کند، موتور خودرو ممکن است آسیب ببیند.حرکت 

استفاده از هر نوع بنزین با مشخصات پایین تر و بنزین 

 می دهد.نامرغوب طول عمر موتور را کاهش 
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 اطالع

 تمیز برای است حالل حاوی که ای شوینده هیچ از ●

رد و اطراف کیسه هوا استفاده نکنید. وداشب کردن

شوینده ای که حاوی حالل می باشد به سطح قطعات 

می کند. وقتی ضعیف ، و سطح قطعات را آسیب میرساند

عمل کند این قسمت های پالستیکی خطر کیسه هوا 

 آسیب رسانی را زیاد میکند.

)مانند زیپ، دکمه آهنی و  بعضی از اجسام روی لباس ●

روی سطوح چرم ( ممکن است باعث خراش غیره

 صندلی بشوند

تمیز کردن و تعمیر و نگهداری قطعات و قسمت های 

 پالستیکی

از پارچه نرم و آب برای تمیز کردن سطح قطعات و قسمت های 

 پالستیکی استفاده کنید.

به طور کامل تمیز نشد، لطفا از شوینده پالستیک که  حواگر سط

 مواد حالل نباشد استفاده کنید.حاوی 

 موکت خودروتمیز کردن و نگهداری از 

استفاده موکت کف خودرواز جاروبرقی برای زدودن خاک ها از 

 موکت خودروبرای تمیز کردن  های مخصوص کنید. از شوینده

 استفاده کنید.

 اطالع

شرکت تولید کننده برای کامال مطابق با دستورات 

 شستشو موکت خودرو عمل نمایید.

حاوی کف خشک استفاده کنید حتما در شوینده های 

 و از اضافه کردن آب به آنها خودداری نمایید.
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 کردن و نگهداری از چرمتمیز 

 .. از پارچه نرم و آب برای تمیز کردن چرم استفاده کنید1

. از یک پارچه نرم خشک دیگر برای تمیز کردن چرم استفاده 2

 کنید.

مواد ، لطفا از نرفتاگر آلودگی مطابق آنچه در باال گفته شد از بین 

 شوینده مخصوص چرم استفاده کنید.

 اطالع

شوینده چرم، لطفا از مواد بعد از تمیز کردن چرم با 

 استفاده کنید. آن پارچه نرم خشک برای پاک کردن

اجازه ندهید مواد شوینده مدت زیادی روی روکش 

ممکن است به الیاف غیر اینصورت صندلی بماند در

 پارچه آسیب برساند.

 کمربند ایمنی از تمیز کردن و نگهداری

 زیر می باشد:نگهداری کمربند ایمنی به شرح برخی از نکات برای 

 صابون. به آرامی کمربند را کشیده و نگه دارید؛ از برس نرم و آب 1

برای تمیز کردن کمربند ایمنی، و از پارچه نرم خشک برای خشک 

 کردن آن استفاده کنید.

. صبر کنید تا کمربند کامال خشک شود، و سپس آن را جمع 2

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

 بازرسی منظم برنامه یک تحت را کمربند شرایط لطفا ●

 قسمت یا و کمربند اتصاالت کمربند، پارچه اگر. کنید

 اند، دیده آسیب کمربند قفل و کمربند خودکار کن جمع

تعمیر BAICمجاز  نمایندگان توسط را ها آن لطفا

 کنید.

 بازرسی منظم برنامه تحت را ها کمربند همه لطفا ●

 و هستند تمیز ها کمربند همه که شوید مطمئن و کرده،

 .کنند می کار عادی طور به

 شیمیایی شوینده هیچ از کمربند شستن برای ●

 شیمیایی شوینده اینصورت غیر در نکنید، استفاده

 .بزند صدمه پارچه به است ممکن

 با مواد خورنده قرار ندهید. تماس در را کمربند ●

 سپس  و شود خشک کامال کمربند تا کنید صبر لطفا ●

 است ممکن اینصورت غیر در کنید، جمع را آن دوباره

 .ببیند آسیب
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 شستشوى ماشین

ح رنگ شده خودرو کمک وتمیز کردن خودرو به محافظت از سط

سایه و خنک شستشو دهید. محل می کند. لطفا وسیله نقلیه را در 

اگر وسیله نقلیه برای مدت طوالنی زیر نور آفتاب قرار داشته، لطفا 

خودرو ی بدنه خودرو خنک شود و سپس صبر کنید تا سطح خارج

 را تمیز کنید.

ز کردن وسیله هنگام استفاده از دستگاه کارواش اتوماتیک برای تمی

نقلیه، لطفا عملیات را مطابق با دستورالعمل های ارائه شده توسط 

 کاربر دستگاه کارواش انجام دهید.

 هشدار

یا سایر مایعات فرار براى  استونروغن موتور، بنزین، از 

استفاده نکنید. مواد مذکور مواد  شستشو بدنه خودرو

سمی و قابل اشتعال هستند، و می توانند به راحتی 

 باعث آتش سوزی و انفجار شوند!

 

 

 

 

 

 

 اطالع

وسیله نقلیه، قسمت زیرین  میز کردن زیرت هنگام ●

 .دستان خود باشیدو قالپاق، لطفا مراقب گلگیر 

 نکنید از آب با فشار باالبرای شستشوی تایر استفاده ●

زیرا ممکن است باعث آسیب رسیدن به سطح الستیک 

 شود.

 خاموش را موتور لطفا نقلیه، وسیله کردن تمیز هنگام●

 ه ها را ببندید.پنجر و ها درب تمام و کنید

 مواد یا اسفنج از شده، رنگ سطح کردن تمیز برای ●

 صورت این غیر در نکنید، استفاده خورنده شوینده

 .ببیند آسیب است ممکن شده رنگ سطح

 دستگاه كارواش اتوماتیك

سطح رنگ شده بدنه خودرو به اندازه کافی قوی است که بتواند 

اتوماتیک را تحمل کند. حفاظت از رنگ  کارواشتمیز کردن آن با 

تا حد زیادى به ساختار دستگاه شستشو، فیلتر شستشوی آب، و 

بستگى دارد. اگر سطح رنگ  آن نوع مواد شوینده و عامل نگهدارنده

شده پس از تمیز کردن کم رنگ و یا خراشیده شده باشد، لطفا 

 بالفاصله اپراتور کارواش را مطلع سازید.

کارواش تمیز کردن وسیله نقلیه مجهز به سانروف نیز توسط 

.اتوماتیک امکان پذیر است
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 است قوی کافی اندازه به خودرو بدنه شده رنگ سطح ●

اتوماتیک را تحمل کند با  کارواش با شستشو بتواند که

این حال، لطفا به حفاظت از سطح رنگ شده توجه کنید. 

اگر ساختار دستگاه شستشو، مواد شوینده استفاده 

شده، شرایط فیلتر شدن آب مطابق با شرایط مشخص 

 شده نباشد، سطح رنگ شده ممکن است آسیب ببیند.

خودرو را  های درب لطفا نقلیه، وسیله شستن از قبل ●

ببندید.

شستشوی خودرو به روش دستی

. سطل آب شیرین را آماده کنید و مواد شوینده مخصوص اضافه 1

 کنید

. براى تمیز کردن وسیله نقلیه از پارچه نرم، اسفنج یا برس نرم 2

 .استفاده کنید

. لطفا در نهایت، چرخ ها و رکاب درب ها را بشویید. هنگام تمیز 3

 اسفنج یا پارچه نرم را عوض کنید.کردن این قطعات، لطفا 

. پس از اتمام تمیز کردن، لطفا از آب شیرین استفاده کنید تا 4

 .خودرو را به طور کامل بشویید

از حوله نرم استفاده  جهت خشک کردن ،شستشو. پس از اتمام 5

 .کنید

اطالع

خودرو وجود داشته باشد، لطفا  هیا خاک در بدن قیراگر 

از پاک کننده مخصوص برای تمیز کردن آن استفاده 

کنید و سپس از آب شیرین استفاده کنید تا آن را 

بشویید؛ در غیر اینصورت، براقیت سطح بدنه خودرو 

 ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.

هنگام پاک کردن بدنه خودرو، لطفا بررسی کنید که آیا 

.ه خودرو آسیب نبیندروی بدنرنگ 

برای تمیز کردن  قویهنگام استفاده از دستگاه شستشوی فشار 

، لطفا بسیار مراقب باشید. اطمینان حاصل کنید که عملیات خودرو

تمیز کردن را طبق دستورالعمل ها و الزامات استفاده از دستگاه 

 دهید. می انجام قویشستشوی فشار 
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 قوی، فشار شستشوی دستگاه از استفاده از قبل لطفا ●

اطالعات و دستورالعمل های مربوطه را با دقت مطالعه و 

 به آن عمل کنید.

 به لطفا دستی، صورت به نقلیه وسیله شستن هنگام ●

نموده، و به سطح زیر وسیله نقلیه و  توجه خود ایمنی

دستان توجه ویژه نمایید، تا از آسیب دیدن گلگیرداخل 

 تیز جلوگیری کنید.خود توسط قطعات 

 کنید حاصل اطمینان نقلیه، وسیله کردن تمیز هنگام ●

 آب فشار با مستقیم طور به موتور محفظه داخل که

 مفید عمر صورت، این غیر در باشد، نداشته تماس

 قطعات در محفظه موتور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

 واكس زدن

واکس زدن بدنه خودرو به صورت منظم می تواند سطح رنگ شده 

خودرو را حفظ و براق بودن بدنه خودرو را حفظ کند. هنگام واکس 

 توجه داشته باشید:به نکات زیرزدن بدنه خودرو، لطفا 

بعد از خشک شدن خودرو  فقط را خودرو بدنه زدن واکس لطفا ●

 انجام دهید.

 .کنید انتخاب را باال کیفیت با رنگ محافظ واکس لطفا ●

ح رنگ شده بدنه خودرو، توصیه وثر سطوم محافظت منظور به ●

واکس سخت با کیفیت باال استفاده  از می شود یک بار در سال

 .ود تا از سطح رنگ شده محافظت شودش

 اطالع

ماه پس از استفاده از وسیله نقلیه  ٦ شود می توصیه ●

 بزنید.آن را واکس 

 با کیفیت باال نوع واكس

 . واکس بدنه خودرو1

این واکس برای حفاظت از سطح رنگ شده در برابر عوامل طبیعى 

مانند نور آفتاب مستقیم و آلودگی هوا استفاده می شود، و برای 

 وسیله نقلیه جدید مناسب است.

 . واکس براق کننده2

واکس براق کننده می تواند بخشى از سطح رنگ شده که اکسید 

 کند.  تمیز و براقیا براقیت خود را از دست داده است را  و شده

 اطالع

گرد و های واکس کردن سطح بدنه خودرو در محیط 

 خاکی ممنوع است.
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 پولیش کاری

 .باشد آسیب دیدهپولیش کاری فقط زمانی انجام می شود که رنگ 

 

 اطالع

و  می باشند ی که غیر قابل پولیشقطعاتبرای  پولیشاز 

 پالستیکی استفاده نکنید. قطعات

 رنگ دیدگی آسیب

( باید رنگ پریدگییا  ط و خشجزئى رنگ )مانند خ دیدگی آسیب

 تعمیر شود. بدنه در اسرع وقت قبل از زنگ زدن

 نگهداری از قطعات پالستیکی تمیز کردن و

برای تمیز کردن، لطفا از آب و پارچه نرم / برس نرم استفاده کنید. 

از مواد شوینده پالستیکی  لطفااگر قطعات قابل تمیز کردن نیست، 

 که حاوی حالل نمی باشد استفاده کنید.

 اطالع

هنگام تمیز کردن قطعات پالستیکی، از ماده ای که 

صورت حاوی حالل باشد استفاده نکنید، در غیر این 

 قطعات پالستیکی ممکن است آسیب ببیند.

 

 آبکاری شدهتعمیر و نگهداری قطعات 

را می توان با پارچه مرطوب تمیز کرد و با  آبکاری شدهقطعات 

از تمیز کننده های مخصوص  لزومپارچه نرم خشک کرد. در صورت 

 استفاده نمایید.

به  شدهآبکاری برای قطعات  تمیز کننده های مخصوصاستفاده از 

آنها طور منظم می تواند از تشکیل گرد و خاک  بر روی سطح 

  .جلوگیری کند
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 و آینه عقب هاکردن شیشه  تمیز

شیشه حاوی الکل برای پاک کردن مخصوص لطفا از مواد شوینده 

و آینه عقب استفاده کنید. پس از تمیز کردن، براى  هاشیشه 

 .استفاده کنیدخشک کردن از پارچه نرم 

 هالطفا از برس کوچک برای برداشتن برف از روی پنجره ها و آینه 

 استفاده کنید.

 

 تمیز کردن تیغه برف پاک کن شیشه جلو 

 

 روش تمیز کردن به شرح زیر است:

 .برف پاک کن را از شیشه جلو بلند کنید بازوی. 1

. از پارچه نرمی برای پاک کردن گرد و غبار و آلودگی روی تیغه 2

 های برف پاک کن و شیشه جلو استفاده کنید.

تیغه برف پاک کن را به آرامی  بازویبعد از اتمام تمیز کردن، . 3

  به حالت اول آن برگردانید.

 اطالع

 جلوگیری عقب آینه و ها شیشه برداشتن خراش از ●

 .کنید

 روی یخ یا برف کردن پاک برای داغ یا گرم آب از ●

 این غیر در کنید خودداری عقب آینه یا و ها پنجره

 .شود شیشه شکستن باعث است ممکن صورت
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 اطالع

عوض تآسیب دیده را به موقع  برف پاک کن تیغه لطفا ●

 کنید.

 گرافیت از ای الیه جدید کن پاک برف تیغه سطح در ●

که می تواند پاک کردن را راحت و  شده است اعمال

مالیم کند و صدای اصطکاک آن را حذف کند. الیه 

گرافیت آسیب دیده صدای اصطکاک زیادی را در زمان 

تمیز کردن ایجاد می کند. در این صورت، لطفا تیغه برف 

 عوض کنید.تپاک کن را به موقع 

 برف از استفاده از قبل سرد، هوای در یا و زمستان در ●

ن ک پاک برف تیغه آیا که کنید حاصل اطمینان کن، کپا

 ر.به شیشه جلو چسبیده است یا خی

 های آب بندینگهداری از نوار 

، ها ای نرم نگه داشتن درب ها و پنجرهتوصیه می شود که بر

داری نمایید. روی آن ها به درستی نگهالستیکی  بندینوارهای آب 

. عالوه بر این عملکرد گردد باعث افزایش طول عمر آنها میاین امر 

می  و بسته آب بندی می تواند بهبود یابد، درب ها به آسانی باز

 .شوند

 عملیات نگهداری:

 نوارهای آب بندی. برای پاک کردن گرد و غبار وآلودگی سطح 1

 از پارچه نرم استفاده کنید.

آنها را تمیز به طور منظم های آب بندی . برای محافظت از نوار2

 دارید.نگه 

 تایرهاپاک کردن و نگهداری 

را  پس مانده های ناشی از لنت ترمز گرد و خاک و به طور منظم

که باعث سطح چرخ را تمیز نگه دارید  واز روی چرخ ها پاک کنید 

 افزایش طول عمر آنها خواهد شد.

 روز: 15هر 

 ترمز بر روی چرخ ها.های لنت  مانده پس کردن پاک ●

 از مواد شوینده بدون اسید استفاده کنید. تایرها کردن پاک برای ●
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 هشدار

 شوینده مواد از آلوده، های چرخ کردن پاک برای ●

 ید استفاده کنید.اس بدون

یا سایر مواد ترکیبی  براق کننده ها بردن کار به از ●

 خودداری کنید. تایربرای سطح 

می تواند به چرخ ها  باال فشار با شوینده از استفاده ●

 .آسیب برساند

با فشار باال برای تمیز کردن الستیک آب  از استفاده  ●

ها ممنوع است. حتی اگر تمیز کردن در کوتاه مدت و از 

راه دور انجام شود، الستیک ها ممکن است آسیب 

 ببینند.

 قسمت زیر خودروحفاظت از 

اقدامات  خودرو زیرتوصیه می شود که برای محافظت از قسمت 

الزم انجام شود تا میزان آسیب های شیمیایی و مکانیکی کاهش 

، هنگامی که وسیله نقلیه در حال حرکت است،  مدت یابد. هرچند

الیه  الیه محافظ ناگزیر آسیب خواهد دید. توصیه می شود

محافظتی  و شاسی وسیله نقلیه را در بازه زمانی مشخص )در 

 تعمیر کنید.آن را ید و در صورت لزوم زمستان و بهار( بررسی کن

 عایق حرارتی کاتالیست اگزوزدستورالعمل در مورد 

مقدار زیادی حرارت تولید می کند،  اگزوز کاتالیستاز آنجا که 

 نصب می شود. روی کاتالیست اگزوز عایق حرارتی 

از قرار دادن وسایل روی عایق حرارتی و لوله اگزوز خودداری 

 نمایید.

 هشدار

هنگامی که موتور در حال کار است، اجزای سیستم 

ش اغ است و ممکن است باعث ایجاد آتاگزوز بسیار د

 سوختگی شود.  سوزی یا

وسیله نقلیه، اطمینان حاصل  کردن پارک هنگام ●

نمایید که اجزای سیستم اگزوز با مواد قابل اشتعال زیر 

وسیله نقلیه )مانند برگ، چمن خشک و سوخت ریخته 

 د.ن( تماس نداشته باشروی زمین شده

مواد ضد زنگ برای لوله  از که کنید حاصل اطمینان ●

 استفاده نکنید. کاتالیست و عایق حرارتی اگزوز، 
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 موتور درب

 درب موتورباز کردن 

 

درب خودرو را پارک کنید، ترمز دستی را بکشید، و اهرم باز کردن 

سمت چپ راننده قرار دارد  پالستیکی)تریم(که روی صفحه  موتور

 دربآزاد می شود و  درب موتوررا بکشید. در نتیجه، قفل اصلی 

 موتور کمی باال می رود.

 

را کمی باال ببرید، از فشار انگشتان خود به سمت چپ  درب موتور

موتور را  درببرای باز کردن اهرم قفل ثانویه استفاده کنید سپس 

 باال بکشید.

 

موتور را در وضعیتی مناسب باال ببرید، و سپس ازمیله درب 

نگهدارنده برای  نگه داشتن درب موتور استفاده کنید.
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 موتور درببستن 

ی رها سانتیمتر 30 ازفاصله حدودرا  موتور، آن درببرای بستن 

موتور به طور طبیعی پایین می رود و بسته می  درب، اینگونه کنید

موتور، لطفا بررسی کنید که آیا  قفل  دربشود. پس از بسته شدن 

 شده است یا خیر.

 نکات

از رانندگی موتور به درستی بسته نشده باشد،  درباگر 

 .کردن با خودرو خودداری کنید

موتور به درستی بسته نشده و سرعت خودرو درب اگر 

کیلومتر در ساعت باشد، صدای هشدار  10بیش از 

کیلومتر می شود و شکل مربوطه روی صفحه شنیده 

 نمایش داده می شود.

 موتور قسمتدر  تعمیراتدستورالعمل های ایمنی 

ور )مانند بررسی یا اضافه موت قسمتهنگام انجام هر عملیاتی در 

( اگر عملیات به صورت درست انجام نشود، ممکن مایعات کردن

شود وهمچنین ممکن است ت منجربه سوختگی و یا سایر آسیب اس

 آتش سوزی رخ دهد!

 زیر و قوانین ایمنی اولیه توجه کنید. نکاتبنابراین، لطفا به 

به نوع روغن هرگونه سیال )روغن موتور(، لطفا  اضافه کردنهنگام 

عمل  عادیغیر این صورت موتور ممکن است غیردر توجه نمایید.

 کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

را بر روی موتور داغ یا اگزوز و روغن   مایع هیچگونه ●

است آتش سوزی رخ  نریزید، در غیر این صورت ممکن

 دهد.

زیرا ممکن را لمس نکنید،  رادیاتور کننده خنک فن ●

فن خنک کننده بعد از اینکه موتور خاموش شود،  است

 تا مدتی به حرکت خود ادامه دهد.

 از است، روشن نقلیه وسیله که هنگامی ایمنی، برای ●

موتور اطمینان حاصل نمایید. بنابراین،  درب بودن قفل

موتور، اطمینان حاصل نمایید  بپس از بسته شدن در

 شده باشد. بستهکه قفل آن به طور کامل 
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 هشدار

مخزن انبساط  درب موتور، شدن خنک از قبل●

را باز نکنید، زیرا دمای مایع  درب رادیاتوررادیاتور و 

د، نباز شو ب آنهاخنک کننده بسیار باال است و اگر در

بیرون به مایع خنک کننده یا بخار داغ ممکن است 

 سوختگی شود.جریان یابد و باعث 

 مایع و بخار برابر در ها دست صورت، از محافظت برای ●

 بخنک کننده با درجه حرارت باال، هنگام باز کردن در

 بزرگ از پارچه پنبه ای ضخیم تکه ای، لطفا آن را با آنها

 .باز کنید

 پارچه و دستکش مانند اشتعال قابل های وسیله ●

محفظه موتور باقی  اخلرا د آالت ابزار یا تنظیف

نگذارید. این وسایل ممکن است باعث آسیب موتور و 

 د.نآتش سوزی شو
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 موتورمحفظه 

 

 

  شیشه شوی. مخزن مایع 1

 )گیج روغن( . اندازه گیر سطح روغن2

 پرکردن روغن موتور ب. در3

 . مخزن روغن ترمز4

 جعبه فیوز. 5

 . باتری6

 رادیاتور. مخزن انبساط 7

 رادیاتور. درب 8
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 موتورروغن 

کنید. اگر  ازدیدتوصیه می شود که سطح روغن موتور را هر هفته ب

سطح باشد، لطفا خودرو را روی حد مجاز سطح آن پایین تر از 

 شرکت سازندهمشخصات را مطابق و روغن موتور  صاف پارک کنید

اضافه کنید. هنگامی که موتور سرد شده است، بهترین  به موتور

زمان برای بررسی سطح روغن موتور است. اگر موتور روشن باشد، 

دقیقه صبر کنید و  5لطفا موتور را خاموش کنید، حداقل حدود 

 سپس سطح روغن موتور را بررسی کنید.

 لطفا از روغن موتور با مشخصات صحیح استفاده کنید

داده می شود، موتور از مشتری له نقلیه تحویل هنگامی که وسی

 .روغن موتور با کیفیت باال پر می باشد

که آیا  نماییدهنگام خرید روغن موتور، لطفا اطمینان حاصل 

روغن موتور با نوع قابل استفاده  قوطی مشخصات چاپ شده بر روی

 تطابق دارد.در موتور 

 )قرمز( المپ هشدار فشار روغن موتور 

روشن شود، لطفا بالفاصله موتور را خاموش اگر چراغ هشدار 

کنید، صبر کنید تا موتورخنک شود، سطح روغن موتور را بررسی 

 کرده و در صورت لزوم، روغن موتور را اضافه کنید.

اگر سطح روغن موتور طبیعی باشد اما المپ هشدار دهنده هنوز 

. در این ی نماییداز رانندگی کردن با خودرو خوددارروشن باشد، 

خودرو را جهت بازدید و تعمیر به  صورت، موتور را خاموش کنید و

 ارسال کنید. BAICنزدیکترین نمایندگی مجاز 

 هشدار

المپ های هشدار دهنده و سایر نشانه  بهعدم توجه 

های مربوط به هشدار ممکن است منجر به آسیب به 

 موتور شود.

 بررسی سطح روغن موتور

روغن موتور، سطح روغن موتور  گیج اندازه گیرلطفا با استفاده از 

 را بررسی کنید.

باشد، موتور ممکن است  جازم مقدار از کمتر موتور روغن اگر ●

 آسیب ببیند.

، عملکرد موتور مجاز باشدش از حد بی موتور روغن مقدار اگر ●

 ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

 اطالع

اگر موتور در حالت داغ باشد، لطفا ابتدا موتور را 

دقیقه صبر کنید تا اکثر روغن  5خاموش کنید، حداقل 

روغن برسد و سپس سطح روغن موتور  لموتور به کارت

را بررسی کنید. هنگامی که موتور در وضعیت سرد قرار 

 دارد، سطح روغن موتور بررسی شود.
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 صاف پارک کنید. سطح. خودرو را در 1

 . موتور را خاموش کنید2

 درب موتور را باز کنید. 3

روغن موتور را بیرون  گیج اندازه گیر. پس از خنک شدن موتور، 4

 بکشید.

 

روغن موتور  گیجروغن روی  اثر. از پارچه تمیز برای پاک کردن 5

دوباره گیج روغن موتور را در جای خودش استفاده کنید، سپس 

 دهید.قرار 

روغن موتور را بکشید، سطح روغن موتور را بررسی  گیج. دوباره 6

 کنید و روغن موتور را با توجه به سطح آن اضافه کنید.

● - A - .عالمت حد باال روغن موتور است 

● - B - .عالمت حد پایین روغن موتور است 

 .باشد پایینی عالمت حد و باالیی عالمت حد بین باید آن سطح ●

مصرف روغن موتور بستگی به حالت رانندگی و شرایط استفاده از  

ازدید خودرو دارد. بنابراین، لطفا سطح روغن موتور را به طور منظم ب

کرده و روغن  ازدیدکنید. توصیه می شود سطح روغن موتور را ب

 طوالنی به آن اضافه کنید.های موتور را قبل از سفر

 طوالنی مسافت، باال سرعت اتابستان بهنگامی که وسیله نقلیه در 

 و یا درجادهبکشد یدک کش  را دیگری را طی کند و یا وسیله نقلیه

موتور با بار سنگین حرکت کند، یا کوهستانی حرکت کند و  های

  بگذراند.( را Aاجازه ندهید سطح روغن موتور حد عالمت باالیی )
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 افزودن روغن موتور

 
لطفا چندین بار روغن موتور را اضافه هنگام افزودن روغن موتور، 

 کنید، در هر بار مقدار کمی روغن موتور اضافه کنید:

 صاف پارک کنید سطح. خودرو را در 1

 . موتور را خاموش کنید2

 درب موتور را باز کنید. 3

. برای باز کردن درپوش روغن موتور، آن را در خالف جهت عقربه 4

 های ساعت بچرخانید.

. برای جلوگیری از افزودن بیش از حد روغن موتور، لطفا 5

کمی روغن موتور را هر بار اضافه کنید، سطح روغن موتور را مقدار

میزان مورد نیاز پس روغن موتور را با توجه به بررسی کنید، س

 اضافه کنید.

