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مالکمحترم،ارایهکاملخدماتگارانتیمنوطبهانجاممنظمسرویسهایدورهایمیباشد.
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دیباچه

ازشمامتشکریم. تولیداتشرکتمدیرانخودرو میان از انتخابوخریدخودرویجدیدتان بابت
دفترچهراهنمایحاضر،کلیهعملکردهاوقابلیتهایخودرویشماراتوضیحمیدهد.جهتاستفاده

ونگهداریصحیحازخودرویخود،لطفامحتویاتایندفترچهرابهدقتمطالعهنمایید.

پسازمطالعهبهتراستدفترچهراجهتمراجعاتبعدیدرداخلخودرونگهداریکنید.درصورت
فروشوواگذاریخودرو،جهتاستفادهمالکجدیدازاطالعاتدفترچه،آنراهمراهخودروتحویل

ویدهید.

حقایجادهرگونهتغییراتدرطراحیوامکاناتوویژگیهایخودروهاویاافزودنیابهبودامکانات
موجوددرخودروهابدونایجادهرگونهتعهدومسوولیتی،برایشرکتمدیرانخودرومحفوظاست.

بستهبهمدلخودرویشما،احتماالبرخیامکاناتوویژگیهایتوضیحدادهشدهدرایندفترچه،با
خودرویشمامتفاوتخواهدبود.

ارایه با و بوده مدیرانخودرو تاییدشرکتخودروسازی مورد مدیرانخودرو، مجاز نمایندگیهای
مجاز، نمایندگیهای که باشید داشته یاد به درخدمتشماهستند. وحرفهای، باکیفیت خدمات
میباشند. آموزشدیده تکنسینهای دارای و میشناسند دیگری هرکس از بهتر را شما خودروی

قطعاتیدکیاصلیارایهشدهتوسطآنها،تضمینیبرایکسبرضایتشماست.

جهتکسباطالعاتبیشترمیتوانیدبهدرگاهاینترنتیمابهآدرس:www.mvmco.irمراجعهکنید.

کلیهحقوقایناثرمحفوظاست.تکثیریاکپیبرداریتمامویابخشیازآن،بدونکسبمجوزکتبی
ازشرکتخودروسازیمدیرانخودروممنوعمیباشد.
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راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22 - ف

۱-۱ روش دسترسی به مطالب

جهتدسترســیبهشــمارهصفحاتومطالبموردنظرتان،میتوانیدازدوروشزیراســتفادهکنید:

فهرستها
فهرســتفصــولدرصفحــه2قــرارگرفتــهاســتکــهمــیتوانیــدبــامراجعــهبــهآن،لیســتفصــل

هــایموجــوددردفترچــهوشــمارهصفحــاتآنهــارامشــاهدهکنیــد.
پــسازپیــداکــردنشــمارهصفحــهفصــلمــوردنظــر،بــهفهرســتمحتویــاتآنکــهدرصفحــه
اولهمــانفصــلقــراردارد،مراجعــهکنیــدتــاموقعیــتوشــمارهصفحــهمطالــبمــوردنظرتــان

درهمــانفصــلرابــهدســتآوریــد.

فهرستتصویری
هــدفازگنجانــدنفهرســتتصویــری،ارائــهیــکدیــدکلــیازخــودروبــهخواننــدهمیباشــد.اگــر
آشــناییکافــیبــهاســامیتجهیــزاتوامکانــاتخــودرونداشــتهباشــید،فهرســتتصویــریمــی

توانــدکمــکبزرگــیبــرایپیــداکــردنشــمارهصفحــهمــوردنظرتــانباشــد.

مقدمه
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ل اول
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف

اینعالمتاعالمهشداردرخصوصعملیاستکهمیتواندباعثبروزآسیبهایشدیدبدنیویاحتیمرگ
شود.ازانجامدادناینعملپرهیزنمودهوبراساسراهنمائیهایارائهشدهاقدامکنید.

اینعالمتبرایاعالماخطاردرخصوصعملیاستکهمیتواندباعثایجادجراحاتبدنیویاخرابیخودرو
،یاکاهشعمرمفیدوسیلهنقلیهتانشود.

اینعالمتجهتدادنتذکردرخصوصقوانینحافظتازمحیطزیستویادآوریبازیافتومعدومکردن
ضایعاتمیباشد.درصورتعدمرعایتایننکاتباعثآلودگیمحیطزیستخواهیدشد.

۲-۱ هشدار، اخطار و توجه

درایندفترچهجهتجلبتوجهشمانسبتبهاهمیتبرخیموارداحتیاطی،ازعالئمزیراستفادهشده
است.

برایبهحداقلرساندنخطراتاحتمالی،راهنماییهایقیدشدهدراینهشدارهاراقبلازاقدامبه
رانندگیویااستفادهازتجهیزاتوامکاناتخودرو،بادقتمطالعهکنید.

رعایتاینتذکراتدرراستایحفظایمنیخودتانوخودرودارایاهمیتویژهایاست.مطمئنشوید
کهعالوهبرخودتان،سرنشینانخودرونیزمواردفوقرارعایتمیکنند.رعایتکردناحتیاطهاو

هشدارهاباعثمیشودکهخودرویشمادرشرایطمناسبیباقیبماند.

حفاظت از محیط زیست 

هشدار

توجه

 هشدار ایمنی
اصالانجامندهید.

مقدمه
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3-۱  بازدید قبل از تحویل خودرو

نمایندگیهایمجازمدیرانخودرو،خودرویشماراقبلازتحویل،برطبقضوابطوآییننامهوبر
اساسجداولمخصوصموردبازدیدقرارمیدهند.نمایندگیفروشپسازثبتزمانتحویلخودرو،

اسنادآنرابهگواهیرسیدمشتریوکارتبازدیدوتحویلخودروپیوستومهرخواهدنمود.
قبلازامضابرگرسیدمشتریتوسطشما،نمایندگیمجازآموزشهاییراجعبهعملکٌردکلیخودرو
وبرخیاطالعاتاولیهدرارتباطباویژگیهاونیزنحوهاستفادهصحیحازخودرورابرطبقکارت

تحویلخودروارایهخواهدداد.

تایید عملکرد موارد مورد بررسی ردیف طبقه بندی
خیر بله عملکردعادیموتور 1

عملکرد 
کلی

خیر بله ــک، ــنهیدرولی ــز،روغ ــعترم ــور،مای ــنموت روغ
مایــعخنککننــده،باتــری،مایــعشیشهشــوی 2

خیر بله شــمارهشاســی)VIN(،شــمارهموتــور،پــالک
شناســایی 3

خیر بله مجموعهسوییچهایخودرو 4

خیر بله

چراغهــایجلــو،چراغهــایراهنمــا،چراغهــای
ــز،چــراغ ــی،چــراغترم ــایداخل مهشــکن،چراغه
ــه،چــراغ ــدهعقــب،چــراغعقــب،چــراغمطالع دن

رویدرب،چراغهــایرویداشــبورد

5

خیر بله شیشهجلوورنگبدنه 6

خیر بله سرعتسنج،درجهوکیلومترشمار 7

خیر بله الستیکزاپاس،جک،ابزارودفترچهراهنما 8

خیر بله ــر، ــدکول ــدک،کلی ــی،فن ــدایمن ــی،کمربن صندل
جعبــهداشــبوردوآفتابگیــر 9

خیر بله
شیشــهباالبرهــا،آینــهبغــل،بــرفپاککنهــا،
شیشهشــورها،بوق،سانروف،سیستمکمکیپارک،

تلفن،سیستمصوتیوآنتن
10

چک لیست تحویل خودرو

ل اول
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22 - ف
مقدمه
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ارایه 
اطالعات 

اولیه درباره 
نحوه استفاده

خیربلهلزوماستفادهازبنزینباعدداکتان93وباالتر1

خیربلهنحوهاستفادهازخودرودردورهیآببندی2

خیربلهعملکردکلیهچراغهایخودرو3

خیربلهآموزشوشناختچراغهایاخطار4

خیربلهجداولزمانیوکیلومتریسرویسها5

خیربلهسرویسهایتابستانهوزمستانه6

شــناختکامــلازسیســتمخنککننــدهومایع7
خیربلهخنککننده

خیربلهاستفادهصحیحازسیستمتهویهمطبوع8

خیربلهاحتیاطهایالزمدرزماناستارت9

خیربلهاستفادهصحیحازسیستمصوتی10
امضامسوولفروش:تاریخ:امضامشتری:تاریخ:

ل اول
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
مقدمه
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گواهی رسید مشتری

مدلخودرو:

:)VIN(شمارهشاسیخودرو

شمارهموتوریاگیربکس:

شمارهثبتخودرو:

محلمهرنمایندگی:

امضانمایندگی:

تاریختحویل:

ناممالک:

آدرس:

ایمیل:

تلفن:

مواردزیرتحویلاینجانبشدهاست:
خودرو	 
دفترچهراهنمایمشتری	 
فرمبازدیدقبلازتحویل	 

امضامشتری:

امضانمایندگی:

ل اول
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22 - ف
مقدمه
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4-۱ ایجاد تغییر و اصالح غیرمجاز بر روی خودرو

قطعاتیدکی،تجهیزاتولوازمجانبیغیراصلیوغیرشرکتیبصورتگستردهدربازاردردسترس
میباشند.استفادهازقطعاتولوازمیکهخارجازشبکهخدماتپسازفروششرکتمدیرانخودرو
توزیعوعرضهمیشوند،میتواندبهطورقابلتوجهیبررویایمنیخودرویشماتاثیرمنفیبگذارد
کهشرکتمدیرانخودروهیچگونهمسوولیتیدرقبالآنهانداشتهوقطعهموردنظروهزینهتعویض

آنراگارانتینخواهدکرد.

بررویخودرویخودبههیچعنوانقطعاتیدکیویاتجهیزاتجانبی)آپشن(غیرشرکتینصب
نکنید.درغیراینصورتممکناستکارآیی،عملکردوعمرمفیدخودرویتانتحتتأثیرقراربگیرد.
نصببرخیتجهیزاتجانبیباعثنقضقوانیناجتماعیودولتینیزمیشودوشرکتمدیرانخودرو

هیچگونهخدماتگارانتیدرخصوصاینقطعاتوتعویضآنهاارائهنخواهدکرد.

ازایجادهرگونهتغییرواصالحغیرمجازبررویخودرویخودجداخودداریکنید،چراکهایمنیخودرورا
تحتتأثیرقراردادهوممکناستباعثبروزسوانحمنجربهجراحتوحتیمرگشود.

هشدار

ل اول
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
مقدمه
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فصل ۲
داشبورد

2-1................. 25 اجزای روی داشبورد 
25مدلمجهزبهگیربکساتوماتیک.................
27مدلمجهزبهگیربکسدستی................

29صفحه کیلومتر ..........................2-2
30درجهسرعتسنج..............................
31دورسنجموتور...................................
32درجهبنزین.....................................

32درجهدمایآبموتور............................
34نمایشگرچندمنظوره.......................

42چراغ های نشانگر و هشدار ........2-3
42چراغاخطارکمربندراننده.....................
42چراغهشدارسیستمترمز......................

43نشانگرچراغکوچک.............................
43چراغنشانگرترمزدستی........................
43چراغهشدارسیستمترمز.....................
44چراغهشداردمایآبموتور............
چــراغهشــدارایــرادگیربکــس
45)اتوماتیک(........................................

45چراغآچار)چراغسرویس(.................
چراغنشانگرکروزکنترل

46)درصورتتجهیز(..............................................

46چراغهشدارفشارروغنموتور................

46چراغنشانگرراهنما.................................

47چراغاخطاراتمامسوخت.................

........................ هوا هشدارکیسه 47چراغ

48چراغنشانگرنورباال............................

48چراغنشانگرمهشکنعقب...............
..EPC48چراغهشدارسیستمانژکتوری

48چراغهشدارایرادموتور.......................

49چراغباتری................................................
ESPچراغاخطارسیستم

)درصورتتجهیز(................................
 ESPچراغنشانگرغیرفعالشدن

)درصورتتجهیز(................................

49

چراغاخطارکمبودنبادتایر
)درصورتتجهیز(.................................

49

چراغاخطارکمربندسرنشینجلو
50)درصورتتجهیز(..................................

50
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کلیدبوق)کیسههواراننده(1

صفحهکیلومتر2

سوئیچموتور3

دستهبرفپاککن4

دریچههوایوسط5

سیستمصوتیوتصویری6

کلیدهایکنترلتهویههوایمطبوع7

جعبهداشبورد8

کیسههواسرنشینجلو9

10USBدرگاه

کلیدفالشر
کلیدغیرفعالکردن

تجهیز( صورت  ESP)در 

محفظه جلوی دسته  دنده13

خروجیبرق12ولت14

پدالگاز15

پدالترمز16

اهرمبازکردندربموتور17

۱-۲ داشبورد
مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک

11
12

www.nasicoelec.ir



رد
بو
ش
دا

ل دوم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22    - ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 26

دریچهبخارگیرشیشهدرب1

دریچههوایکناری2

دریچهبخارگیرشیشهجلو3

دستهچراغوراهنما4

کلیدهایکنترلسیستمصوتی5
وتنظیماتسیستمها

غربیلکفرمان6

کلیدهایکروزکنترل7

جالیوانیجلو8

جاسیگاری)درصورتتجهیز(
اهرمترمزدستی

دستهدنده11

اهرمتنظیمغربیلکفرمان12

کلیدتنظیمآینههایجانبی13

کلیدتنظیمارتفاعنورجلو14

دربجعبهفیوزداشبورد15

9
10
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مدل مجهز به گیربکس دستی

صفحهکیلومتر1

کلیدبوقوکیسههواراننده2

سوئیچموتور3

دستهبرفپاککن4

دریچههوایوسطی5

سیستمصوتی6

صفحهکنترلتهویهمطبوع7

جعبهداشبورد8

کیسههواسرنشینجلو9

10ESPکلیدقطعکن

12Vخروجیبرق
محفظهاشیا

کلیدفالشر13

فندک14

حسگردمایداخلکابین15

محفظهاشیا16

دستگیرهبازکندربموتور17

11
12

www.nasicoelec.ir



رد
بو
ش
دا

ل دوم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22    - ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 28

دریچهبخارگیرشیشهدرب1

دریچههوایکناری2

دریچهبخارگیرشیشهجلو3

دستهچراغوبرفپاککن4

کلیدهایکنترلسیستمصوتی5
وتنظیماتبرخیسیستمهایخودرو

غربیلکفرمان6

کلیدهایکروزکنترل7
)درصورتتجهیز(

جالیوانیجلو
جاسیگاری)درصورتتجهیز(

اهرمترمزدستی10
دستهدنده

اهرمتنظیمغربیلکفرمان12

کلیدتنظیمآینههایجانبی13

کلیدتنظیمارتفاعنورجلو14

دربجعبهفیوزداشبورد15

8
9
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۲-۲  صفحه کیلومتر

سرعتسنج1

نشانگرراهنمایچپ2

نمایشگرچندمنظوره3

دورسنجموتور4

چراغهایهشدارونشانگر5

درجهبنزین6

درجهآبموتور7

اطالعاتنمایشدادهشدهدرتصویرفوقبهعنوانمرجعمیباشدوممکناستصفحهکیلومترخودروی	 
شمامتفاوتباشد.

توجه
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توسط لحظه هر در خودرو حرکت سرعت 
شاخصسرعتسنجبرحسبکیلومتربرساعت

Km/h خواهدبود.

بوق اخطار افزایش سرعت
بوق اخطار افزایش سرعت قابل تنظیم )در صورت تجهیز(

وقتیکهسرعتخودروازمقدارتنظیمشدهدرپنلکیلومترافزایشیابد،3مرتبهآالرمافزایشسرعت
بهصداخواهدآمدوعددتنظیمشدهدرنمایشگرصفحهکیلومترنمایشدادهمیشود.پساز3ثانیه

چشمکزدننشانگراخطارسرعت،نمایشگرپنلکیلومتربهحالتاولیهبرمیگردد.
اگرسرعتتنظیمشدهبرایحالتبوقاخطاربازتنظیمشودومقدارسرعتدیگریجایگزینشده

باشد،بهمحضرسیدنسرعتخودروبهمقدارتنظیمشدهسیستمبوقاخطارخواهدزد.
برایتنظیمسرعتبهبخشتنظیمبوقاخطارافزایشسرعتدرهمینفصلمراجعهکنید. 

آالرم اخطار افزایش سرعت
آالرم اخطار افزایش سرعت غیر قابل تنظیم )در صورت تجهیز(

وقتیکهسرعتخودروبهبیشاز120km/hبرسد،بوقاخطارافزایشسرعتبهطورممتدبهصدا
درمیآیدوحداکثرسرعتمجازدرنمایشگرصفحهکیلومتربهطوردائمبهنمایشدرخواهدآمد.اگر

سرعتخودروکمتراز115km/hشود،بوقاخطارافزایشسرعتقطعمیگردد.
اگرمجدداسرعتخودروبیشتراز120km/hشود،بوقاخطارافزایشسرعتبهصدادرخواهدآمد.

 

درجه سرعت سنج
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اندازهالستیکخودروبررویمقدارسرعتنشاندادهشدهتوسطسرعتسنجتاثیرگذاراست،لذااز	 
الستیکهایاصلیشرکتمدیرانخودرووبااندازهاستاندارداستفادهکنید.درغیراینصورت،سرعت

خودروبهصورتواقعینشاندادهنخواهدشد.

توجه

هر در موتور چرخش سرعت موتور، دورسنج
دقیقهرانمایشمیدهد.عددنمایشدادهشده
تا کنید ضرب 1000 در باید را درجه توسط
بر )دور rpm حسب بر موتور چرخش سرعت

دقیقه(بهدستآید.
بیانگر موتور دورسنج روی رنگ قرمز ناحیه
برای فقط میتوان که میباشد دوری حداکثر
لحظهایکوتاهدورموتوررابهآنحدرساند،آن
همبهشرطیکهدورهیآببندیخودروبهاتمام

رسیدهباشدودمایموتوردرحدنرمالباشد.

دور سنج موتور

اجازهندهیدعقربهدورسنجموتوربهمدتزیاددرناحیهقرمزرنگقرارگیرد،زیراباعثآسیبدیدگیشدید	 
موتورمیشود.

دردورهآببندیخودرو،اجازهندهیدسرعتحرکتازRPM 7000 تجاوزکند.	 

توجه
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درجهدمایآبموتور 
درجهدمایآبموتور،پسازبازشدنسوئیچ،

دمایآبموتوررانمایشخواهدداد.

درشرایطینظیرشتابگیری،ترمزشدید،پیچیدنناگهانیویارانندگیدرجادههایشیبدار،ممکناست	 

درجهبنزینصحیحنشانندهد.

درجهبنزینمقدارباقیماندهبنزیندرداخلباک
مقدار بنزین آمپر اینکه برای نشانمیدهد. را
صحیحرانشاندهد،خودرورادریکمکانصاف

پاککردهوسوئیچرابازکنید.
-ظرفیتباک:50لیتر

زمانیکهعقربهدرجهبنزینبررویحرفEیااطرافآن)ناحیهقرمزرنگ(برسدویااینکهچراغ
اخطاراتمامسوختروشنشود،یعنیمقداربنزینموجوددرباککافینمیباشدودراولینفرصت

اقدامبهسوختگیریکنید.

توجه

درجه بنزین

� دمای پایین )عقربه بر روی C یا اطراف آن قرار گیرد(
زمانیکهموتورشروعبهگرمشدنمیکند،ممکناستعقربهبهمدتکوتاهیدراینناحیهقرار
بگیرد.دراینشرایطدمایی،موتورنبایدبادورباالکارکند،عالوهبراینبارواردهبهموتورنیزنباید

زیادباشد.
اگرعقربهبهمدتزیادیدراینناحیهثابتبماند،دراسرعوقتجهتبازدیدوتعمیربهیکیاز

نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.
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� دمای عادی )عقربه بین C و H قرار گیرد(
دررانندگیهایعادیوصحیح،عقربهدراینناحیهقرارمیگیرد.اگردمایهوایمحیطباالبودهو

یابارواردهبهموتورزیادباشد،احتماالعقربهدرنواحیباالترقرارخواهدگرفت.
تازمانیکهچراغهشداردمایآبروشننشدهباشد،میتوانیدبهرانندگیادامهدهید.

� دمای بیش از حد )عقربه بر روی H یا باالتر از آن قرار گیرد(
زمانیکهعقربهبهناحیهقرمزرنگیاناحیهدماباالبرسد،چراغهشداردمایآبروشنخواهدشد
واینیعنیموتوربیشازحدداغشدهاست.درصورتمواجهشدنبااینشرایط،بالفاصلهخودرورا
متوقفکردهواجازهدهیدبهمدتچنددقیقهدردورآرامکارکند.سپسموتورراخاموشکردهو
پسازخنکشدنآنبهدنبالعلتجوشآوردنموتوربگردید.اگرموفقبهیافتنعلتنشدید،با

امدادمجازمدیرانخودروتماسبگیرید.

اگرموتورجوشآوردهاست،بههیچعنواندربمخزنانبساطرابازنکنید.	 
هشدار
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در را مختلفی اطالعات چندمنظوره، نمایشگر
ارتباطباشرایطموجودبهرانندهارائهمیکند.

نمایشساعت  :A ناحیه
و ای لحظه ،سرعتخودرو،مصرفسوخت موقتی اخطارافزایشسرعت،کیلومتر مقدار  :B ناحیه 

مصرفسوختمیانگینرانمایشمیدهد.
نمایشمقداربنزین :C ناحیه

نمایشکیلومترکلیخودرو :D ناحیه
نمایشوضعیتبازبودندربهایخودرو،اطالعاتسیستمهشداردندهعقبومیزانفشارباد :E ناحیه

تایرها
نمایشدندهفعال)درخودرویگیربکساتوماتیک( :F ناحیه 

نمایشدرجهدمایآبموتور  :G ناحیه 

نمایشگر چند منظوره
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محدودهقابلنمایشبرایمصرفسوختلحظهای
20-0لیتردرهر100کیلومتر)100Km/L(می
بیشتر شما لحظهای سوخت مصرف اگر باشد.
را 20 عدد ثابت طور به نمایشگر باشد، 20 از

نمایشخواهدداد.

فعلی وضعیت و دنده دسته قرارگیری موقعیت
گیربکسرانشانمیدهد.

برروی منظوره چند نمایشگر تنظیم دکمه
غربیلکفرمانقرارگرفتهاست.

پنل در نمایش قابل لحظهای سوخت مصرف باشد 3 Km/h از بیشتر خودرو حرکت سرعت اگر
کیلومترشمارخواهدبود.

میزانمصرفسوختلحظهایدرحافظهسیستمذخیرهنمیشود.

 • موقعیت دسته دنده )در مدل مجهزبه گیربکس اتوماتیک(

 • مصرف سوخت لحظه ای

تغییر دادن و تعویض کردن نمایش آیتم ها

www.nasicoelec.irآیتم های صفحه نمایش چند منظوره



رد
بو
ش
دا

ل دوم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22    - ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 36

مصرفسوختمتوسطرامیتوانبهعنوانمرجعی
برایمحاسبهمقدارسوختمصرفیتلقیکرد.

دکمه سوخت، مصرف میانگین کردن صفر برای
تنظیمرویپنلکیلومترشماررافشاردادهونگه

دارید.

مقدارسرعتلحظهایخودرورانمایشمیدهد.
220 تا 0 از خودرو سرعت نمایش محدوده
حتی باشد.و می ساعت( بر )کیلومتر KM/H
KM/H220زمانیکهسرعتخودروبیشتراز
KM/220باشدنیزسرعتنمایشدادهشدهدر

Hرا نشان نمی دهد و سرعت های باالی 220 را 
نشان نمی دهد.

افزایشسرعتبیشازمقدارمجازراهشدارمیدهد.
در سرعت افزایش اخطار بوق کردن تنظیم برای

نمایشگرچندمنظورهبهروشزیراقدامکنید:

• مصرف سوخت متوسط

0سرعت خودرو

0آالرم اخطار افزایش سرعت

www.nasicoelec.ir
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1-صفحهنمایشتنظیمسرعتراانتخابکردهو
دکمهتنظیماتنمایشگررافشاردادهونگهدارید.
پنل تنظیمات دکمه ای لحظه فشردن با -2
افزایشسرعتجهتبوقاخطار کنترل،مقدار

قابلتنظیمیاغیرفعالشدنمیباشد.
سرعتقابلتنظیمجهتبوقاخطاراز30تا

130کیلومتربرساعتمیباشد.
3-پسازانتخابسرعتموردنظربرایشروع
اخطار،5ثانیهصبرکنیدتاتنظیماتخاتمهیابد.

9/999-0 محدوده در موقت شده طی مسافت
طی مسافت اگر و باشد می نمایش قابل  KM

شمار ،کیلومتر کند تجاوز محدوده این از شده
شمارش به شروع ابتدا از مجددا و شده صفر

خواهدکرد.
تنظیم ،دکمه برایصفرکردنکیلومترموقتی

رویغربیلکفرمانرافشاردادهونگهدارید.

تذکر:اگرهنگامتنظیماتتا5ثانیههیچاقدامیصورتنگیردنمایشگرازمنویتنظیمخارجمیشود.

0 تنظیم بوق اخطار افزایش سرعت )در صورت تجهیز(

0کیلومتر طی شده موقت

www.nasicoelec.ir
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حداکثرمسافتتخمینیکهمیتوانبامقداربنزین
موجوددرباکطیکردرانمایشمیدهد.

اینمسافتبراساسمیانگینمصرفسوختشما
طی مسافت مقدار بنابراین است. شده محاسبه
داده نشان مسافت مقدار با میتواند واقعی شده

شدهمتفاوتباشد.

اگرمقدارکمیبنزینبهباکاضافهکنید،مسافتمحاسبهشدهبازیابینخواهدشد.	 
درزمانسوختگیری،موتورراخاموشکنید.اگرموتورراخاموشنکنید،مقدارمسافتمحاسبهشده	 

بازیابینخواهدشد.

توجه

 • مسافت قابل حرکت

اگرسوئیچبازبودهودستهدندهدرموقعیتدنده
قادر نمایشگر باشد،صفحه داشته قرار )R(عقب
خواهدبودتااطالعاتدریافتیازراداردندهعقب

وحسگرهایدندهعقبرانمایشدهد.
سیستم قسمت به بیشتر اطالعات کسب برای
مراجعه 4 فصل در عقب دنده دهنده هشدار

کنید.

• اطالعات حسگرهای دنده عقب

www.nasicoelec.ir
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24 صورت به نمایشگر صفحه توسط زمان
تنظیم قابل و شود می داده نمایش ساعته
صفحه توسط ویا نمایشگر تنظیم دکمه توسط
نمایشگرسیستمصوتیمیباشد.برایمشاهده
روشتنظیمساعتبااستفادهازصفحهنمایشگر
سیستمصوتیبهبخش"تنظیماتزبانوساعت"

درادامههمینفصلمراجعهکنید.

• ساعت

1-بافشاردادندکمهتنظیم،واردصفحهمربوطبه
تنظیمساعتشوید.

2-دکمهتنظیمرافشاردادهونگهداریدتاعدد
قابلتنظیم انتخابو بهحالت بهساعت مربوط

درآید.
اکنونباهربارفشارلحظهایدکمهتنظیم،ساعت
یکعددافزایشمییابد.بافشاردادنونگهداشتن
دکمه،عددساعتبهطورمتوالیافزایشخواهد

یافت.

3-پسازتنظیمعددمربوطبهساعتبهمدت5ثانیهصبرکنیدوهیچاقدامیانجامندهیدتاسیستم
بهطورخودکارواردقسمتتنظیمدقیقهشود.

دراینمرحلهباهربارفشارلحظهایدکمهتنظیم،بهشمارهدقیقههایکعددافزودهمیشود.بافشاردادن
ونگهداشتندکمه،عددمربوطبهدقیقههابهطورمتوالیافزایشخواهدیافت.

4-پسازتنظیمدقیقه،5ثانیهصبرکنیدتاتنظیماتبهطورخودکارذخیرهشود.

روشتنظیمساعتبااستفادهازدکمهتنظیمصفحهنمایشگر)واقعبررویغربیلکفرمان(بهشرح
ذیلمیباشد:

www.nasicoelec.ir



رد
بو
ش
دا

ل دوم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22    - ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 40

درصورتبازماندنویابهطورکاملبستهنشدندربهاحرکتنکنید.چراکهممکناستدرببهطور	 
ناگهانیبازشدهوسرنشینبهبیرونپرتابشود.

هشدار

• کیلومتر طی شده کلی خودرو
بازه در خودرو توسط شده طی کل مسافت

999999Km-0نمایشدادهمیشود.
حداکثر به خودرو کلی کیلومتر که صورتی در
مقدارخودبرسد،عدد999999Kmبهطوردایم

وثابتنمایشدادهخواهدشد.

دربهایخودرو، از یک هر بازشدن درصورت
صفحهنمایشگروضعیتموجودآنهارانشانخواهد

داد.

اگرسرعتحرکتخودروکمتراز5Km/hباشدویکیاچنددرببهطورکاملبستهنشدهباشد،صفحه
نمایشگربازبودندربمربوطهرانمایشخواهدداد.وقتیکهسرعتخودرواز5Km/hفراتررفت،بوق
اخطار،سهبارمتوالیبهصدادرآمدهوصفحهنمایشگر،بازبودندربمربوطهراباچشمکزدنبه

رانندهاطالعخواهدداد.

