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راهنمای محصول و گارانتی
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از
- امکانات خودرو و نحوه استفاده بهینه از آن

- ضوابط استفاده از خدمات گارانتی
- شرایط بهره مندی از خدمات امداد خودرو

تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، بزرگراه شهید لشگری

کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره 1

کد پستی 1۳۸۹۹1۳۶۵۷  
تلفن: 4۸۹01 )021(

نمابر: 1- 44۹۳4000 )021(
مرکز پیامک: ۳000۳

info@ikco.ir :پست الكترونیكی
www.ikco.ir  :پایگاه اینترنتی
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خریدار گرامی
ضمن تشكر از شما براي خريد محصول شركت ايران خودرو، تبريك ما را به جهت اين انتخاب پذيرا باشيد. اميدواريم خودروي جديد بتواند در لحظات شاد زندگي شما سهمي داشته باشد.
شركت ايران خودرو در تالش است تا همزمان با ارتقاء كيفيت محصوالت خود، با ارائه خدمات بهتر رضايت شما را جلب نمايد و اعتقاد داريم كه اين رضايتمندي، كليد طاليي در 

موفقيت ما خواهد بود.
در اين راستا كتابچه راهنماي محصول و گارانتي تهيه شده است تا در استفادة صحيح از امكانات وسيلة نقليه و نحوة رانندگي با آن و نيز شرايط بهره مندي شما از خدمات گارانتي 

و امدادي به شما كمك نمايد. لذا بهتر است همواره آن را در محفظة داشبورد خودرو نگهداري كنيد.
براي استفادة آسانتر، اين كتابچه به دو قسمت كلي "راهنماي محصول" و "راهنماي گارانتي" تقسيم شده است.

در راهنماي محصول به مشخصات و امكانات محصول، نكات ايمني و عملكردي براي رانندگي و نگهداري از خودرو، اطالعات فني و ... در قالب فصل هاي قبل از رانندگی، رانندگی، 
نگهدارى خودرو، فوریت هاى فنی، اطالعات فنی اشاره شده است.

در راهنماي گارانتي شرايط استفاده از خدمات گارانتي خودرو و نيز نحوه بهره مندي از خدمات امداد خودرو ايران در فصل هاي كليات، سرویس ها، قانون و آیين نامه حمایت از 
حقوق مصرف كنندگان و خدمات امدادى و طالیی امداد خودرو ایران تشريح گرديده است.

توجه داشته باشيد كه در صورت فروش خودرو قبل از اتمام دوره گارانتي، اين كتابچه را به منظور اطالع خريدار از مشخصات خودرو، حقوق خود و شرايط گارانتي به ايشان تسليم 
نماييد. بديهي است عدم اطالع خريدار از اطالعات مندرج در اين كتابچه، حقي را براي ايشان ايجاد نخواهد كرد.

نكات مهم:
- در اين كتابچه به امكانات و مشخصات همه مدل هاي اين خودرو اشاره شده و ممكن است بخشي از اطالعات مندرج در مورد خودروي شما صادق نباشد. مواردي كه اختصاص به

برخي از مدل ها دارد، با عالمت ستاره )*( و توضيح "درصورت نصب در خودروي شما" مشخص گرديده است.
- نظر به اهتمام شركت ايران خودرو بر توجه به مسايل محيط زيستی، در اين كتابچه موارد و نكاتي كه الزم است در راستاي حفاظت از محيط زيست مورد توجه قرار گيرد با نماد 

 مشخص شده است.
عبارات خاص:

اخطار
عدم توجه به دستورات ویژه كه در كادرهاى اخطار همراه با  این عالمت درج شده، ممكن است باعث آسيب جدى و به خطر افتادن سالمت راننده و یا سرنشينان خودرو شود.

هشدار
عدم توجه به دســتوراتی كه در كادرهاى هشــدار دهنده همراه با این عالمت درج شده است احتمال تصادف یا آســيب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.
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قفل و بازكردن درها
درهاى جانبی- درصندوق عقب- دریچة باک

1- با اســتفاده از كليد: برای بازكردن در، دستگيرة 
بيرونی را باال بكشيد.

از داخل: كليد قفل كن داخلی را فشار دهيد، درها قفل 
می شوند؛ برای باز كردن قفل، كليد را باال بكشيد و برای 

گشودن در، دستگيره را بكشيد.

* درصورت نصب در خودروی شما

1
۳

2

2- با استفاده از كليد)سوئيچ( و قفل مركزى:
كلية درها، درصندوق عقب و دريچة باک را می توان همزمان 
به وسيله كليد)ســوئيچ( از بيرون خودرو و يا با استفاده از 

كليد قفل كن درهای جلو از داخل، قفل يا باز كرد.
ضمنا با استفاده از دكمه قفل كن درهاي جلو فقط مي توان 
درب صندوق را قفل نمود و باز كردن آن بايد توسط سوئيچ 

انجام پذيرد.*
سوارى: پس از قفل كردن درها به وسيلة قفل مركزی، در 
صندوق عقب را می توان با استفاده از كليد و چرخانيدن 

آن به سمت چپ )از A به B( باز كرد.

۳- به وسيلة كنترل از راه دور: *
كليد كنترل از راه دور را به سمت خودرو بگيريد.

- دكمة۱ را برای بازكردن فشار دهيد. )سيستم دزدگير 
خاموش می شود(

- دكمة2را برای قفل كردن فشار دهيد. )سيستم دزدگير 
روشن می شود(

- با دوبــار زدن پی در پی يا در بعضــي از مدلها با نگه 
داشتن ۵ ثانيه اي  كليد 3، در صندوق باز می شود.*

)Jack Knife دكمه 4 )ضامن سوئيچ تاشو يا -

توجه: فشاردادن متوالی دكمه ها با فاصله زمانی 
كوتاه، باعث می شود عملكرد آنها به مدت 2۰ ثانيه 

متوقف شود.

باز و بسته كردن درها
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هشدار
- از پــارک كــردن خــودرو در مكان های خلوت 

خودداری كنيد.
- خودرو را در مكان های تاريك پارک نكنيد.

- هرگز اسناد و مدارک خودرو يا كليدهای يدكی 
را در داخل خودرو جا نگذاريد.

- اگر پاركينگ داريد، از آن استفاده كنيد و حتماً 
سوئيچ را برداريد.

نكات ایمنی پيشگيرى از سرقت خودرو
هموار نكات زير را هنگامی كه خودرو را حّتی برای چند 

دقيقه ترک می كنيد، رعايت كنيد:
۱- پنجره ها را كاماًل ببنديد.

2- اشــيای قيمتی را با خود برداريد يا در صندوق عقب 
پنهان كنيد.

3- سوئيچ را جا نگذاريد.
4- فرمان را قفل كنيد )هنگامی كه ماشين خاموش است 

با كمی چرخاندن، فرمان قفل می شود(
۵- همه درها را قفل كنيد.

عالوه بر رعايت نكات باال، خود شما هم می توانيد تدابيری 
بينديشيد كه امكان سرقت خودروی خود را كاهش دهيد.

قفل هاى ایمنی محافظت از كودكان
ايــن قفل ها در درهای عقب خودرو، زير قفل اصلی قرار 
گرفته اند و از باز شدن درهای عقب از داخل جلوگيری و 

مستقل از سيستم قفل مركزی عمل می كنند.
برای قفل كردن زائده را به سمت پايين بفشاريد.

باز و بسته كردن درها
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قفل و بازكردن دِر موتور
از داخل: دســتگيرة داخلی زير داشــبورد را بكشيد تا 

چفت آن رها شود.

از بيرون: ضامن زير دِر موتور را به سمت خود بكشيد تا 
زبانة ايمنی قفل نيز خالص شود. برای باز نگهداشتن دِر 

موتور از ميلة اتكاء استفاده كنيد.

برای بستن، ميلة اتكاء را پايين بياوريد و در را از فاصله 
تقریباً ۳0 سانتيمترى رها كنيد؛ مطمئن شويد كه دِر 

موتور كاماًل قفل شده باشد.

باز و بسته كردن درها
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تعویض باترى سوئيچ كنترل از راه دور
اگر المپ نشــانگر روی سوئيچ چشــمك نزند يا كليد 

درست عمل نكند، الزم است باتری را عوض كنيد.
۱- قسمت ۱و2 را از روی خط مشخص شده در تصوير 

)الف( به كمك فشار دست جدا نماييد.
2- ســپس بخش فوقانی و تحتانی قسمت2 را از روی خط 
مشخص شده در تصوير )ب( به كمك فشار دست جدا نماييد.

3- باتــری خالی را برداريد و باتــری جديد را جايگزين 
كنيد. مطمئن شــويد كه باتری به درستی در جای خود 

قرار گرفته است.
از باتری CR 2032 استفاده كنيد.

4- بخش فوقانی و تحتانی را روی يكديگر قرار داده و با 
فشار دست جا بزنيد.

۵- قســمت ۱ و 2 را بر روی هم قرار دهيد و با فشــار 
دست جا بزنيد.

اخطار:
از قــرار دادن كنتــرل از راه دور يا باتری در دســترس 
كودكان به شــدت پرهيــز نماييد زيــرا بلعيدن باتری 
می تواند منجر به مرگ گردد. در صورت بلعيده شــدن 

سريعاً به مراكز درمانی مراجعه نماييد.

عوض كردن باترى كنترل از راه دور*
اگر كليد درســت عمل نكند، الزم است باتری را عوض 
كنيد. برای تعويــض باتری، ابتدا پيچ را باز كنيد و قاب 
پشت سوئيچ را با فشار مناسب به شكاف مابين قاب باال و 
پايين، جدا كنيد. باتری مورد تأييد CR 2032 می باشد.

به یاد داشته باشــيد، حتی هنگامــی كه باتری های 
كنترل از راه دور خالی شده اند، سيستم قفل مركزی با 
استفاده از كليد عمل می كند. حتی المقدور از باتری های 

مستعمل استفاده نكنيد.

* درصورت نصب در خودروی شما

اخطار
از نگهــداری باتری های مســتعمل در خانه يا 
رهاسازی آنها در طبيعت خودداری كنيد، آنها 
را در اختيــار ســازمان هايی كه مســئوليت 
جمــع آوری و بازيافت اينگونه باتری ها را دارند 

قرار دهيد.
- از قــرار دادن كنتــرل از راه دور يا باتری در 
دسترس كودكان به شــدت پرهيز نماييد زيرا بلعيدن 
باتری می تواند منجــر به مرگ گردد. در صورت بلعيده 

شدن سريعاً به مراكز درمانی مراجعه نماييد.

باز و بسته كردن درها
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)Immobilizer( سيستم ضد سرقت خودرو

 )Immobilizer( سيستم ضد سرقت خودرو
اين سيســتم، پس از لحظاتی از خاموش شدن موتور، 
سيستم الكترونيكی موتور را كنترل نموده و بدينوسيله 
از روشــن شدن موتور توسط كســی كه كليد اصلی را 

ندارد، جلوگيری می كند.
با تجهيز خودرو به سيستم ايموباليزر، تنها با استفاده از 
دو عدد ســوئيچی كه در هنگام تحويل خودرو به مالك 

تحويل گرديده است، خودرو روشن خواهد شد.

توجه:
-كپی كردن تيغه كليد برای روشــن شدن خودرو كافی 
نيست. برای داشتن سوئيچ های بيشتر به درخواست 
مالك خــودرو در نمايندگی های مجــاز ايران خودرو 

امكان تكثير كليد با دستگاه دياگ وجود دارد. 
- درپالک كليد شــماره ای حك شــده است كه برای 

تعويض كليد به آن نياز خواهيد داشت. بنابراين پالک 
را در جای امنی نگهداريد و هرگز آن را داخل خودرو 

قرار ندهيد.
به موارد زير برای نگهداری و اســتفاده بهتر از خودروی 

خود توجه فرمائيد:
۱- بــا توجه به اينكــه درون كليدهای خودروی شــما 
تراشه های الكترونيكی ظريفی جا داده شده اند كه حافظة 
آنها حاوی اطالعات كد كليد شما می باشد، حتی االمكان از 
قرار دادن سوئيچ خودرو درمكان هايی كه دارای ميدان های 

مغناطيسی و الكتريكی قوی هستند خودداری فرماييد.
2- هنگام تحويل خودرو به همراه كليدها كارتی به شكل 

روبرو تحويل مالك خودرو می گردد.
وجود اين كارت در موارد مربوط به ازدياد كليد ) از 2 به 
ماكزيمم ۵ عدد( و يا جايگزين كردن كليدهای گمشده، 
تعويض يونيت الكترونيكی سيستم الكترونيكی سيستم 
ضد سرقت )ايموبياليزر( و يا تعويض يونيت الكترونيكی 
كنترل موتور )ECU( به همراه اســناد مالكيت خودرو 
ضروری می باشــد. لذا در نگهداری ايــن كارت همراه با 

اسناد خودرو دقت بفرماييد.
شــايان ذكر اســت در صورت فقــدان كارت عمليات فوق 
امكانپذير نبوده و بايد تمامی سيستم تعويض گردد. هزينه های 

ناشی از اين بی دقتی به عهده مالك خودرو می باشد.

توجه:
در اثر ضربة شــديد و يا افتــادن ريموت، احتمال 
شكســتگی اجزاء داخلی ريمــوت و عدم عملكرد 
سيستم ضدسرقت خودرو )ايموباليزر( وجود دارد.

هشدار
- سيســتم ضد ســرقتی كه خودروی شــما به 
آن تجهيز گشــته اســت، از مطمئن ترين انواع 
سيســتم های حفاظتی می باشد كه بدون انجام 
عمليات خاصی، منجر به باال رفتن ضريب امنيتی 
خودرو می گــردد. البته موضوع فوق نبايد باعث 
ســهل انگاری مالكين خودرو نسبت به حفاظت 

كافی از خودروی شخصی شود.
- هرگونه تعميرات و يا تغيير بر روی سيستم ضد 
سرقت )جعبه الكترونيكی، ســيم كشی، غيره( 

اكيداً ممنوع می باشد.
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شيشه باالبر برقی

* درصورت نصب در خودروی شما

شيشه باالبر برقی:
1( شيشه باالبر برقی راننده:

يا بكشيد،  حالت دستی: كليد را به آرامی فشار دهيد 
شيشه به محض رها كردن كليد از حركت باز می ايستد.
حالت خودكار: كليد را محكم و پيوسته فشار دهيد يا 

بكشيد، شيشه كاماًل باز يا بسته می شود.
تمامي حاالت سوئيچ  در  )باز شدن خودكار شيشه ها 

امكان پذير است.(*
مي بايست  خودكار  حالت  به  شيشه ها  بستن  )جهت 

موتور روشن باشد(.*
2( شيشه باالبر برقی سرنشين

3( شيشه باالبر برقی سمت چپ عقب
4( شيشه باالبر برقی سمت راست عقب

باالبرهای عقب: اين كليد  ۵( كليد قفل كنندة شيشه 
گردد.  می  عقب  باالبر  شيشه  كليدهای  عملكرد  مانع 
شيشه باالبرهای برقی جلو و عقب در صورتی كه سوئيچ 

باز باشد، عمل خواهند كرد.

توضيح اينكه هر سرنشين مي تواند شيشه سمت خود 
را با استفاده از كليد مربوطه باز و بسته كند.

اخطار
- هيچگاه خودرويی را كه در آن كودک )يا حيوانی( قرار دارد و كارت كليد نيز درون آن می باشد، ترک نكنيد، 
در واقع كودک )يا حيوان( می تواند شيشه باالبرهای برقی را فعال كنند و باعث گيركردن بخشی از بدن)گردن، 
بازو، دســت و...( بين شيشــه شود و اين امر می تواند منجر به وارد آمدن جراحات جدی گردد. در صورت گير 

كردن توسط شيشه، بالفاصله با فشردن كليد در جهت مخالف مشكل را حل كنيد.
- ماندن انگشــت، دست و سر ميان شيشة برقی در حال بسته شدن، می تواند جراحات جدی ايجاد كند. بسته 

شدن غير صحيح شيشه ها می تواند باعث جراحات شديد بشود.
- شيشه باالبرهای برقی خودرو با وجود سيستم حفاظتی ضد مانع تنها از وارد شدن صدمات شديد در اثر اعمال 

نيروی زياد جلوگيری می كند. لذا توصيه می شود همواره احتياط معمول را رعايت كنيد.
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بسته شدن خودكار شيشه ها
اين سيســتم باعث می شــود كه راننده هنگام خاموش 
كــردن خودرو و قفل كــردن درهای خــودرو از طريق 
ريموت كنترل، پنجره های خودرو يك به يك چك شده 
و هر كدام كه پايين باشــد، شيشه تا انتها باال داده شود. 
اين سيستم امنيتی خطرات ناشی از فراموش كردن باال 
بردن شيشه ها را برطرف می كند و باعث می شود راننده با 

آسودگی خودروی خود را ترک نمايد.

* درصورت نصب در خودروی شما

شيشه باالبرهاى هوشمند*
سيستم جديد شيشه باالبرهای هوشمند كه برای خودروی 
شــما در نظر گرفته شده است، دارای يك برد الكترونيكی 
است كه توسط آن قابليت های زير به سيستم افزوده می شود:

)Anti Pinch( ۱- سيستم ايمنی ضد مانع
2- بسته شدن خودكار شيشه ها پس از ترک خودرو

3- فرمان جابجايی خودكار شيشه های 4 در
4- توقف آرام شيشه ها در انتهای مسير

اخطار
شيشــه باالبرهای برقی خودرو با وجود سيســتم 
حفاظتی ضد مانع تنها از وارد شدن صدمات شديد 

در اثر اعمال نيروی زياد جلوگيری می كند.
لذا توصيه می شــود همواره احتيــاط معمول را 

رعايت كنيد.

هشدار
همــواره پيش از ترک كامل محل توقف خودرو، از 
بسته شــدن اتوماتيك هر چهار شيشه، اطمينان 

حاصل فرمائيد.

  )Anti pinch( سيستم حفاظتی ضد مانع
سيســتم )Anti pinch( يك سيستم ايمنی است كه 
از خطرات ناشــی از به دام افتــادن اعضای بدن هنگام 
باال رفتن شيشــه های خودرو جلوگيری می كند. در اين 
سيستم چنانچه شيشه هنگام باال رفتن، با مانعی برخورد 
كند، متوقف شده، سپس در جهت عكس حركت می كند. 
بــه اين ترتيب از صدماتی كه همــواره و حتی در برخی 

موارد جان كودک را تهديد می كند، پيشگيری می شود.
عالوه بر اين با توجه به مكانيزم حفاظتی سيســتم ياد 
شده ســبب افزايش طول عمر مفيد شيشه باالبرها در 

خودرو می گردد.

شيشه باالبر هوشمند
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شيشه باالبر هوشمند

زير است:
۱- شيشه را تا انتها پايين ببريد.

2- شيشــه را تا انتها به صورت دستی باال ببريد. )توجه 
داشته باشيد حالت اتوماتيك فعال نمی باشد.(

3- پس از رسيدن شيشه به انتهای مسير، كليد به مدت 
يك ثانيه نگه داشته شود.

فرمان جابجایی خودكار ۴ شيشه درها *
اين سيســتم امكان باال و پايين بردن شيشــه ها هم به 
صورت دستی و هم به صورت خودكار برای هر 4 شيشه 

فراهم می نمايد.
در خودروهای معمولی تنها عملكرد شيشه باالبر سمت 

راننده به صورت خودكار می باشد.

- حالت دستی:
كليد شيشه باالبر را فشار داده و نگه داريد وقتی كليد را 

رها كنيد شيشه خواهد ايستاد.

- حالت خودكار:
با يكبار فشار دادن كوتاه كليد شيشه باالبر، شيشه كاماًل 

بسته و يا باز می شود. 
سيستم جديد شيشــه باالبرهای خودروهای سفارشی 
امكان باال و يا پايين بردن شيشه ها، هم به صورت دستی 
و هم به صورت خودكار بــرای هر چهار پنجره را فراهم 
می كند. چنانچه كليــد باال)يا پايين( را برای يك لحظه 
فشار داده و سپس رها كنيد، شيشه به صورت خودكار تا 
انتهــا باال )يا پايين( می رود. چنانچه كليد باال )يا پايين( 
را فشار داده و برای مدت بيشتری نگه داريم، تا هنگامی 
كه كليد را رها نكرده ايم شيشــه به سمت باال )يا پايين( 
حركت كرده و هنگامی كه كليد را رها كنيم حركت آن 

متوقف می شود.

توقف آرام شيشه ها در انتهاى مسير *
در اين سيســتم سرعت شيشه به هنگام پايين آمدن در 
انتهای مســير به صورت اتوماتيك كم شده و بدون آنكه 

ضربه ای به در وارد كند می ايستد.
ايــن قابليت، صدای آزاردهنده ناشــی از توقف ناگهانی 
شيشه در انتهای مســير را حذف و عمر قطعات داخلی 

در را افزايش می دهد.
)آشكار است كه سيستم Anti pinch در حالت خودكار 
فعال اســت و چنانچه مانعی در مسير باال رفتن شيشه 
قرار گيرد، حركت شيشه متوقف شده و در جهت عكس 

حركت می كند.(

توجه:
شيشه باالبر هوشمند مجهز به حسگری )سنسور( است 
كه موقعيت شيشــه را با دقت باال در هر لحظه در حافظه 
ثبت می كند. برای تشخيص نقاط ابتدايی و انتهايی دامنه 
حركت شيشه، تنظيم های اوليه سيستم الكترونيكی شيشه 
باالبر در كارخانه انجام شــده اســت. چنانچه به هر دليل 
از جمله بازكردن ســر باتری، تغذيه دائم سيستم شيشه 
باالبر قطع شود، تنظيم های اوليه از حافظه پاک می شود 
و قابليت های جديد شيشــه باالبرهای هوشمند غيرفعال 

می شود.
پس از اتصال مجدد تغذيه دائم، نياز است تنظيمات اوليه 
و راه اندازی شيشــه يك بار ديگر انجام شود. مراحل اين 
كار كه به راحتی و توسط فرد قابل انجام است كه به شرح 

اخطار
هنــگام تنظيم كردن سيســتم، عملكرد 

Anti pinch  فعال نمی باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

تنظيم پشتي صندلي برقي*

جلو و عقب بردن صندلی جلو و عقب بردن صندلی

تنظيم پشتی صندلی دستی

تنظيم ارتفاع پشتی سر

تنظيم ارتفاع صندلی

صندلی ها
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صندلی ها

جلو و عقب بردن صندلی
۱- اهرم را به طرف باال بكشيد.

2- صندلی را )با فشار بدن( به حالت مطلوب ببريد.
3- اهرم را رها كنيد تا قفل شود. قبل از رانندگی مطمئن 

شويد صندلی در وضعيت خود محكم است.

تنظيم پشتی صندلی
۱- اهرم را به طرف باال بچرخانيد.

2- صندلی را )با فشار بدن( به حالت مطلوب ببريد.
3- اهــرم را رها كنيد تا قفل شــود. قبــل از رانندگی 

مطمئن شويد صندلی در وضعيت خود محكم است.

اخطار
- دقت كنيد هنگام حركت، سرنشينان جلويی خودرو با پشتی صندلی خوابيده سفر نكنند. كمربندهای ايمنی در حالتی قابليت 

كامل خود را دارند كه زاويه پشتی نسبت به خط عمود حدود 2۵ درجه باشد.
- درهنگام حركت خودرو، از تنظيم صندلی خودداری كنيد.

- درصــورت نصب روكــش دوم صندلي ها دقت نماييد كه بندهاي نگهدارنده روكش مانع حركت ميله هاي تنظيم موقعيت 
صندلي راننده نگردند، جهت نصب روكش دوم به نمايندگي هاي مجاز مراجعه نماييد.

- باز و بستن صندلي مي بايست مطابق پروسه انجام گردد و نكات ايمني رعايت شود لذا درصورت نياز به باز و بستن صندلي ها 
حتما به نمايندگي هاي مجاز مراجعه نماييد.

تنظيم ارتفاع صندلی
برای تنظيم، روی صندلی بنشينيد. برای افزايش ارتفاع 
صندلی اهرم را به طرف باال بكشيد. برای كاهش ارتفاع 

صندلی اهرم را به طرف پايين بفشاريد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

تنظيم برقی پشتی صندلی
پس از باز كردن سوئيچ، كليد تنظيم برقی كنار صندلی را 
برای تنظيم پشتی بفشاريد تا پشتی صندلی در وضعيت 

دلخواه ثابت گردد.

تنظيم ارتفاع پشتی سر
برای تنظيم ارتفاع پشتی سر، آن را به طرف باال بكشيد 
تا هم سطح پشت سر شود. برای كاهش ارتفاع، آن را به 

طرف پايين بفشاريد.
)ابتدا قفل ضامن را به ســمت داخل فشــار داده سپس 

پشت سری را به سمت باال يا پايين بكشيد(*
توجه: با توجه به اينكه بيرون آوردن پشتی سر به نيروی 
زيادی نياز دارد كه ممكن است به صندلی صدمه بزند، جز 

در موارد ضروری از بيرون كشيدن آن خودداری كنيد.

وضعيت سر نسبت به پشتی سر
پشتی سر برای محافظت سر از عقب رفتن شديد هنگام تصادف 
يا توقف های ناگهانی طراحی شده است. تنظيم صحيح آن خطر 

آسيب رسيدن به سرو گردن را كاهش می دهد.
ضمناً پشتی سر در موقعيت خود، قابل چرخش به جلو و 

عقب است )مطابق شكل باال(

اخطار
- مطمئن شويد هنگام پايين آوردن صندلی، پای 

سرنشين عقب زير صندلی نباشد.
- در هنــگام حركــت خــودرو از تنظيم صندلی 

خودداری كنيد.
- با توجه به اينكه پشتی سر يك وسيله ايمنی 
است، از وجود آن و صحيح قرار گرفتن آن در 

جای خود اطمينان حاصل نماييد.

اخطار
جهت كاهش صدمــات جانی و ايمنی به راننده و 
سرنشــين جلو، الزم است تنظيمات ارتفاع پشتی 
ســر و وضعيت سر نسبت به پشــتی سر، مطابق 

تصاوير فوق حتماً رعايت گردد.

صندلی ها
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صندلی ها

صندلی هاى عقب: در پژو پارس صندلی عقب يكپارچه 
می باشد. برای بازكردن آن وسط لبة جلوی تشك را كمی 
باال بكشيد تا زبانة قالب های طرفين تشك از محل خود 
بيرون بيايند، سپس تشك را از زير پشتی بيرون بياوريد. 
برای بازكردن پشتی، از داخل صندوق عقب، موكت پشت 
را كنار زده با قالب مخصوصی زبانه های قالب پشتی را از 
محل خود خارج كنيد و همزمان پشتی را باال بكشيد تا 

قالب های بااليی آن نيز آزاد شوند.

اخطار
مطمئن شــويد هنگام پايين آوردن صندلی، پای 

سرنشين عقب زير صندلی نباشد.
- با توجه به اينكه پشــتی سر يك وسيله ايمنی 
اســت، از وجود آن و صحيح قرار گرفتن آن در 

جای خود اطمينان حاصل نماييد.
- هيچ وسيله ای نبايد در كف خودرو )قسمت جلو 
طرف راننده( وجود داشــته باشد. زيرا در حالت 
ترمز شديد، اين وســايل می توانند به زير پدال 

بلغزند و مانع استفاده از پدال ها شوند.
- در هنــگام حركــت خــودرو از تنظيم صندلی 

خودداری كنيد.

هشدار
از قرار دادن كفپوش اضافی و ضخيم در زيرپای راننده خودداری شــود، زيرا كفپوش غيراســتاندارد مانع از طی 

شدن كامل كورس پدال كالچ و سهولت در تعويض دنده می گردد.
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بستن كمربند
كمربند را به آرامی از روی شــانه و ســينه عبور دهيد 
و مطمئن شــويد تاب نخورده باشــد. زبانة فلزی آن را 
در قفــل مخصوص داخل و با صدای تق، از قفل شــدن 
آن اطمينان حاصل كنيد. با انجام اين عمل در كمربند 
ايمنی ســمت راننده، چراغ هشــداردهنده روی صفحه 

نمايش جلوی داشبورد ديجيتال خاموش خواهد شد.

آزاد كردن كمربند ایمنی
دكمــة قرمز رنگ روی قفــل كمربند را فشــار دهيد. 
كمربندهــا طوری طراحی شــده اند كه اســكلت بدن 
)لگن،قفسه سينه و شانه ها( را در برگيرند و تنها زمانی 
مفيد و امن هستند كه صندلی در حالت نزديك به عمود 

قرار داشته باشد.

اخطار
كمربندها تنها زمانی مفيد و امن هستند كه صندلی 
در حالت نزديك به عمود قرار داشــته باشد. اجازه 
ندهيد هنگام حركت، سرنشــينان جلويی خودرو 
از صندلی های با پشــتی خوابيده استفاده كنند با 
انجام اين عمل در كمربندهای ايمنی در ســمت 
راننده، چراغ هشداردهنده روی صفحه نمايش جلو 

داشبورد ديجيتال خاموش خواهد شد.

اخطار
- برای اينكه از كارايی كمربند ايمنی كاسته نشود، 
آسيب  از  جلوگيری  كمربند جهت  بستن  از  بعد 
بر روی شانه قرار داده  نوار كمربند  ديدگی شانه 
شود، اطمينان حاصل كنيد كه پشتی صندلی ها در 

محل مناسب و صحيح قرار گرفته باشد.
- از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده 
به داخل قفل كه باعث درســت عمل نكردن قفل 

كمربند می شوند، جلوگيری كنيد.

تنظيم ارتفاع كمربند ایمنی صندلی هاى جلو
برای تنظيم ارتفاع كمربند، دكمة تنظيم ارتفاع كمربند را 
بيرون بكشيد و آن را يك يا چند پله باال يا پايين ببريد.

از نظر ايمنی بهتر اســت كودكان تنها از صندلی عقب 
خودرو استفاده كنند.

كمربند مجهز به سيستم محدود كننده نيرو
به هنگام تصادف از قسمت جلو، ايمنی در صندلی های جلو 
بواسطه وجود كمربندهای ايمنی مجهز به محدود كننده 
نيرو بهبود بيشتری يافته و با اين مكانيزم  به هنگام تصادف، 

ميزان نيرو بر روی قفسه سينه سرنشين كاهش می يابد.
كمربند ايمنی با محدود كننده نيرو فقط يك بار و آن هم 
در زمان فعال شدن كيسه هوا، می تواند عمل نمايد و پس 
از آن بايد در اسرع وقت كمربندها توسط نمايندگی های 

مجاز ايران خودرو تعويض گردند.

كمربندهاى ایمنی
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كمربندهاى ایمنی

توصيه هاى ایمنی در مورد كمربندها
كمربندهای ايمنی خودروی شما برای اندازه های افراد بالغ طراحی و تنها برای استفادة يك نفر در نظر گرفته شده است. همواره از بسته بودن كمربند ايمنی همة سرنشينان اطمينان 

حاصل كنيد و به هشدارهای زير عمل كنيد:

- هرگز اجازه ندهيد هنگام حركت، سرنشينان پشتی صندلی خود را بيش از حد بخوابانند. كمربندهای ايمنی در حالتی قابليت كامل خود را دارند كه زاوية پشتی نسبت به خط 
عمود حدود 2۵ درجه باشد.

- كمربندهای ايمنی را طوری تنظيم كنيد كه خالصی نداشته باشند. هنگام حركت، تسمة كمربند را از بدن دور نكنيد. جهت عملكرد درست، كمربند ايمنی بايد هميشه در تماس 
كامل با بدن باشد.

- تسمه پايينی كمربند نبايد از روی شكم عبور كند بلكه محل صحيح عبور آن از ناحيه لگن است. تسمة مورب بايد از روی شانه و قفسة سينه بگذرد بدون اينكه به گردن فشار آورد.
- قبل از بستن كمربند، اشيای سخت، تيز يا شكستنی چون قلم، كليد، عينك و مانند آن را از لباس خود جدا كنيد. مراقب باشيد كمربند تاب نخورده باشد و مانعی در سر راه آن 

قرار نگيرد.
- كمربندهايی را كه در تصادف شديد حساسيت خود را از دست داده اند يا ساييده شده اند، تعويض كنيد.

- در صورت امكان از كمربندها برای ثابت نگه داشتن بسته ها روی صندلی، استفاده كنيد. در تصادف ها پرتاب بسته های آزاد روی صندلی ها در داخل اتاق خودرو می تواند موجب 
جراحت های جدی شود.

- در اكثر كشورها، همة سرنشينان خودرو قانوناً ملزم به استفاده از كمربندهای ايمنی هستند، جز در مواقعی كه به دليل گواهی پزشكی از اين كار مستثنی باشند.
- بانوان باردار، بايد تسمة مورب كمربند را از شانه، ميان سينه ها و يك طرف جنين بگذرانند. در صورت داشتن هر ترديدی با پزشك خود مشورت كنيد.

- كمربندهای طرح جديد مجهز به سيستم محدود كننده نيرو جهت كنترل ميزان نيروی وارد شده به قفسه سينه سرنشين در تصادف احتمالی می باشند.
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توجه : آناتومی بدن كودكان متفاوت از بزرگساالن است 
بنابراين در تصادف ها حســاس تر هســتند. لذا در اغلب 
كشــورها براي حمل كودكان در خودروها قوانينی وضع 
شــده و استفاده از وســايل ايمنی محافظت از كودكان 
اجباري می باشــد. در كاهش ناگهانی ســرعت خودرو، 
وزن سر با توجه به ضعف نسبی عضالت گردن كودكان 

می تواند صدمات جدي به ستون مهره ها وارد سازد.
تنها در مواقعی كه ســن سرنشينان حدود ۱3 سال و يا 
قد آنها بيش از ۱3۷ ســانتيمتر باشــد، می توان آنان را 

نوجوان محسوب كرد.
در غير اينصورت جهت حفظ سالمتی كودكان از صندلی 

كودک يا بوستر )Booster( استفاده گردد.
براي حمل كودكان در خودرو از وسايل ايمنی مختلفی 
همچون صندلی كودكی كه با كمربند خودرو به خودرو 
متصل می شود يا صندلی كودكی كه از طريق قالب هاي 
ايزوفيكس به خودرو محكم می شــود و يا بوستر جهت 
تغييــر ارتفاع نشــيمنگاه كودكان بالغ تر با قد بيشــتر 

می توان استفاده كرد.

صندلی مخصوص اطفال تا سن حدود ۱۵ ماهگی )وزن 
تا ۱3 كيلوگرم( را به صورت رو به پشــت از سه نقطه به 
تسمه كمربند )كمربند با قرقره قفل شونده( محكم كنيد.

)رجوع شود به جداول نصب صندلی كودک(

صندلــی مخصوص اطفــال ۹ ماهه تا 4 ســاله )وزن تا 
۱۸ كيلوگــرم( را به صورت رو به جلو، در صندلی عقب  
خودرو مستقر و از 3 نقطه به كمربند )كمربند ساده و يا 

توسط ايزوفيكس( محكم كنيد.
)رجوع شود به جداول نصب صندلی كودک(

برچسب روی آفتابگير سرنشين

اخطار
مطابق برچسب نصب شده روی آفتابگير سرنشين، زمانی كه صندلی كودک به حالت پشت به سمت جاده در 
صندلی سرنشين جلو قرار گرفته باشد، حتماً بايد كيسة هوای سرنشين غيرفعال شود. در غير اينصورت خطر 

آسيب ديدگی شديد كودک به دليل باز شدن كيسة هوا وجود دارد.

ایمنی كودكان
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ایمنی كودكان

كــودكان 4 تا ۶ ســال )وزن مابين ۱۵ تا 2۵ كيلوگرم( 
می توانند از صندلی بوستر )Booster seat( استفاده 

كنند.
ايــن صندلی، در صندلی عقب خــودرو و رو به جلو به 
گونه ای قرار می گيرد كه كودک توســط كمربند خودرو 

در صندليش محافظت شود.
)رجوع شود به جداول نصب صندلی كودک(

كودكان ۶ سال به باال )وزن مابين 22 تا 3۶ كيلوگرم( را 
می توان با يك تشك كمكی به گونه ای در صندلی عقب 
خودرو رو به جلو نشاند، كه بتوان از كمربندهای خودرو 

برای محافظت از كودک استفاده نمود.
هنگام بســتن كمربند بر روی بوستر به نكات زير توجه 

كنيد.
كمربند بايد تا حد امكان محكم بسته شود- 
كمربند كمر بايــد از ناحيه لگن عبور كند، نه از روی - 

شكم
بند مورب بايد روی شانه قرار گيرد نه روی گردن- 

)رجوع شود به جداول نصب صندلی كودک(

ایمنی كودكان و سانروف*
خارج شــدن كودكان از ســقف بازشــوي خودرو به - 

خصوص هنگام حركت بسيار خطرناک می باشد.
حتی در ســرعت هاي پايين، ترمزگيري باعث اعمال - 

شــتاب بســيار زياد به كودک و پرتــاب او به بيرون 
می شود و ممكن است در اثر برخورد به لبه سقف باز 

شونده به گردن كودک آسيب وارد گردد.
احتمال ورود اجسام خارجی نيز به چشم كودک وجود - 

دارد.
در اثر ســرعت جريان هوا كودک ممكن اســت دچار - 

كمبود اكسيژن گردد.
در هر حال كودک شما بايد در صندلی مخصوص خود - 

محافظت شده باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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)Isofix( نصب صندلی كودک توسط ایزوفيكس
صندلی های كودک مجهز به سيســتم ايزوفيكس دارای 
دو قالب قفل شونده در پايين صندلی بوده كه به راحتی 
به دو حلقه كه مابين پشتی و كفی صندلی خودرو قرار 
دارد متصــل می شــود و دارای يك تســمه و قالبی در 
انتهای آن اســت كه به يك حلقه واقع در روی طاقچه 

عقب نصب می شود.
صندلی های ايزوفيكس به راحتی نصب می شود و تا جای 
ممكن از جابجايی و چرخش صندلی كودک جلوگيری 

می كند.
در ايــن خــودرو دو موقعيت نصب بــرای صندلی های 
مجهز به ايزوفيكس وجــود دارد كه هر دو موقعيت در 

صندلی های عقب كناری واقع شده است.

اتصاالت صندلي كودک )در تصوير مشــاهده مي شود(، 
شــامل سه حلقه است كه دو تاي آن بين كفي و پشتي 

صندلي عقب و ديگري پشت صندلي عقب قرار دارد.

نحوه اتصال صندلی ایزوفيكس دار
بــه منظور اتصال صندلی كودک مجهــز به ايزوفيكس 
قالب های پايين صندلی كودک را به حلقه هايی كه بين 
كفی و پشــتی هســتند متصل كنيد و قالب متصل به 
تســمه كه باالی صندلی كودک اســت را به قالب روی 

پشت صندلی عقب متصل كنيد.
برای اين منظور شــايد الزم باشد قالب پشتی صندلی 
خودرو را آزاد كنيد تا پشــتی صندلی خودرو كمی خم 
شــود تا امكان رد كردن تســمه باالی صندلی كودک 

فراهم شود.

ایمنی كودكان
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ایمنی كودكان

نصب تســمه قالب بــاالى صندلــی كودک به 
بست هاي روي  طاقچه 

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشــت سری وجود ندارد چه در صورتی كه تسمه قالب 
باالی صندلی كودک تك و چه به صورت دوتايی باشــد 
اين تسمه را از روی پشتی رد كنيد )مطابق تصاوير زير(.

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشت سری متحرک وجود دارد پشت سری را بلند كرده 
و تســمه قالب باالی صندلی را از زير پشــت سری رد 
كنيد. چنانچه تســمه صندلی كودک شما دوتايی است 
از اطراف پشــت سری تسمه را رد كنيد )مطابق تصاوير 

زير(.

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی 
كودک تك اســت، تسمه را از باالی پشت سری مطابق 

تصوير عبور دهيد.

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی 
كودک دو تايی اســت، تســمه را از اطراف پشت سری 

مطابق تصوير عبور دهيد.



34

2

جدول موقعيت صحيح براى نصب صندلی كودک قابل نصب توسط كمربند بزرگسال و صندلی كودک ایزوفيكس دار

وزن كودکنوع صندلی كودک
موقعيت صندلی

سرنشين جلو )5(
موقعيت صندلی هاى

عقب كنارى
موقعيت صندلی

عقب وسط
گهواره عرض كودک
10kgXU )2(X>گروه وزنی كودكان 0

صندلی رو به پشت
گروه وزنی كودكان 0 و 0+

<10kg
و

<13kg
U )1(U )3(X

صندلی رو به جلو
9XU )4(X تا 18kgگروه وزنی كودكان 1

بوستر
گروه وزنی كودكان 2 و 3

25kg 15 تا
36kg 22 تا

XU )4(X

X = اين موقعيت براي نصب صندلی كودک مناسب نيست.
U = اين موقعيت برای نصب صندلی كودک يونيورسال توسط كمربند بزرگسال خودرو مناسب است.

)۱( صندلی خودرو را در حالت عقب ترين و باالترين موقعيت تنظيم كنيد. زاويه پشتی صندلی تقريبا 2۵ درجه باشد.
)2( يك گهواره به صورت عرضی در خودرو نصب می شود و دو صندلی از رديف عقب را اشغال می كند. گهواره را در موقعيتی قرار دهيد كه پاها نزديك در قرار گيرند.

)3( برای نصب صندلی كودک رو به عقب در رديف عقب، صندلی جلو را تا حد ممكن به سمت جلو حركت داده و بعد از نصب مجددا تا جايی كه به صندلی كودک برخورد 
نكند به سمت عقب برگردانيد.

)4( برای نصب صندلی كودک رو به جلو در رديف عقب، قبل از نصب پشت سری صندلی خودرو در موقعيت نصب را جدا كنيد.
)۵( آمار نشان می دهد كه كودكان در تمامی رده های سنی و وزنی هنگامی كه در صندلی عقب محافظت می شوند، ايمن تر هستند.

ایمنی كودكان
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ایمنی كودكان

)ISOFIX( جدول موقعيت صحيح براى نصب صندلي كودک با قابليت اتصال با ایزوفيكس

نوع فيكسچركالس ابعاديگروه وزني
)ISOFIX( موقعيت ایزوفيكس ها  

صندبي عقب وسطصندلي عقب كناريصندلي سرنشين جلو

FISO/L1NXNصندلی حمل كودک

GISO/L2NXN
EISO/R1NXNگروه 0   تا 10 كيلوگرم

گروه + 0
تا 1۳ كيلوگرم

EISO/R1NXN

DISO/R2NXN

CISO/R3NXN

I گروه
۹ تا 18 كيلو گرم

DISO/R2NXN

CISO/R3NXN

BISO/F2NIUFN

B1ISO/F2XNIUFN

AISO/F3NIUFN

توضيحات
IUF( مناسب براي صندلي كودک مجهز ايزوفيكس از  نوع همگاني “UNIVERSAL” رو به جلو تأييد شده براي اين گروه وزني.

X( اين موقعيت ايزوفيكس براي صندلي كودک مجهز به ايزوفيكس در اين گروه سني مناسب نمي باشد.
N( در اين موقعيت اتصال ايزوفيكس موجود نيست.

براي اطالع از كالس ابعادي و نوع فيكسچر صندلي كودک خود به مشخصات و كتابچه راهنمای صندلي كودک مراجعه شود.
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ایمنی كودكان

اخطار
از محكم شدن اتصال قالب باالی متصل به تسمه صندلی كودک با قالبی كه در طاقچه عقب قرار دارد مطمئن شويد. )رجوع شود به نحوه اتصال( در صورتی كه اتصال به درستی - 

صورت نگرفته باشد، در هنگام تصادف شايد به صورت مناسبی مهار ايمنی كودک نداشته باشد.
به حالت های مختلف بستن قالب متصل به تسمه در باالی صندلی كودک بسته به شرايط پشت سری توجه فرماييد.- 
اتصاالت ايمنی كودک به گونه ای طراحی شــده اند كه تنها بارهايی را كه به درســتی بر صندلی كودک وارد می شوند را تحمل می كنند. تحت هيچ شرايطی آنها قابل استفاده - 

برای كمربند ايمنی بزرگساالن نمی باشند. اتصاالت توان تحمل نيروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت كامل و يا كمربند ايمنی بزرگساالن بر روی 
آن نصب شود را ندارد. بزرگسالی كه اتصال كمربند را بر روی اتصاالت ايمنی كودک نصب می كند ريسك بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شديدی كه در تصادف بوجود 

می آيد، می كند.
از نصب بلندگوهايی كه نياز به باز كردن قالب باالی متصل به تسمه صندلی كودک دارد و يا در استفاده مناسب از قالب باالی متصل به تسمه صندلی كودک، مداخله ايجاد - 

می كند، خودداری فرماييد.
تصادف می تواند سيستم ايزوفيكس خودرو را دچار آسيب ديدگی كند. ايزوفيكس آسيب ديده نمی تواند مهار ايمنی برای كودک باشد و منجر به جراحات جدی  و يا حتی مرگ - 

در تصادف شود. بدين منظور مطمئن شويد كه سيستم ايزوفيكس بعد از تصادف به درستی كار می كند. در اولين فرصت يك بازرس بايد اين سيستم را چك كند و در صورت 
نياز جايگزينی های الزم را انجام دهيد.
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تنظيم آینه جانبی به صورت برقی
1- انتخاب آینه سمت چپ یا راست

پس از باز كردن سوئيچ، آينه در راست يا چپ را با فشار 
كليد شماره ۱ به سمت چپ يا راست، انتخاب كنيد.

2- تنظيم آینه به صورت برقی
با فشــردن كليد شماره 2 در جهات چهارگانه، آينه را به 

طرف باال، پايين، چپ يا راست تنظيم كنيد.
گرمكن آینه هاى جانبی

برای رفع بخار گرفتكی يا يخ زدگی آينه های جانبی، كليد 
گرمكن شيشه عقب را به كار بيندازيد.

آینه ها

آینه ها
آینة داخل

۱- آينة داخــل برای دو حالت، رانندگــی هنگام روز و 
هنگام شب، قابل تنظيم می باشد.

2- آینه آرایش: روی آفتابگير سمت راست آينه آرايش 
نصب شده است.

اخطار
تصوير اجسام در آينه دورتر از فاصلة واقعی آنها به 

نظر می رسد.
تنظيم آينه ها مي بايســت در زمــان توقف كامل 
خــودرو انجام گــردد. از تنظيــم آينه ها در حين 

حركت خودرو جداً خودداري كنيد.

1- انتخاب آینه سمت چپ یا راست
پس از باز كردن سوئيچ، آينه در راست يا چپ را با فشار 

كليد شماره ۱ به سمت چپ يا راست، انتخاب كنيد.

2- تنظيم آینه به صورت برقی
با فشــردن كليد شماره 2 در جهات چهارگانه، آينه را به 

طرف باال، پايين، چپ يا راست تنظيم كنيد.

- عالوه بر امكان باز و بســتن آينه ها از طريق 
ريموت راديويی، با چرخانــدن ۱۸۰ درجه ای 
كليد ۱ درجهت و خالف جهت عقربه های ساعت آينه ها 

به صورت متناوب باز و بسته می شوند.*

* درصورت نصب در خودروی شما

توجه:
قــرار دادن آينــه در حالت شــب، باعث كاهش 
انعكاس نور خودروهاي عقبي مي شــود اما گاهي 
تصوير آينه در حالت شــب، راننده را در تشخيص 

موقعيت خودروهاي عقبي به اشتباه مي اندازد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

آینه هاى تاشوى برقی

آینه تاشوى برقی*
از مزايای تا شدن آينه های جانبی، بخصوص هنگامی كه 
خودرو در يك معبر پارک شــده اند، می توان به باال بردن 
ضريب اطمينان به سالمت آينه به هنگام ترک خودرو و 

اشغال كردن فضای كمتر برای پارک خودرو اشاره كرد.
در همين راستا و نيز به منظور افزايش آسايش دارندگان 
خودرو، آينه های تاشــوی برقی، بدون نياز به استفاده از 
نيروی دست و همزمان با بستن درهای خودرو از طريق 
كنترل از راه دور به صورت اتوماتيك باز و بسته می شوند.

آينه تاشــو 2 ثانيه بعد از ريمــوت اول و تا ۱۰ ثانيه با 
ريموت دوم بسته مي شود ولي هنگام باز شدن به محض 
فشردن دكمه باز شدن روي ريموت آينه ها و درها با هم 

باز مي شوند.

تكنولــوژی ســاخت موتورهــای ايــن آينه هــا كه به        

Motor Folding معروفنــد، به گونه ای اســت كه به 
محض برخورد آينه به هرگونه مانعی كه جلوی حركت 
 Lock Motor آينــه را بگيرد، حالت Unfold و Fold
رخ می دهد و ولتاژ از دو ســر آن قطع می شــود و اين 
قابليت مانع از ســوختن موتور و همچنين تخريب خود 

آينه در اثر اعمال نيروی بيش از حد می شود.
چنانچه از فالشر استفاده شود، چراغ های روی آينه های تاشو 

همزمان با فالشر مربوطه شروع به چشمك زدن می كند.

اخطار
تنظيم آينه ها مي بايســت در زمــان توقف كامل 
خــودرو انجام گــردد. از تنظيــم آينه ها در حين 

حركت خودرو جداً خودداري كنيد.

هشدار
براي جلوگيري از خراب شــدن موتور تاشو آيينه 
برقي، از تا كردن آيينه به كمك دســت خودداري 

كنيد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

كپسول استاندارد اطفاء حریق خودرو*
ضروريست اســتفاده كنندگان محترم قبل از استفاده، 

نحوه كاربرد آن را فرا گيرند.

مشخصه هاى محصول:
۱- اين نوع كپســول از نوع پودر شــيميايی خشــك با 
كارتريج )كپسول( ۱۶ گرمی گاز co2 تحت فشار می باشد 
و در هنــگام عملكرد پس از كشــيدن ضامن، گاز داخل 
كارتريج با پودر خشك مخلوط شده و مواد خاموش كننده 

تحت فشار، آماده خروج می باشند.

2- تطابق دمای نگهداری و كاركرد با شرايط آب و هوائی 
ايران )۹۰ تا3۰- درجة سانتيگراد(

3- اين نوع كپسول با توجه به استفاده از كارتريج تا ۵ سال 
نياز به بازديد و بازرسی ندارد و در صورت استفاده از كپسول 

امكان شارژ مجدد آن به راحتی امكان پذير می باشد.

4- عدم كلوخه شــدن پودر در صورت ارتعاشات ناشی 
از خودرو و تحمل شــرايط حرارتی و ضربه از مزايای اين 

كپسول می باشد.

نحوة كاربرد:
روش فعال كردن كپســول به شــرح ذيل بر روی بدنه 
كپسول به زبان فارسی درج شده است. كه حتماً با دقت 

مطالعه فرمائيد.
- ضامن را بكشيد.

- ضامن درپوش فوقانی را به سمت باال بكشيد.
- افشانك را به سمت بن آتش)كانون آتش( نشانه گرفته 
و دستگيره را برای تخليه پودر به سمت پائين فشار دهيد.

توجه:
در صورت بروز آتش در محفظه موتور از باز كردن كامل 

در موتور و تسريع در رسيدن هوا خودداری كنيد.
پس از كشــيدن ضامن و فعال كردن كپسول، در 
موتــور را تا ارتفاع حدود ۱۰ الی ۱۵ ســانتيمتر با 
احتياط و دقت باز كنيد و همزمان، با خونســردی 
مواد كپســول را حدود ۱ الی 2 ثانيه از اين محل به 

سمت مركز آتش، تخليه كنيد.
سپس در موتور را باال برده و به سمت كانون آتش، 
كپسول را تخليه كنيد و توجه داشته باشيد كه اين 
كپســول يك كيلويی و زمان تخليه آن۱۰-۷ ثانيه 
می باشــد، لذا دقت در انجام عمليات اطفاء حريق 

بسيار ضروری است.

كپسول اطفاء حریق
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كپسول اطفاء حریق

۶- شــايان ذكر است كپســول يك كيلويی فوق جهت 
كنترل يا مهار آتش و جلوگيری از پيشــرفت حريق در 
بدو شــروع آن طراحی شده اســت. لذا در مواردی كه 
آتش سوزی در سطح گسترده يا وسيع حادث شود، بايد 
به كمك نيروهای امدادی جهت اطفاء حريق اقدام نمود 
و كپســول ياد شــده در خصوص اين موارد فاقد كارايی 

الزم می باشد.

نكات بسيار مهم:
۱- هرگز شــير تخليه كپســول را باز نفرمائيد، اين كار 
موجب از بين رفتن كيفيت مواد داخل كپسول و كاهش 

قدرت خاموش كنندگی آن می گردد.

2- به هنگام آتش سوزی و يا شرايط اضطراری، در صورت 
قفل شــدن درها و شيشه ها و عدم امكان باز نمودن آنها 
كپســول را از زير صندلی بغل راننده برداشــته و با زدن 
ضربه به وسيله قســمت انتهايی كپسول به شيشه ها و 

شكستن آن از خودرو خارج شويد.

3- اگر چه مواد داخل كپسول سمی نمی باشد ولی هرگز 
كپسول را به طرف صورت و چشم افراد تخليه نكنيد.

4- هنــگام نصب در داخــل خودرو دقــت فرمائيد كه 
كپسول در محل خود به خوبی قرار گرفته باشد و كمربند 
پالســتيكی نگهدارنده آن كاماًل در محل خود قفل شده 
باشد. شايان ذكر اســت كه در غير اين صورت در موارد 
ضربه و يا تصادف امكان حركت و جدا شدن از محل خود 

وجود دارد.

۵- در هنگام آتش سوزی كاماًل خونسرد باشيد و با دقت 
عمليات اطفاء حريق را انجام دهيد.

هشدار
مهارت و خونســردی در هنگام استفاده از كپسول 
اطفاء حريق شــرط اساسی در مهار آتش می باشد 
و شركت خودروساز در قبال عدم استفاده صحيح 

كاربر و يا عدم اطفاء حريق تعهدی ندارد.

نكات ایمنی در پيشگيرى از سرقت خودرو
همواره نكات زير را هنگامی كه خودرو را حتی برای چند 

دقيقه ترک می كنيد، رعايت كنيد:
۱- پنجره ها را كاماًل ببنديد.

2- اشــيای قيمتی را با خود برداريد يا در صندوق عقب 
پنهان كنيد.

3- سوئيچ را جا نگذاريد.
4- فرمان را قفل كنيد )هنگامی كه ماشين خاموش است 

با كمی چرخاندن، فرمان قفل می شود.(
۵- همة درها را قفل كنيد.

عالوه بر رعايت نكات باال خود شما هم می توانيد تدابيری 
بينديشيد كه امكان سرقت خودروی خود را كاهش دهيد.

هشدار
- از پــارک كــردن خــودرو در مكان های خلوت 

خودداری كنيد.
- خودرو را در مكان های تاريك پارک نكنيد.

- هرگز اسناد و مدارک خودرو يا كليدهای يدكی را 
در داخل خودرو جا نگذاريد.

- اگر پاركينگ داريد، از آن استفاده كنيد و حتماً 
سوئيچ را برداريد.
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چراغ راهنماى چپ و راست
وضعيت ۱،2: قبل از گردش به چپ، اهرم را به طرف پايين 
و قبل از گردش به راست اهرم را به طرف باال حركت دهيد. 
)چراغ هشــدار دهندة ســبز روی صفحــه نمايِش جلو 

داشبورد در جهت گردش چشمك خواهد زد.( 
درصورت زدن يك ضربه بر روي راهنمای چپ يا راست، 
راهنما فعال شده و پس از 3 بار چشمك زدن خاموش 
مي شــود. )تعداد فالشر ها با دســتگاه عيب ياب قابل 

تنظيم مي باشد(*

بوق
وضعيت3: برای بوق زدن، كليد انتهای دســته راهنما 

را بفشاريد.
اخطار

قبل از شــروع به رانندگی در شــب: از عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكی اطمينان حاصل نماييد و چراغ های 
خودرو را تنظيم نماييد. )در صورت حمل بار بيش از حد معمول( بطور كلی، دقت كنيد كه چراغ ها پوشيده شده 

نباشند. )كثيفی، گل، برف و يا هرگونه شئ روی آنها را نپوشانده باشد.(
* درصورت نصب در خودروی شما

نور پایين و باال
برای تغييير نور پايين و باال، اهرم را كاماًل به طرف فرمان 
بكشيد )در اين حالت نشانگر آبِی نور باال روشن می شود.(

 برای عالمت دادن با چراغ های اصلی )چراغ زدن(، اهرم 
را تا نيمه به طرف فرمان بكشيد و رها كنيد.

كليد چراغ ها
وضعيت۱: همه چراغ ها خاموش

وضعيت2: چراغ های كوچك، عقب و صفحه نمايش جلو 
داشبورد

وضعيت3: چراغ های جلو روشن

ســوت اخطار: راننده را هنگام خارج شــدن از خودرو، 
متوجه روشــن بودن چراغ های جلو می كند و در صورتی 
بــه صدا در می آيد كه در راننده )و يا شــاگرد(* باز بوده و 

سوئيچ بسته باشد.

چراغ ها
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چراغ ها

* درصورت نصب در خودروی شما

چراغ هاى مه شكن جلو*
برای روشن كردن چراغ های مه شكن جلو، بخش ميانی 
دستة راهنما را يك مرحله به طرف باال بچرخانيد. هنگامی 
كه چراغ های مه شكن روشن هستند، همزمان نشانگری 

روی صفحه نمايش جلو داشبورد روشن می شود. 
اين چراغ ها تنها هنگامی روشن می شوند كه چراغ های 

كوچك روشن باشند.

