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 2.4دفترچه راهنما مشتری خودرو ون فوتون با موتور
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 .از شما متشکریم ونبه خاطر انتخاب خودروی 

خودرو های فوتون که معرف آخرین و پیشررفته 

ترین تکنولرویی هرای عرنعو خرودرو ه رتن  

کیفیو ب یار عالی دارن .خریر  از خرودرو هرای 

فوتون را عادقانه به شما توعیه می کنیم .کتاب 

دسررو داریرر   رراوی شررر  و راهنمررایی کرره در 

توضیح دقیق و جز به جرز اسرو از کارکردهرا و 

امکانررراتی کررره مررر لجای ایرررن م موعررره دارا 

  ترا از اییرمنه تن .لطفا این کتراب را مطالعره 

نکات و دستورالعمجای مرتبط با هر بخش مطلع 

شوی  و از سرنشینان و سایر ک رانی کره از ایرن 

کره ایرن خودرو استفاده می کنن  نیز بخواهیر  

این  هدستورالعملجا را به دقو مطالعه کنن .مطالع

ایمن را بررای شرما  راهنما نه تنجا لذت رانن گی

ه می توان  به شما کمک کن  کبلممکن می کن  

که از خودرو خود بره خروبی و در شررایط بجیره 

نگج اری کنی .لطفا عفحاتی را در ادامه می یای  

 به دقو بخوانی .

که نماین گی دیار خودرو که  بخاطر داشته باشی 

با طرز کار  برای تعمیرات می بری شما خودرو را 

تعمیرات خودرو شما آشنا اسو و با کمرا  میر  

فرراهم خواهر  خ مات رضایو بخش برای شرما 

ای ادواری برا کیفیرو هر نمود.)از جمله سرویس

 باال و سایر خ مات مورد نیاز شما(.

یرک از برای پیشگیری ازا تمرا  عر مه بره هر

، لطفا اجزاء خودرو و یا خطرات منتج به تصادف 

به هیچ وجه قطعه و یا آپشن اضافی بره خرودرو 

خود نصب و یرا اضرافه نکنیر  بره خصرو  بره 

سی ررتمجایی کرره برره ایمنرری سرنشررین واب ررته 

ه تن  .از جمله سی تم برق خرودرو و سی رتم 

 ترمز و سی تم فرمان.

  لطفرا اگر ا تیاج ش  قطعه ای را تعروی  کنیر

قطعات مورد نیاز خود را از نماین گی های م از 

دیار خودر  تامین نمایی  و از لوازم ی کی اعرلی 

 که ما برای شما تجیه کرده ایم استفاد کنی .

اگر خودرو خود را واگذار کردی  لطفا این کتراب 

راهنما را به مصررف کننر  گران ج یر  تحویر  

ایرن  دهی  چرا کره الزم اسرو آنجرا از اطتعرات

 کتاب بجره من  گردن .

تمام اطتعات این کتاب راهنما آخرین اطتعرات 

و جزئیات زمان چاپ این راهنما ه تن .اطتعات 

و دستورالعمجا ممکن اسو تفاوتی با خودرو شما 

داشته باشن  چرا که شرکو فوترون پیوسرته در 

 تتش در بجبود کیفیو و خلق اب اعات اسو.

کلیه خودرو های فوتون این کتاب برای رانن گی 

مناسب اسو و عملکرد تمرام امکانرات ان را بره 

تفضی  شر  می ده .ا)ز جمله آپشن ها( با ایرن 

وجود آپشن ها جزو مواردی ه تن  که مشتریان 

به طور آزاد انه تصمیم به نصب ان را بگیرن  و در 

 تمام خودرو نیز موجود نی تن .
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 توعیه :

لکردهای قابر  نصرب روی این دفترچه کلیه عم

خودرو ون فوتون را توضیح مری دهر  و ممکرن 

اسو برخی از آنجرا در روی خرودرو شرما نصرب 

آپشرن هرای نش ه باشن . لطفا ججرو اطرتا از 

خرودرو سرن  فرروش ش ه ، به خودرو خری اری 

فروخته ش ه که توسط شرکو دیار خودرو عادر 

 می گردد مراجعه نمایی  .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
4 

 

 نکات

 تجهیزات خودرو

لطفاً توجه داشته باشی  که کتابچه راهنما بررای 

های خودرو قاب  استفاده اسو و شام  تمام م  

توضیحاتی برای تمامی ت جیرزات تریمین شر ه، 

شام  قطعات خرا  و انتخرابی اسرو. بنرابراین 

بچره برخی ت جیزات شر  داده ش ه در ایرن کتا

ممکن اسو که روی خودروی شما نصرب شر ه 

باش  یا عرفاً در بعضی بازارها و منراطق موجرود 

باشن . برای اطتا بیشتر از ساختار خودرو لطفراً 

به اطتعات مرتبط با فروش مراجعه نموده و یا با 

 نماین گی فروش خودرو مشورت نمایی .

در خودروهررایی کرره عررن لی راننرر ه در سررمو 

رفته اسو، برخی از ت جیزات مرورد راسو قرار گ

ممکن اسرو مطرابق آن چره در شرک   استفاده

 نشان داده ش ه اسو، نباشن .

دوره زمانی به کارگیری کتابچهه رانماهای 

 رانمده
تمامی اطتعات و مشخصات این کتابچه راهنمرا 

ان . شررکو در زمان چاپ آن به روزرسانی شر ه

ود همواره بره بجبرود محصروالت خر دیار خودرو

اهتمام دارد. با این وجود، این کتابچه راهنما نیز 

ب ون اطتا رسرانی قبلری بره روز رسرانی شر ه 

 اسو.

بررر اسرراخ مشخصررات خررودرو ممکررن اسررو 

 اختتفاتی با اشکا  وجود داشته باش .

 

 سیستم صوتی و تصویری
یح ش ه در لطفاً به سی تم عوتی و تصویری تشر

 مراجعه کنی .کتابچه راهنما 

 تموع آنهاات جانبی، قطعات یدکی و تجهیز
دیرار را از شررکو  یر کیکه قطعات  کنی توجه 

 تجیه نموده و تعوی  نمائی  . خودرو

 نای ایامینشدارنا و توصیه

 
این شاخص نشانگر یک هش ار اسو اگر بره ایرن 

هش ار توجه نکنی ، ممکن اسو ع مات ج ی و 

گر یا مرگ اتفاق بیفت . این گونه هشر ارها بیران

های این اسو که به منظور کاهش  فر  آسریب

ج ی و یا مرگ خود و یا دیگران برخی از کارهرا 

 را نبای  ان ام دهی .

  
این شاخص نشانگر یک توعیه ایمنی اسو. اگرر 

ها توجه نکنی  ممکن اسو موجرب به این توعیه

دی گی و خرابی خودرو و یا سایر ت جیزات آسیب

گر این های ا تیاطی بیانشوی . این گونه توعیه

دی گی اسو که به منظرور کراهش خطرر آسریب

را بای   ییخودرو و یا سایر ت جیزات برخی کارها

ان ام دهی  و برخری کارهرا را نیرز نبایر  ان رام 

 دهی .

 

 

 نشانگرنای ایامی

ای با یک خط مورب این شاخص دایره 

گر آن اسو کره نبایر  کراری را داخ  آن نمایان

هی  و یا اجازه ن هی  که چنین شررایطی ان ام د

 ای اد شود.

 تذکرات
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 اقدامات ایامی کلی برای رانمدگی

  . لطفاً در شرایط روانی مناسب رانن گی کنیر

از رانن گی پس از مصرف داروهایی کره برر روی 

رانن گی شرما تریریر گذاشرته و قابلیرو کنترر  

 ده ، پرهیز نمایی .خودرو را کاهش می

های الکلری و برخری از داروهرا سررعو نوشی نی

هرررای شرررما را کررراهش داده و در العم عکس

گرذارد. گیری و هماهنگی شرما تریریر میتصمیم

ایررن امررر موجررب بررروز تصررادف و همچنررین 

 های ش ی  و یا مرگ خواه  ش .آسیب

  با دقرو راننر گی کنیر : بای رتی در هنگرام

 رانن گی دقو الزم را داشته باشری . همرواره بره

رانن گان دیگر و عرابرین پیراده در جراده توجره 

داشته باشی . چرا که در عرورت برروز اشرتباه از 

العمر  و هرا بای رتی تروان ان رام عکسجان آن

 پیشگیری از بروز  ادره را داشته باشی .

  به رانن گی خود توجه کام  داشته باشی : در

هنگام رانن گی بای تی تمام  واخ و دقو خود 

ر گیری . هر چیرزی کره موجرب کراهش را به کا

دقو رانن گی شود، مانن  تنظیم کردن کلی های 

کنترلرری، عررحبو کررردن بررا تلفررن همررراه و یررا 

توان  موجب برروز تصرادف و خوان ن مطلبی می

در نتی ه ای ادآسیب های ج ی و یا مرگ شرما 

 و سایر سرنشینان شود.  

 کلی برای ایامی کودکان اقدامات 

 هرا ر خودرو تنجا نگذاری  و به آنکودکان را د

 اجازه استفاده از کلی ها را ن هی .

 تواننر  خرودرو را روشرن کررده و کودکان می

دن ه را  رکو دهن . کودکانی که با شیشه دسته

باالبرها، دریچه سقف یا سرایر ت جیرزات داخر  

خودرو بازی می کنن  ، ممکن اسو به خودشان 

اگرر دمرای داخر  آسیب برسانن . عتوه برر آن 

خودرو خیلی باال و یرا خیلری پرایین بیایر  نیرز 

 شون .موجب ع مات کشن ه به کودکان می
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 :VINمشخصات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIN شاسیرمت شااره ف

شماره  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 کاراکتر
* * * * * * S E 2 A W N 2 B C V L  شماره

 شاسی
 

 شمارن ه

  تولی 
مح

و 
سا  ساخ

شماره تمایز 
س 
نوا ترمز و نوا گیربک

 

نوا و   م موتور
 

نوا ب نه
 

 

وزن 

ک  

 خودرو

صو 
نوا مح

  

ک  معرف 

 شرکو

 

 توضیح

 Eمعاد   رف  2014: کاراکتر دهم )سا  ساخو( طبق ج و  موجود در دستورالعم  برای سا  1توضیح 

 اسو. 

 اراکتر یازدهم برای مح  ساخو معاد   روف انگلی ی می باش .: ک2توضیح 
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دریچه خروجی کنراری -1

 تجویه 

دریچه خروجی هروای  -2

 داشبورد

 عفحه کیلومتر -3

 چراغ سقف-4

 جیب داشبورد -5

 جالیوانی -6

 دسته دن ه -7

 ترمز دستی-8

 دستگیره درب موتور -9

دکمرره برراال و پررایین  -10

 ن ه شیشهبر

دکمه غیر فعا  کردن -11

 شیشه

 دکمه قف  مرکزی -12
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 دکمه چراغ مه شکن عقب-1

 دسته راهنما-2

 چراغ تنظیم نور داشبورد-3

 دسته برف پاک کن -4

 فتشر -5

 دکمه تنظیم ارتفاا چراغ جلو-6

 رادیو پخش-7

 کلی  کولر-8

 فن ک-9

 )آپشن( گرمکن شیشه عقب-10

 )آپشن( ینهآ گرمکن-11

 دکمه تجویه هوای عقب از جلو -12

 جاسیگاری-13

 ) آپشن(دکمه عیب یاب -14

 چراغ سقف -15

 اعلی سوئیچ مغزی-16

 فرمان تاشو با اهرم قف  کنن ه -17
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 عالکرد عقربه نا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
10 

 

 

 ترمز سی تم خطا چراغ-1

 کمربن  مان ن باز هش ار چراغ-2

 باتری شاری هش ار-3

 روغن فشار اخطار-4

 موتور خطا مشک -5

 ABS هش ار -6

 موتور خطا ب ون عملکرد چراغ -7

 شررر ن خررراموش اخطرررار چرررراغ-8

 موتور)دیز (

 بنزین اتمام هش ار چراغ-9

 اب دمای هش ار چراغ-10

 درب بازمان ن هش ار چراغ -11

 )دیز ( گرمکن هش ار چراغ-12
 

 

 

 ایربگ ایراد عتمو-1

 دستی ترمز نمایشگر-2

 جلو چراغ وضعیو -3

 باال نور چراغ نمایشگر -4

 ترمز چراغ هش ار -5

 راهنما چراغ بودن روشن-6

 جلو شکن مه بودن روشن-7

 مرره چررراغ بررودن روشررن-8

 عقب شکن

 وکیوم کمبود هش ار -9

 خنک مایع هش ارکمبود-10

  هکنن

 آب وجرود هش ار چراغ -11

 سوخو)دیز ( در
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 عالکرد

 13کلی ..........................................................

 13......................................درب....................

 14.................................................ریموت.....

 15......................................درب... باز و قف 

 17................../ع ا.... نوری هش ار  تمسی
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 کلید

هرای برای روشن کردن موتور خرودرو و سی رتم

الکترونیکی آن و همچنین باز وب ته کرردن در از 

شود. کلی  نبایر  برا آب تمراخ کلی  استفاده می

 پی ا کن  یا خیس شود.

 

 درب خودرو

آن از بیررون  مغرزیبع  از وارد کردن کلیر  در 

سررمو راننرر ه را بررا  بتوانیرر  درماشررین، مرری

هرای چرخان ن کلیر  در ججرو عکرس عقربره

ساعو براز کنیر  و برا چرخانر ن آن در ججرو 

را به  الرو قفر   بهای ساعو دوباره درعقربه

، به را تری بانی . بع  از بازکردن قف  دربرگرد

خررودرو را بررا عقررب کشرری ن  بتوانیرر  درمرری

 دستگیرۀ آن باز کنی .

ز  الو قف  خودرو ا بع  از قرار دادن دکمۀ قف 

را  به  الو براز از داخر  خرودرو، درب خرودرو

توانی  به را تی با عقب کشی ن دستگیرۀ باز می

مرۀ قفر  کنی . همچنین بعر  از قررار دادن دک

از  الو براز بره  الرو قفر ، بره را تری  بدر

ماشین را از داخر  خرودرو قفر   بمیتوانی  در

 کنی .

درب کشوئی خودرو م جز اسو به قفر  ایمنری 

و  خرودروکودک. بع  از قررار دادن دکمرۀ قفر  

قف  ایمنی کودک از  الو قف  بره  الرو براز، 

توانیر  بره را تری درب خرودرو را برا عقرب می

از داخ  براز کنیر . اگرر  بتگیرۀ درکشی ن دس

سی تم ایمنی کودک در  الو قف  باشر  درب 

 شود.خودرو از داخ  باز نمی

 
در  را   رکرو مطلقرا  ب خرودروباز کردن در

 ممنوا اسو.

که کرامت ب رته  ب نیمه باز یا دربی رکو با در

 نش ه، ب یار خطرناک اسو.

ب خرودرو از بیررون ماشرین برای قف  کردن در

در ماشین برا از کلی  استفاده کنی . ب تن  ما ت

وقتی دکمه قف  داخ   بدراستفاده از دستگیره 

در  الو قف  قررار داشرته باشر  مطلقرا ماشین 

 ممنوا اسو.
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 ریموت کنترل
 ضامن آزاد کنن ه کلی -1

 دکمه قف -2

 دکمه باز-3

 چراغ نشانگر وضعیو-4

کرردن و براز  برای قف  سی تم کنتر  از راه دور

کردن کلیه درب های ماشین و به ع ا درآوردن 

مترری وسریله نقلیره  10هش ار از فاعرله  آالرم

 ساخته ش ه اسو.

می توانی  دکمره  یبرای فعا  کردن هر عملکرد

و در محر  دقیرق آن مربوط به آن را بره آرامری 

فشار دهی .پس از فشار دادن دکمه چراغ نشانگر 

 شمک خواه  زد.وضعیو به شک  پیوسته چ

راه دور قطعره ای الکترونیرک سی تم کنترر  از 

 بره اسو. لطفاً برای اجتناب از وارد آم ن ع مه

این دستگاه فرستن ه دستورالعم  هرای ییر  را 

 رعایو کنی :

،  داغ از قبیر  ءدستگاه فرستن ه را روی اشیا-1

  عفحه کیلومتر قرارن هی .

 قطعات آن را از هم ج ا نکنی . -2

قتی فرستن ه روی شریء دیگرری قررار دارد و-3

ضربه محکم بره آن وارد نکنیر  و یرا آن را روی 

 زمین پرتاب نکنی .

 آن را درون آب فرو نبری .-4

چرراغ یرا  نکررد واگر دسرتگاه فرسرتن ه عمر  

اسو یا خاموش می شود، لطفرا  نمایشگر کم نور

برای برطرف کردن ایرراد نکرات زیرر را بررسری 

 کنی :

ای رتگاه رادیرو و کنی  اطراف ریموت بررسی -1

ریموت عملکرد عادی  مزا مکه  رادیو هواپیما یا 

 باش  موجود نباش .

ممکرررن اسرررو بررراطری آن فاسررر  شررر ه -2

در عورت گم کنی . چک را باش .وضعیو باطری 

ش ن دستگاه لطفا در اسرا وقو با مراکز م راز 

تماخ گرفتره ترا از خطررات ا تمرالی از قبیر  

 و ماشین جلوگیری شود.قرتصادف یا س
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 درب بههازکردن و کههردن قفهه 

                    خودرو
 

 دکمه ، درب کردن باز یا و کردن قف  برای
 ریمرروت روی آن درسررو جررای در و آرام را

 دهی . فشار
 ریمروت از استفاده با درب کردن قف  برای
 را /عر ایی نروری هشر ار دکمه توانی  می
 همرین آن کرردن فر ق برای و کنی ، فعا 
 از اطرتا بررای کنیر . فعرا  غیر را سی م
 هشر ار به مربوط بخش به سی تم جرئیات
 مراجعرره فصرر  همررین در عرر ایی / نرروری

 مری فشرار را ش ن قف  دکمه نمایی .وقتی
 ب رته از پرس همزمران دربجرا تمرام دهی 
 راهنمرا چرراغ ش .سپس خواه  قف  ش ن
 اخ د سوئیچ اگر ، زد خواه  چشمک یکبار
 دهریم رافشرار ش ن قف  کلی  اسو مغزی
 فعرا  غیرر خرودرو  درب شن قف  سی تم
 ش . خواه 

 
 تمام دهی  فشار که یکبار را نش  باز دکمه
 راهنمرا چراغ ش . خواه  باز همزمان دربجا

 از پرس زد. خواهر  چشمک بار دو همزمان
 سی طی  اگر ، ریموت ش ن باز دکمه فشار

 خرود دوباره دربجا متما نشود باز دربی رانیه
 ش . خواه  قف  خود به
 دربجرای از کر ام هرر یرا و موترور درب اگر

 از پرس ، باشر  نشر ه ب رته درسو خودرو
  ار بعر  دربجرا تمام ریموت قف  دکمه فشار
 بعر  و شرود مری قفر  همزمران رانیره سی

 برار سره راهنما ش .چراغ خواه  باز م  دا
 بروق از کوتراه ع ای سه و زن  می چشمک
 فعرا  سی رتم و ش  خواه  شنی ه خودرو
 گردد. نمی

 باتری تعویض
 نروا از بای رتی مری ، براتری تعوی  برای

 PANASONICگررردد.) اسررتفاده لیتیررومی

CR1632-3V . 
 

 
   الزم اسررو مراقبررو ویررله بعمرر  آیرر  تررا

کودکان باتری تعوی  ش ه و یا هرر ق رمو 
 سی تم ریموت را نبلعن .

 قررو شررود تررا هنگررام تعرروی  برراتری د
 هیچک ام از قطعات سی تم گم نشود.

  برای تعوی  براتری فقرط از براتری هرای
 مورد تایی  ما استفاده کنی .

 .باتری های خالی ش ه بای  مع وم گردد 
 

 در کره دسرتورالعملی  مطابق بای  را باتری
 گردد. تعوی  دارد وجود ادامه
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 جر ا هم از را موتری پایین و باال ق مو-1
 کنی .

 پریچ از ریموت پشو قاب کردن باز برای-2
 نمایی . استفاده پتستیکی دوسو گوشتی

 کنی . خارج را ریموت باتری-3
 ریموت قاب و کنی  نصب را ج ی  باتری-4
 .ببن ی  را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 اع  کنی  که قطرب مببرو و  ناطمینا 

 منفی باتری را درسو نصب کرده ای .
   دربا دسو خیس باتری را تعوی  نکنی. 

اینصورت آب ممکن اسو باعث زنگ زدگری 
 آن گردد.

 از قطعررات را جاب ررا نکنیرر  در  هیچکرر ام
 اینصورت کنتر  دچار مشک  خواه  ش .

  هنگام نصب باتری مواظب باشی  الکتررود
ن خم نشرود. داخر  محفظره ریمروت های آ
 باش .عاری از گرد و غبار و لکه چربی  بای 
 
 

 براز کنترر  یر دی  اگرر باتری نصب از پس
 از یکرری بررا کنرر  نمرری کررار درسررو هررم

 فرمایی .  اع  تماخ ها نماین گی
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 نوری – صدایی نشدار سیستم
 از جلرروگیری برررای  هشرر ار سی ررتم ایررن

 گردیرررر ه طرا رررری خررررودرو سرررررقو
 هبر شر ن فعا  از بع  هش ار اسو.سی تم

 کرردن زبا برای تتشی هر با برخورد مح 
  بررای فرمرانی ، دربجا سایر ویا  موتور درب
 سری راهنمرا و کن  می ارسا  راهنما چراغ
 برای خودرو بوق و زد خواه  چشمک رانیه
 کره ربرا .هر ام  خواه  در ع ا به م ت این

 درب کررردن برراز برررای تررتش بررا سی ررتم
 درعرا دیگرری هش ار گردد مواجه گریید

 باشر  فعا  سی تم که زمانی نمود. خواه 
 در براتری اگرر اخطرار فرسرتادن  ا  در و

 مری دیگرری اخطرار باشر  ش ن تمام  ا 
 فرست .
 و سی رتم کرردن فعرا  غیرر و فعرا  برای

 از توانیر  مری هش ار کردن قطع همچنین
 کنی . استفاده کلی  یا و ریموت

 
 سیستم کردن فعال غیر
 یرا ریمروت کرردن زبرا دکمره دادن فشار با

  الو از را دربجا توانی  می کلی  از استفاده
 فعرا  غیرر را سی تم درنتی ه و خارج قف 
 کنی .

 سیسهههتم شهههدن فعهههال و اخطهههار

 نوری – صدایینشدار
 برازکردن بررای تتشری هر با مواجه هنگام
 سی ررتم خررودرو درهررای یررا رموتررو درب

 هب تا کن  می وارد راهنمای چراغ به فرمانی
 30 مه )بوق بزن  چشمک رانیه 30 عورت
  (آم خواه  در ع ا به رانیه
 اخطار مکرر بوق
 عر ای ، شرود فعا  سی تم این که بار یک
 شر ن قطرع از بع  خود به خود اخطار بوق

 آم .دسرتورالعم  خواهر  در ع ا به دوباره
 ق رمو رادر سی رتم ایرن بره بوطمر های

 و نرروری سی ررتم سررازی فعررا  و هشرر ار
 کنی . ه همشا ع ایی

 
  نشدار بوق کردن خاموش

 زیرر هرای راه از یکی استفاده با هش ار قبو
 شود. می قطع
 راه از کنترر  کردن باز دکمه دادن فشار-1
 دور
 راننرر ه سررمو درب از کلیرر  از اسررتفاده-2

 قف .  الو از درها کردن کردن خارج برای
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 نا سوئیچ و نا کایت ، عالکرد
 سرنشین ایامی سیستم
 18.....................................................ایربگ...
 23............................................ها..... عن لی
 هرررای عرررن لی بررررای ا تیررراطی مررروارد
 24...................................................جلو.........
 29.....................................ایمنی...... کمربن 
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 ایربگ سیستم اصلی اجزا
 سرنشین و رانن ه ایربگ-1
 ایربگ هش ار چراغ-2
 ایربگ یونیو-3
 

 ایربگ عالکرد
 ایربرگ یونیرو درون کره ) ایربرگ سن ور
 شرتاب کنترر   را  در م ام ( ش ه تعبیه
  اع  منفی شتاب .اگر اسو خودرو منفی
 شرتربی ش ه تعریف میزان از تصادف یک از

 کررد.در خواه  فعا  را ایربگ سی تم باش 
 باال سرعو با و شیمیایی واکنش هنگام این
 باد ایربگ داخ  هوای کی ه تا ده  می رخ

 ترا گرردد سرمی غیرر گازهای از پر و کرده
 را سرنشرینان ن شر  پرتراب جلروی بتوان 

 سررعو بره ایربگ درون هوای بگیرد.سپس
 عرورت در را راننر ه دی  تا گردد می خالی

 ننمایر  م ر ود ،  رکرو بره نیراز ضرورت
 آن از بلنر  عر ای شرود براز ایربرگ .وقتی
 بارغ و گرد مق اری بعتوه و شود می خارج
 خواه   مت اع سمی غیر گازهای از  اع 
 اترش یرا و  ریرق نتی ره بخرارات ش .این
 غیرر گازها این اینکه وجود .با ی ون سوزی
 هررای اسرریب اسررو ممکررن ه ررتن  سررمی

 دسرتگاه یرا و چشرم یرا و پوسو به خفیف
 ها غبار و گرد تمام لطفا کنن . وارد تنف ی

 هرر از ترا بشروئی  عرابون و آب با سریعا را
 شود. پیشگیری پوستی   اسیو گونه
 ایرن بنرابر و شود می باز نیآ طور به ایربگ
 کن . می ای اد ش ی  ب یار ضربه
 از ترا شر ه سراخته سی رتم ایرن اینکره با

 ،سرر ق رمو در جرا ات)بخصو  وخامو
 باعرث خرود اسرو ممکن اما بکاه  ( سینه

 هرا بازو و سینه ، عورت در خفیف جرا ات
 سوختگی شام  جرا ات شود.این دستجا و
 امرا . ه تن  خفیف های کبودی یا و تورم ،

 باعرث اسرو ممکرن ایربگ  نش باز ش ت
  اگرر خصو  به گردد. تری وخیم جرا ات
 بریش سرنشرین سینه یا و سر ، بازو، دسو
 نزدیرک ایربرگ شر ن زبرا محر  بره ان ازه
 باش .
 بررای اسرو مجمری ب ریار دلیر  خود این
  این به دقو به سرنشینان از ک ام هر اینکه
 کنن . دقو یی  نکات
 نشرینسر بر ن از ق متی یا و شی هیچ-1

 جای ایربگ گرفتن قرار مح  و او بین نبای 
 بگیرد.

 رعایرو با و درستی به خود عن لی روی-2
 بزنی . تکیه ایمنی اعو 

  ر  ترا و ببن ی  خوب را ایمنی کمربن -3
 ق رمو از نقلیه وسیله کنتر  ضمن امکان
 بگیرد. فاعله ابربک اعلی
 

 
 ه پس از باز ش ن ایربگ اجزاء قتا چن  دقی 
لی آن )غربیلک فرمان، کاور ایربگ ، کی ره اع
ب یار داغ اسو . بنابر این به هریچ وجره  (هوا 
 جا دسو نزنی .آنبه 
 .ایربگ فقط ظرفیو یکبار باز ش ن را دارد 
 کرن متحو تاریر ش ت براز شر ن ایربرگ م

 اسو به شیشه جلو آسیب برس .
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 : ایربگ کارکرد
 ب رتن که ای لیهاو ایمنی بر تکیه با ایربگ
 و سرنشین ایمنی به کن  می ای اد کمربن 
 ایمنی کمربن  ب تن کن . می اضافه رانن ه
 عرورت در و بوده الزامی رانن گی هنگام در

 رانن ه انگاری سج  آن در که  وادث وقوا
 ، گرردد گرزارش ایمنری کمربنر  ب تن در

 برر را م روولیتی هیچگونره سازن ه شرکو
  گرفو. نخواه  عج ه
 شر  براز ، ماشرین جلوی ش ی  تصادف در

 مری عمر  جرا ات کاهش ججو در ایربگ
 وخامررو کرراهش برره اعرر  در کنرر .ایربگ
 که سرنشین و رانن ه وسینه سر بر جرا ات

 ماشرین داخلی ق متجای به برخورد ارر در
 کن . می کمک ای  می بوجود
 اکید: نای نشدار
 عررن لی از دارد ایربررگ کرره عررن لی برررای
 نکنی .بر لی  اسرتفاده پشرو به رو کودک
 براز هروا کی ره به کودک سر بودن نزدیک
 بره ج ی ع مات اسو ممکن ایربگ ش ن
 عرن لی از توانی  می نمای . وارد کودک سر

 نماییر و اسرتفاده جلرو روبه کودک محاف 
 نگره عقرب به رو را عن لی توانی  می تا اما

 داری .

 

 
  یرک ش ه ترا سی تم ایربگ عرفا ساخته
که ی تم کمکی برای کمربن  ایمنی باشر .س

 ایمنی اولیه را فراهم می کن .
  اگر کمربن  به خوبی ب ته نش ه باشر  در

عورت باز ش ن ایربگ رانن ه و سرنشینان را 
 خطر مرگ تجی  می کن .

  در  ین گرفتن ترمزهای اظطراری رانن ه
و سرنشین کمربنر  ن ربته باشرن  بره جلرو 

ایربگجرای براز شر ه  پرتاب مری شرون  و بره
 برخورد می کنن .

ایمنی ممکن  برای اطمینان از داشتن بجتری
رانن ه وسرنشین ها بای  کمربن  ایمنی را بره 

 درستی ب ته باشن .
 اسو به شیشه جلو آسیب ببین .
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 ایربگ مورد در مواردی
 مری راننر گی  را  در کره اوقرات تمام در

 ببن ی . را خود ایمنی کمربن  بای  باشی 
 و عقرب یا و کنار از تصادف اگر ، معموال-1

 پرایین وعرس با یا گرددو وایگون خودرو یا
 ش . نخواه  باز ایربگ کن  برخورد جلو از
 شود وارد ش ی  ضربه ماشین کف به اگر-2

 رو پیراده  اشریه ج و  با وقتی مبا  برای
  قوطس چاله داخ  خودرو ، کن  برخورد
 ایربرگ کن  پرش ش ی  عورت به ویا کرده
  شود. باز اسو ممکن

 ایربگ از استفاده دستورالعا 
 م جرز جلرو ایربگ به شما خودروی اگر-1

 بیشتری ایمنی جلو سرنشین و رانن ه باش 
  داشو.  نخواه
 از شر ی  تصرادف شرما خرودروی وقتی-2

 بره هرا ایربرگ شر ن براز باش . داشته جلو
 و تصررادف ضررربه  تشرر و انررریی جررذب
 کن . می کمک ها سرنشین ب ن از  فاظو

 سرریاهی دود ایربررگ شرر ن برراز از بعرر -3
 نشرانه و اسرو عرادی که شود می متصاع 
 نی و. سوزی آتش
 ایربرگ شر ن براز و تصرادف برین زمان-4

 در بنرابراین باشر . مری رانیره یک از کمتر
 ش . نخواه  ای اد اختت  خودرو عملکرد

  ای اد ایمنی  فاظو( )سی تم ایربگ-5
 سرینه و سرر برخرورد جلروی و کرد خواه 
 داخلری های ق مو با را سرنشین و رانن ه
 نقشری ایمنی تامین در اما گیرد می خودرو

 کمربن  جایگزین توان  نمی و دارد 2 درجه
 باش .  ایمنی

 دهنر  مری نشران عرفحه این تصویر دو-6
 کنن . می عم  چگونه ایربگ
 تواننر  مری شر ن براز انجری در ها ایربگ
 فررراهم را ایمنرری ای رراد برررای الزم انررریی
 اسو این ایمنی این ای اد الزمه اما نماین .

 ب رته را کمربن هایشان م افر و رانن ه که
 عرفحه و فرمران برا کرافی فاعرله و باشرن 

 و راننرر ه اگررر باشررن . گرفترره کیلررومتر
 نب ررته را ایمنرری کمربنرر  جلررو سرنشررین

 عر مه هرا آن بره شر ه براز ایربرگ باشن 
 وخامرو بره اسرو ممکن  تی و زد خواه 

 اسررتبنای برره نمایرر  اضررافه جرا تشرران
 ایرن برا افت  می کار از ایربگ که تصادفاتی

 ب رته درسرو ایمنری کمربن های اگر  ا 
 ایمنری تصادف هنگام ها ایربگ باشن  ش ه

 نماین . می فراهم مناسبی
 که ان  ش ه ساخته طوری ها ایربگ-  7
  خودرو جلوی ش ی  تصادف جریان در

 ربطری ها ایربگ ش ن فعا  شون . فعا 
 ن ارد. ایمنی کمربن  وضعیو به
 شررط کمربنر  ب رتن درسو و سفو-

 اسو. ایمنی تضمین اعلی
 ولری کمربن  برای اسو کمکی ایربگ-
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 ش ه ساخته ایربگ نی و. آن جایگزین
 ایمنری کمربن  آنچه بر اضافه امنیتی تا

 نمای . ای اد  کن می فراهم
 سرنشینان برای ایمنی  الو بجترین - 

 و کمربنرر  کرره شررود مرری ای رراد وقترری
  شود. استفاده هم با ایربگ

 نمی فعا  تصادف انواا همه در ایربگ-
 تصررادفات از دسررته آن در فقررط شررود.
 زن گی که شود می فعا  ماشین، جلوی

 بیفت . خطر به رانن ه و سرنشین

  کمد: می الفع را ایربگ که مواردی

 سرخو و سراکن ج رم برا خودرو وقتی
 25 سرررعو بررا سرریمانی دیرروار ماننرر 
 کن . برخورد ساعو بر کیلومتر

 
 
 
 
 
 
 
 

 سراکن ج م یک با جلو از خودرو وقتی
 سررعو برا  رکرو قابر  غیر ستون ویا

 کن . برخورد کیلومتر 35 از بیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سراکن ج م یک با جلو از خودرو وقتی
 سررعو برا  رکرو قابر  رغی ستون ویا

 کن . برخورد کیلومتر 35 از بیش
 برا م تقیم بطور جلو از خودرو که هنگامی

 برخرورد درجره 30 زاویره ترا  ر اکبر شی
  نمای .