 • نمایش وضعیت درب ها
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فشار بادالستیک ها

آالرم تعویض دنده )برای مدل مجهز به گیربکس دستی(

اطالعاتفشاربادالستیکهاپسازایجادشرایط
الزمدرنمایشگرنشاندادهمیشود.

باافزایشیاکاهشدندهطبقشرایطسرعتخودرو
ودورموتور،اطالعاتنمایشگررانندهراازوضعیت
تعویضدندهآگاهمیسازد.اگردندهانتخابشده
شود. انتخاب باید که ای دنده با راننده توسط
همخوانیداشتهباشد،فقطاطالعاتدندهمورد
نظردرنمایشگرنشاندادهمیشود.ولیاگردنده
نداشته نظرهمخوانی مورد دنده با انتخابشده
و آورده بهصدادر را اخطار بوق ،نمایشگر باشد
اطالعاتدندهموردنظردرپنلکیلومترنمایش

دادهمیشود.
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3-۲  چراغ های نشانگر و هشدار
اطــالعرســانیبــهراننــدهدرخصــوصوضعیــتکارکــردخــودروتوســطچــراغهــاینشــانگر
صــورتمیپذیــرد.چراغهــایهشــدارجهــتاعــالمهشــداربــهراننــدهدرزمــانبــروزایــرادی
کــهمیتوانــدآســیبجــدیبــهخــودروواردکنــد،مــورداســتفادهقــرارمیگیرنــد.بــهمحــض
اینکــهسیســتمخاصــیازخــودرودچــارمشــکلشــود،چــراغهشــدارمربــوطبــهآنسیســتم

روشــنشــدهیــاچشــمکخواهــدزد.
ــتمها ــیسیس ــودارزیاب ــتخ ــدارجه ــایهش ــیازچراغه ــوئیچ،بعض ــدنس ــازش ــسازب پ
بــهمــدتچنــدثانیــهروشــنخواهنــدشــد.چنانچــههــرکــدامازچراغهــایهشــدارروشــن
نشــودویــااینکــهپــسازروشــنشــدنموتــورهمچنــانروشــنبمانــدویــاچشــمکبزنــد،
جهــتبازدیــدویــاتعمیــرسیســتممربوطــهبــهیکــیازنمایندگیهــایمجــازمدیــرانخــودرو

مراجعــهکنیــد.

چراغ اخطار کمربند راننده
پسازبازشدنسوئیچ،چنانچهکمربندرانندهقفلنشدهویابهخوبیبستهنشدهباشد،
25 Km/hچراغاخطارکمربندبهطورمداومچشمکخواهدزد.اگرسرعتخودروبهباالی
برسد،بوقاخطارنیزجهتیادآوریبهرانندهبهصدادرخواهدآمد.اطالعاتبیشتررا

میتوانیددربخش»چراغاخطارکمربند«درفصل3مشاهدهکنید.

سیستمکیسههواخودروهایتصادفیبایددرمحلیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروموردبازدید	 
وتعمیرقرارگیرد،حتیاگرکیسههواعملنکردهباشند.

هشدار

چراغ هشدار سیستم ترمز
اگرسویئچرابازکنید،چراغهشدارسیستمترمزنیزبههمراهسایرچراغهاروشنشدهو
پسازچندثانیهخاموشخواهدشد.اگراینچراغخاموشنشودویادرحینرانندگی
روشنشود،بیانگروجودایراددرسیستمترمزخودرومیباشدوبهعنواناولیناقدامباید
سطحروغنمخزنرابازدیدکنیدودرصورتلزومبهمقدارآنبیافزایید.اگرعلتایراد

مشخصنشد،دراسرعوقتبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.
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اگرچراغهشدارABSوچراغهشدارسیستمترمزبهطورهمزمانروشنشوند،بالفاصلهخودرورامتوقف	 
کردهوفالشرراروشنکنید.جهتبازدیدوتعمیرسیستمترمز،بایکیازنمایندگیهایمجازمدیران

خودروتماسبگیرید.

هشدار

      چراغ نشانگرروشن بودن چراغ های کوچک )چراغ پارک(
بهمحضروشنشدنچراغهایکوچک،چراغنشانگرآندرصفحهکیلومترشمارنیزروشن

خواهدشد.

چراغ هشدار سیستم ترمز
اگرسوئیچرابازکنید،چراغهشدارسیستمترمزنیزبههمراهسایرچراغهاروشنشدهو
پسازچندثانیهخاموشخواهدشد.اگراینچراغخاموشنشودویادرحینرانندگی
روشنشود،بیانگروجودایراددرسیستمترمزخودرومیباشدوبهعنواناولیناقدامباید
سطحروغنمخزنرابازدیدکنیدودرصورتلزومبهمقدارآنبیافزایید.اگرعلتبروز
نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعه از بهیکی اسرعوقت ایرادمشخصنشد،در

کنید.

چراغ نشانگر ترمز دستی
چراغنشانگرترمزدستیتازمانیکهسوئیچبازنشود،روشننخواهدشد.پسازاینکه
اهرمترمزدستیکشیدهشد،چراغنشانگرآنروشنشدهوپسازخوابیدنکاملاهرم
ترمزدستی،خاموشخواهدشد.اگراهرمترمزدستیبهطورکاملنخوابیدهباشدوسرعت
خودروباالتراز5km/hباشد،بوقاخطاربهصدادرآمدهوپیغامهشدارمربوطهدرصفحه

نمایشچندمنظورهظاهرخواهدشد.
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چراغ هشدار دمای آب موتور
چراغهشداردمایآبموتورباید3ثانیهپسازبازشدنسوئیچ،خاموششود.اگرچراغدر
حینرانندگیروشنشود،بالفاصلهخودرورادریکمکانمناسبپارککنیدوفالشررا
روشنکنید.اجازهدهیدموتوربهمدتچنددقیقهدرحالتدورآرامروشنبماندوسپس
آنراخاموشکنید.بررسیکنیدکهاگرسطحمایعخنککنندهموتورپاییناست،بهآن
نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعه از بهیکی تعمیر و بازدید اضافهکنید.جهت

کنید.

مراقبخطرسوختگیباشید!درزمانداغبودنموتور،مایعخنککنندهموتورتحتدماوفشارزیادقرار	 
دارد،لذاازبازدیدموتورقبلازخنکشدنآنجداخودداریکنید.

ازتماسبافنخنککنندهرادیاتوراجتنابکنید.	 

هشدار

روشنشدنچراغهشدارسیستمترمزگویایوجودایراددرسیستمترمزمیباشد.درصورتمواجهشدنبا	  
اینمساله،خودرورادریکمحلمناسبمتوقفکردهوفالشرراروشنکنید.جهتانجامبازدیدویاتعمیر

بانمایندگیمجازمدیرانخودروتماسحاصلنمایید.
اگرمدارهایدوگانهسیستمترمزدچارمشکلشوند،ترمزگیریخیلیضعیفویااصالنیرویترمزینخواهد	  

داشت.برایجلوگیریازبروزسوانحدراینشرایطرانندگینکنید.

هشدار

www.nasicoelec.ir
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چراغ هشدار ایراد گیربکس )گیربکس اتوماتیک (
همزمانبابازشدنسوئیچ،چراغهشدارگیربکسنیزروشنشدهوپسازچندثانیهخاموش
در ایراد وجود نشانه رانندگی حین در آن شدن روشن یا و آن نشدن خاموش میشود.
گیربکسمیباشد.دراسرعوقتجهتانجامسرویسویاتعمیربهنمایندگیمجازمدیران

خودرومراجعهکنید.

چراغ نشانگر  روشن بودن مه شکن عقب
اینچراغپسازهر10000kmروشنمیشود)شمارشمسافتطیشده،پسازهربار
خاموششدنچراغآچارمجدداشروعمیشود(تافرارسیدنزمانسرویسدورهایو

مراجعهبهنمایندگیرابهرانندهیادآوریکند.

پسازهرسرویسدورهای،چراغآچارراتوسطنمایندگیمجازخاموشکنید.	 
توجه

روش های خاموش کردن چراغ آچار
�  با استفاده از دستگاه عیب یاب

اینروشبایدتوسطافرادمتخصصوتوسطدستگاهعیبیابصورتپذیردوبدینمنظور
بایدبهمحلنمایندگیمجازمراجعهکنید.

�  با استفاده از دکمه تنظیم صفحه کیلومتر
گاماول:

سوئیچراببندید.

گامدوم:
دکمهتنظیمکیلومترشماررافشاردادهونگهدارید،سپسسوئیچرابازکنیدومنتظربمانید

تاچراغآچارخاموششود.پسازخاموششدنچراغ،دکمهتنظیمرارهاکنید.
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چراغ هشدار فشار روغن موتور
چراغهشدارپایینبودنفشارروغنموتورباید3ثانیهپسازبازشدنسوئیچخاموششود.
اگرچراغهشدارروشنباقیبماندیادرزمانرانندگیشروعبهچشمکزدنکردهوهمزمان
بوقاخطارنیزبهصدادرآید،فوراخودرورامتوقفکردهوموتورراخاموشکنید.فالشر
راروشنکردهواقدامبهبازدیدسطحروغنموتورکنید.اگرمقدارروغنکماستبهاندازه
الزماضافهکنید.اگرایرادبرطرفنشد،هرچهسریعتربایکیازنمایندگانمجازمدیران

خودروتماسبگیرید.

اگرمصرفروغنموتورخودرویتانزیاداست،حتمابهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.	 
توجه

     چراغ نشانگر راهنما 
راهنمایچپوراستمیباشد.درصورت راهنماوفالشرشاملنشانگر چراغنشانگر
یاراست،چراغنشانگرمربوطبههمانسمتبه چرخاندندستهراهنمابهسمتچپ
طورآهستهچشمکخواهدزد.زمانیکهفالشرروشنمیشود،چراغنشانگرهردوسمت

بهطورهمزمانچشمکخواهندزد.

چراغ نشانگر کروز کنترل
برروی بزنید،چراغنشانگرآن را ONکروزکنترل اگرکلید بازاست، زمانیکهسوئیچ
صفحهکیلومترشروعبهچشمکزدنکردهوسیستمدرحالتآمادهبهکارقرارخواهد
گرفت.پسازفعالشدنسیستمکروزکنترل،چراغنشانگرآنبهطوردایمروشنخواهد

www.nasicoelec.irشدوباغیرفعالشدنکروزکنترل،چراغنیزخاموشخواهدشد.
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اگرفرکانسیاسرعتچشمکزدنچراغنشانگرراهنمادوبرابرشدهویااصالروشننشود،یعنیچراغ	 
راهنمایمربوطبههمانسمتایراددارد.جهترفعایرادبهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توجه

چراغ اخطار اتمام سوخت
پسازقرارگرفتنسوئیچدروضعیتباز،چراغدرجهبنزینروشنشدهوپسازچندثانیه
اخطار باشد،چراغ کم باکخیلی در موجود بنزین مقدار که زمانی خاموشخواهدشد.

سوختروشنمیشود،دراینمواقعفورااقدامبهسوختگیرینمایید.

باک، بهعلتحرکتموجیشکلسوختوجمعشدندریکسمت درجادههایشیبدار
ممکناستچراغاخطارسوختروشنشود.

توجه

چراغ هشدارکیسه هوا
پسازبازشدنسوئیچ،چراغهشدارکیسههوابهمدت3ثانیهروشنشدهوسپس
خاموشخواهدشد.اگرچراغهشدارکیسههواخاموشنشودویادرحینرانندگی
روشنشود،یعنیسیستمکیسههوادارایایراداستوهرچهسریعتربایدجهتبازدید

وتعمیربهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

سیستمکیسههواخودروهایتصادفیبایددرمحلیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرو
موردبازدیدوتعمیرقرارگیرد،حتیاگرکیسههایهواعملنکردهباشند.

توجه

www.nasicoelec.ir
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چراغ هشدار ایراد موتور )چراغ چک(
پسازبازشدنسوئیچ،اینچراغروشنشدهوسیستمکنترلالکترونیکیموتورشروعبه
ازروشن خودارزیابیخواهدکرد.درصورتعدموجودهرگونهخطاییدرسیستم،پس
شدنموتور،چراغچکخاموشخواهدشد.اگرچراغچکروشنباقیماندهویادرحین
رانندگیروشنشود،یعنیخودروایراددارد،دراولینفرصتجهترفعمشکلبهیکیاز

نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

چراغ نشانگر مه شکن عقب
باروشنشدنچراغمهشکنعقب،چراغنشانگرآندرصفحهکیلومترشمارنیزروشنخواهدشد.

       چراغ نشانگر نورباال
درصفحه باال نور نشانگر چراغ ، گیرد قرار استفاده مورد جلو چراغ باالی نور که زمانی

کیلومترشمارروشنخواهدشد.

)EPC( چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری
پسازبازشدنسوئیچ،چراغEPCروشنشدهوسیستمکنترلالکترونیکیموتوراقدام
بهخودارزیابیخواهدنمود.اگرپسازروشنشدنموتور،چراغEPCخاموششود،یعنی
سیستمانژکتورییاسیستمکنترلالکترونیکیموتورایرادیندارد.ولیخاموشنشدنآن
ویاروشنشدندرحینرانندگی،بیانگروجودایراددرسیستممیباشدکهبرایبازدید
ورفعایرادبایدهرچهسریعتربهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

www.nasicoelec.ir
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مجهز  صورت  )در   ESP پایداری  کنترل  سیستم  اخطار  چراغ 
بودن(

چراغاخطارESPپساز3ثانیهازبازشدنسوئیچ،بهطورخودکارخاموشمیشود.این
چراغدرزمانهاییکهسیستمESPفعالمیشود،شروعبهچشمکزدنمیکند.اگرچراغ
بهطورمداومروشنبماند،بیانگروجودایراددرسیستممیباشد.جهتحفظایمنی،خودرو

راجهتبازدیدویاتعمیربهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروببرید.

ESP چراغ نشانگر غیر فعال شدن سیستم
چراغکلیدESPOFF   پس از 3 ثانیه از باز شدن سوئیچ به طور خودکار خاموش می شود.

بافشاردادنکلیدغیرفعالشدنسیستمESP OFF(ESP(،سیستمغیرفعالشدهو
چراغکلیدESPOFFروشنخواهدشد.برایفعالسازیمجددسیستمESP،کلیدرایک

باردیگرفشاردهید.چراغزمینهکلیدنیزخاموشخواهدشد.

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
استارت از بازشدنسوئیچ،روشنشدهوپس از باتریپس چراغهشدارسیستمشارژ
یا ازروشنشدنموتور،خاموشنشودو اینچراغپس اگر موتور،خاموشخواهدشد.
اینکهدرحینرانندگیروشنشود،یعنیسیستمشارژباتریدچارایرادشدهاست.خودرو
رادریکمکانامنمتوقفکردهوپسازروشنکردنفالشر،موتورراخاموشکنید.
تماس مدیرانخودرو امداد با تعمیرتوسطشماره021-47651 و بازدید بالفاصلهجهت

بگیرید.

اگرچراغهشدارسیستمشارژباتریخودروروشنشدهاست،تازمانیکهایرادبرطرفنشدهاست،ازروشن	 
کردنموتورویااستفادهازلوازمبرقیخودرواجتنابکنیدتاباتریخالینشود.

توجه
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چراغ اخطار تنظیم نبودن باد تایر)در صورت تجهیز(
پسازبازشدنسوئیچ،چراغاخطارتنظیمنبودنبادتایرپساز3ثانیهخاموشمیشود.
TPMSاگرچراغهشدارخاموشنشودویادرحینرانندگیروشنشود،توسطسیستم

کمیازیادبودنفشاربادچرخهادرصفحهنمایشگرنمایشدادهمیشود.
درصورتروشنشدنچراغاخطاربادتایرTPMSتایرموردنظررابررسیکنیدونسبت

بهتنظیمبادیاتعویضآناقدامکنید.

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو
اگرسوئیچبازباشدوکمربندسرنشینجلوقفلنشدهویابهدرستیبستهنشدهباشدچراغ
25KM/H از بهطورمداومچشمکخواهدزد.اگرسرعتحرکتخودرو اخطارکمربند
تجاوزکندعالوهبرچراغچشمکزنبوقاخطارنیزبهصدادرخواهدآمدوبازبودنکمربند
رایادآوریخواهدنمود.اطالعاتبیشتررامیتوانیددربخش)چراغاخطارکمربند(درفصل

3مشاهدهکنید.
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۱-3  کلیدها

کلیدوریموتکنترل1

کلیدیدکی

پالکوشمارهسریالکلید3

 سوئیچ

کلید و ریموت کنترل1
قفلکردنویابازکردندربهاتوسطامواجوفعالوغیرفعالکردنسیستمدزدگیرتوسط
و کردن قفل جهت مکانیکی سوئیچ دارای هرکلید میپذیرد.همچنین صورت کنترل ریموت

بازکردندربهابهصورتدستیمیباشد.
کلید یدکی )کلید مکانیکی(

بازکردنوقفلکردندربهابدوناستفادهازریموتکنترلوفقطبهصورتمکانیکیتوسط
کلیدیدکیصورتمیپذیرد.

پالک کد کلید
پالککدکلیددرداخلیککاورقراردادهشدهاست.اینپالکرادرجایامننگهداریکنید،

کدکلیدرایادداشتکنیدتادرمواقعالزمازآناستفادهکنید.

2

3

پالکشمارهکلیدرادرداخلخودروقرارندهیدتاازکپیبرداریوساختکلیدمشابهتوسطافراد	 
ناشناسجلوگیریشود.

کلیدراتحتفشارقرارندهید.	 
ازبرخوردکلیدهابااجسامسختجلوگیریکنید.	 
کلیدهارابهمدتزیاددرمعرضدمایباالقرارندهید.	 
ازتماسکلیدهاباآبیاموادخورندهجلوگیریکنید.	 
اگرکلیدینتوانستموتورراروشنکند،برایتهیهکلیدجدیدبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیران	 

خودرومراجعهکنید.

توجه
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ضامنسوئیچمکانیکی1
دکمهقفلکردن2
دکمهصندوقپران3
دکمهبازکردن4
چراغ5

ضامنرویکلیدهارافشاردهیدتابتوانیدازسوئیچمکانیکیکلیداستفادهکنید.برایبرگرداندن
سوئیچبهمحلخود،مجدداضامنرافشاردهیدوسوئیچمکانیکیرابادستبهمحلخودهدایت

کنید.
به اقدام نمایندگیهایمجازمدیرانخودرو از یکی به مراجعه با کلیدها، مفقودشدن درصورت

تهیهکلیدجدیدکنید.
کلیدیدکیراجهتاستفادهدرمواقعاضطراری،دریکمکانامننگهداریکنید.

مانع( بدون )مناطق متر 10 حدود در دربها کردن قفل یا و کردن باز برای کلیدها موثر برد
میباشد.درصورتیکهفاصلهریموتباخودروبیشتراز10مترباشد،احتماالکارنخواهدکرد.

بردموثرکلیدهابرایقفلکردنوبازکردندربهادرصورتیکهامواجآنهاتوسطموانعمنحرفشود،	 
کوتاهترخواهدشد.

توجه

اگردرفاصلهمناسب،کلیدنتوانددربهارابازیاقفلکند،مواردزیررابررسیکنید:
.باتریریموترابازدیدکنیدودرصورتخالیشدن،تعویضکنید.

.بهقسمت»تعویضباتریریموت«درادامههمینفصلمراجعهکنید.
بررسیکنیدکهآیادراطرافشماایستگاهرادیوییویابرجمراقبتفرودگاهوجودندارد.
کهامواجفرستندههایآنهاباعثایجاداختاللدرکارکردریموتکنترلکلیدشدهباشد؟

کلید ریموت دار
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امواجریموتکنترلکلیدهاممکناستباسایرامواجکوتاهمانندایستگاههایرادیوییکوچک،سایر
ریموتکنترلهاویاسیستمهایدزدگیر،برخوردکردهوایجادتداخلکند.دراینمواقعکهکلیدها

نمیتواننددربهاراقفلیابازکنند،ازسوئیچمکانیکیاستفادهکنید.

بدونکسبمجوز،تغییریدرفرکانسوقدرتارسالامواج)نصبتقویتکننده(ندهیدویاهیچگونه	 
آنتنخارجییاآنتنارسالامواجنصبنکنید.

در	  باشید. نداشته رادیوییمحلی ارتباطات با تداخلی ریموت، از استفاده زمان در تا باشید مراقب
ریموت از اینمحدوده،میتوانیدمجددا از ازخروج نکنید.پس استفاده ریموت از تداخل صورت

استفادهکنید.
ریموتکنترلیکدستگاهفرستندهرادیوییباقدرتپایینمیباشدکهبهراحتیمیتواندتحتتاثیر	 

امواجرادیوییمختلفوتحتتشعشعدستگاههایصنعتی،تحقیقاتیوتجهیزاتپزشکیقرارگیرد.

توجه

درصورتمفقودشدنکلیدهابامراجعهبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرواقدامبهتهیه
کلیدجدیدنمایید.

تعویض باتری ریموت کنترل
بروزهریکازحاالتزیربیانگرضعیفشدنویاخالیشدنباتریریموتاست:

1-کلیددرفاصلهمناسبوبدونمانعنتوانددربهارابازویاقفلکند.
2-چراغرویکلیدکمنورشدهویااصالروشننشود.

ازباتریاستانداردوتوصیهشدهشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.
Panasonic CR2032 :باتریتوصیهشده
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هنگامتعویضباتریمراقبباشیدسایرقطعاتریموتآسیبنبینند،یاگمنشوند.	 
فقطازباتریاستاندارداستفادهکنید.	 

توجه

نسبتبهبلعیدهشدنباتریتعویضشدهتوسطکودکانمراقبتویژهایداشتهباشید.اینکارمنجربه	 
صدماتشدیددردستگاهگوارشخواهدشد.

هشدار

برایتعویضباتریطبقمراحلزیراقدامکنید:

شده، نوارپیچ و تخت پیچگوشتی توسط .1
درپوشکلیدرابازکنید.

2.باتریکهنهراازجایخودخارجکردهوباتری
نورابهنحویکهقطبمثبت)+(آنروبهباال

باشد،جایگزینکنید.

3.قطعاتبازشدهرابهترتیبعکسمراحلبازکردنآنها،مونتاژکنید.
4.بررسیکنیدکهآیابافشاردادندکمهها،چراغرویکلیدروشنمیشودیاخیر؟همچنینعملکرد
درستکلیدراپسازتعویضباتریکنترلکنید.درصورتمشاهدههرگونهایراد،بهنمایندگیمجاز

مدیرانخودرومراجعهنمایید.
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ازآسیبدیدنپایههاینگهدارندهباتریممانعتکنید.	 
ازقرارگیریصحیحقطبهایباتریدرجایخوداطمینانحاصلکنید.	 
بادستانخیسباتریراتعویضنکنید.زیراآبمیتواندباعثزنگزدگیشود.	 
ازتماسانگشتاندستویاناخنباباترینوجلوگیریکنید.	 
ازتماسویادستکاریقطعاتکیتالکترونیکیریموتاجتنابکنید،زیراباعثایجاداختاللدرکارکرد	 

آنخواهدشد.
ازخمشدنالکترودهایباتریبههنگامنصبجلوگیریکنید.	 
ازنصبصحیحاجزابازشدهدیگرمطمئنشوید.	 

توجه

باتریلیتیومیمستعملنبایددرمجاورتزبالههایخانگیقراردادهشود.باتریمستعملبایدمطابقبا	 
قوانینحفاظتازمحیطزیستمعدومشود.

حفاظت از محیط زیست 
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۲-3   قفل کردن و باز کردن درب ها
قفل کردن و باز کردن درب ها به وسیله ریموت کنترل

قفل کردن
دهید فشار را کنترل ریموت روی قفل دکمه
شدن، قفل با همزمان شوند. قفل دربها تا
بارروشنوخاموششده راهنمایک چراغهای
وبوقیکباربهصدادرخواهدآمدوچراغضد
در زن چشمک حالت به مداوم طور به سرقت
خواهدآمدتافعالشدنسیستمرااعالمنماید.

باز کردن
ریموت یا هوشمند کلید روی کردن باز دکمه
کنترلرافشاردهیدتادربهابازشوند.همزمان
چشمک بار دو راهنما چراغهای شدن، باز با
فعال غیر خودرو دزدگیر سیستم زد. خواهند
شدهوچراغضدسرقتنیزخاموشخواهدشد.

اگریکیازدربهابازویانیمهبازماندهباشد،پساززدندکمهقفلرویکلیدهوشمندیاریموت
کنترلکلیهدربهاقفلشدهوبالفاصلهبازخواهندشد،همزمانچراغهایراهنمادوبارچشمکزده

وبوقبهصدادرنخواهدآمدتابهرانندهاعالمکندکهسیستمدزدگیرفعالنشدهاست.

پسازبازشدنقفلدربهاتوسطریموتکنترلشما30ثانیهفرصتداریدتادربهارابازکنید.اگر
دراینمدتهیچیکازدربهابازنشوند،دربهابهطورخودکارقفلخواهندشد.

درصورتیکهسوئیچبازباشدویادرموقعیتACCقرارداشتهباشد،قفلکردندربهابااستفادهاز	 
ریموتکنترلامکانپذیرنخواهدبود.

توجه
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قفل کردن و باز کردن درب صندوق

به قفل وضعیت از خودرو های درب که زمانی
وضعیتبازتغییرحالتدادهاند،بافشاردادن
را آن توانید می سوئیچدستگیرهدربصندوق

بازکنید.

زمانیکهدربهایخودرودرحالتقفلقراردارند،دربصندوقراازطریقیکیازروشهایزیر
میتوانیدبازکنید.

سیستمدزدگیردرصورتقفلشدندربهاباسوئیچمکانیکیفعالنخواهدشد.لذاتوصیهمیشوددربها	 
رابااستفادهازریموتکنترلقفلکنید.

توجه

فقطدربرانندهدارایمغزیجهتبازویاقفل
شدنتوسطسوئیچمکانیکیمیباشد.

سوئیچراواردمغزیقفلدربکردهوبچرخانیدتا
قفلویابازشود.

ساعت عقربههای خالف جهت در را سوئیچ
بچرخانیدتادرببازشود.

سوئیچرادرجهتعقربههایساعتبچرخانیدتا
دربقفلشود.

قفل کردن و باز کردن درب ها به وسیله سوئیچ مکانیکی

بازقفل
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ازبستهشدنکاملدربصندوققبلازشروعرانندگیمطمئنشوید.درغیراینصورتممکناستاشیا	 
داخلآندرهنگامرانندگیبهبیرونپرتابشوند.

بهکودکاناجازهندهیدکهدربصندوقرابازوبستهکنند،چراکهممکناستبهعلتبستهشدن	 
ناخواستهدستهاویاگردنآنهاالیدربماند.

هشدار

دکمهصندوقپرانرویکلیدهوشمندیاریموت
کنترلرابهمدت1/5ثانیهفشاردادهونگهدارید
تادربصندوقبازشود.چراغهایراهنمانیزیک
بارروشنوخاموشخواهندشد.سپسبااستفاده

ازدستگیرهدربصندوقآنرابازکنید

اگردربصندوقبااستفادهازروشهایفوقباز
نشدمیتوانیدازدستگیرهاضطراریدربصندوق
برایبازکردنآنازسمتداخلکابیناستفاده

کنید.

با استفاده از دکمه صندوق پران روی ریموت کنترل

دستگیره اضطراری درب صندوق

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
ت

انا
مک

و ا
ت 

یزا
جه

ت

ل سوم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 60

باز کردن درب ها با استفاده ازدستگیره داخلی

3-3  قفل درب ها

زمانیکهدربقفلاست،دستگیرهداخلیرایک
باربکشیدتاازحالتقفلخارجشود.حالبرای
بازکردندرب،دستگیرهرایکباردیگربکشید.
بارکشیدندستگیره نباشد،یک قفل اگردرب

داخلیبرایبازکردنکافیاست.

توانیددربهارا باالمی بافشاردادنکلیدهای
بازویاقفلکنید.

اگریکیازدربهابازباشد،سایردربهارا
نمیتوانیدقفلکنید.

کلیدبازکردن
کلیدقفلکردن

قفل کردن و باز کردن درب ها توسط کلید قفل مرکزی

1
2
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شده تعبیه عقب درب داخل در کودک قفل
زبانه آن کردن فعال غیر یا فعال برای است.
مربوطبهقفلکودکرامطابقشکلبهسمت

باالیاپایینبکشید.
قفلکردن:زبانهرابهسمتراستبکشید.

بازکردن:زبانهرابهسمتچپبکشید.

قفل کودک درب عقب

درصورتفعالبودنقفلکودک،دربعقبفقطازسمتبیرونقابلبازشدناست.ایننکتهرازمانیکه	 
کودکیداخلخودرواست،فراموشنکنید.

توجه

قبلازشروعرانندگیازقفلبودنتمامیدربهااطمینانحاصلکنید.	 
چنانچهکودکیدرصندلیعقبخودرونشستهاست،جهتجلوگیریازبازشدنناخواستهدربدرحین	 

رانندگی،حتماقفلکودکرافعالکنید.
جهتجلوگیریازمحبوسشدنسرنشینانخودرودرزمانتصادف،بهیادداشتهباشیدکهاگرقفلکودک	 

فعالباشد،دربعقبفقطازسمتبیرونقابلبازشدنمیباشد.
درهوایگرم،دمایداخلیکابینپسازخاموششدنموتوربهسرعتافزایشمییابد.دراینشرایط-	 

کودکانویاحیواناتخانگیراتنهادرداخلخودرورهانکنید.چراکهدمایباالمیتواندباعثخفگیویا
حتیمرگدرزمانکوتاهشود.