. پس از اضافه کردن روغن موتور، درپوش روغن موتور را بگذارید 6

 عقربه های ساعت بچرخانید.و آنرا در جهت 

 هشدار

 که کنید حاصل اطمینان عملیات، انجام از قبل ●

 مطابق و شده خوانده دقت به مربوطه های دستورالعمل

 می کنید.         عمل آن

 هنگام. است اشتعال قابل ماده نوعی موتور روغن ●

ر، حتما مراقب باشید و مطمئن شوید موتو روغن افزودن

روغن موتور را بر روی اجزای گرم موتور یا سیستم 

 نمی ریزید.اگزوز 

 غیر در شود، محکم همیشه باید موتور روغن درپوش  ●

 است روشن موتور که هنگامی است ممکن صورت این

و سپس باعث  جریان پیدا کند بیرون به موتور روغن

 آتش سوزی شود.

 

 اطالع

باشد،  Aاگر سطح روغن موتور بیش از حد عالمت 

موتور را روشن نکنید، در غیر این صورت ممکن است 

 د. آسیب ببینموتور 

 تعویض روغن موتور

 اطالع

اطمینان حاصل کنید که روغن موتور را در فاصله زمانی 

، تعویض لیست سرویس های دوره ایمشخص شده در 

که کنید. عمر موتور تنها در صورتی تضمین می شود 

طبق الزامات و مقررات مربوطه نگهداری و آن روغن 

 تعویض شود.

 BAICمجاز  گی هاینماینددر توصیه می شود که روغن موتور را 

 .نیدتعویض ک

اگر وسیله نقلیه در شرایط بدی استفاده شود ) مثال، سوخت با 

ی سفر کوتاه مدت استفاده شود، رانقلیه غالبا ب، وسیله کیفیت پایین

موتور در مدت زمان طوالنی به صورت درجا کار کند، وسیله نقلیه 

درمنطقه ای با گرد و خاک استفاده  شود، وسیله نقلیه اغلب برای 

استفاده شود و یا در منطقه بسیار سرد استفاده   دنیدک کشی

ی را زودتر از موعد سرویس های دوره اشود(، توصیه می شود که 

  مقرر انجام دهید.
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 هشدار

، روغن موتور را و تجربه الزمبدون داشتن دانش 
 خودتان عوض نکنید.

 کردن خنک از پس تنها که کنید حاصل اطمینان ●
 از ناشی سوختگی از تا دهید انجام را عملیات موتور،

 .شود جلوگیری موتور روغن باالی حرارت

 کنید، می باز را موتور روغن تخلیه پیچ که هنگامی ●
د در موقعیت افقی قرار گیرد تا از ریختن روغن بای دست

 موتور بر روی دست جلوگیری گردد.

روغن موتور، لطفا پوست را  دست با تماس صورت در ●
 کامال شستشو دهید.

 قرار مخصوصی ظرف در باید شده تخلیه موتور روغن ●
 تمام تا باشد بزرگ کافی اندازه به باید ظرف و گیرد

 را در برگیرد. شده مصرف موتور روغن

 را شده استفاده موتور روغن که کنید حاصل اطمینان ●
 دیگری خوراکی هرگونه یا و غذا ها آن در که ظروفی در

، قرار ندهید. زیرا ممکن است به می شود نگهداری
 اشتباه مورد استفاده قرار گیرد و باعث مسمومیت شود.

سمی است. قبل از دفع روغن اده نوعی م روغن موتور
موتور استفاده شده، آن را در مکانی امن  و دور از 

 دسترس کودکان  نگه دارید.

 

 

 

 اطالع

روغن های دیگر را به روغن موتور اضافه نکنید، در غیر 

 این صورت موتور ممکن است آسیب ببیند. 

 

 نکات

 منابع و زیست محیط برای شده استفاده موتور روغن ●

را به داخل فاضالب یا  ن آنبنابرای است، مضر بسیار آب

 زمین نریزید.

 انتخاب روغن موتور

 نکات

 :موتور روغن مشخصات ●

 SM 5W-30  وSM 10W-40 

 لیتر4.3: موتور روغن حجم●

 

 اطالع

از ترکیب کردن روغن موتورهای مختلف خودداری 

 نمایید.
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 خنک کننده 

 کنندهنقش خنک 

، جوش آمدن ، شکل گیخنک کننده می تواند از زنگ زدمایع 

گیری پوسته و انجماد جلوگیری کند وسیستم خنک کننده را در 

حالت مطلوب حفظ کند و همچنین درجه حرارت طبیعی موتور را 

 تامین کند.

هنگام تحویل خودرو به مشتری، خودرو دارای مایع خنک کننده 

 می باشد.

 نکات

دائم از مایع خنک کننده توصیه شده توسط به طور 

 شرکت سازنده در تمامی فصول سال استفاده نمایید.

، افزایش دهیداگر الزم است که کارایی ضد یخ را در فصل سرما 

تماس بگیرید، که سیستم خنک  BAICلطفا با نمایندگان مجاز 

 کننده را مطابق با کمترین دمای منطقه شما برایتان تعویض کنند.

 هشدار

اید در محفظه بسته و خارج از دسترس ب کننده خنک ●

 کودکان نگه داری شود.

 ای محفظه در کننده خنک که کنید حاصل اطمینان ●

 نشود، استفاده بوده غذایی مواد استقاده برای قبال که

 .گردد مسمومیت سبب است ممکن صورت این غیر در

مایع خنک  بودن یخ ضد تضمین برای سرد، دمای در ●

مناسب با محدوده  ن را با خنک کنندهآ، لطفا کننده

دمایی محیط تعویض کنید، در غیر این صورت خنک 

  کننده ممکن است منجمد شود و به خودرو آسیب بزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

تایید  شرکت توسط که دیگری کننده خنک هیچ ●

ممکن است نشده را استفاده نکنید، در غیر این صورت 

 سیستم خنک کننده و موتور بطور جدی آسیب ببیند.

، تنها ودش رنگ بی مخزن درون کننده خنک اگر ●

 کافیست خنک کننده را بصورت عادی تعویض کنید.

 

 نکات

لطفا خنک کننده های استفاده شده را برای محافظت از 

  محیط زیست جمع آوری و دفع کنید.
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 خنک کننده بسیار باالست. ایعدمای م

در شرایط رانندگی عادی، عقربه نشان دهنده دمای خنک کننده 

. وقتی موتور در دمای خیلی باالی محیط وسط قرار بگیردباید در 

و با میزان بار باال در حال کار کردن می باشد، دمای خنک کننده 

افزایش یابد.  نشانگر آن نیزاست افزایش پیدا کند و میزان  ممکن

اگر دمای خنک کننده خیلی باالست و عقربه در باالترین قسمت 

قرار دارد، چراغ اخطار شروع به روشن شدن میکند، به منظور اینکه 

به راننده نشان دهد خودرو دارای مشکل است. در چنین مواردی، 

لطفا خودرو را در جای امن متوقف کرده و موتور را خاموش کنید، 

 .تا خنک کننده موتور خنک شودکنید صبر 

اگر دمای خنک کننده عادی باشد، به نظر میرسد که سیستم بعلت 

نقص در فن رادیاتور دارای افزایش بیش از حد دما است. لطفا 

 .یوز فن رادیاتور خراب شده یا خیریا فآبررسی کنید که 

اگر دمای خنک کننده پس از طی یک مسافت کوتاه باال رفت، لطفا 

خودرو را در جای امن متوقف کنید، موتور را خاموش و در  سریعا

 بگیرید.تماس  BAICاسرع وقت با نمایندگان مجاز

 

 

 

 

 هشدار

لطفا زمانی که هرگونه عملیاتی را در بخش موتور انجام 

 می دهید، بسیار مراقب باشید.

 قبل و است خطرناک بسیار فضای یک موتور محفظه ●

لطفا تمامی دستورالعمل های ، درب موتور کردن باز از

 ایمنی و هشدار را مطالعه کنید.

فنی پارک  مشکالتاگر الزم است که خودرو را برای  ●

کنید، لطفا خودرو را به دور از مسیر اصلی جاده پارک 

را روشن فالشر کنید و موتور را خاموش کرده و چراغ 

 کنید.

 بیرون به موتور بخش از کننده خنک مایع یا بخار اگر ●

 غیر در نکنید، باز را موتور درپوش وجه هیچ به آمد،

خطر سوختگی وجود دارد. لطفا درپوش موتور  اینصورت

را زمانی باز کنید که اثری از بخار یا مایع خنک کننده 

 نباشد. شدن در حال لبریز

 قرمز المپ هشدار در دمای باالی خنک کننده 

زمانی که خودرو روشن است روشن بود،  اگر این چراغ اخطار

 بدین معناست که دمای خنک کننده ی موتور بسیار باالست.

 هشدار

 سرعت باالست، خیلی موتور کننده خنک دمای اگر ●

 شرایط گرفتن نظر در با را خودرو و کنید کم را خودرو

نرمال پایین  دمتوقف کنید، صبر کنید دما تا حایمنی 

 خنک کننده را بررسی کنید.مایع بیاید و سپس درجه 

 موتور کننده خنک دمای نشانگر قرمز محدوده اگر ●

 مشکلو  کنید روشن بود، لطفا خودرو را پارک همچنان

تماس  BAICبا نمایندگان مجاز  را بررسی کنید و یا

 بگیرید.

  



 205 محفظه موتور

 

X25 

 میزان مایع خنک کنندهبررسی 

، خودرو را در جاده مسطح پارک کنید درب موتورقبل از باز کردن 

 را مطالعه کنید. ایمنیو با دقت دستورالعمل های 

 

که آیا  می باشد، بهترین زمان برای بررسی استوقتی موتور خنک 

سطح مایع خنک کننده مابین دو سطح مدرج در مخزن قرار دارد 

 یا خیر.

●«- FULL -»  باالترین نشان دهنده دمای خنک کننده می

 باشد.

●«- LOW -»  پایین ترین نشان دهنده دمای خنک کننده می

 باشد.

 و حد پایین باشد. باال حد نشانه بین باید کننده خنک درجه ●

باشد، لطفا مقداری «- LOW -»از عالمت  تر اگر سطح آن پایین

 مایع خنک کننده  به آن اضافه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافه کردن خنک کننده

 

. وقتی موتور داغ است، لطفا موتور را خاموش کنید و صبر کنید 1

 تا دما پایین بیاید.

. وقتی می خواهید درب مخزن مایع خنک کننده را باز کنید، 2

برای جلوگیری از سوختگی، از یک پارچه ضخیم برای باز کردن 

درب خنک کننده استفاده کنید، ابتدا آن را کمی به پایین فشار 

عقربه ساعت بچرخانید. بعد از باز  خالفداده سپس آن در جهت 

یع خنک کننده ای وجود ، بررسی کنید که آیا مادرب آنکردن 

دارد یا خیر. اگر هیچ مایع خنک کننده ای وجود ندارد، مخزن را 

با دقت از مایع خنک کننده کامال پر کنید و درب مخزن را در 

  جهت عقربه ساعت بچرخانید.
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 . درب مخزن انبساط خنک کننده را باز کنید:3

. با دقت مایع خنک کننده را با توجه به سطح مشخص شده 4

اضافه کنید و اطمینان حاصل کنید که سطح بین عالمت  

«LOW» و«FULL» قرار بگیرد. درب مخزن انبساط خنک

 کننده را ببندید.

در جا  درحالت . موتور را روشن کنید، برای چند دقیقه بگذارید5

کار کند و سپس موتور را خاموش کنید. بررسی کنید که درجه 

 «LOW»خنک کننده در مخزن انبساط خنک کننده بین عالمت 

اضافه کردن  در حالت نرمال بود،مایع باشد. اگر سطح  «FULL»و 

شده، اگر درجه کمتر از مقدار  انجامخنک کننده به درستی 

«LOW»  بود، لطفا با اضافه کردن دوباره مایع خنک کننده طبق

 مراحلی که گفته شد آنرا به موقعیت نرمال برسانید.

 هشدار

لطفا زمانی که هرگونه عملیاتی را در بخش موتور انجام 

 می دهید، بسیار مراقب باشید.

 که کنید حاصل اطمینان عملیات، انجام از قبل ●

 مطابق و شده خوانده دقت به مربوطه های دستورالعمل

 .کنید می عمل آن

 سیستم و باشد می داغ یا گرم حالت در موتور وقتی ●

 وجه هیچ به دارد، قرار فشار باالترین در کننده خنک

مخزن خنک کننده را باز نکنید، در غیر اینصورت  ربد

 ممکن است توسط بخار دچار سوختگی شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

 کنید، اضافه را کننده خنک مایع خواهید می وقتی ●

 خنک. کنید استفاده جدید کننده خنک از تنها لطفا

. باشد کارکرد های العمل دستور این با مطابق باید کننده

نک کننده مناسب در دسترس نیست، خنک خ اگر حتی

کننده ای از نوع دیگر را اضافه نکنید. در صورت نیاز، 

لطفا آب تصفیه شده را بطور موقت اضافه کنید، به شرط 

به آن اضافه  سریع ترآنکه خنک کننده مخصوص هرچه 

 شود.

ممکن است ، درجه حرارت موتور باال باشد وقتی ●

درجه خنک کننده نزدیک یا اندکی باالتر از عالمت 

«FULL» .باشد،که اتفاقی طبیعی است  

توصیه می شود که خنک کننده را زمانی اضافه کنیم  ●

که موتور در حالت خنک باشد، اما سطح خنک کننده 

 تجاوز کند، درغیر این صورت «FULL»نباید از عالمت 

درجه حرارت خنک کننده ممکن است زمانی که  مایع

 شود.است سرریز باال موتور 
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 اطالع

 صبر لطفا شود، کم بسرعت کننده خنک مقدار اگر ●

 را سرد کننده خنک بعد و شود خنک موتور تا کنید

 آسیب موتور است ممکن صورت این درغیر کنید، اضافه

 این رفت، دست از کننده خنک زیادی مقدار اگر. ببیند

 چنین در. دارد نشتی کننده خنک سیستم یعنی

فا سیستم خنک کننده را هرچه سریع تر به لط مواردی،

نشان دهید، در غیر  BAICمجاز  گاننمایند ی ازیک

 .سیب ببیندآاینصورت ممکن است موتور 

 خنک کننده موتور  تعویض مایع

 اطالع

خنک کننده  تعویض مایعاطمینان حاصل کنید که 

سرویس های دوره ای موتور را در فاصله زمانی که در 

 ذکر شده است انجام دهید.

مجاز گی های نمایند را در خنک کننده موتور تعویض مایعلطفا 

BAIC دهید. انجام 

 روغن ترمز 

 عملکرد روغن ترمز

روغن ترمز برای منتقل کردن نیروی محرک در سیستم ترمز 

 هیدرولیک خودرو استفاده می شود.

مخزن ممکن است به  اخلترمز ددر زمان استفاده، سطح روغن 

ترمز پایین بیاید. اگر چنین موقعیتی  لنتآرامی به علت ساییدگی 

که اضافه کردن مقدار کمی از روغن  مشخص کنیدپیش آمد، لطفا 

 ترمز در این سطح از روغن ترمز الزم است یا خیر.

اگر ضربه پدال ترمز بطور غیر قابل انتظاری طوالنی شد یا درجه 

با نمایندگان مجاز  هرچه سریعترز به وضوح کم شد، لطفا روغن ترم

BAIC  ترمز کمتر از  روغنتماس بگیرید. اگر میزان-MIN- 

 باشد، با خودرو رانندگی نکنید.

 هشدار

مشخص روغن ترمز در زمان  انجام تعویضکوتاهی در 

ممکن است باعث از کارافتادگی سیستم ترمز و در  شده

 جدی شود. اتنتیجه باعث تصادف

 

 

 

 

 

 هشدار

روغن ترمز بسیار خورنده است، لطفا درب محفظه آن  ●

از دسترس کودگان نگه دارید. اگر  دوررا محکم بسته و 

به صورت تصادفی روغن ترمز را قورت دادید سریعا به 

 مراجعه کنید. پزشک

لطفا از تماس پوست و چشم ها با روغن ترمز  ●

ناخوداگاه با روغن ترمز تماس خودداری کنید. اگر 

داشتید، لطفا به سرعت پوست یا چشمان خود را با 

مقدار زیادی آب تازه بشویید و در صورت نیاز به سرعت 

 تحت درمان قرار گیرید.

 صورت این غیر در نریزید، داغ موتور در را ترمز روغن●

 .دهد رخ است ممکن سوزی آتش
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 )قرمز( سطح پایین روغن ترمزگر نشان

پایین  همچناناگر سطح روغن ترمز زمانی که موتور روشن است 

یا اینکه  سیستم  نشتی داردترمز  سیستممعناست که  ه اینبیاید، ب

 ترمز مشکل دارد.

 هشدار

اگر این نشانگر زمانی که موتور در حال کار است 

 همچنان روشن باشد:

 یمنیا های گزینه گرفتن نظر در با را موتور سریعا لطفا ●

 خاموش کنید.

هر چه سریع م فشار ندهید، ه سر پشت را ترمز پدال ●

 تماس بگیرید. BAICبا نماینده های مجاز  تر

 سطح روغن ترمز را بررسی کنید.

 اطالع

مشخص  لطفا سطح روغن ترمز را در فاصله زمانی

 بررسی نمایید.

 

سطح روغن زمانی که موتور خنک است بهترین زمان برای بررسی 

 ترمز است.

● «MAX» :نشانگر باالترین حد از سطح روغن ترمز 

●«MIN» :نشانگر کمترین حد از سطح روغن ترمز 

 سطح روغن ترمز باید بین باالترین و پایین ترین درجه باشد. ●

دستورالعمل های مربوطه را مطالعه قبل از باز کردن درب موتور، 

 نمایید.و از تطابق آنها اطمینان حاصل 

، سیستم ترمز ممکن دیسکبعلت فرسودگی حاصل از ساییدگی 

است بصورت اتوماتیک لنت ترمز را تنظیم کند و سطح روغن ترمز 

رامی کاهش پیدا کند. این یک اتفاق طبیعی است و نگران آبه 

 نباشید.

 اطالع

زمان کمی پایین مدت به وضوح و در  میزان روغناگر 

که شاید سیستم ترمز نشتی آمد، این بدین معناست 

دارد. در چنین مواردی بجای ادامه دادن به رانندگی 

تم ترمز را بررسی و توسط خودرو را متوقف کرده و سیس

 هرچه سریع تر تعمیر کنید. BAICمجاز گان نمایند
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 هشدار

موتور، از مطالعه و تطابق با  درب کردن باز از قبل ●

 دستورالعمل های مربوطه اطمینان حاصل کنید.

وش نمی شود، یا خام ترمز سیستم اخطار چراغ اگر ●

روشن می ماند،  همچنانهنگام روشن بودن خودرو 

بنظر میرسد که مقدار روغن ترمز در مخزن بسیار پایین 

است. در چنین مواردی برای جلوگیری از تصادف، به 

سرعت موتور را متوقف کنید و سیستم را بررسی کرده 

و هرچه سریع تر توسط یکی از نماینده های مجاز 

BAIC .تعمیر کنید 

 روغن ترمز. تعویض

 اطالع

روغن ترمز در فاصله  تعویضاطمینان حاصل کنید که 

 .شودزمانی مشخص شده انجام 

برای آن که از درستی عملکرد سیستم اطمینان داشته باشیم بهتر 

انجام  BAICاست که تعویض توسط یکی از نمایندگان مجاز 

 گیرد.

روغن ترمز ظرفیت جذب آب را دارد و می تواند رطوبت موجود در 

را جذب کند. اگر حجم آب موجود در روغن ترمز هوای اطراف 

بیش از اندازه باشد، سیستم ترمز را دچار مشکل می کند، نقش 

و در نتیجه باعث کاهش  کردهروغن ترمز بسیار زیاد کاهش پیدا 

 تاثیر ترمز می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

یا استفاده از روغن  مستعملاستفاده از روغن ترمز 

ترمزی که مناسب خودرو نباشد تاثیر ترمز را بسیار زیاد 

و ممکن است منجر به خرابی سیستم  کاهش می دهد

 ترمز شود.

 چاپ ترمز روغن مخزن روی بر ترمز روغن مشخصات ●

 صحیح مشخصات که ترمزی روغن از لطفا. است شده

 .کنید استفاده دارد

ماده سمی می باشد. اطمینان حاصل  یک ترمز روغن ●

کنید که روغن ترمز در جعبه هایی که قبال حاوی مواد 

غذایی بوده یا در محفظه دیگری نباشد، در غیر این 

صورت ممکن است روغن ترمز را به اشتباه برداشته و 

در نتیجه باعث مسمومیت شود. لطفا روغن ترمز را در 

ی امنی قرار محفظه مخصوص خود نگه دارید و در جا

 .دهید

 ،باقی بماند موتور در طوالنی مدت به ترمز روغن اگر ●

 خودرو کشی لوله در شده تولید گاز مقاومت است ممکن

 تاثیر کاهش باعث و بگذارد تاثیر ترمزگیری عملکرد و

 از به منجر حتی یا شود امنیت کاهش همچنین و ترمز

 شود. تصادف به منجر و ترمز سیستم افتادگی کار
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 اطالع

روغن ترمز را از روی سطح رنگ شده ماشین پاک کنید، 

 این مایع خورنده رنگ است. زیرا

 

 نکات

لطفا روغن ترمز استفاده شده را برطبق مقررات و نگه 

 آوری کنید.داری از محیط زیست جمع 

 انتخاب روغن ترمز

 نکات

 DOT4روغن ترمز:  نوع ●

 باتری

 دستورالعمل برای بررسی باتریعالمت اخطار و 

 

. زمانی که باتری را بررسی می کنید لطفا از عینک 1

 مخصوص استفاده کنید.

 

. باتری الکترولیتی یک مدل از مواد بسیار خورنده 2

است. زمان بررسی الکترولیت، لطفا از عینک و 

 دستکش محافظتی استفاده کنید!

 

اشتعال، جرقه، . محل کار باید خالی از مواد قابل 3

 و سیگار باشد.

 

. وقتی باتری شارژ شد، گاز ترکیبی قابل انفجار 4

 کند.تولید می 

 
 . کودکان باید از باتری و الکترولیت به دور باشند.5

اگر نسبت به طرز کار و عملکرد آنها اشنایی ندارید یا ابزار الزم را 

  .ام ندهیدبرای انجام کار با باتری انج اقدامیندارید، هیچ 



 211 محفظه موتور

 

X25 

 هشدار

. است خورنده شدت به باتری در موجود الکترولیت ●

 روی چشمانتان، درون به الکترولیت ندهید اجازه

 بررسی را باتری که زمانی. بریزد لباستان روی یا پوست

 استفاده محافظتی عینک و دستکش از لطفا کنید، می

 اینصورت غیر در نکنید، واژگون را باتری. کنید

خارج شود اگر آن ت ممکن است از منفذ الکترولی

الکترولیت به درون چشمانتان ریخته شد، سریعا با آب 

به پزشک مراجعه چند دقیقه آن را بشویید و سریعا 

اگر الکترولیت بر روی پوست یا لباس شما ریخته  کنید.

شد، لطفا به سرعت از پاک کننده های لباس استفاده 

کنید تا آنرا جذب کند و سپس به سرعت پوست یا لباس 

خود را با صابون و آب بشویید. اگر از راه دهانی 

الکترولیت به اشتباه مصرف شد، به سرعت تحت درمان 

 قرار بگیرید.

 تولید انفجار قابل ترکیبی گاز شد، شارژ ریبات وقتی ●

شارژ شده را در محلی با تهویه ، باتری همچنین. ی کندم

 مناسب قرار دهید.

 

 

 

 هشدار

 سیگار و قوی آتش الکتریکی، جرقه باز، شعله از ●

 یا جابجا را ها کابل که وقتی. بپرهیزید کشیدن

 جدا الکتریکی تجهیزات از را ساکن الکتریسیته

. کنید جلوگیری الکتریکی جرقه تولید از لطفا میکنیم،

 جرقه اینصورت غیر در نکنید، کوتاه اتصال را باتری

تولید شده توسط اتصال کوتاه ممکن  الکتریکی قوی

 است به اپراتور آسیب برساند.

 را منفی کابل ابتدا لطفا کنید، می باز  را باتری وقتی ●

 .کنید قطع را مثبت کابل سپس و کرده قطع

 .دارید نگه دور باتری و اسید محلول از را کودکان لطفا ●

 ابزارهای تمامی لطفا باتری، مجدد اتصال از قبل ●

خودرو را خاموش کنید. ابتدا کابل  داخلتریکی الک

مثبت و سپس کابل منفی را قطع کنید. اطمینان حاصل 

 .ه وصل نکنیدکنید که کابل را اشتبا

 افراد بی تجربه توسط باتری کردن وصل و کردن باز ●

ممنوع می باشد، زیرا در مواقعی خاص، این عملیات 

 آسیب جدی برساند. هاممکن است به باتری و فیوز

 

 

 

 

 بررسی مقدار الکتریسیته در باتری.

اگر خودرو قرار است که برای یک مسافرت طوالنی استفاده شود، 

یا اگر خودرو در یک منطقه گرم مورد استفاده قرار داده شده یا 

باتری برای مدت طوالنی استفاده شده است، لطفا مقدار الکتریسیته 

 مورد بررسی قرار دهید:را موجود در باتری 

 

مقدار الکتریسیته موجود ، لطفا زیرتحت هر یک از موارد استفاده 

 در باتری را بر اساس حالت عادی مورد بررسی قرار دهید:

 باالست شده طی مسافت  ●

 شده استفاده گرم کشوری یا منطقه در خودرو ●

  دباش می کهنه بسیار باتری ●
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 هشدار

قت و تطابق با دستورالعمل د با مطالعه از ،اقدام از قبل ●

 باتری اطمینان حاصل کنید.های ایمنی مربوط به حمل 

به آن ضربه  و باز را باتری که کنید حاصل اطمینان ●

آتش سوزی و ممکن است ، در غیر اینصورت نزنید

 انفجار رخ دهد.

نکنید.  نصب را دارد نشتی یا دیده آسیب که باتری ●

لطفا باتری ای که آسیب دیده یا نشتی دارد را در 

راستای مقررات و نگه داری از محیط زیست جمع اوری 

 کنید و دور بیندازید.

 کار در زمستان

مخصوصی وجود دارد.  شرایط برای استفاده از باتری در زمستان 

در دمای پایین، قدرت استارت تامین شده توسط باتری کم تر از 

آن در دمای معمولی است توصیه می شود بررسی باتری  قدرت

قبل از شروع فصل سرما انجام  BAICتوسط نمایندگان مجاز 

 شود.

 محلی بسیار سرد اگر خودرو باید به مدت چند هفته و یا بیشتر در

در  ورا در دمای معمولی  پارک شود، لطفا باتری را قطع کنید و آن

فضای داخلی نگه دارید، در غیر اینصورت باتری در دمای پایین 

 ممکن است آسیب ببیند.