 

 اسهت ماکن ایربگ آن در که مواردی

 نکمد: عا 
 کیلرومتر 35 براالی سررعو با خودرو وقتی
 برخرورد ایرن اررر در و کن  برخورد شیء با

 . درخو مانن  ده  شک  تغییر شیء
 
 
 
 
 
 
 
 

 سررطح برره شرر ی  ضررربه بررا خررودرو وقترری
 .کن  برخورد )سرعتگیر( ناهموار

 
 
 
 
 
 
 

 گرودالی یرا و چالره داخر  به خودرو وقتی
 . بیافت  عمیق
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 .کن  برخورد کامیون عقب به خودرو وقتی
 

 هرم و ساکن خودرو با روبرو از خودرو وقتی
 50  رر ود سرررعو بررا  ترری خررود وزن

 . کن  برخورد کیلومتر

 

 
 مح  نقطه و م تقیم طور به برخورد وقتی

 باش . خودرو مرکز از خارج برخورد
 

 
 

 
 و ،وایگونی عقب از برخورد ، کنار از برخورد
 خفیف. سرعو با روبرو از برخورد

 

 
 ایان گیرانمد برای نایی توصیه

 نزدیرک فرمران بره  ر  از بیش رانن ه اگر
 یرا مررگ خطر با را او ربگای ش ن باز باش 

 بنرابراین کنر . مری مواجره جر ی جرا و
 دانیم: می الزامی را زیر های توعیه رعایو

 کره جرایی ترا و امکان    تا بای  رانن ه-1
 برر را خرود ت لط رانن گی هنگام توان  می

 بگیرد. فاعله فرمان از و کن   ف  خودرو
 خود ایمنی کمربن  بای  سرنشینان تمام-2
  ن .ببن را
 نبایر  ب ن از ق متی یا اضافه شیء هیچ-3

 وگرنره باش  داشته قرار فرمان و رانن ه بین
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 خواهنر  مشرک  دچرار را ایربرگ ش ن باز
 کرد.
 اسرو ممکن ایربگ آنی ق رت این بر عتوه
 هریچ شرود ج ی جرا و یا مرگ به من ر
 راننر ه برازوی روی نبای  ای وسیله یا شیء
 خرم بره ازم ر کرس هیچ باش . ش ه ب ته
 هریچ و نی و ایربگ نصب مح  روی ش ن
 قررار ایربرگ تعبیره محر  روی نبای  شیء
  شود. داده
 جاب ررا را ایربررگ قطعررات از کرر ام هرریچ-4

 اضرافه آن بره هرم ای قطعره هریچ و نکنی 
 کرردن جاب را و کرردن باز و افزودن نکنی .
 در اسرو. ممنروا ایربگ قطعات از ک ام هر
 مخت  ایربگ یعاد عملکرد عورت این غیر

 شرود باز علو ب ون اسو ممکن ش  خواه 
 و مررگ بره و نشرود باز ضرورت موقع در یا

 شود. من ر جرا و
 ممکرن فروق هرای دسرتورالعم  از تخطی
 شود. من ر ج ی جرا ات یا مرگ به اسو

 یرا تعمیرر گونه هر مورد در بای  ها مشتری
 مرا م راز هرای نماینر گی با قطعه افزودن
 نماین . مشورت
 آیر  مری ادامه در که تغییراتی از هیچک ام

 ان رام غیرم راز متخصصرین توسرط نبای 
 ایربرگ عملکرد که تغییراتی مورد در  شود.

 برا کنر  می مشک  دچار موارد برخی در را
 مشررورت دیرارخودرو خر مات ارائره مراکرز
 نمایی .
 ایربگ نشدار چراغ
 قرررار ON  الررو در خرودرو سرروئیچ وقتری
 و شرود می ظاهر ایربگ رهش ا چراغ بگیرد
 ایربرگ یعنری ایرن مان  می باقی رانیه 5.5

  میکن . کار درسو
 دایرم طرور بره زمرانی ایربرگ هش ار چراغ
 ، جلرو ،سن رور ایربگ  یونیو ، مان  روشن
 بررق ولترای یرا و سریم دسته ، ایربگ کی ه
 از ک ام هر آم ن پیشباش . می ایراد دارای
 ایربرگ دکرارکر در نقصری نشانه زیر موارد
 در مروارد ایرن برا برخرورد عورت در اسو
 تماخ ما م از های نماین گی با وقو اسرا
 نمایی .  اع 

 چراغ و اسو  ON در الو سوئیچ وقتی-1
 رانیره 5.5 از بیشرتر یا نشود روشن هش ار
 بمان . روشن

 هشرر ار چررراغ راننرر گی  ررین در اگررر-2
 . شود روشن

 باش . ش ه باز ایربگ-3
 شر ی   ر ی بره جلرو از تصرادف وقتی-4

 شود. ایربگ ش ن باز باعث که نباش 
 

 
 

 نا صمدلی
 بای  سرنشینان تمام خودرو،  رکو از قب 

 درسو وضعیو با مطابق را هایشان عن لی
 تکیه عن لی به و نماین  تنظیم عقب به رو

 ببن ن . را ایمنی کمربن  و دهن 
 
 

 
 

 نشدار
 قررار خود جای در خوبی به سرنشینان تا
 نبایر  خرودرو انر  نش ه م تقر و گرقتهن

 نمای   رکو
 تصررادف یررا اضررطراری ترمررز هنگررام در

 یا باش  نش ه م تقر درسو که سرنشینی
 اسو ممکن باش  نب ته را ایمنی کمربن 
 شود. م رو  ش ت به یا کن  فوت
 زمران در باشر  نمی م از سرنشینی هیچ

 هرا عرن لی بین فاعله در ماشین  رکو
 هرر اینصرورت غیرر در بای ت  یا برود راه

 یرا وخیم جرا و به اسو ممکن تصادفی
 شود. من ر مرگ
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 جلو نای صمدلی ایامی
 رانمده صمدلی
 شرود مری براز راننر ه سرمو ایربرگ وقتی
 کره کن  می وارد ش ی ی العاده فوق ضربه
 ج ی جرا و یا مرگ به من ر اسو ممکن
 از بریش راننر ه اگر خصو  به شود رانن ه
 کره آن رایی از باشر . نزدیک ربگای به   

 که بیرون سمو به ایربگ ش ن باز مح وده
 میلیمتر 70 تا 50 میکن  خطر ای اد آن در

 خرود امنیرو  فر  بررای بای  رانن ه اسو
 فاعرله ایربرگ از میلیمتر 250   اق  بای 
 قف ره ترا فرمران مرکز از فاعله این بگیرد
 فاعرله اگرر شرود. مری گیرری ان ازه سینه
 250 از کمترر ایربرگ با شما ش تنن مح 

 یکری از استفاده با توانی  می اسو میلیمتر
 دهی . تغییر را خود وضعیو زیر های راه از
 عقرب ممکرن جرای ترا را خرود عن لی-1

 را هرا پ ا  بر ت لط که آنق ر نه اما بکشی 
 ب هی . دسو از
 برا بکشری  عقرب کمری را خرود عن لی-2

 هررای ق ررمو زا کرر ام هررر طرا رری اینکرره
 اکبرر امرا اسرو تمتفاو هم با کمی ماشین
 ترا را خرود عرن لی وقتری  تری ها رانن ه

 براز باشن  کشی ه جلو ممکن    بیشترین

 ایربگ با فاعله میلیمتر 250 توانن  می هم
 کنن .  ف  را

 تنظیم دهی  ان ام اسو الزم که کاری تنجا
 اسو. رانن ه عن لی فاعله

 نمری عرن لی کشری ن عقرب از بع  اگر-3
 مری ببینی  خوبی به را خود روبروی توانی 
 کشری ن جلرو برای سفو بالشتک از توانی 
 خودروی )اگر عرفاً یا کنی  استفاده سرتان
 براال را خود عن لی دارد( را آپشن این شما

 بکشی .
 اسرو تنظیم قاب  فرمان باالی زاویه اگر-4
 مری باعرث  الرو ایرن بیاوری  پایین را آن
 نه و شود باز شما سینه به ور ایربگ تا شود
 وضرعیو بایر  شرما. گرردن یا سر طرف به

 تنظریم دستورالعم  مطابق را خود عن لی
 و فرمان بر خود ت لط اسو الزم اما نمایی .
  فرر  نیررز را کیلررومتر عررفحه و هررا پرر ا 
 کنی .

 جلو سرنشین صمدلی
 شرود مری براز شر ی ی ضربه با جلو ایربگ
 اسرو مکرنم ش ی  تصادفات در ضربه این
 شرود مرگ  تی یا ش ی  جرا و به من ر
 به    از بیش جلو شینسرن اگر خصو  به

 پشررتی تنظرریم بررا باشرر . کنزدیرر ایربررگ
  ر  ترا را جلرو سرنشرین عن لی عن لی،

 نمایی . دور ایربگ از ممکن
 صمدلی تمظیم در احتیاط موارد

 عن لی خودرو  رکو از قب  بای  رانن ه-1
  رکرو  رین یر .نما تنظریم درستی به را

 غیررر در نکنیرر  عررن لی تنظرریم برره اقرر ام
 شرک  بره اسرو ممکرن عرن لی اینصورت
 در بخرورد تکران و شرود جرا به جا ناگجانی
 دسررو از را روخررود کنتررر  راننرر ه نتی رره
  داد. خواه 

 یررا شرریء نبایرر  عررن لی تنظرریم موقررع-2
  باش . عن لی روی شخصی

 تنظرریم دسررته عررن لی تنظرریم از بعرر -3
 را خرود عرن لی پشتی کنی  آزاد را کنن ه

 شروی  مطمرون و بکشی  عقب امکان    تا
 مان . می رابو
 خرود پشو عن لی پشتی تنظیم از پس-4
 مطمرون و بچ ربانی  عرن لی پشرتی به را

 مان . می رابو عن لی پشتی شوی 
 چررا نگذاری  عن لی زیر ای وسیله هیچ-5

 و شرر ن قفرر  مکررانیزم دارد ا تمررا  کرره
 کنر  مشک  دچار را ن لیع تنظیم  رکو

 عن لی ناگجانی های تکان به اسو ممکن و
 کنتررر  راننرر ه شررود باعررث و شررود من ررر
 ب ه . دسو از را خودرو

 خرود دسو عن لی فاعله تنظیم هنگام-6
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 غیررر در ن هیرر  قرررار آن کنررار یررا زیررر را
 و کن  گیر شما دسو اسو ممکن اینصورت
 ببین . ع مه
 تک( جلو)صمدلی صمدلی تمظیم

 عن لی: پشتی تنظیم دستگیره-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بکشرری  براال و بگیریر  را (1 )شرک  دسرته
 بره و بزنر  تکیره عرن لی به بای  سرنشین
 ترا کنر  وارد فشرار عن لی پشته به آرامی
 و بگیررد قررار مناسب زاویه در پشتی وقتی
 . کنی  رها را دستگیره بع 
 دسرته عرن لی: (کفری2) تنظریم دسته-2

 بره سرپس بکشری  براال و بگیری  را تنظیم
 عقرب بره را عن لی آرامی به ب نتان کمک
 دسرته دلخرواه  الو در .سپس دهی  فشار
 . کنی  رها آرامی به را

 نشدار
 عررن لی پشررته  رر  از زیرراد بررردن برراال از

 جلرو رنشرینس و راننر ه اگر کنی  اجتناب
 تنظیم عن لی پشتی و باشن  نش ته عاف
 چره را ممکرن نیایم بجترین کمربن  باش 
 مری فراهم پشو از چه و جلو از تصادف در

 نمای .
 

 سری پشت

 را سری پشو رانن گی به اق ام از قب  لطفاً
 نمایی . تنظیم خود را تی و ایمنی برای

 بکشی . باال سمو به را سری پشو باال:-1 
 ، قفر  دکمره روی دادن فشرار با پایین:-2

 رفشا پایین سمو به را سری پشو همزمان
 .دهی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نشدار

 نماییر  تنظریم طوری را سری پشو وسط
 گوشرتان نروک برا را فاعرله نزدیکترین که

 برا سرری پشرو فاعله چه هر باش . داشته
 بنرابراین اسو بیشتر امنیو باش  کمتر سر

 از بع  شود. نمی توعیه بالشتک از استفاده
 مری رابو سری پشو شوی  مطمون تنظیم
 بره جا سری پشو اگر شود. می قف  و مان 
 راننر گی مانر  نمری رابرو و شرود مری جا

 نکنی .
 نوزاد و کودک ایامی صمدلی
 کرودک فیزیکری ابعاد و سن میزان به ب ته
 ت جیرز و نوزاد و کودک های عن لی نصب
 اسو. مناسبی اق ام ایمنی کمربن  با آن
 
 
 
 
 

 نوزاد صمدلی نصب
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 فخرت ججرو در بایر  فقرط نروزاد عن لی
 عن لی نصب اگر .شود نصب خودرو  رکو
 عرن لی کنن ه قف  مکانیزم مزا م کودک
 نصب دوم ردیف عن لی در را آن اسو جلو

 سرنشرین و کودک اینصورتدرغیر ننمایی .
 یرا و تصرادف جریران در اسرو ممکرن جلو
 کشرته یا و م رو  ش ت به اضطراری ترمز
 شون .
 را هزبان و ببن ی  عن لی دور را کمرین  بن 

 نمایی . فرو قف  داخ 

 نخورد. گره کمربن  بن  کنی  دقو
 
 
 
 

 بره نروزاد عرن لی دادن فشار با همزمان-2
 را کمربنر  آزاد سرر عرن لی پشرته نشیمن
 در و شرود سرفو آن بنر  ترا بکشری  آنق ر
 ب رته ایمرن و محکرم کودک عن لی نتی ه
 شود.

 
 
 

 :نوزاد صمدلی کردن جدا
 کنی  آزاد را کمربن  قف 
 کودک صمدلی نصب
 از هرم بر ن فیزیرک و رش  میزان به ب ته

 مهر و ماشرین  رکرو ججو به رو عن لی
 شود می استفاده آن  رکو به پشو
 بنر  سرازن ه کارخانره دستورالعم  مطابق
 یرا نمایی  رد عن لی مناف  از یا را کمربن 
 داخ  را کمربن  زبانه و بپیچی  عن لی دور
 هریچ ربنر کم کنیر  دقرو بریر  فررو قف 

 باش . ن اشته گره یا خوردگی
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
27 

 

 
 

 نشرریمن و پشررتی برره را کررودک عررن لی
 آزاد سرر و دهیر  فشار و بچ بانی  عن لی
 سرفو آن بنر  ترا بکشری  آنق ر را کمربن 
 تررامین را کررودک عررن لی ایمنرری و شررود
 نمای .

 
 
 
 
 

 
 

 کودک صمدلی کردن جدا
 دهی . فشار را کمربن  ش ن باز دکمه
 

 
 

 و راننرر ه کرره کنرریم مرری وعرریهت اکیرر اً
 کننر . استفاده ایمنی کمربن  از سرنشینان
 در را جرا ررو ا تمررا  کمربنرر  نب ررتن
 کمربنرر های داد خواهرر  افررزایش تصررادف
 شر ه طرا ری طروری شما خودروی ایمنی
 متناسب بالغ های ان ان ب ن ابعاد با که ان 

 ابعراد برا های ان ام برای کمربن ها و باشن 
 تروان مری و ه رتن  سرتفادها قاب  مختلف
 اسرتفاده هرا آن از نرارا تی ا  اخ ب ون
 درسرو روش به کمربن ها این از لطفاً کرد.

 ببن یر . سرفو را کمربن  و نمایی  استفاده
 قررار درسو وضعیو در را کمربن  بن های
 گره یا خوردگی پیچ کمربن  نگذاری  و داده
 باش . داشته
 کره اشی ب داشته توجه موضوا این به لطفاً
 کمربنر ها در دستکاری و تغییر هیچ نبای 
 ممکن تغییراتی چنین که چرا گیرد عورت
 بره و نمای  خارج کارایی از را کمربن  اسو

 کمربنر  طرا ری مروردی در اگرر خصو 
 رعایرو شود باز ای قطعه که ده  می اجازه

 آن دوبرراره ب ررتن برررای هررا دسررتورالعم 
 توجره  قیقرو ایرن بره لطفراً اسو. الزامی
 بره فقرط ایمنری کمربنر  که باشی  داشته
 طرا ری برالغ هرای سرنشین استفاده قص 
 اسو. ش ه
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 کاربمد از استفاده احتیاط موارد
 زنران کره کنیم می توعیه باردار زنان برای
 برررای را پزشررک هررای توعرریه بایرر  برراردار

 کننرر . دنبررا  کمربنرر  از درسررو اسررتفاده
 را خرود نیایم کمربن  بای  باردار زنان تمام
 جرای ترا و ببن نر  ایمنری اعرو  رعایو با

 که نحوی به ببن ن  پایین را کمربن  ممکن
 باسرن پجلو، و شکم داشتن نگه سفو ب ای
  دارد. نگه سفو را

 ایامی کاربمد از استفاده احتیاط موارد

 مصدوم اشخاص برای
 از مصرر ومین کرره اسررو ایررن مررا توعرریه
 زا درسرو اسرتفاده بررای پزشک دستورات
 پزشرک از کننر . اسرتفاده ایمنری کمربن 

 بررسرری را مصرر ومیو وضررعیو بخواهیرر 
 توعریه شرما مصر ومیو بره ب ته و نموده
 بگیرد نظر در را الزم های
 

 نشدار
 کره وقتی تا سرنشینان ایمنی های کمربن 
 ب رته بایر  اسرو  رکرو  را  در خودرو
 نب رته را کمربنر ش کره سرنشینی باشن 
 ممکرن اضرطراری مرزتر یک زمان در باش 

 بره لطفراً شرود. مرگ یا جرا و دچار اسو
 کمربنرر  از اسررتفاده مررورد در ییرر  نکررات
 نمایی : توجه ایمنی
 اسرتفاده کمربنر  یرک از فقط سرنشین هر
 یرک از نفرر دو همزمران استفاده نمای  می

 ایرن از نیرز )کودکران اسو ممنوا کمربن 
 نی تن(. م تبنی ممنوعیو

 عرن لی پشرته    از بیش کشی ن عقب از
 رخ تصادف وقوا عورت در نمایی . اجتناب

 باشر  بلنر تر عرن لی پشرته چه هر رخ به
 یاب . می افزایش جرا و و مرگ خطر

 یرا گرره تا نمایی  کنتر  را کمربن  بن های
 کمربنر  اجزائ باش . ن اشته خوردگی تاب
 پررارگی یررا بریرر گی تررا نماییرر  کنتررر  را

 ق رمو نباشر . ش  بن ها یا باشن  ن اشته
 کر  گرردد. تعروی  بایر  دی ه ع مه های

 نمایی . باز هم از یا ن هی  تغییر را سی تم
 نیراز اگز ننمایی . خیس یا کبیف را کمربن 

 هرای عرابون از لطفراً بود تمیزکردنشان به
 هرگرز نماییر . استفاده گرم آب یا معمولی
 های  ت  یا سفی کنن ه مایع با را کمربن 
 در ننمایی . تمیز سمباده اغذک یا شیمیایی

 کراهش ش ت به کمربن  دوام غیراینصورت
 یاب . می
 قفر  جمله از ) ایمنی کمربن  م موعه ک 

 اسرتفاده مورد ج ی تصادف یک در که ها(
 عر مه اگرر گردد. تری تعوی  بای  بودن 
 گردد. تعوی  بای  م موعه ک  باش  جزئی
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 ای کهتی سه کاربمد بستن

 
 
 
 

 تنظریم نیراز مرورد ان ازه به را خود عن لی
 عرن لی پشرته بره و بنشرینی  عراف کنی 
 از را آن بن  کمربن  ب تن برای بزنی  تکیه
 زبانره بع  و بکشی  بیرون دارن ه. نگه قتب
  زبانه وقتی نمایی . قف  سوراخ وارد را آن
 مرری کلیرر  عرر ای میگیرررد قرررار قفرر  در

 برا متناسب ایمنی  کمربن هر طو  شنوی .
 بره خرود عرن لی موقعیو و شما ب ن ابعاد
  شود. می تنظیم خود

 یرا اضرطراری ترمز هنگام دارن ه نگه قتب
 خواهر  قفر  را شما ایمنی کمربن  تصادف
 باز شود پرتاب جلو به ناگجان ب ن اگر کرد.
 دارد. وجود کمربن  ش ن قف  امکان هم
 

 
 نشدار

 اطمینران شر  قفر  وارد زبانه اینکه از بع 
 اسو. ش ه قف  کمربن  که نمایی   اع 
 قرررار و.. کلیرر  سررکه، قفرر  سرروارخ داخرر 
 شر ن قف  مانع اسو ممکن که چرا ن هی 
 شود. کمربن 
 عررادی بطررور کمربنرر  از شررود نمرری اگررر

 مرکررز بررا وقررو اسرررا در کرررد اسررتفاده
  اعر  تمراخ خودر دیار ادواری تعمیرات
 عرادی  الرو هب کمربن  وضعیو تا نمایی .
 چررا ننماییر . اسرتفاده عن لی از برنگشته

 جرا رات و تلفرات باعرث اسرو ممکرن که
 شود کودکان و سرنشینان ج ی
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 کتف تمظیم قاب  محافظ کاربمد

 ابعراد برا متناسب و شک  مطابق را کمربن 
  نمایی . تنظیم ب نتان

 سرمو بره را کنن ه تنظیم : کشی ن باال-1

 بکشی . باال

 دهیر  فشار را  قف دکمه کشی ن: پایین-2

 بکشی . پایین سمو به را کنن ه تنظیم و

 بعر  دارنر ه نگه نمایی   اع  اطمینان-3

 و شرود قفر  مناسب  الو در تنظیمات از

 بمان . رابو
 

 نشدار
 همیشه کتف محاف  کمربن  شوی  مطمون
 کمربنر  اسرو. گرفته قرار شما کتف وسط
 داشرته فاعرله کودکان گردن از بای  ایمنی
 داشته لغزش کتف ق مو در نبای  اما باش 
 باش .
 ایمنری میرزان از مروارد این نکردن مراعات
 خواهرر  تصررادف وقرروا عررورت در خررودرو
 مررگ یرا جر ی جرا ات به من ر و کاسو
 شود. می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشدار
 از بریش کمرر محر  در کمربن  بلن ی اگر
 و شر   ر  از بریش کمربنر  یا و اسو   

 باعرث کمربنر  جلوی به لغزش اسو گشاد
 و تصادف در مرگ  تی یا و ج ی جرا ات
 مری نشر ه بینری پریش پیشرام های دیگر
 باسرن ترا را کمرر ت رمه کنیر  سعی شود.

  بکشی . پایین سرنشین
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 کاربمد کردن باز
 کننر ه براز دکمره کمربنر  کردن باز برای
 نمری اگرر دهیر  فشار را مربن ک قف  روی
 کنی  باز یا جمع را تی به را کمربن  توانی 

 ترراب یررا گررره کمربنرر  کرره کنیرر  بررسرری
 کره کنیر  دقرو و باشر  ن اشرته خوردگی
 یرا و نخرورد گرره شر ن باز هنگام کمربن 
 نشود. جمع
 نهای خهودرو در کاربمد کشمده پیش

 آپشن این یادار
 جلو نسرنشی و رانن ه کمربن  کشن ه پیش

 برابرر در واکرنش توانرایی ترا شر ه طرا ی
 داشرته را خرودرو جلروی از شر ی  برخورد
 پریش ایربگ به م جز خودروهای در باش .
 باشر  ش ه ب ته ایمنی کمربن  اگر کشن ه
 فعا  اسو ممکن جلو عن لی کشن ه پیش
 باش  نش ته عن لی روی شخصی چه شود
 پریش سی رتم باشر . خرالی عن لی چه و

 ییرر  قطعررات از ایمنرری مربنرر ک کشررن ه
 اسو: ش ه تشکی 

 
 
 
 

 ایربگ هش ار المپ -1
 کمربن  کشن ه پیش م موعه -2
 کمربنرررر  کررررردن آزاد دکمرررره -3

  جلو سرنشین
4- ECU  ایربگ 
 ایربگ سن ور م موعه -5

 
 

ECU کنترر  را کمربن  کشن ه پیش ایربگ 
 تشرکی  ایربرگ سن رور م موعه کن  می
 سن رور یرک و ایمنری سن ور یک از ش ه
 فعرا  کمربنر  کشرن ه پریش وقتی ربگ.ای
 و شرود شنی ه ع ایی اسو ممکن شود می

 ایرن شرود متصادع  سمی غیر گاز مق اری
 کنر  نمری سروزی آترش برر داللرو گازها

 شرود فعرا  کمربنر  کشن ه پیش همینکه
 و دشرو مری قفر  کمربن  دارن ه نگه قتب
 .مان  می رابو
 
 
 
 
 

 نشدار
 را کمربنر  کشرن ه پیش م موعه نبای 
 قطعرات یرا و بزنیر  ضربه ان به یا و ج ا
 ایربگ  ورسن .به کنی  ج ا هم  از را آن
 آسرریب آن سرریم دسررته و آن قطعررات و

 یرا جرا بره جا را ای قطعه .شود می وارد
 نکنیر . باز را سی تم و نکنی  دستکاری
 اسو ممکن ها توعیه این گرفتن نادی ه
 سی رتم درسو فعالیو در اختت  باعث

 از یرا ناگجرانی نافتاد کار به نتی ه در و
 مشرک  ایرن .شرود سی رتم افتادن کار

 جرا رو به من ر تصادف به سوا ممکن
  بیان ام . مرگ  تی یا و وخیم
 مررورد در اطررتا ک ررب برررای لطفرراً

 نماینر گی برا کیفیرو بجبود و تعمیرات
 نمایی . مشورت دیارخودرو م از های
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 نشدار
 م راز هرای نماینر گی برا مشرورت از قب 

 آن بره ادامره در که را تغییراتی دیارخودرو
 نکنی : اعما  کنیک می اشاره
 CD قبیرر  از الکتریکرری قطعررات نصررب

PLAYER ، ضبط 
 )قراب گرارد،. قبی  از ت جیزات دیگر نصب
 وینچ و روب برف رو  ،سپر(
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 کیلومتر صفحه و نا چسوئی عالکرد
 

 34....................فرمان...................
 35..................ها................... آینه
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 فرمان
 

 وضرعیو ای راد قصر  به توان می را فرمان
  کرد. تنظیم دلخواه

 

 
 

 پرایین را تنظیم دسته و داری  نگه را فرمان
 دلخواه  الو در مانفر اینکه از بع  بکشی 
 بیاوری . باال را دسته ش  تنظیم

 

 
 

 نشدار
 نپردازیر  فرمران تنظیم به رانن گی هنگام
 بره اسرو ممکرن راننر ه اینصرورت غیر در

 باعرث فرمران کنترر  رفرتن دسو از سبب
 مرگ یا سیبآ به من ر ش ی  تصادف وقوا
 شروی  مطمرون مرانفر تنظیم از بع  گردد.
 اینصرورت غیر در اسو ش ه محکم و سفو

 و شررود جررا برره جررا ناگجرران اسررو ممکررن
 بزن . رقم خطرناک تصادفی

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نا آیمه
 بغ  آیمه
 

 
 

 کنرار بتوانی  که کنی  تنظیم طوری را آینه
 دلیر  بره ببینیر  خوبی به آن در را ماشین
 و انر ازه تخمرین در بای  ینهآ بودن مح ب
 شراگرد سرمو آینره در که شیء هر فاعله
 محر ب آینه در اشیا نمایی  دقو بینی  می

 بیشرتر نیز فاعله و شون  می دی ه کوچکتر
 آی . می نظر به
 بخرار هدکمر وقرو هرر هرا مر   بعضی در

 روی گررمکن بفشاری  را عقب شیشه زدایی
 را آینره سرطح سررعو به را بخار بغ  نهآی

  کن . می تمیز
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 نشدار

 خرودداری رانن گی  ین در آینه تنظیم از
 را خرود آینره  رکرو شرروا از قب  کنی .
 راننر گی هنگام آینه تنظیم نمایی . تنظیم
 ر کنترر شرر ن خررارج باعررث اسررو ممکررن
 آن نتی رره و شررود راننرر ه دسررو از فرمرران
 و وخریم جرا رو بره من رر شرود تصادفی
 مرگ.
 زدا بخرار دکمره تریوق ها م   از بعضی در

 به لطفاً شود می داغ آینه سطح شود روشن
 نزنی . دسو آینه
 

 تاشو آیمه
 
 

 

 
 شرلوغ جرای در را خرود خودروی که وقتی
 را خرود آینره توانیر  مری کنیر  می پارک
 مری آینره کرردن جمرع بررای کنیر  جمع
 .دهی  فشار عقب به رو را آینه توانی 

 
 نشدار

 از قبر  نکنیر  راننر گی ش ه جمع آینه با
 و برگردانیر  او   الو به را آینه رانن گی،
 نمایی . تنظیم

 
 اتاق داخ  آیمه

 کررردن فعررا  بررا شررب در راننرر گی هنگررام
 آینرره پررایینی لبرره روی کنتررر  دسررته

 جلرروی چررراغ نررور شرر ت از ضرر تابش
 مری  رکرو شرما عقرب از که خودروهایی

 راننر گی هنگرام در شرود. می کاسته کنن 
  الرو در بای  را کنتر  دسته روز طو  در
 کنتر  دسته شب در رانن گی .قراردهی  2

 باش . 1  الو در بای 
 ترابش خطرر شر ن کم با آینه وضو  تذکر:
 شود. می کم
 

 
 

 نشدار
 نکنیرر . تنظرریم راننرر گی هنگررام را آینرره
 اسرو ممکرن راننر گی هنگرام آینه تنظیم
 هنگرام راننر ه کنترر  رفتن دسو از باعث

 تصرادف به من ر نتی ه در و ودش رانن گی
 شود. مرگ یا

 آفتابگیر
 جلو از م تقیم نور تابش م یر ب تن برای

 بکشی . پایین را آفتابگیر
 آفتابگیر داخ  آیمه
 کنیر  اسرتفاده سراده ازآینره خواستی  اگر

 بکشی . پایین آفتابگیررا
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 کیلهومتر، صهفحه و نا سوئیچ عالکرد

 نا یشهش و کن پاک برف و نا چراغ
 

 37.......................................چراغ دسته
 37.........................کن پاک برف دسته
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 رانماا چراغ
 

 
 

 پرایین بره را راهنمرا دسته چپ: به گردش
 بکشی .
براال را بره  راهنمرا دسرته راسو: به گردش
  بکشی .
و دسته راهنما را به سمو پایین  ی کههنگام
پشرو آمپرر  می کشی  چراغ راهنمرا در باال 

فرمران خرودرو بره  چشمک خواه  زد. وقتی
خود بره  راهنماگردد، دسته می الو عاف بر

 برمیگردد. عادیخود به وضعیو 
 

 چراغ استپ باال ) پلیسی(
 بکشی  عقب سمو به را راهنما دسته یکبار

 ایرن شرود. می روشن جلو چراغ باالی نور ،
 خراموش  الرو در سروئیچ وقتری عملکرد
 شود. می فعا  باش 
 

 جلو: چراغ
 موقعیرو گرردش دور یک با او  مر له در

 بره راهنمرا دسته روی A مررری
 می روشن پارک چراغ  الو این در . رسیم
 دور یررک گررردش برا دوم مر لرره در . شرود
 برایشرود. مری وشنر پایین نور چراغدیگر
 که زمانی در بای  باال نور چراغ کردن روشن
 را راهنما دسته اسو روشن پایین نور چراغ
 بررای کافی نور تا دهی  فشار جلو سمو به

 کن . می فراهم شب در رانن گی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دسته برف پاک کن

 
 

 زیرر هرای  الرودر را کرن پاک برف دسته
 کنی : انتخاب توانی  می
 پراک بررف خراموش  الو : OFF وشخام
 اسو. جلو کن

 بوده جلو کن پاک برف تایمر  الو  :
 .کن  می کار فاعله با و منقطع شک  به و

LO : پرایین سررعو برا جلرو کن پاک برف 
 کن . می  رکو

HI: رکو باال سرعو با جلو کن پاک برف  
 کن . می

 دهیر   رکو باال ب را کن پاک برف دسته
در ایرن  الرو برسر . MIST  الرو بره تا

 یکبار برف پاک کن شروا به کرار مری کنر . 