هشدار
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حذفیاایجادهرگونهتغیردرسیستمایموبالیزرباعثازدسترفتنقابلیتضدسرقتخودروخواهد	 
شد.

توجه

4-3   سیستم ضد سرقت و دزدگیر

سیستم ضدسرقت موتور )ایموبالیزر(
کلیدهایخودرودارایچیپهایالکترونیکیمیباشندکهاجازهروشنشدنموتورتوسطکلیدهای

غیرمجازوکلیدهاییکهبهواحدکنترلایموبالیزرمعرفینشدهاندرانمیدهد.

شرایطزیرممکناستباعثایجاداختاللدرسیستمضدسرقتشود:
.اگرکلیددرتماسبااشیافلزیباشد.

.کلیدمتعلقبهخودرویدیگردرتماسباکلیدخودروشماباشدویادرنزدیکیسیستمضدسرقت
قرارگرفتهباشد.

اگرخودرویشماقادربهروشنشدننیست،جهترفعمشکلمیتوانیدتوسطشماره47651-021با
امدادخودروتماسگرفتهویایکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

خودرویشمابهدونوعسیستمضدسرقتمجهزمیباشد.سیستمضدسرقتموتور)ایموبالیزر(
وسیستمدزدگیر.
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سیستم دزدگیر
درصورتتشخیصیکورودغیرمجازبهداخلخودرو،سیستمدزدگیراقدامبهفعالکردنآژیرو

روشنوخاموشکردنچراغهایراهنماخواهدکرد.


� آماده به کار شدن سیستم دزدگیر
موتورراخاموشکردهوسوئیچراببندید،کلیهدربها،دربصندوقودربموتورراببندیدوآنهارا
توسطریموتکنترل،قفلکنید.سیستمدزدگیربهطورخودکارواردحالتآمادهبهکارخواهدشد.

نشانههایفعالشدنسیستمدزدگیرعبارتانداز:
قفلبودنتمامیدربها،یکبارچشمکزدنچراغهایراهنما،یکباربهصدادرآمدنبوق.

درصورتیکهیکیازدربهایجانبی،دربصندوقودربموتوربهخوبیبستهنشدهباشندویا
سوئیچبهطورکاملبستهنشدهباشد،سیستمدزدگیرفعالنخواهدشد.

نشانههایفعالنشدنسیستمدزدگیرعبارتانداز:دوبارچشمکزدنچراغهایراهنماوبهصدادر
نیامدنبوق.

�  نحوه اعالم هشدار
اگریکیازدربها،دربصندوقویادربموتورکهدرحالتقفلقراردارند،بهروشیغیرازاستفاده
ریموتکنترلازحالتقفلخارجشدهویابازشوند)مثالدربهاتوسطسوئیچمکانیکیبازشود،
یاشخصیدربهاراازداخلخودروبازکندویاسوئیچرابازکند(،سیستمدزدگیربهکارافتادهو
بهمدت28ثانیهآژیربهصدادرآمدهوچراغهایراهنماچشمکخواهندزد.پساز3ثانیهفاصله،
آژیروچراغهایراهنمامجددابهمدت28ثانیهبهکارخواهندافتادواینعمل8بارتکرارخواهد
شد.درخاللایناتفاقات،اگردربهایخودرو،دربصندوقعقبودربموتورراببندید،سیستم
دزدگیرپسازبهاتمامرسیدنبوقاخطار28ثانیهایکهدرحالپخشاست،مجددابهحالتآماده

بهکاربازخواهدگشت.
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� غیرفعال کردن و یا متوقف کردن اعالم هشدار
بایکیازدوروشزیرمیتوانیددزدگیرراخاموشکنید:

 . قفلکردندربهابااستفادهازریموتکنترل:
کلیهدربهاودربصندوقازحالتقفلخارجشدهوچراغهایراهنمادوبارچشمکخواهندزد.

.بازکردنسوئیچ:
آژیرپسازچندثانیهخاموشخواهدشد.

راهنما، چراغهای وچشمکزدن آژیر درآمدن صدا به ثانیهای 28 مرتبه سومین اتمام از پس
سیستمدزدگیربهطورخودکارخاموشمیشود.

برایجلوگیریازبهصدادرآمدنناخواستهآژیر،اطمینانحاصلکنیدکه:
شخصیدرداخلخودرووجودنداشتهباشد.	 
شیشهدربهاوسانروفبهطورکاملبستهشدهباشند.	 

توجه
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برایاستفادهازبوق،بررویتصویرحکشدهبوق
بررویغربیلکفرمانویااطرافآنفشارآورید.

قابل نیز سوئیچ بودن خاموش زمان در بوق
استفادهاست.

۵-3  بوق

ازبوقدرنزدیکیمحلهاییمانندمدارس،بیمارستانهاومجتمعهایمسکونیاستفادهنکنید.	 
ضمناحترامبهقوانینومقرراتاجتماعیازبوقاستفادهکنید.	 

توجه
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۶-3  غربیلک فرمان
    تنظیم غربیلک فرمان

برایتنظیمکردنغربیلکفرمان،خودرورادر
یکمکانمناسبمتوقفکردهوسوئیچراببندید.
سمت به را فرمان تلسکوپی قفلکننده اهرم
پایینبکشیدوباباالوپایینبردنغربیلک،آن
رادرموقعیتمناسبتنظیمکنید،سپساهرم

قفلکنندهرابهجایاصلیخودبازگردانید.

برایداشتنیکرانندگیایمنوراحت،احتماالنیازبهتنظیمزاویهشیبغربیلکفرمانداشتهباشید.

.درخاللرانندگیاقدامبهتنظیمغربیلکفرماننکنید.انجامدادناینکارباعثازدسترفتن
کنترلخودروودرنتیجهمنجربهتصادف،جراحتوحتیمرگمیشود.

.بهمنظوررعایتایمنی،پسازتنظیمغربیلکفرمان،آنرابهسمتباالوپایینتکاندهیدتا
ازقفلشدندرستتلسکوپیاطمینانیابید.درغیراینصورتممکناستدرحینرانندگی

بهطورناگهانیتکانبخورد.

هشدار
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۷-3   شیشه درب ها
     شیشه باالبرها

مجموعهکلیدشیشهباالبرهایدربرانندهتواناییکنترلکلیهشیشههارادارد.

کلیدشیشهباالبردربجلوچپ1

کلیدشیشهباالبردربجلوراست2

کلیدقفلشیشهباالبرها3

کلیدشیشهباالبردربعقبچپ4

کلیدشیشهباالبردربعقبراست5

معرفی کلیدهای شیشه باالبر روی درب راننده:

زمانیکهسوئیچبازباشد،میتوانبااستفادهازهرکلید،شیشهمتناظرباآنکلیدراباالیاپایینبرد.
ودرصورتیکهکلیهدربهابهطورکاملبستهباشند،120ثانیهپسازبستنسوئیچنیزمیتواناز
شیشهباالبرهااستفادهکرد.ولیاگردراینفاصلههریکازدربهابازشود،دیگرنمیتوانازشیشه

باالبرهااستفادهکرد.
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بررویتمامیدربهایجانبی،یککلیدمجزا
همبرایبهکارانداختنشیشهباالبرهماندرب

تعبیهشدهاست.

 بازشدنخودکارشیشهبافشارلحظهای	
کلید

 بازشدنشیشهبافشاردادنونگهداشتن	
کلید

 بستهشدنشیشهباکشیدنونگهداشتن	
کلید

 بستهشدنخودکارشیشهباکشیدنلحظه	
ایکلید

 ای	 لحظه فشار با بازشدنخودکارشیشه
کلید

 بازشدنشیشهبافشارونگهداشتنکلید	
 بستهشدنشیشهباکشیدنونگهداشتن	

کلید

برایمتوقفشدنشیشهکافیاستکلیدرایک
بارفشاردادهویابکشید

برایمتوقفشدنشیشهکافیاستکلیدرایک
بارفشاردادهویابکشید

1

2

3

4

1

2
3
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پایین آمدن شیشه ها با ریموت )در صورت مجهز بودن (
درصورتیکهسوئیچخاموشبودهوتمامیدربهایخودروبهطورکاملبستهباشنداگردکمهباز
کردنرویکلیدهوشمند)یاریموتکنترل(رافشاردادهونگهدارید،شیشههابهطورخودکارپایین

خواهندآمد.برایتوقفاینعمل،دکمهرویریموترارهاکنید.

باال آمدن شیشه ها با ریموت )در صورت مجهز بودن (
درصورتیکهسوئیچخاموشبودهوتمامیدربهایخودروبهطورکاملبستهباشنداگردکمهقفل
کردنرویکلیدهوشمند)یاریموتکنترل(رافشاردادهونگهدارید،شیشههابهطورخودکارباال

خواهندآمد.برایتوقفاینعمل،دکمهرویریموترارهاکنید.

اعضابدنسرنشیناننبایدبهگونهایقرارگیردکهموقعبهکارافتادنشیشهباالبرها،احتمالگیرکردن	 
آنهاوجودداشتهباشد.

هرگزاجازهندهیدکودکانشیشهباالبرهارابهتنهاییبهکاربیاندازند.گیرکردندربینشیشههنگامباال	 
رفتنآنممکناستباعثایجادجراحتشود.

هیچکس)مخصوصاکودکان(رادرخودروتنهانگذارید،بهویژهاگرسوئیچرارویمغزیجاگذاشتهباشید.	 
احتمالداردازشیشهباالبراستفادهکردهودرالیآنگیربیفتد.

هشدار
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برگشت خودکار شیشه )در صورت مجهز بودن (
قابلیتبرگشتخوکارشیشهیکقابلیتایمنیاست.بهطوریکهاگرهنگامباالرفتنشیشهمانعی

درمقابلآنقرارگیردمتوقفشدهومقداریپایینمیآیدتابتوانمانعرادورکرد.

اگرهردوقابلیتباالدرخودرویشماغیرفعالاستمراحلزیرراجهتفعالسازیآنهاانجام
دهید.

.سوئیچرابازکنید.
.کلیهشیشههاراببندید.

.کیدشیشهباالبرهاراحداقلبهمدت1ثانیهبهسمتباالکشیدهونگهدارید.مجددااینعمل
راحداقلبهمدت1ثانیهدیگراجراکنید.اکنونهردوقابلیتذکرشدهدرباالفعالسازیشدهاند.
شمامیتوانیداینعملرابهطورمجزابراییکشیشهویابهطورپشتسرهمبرایکلیهشیشه

هاانجامدهید.
. بهشرطآنکهدربهایجلوبهطورکاملبستهباشند،تا3دقیقهپسازبستنسوئیچمیتوان

ازکلیدهایشیشهباالبراستفادهکرد.
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کلید قفل شیشه باالبرها
کلیه باالبرها، قفلشیشه کلید بافشردنشدن
غیرفعال دربها روی باالبر شیشه کلیدهای
خواهندشد.دراینشرایطفقطکلیدهایروی
شیشهباالبرها انداختن راه به قادر راننده درب
خواهندبود.برایخارجشدنازاینحالت،کلید

قفلشیشهباالبرهارایکباردیگرفشاردهید.

درصورتیکودکانجزءسرنشینانخودروباشند،استفادهازاینکلیدتوصیهمیشود.
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۸-3  درب موتور
دستگیرهبازکندربموتوردرقسمتپایینیسمتچپداشبوردودرکنارپایرانندهقرارگرفته

است:

باال بهسمت را بازکندربموتور 1-دستگیره
بکشیدتادربموتورکمیبهسمتباالبپرد.

و برده موتور درب زیر به را خود دست -2
موتور درب قفل شستی به را خود انگشتان
و داده فشار چپ سمت به را شستی برسانید.

همزماندربموتوررابهسمتباالبکشید.

ببرید باال مشخصی ارتفاع تا را موتور درب -3
وآنراتوسطمیلهنگهدارندهدربموتورثابت

نگهدارید.

4-برایبستندربموتور،ابتداآنرابادستتاارتفاع30-20سانتیمتریباالیقفلپایینبیاورید
وسپسرهاکنیدتادرداخلقفلبیفتد.

5-پسازبستهشدندربموتور،آنراکمیبهسمتباالبکشیدتاازقفلشدنصحیحآناطمینان
حاصلشود.

�  باز کردن درب موتور
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قبلازرانندگیمطمئنشویدکهقفلدربهاودربموتوربهدرستیبستهشدهباشد.درغیراینصورت	 
ممکناستحینرانندگیدربموتوربهطورناگهانیبازشدهوباشیشهجلوبرخوردنمایدوازدیدراننده

جلوگیریکندکهدرنتیجهمنجربهتصادفگردد.

هشدار

قبلازبستندربموتوربررسیکنیداشیاییازقبیلابزار،دستمالو...داخلمحفظهموتورجانمانده	 
باشد.

قبلازشروعرانندگیازبستهشدنصحیحومحکمدربموتوراطمینانحاصلکنید.اگرمتوجهشدید	 
کهدربموتوربهدرستیبستهنشدهاست،فوراخودرورادریکمکانمناسبمتوقفکردهودربرا

ببندید.

توجه
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۹-3  درب باک

برایبازکردندربباک،مراحلزیرراطیکنید:

�  قبل از سوخت گیری
خودروراخاموشکردهوکلیهدربهاوشیشههاراببندید.

�  باز کردن درب باک
تادرب بکشید را باک بازکندرب 1.دستگیره

باکبهآرامیبازشود.

بازکردندرپوشپیچیباک،آنرادر برای .2
خالفجهتعقربههایساعتبپیچانید.

قبلازبیرونآوردندرپوش،کمیصبرکنید.
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بهگوشرسیدنصدایآرامخالیشدنباددرزمانبازکردندرپوشباکطبیعیاست.	 
ازریختنگازوییلبهباکجداخودداریکنید.	 

توجه

بهعلتماهیتاشتعالپذیریبنزین،ازایجادجرقهوکشیدنسیگاردرزمانسوختگیریخودداری	 
کنید.

درپوشباکراپسازبازکردنبهطورسریعبرندارید،درهوایگرمپاشیدهشدنبنزینتحتفشار	 
داخلباکبهبیرونمیتواندباعثآسیبدیدگیشود.

برایسالمتی	  و است موادسمی بنزینحاوی که کنید.چرا ممانعت بنزین بخارات استنشاق از
زیانآوراست.

پسازترکخودرووقبلازبازکردندرپوشباک،یکفلزبدونرنگرالمسکنیدتاالکتریسیته	 
ساکن الکتریسیته زیرا است، مهم سوختگیری از قبل کار این انجام شود. تخلیه بدنتان ساکن

میتواندباعثاحتراقبخاراتبنزینشود.

هشدار
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بنزینپاشیدهشدهرافوراپاککنیدتابهتایر،شلگیرچرخورنگبدنهآسیبیواردنشود.	 
پسازبستندرپوش،دستخودراازرویآنبرداریدزیراممکناستکمیدرجهتخالفبستن	 

بچرخدکهطبیعیاست.
نیرویدستخودرافقطدرجهتهایبازکردنوبستنوبهدرپوشباکواردکنیدوازکشیدنویا	 

فشاردادنآنخودداریکنید.

توجه

ازبستهشدنکاملدرپوشباکمطمئنشویدتاازبیرونریختناحتمالیبنزینوبروزسانحهجلوگیری
کردهباشید.

هشدار

بنزینمیتواندمحیطزیستراآلودهکند.ازریختنآنرویزمینویاقراردادندرمجاورتهوایآزاد
خودداریکنید.

درصورتیکهبنزینرویزمینریختبارعایتنکاتایمنیوجوانباحتیاطیآنراخشککردهوازسیگار
کشیدنویاایجادنقاطداغوجرقهدراطرافآنجداخودداریکنید.

حفاظت از محیط زیست 

2.دربفلزیباکراببندید.

1.پسازاتمامسوختگیری،درپوشباکرادر
جهتعقربههایساعتبپیچانیدتابستهشود.

�  بستن درپوش باک
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۱0-3  کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند

چراغ اخطار کمربند راننده
پسازبازشدنسوئیچ،اگرکمربندرانندهقفل
نشدهویابهدرستیبستهنشدهباشد،اینچراغ

بهطورمتوالیچشمکخواهدزد.

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو
پسازبازشدنسوئیچ،اگرکسیبررویصندلی
قفل را خود کمربند و باشد نشسته راست جلو
متوالیچشمک بهطور اینچراغ ، باشد نکرده

خواهدزد.

اگر آنخاموشخواهندشد. اخطار بوق و اخطارکمربند بستهشود،چراغ بهدرستی اگرکمربند
کمربندبستهنشدهباشدوسرعتحرکتخودروکمترازKm/h 20باشد،فقطچراغاخطارکمربند
20Km/hچشمکخواهدزدوبوقاخطاربهصدادرنخواهدآمد.ولیاگرسرعتحرکتخودرواز
فراتررود،عالوهبرچشمکزدنچراغاخطار،بوقاخطارنیزتوامباآنوبهمدت100ثانیهبهصدا
درخواهدآمد.پساز100ثانیهاگرکمربندهمچنانبازباشد،بوقاخطارقطعخواهدشدولیچراغ
اخطارکمربندهمچنانچشمکخواهدزد.اگردرحینرانندگیکمربندرابازکنید،بازهممراحل

باالتکرارخواهدشد.
باانجامدادنیکیازاقداماتزیر،اخطارکمربندقطعخواهدشد:

.کمربندراببندید.

.سوئٌیچراببندید.
.دستهتعویضدندهرادرحالتدندهعقب)R(قراردهید.
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استفاده صحیح از کمربند

به کنید. تنظیم درستی به را صندلی پشتی •
به صاف بهصورت را بدنتان بتوانید که نحوی

پشتیتکیهدهید.
•کمربندرابکشید،بهطوریکهازتمامعرض
شانههایتانعبورکندونبایدبرخوردیباگردنو

یابازوهایشماداشتهباشد.
•تسمهپایینیکمربندبایدتاجاییکهامکان

دارددرپایینشکموباالیلگنقراربگیرد.
•کمربندنبایدپیچخوردگیوتاخوردگیداشته

باشد.

اکیدا به راننده و سرنشینان خودرو توصیه می شود 
هنگام حرکت خودرو کمربند ایمنی خود را بسته 
آسیب  احتمال  کار،  این  انجام  عدم  دارند.  نکاه 
حوادث  از  ناشی  آسیب دیدگی  شدت  و  دیدن 

رانندگی را افزایش می دهد.
کمربندهای ایمنی باید به طور منظم مورد بازدید 
و بررسی قرار گیرند . اگر متوجه شدید که هرکدام 
جهت   ، کنند  نمی  کار  درستی  به  کمربندها  از 
نمایندگی  از  یکی  به  تعویض  یا  تعمیرو   ، بازدید 

های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

www.nasicoelec.ir
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برایشستنکمربندهاازآبگرمیاولرماستفاده
که دهید اجازه کمربندها شستن از پس کنید.
بهطورطبیعیوخودبهخودخشکشوندواز

وسایلگرمکنندهاستفادهنکنید.

برایشستنکمربندازشویندههایشیمیایی،آبجوش،موادسفیدکنندهو...استفادهنکنید.	 
اجازهنفوذورسوخآببهمکانیزمجمعکنندهکمربندراندهید.	 

هشدار

کمربندایمنیبایدبهطورمنظمازلحاظخرابی
قرار بازدید مورد فرسودگی و آسیبدیدگی و
باشد کرده تصادف خودرو که درصورتی گیرد.
وکمربندهادچارکشیدگیشدهباشند،کمربند
وقطعاتمرتبطباسیستمکمربندمیبایستدر

نمایندگیمجازمدیرانخودروتعویضشوند.

مکانیزمجمعکننده	  خودسرانه روغنکاری یا و تغییر ایجاد تعمیر، قبال در خودرو مدیران شرکت
کمربند،قفلکمربندوسایراجزاسیستمکمربند،هیچگونهمسوولیتینخواهدداشت.

هشدار

نگهداری کمربند
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تنظیم کمربند سه نقطه ای

تسمهپایینیکمربندراتاجاییکهامکاندارد
بکشید. لگن نزدیک و بدنتان پایین قسمت به
قرار کمرتان دور و شکم روی را پایینی تسمه
بهسمت باالیی باکشیدنتسمه ندهید.سپس

باال،موقعیتآنراتنظیمکنید.

برایبستنوقفلکردنکمربند،زبانه1
آنرابهداخلقفلفشاردهیدتاصدای

»کلیک«بهگوشبرسد.

قرمز2 دکمه  ، کمربند کردن باز برای
رنگرویقفلرافشاردهید.

ازقفلکمربندیکهنتواندکمربندرابهطورسفتنگهدارد،استفادهنکنید.چراکهدرزمانتصادف	 
وترمزهایشدید،نمیتواندازسرنشینانمحافظتکند.

هشدار

قفل کردن و باز کردن کمربند

کمیبهسمتباال
بکشید

کمیبهسمتپایینبکشید

بهسمتپایینو
لگنبکشید
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.اطمینانحاصلکنیدکهکلیهسرنشینانکمربندهایخودرابستهاند.
.هرکمربندبرایاستفادهیکنفراست.ازیککمربندبرایبیشازیکنفر،بهویژهکودکاناستفاده

نکنید.
.توصیهمیشودکهکودکاندرصندلیعقببنشینندوهمیشهازکمربندایمنیاستفادهکنندویااز

سیستمهایمحافظکودکبرایآنهااستفادهکنید.
.اطمینانحاصلکنیدکهتسمهباالییکمربندتقریباازوسطعرضشانههایشماردشدهباشد.البته
نبایدباگردنبرخوردیداشتهباشدونیزنبایدبهصورتشلوافتادهقرارگرفتهباشد.عدمرعایتموارد
فوقباعثکاهشایمنیدرزمانتصادفوافزایشاحتمالآسیبدیدگیدرلحظهبرخوردمیشود.

.باالترازلگنقرارگرفتنتسمهپایینیکمربندونیزشلبودنآنمیتواندباعثسرخوردنسرنشین
اززیرکمربنددرزمانتصادفوواردآمدنخسارتبدنیشود.تسمهپایینیراتاحدامکانبهلگن

نزدیککنید.
.کمربندرااززیربازوهایخودردنکنید.

.کمربندهایایمنیدرحالتیکاراییدارندکهسرنشینانبهصورتصافنشستهوبهپشتیتکیهداده
باشند،بنابراینپشتیصندلیرابیشازاندازهموردنیازخمنکنید.

.کمربندرابهآرامیبیرونبکشید.درصورتاعمالنیرویبیشازحدویااینکهاگرخودرودرمحل
شیبدارباشد،احتمالقفلشدنکمربندوجوددارد.

.ازپوشیدنلباسگشادویاضخیمخودداریکنید.برایحصولایمنیبیشتر،کمربندبایدبهبدن
بچسبد.

هشدار
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ضامن،1 دکمه دادن فشار ضمن
بهسمت را نگهدارندهکمربند قالب

بکشید. پایین

قالبکمربندرابهسمتباالبکشید.2

شکل1 به قفل این به مربوط زبانه
است. قالب

زبانهاینقفلدارایسطحصافاست.2

باال بهسمت را ارتفاع،قالب اتمامتنظیم از پس
وپایینبکشیدوپسازشنیدنصدایکلیکرها

کنید.

کمربنــدصندلــیعقب-وســطازنــوعســهنقطــهایبــودهوداریدوقفــلمیباشــد.هــردوقفــل
آنبایــددرجــایصحیــحخــودقــرارگرفتــهوبــهطــورمطمئنــیقفــلشــود.اطمینــانحاصــل

ــهطــورکامــلبســتهشــدهباشــند. کنیــدکــهقفلهــاب
بهمنظورجلوگیریازاشتباه،شکلهردوزبانهکمربندمتفاوتطراحیشدهاند.

کمربند صندلی عقب-وسط 

تنظیم ارتفاع کمربند جلو
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اطمینانحاصلکنیدکههردوقفلدرجایصحیحخودقرارداشتهوبهطورصحیحوکاملچفتشده	 
باشند.عدمچفتشدنکاملقفلوزبانهباهمدیگرمیتواندباعثخسارتجانیدرزمانحوادثشود.

درصورتیکهیکیازدوقفلکمربندصندلی	 
استفاده آن از باشد، شده خراب عقب-وسط
نکنید.بستنفقطتسمهباالییویافقطتسمه
نبودهوسببواردشدن پایینیکمربندکافی
خسارتهایبدنیدرزمانتصادفیاترمزگیری

ناگهانیخواهدشد.

هشدار

برایآزادکردنزبانهقالبشکل،یکوسیلهسرتخت
)مانندکلید(راواردسوراخجانبیقفلکمربندکرده
وکمیفشاردهیدواجازهدهیدتاکمربندجمعشود.

درزمانعدماستفادهازکمربندهایعقب،قفلهای
تا از قبل گیرد. قرار مرتب طور به باید ها آن
کردنپشتیصندلیعقببایدقفلهایکمربند

جمعوجورشوند.

مرتب کردن قفل کمربند های عقب
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استفاده کودکان از کمربند 
کمربندهــایایمنــیخــودروریشــمااصــوالبــرایافــرادبزرگســالطراحــیشــدهاند.بــرایکــودک

خــودازسیســتممحافــظمناســبکــودکاناســتفادهکنیــد.
اگــرکودکــیانــدازهبدنــشبــهقــدریباشــدکــهنتوانــدازسیســتممحافــظاســتفادهکنــد،بایــد

درصندلــیعقــبنشســتهوازکمربنــدایمنــیاســتفادهکنــد.
اگرنشستنکودکدرصندلیجلوالزمباشد،استفادهصحیحومناسبازکمربندالزامیاست.در
صورتیکهکمربندبهطوردرستاستفادهنشودوتصادفیرخدهد،نیرویحاصلازبازشدنکیسه

هواممکناستباعثجراحاتشدیدویامرگشود.

و جلو صندلیهای روی کودکان ندهید اجازه
و رها بزنند.یککودک زانو یا و بایستند عقب
بدونمحافظبههنگامترمزناگهانیویاتصادف
درمعرضجراحتشدیدویامرگقرارمیگیرد.
فرد بغل در کودک یک ندهید اجازه همچنین
آغوش، در داشتنکودک نگه بنشیند بزرگسال

ایمنیکافیندارد.
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ضمنکسباطالعاتوتوصیههایپزشکیکافی،
استفاده مورد بهشکلصحیح را ایمنی کمربند
قراردهید.بانوانباردار،میبایستتسمهپایینی
کمربندراتاجاییکهامکانداردپایینبردهودر

باالیلگنقراردهند.

تسمهباالییراازباالیشانهکشیدهوازقفسهسینهعبوردهید.اجازهندهیدکهکمربندباناحیهشکم
شمابرخوردیداشتهباشد.

اگرکمربندبهطرزصحیحبستهنشود،نهتنهافردبارداربلکهجنیناونیزدرمعرضمرگیاآسیب
شدید،درزمانترمزگیرییاتصادفقرارمیگیرد.

استفاده بانوان باردار از کمربند
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۱۱-3   کیسه هوا

هوا هشدارکیسه چراغ سوئیچ، بازشدن از پس
زدن چشمک بار شش  از پس و روشنشده
کیسه سیستم یعنی این و شد خواهد خاموش

هواسالمبودهوکارکردعادیخودرادارد.

ایراددرسیستمکیسههوامیباشد.دراینگونهمواقع، بروزهریکازحاالتزیر،بیانگروجود
جهتبازدیدویاتعمیرسیستمکیسههوا،بهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.
.پسازبازشدنسوئیچ،اگرچراغهشدارکیسههواروشننشودویاپسازچندثانیهخاموشنشود

ویابهحالتچشمکزندرآید.
.چراغهشدارکیسههوادرخاللرانندگیروشنشودویاشروعبهچشمکزدنکند.

.کیسههایهواخودروریشمابایدپسازسپریشدن10سالازتاریختولیدآنها،تعویضشوند.
اینکاررادرمحلیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروانجامدهید.

چراغ هشدار کیسه هوا
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قسمت از تصادف زمان در واکنش منظور به 
جلو،کیسههواهایجلوبههمراهکمربندهاجهت
و صورت و سر نواحی به وارده صدمات کاهش
عمل وارد جلو سرنشین و راننده سینهی قفسه
میشوند.کیسههواسرنشنینجلو،درصورتعدم

وجودسرنشیننیزعملخواهدکرد.

چنانچهخودروازناحیهجلویخودبایکمانع
جای از مانع که شرطی به کند، برخورد ثابت
ندهدوروند تغییرشکل یا و تکاننخورد خود
تعیین پیش از میزان به خودرو سرعت کاهش
شدهبرسد،کیسههواهایجلوعملخواهندکرد.

اگرشدتبرخوردوضربهواردهبهقسمتجلوی
خوودروبهسطحآستانهعملکردبرسد،بهطوری
ذکرشده حالت با مقایسه قابل وارده کهضربه
درپاراگرافقبلیباشد،کیسههواهایجلوعمل

خواهندکرد.