 شارژ و جایگزینی باتری

کوتاه استفاده می شود  هایاگر وسیله نقلیه به طور مکرر برای سفر

، لطفا تعداد دفعات استفاده نمی شودیا برای مدت زمان طوالنی 

 افزایش دهید. مشخصبازرسی باتری را در مدت زمان 

در باتری کافی نخواهد بود  ولتاژاگر باتری آسیب دیده باشد، مقدار 

بنابراین موتور به سختی روشن خواهد شد. در چنین مواردی، 

شارژ و یا  BAICمجاز  نمایندگانتوصیه می شود باتری توسط 

 تعویض شود.
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 شارژ باتری

 هشدار

 متصل دیگری نقلیه وسیله باتری به باتری که هنگامی ●

 صورت این درغیر نکنید، شارژ را باتری لطفا شود، می

 کتریکی خودرو ممکن است آسیب ببیند.ال سیستم

 شارژ را باتری نکنید سعی باشد، زده یخ باتری اگر ●

 .کنید مجدد

اگر باتری برای مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار گیرد، کارایی 

یک باتری جدید باقی بماند. اگر وسیله نقلیه  انندنمی تواند هم آن

طوالنی مدت مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا برای مسافت های 

کوتاه و یا در محیط سرد استفاده شده باشد، لطفا باتری را به طور 

 مرتب شارژ کنید.

 .قبل از شارژ باتری لطفا شرایط آن را بررسی کنید

 وکن است گاز اسیدی خورنده در فرآیند شارژشدن ، باتری مم

فراری تولید کند. هنگام شارژ کردن باتری، لطفا به نکات زیر توجه 

 کنید:

 خارجرا آن و  جدارا  باتری اتصال لطفا باتری، کردن شارژ از قبل ●

شارژ شود، سیستم برق  جدا نشود و باتریباتری اتصال کنید. اگر 

 خودرو ممکن است آسیب ببیند.

 اتصالرا روشن کنید، از شارژ الکتریکی دستگاهکلید ازاینکه قبل●

پس از باتری بر روی قطب های آن مطمئن شوید صحیح شارژر 

 را حرکت ندهید. اتصاالت آنروشن شدن شارژر باتری، 

 .کنید محافظت خود چشمان از باتری، شارژ هنگام●

. از ایجاد هرگونه فراهم کنیداطراف باتری  ایتهویه سیستم  ●

نزدیکی باتری جلوگیری کنید )در حین شارژ، باتری  جرقه در

 ایجاد کند(. قابل اشتعالممکن است گاز 

ابتدا دستگاه شارژ را خاموش نمایید  باتری، شارژ اتمام از پس●

 سپس اتصاالت باتری را جدا نمایید.

اگر پس از خاموش شدن موتور، سوئیچ استارت در موقعیت 

"ACC"  یا"ON"  ،ه طور مداوم برق را تخلیه باتری بباقی بماند

 .می کند

 

 

 

 اطالع

زمان نیازمند شارژ باتری میزان در محیط های سرد، 

بیشتری خواهد بود . پس از شارژ باتری و قبل از نصب 

آن بر روی وسیله نقلیه، لطفا بیش از یک ساعت باتری 

، در نتیجه از بین برودرا کنار بگذارید تا گاز قابل اشتعال 

 آتش سوزی و انفجار کاهش می یابد. خطر
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 تعویض باتری

همان مدل و مشخصات  با یتوصیه می شود باتری را با باتری جدید

 تکنید. باتری های دیگر ممکن است دارای اندازه یا اتصاال تعویض

 د و نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند.نمتفاوت باش

دستورالعمل های ایمنی قبل از عملیات، اطمینان حاصل کنید که 

مربوط به استفاده از باتری را به دقت خوانده و مطابق با آنها عمل 

 کنید.

هنگام تعویض باتری لطفا اطمینان حاصل کنید که باتری به 

 .در جای خود قرار گرفته باشددرستی نصب و 

 شیشه جلو اتومبیل و تیغه برف پاک کن مایع شستشو

 جلو اتومبیلافزودن مایع شستشوی شیشه 

 

مایع شستشو مورد نیاز شوینده شیشه جلو توسط مخزن مایع 

شستشو در محفظه موتور تامین می شود. قبل از استفاده از شوینده 

شیشه جلو اتومبیل، اگر سطح مایع شستشو کم است، لطفا مایع 

 به آن اضافه کنید.شستشو 

نمی  آب به تنهایی قادر به پاک کردن کامل شیشه جلو اتومبیل

مایع شستشو تایید شده  مجاز باشد. بنابراین، لطفا افزودنی های

 .اضافه کنیدرا به آب  BAIC شرکتتوسط 

 

 

 

 هشدار

محفظه موتور، لطفا  هنگام انجام دادن هرعملیاتی در

 مراقب باشید. بسیار

عملیات، لطفا دستورالعمل های مربوطه انجام  از قبل ●

 عمل کنید. را به دقت بخوانید و مطابق آن

ودنی هایی را افز دیگر یا کننده خنک های افزودنی ●

شیشه جلو تایید نشده باشد، را  که برای مایع شستشو

مورد استفاده قرار ندهید. در غیر اینصورت شیشه جلو 

جلو دید  میدان نخواهد شد و تمیزاتومبیل به طور کامل 

 ممکن است منجر به تصادف شود. را کاهش می دهد و
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 تعویض تیغه برف پاک کن

 اطالع

 .گه داریدن خوب شرایط در را کن پاک برف تیغه لطفا ●

 پاک از لطفا ها، لکه آمدن وجود به از جلوگیری برای ●

شیشه برای تمیز کردن تیغه های برف  مخصوص کننده

پاک کن استفاده کنید. اگر تیغه های برف پاک کن 

بسیار کثیف باشد، از اسفنج و پارچه برای پاک کردن 

 تیغه های برف پاک کن استفاده کنید.

 شوی بل از روشن کردن شیشهق ، باشد  سرد هوا اگر ●

جلو اتومبیل، لطفا بررسی کنید که آیا تیغه برف پاک 

  کن یخ زده است یا خیر.

 ضافیاگر در هنگام حرکت تیغه های برف پاک کن سر و صدای ا

 وجود داشته باشد، علل احتمالی عبارتند از:

 نیز اصطکاک صدای باشد، دیده آسیب کن پاک برف تیغه اگر ●

. در این صورت، لطفا تیغه برف پاک کن شنیده شود است ممکن

 ض کنید.یعوترا 

 وجود جلو شیشه خارجی سطح روی بر خارجی عوامل یا و غبار ●

 .دارد

این صورت،  تیغه برف پاک کن نادرست است. در بازوی زاویه●

را بررسی کنید و در صورت نیاز به تنظیم به نمایندگان لطفا زاویه 

BAIC .مراجعه نمایید 

توصیه می شود تیغه برف پاک کن را به طور منظم بررسی کنید و 

عوض کنید، در غیر این صورت شیشه تآن را در مواقع مورد نیاز 

 جلو ممکن است آسیب ببیند.

 
 برف پاک کن از شیشه جلو. بازویکردن  جدا. 1

 اطالع

قبل از انجام این عملیات لطفا اطمینان حاصل کنید که 

است، در غیر این  در حالت خاموش استارتسوئیچ  

صورت برف پاک کن ممکن است به صورت غیر منتظره 

فعال شود و منجر به آسیب به بازوی تیغه برف پاک کن 

 و یا آسیب شخصی شود.
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درجه( تنظیم  85. تیغه برف پاک کن را به زاویه ای خاص )حدود 2

 کنید.

 

به پایین فشار دهید تا  . به آرامی با انگشت تیغه برف پاک کن را3

 تیغه جدا شود.

یندی برعکس نصب می شود. قبل از آ. تیغه برف پاک کن در فر4

اتمام نصب تیغه های برف پاک کن جدید، لطفا وسیله نقلیه را 

 روشن کنید.

 

 

 

 

 

 هشدار

 را دید واضح میدان هنگام رانندگی وسیله نقلیه، لطفا

 فراهم کنید.

کن و شیشه های جلو را به صورت  پاک برف های تیغه ●

 منظم تمیز کنید.

 تعویض سال در بار دو یا یک باید کن پاک برف تیغه ●

 .شود

در حالت خشک با تیغه  جلو شیشه کردن پاک از لطفا ●

های برف پاک کن جلوگیری کنید، در غیر این صورت  

 .الستیک تیغه ممکن است کهنه و فرسوده شود

 

 اطالع

تعویض تیغه های برف پاک کن، لطفا وسیله  اتمام از قبل ●

نقلیه را روشن کنید، در غیر این صورت برف پاک کن می 

 درب موتورتواند به طور ناگهانی کار کند و به شیشه جلو و 

 آسیب بزند. خودرو

برف  بازوی به لطفا کن، پاک برف تیغه برداشتن از پس ●

ممکن است  برف پاک کن بازویپاک کن توجه کنید، زیرا 

 ناگهان به عقب بازگردد و به شیشه جلو آسیب برساند.
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 تایر

رانندگی خودرو با الستیک های معیوب بسیار خطرناک است! اگر 

بیش از حد فرسوده شده و یا فشار  باشد یا الستیک آسیب دیده

ر اسرع رانندگی نکنید و دهرکدام غیرعادی باشد، لطفا با خودرو باد 

 مراجعه نمایید. BAICمجاز  گانوقت برای بررسی به نمایند

قبل از رانندگی با خودرو، لطفا به شرایط الستیک ها توجه کنید و 

و کناره های الستیک تغییر  آجبه طور منظم بررسی کنید که آیا 

شکل داده )بادکرده( ،خراشیده شده، غیر عادی فرسوده شده و یا 

 چر شده است یا خیر.پن

 علل رایج آسیب الستیک:

 صطکاک و برخورد الستیک با شانه جاده ها.ا ●

 عمیق های چاله از پر های جاده در رانندگی ●

 الستیک خیلی کم یا زیاد باشد. باد فشار ●

 اطالع

از الستیک خودرو در برابر خوردگی با روغن موتور، 

استفاده در خودرو گریس، بنزین و سایر سیاالت مورد 

 محافظت کنید.

 دستورالعمل های نگهداری از الستیک

الستیک، باید الستیک ها را عالمت گذاری کنید،  جداکردنقبل از 

باشد. نصب و راه مشخص تا نشان دهنده جهت چرخش الستیک 

اندازی الستیک، طبق همان عالمت گذاری انجام گیرد، تا جهت 

 بدون تغییر باقی  بماند. باالنس آنهاچرخش چرخ ها و 

بهتر است از چرخ ها و الستیک های باز شده از خودرو در مکانی 

به دور از نور خورشید  نگهداری  تاریکمکان در  خنک و خشک و

 کنید.

 باد الستیک

الستیک مناسب می تواند عمر مفید الستیک را طوالنی  باد فشار

فرمان تر کند و راحتی رانندگی، اقتصادی بودن در مصرف سوخت و 

 پذیری را تضمین کند.

فشار خیلی کم الستیک باعث تشدید سایش الستیک می شود و 

بنابراین تا حد زیادی مانور پذیری و مصرف سوخت خودرو را تحت 

فشار خیلی باال می تواند باعث ناپایداری وسیله تاثیر قرار می دهد. 

نقلیه و سایش غیریکنواخت الستیک شود، بنابراین عمر مفید 

 الستیک کوتاه می شود.

توصیه می شود فشارالستیک مورد بررسی قرار گیرد )از جمله 

بار( حداقل یکبار در هفته. لطفا در حالت  4.2: زاپاسالستیک 

سرما، الستیک را بررسی کنید. حالت سرما به این معنی است که 

ساعت متوقف شده است یا مسافت طی شده  3وسیله نقلیه بیش از 

 1.6کیلومتر نرسیده است. اگر وسیله نقلیه بیش از  1.6به  بیش از 

به می شوند  گرم، الستیک ها مسافت طی کرده باشدکیلومتر 

 طوری که فشار الستیک ها تحت تاثیر قرار می گیرد.

ممکن است افزایش یابد. اگر فشار  گرمدر الستیک  بادفشار

 الستیک هنگامی که تایر داغ است بررسی شود، فشار ممکن است

بار افزایش یابد. لطفا برای رسیدن فشار الستیک  0.5تا  0.2 بین

.به حالت استاندارد باد الستیک را خالی نکنید
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الستیک در حالت سرما نیز، لطفا به  باد در مورد استاندارد فشار

 کنید.مراجعه  221صفحه در  "اطالعات الستیک "بخش 

 چگونگی بررسی فشار الستیک

الستیک برای بررسی فشار الستیک استفاده باد از یک فشار سنج 

بتوان تشخیص داد که  چشمیکنید. غیرممکن است که با بررسی 

هنگامی که  الستیک در  آیا فشار الستیک طبیعی است یا خیر.

 حالت سرد قرار دارد، فشار آن را بررسی کنید.

فشار  والوبردارید، فشار سنج را روی  آنرا از روی  تایر ووالدرپوش 

. اگر فشار الستیک در حالت نشان بدهددهید تا فشار الستیک را 

 اقدامیمطابقت داشته باشد، الزم نیست  توصیه شدهسرد با مقدار 

انجام شود. اگر فشار بسیار کم باشد، لطفا باد آن را بیشترکنید تا 

فشار به مقدار استاندارد برسد. .اگر فشار بسیار باال باشد، می توانید 

به داخل، تا رسیدن به فشار استاندارد، آزاد  والورا با فشار دادن  هوا

 .کنید

در  "اطالعات تایر"در مورد استاندارد فشارالستیک، لطفا به بخش 

 مراجعه کنید. 221صفحه 

روی آن پس از اتمام بازرسی، اطمینان حاصل کنید که درپوش 

می تواند از ورود گرد و غبار و  والوقرار گرفته باشد. درپوش  والو

 رطوبت به الستیک جلوگیری کند.
 

 

 

 الستیک سوراخ شده

. در صورتی که خودرو شما مجهز به الستیک تیوبلس می باشد

تیز پنچر شود ، هوا از  جسمیک  وسیله ها بههرکدام از الستیک

خواهد کرد. در صورتی که با این موقعیت نشت  آهستهطور  آن به

نقلیه  عت را کم کرده و محتاطانه وسیله شدید، بالفاصله سر مواجه

 را برانید و یا الستیک را تعویض کنید.

شود، درنتیجه الستیک می باداین سوراخ منجر به کاهش فشار

های سوراخ شده چک شود الستیکباد بسیار مهم است که فشار 

ض یا در اسرع وقت تعویو یا فرسوده باید بالفاصله تعمیر شده 

 شوند.

 الستیک سایی

شود اگر در سادگی دیده نمی معموالً آسیب الستیک و رینگ به

زمان حرکت، لرزش غیرعادی وسیله نقلیه و یا کشیده شدن آن به 

یک سمت حس گردید، این احتمال وجود دارد که الستیک 

دیده و فرسوده باشد. در چنین مواردی ، لطفاً در اسرع وقت آسیب

 تعویض نمایید.الستیکی را 

 هشدار

ای الستیک کیلومتر اول ، چسبندگی جاده 500در 

 . بنابراین، لطفاً بااشدحد مطلوبی ب درتواند جدید نمی

احتیاط و با سرعت مناسب رانندگی کنید تا از وقوع 

 .تصادف جلوگیری شود

یا الستیکی جدید و  الستیک یک ایجاده چسبندگی●

است کافی نیست ، که بیش از حد فرسوده شده 

درنتیجه مستقیماً روی ایمنی رانندگی وسیله نقلیه 

در صورتی که هرکدام از  تگذاش تأثیر خواهد

اند ، هرگز با آن وسیله نقلیه دیدهها آسیب الستیک

رانندگی نکنید ، در غیر این صورت ممکن است تصادف 

رخ دهد. زیرا زمانی که وسیله نقلیه در حرکت هست 

دیده بترکد و تصادف رخ  الستیک آسیبممکن است 

 دهد و به دنبال آن ممکن است جراحات و آسیب

 .شوددیدگی و یا حتی مرگ نیز 
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 هشدار

 و خودرودر صورتی که فشار الستیک بسیار پایین باشد  ●

با سرعت باال در حرکت باشد ، ممکن است الستیک بیش 

 شود.منجر به ترکیدن الستیک می از حد داغ شود و 

های شما سالم بوده و دارای الستیک که شوید مطمئن ●

 .عالئم فرسودگی نمی باشند

گذرد ها میسال از عمر آن 6 از بیشتر که هاییالستیک از ●

ها استفاده کنید باید استفاده نکنید، اگر مجبور شدید از آن

در هنگام رانندگی بسیار مراقب باشید و با سرعت بسیار 

 ید.پایین حرکت کن

استفاده نکنید، زیرا حتی اگر  کهنهو یا الستیک رینگ  از ●

یا الستیک وجود نداشته  رینگای در آسیب قابل مشاهده

بوده و موجب شود زمانی که باشد، ممکن است فرسوده 

نقلیه در حال حرکت است ناگهان از کنترل خارج  وسیله

 رخ دهد. تصادفشده و 

ت اگر متوجه نقلیه در حال حرکت اس وسیله که زمانی●

نقلیه و یا کشیده شدن آن به یک  لرزش غیرعادی وسیله 

رسی سمت شدید ، لطفاً بالفاصله خودرو را متوقف کرده و بر

 یا خیر.است دیده  کنید که آیا الستیک آسیب

 تایر والو

بسته طور قابل اطمینانی محکم دارید که به را طوری نگه تایر فوال

الستیک جلوگیری شود. زمانی  ووال، تا از ورود گرد و خاک به باشد

  د، بررسی کنید که آیا هوا ازکنیکه فشار الستیک را کنترل می

شود تا از روش آب کند یا خیر ) توصیه میبه بیرون نشت می ووال

و صابون کف دار برای بررسی و کنترل استفاده کنید تا ببینید آیا 

 حبابی وجود دارد یا خیر (

 هاالستیک جابجایی

انجام کیلومتر  13000تا  8000 هررا  ها الستیک جابجاییلطفاً 

 دهید.

در صورتی که متوجه هرگونه سائیدگی و آسیبی شدید، در اسرع 

 تنظیم زوایایو باالنس ،انجام دهیدرا  جابجایی الستیکوقت 

، لطفاً بررسی کنید که آیا همچنینها را کنترل کنید. چرخ

 ها و چرخها سائیدگی دارند یا خیر.الستیک

 نکات

است ، اطمینان از این موضوع الستیک جابجاییهدف از 

 استفاده شوند.ها به یک اندازه یککه تمام الست
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شود ، پیشنهاد می جابجایی الستیک ها را انجام می دهیدزمانی که 

شده در تصویر باال را دنبال کنید. زمانی که که ترتیب نشان داده 

 کنید از الستیک زاپاس استفاده نکنید.را اجرا می جابجایی الستیک

های جلو عقب را الستیکباد ، لطفاً فشار  جابجایی الستیکبعد از 

تنظیم کنید. به منظور تنظیم فشار  مقدار استانداردمطابق با 

رجوع  221 در صفحه "اطالعات الستیک"ه بخش الستیک، لطفاً ب

 کنید.

 

 

 

 هشدار

روی آن  اتصاالتزدگی یا کثیفی روی چرخ و یا  زنگ

های چرخ را شل کند. درنتیجه ممکن ممکن است مهره

و تصادفی ناگوار رخ دهد.  باز شوندها است چرخ

کنید، لطفاً تمام بنابراین زمانی که چرخ را تعویض می

 تها و گردوخاکها را از روی چرخ و اتصاال زدگی زنگ

 کنید.پاک

 چه زمانی باید الستیک تعویض شود؟

 

روی هر الستیک عالمتهای فرسودگی وجود دارد که در قسمت آج 

الستیک می باشند و در تمامی بخشهای الستیک قرار دارند. اگر 

، فرسوده و کهنه شود، در صورت ذکر شدهآج الستیک تا عالمت 

صورت ممتد روی زمین باقی الستیک  به خط ترمزترمز اضطراری، 

  دهد.وشش میماند که تمامی عرض الستیک را پمی

قسمت 

جلو 

 خودرو
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خورده شده باشد )یعنی  غیرطبیعیطور  اگر الستیک به

فقط یک سمت الستیک فرسوده شده باشد ( و یا بیش 

 توسطها را باشد، لطفاً چرخاز حد فرسوده شده 

 باالنس کنید. BAICمجاز شرکت  گاننمایند

 اگر هر کدام از شرایط زیر اتفاق افتاد، لطفاً الستیک را با یک

 الستیک نو تعویض کنید.

 وجود داشته باشد. الستیک روی فرسودگی عالمت ●

قابل رویت الستیک  سیمیهای  ی نخی یا رشتهها رشته و الیاف ●

 باشند.

 عمیق قدری به ترک این و خورده ترک الستیک کناره یا آج ●

 باشند.قابل رویت  سیمیهای  رشته یا نخی های رشته که است

 متورم)باد کرده( باشد. الستیک ●

 غیر قابل تعمیر باشد. یا فرسوده شده و و پنچر الستیک ●

 الستیک مشخصات

 

نصب شده  وسطدرمورد اطالعات الستیک در ستون  برچسبیک 

 برچسبالستیکی که در  باد . لطفاً الستیک را مطابق با فشاراست

 تنظیم کنید.مشخص شده 

 جدیدخرید الستیک 

 

کنید تا مدل و سایز  بررسیا ر مشخصات آنو  لطفاً الستیک

  را مطابق با آن خریداری نمایید. الستیک
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ن ها استفاده شوند، ممکاگر انواع مختلفی از الستیک

نقلیه در هنگام حرکت از کنترل خارج  است وسیله

های مختلف هایی با سایز و مدلشود. اگر از الستیک

توانید وسیله نقلیه را کنترل استفاده کنید، معموالً نمی

دهد. استفاده از سایزهای مختلف کنید و تصادف رخ می

وسیله نقلیه نیز آسیب میرساند. زمانی که  الستیک به

و فرسوده شود، میتوانید دیده یک الستیک آسیب

موقتاً از الستیک یدکی استفاده کنید که برای وسیله 

 شما طراحی شده است. نقلیه

 باالنس چرخ

باالنس چرخها  تحویل مشتری می گردد،زمانی که وسیله نقلیه 

، عوامل و فاکتورهای از خودرو انجام شده است. اما، در مدت استفاده

 بگذارد. ها تأثیرچرخزیادی ممکن است روی باالنس 

 اطالع

انجام دهید، در  چرخ هاموقع را برای  به باالنس لطفاً ●

باعث لرزش در خودرو و غیر این صورت ممکن است 

ها به شدت فرسوده و الستیک سیستم فرمان شود

 شوند.

 نیز را ها چرخ باالنس الستیک، تعویض از بعد لطفاً ●

 .دهید انجام

 تراز نبودن چرخ ها

 ها ممکن است الستیک را بهراستا نبودن( چرخ تراز نبودن )هم

 فرسوده کرده و ایمنی رانندگی را کاهش دهد.  غیرطبیعیصورت 

 تعویض رینگ

 یا ترک برداشته و یا به تاب برداشته باشددر صورتی که رینگ 

های چرخ را پیچ و مهره ،شدت فرسوده شده است لطفاً رینگ 

 تعویض کنید. 

باید  جدیدظرفیت حمل، قطر، عرض و خارج از مرکز بودن رینگ 

 رینگ های توصیه شده توسط شرکت سازنده باشد.همانند 

با رینگ های اگر الزم باشد که رینگ را تعویض کنید، لطفاً آن را

ا مطمئن باشید که رینگ با تاصلی شرکت سازنده تعویض کنید 

  نقلیه مطابقت دارد. وسیله 
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های نامناسب بسیار خطرناک است، استفاده از رینگ

 و پایداریحرکت تواند روی ترمز و قابلیت زیرا می

باعث صدمه تواند گذارد . همچنین میبوسیله نقلیه اثر 

. درنتیجه ، ممکن است تصادف ، به الستیک گردد

 جراحت و حتی مرگ رخ دهد.

، روی رینگ های غیر استاندارد می توانداستفاده از 

قطعات جلوبندی، بلبرینگ چرخ ها و غیره تاثیر عمر 

 بگذارد.

نصب رینگ دست دوم بر روی ماشین بسیار خطرناک 

 است.

 ترکیدن الستیک

ترکیده بسیار معمول است که در زمان حرکت خودرو الستیک 

شود که در زمان ترکیدن الستیک خودرو، اقدامات . توصیه میشود

 زیر را انجام دهید:

 خودرو به سمتی که چرخ آن ترکیده ترکیده شوداگر چرخ جلو 

شود در این موارد، لطفاً بالفاصله پدال گاز را رها کشیده می است

دارید تا خودرو را درخط اصلی حفظ کنید و  کرده و فرمان را نگه

فشار دهید و خودرو را در مسیر اضطراری یا آرامی پدال ترمز را  به

 کنید. یک مکان امن متوقف

سرعت پدال گاز  ، لطفاً بهترکیده شوددر صورتی که الستیک عقب 

 را کنترل کنید. بهحرکت خودرو را رها کرده و به درستی جهت 

آرامی پدال ترمز را به سمت پایین فشار داده و خودرو را در خط 

 اضطراری یا یک مکان امن متوقف کنید.

 های دارای جهت چرخش و حرکتالستیک 

به جهت چرخش و حرکت الستیک توجه نمایید در زمان نصب تایر 

معکوس باشد، ظرفیت حمل و ایمنی حرکت خودرو  اگر این جهت

 گیرد.تحت تاثیر قرار می

 

 می مشخص های دارای جهت چرخش توسط عالمتالستیک 

روی کناره الستیک نشان   ”ROTATION“گردد ) که با کلمه  

داده شده است(. لطفاً مطمئن شوید زمانی که خودرو به سمت جلو 

فلش در  توسطشده در حرکت است الستیک در جهت نشان داده

  .چرخش است
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 زنجیر چرخ* .ها نباید معکوس شودبنابراین، جهت نصب این الستیک

زنجیر چرخ نامناسب ممکن است به الستیک، رینگ، سیستم 

تعلیق، ترمز و بدنه خودرو آسیب برساند. فقط از زنجیر چرخی 

در طول  می شود.توصیه   BAIC شود که توسط شرکتاستفاده 

 مدت استفاده، به مسائل زیر توجه کنید.