اخطار
- قبل از شروع رانندگی در شب:

از عملكرد صحيح تجهيــزات الكتريكی اطمينان 
حاصل كرده و چراغ های خــودرو را تنظيم كنيد. 
)در صــورت حمل بار بيــش از حد معمول(. بطور 
كلی، دقت كنيد كه چراغ ها پوشيده شده نباشند. 
)كثيفی، گل، برف و يا هرگونه شــیء روی آنها را 

نپوشانده باشد(.
- درهــوای صاف يــا بارانی چه روز و چه شــب 
ازچراغ های مه شــكن جلو و عقب استفاده نكنيد 
زيرا نور خيــره كننده آنها باعث كاهش ديد ايجاد 
خيرگــی رانندگان ديگر می شــود و احتمال بروز 

تصادف را باال می برد.
- چراغ های مه شكن را فقط در هوای برفی و مه آلود 

مورد استفاده قرار دهيد.

چراغ هاى مه شكن عقب
برای روشن كردن چراغ های مه شكن عقب، بخش ميانی 
دستة راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانيد، هنگامی 
كه چراغ های مه شكن روشن هستند همزمان نشانگری 

روی صفحه نمايش جلو داشبورد روشن می شود.
اين چراغ ها روشن می شوند به شرطی كه:

- چراغ های كوچك روشن باشند.
- چراغ های جانبی و چراغ های مه شكن جلو )در صورت 

وجود( روشن باشند.

توجه داشته باشــيد از چراغ مه شكن فقط در مواردی 
اســتفاده كنيد كه محدودة ديد كم باشد زيرا در شرايط 

ديد عادی باعث ناراحتی رانندگان ديگر می شود.
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دسته راهنما
سيستمی برای انتخاب و كنترل چراغ های مختلف جلو 

و عقب
چراغ راهنماى چپ و راست

وضعيــت۱،2: قبل از گردش به چــپ، اهرم را به طرف 
پايين )وضعيت۱( و قبل از گردش به راســت اهرم را به 

طرف باال )وضعيت2( حركت دهيد.  
)چراغ هشداردهندة سبز روی صفحة نمايش جلو داشبورد 

در جهت گردش چشمك خواهد زد.( 
در صورت رانندگی و تمايل به تعويض خط، كافيست با 
حركت جزئی اهرم دسته راهنما به سمت راست يا چپ، 
به تعداد 3 بار چراغ های راهنمای آن ســمت را روشــن 
نماييد. پس از 3 بار روشــن شدن راهنما، چراغ راهنما 

خاموش می شود.

نور  باال
برای تغيير نور پايين و باال، اهرم را كاماًل به طرف فرمان 
بكشيد )در اين حالت نشانگر آبی نور باال روشن می شود.(  
برای عالمت دادن با چراغ های اصلی )چراغ زدن(، اهرم 

را تا نيمه به طرف فرمان بكشيد و رها كنيد. 

كليد چراغ هاى جلو و عقب
 خاموش كردن چراغ ها

 چراغ های موقعيت )كوچك(، پالک و صفحه نمايش 
جلو داشبورد روشن

 چراغ های نور باال و پايين

ســوت اخطار: راننده را هنگام خارج شدن از خودرو، 
متوجه روشن بودن چراغ های جلو می كند و در صورتی 
به صدا در می آيد كه چراغ ها روشن، سويچ بسته و يكی 

از درهای جلو باز شوند.

اخطار
قبل از شروع به رانندگی در شب:

از عملكرد صحيح تجهيــزات الكتريكی اطمينان 
حاصل نمائيد و چراغ های خودرو را تنظيم نمائيد. 
بطور كلی، دقت كنيد كه چراغ ها پوشــيده شده 
نباشــند. )كثيفی، گل، برف و يا هرگونه شئ روی 

آن ها را نپوشانده باشد(. 
* درصورت نصب در خودروی شما

دسته راهنما
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دسته راهنما

چراغ هاى مه شكن جلو
برای روشن كردن چراغ های مه شكن جلو، بخش ميانی 
دســتة راهنما را يــك مرحله به طرف بــاال بچرخانيد.  
هنگامی كه چراغ های مه شكن روشن هستند، همزمان 
روی صفحة نمايش جلو داشــبورد يك نشانگر به رنگ 

سبز روشن می شود.  
اين چراغ ها تنها هنگامی روشن می شوند كه چراغ های 

موقعيت )كوچك( روشن باشند. 
موتور نيز بايد روشــن بوده و يا سوييچ در وضعيت آماده 

استارت باشد.

چراغ مه شكن عقب
برای روشــن كردن چراغ مه شــكن عقب، بخش ميانی 
دستة راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانيد. هنگامی 
كه چراغ مه شــكن روشن اســت، هم زمان روی صفحة 
نمايش جلو داشــبورد يك نشــانگر به رنگ زرد روشن 

می شود.  اين چراغ  روشن می شود به شرطی كه:
- چراغ های كوچك روشن باشند. 

- چراغ های جانبی و چراغ های مه شكن جلو )در صورت 
وجود( روشن باشند. 

توجه داشته باشــيد از چراغ مه شكن فقط در مواردی 
اســتفاده كنيد كه محدودة ديد كم باشد زيرا در شرايط 

ديد عادی باعث ناراحتی رانندگان ديگر می شود. 

هشدار
در هوای خوب يا بارانی، روز يا شــب، نور مه شكن 
جلو و عقب براي ســاير راننــدگان خيره كننده و 
خطرســاز است و اســتفاده از آن ممنوع می باشد.  
فراموش نكنيد كه فقط به هنگام نياز آن ها را روشن 

نمائيد. 

هشدار
چراغ هاي مه شكن فقط براي رانندگي در شرايط 

مه يا برفي است.
از روشن ماندن بيهوده آن پرهيز كنيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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رســانه اي و روشن شدن چراغ در جلو آمپر خودرو  ، به 
آگاهي راننده مي رسد.

 
غير فعال سازي :

دسته را در وضعيت ديگري قرار دهيد.  غير فعال شدن 
عملكرد با ظاهر شدن پيامي روي صفحه نمايشگر چند 
رســانه اي و خاموش  شدن چراغ  مربوطه در جلو آمپر 

خودرو  ، به آگاهي راننده مي رسد.

اخالل در عملكرد:
در صورت بروز اختالل در سنســور روشــنايي، چراغها 
روشن مي شوند، و پيغامي در صفحه نمايشگر چند رسانه 
اي نمايش داده مي شود و چراغ SERVICE  روي جلو 

آمپر  ظاهر مي شود. 

اخطار
- هنــگام مه گرفتگي يا بارش برف ، سنســور نور 
خورشــيد، احتمــال دارد كه اندازه نــور را كافي 
تشــخيص دهد. بنابراين چراغهــا به طور خودكار 

روشن نخواهند شد. 
- سنســور نور و باران در وسط شيشه جلو، پشت 
آينه مخصوص عقب، تعبيه شده است، هرگز آن را 
نپوشانيد. درصورت پوشاندن روي آن ، عملكردهاي 

آن مختل مي شوند. 

سنسور نور*
عملكرد چراغ هــا را كامال خودكار كــرده و راننده را از 

دخالت در كار آنها بي نياز مي كند.
z  روشن/ خاموش شــدن اتوماتيك چراغ ها با توجه به

شدت نور محيط ) ورود/ خروج به تونل و پاركينگ(
z  روشن شدن اتوماتيك چراغ ها هنگام بارندگي شديد

براي حفظ ايمني بيشتر خودرو . 
مكان قرارگيري اين سنسور در زير شيشه جلوي اتومبيل 

و كنار اينه وسط است.
مهمترين مزيت اســتفاده از آن، به موقع روشــن شدن 

چراغ ها در هنگام تاريك شدن هوا است.
 

فعال سازي :
دســته را در وضعيت “AUTO”  قرار دهيد. فعال شدن 
عملكرد با ظاهر شدن پيامي روي صفحه نمايشگر چند 

چراغ بدرقه راننده در تاریكی
هنگامی كه قصد ترک خــودروی خود را در يك گاراژ، 
پاركينگ )مكان های مشــابه( داريد و روشنايی محيط 
بسيار كم می باشــد، می توانيد با اين قابليت، فضا را به 
مدت3۰ ثانيه، با روشن شدن چراغ های جلو و چراغ هاي 

كوچك، روشن نمائيد.  
برای اين منظور:

- ابتدا چراغ ها را خاموش كنيد.
- وضعيت استارت سوئيچ را از حالت باز به حالت بسته 

تغيير دهيد.
- در مدت زمان كمتر از يك دقيقه دســته راهنما را به 

سمت خود بكشيد.
- از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمائيد. 

- چراغ های جلو و چراغ هاي كوچك روشــن شــده، به 
صورت خودكار پس از3۰ ثانيه، خاموش خواهند شد. 

* درصورت نصب در خودروی شما

سنسور نور*
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برف پاک كن
كنترل برف پاک كن ها و شيشه شوی توسط دستة سمت 
راست فرمان و فقط در حالتی كه سوئيچ باز است،  انجام می گيرد.

0- خاموش
1- بــرف پاک كن زمانی* )فاصله زمانی بين دو حركت 
برف پاک كن و با افزايش سرعت خودرو افزايش مي يابد.(

2- سرعت كند
3- سرعت تند

حركت تكی برف پاک كن )تنها يك رفت و برگشت(
برای يك بار حركت برف پاک كن، اهرم را با يكبار به طرف 

پايين بكشيد و رها كنيد. 
با نگه داشــتن اهرم به طرف پايين، بــرف پاک كن بطور 

پيوسته حركت خواهد كرد.

شست و شوى شيشه
برای شست و شوی شيشه، اهرم را به طرف خود بكشيد. با 
يك بار كشيدن اهرم، برف پاک كن ها سه بار حركت می كنند. 

مادامی كه اهرم را نگه داريد، شيشه شوی كار می كند.
با كشيدن ا هرم، بالفاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش 
آب به مدت۰/۷ ثانيه، برف پاک كن ها شــروع به حركت 
می نمايند. ولی به محض رها نمودن اهرم، برف پاک كن ها 
پس از ســه مرتبه حركت باز می ايستند كه نهايتاً پس از 
گذشت3 ثانيه از توقف، حركت چهارم برف پاک كن جهت 

پاک كردن كامل شيشه صورت می پذيرد.* هشدار
در هنگام يخ زدگی، اطمينان حاصل كنيد كه تيغه های برف پاک كن يخ نزده باشد )خطر داغ كردن موتور برف پاک كن(.
وضعيت تيغه ها را بررسی نماييد. هنگامی كه كارايی تيغه ها پايين می آيد، بايد آنها را تعويض نمود.)تقريباً هر سال(

شيشــة جلوی خودرو را به طور مرتب تميز كنيد، در صورتی كه قبــل از متوقف كردن برف پاک كن ها )حالت 0( موتور را 
خاموش كنيد، تيغه های برف پاک كن در هر وضعيتی كه باشند متوقف خواهند شد.

بعد از روشن كردن موتور، كافی است برف پاک كن را در حالت 0 قرار دهيد تا تيغه ها به حالت توقف بازگردند.
هنگام بازكردن در موتور اطمينان حاصل كنيد كه دسته برف پاک كن در وضعيت 0 )توقف( قرار دارد.)خطر ايجاد جراحت(.

* درصورت نصب در خودروی شما
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شيشه شوى و برف پاک كن

برف پاک كن
كنترل برف پاک كن ها و شيشه شوی توسط دستة سمت 
راست فرمان و فقط در حالتی كه سوئيچ باز است،  انجام 

می گيرد. 
 - خاموش

 - برف پاک كن زمانــی )فاصلة زمانی بين دو 
حركت برف پاک كن وابسته به سرعت خودرو می باشد( 

۱- سرعت كند
2- سرعت تند

 حركت تكی برف پاک كن )تنها يك رفت و برگشت( 
برای يك بار حركــت برف پاک كن، اهرم را با يك بار به 
طرف پايين بكشــيد و رها كنيد. با نگه داشتن اهرم به 
طرف پايين، برف پاک كن بطور پيوســته حركت خواهد 

كرد. 

شست و شوى شيشه
با كشــيدن اهرم، بالفاصله پاشــش آب آغــاز و پس از 
پاشــش آب به مدت۰/۷ ثانيه، برف پاک كن ها شروع به 
حركــت می نمايند.  مادامی كه اهرم را نگاه داشــته ايد، 
عمل پاشــش آب و شستشو بدون توقف انجام می شود؛ 
ولی به محض رها نمــودن اهرم، برف پاک كن ها پس از 
سه مرتبه حركت باز می ايستند كه نهايتاً پس از گذشت 
3 ثانيه از توقف، حركت چهارم برف پاک كن جهت پاک 

كردن كامل شيشه صورت می پذيرد. 

* درصورت نصب در خودروی شما
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سنسور باران*

سنسور باران*
برف پاک كن شيشه جلو در صورت رديابي باران )سنسور 
پشت آينه داخلي خودرو( به طور خودكار و بدون دخالت  
راننده شــروع به كار مي كند و سرعت آن با شدت باران 

منطبق مي شود.

 فعال سازي :
اهــرم  مياني  دســته بــرف پاک كن را بــه طور ماليم 
بچرخانيــد . يك بــار حركت برف پاک كــن مويد اين 
مي باشد كه درخواست شما لحاظ شده است و يك پيام  
نوشــتاري در صفحه  نمايشگر چند رسانه اي  مبتني بر 
اين كه سيســتم برف پاک كن اتومات فعال شده نمايش  
داده مي شود. چراغ هشدار مربوطه نيز در صفحه نمايش 

جلو آمپر روشن خواهد شد.
 

غير فعال سازي :
اهرم  مياني دسته برف پاک كن را  مجددا به طور ماليم 
بچرخانيد . يك پيام  نوشتاري در صفحه نمايشگر  چند 
رسانه اي  مبتني بر اين كه سيستم برف كن خودكار  غير 
فعال شده نمايش  داده مي شود و  چراغ مرتبط  نيز در 

صفحه جلو آمپر  خاموش مي گردد.

توجه : بعد از هر بار خاموش كردن خودرو نياز است كه 
مجدد سيستم مربوطه فعال گردد.

اخالل در عملكرد:
در صورت مشــاهده اختالل در عملكرد سيستم خودكار 
برف پاک كن بــه طور متناوب فعاليــت خواهد كرد و 
پيغامي در صفحه نمايشــگر چند رسانه اي نمايش داده 
مي شــود و چــراغ SERVICE  روي جلو آمپر  ظاهر 

مي شود 

 

اخطار
- سنســور نور و باران در وسط شيشه جلو  پشت 
اينه داخلي تعبيه شده است، هرگز آن را نپوشانيد. 
- هنگام شستشوي خودرو در يك كارواش خودكار، 

برف پاک كن خودكار را غير فعال كنيد.

هشدار
- در هنگام يخ زدگی، اطمينان حاصل كنيد كه 
داغ  )خطر  باشد  نزده  يخ  برف پاک كن  تيغه های 

كردن موتور برف پاک كن(. 
نمائيد. هنگامی كه  بررسی  را  تيغه ها  - وضعيت 
كارايی تيغه ها پايين می آيد، بايد آن ها را تعويض 

نمود.  
- شيشة جلوی خودرو را به طور مرتب تميز كنيد.  
در صورتی كه قبل از متوقف كردن برف پاک كن ها 
)حالت 0 موتور را خاموش كنيد، تيغه هاي برف 

پاک كن به وضعيت صفر بر مي گردد. 
است  كافی  موتور،  كردن  روشن  از  بعد   -
برف پاک كن را در حالت 0  قرار دهيد تا تيغه ها به 

حالت توقف بازگردند. 
- هنگام بازكردن در موتور اطمينان حاصل كنيد 
كه دستة برف پاک كن در وضعيت 0 )توقف( قرار 

دارد.  )خطر ايجاد جراحت( 
- همواره با محلول آب صابون آنها را تميز كنيد.

- براي نگه داشتن مقوا روي شيشه از آنها استفاده 
نكنيد.

- در فصل زمســتان پيش از استفاده از برف پاک 
كن خودكار ، منتظر بمانيد تا اليه يخ احتمالي روي 

شيشه آب شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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رود و شماره تماس روی صفحه نمايش نشان داده می شود.
2- درصورتی كه مايل به رد تماس بوديد دكمه    را بزنيد. 

صفحه نمايشگر عبارت “REJ CALL” را نمايش می دهد.
3- بــراي دريافت تماس دكمــه    را بزنيد. صفحه 
نمايشگر پس از برقراری ارتباط و در حين مكالمه عبارت 

“TALKING” را نشان می دهد.
4- پس از اتمام مكالمه دكمه    را جهت قطع تماس 
 ”END CALL“ استفاده نمائيد. صفحه نمايشگر عبارت

را نمايش می دهد.
انتقال تماس

بــراي انتقال صدا از دســتگاه به تلفن همــراه، در حين 
مكالمه دكمه    را فشار دهيد. صفحه نمايشگر عبارت 
“PRIVATE” را نشان می دهد. جهت انتقال مجدد صدا 

از گوشی به دستگاه مجددا" اين كليد را بزنيد.
شماره گيرى مجدد

درصورتی كه بخواهيد شــماره ای را كه آخرين بار با آن 
تماس برقرار كرده ايد مجددا" بگيريد دكمه    را بزنيد.   

)BT AUDIO( بلوتوث صوتي
۱- براي شنيدن صداي موزيك در حال پخش توسط تلفن 
همراه و كنترل پخش با دســتگاه دكمــه “MEDIA” را 

مكررا" جهت انتخاب گزينه “BT AUDIO” بزنيد.
2- براي خواندن يا مكث آهنگ در حال پخش دكمه  را بزنيد.

3- جهت تعويض تراک دكمه  و  را بزنيد. 
4- جهــت جلو و عقب بردن آهنگ در حال پخش دكمه 

 و   را نگه داريد. 

Bluetooth موبایل هندزفرى با تكنولوژى
با تجهيز خــودرو به موبايــل هندزفری بــا تكنولوژی 
Bluetooth، ديگــر نيازی به جوابگويی با اســتفاده از 
گوشی تلفن همراه در داخل خودرو نخواهد بود. حتی اگر 
گوشــی تلفن همراه در كيف يا جيب شــخص استفاده 
كننده  قرار داشته باشد. كليد رد يا قبول مكالمه بر روی 

كنسول جلو داشبورد قرار دارد.
براي حفظ ايمني خــود، حتي المقدور از مكالمه با تلفن 

همراه در حين رانندگي خودداري نمائيد.
بلوتوث يك روش مخابره بي سيم براي فواصل كوتاه است. 
بلوتوث اين دســتگاه مي تواند بــه تلفن هاي همراهي كه 

امكانات بلوتوث را دارند وصل شود.
بعد از وصل شدن، مي وانيد تلفن همراه خود را از طريق اين 

دستگاه كنترل كنيد.
عمل Pairing یا هماهنگی تلفن همراه با سيستم 

موبایل هندزفرى:
جهت برقراري ارتباط دستگاه با تلفن همراه از اين عملكرد 

استفاده كنيد. 
۱- دستگاه را روشن كنيد. 

2- جهت فعال كردن بلوتوث دستگاه دكمه    را برای 
چند لحظه نگه داريد. عالمت بلوتوث باالي صفحه نمايشگر 

به صورت چشمك زن ظاهر مي شود.
3- بلوتوث تلفن همراه خود را روشــن كرده، تلفن همراه 
را در فاصله كمتر از 3 متري دســتگاه گرفته و شروع به 

جستجوي دستگاه هاي بلوتوث نمائيد.

4- بعد از مشاهده نام بلوتوث "IKCO" در ليست مربوطه 
روي تلفن همــراه، آن را انتخاب كنيد. در صورت نياز به 
وارد كردن كد برقراری  كد "۱234" را وارد كنيد. ارتباط 

بلوتوثها بطور خودكار برقرار مي شود. 
 disconnect يا connect در صورت مشاهده دو گزينه
 connect در برخــي از انواع تلفنهاي همراه لطفا گزينه
را انتخــاب نمائيد. بعضي از انواع تلفنهاي همراه نيازي به 
وارد كردن كد ندارند.بعد از برقراری ارتباط بين دستگاه و 
گوشی عالمت بلوتوث از حالت چشمك زن خارج شده و به 

صورت ثابت روی صفحه نمايش باقی می ماند. 
نحوه قطع ارتباط دستگاه با تلفن همراه

در صورتي كه پس از برقراري ارتباط بلوتوثها تمايل به قطع 
آن داشتيد، دكمه    را فشرده و نگه داريد. 

دریافت تماس
۱- در صورتي كه پس از برقراري ارتباط بلوتوثها تماسي با 
شــما گرفته شود، دستگاه بطور خودكار به حالت BT مي 

موبایل هندزفرى
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موبایل هندزفرى

* درصورت نصب در خودروی شما

كليدهــاى تجهيزات صوتی نصب شــده بر روى 
غربيلک فرمان*

۱-  با زدن لحظه ای اين دكمه صدای سيســتم 
صوتی قطع شــده و با زدن مجدد اين كليد، سيستم به 

حالت عادی برمی گردد.
2-  جهت افزايش و كاهش صدا

 )CD/USB( 3-  الف:انتخاب تراک قبلی و بعدی
ب: جستجوی اتوماتيك ايستگاه های راديويی)در حالت راديو(

4-  جهت وارد شدن به منوهای
 RADIO> CD PLAYER> USB> AUX> BT

۵-  پاسخ به تماس دريافتی )در صورت دريافت 
تماس تلفنی( با فشــار دادن كليد به مدت 2 ثانيه عمل 

pairing امكانپذير است.
۶-  قطع ارتباط دستگاه با تلفن همراه

براي قطع ارتباط بلوتوثي بين تلفن همراه و راديو پخش، 
اين كليد را فشرده و نگه داريد.

)private( ۷-  مكالمه خصوصی
۸-  جهت استفاده از بوق درپوش فرمان نزديك 

به هر يك از پايه هاي فرمان را فشار دهيد.

توجه:
نور پس زمينه كليدها به رنگ ســفيد اســت و با 

روشن كردن SIDE LAMP روشن می گردد.
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هشدار
از بوق در حد اعتدال و تنها در موارد زير استفاده 

نمائيد:
- خطر بالفاصله

- موقعی كه به محلی نزديك می شويد كه در 
آن ديد نداريد.

بوق
هشدار صوتی برای اخطار از وجود يك خطر قريب الوقوع 

به ديگر استفاده كنندگان ازجاده.
يكی از پره های فرمان را فشار دهيد.

*)Cruise Control( تثبيت سرعت
عملكردنام سوئيچ

ON/OFF.اين سوئيچ برای روشن و خاموش كردن سيستم كروز كنترل به كار می رود

SET/+

Set در صورتی كه شرايط فعال سازی كروز كنترل مهيا شده باشد** ، با فشردن اين سوئيچ، كروز كنترل فعال و 
سرعت فعلی به عنوان سرعت مبنا در نمايشگر نشان داده شده و در حافظه ذخيره می شود.

+ : در صورتی كه كروز كنترل در حالت فعال باشد، با فشردن اين سوئيچ سرعت خودرو افزايش يافته*** و سرعت 
نشان داده شده در LCD نمايشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخيره می شود.

RES/-
Res : در صورتی كه كروز كنترل فعال نبوده و شرايط فعال سازی كروز كنترل مهيا شده باشد** ، با فشردن سوئيچ 

Res كروز كنترل سرعت خودرو را به سرعت مبنای نشان داده شده در LCD نمايشگر می رساند.

- : در صورتی كه كروز كنترل در حالت فعال باشد، با فشردن اين سوئيچ سرعت خودرو كاهش يافته*** و سرعت 
نشان داده شده در LCD نمايشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخيره می شود.

CANC.با فشردن اين سوئيچ، در صورتی كه سيستم كروز كنترل در حال فعال باشد، غيرفعال خواهد شد

** شرايط الزم برای فعال سازی كروز كنترل عبارتند از:
۱- كروز كنترل فقط در سرعتی مابين 4۰ الی ۱۵۰ كيلومتر بر ساعت فعال می شود.

2- برای فعال سازی كروز كنترل بايد رانندگی در دنده ی 4 و ۵ صورت بگيرد.
3- برای فعال سازی كروز كنترل، در فاصله بين روشن كردن موتور و فعال سازی كروزكنترل، بايد راننده يكبار ترمز را فشرده باشد.

4- برای فعال سازی كروز كنترل، ترمز دستی در حالت غيرفعال باشد.
*** سوئيچ های + و - به دو صورت می توانند باعث افزايش/كاهش سرعت مبنای خودرو شوند، در صورتی كه +/- يكبار فشرده شوند، سرعت مبنای خودرو به مقدار يك 

كيلومتر بر ساعت افزايش/كاهش خواهد يافت و در صورتی كه در حالت فشرده نگه داشته شوند سرعت مبنای خودرو به صورت تصاعدی افزايش/كاهش خواهد داشت.

كليدهاى
كروز كنترل

* درصورت نصب در خودروی شما
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كليدهاى تجهيزات صوتی روى فرمان

كليدهاى
سيستم صوتی

غربيلک فرمان
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غربيلک فرمان

كليدهاى تجهيزات صوتی روى فرمان

نقشه
منو

رهنام كليدAUXاطالعات خودرو
ما

ش

منوى اصلیمنوى فرعی

MUTE۱قطع صداقطع صدا )مديا زمينه(قطع صدا )مديا زمينه(قطع صدا )مديا زمينه(
SPافزايش صداافزايش صداافزايش صداافزايش صدا

VOLUME +2 LPافزايش ممتد صدا )۱(افزايش ممتد صدا )۱(افزايش ممتد صدا )۱(افزايش ممتد صدا )۱(

SPكاهش صداكاهش صداكاهش صداكاهش صدا
VOLUME -3 LPكاهش ممتد صدا )۱(كاهش ممتد صدا )۱(كاهش ممتد صدا )۱(كاهش ممتد صدا )۱(

SP_فايل بعد )مديا زمينه(فايل بعد )مديا زمينه(فايل بعد )مديا زمينه(
SEEK_UP4 LP_پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(

SP_فايل قبل )مديا زمينه(فايل قبل )مديا زمينه(فايل قبل )مديا زمينه(
SEEK_DOWN۵ LP_پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(

MODE۶تغيير مديا )3(تغيير مديا )3(تغيير مديا )3(تغيير مديا )3(
PHONE_ON۷صفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوث

____PHONE_OFF۸

كليدهاى
سيستم صوتی
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كليدهاى تجهيزات صوتی روى فرمان

كليدهاى
سيستم صوتی

غربيلک فرمان
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غربيلک فرمان

كليدهاى تجهيزات صوتی روى فرمان
نكته ۱ : تا ۱/۵ ثانيه پس از فشردن ممتد كليد ]+ Volume[ هيچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از ۱/۵ ثانيه و با فشرده نگهداشتن كليد مذكور بلندی صدا به صورت ممتد افزايش خواهد 

يافت )نرخ افزايش : ۱۰ پله بر ثانيه(. چنانچه كليد قبل از رسيدن به مقدار حداكثر رها شود سيستم مالتی مديا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نكته 2 : تا ۱/۵ ثانيه پس از فشردن ممتد كليد ]- Volume[ هيچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از ۱/۵ ثانيه و با فشرده نگهداشتن كليد مذكور بلندی صدا به صورت ممتد كاهش خواهد 

يافت. )نرخ كاهش : ۱۰ پله بر ثانيه(. چنانچه كليد قبل از رسيدن به مقدار حداقل رها شود سيستم مالتی مديا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نكته 3 : ترتيب تغيير مديا به صورت زير می باشد )در صورت غيرقابل دسترس بودن هر كدام از مدياها به صورت اتوماتيك به مديای بعد منتقل می شود.(

Radio/DVD/USB/SD/BT MUSIC/AUX/VIDEO-IN
نكته )مديا زمينه( : در اين موارد با توجه به اينكه مديای در حال پخش كدام يك از موارد زير می باشد، عملكرد دستگاه متفاوت می باشد:

كليدهاى
سيستم صوتی
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صفحه كنترل سيستم صوتی
۱- فشردن كوتاه: روشن كردن

- فشردن ممتد بيش از 2 ثانيه: خاموش كردن
- پيچاندن ولوم: تنظيم صدا

2- در حالت رادیو: 
- فشردن كوتاه: حافظه شماره 3

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 3
 :CD/USB/SD در حالت

MP3/WMA فشردن كوتاه: انتخاب پوشه قبل در فايل های
فشردن ممتد: انتخاب ۱۰ فايل قبل تر در داخل پوشه جاری

۳- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: حافظه شماره 2

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 2
 :CD/USB/SD در حالت

- پخش آهنگ ها به طور تصادفی
۴- در حالت رادیو:

- فشردن كوتاه: حافظه شماره ۱
- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره ۱

 :CD/USB/SD در حالت
- تكرار فايل / پوشه در حال پخش

 )MUTE( ۵- قطع خروجی صدا
6- ورودى دیسک 

۷- صفحه نمایشگر 
8- دكمه خروج دیسک 

۹- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: حافظه شماره 4

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 4
:CD/USB/SD در حالت

- معرفی فايل های صوتی )پخش ۱۰ ثانيه ای(
10- در حالت رادیو:

- فشردن كوتاه: حافظه شماره ۵
- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره ۵

:CD/USB/SD در حالت
MP3/WMA نمايش اطالعات فايل صوتی با فرمت -

11- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: حافظه شماره ۶

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره ۶
:CD/USB/SD در حالت

MP3/WMA فشردن كوتاه: انتخاب پوشه بعد در فايلهای -
- فشردن ممتد: انتخاب ۱۰ فايل بعدتر در داخل پوشه جاری

۱2- فشردن كوتاه: انتخاب تنظيمات صوتی
- فشردن ممتد: ورود به تنظيمات سيستم

- پيچاندن: در حالت راديو: تنظيم فركانس دستی
در حالت CD/USB/SD: انتخاب آهنگ قبل / بعد

۱3- فشردن كوتاه:  جستجو و ذخيره اتوماتيك ايستگاه هاي راديويي
- فشردن ممتد: دكمه معرفي ايستگاه هاي راديويی )پخش ۱۰ 

ثانيه ای(
TA ۱4- فشردن كوتاه:  فعال / غيرفعال كردن

AF فشردن ممتد:  فعال / غيرفعال كردن -
1۵- در حالت رادیو:

- فشردن كوتاه: جستجوي اتوماتيك ايستگاههاي راديويي در 
جهت افزايش فركانس

 :CD/USB/SD در حالت
- فشردن كوتاه: انتخاب آهنگ بعد

- فشردن ممتد: پيمايش رو به جلو سريع آهنگ در حال پخش
۱۶- فشردن كوتاه:  پخش / توقف آهنگ

- فشردن ممتد:  انتخاب تراک اول 
 USB/SD/AUX 1۷- درپوش

18- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: جستجوي اتوماتيك ايستگاههاي راديويي در 

جهت كاهش فركانس
:CD/USB/SD در حالت

- فشردن كوتاه: انتخاب آهنگ قبل
- فشردن ممتد: پيمايش رو به عقب سريع آهنگ در حال پخش

۱۹- قشردن كوتاه: تعويض باندهای راديويی 
 CD/USB/SD/AUX( كننده  پخش  انتخاب   -20

)IN

توجه :*
مدل  با   Elx پارس  خودروي  مدياي  مالتي  سيستم   
توضيح داده شده متفاوت مي باشد كه كتابچه راهنماي 

آن بصورت جداگانه همراه با خودرو تحويل مي شود.

سيستم صوتی
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سيستم صوتی

اقدامات احتياطی
از اتصال ترمينال منفي بلندگو به ترمينال منفي كانكتور 
اطمينان حاصل نماييد. از اتصال ترمينال منفي و مثبت 

بلندگو به يكديگر يا به بدنه دستگاه اجتناب كنيد.
در صورت نياز به تعويض فيوز، از ميزان آمپر آن اطمينان 
حاصل نمائيد. اســتفاده از فيوز با آمپــر باالتر باعث بروز 

احتمال آسيب جدي به دستگاه خواهد شد. 
از عدم ورود  اشــياء و قطعات ريز به داخل دستگاه اطمينان 
حاصــل نمائيد زيرا درصورت ورود، ســبب ايجاد اختالل در 
عملكرد دستگاه،  شوک الكتريكي يا تابش پرتو ليزر خواهد شد .
صداي دســتگاه را در حدي نگه داريد كه صداهاي بيرون 
خودرو به خصوص صداهاي هشــداردهنده )بوق ســاير 

خودروها و... ( قابل شنيدن باشند. 
قبل از انجام هرگونه عمل پيچيده اي روي دستگاه، خودرو 

را متوقف نمائيد.
در صــورت بروز هرگونه مشــكلي از باز نمودن يا تنظيم 
نمودن  دســتگاه بدون حضور افراد متخصص خودداري 
نماييد. جهت رفع مشــكل به نمايندگي هاي مجاز ايران 

خودرو مراجعه نمائيد.

CD نكات استفاده از
اســتفاده از CD آســيب ديده يا داراي گرد و غبار سبب 

ايجاد اختالل در صدا خواهد شد. 
سطح CD را لمس ننمائيد و براي حمل آن از لبه هاي آن 

استفاده نمائيد.
از الصاق هرگونه برچســب، مهر و... روي سطوح دوطرف 

CD خودداري نمائيد. 
ازقراردادن CD در معرض تابش مستقيم نور خورشيد يا 

حرارت بيش از حد خودداري نمائيد.
براي تميز كردن CD ها از دستمال نرم استفاده نموده و 
جهت برطرف نمودن آلودگي از مركز CD به طرف خارج 

آن حركت نمائيد.
درصورت كثيف شدن پانل يا صفحه نمايش، از دستمال 
ابريشمي و مواد پاک كننده طبيعي جهت تميز كردن آن 
استفاده نمائيد. استفاده از پارچه خشن و مواد پاک كننده 
شيميايي نظير الكل مي تواند منجر به بروز آسيب و ايجاد 

خط و خش در سطح آن شود.
دســتگاه ممكن است قادر به پخش CD هايي كه بر روي 
آنها ليبل چسبانده شده نباشد. بنابراين قبل از وارد كردن 
CD  به داخل دستگاه اقدام به درآوردن ليبل روي آن كنيد.
CD هاي )inch )8cm-3 قابل استفاده در اين دستگاه 
نمــي باشــند. هرگــز از CD هــاي inch-3  كه درون 
مبدل هاي ۸cm  به ۱2cm قــرار گرفته اند يا CD هاي 
تاب برداشته استفاده نكنيد. در صورت استفاده، دستگاه 

قادر به خارج نمودن CD نخواهد بود.

گرد و خاک درون قاب نگهداري CD مي تواند باعث آسيب 
رساندن به CD و بروز خط وخش بر روي آن گردد. لذا در 
فواصل زماني مشخصي اقدام به تميز كردن قاب  CD نمائيد.
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سيستم ضد سرقت سيستم صوتی
وارد كردن كد رمز

براي ايمني بيشتر دستگاه شــما مجهز به كد رمز چهار 
رقمي مي باشد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنا به هر دليلي 
قطع گردد، پس از اتصال مجدد با روشــن كردن دستگاه  
نمايشگر عبارت " PWD **** " را نمايش مي دهد. جهت 
روشن كردن دستگاه  بايستي كد رمز چها رقمي صحيح 

توسط دكمه هاي ۱ الي 4 پانل وارد گردد. 
  )**** PWD( براي  وارد كردن اولين عدد از سمت چپ
دكمه شــماره ۱ راديو را پــي در پي تا زمان نمايش عدد 
صحيح بزنيد. )به عنوان مثال: برای انتخاب عدد ۵؛ دكمه 
شــماره ۱ را پنج بار فشار دهيد( بعد از اينكه  عدد  اول را 
روي  مقــدار صحيح تنظيم كرديد، براي وارد كردن عدد 
دوم )PWD ****(  دكمه شــماره 2 راديو را پي در پي تا 
زمان نمايش عدد صحيح بزنيد. براي وارد كردن عدد سوم 
دكمه شماره 3 و براي وارد كردن عدد چهارم دكمه شماره 
4 را به همين ترتيب بزنيد. جهت تائيد كد وارد شده دكمه 
SETUP/AUDIO را بزنيد . در صورتي كه كد وارد شده 
صحيح باشــد دستگاه روشن  مي شود. در غير اين صورت 
 )Error( دستگاه بسته به تعداد اشــتباه وارد حالت خطا
می گردد. بعد از طي شــدن زمان وقفه، سيســتم مجدداٌ 
درخواســت كد مي نمايد و با وارد كردن كد رمز صحيح 
دستگاه روشن مي شود. در صورت وارد نمودن رمز اشتباه 
به تعداد شــش بار، كد خطای ERR20 نمايش می يابد 

كه به منزله قفل شــدن سيستم خواهد بود. در اينصورت 
بايستی به نمايندگی های مجاز ايران خودرو مراجعه نماييد.
توجه: كد پيش فرض كارخانه ای دستگاه عدد ۱۱۱۱ است.

تغيير كد رمز ورود
از آنجائيكه كد پيش فرض كليه دستگاه ها قبل از تغيير رمز 
توسط شركت ايران خودرو، عدد ۱۱۱۱ در نظر گرفته شده، 
بهتر است براي ايمني بيشتر كد رمز دستگاه را تغيير دهيد. 
 "RPT/1" و كليد "RADIO" براي تغيير كد رمز كليد
 "****PWD" را به مدت 2 ثانيه همزمان نگه داريد. پيام
كد رمز عبور تنظيم شده را فراخوان می نمايد. در صورت 
 "----PWD" ورود كد رمــز چهار رقمی صحيح، پيــام
جهــت ورود رمز عبور4 رقمی جديد نمايان می گردد. كد 
SETUP/AU-  رمــز جديد را وارد نموده و دكمــه ولوم

DIO را فشــار دهيد. اكنون  پيام  "PWD----" مجدداً 
رمز 4 رقمی جديد را جهت تطابق فراخوان می نمايد. كد 4 
رقمی را كه در مرحله قبل به عنوان رمز ورود جديد وارد 
نموده ايد، انتخــاب و دكمه ولوم SETUP/AUDIO را 
فشار دهيد. در صورت تطابق رمزهای عبور وارد شده، پيام 
"PWD SET" به منزله تغيير كد رمز نمايش می يابد. و 
 SET" در صورتيكه دو رمز وارد شده يكسان نباشند پيام
FAIL" به منزله خطــا در تغيير رمز نمايش می يابد كه 

بايستی مراحل تغيير رمز فوق را مجدداً تكرار نماييد.

سيستم صوتی
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 سيستم صوتی

دستورالعمل عمومی
روشن و خاموش كردن دستگاه

دكمه PWR را بزنيد تا دستگاه روشن شود. برای خاموش 
شدن دستگاه همين كليد را فشار داده و نگه داريد. 

نكته:
زمانيكه خودرو خاموش است تا 3۰ دقيقه، راديوپخش با 
زدن دكمه "PWR" يا وارد كردن CD قابل روشن شدن 
USB/SD/ است. به خاطر داشته باشــيد با وارد كردن

AUX دستگاه روشــن نخواهد شد. پس از سپري شدن 
مدت زمان 3۰ دقيقه راديوپخش خاموش مي شود و با زدن 

دكمه "PWR" می توانيد مجدداً دستگاه را روشن كنيد.

MEDIA دكمه
دكمه “MEDIA” را فشــار دهيد تا دستگاه بين ديسك 
)زمانيكه ديسك داخل دستگاه قرار دارد(، USB )زمانيكه 
USB به دستگاه وصل است(، كارت SD )زمانيكه كارت  
SDداخل دســتگاه قــرار دارد( و AUX IN ) زمانيكه 

سوكت AUX IN وصل است( تغيير حالت دهد.

 MUTE دكمه
در حالتی كه دســتگاه روشن است اين كليد را براي يك 
لحظه بزنيد. حالت MUTE فعال شده و صداي خروجي 
قطع مي شود. براي خارج شدن از اين وضعيت مجددا" اين 

كليد را بزنيد.

تنظيم بلندى صدا
جهت تنظيم سطح صدا، ولوم صدا را بچرخانيد تا سطح 
صدا تنظيم شود. براي افزايش سطح صدا ، ولوم را در جهت 
حركت عقربه هاي ساعت )راست( و براي كاهش سطح صدا 
در خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت )چپ( بچرخانيد.

تنظيم كيفيت صدا
 AUDIO جهت دسترسي به مشخصات صوتي زير ولوم

را پي در پي بزنيد.

جهــت تنظيم هر يك از اين حالتهــا ولوم AUDIO را 
بچرخانيد.

در صورتيكه در هنگام تنظيــم، بيش از ۵ ثانيه تغييري 
اعمال نگردد راديوپخش به صورت خودكار به حالت قبلي 
برمي گردد. تنهــا در حالت EQ OFF مقادير BASS و 

TREBLE قابل تنظيم هستند.

نحوه كار با رادیو
تعویض باند 

برای انتخاب حالت راديو دكمه “RADIO” را بزنيد. در حالت 
پخش راديو با فشردن پياپي دكمه “RADIO” مي توانيد يكي 

از باندهاي راديويي را به ترتيب زير انتخاب كنيد: 

 FM1  FM2  FMAS  AM  AMAS

جستجوي اتوماتيک ایستگاههاي رادیویي
با فشــار لحظه اي دكمه هاي  و  مي توانيد سيســتم 
جستجوي اتوماتيك را در جهت افزايش يا كاهش فركانس های 
راديويی فعال نمائيد. پس از دريافت ايستگاه راديويي مورد نظر، 
مي توانيد ايســتگاه دريافتي را در يكي از حافظه هاي ۶ ~ ۱ 
ذخيره نمائيد. جهت ذخيره ايستگاه دريافتي، شماره مورد نظر 

را به مدت 2 ثانيه فشرده نگه  داريد.

جستجوي دستي ایستگاه هاي رادیویي
با چرخش كليد AUDIO در جهت عقربه های ســاعت 
فركانــس راديويی به صورت دســتی افزايش می يابد و با 
چرخش در جهــت خالف عقربه های ســاعت فركانس 

راديويی كاهش می يابد.
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ذخيره اتوماتيک ایستگاه هاى رادیویی
براي انتخاب خودكار ۶ ايســتگاه راديويي قوي و ذخيره 
ســازي آنها بجاي ايســتگاه هاي فعلي كليد AST  را 
بزنيد. ايســتگاه هاي جديد، جايگزين ايستگاه هايي كه 

قباًل ذخيره شده بودند، مي شوند.
در باند FM ايستگاه هاي دريافتي در حافظه هاي  ۶~۱  
باند FMAS و در بانــد AM در حافظه هاي ۶~۱ باند 

AMAS ذخيره مي شوند.
نكته: با اعمال اين دســتور حافظه های ذخيره شــده 
قبلی پاک می شوند و ايستگاه های جديد جايگزين آنها 

می شوند.
با فشــردن بيــش از 2 ثانيه كليد AST هر ايســتگاه 
راديويی قابل دسترسی به مدت ۱۰ ثانيه پخش می شود 

و سپس به ايستگاه بعد می رود.

ذخيره ایستگاه بر روى حافظه
جهت ذخيره ايستگاه های راديويی جديد بر روی حافظه 
راديو پخش می بايست پس از دريافت ايستگاه راديويی 
شــماره حافظه مورد نظر را برای مــدت زمان 2 ثانيه 
نگه داريد. پس از شــنيدن صدای بوق فركانس جاری بر 

روی حافظه ذخيره می گردد.

RDS اطالعات
 RDS )Radio(  ســرويس هايی كه از طريق سيســتم
Data  System در اختيار راننده قرار می گيرند به شرح 

زير هستند:

PS )PROGRAM SERVICE NAME(
اين سرويس نام ايســتگاه جاری را در صورت ارسال از 

طرف فرستنده بر روی صفحه نمايش، نمايش می دهد.

ALARM MESSAGES )PTY ALARM(
در صورت ارسال پيغام های هشدار فوری توسط فرستنده 
اين پيغام ها بر روی صفحه نمايش، نمايش داده خواهند 

شد.

TA )TRAFFIC ANNOUNCEMENTS(
توســط اين ســرويس اطالعات ترافيكی مهم به اطالع 
TA/ راننده رســانده خواهند شد. با فشردن كوتاه كليد
AF بر روی راديو پخش ســرويس TA فعال/ غيرفعال 

می شود.

AF )ALTERNATIVE FREQUENCY(
با اســتفاده از اين سرويس دستگاه به صورت اتوماتيك 
به جستجو و دريافت فركانس قوی تر ايستگاه راديويی 
TA/ جاری می پردازد. با فشــردن بيش از 2 ثانيه كليد

AF بر روی راديو پخش ســرويس AF فعال/ غيرفعال 
می شود.

نكته: ارائه سرويس های فوق می بايست توسط فرستنده 
مركزی ارسال و ارائه گردند. در حال حاضر تنها سرويس 

PS در ايران فعال می باشد.

CD/USB/SD/AUX نحوه كار با
جاگذاري دیسک

در هنگام جاگذاري ســطح برچســب دار ديســك بايد 
به ســمت باال باشد. ديســك را تا اندازه اي داخل محل 
مربوطه وارد نماييد كه مكانيــزم داخلي راديوپخش به 
طور خودكار آن را به سمت داخل بكشد. پخش ديسك 
به طور خودكار از اولين فايل روي ديســك، آغاز خواهد 

شد. 
توجه: اين دســتگاه فقــط براي پخش ديســك هاي 
استاندارد ۵ اينچ )۱2 سانتي متري( طراحي شده است. 
مبادرت به استفاده از ديسك هاي 3 اينچ )۸ سانتيمتري( 
ننماييد. قرار دادن اين CD ها در اين دستگاه با استفاده 
و يا بدون استفاده از تطبيق دهنده )آداپتور(، به دستگاه 

و يا خود ديسك آسيب مي رساند.

PAUSE دكمه
در حالتCD/USB/SD چنانچه دكمه  را براي 
يك لحظه بزنيد حالت PAUSE فعال شــده و پخش 
فايل صوتي در حال اجرا متوقف مي شود. با زدن مجدد 
اين دكمه، سيســتم دوباره به حالت عــادي پخش باز 

مي گردد.
برای پخش اولين فايل از ديســك دكمه  به مدت 

2 ثانيه نگه داريد.

سيستم صوتی
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SCN دكمه
در زمان پخش CD/USB/SD دكمه “4SCN” را جهت 
معرفي فايلهاي موجود بزنيد. با فشردن اين كليد از هر فايل 
به مدت ۱۰ ثانيه پخش خواهد شد . با فشردن مجدد اين 

كليد ، سيستم به حالت پخش عادي باز مي گردد.

RPT دكمه
 هنگام پخــش CD/USB/SD، جهت تكرار فايل در حال 
 "RPT FILE" را براي انتخاب حالت ”RPT 1“ پخش دكمه
فشار دهيد. براي تكرار كليه فايل ها داخل پوشه فعلي اين كليد 
را براي انتخاب حالت  "RPT DIR"  مجددا فشــار دهيد. 
تكرار پخش مادامي كه كليد  “RPT 1” براي انتخاب حالت  

"RPT OFF"  فشرده شود، ادامه پيدا مي كند.

RDM دكمه
در زمــان پخش CD/USB/SD دكمــه “RDM 2” را 
جهت انتخاب پخش تصادفي فايلهــا بزنيد. جهت قطع 
حالت پخش تصادفی و برگشــتن به حالت پخش عادي 

مجدداً دكمه“RDM 2” را  فشار دهيد.

جستجوي فایل و پوشه 
:)TRACK/MP3( در حالت پخش دیسک

 با فشردن كليدهاي  و  مي توانيد فايل بعدي يا قبلي 
را انتخاب كنيد. در صورت فشردن و نگه داشتن دكمه هاي 

فوق، مي توانيد فايل در حال پخش را جلو و عقب ببريد.

:MP3 در حالت پخش فایل
با فشردن كليد   و  مي توانيد پوشه بعدي يا قبلي 
را انتخاب كنيد. در صورت فشردن و نگه داشتن دكمه هاي 

فوق، مي توانيد ۱۰ فايل قبل يا بعد را انتخاب كنيد.

 )Eject( دكمه خروج دیسک
در صورتيكه ديسك داخل دستگاه باشد جهت خروج آن، 

دكمه  را فشار دهيد.

اطالعات صفحه نمایش
هنــگام پخش فايل هــایMP3 و WMA با زدن دكمه     
“5DSP” اطالعات فايل در حــال پخش به صورت زير  
بر روي صفحه نمايش ديده مي شود كه شامل: )نام فايل( 

FILE، )نام پوشه( FOLDER می باشد.   
هنگام نمايش نام فايل و نام پوشــه با زدن مجدد اين دكمه 
اطالعات برچسب ID3 به صورت  نوار  متحرک بر روي صفحه 
نمايش ديده مي شود كه شامل: )عنوان فايل( TITLE،  )نام 
هنرمند(  ARTIST و  )نام آلبوم( ALBUM مي باشد. سپس 

دستگاه به حالت عادی برمی گردد.

SD پخش فایل هاى
درپوش پــورت USB/SD/AUX را باز نماييد. كارت 
حافظه SD را داخل شــيار مربوطــه وارد نماييد. پس 
از چند ثانيه دســتگاه به طور خــودكار اقدام به پخش 

موسيقي مي كند.

Flash Memory قرار دادن
درپوش پورت USB/SD/AUX را باز نماييد.

Flash Memory را به كانكتورUSB دســتگاه متصل 
كنيد. دســتگاه به طور خودكار اقدام به پخش موسيقي 

ذخيره شده در Flash Memory مي نمايد.

:MP3 نكاتی در مورد فایلهاى
- اين دستگاه تنها توانايي نمايش كاراكترهای انگليسی 

" A-Z,0-9,+,-" را دارد.
- حداكثر ۱۶ كاراكتر جهت نمايش نام يك آلبوم يا فايل 

قابل استفاده مي باشد. 
- در صورت ضبــط فايل هاي MP3 بر روي ديســك 
اطمينــان حاصل كنيد كه فرمت ذخيره ســازي از نوع 

داده باشد و نه از نوع فايل صوتي.
- به منظور لذت بردن از صدايي با كيفيت عالي، توصيه 
مي شــود فايلها به نوع MP3 با فركانس نمونه برداري 

KHZ 44.1 تبديل شوند. 
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USB / SD نكاتی در مورد
- فايل هايی با فرمــت mp3, *MP3, *WMA* قابل 

پخش هستند.
-  Fat 16/Fat 32 قابل پشتيبانی است.

- حداكثر حافظه قابل پشتيبانی توسط دستگاه 32GB است.
8KHz~ 48 KHz فركانس نمونه برداري -

8-320kbps نرخ بيت -

نكته: وقتی در حالت پخش USB هستيد، USB را به 
طور ناگهانی جدا نكنيد اين كار موجب آســيب رسيدن 
به USB می شــود، ابتدا بايد source را عوض كرده و 
 USB بعد جدا كنيد يا دستگاه را خاموش كرده و سپس

را جدا كنيد.

ورودى كمكی صدا:
درپــوش پــورت USB/SD/AUX را باز نماييد. فيش 
ورودی كمكی صدا را وصل كنيد دستگاه به طور خودكار 

اقدام به پخش فايل ورودی سوكت AUX IN مي كند.

تنظيمات سيستم
با فشــار ولوم “ AUDIO ” به مدت بيش از 2 ثانيه، وارد 
تنظيمات سيستم به ترتيب زير خواهيد شد. سپس با هر بار 

فشردن اين دكمه وارد يكي از حالت هاي زير خواهيد شد:

 S-VOL -> CLOCK -> TIME ->TIME AD ->
 RDS -> REG-> NEWS -> EON -> L-OUT
 -> LCD

 ”AUDIO“ برای تغيير تنظيمات هر يك از اين گزينه ها ولوم
را بچرخانيد. با فشار ولوم “AUDIO” به مدت بيش از 2 ثانيه، 

می توانيد از منوی تنظيمات خارج شويد.

نكته:
وقتی در منوی تنظيمات سيســتم هستيد اگر بعد از ۵ 
ثانيه هيچ گونه عملی انجام ندهيد، راديو پخش به طور 

اتوماتيك از منوی تنظيمات سيستم خارج می شود.

S-VOL
با انتخاب ايــن گزينه مي توانيد حجم صــداي اوليه را 
طوري تنظيم كنيد تا در هنگام روشن نمودن دستگاه، 
حجم صدا از مقدار تعيين شده تجاوز نكند كه مقدار آن 

از ۵ تا 2۵ قابل تنظيم است. 
- در صورتي كه قبل از خاموش كردن دستگاه، حجم صدا 
از اين مقدار كمتر باشــد، در هنگام روشن كردن مجدد 

دستگاه، حجم صدا روي همان مقدار قبلي خواهد بود.
- در صورتي كه قبل از خاموش كردن دســتگاه، حجم 
صدا از اين مقدار بيشــتر باشد، در هنگام روشن كردن 
مجدد دستگاه، حجم صدا به طور خودكار بر روي مقدار 

تنظيم شده قرار خواهد گرفت.

- در صورتي كه قبل از خاموش كردن دستگاه، حجم صدا 
از ۵ كمتر باشــد، در هنگام روشن كردن مجدد دستگاه، 

حجم صدا روي عدد ۵ تنظيم خواهد شد.

:CLOCK)RDS/MAN( تنظيم
در صورت انتخــاب “RDS”  گزينه “RDS clock” و 
در صورت انتخاب“MAN” امكان تنظيم دستی ساعت 

سيستم فراهم می شود.

:)TIME( تنظيم حالت نمایش ساعت
در ايــن حالت می توان نمايش ســاعت را روی يكی از 

حالت های ۱2 ساعت يا 24 ساعت تنظيم كرد.

:)TIME AD(تنظيمات زمان
در صورتيكه گزينــه CLOCK را روی MAN تنظيم 
كرده باشــيد می توانيــد با انتخاب اين گزينه ســاعت 

سيستم را به صورت دستی تنظيم كنيد.

 

سيستم صوتی
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RDS )ON/OFF( تنظيم
در ايــن حالــت می توانيــد حالــت نمايــش اطالعات 
)RDS)Radio Data System را فعال يا غير فعال كنيد.

REG )ON/AUTO/OFF( تنظيم
در صــورت انتخاب گزينه  ON ايســتگاههای منطقه ای 
دريافت می شوند. در صورت انتخاب گزينه AUTO  الويت در 
جستجو با ايستگاه های قوی است. در صورت انتخاب گزينه
OFF اولين ايستگاه راديويی قابل دريافت توسط سيستم 
صرف نظر از توان ســيگنال ورودی، پخش می شود. تنها در 

حالت RDS ON گزينه  REG قابل تنظيم هستند.

TA )TRAFFIC ANNOUNCEMENTS(
توســط اين ســرويس اطالعات ترافيكی مهم به اطالع 

راننده رسانده خواهند شد.
تنها در حالت RDS ON گزينه TA قابل تنظيم است.

AF )Alternative Frequency(
با اســتفاده از اين سرويس دستگاه به صورت اتوماتيك 
به جســتجو و دريافت فركانس قوی تر ايستگاه راديويی 

جاری می پردازد.
تنها در حالت RDS ON گزينه AF قابل تنظيم است.

: NEWS )ON/OFF( تنظيم
در ايــن حالــت می توانيد گزينــه NEWS را فعال يا 
غيرفعــال كنيد. تنهــا در حالــت RDS ON گزينه  

NEWS قابل تنظيم هستند.

:EON )DX/LO( تنظيم
در صورت انتخاب گزينه  LO  تنها ايســتگاه های قوی 
دريافت می شــوند. در صورت انتخاب گزينهDX اولين 
ايســتگاه راديويی قابل دريافت توسط سيستم صرفنظر 
از توان ســيگنال ورودی، پخش می شود. تنها در حالت 

RDS ON گزينه  REG قابل تنظيم هستند.

: L-OUT )ON / OFF( تنظيم
در اين حالت می توانيــد خروجی Line-out را فعال يا 

غيرفعال كنيد.

: LCD ) 0 ~ 7 ( تنظيم
با انتخاب اين گزينه می توانيد ميزان شــدت روشنايی 

LCD را تغيير دهيد.