بکشری   بره عقرببرف پاک کن را  دستهاگر 
روشرن مری شرود و بررف  پمپ شیشه شوی

پاک کن به عورت اتومات شروا به کار مری 
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 کن .
را طرروری بچرخانیرر  تررا برره  C ق ررمو-3

بررف پراک کرن عقرب . برس   ONوضعیو 
را  شروی شروا به کار کررده و مرایع شیشره

 اسپری می کن .
بچرخانیر . را یک دور بره عقرب  Cقسمت  -4

را  شیشه شویبرف پاک کن عقب فقط مایع 
برف پاک کرن فعرا  تیغه اسپری می کن  و 

 نمی شود.
 تمظیم باز و بسته کردن شیشه نا

 

 
 
  درب روی شیشه کلی  م موعه-1

  برقی باالبر شیشه
 پایین آوردن 

 باشر  ON  الرو در اعرلی سروئیچ وقتی
 چرپ سرمو در کره را شیشره تنظیم کلی 

 شیشره ترا بکشری  براال قررارداد، درب روی
 کنیر  رهرا را کلی  اگر برود. باال چپ سمو
 شود. می متوقف شیشه
 در سرروئیچ وقتری : شیشرره کشری ن پرایین
 کشرری ن پررایین برررای اسررو ON  الررو
 پررایین برره را چررپ درب روی کلیرر  شیشره
 شیشره کنیر  رها را کلی  اگر و دهی  فشار

 شود. می متوقف
 در سوئیچ وقتی :شیشه اتومات آم ن پایین
 شیشه کشی ن پایین برای اسو ON  الو
 سرمو در کره را شیشه کنن ه تنظیم کلی 
 شیشه که زمانی دهی . فشار دارد قرار چپ
 شیشره کنیر  رهرا را کلی  اگر میای  پایین

  آی . می ایینپ همچنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 جلو. سرنشین یشهش تنظیم کلی -2

 برررای اسررو ON  الررو در سرروئیچ وقترری
 پرایین را شیشه کلی  شیشه کشی ن پایین
 . بکشی 

 بررای اسو ON  الو در سوئیچ وقتی -3
 برراال را شیشرره کلیرر  شیشرره کشرری ن برراال

  بکشی .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
39 

 

 کودک ایامی قف  دکاه عالکرد
 
 کنرار در که را کودک ایمنی قف  دکمه اگر

 فشرار گرفته قرار درب علیا کلی  م موعه
 شود. می غیرفعا  شیشه باالبر کلی  دهی ،
 : هرا( مر   از )بعضری اتومرات ش ن ب ته
 در سوئیچ  الیکه در بجادر کردن قف  برای
 شود. می استفاده اسو OFF  الو
 ریاوت با درب بسته باز/
 قفر :  الو از کردن خارج و کردن قف -1
 برا ،باشر  OFF  الو در اعلی سوئیچ اگر

 برراز دکمرره فشررار بررا یررا کلیرر  از اسررتفاده
(unlock) درب را از  الو قفر   می توانیم

خارج کنیم. درب را برا اسرتفاده از کلیر  یرا 
 می توان قف  کرد. (lock)ب تهفشار دکمه 

عالکرد باز شهدن قفه  در نمگهام  -2
و باشر ،  ONاگر سوئیچ در  الو  تصادف:
براز ( MS 100) ایربگ با سیگنا زمانی که 
از  الرو قفر  خرارج مری  دربجرا ،می شرود
 شون .

تمظیم قف  شهدن درب بها سهرعت -3
باشر  و  ONاگر سوئیچ در  الرو  خودرو :

درب درسو ب رته شرود، در عرورت ت راوز 
کیلومتر برر سراعو درب  0سرعو خودرو از 

 ها خود به خود قف  می شود.
به  الرو  ONهمین که سوئیچ از  الو -4

OFF  شود درب ها خود به )خاموش( عوض
 خود از  الو قف  خارج می شود.
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 سقف چراغ
 .دارد را زیر  الو سه سقف چراغ

 
 اسو. روشن چراغ : 
 اسو. خاموش چراغ  :       
 
 روشرن غاچرر شود زبا که درها از ک ام هر 

 شود. می
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 کلیدنا و کیلومتر صفحه عالکرد

 نشههدار و گرناسمجشهه نشههانگرنا،

  نا دنمده
 42..یلومتر.......................ک عفحه م موعه
 46دستی.............................................. دن ه
 46..دستی............................................ ترمز
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 ناایشگرنا و کیلومتر صفحه تصویر

 
 
 
 
 
 
 

 سنج سرعو -1
 بنزین سطح نشانگر -2
 آب دمای نشانگر -3
 موتور دور نشانگر -4
 کیلومتر گریشانم -5
 سنج م افو دکمه -6
 اخطار و روغن سطح نشانگر چراغ -7

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
43 

 

 سمج سرعت

 سراعو برر کیلرومتر، سرعو سن ش وا  
 مری داده نشران کره سررعتی   اکبر اسو
 باش . می ساعو بر کیلومتر 180 شود
 فرارخ خلریج  وزه برای که هایی م   در

 از خودرو سرعو وقو هر شون  می طرا ی
 بروق کنر  ت راوز سراعو برر کیلومتر 120

 آم . درخواه  ع ا به هش ار
 از قرمرز منطقره بنزینری های وخودر برای
 دقیقره در )دور 7000 ترا 5000 موتور دور
 باش .  (می

 
 LCD ناایش صفحه

 
 دنرر ه دارای هررای مرر   در چررپ: سررمو
 مربروط ارقرام عفحه از ق مو این اتومات

 در و دهر  مری نمرایش را دنر ه تعوی  به
 ایرن در ن ارنر  اتومرات دن ه که هایی م  

 نمری داده نمرایش چیزی عفحه از ق مو

  شود.
 را م رافو و سراعو ق مو این راسو: باال

 کلیرک برا ساعو  الو در ده . می نمایش
 رانیه( 2   ود م ت به ) کنتر  دکمه روی

 به اگر شود. می داده نمایش م افو عفحه
 نکنیر  فعرا  را کلیر ی هیچ رانیه 5 م ت
 م رافو شود می داده نمایش ساعو دوباره
 )] شررود. مرری داده نمررایش رقررم چجررار بررا

 برسمد 999.9 عدد به یوقت و [(0˷9999

 شود. می شروع صفر از دوباره
 شده طی کیلومتر قست  این راس : پایین
 ) رقتمممممی  شممممم ] دهمممممد ممممممی نشممممما  را

 آ  دوبماره شمود نتی و [( 0 ˷ 999.999
 کرد. صفر را
 
 

 کاره چمد فشاری دکاه از استفاده
 یرک :شهاار کیلومتر / ساعت حالت در

 بره ار  الرو این ای رانیه 2   وداً )کلیک
 مری تغییرر شرمار کیلرومتر م افو/  الو
 دیگرری دکمره رانیره 5 م ت در اگر ده .(
 / سراعو  الرو بره دوباره نشود داده فشار

 برمیگردد. کیلومتر
 2 م ت به کلیک م افو: / ساعو  الو در

 سراعو بره مربوط رقم شود می باعث رانیه
 دکمرره روی کلیررک سررپس بزنرر . چشررمک

 احتیاط
 و موتررور دیر ن عرر مه از جلروگیری بررای
 دقرو بره بایر  راننر گی هنگام آن، اجزای
 ترا باشریم داشته نظر زیر را سنج دور اع اد

 نرررود. قرمررز منطقرره از خررارج آن نشررانگر
 کره کنی  دقو سرازیری در رانن گی هنگام
 نمری کرار قرمرز خطرناک منطقه در موتور
 کن .
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 سراعو به طمربو رقم شود می باعث ری و
  یاب  افزایش یکی یکی
 فشرار ای دکمره هریچ رانیه 5 م ت در اگر
 دقیقره ارقام روی نمایش عفحه نشود داده
 دقیقرره تنظرریم زدن چشررمک بررا رود مرری

 در اگر اسو، ساعو رقم تنظیم مب  درسو
 نشرود داده فشرار ای دکمره رانیره 5 م ت
 برمیگردد. عادی  الو به ری و کلی 
 فشررار یلومترشررمار:ک / م ررافو  الررو در

 عفر را ش ه طی م افو رانیه( 2 از )بیشتر
 نمای . می
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 نشدار نای چراغ نشانگر/ نای چراغ
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 دستی دنده

 
 دنده تعویض تدرس نای شیوه

 ترا را کرت   تمرا دنر ه تعروی  هنگام-1
 تعروی  را دنر ه سرپس دهیر  فشرار انتجا

 کنی . رها آرامی به را کت  پ ا  و نمایی 
 هریچ بره ن اریر  دنر ه تعوی  قص  اگر-2

 ن هیر  قررار کت  پ ا  روی را پایتان وجه
 بره  ر ی از زیراد فشرار اینصرورت غیر در

 شود. می وارد کت 
 سرررازیری در را خررود خررودروی وقترری-3

 خرودرو مانر ن رابو برای نمایی  می پارک
 ترمرز از و ننماییر  اسرتفاده کرت  پ ا  از

 کنی . استفاده دستی
 هرم و دن ه سریع    از زیاد تعوی  هم-4

 بره زیادی فشار آن کن     از زیاد تعوی 
 باعرث اسرو ممکرن و کنر  می وارد موتور

 ماشررین موتررور اگررر شررود. تکرران و ضررربه
 و بار کن  فعالیو سرعو   اکبر با همیشه
 و شرود مری وارد آن بره   ی از زیاد فشار

 مری مصررف    از بیش نیز خودرو سوخو
  شود.

 نشدار
 جراده در ماشرین  رکرو هنگام بای  دن ه
 پریچ در دنر ه تعوی  گردد. تعوی  عاف
 کنتررر  رفررتن دسررو از باعررث تنرر  هررای
  شود. می خودرو

 اسرو م راز وقتی فقط تنگرف عقب دن ه 
 وقتری باشر . کامر  توقرف در خرودرو که

 فشرار را کت  پ ا  بای  کن  می کار موتور
 لحظره در ترا کنیر  عبر ای لحظه و دهی 
 نشود. تولی  ع ایی دن ه تعوی 
 می  رکو سرازیری در ماشین وقتی لطفاً
 ن هیر  قررار خت   الو در را دن ه کن 
 وجررود تصررادف امکرران اینصررورت غیررر در

 دارد.
 از کنر  می  رکو جلو به رو ماشین وقتی
 نکنی  استفاده ناگجانی شک  به عقب دن ه
 اجرزای بره عر مه امکان غیراینصورت در

 دارد. وجود تصادف و خودرو
 
 

 دستی ترمز
 بکشری  باال را دستی ترمز بای  توقف هنگام
 بررای نکن .  رکو خود به خود خودرو که

 بای : مزتر نیروی به کردن اضافه
 داری . نگه و دهی  فشار را ترمز پ ا -1
 بکشی . باال کام  و سفو را دستی ترمز-2
 ترا کنیر  رهرا آرامری بره را دستی ترمز-3

 نخورد. تکان و شود متوقف کامت خودرو
 بای : دستی ترمز کردن رها هنگام

 آن دکمره بکشی  باال آرام را دستی ترمز-1
 دهی . فشار را
 سراعو عقربره ججرو در را آن دستگیره-2

 بچرخانی .
 بکشی . پایین را دستی ترمز-3

 را دسرتی ترمرز بمانر  یادتران اینکره برای
 عرفحه روی ترمرز نشانگر چراغ ای  کشی ه
 نکررده رهرا را یدست ترمز وقتی تا کیلومتر

 مان  می روشن ای 
 نشدار

 ترمرز کره کنیر  دقو بای  رانن گی از قب 
 چررراغ و باشرر  شرر ه رهررا کررامت دسررتی
 باش . خاموش کامت ترمز نمایشگر
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 وسیسهتم نا سوئیچ و زارنااب ردعالک
 صوتی
 CD PLAYER .......................48 سی تم
 56.......پان ........................ کنتر  سی تم
 58.........سرمایشی...... و گرمایش سی تم
 61...........هوا....................... تجویه سی تم
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 صوتی CD PLAYER سیستم
 

 
 کردن خاموش و روشن کلی  .1
 نمایش عفحه .2
 CD ورودی مح  .3
 CD کردن خارج دکمه .4
 تغییررر و روشررن / خرراموش کلیرر  .5

 وضعیو  الو
 وضعیو  الو تعوی  کلی  .6
 ع ا قطع کلی  .7
 تررک ابانتخ / رادیو موج تنظیم .8

  CD /MP3  الو در ، بع 
 CD/MP3 / رادیو  افظه دکمه .9
 ای رررتگاه دسرررتی ج رررت وی .10

 رادیویی
 رادیو بان  تعوی  دکمه .11
 مر   پخرش و ع ا تنظیم دکمه .12

 (EQ) ع ا های
 از کاسرتن برا رادیرو مروج تنظیم .13

 ترک انتخاب دکمه فرکانس/ رقم
 قب 

  AUX فیش ورودی .14
 USB ورودی .15
 

  ACC بها خاموش و روشن انتخاب

 فعال
 

 بررا باشرر  روشررن CD PLAYER اگررر-1
 روشن رادیو خاموش / روشن دکمه فشردن

 شود. می
 برا CD PLAYER بودن خاموش هنگام-2

 روشن رادیو خاموش / روشن دکمه فشردن
 روی رادیرویی ای رتگاه فرکانس و شود می

 شود. می داده نشان نمایش عفحه
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 ACC نبودن فعال        
 و رادیرو ، باشر  عرا غیرف خودرو ACC اگر

 شود. نمی روشن پخش
 رادیو موج تمظیم

 

 
 برین تروان مری بان  دکمه دادن فشار با-1

 AM1 و FM1,FM2,FM3 هررررای بانرررر 
 کرد. انتخاب

 را آن فرکرانس و بانر  نام نمایش عفحه-2
 شر ه انتخاب ای تگاه اگر ده . می نمایش

 روی سرتریوا عتمو باش  استریو  الو در
 شود. می داده نمایش LCD عفحه

 
 رادیو موج خودکار جستجوی      
 کنی . انتخاب را AM یا FM بان -1

 از ج رت و ترا دهی  فشار را رادیو دکمه-2
 شرود. آغاز برعکس یا پایین به باال فرکانس
 بانرر  روی مختلررف هررای گاه ررتای رادیررو
 از فرکرانس شماره اساخ بر را ش ه انتخاب

 کن . می ج ت و برعکس یا پایین هب باال
 روی رادیرو شود پی ا ای تگاهی وقو هر-1

 ای ررتگاه عرر ای و مانرر  مرری آن فرکررانس
 LCD نمررایش عررفحه و شررود مرری پخررش
 ده . می نمایش را آن فرکانس شماره

 ج ررت وی هنگررام عرر ا قطررع  الررو-2
 ش . خواه  فعا  ای تگاه

 ای رتگاه انتخراب و ج رت و ادامه برای-1
را  UPWARDیمما  DOWNWARD کلیرر 

 فشار دهید.
 ای رتگاهی بانر  مروج طرو  ک  در اگر-2

 گرردش دوره دو از بعر  ج رت و نش  پی ا
 LCD نمررایش عرفحه و شررود مری متوقرف
 مری نشان را ج ت و از قب  فرکانس همان
 ده .

 رادیو موج دستی تمظیم 
 

 برردن پرایین و براال ججرو کارکرد این -1
  .باش می رادیو فرکانس ت ری ی

 انتخرراب کلیرر  مرر ت نیطرروال فشررار بررا-2
 AM یرا FM بانر  روی تروان مری ای رتگاه

 طرو  برین را رادیرو دریافتی های فرکانس
 تنظریم هرترز کیلو 100 و زکیلوهرت 9 موج
 کرد.

 
 نا ایستگاه کردن ذخیره

 ای رتگاه سی یخیره توانایی کارکرد این-1
 ایرن از کر ام هر برای ای تگاه شش دارد را

  AM1,AM2 و FM1,FM2,FM3 بان  پنج
 انتخرراب را نظرتران مررورد ای رتگاه بانر -2

 کنی .
 2 مر ت بره را 6 ترا 1 کلیر های از یکی-3

 عفحه آن از پس دهی  فشار کمتر یا  رانیه
 کرره را ای ررتگاهی و بانرر  فرکررانس نمررایش
 داد. خواه  نمایش ای  کرده تنظیم

 دکمره از یکری کره برار هر بع  به این از-4
 فشار رانیه 2 از کمتر م ت به را 6 تا 1 های
 ایرن روی ش ه یخیره ای تگاه ع ای دهی 
 ش . خواه  پخش کلی 
 بره را 6 ترا 1 کلیر های از کر ام هر اگر-5

 از بروقی عر ای و دهی  فشار رانیه 2 م ت
 در لحظره آن در کره ای تگاهی بشنوی  آن
 دکمره همران روی اسرو ش ن پخش  ا 

 مری گاهیای ت جایگزین و شود می یخیره
 شر ه یخیرره دکمره آن روی قربت که شود
 اسو.
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 ذخیهره و تمظهیم خودکهار، جستجوی

 نا ایستگاه
 
 رادیرو دهی  فشار رانیه 2 را AST دکمه-1
 بانر  آن در کره هایی ای تگاه ج ت وی به

 فرکررانس تغییرررات و پررردازد مرری ه ررتن 
 کره ای رتگاهی شش شود. می داده نمایش
 1 کلیر های یرو دارن  را سیگنا  قویترین

 در ای تگاهی هیچ اگر شود. می یخیره 6 تا
 اولیره فرکرانس روی رادیرو نباش  دسترخ
 شود. می متوقف ج ت و و برمیگردد

 ای رتگاه تمرام  AST دکمه آرام فشار با-2
 خواه  داده نشان نوبو به ش ه یخیره های
 شرود مری پخرش رانیه 10 ای تگاه هر ش .
 پخرش به شروا موردنظرتان ای تگاه وقتی
 روی AST م ر د فشرار برا نمای  می ش ن
 مانی . می ای تگاه همین

 
CD/MP3/WMA/play 

 
 پخش برای CD (MP3, WMA) انتخاب

 هرای  الرو  الرو، تغییر کلی  فشار با-1
 کنی : انتخاب توانی  می ترتیب به را زیر

 CD ˿ USB ˿ AUX ˿ رادیو

 و نباشر  خروان دی ک داخ  CD وقتی-2
 بررای نی رو وع  هم AUX یا و USB به

 را  الرو تغییرر کلیر  CD پخرش به رفتن
 NO DISK کلمره LCD سرپس دهی  فشار
 بره دوباره و ده  می نمایش رانیه 2 برای را

  گردد. می باز رادیویی پخش او   الو
  الو به PLAYER   ده  خطا CD اگر-3

  گردد. می باز قبلی پخش
 کلیرر  CD پخررش  الررو انتخرراب برررای-4

 کره هنگامی اگر دهی . فشار را  الو تغییر
CD MP3 یا WMA وارد را PLAYER می 

  رروف LCD باشر  فعا  رادیو  الو کنیم
 بره و دهر  مری نمرایش را دی رک کلمات
 رود. می CD پخش  الو

 نباشرر  خرروان دی ررک داخرر  CD اگررر-5
LCD رانیررره 2 مررر ت بررره NO DISK را 
 می بر رادیو  الو به بع  و ده  می نمایش
 گردد.

 داخر  CD و باشر  فعا  PLAYER اگر-6
 را DISK عبرررارت LCD خررروان، دی رررک
 ده . می نمایش

 
 
 

 CD کردن خارج
 
 / CD/MP3 خررروج دکمرره فشررردن بررا-1

WMA همزمان شود. می خارج PLAYER 

 مری براز اولیره پخش  الو به خود به خود
 مری نمایش را EJECT کلمه LCD و گردد

 دی رک خروجری دهانره به CD ده .وقتی
 کلمررره نمرررایش عرررفحه رسررری  خررروان

REMOVE خرارج ترا دهر  مری نمایش را 
  نکنیم. فراموش را CD کردن

 /CD/MP3 رانیرره 10 طرررو  در اگررر-2

WMA نکنرریم خررارج را CD برره دوبرراره 
 گردد. می باز خوان ی کد
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 دیسک اریارگذب
 
 )وقترری باشرر  غیرفعررا  PLAYER اگررر-1

 از بعر  ( ACC  الرو در و اسو باز سوئیچ
 دی رررک وارد را CD/MP3/WMA اینکررره
 بارگذاری خود به خود دی ک کردیم خوان
 و شر  خواهر  روشرن PLAYER شود می

LCD کلمه LOADING خواهر  نمایش را 
  داد.
 خوانرر ن CD بارگررذاری تکمیرر  از بعرر -2

CD و شررررود مرررری آغرررراز LCD کلمرررره 
READING ررروف دهرر ، مرری نمررایش را  

 داده اننشرر  LCD روی هررم دی ررک کلمرره
 CD  رروف دی رک، نوا به ب ته شود. می
 شرود. مری داده نمایش LCD روی MP3 یا

 را ترک سریا  شماره و  فول ر LCD سپس
 را CD پخش PLAYER و ده  می نمایش

 کنر . می شروا را پخش او  ترک همان از
 رانیرره 10 از بعرر  MP3/ WMA  الررو در

 دهر  مری نمرایش را فولر ر که اولیه  الو
 مر ت طرو  و ترک شماره و کن  یم تغییر
 شود. می داده نمایش آن
 درون(CD/MP3/WMA) را دی رک اگر-3

PLAYER  رادیو  الو در و دهیم قرار U-

DISK یا AUX خود به خود دی ک باشیم 

  الرو بره  PLAYER و شود می بارگذاری
CD/WMA از دهرر  مرری وضررعیو تغییررر 

 کن . می آغاز را پخش او  ترک همان
 

 نا: ترک بردن قبع یا جلو
 آن فشرار با CD/ WMA پخش  الو در-1

 فرکرانس شماره که رادیو موج تنظیم دکمه
 ترک و رویم می بع  ترک به کن  می کم را
 فشرار برا آخرر تررک در شود می پخش بع 
 برمرری او  ترررک برره م رر داً دکمرره ایررن

 گردی م.
 اگرر CD/MP3/ WMA پخرش  الو در-2

 2 از کمترر بررای را رادیو موج تنظیم کلی 
  را  در تررک از وقتری دهریم فشرار رانیه

 باشرر  گذشررته رانیرره 3 از برریش پخررش
PLAYER پخررش  ررا  در ترررک آغرراز برره 
 را رادیرو مروج تنظریم دکمه اگر برمیگردد
  ررا  در ترررک از  الیکرره در دهرریم فشررار
 باشرر  گذشررته رانیرره 3 از کمتررر پخررش

  هش پخش ترک آخرین آغاز به برمیگردیم
 ش . اه خو پخش ترک و
 
 
 
 

 معکوس و جلو روبه سریع پخش حالت
 

 جلرو روبره سریع پخش  الو انتخاب برای
 پخرش  الرو در CD/MP3/ WMA وقتی
 بره را رادیرو مروج تنظریم های دکمه اسو
   دهی . فشار ممت  عورت

 
 RDM 3 / )رندم( ترتیب بدون پخش

 
 بررا CD/MP3/WMA پخررش  الررو در-1

 دفیتصا پخش  الو به RDM/ 3کلی فشار
  دهیم. می وضعیو تغییر
 ترتیرب ب ون پخش  الو انتخاب از بع -2

 مری نشران را RDM  رروف LCD )رن م(،
 ده .
 دهیم فشار را  RDM /3 کلی  دوباره اگر-3

CD/MP3/WMA پخرش  الرو بره دوباره 
 ترتیرب بر ون  الرو از و برمیگرردد مرتب
  شود. می خارج
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 CD/MP3/WMA ترک پخش تکرار

4/RPT 
 
 بررا CD/MP3/WMA پخررش  الررو در-1

 پخرش  را  در تررک RDM/ 4کلری فشار
 را کلیر  م ر داً اگرر شود می پخش دوباره
 شر  خواه  غیرفعا   الو این دهیم فشار
 برمیگردیم. پخش عادی  الو به م  داً و
 در پخررش تکرررار  الررو انتخرراب از بعرر -2

CD/MP3/WMA ،LCD رررروف  RPT را 
 ده . می نمایش
  قب  فولدر /5     بعد ترک انتخاب دکاه

 
 کلیرر  اگررر MP3/WMA پخررش  الررو در-1

 بره دهریم فشرار را رادیرو  افظره 6 شماره
 و کنریم مری پیر ا دسترسری بعر ی فول ر
 برا آخرر فول ر در شود می شروا آن پخش
 او  فولرر ر برره دکمره همررین م رر د فشرار

 برمیگردیم.
 
 کلیرر  اگررر MP3/WMA پخررش  الررو در-2

 بره دهریم فشرار را ورادیر  افظره 5 شماره
 و کنرریم مرری پیرر ا دسترسرری قبلرری فولرر ر
 برا او  فولر ر در شرود می شروا آن پخش

 مری آخر فول ر به دکمه همین م  د فشار
  سیم.ر
 
 پخهههش حالهههت در تهههرک سهههکنا

CD/MP3/WMA 2 کلید فشار با (SCN) 
 
 اگررر CD/MP3/WMA پخررش  الررو در-1

 CD اسررکن دهرریم فشررار را (SCN)2 دکمرره
 د.شو می فعا 
 رانیه CD/MP3/WMA 10 اسکن  ین در-2
 کر  وقتیکه تا شود می پخش ترک هر او 
CD شود. اسکن 
 CD/MP3/WMA، LCD اسررررکن هنگررررام-3

  را  در تررک شماره و اسکن کلمه  روف
  ده . می نمایش را پخش

 م  داً CD/MP3/WMA اسکن توقف برای-4
  الرو از و دهریم می فشار (SCN) 2 دکمه
 وریم.آ می بیرون اسکن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 USB انتخاب

 
 USB اگرر CD یرا رادیرو پخرش  الو در-1

 و شرود می خوان ه آن محتویات شود وع 
 خواهرر  پخررش آن MP3/WMA هررای ترررک
 ERROR کلمه LCD ب ه  خطا USB اگر ش .
 قبلری  الرو همان به یا ده  می نمایش را

 برمیگردد. AUX یا CD رادیو پخش
 دکمررره USB  الرررو انتخررراب بررررای-2

MODEمررری فشرررار را  الرررو( )تغییرررر 
 یرا رادیرو پخش  الو در سی تم دهیم.اگر

CD  وقترری باشرر USB مرری وعرر  آن برره را 
 وضرعیو تغییرر USB پخرش  الو به کنیم
 ده . می
 دکمررره USB  الرررو انتخررراب بررررای-3

MODEاگرر دهیر . فشار را  الو( )تغییر( 
USB داخ  محتویات نکنیم وع  درسو را 
 شود( نمی خوان ه آن
 دکمره USB محتویرات پخش هنگام اگر-4

  الرو بره  الرو ایرن تغییرر بررای را بان 
 تغییرر بررای MODE دکمه یا رادیو پخش

 در ترک دهیم، فشار AUX  الو به وضعیو
 اگر و شود می یخیره  افظه در پخش  ا 
USB از آن پخررش کنریم انتخراب دوبراره را 
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 شود. می شروا جا همان
 USB کردن وص 

 
 در )سرروئیچ باشرر  خرراموش یرروراد اگررر-1

 USB کرردن وعر  از بعر  (ACC براز  الو
 تغییرر آن محتویرات پخرش بررای سی تم
 ده . می وضعیو

 یرا CD پخش  الو در سی تم وقتی اگر-2
 بره خرود شرود وع  آن به USB اسو رادیو
 وضرعیو تغییرر  الو این پخش برای خود
 دهر  مری نمرایش را LCD، USB و ده  می

 LCD/MP3 و شود می ان هخو ها فای  سپس
 را آن هرای تررک و فولر رها شرماره بعر  و

 تررک از هرا آهنرگ پخش ده . می نمایش
 طرو  رانیره 10 از بعر  شود می شروا او 
 آی . می در نمایش به نیز نگآه م ت
  USB امکانات سایر
 

 مشرابه USB پخرش هرای  الرو و امکانات
DC/MP3/WMA بررا اسررو USB امکرران هررم 

 و جلرو روبره سرریع پخرش فولر ر، انتخاب
 تکررار بعر  و قبر  تررک انتخراب معکوخ،
 دسترسرری ترتیررب برر ون پخررش و ترررک
 کلیرر  فشررار بررا USB پخررش ضررمنداریم.

MODEترروانیم مرری  الررو( )تغییررر AUX، 

  کنیم. انتخاب هم را CD و رادیو
 مری یخیرره  افظه در پخش  ا  در ترک
 کنرریم انتخرراب دوبرراره را USB اگررر و شررود
 شود. می شروا جا همان از آن پخش
  (3 و 2 )کلی  بع  و قب  فول ر انتخاب

BROWSE PLAYنخ و انیهر ده )پخش 
  شماره کلی  آهنگ(، هر

  صوتی امکانات
 صدا تمظیم

 
 دکمره چرخانر ن برا تروانیم می را ع ا-1

 تنظریم برازه کنریم. زیراد و کم ع ا تنظیم
  ع ا:
 روشرن برار اولرین برای را سی تم وقتی-2
 یرو خرود بره خرود عر ا بلن ی کنیم می

 اسو. ش ه تنظیم 8 درجه
 کرردن خراموش از قبر  عر ا درجه اگر-3

 روشرن هنگرام باشر  5 ترا 0 برین سی تم
 عر د روی ع ا درجه سی تم م  د کردن

 رود. می 5
 کرردن خراموش از قبر  عر ا درجه اگر-4

 کرردن روشرن با باش  17 تا 6 بین سی تم
 عر دی همران عر ا درجره سی رتم م  د
 آن روی ترک آخرین پخش هنگام که اسو

 اسو. ش ه تنظیم
 درجره سی تم کردن خاموش هنگام اگر-5

 کرردن روشرن با باش  بتتر یا 17 روی ع ا
 داشرو خرواهیم کره ع ایی سی تم م  د
 اسو. 17 درجه روی

 صدا حالت انتخاب
 
 فشرار کره رانیره 2 کمترر را SEL دکمه-1

و جلمم/راسمم  و ع مم  /چم  و  زیررر / بررم دهرریم
نشمما  داده میشممود ترتیمم   بهه وبمماسنط طممر ین 

 :تعویض این حال  ها به این شکل اس .
BAS, TRE, BAL, 

FAD, EQ and VOL. 
 از کر ام هر نکنی  فعا  دیگری کلی  اگر-2
 داده نمرایش رانیره 5 م ت به ها  الو این
 شون . می

 بم صدای تمظیم
 تنظریم انتخراب و MODE دکمره فشرار با

 نگره برا توانیر  مری را اع  بمی بم، ع ای
 آن چرخانر ن و عر ا تنظریم دکمه داشتن
 مری +7 تا -7 از تغییر این بازه کنی  تنظیم
 باش .
 زیر صدای تمظیم

 تنظریم انتخراب با و MODE دکمه فشار با
 برا توانیر  مری را ع ا بودن زیر زیر، ع ای
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 چرخانر ن و عر ا تنظیم دکمه داشتن نگه
 +7 ترا -7 از تغییر این بازه کنی  تنظیم آن
 باش . می

 صدا پخش یکدستی تمظیم
 راست / چپ
 
 تنظریم انتخراب با و MODE دکمه فشار با

 و چرپ عر ای پخش یک ستی ع ا، تعاد 
 دکمره داشرتن نگره برا توانی  می را راسو
 تنظریم آن چرخانر ن و عر ا تعاد  تنظیم
 باش . می +9 تا -9 از تغییر این بازه کنی .
 نهوع بها گناانمه صدا، حالت تمظیم

 پخش حال در موسیقی
 برا EQ انتخراب و MODE دکمه فشار با-1

 انتخراب امکان ع ا تنظیم دکمه چرخان ن
  شود. می فراهم ما برای ع ا پخش  الو 7
  اسو: زیر قرار به  الو 7 این ترتیب-2

CUSTOM, CLAS, JAZZ, ROCK, 
PCP, FLAT and VOCAL. 

 
 AUX پخش

 سروئیچ)ACC اسو خاموش رادیو وقتی-1
 انتخراب را AUX  الرو راگر باز(  الو در

 وضرعیو تغییرر  الو این به سی تم کنیم
 کن . می پخش AUX از را ع ا و ده  می

 رادیرو ع ا، پخش  ا  در سی تم وقتی-2
 کنرریم وعرر  را AUX اگررر اسررو  CD یررا

 تغییرر  الرو ایرن به خود به خود سی تم
 را AUX کلمره LCD و دهر  مری وضعیو
  .ده  می نمایش
 صدا بلمدی تمظیم

 کلیر  اگرر اسرو روشرن سی رتم وقتی-1
SEL دهرریم، فشررار رانیرره 2 زا بیشررتر را 
 تنظریم امکران شرنی یم کره را بوق ع ای
 شود. می فعا  ع ا بلن ی

2-LCD کلمه LOUD و  دهر می نشان را 
 را آن دیگرر LCD آن کرردن فعرا  غیرر با

 ده . نمی نمایش
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  AM و FM تفاوت
 
  AM از FM سرریگنا  فرکررانس ارتفرراا-1

 از عبرور توانایی ها سیگنا  این اسو بیشتر
 برا برخرورد اررر در گراهی و ن ارن  را موانع

 اخرتت  دچرار کوه یا و بلن  های ساختمان
 شود. می
 

 
 
 
 در اسرو ممکن ضعیف سیگنا  دریافو-2
 بررق بلنر  هرای دکر  قبیر  از عواملی ارر

 در خرودرو وقتری  تری  را  ایرن با باش .
 دریرافتی امرواج کیفیرو اسو  رکو  ا 

 برا سریگنا  دریافرو برای یاب . می کاهش
 بلنر  ممکرن    تا را آنتن کیفیو بجترین
  کنی .
 