 های جلو نصب شوند.توانند روی چرخنجیرهای چرخ فقط میز●

 سرعت محدودیت و چرخ زنجیر نصب هایدستورالعمل به لطفاً●

 .کنید پیروی آنها از و کرده توجه جاده مختلف شرایط برای

کیلومتر بر ساعت  50 از خودرو سرعت که ندهید اجازه●

 ود.بیشترش

جلوگیری کنید و ها شدن چرخ فرسودهمنظور اینکه از آسیب و  به

ساییده نشوند، مطمئن شوید که در زمان سفر  زنجیرهای چرخ نیز

چرخ باز باشد. بدون برف و یخبندان زنجیرهای های در جاده
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 مثلث هشدار

 مثلث هشدار

 

مثلث هشدار در کف صندوق عقب خودرو قرار گرفته و 

 قابل مشاهده می باشدشود  ازصندوق عقب ب بزمانی که در

 
برداشته و از آن برای استفاده  مثلث هشدار را از کف صندوق عقب

 باز کنید.

 اطالع

لطفاً از آن مطابق با قوانین و مقررات مرتبط و با اشاره 

مثلث هشدار استفاده از های کاربرد به دستورالعمل

 کنید.
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 زاپاس ابزار درون ماشین و تایر

 وسیله نقلیه همراه باابزارهای 

 

 :های موجود در زیر موکت صندوق عقبابزار

اگر شما نیاز به استفاده از آنها دارید، لطفاً آنها را مطابق با روش  

 زیر بیرون آورید:

 صندوق عقب را باز کنید.درب . 1

 

و موکت صندوق عقب را تا  به باال بکشیدموکت را  ی. قالب رو2

 باالترین موقعیت باال آورید.

 

و  قرار دارد شده ه ابزار در موقعیتی که در شکل نشان داد فکی

 برای استفاده موقت در دسترس هستند.یی ابزارها

 اطالع

پس از استفاده از ابزارها، لطفاً آنها را برای استفاده 

 بعدی در جای خود قرار دهید.
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 ابزار عبارتند از: فابزار موجود در کی

 . جک1

 . آچار چرخ2

 قالب بکسل. 3

 جک رابط. 4

 

 

 

 

 

 هشدار

استفاده نادرست از جک ممکن است باعث آسیب جدی 

 شود.

 سخت و صاف استفاده کنید. زمین در جک از فقط ●

چرخ استفاده شود.  تعویض برای فقط تواندمی جک ●

توان برای بلند کردن وسایل و از این جک نمی

 های سنگین تر استفاده کرد.خودرو

 در نکنید، روشن را خودرو جک، از استفاده هنگام ●

 .دهد رخ حادثه است ممکن صورت این غیر

لند کردن وسیله نقلیه، ب برای جک از استفاده هنگام ●

اطمینان حاصل کنید که هیچ بخشی از بدن خود را زیر 

 .وسیله نقلیه قرار ندهید

وسیله نقلیه انجام  تعمیرات در زیر است الزم اگر ●

شود، اطمینان حاصل کنید که نقطه مناسبی را در زیر 

 اید.وسیله نقلیه برای جک زدن انتخاب کرده

 

 

 

 

 

 هشدار

های چرخ از گشتاور برای محکم کردن مهره لطفاً  ●

سفت کردن مناسبی استفاده کنید، در غیر این صورت 

ها که وسیله نقلیه در حال حرکت است، مهرههنگامی

ممکن است شل شوند و به همین دلیل ممکن است 

 تصادف رخ دهد.

 استفاده ها چرخ کردن محکم برای چرخ آچار از اگر ●

م قابل تضمین و کنترل نیست. الز گشتاور میزان شود،

طور هنگام رانندگی با وسیله نقلیه، لطفاً سرعت را به

منطقی کنترل کنید، از شتاب زیاد و ترمز اضطراری 

اجتناب کنید و میزان گشتاور سفت کردن پیچ های 

ای بازرسی چرخ را در اسرع وقت توسط متخصص حرفه

 110 ± 10کنید. گشتاور سفت کردن برای مهره چرخ 

 نیوتن متر است.
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 زاپاس تایر

خواهید از آن زیر موکت صندوق عقب قرار دارد. اگر می یدک تایر

 استفاده کنید، لطفاً این کار را طبق روش زیر انجام دهید:

 صندوق عقب را باز کنید. درب. 1

و موکت صندوق عقب  به سمت باال بکشید. قالب روی موکت را 2

 را تا باالترین موقعیت باال آورید.

 ابزار را خارج کنید ف. کی3

در « ابزارهای داخل ماشین»در مورد عملیات فوق، لطفاً به بخش 

 مراجعه کنید. 227صفحه 

 

یدک را در خالف جهت عقربه های ساعت  تایر. پیچ واقع در مرکز 4

یدک را بیرون تایرنیوتن متر( و سپس  9 ± 45بچرخانید)گشتاور 

 بیاورید.

 نکات

جایگزین شده را به درستی قرار دهید، مطمئن  تایر

شوید که سوراخ مرکزی آن با سوراخ پیچ در نگهدارنده 

راستا است و سپس موکت صندوق عقب چرخ یدکی هم

 .به پایین بیاوریدرا در 

 

 

 

 هشدار

زمان طوالنی که برای مدت یدک تایر از استفاده ●

 شود.استفاده نشده است، توصیه نمی

دیده یا فرسوده شده تا آسیب یدک تایره از استفاد ●

 شده، ممنوع است.حد محدودیت تعریف

 بادیدک، لطفاً در اسرع وقت، فشار تایر نصب از پس ●

الستیک را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که در 

 شده است.محدوده مشخص

شود، سرعت یدک استفاده می تایرکه  هنگامی ●

کیلومتر بر ساعت باشد و  80تواند بیش از خودرو نمی

در صورت امکان از شتاب شدید یا ترمز اضطراری 

 اجتناب شود.

 

 نکات

 بار است. 4.2فشار تایر یدکی 
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 آماده سازی

آرامی  الستیک صاف شده، لطفاً بهسطح اگر متوجه شدید که 

وسیله نقلیه را به یک مکان مسطح و ایمن برانید تا از آسیب بیشتر 

تایر و رینگ جلوگیری شود. عالوه بر این، مثلث هشدار دهنده را 

خودرو قرار دهید و المپ هشدار خطر را  در جای مناسب در پشت

 روشن کنید.

 هنگام تعویض تایر، لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

های ممکن است متفاوت از چرخ یدکتایر اندازه و رینگ اندازه ●

 دیده باشد.آسیب

، مانور پذیری وسیله نقلیه ممکن است نصب تایر یدک از پس ●

سرعت خودرو را کنترل کرده و از  اندازه کافیتغییر کند. لطفاً به

 و ترمز اضطراری اجتناب کنید.گیری ناگهانی شتاب 

توان برای مدت کوتاه استفاده کرد. اجازه را فقط می یدک تایر ●

 کیلومتر در ساعت فراتر رود. 80ندهید سرعت خودرو از 

 طمئن شوید که بیش از یک تایر یدکم خودرو، رانندگی هنگام ●

 را استفاده نکنید.

 

 

 

 

 هشدار

روی وسیله نقلیه ممکن است ازهنگام تعویض تایر یدک 

صدمه وارد شما یا فرد دیگری  بهو یا جک خارج شود 

 صدمات جدی و یا مرگ باعث بنابراین ممکن استکند، 

. لطفاً تایر را در یک محل امن و صحیح جایگزین دشو

را رعایت مقررات مربوطه  طور کامل کنید. لطفاً به

. تمام سرنشینان باید خودرو را ترک کنند و در نمایید

 مکانی امن منتظر بمانند.

برای جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه، لطفاً اقدامات زیر 

 را انجام دهید:

بکشید. موتور را خاموش کنید و  باال . ترمزدستی را1

ر را که وسیله نقلیه روی جک قرار دارد، موتووقتی

 روشن نکنید.

 خودرو نگذارید. داخل . هیچ شخصی را در2

 

برای اطمینان بیشتر از اینکه وسیله نقلیه حرکت نکند، 

شوند توانید در مقابل و در پشت تایرهای که تعویض نمیمی

هایی قرار دهید.مورب( گوه)در جهت 
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 شل کردن مهره چرخ

 

های با استفاده از آچار چرخ، مهره چرخ را در خالف جهت عقربه

 ساعت یک دور بچرخانید.

 اطالع

 کنید حاصل اطمینان نقلیه، وسیله زدن جک از قبل ●

 اید. های چرخ را شل کرده مهره کلیه که

 .بردارید را قالپاق لطفاً چرخ، مهره کردن جدا از قبل ●

ها را یک های چرخ را درنیاورید، فقط آن لطفاً مهره ●

 دور بچرخانید.

 محل قرار دادن جک

 

لطفاً جک را در زیر نقطه صحیح قرار دهید )قسمت باال جک باید 

(. اطمینان حاصل کنید که جک روی مربوطه قرار گیرددر شیار 

 زمین مسطح و سفت قرارگرفته است.

 

 

جک و آچار  رابطشده است، از طور که در شکل نشان دادههمان

های ساعت برای بلند کردن ماشین از زمین، چرخ در جهت عقربه

 تا جایی که الستیک پنچر از سطح زمین جدا شود، استفاده کنید.

مهره چرخ بسیار مراقب باشید، چراکه پس از  درآوردنهنگام 

ها ممکن است خیلی گرم همدت وسیله نقلیه، مهرحرکت طوالنی

شده باشند. تایر پنچر را روی زمین قرار دهید و سطح خارجی آن 

  .رو به باال باشد
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 هشدار

 .کنید استفاده صاف و سخت زمین در جک از لطفاً ●

 نقطه مناسب قرار گیرد. در باید جک ●

 کنید. توجهنحوه استفاده از جک  به دستورالعمل های ●

، لطفاً توسط خودرو شما بکسل میشودخودرو  یک اگر ●

 را از وسیله نقلیه جدا کنید. خودرو

 شرایط مداوم طوربه لطفاً کردن، بلند هنگام در ●

 ید،دش متوجه اگر. کنید مراقبت و نظارت را خودرو

 طوربه و شده کج سمت یک به آشکارا نقلیه وسیله

را  جک زدن یاتعمل لطفاً کند،می عمل غیرمعمول

و  رفع کنیدآن را متوقف کنید، مشکل را شناسایی و 

 سپس عملیات را مجدداً انجام دهید.

 

 اطالع

تعویض بعد از عملیات جک زدن، سایرعملیات مربوط به 

تواند های چرخ، می، تنها پس از درآوردن مهرهالستیک

 انجام شود.

 یدکتایر نصب 

 

های نصب روی دیسک را با سوراخ تایر یدکهای نصب روی سوراخ

 راستا کنید. ترمز هم

 اطالع

های روی سطح زدگی قبل از نصب چرخ، تمام زنگ

 نصب را با برس فلزی تمیز کنید.

 

 

ها را با دست بچرخانید. ها، ابتدا مهره چرخهنگام بستن مهره چرخ

توان آن شود که آیا می مشخصید تا پس از آن، چرخ را فشار ده

  را بیشتر سفت کرد یا خیر.
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های ساعت بچرخانید، به صورتی اهرم جک را در جهت خالف عقربه

 که وسیله نقلیه را پایین بیاورد .

ها استفاده کنید. از هیچ ابزار از آچار چرخ برای محکم کردن مهره

اطمینان حاصل ( استفاده نکنید و غیرهو لولهاهرمی اضافی )مانند 

 طور محکم روی مهره قرار دارد. کنید که آچار به

شده  طور که در شکل نشان دادهلطفاً مهره چرخ را به ترتیب، همان

 است، سفت کنید.

 

 

 

 

 هشدار

لطفا رزوه مهره و پیچ را به دقت تنظیم و سپس سفت 

 نمایید.

 

 اطالع

 شکل در که طورهمان ترتیب به را چرخ مهره لطفاً ●

 .کنید محکم شده،داده نشان

دن مهره کر سفت گشتاور لطفاً چرخ، نصب از پس ●

متر( را توسط نماینده مجاز یوتن ن 10 ± 110ها )چرخ

BAIC .در اسرع وقت بررسی کنید 

 جایگزینی چرخ 

قرار داده  تایر یدکباید در بخش نگهدارنده تایر آسیب دیده  ●

 شوند.

و سپس در  کنیدتمیز را  جانبی ابزارهای استفاده، از پس ●

 د.یموقعیت اصلی خود قرار گیر

 گشتاور سفت بودن چرخ را در اسرع وقت بازبینی کنید. میزان ●

 .دهید انجام را دیدهآسیب چرخ تعمیر زودتر هرچه لطفاً ●

 اطالع

لطفاً چرخ یدکی یا جایگزین شده را در صندوق عقب 

 قرار دهید. مطمئن و ایمنصورت به
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 تعویض فیوز

 جعبه فیوز داشبورد

 

 داشبورد در زیر درپوش جلو پای راننده میباشد.جعبه فیوز 

 

 جعبه فیوز محفظه موتور

 

 است.جعبه فیوز محفظه موتور در سمت راست باتری واقع شده 

 بررسی و تعویض فیوز

کند، ابتدا بررسی کنید که اگر هرگونه تجهیزات الکتریکی کار نمی

توانید شناسایی شود یا خیر. شما میآیا مشکل از فیوز ناشی می

کنید که کدام فیوز این زیرساخت را بر اساس نمودار یا نمودار 

 کند. )لطفاً به قسمتموقعیت در پوشش جعبه فیوز کنترل می

مراجعه کنید( و )لطفاً  236در صفحه  "جعبه فیوز محفظه موتور"

 مراجعه کنید(. 238در صفحه  "داخلیجعبه فیوز "به بخش 

توان شناسایی کرد، لطفاً فیوز را جایگزین اگر علت خطا را نمی

طور توانند بهکنید و بررسی کنید که آیا تجهیزات الکتریکی می

وجود داشته باشد، لطفاً با نماینده  معمول کار کنند. اگر خطا هنوز

 تماس بگیرید. BAICمجاز 

 نکات

قبل از جایگزینی فیوز، لطفاً سوئیچ استارت و سایر 

 سوئیچ ها را خاموش کنید.
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استفاده کنید تا فیوزی را توانید از فیوزکش در جعبه فیوز شما می

 که خراب شده است بیرون بکشید.

 نکات

 فیوزکش در جعبه فیوز قرار دارد و سفید رنگ است.

 

فیوز مربوط به تجهیزات الکتریکی را بیرون بیاورید، بازرسی کنید 

 شکل درطور که توسط فلش که آیا فیوز سوخته شده است )همان

سوخته شده است( و فیوز را با یک فیوز شده است، فیوز دهدا نشان

 تر است .جدید جایگزین کنید که دارای مقدار مشابه یا آمپر پایین

فیوز اضافی  بعلت اینکه، استارت زدتوان اگر موتور ماشین را نمی

توانید از فیوز سایر برای جایگزینی در دسترس نیست، شما می

دار مشابه یا پایینتر تجهیزات الکتریکی استفاده کنید که دارای مق

آمپر برای جایگزینی این فیوز است، به این شرط که مطمئن شوید 

 شود.که آن تجهیزات الکتریکی استفاده نمی

اگر فیوز جایگزین که دارای همان مقدار آمپر است، در یک زمان 

کوتاه دوباره بسوزد، به این معنی است که مدار الکتریکی در وسیله 

است. در چنین مواردی، از چنین تجهیزات نقلیه دارای نقص 

الکتریکی استفاده نکنید و بالفاصله آن را توسط نماینده مجاز 

BAIC .بررسی و تعمیر کنید 

 اطالع

اگر فیوز با فیوز یدکی جایگزین شود که مقدار آمپر آن 

بار دیگر بسوزد.  تر است، فیوز ممکن است یکپایین

یک فیوز با  مقدار آمپر لطفاً آن را در اسرع وقت  با 

 صحیح  جایگزین کنید.
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  محفظه موتور اخلجعبه فیوز د

 

 مشخصات و عملکرد فیوز محفظه موتور

 مدار حفاظت شده سطح کد

FB01 10 A کمپرسور 

FB02 5A توقف(-شروع سیستمگر باتری )برای حس 

FB03 10A کوئل 

FB04 7.5A سنسور اکسیژن جلو / عقب 

FB06 7.5A انژکتور سوخت 

FB07 15A بوق 

FB08 10A نورِ چراغ نور پایین سمت چپ 

FB09 10A نورِ چراغ نور پایین سمت راست 

FB10 25A  منبع تغذیهABS 2 

FB11 7.5A ذخیره 

FB12 7.5A EMS طور معمول دارای الکتریسیته است.به 

FB13 15A  منبع تغذیه برای حافظهTCU 

FB14 10A ذخیره 

FB15 10A نورِ چراغ نور باال سمت چپ 

FB16 10A نورِ چراغ نور باال سمت راست 

SB01 40A ذخیره 

SB02 20A ذخیره 

SB03 20A  1فن 

SB04 20A  2فن 

SB05 30A استارت 

ن 
ف

2
 

ت
ر
ستا

رله ا
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رله ف

2
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SB06 40A 
منبع تغذیه برای سیستم ضد 

 ABS 1قفل ترمز 

R1 -  1رله فن 

R2 -  2رله فن 

R3 - رله نور باال 

R4 - رله استارت 

R5 - رله کمپرسور 

R6 - 

 سیستمرله پمپ خالء )بدون 

شروع/توقف( /  رله کنترل 

 سیستم استارت )برای

 شروع/توقف(

R7 - رله اصلی 

R8 - رله بوق 

R9 - رله نور باال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

برای جدا کردن فیوز از پیچ گوشتی یا دیگر محصوالت 

فلزی استفاده نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است 

است اتصال کوتاه رخ دهد و بنابراین سیستم ممکن 

 آسیب ببیند.

 

 نکات

ممکن است موارد ذکر شده در باال قابل استفاده برای 

. برای درک استفاده از فیوز، لطفاً هر مدل خودرو نباشد

آن را در خودرو خود بررسی کنید. فیوز ممکن است از 

 متفاوت باشد. دیگرمدل خودرو به مدل 

این احتمال وجود دارد که یک دستگاه الکتریکی مجهز 

باشد و همچنین احتمال دارد برخی از  چند فیوزبه 

 .مشترک داشته باشندهای الکتریکی فیوز دستگاه
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 جعبه فیوز داشبورد

 

 داشبوردمشخصات و عملکرد فیوز 

 مدار حفاظت شده سطح کد

SB07 20A استارت B2 

SB12 25A دمنده( موتور فن بخاری( 

FB25 5A طور معمول الکتریکی است.تهویه هوا به 

FB23 25A BCM 7 

FB17 25A BCM 1 

FB26 15A سانروف 

FB52 10A المپ های ترمز 

FB53 7.5A A/C IG 

FB50 7.5A سوئیچ آینه عقب 

FB36 20A گرمکن شیشه عقب 

FB30 7.5A آینه عقب کنگرم 

FB20 25A BCM4 

FB21 25A BCM5 

FB22 25A BCM6 

R17 - رله المپ مه شکن عقب 

R19 - رله برف پاکن جلو با سرعت پایین 

R12 - رله دمنده 

SB08 30A  دکمه احتراقB1 

FB49 20A فندک 

FB48 7.5A  صوتACC 

ق 
را

حت
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2
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 مدار حفاظت شده سطح کد

FB32 10A چراغ عقب مه شکن 

FB33 15A نورِ چراغ های مه شکن جلو 

FB19 25A BCM3 

FB18 30A BCM2 

FB28 10A  سیستم صوتی 

FB31 10A پمپ سوخت 

R11 - رله پمپ سوخت 

R18 - 
رله برف پاک کن جلو با 

 سرعت باال

FB34 15A برف پاک کن جلو 

R14 - برف پاک کن عقب 

FB47 25A ذخیره 

FB39 7.5A EMS IG 

FB44 5A EPS IG 

FB41 5A  ابزار ترکیبیIG 

FB40 10A 
 TUCنور پشتیبانی کننده/ 

IG 

FB42 10A ACU 

FB43 5A ABS IG 

FB38 7.5A روشنایی در روز المپ 

R16 - 
 رله المپ روشنایی در روز

 

 مدار حفاظت شده سطح کد

FB24 7.5A صفحه تجهیزات 

FB35 10A 
برف پاک کن عقب/ موتور 

 شیشه شوی

R13 - رله المپ مه شکن جلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

تعویض   BAICبعضی فیوزها باید توسط نماینده مجاز

  BAICشوند. برای جزییات لطفاً با نماینده مجاز

 مشورت کنید.

 

 نکات

شده است که محتویات باال مربوط به فیوز قابل تضمین

استفاده  روش استفاده برای هر مدل خودرو است. برای

از فیوز، لطفاً آن را در خودرو خود بررسی کنید. فیوز 

 دیگربه مدل  ییممکن است کمی از مدل خودرو

 متفاوت باشد.

این احتمال وجود دارد که یک دستگاه الکتریکی مجهز 

باشد وهمچنین احتمال دارد برخی از  چند فیوزبه 

 .مشترک داشته باشندهای الکتریکی فیوز دستگاه

 هشدار

استفاده از هرگونه فیوز نامناسب یا تعمیر شده ممکن 

یا تصادف دیدگی و سوزی یا آسیباست باعث آتش

 مرگبار شود.



 تعویض المپ 240

 

X25 

 تعویض المپ

توانند بعد از جدا شدن بقیه اجزا تعویض هایی که میحباب المپ

موتور تعویض  داخلی محفظه هایی که باید در بخششوند و حباب

متخصص تعویض شوند. بنابراین اگر تعویض  افرادشوند باید توسط 

شود که برای تعویض کردن حباب المپ ضروری است، توصیه می

مراجعه کنید. برای مشخصات حباب   BAICبه نماینده مجاز

مراجعه  256در صفحه  "مشخصات حباب"المپها لطفاً به بخش 

 کنید.

 هشدار

لطفاً که در حال کار کردن در قسمت موتور هستید وقتی

 بسیار مراقب باشید!

فشار مشخصی وجود دارد و در هنگام  المپ در حباب

مراقب خطر -ترکیده شود تعویض ممکن است

 دیدگی باشید!آسیب

و چراغ  خودروهنگام تعویض حباب، لطفاً ابتدا سوییچ 

 را خاموش کنید!
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 استارت اضطراری

کند اگر موتور به دلیل اینکه باتری مقدار زیادی از برق را تخلیه می

روشن نشد. لطفاً خودرو را با وصل کردن باطری خودرو دیگری 

توسط کابل اتصال دهنده، روشن کنید. در چنین شرایطی لطفاً به 

 نکات زیر توجه کنید:

 12 باید شودمی استفاده برق منبع عنوان به که باطری ولتاژ ●

(  نباید کمتر از باطری که برق خالی کرده Ahولت و ظرفیت آن)

 است باشد.

 اطراف فضای که کنید استفاده دهندهاتصال کابل از زمانی فقط ●

 توسط شدهبیان هایتوصیه از و باشد بزرگ کافی اندازهبه

 .کنید پیروی کابل تولیدکننده

 عایق الکترود نگهدارنده به مجهز دهندهاتصال کابل از فقط ●

 فاده کنیداست

 نکات

 60یا   55ظرفیت باطری نصب شده بر روی این خودرو 

خاموش  _ آمپر ساعت هست) مجهز به عملکرد روشن

 درجا هست(

 

 

 

 هشدار

خطر انفجار  -زده است را شارژ نکنید باطری که یخ

برای باطری یخ نزده، در هنگام شارژ وجود دارد! حتی 

یا باعث  ریز وشدن الکترولیت باطری ممکن است سر

 زده را تعویض کنیدخوردگی شود لطفاً باطری یخ

 

 اطالع

در حالت باتری به باتری دو خودرو نباید با یکدیگر 

تماس داشته باشند. در غیر این صورت وقتی قطب 

سرعت مدار به اند،مثبت هر دو باطری به هم متصل

 بسته خواهد شد و ممکن است خطری رخ دهد.

قبل از انجام هر عملیات مربوط به باطری مطمئن باشید 

های ایمنی مربوط به کار کردن دقت دستورالعملکه به

 ها پیروی کنید.با باطری را بخوانید و از آن

 دهندهکابل اتصال

اتصال مثبت را وصل دهنده، ابتدا قطب هنگام اتصال کابل اتصال

 کنید و سپس قطب اتصال منفی متصل کنید.

 

 . سوییچ استارت را خاموش کنید1

(را به قطب مثبت )+( باطری که برق 1. یک طرف کابل قرمز )2

 «A»خالی کرده متصل کنید 

( باطری که تولید برق -(به قطب منفی )2دیگر کابل را ). طرف 3

«B»کند وصل کنیدمی
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( باطری که تولید -(را به قطب منفی )3. یک طرف کابل مشکی )4

اتصال منفی (  به 4و طرف دیگر را )« B»کند وصل کنیدبرق می

یا هر جز «  A»برق خالی کرده  روی سیلندر و بدنه خودرویی که

 سیلندر موتور متصل است وصل کنیدآهنی که به بدنه 

کند را روشن . موتور خودرویی را که باطری آن تولید برق می5

کنید و بگذارید درجا روشن بماند، سپس موتور خودرویی را که 

باتری خالی کرده استارت بزنید. لطفاً وقتی موتور خودرویی را که 

بماند تا باتری خالی کرده روشن کردید، بگذارید برای مدتی روشن 

 شده را شارژ کند.دینام را قادر کند که باطری خالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

 تماس از و کنید وصل درست را دهندهاتصال کابل ●

 کنید. خودداری موتور متحرک هایقسمت با کابل

سیستم  لطفاً  دهنده،اتصال کابل کردن قطع هنگام ●

شیشه عقب خودرویی که برق خالی  گرمکن یا تهویه

ولتاژ تولید شده به  یکرده را روشن کنید تا مقدار زیاد

 دلیل قطع اتصال کابل را کاهش دهد.

 هنگام در لطفاً کابل، موفق اتصال از اطمینان برای ●

سرعت درجا روشن نگه  با را ماشین کابل کردن قطع

 دارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

دهنده ممکن است باعث اتصالاتصال نامناسب، کابل 

 انفجار باطری و آسیب جدی شود.

 و است خطرناک بسیار ای منطقه موتور قسمت ●

 مرگ یا تصادف باعث است ممکن نامناسب عملکرد

 .شود

 به را منفی کابل مستقیما که کنید حاصل اطمینان ●

ی باطری که شارژ خالی کرده وصل نکنید در منف قطب

تولید شده در لحظه اتصال کابل غیر اینصورت جرقه 

ممکن است باعث جرقه گاز متصاعد شده توسط باطری 

 و انفجار شود.

 قسمتی هر به را منفی کابل که کنید حاصل اطمینان ●

 اینصورت غیر در نکنید متصل ترمز یا سوخت ازسیستم

 رخ دهد. سوزی آتش است ممکن

ای در آن نزدیکی  شعله که کنید حاصل اطمینان ●

 رخ انفجار است ممکن اینصورت غیر در روشن نباشد

 .دهد
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 کشی اضطرارییدک

قسمت جلویی خودرو به حلقه بکسل مجهز است و قسمت پشتی 

شما خراب یا  یخودرو نیز به حلقه بکسل مجهز است. اگر خودرو

درگیر هرگونه تصادف شد، می توانید خودرو را به وسیله حلقه 

 بکسل جلو یا عقب بکسل کنید.