روش نگهدارى
- از ورود هر گونه مايعات به داخل دســتگاه جلوگيري 
نمائيد. در صورت مشــاهده چنين موردي سريعاً آن را 
خشــك كنيد.  زيرا ورود مايعات مي تواند سبب ايجاد 

اختالل در عملكرد دستگاه يا  شوک الكتريكي شود.
- دســتگاه را  دور  از گرد  و  غبار و آلودگی  نگه داريد. 
ايــن  عوامل می توانند باعث بروز اشــكاالت ظاهری در 

محصول شوند.
- بــه هنگام حمل و نقل دســتگاه احتياط نمائيد. وارد 
آمــدن ضربه يا افتادن مي تواند باعث بروز آســيب هاي 

احتمالي به دستگاه شود.
- درصــورت كثيف شــدن پانل يا صفحــه نمايش، از 
دستمال ابريشمي و مواد پاک كننده طبيعي جهت تميز 

كردن آن استفاده نمائيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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اتصاالت الكتریكی
نقشه پايه های كانكتور راديو پخش به شرح زير می باشد:

C كانكتورA كانكتور

موقعيتعملكردموقعيتعملكرد
LINE OUT خروجی چپC1-A1
LINE OUTخروجی راستC2-A2

LINE OUT زمينC3ورودي كنترل ميزان روشناييA3
-C4باطريA4
-C5)ANT( كنترل آنتنA5

A6روشنايي )C6)ILLتغذيه آمپلی فاير
-C7ACC ولتاژA7

A8زمينC8ورودی كنترل از روی فرمان
-C9
-C10B كانكتور

موقعيتعملكردC11زمين مدار كنترل از روی فرمان
-C12+ بلندگوي راست عقبB1
-C13- بلندگوي راست عقبB2
-C14+ بلندگوي راست جلوB3
-C15- بلندگو راست جلوB4
-C16+ بلندگو چپ جلوB5
-C17- بلندگو چپ جلوB6
-C18+ بلندگو چپ عقبB7
-C19- بلندگو چپ عقبB8
-C20

G1 G2

سيستم صوتی
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سيستم صوتی

عيب یابی
ليست كنترلي زير مي تواند براي حل برخي مشكالت كه ممكن است هنگام استفاده از اين دستگاه با آن ها مواجه شويد، به شما كمك كند. قبل از استفاده از آن، تمام اتصال ها و راهنمايي هاي 
اين كتابچه را كنترل كنيد. به هيچ وجه دستگاه را در شرايط غير عادي از جمله زمانيكه فاقد صدا است، زمانيكه دود از آن خارج مي شود يا بوي سوختن مي دهد كه ممكن است باعث آتش 

گرفتن يا شوک الكتريكي گردد، استفاده نكنيد. در اين صورت بالفاصله آن را خاموش كرده و با مراكز خدمات پس از فروش )مراجعه به فصل راهنمای گارانتی( تماس بگيريد.

راه حل علت ممكنمشكل

دستگاه روشن نمي شود

سوييچ خودرو را باز كنيد.سوييچ خودرو باز نيست.
اتصاالت كابل ها را كنترل كنيد.كابل ها به درستي متصل نشده اند.

فيوز را با فيوز مشابه، عوض كنيد.فيوز سوخته است.
ديسك قبلی را خارج كنيد.ديسك ديگري داخل دستگاه قرار دارد.ديسك داخل نمی رود

دستگاه، ديسك را پخش نمي كند

ديسك  را در جهت صحيح درون دستگاه قرار دهيد.ديسك برعكس درون دستگاه قرار گرفته است.
ديسك را تميز كرده يا از ديسك ديگري استفاده كنيد.ديسك، كثيف شده يا آسيب ديده است.

صبر كنيد تا دمای داخل كابين پايين بيايد.دمای داخل خودرو باال است.
فرمت ديسك را با فرمت هاي ذكر شده در راهنماي دستگاه چك كنيد.دستگاه فرمت فايل را پشتيباني نمي كند.

دستگاه صدا ندارد
تنظيم سطح صدا را كنترل كنيد يا عملكرد قطع صدا را غير فعال نماييد.ولوم صدا در حالت حداقل تنظيم شده يا عملكرد قطع صدا )Mute( فعال است.

اتصاالت كابل ها را كنترل كنيد.كابل ها به درستي متصل نشده اند.
بر اثر ارتعاش هنگام حركت خودرو، صدا 

دستگاه را با قطعات جانبي، محكم نصب كنيد.محل نصب دستگاه، پايدار نيست.قطع و وصل مي شود

ايستگاه هاي راديويي را دريافت نمي كند 
يا  ايستگاه راديويي دريافت شده، كيفيت 

پاييني دارد

آنتن را صحيح متصل كنيد.آنتن به درستي نصب نشده است.

آنتن را كامل باز كنيد يا در صورت شكستگي آن، با يك آنتن جديد تعويض نماييد.آنتن كامل باز نشده يا شكسته است.

ورودي برق باطری دستگاه را به باطری خودرو متصل كنيد.كابل باطري به درستي متصل نشده است.ايستگاه هاي ذخيره شده در حافظه، پاک شده اند
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دریچه هاى هواى رو به صورت
چنانچــه دكمــة چرخان را به ســمت پاييــن و يا باال 

بچرخانيد، دريچه بسته و يا باز خواهد شد. 
با حركت دادن دكمة وســط دريچه به طرفين و يا باال و 

پايين، جهت جريان هوا تنظيم می شود.

گرمایش و تهویه
سيســتم گرمايش و تهوية خودرو، هوای تازه و يا گرم را 
از شبكه های ورودی جلوی شيشــة جلو، به داخل اتاق 

هدايت می كند.
نكته مهم: روی شبكه های خروجی هوای طاقچه عقب 
)زير شيشــة عقب( را برای گردش كامل هوا درون اتاق 

آزاد نگه داريد.
با اقدامات زير می توانيد حداكثر بهره را از سيستم گرمايش و 

تهوية خودروی خود ببريد.

اخطار
مدار سيال خنك كننده را باز نكنيد، اين سيال برای 

چشم و پوست خطرناک است.

گرمایش و تهویه

براى حداكثر گرمایش
كليد تنظيــم دمای هوای كابيــن را افزايش داده تا به 

حالت Hi وارد شود. در اين حالت بصورت پيش فرض:
- دريچه هــای هوا بــه حالت دريچه هــای رو به پا قرار 

می گيرد.
- سرعت فن دمنده در حداكثر حالت قرار می گيرد.

براى حداكثر جریان هوا و سرمایش
كليد تنظيم دمای هوای كابين را كاهش داده تا به حالت 

Lo وارد شود. در اين حالت بصورت پيش فرض:
- دريچه های هوا به حالت دريچه های رو به صورت قرار 

می گيرد )مطمئن شويد دريچه های هوا باز هستند(.
- سرعت فن دمنده در حداكثر حالت قرار می گيرد.

- كولر روشن می گردد.

هشدار
- براي جلوگيری از رســوب گرفتگی خنك كننده، روغن 
گيربكس و بخاری، از مخلوط آب مقطر و ضد يخ )در 

منبع آب رادياتور( استفاده شود.
- كولــر خود را هر ۱۵ روز يك بــار حداقل به مدت ۱۰ 

دقيقه روشن نماييد. )حتی در زمستان(
- برای خامــوش كردن كولر خودرو، ابتدا دكمه A/C را 
خاموش كرده و پس از چند ثانيه موتور را خاموش نماييد.
- شــارژ نمودن گاز كولر به غيــر از گاز R-134 a به 

سيستم تهوية خودرو شما صدمه خواهد زد.
در سيســتم تهويه مطبوع خــودرو فقط از گاز 
R-134 a  كه ســازگار با محيط زيست و غير 

مخرب اليه اوزون مي باشد استفاده نمائيد.
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سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک
موتور را روشــن كــرده و كليدها را برای روشــن كردن 

سيستم تهويه مطبوع فعال كنيد.

)AUTO( 1- نحوه عملكرد حالت اتوماتيک
خنک كردن و یا گرم كردن همراه با رطوبت زدایی )اتوماتيک(

اين حالت می تواند در تمام مدت سال مورد استفاده قرار 
گيرد و دمای كابين در حد مورد نظر سرنشين كنترل و 

حفظ می گردد.

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک
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- تنظيم جريان و ســرعت فن به شكل اتوماتيك انجام 
می شود.

۱- دكمه اتوماتيك )AUTO( را فشار دهيد.
2- درجــه حرارت را به دلخواه تنظيم كنيد. )فلش قرمز 

افزايش دما و آبی كاهش دما(
- بــرای حالت عادی درجه حــرارت را حدود 2۵ درجه 

سانتيگراد تنظيم كنيد.
- درجــه حــرارت داخل اطــاق بطــور اتوماتيك ثابت 
نگه داشته خواهد شد. دريچه های خروجی هوا و سرعت 

فن نيز بطور اتوماتيك كنترل خواهند شد.

هشدار
- كولر فقط زمانی كار می كند كه موتور روشن باشد.

- بچه ها، افراد بزرگسال ناتوان و حيوانات را تنها در خودرو رها نكنيد.
- در روزهای گرم آفتابی درجه حرارت در داخل خودرو به سرعت باال می رود، گرمای باال می تواند صدمات شديد يا حتی كشنده به سرنشينان وارد آورد.

- از وضعيت گردش هوا نبايستی برای مدت طوالنی استفاده شود. اين كار باعِث خفگی هوا )كمبود اكسيژن( و بخارگرفتگی شيشه ها می شود.
- برای اينكه توجه كامل به رانندگی مختل نشود، از تغيير وضعيت دكمه های گرما و سيستم تهويه در هنگام رانندگی خودداری كنيد.

)ECON( 2- بخارى
حالت ECON را در زمســتان و در حالت كولر خاموش 

)حداقل مصرف سوخت خودرو( استفاده كنيد.
۱- دكمه ECON )مصرف بهينه( را فشار دهيد. سوئيچ 
تنظيم درجه حــرارت را به دلخواه تنظيم كنيد. عالمت 

ECON در صفحه نمايشگر روشن خواهد شد.
- درجــه حــرارت داخل اطــاق بطــور اتوماتيك ثابت 
نگه داشته خواهد شد. دريچه های خروجی هوا و سرعت 

فن نيز به طور اتوماتيك كنترل خواهد شد.

- درجه حرارت را كمتــر از درجه حرارت بيرون تنظيم 
نكنيد. در غير اينصورت ممكن است سيستم به درستی 

كار نكند.
- در صورتی كه شيشه ها بخار كند اين كار توصيه نمی شود.

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک



۶۹

2

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک

 ۴- طرز كار غيراتوماتيک كنترل سرعت فن
دكمه كنترل فن  را فشار دهيد تا بتوانيد فن را 

بصورت معمول )غير اتوماتيك(كنترل كنيد. 

دكمه اتوماتيك  AUTO را فشــار دهيد تا سرعت فن 
بطور اتوماتيك كنترل شود.

- دكمه AUTO را فشــار دهيد تا سيســتم به حالت 
اتوماتيك تغيير حالت دهد.

 ۳-بخار و یخ زدائی شيشه جلو
۱- دكمه انتخاب دريچه های هوای شيشــه 
جلو  )DEF( را فشــار داده و روشن كنيد، عالمت 
نشانگر روی  LCD )صفحه نمايشگر(روشن خواهد شد.
2- سوئيچ تنظيم درجه حرارت را به دلخواه تنظيم كنيد.
)جهت تسريع در بخارزدايی دمای باال را انتخاب كنيد(

- در اولين فرصت ممكن پس از اينكه شيشه جلو از بخار 
و يخ پاک شد، دكمه AUTO يا اتوماتيك را فشار دهيد 

تا سيستم به وضعيت اتوماتيك بازگردد.

 حالت بخار و یخ زدایی شيشه عقب خودرو
دكمه   را فشــار دهيد )عالمت در صفحه نمايشگر 
ظاهر خواهد شــد( شيشه عقب توسط المنت های برقی 
به مدت ۱2 دقيقه فعال خواهد شد و در انتها به صورت 

خودكار خاموش می شود.

 ۵- دكمه كنترل گردش هوا
دكمه كنترل هوای كابين را فشار دهيد. 
 AIR( جريان به انتخاب سرنشــين به حالت هوای تازه
FRESH(    و يــا گــردش كابين   قابل 

تنظيم است. دكمه  AUTO را فشار دهيد تا سيستم به 
حالت اتوماتيك تغيير حالت دهد. زمانی كه دمای هوای 
داخل كابين باال باشــد، جهت خنك كردن سريعتر در 
حالــت AUTO كليد گردش هوای داخل كابين  

را انتخاب كنيد.
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 6-كنترل دریجه هاى خروجی هوا
با فشــار دادن دكمه MODE كنترل 
معمولی )غيراتوماتيك( دريچه های خروجی هوا را به ۵ 

حالت زير هدايت می كند.

 هوا ازخروجی های جلو )صورت( دميده می شود.

 هوا از خروجی های جلو )صورت ( و به ســمت 
پاها دميده می شود.

 جريان عمده هوا از طريق خروجی سمت پاها 
دميده می شود.

هوا از خروجی های زير شيشه و خروجی سمت 
پاها دميده می شود.

 هوا از خروجی های زير شيشه دميده می شود.

 ۷- دكمه درجه حرارت بيرون
 OUT TEMP

دكمه درجه حرارت هوای بيرون OUT TEMP را فشار 
دهيد. حدود ۵ ثانيه درجه حرارت هوای بيرون در صفحه 

نمايشگر قابل رويت می گردد.

 8- سرویس ایركاندیشن )كولر( 
 AIR  CONDITION

سيســتم كولر در خودرو شــما بــا گاز خنك كننده ای 
شــارژ شده كه اصول محيط زيســت در آن لحاظ شده 
اســت.  » اين گاز خنك كننده بــه اليه ازون دور زمين 
صدمه نمی زند« هرچند ممكن است در گرم شدن هوای 
كره زمين اندكی تأثير داشــته باشــد. در زمان سرويس 
و شــارژ كولر و ايركانديشن خودرو، ابزار مخصوص شارژ 
و روغنكاری مورد نياز می باشــد. استفاده از گاز يا روغن 
نامناســب به سيســتم تهويه يا كولر شما صدمه خواهد 
زد. نمايندگی مجاز قادر به سرويس كولر يا ايركانديشن 

)دوست و همراه محيط زيست( شما می باشد.

 ۹- گرمكن شيشه عقب
برای رفع بخارگرفتگی يا يخ زدگی شيشــه 

عقب و آينه های جانبی استفاده می شود.

 10- خاموش:
سيســتم تهويه اتوماتيك به وسيله اين كليد 

خاموش می شود.

 11-تنظيم دما:
دكمه تنظيم دما را فشار دهيد تا بتوانيد دماي مورد 
نياز/ مطلوب راتنظيم كنيد. اگر دكمه AUTO را فشــار 

دهيد، دما بطور اتوماتيك كنترل می شود.

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک



۷۱

2

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک

حسگرهاى سيستم تهویه اتوماتيک
اين سيستم مجهز به حسگرهايی است كه عمل تهويه را 

به شكل اتوماتيك كنترل می كنند.
۱- سنسور)حسگر( شدت نور

- محل نصب: زير شيشه جلو روی داشبورد
توجه: از قرار دادن اشيا روی اين سنسور خودداری كنيد.

2- سنسور دمای داخل كابين:
- محل نصب: زير قاب فرمان

- مانع ورود جريان هوا به سنسور نگرديد.
3- سنسور يخ زدايی

محل نصب: داخل سيستم تهويه HV AC می باشد.
4- سنسور دمای بيرون

محل نصب: روی سپرجلو
۵- سنسور دمای آب موتور

توجه
در هنگام زمســتان زمانی كه دمای بيرون و موتور 
پايين باشد فن سيستم تهويه از كمترين سرعت به 
تدريج افزايش مي يابد تا دمای موتور به حد مطلوب 

برسد. 
سيســتم تهويه اتوماتيك جهت جلوگيری از ورود 
هوای آلوده و گرد و غبار و دود مجهز به فيلتر هوا 
می باشــد. دقت داشته باشيد تا در زمان مورد نظر 
مطابق با جدول سرويس ها در فصل سرويس هاي 

دوره اي نسبت به تعويض آن اقدام كنيد.
چنانچه ســرعت هوای فن ضعيف گردد و يا بوی 
نامطلوب و بخارزدايی ناقص مشاهده گرديد، نسبت 

به تعويض فيلتر اقدام كنيد. 
برای خاموش كردن سيســتم تهويــه ابتدا دكمه 
OFF را فشــار دهيد و ســپس موتور را خاموش 
كنيد. از مسدود كردن دريچه های زير شيشه جلو 

ممانعت بعمل آوريد. 
ازگذاشــتن اجســام بر روی سنســور شدت نور 
درناحيه وســط داشبورد زير شيشه جلو و سنسور 

دمای بيرون ناحيه سپر جلو ممانعت بعمل آوريد.
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هشدار
- در مواردی كه خودرو دارای سيســتم تهويه مطبوع می باشــد، توجه داشته باشيد كه سنسورهای نور خورشيد و سنسورهای دمای داخل كابين مسدود نشوند، زيرا مسدود 

شدن سنسورهای مذكور می تواند منجر به عملكرد نامناسب سيستم تهويه مطبوع شود.*
- در هنگام پيمايش ســربااليی شــديد، در صورتی كه سيستم كولرخودرو روشن می باشد الزم است تا جهت جلوگيری از وارد شدن فشار زياد به موتور خودرو، سيستم كولر 

خاموش گردد.
- وجود برف، يخ و.... در مسير ورود هوا به داخل كابين سبب عملكرد نامناسب سيستم تهويه مطبوع خودرو خواهد شد. لذا جهت تهويه مناسب داخل كابين از عدم انسداد 

مسير ورود هوای محيط به داخل كابين اطمينان حاصل فرمائيد.
- استفاده دائم از سيستم تهويه مطبوع در حالت گردش داخلی هوا در فصل زمستان يا به هنگام بارش باران می تواند سبب بخار گرفتگی شيشه جلو و انسداد ديد راننده و 

بروز حادثه شود. لذا در اين شرايط از حالت ورود هوای تازه به كابين نيز استفاده نمائيد.
- به منظور حصول اطمينان از كاركرد صحيح سيستم كولر خودرو، بررسی دوره ای لوله های سيستم كولر، جهت اطمينان از عدم وجود نشتی ضروری است.

- در مناطق با آب و هوای مرطوب، تشكيل بخار بر روی شيشه ها امری طبيعی است. لذا جهت بخار زدايی از هوای ورودی به داخل خودرو سيستم كولر خودرو را روشن نمائيد.
در فصول گرم سال و زمانی كه خودرو به مدت نسبتاً طوالنی در معرض نور خورشيد قرار گرفته است، پس از ورود به داخل كابين خودرو ابتدا شيشه ها را باز كرده و 
اجازه دهيد هوای گرم از داخل خودرو خارج شود. سپس اقدام به روشن نمودن سيستم كولر نمائيد. اين امر باعث كاهش مصرف سوخت و بهبود كيفيت هوای داخل 

كابين می گردد.

* درصورت نصب در خودروی شما

اخطار
- از خوابيدن داخل خودرو زمانی كه سيســتم تهويه مطبوع )كولر و يا بخاری( روشــن است بپرهيزيد. زيرا در اين حالت ممكن است افزايش ميزان دی اكسيد كربن داخل 

كابين و يا افزايش دمای بدن منجر به آسيب جدی و حتی مرگ شود.
- استفاده طوالنی مدت از سيستم تهويه مطبوع در حالت گردش داخلی هوا می تواند منجر به كاهش ميزان هوای موجود در داخل خودرو و باعث خواب آلودگی شود كه اين 

امر می تواند منجر به بروز تصادف صدمات جانی گردد.
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)ABS( ترمز ضد قفل
ترمزضد قفل يكی از سيستم های نوين و پيشرفتة كنترلی 
خودرو اســت كه از قفل شدن چرخ ها هنگام ترمزگيری 
بر روی جاده های لغزنده و يا هنگام ترمزگيری شديد بر 
روی جاده های خشك جلوگيری نموده و به اين ترتيب 
باعــث كاهش فاصلة توقف، افزايش فرمان پذيری، بهبود 

پايداری و بطور كلی افزايش ايمنی خودرو می گردد.
هنگام استفاده از خودروی مجهز به ترمز ضد قفل همواره 

به موارد ذيل توجه داشته باشيد:
- از آنجايی كه ترمــز ضد قفل تنها يك متعادل كنندة 
نيروی ترمزی می باشــد، لذا هنگام ترمزگيری به اندازة 

كافی به پدال ترمز فشار وارد نماييد.
- احســاس لرزش پدال ترمز در زير پا هنگام ترمزگيری 
بر روی جاده های لغزنده و يا هنگام ترمزگيری شــديد، 
طبيعی بوده و ناشــی از فعاليــت صحيح ترمز ضد قفل 
می باشــد. در اين شرايط با اعتماد به نفس و اطمينان از 
صحت عملكرد سيســتم ترمز، به فشردن پدال ترمز به 

ميزان الزم ادامه دهيد.
- شــنيدن صدای ضربان مانند از ناحية چرخ های جلو 
و چرخ های عقب هنگام ترمزگيــری بر روی جاده های 
لغزنده و يا هنگام ترمزگيری های شديد، طبيعی بوده و 

ناشی از فعاليت صحيح سيستم ترمز ضدقفل می باشد. 
- ترمز ضدقفل مجهز به سيستم عيب ياب خودكار است 
كه در صورت بروزاشكال، نشانگر اخطار ترمز ضد قفل در 

صفحة نمايش جلو داشبورد روشن می گردد.

- هنگام اســتارت زدن و روشن شــدن خودرو، نشانگر 
اخطــار ترمز ضد قفل در صفحه نمايش جلو داشــبورد 
روشن شده و پس از چند ثانيه خاموش می گردد. چنانچه 
نشانگر اخطار هنگام روشن كردن خودرو، روشن نشود و 
يا به صورت روشــن باقی بماند، اين حالت نشانة وجود 
اشكال در سيستم ترمز ضد قفل است، در چنين شرايطی 
خودرو را به نمايندگی مجاز جهت انجام عيب يابی بوسيلة 

دستگاه عيب ياب رايانه ای منتقل نماييد.

الزم به ذكر است كه در صورت خرابی و وجود اشكال در 
ترمز ضد قفل، خودروی شما از كليه قابليت های يك ترمز 

معمولی برخوردار می باشد.
- چنانچه هنگام پايين بودن كامل ترمز دستی، نشانگر 
ترمز دســتی و نشــانگر اخطار ترمز ضد قفل متفقاً در 
صفحه نمايش جلو داشــبورد روشن باشــند، خودرو را 
بــا رعايت اصول ايمنی متوقف نمــوده و با نزديك ترين 

نمايندگی مجاز تماس بگيريد.
در هنگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده، توجه داشته 
باشيد كه مســافت توقف شما بيشتر خواهد بود. پس از 
عبور خودرو از گودال آب و يا در صورت شســت و شوی 
خودرو كه منجر به خيس شدن مجموعه ديسك و لنت ها 
می شــود، اقدام به ترمزگيری نماييد تا شرايط ترمزها به 

حالت نرمال درآيد.

ترمز ضد قفل

اخطار
- اين سيستم هيچگاه نبايد عاملی برای تشويق به 
شــتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی كردن با سرعت 
بيشتر محسوب شــود. بنابراين نمی تواند جايگزين 

دقت، احتياط و مسئوليت هنگام رانندگی شود.
اين عملكرد يك سيســتم كمكی است كه هنگام 
رانندگی در وضعيت بحرانی، رفتار خود را متناسب 

با شرايط ايجاد شده در رانندگی كنترل می نمايد.
- از رانندگی با سرعت غيرمجاز در معابر، خصوصاً در 
جاده های لغزنده با اتكا به سيستم ترمز ضدقفل جداً 
پرهيز نموده و همواره اصول ايمنی را رعايت نماييد.

هشدار
- عملكرد ترمز ABS مستقل از فشار وارده بر پدال 
ترمز عمل می نمايد. بدين ترتيب، توصيه می شود 
در وضعيت بحرانی يك فشارقوی و مداوم  بر روی 
پدال ترمز وارد نمائيد. لزومی ندارد كه فشــارهای 

پی درپی وارد كنيد )پركردن پمپ ترمز(
- برای عيب يابی و سرويس ترمز ضد قفل حتماً به 
نمايندگی های مجاز مراجعه نموده و از مراجعه به 

مكان های متفرقه جداً خودداری فرماييد.
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1- كليد قفل مركزى 
بسته  و  باز  درهای خودرو  كليد  اين  فشردن  بار  هر  با 

می شوند.
قفل مركزى اتوماتيک درها

كيلومتر  باالی ۱۰  )در سرعت های  رانندگی  هنگام  به 
در  می شوند.  قفل  اتوماتيك  بطور  درها  ساعت(  بر 
سرعت های باالتر از ۱۰ كيلومتر بر ساعت برای باز كردن 
فشار  يك   3 دكمة  روی  است  كافی  درها  قفل  موقت 

مختصر وارد آوريد.
شما می توانيد اين عملكرد را فعال يا غيرفعال سازيد.

فعال سازى/ غيرفعال سازى
هنگامی كه سوئيچ استارت باز است، يك فشار ممتد ۵ 
ثانيه ای روی دكمه 3 وارد آوريد. فعال شدن/ غيرفعال 
شدن عملكرد با سه بار چشمك زدن چراغ روی كليد و 

به همراه صدای بيب اطالع رسانی می گردد.

2- كليد قفل كن شيشه هاى عقب )ایمنی كودک( 
با زدن اين كليد می توان عملكرد كليدهای شيشه باالبر 

عقب )چپ و راست( را غير فعال كرد.
با اولين فشار، كليدها قفل و با فشار مجدد عملكرد كليدها 

مجدداً فعال می شود.

۳- فالشر 
و  راهنما  چراغ های  تمام  دهيد.  فشار  را  فالشر  دكمة 
همچنين چراغ های نشانگر گردش بر روی صفحه نمايش 
جلو داشبورد با هم چشمك می زنند. از اين چراغ ها فقط 
در موارد اضطراری مانند زمانی كه خودروی شما سد 
راه خودروهای ديگر است و يا هنگامی كه در وضعيت 
خطر قرار داريد، استفاده كنيد. حتی هنگامی كه موتور 
از  پس  بنابراين  می ماند،  روشن  فالشر  است  خاموش 

خروج از وضعيت اضطراری، فالشر را خاموش كنيد.
۴- كليد بازكننده دِر صندوق عقب* 

برای باز كردن دِر صندوق عقــب از داخل اتاق، پس از 
باز كردن ســوئيچ، دكمة مربوطه را به صورت تأخيری 
حداقــل به مدت ۱/۵ ثانيه بفشــاريد، در صندوق عقب 

باز خواهد شد.

هشدار
برای حفاظت از المنت های شيشــه گرمكن عقب، 
از ســاييدن و خراشــيدن آن ها خودداری كنيد و 

هيچ گونه برچسبی روی المنت ها نچسبانيد.

۵- كليد تبدیل نوع سوخت  *
كليد تبديل نوع سوخت، بر روی كنسول وسط قرار دارد 
و از آن برای تبديل نوع سوخت مصرفی از حالت بنزين به 
گاز و بالعكس استفاده می شود. برای تبديل نوع سوخت 
مصرفی می توان با فشار دادن كليد مربوطه، نوع سوخت 

مورد نظر را انتخاب كرد.
6- گرمكن شيشة عقب 

برای روشــن كــردن آن دكمة مربوط را فشــار دهيد. 
هنگامی كه گرمكن كار می كند، المپ تعبيه شــده در 

كليد آن روشن می شود.
توجه: تنها هنگامی كه موتور روشــن اســت می توان 

شيشه گرمكن عقب را به كار انداخت.
گرمكن آینه هاى جانبی: برای رفع بخارگرفتگی يا يخ 
زدگی آينه های جانبی، كليد گرمكن شيشــه عقب را به 

كار بيندازيد.

۷- گرمكن شيشه جلو: 
برای رفع بخار گرفتگی يا يخ زدگی شيشه جلو اين دكمه 
را بزنيد. در صورت زدن اين كليد كولر روشن شده، ميزان 
سرعت فن و دما روی حداكثر مقدار و مسير توزيع هوا در 

جهت شيشه های جلو تنظيم می شود.

* درصورت نصب در خودروی شما

تجهيزات داخلی
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تجهيزات داخلی

بازكردن دِر جعبه داشبورد
- برای بازكردن درِ جعبه داشبورد دستگيرة آن را بكشيد.
- با باز شدن دِر جعبه داشبورد، چراغ داخل آن روشن 

و با بستن در، خاموش می شود.
توجه: كتابچة راهنمای خودرو برای استفاده همواره 

بايد در جعبه داشبورد نگهداری شود.

آفتابگير
برای حفاظت چشــم های خود از نور مســتقيم آفتاب 

آفتابگير را از لوالی خود به پايين تا كنيد.
- از آفتابگير، هم برای شيشة جلو و هم برای شيشه های 

بغل می توانيد استفاده كنيد.
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تجهيزات داخلی

زیرسيگارى جلو و فندک
درب زير سيگاري را فشار دهيد تا دريچه باز شود. برای 

تخليه، زير سيگاری را بيرون بكشيد.

 زیرسيگارى عقب
لبة باالی زيرســيگاری را فشــار دهيد تا باز شود و برای 

تخليه، آن را بيرون بياوريد.

اخطار
- جاسيگاری ها از نظر آتش سوزی پرخطر هستند. از ريختن خرده كاغذ يا ديگر مواد آتش زا در آنها خودداری كنيد.
- با توجه به مكانيزم تعبيه شــده در پوكه فندک، صرفا اســتفاده از فندک خودرو مجاز بوده  و عواقب استفاده از 

مصرف كننده هاي الكتريكي خارجي به عهده دارنده خودرو مي باشد.
با توجه به اينكه فيلتر و خاكستر سيگار حاوي مواد خطرناک و مضر براي محيط زيست است، هرگز محتويات 

جاسيگاري را در طبيعت رها نكنيد.

تجهيزات داخلی
1- چراغ سقف جلو و عقب: در سه وضعيت قرار می گيرد:

- به طرف جلو: روشن دائمی
- وضعيت وســط: چراغ هنگام بازكردن و بستن درهای 

جلو و يا عقب روشن يا خاموش می شود.
- به طرف عقب: خاموش

2-چراغ نقشه خوانی)مطالعه(: كليد چراغ را به سمت 
راست يا چپ حركت دهيد.
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)AIRBAG(  كيسة هوا

كيسة هوا
خودروی شــما عــالوه بر تجهيــز به كمربنــد ايمنی 
پيش كشــنده، دارای كيســه هــوا )AIRBAG(، نيز 

می باشد. 
كيســه هاي هوا، بالفاصله پس از وقوع تصادف و ضربه 
شــديد فعال شــده و از سرنشــينان خودرو محافظت 

مي نمايد.
هنگامی كه ســوئيچ اســتارت در وضعيت )ON( قرار 
می گيرد، چراغ هاي نشــانگر )AIRBAG( روی صفحه 
جلو آمپر   روشــن شده وپس از ۶ بار چشمك 

زدن خاموش مي گردد.
درصــورت مشــاهده هرگونــه تغييــر در عملكرد اين 

نشانگرها، به نمايندگي هاي مجاز مراجعه نماييد.

كيسة هواي راننده و كيسة هواي سرنشين
كيســة هــواي مخصــوص راننــده در پشــت درپــوش 
 مركــزي غربيلــك فرمــان قــرار گرفتــه روي آن عبارت

SRS AIRBAG۱ جهــت اطالع از مجهز بودن خودرو به 

كيسة هوا حك شده است.
كيسة هوای سرنشين در قسمت بااليی سمت راست داشبورد 
قــرار دارد و عبــارت SRS AIRBAG بر روی آن حك 

شده است.

Supplemental Restraint System -۱

اخطار
پوشاندن محدوده كيســه هاي هوا و چسباندن - 

هرگونه وسيله )آرم، ســاعت، پايه تلفن همراه 
و....(  بر روي آنها ممنوع مي باشد.

قرار دادن اشياء در جلوي صندلي به صورتي كه - 
مانع از نشستن عادي شود يا جلوي كيسه هوا را 

بپوشاند بسيار خطرناک است. 
بروز حاالت زير نشــان دهنده وجــود ايراد در - 

سيســتم كيســه هوا يا كمربند ايمنی بوده و 
بالفاصله بايد به نمايندگي هــاي مجاز مراجعه 

شود.
روشــن ماندن چراغ هاي نشانگر پس از ۶ بار - 

چشمك زدن
روشن نشــدن و چشــمك نزدن چراغ هاي - 

نشــانگر، در زماني كه ســوييچ استارت در 
وضعيت )on( قرار دارد.

روشــن شــدن يا چشــمك زدن چراغ هاي - 
نشانگر در حين حركت.

بديهی است در صورت عدم مراجعه، مسئوليت - 
بروز هرگونه اتفاق بر عهده مالك خودرو خواهد 

بود.
كيسه هاي هوا هنگامي كه سوييچ استارت بسته - 

و خودرو خاموش است، عمل نمي كند.
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شرایط باز شدن كيسه هاي هواي جلو
كيســه هاي هواي جلو در صورت بروز تصادف از جلو، با 
ســرعت و شدتي بيشتر از سطح آستانه تعيين  شده در 
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هاي هوا )ACU(، با مانع 
ثابتي كه حركت نكند يا تغيير شكل ندهد  باز مي شوند.

 بايد توجه داشت كه برخورد با اجسامي مانند خودروي 
پارک شــده يا پايه تابلو )كه ممكن است بر اثر ضربه جا 
به جاشده يا تغيير شكل دهند(، مي تواند شدت ضربه را 

به كمتر از آستانه مورد نظر برساند.

عوامل باز نشدن كيسه هاي هواي جلو 
تصادف از ناحيه بدنه جانبي خودرو

تصادف از عقب خودرو

واژگون شدن يا غلتيدن خودرو

برخورد جلوي خودرو با زير خودروي مقابل

شرایط خاص باز شدن كيسه هاي هواي جلو
موارد زير، ممكن اســت موجب وارد آمدن ضربه شديد 
به زير خودرو شده و شرايط را براي باز شدن كيسه هاي 

هواي جلو فراهم نمايد:
برخورد خودرو با جوي، لبه جدول يا سطح سخت

افتادن خودرو به داخل يا پريدن از روي گودالي عميق
افتادن يا زمين خوردن شديد خودرو

)AIRBAG(  كيسة هوا
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)AIRBAG(  كيسة هوا

ارتباط نشستن مناســب با عملكرد كيسه هوا و 
كمربند ایمني

كيســه هوا زمانی حداكثر اثر حفاظتی را داراســت كه 
كمربند ايمنی بدن شــما را در موقعيت مناسب حفظ 
كرده باشــد. بنابراين الزم است سرنشنيان جلو، همواره 
صندلی را در موقعيت مناســب نســبت به خود تنظيم 
نموده، به حالت عمودي  بنشــينند و به پشتی صندلی 

تكيه كنند.

نكات مهم:
كيسة هوا فقط يك بار می تواند در يك تصادف عمل كند 
و بقدری سريع پر و خالی می گردد كه ممكن است حتی 

متوجه فعال شدن آن نشويد.
فعال شدن كيسة هوا نه مانع ديد شما می شود و نه آنقدر 

سفت است كه نتوانيد از خودرو خارج شويد.
هنگام باز شدن كيســه هوا صداي بلندي ايجاد شده و 
هنگام تخليه هواي كيســه هوا، مقدار كمي دود خارج 

مي شود. كه منجر به صدمات فردي نمي شود.
البته ممكن است براي افرادي كه دچار بيماري تنفسي 
هســتند يا پوستي حساس دارند موجب تحريك موقت 

گلو يا پوست شود.
درطول رانندگي از استعمال دخانيات بپرهيزيد. هنگام 
باز شدن كيســه هوا، آتش حاصل از دخانيات مي تواند 

باعث بروز خطر شود.

هشدار 
الزم اســت بدانيد كه هيچ سيســتمی نمی تواند 
سرنشينان را از تمام آسيب های احتمالی در يك 

تصادف حفظ كند.

اخطار
كيسه هاي هوا سيستم حفاظتي مكمل كمربند - 

ايمني در برابر تصادف بوده و بســته به ماهيت 
و شــدت ضربــه، كمربند ايمنــي همزمان با 
كيســه هوا عمل مي كنند. فلذا راننده و تمامي 
سرنشــينان بايد همواره كمربند ايمني خود را 
بســته نگه دارند تا ريسك صدمات شديد و يا 

فوت در صورت تصادف به حداقل برسد.
در صورتي كــه راننده و سرنشــينان كمربند - 

ايمني را نبندند، به جلو خم شــوند، يا خارج از 
صندلي قرار بگيرند،  در صورت تصادف احتمال  
صدمات جدی براي ايشان وجود خواهد داشت.

قــرار گرفتن دســت راننده بــر روي پره ها يا - 
قســمت مركزي فرمان، قرار دادن پاها بر روي 
داشــبورد و نزديك بودن بيش از حد به كيسه 
هوا،  ضمن ايجاد اختالل در عملكرد سيســتم 
ايمني، احتمال صدمه در تصادفات را بسيار باال 

خواهد برد. 
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در حالتي كه كيســه هواي سرنشين فعال است از قرار 
دادن صندلي كودک روي صندلي جلو بصورت پشــت 
بــه جلوي خودرو خودداري نمائيد و در صورت ضرورت 
به اســتفاده از صندلــي كودک روي صندلــي جلو، يا 
كيسه هواي سرنشــين را غيرفعال نماييد )و به محض 
برداشــتن صندلي كودک مجدداً فعال كنيد( يا صندلي 
كودک را روبه جلوي خودرو بگذاريد )هيچ يك از اين دو 
حالت توصيه نمي شود(. همچنين به طور كلي نشستن 
 )OFF( سرنشين برروي صندلي جلو در حالتي كه كليد

مي باشد خطرناک است.
بــراي اطالع از مالحظــات ايمني كــودكان، به بخش 

مربوطه در اين كتابچه مراجعه فرمائيد. غير فعال نمودن كيسه هواي سرنشين
كليد غير فعال نمودن كيسه هواي سرنشين در قسمت 
جانبي داشبورد )مطابق شكل( قرار گرفته و اين امكان را 
فراهم مي كند كه كيسه هواي سرنشين فعال )ON( يا 

غير فعال )OFF( شود.
در صورت غير فعال شدن، چراغ هشدار غير فعال بودن 
كيسه هواي سرنشــين بر روي جلو آمپر )  ( روشن 

مي شود.

اخطار
فعال يا غير فعال كردن كيســه هواي سرنشين - 

جلو مي بايست در هنگام خاموش بودن خودرو 
صورت پذيرد.

بالفاصله پس از دوباره فعال نمودن كيسه هوا، - 
بايد چراغ هشدار مربوطه )  ( خاموش شود.

اخطار
اجازه ندهيد كودكان بدون محافظت در خودرو - 

بنشــينند يا دست و سرشان را از خودرو خارج 
كنند. كودكان را روي پاهايتان ننشانيد يا آنها 

را در آغوش نگيرد.
اگر كودكان به درستي محافظت نشده باشند يا - 

صندلي كودک به شكل نامناسب روي صندلي 
جلو قرار داده شده باشد، احتمال بروز صدمات 

شديد وجود خواهد داشت.
در صــورت بــروز ايــراد در عملكــرد كليــد - 

غير فعال سازي كيســه هواي سرنشين جلو، از 
نصب صندلي كودک   در حالت پشت به جلوي 

خودرو اكيداً خودداري كنيد.

سرویس و نگهدارى كيسه هاى هوا
اگر كيســة هوا يك بار عمل كند، بايســتی كلية اجزا و 
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمايندگی مجاز ايران 

خودرو تعويض گردد. 
اوراق كردن خودروهايی كه كيسة آنها تخليه نشده باشد 
كار خطرناكی است. برای از بين بردن چاشنی های فعال 
كننده كمربند ايمنی و كيسة  هوا به نمايندگی های مجاز 

ايران خودرو مراجعه نماييد.
جهت اطالع از دوره هاي بازديد يا تعويض كيسه هاي هوا 

و كمربند ايمني به قسمت گارانتي مراجعه نمائيد.

اخطار
استفاده  از اجزاء سيســتم ايمني يك خودرو  - 

)كيســه هوا، كمربنــد ايمني، واحــد كنترل 
الكترونيكي، سيم كشــي و .....( بر روي خودرو 
ديگر حتي اگر مشابه باشند ممنوع بوده و حتماً 
بايد از قطعات استاندارد كارخانه استفاده شود.

بعد از تصادف، مجموعه سيســتم ايمني بايد - 
مورد بازديد قرار گيرد.

هرگونــه تعميرات، عمليــات و بازديد بر روي - 
سيســتم ايمني  بايد در نمايندگي هاي مجاز 

ايران خودرو صورت پذيرد.
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نشانگرهاى صفحه نمایش جلو آمپر

درجة بنزین: هنگام بسته بودن سوئيچ، عقربه برروی صفر قرار می گيرد و باز شدن سوئيچ سطح سوخت مخزن را نشان می دهد. 
هنگامی كه ســطح بنزين در مخزن ســوخت پايين بيايد )حدود۷ليتر(، چراغ هشداردهندة سوخت كه در كنار درجة بنزين تعبيه شده، روشن می شود. در اين صورت در اسرع وقت 

سوخت گيری كنيد. حجم مخزن سوخت ۷۰ ليتر است.

دور سنج موتور: دور سنج موتور، دور موتور را بر حسب دور بر دقيقه نمايش می دهد. برای جلوگيری از آسيب رسيدن به موتور، هرگز اجازه ندهيد كه عقربة دورسنج بمدت طوالنی 
در محدودة قرمز باقی بماند.

سرعت سنج: "توجه: نمايشگر سرعت سنج با توجه به قطر چرخ هاي سازنده تنظيم شده است. هرگونه تغيير در قطر چرخ ها سرعت سنج را از تنظيم خارج مي كند."

هشدار صوتي سرعت باال: در صورت باال رفتن سرعت بيش از 120Km/h آالرم صوتي هر 3 ثانيه يك بار شنيده مي شود.

دماسنج مایع خنک كننده: اين درجه، دمای مايع خنك كننده موتور را نشان می دهد. هنگامی كه موتور به دمای كاركرد عادی می رسد عقربة نشانگر در محدودة پايين خط وسط 
صفحة مدرج قرار می گيرد و تا زمانی كه موتور در شرايط عادی به كار خود ادامه دهد در همين محدوده باقی می ماند. چنانچه عقربة نشانگر به محدودة قرمز برسد، به معنی داغ شدن 
بيش از حد مايع خنك كننده است كه موجب آسيب رسيدن به موتور می شود. در چنين وضعيتی بالفاصله و با رعايت ايمنی، خودرو را متوقف كنيد و با كمك افراد مجرب به رفع 

نقص بپردازيد.

دالیل ممكن:
- اشكال در فن خنك كننده؛ فيوزها را بررسی و در صورت نياز تعويض كنيد.

- نشتی در سيستم خنك كننده؛ صبر كنيد موتورخنك شود سپس سطح مايع خنك كننده را بررسی كنيد.
- اشكال در عملكرد واترپمپ

دكمة تغيير وضعيت و صفر كننده: برای نمايش وضعيت های مختلف در نمايشگر ديجيتالی و صفر كردن اطالعات در وضعيت مربوطه، اين دكمه را فشار دهيد.
با چرخش دكمه تغيير وضعيت مي توانيد شدت نور پشت جلو آمپر را كم و زياد كنيد.*

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ هاى هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگر چراغ هاى راهنما- سبز
جهت چراغ های راهنما )گردش به چپ و گردش به راست( به وسيله فلش مشخص شده است. در گردش به چپ يا راست اين چراغ های نشانگر با چراغ های 
راهنما چشمك می زنند. چنانچه از فالشر )چراغ های هشدار در مواقع اضطراری( استفاده شود، هر دو فلش همزمان عمل می كنند. چنانچه يكی از نشانگرها 

بسيار سريع چشمك بزند، به معنی كارنكردن يكی از المپ های همان سمت می باشد.
توجه: اين حالت تنها هنگامی اتفاق می افتد كه يكی از چراغ های راهنمای جلو يا عقب كار نكند، چنانچه يكی از چراغ های چشمك زن جانبی كار نكند اثری بر سرعت چشمك زدن 

نشانگرها نخواهد داشت.

توجه مهم:  اگر به هر علتی در خودرو كاهش شديد سرعت )ترمز شديد( به وجود آيد، سيستم هشداردهنده بطور اتوماتيك فالشر را حداقل به مدت ۵ ثانيه روشن می نمايد. 
اين عمل به عنوان هشدار كاهش شديد سرعت تلقی می گردد.*

نورپایين چراغ هاى جلو - سبز
هنگام استفاده از نور پايين اين نشانگر روشن می شود.

نور باالى چراغ هاى جلو - آبی
هنگام استفاده از نور باال اين نشانگر روشن می شود.

چراغ هاى مه شكن جلو - سبز
هنگام استفاده از چراغ مه شكن جلو اين نشانگر روشن می شود.

چراغ مه شكن عقب - نارنجی
هنگام استفاده از چراغ مه شكن عقب اين نشانگر روشن می شود.
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فرمان توقف فورى- قرمز
چراغ اخطار خطر مركزي با چراغ هاي اخطار زير مرتبط است : ۱- روغن موتور    2- اشكال در وضعيت باطري    3- دماي آب موتور    4- ترمز.

همچنين با نشانگر درجه حرارت مايع سيستم خنك كننده نيز مربوط است. هنگامي كه موتور روشن است، در صورت چشمك زدن اين چراغ، توقف الزامي است. در اولين فرصت با 
يكي از نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل نماييد.

عيب یاب خودكار موتور- نارنجی
اين چراغ با بازشدن سوئيچ روشن و به محض روشن شدن خودرو، خاموش مي گردد. اگر هنگام رانندگي روشن شود، نشانگر وجود يك اشكال در سيستم هاي كنترل تزريق 
ســوخت يا احتراق خواهد بود. اگر چراغ اخطار به صورت چشــمك زن عمل كند، ايراد در سيســتم جرقه است و بايد موتور با دور آرام كار كند. در اين صورت دراسرع وقت با يكي از 

نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل نمائيد.

فشار روغن موتور- قرمز
با قرار گرفتن سوئيچ در وضعيت دوم اين نشانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن می شود و هنگامی كه موتور روشن شد نشانگر نيز خاموش می شود. در صورتيكه چراغ 
روغن پس از روشن شدن موتور روشن بماند و يا هنگام حركت خودرو روشن شود، موتور در معرض آسيب جدی قرار دارد و نشان دهنده كافی نبودن فشار روغن و يا كمبود آن در 

سيستم روغن كاری است و بايد بالفاصله با رعايت نكات ايمنی، خودرو را متوقف و موتور را خاموش كنيد. قبل از حركت مجدد از امداد خودرو كمك بگيريد. 

شارژ باترى - قرمز
با قرار گرفتن سوئيچ در وضعيت دوم، اين نشانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن و بالفاصله پس از روشن شدن موتور خاموش می شود. چنانچه پس از  روشن شدن موتور 

چراغ روشن بماند و يا در حين حركت روشن شود، مشكلی در سيستم شارژ باتری به وجود آمده است. در اسرع وقت برای رفع عيب به نمايندگی مجاز مراجعه كنيد.

هشدار
اگــر چــراغ  به هر دليلی روشــن شــود راننده نبايــد به رانندگی ادامــه دهد و در صورت ادامه مســير هرگونه خســارت وارده بــه عهده مالك خودرو می باشــد.

چراغ هاى هشدار دهنده
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باز بودن درها- قرمز
روشــن بودن اين نشــانگر عالمت اين اســت كه حداقل يكی از درها به درستی بسته نشده است. اين نشانگر حتی در موقع خاموش بودن موتور عمل می كند. از رانندگی 

هنگامی كه اين نشانگر روشن است خودداری كنيد.

اخطار ترمز- قرمز
اين نشانگر هنگام روشن كردن خودرو به مدت چند ثانيه روشن و سپس خاموش می گردد و هنگام باال بودن ترمز دستی يا پايين بودن سطح روغن ترمز روشن 
می شود. چنانچه نشانگر اخطار سيستم ترمز هنگام روشن كردن خودرو روشن نشود و يا بصورت روشن باقی بماند و يا در صورتی كه پس از پايين آوردن ترمز دستی باز هم روشن 
بماند و چراغ  نيز روشن شود، بی درنگ مخزن روغن ترمز را پر كنيد و در صورت روشن ماندن نشانگر در حالت پر بودن مخزن روغن ترمز و پايين بودن ترمز دستی، خودرو را 

در اسرع وقت و با رعايت اصول ايمنی به نمايندگی مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عيب منتقل نماييد.

كمربند ایمنی سمت راننده- قرمز
با قفل شدن زبانه فلزی كمربند ايمنی سمت راننده در قفل مخصوص و با صدای تق، از قفل شدن آن اطمينان حاصل می كنيم. با انجام اين عمل نشانگر مربوطه روی صفحة 

نمايش جلو داشبورد خاموش خواهد شد. در صورت نبستن كمربند ايمني، در سرعت باالي km/h ۱۰ هشدارصوتي جلو آمپر هر ۶۰ ثانيه يك بار فعال مي شود.

اخطار ترمز ضد قفل )ABS( - نارنجی
اين نشــانگر هنگام روشــن كردن خودرو به مدت چند ثانيه روشن و سپس خاموش می گردد. چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن كردن خودرو روشن نشود و يا 
پس از روشن شدن موتور بصورت روشن باقی بماند، اين حالت نشانه وجود اشكال در سيستم ترمز ضد قفل است. در چنين شرايطی خودرو را در اسرع وقت و با رعايت اصول ايمنی 

به نمايندگی مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عيب منتقل نماييد.

اخطار ایراد كيسه هوا )Airbag( راننده- قرمز
اين نشانگر با روشن كردن خودرو ۶ بار چشمك می زند و سپس بايد خاموش گردد در غير اينصورت )مانند موارد زير(، حاكی از وجود ايراد در سيستم كيسه هوا بوده و بايد 

به نمايندگی مجاز مراجعه شود، در غير اينصورت مسئوليت آن به عهده مالك خودرو می باشد.
- روشن ماندن چراغ كيسه هوا پس از ۶ بار چشمك زدن

- روشن نشدن و چشمك نزدن چراغ كيسه هوا در لحظه ای كه سوئيچ استارت در وضعيت ON قرار گيرد.

اخطار غير فعال بودن كيسة هواى سرنشين- نارنجی
روشن شدن اين چراغ نشان دهندة غيرفعال بودن كيسة هوای سرنشين است. تازمانيكه كيسة هوای سرنشين غيرفعال باشد، اين چراغ روشن می ماند، در 

صورتی كه چراغ اخطار چشمك زن فعال شود، بايد با يكی از نمايندگی های مجاز ايران خودرو تماس حاصل نماييد.

چراغ هاى هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما
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لنت هاى ترمز- نارنجی*
روشن شدن اين نشانگر به اين معنی است كه لنت های ترمز بايد بررسی و در صورت لزوم تعويض شوند.

نشانگر اخطار كمبود سوخت - نارنجی *
در كنار درجة بنزين هشداردهنده ای قرار دارد، كه روشن بودن اين نشانگر به اين معنی است كه كمتر از ۷ ليتر سوخت در باک باقی مانده است. در اولين فرصت      سوخت گيری 

كنيد.
نشانگر داغ شدن مایع خنک كننده - قرمز *

در كنار دماسنج مايع خنك كننده، نشانگر هشداردهنده ای قرار دارد. اگر درجة سيستم خنك كننده درمحدوده قرمز قرار گيرد و اين نشانگر روشن شود، بالفاصله توقف 
كنيد )بدون اينكه موتور خاموش شود( و از يك كارشناس مجاز كمك بگيريد.

دزدگير - قرمز *
روشن و خاموش شدن اين نشانگر به اين معنی است كه سيستم دزدگير خودرو فعال می باشد.

نشانگر وضعيت سوخت CNG - سبز*
در حالت فعال بودن وضعيت سوختCNG اين نشانگر روشن می شود و هنگام تبديل وضعيت سوخت از حالت بنزين به گاز )تغيير سوخت( اين نشانگر به صورت چشمك زن عمل می نمايد.

نشانگر ایموبالیزر - قرمز
اين نشانگر پس از خاموش كردن خودرو هر 4 ثانيه يك بار چشمك می زند تا نشان دهد كه سيستم ايموباليزر خودرو فعال است.

چراغ اخطار سرویس - نارنجی*
روشن شدن اين چراغ به معناي فرا رسيدن سرويس هاي دوره اي مي باشد.

چراغ اخطار خرابی گيربكس اتوماتيک - قرمز*
هنگامی كه سوئيچ باز می شود اين چراغ به مدت چند لحظه روشن می گردد و در صورت عدم عيب در سيستم گيربكس اتوماتيك با روشن شدن خودرو خارج می گردد. در 

صورت روشن ماندن دائم چراغ، زمانی كه موتور در حال كار كردن و يا خودرو در حال حركت است، نشان دهندة وقوع خطايی در سيستم گيربكس اتوماتيك می باشد.
اين چراغ هنگامي روشن مي شود كه فشار باد يك يا چند عدد از تايرها كم است. با روشن شدن اين چراغ در اسرع وقت نسبت به بازبيني فشار باد تايرها اقدام شود.*

چراغ هاى هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما
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راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی

راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی:
اين نمايشگر در پايين صفحه نمايش جلو آمپر )درقسمت 
پايين سرعت سنج( واقع شده است به كمك دكمة فشاری 
كه اصطالحاً دكمة صفركننــده )Reset( و دكمة تغيير 
وضعيت )Change mode( ناميده می شــود، اطالعات 

ذيل را در اختيار شما قرار می دهد. 
اگر بر روی اهرم دكمة تغيير وضعيت فشــار لحظه ای وارد 
آيد باعث تغيير وضعيت )Change mode( شــده و  اگر 
فشــردن دكمه حدود دو ثانيه ادامه يابد، باعث صفر شدن 
اطالعات در وضعيت مربوطه می گردد.  )اطالعات قابل صفر 

شدن است(.

اطالعات قابل صفر شدن
۱- اين وضعيت كه به محض باز شدن سوئيچ خودرو به 
چشــم می خورد مربوط به نمايش مسافت طی شده از 
زمان تحويل خودرو )برحسب km ( و قابليت صفر شدن 
را دارا نمی باشد. )در صورتيكه از قبل بر روی اين وضعيت 
تنظيم شده باشد، در غير اين صورت هنگام خاموش بودن 

سوئيچ، اين وضعيت مشاهده می شود(
2- اين وضعيت نمايشگر مسافت طی شده از زمانی است 
كه به كمك كليد تنظيم آن را صفر می نمائيد )بر حسب 
Km(، فشــردن كليد صفركننده به مدت 2 ثانيه در اين 

وضعيت باعث صفر شدن مقدار مسافت می شود.

3- اين نشانگر مقدار فشار گاز مخزن داخل  LCD  پيش 
بينی شــده اســت و از ۶ عدد نوار مشكی تشكيل شده 
است كه در حالت فشار گاز كامل ۶ نوار فعال و با كاهش 
فشارگاز از تعداد اين نوارها كاسته می شود. اخطار كاهش 
 LCD فشار مخزن گاز با چشــمك زدن نوار اول داخل
مشخص می گردد و با اتمام مقدار فشار گاز نوار آخر نيز 

خاموش می شود.*

4- روشن و خاموش شدن اين نشانگر نشان دهنده فعال و يا 
غيرفعال بودن سيستم كنترل سرعت  هوشمند  می باشد.*

۵- نمايش مد عملكردي گيربكس اتوماتيك.*
۶-اين وضعيت نشانگر شــدت نور جلوآمپر است كه به 
وســيله دكمة تغيير وضعيت شــدت نــور قابل تنظيم 
می باشد. در اين وضعيت با فشردن كليد تغيير وضعيت 

به مدت 2 ثانيه، عالمت شروع به چشمك زدن می كند. 
در اين حالت با هر بار زدن كليد يكی از عالئم روشــن و 
شــدت نور جلو آمپر بيشتر می شود. جهت خروج از اين 

وضعيت كليد را به مدت 2 ثانيه بفشاريد.
۷- نشانگر موقعيت گيربكس اتوماتيك*

۸- نشــانگر سرويس در صورت روشــن شدن هر يك از 
چراغ های ABS، لنت ترمز و يا Airbag، عالمت نشانگر 

روی LCD روشن می شود.
۹- نمايش دمای بيرون

* درصورت نصب در خودروی شما



۹2

3

گيربكس دستی*

راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی:
"ODO" اين وضعيت كه به 
ســوئيچ  باز شــدن  محض 
خودرو به چشــم می خورد، 
مســافت  نمايش  به  مربوط 
طی شده از زمان تحويل خودرو بوده )بر حسب كيلومتر( 
و قابل صفر شدن نمی باشــد. )در صورتی كه از قبل بر 
روی اين وضعيت تنظيم شده باشد، در غير اين صورت 
هنگام خاموش بودن ســوئيچ، اين وضعيت مشــاهده 

می شود.(

گيربكس اتوماتيک*

ساعت/ تاریخ/ دماى بيرون
محدوده ســاعت از ۰۰:۰۰ تــا 23:۵۹ با دقت ۱ دقيقه 

می باشد.
محدوده تقويم از ســال ۱3۸۰ تا ۱4۹۹ با دقت ۱ روز 

می باشد.
سال های كبيسه در تقويم در نظر گرفته نشده است.

محدوده نمايش دما از 4۰- تا ۸۰+ درجه ســانتی گراد 
می باشد.

اخطار
به داليل ايمنــی تنظيم ســاعت را هنگامی كه 

خودرو متوقف است انجام دهيد.

متوسط سرعت
اين مقدار متوســط سرعت 
خودرو را از زمان صفر شدن 
مقدار قبلی نمايش می دهد.

اين مقدار با فشــردن كليد تغيير وضعيت هنگامی كه 
مقــدار ميانگين ســرعت در حال نمايش اســت، صفر 

می گردد.