 
 
 ) دارنر  ضرعیف سیگنا  که مناطقی در-3
 هرای سراختمان دارای منراطق و ها دره در

 از تگاهای ر سریگنا  دریافو ظرفیو بلن (
 نرویز اگر یاب . می کاهش ش ت به FM بان 
 از مشرک  شود شنی ه غیرعادی ع اهای و

 کیفیرو مروارد قبی  این در نی و. گیرن ه
 انتقررا  بررا ترروان مرری را سرریگنا  دریافررو
 سریگنا  کیفیرو کره منراطقی بره خودرو
 کرد. بجتر دارن  خوبی

 از همزمران سریگنا  اگرر بان ها: ت اخ -4
 ایررن نررویز شررود دریافررو تمتفرراو بانرر  دو

 تغییرر ابر و نی و گیرن ه به مربوط اشکا 
 شود. یم برطرف خودرو مکان
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 کممده تمظیم نای دکاه و کلیدنا پم 

 سرما و گرما
 

 
 

 کممده تمظیم نای دکاه و کلیدنا پم 

 سرما
 

 
 

 
  گرما تمظیم نای دکاه و کلیدنا پم 
 

 
 و گرمهها تمظههیم بههه مربههوط اطالعههات
 وان سرمای

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 گرما و تهویه به مربوط اطالعات

 

 
 روبرو از مطبوا تجویه  الو .کلی 1
 روبرو از مطبوا تجویه  الو کلی  .2
 روبرو از مطبوا تجویه  الو نشانگر .3
 روبرررو از مطبرروا تجویرره  الررو کلیرر  .4

 وپایین
 و روبرررو از مطبرروا تجویرره  الررو کلیرر  .5

 پایین
 و روبررو از وامطبر تجویره  الو نشانگر .6

 پایین
 پا زیر از مطبوا تجویه  الو کلی  .7
 پا زیر از مطبوا تجویه  الو کلی  .8
 پا زیر از مطبوا تجویه  الو نشانگر .9
 زیر و پا زیر از مطبوا تجویه  الو .کلی 10

 شیشه
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 زیر و پا زیر از مطبوا تجویه  الو کلی .11
 شیشه
 و پرا زیرر از مطبوا تجویه نشانگر الو .12
 شیشه زیر
 شیشه زیر از مطبوا تجویه  الو کلی .13
 شیشه زیر از مطبوا تجویه  الو کلی .14
 زیررر از مطبرروا تجویرره  الررو نشررانگر .15

 شیشه
 تازه هوای گردش .کلی 16
 تازه هوای گردش کلی .17
 تازه هوای گردش نشانگر .18
 خودرو داخ  در هوا تجویه .کلی 19
 ودروخ داخ  در هوا تجویه کلی .20
 خودرو داخ  در هوا تجویه نشانگر.21
 A/C کولر .کلی 22
 A/C کولر کلی  .23
 A/C کلی  .نشانگر24
 فن سرعو تنظیم سلکتور.25
 فن سرعو تنظیم سلکتور .26
 فن سرعو سلکتور .نشانگر27
 کولر و بخاری وضعیو سلکتور.28
 کولر و بخاری وضعیو سلکتور .29
 کولر و بخاری وضعیو سلکتور نشانگر.30
 سرما تنظیم دکمه.31
 سرما تنظیم دکمه نشانگر.32

 کولر روشن/خاموش کلی .33
 کولر خاموش / روشن کلی  نشانگر.34
 8 ،  الرو 8) فرن سرعو تنظیم دکمه.35

 سرعو( میزان
 8) فررن سرررعو تنظرریم کلیرر  نشررانگر.36

 سرعو( میزان 8  الو،
 کولر و بخاری وضعیو دکمه.37
 کولر و بخاری دکمه نشانگر.38
  الو( 7) فن سرعو نشانگر.39
 / درون هرروای تجویرره وضررعیو نمررایش.40

 بیرون
 باد پرتاب وضعیو.41
  A/C کولر بودن روشن نمایش.42
  الو( 8) فن های وضعیو نمایش.43
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 سرمایشی دعالکر
 از بگیریرر  را نتی رره بجترررین اینکرره برررای

 نمایی . پیروی زیر های دستورالعم 
 ببن ی . را ها شیشه-1
 بگذاری  MAX  الو روی را تنظیم پیچ-2
 سررد سی رتم تا دهی  فشار را A/C کلی  و

 شود. روشن کنن ه
 عقربه ججو در را فن سرعو تنظیم پیچ-3

 MAX  الرو روی تا بچرخانی  ساعو های
  بگیرد. قرار
 دهیر  فشرار را داخر  هوای تجویه کلی -4

 هرروای تجویرره سی ررتم دنکررر فعررا  برررای
 کنیر . تنظریم را فن کلی  نی توا می داخ 
 وسرط  الرو در را اسرم و گرما تنظیم پیچ
 شود. پاک ها شیشه بخار تا دهی  قرار
  الررو انتخرراب برررای را FACE کلیرر -5

  دهی . فشار FACE تجویه
  ر  ترا ماشین داخ  دمای اینکه از بع -6

 فن تنظیم با توانی  می آم  پایین مشخصی
 را خرود دلخرواه دمرای هروا تجویه  االت و

 آوری . ب سو
   ی تا ماشین داخ  دمای اینکه از بع -7

 هروای تجویره برای توانی  می یافو افزایش
  کنی . تنظیم را فن خودرو داخ 

 گرمایشی عالکرد
 عقربه ججو در را فن سرعو تنظیم پیچ-1

 سراعو  الو روی تا بچرخانی  ساعو های
  کنی . تنظیم

 فشرار ماشرین درون هروای تجویه دکمه-2
 دهی .

  الررو انتخرراب برررای را FOOT کلیرر -3
 کنی . انتخاب پا زیر تجویه

 گرفررو مرره را خررودرو شیشرره روی اگررر-4
 DEF/DEM  الررو برره شررود مرری توعرریه
 بخرار خرود به خود سی تم تا کنی  سوئیچ
 کن . تمیز را شیشه زیر

 از بگیریرر  را نتی رره بجترررین اینکرره برررای
 نمایی . پیروی زیر های دستورالعم 

 ببن ی . را ها شیشه-1
  به رسی ن برای را تجویه و دما درجه-2

 ببیری . باال زدایی مه عملکرد
 DEF کلی  زدایی یخ  الو انتخاب برای-1

 بره خرود سی رتم همزمران دهیر  فشار را 
 می سوئیچ بیرون هوای با تنظیم برای خود
 بره توانر  مری راننر ه یرا سرنشرین  و شود
 هروای تجویره بررای را سی تم دستی شک 
 وقرو هرر کنر  سوئیچ دوباره ماشین درون
 دکمره توانیر  مری گرفرو بخرار هرا شیشه
 و کنیر  فعرا  را کنی  تنظیم دلخواه دمای

 درجه روی را آن سرمای و گرما تنظیم پیچ
 جلرو شیشره غبرار و بخرار تا بگذاری  وسط
 بجترر زدایری غبرار یا بخار برای شود زدوده
 کنی . فعا  را کن پاک برف انی تو می
 تنظریم دکمه غبار و دگر میزان به ب ته-2

 هرای عقربره ججرو خرتف در سرما و گرما
 بچرخانی . عقربه وجج در یا ساعو

 نا چراغ عالکرد
 
 مری روشرن را کوچرک های چراغ وقتی-1

 و کلیر ها و هرا عتمو زمینه پس نور کنی 
 A/C نر پ کنترر  روی تنظریم های دکمه
 دکمه عتمو زمینه پس نور شود می ظاهر
 اسو. رنگ سفی  فن سرعو کنتر ٍ

 
 A/C ، 5 هررای عتمرو زمینره پرس نرور-2

 سرفی  بیرون و درون هوای گردش و  الو
 اسو. رنگ

 
 گرمرا تنظیم پیچ روی رنگ آبی مح وده-3
 و دارد رنرگ آبری زمینره پرس نرور سرما و

 گرنر قرمز زمینه پس آن رنگ قرمز منطقه
 .دارد
 آبری زمینره پرس نرور سررما تنظیم پیچ-4

 دارد. رنگی
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 قرمرز گرمرا تنظریم پیچ زمینه پس نور -5
 اسو. رنگ

 احتیاط
 سرد روزهای در اسو ممکن A/C کارکرد
 عرفر زیرر هروا دمرای نشرود)وقتی فعرا 
 و A/C کلیر  نشرانگر اما باش ( می درجه

 کلیرر  عملکرررد برره ب ررته A/C عتمررو
 شود. یم داده نشان همچنان
 شرون  می روشن کوچک های چراغ وقتی
 روشرن هرا دکمه و کلی ها زمینه پس نور
 کمرنگ خود به خود LCD نور و شود می
 باعرث نرور  ر  از بیش ش ت تا شود می

  نشود. رانن گی هنگام خطر ای اد
  الررو اگررر مرطرروب و سرررد روزهررای در

AIR INTAKE درون هرروای گررردش بررا 
 و مه را ها شیشه روی شود تنظیم ماشین
 غبرار و مره زدودن بررای گیررد مری غبار

 فعرا  را DEF  الو توانی  می ها شیشه
 کنیرر .برای زیرراد را فررن سرررعو و کنیرر 
  الرو نگیررد بخار دوباره ها شیشه اینکه

AIR INTAKE  بیررون هوای دمای با را 
 کنی .  تنظیم
 غبرار و گررد پرر و خراکی جراده در وقتی

 شیشه شود می توعیه کنی  می رانن گی

 با را AIR INTAKE  الو و ببن ی  را ها
 کنیر  تنظریم ماشین درون هوای گردش

 نشرود. ماشرین وارد خراک و گردغبرار تا
 موجرب قطعاً ماشین درون هوای مان گی
 مری راننر ه  واخ در اختت  و خ تگی

 مری براال را تصادف ا تما  همین و شود
 برد.
 را خرودرویی داخ  دمای خواهی  می اگر
 ش ه پارک آفتاب زیر طوالنی م ت به هک

 برا دقیقره چنر  توانیر  می بیاوری  پایین
 داغ هروای ترا کنیر  راننر گی براز شیشه
 از هرا شیشره ب تن از قب  ماشین داخ 
  شود. خارج ماشین

 
 

 به )مربوطعقب شیشه گرمکن عالکرد
 را تجهیههزات ایههن کههه نههایی خههودرو
 (دارند

 
 روی کره را عقب شیشه گرمکن سوئیچ اگر

 شیشره کررمگن کنریم روشن اسو کن و 
 مری روشرن نباش  OFF  الو در اگر عقب
 شرود مری سرنشرینان تمای  به ب ته شود.

 پرایین( )سررعو LO درجه روی را گرمکن
  کرد. تنظیم باال( )سرعو HI یا

 

 
 

 )مخهت  عقهب مطبوع تهویه عالکرد

 نا( مدل از بعضی
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 کره را عقرب مطبروا تجویه جلو سوئیچ اگر
 تجویرره کنرریم روشررن اسررو کن ررو  روی

 نباشرر  OFF  الررو در اگررر عقررب مطبرروا
 شود. می روشن
 سررعو شود می سرنشینان تمای  به ب ته
 HI یا پایین( )سرعو LO درجه روی را فن

 کرد. تنظیم باال( )سرعو
 ججرو توانر  مری رانن ه یا سرنشین بعتوه
 تنظیم خود می  به را مطبوا تجویه دریچه
 کن .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بخاری فن درجه سلکتور
 
 را خرودرویی داخر  دمرای خواهی  می اگر
 شر ه پرارک آفتاب زیر طوالنی م ت به که

 برا دقیقره چنر  توانیر  مری بیاوری  پایین
 داخ  داغ هوای تا کنی  رانن گی باز شیشه
 ماشرین از هرا شیشره ب تن از قب  ماشین
 و داغ هوای خروج باعث کار اینشود. خارج
 تجویره دمرای خنکری بره بخشی ن سرعو
 کن . می مطبوا
 کنن ه خنک سی تم در که شود می توعیه
 خروجی هوا دریچه یا  FACE  الو زا بای 
 شود. استفاده روبرو
 شیشره خروجی هوای دریچه کنی  دقو-2

  . نشود م  ود آشغا  یا برگ با جلو
 از باشر  زیاد هوا رطوبو که هاییروز در-3

 اسرتفاده سرد هوای خروجی اب فن سلکتور
  جلرو شیشه روی اسو ممکن جراکه نکنی 
 خرودرو درون و بیرون دمای تفاوت علو به
 بگیرد. بخار شیشه ،
 ترا کنیر  خرالی را جلو های عن لی زیر-4
 بگیرد. جریان خودرو داخ  برا تی هوا
 غبرررارآلود و اکیخرر ای جرراده در اگررر-5

 جلرروی و عقررب در و کنیرر  مرری راننرر گی
  جرا در دیگرری خودروهای اشم ویخودر

 AIR  الرو شرود می توعیه ه تن  تردد

INTAKE موقتراً را ( ترازه هروای )سلکتور 
 را خروجری هرای دریچره و داری  نگه ب ته
 ماشرین داخ  بیرون خاک و گرد تا ببن ی 
 نشود.
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 نوا خروجی دریچه
 جلو شیشه زیر نوا خروج دریچه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کمار از نوا تهویه دریچه
 

 
 
 

 
 اسو. باز عادی  الو در دریچه

 
 
 
 
 

 مرکزی نوای دریچه

 
 
 دریچه شبکه روی دکمه زدن پایین و باال با

 می را هوا گردش ججو ، مطبوا تجویه
 می را ها دریچه فاعله .کرد تنظیم توان
 اگر . کرد دزیا هوا خروج افزایش برای توان
 دهیم فشار پایین به را هوا تنظیم دکمه
 هوا خروج سرعو و شود می ب ته شبکه
 کردن باز یا و ب تن برای . شود می نیز کم
 2 شماره دکمه مطبوا تجویه گردش یرم 
 .دهی  فشار  راسو / چپ به را
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 A/C کارکرد  الو بجترین از استفاده برای
 فیلتر ادواری های سرویس برنامه طبق بای 
 توان می را قطعه این کنی . تعوی  را اتاق
 کرد. تعوی  زیر تصاویر از استفاده با
 تا بگیری  وطرفد هر از داشبورد جیب-1
 شود. باز
 

 
 
 تعوی  و کنی  باز را کابین هوا فیلتر-2

 نمایی .
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 تجهیزات سایر

 64..........فن ک.....................................
 65کن و .............................................
 65داشبورد...........................................

 66.................................لیوانی........ جا
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 آن مغرزی فنر ک، شر ن روشرن از بع -4
 استفاده هنگام بنابراین شود. می داغ ب یار
 را فنر ک فلرزی سرطح کررد. ا تیراط بای 
 نکنی . لمس سوختگی از پیشگیری برای
 شراری سروکو عنوان به توان مین فن ک از

 کرد. استفاده
 در اسرتفاده از بعر  بایر  را فن ک مغزی-5

 در ار آن مغررزی. کنیرر  وارد خررود جررای
 نقرص باعرث ترا نکنی  وارد دیگری ق مو
 نشود. قطعات سایر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شارژر سوکت از استفاده

 
 

 
 

 سوکت از استفاده برای احتیاطی موارد

 شارژر
 
 و اسو. ولو 12 شاریر سوکو شود دقو-1

 اسو.  آمپر 10 نیز آن جریان   اکبر
 م راز شاریر داخ  به فن ک کردن وارد-2

 نی و.
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 وسط کمسول

 

 
 

 نشدار
 تصرادف هنگرام جرا و خطر کاهش برای
 درب راننر گی هنگرام لطفاً ضروری ترمز با

 ببن ی . را وسط کن و 
 

 احتیاط
 در تیرز نروک اشریاء گذاشتن در اسو الزم

 بره اسو ممکن که چرا کنی  دقو داشبورد
 بزن . ع مه آن داخلی سطح
 
 
 
 

 
 داشبورد

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نشدار
 برررررررررای کرررررررراهش ا تمررررررررا  از

 درب داشررربورد ، لطفرررا عررر مه شخصررری 
 ب ته نگه داری .ا ر
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 لیوانی جا
 

 
 
 
 یررا آب لیرروان گذاشررتن برررای جررالیوانی از

 شود. می استفاده نوشی نی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشدار
 جالیوانی در نبای  بآ لیوان رانن گی هنگام
 اجزای از برخی به اسو ممکن که چرا باش 

 هرریچ آب از غیررر برره بزنرر . عرر مه ماشررین
 قرررار نبایرر  جررالیوانی در دیگررری وسرریله
 اسرو ممکن ءاشیا اینصورت غیر در بگیرد.

  شون . پرت بیرون به جالیوانی از
 
 

 احتیاط
 یرا بطرری درب جالیوانی از استفاده هنگام
 غیراینصورت در بگذاری . را نوشی نی لیوان
 و براز هنگرام واس ممکن بطری درون مایع
  کن . نشو  خودرو درب ش ن ب ته
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  خودرو رانمدگی برای نا توصیه
 68..............موتور................. بن ی آب دوره

 68....................................... سوخو انتخاب
 69..........اگزوز............................. کاتالی و
 70........................................... ترمز سی تم
 75............................. (VIN) شاسی شماره
 75............................. ب نه و تعلیق سی تم
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 موتور بمدی آب دوره
 
 آنسته و نرم است الزم دوره نای در

 سرعت با رانمدگی از و کمید رانمدگی

 کمید. خودداری باال
 
 زیر اق امات نخ و کیلومتر1000 طو  در
 مفی  عمر تا کنی  مطالعه دقو به را

 مصرف در و یاب  افزایش شما خودروی
  شود. جویی عرفه سوخو

 را پا رانن گی و اولیه استارت هنگام در-1
 ن هی . فشار گاز پ ا  ویر انتجا تا
 غیرضروری درجا مان ن روشن از-2

  کنی . خودداری
 ترمزهای گرفتن از او  کیلومتر 300 در-3

 کنی . خودداری ناگجانی و ش ی 
 می استفاده باال های دن ه از که هنگامی-4
 نکنی . رانن گی پایین سرعو با کنی می
 چه رابو سرعو با طوالنی م ت برای-5
 نکنی . رانن گی پایین چه و باال
 خودروی او  کیلومتر 800 طو  در-6

 نکنی . بک   را دیگری
 
 

 سوخت انتخاب
 

 موتور بهیمه عالکرد از استفاده برای

 کمید. استفاده مرغوب سوخت از لطفاً

 از استفاده نتیجه که موتوری صدمات
 پوشش تحت باشد نامرغوب سوخت

 گرفت. نخواند قرار گارانتی
 

 یمیبمز نای مدل
 یا 93 اکتان با سرب ب ون بنزین از بای 
 با بنزین از استفاده .شود استفاده باالتر
 کوبش ای اد موجب تر پایین اکتان

 زدن( ناک سیلن ر) داخ  در پی تون
 موتور به شود تر ج ی اگر ش . خواه 
  زد. خواه  ع مه
 ش ه توعیه و استان ارد سوخو از اگر

 کوبش دایرا همچنان و کردی  استفاده
 رابو سرعو با و عاف جاده در شما وقتی

 با لطفاً ش  شنی ه کنی  می رانن گی
 تماخ دیارخودرو م از های نماین گی
 کوتاه ع اهای اوقات گاهی اگر اما بگیری .

 از رفتن باال یا دادن گاز هنگام در آرام و
 و اسو عادی ع اها این ی شنی  سرباالیی
 ن ارد. تعمیر به نیازی

 
 طا تیا

 که چرا نکنی  استفاده سرب دارای بنزین از
 یا شود می کاتالی و کارایی کاهش موجب
 خروج موقع اگزوز کارکرد در اختت  باعث

 موتور به و ش  خواه  آالین ه گازهای
 باعث ها این همه بر عتوه زن  می ع مه
 خواه  هزینه نتی ه در  و تعمیرات افزایش
 ش .
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 تکاتالیس
 کنتررر  برررای اسررو ای قطعرره کاتالی ررو
 شر ه تعبیه اگزوز سی تم در که آالین گی

 آلرودگی کراهش قطعره این ویله کار. اسو
 اسو. اگزوز گازهای

 نشدار
 قاب  مواد و اشخا  اسو کار  ا  در وقتی

 داریرر . نگرره دور کاتالی ررو از را ا تررراق
 آن برا تماخ به م بور اگر اگر تعمیر هنگام
 ترا کنی  استفاده ایمنی ستکشد از ه تی 

 کن . پیشگیری سوختگی از
 هرای کابر  مطلقاً اسو روشن موتور وقتی
 عرادی عملکررد بازدیر  منظرور به را کوئ 
 داخر  شرمع زدن جرقره و نکنی  باز موتور
 چررا در نکنی  بررسی را سیلن ر های  فره
 بین . می ع مه کاتالی و که

 طیمحی یا ب ته محوطه داخ  در را خودرو
 قبیر  از اشرتعا  قابر  اشیاء از پوشی ه که
 نگره روشن جا در اسو کاغذ یا خشک برگ

 ن اری .

 
 
 
 

 کاتالی ررو در نشرر ه سرروخته بنررزین اگررر
 باعث و سوزد می کاتالی و در شود، جاری
 شر  خواهر  آن ع مه و    از بیش دمای
 مروارد بایر  خطرر ایرن از پیشرگیری برای

 کنی : رعایو را یی  ا تیاطی
 وارد خررام بنررزین ، نرراقص سرروخو ارررر در

 شود. می کاتالی و
 بره نکنیر  استفاده سرب دارای بنزین از-1

 سولفور مانن  بنزین در های الصیناخ عتوه
 سموم تولی  باعث اسو ممکن هم ، ف فر و

 .شود درکاتالی و
 کره  ر ی از نبایر  موترور روغرن سطح-2

 از .اسرتفاده باشر  پرر نشران براالی عتمو
 اسو. غیرم از روغن در دنیافزو
  ر  از بیش سوخو مق ار عتمو، وقتی-3

 نکنی .کره رانن گی ده  می نشان را پایین
 در نراقص ا ترراق بره من رر بنرزین فق ان
 مری کاتالی و در    از بیش فشار و موتور
 شود.
 موترور بای  موتور، کردن خاموش از قب -4
 سررد بتر ریج تا دهی  قرار آرام دور روی را

  رارترری شرروک قرر رت از بنررابراین دشررو
 را کاتالی و مفی  عمر کار این شود کاسته
 ده . می افزایش

 روشررن را موتررور خررودرو دادن هرر  بررا-5

 مشرک  دچرار هرا شرمع از یکی اگر نکنی .
 به اق ام زور به نبای  ش  پاره کابلی یا اسو

 کنی . زدن استارت
 اسرو  رکرو  را  در خودرو که زمانی-6

 کرد. خاموش را خودرو سوئیچ نبای 
 و اگرزوز در نشتی یا موتور عملکرد نقص-7
 عر مه کاتالی رو بره اسرو ممکرن دو هر

 خرودروی بایر  نراگزیر عورت این در بزن .
 ترررین نزدیررک برره وقررو اسرررا در را خررود

 کنی .  م  م از نماین گی
 و کاتالی ررو ملکررردع شرروی  مطمررون-8

 باشر  سرالم کرامت اگرزوز آالین گی کنتر 
 جرر و  در شرر ه یکررر برنامرره طبررق  بایرر

 هرررای نماینررر گی بررره ادواری تعمیررررات
 کنی . مراجعه دیارخودرو

 از  نتی ره که کاتالی و به وارده ع مات با
 از نادرسررو اسررتفاده و شرر ه گفترره مرروارد

 متوجره م روولیتی هریچ باشر  کاتالی و
 .بود نخواه  دیارخودرو
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 زیهر موارد از کدام نر وقوع صورت در

 تهویهه سیسهتم و اگزوز مسیست اًلطف

 بررسهی را خهود خودروی موتور نوای

 کمید:

 برده باال اتتعمیر منظور به خودرو وقتی-1
 شود.

 کن . تغییر اگزوز سی تم ع ای وقتی-2

 ببین . ع مه تصادف ارر در خودرو یوقت-3

 روغن مصرف در اطالعاتی

 موتور روغن کارکردنای
 روغنکاری موتور، روغن کارکرد ترین اعلی

 عرتوه بره اسرو موتور درون کردن خنک و
 عررادی و درسررو عملکرررد در مجمرری نقرش
 دارد. موتور

 

 

 

 

 موتور روغن سطح کمترل انایت

  خرودرو نگج اری در مجم های نکته از یکی

 موترور روغن مصرف بجینه سطح به رسی ن

 درسررو عملکرررد از اطمینرران برررای اسررو

 سطح منظم طور به که اسو ضروری روغن

 مری توعریه شرما به .کنی  کنتر  را روغن

 ت  یر  را خرودرو سروخو که بار هر کنیم

  کنی . چک هم را آن روغن سطح کنی  می
 احتیاط

 بررسرری در فراموشرری و نررامنظم کنتررر 
 کراهش به من ر اسو ممکن روغن سطح
 به ج ی ع مات نتی ه در و روغن   م
 شود. می موتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترمز سیستم
 

 ترمز سی تم یک خودرو، این مزتر سی تم

 از م ررتق  دوبرر  جریرران بررا یهیرر رولیک

 وقتری یعنری، کنن . می کار هم با هم یگر،

 دیگرری افتر ، مری کرار از جریانجرا از یکی

 توقرف و سررعو از کاسرتن بررای همچنان

 کن . می عم  خودرو

 ا تیاط

 کنر ، مری کرار جریانجرا از یکی تنجا اگر

 الزم بلکه نی .نک رانن گی خودرو اب نبای 

 تعمیررر برررای مقتضرری وقررو در اسررو

 مراجعرره نماینرر گی برره خررود سی ررتم

 نمایی .
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 از )بعضههی ضههدقف  ترمههز سیسههتم
 ABSموتورنا(

 
 کره اسرو ایرن قفر  ض  ترمز سی تم کار

 ش ی  ترمزهای گرفتن با رانن گی هنگامدر

 شررک  برره لغزنرر ه و خرریس هررای جرراده در

 شرود. هرا خچر ش ن قف  از مانع اتوماتیک

 راننر ه بره سی رتم این موارد قبی  این در

 کن .  ف  را فرمان کنتر  کن  می کمک
 سیسهتم از اسهتفاده برای موثر رانی

 ضدقف  ترمز
 اسرو ممکرن کنر  مری عمر  ABS وقتی

 و کنیر   رس ترمرز پ ا  روی هایی لرزش

 کره شروی  مری متوجره شنوی  می ع ایی

ABS ایرن در اسرو. کرردن عمر   ا  در 

 ترمرز پر ا  روی آخرر ترا را پرا بای  و، ال

 فعالیرو به ABS تا داری  نگه و دهی  فشار

 هنگرام را ترمرز پر ا  لطفاً ده . ادامه خود

 فشرار ممت  طور به ش ی  ترمزهای گرفتن

 را ترمرز کرارایی کرار، ایرن کره چررا ن هی 

  ده . می کاهش

 و خریس سرطو  روی برارانی هوای در اگر

 ورقره فاضرتب، وشدرپ قبی  از ای لغزن ه

  رکرو پر  عراف سطح فلزی، نازک های

 فعرا  ا تمراالً قف  ض  ترمز سی تم کنی 

  شود. می

 از بعر  کمری یرا زنیر  مری اسرتارت وقتی

 عر ای اسرو ممکرن خرودرو شر ن روشن

 محفظره از رانیره( سره یا )دو نویز یا کلیک

 و اسررو عررادی عرر ا ایررن بشررنوی  موتررور

 در قفر  ضر  سی رتم کره اسو آن نشانگر

 اسو. خود بررسی و تنظیم  ا 

 عا  نمگام است ماکن که نایی نشانه

 :دند رخ قف  ضد ترمز سیستم کردن

 ترمرز هنگام در اسو ممکن زیر های نشانه

 کره نی رو معنی این به اما ده  رخ گیری

 اسو. ش ه مشک  دچار سی تم

 نشران کره بشرنوی  ع ایی اسو ممکن-1

 شلررز  اسرو، شر ه فعا  سی تم ده  می

 می  س را فرمان در لرزش و ترمز پ ا  در

 از پرس  تی اسو ممکن همینطور و کنی 

 ABS هیرر رولیک پمررپ از ماشررین توقررف

 بشنوی . اضافه ع ای

 ای رت ، مری براز فعالیرو از ABS وقتی-2

 شما پای فشار ججو در همچنان ترمز پ ا 

 خورد. می تکان
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 احتیاط

 ن اشته ABS سی تم از    از زیاد توقع

 در شرما بره سی رتم ایرن اینکه با باشی 

 کمرک آن نعراد  و خرودرو کنتر   ف 

 برا کره دارد ضررورت هم باز اما کن ، می

 و کنی  رانن گی دقو با و مناسب سرعو

 خرود جلرویی خرودروی با را مقرر فاعله

 و کنتررر  قابلیرو کره چرررا کنیر   فر 

 اگر  تی اسو مح ود نرما  تعاد   ف 

 اسو. مح ود شود،  فعا ABS سی تم

 از السررتیک اسررتجتک و فرسررودگی اگررر

 بررا خررودرو یررا باشرر ، بیشررتر م رراز  رر 

 در لغزنر ه جراده در  ر  از بیش سرعو

 نمری ABS سی رتم باشر ،  رکو  ا 

 خرودرو کنترر  برای مورری کمک توان 

 باش .

 فاعرله کرردن اهکوتر برای ABS سی تم

 شر ه طرا ری  جلرویی خرودروی با شما

 مطمرون سررعو برا بایر  ینبنرابرا اسو

 خودروی با را م از فاعله و کنی   رکو

 کنی .  ف  خود روی پیش

 ABS بهه مجههز خودروی زیر موارد در

 ایههن فاقههد خههودروی بهها مقایسههه در

 نیهاز بیشهتری ترمز فاصله به ستمسی

 دارد:

 جراده در یا سنگفرش روی خودرو وقتی-1

 کن . می  رکو برفی جاده یا ناعاف

 شر ه ب رته چرخ زن یر خودرو به وقتی-2

 باش .

 مری عبرور مرانع سطحی از خودرو وقتی-3

 کن .

 بلنر ی و پ تی و  ازان دسو جاده وقتی-4

 دارد.

 

 

 

 سرایز برا السرتیک  لقه چجار از اسو الزم

 کنی . استفاده مناسب باد تنظیم و مشخص

 سررعو سن رور یرک دارای ABS سی تم

 را چررخ هرر گرردش سرعو بتوان  تا اسو

 بگیررد انر ازه خرودرو سرعو تخمین رایب

 تخمرین نباشر ، مناسرب تایرهرا ان ازه اگر

 بررای هرا السرتیک چررخش سرعو دقیق

 نتی رره در و بررود خواهرر  دشرروار سی ررتم

 افرزایش کامر  توقف تا ترمز گرفتن فاعله

 یاب . می

 ABS نشدار چراغ

 بگیررد قررار (ON)  الرو در سوئیچ وقتی

 اگرر شرود مری روشرن ABS هشر ار چراغ

 چراغ این باش  سالم قف  ض  ترمز سی تم

 در شرود. می خاموش رانیه سه تا دو از بع 

 چرراغ این سی تم در اختت  وجود عورت

 مان . خواه  روشن

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
73 

 

 یعنری شرود مری روشرن ABS چراغ وقتی

 قف  پس اسو ش ه غیرفعا  ABS سی تم

 ترمرز سی رتم ، دارد وجرود هرا چرخ ش ن

 مری عمر  عرادی عورت به همچنان اعلی

 کن .

 شهدن روشهن نمگام را زیر موارد اگر

 یعمهی کردیهد مشهانده نشدار چراغ

 دارد. وجهود سیسهتم این در اختاللی

 به ایراد تعایر برای وقت اسرع در پس

 مراجعهه دیهارخودرو مجهاز ناایمدگی

 کمید:

 سوئیچ وقتی یا نشود روشن هش ار چراغ-1

 بمان . روشن اسو (ON)  الو در

 بمان . روشن  رکو هنگام چراغ-2

 ترمز لمت نشانگرمقدارسطح

 فررا آن تعروی  و شرود کرم ترمرز لنو اگر

 پشرو روی لنرو سطح نشانگر چراغ ،برس 

 .دهر  مری اخطار ع ای و ش ه روشن آمپر

 زاز خراشری گی عر ای رانن گی هنگام اگر

 تعروی  و بررسری برای لطفاً شنی ی  چرخ

 م راز تعمیرگراه نزدیکتررین بره ترمز لنو

  کنی . مراجعه ارخودرودی

 هشر ار عر ای ایرن شرنی ن از پرس لطفاً

 ادامرره ن هیرر . ادامرره راننرر گی برره دهنرر ه

 افرزایش بره لنرو تعروی  بر ون رانن گی

 و چرخ دی ک بر ع مه  تی و ترمز فاعله

 شود. می من ر تصادف

 برقی وکیوم پاپ

 ایرن از )که برقی وکیوم پمپ اعلی کارکرد

 گفو( خواهیم میووک پمپ آن به بع  به جا

 ترمرز بوستر برای مکش منبع کردن فراهم

 و کررار طررز بررا متناسرب قطعرره ایرن اسرو

 شر ه سراخته طوری خودرو در تنظیماتش

 شرود. مری فعرا  خرا  موارد در که اسو

 بایرر  وکیرروم پمررپ از ایررراد عرفرر و تعمیررر

 آشرنایی محصرو  این با که پرسنلی توسط

 قطعره ایرن طرا ری در شرود. ان رام دارن 

 ش ه گرفته نظر در آن برای اضافی ظرفیتی

 بعر  و ش  ای اد آن در مشکلی اگر تا اسو

 فرعرو بتوانیر  هشر ار عر ای شنی ن از

 داشرته تعمیرگراه بره مراجعره بررای کافی

 باشی .