 اطالع

از حلقه بکسل برای بکسل کردن هیچ خودرویی 

استفاده نکنید و از آن برای یدک کردن یدک کش 

 استفاده نکنید.

مطلوب ترین روش بکسل استفاده از تریلر یا  باال برنده ی کششی 

بکسل )با چرخ های جلویی که از زمین فاصله دارند.( اگر  می باشد

چهار چرخ خودرو در هنگام عملیات باید کامال روی زمین  شد

 باشد، لطفاً به یاد داشته باشید:

 کنید روشن را خطر هشدار چراغ ●

اهرم تعویض رای مدل خودرویی که مجهز به دنده دستی است، ب ●

قرار دهید و برای مدل خودرویی که  الصدنده را در وضعیت خ

 Nمجهز به دنده اتوماتیک است، اهرم تعویض دنده را در وضعیت 

 قرار دهید.

 وسیله را از قسمت جلو بکسل کنید.

 

 میباشدمحل اتصال قالب یدک قسمت نشان داده در شکل 

بکسل و آچار چرخ را از جعبه ابزار داخل صندوق عقب  حلقه. 1

 بیرون آورید.

. درپوش را با پیچ گوشتی بلند کنید و آن را روی خودرو معلق 2

 بگذارید.

. در جهت نشان داده شده با فلش، حلقه بکسل را داخل سوراخ 3

 بچرخانیدو  وارد کنیدرزوه شده بکسل در سمت راست سپر ماشین 

 تا محکم شود.

محکم . آچار چرخ را وارد حلقه بکسل کرده و حلقه بکسل را 4

 کنید

. بعد از تکمیل شدن عملیات بکسل، حلقه بکسل را به ترتیب 5

کنیدنصب دوباره معکوس شل کنید و سپس درپوش سپر را 
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 بکسل کردن خودرو از موقعیت عقب

 

قسمت نشان داده شده در شکل قسمتی است که خودرو از آن جا 

 می تواند بکسل شود و حلقه بکسل هم وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 بکسل را خودرویی هیچ تواند نمی تجربه بی راننده ●

 .دهد می رخ تصادف صورت این غیر در کند،

 کنید حاصل اطمینان خودرو، کردن بکسل هنگام در ●

 صورت ای حرفه فرد یک دستورالعمل تحت عملیات که

ممکن است خودرو آسیب صورت این غیر در گیرد،

 ببیند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع

 روشن را خطر چراغ باید شده بکسل خودرو راننده ●

 .کند پیروی همربوط محلی قوانین از و کند

 می بکسل را اتوماتیک دنده به مجهز خودرو وقتی ●

 استفاده کمکی های چرخ یا کش یدک کف از لطفا کنید

در وضعیت بکسل باشد،  Nدنده  با خودرو اگر کنید

ممکن است دنده اتوماتیک آسیب ببیند همان طور که 

ض دنده در مدل خودرو مجهز به دنده دستی، اهرم تعوی

 کنید. را در وضعیت خالص تنظیم

 برای آهن یا آهنی زنجیر سیمی، کابل از استفاده ●

. رساند آسیب خودرو بدنه به است ممکن کردن، یدک

 طناب غیر آهنی استفاده کنید از است بهتر

 داشته نگه افقی بکسل سیم که کنید حاصل اطمینان ●

باشد، ممکن است به بدنه خم شده  بکسل سیم اگر شود

 خودرو آسیب بزند
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 کردن خودرو بکسل

کردن خودرو ضروری باشد، توصیه می شود که  بکسلاگر 

 و یا نمایندگی  BAICعملیات را توسط نماینده مجاز 

، هنگام تماسانجام دهید.  حمل و نقل خودرشرکت  های

 .لطفاً به آنها نوع خودرو یدک کشی که نیاز دارید را بگویید

از روش مناسب بکسل کردن برای جلوگیری از آسیب زدن 

حمل و نقل شرکت  های نمایندگیه کنید استفاد خودروبه 

با قوانین ملی و محلی مربوط به یدک کشی آشنا  خودر

 هستند و شما باید از آن ها کمک بخواهید!

 بکسل از جلو

 

 هشدار

وقتی چرخ را باال می برید لطفا اطمینان حاصل کنید که 

قسمت عقب خودرو بکسل شده با زمین فضای کافی 

اینصورت در طول بکسل سپر و قسمت زیر دارد. در غیر 

 خودرو بکسل شده آسیب خواهد دید

 بکسل از عقب

 

 هشدار

لطفا اطمینان حاصل کنید که درحالی که چرخ های جلو 

روی زمین هستند آن را بکسل نکنید، در غیر اینصورت 

 دنده اتوماتیک ممکن است آسیب ببیند.
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 جابجایی با خودرو بر

 

 هشدار

ترمز دستی استفاده کنید هر چهار چرخ را تنظیم از 

 ضطراریکرده و از حرکت خودرو در شرایط ترمز ا

 خودداری کنید.

 استفاده از یدک کش

 

 هشدار

از یدک کش باالبر برای بکسل خودرو از قسمت جلو یا 

عقب استفاده نکنید، در اینصورت بدنه خودرو ممکن 

 ببیند. آسیب است
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 مشخصات فنی. ٦
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 VINکد شناسایی

 

نوشته شده است در سمت  درب موتورمحفظه داخلی  انتهای (  در قسمتVINشماره شناسایی خودرو)

جلو، همان طور که در شکل  کمکو زیر صندلی  سمت کمک راننده ،ستون راستو سمت  چپ داشبورد

 شده اند( خودروها در شکل نشان داده VINاز  نمونه ایشده )نشان داده 

 

 کند:ع شده که اطالعات زیر را فراهم می، واق Bپالک محصول در ستون سمت راست 

 VIN خودرو شناسایی شماره ●

 مدل؛ و برند ●

 موتور؛ قدرت بیشینه و موتور مدل ●

 مجاز؛ وزن حداکثر و موتور حجم ●

ید.تول تاریخ و صندلی تعداد ●

 

  

 BAIC MOTORتولید شده توسط چین 

 شماره ی شناسایی خودرو

 BAIC International Iranianبرند: 

Investment LLC. 

 A151نوع موتور: 

 1499MLحجم موتور: 

 5تعداد صندلی: 

 BJ7151U3DAمدل کامل خودرو: 

 کیلووات 82نهایت قدرت خالص موتور: 

 1553kg：حداکثر وزن کلی مجاز

 2015تاریخ تولید: مه 

LNBSCUAK1FR000605 
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 گیربکسمدل موتور و 

 

 

( نزدیک قسمت B( و مدل دنده دستی )فلش Aشده مدل موتور )فلش طور که در شکل نشان دادههمان

( در قسمت انتهایی عقب Cاتوماتیک )فلش انتهایی موتور است که درگیر با دنده دستی است. مدل دنده

 شده است. پوشش دنده و سمت چپ خودرو نشان داده
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 خودرو پارامترهای کامل

 ابعاد

 

 

 

 ابعاد پارامتر ها

 4110 (mmطول کلی )

بدون احتساب آینه کلی ) عرض

 (mm( )های جانبی
1750 

  1545/1583 (mmارتفاع کلی )بدون بار( )

فاصله بین محور جلو و  محور عقب 

 (mmخودرو )
2519 

 861 (mmتعلیق جلو)

 730 (mmفنربندی عقب )

 1467 (mmجلو ) های  چرخفاصله 

 1453 (mmعقب ) های چرخفاصله 
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مشخصات

هاپارامتر 

A131A151A151واحدآیتم

وزن کلی 

㎏

111911391153

452/  674/445687/452701محور بارجلویی/ محور بار عقب

151915391553بار مجاز طراحی شدهنهایت 

742/  785/734797/742811محور بارجلویی/ محور بار عقب

151915391553حداکثر وزن کلی مجاز

742/  785/734797/742811بارجلویی/ محور بار عقبمحور 

400نهایت ظرفیت قابل حمل )شامل مسافران(
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پارامترهای موتور

 پارامتر ها
BJ7131U3DM、

BJ7131U3DMB 

BJ7151U3DM、BJ7151U3DMB、

BJ7151U3DM-BSG、

BJ7151U3DMB-BSG 

BJ7151U3DA、BJ7151U3DAB、

BJ7151U3DA-BSG、BJ7151U3DAB-

BSG

 A131A151 مدل

چهار سیلندر خنک شونده با آب  EFIموتور بنزینی  نوع

 و باالتر 93-92 سوختاکتان درجه 

 IV/ V آالیندگی استاندارد

 φ75 φ75 (mmقطر سیلندر )

 75.4 84.8 (mmپیستون ) جابجایی

 1332 1499 (mm) موتور حجم

 10.5：1 تراکمنسبت 

 6000/  85 6000/  75 )کیلووات/)دور/دقیقه(نهایت قدرت/ سرعت 

 3800/  148 3800/  128 حداکثر گشتاور/ سرعت )نیوتن متر/)دور/دقیقه(

 6000/  82 6000/  72 حداکثر قدرت خالص /سرعت )کیلووات/)دور/دقیقه(

 3800/  142 3800/  125 حداکثر گشتاور خالص/سرعت )نیوتن متر/)دور/دقیقه(

 )دور/دقیقه( ایده آل دور موتور
AC  :30 ± 700خاموش 

AC  :30 ± 800روشن 

AC  :30 ± 700خاموش 

AC  :30 ± 800روشن 

 240≥ 240≥ مصرف سوخت )گرم/کیلووات. ساعت( میزانحداقل 
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پارامتر عملکرد اصلی

واحدپارامتر
پارامترهای اجرایی:

A131A151A151

 توانایی هدایت

خودرو

mm≥167/≥142≥174/≥150زمین )بدون بار/ بارکامل(حداقل فاصله از 

زاویه ی شکسست سطح شیب دار )بدون بار/ 

 بارکامل(
（°）

18/1419/15

17/1618/17)بدون بار/ بارکامل(حملهزاویه 

30/2331/24)بدون بار/ بارکامل( شکستزاویه 

m≤10.9حداقل قطر چرخشفرمان

عملکرد 

دینامیکی

km/h160سرعت حداکثر

 ~ 0زمان شتاب گرفتن در تمام دنده ها از توقف )

 کیلومتر / ساعت( 100
s≤14≤12≤15

35≤38≤38≤（%）زاویه شیبحداکثر 

کارایی 

اقتصادی

کیلومتر /  50فاصله سرخوردن در سرعت اولیه 

 ساعت
m≥650  

 90مصرف سوخت در سرعت ثابت )

 کیلومتر/ساعت(

L/100km

5.85.785.73

 120مصرف سوخت در سرعت ثابت )

 کیلومتر/ساعت(
8.18.138.71

6.8≥6.1≥6.1≥ترکیبیمصرف سوخت   
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ظرفیت

)ظرفیت( ۴۵(Lسوخت ) باک

4.3(Lروغن موتور و فیلتر )

5.59(L) یکاتومات دنده جعبه روغن

2.0(Lدنده دستی ) جعبه روغن

4.5(Lخنک کننده )مایع 

3.0(Lمایع شستشو شیشه جلو اتومبیل )

بازدید شود(Lروغن ترمز )

تعلیق

تعلیق مستقل مک فرسونتعلیق جلو

H-type پبچشیتعلیق میله فنربندی عقب

تنظیم زوایای چرخ جلوپارامتر 

ˊ0.5º±30－زاویه خمیدگی چرخ جلو

ˊ30±ˊ38°2انحنای میل سگدست

ˊ30±ˊ45°12شیب میل سگدست

ˊ10±°0زاویه همگرایی چرخش جلو )یک طرفه(

تنظیم زوایای چرخ عقبپارامتر 

ˊ18±°1－زاویه خمیدگی چرخ عقب

ˊ15±°0.16زاویه همگرایی چرخ چپ / راست عقب
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چرخ ها

الستیک زاپاس عقب چرخ جلو / چرخ آیتم

kPa/230 kPa 420 k Pa 230 باد الستیک

اندازه رینگ
J 6×15چرخ استیل 

 J 6×6چرخ آلومینیومی 
T 4×  5چرخ  فوالدی 

اندازه تایر
195  /55 R 15

205  /50 R 16
T 125 /80 R15

سیستم ترمز

15—8حرکت آزاد پدال ترمز )میلی متر(

برای اصطکاک صفحه استفاده از محدود کننده 

)بدون ضخامت ورق پشتی(  و هشدار ترمز جلو

)میلی متر(

2

داده های برقی خودرو

مطابق باطری سازندهنوع باتری

Ah 60باتری ظرفیت

( زمین-، منفی )V 12ولتاژ و الکترود

AC 14 V / 110 Aدینامنسبت )چرخش( گشتاور 
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 مشخصات المپ ها

 مشخصات مدل شرح

 ترکیی جلو چراغ

 H1 12 V/55 W نور باال )هالوژن(

 H7 12 V/55 W نور پایین )هالوژن(

نورِ چراغ موقعیت 

 جلو
W21/5W or W5W 12 V/5 W 

نورِ چراغ راهنمای 

 جلو
PY21W 12 V/21 W 

 H11 12 V/55 W نورِ چراغ های مه شکن جلو

 W21W 12 V/21 W المپ دنده عقب

 PY21W 12 V/21 W نورِ چراغ راهنمایِ عقب

 P21W 12 V/21 W المپ ترمز

 LED 12 V/5 Wیا  P21 / 5W چراغ موقعیت عقب

 P21W 12 V/21 W چراغ عقب مه شکن

 LED 12 V/3.6 W چراغ ترمز نصب شده در باال

 W5W 12 V/5 W چراغ پالک

 C5W 12 V/5 W المپ سقفی

 C10W 12 V/10 W المپ صندوق عقب

 W21/5W 12 V/21 W روزروشنایی در المپ 
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. اطالعات تعمیر و نگهداری7

258............................................................................................................................... اقدامات نگهداری و خدمات 

259......................................................................................................................... برگه اطالعات تعمیر و نگهداری
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اقدامات نگهداری و خدمات

به دو نوع  خودروو داده های فنی  مشخصات تعمیر و نگهداری 

تقسیم می شود. لطفا با توجه به مشخصات فنی، تعمیرات مربوطه 

 را انجام دهید.

و نگهداری را در شرایط نرمال و  سرویس دوره ای، داده های فنی

سخت مورد بررسی قرار داده و اطالعات دقیقی در اختیار شرایط 

 .شما قرار میدهد.

استفاده می کنید، لطفا اگر وسیله نقلیه خود را اغلب در شرایط زیر 

سخت و تحت تعمیر و نگهداری مطابق با دستورالعمل برای شرایط 

 انجام شود: فشار خودرو

و یا اغلب در معرض هوا  اکگرد و خپر از   مناطق در رانندگی ●

 با نمک یا آب نمک.

یا  ناهمواریا جاده های  نا مطلوب های جاده در رانندگی ●

 کوهستانی.

 سرد اطقمن در رانندگی ●

برای مدت زمان طوالنی کار کند و یا  زیاد سرعت با موتور ●

 در فصل سرد. طوالنیرانندگی برای یک فاصله 

 ترمز اضطراری.در استفاده از  باال وتعداد ترمز از مکرر استفاده ●

 کنید کش یدک را خودرو ●

 وان تاکسی یا ماشین اجاره استفاده می شود.عن به ●

 شهری مناطق در سنگین ترافیک در آرامی به آن رانندگی زمان ●

رانندگی  زمان کل ٪50 از بیش درجه، 32 باالی دمای تحت

 میباشد.

 درکیلومتر در ساعت  120 باالی سرعت در آن رانندگی زمان ●

 .میباشدرانندگی  زمان کل ٪50 از بیش درجه 30 از باالتر  دمای

 حد از بیش بارگذاری ●

اطالع

وجود داشته باشد که یک قطعه خراب اگر نشانه ای 

یک قطعه کار نمی کند،  که یددشده یا اگر مشکوک ش

 تعمیراقدامات جهت  و لطفا وسیله نقلیه را بازرسی 

 انجام شود.
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و سرویس های دوره ای برگه اطالعات تعمیر و نگهداری

آیتم تعمیر و نگهداری منظم

ماه )با  3کیلومتر /  5000 سرویس اولیه

زودتر خرید(، هر کدام که تاریخ توجه به 

 فرا برسد

 6کیلومتر /  5000دوره ای هر  سرویس

ماه )از زمان آخرین تعمیر و نگهداری( 

 زودتر فرا برسدهر کدام که 

توضیحات تکمیلی

روغن موتور
A131●● شود. تعویضکیلومتر در شرایط سخت  2500برای هر

A151●● شود. تعویضکیلومتر در شرایط سخت  2500برای هر

فیلتر روغن موتور
A131●● تعویضکیلومتر در شرایط سخت  2500برای هر

A151●● شود. تعویضکیلومتر در شرایط سخت  2500برای هر

تعویض روغن جعبه دنده

GL-4 

75W-90
——

بعدی:  تعویضسال؛  1کیلومتر /  15000اول:  تعویض

 سال. 2کیلومتر /  30000

F15-5MT——
زودتر فرا )هر کدام سال  2کیلومتر یا هر  40000هر 

 شودتعویض ( برسد

SSII-4AT—— کیلومتر بازدید و تعویض شود. 60000هر

شمع موتور

A131——
زودتر فرا )هر کدام سال  1کیلومتر یا هر  20000هر 

 شودتعویض ( برسد

A151——
زودتر فرا سال )هر کدام  1کیلومتر یا هر  20000هر 

 شودتعویض ( برسد

——فیلتر سوخت
زودتر )هر کدام کیلومتر یا یک سال  10000در  تعویض

 (فرا برسد
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آیتم تعمیر و نگهداری منظم

ماه )با  3کیلومتر /  5000 سرویس اولیه

زودتر خرید(، هر کدام که تاریخ توجه به 

 فرا برسد

 6کیلومتر /  5000دوره ای هر  سرویس

ماه )از زمان آخرین تعمیر و نگهداری( هر 

 زودتر فرا برسدکدام که 

توضیحات تکمیلی

○○یلتر هواف

شود. در  تعویضکیلومتر  10000یا  ماه6فیلتر باید هر 

کیلومتر  5000ماه یا  3شرایط سخت، فیلتر باید هر 

 جایگزین شود.

○○A / Cفیلتر هوا 
زودتر فرا هر کدام که ) ماه 6کیلومتر یا هر  10000هر 

 شود تعویض( برسد

یا تسمه موتور را برای هر گونه ترک، ذرات معلق، 

 فرسودگی چک کنید و کشش آن را تنظیم کنید.
○○

○○سرعت موتور در حالت درجا

کارتل بررسی کنید که آیا سیستم کنترل تهویه مطبوع 

 است یا خیر. عادی روغن
——

هر کدام که ) ماه 6کیلومتر /  10000برای بازرسی هر 

 (زودتر فرا برسد

○○خنک کننده موتورمایع 
زودتر فرا هر کدام که سال ) 2کیلومتر یا هر  40000هر 

 شود تعویض( برسد

——روغن ترمز
زودتر فرا هر کدام که سال ) 2کیلومتر یا هر  40000هر 

 شود تعویض( برسد

دیسک ترمز جلو / عقب: برای بررسی ضخامت و سایش 

 دیسک ترمز
○○

○○تایر / رینگ )شامل تایر یدکی(

اتصال فرمان، بدنه جعبه فرمان، گردگیر تعلیق و سر توپی 

 میل گاردان
○○

○○رادیاتور، ترمز، اگزوز و خطوط لوله سوخت و اتصاالت آن
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آیتم تعمیر و نگهداری منظم
 3کیلومتر /  5000 سرویس اولیه

خرید(، هر تاریخ ماه )با توجه به 
 زودتر فرا برسدکدام که 

 5000دوره ای هر  سرویس
ماه )از زمان آخرین  6کیلومتر / 

زودتر تعمیر و نگهداری( هر کدام که 
 فرا برسد

توضیحات تکمیلی

○○اگزوزسیستم بازرسی 

○○موتور لوال درب و متوقف کننده درب، قفل درب

، ها تجهیزات الکتریکی )از جمله پنجرهعملکرد 
 و تهویه هوا( جانبی برقی های آینه

○○

: اطالعات حافظه خطا در کنترل یتست کامپیوتر
 کننده ها 

○○

○○تجهیزات برف پاک کن و شستشو

○○باتری

○○و بررسی المپ داخل / بیرونی صفحه کیلومتر

○○سرویس دوره ایتنظیم مجدد کیلومتر 

○○ترمز دستی

برای بازرسی ظاهری ضربه گیر چهار چرخ و کمک 
هر گونه اتصال شاسی  کهفنر؛ برای بازبینی این 

 شل شده است
○○
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تاریخ ماه )با توجه به  3کیلومتر /  5000 سرویس اولیه آیتم تعمیر و نگهداری منظم

زودتر فرا برسدخرید(، هر کدام که 

ماه  6کیلومتر /  5000دوره ای هر  سرویس

)از زمان آخرین تعمیر و نگهداری( هر کدام 

 زودتر فرا برسدکه 

تکمیلیتوضیحات 

○○عملکرد کمربند ایمنی

○○عملکرد سانروف

○○A / Cسیستم  تخلیه آبخروجی 

قدرت، ترمز، سر و صدا، دنده ها رانندگی: تست 

 و غیره
○○

مراجعه کنید توضیحات تکمیلیبدان معنی است که شما باید به  "-" به معنی بازرسی ○ به معنی تعویض ●توجه: 
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ضمم ت ریک مم  سممس یقممت اممر اس خمم م صو ت شرمممس مایممگذا خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم     مما تاممش مص  

صمما و ن  د مم توس تد وممگصون وممگص  وی ممم ماشگ ممما ت ممت صتشکطممس وت سممس ص مما میمورممس   م  مم  ن صو  د مم توس    رگخممم 

سمخ  .

همممس رگضمم و صتص  خمم   صو ت ممت صتشکطممس سممم وممگصونس  سقممشس سممس ممم و وممگصونس خمم م  تیش مممذ سکوممژ تم م ممما ن ن   ممژ

خ م مش منا وگته  سگص.

صو  قمم ا تیمما امممساس ومم مما ن اممکن ا  امممساس همممس رممممر تد ومم ممرژ رممس سممک ونس وممگصون س خمم م ت  ممم  خمم    

تیمما مممژ خممگص. تیمما ت ممت ت حفممما سممکتس ی ممو خممکت خ  ممموت شژ ن توتجممس ومم مما س شممک صو مکت رممما سرمم س ضممکنوس 

.د  تاا رس   م ن  ژ م مد سک س مکسگط وت صو پم م  هک اکن ا ر   ر   م   تاا ن ذ

مقدمه
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وک مم تو ماشممک    وی ممم  رگ ممس تکمم  مم  صو ت ممت صمم اس ممریممما وممگصونس خمم م سیممگو ص  مم  ن وگت ممم رگاممخ   م نمم  ژ 

ر   ر خگص.

تمضم ممشکس:    م ک ن تمضم   م ن  ژ: 

شماره شایسنوع و  مدل خودرو

تاری    خ تحویلشماره پالک

آدرسنام مالک

کد  نمایندگ تلفن

شناسنامه خودرو
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 رگ س

راگ ر صه  وی م  صو صگوا ت شامو ممو  ا سس خرص ص دک  ت ت صتشکطس وت سس ممو       

سکتس ت  م  اکن ا همس صنو  تس سس   م ن  ژ همس م مد خکرا اکمم س  تتوس ت کت  م  سم   مکت رس   م     یش م 

 ( صتخشس سمخن  وت تاش مص    م    ن  موت شژ وگتهن  سگص.BAIC یرما تصرژ خکرا سم   وت رس  و  )

تاخ   م ن  ژ همس خکرا اکمم س  تتوس ت کت  م  سم   صتوتس م موا ن صت ش سکتس وتع ف ب وگصون خ م هقشن  ن د ک 

 ظک خکرا سم   صنو  همس ذد  وت ص    ت   رم س شک ت و مما وت سکتس  رب وضم ا خ م  توتجس صهن .

ای در  نمایندگ  های مجاز انجام رسویس های دوره
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اکن ا همس صنو  تس م یمخ ممو  ماشک   توتجس رممر و مما  موت شژ منگط سس ت  م  منظم 

 

مــــدت زمــــان گــــارانتی بــــراي محصــــوالت شــــرکت ســــرمایه گــــذاري ایرانیــــان بایــــک بــــه مــــدت 4 
ســــال یــــا 100هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) مى باشد.

 رر ما  موت شژ

میمممس  سمممم    مممس صو ت مممت صتشکطمممس  مممم   تاممما خمممکرا اممکمم س  مممتتوس ت کت  مممم  سم ممم  توتجمممس  مممموت شژ سمممس رر مممس 

مایممگذا رگو مم س ت ممت خممکرا   مما ییممگو ت   نممم  سممس ر   مما رگو مم تا ن وتممع رر ممس ت ممکتصتا مکسممگط سممس اممموا 

 ت مممژ   م مم . تاممش مص   یرممما نمگ شمممد وممگصون سممم مکت رممس سممس   م نمم  ژ همممس اکتاممک رمممگو  ومم مما وممگص وت رضمم 

ایط  گارانت   رسر



267

X25 

تد  یرممما ن وممگتدمژ رممس وممموه تد خممی س ومم مما پمما تد تممکنع خممکرا سم مم  رگد ممع ن فکضممس م مممگ    م شگت مم  سممس 

 ممگو  مسممر رممگ  ژ ونس ت  نممژ وممگصون خمم م رمممت ک من ممژ سدممتتوص رممس خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم  همم   

 امم ب همممس سممس ن ممگص  ممم   تد     یرممس وت  ممموت شژ  گ ممس مقممتگو شژ صو  یمممو      تخممشس ن  یرممس مممگوص  ظممک ن 

 رگته  رکص.

م ا  موت شژ

(  مم ت  ممممس ی م مما تد یاممگن میممکخ رننمم  م  وممگصون 12خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم  سممس تاممشنمصممص )

ندتوا  9/12/1393ممممگو   583552/60سمممس پ ممممن مص خممم مو   22/1/1395میمممگس ه تممما ند مممکت  صو  رقمممس 

هممم تو  40ممممم  ن  مممم  24 مممموت شژ ر مممم  مایمممگذا ومممگصوت سمممس مممم ا  96موا  تد تسشممم تس اممممومرممم   نر ممم صمممنرا

وممتت خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم    مما ی ممو  ر رممگمشک )هممک رمم ت  دنصرممک تممکت سکامم (صو  ظممک  کتشممس تامما.