ثبت كننده مسافت سفر
اين وضعيت نمايشگر مسافت 
طی شــده از زمانی است كه 
به كمك كليد تنظيم آن را 

صفر می كنيد )بر حسب كيلومتر(.
فشردن كليد صفركننده به مدت 2 ثانيه در اين وضعيت 

باعث صفر شدن مقدار مسافت می شود.
هنگام فعال و غيرفعال كردن، 
برف پاک كن خــودكار، پيام 
فعال و غيرفعال شــدن اين 
سيســتم به مــدت 3 ثانيه 
نمايش داده می شــود و سپس صفحه نمايش به حالت 

قبل برمی گردد.*
هنگام فعال و غيرفعال كردن، 
چراغ ها،  خودكار  روشــنايی 
پيام فعال و غيرفعال شــدن 
اين سيستم به مدت 3 ثانيه 
نمايش داده می شــود و سپس صفحه نمايش به حالت 

قبل برمی گردد.* * درصورت نصب در خودروی شما

راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی
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سرویس هاى دوره اى
برای تنظيم مقادير كيلومتر 
جهت تعويض روغن موتور، 
فيلتر روغــن و فيلتر هوای 
خودرو، كليد صفركننده )كليد چرخشی( را برای مدت 
۱ ثانيه فشرده نگه داريد. بعد از يك ثانيه وارد زيرمنوی 
تنظيمات خواهيد شــد. با چرخاندن كليد روی گزينه 
مورد نظر رفته و ســپس دوباره كليــد را تا 2 ثانيه نگه 
داريد تا از مقادير پيش تعيين شده نمايش داده شود، با 
چرخاندن كليد چرخشی مقدار مورد نظر خود را انتخاب 
كنيد. مقدار كيلومتر ســرويس هر بــار پس از تنظيم، 
اختالف كيلومتر در موقع تنظيم با مسافت طی شده بعد 
از آن خوادهد بود. كه دقت ۱ كيلومتری برای آن در نظر 
گرفته شده است. هر بار با رسيدن زمان سرويس، چراغ 

سرويس روشن خواهد شد.

 - درها  بودن  باز  نشانگر 
قرمز

اين نشــانگر بر روی صفحه 
نمايش نشــان می دهد كدام 
يك از ۶ در خودرو )شــامل درهای جانبی، در موتور، در 

صندوق عقب و ...( باز است.

جلو  نور  شــدت  تنظيم 
آمپر

نور پــس زمينه جلــو آمپر 
با روشــن شــدن چراغ های 
كوچك خودرو روشن خواهد شد. در اين حالت می توانيد 
با استفاده از كليد چرخشی شدت نور پشت آمپر را كم 

يا زياد كنيد.

 Cruise - سيستم تثبيت ســرعت
* control

در صورت فعال شــدن سيســتم تثبيت 
 )ODO( سرعت به جای مسافت طی شده
در باالی صفحه نمايشگر، سرعت تعيين شده توسط اين 

سيستم نمايش داده می شود.
در صورت تغيير ســرعت بيش از 4 كيلومتر بر ســاعت 
اين تغيير ســرعت به صورت چشمك زن بر روی صفحه 

نمايشگر نشان داده می شود.

در صورت فعال شــده سيســتم تثبيت 
سرعت، ســرعت تعيين شده توسط اين 
سيستم در پايين صفحه نمايش ديجيتالی 
نشان داده می شود و آيكون  بر روی 

نشانگر ظاهر می گردد.

* درصورت نصب در خودروی شما

برنامه برفی*
هنگام استفاده از اين برنامه، عالمت  بر 

روی نشانگر ابزار ظاهر می شود.

برنامه اسپورت*
هنگام استفاده از اين برنامه، عالمت S در 

نشانگر ابزار نمايش داده می شود.

هشدار موانع عقب*
زمانی كه سوئيچ خودرو باز بوده و دنده در 
موقعيت عقب قرار می گيرد، اين سيســتم 
فعال می گردد كــه از طريق يك بوق نيم 
ثانيه ای و روشن شدن سگمنت های پشت خودرو بر روی 

نمايشگر، به اطالع راننده می رسد.
در فاصله كمتر از ۵۰ ســانتی متر بوق به صورت ممتد 
زده می شــود و در كمتر از 2۵ سانتی متر سگمنت های 
رديف اول نمايشــگر، به منظور هشدار بيشتر به راننده، 

چشمك زن می شوند.

*
در فاصله كمتر از ۵۰ ســانتی متر بوق به 
صورت ممتد زده می شــود و سگمنت های 
رديف اول نمايشــگر، به منظور هشــدار 

بيشتر به راننده، چشمك زن می شوند.
در اين لحظه توقف الزامی است.

راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی
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روشن كردن موتور:
۱- مطمئن شويد كه ترمز دستی باال است و دنده در حالت 

خالص قرار دارد.
2- كليه دستگاه های برقی غير ضروری )از جمله كولر( را 

خاموش كنيد.
3- سوئيچ را تا وضعيت سوم برگردانيد و به محض روشن 

شدن موتور آن را رها كنيد.
هنگام اســتارت زدن پدال گاز را فشار ندهيد و استارت 
زدن را هر بار بيش از ۱۵ ثانيه ادامه ندهيد. چنانچه موتور 
روشن نشد، قبل از استارت زدن مجدد ۱۰ ثانيه صبر كنيد.

هنگامی كه موتور روشن نمی شود یا پس از روشن 
شدن به كار ادامه نمی دهد:

هنگام اســتارت زدن پدال گاز را تا نيمه فشار دهيد. - 
)اســتارت زدن را بيش از ۱۵ ثانيــه ادامه ندهيد و به 

محض روشن شدن موتور سوئيچ را رها كنيد.(
اگر موتور روشــن نشــد، اين بار پــدال گاز را تا آخر - 

بفشــاريد و استارت زدن را تكرار كنيد تا بنزين اضافی 
از موتور خارج شود، )نبايد استارت زدن را بيش از ۱۵ 
ثانيه طول بكشــد.( به محض روشن شدن موتور پدال 

گاز را رها كنيد.
هنگام استارت زدن از فشــردن و رها كردن پدال گاز - 

خودداری كنيد.

آب و هواى سرد
در دمــای كمتر از ۱۰- درجه ســانتيگراد، خودرو برای 
روشــن شــدن به زمان بيشــتری نياز دارد. از آنجا كه 
استارت بايد مدت بيشتری كار كند، هنگام استارت زدن 

دستگاه های برقی غير ضروری را خاموش كنيد.

گرم كردن موتور
بــرای صرفه جويی در مصرف ســوخت، بالفاصله پس از 
روشــن كردن موتور شروع به حركت كنيد، اما به خاطر 
داشته باشــيد تا هنگامی كه موتور گرم نشده است، گاز 
دادن شديد و فشــار آوردن به موتور باعث آسيب ديدن 

آن می شود.

پارک كردن خودرو
هميشــه پس از هدايت خودرو به محــل توقف و قبل 
از برداشــتن پا از پــدال ترمز و خاموش كــردن موتور، 
ترمز دســتی را بكشــيد و دنده را خالص كنيد. )برای 

گيربكس های اتوماتيك، در حالت P قرار گيرد.(

در هنــگام پارک خودرو خود در سراشــيبی و قبل از - 
خروج از خودرو، اكيداً توصيه می شود:

چرخ های جلو به سوی پياده رو بچرخانيد.
ترمز دستی را بكشيد.

دنــده خودرو در موقعيت دنده يــك )در حالت P برای 
اتوماتيك( قرار دهيد.

سوئيچ خودرو را برداريد.

آب بندى
موتور، جعبه دنده، ترمزها و الستيك ها برای »جا افتادن« 
و آب بنــدی نياز به زمان دارند، در خالل ۱۰۰۰ كيلومتر 
اول ضروری اســت با دقت كافی و با توجه به نكات زير 

رانندگی كنيد.
اجــازه ندهيد دور موتور در هيچ دنده ای از 3۰۰۰ دور - 

در دقيقه تجاوز كند. )در خودرو با گيربكس اتوماتيك، 
اين كار از طريق رها كردن پدال گاز و فشــردن مجدد 
آن به ميزان كم و به آرامی كه منجر به تعويض دنده به 

دنده بعدی می گردد، ميسر است(.
در هيچ دنده ای پدال گاز را تا آخر نفشاريد.- 
اجازه ندهيد در هيچ دنده ای فشــار زياد به موتور وارد - 

شود.
در صورت امكان از ترمز شديد بپرهيزيد.- 

پس از طی مســافت آب بندی، به تدريــج می توانيد از 
دورهای باالتر موتور استفاده كنيد.

اخطار
خودروی خود را زمانی كه روشن است در 
اماكنی كه احتمال تماس با مواد و اجناس 
قابل اشتعال )مانند: علف، برگ و...( وجود 

دارد، قرار ندهيد.
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سوئيچ استارت
چهار وضعيت سوئيچ عبارتند از: حالت
حالت ST خاموش، سوئيچ بسته است.
- سوئيچ می تواند بيرون كشيده شود.

- فرمان قفل است.
- بيشتر چراغ ها شامل چراغ های جانبی، چراغ های جلو 

و فالشر قابل استفاده هستند.
حالت A سوئيچ باز است.

- فرمان قفل نيست.
- برخی تجهيزات و لوازم برقی كار می كنند.

همچنين پيشــنهاد مي شــود پس از بازكردن سوييچ و 
قبل از اســتارت زدن، چند لحظه )تا قطع شدن صداي 
پمپ بنزين( مكث نموده و سپس سوييچ را در موقعيت 

استارت قرار دهيد.
حالت M سوئيچ باز است.

- همة تجهيزات، چراغ های هشــدار دهنده و مدارهای 
برقی كار می كنند.

حالت D روشن كردن موتور )استارت(
- موتور اســتارت می خورد، پس از روشن شدن موتور 
بالفاصله سوئيچ را رها كنيد، ســوئيچ بطور خودكار به 
وضعيت M برمی گردد. وقتي موتور روشــن مي شــود 

چراغ هاي اخطار خاموش مي شوند.
بازكردن قفل فرمان

پس از قرار دادن ســوئيچ درون شكاف، همراه با حركت 
جزئی فرمان، ســوئيچ را بچرخانيــد و در وضعيت اول 
ســوئيچ قرار دهيــد، با اين عمل فرمــان از قفل خارج 

می شود.
قفل كردن فرمان

پس از خارج كردن ســوئيچ، غربيلك فرمان را به سمت 
پياده رو بچرخانيد تا فرمان قفل شود.

توصيه می شود هنگام استارت زدن، پدال كالچ را فشرده 
نگهداريد تا استارت زدن موتور، آسان تر صورت گيرد.

اخطار
- از اســتارت زدن و روشن نگه داشــتن موتور خودرو به 
مدت طوالنی در مكان های سرپوشيده جداً خودداری شود.

هشدار:
هرگز با موتور سرد حركت نكنيد، اين كار باعث 

افزايش مصرف سوخت خواهد شد.
- هرگز در فضای بسته موتور را روشن نكنيد.

-   هيچگونه تغييری در سيستم قفل فرمان ايجاد نكنيد.

اخطار
- هرگز فرمان خــودرو را هنگام رانندگی تنظيم 

نكنيد، اين عمل فوق العاده خطرناک است.
- از استارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو 
به مــدت طوالنی در مكان های سرپوشــيده جداً 

خودداری شود.
- هنگامی كــه خودرو در حال حركت اســت از 
خاموش كــردن خودرو يا بيرون آوردن ســوئيچ 
خــودداری كنيد. زيرا فرمان خودرو قفل شــده و 

هدايت آن غيرممكن می شود.

تنظيم غربيلک فرمان
۱- برای تنظيم ارتفاع غربيلك فرمان:

- دستگيره را فشار دهيد تا از حالت قفل خارج شود.
- غربيلك را به مقدار دلخواه به طرف باال يا پايين حركت دهيد.

- پس از تنظيم، دستگيره را بكشيد تا قفل شود.
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گيربكس دستی
توصيه هاى مفيد

هرگز با موتور ســرد به سرعت رانندگی نكنيد. هرگز در 
محيط بسته خودرو را روشن نگذاريد. در دمای زير صفر، 
پدال كالچ را در موقع اســتارت زدن كاماًل فشاردهيد تا 

موتور آسان تر روشن شود. )گيربكس دستی(
در خودروهــای با گيربكس اتوماتيك تنها زمانی خودرو 
روشن می شود كه وضعيت دنده بر روی P يا N باشد. *

اخطار
چنانچه موتور خاموش باشد، سيستم كمكی ترمز 
عمل نمی كند و فشــار بيشتری بايد بر پدال وارد 
شــود كه در اين حال فاصلة توقف خودرو افزايش 
خواهد يافت. قبل از حركــت خودرو كلية تدابير 

احتياطی را مورد توجه قرار دهيد.

هشدار
- هنگام توقف در يك محل شيب دار چرخ ها را به 
سمت پياده رو بچرخانيد و ترمز دستی را بكشيد و 
برای خودروهای مجهز به دنده اتوماتيك دنده را در 

موقعيت P قرار دهيد.
- روشن شــدن آيكون  نشان دهنده اين 
موضوع است كه ترمزدســتی آزاد نشده يا بد آزاد 

شده است.
- هنگام رانندگی، مراقب باشيد كه ترمزدستی كاماًل 
خوابيده باشد، )نشانگر ترمز خاموش( زيرا احتمال 

داغ شدن لنت های ترمز وجود خواهد داشت.
- روشــن شدن همزمان آيكون  و آيكون 
Stop نشــان دهنده كاهش ســطح روغن ترمز 
مي باشد كه بايستي سريعاً نسبت به سر ريز نمودن 

روغن ترمز اقدام شود.
* درصورت نصب در خودروی شما

ترمز دستی
۱- برای پايين آوردن دســتة ترمز دســتی، دكمة آن را 

فشار دهيد.

دسته دنده
2- حالت های تعويض دنده روی سر دسته دنده ترسيم 

شده است. 
دنده عقب فقط بايد وقتی درگير شــود كه خودرو كاماًل 

متوقف شده و موتور در دور آرام باشد.
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 با انتخاب اين حالت، خودرو تنها در دنده ۱ حركت 
می كند. )در شــيب ها و يا يدک كش كردن كاربرد دارد( 
برای استفاده از اين حالت دكمة ۱ را هنگامی كه دسته 
دنده در حالت 2 است انتخاب كنيد. برای خارج شدن از 
اين حالت مجدداً كليد ۱ را فشــرده و يا دسته دنده را به 

حالت ديگری تغيير دهيد.

گيربكس اتوماتيک*

گيربكس اتوماتيک *
جعبه دنده )گيربكس( اتوماتيك با چهار وضعيت تغيير 
دنده می تواند به شما ســهولت عملكرد كاماًل اتوماتيك 
دنده ها را ارائه دهد، كه با برنامه های شرايط مسابقه ای و 

شرايط برفی كامل تر نيز شده است.
برای انتخاب يك وضعيت دسته دنده را در صفحه دنده 
جابجا كنيــد. موقعيت قرارگيری دنده هــا با يك چراغ 
نشانگر بر روی جلو داشــبورد مشخص می گردد. دسته 
دنده تنها زمانی از موقعيت P خارج می شــود كه پدال 
ترمز را فشار داده و موتور روشن و يا سوئيچ در وضعيت 

ON قرار گرفته باشد.

 وضعيت پارک خودرو

 وضعيت دنده عقــب، از اين وضعيــت دنده برای 
حركت خودرو به عقب استفاده می شود. اين وضعيت را 

اخطار :
در جاده های لغزنده، وضعيت دنده را برای ترمز - 

گرفتن تغييرندهيد.
هرگز در حــال حركت وضعيــت N را انتخاب - 

نكنيد.
هيچگاه كودكان را در حالی كه خودرو روشــن - 

است بدون مراقبت تنها نگذاريد.
در هنــگام توقف كامل خودرو، ترمز دســتی را - 

كشيده و موقعيت P را انتخاب كنيد.
در هنگام پارک خودرو خود در سراشيبی و قبل - 

از خروج از خودرو، اكيداً توصيه می شود:
چرخ های جلو به سوی پياده رو بچرخانيد. �
ترمز دستی را بكشيد. �
دنده خودرو در حالت P قرار دهيد. �
سوئيچ خودرو را برداريد. �

* درصورت نصب در خودروی شما

زمانی كه خودرو در حال توقف كامل است و موتور با دور 
آرام كار می كند انتخاب كنيد.

 وضعيت دنــده خاص، از اين وضعيــت دنده برای 
روشــن كردن موتور و يا پارک كردن آن با ترمز دستی 
كشيده استفاده می شود. چنانچه به طور اشتباه هنگامی 
كــه خودرو در حال حركت اســت از دنده N اســتفاده 
كرديد برای برگشــتن به حالت اوليه كمی صبر كنيد تا 
دور موتور به حالت مطلوب برســد، آنگاه از دنده D برای 
شتاب گرفتن استفاده كنيد. از اين وضعيت در توقف های 
طوالنی مدت مانند پشت چراغ قرمز نيز استفاده می شود.

 وضعيت رانندگی: برای راندن به روش اتوماتيك از 
اين وضعيت استفاده می شود.

 وضعيت تعويض دنده اتوماتيك برای سه دنده اول، 
زمانی از اين حالت استفاده كنيد كه متوجه تعويض دنده 

پياپی مابين 3 و 4 می شويد. )مانند رانندگی در شهر(

 وضعيت تعويض دنده اتوماتيك برای دو دنده اول، 
اين حالت برای جاده های كوهستانی مناسب است. زمانی 
كه سربااليی می رويد برای استفاده بهينه از قدرت موتور 
و يا سرپائينی برای كنترل سرعت خودرو )نيروی ترمزی 

موتور( از اين وضعيت استفاده نماييد.
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گيربكس اتوماتيک*

برنامه هاى عملياتی :
بطور كلی ســه حالت عملياتی وجود دارد. شرايط عادی 
يا قابــل تطبيــق )Adaptive Program( شــرايط 
 Snow( و شرايط برفی )Sport Program( مسابقه ای

.)Program
فشــردن كليدهای  )مسابقه ای( و  )برفی( برنامه 
عملياتــی را از حالت عادی خارج كرده و فشــار مجدد 
اين كليدهــا برنامه عملياتی را مجــددا به حالت عادی 

بازمی گرداند.
در حالت عادی گيربكس خودروی شما الگوی رانندگی، 
شرايط جاده و بار خودروی شما را در حافظه ثبت كرده 
و در دفعــات بعد بهترين زمــان تعويض دنده را انتخاب 

خواهد نمود.

 برنامه شرایط مسابقه
با استفاده از اين برنامه تعويض دنده به گونه ای خواهد بود 

كه خودرو شتاب بيشتری خواهد گرفت.

هشدار :
- هرگونه خرابی سيستم بصورت خاموش و روشن 
شــدن همزمان چراغ شرايط مســابقه و برفی بر 
روی جلو آمپر مشــخص می گردد. در اين حالت 
گيربكس در شرايط خاص ايمنی كار می كند. در 
چنين شــرايطی ضربه احتمالی در حالت انتخاب 
دنــده عقب )R( از حالــت P و يا N طبيعی می 
باشــد. با ســرعتی كمتــر از km/h ۱۰۰ رانده و 
هرچه سريع تر به يك نمايندگی مجاز ايران خودرو 

مراجعه فرمائيد.
- هنگامی كه موتور روشن و دنده درگير می باشد 
و خودرو ايستاده است، خودرو بدون فشردن پدال 

گاز حركت می كند.
- هنگام توقف خــودرو، پــدال گاز را همزمان با 

انتخاب دنده فشار ندهيد.
- هنگام توقــف خودرو، پدال ترمــز را در هنگام 

انتخاب دنده فشار دهيد.
- هيــچ گاه در هنگام درگير بــودن دنده به طور 

همزمان بر روی پدال ترمز و گاز فشار ندهيد.
- در زمان توقف طوالنی مدت مانند پشــت چراغ 
قرمز بهتر اســت دســته دنده در وضعيت N قرار 

گيرد.
- هرگز وضعيت دسته دنده را به P يا R هنگامی 

كه خودرو در حال حركت است تغيير ندهيد.

 برنامه شرایط برفی
در حالتی كه دنده در حالت D قرار دارد زدن دكمة  
رانندگی در ســطوح لغزنده و برفی را برای كنترل تعادل 
خودرو تســهيل می نمايد. در ايــن حالت خودرو با دنده 
2 شــروع به حركت و در دور پايين موتور، دنده تعويض 

می شود.

قابليت هاى عملياتی مخصوص گيربكس اتوماتيک:
-۱ در هنگام فشــار مــدت دار پدال ترمــز دنده بطور 
اتوماتيك كم شده تا به عمل ترمز كردن خودرو به كمك 

دور موتور كمك شود.
-2 اگر شــما به طور ناگهانی پای خــود را از روی پدال 
گاز برداريد برای ايمنی، دنده به ســمت دنده های باالتر 

تغيير نمی كند.
-3 هنگام ســردبودن موتور، گيربكس به طور اتوماتيك 
برنامه خاصی را اجرا كرده تا موتور سريعاً به دمای كاركرد 

خود برسد تا ميزان آاليندگی موتور كمتر شود.

دنده معكوس:
به منظور شتاب گيری هرچه بهتر خودرو بدون جابجايی 
دسته دنده، پدال گاز را تا انتها فشار دهيد. گيربكس در 
اين حالت به طور اتوماتيك به دنده پايين تر تغيير يافته و 
يا در همان دنده باقی می ماند )بسته به سرعت خودرو( تا 

دور موتور به باالترين حالت خود برسد.
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)RVC( دوربين دید عقب
خطوط راهنمای فوق توســط "راهنمای دوربين ديد از 
عقب" در قسمت باالی نمايشگر كنترل می شود. )توسط 
روشــن مي شــود.( و  RVC Guideline خامــوش 

 Zone ۶ نشــانگرهای موانع عقب در هر طرف شــامل
)ناحيه( می باشد:

CBM PAS

DATA
Zone 1

Zone 

2

Zone 

3

Zone 

4

Zone 

5

Zone 

6

00-25 cm Red-Blink Off Off Off Off Off

25-50 cm Red Off Off Off Off Off

50-75 cm Yellow Yellow Off Off Off Off

75-100 cm Yellow Yellow Yellow Off Off Off

100-125cm Green Green Green Green Off Off

125-150cm Green Green Green Green Green Off

›150 cm Green Green Green Green Green Green

دوربين دید عقب
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كروز كنترل )تثبيت كننده سرعت(*
كروز كنترل يك ســامانة خودكار برای ثابت نگاه داشتن 
ســرعت خودرو به ميزان مورد نظر راننده در مسيرهای 

طوالنی است.
در اين سيســتم، امكان تثبيت سرعت خودرو در شرايط 
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است. 
هنگامی كه سيســتم كروز كنترل  فعال می شود، يك 
محرک الكتريكی به جای راننــده وظيفة تنظيم دقيق 
دريچة گاز را به عهده می گيرد و راننده می تواند پای خود 

را از روی پدال گاز بردارد. 
همچنين راننده می تواند از طريــق كليدهايی كه روی 
فرمان قرار دارد، سرعت خودرو را افزايش يا كاهش دهد. 
در صورتــی كه راننده پدال ترمز يا كالچ را فشــار دهد، 
تثبيت سرعت قطع شده و بالفاصله كنترل سرعت خودرو 
به راننده باز می گردد. در اين سيســتم آخرين ســرعت 
تثبيت شــده در حافظه ذخيره شده و راننده می تواند به 
طور اتوماتيك سرعت خودرو را روی اين سرعت تنظيم 
كند. همچنين راننده برحســب نياز می تواند با فشردن 
پدال گاز به سرعت خود بيفزايد. نشانگرهای كروز كنترل 
روی جلو آمپر فعال بودن سيســتم را نشــان می دهد. 

 

اجزاء اصلی سيستم
۱- تراتل)دريچة گاز برقی( ميزان باز شــدن دريچة گاز 

را كنترل می كند و در محفظة موتور نصب شده است.
ECU 2- واحد كنترل الكترونيكی

پردازش اطالعات و كنترل سيستم توسط اين واحد انجام 
می گيرد. اين قطعه در محفظة موتور نصب شده است.

3- كليدهای كنترلی روی فرمان  
فرمان های الزم توســط راننده از طريق كليدهای روی 

فرمان به سيستم داده می شود.

نحوة كار سيستم
- دنده، يكی از دنده های فعال كروز دنده 3 به باالست.

- سرعت خودرو از 40km/h باالتر باشد.
با كليد   كه روی فرمان قرار دارد، سيستم روشن و 

خاموش می شود.

هنگامی كه سيستم روشن می شود، نشانگر كروز  بر 
روی نمايشگر ديجيتال جلو آمپر روشن می گردد.  

هنگامی كه سيستم روشن است ولی فعال نيست، با فشار 
دادن پدال ترمز )فقط برای بار اول بعد از روشن كردن موتور( 
و فشــردن و رها كردن )كليك كردن( كليد  سيستم 
فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند.

با فعال شدن سيســتم، عبارت OFF بر روی نمايشگر 
ديجيتال جلو آمپر خاموش می گردد.

هنگامی كه سيســتم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن 
كليد سرعت خودرو حدود 3km/h  در هرثانيه افزايش 
می يابد و پس از رها كردن كليد در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی كه سيســتم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
كردن كليد  باعث افزايش ســرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.
چنانچه سيستم فعال نباشد، فشار دادن و رها كردن كليد 
 باعث می شود سيستم فعال شده و خودرو با سرعت 
تنظيم شدة قبلی كه در حافظه ذخيره شده است، حركت 
كند. چنانچه سرعتی در حافظه نباشد، سرعت خودرو در 

همان سرعت ثابت می شود.
هنگامی كه سيســتم فعال است با فشار دادن و نگه داشتن 
، سرعت خودرو حدود 3km/h در هر ثانيه كاهش  كليد 
می يابد و پس از رها كردن كليد در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی كه سيستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
كردن كليد  باعث كاهش سرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.

كليدهاى
كروز كنترل

كروز كنترل *

* درصورت نصب در خودروی شما
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مزایاى استفاده از سيستم كروز كنترل
۱- آســايش بيشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا 
خصوصاً در مســافت های طوالنی در اتوبان ها، به دليل 

عدم استفاده از پدال گاز
2-كاهش قابل توجه مصرف سوخت

3- عدم تخطی از ســرعت مجاز در جاده ها كه گاهی به 
صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد.

شرایط فعال بودن كروز كنترل
- كروز در حالت روشــن باشــد )با سوئيچ اصلی و كليد 

روشن/ خاموش(
- فشــردن يكی از كليدهای تنظيم - شتاب مثبت يا از 

سرگيری- شتاب منفی
- سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد

 )Km/h 40-150(
- دنده يكی از دنده های فعال بودن كروز باشد.

غيرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
- پدا ل ترمز فشرده شود.
- پدال كالچ فشرده شود.

 OFF/ON فشار دادن كليد -
با سوئيچ اصلی خاموش گردد )بوسيلة راننده يا به واسطة 

خطای ماژول كروز(
- تغيير دنده اتفاق بيفتد )دنده دستی(

اخطار
هنگام استفاده از سيســتم كروز كنترل، عملكرد 

كلی خودرو را تحت كنترل داشته باشيد.
سيستم كروز كنترل برای اســتفاده در بزرگراه ها و 
اتوبان های باز، مستقيم و كم تراكم طراحی شده است.
 از سيستم كروزكنترل در موارد زير استفاده نكنيد:

- جاده های با ترافيك سنگين
- جاده های پرپيچ و خم 

- جاده های لغزنده ياخاكی
- مسيرهای با شيب زياد

- در هنگام بارندگی

از آنجا كه سيستم كروز كنترل، كنترلی روی ترمز 
ندارد، در شيب زياد ممكن است سرعت خودرو از 
ميزان تنظيم شــده فراتر رود. بنابراين نياز است 
در شــيب زياد راننده به كمك پدال ترمز سرعت 

خودرو را در اختيار داشته باشد.

كروز كنترل *

* درصورت نصب در خودروی شما

40km/h سرعت خودرو پايين تر از -
150km/h سرعت خودرو باالتر از -

- شماره دنده 3، 4 يا ۵ نباشد.
- قطع سوخت برای ايمنی

- مقدار شــتاب مثبت يا منفی خودرو خارج از محدوده 
مجاز باشد.

- خطای سيگنال پدال ترمز
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كروز كنترل *

)Cruise control( تثبيت سرعت
۱- هنگامی كه كروز توسط كليدهای روی فرمان روشن 
  CRUISE می گردد نشانگر كروز  به همراه عبارت

بر روی صفحه ديجيتالی جلو آمپر ظاهر می گردد.

در حالت اتوماتيك 

در حالت دستی   

2- با فشردن كليد SET و رها كردن آن  سرعت مطلوب 
نمايش داده می شود و عبارت OFF خاموش می گردد.

در حالت اتوماتيك 

در حالت دستی   

3- در صورت غير فعال شــدن كــروز عبارت OFF  به 
معنی غير فعال بودن  نمايش داده می شــود.  در صورتی 
كه سيستم كروز كنترل روشن ولی غيرفعال باشد در اين 

حالت عبارت OFF همچنان نمايش داده می شود.

در حالت اتوماتيك 

در حالت دستی   

4- با فشــردن كليد RES  برروی فرمان، كروز كنترل 
مجدداً فعال شده و عبارت OFF خاموش می گردد.

در حالت اتوماتيك 

در حالت دستی   

۵- در صورتی كه ســرعت خودرو از سرعت برنامه ريزی 
بيشتر يا كمتر گردد، سرعت نمايش داده شده چشمك 
می زند. در صورتی كه خودرو به ســرعت تعيين شــده 

برگردد چشمك زدن به طور اتوماتيك قطع می گردد. 

* درصورت نصب در خودروی شما
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دِر باک
برای باز كردن دِر باک، لبة جلويی دريچة باک را فشــار 
دهيد. )قبل از برداشتن كامل درپوش مخزن بنزين چند 

لحظه تأمل كنيد تا گازهای داخل مخزن خارج شود.(
)برای جلوگيری از مفقود شــدن درپوش مخزن بنزين، 
درپوش به وسيلة بندی به در باک متصل گرديده است.(

هشدار
- بنزين قابل اســتفاده در خودروی شــما، بنزين 
بدون ســرب ســوپر با اكتان ۹۵ می باشــد. در 
صورتی كه سوختی غير از سوخت مشخص شده 
مصرف شود، امكان تخريب قطعات داخلی موتور 
و آسيب ديدگی به دليل پديده خودسوزی و ضربه 

وجود خواهد داشت.
- اســتفاده از مكمل بنزين براي اين خودرو مجاز 

نمي باشد.
- از وارد كــردن نازل پمپ بنزين به صورت كامل 

خودداري كنيد.

اخطار
بنزين داخل باک ممكن اســت تحت فشار باشد، 
لذا جهت جلوگيری از صدمه جانی،درباک را سريعاً 

باز نكنيد.
درِ بــاک را به آرامی و با دقت شــل نموده و صبر 
كنيد تا صدای هيس متوقف شــود، سپس آن را 

كاماًل باز نمائيد.
بخار بنزين بســيار خطرناک است. وقتی كه بنزين 
در باک می ريزيد، موتور بايد خاموش باشد و هرگز 
جرقه، شعله آتش، سيگار و كبريت در نزديكی محل 

ريختن بنزين نبايد وجود داشته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما

باز كردن دریچة باک در مواقع اضطرارى
چنانچه سيستم قفل مركزی از كار افتاده باشد می توان 

دريچة باک را از داخل صندوق عقب باز كرد.
- موكت روكش جدارة ســمت راست داخل صندوق را 

كناربزنيد )سواری( يا دِر عقب )استيشن( را باز كنيد.
- زبانة قفل دِر باک را به عقب بكشيد.

سيستم سوخت

هشدار
 - عدم استفاده از بنزين بدون سرب به كاتاليست

خودرو صدمه خواهد زد.
 - از تركيب هر نوع مايع غيرمجاز )انژكتور شور،
با و...(  بنزين  اكتان  تقويت كنندة  بنزين،   روغن 

سوخت های استاندارد به شدت پرهيز نماييد.
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آشنایی با قطعات گازسوز
برای گازسوز شدن خودروی شــما، دو مجموعه اصلی 

افزوده شده است كه عبارتند از:
الف. كيت      ب. مخزن 

مجموعه قطعات گازسوز در محفظه موتور*
1- رگوالتور: فشــارِ گاز را از حداكثر2۰۰ بار به فشــار 

حدود2بار كاهش می دهد.
2- لوله انتقال گاز كم فشار به فيلترگاز: 

گاز طبيعی با فشــارِكاهش يافته را  از رگوالتور به فيلتر 
گاز منتقل می كند.

۳-لوله انتقال گاز كم فشار به ریل سوخت: 
گاز طبيعی با فشــارِ كاهش يافته را از فيلتر گاز به ريل 

سوخت منتقل می كند.

۴- ریل سوخت: 
گاز ورودی به منيفولد وارد ريل ســوخت می شود و در 
زمان های مشــخص با باز شــدن انژكتورهای گاز وارد 

منيفولد می شود.
۵- سنسور دما و فشاِر گاز: 

اين سنسور كه بر روی ريل سوخت نصب می باشد، فشار 
و دمای گاز داخل ريل را به اطالع ECU  گاز می رساند.

6- شلنگ هاى انتقال گاز از ریل سوخت به نازل ها: 
گاز وارد شده در زمان های مختلف پاشش را وارد منيفولد 

هوای ورودی می سازد.
۷-فيلترگاز:

 از ورود ذرات خارجی و ناخالصی های گاز مصرفی به ريل 
سوخت جلوگيری می كند.

 :)ECU( 8- واحد پردازش الكتریكی گاز
زمان و مدت پاشش انژكتور و زمان جرقه را در حالت های 

مختلف موتور تنظيم می كند.
۹- شلنگ هاى رفت و برگشت آب گرم به رگوالتور: 
آب بخاری را بــرای گرم كردن و جلوگيری از يخ زدگی 
رگوالتــور حين كار در حالت گاز وارد رگوالتور و يا از آن 

خارج می كند.
10- شيردستي یا شيرسرویس:

به وســيله آن مســير عبور گاز ورودي به محفظه موتور 
)براي انجام سرويس( باز و بسته مي شود.

* XU7 موتور دوگانه سوز

* درصورت نصب در خودروی شما

* CNG سيستم سوخت
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* درصورت نصب در خودروی شما

* CNG سيستم سوخت

* XU7P موتور دوگانه سوز

آشنایی با قطعات گازسوز
برای گازسوز شدن خودروی شــما، دو مجموعه اصلی 

افزوده شده است كه عبارتند از:
الف. كيت      ب. مخزن 

مجموعه قطعات گازسوز در محفظه موتور*
1- رگوالتور: فشــارِ گاز را از حداكثر2۰۰ بار به فشــار 

حدود2بار كاهش می دهد.
2- لوله انتقال گاز كم فشار به فيلترگاز: 

گاز طبيعی با فشــارِكاهش يافته را  از رگوالتور به فيلتر 
گاز منتقل می كند.

۳-لوله انتقال گاز كم فشار به ریل سوخت: 
گاز طبيعی با فشــارِ كاهش يافته را از فيلتر گاز به ريل 

سوخت منتقل می كند.

۴- ریل سوخت: 
گاز ورودی به منيفولد وارد ريل ســوخت می شود و در 
زمان های مشــخص با باز شــدن انژكتورهای گاز وارد 

منيفولد می شود.
۵- سنسور دما و فشاِر گاز: 

اين سنسور كه بر روی ريل سوخت نصب می باشد، فشار 
و دمای گاز داخل ريل را به اطالع ECU  گاز می رساند.

6- شلنگ هاى انتقال گاز از ریل سوخت به نازل ها: 
گاز وارد شده در زمان های مختلف پاشش را وارد منيفولد 

هوای ورودی می سازد.
۷-فيلترگاز:

 از ورود ذرات خارجی و ناخالصی های گاز مصرفی به ريل 
سوخت جلوگيری می كند.

 :)ECU( 8- واحد پردازش الكتریكی گاز
زمان و مدت پاشش انژكتور و زمان جرقه را در حالت های 

مختلف موتور تنظيم می كند.
۹- شلنگ هاى رفت و برگشت آب گرم به رگوالتور: 
آب بخاری را بــرای گرم كردن و جلوگيری از يخ زدگی 
رگوالتــور حين كار در حالت گاز وارد رگوالتور و يا از آن 

خارج می كند.
10- شيردستي یا شيرسرویس:

به وســيله آن مســير عبور گاز ورودي به محفظه موتور 
)براي انجام سرويس( باز و بسته مي شود.
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* CNG سيستم سوخت

معرفی قطعات CNG مستقر در صندوق عقب*
1- مخزن: گاز طبيعی فشرده با حداكثر فشار 2۰۰ بار 

در آن ذخيره می شود.
2- شير سر مخزن: مســير گاز بعد از مخزن را باز يا 
بسته می نمايد و شــامل تجهيزاتی است كه در صورت 
افزايش فشــار و دمای گاز بيش از حد مجاز، گاز مخزن 
را تخليه می كند. همچنين در صورت بريده شدن لوله، 

خروج گاز را از مخزن محدود می سازد.
شير ســر مخزن عالوه بر روش برقی، به صورت دستی 
نيز كنترل می شــود. )زمان خروج گاز از مخزن به طرف 

موتور، هر دو شير برقی و دستی باز هستند.(
۳- لوله فشــار قوي: مدار پرفشار می باشدكه  انتقال 
گاز CNG از مخــزن گاز به رگوالتور ســوخت را انجام 

می دهد.
۴- سيستم تهویه سوخت گاز: در صورت بروز نشتی 
در اتصاالت، گاز نشــت شده از طريق اين مدار به بيرون 

خودرو هدايت می شود.

روش برخورد، درصورت بروز نشتی گاز*
عليرغم اينكه در سيستم گاز نكات ايمنی فراوانی مدنظر 
قرار داشته، با اين وجود ضرورت دارد از موارد ذيل آگاهی 

داشته باشيد:
- هرروز خودروی خود را برای اطمينان از عدم نشــتی 

گاز بررسی نماييد.
- هرگونه نشتی گاز در اتصاالت لوله فشار قوی، درصندوق 
عقب، از طريق لوله خرطومی تهويه به خارج از صندوق 

منتقل می شود.
- اگر خودرو را در مكان های بسته ای كه سيستم تهويه 
ندارند، پارک می نماييد توصيه می شــود كه شــير سر 

مخزن را ببنديد.
- درصورت بروز نشــتی و استشمام بوی گاز از محفظه 
صندوق عقب و يا داخل اتاق، كليد تبديل سوخت را در 
حالت بنزين قرار داده و شير سرمخزن را ببنديد و جهت 

رفع اشكال به نمايندگی مجاز، مراجعه نماييد.
* درصورت نصب در خودروی شما

اخطار
- هرگونه دستكاری و انجام تعميرات در سيستم 
گاز، توســط افراد غيرمجاز، باعث خدشه دارشدن 
شــرايط گارانتــی شــده و امكان بــروز صدمات 
و خســارات را درپــی دارد، لذا كليــه تعميرات 
می بايست فقط توسط پرســنل نمايندگی مجاز 

صورت گيرد.
- هرگونه تعميرات درمخزن نظير تعويض يا تعمير 
شير سرمخزن و يا تعمير و سرويس كلی رگوالتور، 
صرفاً توسط فرد آموزش ديده و مورد تأييد شركت 

سازنده و در نمايندگی مجاز صورت می گيرد.
همچنين از آنجايی كه مخــزن و متعلقات مخزن 
رگوالتور جزو قطعات قابل رديابی می باشند، هرگونه 
تعمير و تعويض در آن ها می بايســت در شناسنامه 

تعميراتی مربوطه ثبت گردد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

*CNG مراحل سوخت گيرى
۱( قبــل از مراجعه به جايگاه و تا زمان حضور در جايگاه 
سوخت گيری، از اســتعمال دخانيات و استفاده از تلفن 

همراه، جداًخودداری نماييد.
2( پــس از مراجعه به جايگاه ســوخت گيری**راننده 
خودرو را خاموش كرده و از توقف كامل خودرو اطمينان 

حاصل نماييد )ترمز دستی كشيده شود(.
3( اپراتور جايگاه، پس از كنترل برچسب مجوز سوخت گيری 

خودرو، عمليات سوخت گيری را انجام می دهد.
4( پس از هربار سوخت گيری از بسته بودن درپوش شير 
پركن گاز اطمينان حاصل شود. )جهت جلوگيری از ورود 
گرد و غبار و ايجاد اشكال در سيستم گاز، ضروری است(.

۵( حداكثر فشار مجاز سوخت گيری2۰۰ بار می باشد.

هشدار
- حداكثر تعداد دفعات ســوخت گيری مخزن۱۰۰۰ سيكل در سال می باشد. بطور تقريبی در هر روز بيش از 3 

دفعه، شارژ مخزن صورت نپذيرد.
- از ســوخت گيری در جايگاه های ســوخت CNG مربوط به اتوبوس ها و خودروهای ســنگين، جداً خودداری 
نماييد، زيرا احتمال خرابی شير سرمخزن و متعلقات آن با توجه به باالتر بودن دبی خروجی جايگاه، وجود دارد.

**جهت كســب اطالع از آخرين وضعيت استقرار 
جايگاه های ســوخت CNG فعــال، می توانيد به 
آدرس اينترنتی www.IFCO.ir مربوط به سازمان 
بهينه ســازی مصرف سوخت، مراجعه و يا با شماره 

تلفن های  ۵-۸۸۶۰4۷۶۰ تماس بگيريد.

تعویض برچسب مجوز سوخت گيرى خودرو*
مدت اعتبار برچسب سوخت گيری از زمان صدور۱2 ماه 
می باشد و بدون مجوز سوخت گيری، اجازه سوخت گيری 
خودرو در جايگاه های سوخت، داده نخواهد شد. لذا حداقل 
يك ماه قبل از اتمام مهلت اعتبار برچســب، برای انجام 
بازرسی به مراكز مجاز بازرســی خودروهای دوگانه سوز، 

مراجعه نماييد. 
همچنين هر سی و شش ماه يك بار نيز مخزن گاز و ساير 
تجهيزات مربوطه بايد توسط مراكز بازرسی و بازسنجی 

مورد تأييد مؤسسه استاندارد مورد بازرسی قرار گيرد.
مخازن گاز خودروهای گازسوز هر ۷2 ماه بايد مورد تست 
آزمون هيدرواستاتيك توسط مراكز استاندارد بازرسی و 

بازسنجی مخازن قرار گيرد.
توجه به تمديد مجوز برچســب ساليانه و بازررسی های 

ادواری 3۶ ماهه و ۷2 ماهه الزامی می باشد.

روشن كردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز*
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روشن كردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز*

* درصورت نصب در خودروی شما

تبدیل از حالت بنزین به گاز*
موتور همواره در حالت بنزين روشن می شود. تغيير نوع 
ســوخت مصرفی، با اســتفاده از كليــد تبديل كه روی 
كنسول وسط قرار دارد، انجام می شود و انتخاب سوخت 

CNG در موقعيت های زير امكان پذير است.
الف( قبل از شروع حركت

ب( در حين رانندگی
ج( روشن كردن خودرو بر روی گاز به طور مستقيم

هنگامی كه موتور با سوخت بنزين در حال كار می باشد، 
با فشــردن كليد تبديل سوخت و رها كردن آن، نشانگر 
گاز  بر روی صفحه نمايش جلو داشبورد شروع به 
چشمك زدن می كند كه بيانگر اين است كه هنوز تبديل 
سوخت بنزين به گاز صورت نگرفته است. پس از گذشت 
زمانی كه مدت آن تابع دمای آب موتور در هنگام فشردن 
كليد تبديل می باشــد، نشانگر گاز از حالت چشمك زن 

نكته:
در صورتی كه هنگام فشردن كليد تبديل، دور موتور 
باالتر از 4۰۰۰ دور در دقيقه باشد و خودرو در حالت 
شتاب گيری باشد، نشانگر گاز بر روی صفحه نمايش 
شروع به چشمك زدن كرده و تا خارج شدن از اين 
محدوده، موتور در حالت گاز باقی می ماند و سپس 

به حالت بنزين می رود.
در صورتی كه هنگام فشردن كليد تبديل، دور موتور 
باالتر از 4۰۰۰ دور در دقيقه باشد و خودرو در حالت 
شتاب گيری باشد، نشانگر گاز بر روی صفحه نمايش 
شروع به چشمك زدن كرده و تا خارج شدن از اين 
محدوده، موتور در حالت بنزين باقی می ماند و سپس 
به حالت گاز می رود. الزم به ذكر است در دو حالت 
فوق موتور بصورت خودكار )بدون نياز به فشــردن 

كليد تبديل( از حالت بنزين به گاز می رود.

خارج شــده و بصورت دائم روشن می ماند كه بيانگر اين 
است كه تبديل به سوخت گاز صورت گرفته و موتور در 

حال استفاده از سوخت گاز می باشد.

تبدیل از حالت گاز به بنزین*
با فشــردن كليد تبديل ســوخت در صورت عدم وجود 
مشكل فنی در سيستم بنزينی كافی در تانك، نشانگر گاز 
روی صفحه نمايش جلو داشــبورد خاموش می شود كه 
بيانگر اين است كه تبديل از حالت سوخت گاز به بنزين 

صورت گرفته است.
الزم بــه ذكر اســت در دو حالت ذيل موتــور بصورت 
خودكار)بدون نياز به فشــردن كليد تبديل( از حالت گاز 

به بنزين می رود:
- در صورت بوجود آمدن مشكل فنی درسيستم گاز

- در صورتی كــه در مخزن به اندازه كافی ســوخت گاز 
وجود نداشته باشد.
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مایعات سمی
مايعات مورد استفاده در موتور خودرو همگی سمی هستند 
و نبايد با زخم های باز بدن تماس پيدا كنند. اين مايعات 
شامل اسيد باتری، ضديخ، روغن ترمز و روغن هيدروليك 
فرمان، بنزين، روغن موتور و افزودنی های موجود در مايع 
شيشه شوی است. به دستورالعمل مندرج روی برچسب ها 

و ظروف محتوی اين مايعات توجه كنيد.
سرویس هاى عادى

امنيت، قابليــت اطمينان و عملكرد خودروی شــما تا 
حــدودی به نحــوة نگهداری صحيح آن بســتگی دارد. 
مســئوليت نگهداری خودرو به عهدة شماســت و بايد 
مطمئن شــويد عمليات نگهداری، تعويض روغن موتور، 
بازرســی ها، تعويض روغن ترمز و مايع خنك كننده، بر 
اساس نياز و يا زمان بندی های پيشنهای شركت سازنده 

انجام می گيرد.

نگهدارى

مراقبت و نگهدارى توسط صاحب خودرو
عالوه بر سرويس های منظم و بازرسی هايی كه قباًل شرح 
داده شــد، پاره ای از بررسی های سادة دوره ای بايد انجام 
پذيرد. با توجه به توصيه هايی كه در صفحات بعد می آيد، 

خودتان می توانيد اين بازرسی ها را انجام دهيد.
بازرسی هاى روزانه

- عملكرد چراغ ها، بوق، چراغ های راهنما، برف پاک كن ها، 
شيشه شوی و چراغ های هشدار دهنده 

- عملكرد كمربندهای ايمنی و ترمزها
-چكيدن هر نوع مايعی كه می تواند نشان دهنده نشتی 

مايعات موتور در زير خودرو باشد.
بازرسی هاى هفتگی

- سطح روغن موتور
- سطح مايع خنك كننده

- سطح روغن ترمز
- سطح روغن هيدروليك فرمان

- سطح مايع شيشه شوی
- فشار باد چرخ ها و شرايط آن ها

- عملكرد كولر
شرایط ویژه

چنانچه خودروی شما بطور دايم در شرايطی خاص مانند 
محيط های پرگرد و خاک يا در آب و هوای بســيار ســرد 
يا محيط های بســيار گــرم كار می كند، بطــور مرتب به 
مراقبت های بيشتری نياز دارد. در اين باره با نمايندگی مجاز 

خود تماس بگيريد.
* از برندهای مورد تأييد و بسته بندی هايی كه توسط شركت ايساكو ارايه می گردد استفاده شود.

هشدار
-هرگونه كاهش ناگهانی يا چشمگير در سطح مايعات 
خودرو يا سايش غير يكنواخت الستيك ها بايد هرچه 

سريعتر به نمايندگی مجاز گزارش شود.

ایمنی در گاراژ
چنانچه تعميــر و نگهداری در گاراژ ضروری باشــد، به 

نكته های ايمنی زير توجه كنيد:
- دســت ها و لباس خود را از تسمه و پولی های متحرک 

دور نگه داريد.
- چنانچه موتور را تازه خاموش كرده ايد، تا خنك شدن 
موتور به اگزوز و سيســتم خنك كنندة موتور و ملحقات 

آن دست نزنيد.
- هنگام روشــن بــودن موتور و يا باز بودن ســوئيچ، به 

اتصاالت برقی و ديگر ملحقات آن دست نزنيد.
- از روشن كردن موتور در مكان های سربسته و يا روشن 
گذاردن آن در اين مكان ها خودداری كنيد زيرا گازهای 

خروجی اگزوز سمی و خطرناک هستند.
- از كاركردن در زير خودرو هنگامی كه جك تنها تكيه گاه 

خودرو است، جداً خودداری كنيد.
- مطمئن شــويد كه سيم های لخت و كلية وسايلی كه 

ايجاد جرقه می كنند از موتور دور باشند.
-  برای انجام تعميرات از لباس های محافظ و دستكش هايی 

كه مقاوم و غيرقابل نفوذ هستند استفاده كنيد.
- قبل از كار در محفظة موتور دستبندهای فلزی و جواهرات 

خود را باز كنيد.
- از اتصال ابزار و يا اشــيای فلزی به قطب های باتری يا 

اتصاالت برقی جلوگيری كنيد.
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راهنماى محفظة موتور
۱- مخزن روغن ترمز

2- ميلة اندازه گيری سطح روغن موتور
3- درپوش روغن ريز موتور

4- مخزن شيشه شوی
۵- در رادياتور يا در منبع انبساط*

۶- باتری
۷- مخزن روغن فرمان هيدروليك

۸- جعبه فيوز محفظة موتور

* درصورت نصب در خودروی شما

مبدل كاتاليزورى
جهت تبديل مواد آالينده خروجی از موتور به گازهايی با 
آلودگــی حداقل، از مبــدل كاتاليزوری يا كاتاليســت 
اســتفاده می شود كه خودروي شــما نيز مجهز به اين 
سيســتم مي باشــد. از عوامل مهم در تخريب يا از كار 
افتادن كاتاليست، سرب موجود در سوخت می باشد، لذا 
اســتفاده از بنزين بدون ســرب در اين خودرو ضروری 

می باشد.

هشدار
- عدم استفاده از بنزين بدون سرب به كاتاليست 

خودرو صدمه خواهد زد.
- از تركيب هر نوع مايع غيرمجاز )انژكتورشــور، 
روغن بنزين، تقويت كنندة اكتــان بنزين و...( با 

سوخت های استاندارد به شدت پرهيز نماييد.
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ریختن روغن موتور
درپوش روغن ريز موتور را باز كنيد، روغن* را در مخزن 
 )MAX( بريزيد. سطح روغن هرگز نبايد از درجة حداكثر
بر روی ميلة اندازه گيــری روغن موتور تجاوز كند. برای 
اطالع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد نياز به فصل 

اطالعات فنی مراجعه كنيد. 

اخطار
نمايشــگر فقط در صورت كاهش ســطح روغن از 
حداقــل ميــزان الزم، اخطار می دهــد و هيچ گاه 
گذشــتن از حداكثر را نشــان نمی دهد و فقط با 

خواندن گيج قابل تشخيص است.
- تماس طوالنی با روغن موتور ممكن است باعث 
ايجاد بيماری های پوستی از قبيل التهاب پوستی 
و سرطان پوست شــود. در صورت تماس به دقت 

پوست را بشوييد.
- در هنگام كار بــر روی موتور، موتور فن رادياتور 
ممكن است هر لحظه شروع به كار نمايد. از اينرو در 
هنگام كار در محفظه موتور از پنكه فاصله بگيريد.
اضافه كردن: هنگام افــزودن روغن دقت كنيد 
كه روغن روی قطعات موتــور نريزد زيرا احتمال 
آتش ســوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش ســوزی به 
دليل پاشــيدن روغن بر روی قطعــات داغ موتور 

وجود دارد.
تعویض روغن موتور: اگر در حالی كه موتور داغ 
اســت روغن آن را تعويض می كنيد، مراقب باشيد 

بر اثر پاشيده شدن روغن دچار سوختگی نشويد.
موتور را در محيط بسته روشن نكنيد: گازهای 

خروجی از اگزوز سمی است.

* از برندهای مورد تأييد و بسته بندی هايی كه توسط شركت ايساكو ارايه می گردد استفاده شود.

بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته يك بار و در مواقع استفادة 

زياد از خودرو چند بار بازبينی كنيد.
زماني سطح روغن را بررسي كنيد كه موتور گرم است.

روش بازرســي روغن موتور: خودرو را در سطح صاف 
قرار دهيد، موتور را روشن كرده تا گرم شود. سپس موتور را 
خاموش نموده و بعد از ۵ دقيقه سطح روغن را اندازه بگيريد.

هشدار
- چنانچه خــودرو بمدت طوالنی با ســرعت باال 
حركت كند، ســطح روغِن روغن موتــور را بطور 

مرتب بازرسی كنيد.
هرگــز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نكنيد. اين 

عمل می تواند به موتور آسيب جدی برساند.

توجه: درپوش روغن ريز موتور را طوري در جاي 
خود ببنديد كه شــكل صحيح آن در حالت بسته 

)مطابق شكل ۱( قابل مشاهده باشد.
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پر كردن مخزن شيشه شوى

هفته ای يكبار ســطح آب مخزن شيشه شوی را بررسی 
كنيد. برای اطمينان از تميز شستن شيشه و جلوگيری 
از يــخ زدگــی، مخزن را با مخلوط آب و يك شــوينده 
مناسب پر كنيد. مقادير توصيه شده از آب و شوينده را 
در ظرفی جدا مخلوط و مخزن را با آن پر كنيد. هميشه 
از دســتورات مندرج بر روی ظرف مايع شوينده پيروی 

كنيد. 
شيشه شوی مورد استفاده در خودرو محلول ايزوپروپانول 

هشدارمی باشد.*
- هرگز از مخلوط ضد يخ و آب برای مخزن شيشه 
شوی اســتفاده نكنيد. اين كار به رنگ خودرو 

آسيب می رساند.

* درصورت نصب در خودروی شما
* از برندهای مورد تأييد و بسته بندی هايی كه توسط شركت ايساكو ارايه می گردد استفاده شود.

محفظة موتور
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خنك كننــده موتور تا دمای3۰- درجه ســانتيگراد در 
مقابل انجماد مقاوم می باشد.

ضد یخ
ضديخ حاوی موادی با خواص ضد خوردگی اســت. نه 
تنها در شرايط ســرد بلكه در طول سال نسبت ضد يخ 
به آب موجود در سيستم خنك كننده بايد بين4۰ تا۵۰ 

درصد باشد. 

بررسی محلول خنک كننده
ســطح مايع خنك كننده بايد هفته ای يك  بار هنگامی 
كه خودرو در ســطح كاماًل افقی پارک شده و سيستم 
خنك كننده سرد اســت، بازرسی شود. سطح مايع بايد 
 )MAX( و حداكثر )MIN( بيــن عالمت های حداقــل
نشانه گذاری شده بر روی ديوارة عمودی رادياتور )سمت 

دِر رادياتور( يا منبع انبساط* باشد.
در صورت لزوم رادياتور يا منبع انبساط* را پر كنيد.

پر كردن رادیاتور یا منبع انبساط*
در صــورت داغ بــودن موتور ۱۵ دقيقــه صبر كنيد تا 
حرارت موتور به زير۱۰۰ درجة سانتيگراد برسد. توسط 
تكه ای پارچه برای حفاظت از دســتان خود، آهسته و با 
دقــت در رادياتور يا در منبع انبســاط* را تا پلة ايمنی 
آن بچرخانيد، تا فشــار بخار رادياتور يا منبع انبساط* 

افت كند.
توجه: اگر به بيش از يك ليتر مايع اضافی برای پر كردن 
رادياتور يا منبع انبساط* نياز باشد، سيستم خنك كنندة 

خودرو بايد توسط نمايندگی مجاز بازرسی شود، مطمئن 
شويد دِر رادياتور تا دومين پله محكم بسته شده است.

در مواقع اضطراری و تنها هنگامی كه ضديخ توصيه شده 
در دســترس شما نيست برای پر كردن رادياتور يا منبع 

انبساط* از آب تميز استفاده كنيد.
اما توجه داشته باشيد كه اين كار باعث كاهش خاصيت 
ضــد يخ مايع خنك كننده خواهد شــد. همواره از ضد 
يخ های بــا فرمول توصيه شــده و برندهاي مورد تأييد 
و بســته هايي كه توسط شركت ايســاكو ارائه مي گردد 

استفاده شود.
نكته مهم: تخليه و پــر كردن دوبارة مايع سيســتم 
خنك كننده از عمليات سرويس و نگهداری است كه نياز 
به دانش كافی دارد و تنها بايد توســط افراد مجرب و بر 
اساس دستورالعمل های كتابچة راهنماى تعمير انجام 

پذيرد.
تعويض مايع سيســتم خنك كنندة موتور هر 2 ســال 
يك  بــار ضــروری اســت و همچنين مايع سيســتم 

هشدار
چنانچه هر قطعه ای از سيســتم خنك كننده )بغير از در 
رادياتور( باز يا تعويض شــود، بايســتی هواگيری مجدداً 
توســط  نمايندگیهای مجاز مطابق دستورالعمل انجام 

پذيرد.
از بــاز نمودن در رادياتور يا در منبع انبســاط* تا يك 

ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نماييد.