کیسه هوا راننده و سرنشین جلو
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برخوردمایلوزاویهدار

اگرخودروبامانعیمانندتابلوعالئمکهپسازبرخورد
یاتصادفیکهدرآنقسمت تغییرشکلمیدهندو
مانند برود مانع زیر بهصورتشیبدار جلویخودر
برخوردبهقسمتعقبکامیونهاویادربرخوردهایی
میپذیرند، صورت زاویهدار و مایل صورت به که

احتماالکیسههایهواعملنخواهندکرد.

و ضربه که شکل( )مطابق حاالت برخی در
میافتد، اتفاق خودرو زیرین قسمت از برخورد
احتمالبازشدنکیسههایهواجلووجوددارد.

کیسههواهایجلودرتصادفاتیکهازقسمتعقب
و پذیرند می صورت خودرو  راست و یاچپ و
نیزدرزمانچپشدنوواژگونییادرتصادفبا
سرعتپایین،بازنمیشوندولیهرزمانتصادفی
رویدهدکهدرآنبهاندازهکافیکاهشسرعت
روبهجلوراداشتهباشیم،احتمالبازشدنکیسه

هواوجوددارد.

از موانعی با برخورد
تابلو برق، تیر قبیل

عالئمودرخت

برخوردشیبدار

گودالهای به افتادن
عمیقیاپریدنازروی

آنها

حاشیه جدول به برخورد
یا و پیادهرو لبه خیابان،

سطوحسخت

فرودآمدنیاسقوطازبلندی

واژگونشدن

برخوردازقسمتعقب

برخوردازطرفین
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موارد احتیاطی
وسرنشینان راننده استفادههستند. قابل کمربندها همراه که تجهیزاتیهستند هوا های کیسه .

خودروملزمبهبستنکمربندایمنیهستند.
.کیسههوارانندهبانیرویقابلتوجهیبازمیشود.ومیتواندباعثصدماتجدیشود،بهخصوص

اگررانندهخیلینزدیکآنقرارگرفتهباشد.
.کیسههواسرنشینبانیرویقابلمالحظهایبازمیشودودرصورتیکهسرنشینخیلینزدیکآن
قرارداشتهباشد،احتمالواردآمدنصدماتجدیوجوددارد.صندلیسرنشینتاجاییکهامکاندارد،

بایددورترازکیسههواتنظیمشود.بهطوریکهبتواندصافبنشیند.
.اطفالوکودکانیکهبهدرستیرویصندلیننشستهاندویاازسیستمهایمحافظکودکاستفاده
نکردهاند،درزمانبازشدنکیسههوا،باخطرمرگیاجراحاتشدیدمواجهخواهندبود.کودکانیکه
اندازهبدنشاندرحدینیستکهبتوانندازکمربندایمنیاستفادهکنند،بایدباسیستمهایمحافظ
بهجای وکودکان اطفال توصیهمیشود ایمنبودنصندلیعقب، بهعلت کودکمحافظتشوند.

صندلیجلودرصندلیعقببنشینندوبهخوبیتحتحفاظتقرارگیرند.

.رویلبهصندلیننشینیدویارویداشبورد
خمنشوید.

www.nasicoelec.ir
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یا و هواسرنشین ایستادنجلویکیسه .اجازه
رویزانونشستنرویصندلیجلورابهکودکان

ندهید.
.سرنشینجلونبایدچیزییاکسیرادرآغوش

بگیردویارویزانوهایخودبگذارد.

.رویدرب،ستونهایجلووعقبتکیهندهید.
وارد صندلی بیرونی لبه به را خود وزن بیشتر 
بر راحت کامال و صاف بطور کنید سعی نکنید.
رویصندلیبنشینیدتاوزنتانبطورمتوازنبر

رویصندلیواردشود.

.بههیچکساجازهندهیدرویصندلیزانوبزند
یاسرودستخودراازپنجرهبیرونبگذارد.

.هیچچیزیرارویقسمتهاییمانندداشبورد،
صفحه پایینی قسمت یا فرمان غربیلک
کیلومترشمارنصبویاتکیهندهید.ایناشیادر

زمانبازشدنکیسههواها،پرتابمیشوند.

www.nasicoelec.ir
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رویدرب،شیشهجلو،شیشه را .هیچشیئی
دربها،ستونهایجلووعقب،سقفودستگیره

سقفنصبویاآویزاننکنید.

.ازواردآوردنضربهبانیرویقابلتوجهبهمناطقیکهاجزاسیستمکیسههوادرآنهاقراردارند،
خودداریکنیددرغیراینصورتکیسههواهابهمشکلخواهندخورد.

.بالفاصلهپسازبازشدنکیسههوابهقطعاتآندستنزنید،ممکناستخیلیداغباشند.
.اگرپسازبازشدنکیسههوامشکلتنفسیپیداکردید،دربیاپنجرهراجهتورودهوایتازه
بازکنیدویاخودروراترککنید.پسماندههایرویپوستتانرافورابشوییدتاباعثبروزعوارض

پوستینشود.
.درصورتیکهدرپوشکیسههواها)غربیلکفرمانوداشبورد(آسیبدیدهویاترکخوردهباشند،

فقطبایدتوسطنمایندگیمجازمدیرانخودروموردتعمیریاتعویضقرارگیرند.

دستکاری و ایجاد تغییرات در سیستم کیسه هوا
بدونمشورتباشرکتمدیرانخودرو،کیسههواخودرویخودراحذفنکنیدویاتغییراتیمانند
مواردزیرراانجامندهید.درغیراینصورتباعثبهوجودآمدنایراددرسیستمکیسههواومتعاقب

آنواردآمدنصدماتجانیویاحتیمرگخواهدشد:
.نصب،حذف،بازوبستوتعمیرکیسههوا

.تعمیر،بازکردنویاتعویضغربیلکفرمان،داشبورد
.تعمیروصافکاریگلگیرها،سپرجلووکفاتاق

.اصالحوایجادتغییردرسیستمتعلیق

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
 از

ده
تفا

س
ه ا

حو
ن

ل چهارم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.92

فصل 4
نحوه استفاده از خودرو

94سوئیچ موتور ...........................4-1
94سوئیچموتور.....................................
95قفلفرمان.......................................

96روشن کردن موتور ..................4-2
96اقداماتقبلازاستارتزدن.........
96مراحلاستارتزدن........................

اقداماتپسازاستارتزدن
موتور..................................................

97

97خاموشکردنموتور.......................

98گیربکس اتوماتیک ..................4-3
99آشناییبادندهها.............................

103
104

104

حالتپیشگیریازخرابیبیشتر...
گیربکس دستی........................4-4

تعویضدنده.....................................
105کاهشدنده........................................

106سیستم ترمز ...........................4-5
106ترمزدستی.......................................
107ترمز............................................................
108بوسترترمز........................................
108روغنترمز.........................................
109چراغهشدارسیستمترمز.............

110کاهشاثرترمز..............................
4-6.... )ABS( 111سیستم ترمز ضد قفل

111نکاتالزم..........................................
.....................ABS113عملکردسیستم

.............................ABS114چراغاخطار
سیستم الکترونیکی پایداری 4-7

115خودروESP)در صورت تجهیز(...
....................................ESP115چراغاخطار
...................ESP116کلیدغیرفعالکردن

117فرمان هیدرولیکی ..................4-8
117روغنهیدرولیکفرمان.................

کروز کنترل)درصورت تجهیز(4-9

118نحوهاستفادهازکروزکنترل.........

119نحوهتنظیمسرعت.........................
فعال/غیرفعالکردنمجددکروز
120کنترل................................................
مواقعیکهنبایدازکروزکنترل

120استفادهکرد......................................

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
 از

ده
تفا

س
ه ا

حو
ن

ل چهارم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.93

134اقدامات احتیاطی ....................4-14
134قبلازروشنکردنخودرو...........
135پسازروشنکردنخودرو...........
136هنگامرانندگی.................................
136پارککردنخودرو.........................
137پارککردنخودرودرشیب........
138نشستنسرنشین.............................
138قفلکردندربها...........................
139گازهایخروجیازاگزوز...............
139بازدیدسیستماگزوز......................

121سیستم هشدار دنده عقب .....4-10

121یونیتکنترلهشداردندهعقب..
شرایطعملکردسیستمهشدار

121دندهعقب.........................................

بردعملکردسنسورهایدنده
122عقب................................................
123راهنمایاستفاده.............................

تمیزکردنسنسورهایدنده
126عقب...................................................

دوربین دنده عقب )در صورت 4-11
127تجهیز( ....................................

130سیستم کنترل فشار بادتایر....4-12

تنظیم  هشدار  چراغ 
تایر................. باد  130نبودن 

 سایر تجهیزات جانبی4-13
132)در صورت تجهیز(...................

سیستمکنترلخودرودر
................................)HHC(132سرباالیی

سیستمالکترونیکیکنترلترمز
..................................................)EBA(133

کنترل سیستم
.......................)TCS(133کشش

140رانندگی در جاده های ناهموار.....4-15
141رانندگی در شرایط بارندگی .......4-16

141رانندگیدرجادهلغزنده................

141رانندگیدرآب................................
143رانندگی در فصل زمستان ......4-17

143نکاترانندگیدرزمستان.................
رانندگیدرجادهپوشــیدهازبرف
144ویخ.................................................

145زنجیرچرخ.......................................
صرفه جویی در مصرف 4-18

146سوخت .....................................

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
 از

ده
تفا

س
ه ا

حو
ن

ل چهارم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 94

۱-4  سوئیچ موتور

شکل در سوئیچ مغزی مختلف موقعیتهای
مقابلنشاندادهشدهاست.

LOCK 1
سوئیچخاموش)بسته(است.غربیلکفرمانراکمیبهچپیاراستبچرخانیدتاقفلشود.سوئیچ
تنهادراینموقعیتمیتواندازمغزیخارجشود.اگرشمایادتانبرودکهسوئیچراازمغزیبیرون
بکشید،بهمحضبازشدندربراننده،یکبوقاخطارجهتیادآوریموضوعبهصدادرخواهدآمد.

درحینرانندگیسوئیچرادرموقعیتLOCKقرارندهید.درغیراینصورت،غربیلکفرمانقفلشده	 
وکنترلوسیلهنقلیهازدستخواهدرفت.

هشدار

ACC 2
الکتریکی لوازم از ازحالتقفلخارجکردوبرخی رامیتوان موتورخاموشاست،غربیلکفرمان

خودروازقبیلفندک،آینههایبرقیو...قابلاستفادهمیباشند.
ON         3

کلیهلوازمبرقیرامیتوانمورداستفادهقرارداد.چراغهایهشدارصفحهکیلومتریاروشنماندهو
یاپسازمدتکوتاهیروشنشدن،خاموشمیشوند.پسازروشنشدنموتورودرزمانرانندگی

همسوئیچدراینموقعیتقرارمیگیرد.

برایجلوگیریازخالیشدنباتری،درحالتخاموشبودنموتور،سوئیچرابهمدتطوالنیدر	 
موقعیتACCیاONقرارندهید.

توجه
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START 4
برایبهحرکتدرآوردنموتوراستارتودرنتیجهروشنشدنموتورخودرومیباشد.پسازروشن

شدنموتور،سوئیچرارهاکنیدتابهطورخودکاربهموقعیتONبازگردد.

قفل فرمان

پسازآنکهسوئیچرادرموقعیتLOCKقرار
مقداری را غربیلک بکشید. بیرون را آن دادید،
بهچپیاراستبچرخانیدتاصدایدرگیرشدن

قفلغربیلکفرمانشنیدهشود.

موقعیت از را آن و کرده مغزی وارد را سوئیچ
LOCKبهموقعیتACCبچرخانید.

اگرنتوانستیدسوئیچراازموقعیتLOCKبهموقعیتACCبچرخانید،غربیلکفرمانراتازمانیکه	 
سوئیچبتواندبچرخد،کمیبهسمتچپیاراستبچرخانید.

توجه

� قفل کردن

� باز کردن
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۲-4   روشن کردن موتور
اقدامات قبل از استارت

1.قبلازسوارشدن،اطرافخودرورابررسیکنید.
2.موقعیتصندلی،زاویهپشتیصندلی،ارتفاعپشتسریوزاویهغربیلکفرمانراتنظیمکنید.

3.آینههایداخلیوجانبیراتنظیمکنید.
4.چراغهاولوازمبرقیغیرضروریراخاموشکنید.

5.کمربندایمنیراببندید.
6.مطمئنشویداهرمترمزدستیبهطورکاملباالکشیدهشدهاست.

7.درمدلمجهزبهگیربکسAT،دستهدندهرادرموقعیتPیاNقراردهید.درمدلمجهزبه
گیربکسدستی،دستهدندهرادرموقعیتخالصقراردهید.

8.ابتداسوئیچرادروضعیتONقراردهیدولیبالفاصلهبهحالتSTARTنچرخانیدوبررسیکنیدکهآیا
چراغهایهشدارونشانگرروشنمیشوند؟درغیراینصورت،بانمایندگیمجازمدیرانخودروتماس

بگیرید.

پسازروشنشدنموتور،حتماسوئیچرارهاکنیدتاازآسیبدیدنموتورجلوگیریشود.	 
توجه

مراحل استارت زدن
سوئیچرادرموقعیتSTARTقراردهیدوپسازروشنشدنموتور،سوئیچرارهاکنیدتابهطور

خودکاربهموقعیتONبازگردد.

درزمســتانیــاهنگامیکــهدمــایمحیــطپاییــنباشــدممکــناســتمــدتزمــاناســتارتخــوردن
ــهروشــن ــوردرمــدت15ثانی ــرموت ــد.اگ ــشیاب ــادیافزای ــهشــرایطع ــوراندکــینســبتب موت
نشــد،ســوئیچراببندیــدو15تــا20ثانیــهصبــرکنیــدومراحــلاســتارتزدنرامجــدداانجــام

دهیــد.
اگرهمچنانموتورروشننشدبهبخشروشننشدنموتوردرفصل6مراجعهکنید.
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اقدامات پس از استارت زدن موتور
ازروشنشدن الکترونیکیموتور،کنترلمیشود.پس دورموتوردرزماندورآرامتوسطسیستم
موتور،دورآرامباالمیتواندبهافزایشدمایموتورکمککند.پسازگرمشدنموتور،دورموتوربه
طورخودکارپایینخواهدآمد.درغیراینصورت،بایدخودرویتانرابرایبازدیدوتعمیربهنمایندگی

مجازمدیرانخودروببرید.

دوداگزوزحاویگازهایخطرناکیاستکهدرصورتاستنشاق،سالمتیانسانرابهخطرمیاندازد.جهت
جلوگیریازاستنشاقدوداگزوز،مواردزیررارعایتکنید:

خودرورادرمحیطسربستهنظیرگاراژوپارکینگبهمدتطوالنیروشننگهندارید.	 
اگرمجبوربهنشستندرخودرویمتوقفباموتورروشندریکمحیطبازهستید،میبایستسیستم	 

تهویهمطبوعرویحالتچرخشهوایتازهوسرعتباالیفنتنظیمشود.

هشدار

خاموش کردن موتور
1.خودرورامتوقفکردهوترمزدستیرابکشید.

2.درمدلمجهزبهگیربکسAT،دستهدندهرادرموقعیتPیاNقراردهید.
درمدلمجهزبهگیربکسدستی،دستهدندهرادرموقعیتخالصقراردهید.

3.سوئیچرادرموقعیتACCیاLOCKقراردهید.

قبلازخاموشکردنموتور،پدالگازرافشارندهید.	 
اگرباخودروبهمدتطوالنیوباسرعتهایباالرانندگیکردهاید،بالفاصلهپسازمتوقفکردنخودرو،	 

موتورراخاموشنکنید.اجازهدهیدموتوربهمدتچنددقیقهدرحالتدرجاروشنبماندوپسازپایین
آمدندما،آنراخاموشکنید.عدمرعایتمواردفوقمیتواندبهموتورآسیببرساند.

توجه
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3-4  گیربکس اتوماتیک
گیربکسسرعتمتغیرپیوسته)AT(درخودرویشمابهصورتالکترونیکیکنترلمیشودتاکارکرد

نرموباحداکثرقدرتتولیدشود.
مراحلزیربرایآشناییباکارکردایننوعگیربکسارائهمیشود:

DحرکتدهیدودرموقعیتNیاP1.پدالترمزراتاانتهافشاردهیدودستهدندهراازموقعیت
قراردهید.

2.اهرمترمزدستیراآزادکنیدوپاراازرویپدالترمزبرداریدوبهآرامیپدالگازرافشار
تاخودروحرکتکند. دهید

همیشههنگامیکهموتورخاموشاست،صرفنظرازموقعیتدستهدنده،اهرمترمزدستیرابکشید،	 
درغیراینصورتممکناستخودروحرکتکردهومنجربهآسیبجسمیومالیشود.

هشدار
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آشنایی با دنده ها

،)N(دندهخالص،)R(دندهعقب،)P(گیربکساتوماتیکموجوددرخودرویشماشاملدندهپارک
دندهحرکتمستقیم)D(،تعویضدندهدستی)2(ودندهسنگین)L(میباشد.

هرکدامازدندههایفوقتوسطحرفهایقیدشدهدرقابدوردستهدندهمشخصشدهاند.
باتغییروضعیتدستهدنده،دندههایگیربکستغییرمیکنند.بههنگامرانندگیبراساسنیازخود،
دندهمناسبراانتخابکنید.اطالعاتارایهشدهبعدیمیتواندبهشماکمککندتابااهداف،ماهیت

ونحوهعملکرددندههایمختلفآشناشدهوانتخابدندهدرستیانجامدهید.
قبلازاقدامبهرانندگی،مطمئنشویدکهازایناطالعاتآگاهیدارید.
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گرفته قرار P موقعیت در دستهدنده که وقتی
قفل مکانیکی طور به گیربکس دندههای باشد،
Pمیشوند.دستهدندهفقطهنگامیدرموقعیت

قرارمیگیردکهخودروساکنباشد.

وقتیکهدستهدندهدراینموقعیتقراربگیرد،
چراغدندهعقبروشنشدهوسیستمراداردنده
تجهیز( صورت )در عقب دنده دوربین و عقب

فعالمیشوند.

دستهدندهرافقطهنگامیکهخودروساکناستدرموقعیتPقراردهیدوزمانیکهخودرودرحال	 
حرکتاست،ازقراردادندستهدندهدرموقعیتPپرهیزکنید.

انتهافشردهشودوسوئیچدر	  تا بایستی ترمز پدال ،P ازموقعیت ازخارجکردندستهدنده قبل
موقعیتONقرارگرفتهباشد.

هرگزازقراردادندستهدندهدرموقعیتPبهجایترمزدستیاستفادهنکنید.	 

توجه

 )R( دنده عقب �
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وقتیکهدستهدندهدراینموقعیتقراربگیرد،
گیربکسدرحالتخالصخواهدبود.موتوردر

دندهخالصمیتواندروشنشود.
برایتوقفهایکوتاهاینحالتگیربکسمناسب

میباشد.

درسرعتهایباال،گیربکسراهرگزبهحالتخالصدرنیاورید،درغیراینصورت،گیربکسآسیب	 
خواهددید.

هرگزخودتانخودرویدارایایننوعگیربکسرابکسلنکنیدوحتماباامدادخودروتماسبگیرید.،	 
زیرابهگیربکسآسیبواردمیشود.

توجه

وقتیکهدستهدندهدرموقعیتNقراردارد،مطمئنشویدکهاهرمترمزدستیراکشیدهایدوپارا	
رویپدالترمزقراردادهاید.درغیراینصورتممکناستدچارحادثهشوید.

هشدار

نشان را دنده دسته D موقعیت مقابل تصویر
بهموتوروسرعت وارده بار به توجه با میدهد.
حرکتخودرو،افزایشویاکاهشدندههابهطور

خودکارصورتخواهدپذیرفت.

 )N( دنده خالص �

 )D( دنده حرکت جلو �
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حداکثر که مواقعی در گیربکس حالت این از
سرعت با باید و است نیاز مورد موتور قدرت
مثال میشود. استفاده کرد، رانندگی پایینتر
قدرت از استفاده یا و سرباالییها در رانندگی

ترمزیموتوربرایسرازیریها.

وقتیکهاهرمتعویضدندهدرموقعیتدنده2قرار
گیرد،خودروباسرعتکمحرکتخواهدکرد.در
اینحالتتغییرسرعتبیندنده1و2امکانپذیر

خواهدبودودروضعیت3و4قرارنمیگیرد.

 )L( دنده سنگین �

 � دنده ۲

عملکرد قفل اهرم تویض دنده
خارج شدن اهرم تعویض دنده از حالت قفل

وقتییکیازشرایطزیرفراهمشوداهرمتعویضدندهازحالتقفلخارجمیشود:
.سوئیچموتور)دکمهاستارت(دروضعیتonباشد.

.ریموتمعرفیشدهبهخودروشناساییشود.
.پدالترمزفشردهشود.

قفل شدن اهرم تعویض دنده
وقتیکههریکازمواردذکرشدهدربخشخارجشدناهرمتعویضدندهازحالتقفلایجادنگردد
واهرمدرموقعیتp  )پارک(قرارداشتهباشد،قفلمیشودتابهطورتصادفیدروضعیتهایدیگر

قرارنگیرد.
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حالت پیشگیری از خرابی بیشتر
وقتیایرادیدرسیستمگیربکساتوماتیکرخدهد،حالتخرابیایمنگیربکسبهطورخودکار
فعالمیشودواجازهمیدهدتاخودرومسافتکوتاهیرابهصورتاضطراریحرکتکند.در

اینشرایطچراغاخطارگیربکسدرصفحهکیلومترروشنخواهدشد.
بافعالشدنحالتخرابیامن،گیربکسدیگرامکانکارکرددرشرایططبیعیرانخواهدداشتو
بهدرخواسترانندهپاسخدهینخواهدداشتوسرعتخودروبهتدریجکاهشمییابدتابه

کمترینمقداربرسد.

درحالتخرابیایمن،نبایدمسافتطوالنیباخودروحرکتکردزیراباعثواردآمدنآسیبهای	 
جدیبهگیربکسخواهدشد.جهتبازدیدوسرویسگیربکس،هرچهسریعتربهیکیازنمایندگی

هایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توجه
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4-4  گیربکس دستی
برایحرکتهایمستقیمویکدندهعقبمیباشد. اینخودرودارای5دنده گیربکسدستیدر

دیاگرامانتخابدندهباگیربکسدستیدرتصویرپاییننمایشدادهشدهاست.

تعویض دنده
�  اصول تعویض دنده:

.برایانتخابموقعیتدلخواهبرایدستهدنده،ابتدابایدپدالکالچراتاانتهافشاردهیدوسپس
دستهدندهرابهسمتموقعیتدلخواهحرکتدهید.

.دندهعقبفقطدرزمانیقابلانتخابواستفادهاستکهخودروبهطورکاملمتوقفشدهباشد.
.برایجلوگیریازفرسودگیزیادقطعاتداخلیگیربکس،هنگامتعویضدنده،سردستهدندهرابه

طورکاملدردستگرفتهوعملتعویضدندهرابامهارتوبهطورسریعانجامدهید.
.پسازاتمامتعویضدنده،دستخودراهمچنانرویدستهدندهقرارندهید.
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�  احتیاط های الزم برای تعویض دنده:
1.برایشروعحرکتبایدازدنده1استفادهکنید.

2.درجادههایسرازیریویادرمواقعدورزدنبایدازدندهپایین)دندهسنگین(استفادهکنید.هنگام
حرکت،گیربکسرابهمدتطوالنیدرحالتخالصقرارندهید.

3.هنگامتغییردندههاازپایینبهباال)سنگینبهسبک(،دندههارابهترتیبافزایشدهیدوهیچ
دندهایراازقلمنیاندازید.

4.درصورتمواجهشدنباحالتغیرعادیگیربکسمانندصدایغیرعادی،تعویضدندهسختو...،
فوراخودرورادرمحلامنیمتوقفکردهوجهتانجامبازدیدوتعمیربایکیازنمایندگیهایمجاز

مدیرانخودروتماسبگیرید.
به صورت این در نبرید.چون عقب دنده موقعیت به را دستهدنده هرگز خودرو حرکت هنگام .5

گیربکسآسیبجدیواردخواهدشد.
6.ازگذاشتنپابررویپدالکالچدرحینرانندگیاجتنابکنیدتاکالچدچارساییدگیناخواسته

نشود.

کاهش دنده
1.برایبهترشدنرانندگیدرسرباالییهاازدندهسنگیناستفادهکنید.

2.برایبهترشدنشتابگیری،ابتدادندهراکاهشدادهودندهمناسبراانتخابکنیدوسپسمجددا
اقدامبهشتابگیرینمایید.

3.هنگامکاهشدندهوانتخابدندههاازسبکبهسنگین،دندههارابهترتیبکاهشدهید.
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۵-4   سیستم ترمز

ترمز دستی

پسازپارککردنخودرو،اهرمترمزدستیرابهطورکاملباالبکشیدتاازحرکتاحتمالی 1
خودروجلوگیریشود.پسازکشیدناهرمترمزدستی،چراغنشانگرمربوطهدرصفحهکیلومترشمار

روشنخواهدشد.

درچرخهایجلوازترمزدیسکیودرچرخهایعقبازترمزدیسکی–کاسهایاستفادهشدهاست
کهترمزکاسهایآنمختصترمزدستیمیباشد.
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برایجلوگیریازحرکتناخواستهخودرو،بهجایترمزدستیازدندهدرزمانپارککردنخودرواستفاده	 
نکنید.درهرپارککردنخودروبایدازترمزدستیاستفادهکنید.

هشدار

برایآزادکردنترمزدستیابتدااهرمراکمیبهسمتباالبکشیدوسپسدکمهضامناهرمرا 2
فشاردهیدواهرمراتاانتهابهسمتپایینفشاردهید.پسازآزادشدنترمزدستی،چراغنشانگر

مربوطهدرصفحهکیلومترشمارخاموشخواهدشد.

قبلازشروعرانندگی،ازقرارگرفتناهرمترمزدستیدرپایینترینموقعیتممکناطمینانحاصل	 
کنید.درغیراینصورت،لنتهایترمزدستیدچارفرسودگیزودرسخواهندشد.

توجه

سیستمترمزاینخودرودارایمداردوبلضربدری
میباشد.ایننوعترمزهیدرولیکیبودهودارایدو
نوع این ازهمدیگرمیباشد.مزیت مدارمستقل
ترمزایناستکهدرصورتخرابیووجودایراددر
یکیازمدارها،مداردیگرقادربهادامهکارمیباشد.
البتهدرصورتبروزچنینشرایطیعملترمزگیری
درمقایسهباشرایطعادیسختترخواهدبودو
بیشتر ترمزگیری فاصله که باشید داشته توجه
خواهدبود.چراغهشدارسیستمترمزنیزروشن

خواهدشد.

ترمز
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درصورتخرابیوعدمکارکردیکیازمدارهایترمز،توصیهمیشودباخودرورانندگینکنیدوفوراجهتبازدیدو
تعمیرآنبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

هشدار

بوستر ترمز
بوسترترمزبهواسطهمکشایجادشدهتوسطموتورکنترلمیشودوفقطدرزمانیکارآییداردکه

موتورروشنباشد.بنابرایندرسرازیریهاازخاموشکردنموتورخودداریکنید.

برایکاراییبیشترسیستمترمزدرسراشیبیهایتند،ازدندهسنگینتراستفادهکنید.درخودروهای
مجهزبهگیربکسATاستفادهازحالتدستیگیربکسوانتخابدندهمناسبتوصیهمیشود.

توجه

هنگامبکسلشدنخودرووایرادموتور،بوسترترمزازکارمیافتدوبرایجبرانایننقصانبایدفشار

بیشتریبهپدالترمزواردکنید.

روغن ترمز
درحالتنرمال،سطحروغنترمزدرمخزنباید
مابینعالیم”MAX“و”MIN“قرارداشتهباشد.
طور به را مخزن در موجود ترمز روغن سطح

منظمبازدیدکنید.
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مدت به را ترمز روغن مخزن درب بنابراین میباشد. رطوبت جاذب شدت به ترمز .روغن
طوالنیبازنگذارید.

.روغنترمزدارایخاصیتخورندگیاست.اجازهندهیدباپوستتماسپیداکند.درصورت
پاشیدنروغنترمزبررویپوستویاچشم،فورامحلرابامقدارزیادیآبشستوشودهید.

هشدار

روشن ترمز هشدار چراغ سوئیچ، شدن باز با
شدهوپسازچندثانیهخاموشخواهدشد.اگر
خاموش ثانیه ازگذشتچند چراغهشدارپس
یعنی شود، روشن رانندگی حین در یا و نشود
سیستمترمزدارایایراداستوبهعنواناولین
کنید بررسی را مخزن ترمز روغن سطح اقدام،
اگر کنید. اضافه آن مقدار به نیاز صورت در و
علتایرادموارددیگریباشد،هرچهسریعتربا
نمایندگیهایمجازمدیرانخودروتماسحاصل

کنید.
نکات ایمنی

.تولیدصدایترمزدربرخیزمانهاطبیعیاست.ولیاگرترمز،ایجادصدایسایشآهنبهآهن
بهمدتزیادبکند،بیانگرتمامشدنلنتهایترمزاستکهنیازبهتعویضدارد.خودرویخودرابه

نمایندگیمجازمدیرانخودروببرید.
.اگرترمزهاتولیدصدایممتدکردهولرزشهارادرهنگامترمزگیریبهفرمانمنتقلکنند،فورا

خودرورابهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروببرید.