 برره م رراز غیرمتخصررص افررراد بنررابراین

 نی رتن  پمپ وکیوم تعمیر و یده سرویس

 اخرتت  دچرار آن عملکرد غیراینصورت در

 بیفتر . کرار از اسو ممکن  تی و شود می

 و شرود مری فعرا  پمپ وکیوم که هنگامی

 آن عر ای راننر ه اسو ممکن کن  می کار

 اسو. عادی ع ا این بشنود را
: جلو اندازه استاندارد سایش لنت  

 8: قاب  استفادهن ازه ا  16استان ارد: ن ازه ا
:اندازه استاندارد سای  لن  ع    

 1.5: ان ازه قاب  استفاده  5ان ازه استان ارد: 

 بار و چادان حا  برای ایامی الزامات

 ون  ائ  میله از استفاده در ایمنی الزامات
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 فضا تفکیک میله

 بره مربروط فضای تفکیک برای میله این از

 شود. می استفاده سرنشینان و بار

 
 فضا: تفکیک میله کردن اجد

 باال به را کنن ه ج ا میله چپ سمو انتجای

 کنی . ج ا را میله سپس و دهی  فشار

 

 فضا: تفکیک میله نصب

 عقب پایه درون را میله راسو سمو انتجای

 و محکرم را آن سرپس بین ازیر . جا راسو

 و بیفتر  جرا میلره ترا دهیر  فشار م تقیم

 باشری  نمطمو آن، نصب از بع  شود محکم

 اسو. سفو و محکم که

 کهردن پیهدا تاب و شدن خم از تذکر:

 جلهوگیری بهار سمگین فشار زیر میله

 کمید.

 گذاشرتن هنگرام را زیر ایمنی الزامات لطفاً

 کنی . رعایو خودرو داخ  در چم ان و بار

 در بار مخصو  نقطه در را چم ان یا بار-1

 دهی . قرار خودرو عقب

 اسرو الزم کره باشری  داشرته خراطر به-2

 را سرنگین اشریاء شود.  ف  خودرو تعاد 

 خرودرو جلوی ق مو نزدیک ممکن    تا

 خرودرو تعراد   فر  به کار این دهی  قرار

 کن . می کمک

 هرم بره چ ربی ه را چمر ان یا بار لطفاً-3

 ترمرز گررفتن یرا  رکرو هنگام تا بگذاری 

 نشون . جا به جا ش ی 

 سروخو، مصررف در جرویی عرفه برای-4

 نکنی .  م  ضروری غیر بار کنی  سعی

 نشدار

 قررار محر  در سرنشرینی هریچ  نگذاری

 بررای فضا این که چرا بنشین  بار گرفتن

 سرنشریناناسو. نشر ه طرا ی نش تن

 کمربنرر  و بنشررینن  عررن لی روی بایرر 

 وقروا عرورت در گرنه و ببن ن  را ایمنی

 ممکرن شر ی ، ترمرز گررفتن یرا تصادف

 .شون  خطر دچار اسو

 ن هی  قرار داشبورد روی ای وسیله هیچ

 وسای  این ماشین  رکو هنگام که چرا

 رفرتن باال با یا کن  می کور را رانن ه دی 

 سرقوط داشربورد روی از خرودرو سرعو

 کنتر  رانن ه شون  می باعث و کنن  می
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 وقروا عورت در ب ه . دسو از را خودرو

 بره اسرو ممکرن وسرای  همین تصادف

  .نکن وارد هع م سرنشینان

 (VIN)خودرو شماسایی شااره

 کره دهر  مری نشران کره اسرو ای شماره

  قروقی قروانین برا مطرابق شرما خودروی

 اعلی شماره شماره، این اسو. ش ه ساخته

 اسو. آن ربو هنگام شما خودروی

 
 سرمو داشبورد باالی خودرو شاسی شماره

 قاب  جلو شیشه بیرون از و دارد قرار راسو

 .اسو مشاه ه

 
 شاسی شماره تعبیه مح  تصویر

 
 

 

 

 

 

 شاسی و تعلیق نای سیستم

 م تقلی تعلیق سی تم جلو، تعلیق سی تم

 سی تم و دارد جناقه دو ساختاری که اسو

 و اک   از متشک  ای م موعه عقب تعلیق

 اسو. الیه الیه فنر و دیفران ی  و گاردان

 نشدار

 و الیره قبی  باالبر)از ابزارهای از استفاده

 سی تم در تغییر اعما  برای اضافی( فنر

 که چرا اسو ممنوا شاسی و تعلیق های

 گیرری فرمران عملکررد در اختت  باعث

 کنتررر  راننرر ه نتی رره در و شررود مرری

 ده . می دسو از را خودرو
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 چهارم بخش
 77...................................خودرو کردن روشن از قب 

 77.........ور..............................وتم کردن روشن روش

 78...........................رانن گی. از قب  ایمنی و بازدی 

 81.........................زم تان در رانن گی های توعیه

 82............................سوخو مصرف در جویی عرفه
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 خودرو کردن روشن از قب 
 
 کنی . بررسی را خودرو اطراف-1
 سررری پشررو زاویرره عررن لی، را ترری-2

 زاویرره همچنررین و آن بلنرر ی و عررن لی
 کنی . تنظیم را فرمان

 را خررودرو بیرررون و داخرر  هررای آینرره-3
 کنی . تنظیم

 کنی . قف  را ها درب تمام-4
 ببن ی . را ایمنی کمربن -5
 کنی . چک را دستی ترمز-6
 الکتریکری و برقری ت جیرزات و ها چراغ-7

 کنی . خاموش را غیرضروری
 را کرت  پر ا  دستی، دن ه گیربکس در-8
 روی را دنرر ه دسررته دهیرر ، فشررار آخررر تررا

 و داریرر  نگرره و دهیر  قرررار خررت   الرو
 .کنی  روشن موتور سپس
 موتور زدن استارت روش
 بمزیمی( موتور)موتورنای کردن روشن
 کنی  دقو لطفاً خودرو کردن روشن از قب 
 از قبر  بخرش در شر ه یکر موارد تمام که

 رعایرو را فص  این در خودرو کردن روشن
 ای . کرده
 

 زدن استارت کلی فرآیمد
 سی رتم کنیر  مری روشرن را موترور وقتی
 هروا مخلوط مناسب  ن بو سوخو پاشش

 خررودرو اتوماتیررک شرر ن روشررن برررای را
 کن . یم تنظیم
 زیررر ترتیرب از خررودرو زدن اسرتارت بررای
 .کنی  پیروی

 (N) خرت   الرو روی را دنر ه دسته-1
 اسرتارت بار کاهش برای را کت  و بگذاری 

  فشاردهی .
 آن دادن قررار و سوئیچ چرخان ن از بع -2

 برودن عرادی کنیر . عبر رانیه 2،3   اق 
 برودن روشرن و کیلومتر عفحه نشانگرهای

 . کنیر  چک را ( موتور چک )  ECU  چراغ
 خرراموش ECU چررراغ وقترری زدن اسررتارت

 اسو. ممنوا  باش 
 مری روشن اختت  با هش ار المپ وقتی-3

 و کنیر  متوقرف را خرودرو سریعاً بای  شود
 نماینر گی برا یابی عیب و مشک     برای
 بگیری . تماخ دیارخودرو م از های
 روی ترا بچرخانیر  را سوئیچ ن هی ، گاز-4
 اینکره از بعر  و بگیررد قررار استارت الو 

 کنی . آزاد را سوئیچ ش  روشن موتور
 نشر  روشرن موترور و زدیر  استارت اگر-5

 قررار OFF خاموش  الو روی را کلی  بای 

  رکرو از کامتً موتور اینکه از بع  و دهی 
 بزنی . استارت دوباره ای تاد

 شرروا خورد، استارت موتور اینکه از بع -6
 فشرار برودن نرمرا  کنر . می کردن رکا به

 در کره کنیر  دقو و کنی  بررسی را روغن
 عرر ای شرراریر توربررو دارای هررای خررودرو

 فشررار باشرر . ن اشررته لرررزش یررا غیرعررادی
 باش . MPA 0.1 از کمتر نبای  روغن
 

 5) سهرد نوای در زدن استارت فرآیمد
 صفر( زیر سانتیگراد درجه 25 الی
 خنرک مرایع هرگاه دیز  خودروهای در-1

 گررمکن نشرانگر چرراغ باشر ، سررد کنن ه
 و مانرر  مرری روشررن کیلررومتر عررفحه روی
 در کننر ه گررم سی رتم که ده  می نشان
 زدن استارت برای خودرو سازی آماده  ا 
 چرراغ شر  گررم موترور اینکه از بع  اسو.
 موتور گرمکن تا و شود می خاموش نشانگر
 بزنی . استارت نبای  نش ، خاموش
 اسررتارت را دیزلرری موتررور توان ررتی ن اگررر
 بعر  و کنی  خاموش را سوئیچ دوباره بزنی ،

 تکرررار را الررذکر فرروق فرآینرر  رانیرره 20 از
 کنی .

 از اسرو الزم موترور شر ن گررم از پس-2
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 پیرروی زدن استارت برای الزم موارد همان
 استارت برای ش . خاموش موتور اگر کنی .
 بای  هک را مواردی همان خودرو م  د زدن

 دادیرر ، مرری ان ررام زدیرر  اسررتارت هنگررام
 بگیری . سر از دوباره
 نزد استارت خودرو اگر
 هرای نماین گی به ایراد کردن برطرف برای
 کنی . مراجعه  خودرو دیار م از
 

 احتیاط
 رانیه 30 از نبای  استارت بار هر م ت طو 

 و اسررتارت غیراینصررورت در کنرر ، ت رراوز
  ر  از بیش واس ممکن م ار جریان ش ت
 شون . داغ
 براال سررعو برا موترور کامر  شر ن گرم تا

 نکنی . رانن گی
 مشرک  دچار زدن استارت هنگام اغلب اگر
 لطفراً شرود، می خاموش موتور و شوی  می

 هرای نماین گی از یکی در را خود خودروی
 کنی . بررسی م از

 رانمدگی از قب  ایامی بازدید
 از قب  روخود ایمنی بازدی  به کردن عادت
 بررای و اسو سودمن  و خوب ب یار  رکو
 کرافی فقرط ایمرن، و را و سفری تضمین

 وقررو خررودرو بازدیرر  برررای کمرری اسررو
 الزم سراده بازرسی و عملیات چن  بگذاری .
 نماینرر گی از توانیرر  مرری همچنررین اسررو.
 خ مات دریافو برای دیارخودرو م از های
 بخواهی . کمک

 ظراهری بیررونقب  از استارت زدن بازدیر  

زاپراخ الستیک و الستیک ، بازدی  از خودرو

تایرهرا را و  ان ام دهیر را به کمک گیج باد 

پارگی یرا اسرتجتک  بررسی کنی  تا بری گی

 بیش از    ن اشته باش .

 را هررای چرررخ مجرررهبازدیرر  مجررره  چرررخ : 

ررسی کنی  که مجره های چرخ شر  ب رته ب

 .نش ه باش  و تع اد آنجا درسو باشن 

برای پری برردن بره نشرتی خرودرو ، نشتی : 

هرگاه ماشین را جایی پارک میکنی  ، هنگام 

بازگشو کف زمین را بررسری کنیر  ترا اگرر 

خودرو نشو بنزین ،روغن موتور،روغن ترمزیا 

 آب داشته باش  متوجه آن بشوی .

بره خیس برودن کرف زمرین برا قطررات آب 

طبیعری و باشر ، کرولر مریاستفاده از ججو 

 ش .میبا

: از سررالم بررودن عملکرررد درسررو  چراغجررا

چراغجای جلو،چراغ ترمز ، چراغ عقب، چراغ 

 .راهنما وسایر چراغجا اطمینان  اع  کنی 

 بازدید داخ  خودرو

بای  جک و آچار چررخ در  : جک وآچار چرخ

 خودروداشته باشی .

کنتررر  عملکردهررا و نشررانه هررای عررفحه 

بخصو  عحو عملکرد چراغجرای  کیلومتر:

هرای  و گررمکن پشرو آمپررش ار دهنر ه ه

 شیشه را کنتر  کنی .

اطمینرران  اعرر  کنیرر  کرره انرر ازه  ترمررز:

 عادی اسو.ترمز ختعی پ ا  

 قطعات داخ  موتور

: بررسرری کنیرر  کرره فیوزهررای فیرروز زاپرراخ 

در خودروی خود داری .مشخصات آنجا  زاپاخ
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بای  با تمام ارقام نشان داده روی کاور جعبره 

 داشته باش . فیوز مطابقو

نرما  برودن سرطح  سطح مایع خنک کنن ه:

)لطفا برای  مایع خنک کنن ه را بررسی کنی 

وا بره اطتا از اطتعات مرتبط با ایرن موضر

 مراجعه کنی .بخش )موتور و ب نه( 

دقرو کنیر  کره هرکر ام از  باتری وسیم ها:

های باتری ، الکترولیو مناسب دارنر   و سل

تر  کنی  تا خروردگی و اتصاالت باتری را کن

و سرالم  ن ن اشته باشن  یا شر  نشر ه باشر

 بودن کاب  های باتری را بررسی کنی .
چک کنی  کره سریم پیچری براتری  سیم پیچی:

و یا سیم ها بیرون نرزده  ع مه ن اشته باش 

 باش .

را بررسی کنی  کره  لوله هاپمپ های روغن: 

نشتی ن اشته باشن  و از سفو بودن اتصاالت 

 ها اطمینان  اع  کنی .پمپ 

به نزدیکترین نماین گی م راز دیرار خرودرو 

 مراجعه کنی .

سطح روغن موتور: موترور را خراموش کنیر  

ا روی سرطحی عراف پرارک خودروی خود ر

)میلره کنترر  سرطح روغرن  گریج کنی  و با

)لطفرا بره روغن(سطح روغن را بررسی کنی  

 مراجعه کنی . ق مو ت و موتور شاسی

ارقررام عررفحه  از عررحو  گیهنگررام راننرر

 کیلومتر 

اطمینان  اع  کنی  سررعو سرنج و سرایر 

کمیرو هررای روی عرفحه کیلررومتر درسررو 

 عم  میکنن .

و سالم بودن جایی امن عادی بودن در : ترمز

 عملکرد ترمز را بررسی کنی 

ترمز نبای  کشش یا انحراف بره یرک سرمو 

 داشته باش .

 گی اگر همه چیز درسو وسالم باش  از راننر

 لذت ببری .

 توعیه های رانن گی در شرایط مختلف

 اگر در ججرو مخرالف براد راننر گی مری-1

کنی  ، برای  ف  کنتر  بای  سرعو خود را 

 .کم کنی 

اگر در کنار جاده رانن گی میکنی  تا  ر  -2

از روی اشریا کره  ممکن زاویه ای راد کنیر .

و یرا  اسو بلن  ویا دارای لبه های تیز ممکن

عبور نکنی در غیر اینصورت نن  اسو انع مام

ممکررن اسررو عرر مات جرر ی از جملرره 

خودروی شرما من رر در ترکی گی الستیک 

شود.از روی دسو انر ازها عبرور نکنیر  و از 

راننر گی در جرراده هررای پررر از دسررو انرر از 

ت ضررربات خررودداری کنی .وگرنرره در عررور

دسو ان از ممکن اسو به چررخ یرا  وارده از

 ه ج ی وارد کنی .الستیک ماشین ع م
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شریبی پرارک اگر خودروی خود را در سرا-3

 کنی  چرخ های جلرو خرودرو بره سرمومی 

  ترا از باشرن) سمو ج و  خیابران (  راسو

  .ی لغزی ن خودرو پیشگیری کن

ترمرز دسرتی را بکشری  و دسرته دنر ه را -4

روی دن ه یک قرار دهی .در عورت لرزوم برا 

 چرخ های عقب را س  کنی . شیء

 ز بعد از شستشوی خودروترم

را جایی ، اسوبرای بررسی اینکه ترمز خیس 

پی ا کنی  کره خرودرویی از آن عبرور نکنر  

هنگام رانن گی بره آرامری ترمرز بگیریر .اگر 

 س کردی  که ترمز ق رت کنتر  خودرو را 

ن ارد ب انی  که ترمز ممکن اسو خیس ش ه 

 باش .

 ترمز دسرتی رابرای خشک کردن ترمز ابت ا 

کنیر   پایین بکشی  ، سپس به آرامی  رکو

 .روی پ ا  ترمز بگذاری  آرامیو پا را به 

 نشدار

قب  از استارت زدن خودرو دقرو کنیر  کره 

 .ن خاموش باش آترمز دستی آزاد و چراغ 

لطفا اگرر قصر  ترمرز کرردن ن اریر  هنگرام 

 رکو خودرو پای خود را روی پر ا  ترمرز 

 ن بریش از ر باعث داغ شرفشار ن هی  اینکا

و ع مه به دی رک چررخ و اترتف    ترمز 

 بنزین میشود.

شیبی سرعو خرود را هنگام رانن گی در سرا

کم کنی  و با دن ه سنگین  رکو کنی  اکرر 

 بیش از    از ترمرز کرار بکشری ، ترمرز داغ

 .میکن  و درسو عم  نخواه  کرد

 

نر ه ناگجرانی افزایش ناگجانی سرعو ، تغیر د

اده های لغزن ه دقو ج  در یا ترمز های ش ی

 فراوانی میطلب .

فاده از ترمرز یرا اسرت افزایش ناگجانی سرعو

های شر ی  گررفتن باعرث افرزایش مصررف 

 خودرو میشود.سوخو 

خیس  آلود ترمز با روغن یا آب گ سطح ر گا

چررا کره  ش ه اسو، به رانن گی ادامه ن هی 

ترمز خیس سبب میشود کره زمران گررفتن 

و بعتوه باعث م  افزایش یاب ترمز تا توقف کا

.ترمرز دسرتی هرم انحراف خودرو مری گردد

 وان  به توقف این خودرو کمک کن .نمیت
 احتیاط

 کنیر  مری راننر گی خریس جاده در وقتی
 آب پررر هررای ق ررمو از باشرری  مراقررب
 شبی آب اگر نکنی   رکو آب( از )پوشی ه

 و موترور شرود، موترور قطعات وارد ان ازه از
 آسرریب اسرو ممکررن کتریکریال ت جیرزات

 ببین .
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 زمستان در رانمدگی نای توصیه
 موتور کممده خمک نوع بررسی
 اتریلن ضر یخ نوا از بای  کنن ه نکخ مایع

 که قطعاتی پوسی گی مانع تا باش  گلیکو 
 گردد. ان  ش ه ساخته آلومینیوم آلیای زا
 

 احتیاط
 اسررتفاده الکرر  از ، خررودرو ضرر یخ برررای
 نکنی .
 نا کاب  و باتری وضعیت بررسی
 یرا کراهش سرد هوای و آب در باتری شاری
 زدن اسرتارت برای بنابراین ،شود می خالی
 شود. یخیره آن در الزم انریی بای  سرما در

 سراسرر در دیرارخورو م از های نماین گی
 خرودروی براطری شراری وضرعیو از کشور
 کرد. خواهن  بازدی  شما

 مماسههب غلظههت از اطایمههان حصههول

 و آب در رانمهدگی بهرای موتور روغن
 سرد نوای
 در نشر ه استفاده روغن از زیادی مق ار اگر

 در باشرر ، مانرر ه برراقی موتررور در تاب ررتان
 سرخو خروردن اسرتارت مشک  با زم تان
 اطتعرات اگرر شر . خواهیر  مواجه خودرو
 اسرتفاده بایر  کره موتور روغن نوا از کافی

 م راز ایهر نماین گی با لطفاً ن اری ، کنی 
 کنی . مشورت دیارخودرو
 نهای درب قف  زدگی یخ از جلوگیری

 خودرو
 درب قف  های سوراخ در ن وز گریس کمی

 درب قفر  زدگری یرخ مانع تا کنی  اسپری
 قفر  یرخ کردن باز برای شوی  خودرو های
 کنیر  گرم کمی را کلی  توانی  می ها درب
 کنی . وارد قف  سوراخ در پس

 آماده شور شیشه مایعات از استفاده
 از را محصرررو  ایرررن شرررود مررری توعررریه
 سرایر یرا دیرارخودرو م راز های نماین گی
 لطفرراً کنیرر . تجیرره معتبررر یهررا فروشررگاه
 کارخانره هرای دستورالعم  استفاده هنگام

 اسررو شرر ه درج آن روی کرره را سررازن ه
 کنی . رعایو

 احتیاط
 اسرنفاده دسرتی ترمرز از سرد هوای در لطفاً

 نکنی .
 هروای در دسرتی ترمرز زدن یخ  تما ا اگر 

 اسرتفاده آن از لطفراً دارد، وجرود سررد فوق
 نکنی .
 روی را دنر ه دسته بای  خودرو توقف موقع
  رکرو م ریر و دهیر  قررار 1 دن ه  الو

 شریء برا را خرودرو عقرب و جلو های چرخ
 کنی . س  چوبی

 و برف که چرا نکنی  استفاده دستی ترمز از
 مری جمرع آن مانیزمکر اطرراف کره آبی یا

 آن کردن آزاد و ببن د یخ اسو ممکن شود.
 کن . دشوار را
 

 زیهر بهرف و یخ شدن جاع از ماانعت

 گیر ش 
 شرود می جمع گیر ش  زیر که برفی و یخ 

 هنگام شود. می  رکو ش ن سخو موجب
 خرودروی گاهی لطفاً زم تان، در رانن گی

 را آن زیرر یرخ و برف و کنی  متوقف را خود
 نی .ک پاک

 کمید تهیه را الزم تجهیزات
 اسرو الزم ضرروری مواقع در استفاده برای

 کنی : م جز زیر اقتم به را خود خودروی
 ،چمرا  رمردا  ، شیشره کاردک چرخ، زن یر

اتصرا  براتری بره کابر  کی ه شن، بیلچره، 
 باتری و غیره.
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چگونه در مصرف سوخت صرفه جهویی 
و بهر طهول عاهر مفیهد خهودرو  کمیم

 یفزاییم.ب
عرررفه جررویی در مصرررف بنررزین هنگررام 
رانن گی در م افو های طوالنی کار چنر ان 
دشواری نی و با ان ام این کار نره تنجرا برر 
طو  عمر مفی  خودرو افرزوده ایرم بلکره در 

بعضری .هزینه سوخو عرفه جویی می کنیم 
از راه های عرفه جویی در هزینه های بنزین 

و از آنجررا و تعمیرررات خررودرو کرره الزم اسرر
 آگاهی داشته باشی  از قرار یی  اسو:

باد السرتیک هرا را مطرابق میرزان مقررر -1
تنظیم کنی  )برای اطتا از کمیو های مقرر 

رخ و تایر در فصر  مروارد ویرله به ق مو چ
 رجوا کنی .(

بره  ناکافی السرتیک موجرب برار اضرافی باد
 و اتتف سوخو می شود.موتور 

غیرضرروری  ه هرایخودرو را با باد دستگا-2
موتور اضافی به پر نکنی . در غیراینصورت بار 

و در نتی ه مصرف سروخو آن افرزایش وارد 
 می یاب .

 برودنعرف زمان طروالنی بررای روشرن -3
موتور، وقتی خودرو در جا روشن مان ه اسو 
درسو نی و. بع  از اینکه موتور خرودرو بره 

 می توانی  به آرامی ، آرامی شروا به کار کرد
رانن گی را شروا کنی . برا ایرن  را  زمران 
گرم ش ن موتور در هوای ب یار سرد انر کی 

 طوالنی تر اسو.
و  گاز را بای  نرم و آرام فشرار دهیر پ ا  -4

انی الزم اسو از استارت زدن و  رکو ناگجر
را بایر  ترا  ر   اجتناب کنیم. تعوی  دنر ه
 ممکن به سرعو ان ام داد.

تن موتور اجتنراب از درجا روشن نگه داش-5
کنی  اگر در ترافیک سنگین نی رتی  و بایر  
به م ت طوالنی برای آم ن شخصی منتظرر 
بمانی  بجتر اسو موترور خرودرو را خراموش 

 کنی .
از گرراز دادن و ترمررز گرررفتن پرری در پرری -6

 خودداری کنی .
از توقرررف و ترمزگیرررری غیرررر ضرررروری -7

رابرو راننر گی  خودداری کنی  و با سررعو
را برا خودروهرای دیگرر  خرودرو اعلهفکنی .

 ف  کنی  و از گرفتن ترمزهای پری در پری 
خودداری کنی . این امر همچنین به کراهش 

 استجتک ترمزهای شما کمک می کن .
از رانن گی در ترافیرک سرنگین اجتنراب -8

 کنی .
 
 

ترمز نگذاری  چرا که پا روی پ ا  کت  و -9
شرار از  ر  و ف این کار باعث داغ ش ن بیش

 و اتتف بنزین می شود. غیرضروری به موتور
در اتوبران برا سرررعو مناسرب راننرر گی -10

کنی  هر چه سریعتر برانی  مصررف سروخو 
باالتر می رود. سرعو مناسب موجرب عررفه 

 جویی در مصرف بنزین می شود.
بزرگررراه هررا بررا در  در هنگررام راننرر گی -11

ایرن امرر باعرث  سرعو باال رانن گی نکنیر  .
 زایش مصرف سوخو می شود.اف
از تنظیم زوایای چرخ های خود مطمون -12

شوی  .در غیر اینصورت باعث افزایش مصرف 
 سوخو می شود. 

همیشه از خودروی خود استفاده بجینره -13
مع ها، روغن موترور کنی . کبیفی هواکش، ش

همچنین تنظیم نبودن ترمزها  و روغن موتور
مری دهر  و  عملکرد موتور را تحو تاریر قرار

به مصرف بنزین اضافه می کن  و بررای دوام 
بیشررتر و مفیرر  قطعررات خررودرو و کاسررتن 

مروارد براال عمر   مصرف بنرزین بایر  طبرق
 کنی .
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 5 بخش

 طراریاض تعایرات
 84...........خودرو................ نخوردن استارت
 85کردن............................... باتری به باتری
 87....... رکو.........  ین در ش ن شخامو
 88..................................... خودرو ش ن داغ
 89.....ها...................... الستیک ش ن عاف
 94...............خودرو................. کردن بک  
 97.....خودرو................. کلی های ش ن گم
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 خودرو نخوردن استارت
 اولیه بررسی
 کره کنیر   اعر  اطمینران بررسی از قب 

 روش " بخررش در شرر ه یکررر هررای اقرر ام
 داده ان ام ترتیب به را "موتور زدن استارت

 .نباش  خالی بنزین باک و ای 
 بریش آن سرعو یا کن  نمی کار موتور اگر
 سو:ا پایین    از
 براتری هرای ترمینرا  کره کنی  بررسی-1

 ه تن . تمیز و سفو
 نر ارد مشرکلی براتری های ترمینا  اگر-2

 کنی . روشن را داخلی چراغ کنی  سعی
 اسرو نور مک شود، نمی روشن چراغ اگر-3
 مری نشران کنر  مرین کار استارت وقتی یا

 .خالی شده اس   باتری شاری که ده 
باتری   بخش به بیشتر اطتعات ک ب برای

 همین فص  مراجعه کنی . به باتری کردن
 موترور همچنان اما اسو عالی چراغ نور اگر

 سررویس یرا تعمیر بای  خورد نمی استارت
 تعمیرگراه برا اسو الزم بنابراین شود. دهی
 نمایی .  اع  تماخ دیارخودرو م از های
 
 
 

 احتیاط
 روشرن را موتور کردن بک   یا دادن ه  با

 مری عر مه شرما خرودروی کره چرا نکنی 
 خروردن استارت هنگام اسو ممکن یا بین 

 کن . تصادف
 امرا کنر  می کار عادی سرعو با موتور اگر

 : خورد نمی استارت
 بررسی راها ترمینا  وایر اتصاالت فتیس-1

 شرمع و کوئر  اتصراالت با :م )برای کنی 
 (ها
 نر ارد، وجرود پیچی سیم در ایرادی اگر-2

 زدن اسرتارت دلی  به سوا ممکن ها شمع
 باشن . ش ه خیس مکرر
 بایر  خورد نمی استارت هنوز موتور اگر-3

 بررا پررس شررود. دهرری سرررویس یررا تعمیررر
 تمرراخ دیررارخودرو م رراز هررای تعمیرگرراه
 بگیری .

 
 
 
 
 
 
 

 نخوردن استارت
 اسرو ممکرن خورد نمی استارت موتور اگر
 مکررر زدن اسرتارت دلی  به آن های شمع
 ترا را گاز پ ا  عورت، ینا در . شود خیس
 در را سروئیچ همزمران و دهیر  فشرار آخر
 گاز پ ا  و سوئیچ بچرخانی . استارت ججو
 نگره رانیره 15 مر ت به  الو همین در را

 و کنیرر  آزاد را گرراز پرر ا  سررپس داریرر ،
 کنی . شروا را زدن استارت دوباره
 روشرن هرم براز موترور اگر رانیه 15 از بع 
 از قبرر  و کنیرر  آزاد را سرروئیچ فرروراً  نشرر
 چنر  کنیر  شرروا را کار این دوباره اینکه
 کنی . عبر دقیقه
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 موترور کرردن روشرن بره موفرق هم باز اگر
 و موتررور تعمیررر برررای اسررو الزم نشرر ی ،
 برا لطفراً بنرابراین کنیر . اق ام آن سرویس

 تمرراخ دیررارخودرو م رراز هررای تعمیرگرراه
 بگیری .

 احتیاط
 استارت با م اوم شک  به رانیه 30 از بیشتر

 ممکرن استارت غیراینصورت در نکنی . ارک
 آسریب    از بیش ش ن داغ سبب به اسو
 ببین .

 
 باتری به باتری کردن

 احتیاطی موارد
 ای راد بآسری و عر مه از جلروگیری برای
 سروختگی از یرا براتریانف ار دلی  به ش ه
 شر ه رقیرق یکسولفور اسی  از ناشی های
 از گیریجلو ججو همچنین و تریبا داخ 
 دقرو بره را ییر  مروارد قطعرات به آسیب
 ایرورع بره قرادر خودتان اگر کنی . مطالعه
 م ررب اشرخا  از بایر  نی تی  موارد این

 درویخو بخواهی  یا کنی  کمک درخواسو
 : کن  بک   را شما
 ش ه رقیق سولفوریک اسی   اوی باتری-1
 وقتی اسو. خورن ه و سمی مایعات جزء که
 و کنی  می وع  باتری خودرو، به بیرون از

 بایرر  داریرر  را موتررور کررردن روشررن قصرر 
 بپوشی و ن وز دستکش بزنی  ایمنی عینک
 روی اسرری  باشرری  مواظررب کررار  ررین در

 نریزد. خودرو ب نه یا لباخ ، پوسو
 بر ن به ش ه رقیق سولفوریک اسی  اگر-2
 آلروده لباخ فوراً بای  ش  وارد شما چشم یا

 را ترراوش محر  آب با کنی ، عوض را ش ه
 منر ی بجرره برای فوراً و دهی  شو و ش و

 مراجعه درمانی مراکز به پزشکی مراقبو از
 با متوالی عورت به امکان، عورت در کنی .
  تمیرز را اسی  تراوش مح  تمیز و زال  آب
 مراجعره بیمارسرتان به درمان برای و  یکن

 کنی .
 شرود می متصاع  یباتر از که یگاز اگر-3
 مشتع  بگیرد قرار جرقه یا شعله معرض در

 اتصرا  کابر  از فقرط بنابراین، ش . خواه 
 مبرا  عنروان بره کنیر  اسرتفاده استان ارد

 بره براتری بررای براتری از استفاده با وقتی
 گراز ایرن سروزان ن، کنی  می کردن باتری
 اسو. ممنوا مطلقاً
 هاسرتفاد ولرو 12 جر ا براتری یک از بای 
 را براتری هرای قطرب توانی  اگرنمی کنی .