اخطار
كشنده  آن  نوشيدن  و  سمی  يخ  ضد  محلول 
است. آن را در بسته و دور از دسترس كودكان 
آن  نوشيدن  به  مشكوک  چنانچه  نگاه داريد. 
شديد، سريعاً به پزشك مراجعه كنيد. از تماس 
محلول ضديخ با پوست و چشمانتان جلوگيری 
با آب  را  تماس  ناحيه  وقوع،  كنيد. در صورت 

فراوان بشوييد.
- از باز نمودن درب منبع انبساط تا يك ساعت پس از 

خاموش شدن موتور اجتناب نماييد.

* درصورت نصب در خودروی شما

محفظة موتور
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سيستم ترمز
مهمترين بخش ايمنی خودروی شــما يعنی سيســتم 
ترمز، در جلو به ترمزهای ديسكی و در عقب به ترمزهای 
كاسه ای يا ديسكي و نيز به يك مدار هيدروليك دوگانه 
مجهز است. به هنگام روشن بودن موتور، سيستم بوستر 
ترمــز نيروی الزم برای فشــار بر پــدال ترمز را كاهش 

می دهد.

روغن ترمز
طی استفادة مداوم ممكن است سطح روغن بر اثر ساييدگی 
لنت ترمز كاهش يابد و نياز به افزودن روغن ترمز باشــد. 
چنانچه طی مدتی كوتاه افت قابل مالحظه ای در ســطح 
روغن مشــاهده كرديد. به نمايندگی مجاز مراجعه كنيد. 
چنانچه سطح روغن ترمز پايين تر از سطح حداقل عالمت 

گذاری شده در مخزن باشد از رانندگی خودداری كنيد.

بررسی روغن ترمز
برای جلوگيری از ورود گرد و خاک به مخزن، درِ مخزن را 
كاماًل تميز و سپس باز كنيد و مخزن را تا عالمت حداكثر 
)MAX( با روغن ترمز* پر كنيد. اجازه ندهيد ســطح 
روغن ترمز از عالمت حداقل )MIN( پايين تر بيايد. تنها 
از روغن تازه در قوطی در بسته استفاده كنيد )روغن های 
كهنه و باز و يا روغن هايی كه قباًل از سيستم نشت كرده 
باشــند، رطوبت جذب می كند و ريختن مجدد آن ها در 

مخزن تأثير منفی در عملكرد سيستم ايجاد می كند(.

بيش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید!

هشدار
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می كند. روغن 
را ابتدا با يك تكه پارچة تميز جمع كنيد ســپس 

محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشوييد.

اخطار
روغن ترمز شديداً ســمی است و بايد در 
ظرف سربســته دور از دســترس كودكان 
نگه داشته شــود. در صورت خوردن روغن 

ترمز، سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.
- از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگيری 
كنيد. در صورت تماس با پوست، محل را فوراً با 
آب فراوان بشــوييد و در صورت تماس با چشم، 

پس از شست و شو به پزشك مراجعه كنيد.
- به دليل احتمال آتش سوزی مراقب باشيد روغن 

ترمز روی موتور گرم نريزيد.
- مراقب باشيد كه در هنگام رانندگي و به خصوص 

در سراشيبي ها موتور خاموش نگردد.

* از برندهای مورد تأييد و بسته بندی هايی كه توسط شركت ايساكو ارايه می گردد استفاده شود.
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فرمان هيدروليک
اگر فرمان هيدروليك به درســتی عمــل كند، نيازی به 
ريختن روغن اضافی در مخزن نخواهد بود و اگر هم الزم 
باشد مقدار آن بسيار اندک است. در صورت كاهش متوالی 
يا ناگهانی در ســطح روغن، خودرو بايد توسط نمايندگی 
مجاز مورد بررســی قرار گيرد. اگر سطح روغن پايين تر از 
عالمت حداقل مشخص شــده در مخزن باشد، مخزن را 
قبل از روشــن كردن موتور پر كنيد، در غير اين صورت، 

پمپ فرمان هيدروليك آسيب خواهد ديد. 
در صورت كاهش ســطح روغن تــا زير عالمت حداقل يا 
مشاهدة اُفت سريع يا چشمگير آن، تحت هيچ شرايطی از 
خودرو استفاده نكنيد. با وجود اين اگر مشخص شود افت 
روغن ُكند است می توانيد خودرو را با ريختن روغن اضافی 
تا عالمت حداكثر در مخزن، با طی مســافتی كوتاه برای 
عيب يابی به نزديك ترين نمايندگی مجاز برسانيد. سطح 
روغن را هفته ای يك بار بررسی كنيد. موقع بررسی سطح 
روغن هيدروليك، موتور خودرو بايد خاموش و خنك باشد 

و چرخ های جلو در حالت مستقيم باشند.

بررسی سطح روغن فرمان هيدروليک
در مخزن را قبل از بازكردن به منظور جلوگيری از ورود 
خاک به مخزن تميز كنيد، درپوش را برداريد و با تكه ای 
پارچــة تميز و بــدون پرز ميلة آن را پــاک كنيد. آن را 
دوباره جاگذاری و برای بررســی ســطح روغن از مخزن 
خارج كنيد. در صورت لزوم كمبود را با ريختن روغن* تا 
زمانی كه سطح روغن بين عالمت حداكثر و حداقل قرار 

گيرد ادامه دهيد.

بيش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید!

برای اطالع  از مشخصات توصيه شدة روغن به راهنماي 
نگهداري وخدمات گارانتي مراجعه كنيد.

هشدار
روغــن هيدروليك ســطوح رنگ شــده را خراب 
می كند. روغن را ابتدا با يك تكه پارچة تميز جمع 
كنيد ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص 

خودرو بشوييد.

اخطار
روغن فرمان هيدروليك شديداً سمی است 
و بايد در ظرف دربســته و دور از دسترس 
كــودكان قرار گيرد. چنانچــه اتفاقاً از آن 
خورده شد، سريعاً به پزشك مراجعه شود.

در صــورت تماس روغن هيدروليك با پوســت يا 
چشم، محل را فوراً با آب فراوان شست و شو دهيد. 
به دليل احتمال آتش ســوزی مراقب باشيد روغن 

هيدروليك روی موتور گرم نريزد.

محفظة موتور

* از برندهای مورد تأييد و بسته بندی هايی كه توسط شركت ايساكو ارايه می گردد استفاده شود.
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محفظة موتور

MF & SEALED باترى
خودروی شــما به يك باتری بدون نياز به مراقبت ويژه 

مجهز می باشد.

در صورت كم بودن ولتاژ باترى به نكات زیر توجه كنيد:
۱- بازرسی شل بودن تسمه آلترناتور و پوسيدگی آن كه 

در اين صورت جريان )آلترناتور( كم می شود.
2- بروز اشــكال در كابل هاي باتري را بررســي كنيد. 
گيرهاي اتصــال كابلها به قطبهاي باتــري بايد تميز و 

محكم باشند.
3- در دماهاي سرد از استارت هاي مكرر و طوالني پرهيز 
كنيد. مابين اســتارت ها زماني براي استراحت و افزايش 

ولتاژ باتري در نظر بگيريد.

عيوب متداول باترى:
- كاهــش الكتروليــت كه حدود۵۰ درصــد ايرادات را 
شامل می شود و ناشی از گرما و Over Charge )شارژ 

اضافی( است.
- روشن نگه داشتن چراغ ها كه باعث دشارژ عميق می شود.
- عدم تطابق سايز و مشخصات باتری جايگزين با باتری اوليه.

- شارژ كم يا شل بودن تسمه آلترناتور
- شل بودن كابل های سر باتری

 )Corrosion(خوردگی -
)Freezing( اخطار- يخ زدگی

- جرقــه يا آتش را به نزديكــی باتری نبريد، زيرا 
هيدروژن موجود در باتری قابل اشتعال می باشد.

از نگهداری باتری های مستعمل در خانه يا 
رهاسازی آنها در طبيعت خودداری كنيد، 
آنها را در اختيار سازمان هايی كه مسئوليت 
جمع آوری و بازيافــت اينگونه باتری ها را 

دارند قرار دهيد.
- در صورتی كه ولتــاژ باتری كمتر از ۱۰/۵ ولت 

باشد باتری می بايست تعويض گردد.
- در صورتی كه ولتــاژ باتری بين ۱۰/۵ تا ۱2/4 

ولت باشد نياز به شارژ مجدد دارد.
- در صورت خاموش بودن خودرو، جهت افزايش 
طول عمر باتری، از روشــن نگاه داشتن وسايل 

برقی خودرو به مدت طوالنی خودداری شود.
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جدا كردن باترى

قبــل از قطع اتصاالت باتری، دزدگير را خاموش كنيد و 
مطمئن شويد كه ســوئيچ بسته باشد. ابتدا كابل منفی 
)-( و سپس مثبت )+( را جدا كنيد. برای اتصال مجدد، 
ابتدا كابل مثبت و ســپس منفی را وصل كنيد. نگذاريد 
قطب های باتری با بخش های فلزی و بدنه خودرو تماس 
پيدا كنند. برای برداشــتن باتری، ابتدا مهره های بست 
باتــری را باز كنيد و ســپس بســت ها را برداريد. برای 
جاگذاری مجــدد، ابتدا باتری و بســت آن را دقيقاً در 
محل خود قرار دهيد )قطب های آن، رو به موتور باشد( 
و سپس مهره های بست را آنقدر محكم كنيد كه باتری 

تكان نخورد، اما بيش از حد سفت نشود.

اخطار
اســيد موجود در باتری خورنده و سمی است، در 

صورت نشت آن به موارد زير توجه كنيد:
- در صــورت ريختن آن روی لباس يا پوســت، 
بالفاصله لباس آلوده را درآوريد و پوســت ناحية 
تماس را با آب فراوان بشوييد و به پزشك مراجعه 

كنيد.
- در صورت تماس با چشــم بالفاصله چشــم را 
حداقل به مدت ۱۵ دقيقه با آب تميز بشــوييد و 

بسرعت به پزشك مراجعه كنيد.
- اگــر فــوراً اقدامات پزشــكی الزم انجام نگيرد، 

نوشيدن اسيد باتری می تواند كشنده باشد.
- باترِی در حال شــارژ گاز هيدروژِن قابل انفجار 
متصاعد می كند، جرقه و آتش را از محفظة موتور 

دور نگه داريد.
- حيــن كار در محفظة موتور و به منظور امنيت 
خود، دســتبند و كلية زيــورآالت را از خود جدا 
كنيد. هرگز نگذاريد قطب هــای باتری با ابزار و 

قسمت های فلزی خودرو تماس يابند.

هشدار
- چنانچه خودرو بمدت بيش از ۶ روز بال استفاده 
باشــد، می بايد حداقل يك بار روشــن شده و 

بمدت يك ساعت روشن بماند.
- باتــری را هنگامی كه به خودرو متصل اســت 
شارژ نكنيد. اين كار ممكن است به سيستم برق 

خودرو خسارت جدی وارد آورد.

اخطار
- باتری مشكوک به يخ زدگی را شارژ نكنيد.

- در زمان شارژ باتری، جرقه يا آتش را از آن دور 
كنيد )باتری شارژ شده يا در حال شارژ، هيدروژن 

قابل اشتعال متصاعد می كند(.
- پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، 
يك ساعت صبر كنيد تا گازهای قابل اشتعال آن 

خارج و خطر اشتعال كم شود.

محفظة موتور
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* درصورت نصب در خودروی شما

صرفه جویی در مصرف سوخت

صرفه جویی در مصرف سوخت
چهار عامل اصلی مؤثر در مصرف سوخت:

1- وضعيت مكانيكی موتور
فيلترهوا: فيلتر هوای كثيف و مسدود شده از بازدهی موتور 

می كاهد. فيلتر هوا را در فواصل تعيين شده تعويض كنيد.

2- سيستم سوخت رسانی: سيستم انژكتــور و پمپ 
بنزين را از نظر نشتی وارسی كنيد.

بنزین: كيفيت بنزين نه تنها در مصرف ســوخت تأثير 
دارد، بلكه در دراز مدت بر شــرايط مكانيكی و عملكرد 

خودروی شما نيز تأثير خواهد داشت.

۳- وضعيت خودرو
فشارباد تایر: كم بودن فشار باد تاير به ميزان 3 درصد 

بر مصرف سوخت می افزايد.
حمل بار: حمل ۱۰۰ كيلوگرم بار در داخل شهر3 درصد 

مصرف سوخت را باال می برد.

۴- مقاومت در برابــر باد: رانندگی با خودروی دارای 
باربنــد خالی به ميــزان ۱۰درصد بر مصرف ســوخت 
می افزايد لذا به محض اتمام اســتفاده، باربند و بادشكن 
روی كاروان و نيز آينه های آن را باز كنيد. هنگام رانندگی 
از پايين كشيدن شيشــه ها اجتناب كرده؛ بهتر است از 

شبكه های تهويه استفاده نماييد.

صرفه جویی در مصرف سوخت
- رانندگی

شروع حركت: به محض روشــن كردن موتور نبايد با 
سرعت برانيد. به آرامی رانندگی كنيد. موتور را در حالت 
توقف، گرم نكنيد بلكه چند كيلومتر اوليه را با ســرعت 

متوسط برانيد تا موتور گرم شود.

دورموتور: رانندگی بــا دور موتورِ خيلی باال و يا خيلی 
پايين، بر مصرف ســوخت می افزايد. برای اجتناب از باال 
رفتن بيهوده دور موتور، ســريعاً از دندة باالتر اســتفاده 
كنيد. هميشه از دندة مناسب با وضعيت جاده و شرايط 
رانندگی آرام اســتفاده نماييد. از شتاب گرفتن ناگهانی 
اجتناب كنيد. قبل از كم شــدن سرعت در سربااليی و 
پيش از سبقت و شــتاب گرفتن به دندة پايين تر برويد 

)بخصوص از دندة ۵(. 

تجهيزات الكتریكی: فقط در صورت نياز از تجهيزات 
برقی اســتفاده كنيد. گرمكن شيشــة عقــب برای رفع 
بخارگرفتگی و يخ زدگی شيشــه ها به ميزان ده درصد بر 

مصرف سوخت می افزايد.

- وضعيت جاده و آب و هوا
مسيرهاى كوتاه: سرد بودن موتور در ۵ كيلومتر اولية 

رانندگی به ميزان 2۵ درصد بر مقدار سوخت می افزايد.

جاده هاى پرپيچ و خم یا ناهموار: رانندگی در چنين 
جاده هايی ده درصد بر مصرف سوخت خواهد افزود.

باد: وجود باد در موقع رانندگی مصرف سوخت را افزايش 
می دهد. در چنين مواقعی سرعت خودرو را كم كنيد.

مصرف بهينه سوخت با سرعت۹۰ كيلومتر در ساعت می باشد.

هشدار:
- برای جلوگيری از باالرفتن بيشــتر از اندازه دور 
موتور، در دور باالتر از۶۵۰۰، تزريق ســوخت به 

موتور قطع می گردد.
- هرگز قبل از گرم شدن موتور آن را زير بار نبريد 
)با ســرعت حركت نكنيد(. اگر موتور با سوئيچ 
خاموش نشــد، پدال ترمز را فشار دهيد، دنده را 
درگير كنيد و پا را از روی كالچ برداريد تا موتور 

خاموش شود.
- بنزين قابل اســتفاده در موتور خودروي شــما 

بنزين بدون سرب سوپر با اكتان ۹۵ مي باشد.
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كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زیست

كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زیست
با به كاربســتن نكته های زير می توانيد آلودگی محيط 
زيســت را كاهش دهيد و عالوه بر آن رانندگی را امن تر 

و اقتصادی تر كنيد:
- از بنزين و روغن موتور توصيه شــده توســط سازنده 

استفاده كنيد.
- از ســر ريز شــدن ســوخت هنگام ســوخت گيری 

جلوگيری كنيد.
- همــواره با بازديدهــای دوره ای و نگهداری خودرو بر 
اساس اطالعات اين راهنما از سالمت خودرو اطمينان 

حاصل كنيد.
- دقت كنيد سيستم های اگزوز، سوخت و روغن، نشتی 

نداشته باشند.
- بعد از روشن كردن خودرو بالفاصله و به آرامی شروع 

به حركت كنيد.
- در توقف هــای بيش از 2 دقيقه، در ترافيك يا پشــت 

چراغ قرمز، موتور را خاموش كنيد.
- با آرامش رانندگی كنيد و از شتاب گيری و ترمزگيری 
بی مورد هنگام رانندگی پرهيز كنيد تا عالوه بر كاهش 
آالينده های اگزوز از فرسايش قطعات مكانيكی خودرو 

جلوگيری شود.
- به دور حداكثر سرعت مجاز توجه كنيد.

- بطور مرتب باد الستيك ها را تنظيم و در صورت لزوم 
آنها را باالنس كنيد.

- اســتفاده از كولر خودرو را به حداقل برسانيد، اين كار 
مصرف سوخت را كاهش می دهد. 

- اگــر خودتان روغن موتور خــودرو را عوض می كنيد، 

روغن ســوخته را دور نريزيد و آن را برای بازيافت به 
جايگاه های تعويض روغن تحويل دهيد.

- سفرهای درون شهری خود را طوری برنامه ريزی كنيد 
كه در ساعت/ مسيرهای ترافيك سنگين نباشيد.

- ســفرهاي درون و بــرون شــهري خــود را طوري 
برنامه ريــزي كنيد كه كمترين تــردد را در زمان ها و 

مسيرهاي پرترافيك داشته باشيد.  
- در صورت امكان از رانندگی در خيابان های شــلوغ و 

ساعت های پر رفت و آمد خودداری كنيد.
- در صــورت عدم نياز، تجهيزات الكتريكی اضافی خود را 
خاموش نماييد ولی توجه فرماييد ايمنی در اولويت قرار 
دارد، چراغ ها را به محض اينكه ديد كم شــود روشــن 

نماييد.
- برای داشتن هوای تازه در كابين خودرو، از دريچه های 
روی داشبورد استفاده نماييد و از بازكردن شيشه های 
جانبــی خودداری نماييد. زيــرا باعث افزايش مصرف 

سوخت می شود.
- از تاير مناسب خودرو )طبق بخش مربوطه در كتابچة 
راهنما( استفاده نموده و همواره باد تاير را تنظيم كنيد. 
اســتفاده از تاير تأييد نشده توســط كارخانة سازنده 

می تواند مصرف سوخت را افزايش دهد.
- چرخ كم باد مصرف سوخت را افزايش می دهد.

- با توجه به تأثير باالي وزن خودرو بر مصرف ســوخت، 
بــار و تجهيــزات اضافي و  غير ضــروری را از خودرو 
خارج كنيد. همچنين در صورتي كه از باربند استفاده 

نمي كنيد، آن را باز كنيد.
- هنگام رانندگی در سراشيبی از دنده سنگين مناسب، 
)به طوری كه نياز به فشردن پدال ترمز نباشد( استفاده 

كنيد.
- اســتفاده از فيلتر هوا و فيلتر روغن مناســب، مطابق 
استانداردهاي ارائه شده در اين كتابچه، باعث كاهش 

مصرف سوخت خواهد شد.
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تدابير زمستانی
تایرها

تایرهاى زمســتانی: اگر از خودرو در شــرايط سخت 
زمســتانی ماننــد جاده های برفی و يخبندان اســتفاده 
می كنيــد برای انتخاب تجهيزات مــورد نياز با توجه به 

شرايط، با نمايندگی مجاز ايران خودرو مشورت نماييد.
تایرهاى چهارفصل: برای اينكه در شرايط آب و هوای 
خوب، بتوان ســرعت بيشتری داشت بايد هر چهارچرخ 
خودرو به تايرهای چهارفصل مجهز شوند تا تعادل خودرو 

بهتر حفظ گردد.
زنجيرچرخ: در پــژو پارس، زنجير چــرخ را بايد روی 
چرخ های جلو نصب كرد. زنجير چرخ بايســتی هم سايز 
چرخ بوده و كاماًل بر روی چرخ مهار شود. در غيراين صورت 

باعث آسيب جدی به لوله های سيستم ترمز خواهد شد.

موتور
باترى: خصوصاً در زمستان از شارژ بودن باتری اطمينان 

حاصل كنيد.
سيستم خنک كننده: در سيستم خنك كنندة خودروی 
شــما از مايع خنك كننده ای استفاده شده كه قادر است 
مقاومت در برابر يخ زدگی و يا خوردگی شــيميايی داخل 
سيستم را تضمين نمايد. اين مايع كه بايد در چهار فصل 
سال داخل سيستم وجود داشته باشد، در سرمای تا2۰درجه 
ســانتيگراد زير صفر از سيستم محافظت می نمايد. در هر 
حال می توان سيستم را تا سرمای 3۵ درجه سانتيگراد زير 
صفر محافظت نمود كه در اين صورت بايد با نمايندگی مجاز 

مشورت گردد.

ایمنی خودرو
پالک شماره كليد خودروی خود را از كليد جدا كرده، در 
جای مطمئنی نگهداری كنيد. پس از خارج كردن كليد، 

فرمان را قدری بچرخانيد تا قفل شود.
ایمنی راه

كمربند ایمنی
اســتفاده از كمربند ايمنی طبق مقررات الزامی اســت. 

هيچ گونه تغييری نبايد در وضعيت نصب آن داده شود.
- در جاده های خيس عدم چسبندگی چرخ ها روی جاده 
و همچنين تأخير در عملكرد ترمز به علت رطوبت موجب 

لغزندگی خودرو و افزايش طول مسافت ترمز می شود.
تایرها

فشــار باد تايرها را مرتب بازديد كنيد. اختالف فشار باد 
تايرها می توانند در برگشت فرمان خودرو تأثير بگذارد. 

چراغ جلو و چراغ هاى راهنما
مراقب باشــيد كه چراغ های جلو و راهنمــا همواره در 
شــرايط كاری مطلوبی بوده و تميز باشند و نور آن ها در 

ارتفاع درست و مناسب تنظيم شده باشد.

ایمنی حركت خودرو
ترمز دستی: در سرمای شديد و يخبندان از ترمز دستی 
برای توقــف طوالنی خودرو اســتفاده نكنيد؛ در چنين 
شرايطی جلوی چرخ ها را به وسيله ای مسدود كنيد و يا 

خودرو را در دنده يك يا دنده عقب قرار دهيد.
چراغ ها و راهنما: چراغ های جلو و ســاير چراغ ها بايد 

هميشه تميز باشند.

تجهيزات داخل و بيرون خودرو
قفل ها و نوار الســتيكی دور درها: از كمی روغن 
گرافيــت برای روغن كاری قفل ها اســتفاده كنيد و نوار 

الستيكی دور درها را با پارافين چرب كنيد.
دریچة ورودى هوا به داخل خودرو: مراقب باشيد كه 
شبكه بيرونی ورودی هوا )پايين شيشة جلو( توسط برف، 

يخ يا برگ به هيچ وجه مسدود نشود.
برف پاک كن شيشة جلو: قبل از به كار انداختن برف 

پاک كن، يخ روی شيشه را پاک كنيد.
بدنه: در پايان زمســتان، خودرو را كامالً بشوييد و نسبت به 
شستشوی قسمت تحتانی و زير گلگيرها توجه بيشتری بنماييد.

تدابير زمستانی

هشدار
در خودروهــای صادراتی به مناطق سردســير و 
دارای شــرايط زمســتانی بسيار ســخت از مايع 
خنك كننده ای اســتفاده خواهد شد كه می تواند 
از سيســتم خنك كنندة خودرو در سرمای تا 3۵ 

درجه سانتيگراد زير صفر محافظت نمايد.

اخطار
هرگز در سرازيری با موتور خاموش رانندگی نكنيد، 

بوستر ترمز در اين حالت عمل نمی كند.
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توصيه هاى كيفی در فرایند شستشوى خودرو
۱- توصيه می شود شستشوی خودرو در وضعيت عادی 

هوا هفته ای يك بار صورت پذيرد.
2- حتی المقدور شستشوی خودرو می بايست در سايه 

انجام شود.
3- توجه داشته باشيد كه شستشوی را حداقل بعد از نيم 

ساعت از اتمام كاركرد خودرو شروع كنيد.
4- هنگام شستشوی/ خشــك كردن خودرو استفاده از 
لباس ها يا وسايل تيز و برنده و زبر كه منجر به صدمه به 
رنگ خودرو می شــوند مجاز نيست. استفاده از دستكش 
پالستيكی در حين شستشو توصيه می گردد. ضمناً جهت 
محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو، از آب ولرم يا 
سرد استفاده گردد. آب داغ اكيداً استفاده نشود. همچنين 
توصيه می گردد از واكس ها و مواد جال دهنده كه ساينده 

و فرسايشی نيست استفاده گردد.
۵- در حين شستشــو/ خشك كردن خودرو نمی بايست 
روی ركاب اتومبيل ايســتاد يا روی سقف و بدنه خودرو 
فشــار وارد كرد. همچنين توصيــه می گردد جهت پاک 
كردن، برق انداختن و جلوگيری از خط و خش روی بدنه 

خودرو از دستمال چرمی يا كتانی استفاده گردد.
۶- به دليل اين كه غبارهای ترمز بسيار خورنده اند، برای 
شستشــوی خودرو ابتدا چرخ ها شسته شده و با تعويض 
دســتمال و ظرف آب، بقيه قسمت های خودرو از باال به 
پايين شستشــو گردد. همچنين در صورت اســتفاده از 
رينگ هــای آلومينيومی و صفحات فلزی كرومی، جهت 

شستشو می بايســت از يك پارچه نرم و تميز آغشته به 
مخلوط آب  و صابون ماليم اســتفاده گردد. الزم به ذكر 
است كه ســطوح رينگ ها مانند سطوح رنگ شده بدنه 
خودرو حساس بوده و توصيه می گردد، از مواد شيميايی 
قوی، شيميايی و اســيدی و همچنين مواد فرسايشی و 
خورنده ســطوح مانند مواد جال دهنده كرومی استفاده 
نشــود. مواد جالدهنــده كرومی صرفــاً جهت جالدهی 
صفحات فلزی كرومی روی رينگهای آلومينيومی استفاده 

گردد.
۷- هنگام شست و شــوي با آب پرفشار دقت بيشتري 
مبــذول داريد )فشــار و دماي آب رعايت شــود(. نازل 
آب حداقل 3۰ ســانتيمتر از بدنه خودرو فاصله داشته 
باشد. همچنين براي شستشوي ســپرهاي رنگ شده، 
قسمت هاي آسيب ديده و چراغ ها، از روش فوق استفاده 
نشــود و براي تميز كردن اين نواحي از دست استفاده 
كنيــد. همچنين نازل مدت زمان زيــادي بر روي يك 
ســطح نگه داشته نشــود و هنگام شست و شوي با آب 
پرفشــار در نواحي درزهاي بين درها و اطراف شيشه ها 
احتياط بيشتري به عمل آيد. از اسپري آب توسط نازل 
به صورت مســتقيم برروي قفل هــا جلوگيري به عمل 

آوريد.

8- ویژگی شوینده مناسب براى شستشوى خودرو:
)PH = 7 -9( قدرت قليايی ضعيفی داشته باشد

- از روان كنندگــی خوب برای حفاظت اليه شــفاف از 
خط و خش و اثرات مارپيچی برخوردار باشد. ترجيحاً از 

شوينده های مايع استفاده گردد.
- عاری از موادی باشــد كه پس از خشــك شدن روی 

خودرو اثر می گذارند.
- حاوی عوامل براق كننده برای حفظ براقيت و خشــك 

شدن سريع باشد.
۹- در مــورد خودروهايی با رنگ متاليك و دو پوششــه 
استفاده از كارواش های اتوماتيك كه از برس های دوار جهت 

شستشو استفاده می نمايند، چندان توصيه نمی شود.
۱۰- در صورت مشــاهده هر گونه لكــه ای مانند فضله 
پرندگان، شــيره درختان و... به دليــل نفوذ آن در رنگ 
بدنه، توصيه می گردد بالفاصله نسبت به شستشو و رفع 

لكه از سطح رنگ اقدام الزم صورت گيرد.
۱۱- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمت های 

داخلی خودرو، آن را حتماً خشك كنيد.

شست و شو و مراقبت از خودرو
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شست و شو و مراقبت از خودرو

تميز كردن سطح خارجی خودرو
بــرای حفظ جالی رنگ بدنه خــودرو لطفاً به نكات زير 

توجه كنيد:
- از آب داغ برای شستن خودرو استفاده نكنيد.

- بــرای تميز كردن گرد و خاک از روی بدنه های با رنگ 
متاليك، جهــت جلوگيری از ايجاد خــش و خراش از 

پارچه های نخی مرطوب استفاده گردد.
- از پودر رختشــويی يا مايع ظرفشــويی برای شستن 

خودرو استفاده نكنيد.
- در هوای گرم، خودرو را زير تابش مستقيم آفتاب نشویيد.

- هنگامی كه برای شســتن از شلنگ استفاده می كنيد، 
آب را مستقيماً به الستيك های آب بندی پنجره ها، درها 

و همچنين اجزای ترمز نپاشيد.
- از قرار دادن و خشــك كردن زيرپايي روي بدنه خودرو 

خودداری نماييد. 
استمرار در عمل خشك كردن زيرپايي روي بدنه خودرو 
در مدت زمــان طوالني، منجر به تغيير رنگ بدنه خودرو 

خواهد گرديد.
اگر خودرو خيلی كثيف باشــد، قبل از شســتن، ابتدا از 
شــلنگ آب برای زدودن گرد وخاک روی بدنه استفاده 
كنيد. سپس خودرو را با آِب سرد يا ولرم به همراه شامپوی 
مرغوب بشوييد. برای اطمينان از پاک شدن ذرات خاک 
از روی بدنه از آب فراوان برای شست و شو استفاده كنيد. 
پس از شست وشو، خودرو را با آب تميز آب كشی و با يك 

تكه جير خشك كنيد.

تميز كردن زیِر خودرو
هر چند وقت يكبار بويژه در زمستان، گل و الی چسبنده 
به قســمت های زيرين خودرو مثاًل محفظــة چرخ ها و 
درزهای شاســی كه بســادگی گل و الی در آنجا جمع 

می شوند را با آب بشوييد.

براى شست و شــوى سطوح خارجی از مواد زیر 
استفاده كنيد:

- شامپوی خودرو
- واكس براق كننده

- پاک كنندة لكه قير
- مايع شيشه پاک كن

- محافظ الستيك های آب بندی
- پاک كننده رينگ و رينِگ آلومينيومی

هشدار
- در بعضی از سيســتم های شست وشو با جريان 
آب پر فشار، آب به آب بندی های در و پنجره نفوذ 
می كند و باعث خرابی قفل ها می شود. جريان آِب 
پر فشار را مستقيماً به قسمت های حساس نگيريد.

- نوارهای آبی روی زه های آينه های جانبی، شيشه ها، 
سپرهای خودرو و... جدا شوند. در صورت باقی ماندن 

طوالنی مدت، بروز مشكل خواهند كرد.
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پاک كردن لكه هاى قير
از الكل سفيد برای زدودن لكه های قير و چربی چسبيده 
به رنگ اســتفاده كنيد. سپس محل را بالفاصله با آب و 

صابون بشوييد تا بقايای الكل پاک شود.

قسمت هاى پالستيكی
ابتدا اين قســمت ها را با شوينده های رقيق تميز كنيد، 
سپس محل را با پارچه نمدار پاک كنيد. جلو داشبورد را 
برق نيندازيد، اين محل بايد غير براق باشد تا انعكاس آن 

در شيشه جلو مانع ديد نشود.

موكت كف
از شــوينده های خانگی رقيق شــده مانند شامپو فرش، 
استفاده كنيد و برای جلوگيری از تغيير رنگ، آنها در سايه 

خشك نماييد.

پوليش كردن رنگ بدنه
گاهــی اوقــات از پوليش مرغوب حاوی مــواد زير برای 

پرداخت رنگ استفاده كنيد:
- ذرات سايندة نرم برای برداشتن لكه های سطحی بدون 

آسيب رساندن به رنگ
- مواد پركننده برای برطرف كردن يا ترميم خراش های 

روی بدنه
- واكس برای ايجاد پوشش حفاظتی بين رنگ و مواد خارجی

تيغة برف پاک كن
تيغه ها را در آب گرم و صابون بشوييد. از الكل سفيد و يا 

پاک كننده های بنزينی استفاده نكنيد.

شيشه ها و آینه ها
مرتباً شيشه ها را از داخل و خارج با مايع شيشه پاک كن 

مرغوب تميز كنيد.

شيشة جلو: شيشة جلو را بخصوص بعد از شست وشو 
و پوليش بدنه و نيز قبل از نصب تيغة برف پاک كن های 

جديد، با مايع شيشه پاک كن بشوييد.

شيشة عقب: سمت داخلی شيشه را توسط پارچة نرم و با 
حركت چپ و راست تميز كنيد تا خسارتی به گرمكن های 
شيشه وارد نشود. شيشــه را با مواد شويندة ساينده پاک 
نكنيد، اين كار به گرمكن های شيشة عقب صدمه می زند.

آینه ها: آينه ها را با آب و صابون بشوييد. برای زدودن يخ 
از سطح آينه ها، از كاردک های پالستيكی استفاده كنيد.

توجه: هرگز از مواد پاک كنندة ســاينده يا كاردک های 
فلزی استفاده نكنيد.

مجموعه هاى داخلی خودرو
صندلی ها، جهت پاک كردن آلودگی از سطح صندلی ها از 

مواد پاک كننده استاندارد استفاده نمائيد.

داشبورد: جهت مراقبــت از داشبورد نيازی به استفاده 
از روكش نمی باشــد زيرا در مقابل نور خورشيد، گرما و 

سرما مقاوم است.
برای پاک نمودن اثر چربی و ســاير آلودگی ها داشبورد 

فقط از مواد پاک كنندة استاندارد استفاده كنيد.

شست و شو و مراقبت از خودرو
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* درصورت نصب در خودروی شما

نگهدارى از چرم طبيعی خودرو*
چــرم طبيعی نياز به مراقبت دارد تا زيبايی و دوام خود 
را حفظ كنــد. هرگونه لك اعم از لــك حاصل از مواد 
غذايی، الكل يا مايعــات را با پارچه جاذب از روی چرم 
برداريــد. در صورت ريختن آب روی چرم از سشــوار يا 
برس برای خشك كردن چرم استفاده نكنيد، فقط اجازه 
دهيد به آرامی خشك شــود. هرگز از پاک كننده های 
ظروف، حالل ها و صابــون يا پوليش و پاک كننده های 
سايشی روی چرم استفاده نكنيد. فقط از پاک كننده های 
مخصوص چرم اســتفاده كنيد. اين پاک كننده ها تمام 
لك هــا و چربی ها را كاماًل پــاک می كنند بدون آنكه از 

خود اثری باقی بگذارند.
برای اطمينان از عدم تأثير نامطلوب شــوينده بر رنگ 
و ظاهــر چرم ابتدا روی بخش هــای كه در معرض ديد 

نيستند آزمايش كنيد. 
الزم اســت سطح چرم را هر چند ماه يك بار تميز كنيد. 
ابتدا چرم را گردگيری كنيد، سپس برای تميز كردن و 
محافظت كردن از سطح چرم از پاک كننده ها و محافظت 

كننده های چرم به صورت دورانی استفاده كنيد. 
استشمام بوی چرم در چند ماه اول طبيعی می باشد. در 
صورت امكان در زمان توقف اتومبيل در پاركينگ، يكی 

از شيشه های اتومبيل كمی پايين باشد. 

حتی االمكان از تابش مســتقيم نور خورشــيد به مدت 
طوالنی بر سطح چرم جلوگيری شود.

 از كشيدن هر نوع واكس بر سطح چرم خودداری نماييد 
زيرا باعث جذب گرد و غبار بر سطح چرم خواهد شد. 

روكش چرمی را می توان با يك پارچه نمناک تميز كرد. 
چنانچه آلودگی سطح چرم زياد باشد می توانيد با استفاده 
از كف ايجاد شــده از محلول شامپو و با استفاده از يك 

پارچه نخی سطح چرم را تميز و سپس خشك نمائيد.
در صورت ايجاد سائيدگی يا رنگ رفتگی در اثر گذشت 
زمان، جهت اصالح مجدد آن به مراكز مجاز ايران خودرو 

مراجعه نمائيد.

نگهدارى از پارچه مصرفی درتریم خودرو
ايــن نوع پارچه همانند انواع ديگر، نياز به مراقبت دارد 
تــا زيبايی و دوام خود را حفــظ كند. بدين منظور هر 
گونه لــك، اعم از لك حاصل از مــواد غذايی، الكل يا 
مايعــات را با ابر و شــامپو فــرش، از روی پارچه پاک 
كنيد. هرگز از پاک كننده های ظروف، حالل ها و صابون 
يا پوليش و به خصوص پاک كننده های سايشــی، روی 

پارچه استفاده نكنيد.

هشدار
هرگونه لك را فقط با شامپو فرش و اسفنج از روی 

پارچه پاک كنيد.
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حمل خودرو

حلقة جلویی بكسل خودرو
از اين حلقه كه در زير ســپر جلــوی خودرو قرار گرفته 
اســت تنها برای بكسل شدن خودرو بر روی چهار چرخ 

استفاده كنيد.

با احتياط رانندگی كرده و هرگز از حد سرعت مجاز 
km/h ۵0 براى خودروى بكسل شده تجاوز نكنيد.

با ترمزهای نرم سعی كنيد طناب بكسل را همواره كشيده 
نگهداريد. اين كار باعث جلوگيری از ضربه به طناب و پاره 

شدن آن می شود.
- برای حمل خودرو از افراد باتجربه كمك بگيريد.

اخطار
- خودرو بكسل كننده همواره بايد سنگين تر از خودروی 

بكسل شونده باشد.
- خودروی بكسل شونده نبايد دارای سرنشين باشد.

- به خاطر داشته باشيد زمانی كه موتور خاموش باشد، 
بوســتر ترمز كار نمی كند و برای ترمز كردن الزم است 

نيروی بيشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سيستم فرمان هيدروليك 

و ترمز عمل نخواهد كرد.
- از خارج كردن سوئيچ اســتارت و يا بستن آن در زمان 
بكسل كردن خودرو بر روی چهارچرخ خودداری كنيد چرا 
كه باعث قفل شدن فرمان می شود. توصيه می شود سوئيچ 

را در موقعيت A قرار دهيد.
- به شما پيشــنهاد می كنيم از يك ميلة محكم و ثابت 
جهت بكسل كردن استفاده نماييد. در صورت استفاده از 
طناب و يا كابل )هنگامی كه قانون آنرا اجازه می دهد(، بايد 
خودروی بكسل شده قابل ترمزگيری باشد )امكان روشن 

شدن موتور آن باشد(.
- نبايــد خودرويی را كه امكان حركت و رانندگی ندارد، 

بكسل نمود.
- برای ممانعت از آسيب رســيدن به خودرو، بايد از ترمز 
كردن شديد و همچنين شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب نمود.
-در هر صورت توصيه می شود كه سرعت از2۵ كيلومتر 

در ساعت باالتر نرود.

حلقة عقبی بكسل خودرو
حلقة عقبی بكسل تنها بايد برای بكسل كردن خودرويی 
هم وزن يا ســبكتر استفاده شــود. از اين حلقه ها برای 
بكســل كردن خودرو در حالت معلق )بر روی دو چرخ( 

استفاده نكنيد.

بكسل كردن خودرو
دنده را خالص كنيد.- 
دنــده را در وضعيت خالص )وضعيــت N برای دنده - 

اتوماتيك( قرار دهيد.
فالشر را روشن كنيد.- 
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حمل با كاميونت
حمل با كاميونت روشــی اســت كه برای جلوگيری از 

هرگونه تصادف و آسيب توصيه می شود.

بكسل از عقب
در صورت امكان از بكســل كردن معلق خودرو بر روی 
چرخ های جلو خودداری كنيد، اگر مجبور به چنين كاری 
هستيد، تنها در مســافت های كوتاه و با حداقل سرعت 

خودرو را بكسل كنيد. 
فرمان بايد در حالی كه چرخ ها در موقعيت كامالً مستقيم 
قرار گرفته اند، قفل شوند. به اين منظور عالوه بر سيستم قفل 
فرمان از گيره يا بست های نگهدارنده مناسب استفاده كنيد.

بكسل از جلو
فرمان بايد در حالی كه چرخ ها در موقعيت كاماًل مستقيم 
قرار گرفته اند قفل شــود. عالوه بر قفل فرمان از گيره يا 

بست های نگهدارنده استفاده كنيد.

هشدار
هنگامی كه خودرو از جلو بكسل می شود و بر روی 
چرخ های عقب حركت می كنــد، از خالص بودن 
ترمز دستی كه روی چرخ های عقب عمل می كند، 

مطمئن شويد.
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اخطار
- جــك برای تعويض چرخ ها بــه كار می رود. در 
هيچ شــرايطی نبايد از آن برای عمليات ديگری 
از قبيــل تعميرات و يا دسترســی به زيرخودرو 

استفاده نمود.
- اگــر از عمر چرخ زاپاس زمان زيادی گذشــته 
است، آنرا برای بازرسی به يكی از نمايندگی های 
مجاز نشان دهيد تا از وضعيت مناسب آن برای 

استفاده بدون خطر اطمينان حاصل نماييد.
- ممكن است فشار باد تاير زاپاس تنظيم نباشد، با 
احتياط و آرام رانندگی كرده و هرچه زودتر مقدار 

باد آن را بازديد نماييد.
همچنين وارســی كنيد كه پيچ های چرخ به طور 

صحيح بسته شده و كاماًل سفت باشند.
- خيلی زود چرخ پنچر شــده را تعمير كنيد تا در 
صورت احتياج بتوانيد روی خودرو نصب نماييد.

- هرگز وقتی تنها تكيه گاه خودرو جك اســت، 
زير آن كار نكنيد، جك فقط برای تعويض چرخ 

است.

تعویض چرخ
خودرو را در محلی سفت و هموار متوقف كنيد و در حالی 
كه ترمز دســتی كشيده شده و دسته دنده را در وضعيت 
دنده يك يا عقب قرار داده ايد اقدام به تعويض چرخ نماييد. 

تعویض چرخ زاپاس:
۱- ابتدا موكت محل چرخ زاپاس در داخل صندوق عقب 
را بلند نموده و مطابق شــكل بر روی لبة صندوق عقب 

قرار دهيد. 
- سپس كمربند را باز نمائيد. 

2- بازنمودن چرخ زاپاس:
- خارج نمودن آچارچرخ، جــك، آچار قالپاق از  داخل 

جعبه نگهدارنده جك داخل زاپاس
- خارج نمودن چرخ زاپاس از داخل صندوق عقب

3- بازكردن چرخ

تعویض چرخ ها

بازكردن چرخ
- قالب سرآچار چرخ را در شكاف مقابل محل سوزن باد، 
داخل شكاف قالپاق انداخته از جای خود خارج كنيد. 

- پيچ های چرخ را شل كنيد. 
- جك را در يكی از چهار نقطه نشــان داده شده نزديك 
چرخی كه می خواهيد تعويض كنيد قرار دهيد )در غير 
اينصورت باعث دفرمگــی ركاب بدنه می گردد( و باال 
ببريد، ســپس پيچ های چرخ را كاماًل باز كنيد و چرخ 

را بيرون بياوريد.

اخطار
- خودروی خود را برروی زمين مســطح كه لغزنده نبوده )مثال: ازتوقف برروی ســراميك اجتناب كنيد...( و مقاوم باشد پارک 
كنيد اگر در سراشيبی پارک می كنيد، چرخ هاي جلو را به سمت پياده رو بچرخانيد. )در صورت لزوم از يك حائل زيركفشك 
جك اســتفاده كنيد( و فالشــر را نيز روشن نماييد. ترمز دستی را بكشيد و دنده را از حالت خالص خارج كنيد )دنده يك يا 
دنده عقب و يا در موقعيت P برای دندة اتوماتيك( تمام سرنشينان را از خودرو پياده كرده و به محلی دور از تردد خودروها، 

راهنمايی نماييد.
- همواره مكان امنی را كه دور از مســير تردد اصلی است برای تعويض چرخ انتخاب كنيد. سرنشينان را از خودرو خارج و به 

محل امنی دورتر از خودرو راهنمايی كنيد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

الستيک هاى یخ شكن
چنانچه خودرو شــما به الســتيك های يخ شكن روی 
رينگ های فلزی مجهز اســت، الزاماً بايــد از پيچ های 
ويژه ای كه از نمايندگی های ايران خودرو قابل تهيه است، 

استفاده كنيد. 

زنجير چرخ
زنجير چرخ می تواند كنترل خودرو توسط راننده را تحت 
تأثير قرار دهد. لذا هنگام استفاده، به موارد توجه نماييد.

- با سرعت بيش از ۵۰ كيلومتر بر ساعت رانندگی نكنيد. 
البته در صورتی كه  سازنده زنجير چرخ، سرعت كمتری 

تعيين كرده باشد آن را مالک قرار دهيد.
- با احتياط برانيد و تــا حد امكان از روی موانعی مانند 

چاله، سرعت گير و ... با كمترين سرعت عبور كنيد.
- از بســتن زنجير چــرخ بر روي چرخ زاپاســي كه در 
صنــدوق عقب قــرار دارد، خودداري كنيــد. اين كار 

مي تواند به چرخ زاپاس و بدنه خودرو آسيب برساند.
- در صورت اســتفاده از زنجير چــرخ در جاده های فاقد 
بــرف و يخ، تايرها و زنجير چرخ دچار آســيب ديدگی 

خواهند شد.
- اســتفاده از زنجيــر چــرخ در خودروهــای با رينگ 
آلومينيومی می تواند ســبب ايجاد خراش در ســطوح 

رينگ شود.
- بهتر است جهت ايمنی بيشتر خود و خودرو، از تايرهای 

زمستانی به جای زنجير چرخ استفاده ننماييد.
برای اطالع از زنجير چرخ مناسب خودروی خود، به --

نمايندگی های مجاز ايران خودرو مراجعه نماييد.

در خودروهاي مجهز به رينگ آلومينيومي*، چرخ زاپاس 
فوالدي است. موقع جا زدن آن طبيعی است كه مالحظه 
نمائيد كه واشر پيچ با زه تماس پيدا نمی كند. چرخ زاپاس 

با شكل مخروط هر پيچ محكم می شود.

جا زدن چرخ زاپاس
- چرخ زاپاس را جابزنيد و تا آنجا كه ممكن است با دست 

پيچ های چرخ را سفت كنيد.
- جك را پايين بياوريد و از زير خودرو خارج كنيد.

- پيچ های چرخ را با آچارچرخ كاماًل سفت كنيد.
- قالپاق چرخ را طوری كه ســوزن باد از شكاف مربوطه 
بيرون بيايد روی رينگ قــرار دهيد. برای جازدن، باكف 
دست به دورتا دور قالپاق محكم ضربه بزنيدتا جا زده شود.
- چــرخ پنچرشــده را در محل زاپاس چــرخ در داخل 

صندوق عقب قرار دهيد.
- جــك، آچارچرخ و آچــار قالپــاق را در داخل جعبه 
نگهدارنده جك قرار دهيــد و با كمربند زاپاس، چرخ را 

ببنديد.

توجه: 
۱- چرخ پنجم )زاپاس( به عنوان يك چرخ موقت 
براي تعويض در شــرايط اضطراري و پنچر شدن 
تعريف شده است. لذا ممكن است شركت سازنده 
تايــر، ُگل تاير و نيز نوع رينگ با ســاير تايرها و 

رينگها تطابق نداشته باشد.
2- وقتي پيچ هاي واشــردار روي رينگ فوالدي 
زاپاس بسته )تُرک( مي شوند، ممكن است واشرها 

آزاد بماند و مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
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نشانگر سایيدگی تایر
تايرهايی كه روی خودرو ســوار شده اند دارای نشانگرهايی 
هستند كه در چندين نقطه روی محيط تاير بين آج ها قرار 
گرفته اند. هنگامی كه تايرها تا اندازه ای ساييده می شوند كه 
۱/۶ ميليمتر از آج باقی می ماند، نشانگرها نمايان می شوند و 

در اين زمان تايرها بايد تعويض شوند.
فشار باد تایرها:

باد تايرهــا حداقل هرماه يك بار، زمانــی كه تايرها خنك 
هستند بايد چك شود. كم بودن باد تاير ايجاد حرارت كرده 
و عمــر تاير را كاهش می دهد. باد زيــاد نيز موجب اثرات 

منفی روی راحتی و سواری خودرو می شود.

سایز تایر:
سايز تاير خودروی شما بر روی ديواره آن به صورت عبارتی 
شــبيه عبارت زير حك شده اســت. R15 65 / 185 كه 
۱۸۵ عرض تاير به ميلی متر، ۶۵ نسبت ارتفاع به عرض تاير، 
R معرف ساختار راديال و ۱۵ قطر رينگ به اينچ می باشد.

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای جلو ديفرانســيل، سايش تايرهای جلو به 
علت نيروهای ترمزی، رانشی و نيروهای فرمان بيشتر از 
تايرهای عقب است. لذا به منظور سايش يكنواخت تايرها 
توصيه می گردد كه مطابق شــكل باال بعد از هر۱۰۰۰۰ 

كيلومتر جابجا شوند.

مراقبت از الستيک ها
همواره با توجه به شرايط الستيك خودرو رانندگی كنيد 

هشدار
- رانندگی با تايرهايی كه فشار باد آنها بيش از 2۰ درصد 
مقدار توصيه شده كاهش يافته است؛ مصرف سوخت را 
افزايش داده و ديناميك خودرو را تحت تأثير قرار داده و 

افت عملكرد دور از انتظار ايجاد می كند.

و مرتباً آج و ديواره های جانبی آن را برای يافتن خرابی 
)بويژه بريدگی و برآمدگی( بازديد كنيد.

پنچرى
الستيك پنچر شده بايد از زير خودرو باز و قبل از پنچرگيری 
به دقت بررسی شود. برای جلوگيری از آسيب های احتمالی 
بيشــتر به الســتيك، ترميم آن بايد توسط فرد متخصص 
انجام شــود. تعميرات تنها بايد توسط افراد متخصص كه 
مسئوليت كامل كيفيت تعمير را به عهده می گيرند، انجام 

شود.

اخطار
- تايرهــای معيوب خطرناكنــد! از رانندگی با تايرهای 
معيوب، ســاييده، صاف و يا تايرهايی كه بيش از حد باد 

شده باشند، خودداری كنيد.
- همواره از تايرهای با طرح راديال هم نوع و هم جنس 
بــرای چرخ های جلو و عقــب خودرو اســتفاده كنيد. 
ازتايرهای با طرح ضربدری اســتفاده نكنيد. رينگ های 
خودروی شــما تيوب خور نيستند. از تايرهای تيوب دار 

استفاده نكنيد.
- هرگز با تايرهای ساييده شده، پاره، فرسوده و تايرهايی 

كه باد آن ها تنظيم نيست، رانندگی نكنيد.
تايرهای كم باد بسرعت ساييده می شوند و باعث افزايش 

مصرف سوخت و كاهش فرمان پذيری می شوند.
- رانندگــی با تايرهايی كه فشــار باد آنهــا بيش از 2۰ 
درصد مقدار توصيه شده كاهش يافته است در جاده های 
ناهموار، دست اندازها و كوهســتانی ممكن است باعث 
آســيب ديدگی رينگ و دفرمگی آن شود. ضمناً ريسك 
منگنه شدن شن ريزه ها؛ بين رينگ و تاير افزايش يافته 
و باعث تخليه آنی باد می گردد كه ممكن است حادثه ساز 

باشد.
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بازنشانی فشار باد تایرها
تايرها  از  يا چند عدد  بار كه فشار يكی  الزم است هر 
از  عدد  چند  يا  يك  تعويض  از  پس  و  تنظيم می شود 

چرخ ها، سيستم مجدداً بازنشانی شود.

به  را  خودرو  تايرها،  باد  پايش  سيستم  بازنشانی  برای 
خاموش  را  خودرو  موتور  كنيد،  متوقف  كامل  صورت 
كنيد و كليد استارت را در حالت سويچ باز قرار دهيد. 
رانندگی در صفحه  وارد منوی اطالعات  اين حالت  در 
روی   TPMS قسمت  در  و  شويد  خودرو  نمايشگر 
عبارت "بازنشانی" كليك كنيد. در صورتی كه عمليات با 
موفقيت انجام شود عبارت "فشار باد تاير ثبت شد" در 

نمايشگر نشان داده خواهد شد.

تشخيص كم بادى تایر
اين سيستم به صورت خودكار فشار تايرها را در حين 
رانندگی بازبينی می كند سپس اطالعات ارسال شده از 
چهار حسگر سرعت خودرو را با مقادير مرجع مقايسه 

می كند.
تاير،  چند  يا  يك  در  فشار  افت  تشخيص  صورت  در 

هشدار مربوطه فعال خواهد شد.
هر بار كه فشار  باد تايرها تنظيم شده يا چرخ ها عوض 

شوند، اين سيستم بايد مجدداً بازنشانی شود.
هشدار كم بادى تایرها

چراغ  اين  ممتد  شدن  روشن  با  هشدار  اين 
هشدار همراه با يك پيغام صوتی و نمايش يك 

پيام اعالم می شود.
يا  فرمان  ناگهانی  از حركت  داده،  كاهش  را  سرعت   -

ترمزهای شديد اجتناب كنيد.
- در سريع ترين زمانی كه خطری در پی ندارد خودرو 

را متوقف كنيد.
- فشار چهار تاير را در هنگامی كه سرد هستند بازبينی 
كنيد. اگر بازبينی فشار تايرها در آن زمان امكان پذير 

نباشد، با دقت و با سرعت كم رانندگی كنيد.
بازنشانی شود  اين هشدار تا زمانی كه سيستم مجدداً 

ادامه دارد.

هشدار
- پس از نصب يا برداشتن زنجير چرخ الزم است 

سيستم مجدداً بازنشانی شود.
- سيستم تشخيص كم  بادی تاير به عنوان يك 
جايگزين  و  است  راننده  برای  كمكی  سيستم 
تاير  جمله  )از  تايرها  فشار  ماهه  هر  بازبينی 
طوالنی  مسافرت های  از  قبل  نيز  و  يدكی( 

نمی شود.
- تشخيص افت فشار همواره منجر به تغيير شكل 
مشهودی در تاير نمی شود. لذا تنها به بازبينی 

چشمی اكتفا نكنيد.

هشدار
شويد  مطمئن  سيستم،  مجدد  بازنشانی  از  قبل 
كه فشار هر چهار تاير جهت استفاده در خودرو 
تاير،  فشار  برچسب  روی  توصيه های  با  مطابق  و 

مناسب هستند.
تنها در صورتی می تواند به هشدار كم بادی تايرها 
تايرها در حالتی  باد  بازنشانی فشار  اتكا كرد كه 
انجام شود كه فشار هر چهار تاير تنظيم شده باشد.
در صورتی كه فشار تايرها در زمان بازنشانی مجدد 
صحيح نباشند، سيستم تشخيص كم بادی تايرها 

نمی تواند هشدار بدهد.
روی  بر  می توان  را  خودرو  تايرهای  فشارهای 
كسب  برای  كرد.  مشاهده  ها  فشار  برچسب 
به  مشخصه  عالئم  خصوص  در  بيشتر  اطالعات 

بخش مربوطه مراجعه كنيد.
فشارهای تاير بايد هنگامی كه تايرها سرد هستند 
)خودرو حداقل برای ۱ ساعت متوقف بوده است 
يا پس از حركت به مقدار كمتر از ۱۰ كيلومتر در 

سرعت های متوسط( بازبينی شوند.
تايرها،  بودن  اين صورت، در صورت داغ  در غير 
۰/3 بار )30Kpa( به مقدار تعيين شده بر روی 

برچسب اضافه كنيد.
تايرهای كم  باد تأثيرات نامطلوبی بر رانندگی  
باعث  افزايش داده و  داشته، فاصله ترمز را 
استهالک سريع تايرها مخصوصاً در شرايط 
و  باال  سرعت  خودرو،  در  باال  )بار  دشوار 
فواصل طوالنی( می شود. همچنين مصرف 

سوخت را افزايش می دهد.

TPMS )سامانه پایش باد تایرها(
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چراغ هاى جلو

جهت بازكردن چراغ های جلو ، الزم است تا ابتدا نسبت 
به بازكردن ســپر جلو و جلو پنجره اقدام نموده، سپس 
بــا بازكردن پيچ های نصب چراغ به ســينی جا چراغی، 

مجموعه چراغ را از سينی جدا نماييد.

اخطار
جهــت تعويض المپ چــراغ راهنما نيــاز به باز 
كردن تعداد زيادی از قطعات می باشد، لذا توصيه 
مي شود برای تعويض المپ چراغ راهنما به يكی از 

نمايندگی های مجاز مراجعه گردد.
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.

1-المپ چراغ هاى جلو:
درپوش های پالستيكی پشــت چراغ را درجهت خالف 
عقربه های ســاعت تامرحله جداشدن بچرخانيد. سپس 

المپ را تعويض نمائيد.
2-المپ هاى كوچک ۵ وات

۳-المپ هاى چراغ هاى بزرگ، نورپایين H7 =۵۵وات
۴-المپ هاى چراغ هاى بزرگ، نور باال  H7=۵۵وات

۵-چراغ هاى راهنماى جلو:
-المپ را با آزاد كردن خــار فلزی آزاد نموده و المپ را 

تعويض نماييد.
المپ راهنما 21 وات

6-چراغ هاى راهنماى روى گلگير:
- گل پخــش كــن را با جدا كردن پين پالســتيكی در 
قسمت پايين و باز كردن پيچ موجود )در محدوده پشت 

الستيك( جدا كرده
- خار فازی پشت راهنما كه به صورت كشويی می باشد 

را بيرون بياوريد. )۱(
- چــراغ راهنما را چرخانده و از محل خود خارج نماييد. 
چراغ را درجهت خالف عقربه های ســاعت بچرخانيد تا  

پايه المپ خارج شود. )2(
- المپ را تعويض نمائيد.