چراغ هشدار سیستم ترمز
www.nasicoelec.ir
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دوره یک به نیاز حداکثری کارایی به رسیدن برای شدهاند، تعویض جدیدا که ترمزی .لنتهای
آببندیدارند.شایددر200کیلومتراولکارآییترمزکاهشیابد.زیادکردننیرویواردهبهپدال

ترمز،تنهاراهجبرانکمشدناثرترمزمیباشد.
.میزانساییدگیلنتترمزبهشرایطکارکردونحوهرانندگیرانندهبستگیدارد.خودروهاییکه
در زیادهستند، ترمزگیری دارایشرایط و قرارمیگیرند استفاده مورد ترافیکشهری در بیشتر
معرضسایشزیادلنتترمزقراردارند.بنابراینالزماستخودرویخودراجهتبازدیدضخامت
لنتترمزویاتعویضآنبرطبقکیلومترطیشدهخودرو،بهیکیازنمایندگیهایمجازمدیران

خودروببرید.
موتور ترمز نیروی از تا استفادهکنید دندهسنگین از رانندگیدرجادههایسرازیری، زمان در .
بیشتریناستفادهرابردهوازترمزگیریممتدجلوگیریکنید.درغیراینصورت،ترمزهاداغشده

وفاصلهترمزگیریافزایشخواهدیافتواحتماالدربعضیمواقع،کاراییخودراازدستبدهند.
.یکلنتمرطوبباعثکاهشغیرعادیشتابخودرووگیجیچرخدرزمانترمزگیریمیشود.
پدالترمزرابهآرامیفشاردهیدتامیزانکاراییترمزراتستکنید.پسازرانندگیدرآبعمیق،این
تستمیتواندنشاندهدکهآیاکاراییترمزتحتتاثیرقرارگرفتهاستیاخیر؟برایخشککردنلنت
ترمز،ضمنرانندگیباسرعتمطمئنه،پدالترمزرابهآرامیفشاردهیدتاکاراییخودرامجددابازیابد.

کاهش اثر ترمز
اگردرحینرانندگیکاراییترمزخودروکاهشیافت،شمامیتوانیدباگرفتنترمزدستیخودرورا
متوقفکنید،بااینتفاوتکهفاصلهترمزگیریبیشتراززماناستفادهازترمزمعمولیخواهدبود.

استفادهازترمزدستیدرحینرانندگیباعثخارجشدنکنترلخودروازدسترانندهبهمدتکوتاه،	 
خواهدشد.اگرمجبوربهاستفادهازترمزدستیبرایمتوقفکردنخودروهستید،برایجلوگیری

ازانحرافناشیازقفلشدنچرخعقب،نیرویواردهبهاهرمترمزدستیرابهآرامیاعمالکنید.

هشدار

www.nasicoelec.ir
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)ABS( ۶-4    سیستم ترمز ضدقفل
ترمزضدقفل)ABS(یکنوعسیستمایمنیفعالمیباشدواصلیترینهدفاستفادهازآندرخودروها،
حفظقدرتمانورپذیریوحفظتعادلخودروبابهرهگیریازحداکثرنیرویچسبندگیبینتایروجاده

میباشد.
بااینحالABSدرهمهشرایطنمیتواندازلغزشچرخهایخودروجلوگیریکند.بهطورمثال
دررانندگیباسرعتهایخیلیزیاددرجادههایلغزندهویادرصورتوجودبرخیمحدودیتهای

فیزیکیمثلایرادالستیکچرخ.
)EBD(خودرویشمابههمراهسیستمتوزیعالکترونیکینیرویترمز)ABS(سیستمترمزضدقفل

جهتباالبردنکارآییترمزطراحیشدهاست.

سیستمترمزضدقفل)ABS(زمانیکهچرخهادر
اثرترمزگیریدرحالقفلشدنباشند،واردعمل
میشود.درزمانترمزگیریاگرپدالترمززیرپا
ضربهبزندوهمراهباآن،مقداریصداتولیدشود
یعنیABSفعالمیباشد.بهعبارتدیگرتولید
کمیصداولرزشپدالترمززیرپاطبیعیاست،

دراینلحظهپدالترمزرارهانکنید.

نکات الزم
درشرایطزیرسیستمABSتولیدمقداریصداخواهدکردکهطبیعیهستند:

1.هنگامیکهسوئیچبازمیشودویاموتورروشنمیشود،سیستمABSشروعبهخودارزیابیمیکند
کههمراهباتولیدصدایخیلیکمیمیباشد.

ABS2.صدایعملکردنموتور،پمپوسوپاپهایبلوک
3.صدایبرگشتپدالترمزویاضربهزنیآن

EBD4.صدایفعالشدنسوپاپهایسیستم
5.صدایبرخوردسیستمتعلیقبابدنهدرترمزگیریناگهانیوشدید.

www.nasicoelec.ir
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درموردسیستمABSنبایداغراقشود.اگرچهسیستمترمزضدقفلبهحفظکنترلخودروکمکمیکند	 
ولیهمچنانبایدبااحتیاطوسرعتمطمئنهورعایتفاصلهازخودرویجلوییرانندگیکرد.

اگرچسبندگیتایرباجادهبیشازحدمجازباشدویادررانندگیدرشرایطبارندگیولغزندهبودنجاده	 
کهلغزشتایرراداشتهباشیم،سیستمترمزضدقفل،کمکیبهکنترلخودرونخواهدکرد.

هشدار

�سایزتایرهاوطرحآجآنهاتاثیرمهمیبررویکارکردABSدارند.اطمینانحاصلکنیدتایرهای
خودرویاتایرهایجدیدیکهقصدتعویضآنهارادارید،سایزوشاخصبارقابلتحملوساختاریکسانیبا
تایرهایدیگرداشتهباشند.متفاوتبودنمشخصاتیکیازتایرهاباتایرهایدیگر،عملکردABSرامیتواند

تحتتاثیرقراردهد.توصیهشرکتمدیرانخودرواستفادهازتایرهایاستانداردوشرکتیمیباشد.

�ABSبهمنظورکوتاهکردنفاصلهترمزگیریطراحینشدهاست.هنگامرانندگیدرشرایطزیر،فاصله
مناسبازخودرویجلوییرارعایتکنید:

هنگامرانندگیدرجادههایبرفیویادرجادههایگلی.	 
زمانهاییکهاززنجیرچرخاستفادهمیکنید.	 
هنگامعبورازرویسرعتگیرهاوموانع.	 
هنگامعبورازرویچالههاودستاندازها.	 

توجه
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فاصله	  جادهای شرایط به بسته ولی میدهد، ترمز به بهتری اثربخشی ،ABS که است درست 
ترمزگیریهاتفاوتزیادیخواهدداشت.

ABSنمیتواندکوتاهشدنفاصلهترمزگیریدرشرایطمختلفجادهایازقبیلجادهماسهاییاجاده	 
برفیراتضمینکند.درمقایسهباخودروهایبدونABS،شایدخودرویشمانیازبهفاصلهترمزگیری

زیادیداشتهباشد.
همچنینABSنمیتواندریسکخطرناشیازعدمرعایتفاصلهباخودرویجلویی،رانندگیدرآب،	 

پیچیدنهایسریعیارانندگیدرجادههاینامساعدراکاهشدهد،ویانمیتواندازتصادفناشیاز
رانندگیبدوناحتیاطونامناسبجلوگیریکند.

هشدار

سیستمABSبالفاصلهپسازفشاردادنپدال
شد خواهد فعال ناگهانی ترمز زمان در ترمز
تاعالوهبرعملترمزگیری،کنترلفرماننیز
فضای اگر باشد.حتی راننده دردست بتواند
برای میتوانید باشد، داشته وجود کافی
نیز را فرمان مانع، با برخورد از جلوگیری

بپیچانید.

اصــولمهمدربــهکارگیری
ABSترمز

و فشــاردادن محکــم .1
نگهداشتنپدالترمز

ABS عملکرد سیستم

2.برایجلوگیــریازبرخوردبا
باوجود بپیچانید. را مانع،فرمان
ترمزگیــریاضطراری،میتوانید

عملپیچیدنراانجامدهید.

www.nasicoelec.ir
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پسازبازشدنسوئیچ،چراغهشدارABSروشن
شدهوسیستمABSشروعبهخودارزیابیخواهد
کرد.اگرچندثانیهپسازبازشدنسوئیچ،چراغ
هشدارABSخاموششود،یعنیسیستمبهدرستی
کارمیکندولیاگرچراغهشدارخاموشنشودو
بیانگروجود یادرحینرانندگیروشنشود،

ایراددرسیستمABSمیباشد.

اگرABSایرادداشتهباشد،رانندههنوزسیستمترمزمعمولیرادراختیاردارد،بااینتفاوتکهبرای
ترمزگرفتنبایدنیرویکمتریبهپدالترمزواردشودتاازقفلشدنچرخهاجلوگیریشود.اگر
چراغهشدارروشنباشدبایدبااحتیاطبیشتریرانندگیکنیدوبرایجلوگیریازبروزحادثه،هر

چهسریعتربهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

اگرچراغABSوچراغهشدارسیستمترمزبهطورهمزمانروشنشوند،فوراخودرورادریکمکانمناسب	 
متوقفکردهوفالشرراروشنکنیدوجهتبازدیدوتعمیرخودروتوسطشماره47651-021باامدادمدیران

خودروتماسبگیرید.

هشدار

ABS چراغ اخطار
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.سرعتزیاد،پیچیدنناگهانی،شرایطجادهایو...ممکناستباوجودفعالبودنESPهم
منجربهحادثهشود.ESPنمیتواندتحتمحدودیتهایذکرشدهازمنحرفشدنخودروبه
طورحتمیجلوگیریکند.حتیاگرخودرویشمامجهزبهESPباشد،همچنانبایدبارعایت

احتیاطواحترامبهقوانین،رانندگیکنید.

هشدار

۷-4   سیستم پایداری الکترونیکی خودرو ESP )در صورت تجهیز(

نیز ESP هشدار چراغ سوئیچ، شدن باز از پس
روشنشدهوپسازچندثانیهخاموشخواهدشد.
به آن هشدار چراغ باشد، فعال ESP که زمانی
صورتچشمکزندرخواهدآمد.اگرچراغهشدار
بهطوردایمروشنبماند،یعنیسیستمدارایایراد
است.جهتحفظایمنیخودرو،دراسرعوقتبه
یکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعه

کنید.

ESP چراغ اخطار

کنترلالکترونیکیپایداریخودرو)ESP(تعادلخودرودرشرایطمختلفرانندگیراحفظکردهو
کنترلهدایتخودرورابهترمیکند.اگرخودروبهطورناگهانیازمسیرخارجشود،ESPبااعمال
نیرویترمزبررویچرخیکهمناسبباشد،خودرورابهمسیراصلیخودبازمیگرداند.برایحفظ

پایداریخودروممکناستقدرتموتورنیزکاهشدادهشود.
ESPازسنسورهاییبهرهمیبردکهمیتوانندمسیریکهرانندهقصدداردخودرورابهآنسمت
هدایتکند،تشخیصدادهوبامسیراصلیخودرومقایسهکند.اگرمسیراصلیحرکتخودروبا
مسیریکهرانندهقصدپیچیدنبهآنسمترادارد،همسویینداشتهباشد،ESPچرخمناسب

راشناساییکردهوبهآننیرویترمزیواردمیکندتاازانحرافبیشترخودروجلوگیریکند.

www.nasicoelec.ir
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کنترل پنل زیر در ESP کردن غیرفعال کلید
تهویهمطبوعقراردارد.ایندکمهرافشاردهید
نیز  ESP OFF وچراغ غیرفعالشود ESP تا
کلید ،ESP فعالسازیمجدد برای روشنشود.
،ESPرایکباردیگرفشاردهید.بافعالشدن
چراغنشانگرESP OFFنیزخاموشخواهدشد.

برایبهبودکششخودرودرجادههایشنیوسنگریزهای،توصیهمیشودکهESPراغیرفعالکنید.	 
توجه

 ESP شرایط نامناسب فعال بودن  �
.هنگامیکهخودرودرجادههایبرفییاجادههاییکهدارایسطحنرممیباشند،گیرافتادهباشد.

.هنگامیکهاززنجیرچرخاستفادهمیشود.

ESP کلید غیرفعال کردن
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برایجلوگیریازآسیبدیدنسیستمفرمان،غربیلکفرمانرابیشتراز5ثانیهدرمنتهیالیهسمت	 
راستیاچپنگهندارید.

اگرپسازروشنشدنموتور،برایچرخاندنغربیلکفرمانبهنیرویبیشترینیازداشتهباشید،احتماال	 
سیستمفرمانهیدرولیکدچارمشکلشدهاست.دراولینفرصتبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیران

خودرومراجعهکنید.
پسازخاموششدنموتور،خودروفاقدفرمانهیدرولیکخواهدبود.دراینزمانشماکماکانمیتوانید	 

فرمانرابچرخانیدولیبهنیرویبیشترینیازخواهیدداشت.

توجه

توجه

۸-4   فرمان هیدرولیکی

بین باید مخزن در هیدرولیک روغن سطح
عالمتهای”MAX“و”MIN“قرارداشتهباشد.

اگرسطحروغنپایینترازعالمت”MIN“باشد،
تا کنید اضافه هیدرولیک روغن الزم مقدار به

سطحآندرحداستانداردشود.

روغن هیدرولیک فرمان

استفادهازسیستمفرمانهیدرولیکباعثنرمشدنفرمانوبهترشدنهدایتخودرومیشود.

www.nasicoelec.ir
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۹-4  کروز کنترل )در صورت تجهیز(
ازکروزکنترلبرایثابتنگهداشتنسرعتخودروبدوناستفادهازپدالگازاستفادهمیشود.

چراغنشانگرکروزکنترل1

2SET/-

3RES/+

4OFF/ ONدکمهروشنخاموش

نحوه استفاده از کروز کنترل
رویصفحه بر کنترل کروز نشانگر چراغ دهید. فشار را فرمان غربیلک دکمهOFF/ ONروی .1

کیلومترشماربهحالتچشمکزندرخواهدآمد.
SET/-130-40قراردارد،دکمهتنظیمرابهسمت km/h2.زمانیکهسرعتخودرودرمحدوده
بچرخانیدتاسرعتخودروبهعنوانسرعتکروزکنترلتنظیمشود.چراغنشانگرکروزکنترلپس

ازتنظیمسرعت،بهطوردائمروشنمیماند.

اگرچراغنشانگرکروزکنترلهمچنانچشمکبزند،یعنیکروزکنترلهنوزفعالنیست،مراحلباالرا	 
مجدداتکرارکنید.اگربازهمخودروواردسیستمکروزکنترلنشد،جهتبررسیویاتعمیرسیستمبهیکی

ازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توجه

3.برایخارجشدنازکروزکنترل،دکمهOFF/ONرایکباردیگرفشاردهید.چراغنشانگرکروز
کنترلنیزخاموشخواهدشد.
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تنظیم سرعت
درزمانفعالبودنکروزکنترلبهروشهایزیرمیتوانیدسرعتراتنظیمکنید:

�  تنظیم دقیق تر
.دکمه+/RESراکمتراز0/5ثانیهفشاردهیدتاسرعتخودرورادرهرمرتبهفشردنایندکمه

2Km/hافزایشدهید.
.دکمه-/SETراکمتراز0/5ثانیهفشاردهیدتاسرعتخودرورادرهرمرتبهفشردنایندکمه2

Km/hکاهشدهید.
.درهرلحظهکهدکمهتنظیمرارهاکنید،سرعتهمانلحظهخودروبهعنوانسرعتکروزکنترل

انتخابخواهدشد.

�  تنظیم سریع
.دکمه+/RESرابیشتراز0/5ثانیهفشاردهیدتاسرعتخودروبرایکروزکنترلبهطورمرتب

افزایشیابد.
.دکمه-/SETرابیشتراز0/5ثانیهفشاردهیدتاسرعتخودروبرایکروزکنترلبهطورپیوستهکاهش

یابد.
.درهرلحظهکهدکمهتنظیمرارهاکنید،سرعتهمانلحظهیخودروبهعنوانسرعتکروز

کنترلانتخابخواهدشد.

فشاردادنطوالنیمدتدکمه +/RESتوصیهنمیشود،چراکهباعثافزایشمداومومتوالیسرعتشده	 
ومیتواندخطرناکباشد.

فشاردادنطوالنیمدتدکمه-/SETبهمنزلهترمزگرفتننیست،لذادرصورتنیازبهکاهشسرعتاز	 
پدالترمزاستفادهکنید.

هشدار

 پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو افزایش یابد. سپس پدال گاز را رها کرده و دکمه تنظیم 
کروز کنترل-/SET را فشار دهید تا کروز کنترل بر روی سرعت مورد نظر تنظیم شود. اگر دکمه تنظیم 

فشرده نشود، کروز کنترل روی تنظیم قبلی خواهد ماند.
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فعال/غیرفعال کردن مجدد کروز کنترل
زمانیکهکروزکنترلفعالباشد،بافشاردادنپدالترمز)درمدلمجهزبهگیربکسAT(ویافشار
دادنپدالکالچ)درمدلمجهزبهگیربکسدستی(،کروزکنترلبهطورموقتغیرفعالشدهوچراغ

نشانگرآنبهحالتچشمکزندرخواهدآمدوکروزکنترلواردحالتآمادهبهکارخواهدشد.

.اگرهیچاقدامیرویدکمههایکروزکنترلصورتنپذیرد،سیستمهمچناندرحالتآمادهبهکار
قرارخواهدداشتورانندهمیتواندبهرانندگیمعمولیخودبپردازد.

.برایفعالکردنمجددکروزکنترل،دکمه+/RESفشاردهیدتاکروزکنترلبهحالتقبلیخود
بازگردد.اگردکمه+/RESرافشاردادهونگهدارید،سرعتخودروبهطورمتوالیافزایشخواهدیافت.

سرعتلحظهایکهدکمهتنظیمرهاشود،بهعنوانسرعتکروزکنترلمنظورخواهدشد.

مواقعی که نباید از کروز کنترل استفاده کرد
درصورتمواجهشدنباشرایطزیر،ازکروزکنترلاستفادهنکنید.استفادهازکروزکنترلمیتواند

باعثبروزحادثهشود.
.درترافیکهایسنگین

.درجادههاییکهدارایپیچهایتندمیباشد
.درجادههایپرپیچوخم

.درجادههایلغزنده)جادههایپوشیدهازبرفویخ(
.درحملونقلاضطراریوبکسلکردن

.درشیبهایتند
)درسرازیریباشیبتندممکناستسرعتخودروازسرعتتنظیمشدهکروزکنترلبیشترشود.(

محدوده	  در خودرو سرعت که پذیرد صورت میتواند شرطی به کنترل کروز مجدد شدن فعال 
130Km/h-40باشد.

اگرازکروزکنترلاستفادهنمیکنید،آنراخاموشکنیدتادرزماناستفادهمجدد،دچاراشتباهنشوید.	 

توجه
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۱0-4   سیستم هشدار دنده عقب

یونیت کنترل هشدار دنده عقب
درگیر از پس باشد، باز موتور کهسوئیچ زمانی
شدندندهعقب)R(،سیستمهشداردندهعقب
فعالشدهواطالعاتمربوطهدرنمایشگرصفحه
کیلومترشمارنمایشدادهخواهدشدوهمزمان
باآنبوقاخطارتوسطصفحهکیلومترشمارتولید

خواهدشد.

شرایط عملکرد سیستم هشدار دنده عقب
1.زمانیکهسوئیچموتوربازباشد،سیستمپسازقرارگرفتندستهدندهدرموقعیتدندهعقب)R(فعال

میشود.
2.خودرودرحالحرکتبهسمتعقبباشدوسرعتآنبیشترازKm/h 5نباشد.

3.محدودهیدماییکارکردسنسورهایدندهعقببین80تا30-درجهسانتیگرادمیباشد.

www.nasicoelec.ir
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فاصله مستقیم 
)cm(

سنسور عقب 
چپ

سنسور عقب 
وسط

سنسور عقب 
راست

فرکانس بوق 
اخطار

95–1501 Hz

65–952 Hz

40–654 Hz

بوقممتد35≤

برد عملکرد سنسورهای دنده عقب

فرکانسبوقاخطارباتغییریافتنفاصلهمستقیمبینسنسورومانعتغییرخواهدیافت.

خود ارزیابی سیستم
.سیستمهشداردهندهدندهعقبدارایقابلیتخودارزیابیمیباشد.زمانیکهیکیاهردوسنسور

دندهعقبباایرادیمواجهشوند،پیغاممربوطهدرصفحهکیلومترظاهرخواهدشد.
.پیغامخطابافرکانس1HZبههمراهبوقاخطاربهمدت2ثانیهفعالخواهدشد.

www.nasicoelec.ir
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سنسورهایدندهعقبتواناییتشخیصاشیایینظیر
تور،سیمخاردار،فنس،طناب،نردهو...راندارند.



اشیاوموانعیکهارتفاعآنهاخیلیکمباشد،توسط
سنسورهایدندهعقبتشخیصدادهنمیشوند.

دربرخیازشرایطحتیاگرموانعخیلینزدیکبهسنسورهایدندهعقبباشند،بوقاخطاربهصدا
درنمیآید.بهبعضیازاینشرایطدرزیراشارهشدهاست:

ارتفاع که موانعی احتماال عقب دنده سنسورهای
آنهاازسپرعقبزیادترباشد،تشخیصنخواهند

داد.

راهنمای استفاده
.فاصلهتشخیصدادهشده،کوتاهترینفاصلهمستقیمبینسنسوردندهعقبومانعمیباشد.

.حداکثرفاصلهقابلتشخیصبرایسنسوردندهعقببرابربا150سانتیمترمیباشد.
.کمترینفاصلهبرایشناساییدقیقتامانع5سانتیمترمیباشد.بهطورمثالاگرفاصلهمانعباسنسور

64سانتیمترباشد،سیستمآنرا60سانتیمترنمایشخواهدداد.
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امواج که اسفنج و پنبه نرم، برف مانند موانعی
توسط میکنند، راحتیجذب به را صوت ماورا
سنسورهایدندهعقبتشخیصدادهنمیشوند.

اگرقطراتآبپاشیدهشدهبررویسنسورهایخ
بزند،سنسورقادربهتشخیصموانعنخواهدبود.

برف با عقب دنده سنسورهای سطح که زمانی
یاگلوالیپوشیدهشود،موانعبرایسنسورها

قابلتشخیصنخواهدبود.

که مانعی فقط مانع، چندین وجود صورت در
کمترینفاصلهراباهرکدامازسنسورهاداشته

باشد،شناساییخواهدشد.
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برایموانعخارجازمحدودهدیدسنسوردندهعقب،بوقاخطاربهصدادرنخواهدآمد.اگردریک	 
لحظهموانعمتعددیوجودداشتهباشند،بوقاخطارفقطبراینزدیکترینمانعفعالخواهدشد.باید
توجهداشتکهدراینزمانشایدسنسورطرفدیگربامانعدیگریروبهروشود،ولیچونفاصلهاش

زیادتراست،محاسبهنمیشود.

توجه

درشرایطزیرممکناستسنسورهایدندهعقبآالرمواطالعاتاشتباهبدهند:

زمانیکهخودرودرشیببسیارتندقرارداده
باشد. شده

زمانیکهفرستندهویاآنتنبافرکانسباالروی
خودرونصبشدهباشد.

اطراف در یادستگاههایی درصورتیکهوسایل
خودرویشماتولیدامواجمافوقصوتکنند،مانند
صدایبوقخودروهایدیگر،موتورسیکلتهایا

صدایترمزهایبادیکامیونهایسنگین.

www.nasicoelec.ir
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زمان رانندگی در جاده های برفی یا بارانی

1.پوشیدهشدنسطحسنسورهاتوسطموادخارجی
2.یخزدنسطحسنسورها

3.پارکبودنطوالنیمدتخودرودرهوایگرمویاسرد

تمیزکردن سنسورهای دنده عقب
درزمانشستوشویخودرو،برایتمیزکردنسطحسنسورهایدندهعقبازیکپارچهنرموآب

کمفشاراستفادهکنید.

اگرعلتایرادراپیدانکردید،بایکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروتماسبگیرید.

شستنسنسورهاباآبپرفشاروفشاردادنوضربهزدنباعثآسیبدیدگیآنهاودرنتیجهکارکرد	 
نامناسبسنسورخواهدشد.

توجه

درصورتیکهبوقاخطارسیستمراداردندهعقباشتباهباشد،مواردزیرراموردبررسیقراردهید:
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۱۱-4  دوربین دنده عقب )در صورت تجهیز(

دوربیندندهعقببانمایشمنطقهیپشتخودروبههنگاماستفادهازدندهعقببهرانندهکمک
میکند.تصاویرارسالیدوربیندرصفحهنمایشگرسیستمصوتیبهنمایشدرمیآید.اینتصاویر

تقریبامشابهتصاویریاستکهدرآینهداخلکابینمشاهدهمیشود.

شدن درگیر از پس سوئیچ، بودن باز شرط به
دندهعقب)R(،تصاویردوربیندندهعقبنمایش

دادهمیشود.
منطقهسبز:احتیاط

منطقهزرد:رانندگیآهسته
منطقهقرمز:توقف

منطقهنارنجی:خطوطمتحرکوراهنما

�   دوربین دنده عقب 
و صندوق درب روی بر عقب دنده دوربین
دارای و است شده نصب مقابل شکل با مطابق
در شده مشاهده فواصل میباشد. مخصوص لنز

تصویربافواصلواقعیمتفاوتاست.

منطقهقابلپوششبرایدوربیندندهعقبمحدوداست.موانعیکهبهگوشههایسپرعقبنزدیکاند
ویادرزیرسپرقرارمیگیرند،درصفحهنمایشقابلمشاهدهنمیباشند.

محدودهنمایشدادهشدهبهجهتحرکتخودرووشرایطجادهبستگیدارد.

�   محدوده پوشش دوربین دنده عقب 

1.پوشیدهشدنسطحسنسورهاتوسطموادخارجی
2.یخزدنسطحسنسورها

3.پارکبودنطوالنیمدتخودرودرهوایگرمویاسرد

درصورتیکهبوقاخطارسیستمراداردندهعقباشتباهباشد،مواردزیرراموردبررسیقراردهید:
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درشرایطزیرحتیاگرسیستمبهدرستیکارکند،احتماالدیدنتصاویرمشکلخواهدبود:
.اگرخودرودرناحیهتاریکقرارداشتهباشد،مانندشب.

.دمایهوایاطرافدوربینخیلیباالویاخیلیپایینباشد.
.قطراتآبرویدوربیننشستهباشدیارطوبتهواخیلیباالباشد،مانندهوایبارانی.
.موادخارجیازقبیلبرفویاگلوالیبهسطحخارجیلنزدوربینچسبیدهباشد.

.سطحدوربیندندهعقبخراشیدهشدهباشد.
.اگرنورخورشیدویانورچراغخودرویعقبیبهطورمستقیمبهلنزدوربینبتابد.

 � شرایط نامناسب برای استفاده از دوربین دنده عقب
.درجادههاییخیولغزنده

.درجادههاییکهپهنوصافنباشند.)نظیرپیچها(
درزماناستفادهازدوربیندندهعقب،مواردزیررارعایتکنیدتاازبروزحادثهجلوگیریشود:

هنگامحرکتبادندهعقب،فقطبهتصاویردوربیندندهعقباکتفانکنید.	 
همیشهازآینههایخودرونیزجهتشناساییمسیرحرکتخوداستفادهکنید.	 
فاصلهنمایشدادهشدهیمانعباخودرو،بافاصلهواقعیآنهامتفاوتاست.	 

هشدار
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ــرد	  ــثعملک ــراممکــناســتباع ــد،زی ــنخــودداریکنی ــادســتکاریدوربی ــری ــردن،تعمی ازبازک

ــود. ــتآنش نادرس
درصــورتکثیــفشــدنلنــزدوربیــنآنرابــاآببشــوییدوتوســطپارچــهنــرمســطحآنراپــاک	 

کنیــد.همچنیــنامــکانتمیــزکــردنســطحلنــزدوربیــنبــاحــاللهــایمالیــموجــوددارد.
ــرا	  ــهســطحدوربیــنهنــگامتمیــزکــردنآنخــودداریکنیــدزی ازفشــارآوردنبیــشازحــدب

ممکــناســتخــطوخــشدرســطحلنــزایجــادگــردد.
ــدهمخصــوصشیشــهو	  ــاککنن ازتمــاسمســتقیمحــاللهــایارگانیــک،پولیــش،حــاللپ

رنــگبــاســطحلنــزدوربیــنجلوگیــریکنیــدودرصــورتتمــاس،فــوراًســطحلنــزرابشــویید

وپــاککنیــد.
ــر	  ــاروتصاوی ــرت ــیتصاوی ــتبرخ ــناس ــدممک ــلکن ــنعم ــایپایی ــتمدردم ــهسیس ــیک وقت

ــد. ــهباش ــکلیافت ــرش ــهوتغیی ــمریخت ــرکبه متح
هنــگامکارواشخــودروازتمــاسمســتقیمآبتحــتفشــارواترجــتبــاســطحلنــزدوربیــنجــداً	 

خــودداریکنیــد،درغیــرایــنصــورتممکــناســتعملکــرددوربیــنایــرادپیــدااکنــد.