وضممم ا منمم س ممممشک م  ن توتجممس ومم مما س شممک صو وتاممشمس ومم مما پمما تد تممکنع رر ممس مایممگذا خممکرا وت سممس 
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مـــدت4 ســـال یـــا 100 هـــزار کیلـــومتر گـــارانتی میکنـــد. ضـــمنا، گـــارانتی محصـــوالت فروختـــه شـــده قبـــل از 

تـــاریخ تصــویب نامــه منــوط بــه زمــان قیــد شــده در قــرارداد فــروش مــی باشــد.(احتمال تغییــر زمــان گــارانتی 

محصــوالت باتوجه به تصمیمات شرکت سرمایه گذاري ایرانیان بایک وجود خواهد داشت) 
ممم ا ضمم م ا صو رممموا  ممموت شژ صوه  کص مم   ن تد دمممم  راگ ممر وممگصون سممس تنومم ت وک مم تو میمممس  سممم خممکت خ منمم وه 

صو ت ت صتشکطس توتجس مژ  کصص.

شد- منقضخواهد خودرو گارانت و  تضمی به نسبت تعهداتکارخانه ای دوره های رسویس یا و  اولیه رسویسهای انجام عدم صورت .در

توجه

وری است در  حفظ ونگهداری آن تا  پایان دوره  گارانت    کارت  گارانت   خودرو  همراه با  سایر  مدارک در  زمان تحویل خودرو  به اولی    خریدار  تحویل یم  گردد . ض 

.دقت نمایید . نمایندگ  ها  فقط با  ارائه اصل  کارت  گارانت   مجاز  به ارائه خدمات  گارانت   یم باشند
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صو صنو   ممموت شژ رر ممس  یرممما وممگصون سممس تاممشکنمس  یرمممرژ رممس صو ت ممت صتشکطممس سممم رگ ممس سممس خممکت خ منمم وه صو   

تخمو  خ   تاا )طنم  س تد وامظ مگتص ن  م رمورکص مم ر صتخشس سمخ  ( مم گو  موت شژ سگص  ن 

 س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم   ممممشک م  مممژ رگت نمم  سممکتس تاممش مص  تد    سممس   ممژ تد   م نمم    مس م مممد خممکرا اممکمم

مکت رس   م ن .

مگتوص ذرک خ   صو ذ ر صتوتس  موت شژ مش منا تد  موت شژ تصرژ وگصون مژ سمخ .

ض م ا پگا   ژ س  س

 ممموت شژ پگامم   ژ وممگصون صو سکتسممک اممگوت  خمم    یرممما س  ممس سمم و ر د مم  دص ممژ تد رمممو   خممکن   ممموت شژ سممس 

م ا اس امو مژ سمخ .فیموا د   دص ژ سس مرنژ د   دص ژ س  س س و ر  اص تنژ صو رگو    م مگتص 

ر ت ممت سنمم    ممژ تامما.د   دص ممژ سمم و ر امم ر ت دموس ریمممصخ پک   ژ و مم   مخممژ تد سکوممگوص اممن  ن   ممک  خمممم

سمخ .
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ض م ا و   وگصون

 ممموت شژ و مم  وممگصون صو سکتسممک مشممگو  خمم  ) یرس رممکص (  رممکگ وگوص  و مم  پک مم  ژ  ممم و ممس رممکص  اممیو  مسممر 

ون مما ر ممم   یرممما و مم  خمم   سممس صو ممر  اممص رگو مم   ممم مممگتص تد رمممو   خممکن   ممموت شژ  سممس ممم ا اممس امممو مممژ 

سمخ . 

گارانتى قطعات به شرح ذیل مى باشد:

مدت ضمانت کیسه هوا به مدت 10 سال مى باشد(مسئولیت صحت عملکرد کلیه قطعات)

ضمانت صفحه کالچ نصف ضمانت

ضمانت باترى نصف ضمانت

ضمانت لنت ترمز 10هزار کیلومتر

ضمانت المپ 10هزار کیلومتر



ضمانت شمع 10هزار کیلومتر

ضمانت تسمه ها 10هزار کیلومتر

ضمانت برف پاك کن 10هزار کیلومتر

ضمانت کربن کنیستر 18 ماه یا 30هزار کیلومتر

ضمانت کاتالیست کانورتور 18ماه یا 30هزار کیلومتر

ضمانت حسگر دوم اکسیژن 18 ماه یا 30 هزار کیلومتر

ضمانت الستیک معادل ضمانت
 

سیستم پخش صوت مسئولیت ارائه  به عهده شرکت عرضه کننده خودرو مى باشد
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  یرممما ن مممگتصس مم نمم  ون ممت هممم )  ظ ممک ون ممت مگرممگو ن   ممکس ا (   مم رممما ) ظ ممک مممم ع ضمم   مم  ن مممم ع خ مممس

 موت شژ   ژ سمخ .( خممر  ت رشکهم )  ظ ک ت رشک سن  ت   هگت ن ون ت(   خگس

رگ س

صو صنوت   موت شژ صو صگوا ن گص ت کتص صو  یرما تصرژ وگصون خممر ) مگرگو ن   کس ا ( رس   مد سس 

ررگ ض رممر ن م وتع ت کتص صتخشس    یرما ن مگتص میکتژ ررگ ضژ وت دم  مژ سمخ .
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مگتوص وموه تد پگخش  موت شژ

خممم گو  مممموت شژ ف ممم رم   مخمممژ تد  د ممم توس  ممنمامممب ومممگصون رگامممخ وک ممم تو ممممژ سمخممم . خمممکرا ممممگتوص ومممموه تد 

اکمم س  تتوس ت کت  م  سم   سس خ م رگص س مژ رن  صو  د  توس وگصونس وگص ه گتو  ص ا   م   .

 ق ا هم ژ رس صو تتک ریمصخ  م ضکسس  ا ب ص    ت  .-1

وممگصون  یممب خمم   ت مم  ن  یممب    ممم سممس  یرممما ص دممک وممگصون  امم ب یرممما ن ر    ترممژ رممس سیممگو تضمممتژ ونس -2

دص  سمخمم  مم نمم  ا قممشم همممس صممگرژ    یممب صدص  ممکن   ممک  رممس سمفمم  رغ  ممکتا صو امم م رمممژ ن ت ممکتصتا تنممژ 

صو وگصون خگص.

تد س ت وتشت و   وگصون صو تتک ریمصخ ن سکوگوص تخ مء ومو ژ  ن مگتص خ   م ژ سس س  س.-3

ایط  گارانت   رسر



274

X25 

سممک رمممر ص رموخممنمن  ممموت شژ خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم  سممس فرمما فمم   ت  ممم  ف ممگسژ رممس سنممم -4

اکن ق مس صنو  تس ماکو ت  مص خ   سمخ   خممر  موت شژ   ژ سمخ .

ف ممگس  مخممژ تد فمم   ت  ممم  ومم مما صنو  تس میمممس  سممم خممکت خ منمم وه صو رشمس ممس وتهن مممس میممکخ رننمم   وممگصون-5

سمفمم  وممکنه م  گفممس همممس مممکریخ وممگصون سممس ومم ما مممگوص  ظممک   تد خممکت خ  صو خممی س   م نمم  ژ همممس م مممد 

رض  ت مژ  کصص.

رر  مممکتا ن رغ  مممکتا صو رر  ک مممم    کم ممممد مم نممم  صامممش موس صو ا قمممشم مگرمممگو ن  مممکس ا ن ص  کت قممم ر ن-6

 رغ  ممک صو امم م رمممژ وممگصون ن صاممش موس صو ر رممگمشک وممگصون سنممم سممس رمممر ص رموخنماممم  تنممژ خممکرا اممکمم س

 تتوس ت کت  م  سم    خممر  موت شژ   ژ سمخ .

صو صگورژ رس خ مو  هگ ا وگصون ماگ خ   سمخ  تد  موت شژ وموه مژ  کصص.-7



275

X25 

وکتسژ  مخژ تد سح مس  ی رژ )ا ر ن دو وس( ن  م ت شممع ن  م خگوخ مس ا ماژ ن ت ش مفژ. -8

ت  نممژ سمس هندممم  رر  مکتا ن  مم ن ممگ   رمش اممگدس سمس صو ممرهمک  گ مس  رممش امگدس سممس صو مر فم   وفم مما ممگتوص -9

ا ر ت دموس رگاخ تتکتص صو رر  ک مه مس   ک م مد.

تاممش حگ فمممصس  یرممما تاممش حرژ  ظ کاممم ش فمممصس ر غممس سممکخ پمممگ رممت  ونمما رکممم   صمم اس رممحچ صو تتممک-10

تاش مص  خممر  موت شژ   ژ سمخ . 

د وممگصون صو ممم ا  ممگذ ژ خممممر  ممموت شژ   ممژ سمخمم .  ممموت شژتمامم  خمم   سممم کس صو تتممک فمم   تاممش مص  ت-11

سم کس تد رمو   خکن   موت شژ سس م ا    امو مژ سمخ .

پگاممم   ژ ذامممش   ن  یرمممما ذامممش  ژ صو تتمممک رگ مممر  ن فممم   تامممش مص  صو مممم ا  مممگذ ژ خمممممر  مممموت شژ  --12

ژ سمخ .  ژ سمخ .  موت شژ ذاش   تد رمو   خکن   موت شژ سس م ا خش مم  م
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ف ممگس مگرممگوس رممس صوتتممک   ممگذ  س سممس صتوممر مگرممگو صو منممم اژ رممس صتوتس ف مم   س د مممص هقممشن  ت  مممص خمم   -13

خممر  موت شژ   ژ سمخ .

ونس خ مممس خممممر  ممموت شژامم ر ت دممموس صو تتممک تاممش مص  تد ر غممس سممکخ پمممگ رممت وممکتس نصو ش  ممس وممخ تتشمممص  -14

  ژ سمخ .

ت ن ممس  ن ممگص ضمم   مم  تد د مم  دص   یرممما  مگرممگوس  رممگ  کس مممژ رنمم   ف ممگس  مخممژ تد فمم   سممم رگ ممس سممس  -15

تاش مص  تد ض    خممر  موت شژ   ژ سمخ .

ه  نممس همممس مکسممگط سممس  یرممما میممکتژ نتاممش حگ  یرممما تاممش حرژ خممممر  ممموت شژ   ممژ سمخمم .صوت ت -16

 ق ا مم سس خکح رممر ت ت  یرما مژ پکصتد م.
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و  موت شژ وگصون ن  یرماخکت خ تسیم

تسیمو  موت شژ وگصون

خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم     مما توتجممس ومم مما میرممگس تد خمم م سممس فنممگت  فضممگ وممم گتص  وممگص رامضممم 

صتوص صو ی ممو ن د مم توس وممگصون ص مما تکمم  مم . صو خممکت خ د ممک  ممموت شژ وممگصون تسیمممو ن   م نمم  ژ هممم تد توتجممس 

و مما مرتنو وگتهن  سگص.

صو صگوا ماگ خ   پحگ ممریما وگصون ن  م صاش موس صو خ مو  مگرگو  موت شژ وگصون وغگ مژ  کصص.-1

صو صممگوا صاممش موس   مما رممم رممکص  ر رممگمشک وممگصون ن ممم هممک  گ ممس رغ  ممکتا سنممم سممس رمممر ص رموخنماممم   -2

 موت شژ خکرا اکمم س  تتوس ت کت  م  سم     موت شژ وگصون تسیمو مژ  کصص.

 شژ وگصون هم ژ رس صو ام اس ن  م یمصتس  ا ب ص    ت   یشژ صوصگوا سمدامدس وغگ مژ  کصص. موت-3
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صو صممگوا فمم   وفم مما  ت  ممم  اممکن ا همممس صنو  تس صو   م نمم  ژ همممس م مممد صو ن مما ماکو  ممموت شژ وممگصون-4

تسیمو وگته  خ .

مقمممساس وتوممژ  ممموت شژ وممگصون تسیمممو مممژصو صممگوا رغ  ممک صو رممموسکس وممگصون  ظ ممک رغ  ممکتا   مما تاممش مص  صو -5

 کصص.

تسیمو  موت شژ  یرما

صو صممگوا ررممگ ض  یرممما ن  ممم د  نژ    سممم  یرممما   ممک تاممشم  توص خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم   -1

همممس   ممک م مممد  ممس رن ممم  یرممما مممترگو   سر ممس اممم ک مشرراممما صو    م  گفممس تد  ممموت شژ وممموه صو رر  ک ممم 

 کصص.مژ
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خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم  ه  دگ ممس رر مم س صو  یمممو سممکند تخمم مذا صو  قمم ش مس  رغ  ممک  متشممس-2

ونس ومممگصون  رگتهممم  صتخممما. همممک  گ مممس رغ  مممکتا صو ومممگصون رگامممخ مممممشکس خمممممر  همممت رممممژ راگ ا 

خماژ  یمممب ر   ممم تا تضممممتژ  راگ ممما ن رغ  مممکتا صو تنکسنممم س وگصون  یمممب و نممم  ن ذامممش     مممک 

صتوص  تامممش مص  تد رممممژ ن  اممم ب سمممس    صو تتممک  یمممب صدص  مممک   مممک تامممشم توص  رغ  مممکتا صو اممم متاممشم  

ر ش ممم ن مممگتص ن  کصمم مس رمهنمم   اممگوا ن  امم ب سممس  یرممما ا قممشم اممگوا واممم ژ  ظ ممک پ ممپ سنمم  ت ن 

ت  رشگوهمرمممس صو   م ممما من مممک سمممس سمممکند ف مممب صو ا قمممشم تو شک  مممژ نتو شکن   مممژ نم مممم   ژ ومممگصون 

پگخش  موت شژ  کتو   ژ   کص.  کصص راا

 یرما  یب خ   صو   م ن  ژ همس م مد:

 10مممم  ن  ممم رمممو رممکص  6رر ممس  یرممما ررممگ ض خمم   صو   م نمم  ژ همممس م مممد سممم توتجممس تمممرشگو وامم ژ   سممس ممم ا 

ه تور رگمشک  موت شژ مژ سمخ .
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و مما ت  م  خ    صو   م ن  ژ همس م مد: 

همم تو  3مممم   ن  ممم رمممو رممکص 2  م نمم  ژ همممس م مممد سممم توتجممس تمممرشگو وامم ژ   سممس ممم ا رر ممس ومم مما ت  ممم  خمم   صو 

ر رگمشک صتوتس  موت شژ مژ سمخ .

توجه

ی نیم  گردد در  دوران  گارانت   داغ  قطعات تعویض شده با  هزینه  گارانت   تحویل مشت 
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ممشک م ضگتسخ مکسگط سس یاگن 

 م گ  ی م ا تد میکخ رنن  م  وگصون -1

( 49525/526سس خ مو   3/4/86) میگس م را خگوتس تاحمژ مگو  

 ج ت  ممس ت کت ژ  م گ  ی م ا تد میکخ رنن  م  وگصون -2

(9/12/1393مگو   583552/60سس پ من مص خ مو   22/1/1395ه تا ند کت  صو  رقس )

ی قانون حقوق مشت 
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 1ممص  

مرم ژ ممکنح مکسگط سس رموسکص  مژ خگص:تصیحیما ذ ر صو 

ومممگصون: هک مممگ  ناممم رس  ار مممس مگرمممگوس رگو ممم  صتومممر  مممم ومممموه سمممکتس تامممش مص  صو مرممممسک ف مممگمژ سمممکتس ی مممر-1

اک م ت ن سمو رم ظکت ا م مد.

فکضممس رننمم  : هممک خممرص یا اممژ  ممم یاممگ ژ رممس سیممگو مقممشا م  ممم تد  ک مم  نتاممیس تممکنع میمممصوا سممس تممکنع-2

نتوصترژ وگص مژ رن . وگصونهمس  گ ن

نتامیس تممکنع: هممک خممرص یا اممژ  ممم یامگ ژ رممس سممم مگتتامما فکضممس رننمم    قمیا سممس تممکنع وممگصون ت مم ت  مممژ-3

رن .
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  م نمم  ژ م مممد: هممک خممرص یا اممژ  ممم یاممگ ژ رممس سممم مگتتامما فکضممس رننمم   ف مم   صتو تممکنع ن ومم مما پمما تد-4

تکنع وگصون صو  گو ض م ا تاا.

ا اژ  م یاگ ژ رس وگصون وت سکتس تاش مص  خریژ  م ف گمژ صو توش مو صتوص.میکخ رنن  : هک خرص ی-5

س مممس وممگصون: میرغممژ تامما رممس صو  ممکتوصتص نت ممتتوس ن  ممم صو سک ممس تممکنع رگاممخ فکضممس رننمم     مم   کص مم   -6

 تاا.

2ممص  

میمسامما    سممم فکضممس رننمم   مگظممر سممس وفم مما تاممشم  توصهمس تسح ممژ صو مممگوص ت  نممژ  ر   مما  اممحما وممگصون ن 

 ض م ا توتجس خ   سس میکخ رنن   مژ سمخ .

مممم  تد دمممم  راگ ممر وممگصون سممس میممکخ رننمم    ممم رمممورکصس سکتسممک سممم  24صنو  رضمم  ت   ممژ رگت مم  ر شممک تد -1رییممک  

 ط ر ه تو ر رگمشک )هکر ت  دنصرک سس پم م  سکا ( سمخ .
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ژ تاممشم  توص  سکتسممک ص  امممو تد دمممم  راگ ممر صنو  رر مم   ممم صنو  رضمم  ت  یرممما ن توتجممس ومم مما تنمم-2رییممک  

وا ژ  وک ت وگصون سس میکخ رنن   مژ سمخ . 

 3ممص    

فکضممس رننمم   صو  ممگو ممم ا م رممر سممس وتممع هممک  ممگ   اممص  ممم ف ممب )  مخممژ تد  کتیممژ   مگ شمممد   رگو مم     ممم ی ممر 

  ن سممم م مممص ضمم م ا  ممممس ن تامما رممس صو وممگصون ن ممگص صتخممشس  ممم صو  ش  ممس تاممش مص  مر ممگو تد وممگصون سممکند   ممگص

ممریممما تفممح  سممس میممکخ رننمم   مغممم ک سممگص   ممم مممم ع تاممش مص  میرممگس تد وممگصون  ممم  مممتژ ت  نممژ    سمخمم   ممم 

مگ ممب رمممهش تودع مرممممحرژ وممگصون خممگص. ه  نممس وتممع  اممص  ممم ف ممب وممگصون صو  ممگو ممم ا ضمم م ا ن  یممکت  

  تفممم تد وقممموتا مممموژ ن  ممم ژ ن ه  نممس همممس صومممم  رر ممس وقممموتا نتوص  سممس میممکخ رننمم   ن س  ممس تخممرم  تمومم  

سمخمم ( ه  نممس همممس ی ممر وممگصون سممس رر  ک ممم      مخممژ تد  اممص  ممم ف ممب ) رممس وممموه تد رر مم تا س  ممس خممرص تمومم 
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رمممم ت وممگصونس  ممم د  ت مممممسس صو  ممگو ممم ا رر  ممکتا ) طنم  ممس ممم ا رگ ممر وممگصون سمم ش تد ط ممر ن هممما 

م یمخ . امفا سمخ  ( سکف    فکضس رنن   

رر مم تا فکضممس رننمم   سیممگو مقممشا م  ممم تد  ک مم  نتاممیس تممکنع  ممم   م نمم  ژ م مممد ت  مممء مممژ خممگص. -1رییممک 

فکضممس رننمم   م رممر سممس ت  مممص خممی س ومم مما پمما تد تممکنع  ممم   م نمم  ژ همممس رر  ممک ن رگد ممع  یرممما  مم رژ  ن 

سممگص  ن   ممژ رگت مم  میممکخ  رمممم ت  مممگدع همممس ذد  مشنماممب سممم ررمم تص وگصونهمممس فکضممس خمم   صو اممیو رمممگو

 رنن   وت سس مکت رس سس   م ن  ژ مر نژ ت یمو   م  .

صو صممگوا سممکند توممشحخ سمم ت  ممکت ت مگضممگ  ممممص  تممگن  مگضممگ  توشحتممژ یقممب صووگتامما  ممکت ت -2رییممک  

تسشممم ت صو ه مممما یمممر تومممشحخ مکسگ مممس  مشمممم ر تد   م نممم  ژ هممممس فکضمممس رننممم   ومممگصون  رموخمممنمن واممم ژ 

موخمممنمن   مممکنس ت شظمممممژ سمممس و ماممما رموخمممنمن واممم ژ صتص قمممشکس  مممکح ن وتس ذد  سمممم ترکک ممما صتص قمممشکس ن ر
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 وتء صمممصو وگتهمم  خمم . صو صممگوا تفشممکتط هک مم  تد  ممکت ت سممس وتس صمممصو   وگتاممشس صو صتص ممم  صمممواس  مسممر 

 پ د کس وگته  سگص. صتص م  صمواس سم   وموه تد  گسا ن ی ترکک ظکخ صن مم  ت ممء وتس   م  .

  4ص  مم

طنم  ممس  اممص  ممم ف ممب  یرممما ت  نممژ وممگصون صو  ممگو صنو  ضمم م ا پمما تد اممس سمممو رر  ممک ه  نممم  سممم ژ سمخمم   ممم 

صو صممگورژ رممس  اممص  ممم ف ممب  یرمممرژ رممس مگ ممب تیش مممو صمم مس  قمم ژ  ممم  ممم ژ تخممرم   ممکصص ن سممم  مم  رر  ممک 

تاممش مص  س م مم   فکضممس رننمم   م رممر سک ممکخ  ممم   سمخمم   ممم وممگصون سمم ش تد اممژ وند سممس صو ممر رر  ممکتا   ممک  مسممر 

تامما یقممب صو وگتامما میممکخ رننمم   وممگصونس مر ممگس وت سممم وممگصونس  ممگ ررممگ ض  ممم سممم رگتتمم    س مممس    وت سممس 

 میکخ رنن   مقشکص صتوص.
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( 2صوصممگوا سممکند توممشحخ سمم ت  ممکت ت  یممر ن تیممر    تد  ک مم  ه ممما یممر توممشحخ مگضممگ  رییممک  )-1رییممک  

 سمخ .( ت ت  م گ  مژ 3ممص  )

فکضممس رننمم   یمم  نت ممتتوس  ممم تاممش مص  تد وممگصونس مقممشکص خمم   وت پمم ش تد وتممع ف ممب  مم توص  نت ممتتوس -2رییممک  

وگصونس م سگو پا تد وتع ف ب ن  اص  یرژ ن سم تفح  صک و ف گس م سگو صو تانمص نت تتوس م مد مژ سمخ .

هممک سمممو رممس وممگصونس مگضممگ  ضمم م ا   فکضممس رننمم     نتاممیس تممکنع ن   م نمم  ژ م مممد رر  ممک مگظ نمم - 5ممممص  

مممگوص رر  ممک  ممم ومم مما مرشرممر صنو  تس  ممکتو مممژ   ممکص  پمما تد تر ممم  رمممو   سممس صممگوا م شممگس رر ممس ف ممب هممم ن 

 اممص همممس تفحمممژ تد اممگس میممکخ رننمم     ت مم تم مس ت  ممم  خمم   ن  یرممما رر  ممک  ممم ررممگ ض خمم   وت صو صممگوا 

     م  . نضر ا ذرک   گص  ن    وت رقر م میکخ رنن 

تاممش مص  تد  یرممما   کتاممشم  توص  ممم رم  مم   ممم   رگاممخ فکضممس رننمم   ن   م نمم  ژ همممس م مممد رر  ممک م نممگ  -رییممک 

 مژ سمخ .
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طنم  ممس ت  ممم  رر مم تا فکضممس رننمم   سمم و ر یممگتصی   کمشک یممس )  ک مسممر پمم ش س نممژ ن   ک مسممر وتممع( - 6ممممص 

  . م ا ررر   سس صنو  ض م ا تت نص  مژ خگص. مم  ت سمخ   ت ت رر  تا سس یموا ررر   صو مژ   

هک ممگ  رگتتمم  مقممشا م  ممم   کمقممشا م سمم ت فکضممس رننمم    نتاممیس تممکنع  ممم میممکخ رننمم   رممس سممس مگ ممب - 7ممممص  

   ر ممم   ممم سرمممژ تد رر مم ترژ رممس فکضممس رننمم   سک یمم  ت ممت  ممم گ  ن  ممم ضمم م ا  ممممس صمممصو سکف مم   صتوص  اممم خ 

کخ رننمم   سم ممر ن سحتتممک مممژ ع  ممم هممک فنممگت  ص دممکس  ممتتوص  خممگص  صو سکتسممک میمم  م مم   ممم سممس ف مم   نتاممیس تممکن

 سمخ .

ت رامممص هک ممگ   ممکتوصتصس رممس یاممگن ن ر مممو ر  ممکت ت  ممکتوصتص ن مممم گو ت ت ممت  ممم گ  صو    وفم مما  -رییممک 

 م گ  م  ژ ن مگوص مممسس   ک م گ ژ ن تد صو س تفشیمو ام خ تاا. 10 مگص سس تاشنمص ممص  
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هک گ ممس ف ممب ن  اممص ن وقممموتا  ممم ژ ن مممموژ نتوص  سممس میممکخ رننمم   ن تخممرم  تمومم  رممس سممس صو ممر - 8ممممص  

ررممگ ض  ممم  یممب  یرممما ن ا قممش  مس  ممم یژ ن  ممم صو متمما ومم مما وممموه تد خممی س وامم ژ ن م مممد فکضممس رننمم   

ژ سممکتس رگاممخ میممکخ رننمم    ممژ صنوت  ضمم م ا ت  مممص خممگص تد خمم گو ت ممت  ممم گ  وممموه تامما ن همم    گ ممس یامم

 میکخ رنن   ن تخرم  تمو  صو سکتسک فکضس رنن   ت  مص   ژ رن . 

فکضممس رننمم   وممگصون مگظممر تامما رر مم تا مگضممگ  ت ممت  ممم گ  وت سممس صممگوا رشیممژ صو تنوتن ضمم م ا - 9ممممص  

 ممممس   مم    ممگص  ن صو دمممم  راگ ممر وممگصون  سممس  اممگ ماشضممژ مگضممگ  ت ممت  ممم گ  وت سیممگو صممک و ن ونخممت سممس میممکخ 

 تفح    م  . رنن   

  مم ت  ممممس ت کت ممژ ت ممت  ممم گ  )سممگ    صو مممگوص مممحگ همممس ت  مممص   م نمم  ژ م مممد رر  ممک صو اممیو رمممگو - 10ممممص  

سممس تدتء ررمم تص وگصونهممم فکضممس خمم  ( ظممکخ اممس مممم  تد رمممو   ریممگ ب رگاممخ ندتوا صممنم ع ن مرمممص  ر  ممس خمم   ن 

سس ریگ ب ه ما ند کت  مژ وا .
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ن مرمممص  م رممر سممس  ظممموا سممک ت ممکتء ت ممت  ممم گ  صو وتاممشمس ی ممو یاممگن میممکخ رننمم  م  ندتوا صممنم ع - 11ممممص  

 ن تفح    توع تصنتوس خش ممهس سس ر  ق گ  صنم ع ن مرمص  م را خگوتس تاحمژ تاا.