- المپ راهنما روی گلگير  T 8.4 =4وات،۱2ولت
۷-المپ هاى مه شكن روى سپر:

ســوكت آبی رنگ چراغ مه شكن را خارج نمائيد. المپ 
چراغ را تعويض نمائيد. 

المپ مه  شكن جلو H1  = ۵۵وات،۱2 ولت
8-پيچ تنظيم چراغ هاى جلو

تعویض المپ ها
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تعویض مجموعه چراغ هاى عقب:
- قاب تزئينی جاچراغی عقب از داخل صندوق عقب باز شود.

- مهرة نگهدارندة قاب چراغ راهنمای عقب باز و مجموعه 
چراغ تعويض گردد.

تعویض المپ هاى چراغ هاى عقب
- مهرة نگهدارنــدة چراغ عقب از داخل صندوق عقب را 
بازنموده و قاب چراغ عقب را بيرون كشيده و المپ های 

راهنما را تعويض نمائيد.

اخطار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.

تعویض المپ
چراغ هاى راهنماى عقب

۱- المپ چراغ راهنما: 21 وات
2- المپ چراغ دنده عقب: 21 وات

3- طلق انعكاس نور- المپ چراغ كوچك: ۵ وات
4- المپ چراغ مه شكن عقب: 21 وات

۵- المپ چراغ ترمز: 21 وات
۶- المپ چراغ كوچك: ۵ وات

كلية المپ هــای عقب از داخل صنــدوق عقب تعويض 
می شوند. برای جدا كردن قاب المپ، ابتدا مهرة روی قاب 

را باز نموده و سپس المپ سوخته را تعويض نمائيد.
۷- المپ چراغ نمره: ۵ وات

درپوش پالســتيكی المــپ را بازكنيد و ســپس المپ 
سوخته را تعويض نمائيد.

۸-المپ چراغ ترمز سوم )طاقچه عقب(

چراغ سقفی جلو و چراغ سقفی عقب
يك آچار پيچ گوشــتی را با احتياط درون شــيار انتهای 
چراغ وارد و با اهرم كردن آن مجموعة چراغ را از كنسول 

جدا كنيد.
مجموعة چراغ را نگهداريد و پاية المپ را باز كنيد. المپ 
را درآوريد و تعويض كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه پايه 
محكم ســر جای خود قرار گرفته است. سپس مجموعة 

چراغ را سر جای خود نصب كنيد.

توصيه می شود یک دست المپ و فيوز مورد نياز 
یدكی را هميشه درخودرو همراه داشته باشيد.
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- سپس فيش مربوطه را جدا نماييد. )2(5
-  با بازكردن پيچ های نگهدارنده مجموعه چراغ هارا

تعويض نماييد. )3(

اخطار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.

چراغ ترمز سوم )طاقچة عقب( *
- بست های جانبی را به سمت پايين كشيده و مجموعه 

چراغ را بيرون آوريد. )۱(

* درصورت نصب در خودروی شما

چراغ نقشه خوانی )وسط(
جهت تعويض المپ چراغ نقشه خوان ابتدا پيچ های قاب 
تزئينی كنسول سقف را باز نموده، قاب را درآورده و بعد 
سوكت چراغ نقشه خوان را آزاد كرده و سپس المپ درون 
آن را در جهت خالف حركت عقربه های ساعت چرخانده 

و درآوريد و پس از تعويض مجدداَ نصب نماييد.

تعویض المپ ها
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چراغ خطر سوم
- ابتدا قاب نگهدارنده چراغ را با فشار دادن دو دكمه در 

طرفين قاب بيرون آوريد. )۱(
- سپس با فشار دادن المپ به سمت داخل و چرخاندن 
آن عكس حركت عقربه های ســاعت، المپ را بيرون 

آورده و تعويض نمائيد. )2(

چراغ داشبورد
- ابتدا قاب نگهدارنده چراغ را كه به واسطه دو پيچ بسته 

شده باز نمائيد.
- سپس با چرخاندن پايه المپ عكس حركت عقربه های 
ســاعت، پايه المپ را بيــرون آورده و المپ را تعويض 

نمائيد.

چراغ صندوق عقب
يك آچار پيچ گوشتی را به دقت درون شيار انتهای چراغ 
وارد كنيد. با بيرون آوردن طلق به المپ دست می يابيد.

المپ را از دو سر اتصال خود جدا كنيد. المپ را تعويض 
كنيد. چراغ را در جای خود مجدداَ نصب كنيد.

اخطار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.
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فيوزها5
جعبة فيوز

جعبة فيوز، زير داشــبورد در قســمت چپ راننده قرار 
دارد و در آن شــش عدد فيــوز يدكی و همچنين گيره 
 مخصــوص تعويض فيوز قرار داده شــده اســت. برای

باز كردن، در جعبة فيوز را به طرف جلو بكشيد.
F1 -۱  ۱۰ آمپر: تغذيه بعد از سوييچ راديو پخش

F1A ۱۰ آمپر: تغذيه دايم راديو پخش
F2 -2  ۵ آمپر: رله قطع كمپرسور- برق بعد از سوئيچ 
تايمر چراغ سقف - كليد 3  كاره - تغذيه بعد از سوئيچ 

يونيت موتور
 ABS ۱۵ آمپر: تغذيه بعد از ســوئيچ مدوالتور  F3 -3

- رله های فن دور تند
F4 -4 ۱۰ آمپر: چراغ كوچك عقب راســت - سيگنال 

روشنايی رله بازر روشن ماندن چراغ ها
F5 -۵ ۱۵ آمپر: رله فن تهويه – تغذيه بعد از ســوئيچ 

هشدار
فيوزهای برق برای همة مدل های پژو در نظرگرفته 
شده اند ولی احتمال دارد تعدادی از آن ها در برخی 

مدل ها مورد مصرف نداشته باشد.

سيستم تهويه  هوشمند
F6 -۶ ۱۰ آمپر: تغذيه ايربگ

F7 -۷ 2۰ آمپر: رله بوق - مه شكن جلو - بوق
F25,F15 شانت ورودی فيوزهای - F8-SHUNT -۸
F9 -۹ ۵ آمپــر: چراغ های كوچك جلو - چراغ كوچك 

عقب چپ - چراغ نمره عقب
F10 -۱۰ 3۰ آمپــر: شيشــه باالبر عقب - روشــنايی 

كليد های شيشه باال بر عقب
F11 -۱۱ 3۰ آمپــر: MAIN FUSE مربــوط بــه 
چراغ های جلو - نور پايين ونور  باال - رله مه شــكن جلو 

- مه شكن عقب 
F12 -۱2 ۱۰ آمپــر: چــراغ دنــده عقــب - يونيت 
هشداردهنده موانع عقب- تغذيه بعد از سوئيچ جلو آمپر 
- تغذيه بعد از سوئيچ سنسور دمای هوای اتاق - تغذيه 
بعد از ســوئيچ دياگ - تغذيه بعد از سوئيچ  رله هشدار 

ABS

F13 -۱3 3۰ آمپر: مصرف ندارد.

F14 -۱4 3۰ آمپر: مصرف ندارد.
F15 -۱۵ ۱۵ آمپر: تغذيه چراغ ســقف جلو و عقب - 
تغذيه يونيت قفل مركزی - تغذيه يونيت آيينه تاشــو 
- برق دايم تايمر چراغ سقف - چراغ صندوق عقب - رله 

صندوق پران
F16 -۱۶ 2۰ آمپر: تغذيه بعد از سوئيچ فندک 

    F16A 2۰ آمپر: تغذيه دايم فندک

فيوزها
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* درصورت نصب در خودروی شما

F17 -۱۷ ۱۰ آمپــر: برق دايم يونيت سيســتم تهويه 
هوشمند - حافظه راديو پخش

F18 -۱۸ ۱۰ آمپر: مه شكن عقب
F19 -۱۹ ۱۰ آمپر: چراغ های روشنايی پنل - روشنايی 
جلو آمپر - روشــنايی پنــل كليدهــای راديو پخش-  
روشنايی سيستم كنترل روی فرمان )MFC(- روشنايی 

فندک - روشنايی كليد تنظيم آيينه برقی
F20 -2۰ 3۰ آمپر:صندلی برقی راننده

F21 -2۱ 3۰ آمپر: فن سيستم تهويه هوشمند
F22 -22 2۰ آمپر: صندلی برقی شاگرد

F23 -23 2۰ آمپــر: موتور برف پاک كن - دســته برف 
پاک كن - تغذيه يونيت برف پاک كن و  پمپ شيشه شوی

F24 -24 3۰ آمپر: مصرف ندارد
F25 -2۵ ۵ آمپر: برق دايم جلو آمپر -  برق دايم دياگ 

F26 -2۶ ۱۵ آمپــر: يونيت فالشــر - بــرق دايم پنل 
كليدهای راديو پخش

F27 -2۷ 3۰ آمپر: شيشــه گــرم كن عقب - گرم كن 
آيينه های جانبی

F28 -2۸ ۱۵ آمپر: چراغهای ترمز -  رله شيشــه باال بر 
جلو- تغذيه بعد از سوييچ پنل كليدهای راديو پخش

F29 -2۹ 3۰ آمپــر: شيشــه باال بر جلو - روشــنايی 
كليدهای شيشه باالبر جلو

F30 -3۰ ۱۵ آمپر: چراغ نقشه خوان - تغذيه مدار فرمان 
راهنما - رله روشن ماندن چراغها - چراغ جعبه داشبورد - رله 
شيشه باالبر عقب - رله قفل كن كودک شيشه باالبر عقب - 
روشنايی شيشه باالبر عقب - يونيت شيشه باالبر اتوماتيك 

- آيينه برقی
3۱- فيوزهای يدكی

فيوزهاى داخل محفظة موتور
F32 -32 3۰ آمپر: فن موتور
F33 -33 3۰ آمپر: فن موتور

F34 -34 3۰ آمپر: فيوز يدكی
F35 -3۵ 3۰ آمپر: فيوز يدكی

F36 -3۶ مدار اتصال كوتاه-تغذيه جعبه فيوز و سوئيچ
F37 -3۷ مدار اتصال كوتاه- تغذيه جعبه فيوز

اخطار
فيوز مورد نظر را امتحان كنيد، در صورت لزوم آنرا با يك 

فيوز با شدت جريان يكسان جايگزين نماييد.
استفاده از فيوز با شدت جريان قوی تر می تواند باعث داغ 
شدن بيش از حد مدار الكتريكی گردد.)خطر آتش سوزی(
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*Junction box
فيوزها اتصاالت ســاده ای هســتند كه در موقع لــزوم جريان برق را قطع 
می كنند تا تجهيزات برقی آسيب نبينند. هر گاه يكی از تجهيزات برقی كار 

نكند ممكن است فيوز محافظ آن سوخته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما

فيوز آمپر فيوز عملكرد فيوز
F1 10A راديو پخش )تغذيه بعد از سوئيچ(

F1A 10A راديو پخش )تغذيه مستقيم از باطری(
F2 20A فندک )تغذيه مستقيم از باطری(

F2A 20A فندک )تغذيه بعد از سوئيچ(
F3 30A رزرو ۵
F4 15A كليد گرمكن شيشه عقب، استپ 2 سوئيچ
F5 15A فن دور تند، رله بخاری، پنل بخاری
F6 30A موتور برف پاک كن، رله برف پاک كن، پمپ شيشه شوی
F7 15A چراغ  نقشه خوانی، چراغ جعبه داشبورد، چراغ راهنما، چراغ آينه برقی، چراغ شيشه باالبر
F8 40A شنت
F9 -------- رزرو ۸
F10 30A فن بخاری
F11 10A سوئيچ چراغ های عقب
F12 10A رزرو4
F13 30A رزرو 3
F14 15A جلو آمپر، ساعت ديجيتال، چراغ های ترمز 
F15 10A ABS ترمز ضد قفل
F16 10A رزرو ۶
F17 30A كليد قفل درب ها
F18 10A چراغ های اخطار جلو آمپر، چراغ دنده عقب، دور سنج، چراغ تنظيم سطح روغن
F19 5A تايمر چراغ سقف، چراغ پشت آمپر بنزين، چراغ سنسور دما
F20 15A ABS ترمز ضد قفل
F21 10A رزرو 2
F22 10A رئوستا )تنظيم نور پشت آمپر وكليد(
F23 10A رزرو۷
F24 15A رزرو۱
F25 15A فالشر
F26 10A باز و بست آينه ها
F27 20A بوق
F28 30A گرمكن آينه ها، شيشه باالبر عقب سمت راست
F29 30A سوئيچ درب سمت چپ، شيشه باالبر جلو
F30 15A چراغ سقف، راديو، ساعت ديجيتال، چراغ الدری، المپ صندوق عقب، گيرنده قفل مركزی
F31 15A جعبه كنترل قفل مركزی
F32 5A رزرو ۹
F33 10A چراغ مه شكن عقب
F34 30A ABS ترمز ضد قفل
F35 30A چراغ مه شكن جلو
F36 30A شيشه باالبر عقب
F37 30A چراغ های كوچك، نورباال، نورپائين

هشدار
هرگونه دستكاری و يا تغيير سيستم های تغذيه سوخت )واحد كنترل 
الكترونيكی، سيم كشی، مدار سوخت، انژكتور، سرپوش محافظ و...( 
به دليل خطری كه ممكن است شما را تهديد كند اكيداً ممنوع است 

)مگر توسط متخصصين شبكه خدمات پس از فروش(.

فيوزها
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فيوزها

جعبه فيوز و رلة داشبورد*
جعبه فيوز، زير داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز كردن، در جعبه فيوز را به طرف جلو بكشيد.
جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

RLY1------

RLY230محرک برقی در صندوق عقبA - 1 Contact

RLY330گرم كن شيشه عقب و آينه هاA - 1 Contact

RLY430رله فن دستگاه تهويه مطبوعA - 1 Contact

RLY530شيشه باالبر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY630شيشه باالبر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY730شيشه باالبر عقب سمت راستA - 2 Contact

RLY830شيشه باالبر عقب سمت راستA - 2 Contact

عملكردشدت جریانشماره فيوز
F2120Aتغذيه صندلی برقی
F2210A تغذية سوئيچ اصلی )وضعيت دو( يونيت كيسة هوا و سيستم تهويه
F2310A تغذية سوئيچ اصلی )وضعيت اول(  فندک 

F2410A
تغذية سوئيچ اصلی- وضعيت اول)تحريك رلة بخاری، راديو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مركزی و جلو آمپر(، 

)تحريك رلة شيشه گرمكن(
F2510Aتغذية دايم راديو
F2620A تغذية نود مركزی
F2720Aتغذية نود مركزی
F2830Aتغذية نود مركزی و تحريك رلة محرک درب عقب
F2930Aشيشه باالبر عقب
F3030A)تغذية نود مركزی )شيشه باالبر جلو
F3130A شيشه گرمكن عقب
F3230Aتغذية فن بخاری
F3330Aاستارت موتور
F3410Aتغذية سوئيچ اصلی)وضعيت دو( ايموبياليزر،كانكتور عيب يابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز كولر، يونيت موتور
F355AABS تغذية سوئيچ اصلی)وضعيت دو( - سيستم ضدقفل ترمز
F3610Aتغذيه باتری  ايموبياليزر، كانكتور عيب يابی، جلو آمپر

جدول راهنماى فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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جعبه فيوز و رلة داشبورد*5
جعبه فيوز، زير داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز كردن، در جعبه فيوز را به طرف جلو بكشيد.
جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

R130رله درب صندوق عقبA - 1 Contact

R230رله گرمكن شيشه عقبA - 1 Contact

R335رله فن بخاریA - 1 Contact

R430رله شيشه باالبر عقب چپA - 2 Contact

R530رله شيشه باالبر عقب چپA - 2 Contact

R630رله شيشه باالبر عقب راستA - 2 Contact

R730رله شيشه باالبر عقب راستA - 2 Contact

R830رله پمپ شيشه شویA - 1 Contact

جدول راهنماى فيوزها
عملكردشدت جریانشماره فيوز

F21------رزرو
F2215Aتغذيه راديو پخش
F235Aتغذيه پمپ شيشه شوی
F2430ABCM تغذيه نود داخل اتاق
F2530Aتغذيه شيشه باالبرهای عقب
F2610Aتغذيه جلو آمپر - دياگ - ايموبياليزر - نمايشگر كولر
F2720ABCM تغذيه نود داخل اتاق
F2820ABCM تغذيه نود داخل اتاق
F2930ABCM تغذيه رله صندوق عقب - نود داخل اتاق
F30------رزرو
F3130Aتغذيه گرمكن شيشه عقب
F3240Aتغذيه فن بخاری
F3330Aتغذيه صندلی های جلو
F3410Aتغذيه بعد از سوئيج مصرف كننده های داخلی
F3520Aتغذيه برق فندک
F365Aتغذيه بعد از سوئيچ كليد كولر - نود داخل اتاق - جلو آمپر
F3710Aتغذيه يونيت موتور - دياگ
F385Aتغذيه يونيت ايربگ
F395Aيونيت موتور - ABS - تغذيه بعد از سوئيچ ايموبياليزر * درصورت نصب در خودروی شما

فيوزها
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فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فيوز محفظة موتور*
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 
برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحيح آن 

مطمئن شويد. 
دارندة خودرو نبايد اتصاالت فيوزها را دستكاری و قطع 
و وصل كند. هر مشكلی در اين قسمت ها بايد توسط 

متخصص مجاز بررسی شود. 

جدول راهنماى رله ها*

شدت جريان - نوععملكردشمارة رله
RLYa30رله كنترل موتورA - 1 Contact

RLYb30رله پمپ بنزينA - 1 Contact

RLY130رله مه شكنA - 1 Contact

RLY230رله برقA - 1 Contact

RLY330رله برف پاک كن جلوA - 2 Contact

RLY430رله برف پاک كن جلوA - 2 Contact

RLY540رله فن دور تندA - 1 Contact

RLY630رله فن دور كندA - 1 Contact

RLY730رله فنA - 2 Contact

RLY830رله پمپ شيشه شویA - 1 Contact

جدول راهنماى فيوزها*
عملكردشدت جريانشمارة فيوز

۱40Aتغذيه برق سوئيچ استارت
230Aرله مه شكن جلو/ بوق

340A
BCM تغذيه برق رابط 

سيستم های درونی

430A
BCM تغذيه برق رابط 

سيستم های درونی

۵40Aفن دور تند
۶30Aفن دور كند
۷30AABS ترمز
۸40AABS ترمز
رزرو---۹
۱۰20Aتغذيه نود جلو
۱۱15Aتغذيه نود جلو

۱230A
رله برف پاک كن جلو/ عقب و رله 

پمپ شيشه شوی
رزرو---۱3
۱430Aتغذيه رله دوبل
۱۵10Aتغذيه پمپ سوخت
۱۶10Aتغذيه يونيت موتور
رزرو---۱۷
رزرو---۱۸
رزرو---۱۹
رزرو---2۰
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* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فيوز محفظة موتور*
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 
برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحيح آن 

مطمئن شويد. 
اتصاالت  نبايد  خودرو  دارندة 
قطع  و  دستكاری  را  فيوزها 
در  كند. هر مشكلی  و وصل 
توسط  بايد  قسمت ها  اين 

متخصص مجاز بررسی شود.

شدت جريانعملكرد فيوز

100Aبرق اصلی فيوز باكس محفظه موتور

125Aبرق اصلی فيوز باكس داخل اتاق

جدول راهنماى رله ها*

شدت جريان - نوععملكردشمارة رله
R130رله فن دور كندA - 1 Contact

R240رله فن دور تندA - 1 Contact

R330رله كمپرسور كولرA - 1 Contact

R430رله فنA - 2 Contact

R530رله برف پاک كنA - 2 Contact

R630رله برف پاک كنA - 2 Contact

R730رله مه شكن جلوA - 1 Contact

R830رله بوقA - 1 Contact

R930رله پمپ سوختA - 1 Contact

R1030رله كنترل موتورA - 1 Contact

R1130رله چراغ جلو نور باالA - 1 Contact

R1230رله چراغ جلو نور پايينA - 1 Contact

جدول راهنماى فيوزها*
عملكردشدت جريانشمارة فيوز

F130Aفن دور تند
F240Aتغذيه برق سوئيچ استارت

F315Aتغذيه رله مه شكن جلو
F4*10Aتغذيه يونيت موتور
F530Aاستارت
F610Aتغذيه يونيت موتور
F720Aتغذيه يونيت موتور
F85Aتغذيه بوبين فن جلو
F910Aتغذيه يونيت موتور
F1010Aتغذيه رله پمپ بنزين
F1130Aتغذيه رله موتور
F12---رزرو
F1330Aتغذيه ترمز ضد قفل )ABS(

F1410Aتغذيه رله برق
F1510Aتغذيه رله كمپرسور كولر

F1630Aتغذيه رله های برف پاک كن
F1715Aتغذيه رله چراغ جلو نور پايين
F1815Aتغذيه رله چراغ جلو نور باال
F1930Aفن دوركند
F2040Aتغذيه ترمز ضد قفل )ABS(

فيوزها
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فيوزها

* CEC جعبه فيوز و رله داخل داشبورد
محــل قرار گرفتن اين جعبه فيــوز در زير دريچه هوای 

سمت چپ می باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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* CEC رله هاى جعبه فيوز داخل محوطه داشبورد

عملكرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله

R1قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله فن تهويه

R2 *خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(۱ )رله برق شوک سنسور و سنسور حركت )آپشن

R3قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله مديريت توان

R4سبزMicro 4P )12V/20A(رله شيشه گرمكن

R5خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله برف پاک كن

R6-----------------------------

R7قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله شيشه باالبرهای عقب

R8قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله شيشه باالبرهای جلو

R9سبزMicro 4P )12V/20A(رله صندوق پران

R10خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله باز كردن قفل مركزی

R11خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله بستن قفل مركزی

۱- اين رله درصورت استفاده از شوک سنسور و سنسور چشمی بايد وصل شود.

فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز
F12۰MiniECU كليد 3 حالته فشار گاز كولر به

F2۵Mini

برق بوببن رله فن تهويه
برق بوبين رله های ) كمپرسور كولر - فن موتور( جعبه فيوز داخل 

محوطه موتور
TCU ورودی كليد گرمكن شيشه و گيربكس اتوماتيك

F3-------------------

F4-------------------

F5۵Mini

نور پس زمينه فندک
نور پس زمينه كليد گرمكن
نور پس زمينه كليد فالشر
CNG نور پس زمينه كليد
نور پس زمينه راديو پخش

نور پس زمينه جلوآمپر
نور پس زمينه تهويه
نور پس زمينه ساعت

نور پس زمينه كليد صندوق پران
CEC چراغ كوچك برای

نور پس زمينه كليدهای تنظيم آئينه ها
نور پس زمينه كليد قفل مركزی روی پنل جلو

نور پس زمينه كليد قفل كننده شيشه باالبرهای عقب

فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز

F6۱۰Mini

چراغ كوچك جلو
چراغ كوچك عقب

چراغ پالک

F7۱۰MiniAIR BAG برق

F8۵Mini

برق )استپ 2و3( جلوآمپر
برق )استپ 2و3( ايموباليزر
A/C برق )استپ 2و3( كليد
برق )استپ 2و3( برای دياگ

TCU و گيربكس اتوماتيك ECU برق )استپ 2و3( برای
CEC برق )استپ 2و3( برای

ABS برق )استپ 2و3( برای ماژول

F92۰Mini

كليد سرعت پايين برف پاک كن
كليد سرعت باالی برف پاک كن

پمپ شيشه شو
برق رله برف پاک كن

F10۵Mini

CEC )2برق )استپ ۱و
برق )استپ ۱و2( برای كليد صندوق پران

برق )استپ ۱و2( برای كليد راهنمای چپ و راست
برق )استپ ۱و2( برای ساعت

برق )استپ ۱و2( گذر از صفر موتور برف پاک كن 

* CEC جعبه فيوز و رله داخل داشبورد
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۱- اين فيوز درصورت نصب بودن رله R2 بايد نصب شود.
2- اين فيوز درصورت نصب كردن آژير شركتی بايد نصب شود.

* CEC جعبه فيوز و رله داخل داشبورد

* درصورت نصب در خودروی شما

فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز

F11۱۰Mini

المپ دنده عقب
برق كليد شيشه های سمت راننده

برق آيينه های كناری

F12۱۰Miniبرق سوئيچ ترمز

F13-----------------

F14۵Mini

برق دائم چراغ سقفی
المپ داخل داشبورد
المپ صندوق عقب

المپ نقشه خوان

F15۱۵Miniفندک

F16۱۰Miniراديو پخش

F17-------------------

F18۵Miniچراغ سقفی حالت كنترلی

F19۵Miniكليد مه شكن جلو

F20۱۵Miniنور باال

F21۱۵Miniنور پائين

F22۱۰Miniمه شكن عقب

F23۵Miniگرمكن آئينه های كناری

F243۰Miniگرمكن شيشه عقب

فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز

F253۰Mini

برق محرک درب سمت راننده 
برق محرک درب سمت كمك

برق محرک درب سمت راننده عقب
برق محرک درب سمت كمك عقب

برق محرک درب باک
برق محرک درب صندوق عقب

F26-------------------

F27۵Mini

برق بوبين كليه رله های داخل جعبه فيوز داخل محوطه اتاق
كليد بوق

برق باتری جلوآمپر

F282۰MiniCEC برق قدرتی

F29۵Mini

برق كليد قفل مركزی
برق ساعت

برق باتری برای دياگ
CEC برق باتری

F30۱۰Miniبرق حافظه راديوپخش

*F31۵Mini۱ )برق شوک سنسور و چشمی )آپشن

** F32۵Mini2 )برق آژير )آپشن

F334۰J-Caseفن تهويه 

F344۰J-Case
برق شيشه باالبرهای جلو

نور پس زمينه كليد شيشه باالبرهای جلو

F354۰J-Case
برق شيشه باالبرهای عقب

نور پس زمينه كليد شيشه باالبرهای عقب

F۵Miniذخيره

F۱۰Miniذخيره

فيوزها
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فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

* )CEC(  سيستم تجميع مدارات كنترلی
۱.چراغ سقفی:

• باز بودن يكی از دربها باعث روشــن شدن چراغ سقفی 
می شود.

• چراغ سقفی حدودا 4۰ ثانيه روشن می ماند اگر وقتی 
تمام دربها بسته شوند و سوئيچ استارت باز نشود.

• چراغ سقفی حدودا ۵ دقيقه روشن می ماند اگر دربی 
باز بماند.

• اگر يكی ازدربها يــا درب صندوق عقب يا درب موتور 
باز باشد و خودرو حركت داشته باشد چراغ سقفی برای 

مدتی چشمك می زند.
• دربها با ريموت كنترل باز شود چراغ سقفی روشن می 

شود.
• دربهــا با ريموت كنترل يا كليد قفل شــوند اگر چراغ 

سقفی روشن باشد بصورت ديمری خاموش می شود.
• اگرخودرو ياب از روی ريموت كنترل فعال شــود چراغ 

سقفی برای مدت زمانی روشن می ماند.

2. صندوق پران:
• وقتی ســوئيچ باز است ،اگر كليد صندوق پران حداقل 

بمدت ۱/۵ ثانيه فشرده شود درب صندوق باز می شود.
• اگر خودرو حركت داشــته باشد و كليد صندوق پران 

فشرده شود درب صندوق باز نخواهد شد.
  

3. قفل مركزی:
• كليه دربها و درب صندوق عقب و درب موتوراگر بسته 
باشند توسط كليد كليه دربها قابل قفل كردن يا بازكردن 

می باشند.

• كليه دربها و درب صندوق عقب و درب موتوراگر بسته 
باشند توسط ريموت كنترل كليه دربها قابل قفل كردن 

يا بازكردن می باشند.
• كليه دربها و درب صندوق عقب و درب موتوراگر بسته 
باشند توسط كليد قفل مركزی روی پنل داشبورد كليه 

دربها قابل قفل كردن يا بازكردن می باشند.
• اگر يكی ازدربها يــا درب صندوق عقب يا درب موتور 
بازباشد درصورت اجرای هر يك از سه حالت باال )جهت 
قفل كردن( دربها يكبار قفل شده وبالفاصله باز می شود.

• درهنگام قفل كردن دربها با ريموت كنترل فالشر يك 
مرتبه چشمك می زند.

• درهنگام قفل كردن دربها با ريموت كنترل اگر يكی از 
دربها يا درب صندوق عقب يا درب موتور باز باشد عمل 
قفل با موفقيت انجام نمی شــود ولی فالشر 4 مرتبه با 

سرعت كند چشمك می زند.
• درهنــگام باز كردن دربها با ريموت كنترل فالشــر ۵ 

مرتبه با سرعت تند چشمك می زند.
• خودرو يــاب )Car Finder( :هنگاميكــه خودرو با 
ريموت كنترل قفل شــده باشــد در اينصورت اگر يكبار 
ديگر كليد قفل كردن از روی ريموت كنترل فشرده شود 

فالشر تقريبا ۱۰ ثانيه با سرعت تند چشمك می زند.
• اگردر فاصله زمانی كوتاهی دربها توســط قفل مركزی 
به كرار قفل و باز شــوند بمدت 2۰ ثانيه قفل مركزی از 

كار می افتد.
• درصورت فعال بودن آپشــن قفل اتوماتيك اگر سرعت 
خودرو به باالی km/h 2۰  برســد، اتوماتيك دربها قفل 
می شوند و وقتی خودرو خاموش شود اتوماتيك دربها باز 
می شوند.)اگر كليد قفل مركزی راتقريبا ۵ ثانيه فشرده 

 LED نگه داريم با پخش آالرم و چشمك زدن نمايشگر
روی قفل مركزی (3 مرتبه) اين آپشن غيرفعال می شود 

و با تكرار اين عمل دوباره فعال می شود.(
• اگر دربها قفل شــوند نمايشگر LED  روی كليد قفل 
مركزی بصورت دائم روشن می ماند و اگر دربها باز باشند 
نمايشگر LED  روی كليد قفل مركزی خاموش خواهد 

شد.

4. برف پاک كن:
• برف پاک كن درحالت تايمر دارای 2 مد می باشــد كه 
توسط دستگاه دياگ )عيب ياب( قابل انتخاب می باشد: 

- تايمر با زمان ثابت 
- تايمر متغير با سرعت خودرو 

۵. فالشر:
• اگرآپشن فالشراتوماتيك توسط دياگ فعال شده باشد 
، وقتی ســرعت خودرو باالی km/h ۸۰ است به هنگام 

ترمزناگهانی فالشر خودرو چند مرتبه چشمك می زند.
• اگرآپشــن فعال شدن فالشر به هنگام باز بودن يكی از 
دربها توسط دياگ فعال شده باشد، وقتی سوئيچ استارت 
بازاست و يكی از دربها باز باشد فالشر حدود ۱۵ ثانيه تند 

چشمك می زند.
 

LED .۶ باز بودن درب روی جلوآمپر:
• وقتی ســوئيچ استارت باز است و يكی از دربها باز باشد 
نشــانگر باز بودن درب روی جلوآمپر روشن می شود و 
حال اگر سرعت خودرو باالی km/h 2۰ باشد اين نشانگر 

بصورت چشمك زن می شود. 
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* درصورت نصب در خودروی شما

۷. برق شيشه باالبرهای جلو و عقب:
• وقتی سوئيچ استارت بسته می شود تقريبا تا 3۰ ثانيه 
می توان شيشــه های جلو و عقب باال يا پايين داد الزم 
بذكر است قسمت اتوماتيك شيشه سمت راننده در اين 

مدت كار نخواهد كرد.

۸. گرمكن شيشه عقب و آيينه های جانبی:
• تنها وقتی خودرو روشن باشد گرمكن شيشه كار خواهد 

كرد.
• گرمكن شيشــه وقتی فعال شد تقريبا بعداز ۱2 دقيقه 

بطور اتوماتيك خاموش خواهد شد.
 

۹. ) مديريت توان ( :
• مديريت توان برق قســمتهای زير را كنترل می كند : 
چراغ سقفی- راديو پخش - فندک- چراغ داخل داشبورد 

- چراغ صندوق عقب را تامين می كند.
• اگر سوئيچ استارت باز باشد ولی خودرو خاموش باشد، 

تقريبا بعداز ۱۵ دقيقه برق اين قسمتها قطع می شود.
• اگر ســوئيچ استارت بسته باشد ، تقريبا بعداز ۷ دقيقه 

برق اين قسمتها قطع می شود.
• اگر خودرو را باريموت كنترل قفل كنيم بعدازچند ثانيه 

برق اين قطعات قطع می شود
• اگر خودرو را با ريموت كنترل باز كنيم يا يكی از دربهای 
خودرو باز شود بالفاصله برق اين قطعات وصل می شود.

• اگر سيستم خودروياب از روی ريموت كنترل فعال شود 
بالفاصله برق اين قطعات فعال خواهد شد.

• توجــه : اگر باتری خودرو ضعيف باشــد برق كليه اين 

قطعات قطع خواهد شد.
 ABS/EBD ۱۰. آالرم
۱۱. سيستم عيب يابی:

• خرابی كليه رله های و خروجيهای قسمتهای مختلف 
زير قابل تشخيص توسط دستگاه دياگ می باشد:

• قفل مركزی
• صندوق پران

• گرمكن شيشه عقب و آئينه ها
• رله برق شيشه های جلو

• رله برق شيشه های عقب
• رله برف پاک كن
• رله مديريت توان

• راهنمای چپ
• راهنمای راست

• چراغ سقفی
• آژير

۱2. دزدگير* :
• آپشن سيستم دزدگير )Antitheft( هم توسط دستگاه 
عيب ياب ) دياگ( و هم به روش زيرقابل فعال ســازی 

می باشد.
• حال با روش زيرمی توان سيســتم دزدگير را فعال يا 

غير فعال نمود:
ابتدا سوئيچ استارت 2مرتبه باز و بسته شود و روی حالت 
بســته قرار گيرد حال كليد باز كــردن از روی ريموت 
كنترل 2 مرتبه فشــرده شود در اين حالت آژير ۱ مرتبه 
فعال شــده و در نتيجه سيســتم دزدگير فعال می شود. 
اگر اين عمل را يكبار ديگر تكرار كنيم سيســتم دزدگير 

غيرفعال می شود و آژير 2 مرتبه به صدا در می آيد. 
• قابليت نصب سنســور چشمی)Motion Sensor( و 

شوک سنسور را دارا است.
• قابليــت انتخاب بوق يا آژير برای سيســتم دزدگير با 
قــراردادن فيوز درF11  يــا F12 در جعبه فيوز داخل 

محوطه موتور امكان پذير می باشد.
• در هنــگام قفل كردن خودرو با ريموت كنترل  آژير ۱ 
مرتبه به صدا در می آيد و سيستم دزدگير فعال می شود.
• در هنــگام باز كردن خودرو بــا ريموت كنترل آژير 2 
مرتبه به صدا در می آيد و سيستم دزدگير غيرفعال می 

شود.
• در هنگام فعال كردن خودرو ياب  آژير 3 مرتبه به صدا 

در می آيد.
• درصورت فعال شدن هريك از موارد زير آژير و فالشر و 

چراغ سقفی فعال می شوند :
)Motion Sensor(سنسور چشمی •

• شوک سنسور
• يكی از درب های خودرو

• باكليد باز شدن درب خودرو
• درب صندوق باز شود

• درب موتور باز شود

• اگر بداليل فوق آژير فعال شــد اگر كليد قفل يا باز از 
روی ريموت كنترل فشرده شود صدای آژير و فالشر قطع 

می شود و دوباره عمل قفل كردن دربها اجرا می شود.

فيوزها
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فيوزها

* CEC جعبه فيوز رله داخل محفظه موتور

* درصورت نصب در خودروی شما

** توجه فقط يكی از اين فيوزها  ) F۱۱, F۱2( بايد در محلش 
قرار داشته باشد.

عملكردنوع فيوزآمپر فيوز فيوز
F110Miniبرق پمپ بنزين
F240J-CaseABS ۱ برق
F330J-CaseABS 2 برق
F450J-Caseسوئيچ استارت CC و AA برق باتری برای
F550J-Caseسوئيچ استارت KK برق باتری برای
F650J-Caseبرق باتری برای كليه رله ها و فيوزهای داخل جعبه فيوز داخل داشبورد
F740J-Case برق باتری برای كليه رله ها و فيوزهای داخل جعبه فيوز داخل داشبورد و برق ورودی دسته راهنما و

ECUبرق رله مديريت توان و برق
F840J-Caseـ انژكتور موتور

ـ شير برقی كنيستر
ـ سنسور سرعت 

ـ كويل جرقه
ـ سنسور موقعيت ميل بادامك ) سنسور ميل سوپاپ(

F9-------------------
F105Miniبرق بوبين رله های جعبه فيوز داخل محوطه موتور

** F115Mini)بوق بجای آژير )آپشن
** F125Mini)آژير )آپشن
F1315Miniمه شكن جلو
F1420Miniبوق
F15-------------------
F16-------------------

* CEC فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور
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* CEC فيوزهاى جعبه فيوز داخل محوطه موتور

عملكردنوع فيوزآمپر فيوز فيوز
F1710Miniگرمكن دريچه گاز
F1810Miniسنسور اكسيژن
F1930J-Caseفن موتور دور تند
F2030J-Caseفن موتور دور كند
F21-------------------
F2210Miniكالچ كمپرسور كولر
F235Mini)برق  بوبين رله های ) كمپرسور كولر - فن موتور
F2420MiniECU برق باتری برای

F15Miniذخيره
F20Miniذخيره

* درصورت نصب در خودروی شما

فيوزها
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فيوزها

عملكرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله
RL1سياهUltra Micro 4P )12V/20A(رله پمپ بنزين
RL2سياهUltra Micro 4P )12V/20A(-------------
RL3خاكستری روشنMini 4P  )12V/40A(رله دوبل
RL4سياهUltra Micro 4P )12V/20A(رله مه شكن جلو
RL5سياهUltra Micro 4P )12V/20A(رله بوق
RL6سياهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 3 فن موتور
RL7قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(-------------
RL8سياهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------
RL9سياهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------

RL10سياهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------
RL11خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله كالچ كمپرسور كولر
RL12سياهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله ۱ فن موتور
RL13سياهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 2 فن موتور
RL14سياهUltra Micro 4P )12V/20A(-------------
RL15سياهUltra M icro 4P )12V/20A(-------------

رله هاى جعبه فيوز داخل محوطه موتور

* CEC جعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور

* درصورت نصب در خودروی شما
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باترى

دسترسی به باترى
خودروی شما به يك باتری بدون نياز به مراقبت ويژه 

مجهز می باشد كه در محفظه موتور قرار دارد.
برای دسترسی به آن:

- در موتور را با استفاده از اهرم آزادكننده داخل خودرو 
و سپس دستگيره ايمنی خارجی باز كنيد.

- ضامن نگهدارنده در موتور را قفل كنيد.
در  بايد  می  شود  انجام  باتری  روی  كه  عملياتی  كليه 
يك محوطه با تهويه مناسب و دور از شعله  های بدون 
يا  انفجار  از خطر  تا  انجام شوند  حفاظ و منابع جرقه 

آتش  سوزی جلوگيری شود. 
پس از اتمام كار دستان خود را بشوييد.

هشدار
تعویض باترى

همــواره از باتري هايــي اســتفاده كنيــد كــه نوع و 
مشــخصات و محــل قرارگيــري آنها ماننــد باتري 
اصلــي خــودرو باشــند. انــواع ديگــر ممكن اســت 
ظرفيــت و انــدازه و يــا قطب هــاي متفــاوت 
ــرق  ــه سيســتم ب داشــته باشــند. اتصــال آنهــا ب
ــت.  ــراه اس ــوزي هم ــر آتش س ــا خط ــودرو ب خ
ــض  ــه تعوي ــت ك ــروري اس ــن الزم و ض بنابراي
ــا  ــق ب ــاز و مطاب ــاي مج ــري در نمايندگي ه بات
مشــخصات فنــي توصيــه شــده توســط شــركت 

ــران خــودرو انجــام شــود. اي

اخطار
قبــل از كار بــر روی باتــری، از چشــمها و صــورت 
ــود در  ــيد موج ــرا اس ــد. زي ــت كني ــود محافظ خ
باتــری خورنــده و ســمی اســت، در صــورت نشــت آن 

بــه مــوارد زيــر توجــه كنيــد:
- در صورت ريختن آن روی لباس يا پوســت، بالفاصله 
لباس آلوده را درآوريد و پوســت ناحيــة تماس را با آب 

فراوان بشوييد و به پزشك مراجعه كنيد.
- درصورت تماس با چشم بالفاصله چشم را حداقل به 
مدت ۱۵ دقيقه با آب تميز بشوييد و بسرعت به پزشك 

مراجعه كنيد.
- اگر فوراً اقدامات پزشــكی الزم انجام نگيرد، نوشيدن 

اسيد باتری می تواند كشنده باشد.
از نگهداری باتری های مستعمل در خانه 
يا رهاســازی آنهــا در طبيعت خودداری 
كنيد، آنها را در اختيار ســازمان هايی كه 
مســئوليت جمع آوری و بازيافت اينگونه 

باتری ها را دارند قرار دهيد.
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خودروى كمكی

خودروى گيرنده

شارژ اضطرارى باترى
در صورتی كه خودروی شما به دليل ضعيف شدن و يا تخليه 
باتری روشن نشود، به يكی از روشهای ذيل و با ترتيب عنوان 

شده، جهت روشن نمودن خودروی خود اقدام نماييد.

الف( اتصال باترى به باترى )استفاده از خودروى 
كمكی(

كنترل نماييد كه هر دو خودرو دارای سيستم برقی - ۱
۱2 ولت باشند. عدم رعايت اين نكته، به سيستم سيم 
كشــی خودرو صدمه خواهــد زد و اين صدمه، تحت 

پوشش گارانتی نخواهد بود.
دو دستگاه خودرو را به نحو مناسب به يكديگر نزديك - 2

نماييد به طوری كه هيچ تماسی بين دو خودرو وجود 
نداشته باشد.

در صورت عدم رعايت، اتصال كوتاه برقرار شــده و به 
سيستم سيم كشــی خودرو صدمه خواهد زد و اين 

صدمه، تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
حال كليه تجهيزات برقی خودرو )سيســتم صوتی، - 3

بخــاری و...( را خاموش نماييد. خــودروی كمكی را 
خاموش نماييد. كنترل نماييــد كه هر دو خودرو در 
 N حالت دنــده خالص )گيربكس دســتی( و حالت
)گيربكس اتوماتيك( قرار داشته باشند. همچنين ترمز 
دســتی هر دو خودرو را باال بكشــيد. در صورت عدم 
رعايت، امكان آسيب رسيدن به تجهيزات برقی وجود 
داشته و اين صدمه، تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطب های - 4
مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسايی نماييد. 
در صورت عــدم وجود نور كافی)تاريك بودن هوا(، از 
چراغ قوه و يا وســيله روشنايی مشابه ايمن استفاده 

نماييد.
يك جفت كابل باتری به باتری )با ضخامت مناسب، - ۵

عدم وجود آســيب ديدگی يا پارگــی( تهيه نماييد. 
معموالً كابل باتری به باتری، دو رشــته سيم ضخيم 
به رنگ های قرمز و مشكی می باشد. مطابق شكل، سر 
يكی از كابل ها را به قطب مثبت باتری كمكی و ســر 
ديگر همان كابل را به قطب مثبت باتری تخليه شده 

متصل نماييد.
ســپس يك ســر كابل ديگر را به قطب منفی باتری - ۶

كمكی و سر ديگر اين كابل را به يك نقطه اتصال بدنه 
خودروی گيرنده )مثل دســته موتور يا هر سطح رنگ 
نشــده ديگر( متصل نماييد. مطمئن شويد كابل های 
اتصــال از لوله های بنزين، ترمز و قطعات گردان هر دو 

موتور دور باشد.
ســپس خودروی گيرنده )كه باتری آن تخليه شده( - ۷

را روشن نماييد. به محض روشن شدن موتور كابل ها 
را جدا كنيد.

باترى
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ب( شارژ باترى با استفاده از شارژر باطري
كه  است  ضروری  باتری،  بهينه  مفيد  عمر  حفظ  برای 

وضعيت شارژ كافی در آن حفظ شود.
برق )سيستم صوتی،  تجهيزات مصرف  كننده  تمام   -۱

چراغ ها، برف  پاک  كن ها، دزدگير و ...( را خاموش كنيد.
2- سوييچ استارت را در وضعيت خاموش قرار دهيد.

3- ابتدا كابل منفی باتری و سپس كابل مثبت باتری 
را جدا كنيد.

4- شارژر را قبل از متصل كردن كابلها به باتری خاموش 
كنيد تا از ايجاد جرقه  های خطرناک جلوگيری شود.

۵- كابل های شارژر را به شرح زير وصل كنيد:
۶- كابل )قرمز( مثبت )+( به ترمينال )+( باتری

۷- كابل )سبز يا سياه( منفی )-( به ترمينال منفی باتری 
خودرو.

۸- شارژر را روشن كرده و تا شارژ كامل باتري منتظر 
شويد.

۹- در پايان عمليات شارژ، قبل از قطع كردن كابل ها از 
باتری، شارژر را خاموش كنيد.

- زمانی كه موتور روشــن است نبايد كابل ها را از باتری 
جدا نمود.

- بــدون باز و جدا كردن كابل ها، هرگز اقدام به شــارژ 
باتری نكنيد.

- زمانــی كه خودرو بــرای مدت طوالنــی )يك ماه يا 
بيشتر( مورد استفاده قرار نمی گيرد، كابل های باتری را 
جدا كنيــد. در اين حالت هر 4 هفتــه يك بار باتری را 

شارژ نمائيد.

هشدار
- ولتاژ نهايی شــارژ باتری ۱2 ولت معادل معادل: 

۱4،4۰ - ۱4،۱۰ خواهد بود.
باتــری را هنگامی كه به خودرو متصل اســت - 

شارژ نكنيد. اين كار ممكن است به سيستم برق 
خودرو خسارت جدی وارد آورد.

- چنانچه خودرو بمدت بيش از ۶ روز بال استفاده 
باشد، می بايد حداقل يك بار روشن شده و بمدت 

يك ساعت روشن بماند.
- از آنجائی كه استارت خودرو۱2 ولت می باشد، لذا 
استفاده از يك باتری24 ولت يا دو باتری۱2 ولت 
موجب آسيب رســيدن به سيستم های الكتريكی 
خودرو خواهد شــد. بنابراين به منظور اســتفاده 
از باتری كمكی حتماً از باتری ۱2 ولت اســتفاده 

نمائيد.
- كابل مثبت باتری )قرمزرنگ( بايد هميشــه به 
قطب مثبت باتری وصل باشــد. بــرای اجتناب از 
خسارت به آلترناتور هيچگاه آلترناتور نبايد بدون 

اتصال به باتری كار نمايد.

هشدار
در صورت قطع يا تعويض باتری و E.C.U موتور 
خودرو بايد در يكــی از نمايندگی های مجاز ايران 

خودرو با دستگاه مربوطه مجدداً تنظيم گردد.
- در مواقعی كه باتری اتومبيل شــما مشكوک به 

يخ زدگی است موتور را روشن نكنيد.
- مطمئن شــويد كه ولتاژ هر دو باتری يكســان 
است )۱2 ولت( و كابل های رابط دارای گيره های 
عايــق دار و برای اســتفاده در باتری های۱2 ولتی 

مناسب هستند.
- هنــگام اتصال باتری به باتــری هرگز كابل های 

باتری تخليه شده را از آن جدا نكنيد.
- هرگز قطب مثبت باتری را به قطب منفی وصل 
نكنيد و اطمينان حاصل كنيد كه كابل های رابط از 

قطعات متحرک موتور دور بمانند.
- اضافه نمــودن تجهيزات برقی غير اســتاندارد 
موجب آسيب به سيستم الكتريكی خودرو و باتری 

و باطل شدن گارانتی اين قسمت ها می گردد.
- در صورتــی كه خــودرو را با ُهل روشــن كنيد 
احتمال بريدن تسمه تايمر وجود داشته و صدمات 
جدی به سيســتم الكترونيك خودرو شــما وارد 

می نمايد كه تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
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باتری  اگر  نكنيد.  شارژ  را  منجمد  باتری  هرگز 
از  يكی  توسط  را  آن  باشد،  شده  منجمد 
نمايندگی های منتخب ايران خودرو مورد بازبينی 
قرار دهيد تا مشخص كنند كه آيا اجزای داخلی 
آن آسيب ديده است يا خير و آيا پوسته آن ترک 
خورده است يا خير زيرا می  تواند منجر به نشتی 

اسيد سمی و خورنده شود.
شارژر  سازنده  كه  را  استفاده  دستورالعمل های 
مشخص كرده است، رعايت كنيد. هرگز قطب ها 

را معكوس نكنيد.

اخطار
پس از شارژ باتری تا قبل از اتصال آن به خودرو، 
يك ساعت صبر كنيد تا گازهای قابل اشتعال آن 

خارج و خطر اشتعال كم شود. قطع كردن باترى
استارت  برای  كافی  شارژ  وضعيت  حفظ  منظور  به 
موتور، توصيه می  شود كه اگر خودرو برای مدت زمان 
باتری از سری  طوالنی استفاده نمی  شود، كابل مثبت 

باتری جدا گردد.

اقدامات اوليه
مثبت  كابل  كردن  جدا  از  قبل  را  درها  و  شيشه  ها   -

باتري ببنديد.
صوتی،  )سيستم  برق  مصرف  كننده  لوازم  تمام   -
خاموش  را   )... و  دزدگير  چراغ ها،  برف پاک كن ها، 

كنيد.
صبر  دقيقه  دو  و  كرده  خاموش  را  استارت  سوئيچ   -

كنيد.
- ابتدا كابل منفی )-( و سپس مثبت )+( را جدا كنيد. 
برای اتصال مجدد، ابتدا كابل مثبت و سپس منفی را 

با بخش های  باتری  وصل كنيد. نگذاريد قطب های 
فلزی و بدنة خودرو تماس پيدا كنند.

عمليات پس از وصل كردن مجدد باترى
پس از وصل كردن باتری، سوئيچ استارت را باز كرده 
و ۱ دقيقه صبر كنيد و استارت بزنيد تا سيستم های 
الكترونيكی راه  اندازی شوند. به هر حال، اگر اشكاالتی 
از  يكی  با  ماند،  باقی  عمليات  اين  از  پس  جزئی 

نمايندگی های منتخب ايران خودرو تماس بگيريد.
برخی سيستم ها مانند كنترل از راه دور، تاريخ و ساعت 
و ايستگاه های از قبل تنظيم شده را بايد با مراجعه به 

بخش مربوطه راه  اندازی كرده يا ريست كنيد.
برای برداشــتن باتری، ابتدا مهره های بست باتری را باز 
كنيد و سپس بست ها را برداريد. برای جاگذاری مجدد، 
ابتدا باتری و بســت آن را دقيقاً در محل خود قرار دهيد 
)قطب های آن، رو به موتور باشد( و سپس مهره های بست 
را آنقــدر محكم كنيد كه باتری تكان نخورد، اما بيش از 

حد سفت نشود.

وضعيت كاهش بار
اين قابليت در خودرو، استفاده از برخی كاركردها را بر 
اساس سطح شارژ باقيمانده در باتری مديريت می  كند.

كاركرد  است،  حركت  حال  در  خودرو  كه  هنگامی 
مانند  كاركردها  برخی  موقتی  صورت  به  بار  كاهش 
را غيرفعال   ... و  و گرم كن شيشه عقب  تهويه مطبوع 

می  كند.

كاركردهايی كه غيرفعال شده  اند به محض اينكه شرايط 
اين امكان را فراهم كنند، مجدداً فعال خواهند شد.

باترى



۱۵۸

5

باترى

سرویس و نگهدارى باترى
الف( بدنه باتری را همواره تميز نگهداری نمائيد.

ب( جهت جلوگيری از سولفاته شدن قطب ها، آن ها را با 
وازلين صنعتی يا گريس آغشته نمائيد.

توصيه هاى ایمنی باترى
- از ضربه زدن بر روی قطب های باتری خودداری گردد.

- از اتصــال كوتاه قطب های مثبــت و منفی به يكديگر 
جلوگيری نمائيد.

- هيچ گاه باتری را بيش از حد مجاز شارژ نكنيد. زيرا در 
اين حالت به صفحات باتری آســيب وارد شده و موجب 

كاهش راندمان و عمر باتری می گردد.
- از باز بودن سوراخ های تعبيه شده بر روی پيچ در باتری 
اطمينان حاصل كنيد زيرا در غير اينصورت در اثر تراكم 

گازهای متصاعد باتری متالشی می گردد.
- باتری در محل نصب می بايست كاماًل محكم بسته شود 
زيرا ضربات و تكان های شديد به آن آسيب وارد می سازد.

- از نگهداری باتری در حالت دشارژ می بايست جداً پرهيز 
نمود زيرا در اين صورت صفحات باتری ســولفاته شده و 

باتری غيرقابل استفاده خواهد شد.
- باتوجه به اينكه ايجاد جرقه و يا نزديك نمودن شعله به 
باتری، باعث انفجار باتری )به دليل هيدروژن و اكسيژن 
متصاعد شده( می شود. لذا می بايست جداً از ايجاد چنين 

شرايطی در نزديكی باتری خودداری نمود.
- توصيه می شود از افزودن هرگونه مواد شيميايی نظير 

اخطار
- درشرايط عادی، باتری ها، گاز هيدروژن متصاعد 
می كنند كــه می توانــد منفجر و باعــث ايجاد 
جراحات جدی شود. لذا جرقه و يا شعلة مستقيم 

را از محفظة موتور دور نگهداريد.
- زمانی كه در مجاورت قطعات متحرک موتور كار 

می كنيد مواظب باشيد.
- در هوای تاريك از چراغ قوه و يا وسيله روشنايی 
مشابه استفاده نماييد و هرگز از كبريت و يا فندک 

استفاده ننمائيد.
- برای روشــن نمودن خودرو بــا روش باتری به 
باتری، حتماً طبق ترتيب و فرآيند اشــاره شــده 
اقدام نماييد. در غير اين صورت ممكن است منجر 
به آتش ســوزی، انفجار و يا صدمه به خودرو ديگر 

شود.
- باتــری را دور از دســترس كــودكان نگهداری 

نماييد.

قرص باتــری، ويتامين باتری و... بــه الكتروليت باتری 
خودداری شود.

- در صورتی كه بنا به تشخيص كارشناس فنی نمايندگی 
مجاز از باتری استفاده صحيح به عمل نيامده، يا سرويس 
و نگهداری مناســبی بر روی باتری انجام نشده باشد و يا 
خرابی باتری به علت خواب طوالنی مدت و بال اســتفاده 
ماندن خودرو تشخيص داده شود، باتری خودرو، مشمول 

گارانتی نخواهد بود.
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عوامل شناسایی خودرو

A- پالک شناسایی

G- برچسب مصرف انرژى

D- برچسب فشار باد تایر

محل نصبموضوععنوانكد روى شكل

Aديواره داخلی محفظه موتوراطالعات فني خودروپالک شناسايي

BVIN شماره شناسايی خودرو )منحصر به فرد(شماره

زير صندلي جلو، سمت سرنشين
)حك شده(

زير تشك صندلي عقب، سمت راننده 
)حك شده(

روی داشبورد، زير شيشه سمت راننده
روی پالک شناسايي

Cجلوي بلوک سيلندر بصورت عموديشماره موتورپالک شماره موتور

Dميزان فشار باد تايرها در شرايط مختلف برچسب فشار باد تاير
و سايز تايرها

بخش مركزي در سمت راننده
در صندوق عقب

Eداخل در باکويژگي هاي مورد نظر براي سوخت خودروبرچسب نوع سوخت مصرفي

Fهشدارهای مربوط به كيسه هوای سمت برچسب كيسه هوا
سرنشين

آفتابگير سمت سرنشين
ديواره جانبي داشبورد، سمت سرنشين

Gميزان مصرف سوخت، كالس محيط برچسب مصرف انرژی
روی شيشه سمت سرنشينزيستی خودرو و ...