توجه

www.nasicoelec.ir
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بــهخاطــرداشــتهباشــیدکــهســرویسونگهــداریتایــرهــاوتنظیــمصحیحفشــاربــادآنهاجــزءوظایف	 
راننــدهمــیباشــدونبایــدسیســتمTPMSراجایگزینــیبــرایآنهــاتلقــینمــود،مخصوصــازمانــیکــه

میــزانکــمبــودنفشــاربــادتایــردرحــدینباشــدکــهباعــثروشــنشــدنچــراغاخطــارشــود.

توجه

)TPMS( ۱۲-4 سیستم کنترل فشار باد تایر

�   چراغ اخطار کم بودن فشار باد 
تایر 

همزمانبابازشدنسوئیچ،اینچراغروشنشده
اگر ثانیهخاموشمیشود. 3 ازگذشت وپس
چراغاخطارکمبودنفشاربادتایرخاموشنشود
همزمان و  شده روشن رانندگی حین در یا و
پیغاممربوطهدرنمایشگرچندمنظورهظاهرشود
اینکه  یا و نیست تایرهاصحیح باد فشار یعنی
سیستمTPMSایراددارد.لذاالزماستبالفاصله
فشاربادتایرهارابررسینمودهودرصورتنیاز

اقدامبهتنظیمبادویاتعویضتایرنمائید.

بــهمنظــورافزایــشقابلیــتهــایایمنــی،خــودرویشــمابــهسیســتمکنتــرلفشــاربــادتایــر
)TPMS(تجهیــزشــدهاســتتــازمانــیکــهفشــاربــادیــکیــاچنــدتایــرکمتریــابیشــتراز
حــداســتانداردباشــد،چــراغاخطــارمربوطــهراروشــننمایــد.درصــورتروشــنشــدنایــن
چــراغشــمابایــدخــودرورامتوقــفکــردهوپــسازبازدیــدتایــرهــا،بالفاصلــهفشــاربــادآنهــا
راتنظیــمکنیــد.رانندگــیکــردنبــاتایــرکــمبــادباعــثداغشــدنوآســیبدیدگــیتایــر
ــادســببافزایــشمیــزانمصــرفســوخت،کاهــشعمــر ــرکــمب مــیشــود.همچنیــنتای

www.nasicoelec.irمفیــدتایــر،کــمشــدنقابلیــتفرمــانپذیــریوترمزگیــریخــودرومــیشــود.
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درصورتکمیازیادبادبودنهرکدامازتایرها،
نمادمربوطبههمانتایربررویصفحهنمایشگر
چندمنظورهشروعبهچشمکزدنخواهدنمود.

فشاربادتایرراهرچهسریعترتنظیمکنید.

www.nasicoelec.ir
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۱3-4 سایر تجهیزات جانبی)در صورت تجهیز(

) HHC ( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی  �
سیســتمکنتــرلخــودرودرســرباالییوشــیبطراحــیشــدهاســتتــابــهراننــدهکمــککنــددر
جــادهشــیبدارخــودروبــهراحتــیبــهســمتجلــوحرکــتکنــد.وقتــیکــهخــودرودرســرباالیی
ــن ــراردهــد،ای ــدالگازق ــرداردورویپ ــزب ــدالترم ــاراازرویپ ــدهپ ــهباشــدورانن ــرارگرفت ق
سیســتمازحرکــتلحظــهایخــودروبــهســمتعقــبجلوگیــریمــیکنــد)بــهمــدتحــدوداً

2ثانیــه(

سیستمHHCپسازرهاکردنپدالترمزوقتیکهشرایطزیرفراهمباشدحدود2ثانیهفعالمیشود
وازحرکتبهسمتعقبخودروجلوگیریمیکند:

.اهرمتعویضدندهدرموقعیتحرکتروبهجلو)D(قرارداشتهباشد.
.اهرمترمزدستیآزادباشد.

.خودرودرسرباالییقرارگرفتهباشد.

بیشازحدبهسیستمHHCمتکینباشید،زیراممکناستدرشیبتندنتواندمانعحرکتخودروبه	 
سمتعقبشود.بنابراینهمیشهآمادهباشیدتادرصورتلزومپارارویپدالترمزقراردهیدومانعاز
حرکتبهسمتعقبخودروشوید،درغیراینصورتممکناستخودروبهعقبحرکتکندومنجربه

ناتوانیدرکنترلآنوحتیتصادفشود.
پسازرهاکردنپدالترمز،فوراًپدالگازرافشاردهیدتاخودروشروعبهحرکتکند.اگرپایتانرابیش	 

از2ثانیهازرویپدالترمزبرداریدوپدالگازرافشارندهیدعملکردسیستمHHCغیرفعالخواهدشدو
خودروباتوجهبهشیبجادهممکناستبهسمتعقبحرکتکندومنجربهتصادفشود.

هشدار

بــرایکمــکبــهرانندگــیایمــنوراحــت،سیســتمهایــیکــهدرزیــرتشــریحخواهنــدشــد
بطــورخــودکاردرشــرایطمختلــفرانندگــیفعــالمــیشــوندوپاســخگوینیازهــایخــودروو
راننــدهخواهنــدبــود.مطلــعباشــیدکــهایــنسیســتمهــاصرفــاًتجهیزاتــیجهــتکمــکبــه
راننــدهمــیباشــندونبایــدراننــدهکامــاًلبــهآنهــامتکــیباشــدوهوشــیاریودقــتالزمرا

www.nasicoelec.irدررانندگــینداشــتهباشــد.
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 ) EBA( سیستم الکترونیکی کمکی ترمز  �
ــی ــالم ــایاضطــراریبطــوراتوماتیــکفع ــریه ــزدرترمزگی سیســتمالکترونیکــیکمکــیترم
شــودوبــهافزایــشراندمــانسیســتمترمــز،کاهــشمســافتترمــزوافزایــشایمنــیسرنشــینان

کمــکمــیکنــد.
درترمزهــایناگهانــیایــنسیســتمبطــوراتوماتیــکموجــبافزایــشنیــرویترمــزیشــدهبــدون

آنکــهراننــدهمجبــورباشــدنیــرویزیــادیرابــهپــدالترمــزاعمــالکنــد.

 ) TCS( سیستم کنترل کشش  �
ــده سیســتمکنتــرلکشــشازلغــزشوســرخوردنچــرخهــاوقتــیکــهخــودرودرجــادهلغزن
ــارا ــزشدرچــرخه ــهلغ ــیک ــطوقت ــنسیســتمفق ــد.ای ــینمای ــریم ــد،جلوگی ــتکن حرک
شناســاییکنــدعمــلمــیکنــدوترمــزچــرخهــایجلــویــاعقــبرافعــالمــیســازدتــاگشــتاور

کمتــریبــهچــرخدرحــاللغــزشبرســد.

www.nasicoelec.ir
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۱4-4   اقدامات احتیاطی

قبل از روشن کردن خودرو
 � بیرون خودرو

1.تایرها)شاملالستیکزاپاس(:فشاربادتایرها،بریدگی،آسیبدیدگیویاسایشبیشازحدتایرها
رابررسیکنید.

2.پیچچرخها:مطمئنشویدکههیچیکازپیچهایچرخهابازویاشلنمیباشند.
3.نشتیمایعات:مدتیپسازپارککردنخودرو،زیرخودرورابرایبازدیدنشتیسوخت،روغن

موتور،آبوسایرمایعاتبررسیکنید)چکیدنقطراتآبپسازاستفادهازکولرطبیعیاست(.
4.چراغها:ازکارکردصحیحومناسبچراغهایجلو،چراغترمز،چراغعقب،چراغهایراهنماوسایر

چراغهااطمینانحاصلکنید.مهمترازهمهچراغهایجلومیباشند.

وهرگونه برگ برف، زیرشیشهجلو: 5.شبکه
گرفتگیراازرویاینشبکهتمیزکنید.

اگراینبازدیدهارادریکمحلسربستهانجاممیدهید،ازتهویهمناسبمحل،اطمینانحاصلکنید.	 
هشدار

انجامبازدیدهایقبلازسفریکاقداممفیدمیباشد.چنددقیقهبازدیدخودرو،تضمینیبرای
امنیتورانندگیایدهآلاست.

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
 از

ده
تفا

س
ه ا

حو
ن

ل چهارم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.135

� داخل خودرو
1.جکوآچارچرخ:ازوجودجکوآچارچرخدرداخلخودرواطمینانیابید.

2.کمربندهایایمنی:قفلشدنمطمئنکمربندها،عدموجودپارگیوعدمفرسودگیکمربندهارابازدید
کنید.

3.صفحهکیلومتروکنترلهایرویداشبورد:ازصحتکارکردچراغهایهشداردهندهوچراغهای
نشانگرونیزکلیدهایکنترلرویداشبوردمطمئنشوید.

4.ترمز:مطمئنشویدپدالترمزدارایکورسحرکتمناسبمیباشد.

� موتور و محفظه موتور
1.فیوزهاییدکی:ازوجودفیوزهاییدکیاطمینانحاصلکنید.فیوزهاییدکیبایددرآمپرهای

مختلفمطابقباراهنمایدرجشدهبررویدربجعبهفیوزدردسترسباشند.
2.مایعخنککننده:سطحمایعخنککنندهبایددرحدعالمتMAXرویمنبعانبساطرادیاتورباشد.
3.باتریوکابلهایآن:رسوببستن،شلشدنوترکبرداشتناحتمالیقطبهایباتریرابررسی

کنید.کابلهایباتریبایددرشرایطخوبیبودهواتصالآنهامناسبباشد.
4.سیمکشی:دستهسیمهاراازنظرشلبودنوافتادگیویاتاشدنو...بررسیکنید.
5.لولههایسوخت:لولههاراازلحاظداشتننشتییاشلبودناتصاالتبازدیدکنید.

� درب موتور
قبلازشروعرانندگیمطمئنشویدکهقفلدربموتوربهدرستیوبهطورکاملچفتشدهباشد.
درغیراینصورت،احتمالبازشدنومسدودکردندیدشمادرحینرانندگیوجودخواهدداشت.

پس از روشن کردن خودرو
1.سیستماگزوز:هرگونهنشتیهواازلولههایاگزوزوصدایغیرعادیرابررسیکردهوفورارفع

عیبکنید.
2.سطحروغنموتور:خودرورادرسطحصافمتوقفکنیدوموتورراخاموشکنید.5دقیقهبعد

میزانروغنموتوررابهوسیلهگیجروغنبازدیدکنید.

www.nasicoelec.ir
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هنگام رانندگی
1.آمپرهاودرجهها:ازصحتعملکردکلیهآمپرهاودرجههااطمینانحاصلکنید.

2.ترمزها:دریکمکانامن،عدمانحرافخودروبهیکسمتدرهنگامترمزگیریرابررسیکنید.
3.هرچیزغیرعادیدیگرمانندشلبودنقطعاتونشتیهاوصداهایغیرطبیعیرابررسیکنید.

پارک کردن خودرو
پارککردنصحیحخودرویکیازمهمترینبخشهایرانندگیایمنمیباشد.شمابایدخودرورادر
محلیپارککنیدکهدارایفضایکافیبودهوشمابتوانیددیدخوبینسبتبهاطرافداشتهباشید

وپارککردنشمااختاللیدرترافیکبهوجودنیاورد.
مراحلپارککردنخودروبهشرحذیلاست:

1.درمدلهایمجهزبهگیربکسCVTپدالترمزراتازمانیکهخودروبهطورکاملمتوقفشود،
فشاردهید.

درمدلهایمجهزبهگیربکسدستیپدالترمزوپدالکالچرابهطورهمزمانتاتوقفکاملخودرو
فشاردهید.

2.اهرمترمزدستیرابکشید.
3.درمدلهایمجهزبهگیربکسAT،دستهدندهرادرموقعیتPقراردهید.

برایمدلمجهزبهگیربکسدستی:دستهدندهرادرموقعیتN)خالص(قراردهید.
4.سوئیچراببندید.

هنگامترکخودرو،مطمئنشویدکههمهیدربهاراقفلکردهایدوکلیدراهمراهخوددارید.	 
توجه

www.nasicoelec.ir
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پارک کردن خودرو در شیب
هنگامپارککردنخودرودرخیابانهایشیبدار،بهتراستکهمتناسبباشیبخیابان)مطابقتصاویر

زیر(چرخهارابهیکسمتبچرخانیدتاازحرکتناخواستهخودرووبروزحوادثجلوگیریشود.

�  پارک کردن در سرازیری
خیابان کنار جدول سمت به را جلو چرخهای
جلو به تاخودروکمی دهید اجازه و بچرخانید
کنار جدول به آرامی به چرخها و کند حرکت
را دستی ترمز اهرم سپس دهند. تکیه خیابان

بکشید.

�  پارک کردن در سرباالیی
بهسمتمرکزخیابانمتمایل را چرخهایجلو
عقب به کمی خودرو تا دهید اجازه و کنید
حرکتکردهوچرخهایجلوبهآرامیبهجدول
کنارخیابانتکیهدهند.سپساهرمترمزدستی

رابکشید.

یا  سرباالیی  در  کردن  پارک   �
سرازیری بدون جدول

سمتی به جاده شییب به توجه با را چرخها
احتمالی،خودرو درصورتحرکت تا بچرخانید
بهسمتمرکزجادهحرکتنکند.پسازتوقف،

ترمزدستیرابکشید.

www.nasicoelec.ir
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نشستن سرنشین

قفل کردن درب ها

هرگزاجازهنشستنکسیرادرصندوقعقبندهید.درغیراینصورتدرزمانتصادف،احتمال	 
آسیبدیدنسایرسرنشیناننیزوجوددارد.

نشستندرجاهاییکهفاقدصندلیوکمربندایمنیمیباشد،ممنوعاست.	 
قبلازشروعحرکت،بایستیکلیهسرنشیناندرحالیکهکمربندهایخودرابهدرستیبستهاند،در	 

صندلیهایخودنشستهباشند.

هشدار

درزمانترکخودرو،سوئیچراخارجکردهوکلیهدربهاراقفلکنید.اگرخودرورادرپارکینگیا
پیادهروجلویمنزلتانپارکمیکنید،بهتراستخودرورادریکفضایبازوباروشناییمناسب،

پارککنیدودرضمناشیاولوازمگرانبهارادرمعرضدیدنگذارید.

توجه
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اگزوز،گازیخطرناک،	  اگزوزدوریگزینید.گازمونواکسیدکربنموجوددردود ازاستنشاقدود 
بیرنگوبیبواستکهممکناستباعثبیهوشیویاحتیمرگشود.

یادارایسوراخنمیباشد.	  و اتصاالتشلشده اگزوزخودرویتاندارای مطمئنشویدکهسیستم
سیستماگزوزبایدبهطورمنظمبازدیدشود.درصورتیکهبهسیستماگزوزضربهایواردشدهباشد

یامتوجهتغییریدرصدایآنشدید،بالفاصلهسیستمرابازدیدکنید.
خودرورادرمحیطهایسربستهمثلگاراژیاپارکینگروشننگهندارید،مگردرزمانورودیاخروج،	 

چراکهدوداگزوزراهیبرایخروجنخواهدداشتوباعثمسمومیتخواهدشد.
بهمدتطوالنیدرخودرویباموتورروشنوپارکشدهننشینید.اگرناگزیربهاینکارباشید،خودرو	 

رادریکمحیطبازمتوقفکردهوبخاریویاکولرراروشنکنیدوآنرادروضعیتگردشهوای
بیرونقراردهید.

هنگامرانندگیدربصندوقعقببایدبستهباشد.درصورتبازماندنویاعدمدرزبندیمناسبآن،	 
دوداگزوزبهداخلکابیننفوذخواهدکرد.

جهتکارکردمناسبسیستمتهویهمطبوع،شبکهورودهوایکابینواقعدرجلویشیشهجلورااز	 
وجودهرگونهمانعازقبیلبرگوبرفو...تمیزنگهدارید.

را	  علت بالفاصله و کنید باز فورا را شیشهها کابین، داخل در اگزوز دود استشمام درصورت 
پیداکردهورفعکنید.

هشدار

گازهای خروجی از اگزوز

بازدید سیستم اگزوز
درشرایطزیر،سیستماگزوزبایدموردبازدیدقرارگیرد:

1.درصورتاستشمامهرگونهبویدوداگزوز.
2.درصورتاحساستغییردرصدایاگزوز.
3.درصورتآسیبدیدندرزمانتصادفات.

4.بازدیددرزمانیکهخودروبابتسرویستوسطجکبلندشدهاست.

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
 از

ده
تفا

س
ه ا

حو
ن

ل چهارم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 140

جهتپایینآوردنریسکخطراتاحتمالینسبتبهخودتانووسیلهنقلیهتان،احتیاطهایزیر
راجدیبگیرید:

درجادههایناهموارکامالبااحتیاطرانندگیکنیدودرصورتخطرناکبودنمحل،اصالرانندگی	 
نکنید.

دراینگونهجادهها،پرههایغربیلکفرمانرانگیرید،عبورازیکدستاندازبد،درغربیلکفرمان	 
تولیدضربهوعکسالعملکردهوباعثدردگرفتندستشماخواهدشد.باهردودستخود،دایره

بیرونیغربیلکفرمانرابگیرید.
بالفاصلهپسازرانندگیدرجادههایپوشیدهازسنگریزه،گلوالی،آبکمعمقیابرف،کارآیی	 

سیستمترمزرابررسیکنید.
پسازرانندگیدرجادههاییکهسطحآنهادارایعلفهایبلند،گلوالی،شنوماسه،سنگریزه،	 

آبو...میباشد،زیرخودروراازوجودهرگونهعلف،بوته،کاغذ،پارچهکهنه،سنگوسنگریزهچسبیده
یانفوذکرده،تمیزکنیدوگرنهاحتمالازکارافتادنبرخیقسمتهاویاحتیآتشسوزیوجوددارد.

تازمانیکهخودرودرحالحرکتاست،رانندهوکلیهسرنشینانبایدکمربندایمنیخودراببندند.	 
درزمانرانندگیدرجادههاینامناسبوزمینهایسخت،سرعتباال،پرشازرویموانعودستاندازها،	 

دورزدنسریعو...ممنوعاست.چراکهباعثازدسترفتنکنترلخودروودرنتیجهواژگونیوچپشدن
میشوندوهمچنینباعثتحمیلهزینهیزیادتعمیراتسیستمتعلیقوشاسیخودرویشمامیشوند.

هشدار

۱۵-4 رانندگی در جاده های ناهموار
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۱۶-4   رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده لغزنده

درزمانبارندگیبااحتیاطرانندگیکنید،زیراقدرتدیدپایینمیآید،شیشههادچاربخارگرفتگی
میشوندوسطحجادهلغزندهمیشود.

.بههنگامشروعبارندگیاحتیاطکنید،زیراسطحجادهبهطورویژهایلغزندهمیشود.
ازرانندگیباسرعتباالدربزرگراههااجتنابکنید.زیراالیهایازآببینتایروجادهتشکیل .

میشودکهمیتواندباعثبروزاختاللدرکارکردسیستمفرمانوترمزشود.

.ترمزناگهانی،شتابگیریوپیچیدنناگهانیدرجادههایلغزندهمیتواندباعثسرخوردن
تایرهاوازدسترفتنکنترلخودروشود.

.ایجادتغییرناگهانیدردورموتورماننداستفادهناگهانیازترمزموتوری)دندهسنگین(میتواند
باعثلغزشوانحرافخودرووبروزحادثهشود.

.پسازرانندگیدرجادههایگلآلود،پدالترمزرابهآرامیفشاردهیدوازعملکردصحیح
سیستمترمزمطئمنشوید.لنتترمزهایخیسمانععملکردمناسبسیستمترمزمیشوند.اگر
لنتترمزیکسمتخیسشدهباشد،سیستمفرمانوکنترلخودروتحتتاثیرقرارخواهدگرفت.

هشدار

رانندگی در آب
اگرمجبوربهرانندگیدرآبوعبورازمیانآب
هستید،ابتداعمقآبراتخمینبزنیدوسپسبا

احتیاطوبهآرامیرانندگیکنید.
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1.هنگامیرانندگیدرآب،مطمئنشویدکهموتوربهخوبیکارمیکندوفرمانوترمزنیزدرحالت
طبیعیخودهستند.درزمانرانندگیدرآببایدازدندهسنگیناستفادهکردهوازشتابناگهانی
وگازدادنیکبارهپرهیزکنید.ممکناستشتابناگهانیباعثپاشیدهشدنآببهموتورشودودر

نتیجهموتورخاموششود.
2.فشاردادنوثابتنگهداشتنپدالگازباعثمیشودکهموتورقدرتمناسبوباثباتداشتهباشد.

دررانندگیدرمیانآب،نبایدتوقفکرد،نبایددندهعوضکردونبایدبهطورناگهانیپیچید.
3.درصورتخاموششدنموتوردرآب،برایجلوگیریازواردآمدنخسارتبهموتور،فورااستارت
نزنید.دراینشرایطبایدخودرورابکسلکردهوبهمکانامنویاکمعمقمنتقلکردهوسپس

دنبالعلتبگردید.

درمکانهاییکهعمقآبباالترازقسمتپایینیرینگچرخباشد،رانندگینکنید.	 
ورودآببهداخلموتور،میتواندباعثقفلشدنآن،خاموششدنویاایرادداخلیآنشود.	 
آبباعثشستهشدنگریسبلبرینگچرخشدهومنجربهزنگزدنوساییدگیزودرس	 

خواهدشد.
واسکازین	  روغنکاری کیفیت یافتن کاهش باعث دیفرانسیل و گیربکس داخل به آب نفوذ

میشود.بنابراینهمیشهمایعاتموتورازقبیلروغنموتورو...راازنظرآلودگی)شیریرنگ
شدنوکفآلودبودن(بازدیدکنید.درصورتوجودآلودگیازادامهدادنبهرانندگیخودداری

کنیدتاازصدماتپیشرو،پیشگیریکنید.
فاصله	  یافت. خواهد کاهش آب، در رانندگی زمان در ترمز کارآیی و خودرو کشش میزان

ترمزگیرینیزافزایشخواهدیافت.شنوماسهوگلوالیچسبیدهبهاطرافدیسکترمز
ممکناسترویبازدهیترمزتاثیرگذارباشدویاباعثخرابیقطعاتواجزاسیستمترمزشود.

پسازرانندگیدرآب،پدالترمزراچندینبارفشاردهیدتامجموعهترمزخشکشود.

توجه
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۱۷-4  رانندگی در فصل زمستان
نکات رانندگی در زمستان

مایعخنککنندهموتور:مطمئنشویدکهمایعخنککنندهموتوردارایضدیخمیباشد.تنهاازضدیخ
توصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.

.فقطازآببهعنوانمایعخنککنندهموتوراستفادهنکنید.

ازمایعخنککنندهموتورویاسایرموادبهجایمایعشیشهشوراستفادهنکنید.درغیراینصورت،رنگ	 
بدنهخودروآسیبخواهددید.

توجه

توجه

باتری:دمایهوایپایینباعثافتقدرتباتریمیشود.برایاستارتموتوردرفصلزمستانباید
باتریدارایحداکثرقدرتباشد.

روغن موتور:برایفصلزمستانازروغنموتوربامشخصاتSAE 5W-40)باگریدSMیا
باالتر(استفادهکنید.درفصلزمستاناگرازروغنتابستانیدرداخلموتورباقیماندهباشد،ممکن
استموتورنتواندروشنشود.دراینصورتبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعه

کنیدتانوعروغنموردنیازرامشخصکنند.

قفل درب ها:ازیخبستنقفلدربهاجلوگیریکنید.برایاینکارموادضدیخویاگلیسیرین
راداخلقفلهااسپریکنید.

نوع این استفادهکنید. ازمایعشیشهشوریکهحاویموادضدیخمیباشد مایع شیشه شور:
مایعرامیتوانیدازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروویافروشگاههایمعتبرلوازمیدکیتهیهکنید.
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ترمزها:درشرایطیکهاحتمالیخزدنقطعاتواجزاسیستمترمزدستیوجوددارد،ازآناستفاده
نکنید.درغیراینصورت،ترمزدستییخخواهدزدوآزادشدنآنبسیارسختخواهدشد.هنگام
پارکدستهدندهرادرموقعیتP)درمدلمجهزبهگیربکسAT(ویادردندهعقبویادنده1)درمدل
مجهزبهگیربکسدستی(قراردهیدودرجلوویاعقبچرخهاموانعیقراردهیدتاازحرکتخودرو

جلوگیریشود.

چرخها گلپخشکنهای و شلگیرها اطراف در یخ و برف شدن انباشته از گل پخش کن ها:
جلوگیریکنید،چراکهمیتوانندباعثدشوارشدنچرخشفرمانشوند.هنگامرانندگیدرشرایط
آبوهواییسرد،شمامجبوریدبهدفعاتتوقفکردهوجمعشدنبرفویخدراطرافچرخهارا
بررسیکنید.توصیهمیشودبرخیابزاروتجهیزاتاضطراریراهمراهخودداشتهباشید.مانندزنجیر

چرخ،برفروبشیشه،کیسهشنونمک،چراغقوه،بیلچه،کابلرابطباطریو...

رانندگی در جاده  پوشیده از برف و یخ

برف از پوشیده جادههای در سریع شتابگیری
ویخباعثسرخوردنچرخهایجلوبهچپیا
راستمیشود.بنابراینبااحتیاطوسرعتپایین
رانندگیکنید.اینپدیدهزمانیاتفاقمیافتدکه
با جلو چرخهای و زمین بین اصطکاک نیروی
هممتفاوتباشندواینامرباعثایجادممانعت
درعملکردسیستمترمزیافرمانمیشود.برای
کاهشمقداریازگشتاوروجلوگیریازبکسوات،
میتوانیدازدنده2)درمدلمجهزبهگیربکس
دستی(برایشروعحرکتدرجادهبرفیویخزده
استفادهکنید.همچنینتوصیهمیشوددرچنین

شرایطیسیستمESPراغیرفعالکنید.
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زنجیر چرخ
زنجیرچرخیراخریداریکنیدکهباسایزچرخهایخودرویشماسازگارباشد.

براینصبکردنوبازکردنزنجیرچرخ،بهنکاتزیرتوجهکنید:
1.زنجیرچرخرابراساسدستوراتپلیسوقوانینمنطقهایاستفادهکنید.

2.نصبوبازکردنزنجیرچرخرادرمحلمناسبانجامدهید.
3.زنجیرچرخرابراساسدستورالعملسازندهآننصبکنید.

احتیاطهایزیرراجهتکاستنریسکخطراترعایتکنید.
.دستورالعملاستفادهاززنجیرچرخبراساسشرایطمنطقهوجادهمتفاوتاست.بنابراینقبل

ازنصب،آنهارامدنظرقراردهید.
.درحیناستفادهاززنجیرچرخ،ازسرعتمجازتجاوزنکنید.

.درجادههایناهموارودارایدستاندازرانندگینکنید.
چرخ زنجیر از استفاده صورت در زیرا کنید. خودداری ناگهانی ترمزگیری و پیچیدن از .

میتوانیدبررویکنترلوسیلهنقلیهتاثیرمنفیبگذارد.
.قبلازرسیدنبهپیچها،ازسرعتخودروبهمقدارکافیبکاهیدتاکنترلخودروهمچنانحفظ

شود.

هشدار
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۱۸-4  صرف جویی در مصرف سوخت
صرفهجوییدرمصرفسوختبهطورعمدهبهوضعیتخودرووعادتهایرانندگیبستگیدارد.

درزیرچندراهنماییجهتصرفهجوییدرمصرفسوختارایهمیشود:
1.مطمئنشویدکهفشاربادتایرهاصحیحاست.فشاربادنادرستباعثافزایشساییدگیالستیک

وافزایشمصرفسوختمیشود.

2.باربیشازحدبهخودرواعمالنکنید.بارزیادخودروباعثافزایشبارموتورودرنتیجهافزایش
مصرفسوختمیشود.

3.برایگرمکردنموتورآنرابهمدتطوالنیدرحالتدرجاقرارندهید.میتوانیدبرایگرمشدن
موتور،باسرعتکمباخودرورانندگیکنید.توجهداشتهباشیدکهمدتزمانگرمشدنموتور،در

فصلسرماکمیبیشترازسایرفصولمیباشد.

4.بهجایشتابگیریوگازدادنناگهانی،بهآهستگیشتاببگیرید.

5.خودرورادرحالتدرجابهمدتطوالنیروشننگهندارید.اگرخودروراپارککردهایدومیخواهید
منتظربمانید،بایدخودروراخاموشکنید.

6.درهردندهایباسرعتمتناسبباآنرانندگیکنید.سرعتخودروبایدمتناسببادندهدرگیر
گیربکسوشرایطجادهباشد.

توقف-حرکتمصرف بهصورت رانندگی اجتنابکنید. متوالی ترمزگرفتنهای و دادن گاز از .7
سوختراافزایشمیدهد.

تاجاییکه باشید. نداشته نیاز زیاد ترمزگیری به تنظیمکنیدکه بهگونهای را 8.سرعتخودرو
میتوانیدبهگونهایرانندگیکنیدکهمدتزمانایستادنپشتچراغقرمزراکاهشدهید.
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فاصلهمناسبخودباخودرویجلوییرارعایتکنیدتانیازیبهترمزهایناگهانینداشتهباشیدوعالوه
برصرفهجوییدرمصرفسوخت،استهالکترمزرانیزکاهشدهید.

9.تاجاییکهبرایتانمقدوراستازمناطقدارایترافیکسنگینعبورنکنید.

10.پایخودرابهطورمداومرویپدالکالچوترمزقرارندهید،چراکهعالوهبراستهالکوگرم
شدنکالچوترمزباعثافزایشمصرفسوختنیزمیشود.