 براتری بره براتری بره اق ام دهی  تشخیص
 نکنی . کردن

 

 کردن باتری به باتری  فرآیمد
 براتری بررای دیگری خودروی باتری اگر-1
 برین کنیر  مری اسرتفاده کرردن براتری به

 الزم و شرود ای راد تماسری نبای  خودروها
 غیرضررروری ت جیررزات و هررا چررراغ اسررو
 بای  را کردن باتری به باتری شون . وشخام
 براالتر کیفیرو برا یرا نروا همان از باتری با

 باشر  ریدیگر نوا از باتری اگر دهی  ان ام
 کن . دشوار را زدن استارت اسو ممکن
 مر ت به اسو،لطفاً سخو زدن استارت اگر
 بگذاری . شاری در را باتری دقیقه چن 
 بررویرو و برداریر  را براتری دو هر کاور-2

 این ) .بپوشانی  پارچه ای تکه با را ها باتری
 و کاهر  مری اشرتعا  و انف رار خطر از کار

 محفرو  سروختگی و عر مه از را اشخا 
 .(دارد می نگاه
 را خررودرو روی شرر ه نصررب برراتری اگررر-3

 چنرر  زدن اسررتارت ،بعرر از نکردیرر  جاب را
 2000 موترور دور و پرایین سررعو با دقیه

  کنی . رانن گی
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 زیرر ترتیرب بره را براتری به باتری کاب -4

 کنی : متص 
 یکطرف از را رنگ( )قرمز مببو قطب کاب 
 کرررده، خررالی برراتری )+( مببررو قطررب برره

 کنی . متص 
 قطرب بره را کابر  مببرو قطرب دیگرر سر

 کنی . وع  دیگر باتری مببو
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 دارای رنرگ( )سریاه اتصرا  کاب  منفی سر

 وعر  شراری دارای تریبرا به را منفی قطب
 کنی .
 ب نره بره را منفری اتصرا  کابر  دیگرر سر

 شر ه، خرالی شراری آن باتری که ییخودرو
 کنی . متص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 باشری . داشرته نظرر در را ایمنی کار هنگام
 از سپس کنی  ب سو دستکش بای  نخ و
 لمرس را کابر  انتجرای آرامی به گیره عایق
 محکرم را ب کا اتصا  زد، جرقه اگر و کنی 
 کنی .
 بایر  و کنی  باتری به باتری توانی  نمی اگر

 کنی . عوض را خود باتری
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 دقرو اتصا  های کاب  کردن متص  هنگام
 ترمینرا  بره خروب هرا کاب  وقتی تا کنی 
 برا باشی  مواظب ان  نش ه وع  باتری یها

 از تررا نکننرر  پیرر ا تمرراخ دیگررری شرریء
 ی .کن جلوگیری ان انی جرا و

 از بعر  بزنیر . اسرتارت معمو  شیوه به-5
 دقیقره چن  بگذاری  ش  روشن موتور اینکه

 کن . کار RPM 2000 موتور دور با
 بررختف را براتری بره براتری های کاب -6

 یعنری کنی . باز ای  کرده متص  که ترتیبی
 و کنیر  براز را منفری قطب های کاب  ابت ا
 مببرو قطرب هرای کابر  سرراغ آن از بع 

 بروی .
 ها باتری روی که را ای پارچه ا تیاط با-7

 بره اسو ممکن که چرا برداری  ای  گذاشته
 براتری درون شر ه رقیرق سولفوریک اسی 
 باش . ش ه آغشته

 نی رو خوانرا براتری شراری وضعیو اگر -8
 (،براتری روی شراری وضعیو نشانگر )چراغ
 یکری بره را خود خودروی که اسو ضروری

 بفرستی . دیارخودرو م از های تعمیرگاه از
 
 
 
 

 زدن اسررتارت برررای اقرر ام نخ ررتین اگررر
 هرای گیرره سرفتی، نکررد روشن را ،موتور
 خرالی براتری کنیر . بررسی را اتصا  کاب 
 کابر  اتصرا  با دقیقه چن  م ت به را ش ه
 بزنیر . اسرتارت دوباره ع ب و کنی  شاری ها
 موترور اقر ام برار چنر  از بعر  هرم باز اگر

 انررریی کرره اسررو آن نشررانه  نشرر روشررن
 شر ه تخلیره اسرو ممکن باتری الکتریکی

 بررای را براتری بایر  عرورت ایرن در باش .
 م رراز هررای نماینرر گی از یکرری برره تعمیررر

 بفرستی . دیارخودرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رانمدگی حین در خودرو شدن خاوش
 دهیر ، کراهش ت ریج به را خود سرعو-1

 و  بزنیر کنرار سپس کنی   رکو م تقیم
 خرودرو جاده راسو سمو در امن جایی در
 کنی . متوقف را
 

 نشدار
 بوسرتر و ترمرز شرود، غیرفعرا  موترور اگر

 بررای بنرابراین کررد نخواهر  عمر  فرمان
 و ب ریار ترتش ترمزگیری، و فرمان کنتر 
 اسو. الزم معمو     از بیش
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 نشد روشن خودرو موتور اگر
 را گراز پر ا  اینکه زا بع  خودرو موتور اگر
 در اسرو ممکرن د،نکرر عمر  دادیر  فشار

 شر ه ای راد اختتلری آن کنترلری سی تم
 را خرود خرودروی وقو اسرا در لطفاً باش .
 دیرارخودرو م از های نماین گی از یکی به

 بفرستی .
  کمد می داغ اندازه از بیش دروخو اگر
 مرایع  رارت درجه دهن ه نشان عقربه اگر

 را  ر  از بریش  رارت وتور،م کنن ه خنک
 قر رت کنیر  می ا  اخ و ده  می نشان
 بلنر  اضرافی عر ای یرا یافته کاهش موتور
 موترور اسرو ممکرن کره ب انی   یونش می

 بررای باش . کرده داغ ان ازه از بیش خودرو
 پیرروی زیرر مروارد از بایر  ایرراد ایرن رفع
 کنی :

 جرراده راسررو سررمو را خررود خررودروی-1
 روشرن را اضرطراری تشررف چراغ و متوقف
 را دستی ترمز و کنی  خت  را دن ه کنی .
 . بکشی 

 و موترور از بخار یا کنن ه خنک مایع اگر-2
 را موترور لطفراً شود می متصاع  رادیاتور یا

 تصراع  ترا کنی  عبر کمی و کنی  خاموش
 رادیراتور درب اسو نرسی ه   اق  به بخار

 نکنی . باز را
 نشدار

 ترا ایمنری  ف  و خطر زا پیشگیری ججو
 برره موتررور از شرر ه متصرراع  بخررار میررزان
 نکنیر . براز را رادیاتور درب نرسی ه   اق 
 خنرک مرایع یرا بخرار فشرار میزان که چرا

 باالسو. ب یار رادیاتور درون کنن ه
 
 مری کرار الکتریکری نف که کنی  بررسی-3

 ، رادیرراتور در نشررتی وجررود خیررر. یررا کنرر 
 کنی . بررسی را زمین کف و ها لنگیش
 

 نشدار
 کره کنیر  دقو بای  اسو، روشن موتور اگر

  را  در فرن یهرا پرره از لباستان و دسو
 بمان . دور موتور های ت مه و گردش

 
 بررسری ،کنر  نمری کار رادیاتور فن اگر-4

 نشر ه باز آن های سیم یا اتصاالت که کنی 
 باز اتصاالت و ها سیم بود طور این اگر باش 
 کنی . متص  وبارهد را ش ه
 
 
 

 
  نردار نشتی که ها شلنگ یا رادیاتور اگر-5

 ججرو بره و کنیر  متوقرف را خرودرو فروراً
 هرای تعمیرگراه از یکری برا کمرک دریافو
 بگیری . تماخ دیارخودرو م از
 و کنر  مری کار درسو الکتریکی فن اگر-6

 خرودرو توانی  می ،ن ارن  نشتی نیز ها لوله
 نگره روشرن رجراد دقیقره چنر  م ت به را

 شر ن خنک شود می موجب کار این داری 
 شود. ان ام تر سریع موتور

 اگرر یر کن بررسری را کنن ه خنک مایع-7
 تمام انب اط منبع درون کنن ه خنک مایع
 روشرن موترور کره  الی در لطفاً اسو ش ه
 ترا کننر ه خنک مایع از مخزن داخ  اسو
 مرایع نوا از اطتا برای ) کنی . پر F درجه
 خرودرو مایعات بخش به لطفاً کنن ه خنک
 نمایی . مراجعه
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 نشدار
 سرعی اسو، غدا ب یار موتور و رادیاتور اگر

 غیررر در برداریرر . را آن درپرروش نکنیرر 
 خطرر شرما بررای بخار و داغ آب اینصورت
 کن . می ای اد
 
 موترور کننر ه خنرک مرایع اینکه از بع -8

  مخرزن در را مرایع سرطح لطفراً شر ، سرد
 عرورت این در کنی  بررسی دوباره انب اط
 سرطح اگر کنی . پر F نقطه تا دارد ضرورت
 مری پرایین زیاد و سریع کنن ه خنک مایع
 وجرود نشرتی سی رتم در جرایی یعنی آی 
 یکری به را خود خودروی بای  بنابراین دارد
 دیرررارخودرو م ررراز هرررای نماینررر گی از

 بفرستی .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است شده فصا شاا الستیک اگر
 زاپاس تعویض برای آمادگی و توقف

 باشری  می  رکو  ین در که همینطور-1
 جرایی در و بکاهیر  خرود سرعو از ت ری اً
 ترا کنیر  پرارک جراده کنرار را خودرو امن

 و کنرر ی دچررار را خودروهررا سررایر تررردد
 سرطح روی را خود یخودرو .نکنی  اختت 
 کنی . پارک سفو و عاف
 هشر ار چرراغ و نیر ک خاموش را موتور-2

 کنی . روشن را )فتشر( اضطراری
 در را دن ه دسته و بکشی  را دستی ترمز-3

 . دهی  قرار عقب  الو
 کنی  خارج ماشین از را سرنشینان تمام-4
 کنرار در امرن ای نقطه به بخواهی  آنجا از و

 برون . جاده
 برره جرک، بررا خرودرو بررردن براال هنگرام-5

 را روبرو واردم خطر، ا تما  کاهش منظور
 کنی : رعایو

 
 
 
 
 
 

 نشدار
 را جک از عحیح استفاده های دستورالعم 

 ب نتان از بخشی کنی .هیچ مطالعه دقو به
 جرک وسیله به فقط که خودرویی زیر نبای 
 اینصرورت غیر در بگیرد قرار داشته نگه باال

 بیای . پیش شما برای خطری اسو ممکن
 لنر ب جرک وسریله بره خودرو که هنگامی-

 روشرن را موتور یا نزنی  استارت اسو ش ه
 پرارک عراف سرطحی روی را خودرو نکنی 
 را دن ه دسته و بکشی  را دستی ترمز کنی ،
 دهی . قرار عقب دن ه  الو در
 در کره را خرود مخالف چرخ  رکو م یر-

 دقرو کنیر . سر  ه تی ، آن تعوی   ا 
 استقرارش مح  در خوبی به جک که کنی 
 ش .با ش ه محکم

 خروبی بره کره جکری برا خودرو بردن باال-
 خررودرو برره اسررو، نشرر ه محکررم و م ررتقر
 سرقوط باعرث اسو ممکن و زن  می ع مه
 گردد. جانی آسیب و خودرو

 بره تنجرا کره خرودرویی زیرر وجه هیچ به-
 نگیری . قرار اسو، آم ه باال جک وسیله

 نبایر  جرک، برا خرودرو برردن باال هنگام-
 رزیررر اشررر .ب خرررودرو داخررر  سرنشرررینی
 نبایر  ،بریر  مری براال جک با که خودرویی
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 دهی . قرار ای وسیله و شیء هیچ
 بره خرودرو برردن براال بررای فقرط جک از

 اسرررتفاده السرررتیک تعررروی  منظرررور
 بیاوری  باال ای ازهان  به تنجا را کنی .خودرو

 کنی . تعوی  و باز را الستیک بتوانی  که
 

 احتیاط
 ن هیر . ادامره رانن گی به عاف الستیک با

 م افتی در  تی عاف الستیک با رانن گی
 الستیک به ج ی یآسیب اسو ممکن کوتاه
 کنی . وارد
 

 السهتیک و ضهروری ابهزارآالت تهیه

 زاپاس
 

 را ابزار جعبه و جک ضروری، وسای  و ابزار
 مواقررع در اینکرره برررای .شررود مرری شررام 

 بایرر  باشرری ، داشررته آمررادگی اضررطراری
 قررار ابزارهرای جرک، رکرا طررز با خودتان
 باشی . داشته آشنایی ابزار جعبه در گرفته
 آن لطفاً ماشین داخ  جک گذاشتن هنگام

 خرود جرای در محکمری بره و درستی به را
 شر ن پرتراب و جاب رایی از ترا دهیر  قرار

 شر ی  گیری ترمز یا و تصادف وقوا هنگام

 شود. پیشگیری
 زاپاس الستیک کشیدن بیرون

 

 
 
 را بنر  زاپراخ گیرره پریچ رخچر آچار با-1

 چنگررک از آن قررتب تررا کنیرر  شرر  آنقرر ر
 شود. آزاد زاپاخ
 آچرار ابر کرار طررز 2 شماره باال: تصویر در

 چنگرک 4 شماره، گیره پیچ 3 شماره، چرخ
 اسو. ش ه داده نشان الستیک

 مجره تمام ماشین بردن باال از پیش لطفاً-2
 هرا، مجرره کردن ش  برای کنی . ش  را ها
 عقربره  رکرو ختف ججو در را آچار  بای

 مجرره روی را آچرار بچرخانیر ، ساعو های
 براال سرمو بره را آچرار دسرته و دهی  قرار
 لغزش مجره روی آچار باشی  مراقب ی بکش

 باش . ن اشته
 فقرط ابتر ا نکنی . باز کام  طور به را مجره

 کنی . ش  را آن دور نیم و یک
 

 
 
 و بگذاری  کار آن درسو نقاط در را جک-3

 محکرم و عراف سرطح روی برر کنیر  دقو
 باش . ش ه م تقر
 و نباشر  ماشین داخ  ک ی باشی  مواظب
 .ببریر  براال را ماشین بردن باال جک با آرام

 درسرتی بره جرک کره کنیر  کنتر  دوباره
 اسو. یافته استقرار

 برا تنجرا اگرر نروی  خودرو زیر وجه هیچ به
 ای . کرده بلن  را آن خرک ب ون و جک
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 چرخ مسیر کردن سد
 

 
 

 در السرتیک عکرس ججو در را چرخ م یر
 کرره هنگررامی تررا کنیرر  سرر  تعرروی   ررا 
 آن  رکرو از اسو رفته باال جک با ماشین

 م ریر کرردن سر  بررای . شرود جلوگیری
 آن جلروی چروبی ای کنر ه جلو از ،  چرخ
 عقرب از م یر کردن س  برای و دهی  قرار
 دهی . قرار آن پشو چوبی ای ،کن ه

 
 
 
 
 
 
 

 الستیک تعویض
 

 
 
 هرای مجرره و پریچ و بزنی  جک خودرو زیر
 عاف و م تجلک الستیک ی .کن باز را چرخ
 بگذاری . رکنا و کنی  باز را
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 و قراردهیر  خرودرو زیرر را زاپاخ الستیک
 تمرام ترا ب هی  تکان را الستیک آن، از بع 
 قب  . گیرن ب قرار خود سوراخ داخ  ها پیچ
 وجود عورت در زاپاخ الستیک ان اختن از

 آن زدگری زنرگ ،ابت ا سطح در زدگی زنگ
 .بکشی  سیمی برخ را

 تمیز و کشی ن برخ ب ون الستیک تعوی 
 موجرب اسو ممکن آن تماخ سطح کردن
 شر ن براز نتی ره در و هرا مجره کردن ش 
 شود. رانن گی هنگام چرخ
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 چرخ نای مهره بستن
 هرا پریچ روی را چررخ هرای مجرره دسو با

 کنی . محکم را ها آن سپس و کنی  نصب
 سرفو کرف ترا را هرا مجرره توانیر  می اگر

 کنی .
 

 نشدار
 موترور روغرن برا را هرا مجرره و پریچ هرگز

 بره هرا پریچ اینصورت .در نکنی  روغنکاری
 موجرب خود ش ن سفو    از بیش سبب
 روغن با ها جرهم و ها پیچ اگر شود. می هرز
 را هرا آن لطفراً ش ن ، چرب روغن یا موتور
 کنی . تعوی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سهفت و جهک از خودرو آوردن پایین

 چرخ نای مهره کردن
 

 
 

 سرپس و بیاوریر  پایین کام  بطور را جک
 بره را جرک کنیر . سفو را چرخ های مجره
 عکرس ججو در آن دسته چرخان ن کمک
 بیاوری . پایین ساعو های عقربه  رکو
 آچرار از فقرط هرا مجرره کرردن سفو برای
 عکرس ججو در را آن و کنی  استفاده چرخ
 سرفو ها مجره تا بچرخانی  سفو ها ربهعق

 شود.
 برره کررردن سررفو برررای دیگررری وسرریله از

 یرا آهنری لوله چکش، قبی  )از اهرم عنوان
 نکنی . استفاده دستتان از غیر پا(

 باش . سالم کامتً آچار که کنی  دقو
 کنی . سفو ضرب ری را ها مجره از ک ام هر
 

 نشدار
 مراقرب جرک از ماشین آوردن پایین هنگام
 از را خرود بر ن هرای ق رمو تمرام باشی 

 از بعرر  داریرر . نگرره دور خطرنرراک جاهررای
 ترک آچار با را ها پیچ بای  الستیک تعوی 

110~130N.m  در سریعترین زمان ممکن
سفو کنی . در غیر اینصورت مجره ها ممکن 

شر  شرون  و السرتیک از محر  خرود  اسو
 خارج شود و تصادفی ش ی  رخ ده .
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 قالپاق انداختن جا
 

 
 
 نگره فشرار برا رینرگ روی را آن طرف یک
 محکرم ضرربه برا را آن دیگرر طرف و داری 
 بین ازی . جا دسو کف
 

 نشدار
 ترا کنیر  ا تیراط لطفاً قالپاق نصب هنگام
 پوشرش اگرر . نشرود وارد شرما بره آسیبی

 دیرر ه عرر مه یررا شرر ه قررر آن پتسررتیکی
 باعرث اسرو ممکرن که چرا نکنی  استفاده
 نتی ره در و چررخ هرای مجره آم ن بیرون
 گردد.  رکو هنگام در تصادف وقوا

  
 
 
 

 شده تعویض الستیک باد تمظیم بازدید
 هرای کمیو به توجه با را الستیک باد فشار
 آن زا آن فشرار اگرر کنیر  تنظیم ش ه یکر
 یراطا ت با لطفاً اسو کمتر استان ارد ان ازه
 مراجعه دیارخودرو نماین گی نزدیکترین به

 شرما خرودروی تیکالسر براد فشار تا کنی 
 شود. تنظیم استان ارد میزان با مطابق
 را والرو نصرب السرتیک، براد تنظریم از بع 

 ممکررن غیراینصررورت در نکنیرر . فرامرروش
 سروزن خ دا به آلودگی و غبار و گرد اسو
 اگرر شرود هروا نشتی باعث و کن . نفوی آن

 یک وقو اسرا در کردی  گم را والو درپوش
 کنی . نصب و تجیه آن از ع د

 وقرو اسررا در بایر  را ش ه افع الستیک
 تعمیر الستیک از آن بر عتوه . کرد تعوی 
 شررود اسررتفاده زاپرراخ عنرروان برره شرر ه

 مشابه شیوه به کجنه و ج ی  های الستیک.
 .شون  می وی تع

 چاله از خودرو کردن خارج
 مری کررد، گیرر چالره در شما خودروی اگر

 عقرب بره رو یرا جلرو به رو  رکو با توانی 
 شوی . خارج چاله از را خودرو

 
 
 

 نشدار
 نزدیک شما خودروی به شیء یا شخص اگر

 و خرودرو گررفتن شتاب ا تما  اگر اسو،
 دارد، وجرود شریء یا شخص آن به برخورد
 ن هی .  رکو عقب یا جلو به ار روخود
 
 

 احتیاط
 آمرر ن وارد از پیشررگیری منظررور برره لطفرراً
 ق مو سایر و نیرو انتقا  سی تم به آسیب

 را ییر  موارد چاله، از خود خروج هنگام ها
 کنی : مراعات

 خارج برای کردن تتش بار چن  از پس اگر
 موفررق گررودا  یررا چالرره از ودروخرر کررردن
 جملره از جرایگزین اییهر  ر  راه ،نش ی 
 بگیری . نظر در را دنکر بک  
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 نیهاز شدن بکس  به شاا ودرویخ اگر

 دارد
 دارد شر ن بک   به نیاز شما خودروی اگر

 هرای نمراینگی از یکری با کنیم می توعیه
 کره خ ماتی مراکز سایر یا دیارخودرو م از

 بگیری . تماخ کنن  می عرضه خ مات
 ترا کن  می کمک فیکا و مناسب ت جیزات

 شرما خرودروی کنی   اع  اطمینان شما
 مری دی . نخواه  ع مه ش ن بک   هنگام
 مراکرز متخصصین از گرفتن کمک با توانی 

 چنرین عرضره آنجرا تخصرص کره خر ماتی
 کررار دقررو و ایمنرری از ، اسررو خرر ماتی
 کنی .  اع  اطمینان

 شود بک   غلط روش به شما خودروی اگر
 وارد از پیشرگیری یبررا دی  خواه  آسیب
 ا تیراطی مروارد از خرودرو به آسیب آم ن
 پیرروی شر  خواهر  یکر بع  عفحه در که

 بره را عرفحه ایرن لرزوم عورت در و کنی 
 ترا دهیر  نشان کنن ه بک   خودرو رانن ه

 بگیری . کمک آن از
 
 
 
 

 کرافی تنظیمرات از بای  ش ن بک   هنگام
 روی محرور و ها چرخ ود.ش پیروی دقو به
 داده قرررار درسررو وضررعیو در بایرر  ینزمرر

  قرقرره از بایر  نی رو، گونره این اگر شون 
 شود. استفاده

 
 دارای خودرونههای بهها کههردن بکسهه 

 چرخگیر تجهیزات
 

 
 
1-A  جلو چرخ از  م 

 از عقرب هرای چرخ زیر که شود می توعیه
 بک ر  قرقرره از اگرر کنیر . استفاده قرقره

 را دسررتی ترمررز بایرر  کنیرر ، مرری اسررتفاده
 بگذاری . خت   الو در را دن ه و بکشی 

 

 
 
2-(B)  عقب چرخ از  م 

 دهی . قرار ACC  الو در را سوئیچ
 

 احتیاط
 سرمو در بایر  هرا چررخ بردن باال هنگام-

 برا کرافی فاعرله ماشین، ش ن بلن  مخالف
 اینصرورت غیرر در کنیر  ای راد زمین کف
 بک ر  جریران در آن کرف یرا خودرو سپر
  دی . واه خ ع مه ش ن
 مغرزی داخ  سوئیچ اینکه نب و را خودرو-

باشر .  ”LOCK“ قفر   الرو در یرا باش 
چرا کره مکرانیزم قفر  فرمران  کنی نبک   

هنگرام  می توان  م تقیم مان ن چرخ هرا ران
 .بک   ش ن  ف  کن 
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 دار کفی کامیون از استفاده
 
 

 
 مری توعریه  مر  بررای کفری از استفاده
 گردد.

 

 
 دکلی ) کنن ه  م  های خودرو از دهاستفا

 اسو. ممنوا زن یری(–
 

 احتیاط
 - زن یرری جررقیر  با خودرو کردن بک  
 از خرواه و عقرب چررخ طرف از خواه دکلی
 عرورت در اسرو. ممنروا جلرو چرخ طرف

 دی . خواه  آسیب خودرو ب نه استفاده

 کردن بکس  از قب  ضروری موارد
 
 کره یر کن بررسری کرردن بک   از قب -1

 اتصرا  هرای پریچ و بک   اضطراری قتب
 . نباش  ش  و شک ته

 ایمنری رعایو با را زن یر یا بک   کاب -2
 کنی . سفو و ببن ی  قتب به
 را نیرررو . باالببریرر  جفررو را گیررر چرررخ-3

 کنی . وارد یکنواخو
 ایر کنار از زدن ع مه از پیشگیری رایب-4
 در فقررط. نکشرری  را آن عمررودی زاویرره از
 بکشی . را آن م تقیم وجج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشدار
 که خودرویی کشی ن بیرون منظور به اگر-
 گیر ریدیگ های وضعیو در یا شن گ ، در

 مری اسرتفاده بک ر  قرتب از اسرو کرده
 خواهر  ادامه در که را مواردی  تماً کنی ،
 غیرر در کنی . رعایو و مطالعه دقو به آم 

 وارد بقرت به   ی از بیش فشار اینصورت
 ممکرن آن زن یرر یا بک   کاب  و شود می

 جرا ررو آن نتی رره در و شررود پرراره اسررو
 برود. خواه  خودرو به ع مه و جانی ج ی

 سررختی برره شرر ه بک رر  خررودروی اگررر-
 ادامرره را کررردن بک رر  کنرر  مرری  رکررو
 نماینر گی از یکری بره خ مات برای ن هی 
 ایرن دهنر ه ارائره مراکز سایر یا م از های

 بگیری . کمک خ مات
 و م تقیم ججو در را خودرو توانی  می تا-

 کنی . بک   عاف خط
 فاعرله شر ن بک ر   ا  در خودروی از-

 بگیری .
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 : بکس  جلوی قالب نصب
 در جلو از بک   سوراخ کاور برداشتن برای
 سررو دو گوشررتی پرریچ از و،جلرر سررپر محرر 
 کنی . استفاده

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 قتب کنی . فادهاست جلو بن  بک   قتب از

 در و کنیر  آن نصرب محر  داخ  را بک  
 بچرخانی . ساعو های عقربه  رکو ججو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 کنی . سفو را قتب چرخ آچار کمک به
 

 نشدار
 ایمرن و سفو کنی  دقو قتب نصب هنگام
 اسو ممکن باش  ش  قتب اگر شود. ب ته
 یرا وخریم جرا رو ای اد باعث و شود ج ا
 شود. بک   نگامه در مرگ
 
 
 
 
 
 
 
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
97 

 

 کهردن بکسه  دربهاره نهایی توصیه

 خودرو
 

 بیرون برای آی  می ادامه در که هایی روش
 یرا شرن گ ، در که اسو خودرویی کشی ن
 نمری و کنر  مری گیرر دیگرر های وضعیو
 خرارج آن از خرود ق رت از استفاده با توان 
 شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشدار
 ا تیراط ادهالعر فروق کردن بک   هنگام-

 کنی .
 و بک ر  کابر  و شر ه بک   خودروی از-

 بگیری . فاعله  رکو، هنگام در آن زن یر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کردید گم را خود کلیدنای اگر
 مراکرز با کردی  گم را خودرو های کلی  اکر

 مغرزی تعوی  ججو فروش از پس خ مات
 سوئیچ تعریف و سوئیچ اعلی مغزی و دربجا
 د.بگیر تماخ
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 خودرو نگهداری
 

 99...........ب نه...... زدگی زنگ از پیشگیری
 101.........آن.... واکس و خودرو ش تشوی
 103........................... خودرو داخ  نظافو
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 خودرو گیزد زنگ از پیشگیری
  فاظررو برررای تکنولررویی بجترررین از مررا

 ایرم کرده استفاده خود تولی ی خودروهای
 شماسرو اختیرار در کره خرودرویی ساخو
 بنررابراین دارد را ممکررن کیفیررو بجترررین
 مر ت دراز در درسرو نگجر اری و مراقبو
 خرروردگی از شررما خررودروی  فرر  ضررامن
 بود. خواه 

 شاا خودروی خوردگی عل  مهاترین
 مررواد و هررا نمررک شرر ن جمررع و کمترررا-1

 در آن در آلروده یرات و غبار و گرد قلیایی،
 دشروار آن به دسترسی که خودرو از نقاطی
 اسو.
 سرربب برره ب نرره برره ضررربات شرر ن وارد-2

 بره شر ن مالیر ه یرا خفیرف هرای تصادف
 شن. های دانه یا سنگ

 محریط در اگرر برویله ماشین از مراقبو-3
 که آنچه با ددار مشابه شرایطی شما زن گی

 : دارد اهمیو ب یار آی  می یی  رد
 آن رد که هایی زمین در یا دریا کنار در اگر
 شیمیایی مواد و غبار و قلیایی و نمکی مواد
 از دسرته ایرن کنیر  می زن گی دارد وجود
 کنن . می ت ریع را خوردگی فرآین  مواد

 بره کنر  می ت ریع را خوردگی باال رطوبو

 از براالتر انر کی فقرط هروا دمرای اگر ویله
 باش . ان ماد نقطه
 قطعرات از بعضری داشتن نم ای بودن خیس
 عرورت در  تی طوالنی م تی برای خودرو
 ماشرین هرای ق رمو سرایر برودن خشک
 شود. می خوردگی ای اد باعث ممکن
 آن در اسررو ممکررن محرریط برراالی دمررای
 ن اشتن علو به که ماشین قطعات از دسته
 ،شرون  نمری کخشر سرریع مناسب تجویه
 کن . می خوردگی ای اد
 نظافررو در دقررو رتضرررو بررر فرروق مروارد
 مری گرواهی خودرو شاسی ویله به خودرو،
 ده .
 ب نره سرطح در ش گی پوسته یا خراش هر
 اق ام آن تعمیر برای سرعو به کردی  پی ا
 کنی .
 خوردگی از پیشگیری نای راه
 

 خرودروی منظم شوی و ش و با اسو الزم
 کنی .  فاظو آن از خوردگی ربراب در خود
 اسرو الزم خروردگی از پیشگیری برای اما

 دقررو برره آیرر  مرری ادامرره در کرره را نکرراتی
 کنی : مطالعه

 بره کره هرایی جراده در زم رتان در اگر-1
 ه ررتن  آغشررته نمکرری و قلیررایی مررواد

 سرکونو دریا کنار اگر یا کنی  می رانن گی
 را ماشرین ماه در بار یک   اق  بای  داری ،

 خروردگی میزان تا بشویی  زیاد آب فشار با
 برس .   اق  به
 بررای بخرار یا باال فشار با آب از استفاده-2

 بره . هرا چررخو شاسری و ب نره کردن تمیز
 دقرو هرایی ق مو آن کردن تمیز در ویله
 چشرم برا ها آن آلودگی تمام دی ن که کن 

 الی و گر  کردن خیس عرف اسو. دشوار
 مرری ضرررر بیشررتر آن زدودن برر ون شررن و

 هرا، درب زیررین هرای لبه . فای ه تا رسان 
کره  ی ه تن منافذ شاسمی دارا  و  رکاب ها

نبای  گذاشو با آلرودگی هرایی از قبیر  آب 
 مان ه دچار خوردگی شود.

 طور به را خودرو شاسی زم تان اتمام با-3
 خوانر ن منظرور بره لطفراً . بشرویی  کام 
 و ش تشرو بخرش بره ، مرتبط های توعیه
 کنی . مراجعه فص  همین جت
 یرا خرط اگرر کنیر  بازدیر  را ب نه رنگ-4

 در کردیر ، پیر ا رنرگ پریر گی یرا خراش
 جلرروی تررا کتیرر  تعمیررر را آن وقررو اسررا

 خرط اگرر بگیری  آغاز همان از را خوردگی
 کررده نفروی ب نره فلرزی عمق در خراش یا

 مراجعرره عررافکاری برره تعمیررر برررای اسررو
 کنی .

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
100 

 

 
 خودرو داخ  بازدید

 خرودروزیر اسرو ممکرن وخراک گرد و آب
 زیرر بایر  شود. خوردگی باعث و شود جمع
 شروی  مطمرون ترا کنیر  بازدیر  را خودرو
  م  گامهن ویله به اسو خشک خودروزیر
 در ..... و نمرک ، ها شوین ه شیمیایی، مواد

 در بایر  مرذکور مواد و کنی  خودروا تیاط
 مرواد ایرن اگر شون   م  مخصو  ظروف
 و تمیرز را نشرتی محر  فروراً کردنر  نشو
 کنی . خشک

 
 موارد سایر
 فضرای یرا ها پارکینگ در را خود ویخودر
  کنیر . پارک مناسب تجویه به م جز م قف
 تجویره بر ون و مرطروب جای در را خودرو
 نکنی . پارک مناسب
 مرری پارکینررگ در را خررود خررودروی اگررر

 ای  کرده رانن گی بارانی هوای در یا شویی 
 و مرطروب قر ری به پارکینگ اسو ممکن
 خروردگی سربب خرود که باش  ش ه خیس
 پارکینرگ درون هوای دمای اگر  تی شود.
 ن اشرته مناسربی تجویه اگر باش  گرم شما
 شود. خوردگی دچار اسو ممکن باش 
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 خودرو واکس و شستشو
 خودرو شویشست
 

 ترا بشرویی  مرنظم طور به را خود ویخودر
 بمان . تمیز

 خوانرر  ادامرره در را آن شررر  کرره شرررایطی
 یرا رنرگ ش ن پوسته به من ر اسو ممکن
 در شررون  آن اجررزای و ب نرره زدگرری زنررگ
 خود خودروی وقو اسرا در مواردی چنین

 دهی . شو و ش و را
 سا لی مناطق در رانن گی-1
 مرواد از پوشری ه های جاده در رانن گی-2
 زدا. یخ
 و پرنر گان فضرله شرمع، قیر، چ بی ن-3

 خودرو ب نه به  شرات الشه
 آهکری خاک دود، پر مناطق در رانن گی-4
 شیمیایی مواد و
 ل ن و الی و گ  به خودرو ش ن آلوده-5
 
 
 
 
 
 

 خودرو دستی شوی و شست
 سررایه در را خررودرو، شررو و ش ررو از قبرر 
 داغ کره کنیر  لمرس را ب نره و کنی  پارک
  نباش .