۱۶۱

6

ابعاد خودرو

1۷0۴ mm
1۴۴۳ mm

2000 mm

1۴۵0 mm
1۷0۴ mm

۹11 mm 266۹ mm ۹18 mm

۴۴۹8 mm

1۴
10 

m
m
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ابعاد خودرو

واریانت
پارسابعاد خودرو 

44۹۸ ميليمترطول خودرو۱

2
عرض خودرو

- با آينه های جانبی
- بدون آينه های جانبی

2۰۰۰ ميليمتر
۱۷۰4 ميليمتر

۱4۱۰ ميليمترارتفاع خودرو3
2۶۶۹ ميليمترفاصله طولی چرخ های محورهای خودرو4

۵
فاصلة عرضی چرخ های محوِر

- جلو
- عقب

۱4۵۰ ميليمتر
۱443 ميليمتر

۶
حداقل فاصله كف خودرو از زمين :

xu7 , xu7p در صورت نصب موتورهاي -
tu5 در صورت نصب موتور -

۱4۹ ميليمتر
۱۵2 ميليمتر

۹۱۱ ميليمترفاصله مركز محور جلو از ابتدايی ترين نقطه جلوی خودرو۷
۹۱۸ ميليمترفاصله مركز محور عقب از انتهايی ترين نقطه عقب خودرو۸
۱۱ مترقطر دايرة چرخش خودرو۹
3/۱ دورتعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان۱۰
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اطالعات فنی موتور 

واریانت

اطالعات
TU5 پارس

 بنزیني
XU7 پارس

 بنزیني
XU7 پارس
 دوگانه سوز

 XU7P پارس موتور
بنزیني

 XU7P پارس موتور
دوگانه سوز

 )cc( ۱۵۸۷۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱۱۷۶۱ظرفيت حجم موتور
قطر x ميزان جابجايی پيستون  

)mm(۸2 × ۷۸/۵ )mm(۸3 × ۸۱/4 )mm(۸3 × ۸۱/4 )mm(۸3 × ۸۱/4 )mm(۸3 × ۸۱/4 )mm(

حداكثر قدرت طبق استاندارد  
EEC

105hp)78kw(@ 5600 rpm94hp)70kw( @ 6000 rpm

)حالت بنزين(
94hp)70kw( @ 6000rpm 

)حالت گاز(
84hp)62.5 kw( @ 6000 rpm

97hp)72kw( @ 5500 rpm
97hp)72kw( @ 5500 rpm
)در هر دو حالت بنزين و گاز(

حداكثر گشتاور طبق 
 )Nm(EEC 142استاندارد NM @ 4000 rpm142 NM @ 4500 rpm

)در حالت بنزين(
143.7 NM @ 3000 rpm

)در حالت گاز(
127.5 NM @ 3000 rpm

146 NM @ 5500 )rpm(

)در حالت بنزين(
146 NM @ 4500 rpm

)در حالت گاز(
137 NM @ 4500 rpm

۱۶۸۸۸۸تعداد سوپاپ
44444تعداد سيلندر

بنزين بدون سرب با اكتان ۹۵بنزين بدون سرب با اكتان ۹۵بنزين بدون سرب با اكتان ۹۵بنزين بدون سرب با اكتان ۹۵بنزين بدون سرب با اكتان ۹۵نوع سوخت

يورو ۵يورو ۵يورو 4يورو 4يورو ۵سطح آاليندگی
بلهبلهبلهبلهبلهكاتاليزور

۵ دنده اصليگيربكس ها
4 دنده اتوماتيك

دستی
۵ دنده دستي۵ دنده دستي۵ دنده دستي۵ دنده

ظرفيت روغن )به ليتر(:
- موتور )با تعويض فيلتر(

- گيربكس
 4/۷

2
 4/۷

2
 4/۷

2
 4/۷

2
 4/۷

2
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مصرف سوخت

جدول مصرف سوخت بنزین

مصرف بنزین
موتور

ميانگين مصرف سوخت شهرىگيربكس
)ليتر/ 100 كيلومتر(

ميانگين مصرف برون شهرى
)ليتر/ 100 كيلومتر(

ميانگين مصرف سوخت تر كيبی
)ليتر/ 100 كيلومتر(

وزن Co2 منتشر شده در 
g/Km سيكل تركيبی

۵۱۰/۸۱۵/۹۹۷/۷۶۱۸2 دنده دستي پارس TU5 )پایه بنزیني (

۵ سرعته پارس TU5 )پایه بنزیني (
۱۱/۵۹۵/۷3۷/۸۶۱۸۱اتوماتيك

۵۱۰/۷۶۵/۸3۷/۶۵۱۸۰ دنده دستيپارس XU7 )پایه بنزیني (

۵۱۱/۱۵۶/42۸/۱۶۱۹2 دنده دستيپارس XU7 دوگانه سوز 

۵۹/۷۵/۵۱۷/۰۶۱۶3 دنده دستيپارس XU7P )پایه بنزیني(

۵۹/۸۵۵/۹۶۷/4۱۷۱ دنده دستيپارس XU7P )دوگانه سوز(

CNG جدول مصرف سوخت

CNG مصرف
موتور

گيربكس
ميانگين مصرف سوخت شهرى

)نرمال متر مكعب/ 100 
كيلومتر(

ميانگين مصرف برون شهرى
)نرمال متر مكعب/ 100 

كيلومتر(

ميانگين مصرف سوخت 
تركيبی )نرمال متر مكعب/ 100 

كيلومتر(
وزن Co2 منتشر شده در 

g/Km سيكل تركيبی

۵۱4/24۶/۶2۹/4۱۱۶۸ دنده دستي پارس XU7 دوگانه سوز

۵۱۰/۶2۵/۷4۷/۵3۱34 دنده دستيپارس XU7P دوگانه سوز

توجه: اعداد جدول فوق، بر اساس شرايط مندرج در استاندارد ECE R101 بدست آمده است. از آنجا كه مطابق اين استاندارد مواردی همچون مشخصات تعريف شده محصول 
از سوی كارخانه )وزن، تاير، روغن موتور، شمع، فيلترها و ...( سيكل رانندگی، تعداد سرنشين، شرايط جاده، نوع سوخت و غيره تأثير به سزايی در مصرف سوخت خودرو دارد، لذا 

هرگونه تغيير در پارامترهای فوق می تواند منجر به افزايش در مصرف سوخت شود.
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موتور - گيربكس

اوزان

پارس بنزیني

XU7
گيربكس دستي

پارس بنزینی

XU7P
گيربكس دستي

پارس بنزیني

TU5
گيربكس دستي

پارس بنزینی

TU5P
گيربكس اتوماتيک

پارس دوگانه سوز

XU7
گيربكس دستي 
مخزن : ۷۵ ليتري

پارس دوگانه سوز

XU7P
گيربكس دستي 
مخزن : ۷۵ ليتري

وزن خالص خودرو با تجهيزات كامل و 
۱24۰۱24۰۱2۵۱۱2۹۰۱32۸۱32۸سوخت كامل )1(

۱۵۸۰۱۵۸۰۱۵۸۰۱۶۵۰۱۷۰۰۱۷۰۰حداكثر وزن مجاز خودرو )2(

۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰حداكثر بار مجاز اكسل جلو

۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۹2۰۹2۰حداكثر بار مجاز اكسل عقب

تذكر : " مشخصات وزني خودروي ممكن است بدليل نصب تجهيزات انتخابي )آپشن(، متفاوت از مشخصات وزني اعالم شده در جدول فوق باشد."

* واحد اندازه گيری : كيلوگرم
)۱( بدون سرنشين با مخزن/ مخازن سوخت و ساير مايعات پر )حداقل ۹۰٪( بدون تجهيزات اضافی

)2( وزن خالص خودرو بعالوه وزن راننده، سرنشين ها، بار مجاز همراه و تجهيزات اضافی

اوزان خودرو *
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ظرفيت ها

ميزانظرفيت

۵ نفرتعداد سرنشين

حجم صندوق عقب
4۷۰ ليتر

3۹۵ ليتر*

۶۰ ليترباک بنزين

2/۷ ليترمخزن شيشه شوی

۰/۵۸ ليترروغن ترمز

۵۸۰ گرمميزان شارژ گاز كولر

۶/۶ ليترظرفيت مدار سيستم خنك كننده )در حالت خشك(

)CNG( ۷۵ ليترحجم مخزن سوخت گاز      

۶۶ ليترحجم مخزن سوخت بنزيني

۷/4مايع سيستم خنك كننده

* در صورت نصب سيستم گازسوز در خودروي شما
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مشخصات باترى و كولر

باترى

MF & SEALEDنوع باتری

V 12ولتاژ

آلترناتورسيستم شارژ

كولر

R-164aنوع گاز كولر
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مشخصات رینگ ها و تایرها و ترمزها

*درصورت نصب در خودروی شما

رینگ وتایرها

نوع رینگ
آلومينيومی*فوالدىمشخصات

ابعاد رينگ
5.5JR14ET24
6JR15ET24*

6.5JR15ET24

تايرها
185/65R14
185/65R15*

185/65R15

5.5JR14ET246JR15ET24ابعاد رينگ زاپاس )فوالدی(

تاير زاپاس
185/65R14
185/65R15

185/65 R15

فشار باد تایرها - گيربكس دستی

عقب جلو

2.1 bar
30.5 psi

2.1 bar
30.5 psi

حداكثر بار مجاز

2 bar
29 psi

2 bar
29 psi

حداقل بار مجاز

2.5 bar
36 psi

چرخ زاپاس

توجه : فشار باد تايرها در وضعيت خنك كنترل شود.
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راهنماى نگهدارى و خدمات گارانتی

شبكه خدمات پس از فروش محصوالت ايران خودرو در سراسر كشور منحصراً از طريق نمايندگی های مجاز ايران خودرو ارائه خدمات گارانتی به مشتريان را بر عهده دارد.
ويژگی های اين شبكه عبارتند از:

 نيروى انسانی ماهر و آموزش دیده -
 ابزار و تجهيزات استاندارد تعميرگاهی مطابق با فن آورى روز دنيا -
 تجهيزات ویژه عيب یابی -
 وجود قطعات و لوازم یدكی با كيفيت و مطابق با استانداردهاى شركت ایران خودرو -

لذا تأكيد و توصيه می شود برای دريافت هرگونه خدمات در دورة گارانتی و پس از آن و نيز برای انجام سرويس های دوره ای خودروی خود به اين شبكه مراجعه فرماييد.
همچنين قطعات و مواد مصرفی خودرو، بايد از نمايندگی های مجاز ايران خودرو )با برندهای مورد تأييد و بسته بندی های ارائه شده توسط شركت ايساكو( تأمين گردد.

 ” www.isaco.ir “ خریدار گرامي جهت اطالع از آخرین وضعيت نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو به وب سایت شركت ایساكو
و یا به موبایل اپليكيشن ایساكو )با استفاده از باركد زیر( مراجعه و یا با شماره تلفن 0۹6۴۴0 تماس حاصل فرمایيد.
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شناسنامه خودرو

نام مالك:  

آدرس:  

شماره پالک انتظامی:  

نوع ومدل خودرو:  

شماره شاسی / بدنه:  

شماره موتور:  

رنگ:   

تاريخ شروع گارانتی خودرو:  

 نمايندگی تحويل دهنده خودرو:  

 آدرس نمايندگی تحويل دهنده:  

محل امضاء و مهر نمایندگی صحت اطالعات فوق تأیيد می شود.      

راهنماى نگهدارى و خدمات گارانتی
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كليات

سرویس ها

قانون و آیين نامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان

خدمات امدادي و طالیي امداد خودرو ایران

فهرست گارانتی
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جدول سرويس دوره اي )بازديد و كنترل( ..............................................................................................................................................................................................................  ۱۹۱
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 بخش سوم - قانون و آیين نامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان ................................................................................................................................................................................................................  ۱۹۵
۱۹۶  ................................................................................................................................................................................................................. قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
۱۹۸  ................................................................................................................................................................................. آيين نامه اجرايی قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
 بخش چهارم - خدمات امدادى و طالیی امداد خودرو ایران ..............................................................................................................................................................................................................................  2۰۷
2۰۹  ................................................................................................................................................................................................................................... درخواست خدمات امداد سيار 
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2۱2  ................................................................................................................................................................................................................................................... خدمات كارت طاليی 
2۱۵  .................................................................................................................................................................................................................................................................. ساير خدمات 

فهرست مطالب

فهرست گارانتی
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کلیات
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1
شركت ایران خودرو كيفيت و عملكرد مناسب خودروى توليدى خود را تضمين نموده و متعهد می شود كليه ایرادات ناشی از هرگونه نقص 
در كيفيت قطعات و فرایند مونتاژ خودرو را مطابق تعریف محصول و طی مدتی معين و یا كاركرد مشخص )هر كدام زودتر منقضی گردد(،  

به صورت رایگان و مطابق شرایط مندرج در این كتابچه برطرف نماید.

1- تعریف گارانتی

توجه:
پذیرش در نمایندگي هاي مجاز شــركت ایران خودرو، با اسكن QR Code ویژه خودروي شما كه بر روي شيشه جلو نصب شده است، انجام 

مي شود )جهت آشنايي با ويژگي هاي QR Code به انتهاي اين فصل مراجعه نماييد(.

2- موارد تحت پوشش گارانتی
در دورة گارانتی كليه قطعات خودرو به استثنای قطعات مصرفی )رجوع شود به بخش قطعات مصرفی( و موارد خارج از پوشش گارانتی كه در ادامه به آنها اشاره شده است مشمول 
گارانتی بوده و مشتری می تواند در صورت بروز عيب با مراجعه به يكی از نمايندگی های مجاز از خدمات رايگان گارانتی بهره مند شود. رفع ايراد بنا به تشخيص كارشناس فنی 

نمايندگی با تعمير يا تعويض قطعه معيوب انجام خواهد شد.

1-2- گارانتی قطعات نصب شده
كلية قطعات تعويض شده در تعميراتی كه به هزينة گارانتی انجام شده باشد، حداكثر تا پايان دورة گارانتی خودرو تحت پوشش گارانتی خواهد بود.

همچنين داغی كلية قطعاتی كه در زمان گارانتی و به حساب گارانتی تعويض می گردند، متعلق به شركت ايران خودرو بوده و به مشتری تحويل نمی گردند.

2-2- گارانتی پایه و رنگ وبدنه
شروع گارانتيگارانتی رنگ و بدنهگارانتی پایه )هركدام زودتر اتفاق بيفتد(نوع خودرو

از تاريخ تحويل خودرو به مشتري3۶ ماه3۶ ماه يا ۶۰۰۰۰ كيلومترتمام  مدل هاپژو پارس
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1 ۳-2- گارانتی سيستم صوتی )رادیو پخش - سيستم صوتي - مالتی مدیا(
دورة گارانتی راديو پخش و CD Player مطابق گارانتی پايه خودرو بوده و كليه خدمات در شبكه نمايندگی های مجاز ايران خودرو ارايه می گردد.

۴-2- گارانتي هاي خاص
توضيحاتكيلومترماهشرحردیف

244۰۰۰۰گارانتي تاير۱
هر كدام زودتر فرا برسد ۱22۰۰۰۰گارانتي باتري2

۱22۰۰۰۰گارانتي گاز كولر3

۵-2 - گارانتی كيسه هوا
عملكرد صحيح كيسه هوا بر اساس استانداردهاي ابالغي در دوران تعهد بر عهده عرضه كننده خودرو مي باشد.

نكته: شرايط ذكر شده در اين كتابچه، تنها در كشور جمهوری اسالمی ايران معتبر است.

۳- موارد خارج از پوشش گارانتی
موارد خارج از شمول گارانتی عمدتاً ناشی از نگهدارى نامناسب خودرو توسط مالک یا راننده می باشد، لذا مراقبت و نگهدارى مناسب از خودرو نه تنها از خارج شدن 

خودرو از گارانتی جلوگيرى می كند، بلكه موجب عمر بيشتر خودرو شما نيز خواهد شد.

1-۳- خسارات ناشی از عوامل خارج از كنترل شركت ایران خودرو
خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو--
استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و...--
هرگونه تغييرات در خودرو و تقويت آن )تغيير در مشخصات محصول نظير تغييرات در موتور و...( و يا حذف قطعات و جايگزين نمودن قطعات ديگر--
خرابی ناشی از حوادث و باليای طبيعی نظير سيل، زلزله، صاعقه، طوفان و غيره--
خسارات ناشی از بكارگيری لوازم جانبی و اضافی بر روی خودرو، مانند چادر )مشمعی، ضد آب و ...(، بادگير شيشه، قفل فرمان، قفل پدال و غيره--
خرابی ناشی از آتش سوزی )باليای طبيعی، عمدی و... غير از نقص فنی(، اغتشاش و شورش های اجتماعی و سياسی--
صدمات ناشی از تردد خودرو در مسيرهای قيرپاشی شده، نمك ريزی شده و عوامل بيرونی نظير برخورد سنگ و شن با خودرو--
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فشار آوردن بيش از حد به خودرو و تحميل بار بيش از ظرفيت مجاز حتی برای كوتاه مدت--1
خسارات ناشی از تعميرات نامناسبی كه توسط تعميرگاه های غيرمجاز انجام شده باشد.--
آسيب ها و صدمات ناشی از نصب هرگونه قطعات غير اصلی--
خسارات بدنه، رنگ و تزئينات خودرو كه ناشی از تصادفات و حوادث بوده و تعمير شده باشند.--
نصب هرگونه قطعات زنگ زده كه موجب بروز خوردگی و يا زنگ زدگی در ساير قطعات شود.--
وجود هرگونه گرده رنگ كه ناشی از قرار گرفتن خودرو در محيط نامناسب باشد.--
هرگونه خسارت وارده به بدنه و رنگ خودرو )تصادف و...( و تزئينات پس از تحويل خودرو به مشتری--
خرابی قطعات ناشی از هرگونه تغييرات غلط بر روی خودرو نظير جوشكاری و غيره--
هرگونه آتش سوزی در خودرو به دليل عدم رعايت موارد ايمنی به هنگام تعميرات و يا وقوع آتش سوزی به دليل سهل انگاری و يا استفاده از قطعات غيراصلی در تعميرات انجام --

شده توسط تعميرگاه های غيرمجاز
عدم مراقبت الزم از خودرو )شامل انجام سرويس ها، مراقبت بدنه و...(--
استهالک عادی قطعات )نظير سايش عادی تيغه برف پاک كن در اثر استفاده(--
صدمات رنگ ناشی از برخورد سنگ، شن، ماسه و ساير موارد مشابه به بدنه--
تأثير مواد پراكنده در محيط، مانند سموم دفع آفات نباتی و غيره، فضله پرندگان، شيره درختان و همچنين عوامل جوی نظير باران های اسيدی، انواع آلودگی های زيست محيطی --

و ساير عوامل تأثيرگذار بر بدنه و رنگ خودرو
خرابی باتری در صورت عدم استفاده از خودرو بيش از يك ماه و يا عدم رعايت استانداردهاي كيفي حفظ و نگهداري باتري )شامل ۱- در صورت عدم استفاده از خودرو به مدت --

۶ روز مي بايست حداقل يك مرتبه خودرو روشن و به مدت يك ساعت روشن بماند. 2- در صورت عدم استفاده از خودرو به مدت بيش از يك ماه سرباتری ها جدا شود.(
پوسيدگی الستيك خودرو، قطعات و ساير قطعات الستيكی به دليل توقف طوالنی خودرو و عدم استفاده از آن--
ايرادات ناشی از ريزش آب و يا ساير مايعات بر روی قطعات الكترونيكی نظير راديوپخش، ECU و اتصاالت آن--
ايرادات ناشی از رانندگی در عمق آب كه باعث نفوذ آب به اجزاء داخلی خودرو مانند موتور می گردد.--
خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در ميدان های قوی الكترو مغناطيسی و... )كنار پست ها و زير دكل های فشار قوی انتقال نيرو(--
خط افتادن شيشه جلو به دليل خرابی برف پاک كن--
عمدی بودن خسارات وارد شده مانند سرقت يا استفاده اشخاص نامسئول--

2-۳- خسارات ناشی از انجام تعميرات نامناسب و استفاده از سوخت و روغن نامناسب
بروز هرگونه ايراد ناشی از استفاده از روغن، مايعات، فيلترهای روغن، سوخت نامناسب و يا غيراستاندارد--
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1 هرگونه عيب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مشتری و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم های جانبی و يا دريافت خدمات خارج از شبكه --
رسمی و مجاز ايران خودرو، توسط مشتری طی دوره گارانتی ايجاد شود، از شمول قانون حمايت از مشتری خارج است و هيچ گونه حقی برای مشتری و اشخاص ثالث در برابر 

ايران خودرو ، ايجاد نمی كند.
زنگ زدگی قطعات داخل موتور و همچنين رادياتور به دليل عدم استفاده از ضديخ و آب بدون امالح )نظير آب مقطر(--
هرگونه حادثه در خودرو به دليل عدم رعايت موارد ايمنی به هنگام تعميرات و يا وقوع آتش سوزی به دليل سهل انگاری و يا استفاده از قطعات غير اصلی در تعميرات انجام شده --

يا دستكاری در سيم كشی خودرو توسط تعميرگاه های غيرمجاز
تخريب و عملكرد نامناسب قطعات موتور و همين طور رادياتور به دليل استفاده از آب های امالح دار كه رسوبات آنها موجب بروز ايراد می گردد.--
عيوب ناشی از عدم انجام سرويس های دوره ای توسط مشتری در نمايندگی های مجاز ايران خودرو--
عيوب ناشی از آب رسوب دار و روغن های نامناسب كه منجر به خرابی ساير قطعات گردد.--

توجه: همانگونه كه ضديخ، نقطة انجماد آب موتور را كاهش می دهد، نقطة جوش آن را نيز افزايش می دهد. بنابراين وجود ضد يخ مخصوص زمســتان نبوده و می بايســت در تمام 
فصول استفاده گردد.

وجود ضد يخ موجب جلوگيری از زنگ زدگی قطعات می شود، لذا عيوب ناشی از عدم وجود ضد يخ مشمول گارانتی نخواهد بود.

۳-۳- خسارات ناشی از استهالک عادى
استهالک طبيعی خودرو، فرسودگی، رنگ پريدگی.--
هزينة ناشی از تعويض قطعات مصرفی--
جهت دريافت اطالعات بيشتر به بخش قطعات مصرفي مراجعه گردد.--

۴-۳- خسارات ناشی از عدم انجام سرویس دوره اى
عيوبی كه بنا به تشخيص كارشناس فنی نمايندگی، ناشی از عدم انجام به موقع سرويس های دوره ای باشد، مشمول گارانتی نخواهد بود.--
جدول انجام سرويس های دوره ای در بخش سرويس و نگهداری آمده است.--

۵-۳- هزینه ها و خسارات اضافی
هرگونه خسارت كاالی فاسد شدنی در حال حمل بوسيله خودرو، در صورتيكه خودرو به دليل بروز ايراد قادر به حركت نباشد.--
هرگونه خسارت كاالی در حال حمل بوسيله خودرو در صورت بروز حادثه و يا تصادف--
هرگونه خسارت ناشی از نرسيدن به مقصد مورد نظر به دليل خرابی خودرو--
جبران خسارات مربوط به پرداخت هزينه های آژانس و پاركينگ به مالكين، در شهرها، در صورت خرابی خودرو و تصميم مشتری به توقف آن و يا استفاده از وسايل ديگر حمل --
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و نقل بواسطه خرابی خودرو1
هرگونه خسارت ناشی از استفاده خودرو معيوب با اطالع قبلی--

۴- قطعات مصرفي
قطعات مصرفي به قطعاتي اطالق مي شوند كه عمر آنها نسبت به ساير قطعات خودرو محدودتر بوده و به صورت عادي پس از گذشت مدتي محدود يا مقدار كاركرد خاصي مستهلك 

شده و مي بايست تعويض شوند. 
شايان ذكر است در صورتي كه قطعة مصرفي داراي ايراد كيفي باشد، يا خرابي و ايراد كيفي يك قطعة ديگر باعث بروز ايراد در قطعة مصرفي شود، قطعة مصرفي نيز مشمول گارانتي 
مي گردد. چنانچه عدم تعويض و يا عدم انجام سرويس هاي دوره اي قطعات مصرفي و قطعات خاص كه داراي محدوديت هاي گارانتي مي باشند. )مطابق با جداول گارانتي هاي خاص 

و قطعات مصرفي( منجر به بروز ايراد در ساير قطعات و يا مجموعه هاي خودرو گردد، ايرادات قطعات و مجموعه هاي متأثر از آن مشمول گارانتي نخواهد شد.
مثال: اگر به دليل وجود ايراد در ديسك ترمز، لنت ها نيز معيوب شوند عالوه بر رفع ايراد ديسك ترمز، تعويض لنت های ترمز نيز مشمول شرايط گارانتی خواهند بود اما از سوی 

ديگر چنانچه عدم تعويض به موقع لنت ترمز منجر به آسيب رسيدن به ديسك ترمز شود، نه تنها لنت ترمز بلكه ديسك ترمز هم تحت پوشش گارانتی قرار نمی گيرد.

توضيحاتكيلومترماهشرحرديف
۱22۰۰۰۰صفحه كالچ۱

هر كدام زودتر فرا برسد

مطابق با گارانتي پايه خودروتسمه تايم، تسمه آلترناتور، كربن كنيستر، كاتاليست و سنسور اكسيژن دوم2

۱۰۰۰۰ كيلومترلنت ترمز جلو و عقب، المپ ها، شمع موتور، تيغه برف پاكن3

روغن ها نظير روغن موتور، گيربكس، ترمز4

گارانتی ندارد مايعات نظير ضديخ، مايع شيشه شوی۵

فيلترها نظير فيلتر بنزين، فيلتر هوا، فيلتر روغن، فيلتر اتاق۶
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1 ۵- ابطال گارانتی
1-۵- ابطال گارانتی خودرو

در شرايط زير گارانتی خودرو ابطال و نمايندگی ها از ارائه خدمات گارانتی به خودرو معذور خواهند بود.
در صورتی كه پالک شناسايی هويت اتومبيل محو شده و پالک آن نيز مفقود شده باشد، گارانتی خودرو لغو می گردد.--

از كار افتادن كيلومتر شمار
در صورتی كه كيلومترشمار توسط مشتری دستكاری شده يا از كار افتاده باشد و يا مقدار كاركرد خودرو توسط وی تغيير كرده باشد )بنا به تشخيص كارشناس فنی شركت در --

هنگام پذيرش خودرو در نمايندگی مجاز(، گارانتی خودرو ابطال و مشخصات آن به كلية نمايندگی های مجاز اعالم خواهد شد.
چنانچه كيلومتر شمار خودرو بدون خواست يا دخالت مشتری از كارافتاده باشد، مشتری می بايست سريعاً و در اولين فرصت ممكن برای رفع عيب آن به نمايندگی های مجاز --

مراجعه نمايد، در غير اين صورت گارانتی خودرو به صورت كامل ابطال خواهد شد.
توجه: از آنجا  كه كاركرد واقعی خودرو پيش از انجام هرگونه تغييرات، توسط نمايندگی ها بررسی می شود، لذا هرگونه دستكاری در كيلومتر كاركرد ثبت شده  در جلو آمپر، مشمول  

پوشش گارانتی نبوده و عواقب  آن بر عهده مالك خودرو خواهد بود.

خودروهايی كه در سانحه شديد يا آتش سوزی به صورت كلی خسارت ببينند، حتی در صورت بازسازی كلی از پوشش گارانتی خارج می شوند.--
در صورتي كه به هر دليلي اتاق خودرو تعويض گردد خودرو از پوشش گارانتي خارج مي گردد.--
در صورت تغيير در كاربری تعريف شده خودرو و تبديل آن به خودروی مسابقه، كار و غيره، گارانتی خودرو ابطال می شود--
درصورت اعالم فراخوان از سوى شركت ایران خودرو، اگر مالكين خودروهاى مشمول فراخوان در تاریخ مقرر به نمایندگی ها یا مكان هاى تعيين شده مراجعه  -

ننمایند، گارانتی خودرو به طور كامل ابطال خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم اجراي فراخوان متوجه ایران خودرو نخواهد بود.

2-۵- ابطال گارانتی قطعات
چنانچه در دوران گارانتی نسبت به تعويض قطعات و جايگزينی آن با قطعات غيراستاندارد يا متفرقه در تعميرگاه های غيرمجاز اقدام گردد، در صورتيكه همان قطعه و يا ساير --

قطعات مرتبط با آن قطعه معيوب شوند، قطعه مذكور و ساير قطعات متعلقه در آن مجموعه از پوشش گارانتی خارج خواهند شد.
كلية قسمت های تغييريافته بر روی خودرو توسط هنركده ها، آموزشگاه های رانندگی، تعميرگاه ها و ساير مراكز خدماتی متفرقه از گارانتی خارج خواهند شد. خاطرنشان می سازد --

شركت ايران خودرو تعهدی در قبال بروز اشكال در قسمت های تغيير يافته نخواهد داشت. بنابراين هرگونه آهن كشی، تقويت شاسی خودرو، موتور، تقويت فنرها و يا اصالح 
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آن ها، نصب كولرتوسط مراكز خدماتی متفرقه، استفاده از رينگ و الستيك اسپرت )كه مورد تأييد ايران خودرو نباشد( مجاز نمی باشد. در صورت نصب وسايل اضافی نظير نصب 1
هرگونه كفپوش يكسره الستيكي روي خودرو كه موجب باز شدن صندلي گردد و نصب هرگونه روكش دوم روي صندلي خارج از مراكز مجاز خدمات پس از فروش ايران خودرو ، 
دستكاري سيستم برقي خودرو نظير نصب پروژكتور و بويژه دزدگير غيراستاندارد و يا استاندارد توسط عوامل متفرقه و يا مؤسسات خدماتی غير از مجموعه ايران خودرو كه منجر 

به بروز عيب در سيستم های الكترونيكی و مكانيكی و يا بواسطة آن در ساير قطعات خودرو شود، تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

6- توصيه هاى نگهدارى و ایمنی خودرو
در صورتی كه خودرو به هر دليلی مورد استفاده قرار نمی گيرد، ضروری است حداقل هر ۶ روز به مدت ۱ ساعت خودرو روشن و درجا كار كند. اين عمل موجب جلوگيری از --

تخليه كامل باتری می گردد.
تنظيم فشار باد الستيك بطور مرتب موجب جلوگيری از فرسايش زود هنگام الستيك ها و كاهش مصرف سوخت می گردد.--
رعايت احتياط در عبور از دست اندازها موجب افزايش عمر و دوام قطعات جلوبندی و كمك فنرها می گردد.--
كنترل هفتگی سطح آب داخل رادياتور و روغن موتور در زمان خنك بودن موجب حصول اطمينان از عدم بروز عيوب احتمالی خواهد شد.--
از تنظيم بودن نور چراغ های جلو در زمان رانندگی در شب جهت رؤيت موانع و دست اندازهای موجود در جاده و عكس العمل سريع در برابر موانع احتمالی، اطمينان حاصل نمائيد.--
هنگام پارک خودرو مراقب باشيد كه چرخ های جلو و يا عقب خودرو با موانع و يا جداول كنار خيابان برخورد نكنند. در صورت شديد بودن برخورد احتمال تاب برداشتن رينگ --

چرخ ها زياد است.
در سرازيری ها از خاموش كردن خودرو اجتناب نمائيد. اين كار موجب عمل نكردن بوستر ترمز شده و نيروی ترمز برای توقف خودرو كافی نخواهد بود.--
نمايندگی های مجاز ايران خودرو مطمئن ترين مكان برای ارايه سرويس های مربوط به تعويض روغن و كنترل های مربوطه می باشند.- 
قطعات يدكی مورد نياز خودرو را از نمايندگی های مجاز يا فروشگاه های مجاز ايران خودرو )ايساكو( تهيه نمائيد. كيفيت اين قطعات مورد تأييد ايران خودرو می باشد.--
از به حركت درآوردن خودرو با شتاب اوليه بسيار باال )take off( كه باعث صدمه زدن به قطعاتی مانند كالچ، موتور، گيربكس، پلوس و... می گردد، خودداری كنيد.--
تعويض دنده ها را در دور موتور مناسب انجام دهيد.--
از دستكاری، تغيير و يا حذف قطعات سيستم آالينده خودداری نماييد.--
از روغن های موتور،گيربكس، ترمز... استاندارد و مورد تأييد شركت ايران خودرو استفاده نماييد.--
از اضافه كردن مواد افزودنی غيراستاندارد به سوخت خودرو خودداری شود.--
برای روشن كردن خودرو اقدام به هل دادن خودرو ننمائيد.--
از برداشتن سرباتری به مدت طوالنی خودداری نماييد.--
از كنجكاوی نمودن، جداكردن كانكتورها، فيوزها و باز و بست قطعات توسط افراد غيرمتخصص، خودداری نماييد.--
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1 QR Code ۷- آشنایي با ویژگي ها و كاربردهاي
به منظور ارائه خدمات منسجم و يكپارچه و ارائه اطالعاتي از قابليت ها و امكانات خودروي خريداری شده، شركت ايران خودرو از فناوري QR Code بر روي محصوِل در اختيار 

شما استفاده نموده است. اين باركد بر روي سمت راست شيشه جلوي خودرو )سمت سرنشين( نصب شده و بر روي آن عبارت زير درج شده است:
)) برچسب مجوز ورود خودرو به نمايندگي هاي مجاز و مشاهده اطالعات فني خودرو در سايت ايران خودرو؛ مشتري گرامي لطفاً در حفظ آن كوشا باشيد.((

توجه داشته باشيد، عالوه بر قابليت هاي تعريف شده برروي اين باركد براي دارندگان محصول، هنگام مراجعه به نمايندگي هاي مجاز )به ويژه جهت استفاده از خدمات گارانتي(، 
داشتن QR Code بر روي خودرو و اعالم رمز پويا توسط مشتري مبناي ارائه سرويس و خدمات خواهد بود.

: QR Code 1-۷- نحوه استفاده از فناوري
بر روي يك تلفن همراه هوشمند، نرم افزار باركدخوان 2 بعدي نصب نموده و به اينترنت متصل شويد. سپس با اسكن QR Code ازطريق آن نرم افزار )از روي شيشه خودرو( و 

ورود به وب سايت طراحي شده، از قابليت هاي آن استفاده نماييد.

:QR Code 2-۷- كاربردها و قابليت هاي
مشاهده اطالعات عمومي خودرو بدون نياز به رمز پویا و یا رمز ثابت: -

شامل شماره بدنه، شماره موتور، شماره رنگ، مدل، رتبه انرژي خودرو، كتابچه راهنماي خودرو، فيلم هاي آموزشي، درخواست امداد، نصب قطعات آپشن برروي خودرو در 
نمايندگي هاي مجاز و...

مشاهده خدمات و اطالعات اختصاصي خودرو با استفاده از رمز پویا: -
شامل مشخصات فني خودرو، اخذ نوبت پذيرش از نمايندگي هاي مجاز، مشاهده سوابق تعميراتي خودرو، شناسايي اصالت قطعات، فرم نظرسنجي سازمان ملي استاندارد 

ايران و....
اين اطالعات صرفاً بر روي تلفن همراه مالك خودرو، پس از تقاضاي رمز پويا )از طريق آيكون مربوطه( و ثبت آن در مكان معين شده در تلفن همراه قابل رويت مي باشد.

مشاهده و تغيير اطالعات مالک اصلي خودرو: -
تغيير مشخصات مالك فعلي خودرو مانند تلفن همراه، كد پستي و ... و يا ورود مشخصات مالك جديد خودرو )در صورت نقل و انتقال( 

بدين منظور با اسكن QR Code و ثبت ۶ رقم آخر كد ملي مالك خودرو )مندرج در سند و فاكتور فروش صادر شده از سوي شركت ايران خودرو( به عنوان رمز ثابت، وارد 
اين منو مي شويد و تغييرات الزم يا ورود اطالعات جديد را انجام مي دهيد. 

پس از طي مراحل الزم و آپلود مدارک مورد نياز در اين قسمت، بررسی ها و استعالمات الزم توسط شركت صورت گرفته و پيام كوتاهي مبني بر تأييد تغييرات به آخرين 
تلفن همراه ثبت شده ارسال خواهد شد. پس از آن، اين شماره همراه دريافت كننده رمز پويا خواهد بود.
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۳-۷- توصيه هاي مهم:1
از مخدوش نمودن برچسب QR Code نصب شده بر روي خودرو جداً خودداري نمائيد. در صورت مخدوش شدن الزم است برچسب جديد در نمايندگي هاي مجاز منتخب، --

براي شماره شاسي خودروي شما تعريف و نصب گردد.
از قرار دادن رمز پويا و ثابت خود در اختيار ديگران جداً خودداري فرمائيد.--
به هنگام مراجعه به نمايندگي هاي مجاز، الزم است تلفن همراه معرفي شده در QR Code را به همراه داشته باشيد تا رمز پويا را دريافت و اعالم نمائيد.--
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1- سرویس هاى دوره اى

 انجام سرویس اوليه در شبكه نمایندگی هاى مجاز در بازه زمانی حداكثر ۵ ماه پس از تحویل خودرو و حداقل پيمایش
1000 كيلومتر الزامی می باشد و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به لغو گارانتی خودرو می گردد.*

مهم: گروه صنعتی ایران خودرو این حق را براى خود محفوظ می دارد تا در هر زمان از عمر خودرو، برنامه سرویس و نگهدارى آن را تغيير دهد.
 انجام سرويس های دوره ای طبق توصيه شركت سازنده باعث افزايش قابليت اطمينان و دوام خودرو و پيشگيری از عيوب ناخواسته می شود.

 انجام سرويس های ادواری در نمايندگی های مجاز الزامی بوده و عدم انجام آن، منجر به لغو گارانتی خواهد گرديد.
 انجام سرويس های دوره ای به هزينة مشتری خواهد بود.

 پرداخت هزينة سرويس های دوره ای برای خودروهای دارای كارت طاليی شركت امداد خودرو در مدت اعتبار آن بر اساس ضوابط آن شركت خواهد بود. مراتب 
در بخش خدمات شركت امداد خودرو به تفصيل توضيح داده شده است.

* خودروهايی كه طبق قرارداد فروش، مشمول طرح سرويس اولية الزامی می باشند.
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 XU7 2- جدول سرویس هاي دوره اى پژو پارس با موتور
انجام سرویس هاي دوره اي هر 10000 كيلومتر الزامي مي باشد.

سرویس/ بازدید

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

هر ۱۰۰۰۰ كيلومتر يا يك سال )هركدام زودتر فرا برسد(سرویس بازدید و كنترل

هر ۱۰۰۰۰ كيلومتر يا يك سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض روغن موتور با فيلتر

********************تعویض فيلتر هواى موتور
********************تعویض فيلتر هواى اتاق

********************تعویض فيلتر بنزین
**********تعویض شمع موتور

)DOT4 هر 4۰۰۰۰ كيلومتر يا دو سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض روغن ترمز )با سطح كيفي

هر 2 سال يكبار )استفاده از ضد يخ پايه آلی الزامی می باشد(تعویض مایع سيستم خنک كننده

هر ۶۰۰۰۰ كيلومتر يا 3 سال از تاريخ تحويل و يا آخرين تعويضتعویض تسمه تایم و تسمه آلترناتور

*****بازدید و سرریز روغن گيربكس
**********بازدید لنت ترمز جلو و عقب

*****بازدید كفشک هاي ترمز عقب
توجه:

- در صورت دوگانه سوز بودن خودرو، انجام سرويس هاي مربوط به گاز سوز مطابق جدول مربوطه، عالوه بر انجام سرويس هاي دوره اي، الزامي مي باشد.
- عمر مفيد قطعات سيستم كيسه هوا ۱۵ سال پس از نصب بر روي خودرو مي باشد. پس از اتمام مدت زمان مذكور، مشتري موظف به مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز ايران 
خودرو بوده  تا نسبت به تعويض قطعات سيستم كيسه هوا اقدام شود. الزم به ذكر است درصورت عدم مراجعه به موقع به نمايندگي ها جهت تعويض قطعات سيستم كيسه هوا 

مسئوليت ناشي از عدم عملكرد صحيح سيستم مذكور خارج از تعهد ايران خودرو خواهد بود.
- بازبيني سيستم هاي مشهود كيسه هوا و اتصاالت الكتريكي و الكترونيك، پس از ده سال از عمر مفيد خودرو دركنار سرويس هاي ادواري الزامي مي باشد.
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سطح كيفي و گرانروي روغن موتور مجاز براي موتور XU7 ، معادل با API SJ-SAE 20W50 مي باشد.-�
روش بازرسی سطح روغن موتور: خودرو رادر سطح صاف قراردهيد، موتور راروشن كرده تا گرم شود. سپس موتور را خاموش نموده و بعد از ۵ دقيقه سطح -�

روغن را اندازه بگيريد.
ميزان مصرف روغن موتور )كم كردن روغن موتور( در موتورهاي XU7  حدكثر ۰/3 ليتر در هر ۱۰۰۰ كيلومتر مي تواند باشد.-�
افزودن هرگونه مكمل به روغن موتور مجاز نمي باشد.-�
در شرايط سخت نظير توقف هاي كوتاه و مكرر، ترافيك سنگين شهري، حركت با دنده سنگين به مدت طوالني با دورهاي باال، پيمايش كم، محيط آلوده و گرد -�

و غبار، اختالف دمايي بيش از 4۵ درجه، استفاده از سوخت نامناسب، افزايش ناگهاني شتاب موتور )take off(، كاهش ناگهاني شتاب خودرو )دنده معكوس(، 
تعويض دنده در دور باال و .... الزم است انجام سرويس هاي دوره اي به ويژه فيلتر هوا، فيلتر بنزين، روغن موتور، روغن گيربكس، تسمه تايم و تسمه آلترناتور، 
در نصف كاركرد و زمان توصيه شده در جدول سرويس هاي ادواري انجام پذيرد. )فاصله تعويض در شرايط سخت برابر است با فاصله تعويض در شرايط عادي 

تقسيم بر 2(
سطح كيفي روغن هيدروليك فرمان قابل استفاده ATF DEXRON II-D بوده و سطح آن در مخزن هميشه مي بايست بين 2 خط Min و Max قرار داشته باشد.-�
هنگام تعويض تسمه های تايم و آلترناتو، وضعيت غلطك ها و هرزگردهای مرتبط بررسی شده و در صورت نياز تعويض گردند.-�
بازبيني سيستم هاي مشهود كيسه هوا و اتصاالت الكتريكي و الكترونيك، پس از ۱۰ سال از عمر مفيد خودرو دركنار سرويس هاي ادواري الزامي مي باشد.-�
هنگام انجام سرويس تعويض روغن، نياز به تعويض درپوش فيلتر روغن نمی باشد.-�
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 TU5 ۳- جدول سرویس هاي دوره اي پژو  پارس با موتور
انجام سرویس هاي دوره اي هر 10000 كيلومتر الزامي مي باشد.

سرویس/ بازدید

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

هر ۱۰۰۰۰ كيلومتر يا يك سال )هركدام زودتر فرا برسد(سرویس بازدید و كنترل

هر ۱۰۰۰۰ كيلومتر يا يك سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض روغن موتور با فيلتر

********************تعویض فيلتر هوا
********************تعویض فيلتر هواي اتاق

********************تعویض فيلتر بنزین
**********تعویض شمع موتور
هر 4۰۰۰۰ كيلومتر يا دو سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض روغن ترمز

هر 2 سال يكبار )استفاده از ضد يخ پايه آلی الزامی می باشد(تعویض مایع سيستم خنک كننده

هر ۸۰۰۰۰ كيلومتر يا سه سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض تسمه تایم و تسمه آلترناتور

*****بازدید و سرریز روغن گيربكس
***بازدید و سرریز روغن گيربكس اتوماتيک *

**********بازدید لنت ترمز جلو و عقب
*****بازدید كفشک هاي ترمز عقب

توجه:
- عمر مفيد قطعات سيستم كيسه هوا ۱۵ سال پس از تاريخ توليد خودرو مي باشد. پس از اتمام مدت زمان مذكور، مشتري موظف به مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو بوده تا نسبت 
به تعويض قطعات سيستم كيسه هوا اقدام شود. الزم به ذكر است درصورت عدم مراجعه به موقع به نمايندگي ها جهت تعويض قطعات سيستم كيسه هوا مسئوليت ناشي از عدم عملكرد صحيح سيستم 

مذكور خارج از تعهد ايران خودرو خواهد بود.
- بازبيني سيستم هاي مشهود كيسه هوا و اتصاالت الكتريكي و الكترونيك، پس از ده سال از عمر مفيد خودرو دركنار سرويس هاي ادواري الزامي مي باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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سطح كيفي و گرانروي روغن موتور مجاز براي موتور TU5 ، معادل با API SL-SAE 10W40 مي باشد.-�
روش بازرسی سطح روغن موتور: خودرو را در سطح صاف قرار دهيد، موتور را روشن كرده تا گرم شود. سپس موتور را خاموش نموده و بعد از ۵ دقيقه سطح -�

روغن را اندازه بگيريد.
ميزان مصرف روغن موتور )كم كردن روغن موتور( در موتورهاي TU5 حدكثر ۰,3 ليتر در هر ۱۰۰۰ كيلومتر مي تواند باشد.-�
افزودن هرگونه مكمل به روغن موتور مجاز نمي باشد.-�
در شرايط سخت نظير توقف هاي كوتاه و مكرر، ترافيك سنگين شهري، حركت با دنده سنگين به مدت طوالني با دورهاي باال، پيمايش كم، محيط آلوده و گرد -�

و غبار، اختالف دمايي بيش از 4۵ درجه، استفاده از سوخت نامناسب، افزايش ناگهاني شتاب موتور )take off(، كاهش ناگهاني شتاب خودرو )دنده معكوس(، 
تعويض دنده در دور باال و .... الزم است انجام سرويس هاي دوره اي به ويژه فيلتر هوا، فيلتر بنزين، روغن موتور، روغن گيربكس، تسمه تايم و تسمه آلترناتور، 
در نصف كاركرد و زمان توصيه شده در جدول سرويس هاي ادواري انجام پذيرد. )فاصله تعويض در شرايط سخت برابر است با فاصله تعويض در شرايط عادي 

تقسيم بر 2(
سطح كيفي روغن هيدروليك فرمان قابل استفاده ATF D/ATX بوده و سطح آن در مخزن هميشه مي بايست بين 2 خط add و c قرار داشته باشد.-�
هنگام تعويض تسمه های تايم و آلترناتو، وضعيت غلطك ها و هرزگردهای مرتبط بررسی شده و در صورت نياز تعويض گردند.-�
بازبيني سيستم هاي مشهود كيسه هوا و اتصاالت الكتريكي و الكترونيك، پس از ۱۰ سال از عمر مفيد خودرو دركنار سرويس هاي ادواري الزامي مي باشد.-�
هنگام انجام سرويس تعويض روغن، نياز به تعويض درپوش فيلتر روغن نمی باشد.-�
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 XU7P ۴- جدول سرویس هاي دوره اى پژو پارس با موتور
انجام سرویس هاي دوره اي هر 1۵000 كيلومتر الزامي مي باشد.

سرویس/ بازدید

10000

20000

25000

30000

40000

50000

55000

60000

70000

80000

85000

90000

100000

110000

115000

120000

130000

140000

145000

150000

160000

170000

175000

180000

190000

200000

هر ۱۰۰۰۰ كيلومتر يا يك سال )هركدام زودتر فرا برسد(سرویس بازدید و كنترل

*************تعویض روغن موتور با فيلتر
*************تعویض فيلتر هواى موتور

*************تعویض فيلتر هواى اتاق
*************تعویض فيلتر بنزین
*****تعویض شمع موتور

)DOT4 هر 4۰۰۰۰ كيلومتر يا دو سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض روغن ترمز )با سطح كيفي

هر 2 سال يكبار )استفاده از ضد يخ پايه آلی الزامی می باشد(تعویض مایع سيستم خنک كننده

هر ۶۰۰۰۰ كيلومتر يا 3 سال از تاريخ تحويل و يا آخرين تعويضتعویض تسمه تایم و تسمه آلترناتور

*****بازدید و سرریز روغن گيربكس
**********بازدید لنت ترمز جلو و عقب

*****بازدید كفشک هاي ترمز عقب
توجه:

- در صورت دوگانه سوز بودن خودرو، انجام سرويس هاي مربوط به گاز سوز مطابق جدول مربوطه، عالوه بر انجام سرويس هاي دوره اي، الزامي مي باشد.
- عمر مفيد قطعات سيستم كيسه هوا ۱۵ سال پس از نصب بر روي خودرو مي باشد. پس از اتمام مدت زمان مذكور، مشتري موظف به مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز ايران 
خودرو بوده  تا نسبت به تعويض قطعات سيستم كيسه هوا اقدام شود. الزم به ذكر است درصورت عدم مراجعه به موقع به نمايندگي ها جهت تعويض قطعات سيستم كيسه هوا 

مسئوليت ناشي از عدم عملكرد صحيح سيستم مذكور خارج از تعهد ايران خودرو خواهد بود.
- بازبيني سيستم هاي مشهود كيسه هوا و اتصاالت الكتريكي و الكترونيك، پس از ده سال از عمر مفيد خودرو دركنار سرويس هاي ادواري الزامي مي باشد.
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سطح كيفي و گرانروي روغن موتور مجاز براي موتور XU7P، معادل API SN-SAE 0W20 مي باشد. -�
روش بازرسی سطح روغن موتور: خودرو را در سطح صاف قراردهيد، موتور را روشن كرده تا گرم شود. سپس موتور را خاموش نموده و بعد از ۵ دقيقه سطح -�

روغن را اندازه بگيريد.
ميزان مصرف روغن موتور )كم كردن روغن موتور( در موتورهاي XU7  حداكثر ۰/3 ليتر در هر ۱۰۰۰ كيلومتر مي تواند باشد.-�
افزودن هرگونه مكمل به روغن موتور مجاز نمي باشد.-�
 در شرايط سخت نظير توقف هاي كوتاه و مكرر، ترافيك سنگين شهري، حركت با دنده سنگين به مدت طوالني با دورهاي باال، پيمايش كم، محيط آلوده و-�

گرد و غبار، اختالف دمايي بيش از 4۵ درجه، استفاده از سوخت نامناسب، افزايش ناگهاني شتاب موتور )take off(، كاهش ناگهاني شتاب خودرو )دنده 
معكوس(، تعويض دنده در دور باال و .... الزم است انجام سرويس هاي دوره اي به ويژه فيلتر هوا، فيلتر بنزين، روغن موتور، روغن گيربكس، تسمه تايم و تسمه 
آلترناتور، در نصف كاركرد و زمان توصيه شده در جدول سرويس هاي ادواري انجام پذيرد. )فاصله تعويض در شرايط سخت برابر است با فاصله تعويض در شرايط 

عادي تقسيم بر 2(
از روغن موتوري كه بيش از 3 سال از تاريخ توليد آن گذشته، استفاده نگردد.-�
سطح كيفي روغن هيدروليك فرمان قابل استفاده ATF DEXRON II-D بوده و سطح آن در مخزن هميشه مي بايست بين 2 خط Min و Max قرار داشته باشد.-�
هنگام تعويض تسمه های تايم و آلترناتو، وضعيت غلطك ها و هرزگردهای مرتبط بررسی شده و در صورت نياز تعويض گردند.-�
بازبيني سيستم هاي مشهود كيسه هوا و اتصاالت الكتريكي و الكترونيك، پس از ۱۰ سال از عمر مفيد خودرو دركنار سرويس هاي ادواري الزامي مي باشد.-�
هنگام انجام سرويس تعويض روغن، نياز به تعويض درپوش فيلتر روغن نمی باشد.-�
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۵- سرویس دوره اي )بازدید و كنترل(
انجام سرویس هاي دوره اي )بازدید و كنترل( هر 10000 كيلومتر یا هر یک سال )هر كدام زودتر فرا برسد( الزامی می باشد.

بازدیدردیف
مدار فرمان هيدروليك )اجزا، اتصاالت، عدم نشتي و...(1
نشتي روغن موتور2
مدار سيستم خنك كننده )اجزا، اتصاالت، عدم نشتي و...(۳
عملكرد چراغ هاي جلو و عقب، مه شكن ها، راهنماها و...۴
وضعيت و فشار باد تايرها ) و زاپاس(۵
عملكرد اجزاي برقي )بوق، شيشه شوي و...(6
عملكرد مجموعه Airbag و ABS )قطعات ، اتصاالت ، عملكرد ، بررسي با دستگاه عيب ياب و ....( و ساير كنترل يونيت ها۷
سيستم شارژ )باتري، آلترناتور، اتصاالت و...(8
وضعيت ظاهري و كشش تسمه هاي تجهيزات۹
رگالژ كابل كالچ و ترمز دستي10
سيستم سوخت رساني )اجزا، اتصاالت، عدم نشتي و...(11
سيستم ترمز )اجزا، اتصاالت، عدم نشتي و...(12
سيستم تعليق جلو و عقب )اجزا، اتصاالت، صداي غير عادي، عدم نشتي و...( و جلوبندي )توپي چرخ، محور اكسل، اتصالت و گردگيرها(1۳
وضعيت شيشه هاي جلو و عقب )ترک، موج، نفوذ باد و آب و...(1۴
وضعيت نوارهاي الستيكي دور درب ها و صندوق عقب1۵
وضعيت تيغه هاي برف پاک كن16
وضعيت عملكرد موتور تنظيم نور چراغ هاي جلو و آيينه ها1۷
تست جاده18

بازدید و سرریز )در صورت نياز(
مايع سيستم خنك كننده1
باتري )در صورت وجود چشمي ميزان شارژ باتري(2
مايع شيشه شوي۳
روغن ترمز۴
روغن هيدروليك فرمان۵
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6- جدول سرویس هاى دوره اى پژو پارس دوگانه سوز
سرويس هاي تعريف شده براي خودروهاي دوگانه سوز مطابق جدول ذيل، عالوه بر سرويس هاي تعريف شده دوره اي، الزامی می باشد.

سرویسردیف

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

**********بازدید عملكرد سيستم و پارامترهاي سوخت رساني سيستم )با دستگاه عيب یاب(1
*****تعویض فيلتر گاز ورودي ریل سوخت )CNG( و تست نشتی 2
*****بازدید شيلنگ هاي آب رگوالتور و اتصاالت مربوطه از نظر خرابي، ترک، ورم كردگي و نشتی )تعویض در صورت نياز(۳
**********بازدید لوله خالء و لوله هاي سوخت فشار ضعيف و بست ها از نظرآسيب، ترک و خرابي یا شل شدن اتصاالت و تست نشتی۴
**********بازدید لوله هاي پر فشار  و اتصاالت مرتبط با قطعات و بدنه از نظر ضربه، خوردگي، سایيدگي و تست نشتي۵
**********بازدید شير سر مخزن و اتصاالت مربوطه از نظر عدم قفل شدگي فلكه شير دستي و تست نشتي 6
**********بازرسي و بازدید اورینگ مربوط به شير پركن گاز و تعویض در صورت نياز و تست نشتی۷
**********بازرسي و بازدید شير پركن و رفع گرد و غبار و آلودگي8
**********بازدید براكت نگهدارنده مخزن، تسمه ها، الستيک ها و اتصاالت )از نظر پوشش، سایيدگي، خوردگي و استحكام(۹
بازدید مجاري خروج گاز از صندوق عقب و اتصاالت مربوطه )سيستم تهویه گاز( از نظر گرفتگی، بازدید پوشش محافظ مخزن، پارگی 10

**********لوله هاى خرطومی و محفظه گازبندى و نصب مجدد آن روى شير مخزن پس از تست نشتی سيستم گازسوز
**********بازدید و بازرسي چشمي مخزن از نظر خوردگي، سایيدگي و رنگ پریدگي*11
**********بازدید ریل سوخت و نازل هاي روي سرسيلندر، اتصاالت مربوطه و تست نشتی12
*****فيلرگيري سوپاپ ها1۳
هر ۷2 ماه، یک بار  در مراكز ذیصالح )مطابق با استاندارد ملی ۹۴26(تعيين صالحيت مجدد مخزن و انجام تست هيدرو استاتيک و تست نشتي1۴

مطابق روش اجرایي تمدید برچسب سوختگيري در مراكز ذیصالحتعویض مجوز سوخت گيري پس از اطمينان از صحت سيستم گاز هر سال تعویض گردد  )مطابق دستورالعمل هاي تمدید برچسب سوخت گيري(1۵

هر ۳6 ماه یكبارتست بازرسي ادواري16

مطابق با تاریخ انقضاء مندرج بر روي مخزن گاز تعویض مخزن گاز 1۷

هشدار: در مواقع اضطراري نظير وقوع تصادف، آتش سوزي و... نياز به بازرسي فوري مطابق رویه هاي فوق الذكرمي باشد.
تذكر:تأیيد شير و مخزن و سيستم گازرساني حداكثر تا انتهاي سال دوم توليد خودرو مي تواند منجر به الصاق برچسب سوخت جدید در نمایندگي گردد. )اعتبار برچسب حداكثر تا انتهاي سال سوم توليد خودرو(

* بازدید ساالنه یک مرتبه صورت گيرد.



سرویس ها

۱۹3

۷- الزامات استفاده و نگهدارى از مخازن گاز )ویژه پژو پارس دوگانه سوز(

دارندگان محترم خودروهای دوگانه سوز برای حفظ ايمنی و سالمتی جانی و مالی خود و خانواده الزم است مواردی به شرح ذيل را كاماَل رعايت نمايند:

۱. انجام بازرسی ادواری يكساله چشمی و ظاهری در نمايندگی های مجاز ايران خودرو
2. انجام بازرسی ادواری سه ساله مخزن و شير در مراكز بازرسی مجاز )بازرسی تكميلی مخازن(

3. عدم اقدام به عمليات سوخت گيری گاز خودروهای فاقد معاينات بندهای ۱ و 2
4. رعايت الزام قانونی انجام معاينات دوره ای 3۶ و ۷2 ماهه مخازن در مراكز مجاز تخصصی

۵. جلوگيری از تحميل دمای باال به مخزن و سيستم گازرسانی
۶. رعايت فاصله مجاز سوخت گيری خودروها در جايگاه های سوخت

۷. عدم انجام هرگونه جابجايی مكانی مخزن و متعلقات سيستم گازرسانی
۸. عدم پوشاندن مخزن و ايجاد مانع ديد مخزن

۹. عدم انجام تعميرات در سيستم های سوخت رسانی خارج از نمايندگی های مجاز
۱۰. دور نگهداشتن مخزن در صندوق عقب از مواد و وسايل خورنده و مرطوب و تيز

۱۱. عدم انجام هرگونه تغييرات در سيستم های سوخت رسانی خارج از نمايندگی های مجاز
۱2. عدم جابجا نمودن مخزن خودرو با مخزن ساير خودروها حتی با سازنده يكسان مخزن

۱3. عدم قرار دادن هرگونه وسيله و مواد در اطراف مخزن و رعايت فاصله استاندارد اطراف آن
۱4. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت شك و ترديد نسبت به آسيب ديدگی مخزن

۱۵. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت شنيدن صدای غيرمعمول ناشی از شكستگی
۱۶. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت قرار گرفتن مخزن در معرض مواد شيميايی خورنده
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۱۷. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت شنيدن صدای غيرعادی ناشی از شل بودن اتصاالت
۱۸. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت مشاهده موارد غيرمعمول نظير صدا، بو، افت فشار، لرزش و ...