11.دربزرگراههاباسرعتمجازرانندگیکنید.مصرفسوختباافزایشسرعت،افزایشمییابد.

12.زوایایچرخهایجلویخودروراهمیشهدرحالتتنظیمنگهدارید.ازبرخوردچرخهایخودرو
باموانعوناهمواریهایجادهجلوگیریکنید.درجادههایناهموارباسرعتپایینرانندگیکنید.
مصرف افزایش باعث زودهنگامالستیکها، ساییدگی بر عالوه جلو زوایایچرخهای نبودن تنظیم

سوختنیزمیشود.

بایدهمیشهتنظیمباشدودربهترینشرایطکاریقرارداشتهباشد.کثیفبودنفیلتر 13.موتور
هوا،تنظیمنبودنسوپاپها،کثیفبودنشمعها،کثیفبودنروغنموتور،تنظیمنبودنترمزهاو...
باعثاتالفسوختمیشوند.اگرمیخواهیدعمرمفیدخودرویتانافزایشیافتهوهزینههاینگهداری

کاهشیابد،سرویسهایدورهایرابهطورمنظمانجامدهید.

درسرازیریهاموتورراخاموشنکنید،زیرادراینحالتسیستمفرمانهیدرولیکوبوسترترمزاز	 
کارخواهندافتاد.

توجه
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دکمهPOWERوتنظیمصدا1

دکمه<2
MODEدکمه

SETدکمه

دکمه>

LCDصفحه

USBپورت 3
4

5

6

7

سیستم صوتی )بدون نمایشگر چند منظوره(
صفحه کنترل سیستم صوتی
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نحوه استفاده
�  انتخاب حالت سیستم

.درحالتUSBاگردکمهMODEرافشاردهید،سیستمبهحالتRADIOتغییرمییابد.
USBتعویضشدهویاحالتFMوAMدرحالترادیو،باندهایMODEبافشاردادندکمه.

انتخابخواهدشد.

�  تنظیم صدا
برایافزایشمیزانصدا،دکمهPOWER/VOLرادرجهتعقربههایساعتوبرایکمکردن

صدا،دکمهرادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید.
میزانصدابینصفر)حداقل(و31)حداکثر(قابلتنظیماست.

�  روشن خاموش کردن سیستم صوتی
دکمهPOWERرایکمرتبهفشاردهیدتاسیستمروشنشود.بافشردنمجددآن،سیستمصوتی

خاموشمیشود.

عملکردهای اصلی
در این بخش برخی از عملکردهای اصلی سیستم صوتی تشریح خواهد شد. بعضی از عملکردها ممکن است 

در سیستم صوتی خودروی شما وجود نداشته باشد که بستگی به تیپ خودرو دارد.

ولتاژموردنیازبرایعملکردسیستمصوتی12ولتمیباشد.	 
عدمنصبصحیحسیستمصوتیباعثعملکردنامطلوبآنخواهدشد.	 

توجه

صدارادرحدمناسبیتنظیمکنید،بهطوریکهبتوانیدبرخیعالیموخطارهاازقبیلبوق	 
خودروها،سوتپلیس،آژیرهاو...رابشنوید.

توجه
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�  انتخاب شیوه پخش صدا
باهربارفشاردادنلحظهایدکمهSET،شیوههایپخشصدابهترتیبزیرنمایشدادهشدهو

.OFF,ROCK,VOCAL,JAZZ,CLASSIC,POP:قابلانتخابخواهندبود

�  حالت صدا
بافشاردادنلحظهایدکمهSET،حالتپخشصدایمورددلخواهخودراانتخابکنید.

حالتهایپخشصدابهترتیبزیرتغییرمییابند:

BAS  •
محدودهتنظیمات:7+˜7-

برایکاهشیاافزایشبمبودنصدا،دکمهتنظیمصدارابچرخانید.

TRE  •
محدودهتنظیمات:7-˜7-

برایکاهشیاافزایشمیزانزیربودنصدا،دکمهتنظیمصدارابچرخانید.

BAL  •
R7˜L7:محدودهتنظیمات

برایتوزیعصدابینباندهایچپوراستویکنواختکردننحوهپخشصداازهمهباندهاازاین
ویژگیاستفادهمیشود.

FAD  •
R7˜L7:محدودهتنظیمات

برایتوزیعصدابینباندهایجلووعقبویکنواختکردننحوهپخشصداازهمهباندهاازاین
ویژگیاستفادهمیشود.

LOU  •
)OFF(خاموش-)ON(محدودهتنظیمات:روشن
برایتنظیمبلندیصداازاینویژگیاستفادهمیشود.

EQ VOCAL-POP-JAZZ-ROCK-CLASSIC

EQ    BAS     TRE      BAL     FAD    LOU   TUNER REGION   LOG   S VOL
www.nasicoelec.ir
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TUNER REGION  •
ASIA,EUROPE,USA,LATAM:مناطقرادیوئیقابلانتخابعبارتنداز

LOG  •
)OFF(خاموش-)ON(محدودهتنظیمات:روشن

بافعالکردناینقابلیت،تانیمساعتپسازبستنسوئیچ،میتوانازرادیواستفادهنمود.

S VOL  •
محدودهتنظیمات:25تا5

بطورمثالاگرSVOL)صدایپیشفرض(برروی12تنظیمشودودرلحظهخاموشکردن
خودروصدایسیستمکمتراز12باشد،بهمحضروشنکردنمجددخودرو،صدایسیستم
بهطورخودکاربرروی12خواهدرفت.اگردرلحظهخاموشکردنخودرو،صدایسیستم
بیشتراز12باشد،درزمانروشنکردنمجددخودرو،صدایسیستمبهطورخودکاربرروی

12خواهدرفت.
اگرپسازفشاردادندکمهSETبهمدت10ثانیههیچاقدامیانجامندهید،سیستمبطورخودکار

بهآخرینتنظیماتخودبازخواهدگشت.

نحوه استفاده از رادیو
�  گوش دادن به رادیو

رادیو به ازوضعیتپخشآهنگ تاسیستمصوتی رافشاردهید MODE USBدکمه درحالت .
تغییرکند. درحالترادیو،باهرمرتبهفشردندکمهMODE،باندهایرادیوئیبهاینترتیبتغییرخواهند. •

FM→AM→FM:کرد

� جستجوی ایستگاه )فرکانس( رادیویی
باانتخابدکمهSET،جستجویفرکانسهایرادیوییفعالمیگردد.

هنگامروشنبودنرادیو،بافشاردادنایندکمه،ایستگاههایرادیویییافتشدهبهمدت10
ثانیهاجرامیشوندسپسرادیوشروعبهجستجویایستگاهبعدیخواهدکردوصفحهLCDهم

عبارت"SCAN"رادرزمانجستجونمایشخواهدداد.
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USB نحوه استفاده از

�  جستجوی دستی فرکانس ها
بافشاردادنونگهداشتندکمههای<یا>،جستجویفرکانسهایرادیوییبهطوردستی .

شروعمیشود.
بافشردنلحظهایدکمههای<یا>فرکانسهایرادیوئیبهطورپیوستهکمیازیادمیشوند. .

�  جستجوی خودکار ایستگاه ها
دکمه>رافشاردهیدتاایستگاهرادیوییبافرکانسپایینترانتخابشود. .

دکمه<رافشاردهیدتاایستگاهرادیوییبافرکانسباالترانتخابشود. .
برایجستجویایستگاهدیگر،دکمه<یا>رامجددفشاردهید. .

پــسازاتصــالفلــشبــهپــورتUSB،سیســتم
صوتــیمســتقیمابــهحالــتپخــشUSBواردمی

شــود.

عالئمزیردرنمایشگرسیستمصوتیهنگاموصلشدنUSBقابلمشاهدهمیباشند:
)TRACK(شمارهآهنگ.

.زمانسپریشدهازاجرایآهنگ
بــرایخــروجازاجــرایUSB،فلــشراازپــورتمربوطــهجــداکنیــدویــادکمــهMODEرافشــار

دهیــد.

ثانیه	  10 از بیشتر تاخیری با سیستم است ممکن باشد، فلش داخل زیادی های فایل اگر
فایلهارااجراکند.

توجه

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
هی

رفا
ت 

انا
مک

ا

جم
ل پن

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.155

� انتخاب آهنگ
بافشردنلحظهایدکمههای<یا>میتوانیدآهنگبعدییاقبلیراانتخابکنید.

� جلو بردن یا برگرداندن به عقب سریع آهنگ
بافشردنونگهداشتندکمههای<یا>،آهنگدرحالپخشباسرعتبیشتریبهجلویاعقب

انتقالدادهمیشود.

� پخش تصادفی آهنگ
اینقابلیتموجبمیشودتاسیستمصوتیآهنگهایپوشهانتخابشدهرابصورتتصادفیانتخاب

واجراکند.
درحالتUSBبافشاردادنونگهداشتندکمهMODEمیتوانپخشتصادفیآهنگرافعالیا

غیرفعالنمود.

� تکرار پخش آهنگ 
اینعملکردباعثمیشودکهسیستمصوتیآهنگدرحالاجرارامجدداپخشکند.

درحالتUSBبافشاردادنونگهداشتندکمهMODEمیتوانتکرارپخشآهنگرافعالیا
غیرفعالنمود.

)SCAN( اسکن آهنگ ها �
اینقابلیتبهشمااینامکانرامیدهدتا10ثانیهابتداییکلیهآهنگهاراگوشدادهومرور

کنید.
درحالتUSBبافشاردادنونگهداشتندکمهSET،اسکنآهنگهاشروعشدهوبافشارلحظه

ایهماندکمه،اسکنآهنگهامتوقفمیشود.
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 ۲-۵ سیستم صوتی ) با نمایشگر چند منظوره(
پنل کنترل سیستم صوتی-تصویری

نحوهورودبهصفحه)منوی(اصلی:
واردصفحه تا دهید فشار را دکمه     .

اصلیشوید.
، اصلی صفحه بودن مخفی  صورت .در
را نمایشگر چپ سمت در واقع عالمت
لمسکنیدتاصفحهفهرستنمایشداده

شود.

)MENU(   صفحه اصلی �

زیرفهرستهایموجوددرصفحهاصلیعبارتنداز:لینکشرکتچری،بلوتوثموبایل)BT(،رادیو،
رسانههاوتنظیماتسیستم.

1)SET(دکمهتنظیامت

لینکشرکتچری2

3USBدکمه

دکمهبلوتوث4

دکمهتلفن 5

دکمهخاموش/روشن6

7)VOL+(دکمهافزایشصدا

8)VOL-(دکمهکاهشصدا

9)BAND(دکمهانتخابباند

)MUTE(دکمهقطعصدا 10
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�  جستجوی امواج رادیویی بصورت دستی 
.عالمتدرصفحهنمایشرالمسکنیدتاامواجرادیوییبافرکانسهایباالترجستجوشود.
.عالمتدرصفحهنمایشرالمسکنیدتاامواجرادیوییبافرکانسهایپایینترجستجوشود.

�  جستجوی امواج رادیویی بطور خودکار 
.عالمتدرصفحهنمایشرالمسکنیدتاجستجویامواجرادیوییبافرکانسهایباالتربطور

خودکارصورتگیرد.
.عالمتدرصفحهنمایشرالمسکنیدتاجستجویامواجرادیوییبافرکانسهایپایینتربطور

خودکارانجامگیرد.

نحوهورودبهصفحهرادیو:
را RADIO گزینه ، فهرست اصلی درصفحه .

لمسکنید.
.بافشردندکمهBANDوقتیکهسیستمصوتی

درحالتهایدیگرقراردارد.

وقتــیکــهسیســتمدرحالــترادیــوقــرار
قــرارگرفتــهاســتلمــسکــردنFM/AMدر
FMنمایشــگرموجــبتغییــرمــوجرادیــوبیــن

میشــود. AM و

رادیو
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�  ذخیره ایستگاههای رادیویی
.وقتیکهدرنمایشگر،صفحهرادیوفعالاستبالمسکردنونگهداشتنعبارتبزرگوکوچک

بودنحروفرعایتشودایستگاهیکهرادیودرحالپخشآناستذخیرهمیگردد.
.حداکثرتا8ایستگاهدرموجهایFMوAMبطورمجزاقابلیتذخیرهشدندارند.

�  فهرست ایستگاه ها

.وقتیکهصفحهرادیودرنمایشگرفعالباشد،
AM Station یا FM Station کردن  لمس با

فهرستایستگاهرادیویینمایانمیشود.
.بالمسکردنایستگاههایفعال
فهرست در و شوند می بطورخودکارجستجو

ایستگاههاذخیرهمیگردند.

ازدوروشمــیتوانیــدحالــتاجــرایفایــلهــامدیا ) رسانه ها(
ازUSBرافعــالکنید:

وقتــیکــهفلــشیــاتجهیــزاتجانبــیمشــابه،
بــهپــورتUSBمتصــلشــوند.سیســتمصوتــی
ــساز ــد.پ ــیخوان ــهرام ــایمربوط ــله فای
ــاز ــهUSBب شناســاییآنهــاصفحــهمربوطــهب

مــیشــود.

USB حالت  �

.اگرفلشبهپورتUSBوصلشدهباشد،بالمسنمادMediaدرصفحهاصلیوسپسلمسنماد
USBصفحهمربوطهبرایاجرایUSBنمایشدادهمیشود.

درحالتاجرایUSBفایلهایصوتی،تصویریومتنقابلنمایشواجراهستند.
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هنگاماستارتزدنیاخاموشکردنموتور)بازکردنویابستنسوئیچموتور(اگرفلشبه	 
پورتUSBوصلباشدممکناستبطورخودکاراجرانشود.

اگرفایلهاخارجازقالبپشتیبانیشدهباشند،سیستمصوتیآنهاراشناساییواجرانمی	 
کند.

فایلهایذخیرهشدهدرتجهیزاتبادرگاهUSBفقطباقالبهایFAT16/32توسطسیستم	 
اجرامیشوند.

اگرتجهیزاتجانبیبادرگاهUSBمطابقتنداشتهباشند،قابلشناساییواجرانخواهندبود.	 
اگرتجهیزاتمتصلبهدرگاهUSBدرمدتزمانکوتاهمدامخارجوداخلگرددممکناست	 

باعثصدمهدیدندرگاهUSBشود.
باعث	  آنها از استفاده USBهنگام درگاه از تجهیزاتمشابه یا فلش ناگهانی بیرونکشیدن

آسیبدیدنسیستمصوتیوتجهیزاتجانبیخواهدشد.

توجه
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�  نحوه استفاده از فایل های 
صوتی 

.یارالمسکنیدتاآهنگقبلییا
بعدیانتخابواجراشود.

.بالمسفایلصوتیاجرامیگردد.
.بالمساجرایفایلصوتیمتوقفمیشود.
.بالمسسیستمصوتیفایلدرحالاجرا

رامجددتکرارمیکند.

های فایل فهرست از ویدیو یک انتخاب از پس
ویدیویی،رویفایلموردنظردرصفحهنمایشرا

لمسکنیدتااجراشود.
بالمسکردنعالئمیادرصفحهنمایش

،فایلویدیوییقبلییابعدیاجرامیشود.
.بالمسویدیویموردنظرتاناجرامیشود.

.

.بالمسواردصفحهتنظیماتصدامیشوید.
.بالمسبهصفحهقبلیبرمیگردید.

.رالمسکنیدتافایلهایصوتی)آهنگها(بصورتتصادفیاجراشوند.

رالمسکنیدتااجرایبرنامهمتوقفشود.

� نحوه استفاده از فایل های ویدیویی 
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�  نحوه استفاده از فایل های تصویری

پوشهایکهتصاویررادرآنذخیرهکردهاید
انتخابکنیدتابازشود.

نحوهاجرا:
عالئمورالمسکنیدتاتصویرقبلییا

بعدیانتخابونمایشدادهشود.

بالمستصویردرصفحهنمایشنیزمیتوانیدتصاویرراانتخابکنیدوتعویضکنید.
.بالمستصاویرنمایشدادهمیشوند.

.بالمسنمایشتصاویرمتوقفمیشود.
.بالمسوتصاویربزرگیاکوچکمیشوند.

.بالمستصاویررامیتوانیدبهاندازه90درجهبچرخانید.
.بالمسچندتصویربطورهمزمانبامقیاسکوچکنمایشدادهمیشود.برایبرگشتبه
حالتنمایشکاملیکعکسدرگوشهسمتراستوباالیصفحهنمایشرالمسکنید.

.براینمایشفایلهایتصویریبهصورتلیسترویرالمسکنید.

تااجرا انتخابکنید .فایلمتنیموردنظررا
شود.بالمسبهفهرستفایلهایذخیره

شدهدرکارتحافظه)SD(برمیگردید.
.برایبرگشتبهلیستفایلهایمتنیروی
نواراطالعات یا        پایینصفحه نوارمنوی

باالیصفحهرالمسکنید.

� نحوه استفاده از فایل های متنی
رالمسکنیدتااجرایبرنامهمتوقفشود.
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برایرفتنبهصفحاتقبلییابعدیورالمسکنیدتاصفحهموردنظرتانبطورخودکار	 
نمایشدادهشود.برایمالحظهصفحاتباسرعتبیشترنمادسمتراستصفحهنمایشراباانگشت

بهسمتباالیاپایینبکشید.
هنگاماجرایفایلهایمتنی،لمسنمایشرامتوقفمیکندوبالمسنمایشصفحات	 

مجددشروعمیشود.
برایبزرگنماییوکوچکنماییمتنرویورالمسکنید.	 

iPod حالت  �
ایــنسیســتمصوتــیایــنقابلیــتراداردکــهApple ipodاســتانداردراپشــتیبانیکنــدوموزیــک
ــه راازطریــقipodوiphoneپخــشنمایــد.تجهیــزاتipodوiphoneازطریــقکابــلUSBب
سیســتمصوتــیمتصــلمــیشــوندوبــاانتخــابنمــادipodدرصفحــهنمایــش،صفحــهمربوطــه

بــازشــدهوفایــلمــوردنظرتــانقابلیــتاجــراخواهــدداشــت.

حالت  ipod از دو روش قابل اجرا می باشد : 
.اتصالتجهیزاتمرتبطباipodازطریقپورتUSB،کهسیستمبطورخودکارآنراشناساییو

صفحهمرتبطباآنرانمایشمیدهد.
ipodدرصفحهنمایشبرایاجرایفایلهایipodوسپسMediaلمسنمادهای.

سایربخشهاونحوهعملکردآنهامشابهمواردذکرشدهدربخشUSBمیباشدکهمیتوانیدبه
آنرجوعنمایید.
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وقتــیکــهموبایــلدارایبلوتــوثتوســط
Mediaسیســتمصوتــیشناســاییشــد،نمــاد
درصفحــهنمایــشرالمــسکنیــدتــاصفحــه
مربــوطبــهبلوتــوثبــرایاجــرایموســیقیاز

ــود. ــشدادهش ــوثنمای ــقبلوت طری
.برایاجرایآهنگرالمسکنید.

.برایمتوقفکردناجرارالمسکنید.

بــرایآشــناییبــانحــوهاتصــالموبایــلازطریــقبلوتــوثبــهسیســتمصوتــی،بــهبخــش»تلفــن«
درهمیــنفصــلرجــوعکنیــد.

)BT( حالت بلوتوث �

�  تلفن
برایاستفادهازحالتتلفنسیستمصوتی،بایدموبایلخودراازطریقبلوتوثبهسیستمصوتی

متصلنمایید.بلوتوثتکنولوژیارتباطبیسیمبابردکوتاهاستوبدوناتصالفیزیکیتاحدود5
مترباتجهیزاتاطرافارتباطبرقرارمیکندواینامکانرابهشمامیدهدتاازطریقهندزفریو

ارتباطبلوتوثموبایلباسیستمصوتی،مکالمهکنید.

صفحه تنظیمات بلوتوث از 3 روش فعال می شود : 
.لمسآیکونPhoneدرصفحهاصلی

BTدرصفحهاصلیوسپسلمسآیکونMediaلمسآیکون.
.بهترتیبلمسآیکونهایCommon ، Setup وBTدرصفحهنمایش
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)BT( تنظیمات بلوتوث �

ازقبیل بلوتوث دارای وقتیکهتجهیزاتجانبی
موبایلبرایاولینباروازطریقبلوتوثباسیستم
در Phone  آیکون کند، برقرار ارتباط صوتی
صفحهنمایشرالمسکنیدتاتصویرشکلروبرو
YESدرصفحهنمایشظاهرگردد،سپسحرف
بلوتوثظاهر تنظیمات تاصفحه رالمسکنید

شود.
اگرتیکعبارتAlways no prompt درپایین
صفحهزدهشود،دردفعاتبعدیبطورمستقیم
اگر . شود می ظاهر بلوتوث تنظیمات صفحه
NOراانتخابکنید،ورودبهصفحهتنظیمات

بلوتوثکنسلمیشود.

.بالمسآیکون         پیغامارتباطبلوتوثمحومیشودواسمدستگاه،پسوردوزمان
باقیماندهجهتاتصالبلوتوثظاهرمیگردد.اگردرمدت180ثانیهدستگاهبهسیستمصوتیوصل

نگردد،صفحهتنظیماتبلوتوثبستهمیشود.

 . وقتی که دستگاه بطور موفقیت آمیز از طریق بلوتوث با سیستم صوتی ارتباط برقرار کند ،نماد بلوتوت 
در سمت چپ و باالی صفحه نمایش ظاهر می گردد . با انتخاب دستگاه مورد نظر و لمس “         یا                          
در پایین صفحه نمایش می توانید ارتباط دستگاه را حذف یا قطع کنید . تا 5 دستگاه با لمس 

نماد                      دارای قابلیت برقراری ارتباط با سیستم صوتی از طریق بلوتوث ا است . 
 .با لمس آیکون                   دستگاه دارای بلوتوث مجدد وصل می شود .
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ــاهده ــلمش ــیقاب ــندرصورت ــتمخاطبی لیس
خواهــدبــودکــهگوشــیشــمالیســتمخاطبین
ــه ــسدرصفح ــالم ــد.ب ــتیبانیکن راپش
بلوتــوث،واردصفحــهلیســت مربــوطبــه

ــوید. ــنش مخاطبی

.بعدازواردکردنشمارهموردنظرتان،آیکونرالمسکنیدتاتماسبرقرارشود.
.بالمسآیکونارتباطتماسقطعمیشود.

.درصورتلمس “ Phone “ and “ speaker “تماسبینهندزفریوموبایلجابهجامیشود.
.اگرآیکونلمسشودحالتمیکروفنقطعمیگرددوصدایشماتوسطدیگرانشنیدهنمی

شود.بالمسمجدداینآیکونحالتمیکروفنبرقرارمیشود.

.وقتیکهموبایلباسیستمصوتیارتباطبرقرار
بلوتوث، درصفحه  Dial   نماد لمس با ، کند

صفحهشمارهگیریظاهرمیشود.
.بالمسشمارههایواردشدهیکبه

یکحذفمیشوند.

� لیست مخاطبین

� شماره گیری

بــرایمشــاهدهپیغــامدانلــودلیســتمخاطبیــنآیکــونDownloadرالمــسکنیــد.بــاانتخــاب
Yesنــرمافــزارلیســتمخاطبیــنشــروعبــهدانلــودمــیشــود.اگــرNoلمــسشــودبرنامــه

دانلــودکنســلمــیگــردد.
توجــه:عمومــاًقبــلازدانلــودلیســتمخاطبیــنازشــماســئوالپرســیدهمــیشــودکــهدرصــورت

تأییــدشــمادانلــودانجــاممــیگــردد.
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فاصلهبیندستگاهتلفنهمراهتاسیستمصوتیبایدحداکثردرحدود5مترباشدوشمابایدمطمئن	 
باشیدکهدراینفاصلهقرارگرفتهایدتاارتباطبلوتوثدستگاهباسیستمصوتیبرقرارشود.

سیستمصوتیوتصویریاینخودرودارایقابلیتارتباطازطریقبلوتوثاست،اگرموبایلشماازطریق	 
بلوتوثنتوانستباسیستمصوتیارتباطبرقرارکند،دستگاهموبایلمربوطهراازلحاظعدموجودایراد

دربرقراریارتباطبابلوتوثودارابودنقابلیتارتباطبابلوتوثبررسیکنید.
سیستمبلوتوثطراحیشدهبرایاینخودرو،فقطمیتواندبایکدستگاهبطورهمزماندرارتباطباشد	 

.بنابرایناگرموبایلشماازطریقبلوتوثنتوانستباسیستمارتباطبرقرارکند،بررسیکنیدکهموبایل
شمابادستگاهدیگریکهاحتماالًدرمجاورتشماستارتباطبرقرارنکردهباشد.

ارتباططوالنیموبایلازطریقبلوتوثباسیستمصوتیبهدلیلانتشارامواجالکترومغناطیسیبرای	 
سالمتیمضرمیباشدهمانطورکهاینحالتبرایمکالمهمستقیمباتلفنهمراهنیزوجوددارد.

200مخاطبقابلیتاضافهشدنبهلیستتلفنرادارند.	 

توجه

� لیست تماس های انجام شده 
لیســتتمــاسهــایبرقــرارشــدهاززمانیکــهبلوتــوثوصــلباشــددر “call log“سیســتمذخیــره

مــیشــود.
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لینک شرکت چری
� دریافت راهنمای ارتباط با چری

راهنمایتلفنچریراازسایتآندانلودونصبکنید.	 

ســمت در QR کــد کــردن اســکن بــا
گوشــی بوســیله نمایشــگر چــپ
تلفــن راهنمــای برنامــه موبایلتــان،
چــرایرادانلــودکنیــد،یــااینکــهآیتــم
 chery link رادراینترنــتجســتجوکنیــدو

آنراپــسازدانلــودنصــبنماییــد.

� نصب اولیه
نرمافزارپیشنصبوتنظیماتآندرنوار Installed نمایشدادهمیشودکهشاملتقویم،پیام

هاولیستمخاطبینمیباشد.

� نرو افزار
لیستبرنامههایکاربردیرابراینمایشتنظیماتآندرنوارSoftwareانتخابکنید.شمامی

توانیدبرنامههایکاربردیهایتنظیمشدهدلخواهتانرابرایدانلودانتخابنمایید.

� بروزرسانی
وقتیکهبرنامههاینصبشدهدارایقابلیتبروزشدنباشند،گزینهUpdateدرنوارمربوطهنمایش

دادهمیشودتاشمابرنامهبهروزشدهرادانلودکنید.

� دانلود
Downloadبــاانتخــابلیســتبرنامــههــاونمایــشآنهــا،برنامــههــایقابــلدانلــوددرنــوار
ــوردنظــررا ــردیم ــایکارب ــهه ــود،رویبرنام ــرایحــذفدرخواســتدانل مشــخصمیشــوند.ب
ــرایحــذفبرنامــه ــانمــادDeleteظاهــرشــودورویآنراب ــهمــدتطوالنــیلمــسکنیــدت ب

لمــسکنیــد.
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  .پاک کردن برنامه های سیستم صوتی
گزینــهمدیریــتبرنامــههــاراانتخــابکنیــدتــاهمــهاپلیکیشــنهــارادرنــوارابــزارمشــاهدهنماییــد

ســپسشــماقــادرخواهیــدبــودبرنامــهمــوردنظــرراپــاکیــاکنســلکنیــد.
.تنظیمات

باورودبهمدیریتبرنامههاامکانتنظیمکردنوبررسیآیتمهامیسرمیباشد
     اتصال گوشی به پنل سیستم صوتی 

بــرایاســتفادهازعملکــردmapping.)تطبیــقصفحــهنمایــشگوشــیبــاضبــط(مــیبایســتگوشــی
موبایــلراازطریــقکابــلusbوبلوتــوثبــهپنــلسیســتمصوتــیمتصــلکنیــدومراحــلزیــرراانجــام

دهیــد:
1(ازطریــقبلوتــوث،گوشــیرابــهسیســتمصوتــیوصــلکنیــدبــرایآگاهــیازنحــوهارتبــاطبلوتــوث

گوشــیبــاضبــطبــهبخــشبلوتــوثدرهمیــنفصــلرجــوعکنیــد.
2(گوشــیموبایــلرابــاکابــلUSBبــهپنــلسیســتمصوتــیوصــلکنیــدتــابــهطــورخــودکارصفحــه
Developerظاهــرشــود.ســپسآیکــونUSBdebuggingرافعــالنماییــد.اگــرایــنآیکــوندرگوشــی

شــمافعــالشــدهاســتنیــازیبــهفعــالکــردنمجــددآننیســت.
 Phone Mapping نحوه استفاده از    

بــهوســیلهقابلیــتPhoneMapping)تطبیــقصفحــهنمایــشگوشــییــانمایشــگرسیســتمصوتــی
(امــکانورودبــهلیســتبرنامــههــا،اســتفادهازتقویــمتنظیــمشــده،لیســتمخاطبیــنو...بــرای
شــمافراهــمخواهــدشــد.همچنیــنبرنامــههــایکاربــردینصــبشــدهدرموبایلتــانبــاانتخــابهــر

یــکازآنهــانمایــشدادهمــیشــود.
تقویم،اطالعاتموبایلولیستمخاطبیندرسیستماندرویدموبایلموجودمیباشد.

پــسازفعــالکــردنmappingامــکانافقــیشــدنتصویــرصفحــهنمایــشبــهدلیــلمتفــاوتبــودن
طراحــیصفحــهنمایــشموبایــلبــاسیســتمصوتــیوجــودنــدارد.