 نشدار
 عر مه مراقب شاسی شوی و ش و هنگام
 باشی . دستان به دی ن
 داغ نجایرو بری را اگزوز لوله اگزوز، گرمای
 قبر  سروختگی از پیشگیری برای کن . می
 نزنی . دسو ها لوله به ش ن سرد از
 
 بافشرار را شاسری و ب نره آلرودگی و لک-1

 مرواد یا شن های دانه کنی . پاک آب باالی
 را چررخ یا شاسی داخ  رنگ سفی  اییقلی
 کنی . پاک
 بشرویی . کننر ه نررم مرواد برا را خودرو-2

 مراده داخ  را نرم پارچه کردن تمیز هنگام
 . بخی انی  پی در پی شوین ه
 نکشی . ب نه روی ارشف و ش ت با را پارچه
 مرواد برا ش ن آلوده عورت در چرخ قالپاق

 کره وقرو هرر دیر . خواه  ع مه ارگانیک
 آب برا فوراً پاشی  کاور این به ارگانیک مواد
 . کنی  تمیز را آن
 

 آلومیمیومی چرخ
 و نرم عابون محلو  از آن کردن تمیز برای
 آن مخصرو  خنبری کننر ه پراک مرواد یا

 . کنی  استفاده
 پالستیکی: سپر
 برا اسرو نررم ب یار آن سطح که آن ایی از

 هرای کننر ه پراک از و کنی  تمیزش دقو
 نکنی . استفاده ساین ه دموا  اوی
 نا چراغ
 مررواد از و کنیرر  تمیررز دقررو برره را چررراغ

 سررفو و سررخو هررای برررخ یررا ارگانیررک
 سطح در آسیب باعث وگرنه نکنی  استفاده
 ش . خواه  چراغ
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 با را قیر های لکه : قیر های لکه کردن پاک
شوین ه های بی ضرر برای رنرگ  از استفاده

 ماشین پاک کنی .
ش تن با آب: محلو  آب و عابون. بع  از -3

خشک ش ن خودرو خط به جرا مری گرذارد. 
در روزهای ب یار گرم ضرورت دارد کره بعر  
از اسررتفاده از محلررو  آب و عررابون ماشررین 

 بتفاعله با آب ش ته شود.
به جا مانر ه در  برای پاک کردن لک های-4

شرو را  ارر ش و و شو با آب، مح  ش و و
بره و تمیز خشک کنی . با زور و با  وله نرم 

ش ت  وله را بره سرطح خرودرو نکشری  در 
رنگ خرودرو سرایی ه مری شرود و اینصورت 

 روی آن خط می افت .
 نشدار

 ارگانیک مواد از خودرو شوی و ش و برای
 نظیر )بنزین ، نفو و مرواد  رت  خورنر ه (
اسررتفاده نکنیرر  چرررا کرره ایررن مررواد سررمی 

خودرو آسریب  ه تن  و ممکن اسو به رنگ
 بزنن .

هیچ ک ام از ق مو های خودرو را برا بررخ 
سفو و سخو پاک نکنی  در غیر اینصرورت 

 به خودرو ع مه و آسیب وارد می شود.
 

 کارواش
 کرارواش دسرتگاه برا توانیر  مری را خودرو

 خرودرو رنگ  ا ، این با بشویی . اتوماتیک
 یا کبیف آب کشی، برخ ارر بر اسو ممکن
 افترادن. ببینر  آسریب کرردن تمیز فرآین 
 ءجرت و ماشرین رنگ عمر از ب نه روی خط
 مری آن رنگ عمق های الیه در خصو  به

 بررای عرحیح روش کرارواش پرسن  کاه .
 گفو. خواهن  شما به را رنگ از مراقبو

 احتیاط
 میلره آنتن، دی ن ع مه از پیشگیری برای
 جمرع کارواش به خودرو ورود از قب  را آن

 کنی .
 
 زدن اکسو

 مری عریهتو خودرو جتء کردن  ف  برای
 کنی . یشپول و واکس را خودرو شود
 مقراوم آب مقاب  در خوب خودرو سطح اگر

 واکس را خود خودروی یکبار ماهی نی و،
 بزنی .

 ب نه و تمیز را خودرو زدن واکس از قب -1
 . کنی  خشک را آن
 کنی . استفاده وبمرغ واکس از-2
 سررازن ه کارخانرره ایهرر دسررتورالعم  از-3

 و شر ه آبکراری سرطح بررای کنی . پیروی
 واکرس و کردن یشپول به ش ه رنگ سطو 
 داری . نیاز زدن

 هنگرام را جلرو شیشره کنن ه تمیز محلو 
 و تخصصرری مراکررز از نکشرری . زدن واکررس
 بگیری . کمک معتبر
 کره چرا نزنی  واکس ها چراغ بخه ها: چراغ
 اگر ن .بز ع مه چراغ شیشه به اسو ممکن
 شر  آغشرته واکرس به اًتصادف چراغ شیشه
 بشویی . آب با یا کنی  پاک را آن

 ءجرت کرافی انر ازه بره کره را هایی ق مو
 بزنی . واکس دوباره ان  نخورده
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 خودرو داخ  نظافت
  مرر  ق ررمو دو برره خررودرو داخرر  کررف

 کفی .شود می تق یم کاال  م  و سرنشین
 برا نبایر   نشینسر  م  به مربوط ق مو
 نظافرو بره مربوط بخش به شود ش ته آب

 کنیر . رجوا آی  می یی  در که ها عن لی
 آب برا تروان مری را کاال  م  ق مو کفی
 آبی خودرو داخ  کردن تمیز هنگام ش و

 و کنی  خشک موقع به شود می جمع که را
 کنر  نفروی کرف از اسو ممکن آب که چرا
 قطعرات و ت جیرزات در اختت  ای اد باعث

 ب نه زدگی زنگ به  تی و شود الکترونیکی
 ان ام . می

 بررا ترروان مرری را داخلری هررای ریمترر سرطح
 مرراده یررا عررابون و آب محلررو  از اسررتفاده
 کرد. تمیز آب اب مخلوط شوین ه

 احتیاط
  رت   مرواد از خرودرو داخ  نظافو برای
 استفاده شیشه شوین ه یا بنزین تینر، نظیر
 . نکنی 
  عرابون و آب محلرو  با توان می را کمربن 

 کرد. تمیز گرم آب یا
 کنیر  تمیرز اسرفنج یرا پارچه با را کمرین 
  ر ، از بیش سایی گی کردن نظافو هنگام

 کنی . بررسی را بری گی یا پارگی
 

 احتیاط
 لرک یرا رنگبرر مواد از استفاده با را ن کمرب
 ممکرن کره چررا نکنیر  تمیز شیمیایی زدا
 کن . اردو آسیب آن به اسو

 خودرو نای شیشه
 شیشره شروین ه مرواد با توان می را شیشه
 کرد. تمیز معمولی
 در را تمیز و نرم ای پارچه کردن تمیز برای
 بره را ها آلودگی و ببری  فرو گرم آب یا آّب
 کنی . پاک نرمی

 احتیاط
 بره عقرب شیشره داخر  کردن تمیز هنگام
 شیشره گررمکن سی تم اتصاالت و ها سیم
 خرط شیشه سطح روی و زنی ن سیبآ عقب

 ین ازی .ن
 

 سیسهتم ، A/C مطبهوع تهویهه کمترل

 سوئیچ ،صوتی
 

 عرفحه ، مطبوا تجویه سی تم ن اپ کنتر 
 و خریس  ولره برا بای  را سوئیچ و کیلومتر

 کنی . تمیز نرم

 
 احتیاط

 یرا بنرزین( یرا الک  ،نفتی) ارگانیک مواد از
 کنی .ن استفاده قلیایی های محلو  یا اسی 
 و ترریم رنرگ بره شریمیایی مرواد نروا این

 و رسرانن  مری آسیب داشبورد پان  کنتر 
 شون . می آن ش ن پوسته پوسته باعث

 یرررا شررروین ه مرررواد از اسرررتفاده هنگرررام
 آن محتویرات در که کنی  دقو دهن هءجت
  باش . نش ه استفاده مذکور مواد از
 دریچره روی در کننر ه خوشبو مواد از اگر

A/Cسررطح نگذاریرر  کنیرر ، مرری ادهاسررتف 
 کره چررا دشرو آغشته آن به خودرو داخلی
 آن بره کره باشر  موادی  اوی اسو ممکن
 پانر  وکنترر  هرا ترریم رنگ خرابی باعث
  .شون 
 شر  آغشرتهخودرو داخلری تریم سطح اگر
 کنی . پاک را آن فوراً
 
 یرا سروا  خرودرو کرردن تمیز مورد در اگر
 کمرک و مشرورت دریافو برای داری  شک
 م رراز هررای تعمیرگرراه و مراکررز بررا لطفرراً

 بگیری . تماخ دیارخودرو
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 106........................کنیم مراجعه نماین گی
 107ادواری............... سرویس زمانی برنامه
 108....ادواری......... اتتعمیر نیزما ج و 
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 ادواری  سرویس انجام ضرورت
 

 هرای سررویس کره اسرو ایرن ما پیشنجاد
 تعرور زمانبنر ی ج و  با مطابق ادواری
 یی  موارد به کمک ادواری تعمیرات. گیرد
 : کن  می

 سوخو مصرف در جویی عرفه 
 خودرو مفی  عمر بیشتر وامد 
 رانن گی از بیشتر لذت 
 خودرو ایمنی تضمین 
 خاطر اطمینان 
 نامه ضمانو مفاد رعایو  
 دولتی قوانین مفاد رعایو 
 و سرروخو هزینرره خررودرو ایررن طرا رری در

 ب یاری اسو. نش ه گرفته نظر در تعمیرات
 بودنر  الزامری ایرن از پیش که تعمیراتی از

 نی ررو الزم یررا و نی ررتن  ضررروری دیگررر
 .شون  ان ام همواره
 سرویس خودرو کارایی کردن   اکبر برای
 زمانبنر ی برنامره برا مطرابق خرودرو های

 دهی . ان ام ادواری تعمیرات
 
 
 

 بهه ادواری خدمات از ممدی بهره برای

 کمیم. مراجعه کجا
 بره دیرارخودرو فنری پرسرن  که آن ایی از

 روز بره دانشری و انر  دیر ه آمروزش خوبی
 هرا نماینر گی بره را خرود خرودروی  دارن

 . بیاوریر  دیرارخودرو م از های وتعمیرگاه
 ان  دی ه آموزش بخوبی قب  از فنی پرسن 

 م رلط خرودرو مختلرف هرای سی تم به و
 م رراز هررای تعمیرگرراه عررتوه برره ه ررتن .

 مرر رنی وسررای  و امکانررات برره دیررارخودرو
 را خر مات کیفیو بجبود که ه تن  م جز
 و کاهر  مری هرا هزینره از کن  می ت جی 
 تعمیرات برای ش ه ریزی برنامه موارد تمام
 مری اجررا عررفه بره و مطمون شکلی به را

 کن .
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 ادواری سهرویس ممظور به مواقعی چه

 کمیم؟ اقدام
 

 بره دیر ن و شرنی ن برا را خرودرو عملکرد
 کره ییر  مروارد از ک ام هر ب پاری . خاطر

 تعمیردارد: به نیاز شما خودروی ده  خر
 
 موترور زدن استارت کن ، نمی کار موتور-1

 ده . می عادی غیر ع ای یا اسو دشوار
 اسو. کم مشجود نحو به ماشین ق رت-2
 می گوش به موتور از غیرعادی ع اهای-3

 رس .
 دارد وجود خودرو کف از غیرعادی نشو-4
 آب کرردن چکره باشر ، روشرن تجویره اگر
 اسو. دیعا
 نوی ش می اگزوز لوله از غیرعادی ع ای-5

 چنرین در باش  نشو آن دلی  اسو ممکن
 براز تجویره منظرور بره را هرا شیشه موردی
 بررسری را اگرزوز واشرر فروراً سپس و کنی 
 کنی .

 دور هنگام اسو عاف الستیک که زمانی-6
 یا شنوی  می غیرعادی و بلن  یع اها زدن

 اسو. نامتعاد 
 خررط در راننرر گی هنگررام دخررو وقترری-7

 شود. منحرف کنار سمو به یمم تق
 تعلیرق سی تم از غیرعادی ع ای وقتی-8
 شنوی . می
 زیاد ترمز پ ا  کن ، نمی کار ترمز وقتی-9
 هنگرام خرودرو و اسرو سرفو یا نرم    از

 مری پیر ا انحرراف ججو یک به ترمزگیری
 کن .
 ناگجران موتور کنن ه خنک مایع وقتی-10
 کر ام هرر با هرگاه . رود باال دیعا شک  به
 را خود خودروی ش ی  مواجه فوق موارد از

 برره وقررو اسرررا در تعمیررر و بررسرری برررای
 ببری . م از تعمیرگاه نزدیکترین

 
 

 نشدار
 راننر گی به خودرو بازدی  و بررسی از قب 
 بره جر ی ع مه اینصورت در ن هی  ادامه
 بره هرم را دیگران و ش  خواه  وارد خودرو

 ان ازی . می طرخ
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 تعایرات زمانی برنامه
 

 ادواری تعمیررات برای ریزی برنامه فواع 
 یکرر زمرانی فاعرله یرا کرارکرد کیلومتر به

 .دارد ب رتگی فرارسر  زودتر ک ام هر ش ه
 اسرو. آمر ه جر او  آن در جزئیرات شر 
 : بعدی مراجعه برای زمانی فاصله
 در مراجعرره زمررانی فاعررله زا آگرراهی برررای
 جر و  بره خودرو قطعات از ک ام هر مورد
 کنی . رجوا ادواری تعمیرات زمانی

 و کننر ه گررم سی رتم )بررای هرا لنگیش
 سوخو سی تم و ترمز سی تم سردکنن ه،
 و تخصصری هرای تعمیرگاه در بای  رسانی(
 شررود. بازدیرر  زمررانی جرر و  بررا مطررابق

 وخررودر هررای ق ررمو تعمیررر و نگجرر اری
 ع مه یا استجتک اگر دارد ب یاری اهمیو

 برره اقرر ام فرروراً دی یرر  هررا شرریلنگ در ای
 کره باشری  داشرته توجه  کنی . آن تعوی 

ان در اررر به مرور زمرشیلنگ های الستیکی 
اسررتفاده م ررتجلک مرری شررود و در نتی رره 
خراش، تررک و برآمر گی در آن ای راد مری 

 شود.
اده در عورتی که خودرو م ت طوالنی اسرتف

نگردی  موارد زیرر را قبر  از اسرتفاده چرک 

 کنی :
 چرخ کاسه و ترمز های لوله-1
 لن  ترمز جلو ع   و دیسک تتز-2
 ترمز های لوله رابط شیلنگجای-3

روغن موتور، روغن گیربکس ، روغن ترمرز -4
 و کتج ، مایعات

 هوا فیلتر-5
 نگهداری شرایط

 و تعمیرررر متعرررارف و عرررادی شررررایط در
 معمرو  ج و  با مطابق خودرو از نگج اری
 گیرد. ان ام تعمیرات سرویس

 غیر محیط و سخو شرایط در رانن گی رگا
 در راننر گی یرا و کنیر  می رانن گی نرما 
 های سرویس زمان اسو زیر رایطش از یکی
 کن . می تغییر یراادو

 برفی و آلود گ ، ناهموار جاده در رانن گی
 خاکی های جاده در رانن گی
 و یرخ  از پوشری ه هرای جراده در رانن گی
 نمک
 رانن گی شرایط -2

  کش ی ک  م 
 کیلومتری 8 فواع  مکرردر کوتاه سفرهای

 سانتیگراد درجه عفر زیر دمای در
 و براال موتور دور با لن ب فواع  در رانن گی
 نماشری ماننر  طروالنی م ت به کم سرعو

 . اجناخ تحوی  خودرو یا تاک ی پلیس،
 بررای  ر  از بیش سرعو اب م اوم رانن گی
 بررا )راننرر گی سرراعو دو از بیشررتر مرر ت
 خودرو( سرعو   کبر از %80 سرعو
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:سرویس در شرایط کارکرد سخت  

 رانندگی در جاده های برفی ، ناهموار و گل آلود

لنت ها جلو و  دبازدی

 عقب

 کیلومتر 10.000هر 

ماه 6یا   

ه بازدید کالیپر و کاس

 چرخ عقب

 کیلومتر و 5000هر 

 یا سه ماه

ها ترمزبازدید لوله   6بار اول و هر 1000 

 ماه

ت بازدید فرمان و اتصاال

 و روغن گیربکس

 کیلومتر و 5000هر 

 یا سه ماه

یق  بازدید سیستم  تعل

 عقب و جلو

کیلومتر  10000هر 

ماه 6و یا   

نگ تعویض گریس بلبری

 ها

کیلومتر  20000هر 

ماه12و یا   

رانندگی در مسافت زیاد با دور موتور کم و 

و یا  به مدت طوالنی مانند خودرو پلیس سرعت کم

 تاکسی و یا خودرو تحویل کاال

بازدید پمپ وکیوم 

 الکتریکی و بوستر و

هزار کیلومتر و  5هر 

ماه 3یا   

 پمپ اصلی ترمز

ه بازدید لنت ترمز و کاس

 چرخ عقب

کیلومتر  10000هر 

ماه 6و یا هر   

 بازدید کالیپر ترمز و

 کاسه چرخ عقب

 تر وکیلوم 5000هر 

 یا سه ماه

 80ساعت با استفاده از  2رانندگی طوالنی باالی 

 درصد حداکثر سرعت

تعویض روغن 

 دیفرانسیل

کیلومتر  20000هر 

ماه12و یا   
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 انجهام توانیهد می شخصاً که تعایراتی

 دنید
 113.......................................ا تیاطی موارد
 114.........موتور........................ روغن بازدی 
 116....................موتور................. روغن نوا

 116الستیک...................... تعوی  و بازدی 
 118...................... الستیک کردن جایگزین
 120.....................................................باتری.
 124......................ها............... المپ تعوی 
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  تعایرات زمان در احتیاطی موارد
 مری خرودرو تعمیرر بره اقر ام خودتان اگر
 توجره آی  می ادامه در که مواردی به کنی 
 ناقص تعمیر و رینگج ا باشی . داشته کافی
 در اخررتت  موجررب خررودرو نادرسررو یررا

 ش . خواه  خودرو عملکرد
 برره شررون  مرری محرر ود شخصرری تعمیرررات
 آن امکران و واناییت خود رانن ه که مواردی

 دسرو بره مروارد از ب یاری هرچن  دارد را
 مخصرو  ابزارهرای برا و متخصص پرسن 
 شود. تعمیر
 فیکا ا تیاط ادواری تعمیرات ان ام هنگام

 کنی . پیشگیری  وادث از تا دهی  خرج به
 به بای  و دارن  نیاز ویله توجه به یی  موارد
 شون . رعایو دقو
 برا ابرزار یا باخل دسو، تا باشی  مواظب-1
 کرردن کرار هنگام در ها ت مه یا روشن فن

 از را نکن .)انگشررتر پیرر ا تمرراخ موتررور
 را کراواتتران یا ساعو و کنی  خارج انگشو

 نی (ک باز
 انب ررراط، مخرررزن و رادیررراتور موترررور،-2

 از بعر  بتفاعرله هرا شرمع و دود مانیفول 
 بره ه رتن  داغ ب یار موتور ش ن خاموش

 و موترور روغرن  ررارت نزنیر . دسرو آنجا
 باالسو. ب یار نیز شمع

 از پیشرگیری بررای اسرو داغ موتور اگر-3
درب   ، انب ررراط مخررزن درب ، سرروختگی

 لیه رادیاتور را باز نکنی .رادیاتور و یا پیچ تخ
 و نکشی  سیگار باتری یا بنزین باک کنار-4

 عملری هر از همچنین و نکنی  روشن آتش
 خرودداری کنر  ای راد شرعله یرا جرقه که

 کنی .
 نجایررو برراتری بررا کررار و تمرراخ هنگررام-5

 اسری  کره چررا دهیر  خررج بره را ا تیاط
 اسو. سوزانن ه و سمی باتری سولفوریک

 رفتره باال جک وسیله به شما خودرو اگر-6
 مگرر نگیریر  قرار آن زیر وجه هیچ به اسو
 باش . ش ه گذاشته خرک آن زیر اینکه
 قراب یرا کننر ه خنرک فن نزدیک وقتی-7
 سروئیچ برودن از کنی  می کار رادیاتور دور
 . کنیر   اعر  اطمینان خاموش  الو در

 باشر  (روشن) ON وضعیو در سوئیچ وقتی
 مرایع دمرای یرا باش  شنرو کولر کلی  اگر

 ننر هک خنرک فرن باشر ، باال کنن ه خنک
 شود. روشنخود هب خود اسو ممکن

 ا تمرا  شاسری زیرر در کار  یندر اگر-8
 پاشری ن یرا قطعرات ش ن خرد یا و افتادن
 اسرتفاده ایمنری عینک از دارد وجود روغن
 کنی .

 شر ه اسرتفاده آن از کره موتوری روغن-9

 واسر کرنمم کره اسرو مضرری مواد اسو
 قبیرر  از پوسررتی بیمرراری برره ابررتت باعررث
 شود. پوسو سرطان
 از اسرو ضرروری ا تیراط و توجه بنابراین
 و طروالنی م ت به که روغنی به زدن دسو
 کنیر . خودداری ش ه استفاده آن از م اوم
 یرا کرد پی ا تماخ شما پوسو با روغن اگر

 ش رتن بررای ش  آغشته آن به شما پوسو
 کنی . استفاده بونعا و آب محلو  از
 در بایرر  را م ررتعم  فیلتررر و روغررن-10
 تخلیرره قررانونی م روز دارای و امررن کرانیم

 سررط  در را شرر ه اسررتفاده روغررن .کنیرر 
 خالی زمین کف یا فاضتب سی تم آشغا ،
 نکنی .
 ا تیراطترمز روغرن کرردن پرر هنگام-11
 روغرن اگر .نشود پاشی ه چشم به که کنی 
 را خرود چشم وراًف پاشی  چشمتان به ترمز
 ی .ئبشو تمیز آب با
 ولترای یا جریان ش ت که باشی  مراقب-12

 اتصرا  ان ام از و باالسو باتری سیم دسته
  کنی . اجتناب کوتاه
 نوا از ض یخ فقط انب اط مخزن درون-13

 سرر کننر ه خنک مایع بریزی .اگر گلیکو 
 تمیرز آب برا را آن ریرز سر دقو با کرد ریز
 رنرگ و ب نره بره ای مهعر  ترا کنیر  پاک
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 شود. وارد خودرو
 تنظریم یا کردن تمیز از بع  ها شمع از-14

 نکنی . استفاده فاعله
 فرمران پمرپ بره روغرن ان ازه از بیش-15

 فرمان سی تم به اینصورت در نکنی  اضافه
 شود. می وارد ع مه
 را آن زتمی آب با کرد ریز سر روغن اگر-16

 ب نره رنرگ و ترمرز سی رتم بره تا بشویی 
 نکن . وارد ع مه
 اسررتارت هرروا فیلتررر برداشررتن هنگررام-17

 در نکنیرر   رکررو برره شررروا یررا نزنیرر 
 بره شود. می وارد موتور به آسیب اینصورت
ممکررن اسررو باعررث جرقرره  اعررله  عررتوه

  گردد. خودرو ا تراق در
نگذاری  روی سطح شیشه خط یا خراش -18

 د.ای اد گرد
نیر    از ب رتن درب موترور دقرو کقب-19
 وسیله ای در آن جا نمان ه باش .ا
 
 
 
 
 
 
 

 بازدید سطح روغن
 

 
 

 برس  نرما  دمای به موتور تا بزنی  استارت
 سرطح و کنیر  خراموش را موترور سپس و

 بگیری . ان ازه گیج روغن با روغن
برای اینکه بتوانی  سرطح روغرن را دقیرق -1

ان ازه بگیری  خودرو را روی یک زمین عراف 
موتور را خاموش کنیر  و کمری پارک کنی . 

 بر کنی  تا روغن ته نشین گردد.ع
را تا ته فرو ببریر  ترا از دقرو  روغنگیج  -2

 ان ازه گیری مطمون شوی .
را بیرون بکشی  و انتجرای آن  روغنگیج  -3

تکه پارچه ای بگیری  و سرطح روغرن را  را با
 مشاه ه کنی .

گریج  سرپس و کنیر  وارد را گیج م  دا-4

بیرون بکشی  و انتجای آن را با تکره  را روغن
پارچه ای بگیری  و سطح روغرن را مشراه ه 

 کنی .
 نشدار

  نزنی  دسو اگزوز منیفول  به
 ودهحر م از ترر پایین کمی روغن سطح اگر

 و نروا همران از موترور روغرن اسرو نرما 
 کنی . اضافه آن به م  
 بع  و برداری  را سوپاپ در روی روغن درب
روغن را چرک  گیج روغن کردن پر بار هر از

توعیه مری شرود  روغنبرای پر کردن  کنی .
محر وده براالترین و سطح روغن بایر  برین 

دو سوم بن  مح وده زدیک پایین ترین و یا ن
نره خیلری  . عتمو گذاری ش ه گریج باشر 

روغرن را سرر ریرز  بیشتر و نه خیلری کمترر
 .کنی 
 یرک دفعره روغرننبایر   روغنسرریز هنگام 

ترا از آنق ر روغرن بریزیر  ،  بریزی را  ادیزی
 ود.نرباالتر  مح وده باالترین

برای آگاهی از مق ار روغن موتور بره بخرش 
 مراجعه کنی . به عفحه بع 
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 احتیاط
 قطعرات روی موترور روغرن باشری  مواظب
  نریزد. خودرو
 موتور به که چرا نریزی  روغن ان ازه از بیش
 ش . خواه  وارد آسیب
 دوبراره را آن سرطح روغن، کردن پر از بع 
 کنتر  کنی . دی ن گیج روغن با

 بمزیمی نایموتور روغن انتخاب
 برا موتور روغن از معمولی دمای با محیط در

 وی رکوزیته و براالتر یرا و API : SF کرتخ

10W30   یررا  SAE: 15W40 اسررتفاده 
  کنی .
 

 احتیاط
 هرم رابرا تتفراوم درجره دارای های روغن
 نکنی . طمخلو
 
 پایین    از بیش هوا دمای که مناطقی در

 مری باعرث  10W30روغن از استفاده اسو
 کنر . سخو را خودرو زدن استارت تا شود
 اسررتفاده  5W30روغررن از منرراطق ایررن در

 نمایی .
 
 

 روغن گالن روی لیب 
 
 دو یرا یرک روغرن هرای گرالن از بعضری-1

 روغررن انتخرراب در کرره دارنرر  API عتمرو
 کن . می کمک شما به مناسب

 گرالن بیرونری سطح روی  API برچ ب-2
 دارد. قرار روغن
 ) API بوسرریله روغررن درجرره برچ ررب-3

 . ده  می داده نشان را آمریکا( نفو ان من
 بررسی سطح مایع خمک کممده موتور

 
 وقتی را انب اط منبع در کنن ه خنک مایع
 سرطح اگرر کنیر . بررسی ش ه سرد موتور
 LOW و FULL بررین هکننرر  خنررک مررایع
 مرایع سرطح اگرر اسو نرما  وضعیو اسو
 خنررک مررایع از اسررو پررایین  رر  از برریش
 کنی . اضافه آن به نوا همان از ای کنن ه
 انب راط منبرع در کننر ه خنک مایع سطح

 اگرر اسرو. متغیرر موتور  رارت به توجه با
 عتمو از تر پایین کنن ه خنک مایع سطح

LOW کنیر  فهاضا کنن ه خنک مایع اسو 
 منظررور برره برسرر . FULL عتمررو برره تررا

 آلیرای دارای قطعات خورن گی از جلوگیری
 استفاده گلیکولی ض یخ از فقط ، آلومینیوم

 بره بیشرتر جزئیرات از آگراهی بررای کنی .
 مراجعره آیر  مری ادامره در کره توعیفاتی

 . کنی 
 شر ن پرر از پرس بتفاعرله مایع سطح اگر
 نشرتی وجرود نشرانگر آی ، می پایین منبع
 اسو.
 درب خرابری از ناشری نشرتی وجرود امکان
 منبرع و رادیاتور یشیلنگجا ، انب اط منبع

 ، رادیراتور تخلیره پریچ ، رادیراتور، انب اط
 داشرته وجرود توان می پمپ واتر در نشتی
 باش .
 همچنان نشتی ایراد و نش  پی ا مشک  اگر
 خرودرو دیرار هرای نماین گی به اسو باقی

 کنی . مراجعه
 هشدار

  کره هنگرامی سروختگی، از پیشگیری برای
 را انب اط منبع  درب هرگز اسو داغ موتور
 کنی .ن باز
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 نشدار

فشار باد الستیک را با توجه بره کمیرو هرای 

در غیرر کر ش ه و اسرتان ارد تنظریم کنیر  ی

اینصورت با مشکتتی کره در ییر  برشرمرده 

خواه  ش  مواجه می شوی  که موجرب وقروا 

دف و در نتی ه مررگ یرا جرا رو جر ی تصا

 خواه  ش .

 : فشار کاتر از اندازه تایرنا-1

 سایش بیش از   

 سایش نامتعارف

 دشواری کنتر  خودرو

ترکی گی الستیک به علو گرم ش ن بریش از 

   

 یا ج ا ش ن الستیک دفرمگی چرخ

عر مه دیر ن السرتیک هررا بره دلیر  وجررود 

 ناهمواریجای جاده

 ازه باد تایرنافشار بیش از اند-2

 کنتر  دشوار خودرو 

     سایش بیش از 

 سایش نامتعارف 

  ع مه دی ن الستیکجا به دلیر  وجرود

 ناهمواریجا

 

 

 

 

 

 بازدید و تعویض الستیک

 بازدید تایرنا

السررتیک عرراف شرر ه اسررو بایرر   اگرعرراج

 الستیک را تعوی  کرد.

دارد، به  تی باددر  ا   رکو نش اگر خودرو

 . هی  رانن گی ادامه ن

اینصررورت عرر مه وارد برره السررتیک برره در 

ق ری زیاد خواه  ش  که دیگرر نمری تروان 

برا تعمیرش کرد  تی اگر فاعرله ای کوتراه 

 این وضعیو الستیک طی می شود.
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اگر نشتی باد تایر زیاد اتفاق می افتر  یرا بره 

علو سایز و وضعیو الستیک نمی تروان آن 

 د.را تعمیر کرد، تایر را بای  تعوی  کر

اگررر پررارگی یررا بریرر گی تررا عمررق السررتیک 

رسی ه اسو و الیه داخلی الستیک برآم گی 

دارد، نشررانگر آن اسررو کرره الیرره داخلرری 

السررتیک برره شرر ت عرر مه دیرر ه اسررو و 

 الستیک را بای  تعوی  کرد.

سررا   6اگررر از السررتیک برره مرر ت برریش از 

اسررتفاده شرر ه اسررو بایرر  توسررط پرسررن  

ی اگرر متخصص و م رب بررسری شرود  تر

هیچ آسیب و ع مه آشکاری در آن به چشم 

مران م رتجلک نخورد. الستیک ها به مرور ز

این نکته در مورد الستیک هرای  می شون  و

زاپراخ بررا السرتیک هررایی کره برررای مرر ت 

طوالنی در انبار نگج اری ش ه ان  نیز عرادق 

 اسو.

 

 تعویض الستیک

السررتیک ج یرر  از نظررر سررایز و مرر   بایرر  

م رتجلک باشر  و ظرفیرو  مشابه السرتیک

تحم  فشار آن نیز بای  م اوی یرا بیشرتر از 

 اولی باش . 

اگر از الستیک دارای سرایز و مر   متفراوت 

کیلومتر شمار  دقیق خوان ن استفاده شود در

ای راد مشک  و ارتفاا خودرو و سرعو سنج 

 و نمی توانیم به را تی راننر گیخواه  کرد 

نرر گی برررای رانایررن کررار همچنررین  کنرریم

 خطرناک اسو.

 ، متوجه یکی از توعیه های براال شر ی  اگر

 بای  تعوی  کنی .را ک  الستیک ها 
اگر فقط قص  تعوی  یکی از الستیک هرا را 

از الستیک دسو دوم اسرتفاده تعوی  کنی  

 نکنی .

فرروق العرراده  کجنرره اسررتفاده از السررتیک

 رناک اسو. بع  از هربار تعوی  الستیک خط

باالنس چرخ ها باعث کوتاه شر ن عمرر  ع م

السرتیک و اخرتت  در کنتررر  خرودرو مرری 

شود. چرخ ها بع  از استفاده طوالنی م ت از 

باالنس خرارج مری شرون  و تنظریم براالنس 

 چرخ ها به طور منظم ضرورت دارد.