291

X25 

ندتوا صنرا 9/12/1393مگو   583552/60سس پ من مص خ مو   22/1/1395ه تا ند کت  صو  رقس 

   ت  ممس– 1386میگس-( م گ  ی م ا تد یاگن میکخ رنن  م  وگصون10مر   نر موا ن سس تاشنمصممص )

 ت کت ژ  م گ  مترگو وت سس  خکح  د ک ریگ ب رکص .

ی آیی    نامه حقوق مشت 
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ضممگتسخ منمم وه صو ت ممت   مم ت  ممممس خممممر فکضممس رننمم  م   نتاممیس همممس تممکنع  نتاممیس همممس ومم مما پمما -1ممممص 

ن   م نمم  ژ همممس م مممد ت ممگت  وممگصون تفممم تد اممگتوس  نت مما  صن ص  کت قمم ر  ن   م نممژ سممگن  م مم و تد تممکنع 

 سمن  ترگسگن  رمم گ   رمم گ ا  رمن   نرک رکنت گت  مگرگوا  را اموا صتور رمگو  م وموه م یمخ  .

 صو ت ت    ت  ممس تصیح یما د ک صو مرم ژ ممکنح مکسگط سس رمو مژ ون   : -2ممص  

 1386میگس  - م گ  ی م ا تد یاگن میکخ رنن  م  وگصون  م گ  : -رتو

 ندتوا صنرا   مر   نر موا ندتوا:  -س

هممک خممرص یا اممژ  ممم یاممگ ژ رممس سممس  ممگو مقممشا م  ممم تد  ک مم  نتاممیس تکنع میمممصوا سممس  فکضممس رننمم   : -پ

 تکنع وگصونهمس  گ اموا صتور رمگو  م نتوصترژ وگص   م  .
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فیممموا تامما تد رر ممس ومم مما پمما تد تممکنع  مم  مایممگو تد  ی ممر ضمم م ا   تممکنع:ومم مما پمما تد  -ا

رر مم   )پمممش یم ژ ومم مما  رر  ممکتا ن رمممم ت  یرممما تاممشم  توص( رممس مگ ممب رضمم  ت رمممورکص میرممگس مایممگو مممژ 

 سمخ .

سممس خممرص یا اممژ  ممم یاممگ ژ ت ممحن مممژ خممگص رممس رگاممخ فکضممس رننمم   نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع:-ی

ا پممما تد تمممکنع ومممگصون )تد  ک ممم    م نممم  ژ هممممس م ممممد( صو  مممگو صنو  رضممم  ت ن رر ممم  ممممژ ف ممم   صتو وممم مم

سمخمم . نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع مممژ رگت مم  سرنممگت  سرمممژ تد م  گفممس فکضممس رننمم    ممم سرنممگت  خممکرشژ 

مقشار راا  ظموا فکضس رنن   ترمو ا   گص  ن و مما وگص وت توتجس   م  .

ا اممژ  ممم یاممگ ژ رممس سممم مگتتامما فکضممس رننمم   ف مم   صتو تممکنع ن ومم مما پمما هممک خممرص ی   م نمم  ژ م مممد :-ه

تد تکنع وگصون صو  گو م ا ض م ا تاا .



294

X25 

(صو ویممگ  19117سممک تامممن تاممشم  توص مرممژ خمم مو  )   خمم گ  توتجممس ومم مما پمما تدتممکنع وممگصون : -چ

رننمم    نتاممیس کضممس ون  خممموص هممم ن  اممگ  تود مممسژ فرر مم ت خمم گ  مکسممگط سممس تمممگو ومم مما پمما تد تممکنع وممگص

 و مما پا تدتکنع ن   م ن  ژ همس م مد    نه  ن ت وص  سن س نپم ش ن ف ر کص    م مژ سم خ   .

صاممشگو تور رممژ رممس سممس   صاممشگوتور ر خممکت خ   ضممگتسخ ن تود مممسژ ومم مما پمما تد تممکنع وممگصون:-ح

فکضممس رننمم   نتاممیس   منظممگورر  ت خمم گ  مکسممگط سممس تمممگو ومم مما تممکنع وگصون خممموص هممم ن  اممگ  تود  مممسژ

ومم مما تممکنع ن   م نمم  ژ همممس    ن ه  نمم ت وص  سنمم س ن پممم ش ف ر ممکص    ممم رگاممخ ندتوا ر  ممس ن تسممح  مممژ 

 خگص.
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سممس م  گفممس ومم مما رر  ممکتا   رمممم ت ن ررممگ ض  یرممما  ممم ررممگ ض وممگصون رممس صو  ومم مما صنو  رضمم  ت : - 

( ت ممت   مم ت  ممممس ن ت  ممم     سممس صممگوا وت دممم  13(ن)12 مم  صنو  دمممم ژ  ممم  ممژ مقمممتا ممممرص میمممس  مممگتص )

سس ف    فکضس رنن   م یمخ . 

م  گفممس ومم مما رر  ممکتا  رمممم ت ن ررممگ ض  یرممما ن پمممش یم ژ ومم مما رممس صو  مم   ومم مما صنو  رر مم  : -ص

(ت ممت   مم ت  ممممس ن صو  یمممو صو متمما ت ممکا سکتسممک سممم  ممک  میممگس مگضممگ  سنمم  15صنو  دمممم ژ ممممرص میمممس  ممممص  )

 .(ت ت    ت  ممس تد اگس فکضس رنن   سکتس میکخ رنن   ت  م  مژ خگص2)ط(ممص  )

ومم مما تممم تص ن رر  کترممژ رممس صو ماممر تاممشاکتو وممگصون صو س ممکن  تد   م نمم  ژ م مممد سممس  ومم مما امم مو: -ذ

 میکخ رنن   توتجس مژ خگص .

وممم ممرژ رمممس میممممس  سمممم تامممشم  توص رمووم مممس تس   مرمممژ   سممم ت تو ررمممژ  مممم امممم ک  وممم مما تنمممژ تامممشم  توص : -و

تاشم  توصهم ن صاشگو تور ر مس ررییژ وا ژ سمخ . 
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رممس  سممس دسممم  تمواممژ ن صو سممک   ک مم    مقممتگو ا صنو  ضمم م ا ن رر مم  ومم مما  اممن س تامما ضمم م ا  ممممس: -د

   سممس ه ممکت  وممگصون راگ ممر میممکخ رننمم   مممژ فکضممس رننمم   ن تاممش مص  میرممگس تد وممگصون رممس رگاممخ فکضممس رننمم

  کصص. 

تاممش مص  تد هممک وگصونمیمممس  ممریممما تفممح  خمم   تد اممگس فکضممس رننمم   سممس تاممش مص  میرممگس تد وممگصون:-د

 ن    صو مگوص رر تص اک  م ت ن ما تو سمو .

راگ ممر  رشمس ممس تس تامما یمم  ت ممر سممس دسممم  تمواممژ رممس سم مم  صو دمممم  رشمس ممس وتهن مممس میممکخ رننمم  م : -ن

وممگصون تد  ممکخ فکضممس رننمم   سممس میممکخ رننمم   رقممر م خممگص .ت ممت رشمس ممس یمممنس مممگتوصس تد  ی ممر  اممگ  تاممش مص  

میرممگس تد وممگصون  فنمممن ت مشرراممما تو تمممژ ه ممکت  وممگصون تد  ی ممر وتص ممگ پرممش   طممک  دتپمممن    مم    طمممو طممک   

وا )سممس ر   مم  امم  ر خمم کس   رممر پممگع مشاممکگ  مکرمم  ویممک ن ر   مم تا تضمممتژ وممگصون   م مم ت  میممکخ اممگ
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سمممکن  خممم کس ن رکر یمممژ ( ن ه  نممم ت فنممممن ت سمدص ممم  هممممس صنو  تس    مممم  ن  ممممم ژ   م نممم  ژ هممممس م ممممد خمممی س 

 تکنع ن و مما پا تد تکنع   مشت  م گ       ت  ممس ن صاشگو تور ر همس ت کت ژ    سمخ  . 

صممگوا فمم   تم ممم   پکصتومما وقممموا نت ممتتوس وممگصون مممممسس ن صو رمممم ت وممگصون  ممم د  ت مممممسس: -ع

 رگ ر وگصون صو صنو  رض  ت تاا .

   شممژ رممس سکتامممن  ظممک رموخممنمن وامم ژ صتص قممشکس صو وخممشس مممکریخ  رر مم ت مممژ     مما رموخنماممژ: - 

 خگص .

خریمم ا یاممگ ژ صتوتس صممحی ا تد  ممکخ امممدمم  مرممژ تاممشم  توص ت ممکت  رممس رگاممخ  خممکرا سمدواممژ : -ط

سژ ف ر ممکص فکضممس رننمم     نتاممیس تممکنع   نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع    م نمم  ژ ندتوا سممکتس ت  ممم  تود ممم

        .همس م مد ن توتجس   توع همس تصنتوس  م مگوصس سس ندتوا ن فکضس رنن   ت شرمس مژ خگص
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 ظممک سممس صممن ژ سممگص  ترمو مما   م نمم  ژ همممس م مممد   نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع ن   ممک  ومم مما ن یرممما: -ط

( تصممحیژ 51ومم مما امم مو  ت ممکا  ممم صاممش  ص ومم مما ن ه  نمم ت  ممک  ومم مما ن مممگتص میممکتژ میمممس  ممممص  )

سممم ماگو مما ر  قمم گ   ظممموا رر مم ت نصو تدتس توتجممس ومم مما ن تسممح   -1392میممگس – ممم گ   ظممم  صممن ژ رمممگو 

 مس وا ژ سس میکخ رنن     تدنس صو متا مژ خگص .صگوا یق

( ر رممگمشک  ممژ مقمممتا   ممکص  99وممگصون ژ رممس سممس هندممم  راگ ممر سممس میممکخ رننمم   سمم ش تد ):  وممگصونس  ممگ -ظ

سمخ  .

د مممص     ایمم س ن ممم رغ  ممک یممموشژ رممس مگ ممب رمممهش تودع ت شیمممص رمممذ ن ومم ما   ممم فمم   تم ممم   ف ممب : - 

خگص .تاش مص  مشرموخ تد    مژ 

 یرمرژ رس ف ب    م مگ ب تیش مو ص مس  قم    م  ن ممو تخرم   کصص. یرس ت  نژ وگصون : _  
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ت کاممما ت مممت  یرمممما رگامممخ ندتوا سمممم ه  مممموس اممممدمم  مرمممژ تامممشمصتوص ت مممکت  ن پرممم ا وتهن مممم ژ ن  _رییمممک  

وت ن  ژ   کنس ت شظممژ    گوس تاحمژ ت کت  ر  س ن تفح  مژ خگص.

ف گسژ رس تیش مو ت  مص ص مس سس  قم    م  ن ممو تخرم   کصص. نژ :ف ب ت   _خ 

ندتوا مگظممر تامما سممم ه  ممموس امممدمم  مرممژ تاممشم  توص ت ممکت  ن پرمم ا  وتهن ممم ژ ن وت نمم  ژ    ممگوس  _رییممک  

تاممحمژ ت ممکت    ت کامما ف ممگس ت  نممژ وممگصون ن ه  نمم ت  یرممما مممم گو تاممشم  توص ت یممموس وممگصون وت ر  ممس ن 

 م  .تسح   

 یرممما ن مممگتصس مم نمم  ون ممت هممم )  ظ ممک ون ممت مگرممگو ن   ممکس ا (   مم رممما )   یرممس ن ممممص  میممکتژ : _ن 

( ن اممم ک  یرممما ن مممگتصس  ت رشممک هممم )  ظ ممک ت رشممک سنمم  ت   هممگت ن ون ممت(    ظ ممک مممم ع ضمم   مم  ن مممم ع خ مممس خممگس

اخ ندتوا ر  س ن تسح  وگته  خ .رس ت کاا رممر    رگ
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رر مممس مر ممممو همممم ن ممریمممما  ممممظک سکرگو ممم    ت  نمممژ   ر   ممما    تامممشم  توص همممم ن مامممکوتا تسح مممژ : _گ 

 ذ نمم  ژ د قمما ما یممژ   تممکنع ن ومم مما پمما تد تممکنع وممگصون رممس تد اممگس ندتوا   امممدمم  مرممژ تاممشم  توص 

تو تمژ تاا.ت کت    امدمم  ی مظا ما خ د قا ن ندتوا   ا تسح  ن وفم ا    م تد اگس فکضس رنن   

تامممشم  توص هممممس تنمممژ خمممکرا هممممس فکضمممس رننممم   صو صمممگوا فممم   مغمممم کا سمممم ممممگتوص تمممگن    ممم ن  _رییمممک   

تاشم  توصهمس تسح ژ ماقگس وگته  خ .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما صو اممممم س ت ممح  واممم ژ وممگص    قممیا سممس تممکنع ت نشک شممژ مایممگذا سممم   مم   _ 3ممممص  

ممریمممما ومممگصون ن خمممکت خ تمممکنع تد  ی مممر  ممممم  ر مممموس    مممگ    ر مممپ  و ممم   ر   ممم تا صووگتامممشژ      ممما 

وگصون   اگص مممورا  دمم  راگ ر ن ام ک مگتوص مکریخ ت  ت    م  .
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گظممر تامما یمم ت ر صن وندرممموس  یممر تد ت ممکتس تک  نمم  تممکنع خممکت خ مگصممگخ وت ت ممح  فکضممس رننمم   م _رییممک  

وام ژ ف گمژ   م  .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما    مما   ممم ژ مایممگذا وممگص سممس ه ممکت    مم   ممگ    ر ممپ   و مم  ن مشرراممما    _ 4ممممص 

د ممک ر  ممس ن صو  ضممگتسخ ن ونع همممس مرشرممر تممکنع ن تک  نمم  وک مم  وت سممس صممگوا خمم مخ ن ونخممت میمممس   مم نو

پم دم  ت ح  وام ژ ن   م ن  ژ همس م مد تکنع وگص   صو صاشکن مشامض م  وک    کتو صه  : 

یمم ترکک میرممب  مسممر صو متمما صو  کتوصتصهمممس پمم ش تممکنع مرمممصو پن ممم  صوصمم     مما تممکنع  امم س  _ 1رییممک  

مایگو مگوص  ظک صو هندم  فا   کتوصتص مژ سمخ .

وقممموا رمممو ک منمم وه  صو سرممش ضممگتسخ تممکنع   سممس صممگوا وند خمم مو ماماممیس مممژ  اممگص ت یممکتخ ن _ 2رییممک  

خگص.
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فکضممس رننمم   مگظممر تامما  یممر تد ت مم   سممس پمم ش تممکنع وممگصون   م ممگد مکسممگط خممممر ررمم تص وممگصونس  _ 5ممممص  

 مسر فکضس وت تد ندتوا توت   م  .

رننمم   ت مم ت    م مم . صو  ممکتوصتص  فکضممس رننمم   مگظممر تامما  قممیا سممس فامم   ممکتوصتص تممکنع سممم میممکخ _ 6ممممص  

تممکنع   مم  ممریممما وممگصونس مممگوص  ظممک تد  ی ممر  مممم  ر ممموس    ممگ    ر ممپ   و مم  ن خممکت خ مگضممگ   ممکتوصتص 

مم نمم     مما تممکنع    ممک  اممگص مممممورا   رمممو   راگ ممر وممگصون سممم رر مم ت مممم  ن ه شممس راگ ممر   وقممموا رمممو ک صو 

ون تد  ی ممر وتص ممگ پرممش   تد تصممر  ممکتوصتص سممس میممکخ رننمم     راگ ممر   ت کامما مشرراممما تو تمممژ ه ممکت  وممگص

تو تمژ تاا.

هممک  گ ممس رغ  ممک صو تاممشم  توصهمس ت یممموس پمما تد فامم   ممکتوصتص   طنممم  طممس مگ ممب تتمم ت ش ه  نممس ن  _رییممک  

مم گو    ا  تتوس خگص   سم ریگ ب مک ع    ا  تتوس صو    ا تکنع وامظ مژ خگص.
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ر تاممما صو  مممکتوصتص پممم ش تمممکنع   امممگص ممممممورا ن مممگ  صو ممممتشژ وت تد رممممو   فکضمممس رننممم   مگظممم _ 7مممممص  

صو متا نص رس رم رمو   راگ ر من وه صو  کتوصتص پکصتوا   م  .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما صو صممگوا رمممو ک صو راگ ممر وممگصون   تد رمممو   راگ ممر منمم وه صو  ممکتوصتص  _ 1رییممک  

وقممموا رمممو ک صو راگ ممر وت  قممیا سممس ن ممگ  پکصتوشممژ ماماممیس ن  رممم دمممم  راگ ممر وممگصون سممس میممکخ رننمم     میرممب

پکصتوا   م  .

صو صممگورژ رممس میممکخ رننمم   پمما تد تسممح  صفممگا  ممممس رشیممژ   ظممکخ پممم  ص  وند رممموس  قممیا سممس  _ 2رییممک  

ری  س یقمس وگصون مگضگ   کتوصتص ت  ت   ن م     فکضس رنن   مژ رگت   وگصون وت سس ام ک مشامض م  

ر ن  گسا میکخ رنن   وت سس مگف  ص دکس رس  اگ  رر  ت    صو  کتوصتص ممرص خ     مگرگو   م  .راگ 

صو صممگوا تفممح  ت یممکتخ میممکخ رننمم    مم  مممم  پمما تد فامم   ممکتوصتص   اممگص ت یممکتخ سممک مینمممس  _ 3رییممک  

( ت ت    ت  ممس مامایس ن پکصتوا مژ خگص.4ضکت ب من وه صو   نو ذ ر ممص  )
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رننمم   مگظممر تامما اممگص ت یممکتخ ن میرممب پکصتوشممژ وت ظممکخ س قمما وند سممس میممکخ رننمم   پکصتومما   م مم . فکضممس 

ت یکتخ میکخ رنن    یر تد    مم  تد دمم  فا   کتوصتص مم گو اگص ت یکتخ   ژ خگص.

صو صممگورژ رممس دمممم  سمممد پکصتومما ن ممگ  پکصتوشممژ میممکخ رننمم   سمم ش تد س قمما وند خممگص   اممگص  _ 4رییممک  

خ مشرراس تد رمو   رمو ک سمدپکصتوا ن گ  مترگو     سم   مامایس ن پکصتوا  کصص.ت یکت

فکضممس رننمم   مگظممر تامما هک گ ممس رغ  ممک صو خممکت خ فکضممس وت  قممیا سممس خممکت خ منمم وه صو  ممکتوصتص سممس  _ 8ممممص  

صفممگا  ممممس  تاممشکنمس تو تمممما  ممم گ ژ   وضممم ا رشیممژ میممکخ رننمم   صو توام  ممس  ممکتوصتص منرامم      یممر تد توامممو

ر   ر ن س       ن سس رم    ن تمضمس  کت ت سکام  .

صو صممگوا سممکند مممم ر صو تک  نمم  وفم مما تاممشم  توهمس میممگس ن رممدو ک صو راگ ممر وممگصون   مقممتگو ا  _رییممک  

 یکت  وقموتا نتوص  ن رقب وضم ا میکخ رنن   سک ف    فکضس رنن   تاا.
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گ مممر   ومممگصونس صووگتامممشژ میمممکخ رننممم   وت صو یضمممگو نس فکضمممس رننممم   مگظمممر تاممما صو دممممم  را _9مممممص  

رنشکو   گص  ن پا تد ییگو ت   نم  تد ف   ن گص ف ب   وگصون وت راگ ر صه .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما صو صممگوا ن ممگص ف ممب تیش ممموژ صو وممگصون   ف ممب مکسممگط وت میمممس  دمممم   _ 1رییممک  

س وتمممع ف مممب   مگ مممب رممممهش تودع    شمممژ ومممگصون تامممشم  توص رر  کترمممژ مکسمممگط   وتمممع رنممم  مممممکنط سمممک    رممم

 دممکصص. صو   ممک ت ممت صممگوا فکضممس رننمم   مگظممر تامما  قممیا سممس ررممگ ض وممگصون ن  ممم توممت وضممم ا رشیممژ میممکخ 

رنن   ت  ت    م  .

صو صممگورژ رممس میممکخ رننمم   صو صنو  رضمم  ت سممس   م نمم  ژ م مممد مکت رممس   م مم  ن وتممع رممممر ف ممگس  _ 2رییممک  

یژ صو ممم ا دمممم  سممم ژ مم مم   تد صنو  مممترگو سممکتس   م نمم  ژ م مممد مامم نو  یمخمم    فکضممس وممگصون رامما هممک خممکت 

رننمم    ممم نتاممیس تممکنع سممم   م نمم  ژ م مممد مگظممر تامما ضمم ت تومم ت    م نمم  ژ م مممد سممس تفممح  رشیممژ مگضممگ  سممس 

ص.میکخ رنن   رکر یژ تررمذ   م   رس وگصون صو تنو ت تکصا م  ت راا خکت خ رض  ت وتع ف ب  کص
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فکضممس رننمم   مگظممر تامما صو صممگورژ رممس وتممع ف ممگس وممگصون مقممشر    تخمما دمممم  سمخمم    ضمم ت  _ 3رییممک  

( ت ممت   مم ت 17تیمما ص  مم  ف ممگس وممگصون صو صن  قممرس ن راگ ممر  مم   قممرس تد    سممس میممکخ رننمم     سکتسممک ممممص  )

 ممس وتشمو   م  .

کت  سممم صوه ر    ممژ ت ممح  رممم  ر فکضممس رننمم   مگظممر تامما اممن  تممکنع   صگوراقمممس تممکنع ه مم _10ممممص  

صهنمم     س مممس وممگصون خممممر س مممس وممموص وممگصون   خمم مو   ممتتوس   س  ممس   فممگتوط   ممو ممما ن اممم ک فگتمممر مکسممگط   

سک ممس هممممس ضممم م ا   رشمس مممس وتهن مممس میمممکخ رننممم   یممم ت ر سمممس دسممم  تموامممژ ن ر   ممم تا تضممممتژ وت صو دممممم  

.راگ ر وگصون سس میکخ رنن   توتجس   م  

فکضممس رننمم   مگظممر تامما  قممیا سممس ر  ممس  ظممممما ن صاممشگوتور ر همممس د ممک ن  ظممموا سممک یقممت ت ممکتس  -11ممممص  

     صو طموطگس صاشگوتور ر تسح ژ ندتوا ت  ت    م  :
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تکت ن  تکنع. _تور 

تک  ن  ن  ظم  پکصتوا اگص ن وقموا مشرراس سس میکخ رنن  . _س 

سمدواژ  یر تد راگ ر وگصون. _پ 

ی ر منماب وگصون تد مار فکضس رنن   رم   م ن  ژ م مد. _ا 

 ظم   مگدع رمورنم  خکرا فکضس رنن   ن   م ن  ژ همس م مد وگص. _ی 

پت کع    کصع رمو و مما  مسر توتجس   سک ممس و  س رر  کتا ن رکو ص وگصون سس   م ن  ژ م مد. _ه 

وتهن مس رر  کترژ سرش همس مرشرر وگصون. _چ 

 ظممم  رممد ممم ت ن رگد ممع سممس مگ ممع رر ممس  یرممما وممگصون مممگوص   مممد نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع ن   م نمم  ژ  _ح 

م مد    م.

 ظم  رمگ     رنی س ن تفیم ن وغگ   م ن  ژ همس م مد وگص._  
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تورامس ر ژ ن ر  ژ خی س   م ن  ژ همس م مد وگص. –ص 

ت ح  وام ژ خ مخ وریس   م ن  ژ ن یاگن ممشک م  صو مار پت کع   م ن  ژ م مد. _ذ 

 ظم   ظک ان ژ تد مکت ر ت رر س   م ن  ژ همس م مد. _و 

امد ن رمو وص مسژ  یرما سس ن     یرما ت  نژ  یب خ   سک ونس وگصون. _د 

خ  م گ ژ ظکخ س قا وند. ظم  وا   ژ سس خ م ما ن رر  ت ر ر ر مگضگ  سم وفم ا ضگتس _د 

 ظم  توتجس و مما ا مو ن  کح همس تم تصس صو صنو  رض  ت ن صنو  رر   سکتس ممشکر ت وگص. _ن 

صنو  رضمم  ت سممکتس وممگصون همممس اممی  خممممر اممگتوس ن  ن نت مما تد رمممو   راگ ممر سممس میممکخ رننمم    _ 12ممممص  

هممک رمم ت  دنصرممک تکتسکامم   سممکتس وممگصون همممس  ( ر رممگمشک  40000یمم ت ر صن امممو  ممم رمممورکصس سکتسممک ط ممر همم تو )

اممند ت خممممر م نممژ سممگن   م مم و سمممن   ترگسممگن   رمم گ مما   رمممم گ  نرمممن   تد رمممو    راگ ممر سممس میممکخ 
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( ر رممگمشک   هممک رمم ت  دنصرممک تممکت سکامم  ن 200000رننمم   یمم ت ر صن امممو  ممم رمممورکصس سکتسممک صن قمما همم تو )

سس میکخ رنن   ی ت ر ی ت ر    امو مژ سمخ . سکتس ت گت  مگرگوا  را تد رمو   راگ ر

فکضممس رننمم   مممژ رگت مم  سممک تامممن ا مامما ر ممموس وممگص ن سممس منظممگو تتمم ت ش وضممم ا منمم س میممکخ  _ 1رییممک  

رننمم      قممیا سممس تتمم ت ش صنو  رضمم  ت  ممم رر مم  ت مم ت    م مم  رممس صو ت ممت صممگوا سم مم    ج ممما خممکت خ    سممس 

فح   کصص.صگوا رشیژ ن خ مخ سس میکخ رنن   ت

ضمم م ا و مم  سممکتس وممگصون همممس اممی  اممس امممو   سممکتس وگصونهمممس اممند ت یمم ت ر ه مم   مممم  ن سممکتس  _ 2رییممک  

مگرگوا  را ی ت ر اس مم  مژ سمخ .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما  یرممما مممگتص میممکتژ ن تاممش حرژ  مخممژ تد ف ممگس ر  ممژ ن مگ شمممدس صو  _ 3رییممک  

و مما صنو  رض  ت   م  . هک   تد م  گفس همس وگصون وت مم گو
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رر  ممک  ممم ررممگ ض  یرممما وممگصون    مخممژ تد وقممموا یمصممر تد یمصتممس  ممم ریمممصخ رممس سممس فرمما ف ممب تنممژ  _ 4رییممک  

وگصون  یمخ    مم گو ض م ا   ژ  کصص.