۱۹. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت مشاهده هرگونه آثار ناشی از سائيدگی، ضربه جسم سخت به مخزن، بريدگی سطح مخزن
2۰. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت بروز آتش سوزی و در معرض گرمای شديد قرار گرفتن مخزن

2۱. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت مشاهده عيوب ظاهری نظير نيش، قری، رنگ پريدگی و جابجا شدن مخزن
22. مراجعه به مراكز بازرسی تكميلی مخزن برای نصب مجدد مخزن در صورت جداسازی مخزن از خودرو

23. اقدام جهت بازرسی سيستم سوخت رسانی در صورت بروز سانحه و تصادف از ناحيه عقب خودرو يا سانحه شديد
24. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت وجود آثار ناشی از تاول زدگی، تورم، بريدگی، كنده شدن، رو باز بودن الياف، تو رفتگی، برآمدگی ها، برفكی و 

جدا شدن رزين و در نتيجه، شل شدن الياف در مخازن كامپوزيتی
2۵. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت وجود هرگونه آسيب و يا پارگی در لوله های خرطومی تهويه داخل فضای نصب مخزن

2۶. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت جابجا شدن اليه های الستيكی بين پايه )براكت( مخزن و تسمه ها
2۷. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت عملكرد نامناسب خودرو در حالت گازسوز

2۸. مراجعه به نمايندگی های مجاز در صورت عدم عملكرد كليد تبديل سوخت
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۳ قانون و آیين نامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان .......................................................  1۹6
آیين نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان .........................  1۹8
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1- قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان

ماده ۱- اصطالحات ذيل در معاني مشروح به كار برده مي شود.
۱-۱- خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.

۱-2- عرضه كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود مي كند.
۱-3- واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده نسبت به فروش خودرو اقدام مي كفند.

۱-4-  نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
۱-۵- مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.

۱-۶- بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه كننده قيد گرديده است.
ماده 2- عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد ايمني، كيفيت، سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي باشد.

تبصره ۱: دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف كننده باشد.
تبصره 2: دوره تعهد يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف كننده مي باشد.

ماده 3- عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب )ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد و يا حمل( است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده 
معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعالم شده به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش 
معامالتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي 
درمان ناشي از نقص يا عيب )كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد( هزينه هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات )چنانچه 

مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد( بر عهده عرضه كننده مي باشد.
يا  از فروش  ايجاد شبكه خدمات پس  به  ايفا مي شود. عرضه كننده مكلف  نمايندگي مجاز  يا  از طريق واسطه فروش  يا  به طور مستقيم  تعهدات عرضه كننده  تبصره ۱: 
نمايندگي هاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تأمين آموزش هاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي تواند مصرف كننده را به مراجعه 

به نمايندگي معيني اجبار نمايد.
تبصره 2: در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختالفي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيأت حل اختالفات مربوطه، متشكل از نمايندگي هاي 
عرضه كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي الزم با اكثريت آراء صادر خواهد شد. درصورت 

اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.
ماده 4- چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه 
جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند، عرضه كننده مكلف است حسب درخواست 

مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف كننده مسترد دارد.
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تبصره ۱: در صورت بروز اختالف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختالف موضوع تبصره 2 ماده 3 اين قانون می باشد.
تبصره 2: عرضه كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و يا اعالم صريح 

عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز می باشد.
ماده ۵- عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره ای قرار می گيرد، پس از اتمام كار، 
به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاي اعالمي از سوي مصرف كننده، اقدام های انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم 

مصرف كننده نمايد.
تبصره: استفاده از قطعات غير استاندارد يا تأييد نشده توسط عرضه كننده و نمايندگی های مجاز تعمير ممنوع می باشد.

ماده ۶- چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غيرمترقبه )غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع( ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در می آيد. مدت تعليق به 
دوره ضمانت افزوده می شود.

ماده ۷- هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا 
ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بال اثر می باشد.

تبصره: انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده ۱۰ قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه 
اعتبار ساقط است.

ماده ۸- هر گونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارد به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم هاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج 
از شبكه رسمي و مجاز عرضه كننده توسط مصرف كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر 

عرضه كننده ايجاد نمي كند.
ماده ۹- عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانت نامه قيد و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح 

و روشن به مصرف كننده اعالم نمايد.
ماده ۱۰ - آئين نامه اجرائي اين قانون )به ويژه در مورد مالک هاي ايجاد نمايندگی های مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده( ظرف سه ماه از تاريخ 

تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۱ - وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراي اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعالم گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن 

مجلس شوراي اسالمي است.
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2- آئين نامه اجرایي قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان

ماده ۱- ضوابط مندرج در اين آيين نامه شامل توأم عرضه كنندگان ، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و نمايندگی های مجاز انواع وسايل نقليه موتوری اعم از 
سواری، مينی بوس، ميدل باس، اتوبوس، ون، كاميونت، كاميون، كشنده، تريلر و انواع موتورسيكلت ساخت داخل كشور يا خارج می باشد.

ماده 2- در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف - قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب ۱3۸۶

ب - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ - عرضه كننده: هر شخص حقيقی يا حقوقی كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل كشور يا وارداتی خود می نمايد.

ت - خدمات پس از فروش: كليه خدمات پس از فروش يك محصول از قبيل ضمانت و تعهد شامل پشتيبانی خدمات، تعميرات و تأمين قطعات استاندارد كه موجب تضمين 
كاركرد مطلوب محصول می باشد.

ث - واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقيقی يا حقوقی كه با موافقت عرضه كننده، صرفاً يا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طريق 
نمايندگی های مجاز می باشند، واسطه مذكور می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه كننده يا به عنوان شركتی مستقل تحت نظارت عرضه كننده فعاليت نموده و 

خدمات خود را ارائه نمايد. 
ج - نمايندگی مجاز: هر شخص حقيقی يا حقوقی كه با موافقت عرضه كننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

چ - شيوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو: بر اساس استاندارد ملی شماره )۱۹۱۱۷( در خصوص تعيين شيوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو ، شاخص ها و نحوه 
ارزيابی عرضه كننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگی های مجاز آن  و همچنين رده بندی و پايش عملكرد آنها می باشد.

ح - دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی كه به منظور تعيين شيوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزيابی 
عرضه كننده، واسطه خدمات فروش و نمايندگی های آن و همچنين رده بندی و پايش عملكرد آنها توسط وزارت تهيه و ابالغ می شود.

خ - خدمات دوره تضمين: مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تعويض قطعات يا تعويض خودرو كه در يك دوره زمانی با طی مسافت مشخص مطابق مواد )۱2( و )۱3( اين 
آيين نامه و انجام آن به صورت رايگان به عهده عرضه كننده می باشد. 

د - خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تعويض قطعات و پشتيبانی خدمات كه در يك دوره زمانی مشخص مطابق ماده )۱۵( اين آيين نامه و در قبال 
دريافت اجرت برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )2( اين آيين نامه از سوی عرضه كننده برای مصرف كننده انجام می شود.

ذ- خدمات سيار: خدمات امداد و تعميراتی كه در محل استقرار خودرو در بيرون از نمايندگی مجاز به مصرف كننده ارائه می شود.
ر- خدمات فنی استاندارد: خدماتی كه مطابق با استاندارد كارخانه ای، ملی، بين المللی، يا ساير استانداردها و دستورالعمل های تخصصی رسمی  باشد. 

ز - ضمانت نامه: سندی است به زبان فارسی و در بر گيرنده مسئوليت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه كننده و استفاده مطلوب از خودرو كه توسط عرضه كننده به همراه 
خودرو، تحويل مصرف كننده می شود. 
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ژ - استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضه كننده به ويژه در مورد تعداد سرنشين و مقدار بار.
س- كتابچه راهنمای مصرف كننده: كتابچه ای است حداقل به زبان فارسی، كه بايد در زمان تحويل خودرو از طرف عرضه كننده به مصرف كننده تسليم شود. اين كتابچه بايد 
حاوی مواردی از قبيل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوين متعلقات الزامی همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جك، آچار چرخ، كف پوش متحرک، مثلث 
خطر و تجهيزات اضافی خودرو، ميزان مصرف سوخت )به تفكيك سيكل شهری، برون شهری و تركيبی(  و همچنين عناوين بازديدهای دوره ای، نام و نشانی نمايندگی های 

مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آيين نامه و دستورالعمل های اجرايی آن باشد.
ش - تأمين خودروی جايگزين مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امكان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمين است.

ص - قيمت كارشناسی: قيمتی كه بر اساس نظر كارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعيين می شد.
ض - شركت بازرسی: شخصيت حقوقی دارای صالحتی از طرف سازمان ملی استاندارد ايران كه توسط وزارت برای انجام ارزيابی عملكرد عرضه كننده، واسطه فروش، واسطه 

خدمات پس از فروش، نمايندگی های مجاز و ارائه گزارش های ادواری يا موردی به وزارت و عرضه كننده انتخاب می شود.
ط - نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعاليت نمايندگی های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سيار، اجرت يا دستمزد خدمات و همچنين نرخ قطعات 
و مواد مصرفی مطابق ماده )۵۱( اصالحی قانون نظام صنفی كشور – مصوب ۱3۹2 – با محوريت كميسيون نظارت تعيين و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب 

رسمی به مصرف كننده، از وی دريافت می شود.
ظ - خودروی نو: خودرويی كه به هنگام تحويل به مصرف كننده بيش از )۹۹( كيلومتر طی مسافت نكرده باشد.

ع - عيب: زياده، نقيصه و يا تغيير حالتی كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كاال، خدمت يا عدم امكان استفاده متعارف از آن می شود. 
غ - قطعه ايمنی خودرو: قطعاتی كه عيب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص می گردد.

تبصره : فهرست اين قطعات توسط وزارت با همكاری سازمان ملی استاندارد ايران و پليس راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران تهيه و اعالم می شود.
ف - عيب ايمنی: عيوبی كه احتمال ايجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره : وزارت موظف است با همكاری سازمان ملی استاندارد ايران و پليس راهنمايی و رانندگی جمهوری اسالمی ايران، فهرست عيوب ايمنی خودرو و همچنين قطعات 
مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهيه و ابالغ نمايد.

ق - قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن ها )نظير روغن موتور و گيربكس(، مايعات )نظير مايع ضديخ و مايع شيشه شوی( ، فيلترها )نظير فيلتر بنزين، هوا و 
روغن( و ساير قطعات و موادی كه فهرست كامل آن توسط وزارت تهيه و ابالغ خواهد شد.

ک- استانداردها و مقررات ابالغی: كليه معيارها و مشخصات ناظر در توليد، ايمنی، كيفيت، آاليندگی زيست محيطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو كه از سوی وزارت، 
سازمان ملی استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت ابالغ و رعايت آنها از سوی عرضه كننده الزامی است. 

تبصره- استانداردهای فنی شركت های عرضه كننده در صورت عدم مغايرت با موارد فوق، جزو استانداردهای ابالغی محسوب خواهد شد.
ماده 3- عرضه كننده موظف است در سامانه اطالع رسانی خود، نسبت به فروش اينترنتی محصوالت با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل نشان تجاری، نوع ، تيپ، 
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رنگ، تجهيزات درخواستی، قيمت خودرو، سود مشاركت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط اقدام نمايد.
تبصره - عرضه كننده موظف است حداقل دو روز كاری قبل از اجرای فرآيند فروش شرايط موصوف را اطالع رسانی عمومی نمايد.

ماده 4- عرضه كننده موظف است قيمت نهايی محصوالت خود به همراه قيد نوع، تيپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش های مختلف فروش و فرآيند خريد را به صورت شفاف 
و روشن مطابق جدول زير تهيه و در پايگاه اطالع رسانی و نمايندگی های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضيان خريد قرار دهد: 

ضوابط و روش های مختلف فروش:

تحويل فوری
پيش فروش

سفارشی تعداد محدودمشاركت در توليد
عادیقطعی

قيمت قطعی زمانقيمت
قيمت زمان تحويل مندرج در قيمت قطعی زمان عقد قراردادعقد قرارداد

قرارداد
قيمت زمان تحويل مندرج در 

قرارداد
قيمت توافقی زمان

عقد قرارداد

حداكثر تاريخ 
داخلی سه ماهسه سالدوازده ماهنه ماهسی روزتحويل

وارداتی چهار ماه

حداقل سود 
حداقل سود سپرده برابر مقررات -مشاركت

نظام بانكی در مدت قرارداد
حداقل سود سپرده يك ساله 

نظام بانكی
حداقل سود سپرده سه ساله 

-نظام بانكی

حداقل سود 
انصراف )درصد(

حداكثر سه درصد كمتر از 
نرخ سود سپرده يك ساله 

نظام بانكی
حداكثر سه درصد كمتر از نرخ 
سود سپرده يك ساله نظام بانكی

حداكثر سه درصد كمتر از نرخ 
سود سپرده يك ساله نظام بانكی

حداكثر سه درصد كمتر از نرخ 
سود سپرده يك ساله نظام بانكی

حداكثر سه درصد كمتر از 
نرخ سود سپرده يك ساله 

نظام بانكی
جبران تأخير در 

سود مشاركت بعالوه يك درصد دو و نيم درصد ماهانهتحويل
ماهانه

سود مشاركت بعالوه يك درصد 
ماهانه

سود مشاركت بعالوه يك درصد 
سه درصد ماهانهماهانه

-نداشتن تعهدات معوقشرايط

در صورت عدم امكان تحويل 
خودرو موضوع قرارداد، خودروی 

جايگزين از ميان خودروهای 
توليدی به انتخاب مشتری و 

شرايط مفاد قرارداد تحويل داده 
خواهد شد. اين موضوع شامل 

خودروی وارداتی نمی شود.

در صورت تأخير بيش از دو 
ماه در تحويل خودرو موضوع 
قرارداد، مشتری حق انصراف 

خواهد داشت.
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- در كليه روشها، اطمينان از تأمين CKD/CBU و شماره گذاری توسط عرضه كننده الزامی است.
- در كليه روشها، امكان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی ميسر می باشد.

- در صورت استفاده از تسهيالت بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت های ليزينگ ، رعايت قوانين مرتبط با آن و حصول اطمينان عرضه كننده از تأمين و پرداخت تسهيالت 
توسط بانك ها، مؤسسات اعتباری  و شركت های ليزينگ به متقاضی ، پيش از انعقاد قرارداد و دريافت وجوه، الزامی است.

- تعهدات معوق: در فروش های فوری، تعهداتی است كه طبق قرارداد سررسيد شده ولی خودرو تحويل نگرديده است.

تبصره ۱- حداكثر مبلغ قابل دريافت در قراردادهای پيش فروش معادل پنجاه درصد قيمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می باشد.
تبصره 2- سود انصراف و خسارت تأخير مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می شود.

ماده ۵- عرضه كننده موظف است قبل از اقدام به پيش فروش خودرو، مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نمايد.
ماده ۶- عرضه كننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف كننده اقدام نمايد. در قرارداد فروش قيد مشخصات خودرو مورد نظر از قبيل نشان تجاری، نوع، تيپ، رنگ 
و شرايط موضوع قرارداد مانند قيمت فروش، نرخ سود مشاركت، تاريخ تحويل خودرو با تعيين ماه و هفته تحويل، خسارت تأخير در تحويل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو 

از قبيل راديو پخش ، چرخ زاپاس، جك، آچار چرخ، كف پوش متحرک ، مثلث خطر و تجهيزات درخواستی و ارائه يك نسخه از اصل قرارداد به مصرف كننده الزامی است.
تبصره : هرگونه تغيير در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزايش هزينه و مشمول قيمت گذاری شود، با تصويب مرجع قيمت گذاری در قيمت 

فروش لحاظ می شود. 
ماده ۷-  عرضه كننده موظف است در قرارداد پيش فروش، سود مشاركت وجوه دريافتی را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت نمايد.

تبصره ۱- عرضه كننده موظف است در صورت تأخير در تحويل خودرو، از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف كننده، مبلغ خسارت تأخير در تحويل 
را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نمايد.

تبصره 2- در صورتی كه مصرف كننده پس از ابالغ دعوت نامه كتبی عرضه كننده، ظرف پانزده روز كاری نسبت به تصفيه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننمايد، 
عرضه كننده می تواند خودرو را به ساير متقاضيان تحويل و نوبت مصرف كننده را به موعد ديگری كه نحوه تعيين آن در قرارداد مشخص شده، موكول نمايد.

تبصره 3- در صورت اعالم انصراف مصرف كننده يك ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرايب مندرج در جدول ذيل ماده )4( اين آيين نامه محاسبه و پرداخت 
می شود. عرضه كننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بيست روز به مصرف كننده پرداخت نمايد. انصراف مصرف كننده قبل از يك ماه از زمان عقد قرارداد 

مشمول سود انصراف نمی شود.
تبصره 4- در صورتی كه زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف كننده بيش از بيست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاريخ تأخير تا تاريخ بازپرداخت وجوه مذكور نيز بايد 

محاسبه و پرداخت گردد. 
ماده ۸- عرضه كننده موظف است هرگونه تغيير در شرايط عرضه را نسبت به شرايط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضايت كتبی مصرف كننده در الحاقيه قرارداد 
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منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تكميل وجه، قيد و به تأييد و امضای طرفين برساند.
تبصره : در صورت بروز مشكل در فرآيند رعايت استانداردهای مصوب و تأخير در تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارات وارده و كسب رضايت مصرف كننده بر عهده 

عرضه كننده است.
ماده ۹- عرضه كننده موظف است در زمان تحويل ، خودروی درخواستی مصرف كننده را در حضور وی كنترل نموده و پس از حصول اطمينان از عدم وجود عيب، خودرو را تحويل 

دهد.
تبصره ۱- عرضه كننده موظف است در صورت وجود عيب احتمالی در خودرو، عيب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعميراتی مربوط، رفع كند مشروط بر آن رفع عيب، موجب 

كاهش ارزش قيمتی خودرو نگردد. در غير اين صورت عرضه كننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا اخذ رضايت كتبی مصرف كننده اقدام نمايد.
تبصره 2- در صورتی كه مصرف كننده در دروه تضمين به نمايندگی مجاز مراجعه نمايد و رفع كامل عيوب خودرو تحت هر شرايطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذكور 
برای نمايندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه كننده يا واسطه فروش با نمايندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمايندگی مجاز به اعالم كتبی موضوع به مصرف كننده ترتيبی اتخاذ 

نمايد كه خودرو در اولين فرصت ممكن تحت شرايط تضمين رفع عيب گردد. 
تبصره 3- عرضه كننده موظف است در در صورتی كه رفع عيوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقيق عيوب خودرو در دو نسخه و تحويل يك نسخه از آن به 

مصرف كننده، برابر ماده )۱۷( اين آئين نامه رفتار نمايد.
ماده ۱۰- عرضه كننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفكيكی اقالم تشكيل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بيمه، عوارض، 

ماليات و ساير موارد مربوط، برگه های ضمانت، كتابچه راهنمای مصرف كننده حداقل به زبان فارسی و تجهيزات اضافی رادر زمان تحويل خودرو به مصرف كننده ارائه نمايد.
ماده ۱۱- عرضه كننده موظف است نسبت به تهيه نظامات و دستورالعمل های زير و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نمايد:

الف - فرآيند فروش
ب - فرآيند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف كننده

پ - بازرسی قبل از تحويل خودرو
ت - حمل مناسب خودرو از محل عرضه كننده تا نمايندگی مجاز

ث - نظام آموزش كاركنان شركت عرضه كننده و نمايندگی های مجاز خود 
ج - پذيرش ، گردش كار خدمات قابل ارائه، برنامه ريزی تعميرات و ترخيص خودرو به نمايندگی مجاز.

چ - راهنمای تعميراتی بخش های مختلف خودرو 
ح - نظام تأمين و توزيع به موقع كليه قطعات مورد نياز واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگی مجاز آنها.

خ - نظام تشويق، تنبيه و اعطا و لغو نمايندگی های مجاز خود
د - ارتقای كمی و كيفی شبكه نمايندگی های مجاز خود.
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ذ - اطالع رسانی شفاف رتبه نمايندگی و حقوق مشتريان در محل پذيرش نمايندگی مجاز
ر - نظام نظرسنجی از مراجعين كليه نمايندگی های مجاز

ز - ساز و كار رديابی قطعات به ويژه قطعات ايمنی نصب شده بر روی خودرو
ژ - نظام رسيدگی به شكايات و تعيين تكليف موضوع با رعايت ضوابط قانونی ظرف بيست روز.

س - نظام آرايه خدمات سيار و طرح های امدادی در دوره تضمين و دوره تعهد برای مشتركين خود. 
ماده ۱2- دوره تضمين برای خودروهای سبك شامل سواری، ون و وانت از تاريخ تحويل به مصرف كننده حداقل دو سال يا كاركردی برابر چهل هزار )4۰۰۰۰( كيلومتر، هر 
كدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگين شامل مينی بوس، ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به مصرف كننده حداقل دو سال يا كاركردی 

برابر دويست هزار )2۰۰۰۰۰( كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسيكلت از تاريخ تحويل به مصرف كننده حداقل يك سال می باشد.
تبصره ۱- عرضه كننده می تواند بر اساس سياست تجاری خود و به منظور افزايش رضايت مندی مصرف كننده، نسبت به افزايش دوره تضمين يا تعهد اقدام نمايد كه در اين 

صورت بايد جزئيات شرايط آن به طور كتبی و شفاف به مصرف كننده اعالم گردد.
تبصره 2- ضمانت رنگ برای خودروهای سبك حداقل سه سال ، برای خودروهای سنگين حداقل هجده ماه و برای موتورسيكلت حداقل سه ماه می باشد.

تبصره 3- عرضه كننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهالكی ناشی از عيوب كيفی و مونتاژی در هر يك از مجموعه های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمين نمايد.
تبصره 4- تعمير يا تعويض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف كه به علت عيب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد.

ماده ۱3-كليه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمين می باشند. 
تبصره ۱- فهرست قطعاتی كه به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهيزات كاهنده آاليندگی هوا شامل كربن كنيستر، كاتاليست كانورتور، حسگر دوم 

اكسيژن و عمر كاركرد آنها كمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمين خودرو می باشد، توسط وزارت تعيين و ابالغ خواهد شد. 
تبصره 2- عملكرد صحيح سيستم و قطعات كيسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمين نبوده و بر اساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نيز می باشد.

ماده ۱4- عيوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرايط مندرج در كتابچه راهنمای مصرف كننده خودرو در شبكه نمايندگی های مجاز شركت عرضه كننده خودرو، 
باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرايط تضمين می گردد.

ماده ۱۵- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعميرات و تأمين قطعات، ده سال بعد از فروش آخرين دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه كننده می باشد.
ماده ۱۶- عرضه كننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعايت مفاد ماده )۵( قانون و تعيين زمان و محل مراجعه مصرف كننده به 
نمايندگی های مجاز در دوره تضمين و تعهد اقدام نمايد. در صورتی كه مصرف كننده تأكيد بر پذيرش در نمايندگی خاصی را داشته باشد عرضه كننده بايد در اولين زمان ممكن، 

نسبت به اجرای اين درخواست، اقدام نمايد.
ماده ۱۷- عرضه كننده موظف است چنانچه رفع عيوب خودرو در دوره تضمين كه ناشی از خسارت حاصل از حادثه و يا تصادف نباشد و بيش از دو روز كاری يا زمان استاندارد 
تعميرات تأييد شده به طول انجاميد، به تأمين خودرو مشابه جايگزين در طول مدت تعميرات و در صورت عدم امكان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد اين آيين نامه 
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اقدام نمايد.
تبصره ۱- مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمين و دوره تعهد به ترتيب بعد از دو و هفت روز كاری و يا زمان استاندارد تعميرات تأييد شده، برای كليه 
روزهای توقف خودرو در نمايندگی اعم از تعطيل و غير تعطيل بدون در نظر گرفتن فرآيندهای داخلی سازنده و وارد كننده و نيز واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگی 
مجاز آن، آغاز و در روزی كه نمايندگی مجاز پس از انجام تعميرات الزم، آمادگی تحويل خودرو به مصرف كننده را اعالم نمايد، پايان می يابد. در هر صورت مدت زمان توقف 

خودرو به دوره تضمين يا تعهد خودروی مربوط اضافه می شود. 
تبصره 2- در صورت مراجعه مصرف كننده برای رفع عيب تكراری به همان نمايندگی مجاز و يا هر يك از نمايندگی های مجاز ديگر برای بار دوم و يا بيشتر، زمان توقف خودرو 

از بدو تاريخ پذيرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد.
تبصره 3- در صورتی كه عيوب موجود در هر يك از مجموعه های خودرو كه به تشخيص مرجع رسيدگی كننده موضوع ماده )3( قانون موجب بروز حادثه يا تصادف و يا 

آاليندگی بيش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط اين ماده بوده و بر عهده عرضه كننده خودرو می باشد. 
ماده ۱۸- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زير است:

الف - خودروی سواری: از زمان تحويل خودرو به نمايندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به ميزان ياد شده در ماده )۱۷( اين آيين نامه به مقدار پانزده ده هزارم )۰/۰۰۱۵( 
بهای خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت می شود.

ب - خودروی عمومی )تاكسی ، وانت، ون( از زمان تحويل خودرو به نمايندگی به ازای هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )۱۷( اين آيين نامه به مقدار دو هزارم 
)۰/۰۰2( بهای خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت می شود.

پ - خودروی سنگين )مينی بوس، ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده (: به ازای هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )۱۷( اين آيين نامه به مقدار يك 
هزارم )۰/۰۰۱( بهای خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت می شود.

ت - موتور سيكلت: به ازای هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )۱۷( اين آيين نامه به مقدار يك هزارم )۰/۰۰۱( بهای موتور سيكلت به عنوان هزينه توقف توسط 
عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت می شود.

تبصره ۱- در صورت عدم توافق طرفين نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با كسب نظر كارشناس رسمی دادگستری انجام می پذيرد.
تبصره 2- عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدرک مثبته در مورد احراز مالكيت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت 

توقف خودرو در كمتر از پانزده روز اقدام نمايد.
تبصره 3- در صورتی كه توقف خودروی سنگين بيش از يك ماه به طول انجامد، با موافقت كتبی مصرف كننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر يك ماه، عرضه كننده ملزم 

به پرداخت دو ده هزارم )۰/۰۰۰2( بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد. 
ماده ۱۹- عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و كار پرداخت هزينه خسارات وارده به مصرف كننده شامل موارد اشاره شده در قانون 

و اين آيين نامه را راه اندازی و اجرا نمايد. عملكرد اين نظام بايد به گونه ای باشد كه مصرف كننده را از  ميزان و چگونگی دريافت هزينه ها و خسارات خودروی خود مطلع نمايد. 
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ماده 2۰- عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريق شبكه نمايندگی مجاز خود تحت هر شرايطی به پذيرش كليه خودروهايی كه به دليل وجود عيب قطعات ايمنی قادر به تردد 
نيستند، اقدام نمايد. 

تبصره - عرضه كننده موظف است در دوره تضمين ، هزينه های بارگيری و حمل خودروهای در راه مانده و غير قابل تعمير به نزديك ترين نمايندگی مجاز را به استثنای موارد 
تصادفی كه ناشی از عيوب ساير قطعات و مجموعه های خودرو نباشد، تقبل نمايد.

ماده 2۱- عرضه كننده در دوره تعهد موظف است از طريق واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگی های مجاز، نسبت به پذيرش تمام خودروهای تحت مسئوليت خود و همچنين 
ساير خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقيقی و حقوقی فاقد نمايندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نمايد. 

ماده 22- عرضه كننده موظف است نسبت به تعيين نرخ خدمات تعميرات، قطعات يدكی و مواد مصرفی مطابق بند )ط( ماده )2( اين آيين نامه و همچنين تدوين جدول زمان 
تعميرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبيق و صحه گذاری توسط شركت بازرسی ظرف يك ماه از زمان اعالم شركت عرضه كننده، آن را به واسطه 
خدمات پس از فروش و نمايندگی های مجاز خود ابالغ نمايد. بر اساس اين ضوابط، نمايندگی و يا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف كننده را به ايشان تسليم می 

نمايد.
تبصره - عرضه كننده موظف است امكان مقايسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طريق پايگاه اطالع رسانی خود فراهم نمايد.

ماده 23- عرضه كننده موظف است نمايندگی های مجاز را ملزم نمايد تا ضمن تسليم صورتحساب به مصرف كننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه يا سه هزار كيلومتر، 
هر كدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه يا ده هزار كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد ضمانت نمايند.

ماده 24- نمايندگی مجاز موظف است چنانچه تشخيص دهد عالوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش، خودرو عيب ديگری دارد، قبل از تعمير يا تعويض قطعه، با مصرف كننده تماس 
گرفته و از او جهت انجام تعميرات تعيين تكليف نمايد. در صورت عدم موافقت مصرف كننده، مراتب هنگام تحويل خودرو به صورت كتبی مستند سازی شود.

تبصره - نمايندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعويضی را به مصرف كننده تحويل و رسيد دريافت نمايد. 
ماده 2۵- چنانچه به تشخيص مراجع مذكور در ماده )3( قانون به علت عدم كيفيت تعميرات، سهل انگاری و با استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضه كننده، واسطه خدمات 
پس از فروش و نمايندگی مجاز خسارتی متوجه مصرف كننده گردد، عرضه كننده موظف به جايگزين كردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دريافت وجه و جبران خسارات وارده 

می باشد.
ماده 2۶- تعداد نمايندگی های مجاز و واحدهای خدمات سيار، بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعيين خواهد شد.

ماده 2۷-عرضه كننده موظف است در شبكه نمايندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفيت واحدهای دارای سطح كيفی قابل قبول، مطابق با ضوابط 
استاندارد ملی شيوه ارائه خدمات پس از فروش )استاندارد شماره ۱۹۱۱۷( و دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابی خدمات فروش استفاده نمايد.

ماده 2۸- عرضه كننده موظف است نسبت به استقرار شبكه رايانه ای برای واسطه ها و نمايندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست 
قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعميرات برای هر خودرو و نيز صورتحساب هر مصرف كننده اقدام نمايد.

تبصره - شركت عرضه كننده موظف است امكان دسترسی شركت بازرسی به اطالعات اين شبكه را فراهم نمايد.
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ماده 2۹- مسئوليت رسيدگی به شكايات مصرف كننده وجلب رضايت ايشان در مرحله اول بر عهده عرضه كننده می باشد. در صورت برزو اختالف بين عرضه كننده و مصرف كننده، 
رأساً از طريق سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مورد بررسی و رسيدگی قرار می گيرد. چنانچه رضايت 
مصرف كننده تأمين نشود، می تواند به هيأت حل اختالف موضوع تبصره )2( ماده )3( قانون مراجعه كند. هيئت حل اختالف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شكايات به 

موضوع رسيدگی و نسبت به آن كتباً اعالم رأی كند. مالک رأی ، نظر اكثريت اعضای هيئت است. اين رأی بايد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اجرا شود. 
تبصره ۱- دبيرخانه هيئت حل اختالف موضوع اين ماده و محل تشكيل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها می باشد.

تبصره 2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، هيئت های حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده 
از پست های سازمانی موجود تشكيل داده و امكانات نيروی انسانی و محل الزم را در اختيار آنها قرار دهد. 

تبصره 3- ثبت اعتراض و رسيدگی به آن در هيئت حل اختالف رايگان است. اما حق الزحمه كارشناس رسمی كه در هيئت حاضر و اظهار نظر می كند بايد ظرف پنج روز از 
تاريخ اعالم هيئت، توسط شاكی پرداخت شود، در غير اين صورت ، هيئت پرونده اعتراض را با ذكر دليل مختومه اعالم می نمايد. 

تبصره 4- كليه نهادها و سازمان هايی كه مصرف كنندگان جهت طرح شكايت به آنها مراجعه می نمايند موظفند شكايت مصرف كننده را به وزارت ارسال نمايند.
تبصره ۵- سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ظرف يك ماه پس از ابالغ اين آيين نامه مكلف است دستورالعمل نحوه رسيدگی به شكايات مصرف كنندگان خودرو 

را به سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها اعالم نمايند. 
ماده 3۰- عرضه كننده موظف است ساز و كار نظارت مستمر بر نمايندگی های مجاز را بر اساس وظايف تعيين شده در قانون آيين نامه و دستورالعمل های اجرای ذی ربط آن ايجاد 

نمايد.
تبصره - نظارت بر ارزيابی ادواری عرضه كننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگی های مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزيابی به وزارت و عرضه كننده، 

به عهده شركت بازرسی منتخب وزارت می باشد.
تبصره 2- عرضه كننده موظف است نام و نشانی كليه نمايندگی های مجاز فعال و تعليق شده خود را به همراه ساير مشخصات و همچنين مشخصات مشتريان مراجعه كننده 
به شبكه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاريخ پذيرش و نام نمايندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی بر خط جهت ارزيابی عملكرد آن، 

به شركت بازرسی معرفی نمايد.
ماده 3۱- مسئوليت نظارت بر حسن اجرای اين آيين نامه بر عهده وزارت است.

ماده 32- تصميم نامه شماره 43۶۷۸/44۱33 مورخ ۱3۸۹/۰2/2۹ لغو می شود.
 جهت كسب اطالعات بيشتر درخصوص قانون و آيين نامه حمايت از حقوق مصرف كننده خواهشمند است به وب سايت شركت ايساكو www.isaco.ir قسمت خدمات - حقوق 

مشتريان يا به موبايل اپليكيشن ايساكو مراجعه و يا با شماره ۰۹۶44۰ تماس حاصل فرمائيد.

جهت ثبت و پيگيرى درخواست ها، پيشنهادات و شكایات می توانيد به سایت مدیریت ارتباط با مشتریان به آدرس CRM.IKCO.IR مراجعه فرمایيد.
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شركت امداد خودرو ايران به عنوان پيشگام در ارائه خدمات نوين امدادی، در سال ۱3۷۸ تأسيس گرديد و هم اكنون مجهز به تخصصی ترين 
وگسترده ترين ناوگان امداد خودرويی در سراسركشور می باشد. به دنبال استقبال هموطنان عزيز از خدمات كارت اشتراک " امداد سيار" و به 
منظور ايجاد رفاه، آرامش و اطمينان بيشتر، اقدام به ارائه مجموعه كاملی از خدمات خودرويی شامل امداد سيار، تعميرات، سرويس های دوره ای، 

بازسازی زيان های وارده به خودرو و پوشش زيان ناشی از سرقت خودرو، تحت عنوان "خدمات طاليی" نموده است.
در اين بخش به تشريح انواع خدمات شركت امداد خودرو ايران پرداخته شده است.

جهت آشنايی با جزييات و ضوابط و مقررات خدمات شركت به سايت www.096440.ir مراجعه فرماييد.

مشترى گرامی
شما مشمول دريافت خدمات شركت امداد خودرو ايران می باشيد. لطفاً با شماره ۰۹۶44۰ )مركز پاسخگويی اين شركت( تماس گرفته و با اعالم شماره شاسی )بدنه( خودرو، از 

نوع سطح خدمت و مدت اشتراک خود مطلع گرديد.
مشتريان مي توانند جهت خريد يا ارتقاء سطح كارت اشتراک، از طريق شماره ۰۹۶44۰، مراجعه به نمايندگی های مجاز ايران خودرو يا دفاتر بازاريابی شركت كه اطالعات آنها  �

در سايت شركت موجود می باشد اقدام نمايند.
كليه محصوالت سواری صفر كيلومتر توليدی شركت ايران خودرو دارای اشتراک امداد سيار رايگان می باشند. �
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1- درخواست خدمات امداد سيار

متقاضيان می توانند، درخواست امداد سيار، سرويس های ادواری و نگهداری خودرو، تعميرات سبك و تعويض شيشه در محل را از طريق  كانال های ارتباطی زير انجام دهند :
تماس با شماره ۰۹۶44۰ يا تلفن دفاتر منطقه ای مندرج در سايت شركت �
�  www.096440.ir مراجعه به سايت امداد خودرو ايران
استفاده از اپليكيشن امداد و ثبت درخواست امداد �
استفاده از اپليكيشن ايساكو و ثبت درخواست امداد فوری �
استفاده از web app امداد خودرو )دريافت لينك از طريق تماس با ۰۹۶44۰( �

بعد از ثبت درخواست امداد، اكيپ های عملياتی، در سريع ترين زمان ممكن، در محل مورد نظر مشتری، حضور خواهند يافت.

خودروهای امدادی، منقش به نام و آرم شركت امداد خودرو ايران بوده و امدادگران شركت نيز ملبس به لباس فرم شركت و دارای كارت شناسايی معتبر می باشند.
)لينك  شناسايی ناوگان امدادی  پس از ثبت امداد به شماره همراه شما  ارسال می گردد( بعد از اعزام 
امدادگر توسط مركز پاسخگويی، مشخصات وی برای شما پيامك و موقعيت ايشان نسبت به موقعيت 

خودرو معيوب، از طريق لينك ارسالی قابل رديابی می باشد. 
صورتحساب انجام خدمات،پس از پايان امدادرسانی به شماره همراه مشتری پيامك گرديده و از  �

طريق لينك ارسالی، جزئيات خدمات و هزينه های مربوطه قابل مشاهده می باشد.
پس از پايان امداد رسانی، لينك نظرسنجی به مشتری پيامك می گردد، لذا با اعالم ميزان رضايت خود  �

از خدمات دريافتی، شركت را در ارائه خدمات مطلوب تر ياری نماييد.
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جدول خدمات شركت امداد خودرو ایران
كارت طالیی چهار ستارهكارت طالیی سه ستارهكارت طالیی دو ستارهكارت طالیی یک ستارهكارت طالیی سالامداد سيارشرح خدمات

خدمات امدادى :
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانپاسخ گويی به درخواست مشتريان۱
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانراهنمايي و راه اندازی تلفنی2
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگاناطالع رسانی3
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانپيگيری امور مشتريان4
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانمشاوره فنی۵
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگاناياب و ذهاب فعاليت های امدادی۶
طبق ضوابط خدمات طاليیطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهتعميرات خودرو )قطعه و اجرت(*۷
طبق ضوابططبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهسرويس در محل )اتو كليك( و امداد گلس۸
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانحمل و جابجايی خودرو۹
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانانتقال سرنشينان خودرو متوقف در جاده های بين شهری۱۰

خدمات امدادى :
طبق ضوابط خدمات طاليی------پوشش زيان ناشی از حوادث۱۱
------پوشش زيان سرقت كلی و جزئی۱2
پوشش زيان حوادث و باليای طبيعی۱3

آوار،  ريزش  صاعقه،  طوفان،  تگرگ،  آتشفشان،  زلزله،  )سيل، 
آتش سوزی، انفجار(

طبق ضوابط خدمات طاليی------------

طبق ضوابط خدمات طاليی------------پوشش زيان پاشش اسيد و مواد شيميايی۱4
طبق ضوابط خدمات طاليیطبق تعرفهپوشش زيان شكست شيشه به تنهايی۱۵
طبق ضوابط خدمات طاليی------تعويض خودرو در خسارت و سرقت كلی۱۶
تا ۶۰۰۰۰ كيلومتر پيمايش تا 4۰۰۰۰ كيلومتر پيمايش تا 2۵۰۰۰ كيلومتر پيمايشطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهارائه سرويس های ادواری و نگهداری۱۷
طبق ضوابط خدمات طاليیطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهانجام تعميرات خودرو )قطعه و اجرت(*۱۸
هر۶۰۰۰۰ كيلومتر پيمايش------------------------------تحويل الستيك )حداكثر 4 حلقه در يك دوره(۱۹

* در صورتی كه خودرو شما در دوره گارانتی شركت ايران خودرو باشد، هزينه قطعات تعويضی، دستمزد و دريافت داغی قطعات، طبق ضوابط مشمول دوره گارانتی است.
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2- فهرست خدمات امداد سيار
راه اندازى تلفنی: درصورت امكان راه اندازی خودرو توسط امدادخواه، كارشناسان مركز پاسخگويی امداد خودرو ايران در 24 ساعت شبانه روز آماده ارائه راهنمايی های فنی -�

می باشند.كارشناسان فنی مستقر در مركز پاسخگويی در صورت امكان، تالش خواهند كرد ايرادات فنی خودرو را با راهنمايی مشتری در محل رفع نمايند. شايان ذكر است، اين 
خدمات توسط امداد خودرو ايران در راستای سياست های مشتری مداری گروه صنعتی ايران خودرو به صورت رايگان ارائه خواهد شد.

خدمات عمومی امداد: اين خدمات شامل باتری كمكی، تامين سوخت، بازكردن در های خودرو، پنچرگيری و تنظيم باد الستيك، تعويض زاپاس و حمل خودرو می باشدكه -�
توسط ناوگان امداد سريع، پالس يا حمل در محل مشتری برای اغلب خودروها، فارغ از برند كارخانه سازنده خودرو ارائه می گردد.

امداد سریع: در صورتی كه خودرو شما به علت نقص فنی يا سانحه متوقف گردد و ادامه حركت آن، احتمال بروز سانحه يا زيان برای خودرو، راننده و سرنشينان را در پی داشته -�
باشد، در هر زمان از شبانه روز و در هر نقطه از كشور كه امكان دسترسی با خودرو امدادی از طريق راه  های تعريف شده در وزارت راه و شهرسازی ميسر باشد، ناوگان امدادی 

جهت رفع ايراد يا حمل خودرو  به محل توقف خودرو اعزام خواهد شد.
خدمات امداد سريع شامل تعميرات سبك امدادی بوده كه طی مدت كمتر از 2۰ دقيقه در محل قابل انجام می باشد. امدادگران با حداكثر توان تالش می كنند، تا جايی كه 

شرايط محيطی و ايمنی اجازه دهد خودروی شما را در محل توقف عيب يابی و راه اندازی نمايند.

سرویس در محل )اتو كليک(: به منظور رفاه حال مشتريان، خدمات سرويس در محل )تعويض روغن موتور، فيلترها، شمع، لنت ترمز، تسمه تايم، تأمين سوخت، پنچرگيری،  �
تعويض تيغه برف پاک كن و ...( در محل زندگی يا كار ايشان، در اسرع وقت مطابق با زمان و مكان اعالم شده، توسط ناوگان اتوكليك ارائه می گردد.

امداد پالس: خدمت امداد پالس با هدف جلوگيری از حمل خودرو و مديريت زمان مشتريان، جهت انجام خدمات تعميرگاهی سبك ارائه می گردد. از عمده خدمات قابل ارائه -�
در امداد پالس می توان به تعويض رادياتور، پمپ هيدروليك، آلترناتور، استارت، شيلنگ پايين رادياتور، و ده ها مورد ديگر اشاره نمود.

امداد گلس )تعویض شيشه در محل(: خدمت امداد گلس به منظور كاهش هزينه و جلوگيری از اتالف وقت مشتری مطابق با زمان و مكان اعالم شده مشتری ارائه می گردد. -�
در امداد گلس، خدماتی نظير تعويض شيشه جلو، شيشه عقب، شيشه های جانبی، لچكی ها، چراغ و آينه قابل ارائه می باشد.

حمل خودرو: درصورت عدم امكان راه اندازی خودرو در محل )توسط راه اندازی تلفنی، امداد سريع و امداد پالس( حمل انواع خودرو با شيوه های نوين و استاندارد توسط ناوگان -�
امدادی در طول 24 ساعت شبانه روز، انجام می شود. با توجه به نوع خودرو متوقف شده و شرايط محيطی، ناوگان حمل شامل انواع خودرو سوار و خودروبر، عمليات امداد رسانی 

و حمل را در سطح استانداردهای بين المللی انجام می دهند.

انتقال سرنشينان خودروى معيوب: انتقال رايگان سرنشينان خودرو به نزديكترين شهر، در شرايطی كه خودرو در جاده های بين شهری متوقف شده باشد، انجام می شود. �
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۳- خدمات كارت طالیی

مشتركينی كه اين خدمات را در قالب سطوح مختلف كارت طاليی سال، يك ستاره، دوستاره، سه ستاره و چهار ستاره را خريداری می كنند، می توانند از خدمات ويژه شركت 
امدادخودرو ايران به شرح ذيل بهره مند گردند:

ارائه خدمات امدادی در تمام ساعات شبانه روز- 
انتقال سرنشينان خودروی سانحه ديده به نزديكترين شهر- 
انتقال رايگان خودروی سانحه ديده به نزديكترين نمايندگی مجاز- 
پوشش زيان وارده به خودرو ناشی از سوانح، تصادفات و قطعات سرقت شده خودرو- 
پوشش زيان تعويض خودرو ناشی از زيان كلی و سرقت كلی خودرو- 
پوشش زيان وارده به خودرو ناشی از سوانح طبيعی نظير: بارش تگرگ، آتشفشان، آذرخش، طوفان، سيل و زلزله- 
پوشش زيان وارده به خودرو ناشی از سوانح غير طبيعی نظير:  شكست شيشه به تنهايی، ريزش آوار، انفجار، ريزش مواد شيميايی و اسيدی، افتادن يا پرتاب شی بر روی خودرو- 
انجام تعميرات خودرو مطابق با استانداردهای تعميراتی شركت ايران خودرو- 
تضمين كيفيت و دوام رنگ خودرو تعمير شده در دوره اشتراک به مدت يك سال- 

نكته۱: در صورتی كه مشترک، مقصر سانحه شناخته شده داشته باشد پوشش مازاد بر بيمه با رعايت ضوابط و مقررات در تعهد كارت طاليی می باشد.
نكته2 : سقف تعهدات شركت امداد خودرو ايران در زمان ارائه خدمات، شامل پوشش زيان، تعميرات و سرويس های ادواری بر اساس ارزش خودرو و قطعات، مطابق قيمت های 

رسمی ايران خودرو و ايساكو در زمان خريد اشتراک می باشد.

تصادفات-�
پوشش زيان ناشی از به هم خوردن دو يا چند خودرو، برخورد به جسم ثابت يا متحرک، برخورد جسمی ديگر به خودرو، واژگونی و سقوط خودرو و زيان از زير خودرو در تعهد 

تمامی سطوح كارت طاليی می باشد.
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سرقت-�
سرقت خودرو )كلی(--

در صورتی كه خودروی شما سرقت شود، نسبت به تشكيل پرونده اقدام نموده و مطابق ضوابط و مقررات شركت امداد خودرو ايران، معرفی نامه جهت دريافت يك دستگاه 
خودروی صفركيلومتر از محصوالت موجود شركت ايران خودرو دريافت خواهيد نمود.

سرقت لوازم خودرو )جزیی(--
درصورتی كه قطعات و لوازمی از خودرو سرقت گردد، جهت پوشش زيان سرقت جزئی، بالفاصله پس از دريافت گزارش سرقت از مراجع انتظامی با شماره ۰۹۶44۰ تماس 

حاصل نماييد.

سوانح: پوشش زيان ناشی از آتشفشان، آذرخش، بارش تگرگ، انفجار، طوفان، سيل و زلزله، ريزش مواد شيميايی و اسيدی، شكست شيشه به تنهايی، ريزش آوار و افتادن شی -�
بر روی خودرو در تعهد كليه سطوح كارت طاليی به استثناء كارت سال می باشد.

نكته: جهت دريافت خدمات فوق الذكر )تصادفات، سرقت، سوانح( به يكی از نمايندگی های مجاز ايران خودرو و يا در صورتی كه خودرو قابل حركت می باشد به يكی از مراكز 
كارشناسی شركت امداد خودرو ايران مراجعه نماييد )جهت مشاهده آدرس مراكز كارشناسی به سايت www.096440.ir مراجعه فرماييد(.

تعویض خودرو: مشتركين برای جبران زيان های كلی خودرو ناشی از حادثه يا تصادف )بيش از ۶۰٪ ارزش روز خودرو( می توانند با ارائه مدارک معتبر، طبق ضوابط جاری و در -�
چارچوب مقررات شركت امداد خودرو ايران يك دستگاه خودروی صفر كيلومتر از محصوالت ايران خودرو را دريافت نمايند.

سرویس دوره اى-�
جهت انجام سرويس های دوره ای خودروی خود می توانيد در زمان اعتبار اشتراک در كيلومتر تعيين شده، در بازه  ۵۰۰ كيلومتر قبل و حداكثر ۱۵۰۰ كيلومتر بعد از آن برای 
سرويس مورد نظر به نمايندگی های مجاز ايران خودرو مراجعه و يا طی تماس تلفنی با شماره ۰۹۶44۰ از خدمت سرويس در محل )اتو كليك( استفاده نماييد.در اين خدمت 

متناسب با سطح خدمت خريداری شده و بر اساس قطعات تعريف شده در هر سرويس، تعويض قطعات مصرفی ذيل انجام می گيرد:
تعويض روغن موتور- 
تعويض فيلترها )هوا، روغن، سوخت(- 
تعويض شمع موتور- 
تعويض لنت ترمز جلو- 
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تعويض تسمه تايمينگ- 

تعميرات فنی خودرو-�
مشتركينی كه اين خدمات را در قالب كارت طاليی 2- 3- 4 ستاره خريداری می كنند، در صورت بروز هرگونه ايراد فنی در خودرو، می توانند با مراجعه به نمايندگی های مجاز 
تعميرات خودروی خود را طبق ضوابط امداد خودرو ايران و استانداردهای تعميراتی گروه صنعتی ايران خودرو انجام دهند. در اين خدمت كارشناسان امداد خودرو ايران بطور 
مستمر فرآيند انجام تعميرات خودرو را در نمايندگی های مجاز گروه صنعتی ايران خودرو نظارت كرده و در نهايت پس از اطمينان از كيفيت خدمات، خودرو را به مشتری 

تحويل می دهند.

ارائه چهار حلقه الستيک-�
اين خدمت با هدف آسايش و بهبود ايمنی سفرهای مشتركين امداد خودرو ايران در نظر گرفته شده است. مشتركين كارت طاليی 4 ستاره می توانند از خدمات تعويض چهار 

حلقه الستيك پس از طی مسافت ۶۰۰۰۰ كيلومتر در طول يك دوره اشتراک بهره مند گردند.

جذب و تمدید اشتراک-�
كليه خودروهای سواری توليد گروه صنعتی ايران خودرو تا ۱۰ سال از زمان توليد می توانند طبق ضوابط شركت برای تمديد كارت طاليی در هر سال اقدام نمايند. در صورتی كه 
مشتركين كارت طاليی قبل از اتمام اشتراک، مشمول شرايط تمديد باشند، نيازی به بازديد از خودرو نمی باشد، ليكن در صورت اتمام اعتبار اشتراک، صدور انواع كارت طاليی، 
بعد از بازديد و تأييد كارشناس مبنی بر سالمت خودرو، تمديد اشتراک مطابق ضوابط انجام خواهد شد. مدت اعتبار اشتراک امداد سيار خودروهای صفر كيلومتر توليدی شركت 

ايران خودرو كه به اشتراک امداد خودرو ايران درآمده اند، دو سال می باشد.
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4- سایر خدمات

شركت امداد خودرو ايران مفتخر است عالوه بر ارائه خدمات ذكر شده در بخش های قبل، امكانات بيشتری را در اختيار متقاضيان قرار دهد.

مركز پاسخگویی-�
مركز پاسخگويی امداد خودرو ايران با هدف هدايت و پاسخگويی به خواسته های تعريف شده مشتريان به شرح زير ايجاد گرديد:

تعيين نوبت مراجعه به نمايندگی های مجاز--
تعيين نوبت خدمت سرويس در محل )اتو كليك( و امداد گلس--
ثبت شكايات گروه صنعتی ايران خودرو--
ارائه خدمات بازاريابی و فروش--
اين مركز در حال حاضر، عالوه بر پاسخگويی به نيازهای فوق الذكر مرتبط با گروه صنعتی ايران خودرو، امكان ارائه خدمات به شرح زير را برای سازمان ها و شركت های --

ديگر فراهم نموده است :
ميزبانی هوشمندانه مركز پاسخگوئی--
ساماندهی ارائه خدمات به مشتری در كوتاه ترين زمان ممكن و سهولت استفاده از خدمات ارائه شده--
اخذ بازخورد از مشتريان در رابطه با محصوالت و خدمات در راستای بهبود كيفيت مستمر--
ايجاد بانك جامع اطالعاتی مشتريان--

امدادهاى مناسبتی-�
شركت امداد خودرو ايران به منظور ارائه خدمات در مناسبت های خاص، نسبت به ارائه خدمات ويژه به مشتريان اقدام می نمايد. انواع امدادهای مناسبتی:

امداد نوروزی--
امداد تابستانی--
امداد زمستانی--
امداد رسانی در طرح اربعين حسينی)ع(--
امداد طرح سالگرد رحلت حضرت امام )ره(--
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امداد رسانی در زمان بروز سوانح غير مترقبه--

مركز مشاوره فنی-�
با توجه به اهميت بسط و گسترش آگاهی و اطالعات عمومی خودرو و در راستای سياست های كلی گروه صنعتی ايران خودرو، شركت امداد خودرو ايران مركز مشاوره فنی 
خود را راه اندازی نموده است. شما می توانيد در هر ساعت از شبانه روز با شماره تلفن اين مركز تماس گرفته و سئواالت فنی خود را در خصوص كليه محصوالت سواری توليدی 
گروه صنعتی ايران خودرو مطرح فرمائيد. سيستم تلفن گويا، سئوال شما را ضبط می نمايد و پس از طرح در كارگروه های تخصصی كه بدين منظور تشكيل گرديده است در 

كوتاه ترين زمان ممكن پس از تماس، بهترين و كامل ترين پاسخ را در اختيارتان قرار می دهد.

پایگاه ثابت امدادى-�
با توجه به اهميت امدادرسانی در جاده های پر تردد كشور، اين شركت از طريق حضور ثابت و تمام وقت در محورهای اصلی، خدمات تعميرگاهی سبك، فروش قطعات، انجام 

سرويس های دوره ای و فروش اشتراک را به مشتريان، از طريق پايگاه های ثابت امدادی ارائه می نمايد.

جهت اطالع از آدرس پايگاه های ثابت امدادی به سايت شركت www.096440.ir  مراجعه فرماييد.
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هشدار
مراقب سودجویان باشيد

هشدار امداد خودرو ايران برای جلوگيری از سوء استفاده امدادهای متفرقه و غير استاندارد:
محصوالت ايران خودرو دارای دو سال اشتراک امدادی رايگان می باشند، در صورت هرگونه تماس شركت های متفرقه با شما جهت راهنمايی و ترغيب به خريد كارت - ۱

اشتراک، از طريق سايت شركت يا تماس با ۰۹۶44۰ از اصالت آنها اطمينان حاصل نمائيد.
شماره پيامك امداد خودرو ايران3۰۰۰3۰ می باشد.- 2
هنگام دريافت خدمت و اعزام امدادگر از سوی امداد خودرو ايران، هويت امدادگر تنها از طريق كد و كارت شناسايی و استفاده از آرم )لوگوی( احراز می گردد.- 3
فاكتور خدمات ارائه شده را جهت اطمينان خاطر دريافت نماييد.- 4
تمام قطعات مورد استفاده امدادگران، قطعات اصلی محصوالت ايران خودرو در بسته بندی ايساكو با برچسب اطمينان می باشد.- ۵

آدرس دفتر مركزى شركت:
تهران، خيابان شيخ بهايی شمالی، باالتر از ميدان شيخ بهايی، شماره 2۸ صندوق پستی  ۹۶44 - ۱3۱۸۵ 

جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتريان گروه صنعتی ايران خودرو، شركت امداد خودرو ايران عالوه بر دفتر تهران، دارای ۱۰ دفتر منطقه ای در شهرهای آذربايجان، اصفهان، اهواز، 
رشت، ساری، شيراز، كرمان، مشهد، همدان و دفتر حومه تهران می باشد. جهت اطالع از آدرس و شماره تلفن دفاتر منطقه ای به سايت شركت مراجعه فرماييد.

www.096440.ir
www.emdadkhodro.com  
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راهنمای محصول و گارانتی
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از
- امکانات خودرو و نحوه استفاده بهینه از آن

- ضوابط استفاده از خدمات گارانتی
- شرایط بهره مندی از خدمات امداد خودرو

تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، بزرگراه شهید لشگری

کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره 1

کد پستی 1۳۸۹۹1۳۶۵۷  
تلفن: 4۸۹01 )021(

نمابر: 1- 44۹۳4000 )021(
مرکز پیامک: ۳000۳

info@ikco.ir :پست الكترونیكی
www.ikco.ir  :پایگاه اینترنتی
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