 نشدار

دسررتورالعم  هررای زیررر را برره دقررو در نظررر 

داشته باشی  در غیر اینصرورت ممکرن اسرو 

ودرو از دستتان خارج شود و تصادف کنتر  خ

من ر به جرا و ج ی یا مررگ   اع  از آن

 .گردد

و الستیک کجنه  همزمان از الستیک به طور-

 استفاده نکنی .نو 

ت از سایزی که ودارای سایز متفا از الستیک-

کارخانه تولی  کننر ه توعریه کررده اسرتفاده 

 نکنی .
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 جایگزین کردن تایر

دن السررتیک در دو راه برررای جررایگزین کررر

برای  ف  یکنرواختی ادامه توعیه می شود 

تایر و افزودن بر عمر مفی  آن بجتر اسو هرر 

کیلومتر الستیکجا را جاب جا کنیم  10.000

کردن الستیک) به یک سرو هنگام جایگزین 

بودن توجه کنی  و وجود عر مه و آسریب را 

 در الستیک بررسی کنی .(

دل زاپههاس مشههابه مهه در صههورتی کههه

 :ستیک روی خودرو نصب شده بودال

 

 

 

 

دل در صههورتی کههه زاپههاس مشههابه مهه

 الستیک روی خودرو نصب نشده بود:

 

 

 

 

 

 

 

در هنگام جایگزین کرردن السرتیک هرا بره 

یک سو بودن توجه کنی  و وجرود عر مه و 

 آسیب را در الستیک بررسی کنی .

سایش غیرعادی السرتیک بره دلیر  میرزان 

ترایر هرا ،چررخ هرای غیراستان ارد فشار باد 

هررای شرر ی  و ناگجررانی فاقرر  برراالنس و ترمز

 .ای اد می شود

 

 زنجیر چرخالستیک یخ شکن و نصب 

یا زن یر  الستیک یخ شکندر چه مواقعی از 

 چرخ استفاده کنیم.

هنگام رانن گی در جاده های یخ ب ته بجترر 

یرا زن یرر چررخ  الستیک یخ شرکناسو از 

در جاده هرای  استفاده کنیم. هنگام رانن گی

خیس یا خشک از السرتیک عرادی اسرتفاده 

الستیک ها سرطح تمراخ  کنی  چرا که این

 بجتری با زمین پی ا می کنن .

 الستیک یخ شکن انتخاب 

از  السررتیک یررخ شررکنبرررای اسررتفاده از 

الستیک هایی برا سرایز، سراختار و ظرفیرو 

تحم  فشار مشابه برا السرتیک هرای اعرلی 

بره غیرر از تیک هرایی استفاده کنی . از السر

الستیک یکر ش ه فوق استفاده نکنی . قبر  

مطالعه قوانین مح  زن گی خود از  از آگاهی

 استفاده نکنی . سستیک یخ شکناز 
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 الستیک یخ شکن نصب 

الستیک یرخ شرکن هر چجار چرخ را بای  به 

م جز کنی . اگر تنجا چرخ های جلو یا عقرب 

ر م جررز کنیرر  دالسررتیک یررخ شررکن را برره 

تناسب چرخ های جلو و عقب تفاوت زیرادی 

ای اد می شود و این امر باعث خرارج شر ن 

کنتر  ماشرین از دسرو راننر ه مری شرود. 

الستیک های تعوی  شر ه بایر  در مکرانی 

 خشک و خنک نگج اری شون .

به درسو نصرب کرردن السرتیک هرا دقرو 

 کنی .

 نشدار

تنظریم نی رو برا الستیک یخ شکن اگر باد 

ننر گی نکنیر  از  ر اکبر سررعو خودرو را

م از و قانونی  رکو با خودروی م جرز بره 

مطلررع شرروی  و از آن السررتیک یررخ شررکن 

 پیروی کنی .

 

 نصب زنجیر چرخ

از زن یر چرخ دارای ان ازه مناسرب اسرتفاده 

چرخ را کنی . تا جایی که ممکن اسو زن یر 

آن را روی  روی چرخ های جلو نصب کنی  و

کنیر . بعر  از طری نصرب نچرخ های عقرب 

دوبراره زن یرر  )نیم تا یک کیلرومتر( م افو

 چرخ را سفو کنی .

هنگام استفاده از زن یرر چررخ، دسرتوالعم  

رعایرو های کارخانه سازن ه آن را بره دقرو 

 کنی .

چرخ استفاده شود زن یرر چررخ  اگر از قاپاق

روی آن خط می ان ازد. قب  از نصب زن یرر 

 رداری .چرخ را ب قالپاقچرخ ابت ا 

 نشدار

 نصبزن یر چرخ  نگامی کهسرعو خودرو ه

یا مق اری کره کیلومتر 50ش ه اسو نبای  از 

لی  کنن ه زن یر یکر کرده ت راوز کارخانه تو

کنی  و از پیچ هرای با ا تیاط رانن گی ن . ک

 .اجتنرراب کنیرر  یررا ترمزهررای شرر ی  تنرر 

خودرویی را که به آن زن یر چرخ نصب ش ه 

برانی . بیش از ورود بره تونر  از را با ا تیاط 

سرررعو خررود بکاهیرر  تررا کنتررر  خررودرو از 

 دستتان خارج نشود و تصادف نکنی .

 تعویض چرخ نا

 چه موقع چرخ خودرو را تعویض کمیم

اگر آسیب ها و ع ماتی از قبی  خرم شر ن، 

ترک یا زنگ زدگی در چرخ پی ا کردی  بایر  

 آن را تعوی  کنی .

عروی  نشرود ممکرن اگر چرخ ع مه دی ه ت

اسررو تررایر از چرررخ جرر ا شررود و خررودرو از 

 کنتر  خارج شود.

 چرخانتخاب 

هایی برا ظرفیرو برای تعوی  چرخ، از چرخ 

 استفاده شود. تحم  فشار

رگاه م از تعوی  چرخ را می توانی  در تعمی

تفراوت سرایز و نروا  دیارخودرو ان ام دهی .
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مفیر  و خنرک  عمرربر کنتر  خودرو،  چرخ

ومتر شرمار، ، کیلکالیبره ترمز ، ترمز هاکاری 

تراریر  وچراغ های جلتنظیم  عملکرد ترمزها،

 منفی می گذارد.

هرایی کره قربتً از آن از تعوی  ترایر برا تایر

خودداری کنی  چرا که ممکرن استفاده ش ه 

ها بیش از    م رتعم  باشرن  و  اسو تایر

ث وقوا تصادف شون . به عرتوه هر لحظه باع

عاف ش ه ممکن اسو دچار آسیب های  تایر

باشرر  و اسررتفاده م رر د از آن ممکررن شرر ه 

کره  رینرگ هرایینباش .داخ  فضای خرالی 

ش ه ان  تیروپ برای تایر ب ون تیوپ طرا ی 

 نصب نکنی .

بههرای چههرخ نههای  مههوارد احتیههاطی

 آلومیمیومی 

کیلومتر او  رانن گی سرفتی 1000بع  از -1

 مجره های چرخ را بررسی کنی .

جایگزین، تعمیرر یرا تعروی  تایرهای  اگر-2

کیلررومتر او   1000شرر ه انرر ، بعرر  از طرری 

 سفتی مجره ها را بررسی کنی .

اسررتفاده از زن یررر  مراقررب باشرری  هنگررام-3

 آلومینیومی ع مه نزنی . چرخ به رینگ های

فقررط از مجررره و آچررار مخصررو  چرررخ -4

 آلومینیومی استفاده کنی .

فقرط از  نس کرردن چررخ هرا،هنگام براال-5

مخصو  باالنس کردن خرودرو  دستگاه های

 استفاده کنی .کش پتستیکی و چ

م بررای تشرخیص عر مه و به طرور مرنظ-6

آلومینیرومی بازدیر  کنیر  و  خرابی از رینگ

 چرخ های آسیب دی ه خود را تعوی  کنی .

 

 

 

 

 

 مح  قرار گرفتن باتری

 

 
 

 

اال نشران مح  قرار گرفتن باتری در تصویر ب

 داده ش ه اسو.
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 بررسی وضعیت باتری

سولفاته ن اشته باش  و باتری را چک کنی  تا 

 اش .نب یا ب و آن ش  ترمینا 

محلو  با دارد آن را  سولفاتهباتری سراگر -1

بشوئی  و سپس بررای پیشرگیری از آب گرم 

به ترمینرا  هرای آن گرریس  سولفاته ش ن

 بزنی .

ه رتن ، مجرره آن را اگر ترمینا  ها ش  -2

 .سفو کنی  

ری در برررای محکررم و م ررتقر کررردن بررات-3

را سفو کنی . اگر  مح  درسو آن ب و آن

بره براتری ب و چه سفو کردن بیش از    

 آسیب می رسان .

 طرز کار و موارد احتیاطی

را مینرا  قب  از نصب باتری خودرو، ولتای تر-1

از  ان ازه گیری کنی . اگر ولتای ترمینرا  کمترر

 ولو اسو، باتری را شاری کنی . 12.5

نصرب براتری آن را بره دقرو  مر  هنگام -2

آن بایر   تماخزاویه  باتری هنگام  م کنی . 

درجه باش . به قطب هرای براتری  30کمتر از 

کنی  و دقو کنی ، با رعایو ایمنی آن را نصب 

بره آن را  جلوی وارد شر ن شروک الکتریکری

 بگیری .

روشرن  یاوئیچ در مغزی هنگام چرخان ن س-3

در .بودن موتور اتصاالت باتری را قطرع نکنیر  

اینصرررورت سی رررتم برقررری یرررا ت جیرررزات 

 خودرو آسیب می بین . یالکترونیک

یا قطب مببرو آن و کاب  باتری نبای  با هم -4

با ب نه خودرو تماخ پی ا کنر . تمراخ آن هرا 

اتصالی ای اد می کن  و ممکن اسو بره آترش 

 ج ی من ر شود.سوزی و  ریق 

قب  از کار کردن روی سی تم برق، موتور -5

و ق مو های الکتریکی ماشرین را خراموش 

ا رکنی  و اتصرا  کابر  قطرب منفری براتری 

 قطع کنی .

هنگام قطع کرردن اتصرا  براتری خرودرو -6

ی را برداریر  و بعر  نخ و کاب  قطرب منفر

صرب بررعکس کاب  مببو را برداری  . برای ن

 .ان ام دهی آن 

م تی طوالنی زیر ترابش  باتری نبای  برای-7

ب نره به در این عورت م تقیم آفتاب بمان . 

 .ع مه می زن باتری 

قراراسررو  مر ت اسررتفاده نکررردن از  اگرر-8

اسرو سرر بجتر  باش یک ماه خودرو بیش از 

 باتری را ج ا کنی .

اگر در آب و هوای سرد خودرو بره مر ت -9

از رای مراقبرو طوالنی بتاستفاده می مان  بر

اقر امات  باتری و پیشرگیری از یرخ زدگری ،

 الزم را ان ام دهی .

بررراتری یرررخ زده را شررراری نکنیررر  . در -10

باتری یرخ زده  اینصورت انف ار رخ می ده  .

بای  تعروی  شرود. براتری خرالی در دمرای 

 درجه سانتیگراد یخ می زن .  ود عفر 
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برراتری، اطمینرران  اعرر   هنگررام شرراری-11

وقررانی و ه تفرراوت دمررای ق ررمو فکنیرر  کرر

اینصورت براتری خرود تحتانی زیاد نباش  در 

 به خود شاری خالی می کن .

هنگام برداشتن باتری ابت ا قطب منفری -12

جر ا را برداری  و سپس کاب  قطب مببو را. 

 و باتری را بیرون بیاوری . کنی 

)در خههودرو نههای  دنده عقههبسمسههور

 دارای این آپشن(

 ترلیکارکرد خود کم

هنگام روشن ش ن خودرو سی تم بره طرور 

نرما  بودن سن ورها را کنتر  مری خودکار 

 کن .

یکبرار اگر همه چیز عادی باشر  برازر آن -1

 ع ا می ده .

تررا عملکرررد خررودکنترلی سی ررتم تمررام -2

 نشود، عیب یاب سی تم فعا  نمی شود.

اگر یک سن ور یا بیشتر از یرک سن رور -3

و  دوبار ع ا می ده بازر مشک  داشته باش  

کار سن ورهای آسیب دی ه یا دارای ایراد در 

کرد ولی بقیه سن ورها به طور عادی نخواه 

فعا  می شون . اگرر سی رتم رادار بره عیرب 

یاب کنار جلو م جز باش  عیب یابی آغاز می 

شود، عیرب یرابی ترا وقتری دسرته دنر ه در 

  الو دن ه عقب باش  شروا نخواه  کرد.

 دی ماشین کارکرد عا

وقتی خودرو در  الو دنر ه عقرب باشر ، -1

سی تم رادار دن ه عقرب م جرز بره سن رور 

 شروا به فعالیو می کن .

سن ررور  اگررر سی ررتم رادار دنرر ه عقررب-2

کناری داشته باش .، خودرو در  الرو دنر ه 

 15عقب نباشر  و سررعو خرودرو کمترر از 

کیلومتر باش  سن ور کنار شروا به فعالیرو 

تر کیلروم 15قتی سرعو خودرو از می کن  و

جلرو از بر ساعو ت اوز کن  سن ور کنراری 

فعالیو باز می ای ت  اگرر سررعو خرودرو از 

کیلرومتر  10کیلومتر یا بیشتر از آن بره  15

جلو دوبراره فعرا  مری  یبرس  سن ور کنار

 شود.

کیلرومتر  15کمتر از اگر خودرو با سرعو -3

باشرر  سن ررور عیررب یرراب  در  ررا   رکررو

وجود مانع را تشخیص می دهر   جلو ینارک

هش ار به ع ا در می آیر  اگرر فاعرله  و بازر

 3ن بی مانع با سن رور بره مر ت بیشرتر از 

رانیه رابو بمان  و تغییر نکن  ع ای هشر ار 

 متوقف می شود.

هنگام فعالیو عادی اگر سی رتم رادار در -4

را منطقه تحو پوشرش خرود وجرود مرانعی 

برازر فاعله برا مرانع،  تشخیص ده  ب ته به

هش ار با فرکانس های متنوا و مختلرف بره 

 ع ا درمی آی .

  اگر فاعله خودرو برا مرانع بیشرتر از

سانتیمتر باش  کنترر  کننر ه  150
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سی تم رادار دنر ه عقرب هشر اری 

 عادر نخواه  کرد.

  150تا  90اگر فاعله خودرو با مانع 

سرررانتیمتر باشررر  کنترررر  کننررر ه 

عقررب عرر ای  سی ررتم رادار دنرر ه

طوالنی و منقطع ای راد مری کنر  و 

شرنی ه  1HZبا فرکانس  ازرع ای ب

 می شود.

  90ترا  60اگر فاعله خودرو با مرانع 

ع ایی سانتیمتر باش  کنتر  کنن ه 

و منقطررع ای رراد مرری کنرر  و کوترراه 

شرنی ه  4HZبا فرکانس  ع ای بازر

 می شود.

  40تررا  5اگررر فاعررله بررا مررانع بررین 

عر ای  تر  کنن هسانتیمتر باش  کن

و  بلنرر  و کشرری ه ای رراد مرری کنرر 

 رابو شنی ه می شود .ع ای 

 

 پر کردن مخزن شیشه شوی

عموماً می توان از آب تمیز به عنوان محلرو  

تمیز کنن ه استفاده کرد با این وجود اگر دما 

ه زیر نقطه ان ماد برس  بایر  مرایع شیشره ب

اضافه شود. می توانی  این مرایع به آن  شوی

تعمیرگاه های م از دیرارخودرو و اکبرر از  را

فروشگاه های عادی لوازم خودرو تجیه کنی . 

ن ررربو مخلررروط کرررردن را نیرررز مطرررابق 

کارخانرره سررازن ه ان ررام دسررتورالعم  هررای 

 دهی  .

 احتیاط

یررا سررایر مرروارد جررایگزین  یخ موتررورضرر از 

تیغره هرا و اینصرورت بره .در استفاده نکنی  

 ی شود.ع مه وارد م شیشه وب نه
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 المپ نا تعویض

، دقو کنی  که سروئیچ المپقب  از تعوی  

هرا در  الرو خراموش اعلی و سوئیچ چراغ 

تروان ها را برا توجره بره  باش  و سپس المپ

یکر شر ه در جر و  ییر  تعروی  مصرفی 

 کنی .
 الگو (W)ق رت المپ

 A 55 جلواعلی چراغ 

 C 5 چراغ پارک

 B 21 راهنما عقب

 B 21 راهنما جلو

ترمز عقب وچراغ 

 پارک)دوکنتاکو(

5/21 B 

 B 21 چراغ دن ه عقب

 C 5 پتک چراغ

 B 8 چراغ مطالعه

 B 5 چراغ سقف جلو

 D 5 چراغ سقف عقب

 E 55 چراغ مه شکن جلو

 B 21 چراغ مه شکن عقب

 :H1 Aهالوینی  

 B : دو کنتاکو

 C :سوزنی 

 D :م ادی

H3  E: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 نشدار

آن ایی که  باب هرای هرالوینی محتروی  زا

گازهای فشرده ه تن  آنجا را با دقو  م  و 

جاب ا کنی  تا در ارر ترک خوردن یا افترادن 

روی زمین شک ته نشود. هنگام نگه داشرتن 

 باب، فقط ق مو پتستیکی یا فلزی آن را 

لمس کنی  و از دسو زدن به ق مو شیشه 

 کنی .ای آن خودداری 
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 خودرو صاتمشخ
 

 126............................. خودرو مشخصات
 127.........موتور.................... پارامترهای
 128......................... روانکارها و سوخو
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 خودرو پارامترنای
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 موتور پارامترنای
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 روانکارنا و سوخت
  سوخت
 در مجررم ب رریار نقشرری مرغرروب سرروخو
 وارده عر مات دارد. موتور مناسب عملکرد

 نامرغوب سوخو از استفاده ارر در موتور به
 بود. نخواه  گارانتی پوشش تحو
 تعایرات در ویژه موارد
 :بمزیمی موتور در
 اتوماتیک فیلر

 دیزل: نای درموتور
ISF2.8S4129P 

 متر میلی 0.25 : هوا سوپاپ فیلر
 متر میلی 0.51 دود: سوپاپ فیلر

4J28TC1 
 متر میلی 0.35 هوا: سوپاپ فیلر
 متر میلی 0.45 دود: سوپاپ فی 

 موتور کاری روغن
 :بمزیمی موتور روغن ارمقد
 اگر لیتر 4 شود، تعوی  فیلتر اگر لیتر 4.3
 نشود. تعوی  فیلتر

 :دیزلی موتورنای
ISF2.8S4129P 

 اگرر لیتر 5 شود تعوی  فیلتر اگر لیتر 5.5
 نشود. تعوی  فیلتر

4J28TC1 (5 فیلتررر اگررر لیتررر 5.5 تررا 

 فیلتررر اگررر لیتررر 5 تررا 4.5 شررود، تعرروی 
 نشود.( تعوی 
 :غنرو گرید

 یرررا دیرررارخودرو تاییررر  مرررورد روغرررن از
 از ترا نماییر  اسرتفاده آن مشابه محصوالت

 مری درادامره کره ای درجه و غلظو میزان
 نمایی .  اع  اطمینان آی 
 :بمزیمی موتور روغن نوع

20W-50 15 وW40  API SG باالتر یا. 
 :دیزلی موتور روغن نوع

G-DLD-1 , API CH-4 یا API CH روغن 
 .استان ارد
 کممده خمک سیستم
 :کممده خمک مایع میزان
 لیتر 11   ود
 سراخو براال دوام برا ضر یخ برا خودرو این

 بروز از پیشگیری برای .اسو ش ه پر فوتون
 تاییر  مرورد ضر یخ از فقرط فنی مشکتت
 اسرتفاده خرالی آب از عرفا و کنی  استفاده
 بررا بیشررتر اطتعررات ک ررب برررای نکنیرر .

  اعر  تمراخ ودیارخودر م از نماین گی
  نمایی .
 کالچ

 اسو. میلیمتر 10 تا 5 کت  پ ا  ختعی

  :کالچ روغن نوع
 

SAE J1704  
  FMVSS116 , DOT4 یا
 

 دستی گیربکس
 :گیربکس روغن ظرفیت
  ISF2.8  دیزلرری موترور بررا گیرربکس بررای

038J2: 2.4 LIT   
 038J2: 2.4 دیزلی موتور با گیربکس برای

LIT   
 : بنزینی4G69 توربامو گیربکس برای

ZM001AD: 2LIT 
 

 دیفرانسی  روغن
  لیتر 2.5 : روغن ظرفیو

 GL-5 SAE 80E/90 روغن: درجه و نوا
 
 
 
 

 گیربکس کاک
لیتر، نوا روغرن  1.5مق ار روغن گیربکس : 

 گیربکس : 
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ATF(DEXRON) SPEC40-00-244-

001 

برای ک ب اطتعات بیشتر با نماین گی های م از 

 بگیری .دیارخودرو تماخ 

 روغن کاری شاسی
 :گاردان
 لیتیرومی روغن با بای  گاردان کاری گریس

 شود. ان ام

 ترمز

 الری 0.02) 15 الری 5 ترمرز: پ ا  ختعی

  متر( میلی 0.59

 350 از بریش ینیرویر نبای  دستی ترمز بر

 شود. وارد نیوتن
 روغن پاپ نیدرولیک فرمان:

 10  اکبر  رکو آزاد فرمان نبای  بریش از 

 جه زاویه داشته باش .در

 ATF-IIIروغن پمپ هی رولیک بای  روغن 

 باش .

 کولر گاز نوع
ISF2.8s4129P Model 

 

Hfc-134a(50±700): : مق ار گاز کولرg 

نرروا روغررن کمپرسررور کررولر و مقرر ار آن: 

ZXL100PG (150 )میلی لیتر 
BJ486ZLEQ4 Model  

 

Hfc-134a :(50±700): م دار راز کولرg 

مپرسررور کررولر و مقرر ار آن: نرروا روغررن ک

ZXL100PG (180 )میلی لیتر 
4J28TC1 Model 

 

Hfc-134a :(50±700): مق ار گاز کولرg 

نرروا روغررن کمپرسررور کررولر و مقرر ار آن: 

ZXL100PG (180 )میلی لیتر 
4G69 Model: 

 

Hfc-134a :(50±700): مق ار گاز کولرg 

نرروا روغررن کمپرسررور کررولر و مقرر ار آن: 

ZXL100PG (180 )میلی لیتر 
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 نا چرخ

 

 131...................................پارامترها.

 131..............فشار................. کنتر 
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 نا چرخ

 جر و  در چررخ تروازی تنظیم پارامترهای

 اسو. ش ه داده نشان زیر

 شر  ان ازه

(2±2) mm TOE- IN 

(8′ ±8′) (double side) 
13° 05′ +45′ ( 

lateral 
difference <30′ ) 

King pin inclination 

-0° 20′ +45′ (lateral 
difference <30′) Camber angle 

2° 35′ +45′ ( lateral 
difference <30′ ) Castor angle 

 
 رتایر فشا کمترل
 چرک مرنظم طرور بره را السرتیک فشارباد
 کنی .
 بره توجه با الستیک باد فشار درسو میزان
 اسو. ش ه داده نشان زیر ج و 

 
 
 
 

 پاسکا ( )کیلو زیاد فشار

 چرخ زاپاخ تایر نوا
 عقب

 چرخ
 جلو

420 400 350 195R15 C106R 

 
 یکبرار مراه هرر   اق  یا یکبار هفته دو هر

  کنی . چک را تایرها باد فشار
 را سرروخو مصرررف تررایر زیرراد و کررم فشررار
 مری تر سخو را رانن گی ده ، می افزایش
 را خرود ایمنری و الستیک مفی  عمر و کن 
 . کاه  می
 براد بره نیراز مکررر طور به ها الستیک اگر
 در را هرررا السرررتیک  بازدیررر دارنررر ، زدن

 دهی . ان ام دیارخودرو م از تعمیرگاه
 تایرهرا باد فشار بازدی  هنگام را یی  اعو 
 داشررته نظررر در و کنیرر  مطالعرره دقررو برره

 باشی :
 بررسری سرد وضعیو در را تایر باد فشار-1

 ترایر، فشار عحیح رقم خوان ن برای . کنی 
 متوقرف ساعو 3 م ت به   اق  را خودرو
 کرردن پرارک از قبر  کره  رافتیم و کنی 
 کیلرومتر 1.5 از نبای  ای  کرده طی ماشین
 کن . ت اوز

 راه  تایرها زدن دسو یا و چشمی بازدی -2

 فشرار عرحیح رقرم آوردن دسو به عحیح
 برین KPA (12 تا 20) اختتف  تی نی و.
 میررزان بررا خررودرو السررتیک فشررار میررزان

 مری اختت  دچار را رانن گی آن استان ارد
 ن .ک
 کرم الستیک باد فشار از رانن گی هنگام-3

 برا  رکو  ا  در تایرخودروی فشار نکنی 
 یاب . می افزایش دما رفتن باال
 دقررو تررایر والرو درپرروش ب ررتن هنگرام-4

 غیررر کنیرر .در نصررب درسررتی برره نماییرر 
 باعرث خراک و گررد و والی گر  اینصورت
 کرردن گرم عورت در گردد. می والو نشتی
 نمایی . تجیه ها نماین گی از را آن درپوش

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 
132 

 

 فیوزنا

 132......................فیوزها ............... جعبهتع اد 

 133.............و عملکرد ....................مشخصات 
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 فیوز نا

 بازدید و تعویض فیوز

ع د جعبه فیوز در مکان های ییر  نصرب  5

 ش ه ان :

دسرته سریم جعبره فیروز  محفظه موتور :-1

 موتور

دسرته سریم باتری: جعبره فیروز  محفظه-2

 باتری 

قطرب مببرو محفظه باتری: جعبه فیروز  -3

 باتری سر 

بره فیروز سرمو : جعداشبوردسمو چپ -4

 رانن ه

: هرر کر ام از داشربورد زیر سمو راسرو-5

  پیر ا کنر  و اشرکات جیزات الکتریکی اگر 

این اسرو کره بعضری از  شود، عتمونفعا  

برا فیروز  سوخته اسو.فیوز سوخته رافیوزها 

 کنی .تعوی  مشابه 

قرررار  offسرروئیچ را در  الررو خرراموش -1

 دهی .

 درپوش جعبه فیوز را باز کنی .-2

اطتعات و جزئیات مربوط به آن ق رمتی -3

از سی ررتم کرره فیرروز مربرروط برره آن دچررار 

مشک  ش ه را با توجه بره جر و  بره دقرو 

 مطالعه کنی .

 برداری .آن مخصو   نبرفیوز را با ا-4

 .یا نه سوختهببینی  فیوز-5
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 موتور دسته سیمجعبه فیوز 

وترور مری توانیر  ممحفظه با باز کردن درب 

و آن را  را برراز کنیرر درپرروش جعبرره فیرروز 

بررسی کنی . بعر  از تعروی  فیروز درپروش 

 فیوز را به دقو ببن ی .

 طرح فیوز موتور

 

 
 

 

 

 

 

 میزان ش ت جریان و کارکرد فیوز موتور

 عملکرد سرعو جریان شماره

F1 30 A سرعو کم فن 

F2 30 A سرعو باالی فن 

F3 60 A  ( گرمکن )دیز 

F4 ----- ------ 

F5 10 A سن ور اک یلن عقب 

F6 10 A سن ور اک یلن جلو 

F7 15 A چراغ ترمز 

F8 15 A فن کنترلر 

F9 15 A ECU موتور 

F10 30 A  برقیپمپ وکیوم  

F11 15 A انلکتور 

F12 15 A  کوئ 

F13 ----- ----- 

F14 ----- ----- 

F15 ----- ----- 

F16 ----- ----- 
F17 ----- ----- 

F18 ----- ----- 

F19 ----- ----- 

F20 ----- ----- 

F21 ----- ----- 

F22 ----- ----- 

F23 ----- ----- 

F24 ----- ----- 
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 دسته سیم باتری جعبه فیوز

با باز کردن درب محفظه موترور مری توانیر  

درپرروش جعبرره فیرروز را برراز کنیرر  و آن را 

ی . بعر  از تعروی  فیروز درپروش بررسی کن

 فیوز را به دقو ببن ی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه و طرح مح  قهرار گهرفتن جعبهه 

 فیوز

 
 

 

 

 

 عالکرد وآمپراژ فیوزنا

 عملکرد سرعو جریان شماره

F1 ---- ----- 
F2 7.5 A استارت 

F3 5 A ABS 
F4 15 A  

F5 15 A ای  پمپ /

ای  فیلتر 

  )دیز (

F6 30 A ECU وتور/ م

 فیوز اعلی

F7 10 A  سوکو

 دیاگ

F8 25 A ABS 
 سوپاپ

F9 30 A AM2 
F10 40 A  پمپABS 
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 سر باتری جعبه فیوز

با باز کردن درب محفظه موترور مری توانیر  

درپرروش جعبرره فیرروز را برراز کنیرر  و آن را 

یروز درپروش بررسی کنی . بعر  از تعروی  ف

 فیوز را به دقو ببن ی 

 
 

 

 

 

 پراژ عملکرد و آم
 عملکرد سرعو جریان شماره

F1 60 A پشو آمپر 

F2 120 A مدینا 

F3 120 A ) گرمکن )دیز 

F4 50 A باتری 

F5 50 A  فیوز دسته سیم

 موتور
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 جعبه فیوز سات رانمده

درپرروش جعبرره فیرروز را برراز کنیرر  و آن را 

بررسی کنی . بعر  از تعروی  فیروز درپروش 

 ی .فیوز را به دقو ببن 

 آمپر و کارکرد فیوز سات رانمده
 عملکرد سرعو جریان شماره

F1 15 A کولر 

F2 5 A ECU – IG 

F3 15 A باتری 

F4 10 A چراغ دن ه عقب 

F5 -----  

F6 -----  

F7 15 A چراغ سقف 

F8 10 A برف پاک کن 

F9 10 A  

F10 15 A فن ک 

F11 15 A جلو کن پاک برف 

F12 ---- ----- 

F13 ---- ----- 

F14 7.5 A نورپایین سمو راسو 

F15 7.5 A نورپایین سمو چپ 

F16 7.5 A رادیو 

F17 7.5 A پشو آمپر 

F18 7.5 A چراغ عن وق عقب 

F20 7.5 A نور باالی راسو 

F21 10 A نور باالی چپ 

F22 20 A چراغ جلو 

F23 10 A مه شکن عقب 

F24 20 A قف  مرکزی 

F25 7.5 A کولر لرکنتر 

F26 15 A مه شکن جلو 

F27 15 A بوق 

F28 20 A AMI 
F29 20 A شیشه باالبر 

F30 40 A IG2 

F31 ---- ---- 

F32 10 A  رادیو / آینه 

F33 10 A پشو آمپر 

F34 10 A چراغ سقف 

F35 15 A فتشر 

F36 ---- ---- 

F37 ---- ---- 

F38 ---- ---- 

F39 ---- ---- 
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 ه فیوز سات سرنشینفیوز جعب

درپرروش جعبرره فیرروز را برراز کنیرر  و آن را 

بررسی کنی . بعر  از تعروی  فیروز درپروش 

 فیوز را به دقو ببن ی .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد و آمپرای

 عملکرد سرعو جریان شماره

F1 ---- ---- 
F2 30 A فن بخاری جلو 

F3 ---- ---- 

F4 ---- ---- 

F5 ---- ---- 

F6 30 A ر عقبفن کول 

F7 ---- ---- 

F8 15 A عقب بخاری 

F9 10 A ایربگ 

F10 7.5 A گرمکن آینه 

F11 25 A گرمکن عقب 

F12 ---- ---- 
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توجه : جهت اطالع از آخرین وضعیت  

نمایندگی های خدمات پس از فروش 

سازه های خودرو دیار به آدرس سایت      

irookhodro.comwww.n        این

مراجعه  و یا شماره تلفن   شرکت

( واحد  130و یا  106داخلی )  49713

 امور نمایندگان تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

جهت ارتباط با واحد فروش و خدمات 

  نیرو خودرو آسیاپس از فروش 

مجری انحصاری فروش و خدمات پس 

ودرو به آدرس ذیل از فروش دیار خ

.عه فرماییدمراج  

        

          

  

           

 

           

                     آدرس سایت شرکت نیروخودرو:

khodro.com-www.diar  

   www.nirookhodro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ارتیاط با شرکت
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و انتقادات(پیشنهادات،)شکایاتمرکز ارتباط با مشتریان:

160داخلی 021-49713تلفن

ایمیلCRM@nirookhodro.com

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/.
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 نشانی مرکز فروش و خدمات پس از فروش:

1پالک  -نبش خیابان سپاه اسالم –جاده قدیم کرج  13کیلومتر  –تهران  

 44907842فاکس :     49713  تلفن:   

نشانی کارخانه دیار خودرو:

ایپاجنب شهرک صنعتی س شهرستان گلپایگان – –استان اصهان 

03517248010تلفن کارخانه :

 نشانی دفتر مرکزی:

131پالک  سرو غربی – میدان کتاب – سعادت آباد – تهران – 

021-22072855فاکس:             021 – 22376261-22096046تلفن: 

V;11.95
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