رر ممس  یرممما ن م  گفممس همممس وممگصون سممس  مم   یرممما ن مممگتص میممکتژ   مممم گو ومم مما صنو  رضمم  ت مممژ  _ 13ممممص  

سمخن .

ت کامما  یرمممرژ رممس سممس فنممگت   یرممما ن مممگتص میممکتژ  ر مم تص  ممم   تد   رممس ر   مم تا رمهنمم    _ 1ییممک  ر

 ذ نمم  ژ هممگت خممممر رممکست رن قممشک   رمرمو قمما رممم گورک   یقممدک صن  ترقمم    ن ف ممک رمممورکص    ممم ر شممک تد ممم ا 

ته  خ .دمم  مگوص  ظک صو صنو  رض  ت وگصون مژ سمخ    رگاخ ندتوا رر  ت ن تسح  وگ

ف ر مممکص صممما و ا قمممشم ن  یرمممما ر قمممس همممگت صمممکتم  ممممم گو صنو  رضممم  ت  یمممگص  ن سمممک تاممممن  _ 2رییمممک  

تاشم  توصهمس تسح ژ خممر صنوت  رر       مژ سمخ .
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ف مممگس  مخمممژ تد فممم   ت  مممم  وممم مما صنو  تس میممممس  سمممم خمممکت خ منممم وه صو رشمس مممس وتهن ممممس میمممکخ  _ 14مممممص  

رننمم   وممگصون صو خممی س   م نمم  ژ همممس م مممد خممکرا فکضممس رننمم   وممگصون   سمفمم  وممکنه م  گفممس همممس مممکریخ 

وگصون سس و ما مگوص  ظک   تد خکت خ رض  ت مژ  کصص.

ر  ممکتا ن رممدم ت  یرممما   ص  امممو سرمم  تد تممکنع  وممک ت صاممشدم  ممم ا دمممم  رر مم  ومم مما خممممر ر _ 15ممممص  

وگصون تد ه م   مم  ر موس ن  گ  وگصون   رگاخ فکضس رنن   مژ سمخ .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما  قممیا سممس وت  ت مم تدس اممممم س تس میشنممژ سممک تنمممنوس ت حفممما سممس منظممگو  _16ممممص  

کت رمممس میمممکخ رننممم   سمممس   م نممم  ژ هممممس م ممممد صو صنو  (  مممم گ  ن رر ممم ت دممممم  ن مامممر م5وفم ممما م ممممص مممممص  )

رضمم  ت ن رر مم  ت مم ت    م مم . صو صممگورژ رممس میممکخ رننمم   ردر مم  سممک پممت کع صو   م نمم  ژ ومصممژ وت صتخممشس 

سمخ  فکضس رنن   سم   صو تنو ت دمم  م  ت    قیا سس ت کتس ت ت صووگتاا   ت  ت    م  .
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وتممع ف ممگس وممگصون صو صنو  رضمم  ت رممس  مخممژ تد وقممموا یمصممر تد فکضممس رننمم   مگظممر تامما طنم  ممس  _ 17ممممص  

یمصتممس ن  ممم ریمممصخ  یمخمم  ن سمم ش تد صن وند رممموس  ممم دمممم  تاممشم  توص رر  ممکتا رد  مم  خمم   سممس  ممگو ت  مممم   سممس 

رممدم ت وممگصون مممممسس  ممم د  ت صو  ممگو ممم ا رر  ممکتا ن صو صممگوا فمم   تم ممم    پکصتومما وقممموا یمم  رگ ممر 

ص ت ت    ت  ممس ت  ت    م  .وگصون سس خکح م م

ممم ا دمممم  رگ ممر وممگصون   سممکتس پکصتومما وقممموا صو صنو  رضمم  ت ن صنو  رر مم  سممس رکر ممب سرمم  تد  _ 1رییممک  

صن ن ه مما وند رممموس ن ممم دمممم  تاممشم  توص رر  ممکتا رد  مم  خمم     سممکتس رر ممس وندهمممس رگتمم  وممگصون صو   م نمم  ژ 

کتشت تک  نممم  هممممس صتورمممژ اممممد    ن نتوص رننممم   ن   ممم  نتامممیس تفمممم تد رری مممر ن   مممک رری مممر سممم ن  صو  ظمممک  ممم

ومم مما پمما تد تممکنع ن  ممم   م نمم  ژ م مممد        مممد ن صو وندس رممس   م نمم  ژ م مممد پمما تد ت  ممم  رر  ممکتا ذد  

   ممص ژ راگ ر وگصون سس میکخ رنن   وت تفح    م     پم م  مژ  مس .
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  رض  ت  م رر   وگصونس مکسگط تضمتس مژ خگص.صو هک صگوا م ا دمم  رگ ر وگصون سس صنو

صو صممگوا مکت رممس میممکخ رننمم   سممکتس وتممع ف ممب ر ممکتوس سممس ه ممم    م نمم  ژ م مممد ن  ممم هک مم  تد  _ 2رییممک  

  م نمم  ژ همممس م مممد ص دممک سممکتس سمممو صن  ن  ممم س مممشک   دمممم  رگ ممر وممگصون تد سمم ن رمممو   پممت کع وممگصون سممکتس 

.پکصتوا وقموا مامایس مژ  کصص

صو صممگورژ رممس ف ممگس مگ ممگص صو هک مم  تد م  گفممس همممس وممگصون رممس سممس رمممر ص مک ممع وامم   ژ  _ 3رییممک  

(  ممم گ  مگ ممب سممکند یمصتممس  ممم ریمممصخ ن  ممم  ذ نمم  ژ سمم ش تد یمم  م مممد هممگت  ممکصص  ومم مما 3رننمم   مگضممگ  ممممص  )

مکسگط مم گو ضگتسخ ت ت ممص  سگص  ن سک ف    فکضس رنن   وگصون مژ سمخ .

ضممگتسخ پکصتومما وقممموا رگ ممر وممگصون سممس تاممشکنمس وقممموا  مخممژ تد مممگتوص یمصتممس ن ریمممصخ سممس خممکح  _ 18ممممص  

د ک تاا :
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وممگصونس اممگتوس : تد دمممم  راگ ممر وممگصون سممس   م نمم  ژ م مممد سممس تدتس هممک وند رگ ممر  ممممدتص   سممس م مم ت   مممص  _توممر 

(  س مممس وممگصون سممس فنممگت  ه  نممس رگ ممر 0015/0  )( ت ممت   مم ت  ممممس سممس مامم تو پممم  ص  ص  همم تو17خمم   صو ممممص  )

رگاخ فکضس رنن   پکصتوا مژ خگص.

وممگصونس ف ممگمژ )رمرقممژ  نت مما   ن  ( : تد دمممم  راگ ممر وممگصون سممس   م نمم  ژ سممس تدتس هممک وند رگ ممر ممممدتص  _س 

نممگت  ه  نممس ( س مممس وممگصون سممس ف002/0( ت ممت   مم ت  ممممس سممس مامم تو صن همم تو  )17سممس م مم ت   مممص خمم   صو ممممص  )

رگ ر رگاخ فکضس رنن   پکصتوا مژ خگص.

ومممگصونس امممند ت ) م نمممژ سمممگن   م ممم و سممممن   ترگسمممگن   رمم گ ممما   رممممم گ   رممممن   ( : سمممس تدتس همممک وند  _پ 

( س مممس وممگصون سممس 001/0( ت ممت   مم ت  ممممس سممس مامم تو  مم  همم تو  )17رگ ممر ممممدتص سممس م مم ت   مممص خمم   صو ممممص  )

فکضس رنن   سس میکخ رنن   پکصتوا مژ خگص. فنگت  ه  نس رگ ر رگاخ
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( ت ممت   مم ت  ممممس سممس مامم تو 17مگرممگو امم  را : سممس تدتس هممک وند رگ ممر ممممدتص سممس م مم ت   مممص خمم   صو ممممص  ) _ا 

( س مممس مگرگوامم  را سممس فنممگت  ه  نممس رگ ممر رگاممخ فکضممس رننمم   سممس میممکخ رننمم   پکصتومما       001/0 مم  همم تو  )

مژ خگص.

وا فممم   رگتتممم   مممکت ت  قمممیا سمممس میرمممب وقمممموا رگ مممر ومممگصون   مکترمممب سمممم رقمممب  ظمممک صو صمممگ -1رییمممک  

رموخنمن وا ژ صتص قشکس ت  م  مژ پت کص.

فکضممس رننمم   مگظممر تامما وااممم   ممم تد  ک مم  نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع وممگص پمما تد توممت ممم توگ  _ 2رییممک  

وممگصون صور شممک تد پممم  ص  وند ت مم ت   مکیشممس صو مممگوص تیممکتد ممو  مما وممگصون    قممیا سممس پکصتومما وقممموا رگ ممر

  م  .
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صو صممگورژ رممس رگ ممر وممگصونس اممند ت سمم ش تد  مم  مممم  سممس  ممگو ت  مممم    سممم مگتتامما رشیممژ میممکخ  _ 3رییممک  

( 0002/0رننمم   سممکتس هممک وند رگ ممر وممگصون ممممدتص سممک  مم  مممم    فکضممس رننمم   مرمم   سممس پکصتومما صن ص  همم تو  )

ژ سمخ .س مس وگصون فحن  سکما تو  یرژ م

فکضممس رننمم   مگظممر تامما وااممم   ممم تد  ک مم  نتاممیس تممکنع ن ومم مما پمما تد تممکنع   امممد ن رمممو  _19ممممص  

پکصتومما ه  نممس وقممموتا نتوص  سممس میممکخ رننمم   خممممر مممگتوص تخمممو  خمم   صو  ممم گ  ن ت ممت   مم ت  ممممس وت وت  

ننمم   وت تد م مم ت  ن طدممگ دژ صو متمما ت مم تدس ن ت ممکت   م مم . ف ر ممکص ت ممت  ظممم  سم مم  سممس  گ ممس تس سمخمم  رممس میممکخ ر

ه  نس هم ن وقموا وگصونس وگص میرع   م  .



317

X25 

فکضممس رننمم   مگظممر تامما صو صنو  رضمم  ت   ه  نممس همممس سمممو  کس ن ی ممر وگصونهمممس صو وت  مم مم   ن  _رییممک  

 یرممما   ممک  مسممر رر  ممک سممس   ص مم  رممک ت   م نمم  ژ م مممد وت سممس تاممشکنمس مممگتوص ریمممصتژ رممس  مخممژ تد ف ممگس اممم ک 

ن م  گفس همس وگصون  یمخ    رایر   م  .

فکضممس رننمم   صو صنو  رر مم  مگظممر تامما تد  ک مم  نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع ن  ممم   م نمم  ژ همممس  _ 21ممممص  

م مممد    قممیا سممس پممت کع ر ممم  وممگصون همممس رامما مقممتگو ا وممگص ن ه  نمم ت اممم ک وگصونهمممس مممممسس نتوصترممژ 

  م ن  ژ وا ژ   میمس  سم صاشگوتور ر تسح ژ ندتوا ت  ت    م  .رگاخ تخرم  یا اژ ن یاگ ژ تم   

فکضممس رننمم   مگظممر تامما  قممیا سممس رر مم ت  ممک  ومم مما رر  ممکتا    یرممما  مم رژ ن مممگتص میممکتژ  _ 22ممممص  

( ت ممت   مم ت  ممممس ن ه  نمم ت رمم ن ت  مم نو دمممم  رر  ممکتا   میمممس  سممم تاممشم  توص امممد    2میمممس  سنمم  )ط( ممممص  )

تفممح  خممکرا  وممگصون ت مم ت    ممگص  ن پمما تد ریی مم  ن صمماس  ممتتوس رگاممخ خممکرا سمدواممژ ظممکخ  مم  مممم  تد دمممم 

فکضممس رننمم        وت سممس نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع ن   م نمم  ژ همممس م مممد وممگص تسممح    م مم .سک تامممن ت ممت 
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ضممگتسخ     م نمم  ژ ن  ممم نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع   صگوراقمممس میممکخ رننمم   وت سممس ت مممم  رقممر م مممژ 

  م  .

سممم  ممک  ومم مما وت تد  ک مم  پم دممم  ت ممح  فکضممس رننمم   مگظممر تامما تم ممم  مام قممس صگوراقمممس صمممصو   _رییممک  

وام ژ وگص تکتهم   م  .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما   م نمم  ژ همممس م مممد وت مرمم     م مم  رممم ضمم ت رقممر م صگوراقمممس سممس میممکخ  _ 23ممممص  

رننمم     ومم مما توتجممس خمم   وممگص وت سممس ممم ا صن مممم   ممم اممس همم تو ر رممگمشک   هممک رمم ت  دنصرممک تممکت سکامم  ن  یرممما 

 ا خش مم   م ص  ه تو ر رگمشک   هک ر ت  دنصرک تکت سکا  ض م ا   م ن .وت سس م

  م نمم  ژ م مممد مگظممر تامما طنم  ممس رمممر ص صهمم  فممحن  سممک ف ممگس منمم وه صو سممک  پممت کع   وممگصون  _ 24ممممص  

ف ممب ص دممکس صتوص   یممر تد رر  ممک  ممم ررممگ ض  یرممس   سممم میممکخ رننمم   ر مممن  کتشممس ن تد تن   مما ت  ممم  رر  ممکتا 
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ر مم ت ر ر ممر   م مم . صو صممگوا فمم   مگتتامما میممکخ رننمم     مکترممب هندممم  راگ ممر وممگصون سممس صممگوا رشیممژ ر

مقشن  امدس خگص.

  م نمم  ژ م مممد مگظممر تامما صو صنو  رر مم    صت ممژ  یرممما وت سممس میممکخ رننمم   راگ ممر ن وامم   صو متمما  _رییممک  

  م  .

 گ  سممس فرمما فمم   ر   مما رر  ممکتا   امم ر ت دممموس (  ممم3طنم  ممس سممس رمممر ص مکت ممع مممترگو صو ممممص  ) _ 25ممممص  

ن  ممم تاممش مص  تد  یرممما   ممک تاممشم  توص رگاممخ فکضممس رننمم    نتاممیس ومم مما پمما تد تممکنع ن   م نمم  ژ م مممد   

وقمممورژ مشگ ممس میممکخ رننمم    ممکصص   فکضممس رننمم   مگظممر سممس  ممم د  ت رممکص   یرممما   وتممع  ایممم  ومم مما 

وص  مژ سمخ .س ن  صو متا ن س ن  یکت  وقموتا نت

ررمم تص   م نمم  ژ همممس م مممد ن نتیمم  همممس ومم مما امم مو   سممک تامممن صاممشگوتور ر تسح ممژ ندتوا رر مم ت  _ 26ممممص  

وگته  خ .
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فکضممس رننمم   مگظممر تامما صو خممی س   م نمم  ژ همممس م مممد تممکنع ن ومم مما پمما تد تممکنع وممگص صممکتم   _ 27ممممص  

مس  سممم ضممگتسخ تاممشم  توص مرممژ خمم گ  توتجممس ومم مما پمما تد ظکت مما نتیمم  همممس صتوتس اممیو ر  ممژ  مسممر  یممگو   میمم

( ن صامممشگوتور ر خمممکت خ   ضمممگتسخ ن تود ممممسژ وممم مما تمممکنع تامممش مص  19117تد تمممکنع ) تامممشم  توص خممم مو  

  م  .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما  قممیا سممس تاممشاکتو خممی س وت م ممس تس سممکتس نتاممیس هممم ن   م نمم  ژ همممس م مممد  _ 28ممممص  

تممکنع خممممر ماماممیس ممم ا رگ ممر وممگصون   ت کامما  یرممما ن مممگتص میممکتژ ن ت ممکا  تممکنع ن ومم مما پمما تد

رر  کتا سکتس هک وگصون ن     صگوراقمس هک میکخ رنن   ت  ت    م  .

خممکرا فکضممس رننمم   مگظممر تامما تم ممم  صاشکاممژ خممکرا سمدواممژ سممس ت حفممما ت ممت خممی س وت تممکتهم  _رییممک  

  م  .
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 ما میممکخ رننمم  م  ن  رممب وضمممم ا ت مممم  صو مکیرممس تنو سممک ف ممم   مقممتگو ا وامم   ژ سممس خممم م _ 29ممممص  

فکضممس رننمم   مممژ سمخمم . صو صممگوا سممکند توممشحخ سمم ت فکضممس رننمم   ن میممکخ رننمم     وااممم  تد  ک مم  امممدمم  همممس 

صممنرا   مرمم   ن ر ممموا تاممشم  هممم ن سممم  ظممموا امممدمم  ی م مما میممکخ رننمم  م  ن رگو  رننمم  م  مممگوص سکواممژ ن 

مممژ   ممکص. طنم  ممس وضممم ا میممکخ رننمم   رممدم ت  مممگص   مممژ رگت مم  سممس ه ممما یممر توممشحخ مگضممگ   وامم   ژ  ممکتو

(  مممم گ  مکت رمممس رنممم . هت ممما یمممر تومممشحخ مگظمممر تاممما ظمممکخ س قممما وند تد رممممو   تیممما 3( مممممص  )2رییمممک  )

تامما. خمم م ما سممس مگضممگ  وامم   ژ ن  قممیا سممس    رشیممم  تفممح  واس رنمم .منگط واس    ظممک ترکک مما تفضمممس هت مما 

ت ت واس سم   ظکخ ص  وند تد رمو   تسرب ت کت خگص.

صس کوم ممس هت مما یممر توممشحخ مگضممگ  ت ممت ممممص  ن ماممر رممم  ر  رقممما    صو ماممر امممدمم  صممنرا    _ 1رییممک  

مر   ن ر موا تاشم  هم مژ سمخ .
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امممدمم  صممنرا   مرمم   نر ممموا تاممشم  هممم م رممر تامما ظممکخ  مم  مممم  تد رمممو   ریممگ ب ت ممت   مم ت  _ 2رییممک  

 ممممس   ه تمما همممس یممر توممشحخ مکسممگط وت صو ماممر امممدمم  سممم تاممش مص  تد پقمما همممس امممدمم ژ مگ ممگص رممم  ر صتص  

ن تم م ما     کنس ت قم ژ ن مار ذد  وت صو توش مو    م  کتو صه .

شممکتط ن وامم   ژ سممس    صو ه تمما یممر توممشحخ وت دممم  تامما. تمممم یمم  تو ی ممس رموخممنمن تیمما تف _ 3رییممک  

وامم ژ رممس صو ه تمما یمضممک ن تظ مممو مممژ رنمم  سم مم  پممنم وند تد رمممو   تفممح  ه تمما   رگاممخ خمممرژ پکصتومما خممگص   صو 

  ک ت ت صگوا   ه تا پکن    تفشکتط وت سم ذرک صو ر مرشگمس تفح  مژ   م  .

  مصهممم ن امممدمم س هممم ژ رممس میممکخ رننمم  م    مما  ممکح خمم م ما سممس    ممم مکت رممس مممژ   م نمم  رر ممس  _ 4رییممک  

مگظ ن  خ م ما میکخ رنن   وت سس ندتوا توامو   م ن .
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امممدمم  ی م مما میممکخ رننمم  م  ن رگو  رننمم  م  ظممکخ  مم  مممم  پمما تد تسممح  ت ممت   مم ت  ممممس م رممر  _ 5رییممک  

ما میمممکخ رننممم  م  ومممگصون وت سمممس اممممدمم  مس صمممنرا   مرممم   ن تاممما صامممشگوتور ر  امممگ  واممم   ژ سمممس خممم م 

ر موا تفح    م  .

فکضممس رننمم   مگظممر تامما امممد ن رمممو  ظممموا مقممش ک سممک   م نمم  ژ همممس م مممد وت سممک تامممن نظممم ر  _ 30ممممص  

رر  ت خ   صو  م گ  ن    ت  ممس ن صاشگوتور ر همس ت کت ژ ذ کسخ    ت  مص   م  .

د ممممسژ تصنتوس فکضمممس رننممم   ومممگصون   نتامممیس تمممکنع   نتامممیس وممم مما پممما تد تمممکنع    ظمممموا ن تو _رییمممک  

 مم توع ن   م نمم  ژ همممس م مممد    ممم ن توتجممس  مم توع همممس تود مممسژ سممس ندتوا ن فکضممس رننمم     سممس ف مم   خممکرا 

سمدواژ منشرب ندتوا مژ سمخ .

ترمممو ن ررر مم  خمم   وممگصوت سممس  فکضممس رننمم   مگظممر تامما  ممم  ن  مممم ژ رر ممس   م نمم  ژ همممس م مممد _ 2رییممک  

ه کت  ام ک ممریما ن ه  ن ت ممریما ممشک م  مکت رس رنن   سس خی س و مما پا تد تکنع 
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خمممممر  مممم  مممممشکس   خممم مو  ر ممممن    مممگ  ومممگصون   رممممو   پمممت کع ن  مممم    م نممم  ژ مکت رمممس خممم   وت سیمممگوا 

م  .صاشکاژ سکوخ   ا تود مسژ ف ر کص      سس خکرا سمدواژ مرکتژ   

مقتگو ا  ظموا سک یقت ت کتس ت ت    ت  ممس سک ف    ندتوا تاا. _ 31ممص  

وغگ مژ خگص. 29/02/1389مگو   44133/43678ری  م  ممس خ مو   _ 32ممص  
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:اکن ا همس صنو  تس

رنشممکو خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم  سممکتس  رممب وضممم ا س مممشک ممممشک م  وممگص  تتمم ت ش صنت  وممگصون ن 

مممنظم   مما پ مممد کس تد سگ ممگص  ممم   مرم ممب ررممژ  ت مم ت  سممس توتجممس اممکن ا صنو  تس سممس ر ممممژ مایممگذا وممگص 

  گص  تاا.

خممکرا اممکمم س  ممتتوس ت کت  ممم  سم مم  سممم رگ ممس سممس سک ممممس و مم س   مما توتجممس ومم مما سممس ممممشک م  مایممگذا 

خ   وت سس  گو مقش ک ت  م  صه  .خکرا سم   رگص س مژ   م   اکن ا همس صنو  تس صو  ظک  کتشس 
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توجه

 .انجام رسویسهای دوره ای در  زمان  گارانت   اجباری است

ی اخذ  یم  گردد .هزینه قطعات مرصف  و  استهالیک در  رسویس های ادواری از  مشت 

 رسویس ادواری الزایم بوده واز  زمان تحویل خودروبه اولی    مالک ارائه یم  گردد .  عیوب ناش   از  عدم انجام خدمات

کت ایط مندرج در   کتابچه راهنمای مرص ف  کننده خودرو  در  شبکه نمایندگ  های مجاز  رس   دوره ای مطابق با  رس 

ایط تضمی    یم  گردد عرضه  کننده خودرو  ، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو  به خدمت مورد  نظر  ، از  رس 
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هزار کیلومتر)هرکدام زودتر فرا برسد(5سرویس اولیه: سه ماه یا 

VIN

کیلومتر شماره پالک

تاریخ فروش تاریخ پذیرش

نام مشتری شماره تماس

آدرس

کد نمایندگی مهر و امضا نمایندگی

خودرو جدول رسویس های دوره ای
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ر رگمشک15000اکن ا ر رگمشک10000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصرمورکصر رگمشک 

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ

ر رگمشک25000اکن ا ر رگمشک20000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

ن تمضم   م ن  ژم ک م ک ن تمضم   م ن  ژ
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ر رگمشک35000اکن ا ر رگمشک30000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ

ر رگمشک45000اکن ا ر رگمشک40000اکن ا 

مکت رسرمو   رمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ
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ر رگمشک55000اکن ا ر رگمشک50000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ

ر رگمشک65000اکن ا ر رگمشک60000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ
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ر رگمشک75000اکن ا ر رگمشک70000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ

ر رگمشک85000اکن ا ر رگمشک80000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعپت کع خ مو  رموا

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ



332

X25 

ر رگمشک95000اکن ا ر رگمشک90000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ

ر رگمشک105000اکن ا ر رگمشک100000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ
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ر رگمشک115000اکن ا ر رگمشک110000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ

ر رگمشک125000اکن ا ر رگمشک120000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

تمضم   م ن  ژم ک ن م ک ن تمضم   م ن  ژ
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ر رگمشک135000اکن ا ر رگمشک130000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ

ر رگمشک145000اکن ا ر رگمشک140000اکن ا 

رمو   مکت رسرمو   مکت رس

ر رگمشک رمورکصر رگمشک رمورکص

خ مو  رموا پت کعخ مو  رموا پت کع

م ک ن تمضم   م ن  ژم ک ن تمضم   م ن  ژ



لیست نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش

 کد نمایندگى:2101
نام نمایندگى: تعمیرگاه مرکزى

آدرس: تهران کیلومتر 13 اتوبان فتح نبش خیابان سپاه اسالم پالك 1
ساعت کارى: 7:30 الى 16:30

شماره تماس:02149713

کد نمایندگى:1101
نام نمایندگى:سید وحید قلعه سرى

آدرس:کیلومتر 6 جاده جدید بابل به آمل روبروى کنارگذر جنوبى نمایندگى بایک
ساعت کارى: 8 الى 12:30    14:30 الى 18

شماره تماس:01132563611

کد نمایندگى: 3101
نام نمایندگى:سالمت موتور اسپادانا

آدرس:خیابان امام خمینى بعداز چهار راه شریف روبروى خیابان درخشان
ساعت کارى: 8 الى 12:30    14:30 الى 18

شماره تماس:03133335219

کد نمایندگى:5101
نام نمایندگى:دیزل ساتراپ شرق

آدرس:مشهد ابتداى جاده نیشابور بعد از شهرك ابوذر جنب پادگان قدس
ساعت کارى: 8 الى 12:30   14:30 الى 18

شماره تماس:05133810001
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پیشنهادات)شکایاتمرکز ارتباط با مشتریان :و انتقادات(،

49713-021 160داخلی

ایمیل

امور مشتریان/ ثبت شکایاترو خودروآسیا: سایت شرکت نی

 :09912701874تلفن سراسری مرکز تماس امداد خودرو

 خدمات پس از فروش/ خدمات اینترنتی/نوبت دهی مراجعه فرماییدجهت نوبت دهی اینترنتی  به سایت شرکت نیرو خودرو آسیا/.

CRM@nirookhodro.com

تلفن

:
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