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
هی

رفا
ت 

انا
مک

ا

جم
ل پن

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.169

تنظیمات 
ازدوروشمیتوانواردقسمتتنظیماتشد.

SETبافشاردادندکمه.
فهرست اصلی درصفحه  “Set up“  دکمه کردن لمس وسپس MENU  دکمه دادن فشار با .
درصفحهتنظیماتگزینههای “ Common “ ،  “ Sound “ ،  “ Audio “  ، “ Car info “  و 

 “ Sysatem “  قابلانتخابمیباشند.

 mapping نحوه خروج از
درصفحهنمایشگوشی،آیکونراانتخابکنیدتاپیغامخروجازبرنامهظاهرشودوبالمس
کردنآیکونyesازبرنامهخارجخواهیدشد.اگرآیکونnoرالمسکنیدخروجازبرنامهکنسلمی

شود.


ــوع ــگیریازوق ــرایپیش ــهmappingب ــتیدازبرنام ــیهس ــالرانندگ ــهدرح ــیک .هنگام
ــد. ــتفادهنکنی ــی،اس ــیرانندگ ــادفوایمن تص

ــرایفعــالکــردنmapping،مراقــبباشــید ــیب ــهسیســتمصوت ــگاماتصــالگوشــیب .هن
ــابنشــود. ــهاطــرافپرت گوشــیب

ــتیبانی ــهphonemappingراپش ــتبرنام ــناس ــراهممک ــنهم ــایتلف ــیه ــیازگوش .برخ
ــلدارد.( ــاتموبای ــدوامکان ــتماندروی ــهسیس ــتگیب ــد.)بس نکنن

.بــرایاتصــالگوشــیبــهضبــطازکابــلUSBاصلــیاســتفادهکنیــداســتفادهازکابــلهــای
متفرقــهممکــناســتباعــثقطــعووصــلشــدناتصــالشــوند.

.هنــگاماتصــالگوشــیبــهضبــطبــرایاســتفادهازphonemappingسیســتمصوتــیمقــداری
باتــریموبایــلراشــارژمــیکنــدامــامقــدارباتــریاســتفادهشــدهبیشــترازمقــدارشــارژ

شــدنخواهــدبــود.
.اگــرکابــلUSBبــهدســتیوصــلنشــدهباشــدیــاارتبــاطآنبــاپــورتضبــطیــاموبایــل

محکمنباشد،درجادههایناهموارامکانقطعشدنارتباطوجوددارد.

احتیاط

Quit

www.nasicoelec.ir
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.Brightness )روشناییصفحهنمایش(:باحرکتدادننوارپرشوندهمقابلاینگزینه،میزان
روشناییصفحهنمایشرامیتوانیدبهدلخواهودرمحدودهی1تا10تنظیمکنید.

.close screen )خاموشکردنصفحهنمایش(:بااشارهانگشتبررویclose screenویا
فشاردادنونگهداشتندکمه”SET”بهمدت2ثانیه،صفحهنمایشخاموشخواهدشد،دراین
حالتبااینکهصفحهنمایشخاموشاستولیسیستمهمچناندرحالاجراخواهدبود.برایخروج
ازاینحالت،کافیاستیکیازدکمههایپنلکنترلرافشاردهیدویایکنقطهازصفحهنمایش

رالمسکنید.
.Language)تنظیمزبانکاربری(:بالمسگزینههایChinessیاEnglishزباندلخواهخود

راانتخابکنید.
.Back ground )پسزمینهصفحهنمایش(:سهحالت،“Styl1“و“ Styl2 “و“ Styl3“در

دسترسمیباشدتاتصویرپسزمینهبرایصفحهنمایشراانتخابکنید.
بالمسکردن “ Click to set “واردقسمتتنظیمات : .BT setting )تنظیماتبلوتوث(

مربوطبهبلوتوثخواهیدشد.

ــات ــوانتنظیم ــیت ــهم ــنگزین ــقای ازطری
  Brightness  ، close screen ،مربــوطبــه
 BT settingو Language   Back ground

راانجــامداد.

تنظیمات عمومی

DFLT VOL ،  Key Volume ،SDVCتنظیمات
وLoudnessرادرایــنقســمتمــیتــوان

انجــامداد.

�  تنظیمات صدا

www.nasicoelec.ir
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. انــدازه هــا و ... )صــدایپیــشفــرض(:محــدودهقابــلانتخــاببــرایصــدایپیــشفــرض
سیســتم24-5مــیباشــد.بــرایتنظیــممیــزانصــدایپیــشفــرض،خــطپرشــوندهمقابــلایــن

گزینــهرابــهچــپوراســتبکشــید.
.بطــورمثــالاگــرصــدایپیــشفــرضبــرروی12تنظیــمشــودودرلحظــهخامــوشکــردنخودرو
صــدایسیســتمکمتــراز12باشــد.بــهمحــضروشــنکــردنمجــددخــودرو،صــدایسیســتمبــه
طــورخــودکاربــرروی12خواهــدرفــت.اگــردرلحظــهخامــوشکــردنخــودرو،صــدایسیســتم
بیشــتراز12باشــد،درزمــانروشــنکــردنمجــددخــودرو،صــدایسیســتمبــهطــورخــودکاربــر

روی12خواهــدرفــت
. Key volume)صــدایدکمــههــا(:بــرایتنظیــمصــدایدکمــههــا،نــوارپرشــوندهرابــه

ســمتچــپیــاراســتبکشــید.محــدودهقابــلانتخــاب10-0مــیباشــد.
.SVDC )تنظیــمشــدنصــدابــراســاسســرعتحرکــتخــودرو(:میــزانبلنــدیصــدامــی
توانــدمتناســببــاســرعتخــودروافزایــشیابــد.چهــارحالــت  Close ،   L ،   Mو H بــرایایــن

ویژگــیقابــلانتخــابمــیباشــد.
واکنشسیستمدرقبالانتخابهریکازچهارحالتفوقبهشرحذیلاست.

تغییرات بلندی صداحالت انتخاب شده
Closeمیزانبلندیصدایسیستمباافزایشسرعتخودروهیچتغییریپیدانمیکند

L.میزانبلندیصدایسیستمباافزایشسرعت،بهمقدارکمافزایشمییابد
M.میزانبلندیصدایسیستمباافزایشسرعت،بهمقدارمتوسطافزایشمییابد

H.میزانبلندیصدایسیستمباافزایشسرعت،بهمقدارزیادافزایشمییابد

.Loudness ) بمی صدا ( : برای بم کردن صدای سیستم ، “ Loudness “  را لمس کنید و سپس 
در پنجره ظاهر شده  YES را انتخاب کنید و یا برای غیرفعال کردن آن NO را انتخاب کنید.

DFLT VOL
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ــواننحــوه درایــنقســمتازتنظیمــاتمــیت
ــز ــا“Field“ رانی ــنبلندگوه ــدابی ــعص توزی

ــود. ــمنم تنظی

تنظیماتشیوهپخشصدا)Mode(:بافشاردادندکمه”Mode“درپنلکنترل،سیستموارداین
 POP ،  Rock ،  Vocal ،  Classic، ( تنظیماتمیشودکهمیتوانیدیکیاز6شیوهپخشصدا

Jazz  و   Custom(رابرگزینید.برایانتخابهرکدام،برروینامآنفشاردهید.

بــاانتخــابگزینــه”Custome“،پارامترهــای”L”،“M”و”H”صــدارامیتوانیــدبــهدلخــواه
ــکاز ــلهری ــا،نوارهــایکشــوییدرمقاب ــمآنه ــرایتنظی ــد.ب ــا7-انتخــابکنی ــازه7+ت ودرب
“Custome”ــراز ــیغی ــدارادرحالت ــایص ــرپارامتره ــید.اگ ــنبکش ــاپایی ــاالی ــاراب پارامتره
تنظیــمکنیــد،سیســتمبــهطــورخــودکاربــهتنظیمــاتحالــت”Custome“بازخواهــدگشــت.

� شیوه پخش صدا

:)Field( بلندگوها بین صدا توزیع . 
تنظیمتوازنصدابینبلندگوهایجلو،عقب،چپ

وراستازطریقاینقسمتصورتمیپذیرد.

بااستفادهازدکمههایجهتنمابررویصفحهنمایشیاپنلکنترلاقدامبهتنظیمموردنظرخودبکنید.در
تصویرباالنقطهتنظیمدروسطقرارگرفتهاستکهبهترینحالتبرایگوشدادنبهصدامیباشد

.محدودهیقابلانتخاببرایهریکازبلندگوهایجلو،عقب،چپوراست7+تا7-میباشد.
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.Brake Alarm:بالمسکردناینگزینهمیتوانروشنشدنفالشردرزمانترمزگیریرافعال
یاغیرفعالنمود.

.Fortify Tip:باانتخابگزینههای“ Lamp“  ، “ Horn “  و   “ Lamp & Horn “درزمانقفل
کردنخودروبهترتیبفقطچراغروشنمیشود،فقطبوقبهصدادرمیآیدویاهمبوقبهصدا

درمیآیدوهمچراغروشنمیشود.

درحالت”Vehicle“و”Indicator”دراین
قسمتقابلمشاهدهمیباشد.

:”Vehicle”حالت
“FortifyTip”و”BrakeAlarm”گزینههای
زمان در هشدار نحوه تنظیمات برای میتوان را

ترمزگیریوقفلکردنخودروراتنظیمنمود.

 CarInfo  �

ــوانســاعت ــت”Indicator“مــیت درحال
)Language (وزبــان)  Time setting(

راتنظیــمنمود.
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ــرهکــردنصفحــهنمایــش، ــافشــاردادندکمــه start ،صفحــهکالیب •Calibration:ب

ــعدروســطصفحــه ــکاننمــایواق ــممناســب،م ــکقل ــااســتفادهازی ظاهــرمــیشــود.ب
ــف ــدمتوق ــکاننمــاحرکــتکــردهودرمحــلجدی ــد.م ــهآرامــیفشــاردهی ــشراب نمای
ــن ــدوای ــاردهی ــافش ــکاننم ــررویم ــمب ــاقل ــلب ــتقب ــقحال ــددامطاب ــود.مج ــیش م

ــد. ــهدهی ــشادام ــهنمای ــرهشــدنصفح ــامکالیب ــااتم ــلرات عم
ــاز ــاورهایب ــرهمح ــاپنج ــدت ــاردهی ــه Click to set رافش •Factory Reset:دکم

ــه ــتمب ــررویسیس ــهب ــورتپذیرفت ــاتص ــهتنظیم ــه Yes ،کلی ــابگزین ــاانتخ ــود.ب ش
ــه Cancelرا ــراف،گزین ــرایانص ــت.ب ــدگش ــودبازخواه ــهایخ ــتاولوکارخان حال

ــد. ــابکنی انتخ

ــه CHN ، USA ، EUR و LAAM گزین ــی ــقرادیوئ ــانمناط •Radio Area:ازمی

ــد. ــابکنی ــودراانتخ ــهخ ــرایمنطق ــبب مناس
•SW version:ورژننــرمافزارسیســتمرانمایشمیدهد.

تــوان مــی تنظیمــات از قســمت ایــن در
 Calibration   ،   Factory گزینههــای 
Reset  ، SW  version و  Machin ID را

مشــاهدهنمــود.

 System  �
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دکمه های کنترل سیستم صوتی - تصویری روی غربیلک فرمان 

1 دکمه

.فشار لحظه ای برای جستجوی دقیق
ایستگاه رادیویی )در حالت رادیو(

.فشار لحظه ای برای اجرای آهنگ قبلی در 
USB حالت

 MODE 2 دکمه

.برای تغییر دادن حالت سیستم
VOL+ 3  دکمه

برای افزایش میزان صدا

   دکمه  

.فشار لحظه ای برای جستجوی دقیق
ایستگاه رادیویی )در حالت رادیو(

.فشار لحظه ای برای اجرای آهنگ قبلی در 
USB حالت

5  دکمه ورود به تنظیامت سیستم های 

خودرو در منایشگر صفحه کیلومرت

 VOL - 6  دکمه

. برای کم کردن میزان صدا
    دکمه -/ SET کروز کنرتل

8  دکمه +/ RES  کروز کنرتل

    دکمه ON/OFF کروز کنرتل

1

2

3

4

5

7
8

6

9
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3-۵   سیستم تهویه مطبوع خودکار )در صورت تجهیز(
پنل کنترل تهویه مطبوع خودکار

کلیدتنظیمدما
کلیدکولر

کلیدتنظیمسرعتفن

کلیدگردشهوایبیرونیاداخل
کلیدانتخابدریچهها

کلیدگرمکنشیشهعقب

درزماناستفادهازسیستمتهویهمطبوع،اطالعاتمربوطهدرنمایشگرنشاندادهمیشود.

درزماناستفادهازکولر،رطوبتهواتوسطاواپراتورجذبشدهومقداریآبدراطرافآنجمعمیشودکه
ازطریقلولهتخلیهبهزیرخودروتخلیهمیشود.بنابراینمشاهدهمقداریآبدرزیرخودروپسازتوقف

خودروطبیعیبودهونشانهوجودایرادنمیباشد.

توجه

2
1

3

5
6

4www.nasicoelec.ir
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بااستفادهازاینکلیدسرعتدمندهکنترلمیشود.با
چرخاندندرجهتعقربههایساعت،سرعتدمنده
ومیزانحجمهوایخروجیوپرتاببادافزایشمی
یابدوبرایکاهشسرعتوحجمهوایخروجی،
کلیدرادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید.

8سرعتبرایدمندهقابلانتخاباست.برایخاموش
کردندمنده،کلیدرادرخالفجهتعقربههای

ساعتبچرخانید.

کلید تنظیم سرعت دمنده

هوای دمای کاستن یا افزودن کلید این وظیفه
خروجیازدریچههاست.

کلید تنظیم دما

.باچرخاندنکلیدبهسمتچپ)ناحیهآبیرنگ(هوایخنکازدریچههاخارجمیشود.هرچهکلید
رادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید،دمایهوایخروجیکمترخواهدشد.

.باچرخاندنکلیدبهسمتراست)ناحیهقرمزرنگ(هوایگرمازدریچههاخارجمیشود.هرچه
کلیدرادرجهتعقربههایساعتبچرخانید،بادخروجیازدریچههاگرمترمیشود.

کلیدتنظیمدما
کلیدکولر

کلیدتنظیمسرعتفن

کلیدگردشهوایبیرونیاداخل
کلیدانتخابدریچهها

کلیدگرمکنشیشهعقب

www.nasicoelec.ir
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بافشاردادناینکلیدمیتواندریچههاومسیر
دلخواهبرایوزشبادراانتخابکرد.اطالعات
مشاهده قابل مانیتور در شده انتخاب دریچه

باشد. می

مسیرتوزیعهواازدریچههایرویداشبورد

مسیرتوزیعهواازدریچههایزیرپاودریچههای
رویداشبورد

)Mode( کلید انتخاب دریچه ها

�جریان هوا به سمت روبرو

�جریان هوا به سمت روبرو و زیرپا

www.nasicoelec.ir
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� جریان هوا به سمت زیر پا

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و شیشه درب های جلو

� جریان هوا به سمت شیشه جلو و شیشه درب های جلو

مسیرتوزیعهواازدریچههایزیرپا

دریچه پا، زیر های دریچه از هوا توزیع مسیر
بخارگیرشیشهجلوودریچههایبخارگیرشیشه

دربهایجلوسمتچپوراست

مسیرتوزیعهواازدریچهبخارگیرشیشهجلوو
شیشهدربها

انتخابدریچههایشیشهجلووشیشهدربهایجلودرمواقعیتوصیهمیشودکهشیشهها	 
دچاربخارگرفتگیدرحینرانندگیشدهاند.

توجه

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
هی

رفا
ت 

انا
مک

ا

جم
ل پن

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -   ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 180

)A/C( کلید کولر

بافشاردادنکلیدA/C ،کمپرسورکولرشروعبه
کارخواهدکرد.چراغزمینهکلیدنیزروشنخواهد
شد.بافشارمجددکلیدA/C ،کمپرسورکولراز
کارخواهدافتادوچراغزمینهکلیدهمخاموش

خواهدشد.

شرایطالزمبرایفعالشدنکولر:
.موتورروشنباشد.

.دمندهکولرروشنشدهباشد.
.کلیدA/Cروشنشدهباشد.

اگرباکولرروشنبهمدتطوالنیدرسرباالییحرکتکنیدویادرترافیکسنگیندرحالرانندگیباشید،
احتماالموتورداغخواهدکرد.بنابراینچراغهشداردمایآبموتوررازیرنظرداشتهباشید.درصورتداغ

شدنموتور،کولرراخاموشکنید.

توجه
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بافشردهشدناینکلید،سیستمتهویهمطبوعبین کلید گردش هوای داخل / خارج
گردشهوایداخلوورودهوایتازهازبیرونتغییر

حالتمیدهد.
روشنبودنچراغزمینهکلید،بیانگرآناستکه
سیستمدرحالتگردشهوایداخلتنظیمشده
استوخاموشبودنچراغزمینهیعنیسیستم
بررویحالتورودهوایتازهازبیرونتنظیمشده

است.

درحالتگردشهوایداخل:فقطهوایداخلکابینتوسطسیستمبهگردشدرمیآید.
درحالتگردشهوایبیرون:هوایداخلکابینبواسطهورودهوایتازهازبیرون،تهویهمیشود.

ازحالتگردشهوایداخلدرشرایطزیراستفادهکنید:
.درمحیطباهوایغبارآلودوذراتمعلق

.برایجلوگیریازوروددوداگزوزبهداخلکابین
.برایخنکشدنویاگرمشدنسریعهوایداخلکابین

.برایجلوگیریازورودبوینامطبوعبهداخلکابین
اگربهمدتطوالنیازحالتگردشهوایداخلاستفادهشود،ازطراوتوتازگیهوایداخلکابینکاسته

خواهدشد.

توجه
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تنظیم دریچه های خروجی هوا

ــههــاودکمــههــای ــوانتوســطزبان جهــتومیــزانحجــمهــوایخروجــیازدریچههــارامیت
چرخشــیرویدریچــههــاتنظیــمکــرد.

� دریچه های وسط داشبورد

� دریچه هوای سمت چپ

باال، سمت به را ها دریچه وسط در واقع زبانه
پایین،چپوراستبرگردانیدتامسیرخروجهوا

رابهدلخواهخودتنظیمکنید.

زبانهواقعدروسطدریچههارابهسمتباال،پایین،
به تامسیرخروجهوارا چپوراستبرگردانید

دلخواهخودتنظیمکنید.

� دریچه هوای سمت راست

زبانهواقعدروسطدریچههارابهسمتباال،پایین،
به تامسیرخروجهوارا چپوراستبرگردانید

دلخواهخودتنظیمکنید.
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موارد احتیاطی
برایافزایشعمرمفیدسیستمتهویهمطبوع،نکاتزیرراموردتوجهقراردهید:

.اگرخودرودرفصلگرمابهمدتطوالنیپارکشدهباشد،بالفاصلهپسازروشنکردنموتور،
کولرراروشننکنید.ابتداپنجرههارابازکنیدتادمایهوایداخلکابینکمیپایینتربیاید.

سپسپنجرههاراببندیدوکولرراروشنکنید.
ــراســتفاده ــد،ازکول ــاســرعتکــمرانندگــیمــیکنی ــیب ــهمــدتطوالن ــهب ــیک .درصورت

ــد. نکنی
.2تــا3دقیقــهقبــلازپــارککــردنخــودرو،کولــرراخامــوشکنیــدواجــازهدهیــدتــافــن
تهویــهمطبــوعهــمچنــانکارکنــد.ازآنجایــیکــهدمــایهــوایبیــرونخیلــیبــاالاســت،
بهتــراســتازحالــتگــردشهــوایبیــروناســتفادهشــودتــااختــالفدمــایهــوایمحیــطو
اواپراتــورازبیــنرفتــهوزودتــرخشــکشــودوازتجمــعباکتــریهــاویــامــوادآلــودهکننــده

دیگــردراطــرافاواپراتــورجلوگیــریشــود.
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4-۵   سیستم تهویه مطبوع دستی )در صورت تجهیز(
پنل کنترل تهویه مطبوع دستی

کلیدتنظیمدما
کلیدتنظیمسرعتفن

)MODE(کلیدانتخابدریچهها

کلیدگرمکنشیشهعقب
کلیدگردشهوایبیرونیاداخل

)A/C(کلیدکولر

2
1

3

5
6

4

درزماناستفادهازکولر،رطوبتهواتوسطاواپراتورجذبشدهومقداریآبدراطرافآنجمعمیشودکه
ازطریقلولهتخلیهبهزیرخودروتخلیهمیشود.بنابراینمشاهدهمقداریآبدرزیرخودروپسازتوقف

خودروطبیعیبودهونشانهوجودایرادنمیباشد.

توجه

کلید تنظیم دما

هوای دمای کاستن یا افزودن کلید این وظیفه
خروجیازدریچههاست.

.باچرخاندنکلیدبهسمتچپ)ناحیهآبیرنگ(هوایخنکازدریچههاخارجمیشود.هرچه
کلیدرادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید،دمایهوایخروجیکمترخواهدشد.

.باچرخاندنکلیدبهسمتراست)ناحیهقرمزرنگ(هوایگرمازدریچههاخارجمیشود.هرچه
کلیدرادرجهتعقربههایساعتبچرخانید،بادخروجیازدریچههاگرمترمیشود.
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کلید تنظیم سرعت دمنده

)Mode( کلید انتخاب دریچه �

� جریان هوا به سمت روبرو

ازاینکلیدسرعتدمندهکنترلمی بااستفاده
ساعت، های عقربه جهت در چرخاندن با شود.
و خروجی هوای حجم میزان و دمنده سرعت
پرتاببادافزایشمییابدوبرایکاهشسرعتو
حجمهوایخروجی،کلیدرادرخالفجهتعقربه

هایساعتبچرخانید.
برای است. انتخاب قابل دمنده  برای سرعت 5
خاموشکردندمنده،کلیدرابررویعددصفر

قراردهید.
برایافزایشسرعتدمنده،کلیدرابهترتیباز

موقعیت1تا4بچرخانید.

برایانتخابدریچههاومسیردلخواهبرایوزش
بادبایدکلیدMODEرابچرخانید.سیستمتهویه
خواهد کار شما انتخابی حالت اساس بر مطبوع

کرد.

مسیرتوزیعهواازدریچههایرویداشبورد
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� جریان هوا به سمت روبرو و زیرپا

� جریان هوا به سمت زیر پا

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و شیشه درب های جلو

مسیرتوزیعهواازدریچههایزیرپاودریچههای
رویداشبورد

مسیرتوزیعهواازدریچههایزیرپا

دریچه پا، زیر های دریچه از هوا توزیع مسیر
بخارگیرشیشهجلوودریچههایبخارگیرشیشه

دربهایجلوسمتچپوراست

www.nasicoelec.ir
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� جریان هوا به سمت شیشه جلو و شیشه درب های جلو

ازدریچهبخارگیرشیشهجلوو مسیرتوزیعهوا
شیشهدربها

انتخابدریچههایشیشهجلووشیشهدربهایجلودرمواقعیتوصیهمیشودکهشیشهها	 
دچاربخارگرفتگیدرحینرانندگیشدهاند.

توجه

)A/C( کلید کولر
شروع کولر کمپرسور ، A/C کلید دادن فشار با
کلید زمینه چراغ همزمان کرد. کارخواهد به
، A/Cنیزروشنخواهدشد.بافشارمجددکلید
افتادوچراغزمینه ازکارخواهد کمپرسورکولر

کلیدهمخاموشخواهدشد.

شرایطالزمبرایاستفادهازکولر:
.موتورروشنباشد. 

.فنتهویهمطبوعروشنباشد)کلیدتنظیمسرعتفنازوضعیتOFFخارجشدهباشد(. 
کلیدA/Cروشنشدهباشد. 

اگرباکولرروشنبهمدتطوالنیدرسرباالییحرکتکنیدویادرترافیکسنگیندرحالرانندگیباشید،
احتماالموتورداغخواهدکرد.بنابراینچراغهشداردمایآبموتوررازیرنظرداشتهباشید.درصورتداغ

شدنموتور،کولرراخاموشکنید.

توجه
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کلید گردش هوای داخل / خارج
بافشردهشدناینکلید،سیستمتهویهمطبوع
از تازه هوای ورود و داخل هوای گردش بین

بیرونتغییرحالتمیدهد.
روشنبودنچراغزمینهکلید،بیانگرآناستکه
سیستمدرحالتگردشهوایداخلتنتظیمشده
استوخاموشبودنچراغزمینهیعنیسیستم
بررویحالتورودهوایتازهازبیرونتنظیمشده

است.
درحالتگردشهوایداخل:فقطهوایداخل

کابینتوسطسیستمبهگردشدرمیآید.

درحالتگردشهوایبیرون:هوایداخلکابینبواسطهورودهوایتازهازبیرون،تهویهمیشود.
ازحالتگردشهوایداخلدرشرایطزیراستفادهکنید:

.درمحیطباهوایغبارآلودوذراتمعلق
.برایجلوگیریازوروددوداگزوزبهداخلکابین

.برایخنکشدنویاگرمشدنسریعهوایداخلکابین
.برایجلوگیریازورودبوینامطبوعبهداخلکابین

اگربهمدتطوالنیازحالتگردشهوایداخلاستفادهشود،ازطراوتوتازگیهوایداخلکابینکاسته
خواهدشد.

توجه
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تنظیم دریچه ها
جهتومیزانحجمهوایخروجیازدریچههارامیتوانتوسطزبانههاودکمههایچرخشیروی

دریچههاتنظیمکرد.
برایکسباطالعاتبیشتردرخصوصنحوهتنظیمدریچههابهقسمتتنظیمدریچههادربخش"

سیستمتهویهمطبوعاتوماتیک"مراجعهکنید.

موارد احتیاطی
برایافزایشعمرمفیدسیستمتهویهمطبوع،نکاتزیرراموردتوجهقراردهید:

.اگرخودرودرفصلگرمابهمدتطوالنیپارکشدهباشد،بالفاصلهپسازروشنکردنموتور،
کولرراروشننکنید.ابتداپنجرههارابازکنیدتادمایهوایداخلکابینکمیپایینتربیاید.سپس

پنجرههاراببندیدوکولرراروشنکنید.
.درصورتیکهبهمدتطوالنیباسرعتکمرانندگیمیکنید،ازکولراستفادهنکنید.

.2تا3دقیقهقبلازپارککردنخودرو،کولرراخاموشکنیدواجازهدهیدتادمندهتهویهمطبوع
همچنانکارکند.ازآنجاییکهدمایهوایبیرونخیلیباالاست،بهتراستازحالتگردشهوای
بیروناستفادهشودتااختالفدمایهوایمحیطواواپراتورازبینرفتهوزودترخشکشودوازتجمع

باکتریهاویاموادآلودهکنندهدیگردراطرافاواپراتورجلوگیریشود.
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۵-۵  گر مکن شیشه عقب
سیستم در عقب شیشه کن گرم کلید موقعیت

تهویهمطبوعخودکار

سیستم در عقب شیشه کلیدگرمکن موقعیت
تهویهمطبوعدستی

برایاستفادهازگرمکنشیشهعقبوآینههایجانبی،بایدسوئیچبازباشد.بافشاردادنکلید،گرم
کنشروعبهکارنمودهوهمزمانچراغزمینهکلیدروشنخواهدشد.بافشارمجددکلید،گرمکنو

چراغزمینهکلیدخاموشخواهندشد.
گرمکنشیشهعقبوگرمکنآینههایجانبی،پسازکارکردندرحدود15دقیقه،بهطورخودکار

خاموشخواهدشد.
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مراقبباشیدتاهنگامتمیزکردنشیشهعقبوآینههایجانبی،بهگرمکنآسیبیواردنشود.	 
پسازتمیزشدنشیشهازوجودیخوبخارگرفتگی،گرمکنراخاموشکنید.روشنماندنگرمکن	 

شیشهبهمدتطوالنیباعثخالیشدنباتریمیشود.گرمکنشیشهبرایخشکاندنآببارانو
یاذوبکردنبرفساختهنشدهاست.

توجه

ازلمسکردنشیشهعقبوآینههاهنگامروشنبودنگرمکنخودداریکنید.زیرااحتمال
سوختگیوجوددارد.

www.nasicoelec.irهشدار
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۶-۵ آینه های خودرو
آینه وسط

طوری را آینه موقعیت رانندگی، شروع از قبل
خودرو عقب به نسبت بتوانید که کنید تنظیم
دیدکاملیداشتهباشید.برایتنظیمآینه،آنرا

توسطدستدرجهتموردنیازبچرخانید.

1.موقعیتآینهبرایروز
2.موقعیتآینهبرایشب

که خودروهایی چراغ نور انعکاس کاهش برای
پشتسرشماهستند،میتوانیدشستیضدتابش

آینهرابکشیدتازاویهآنتنظیمشود.
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آینه های جانبی برقی

جانبی های آینه ، باشد باز سوئیچ که زمانی
در ، ها آینه تنظیم کلید توسط توانید می را

نمود. تنظیم دلخواه موقعیت
برایانتخابهرکدامازآینهها،کلیدرابهسمت

همانآینهبکشید:
آینهسمتچپ1  

آینهسمتراست2  

برای را آینهها تنظیم کلید روی فلشهای
دهید. فشار نظر مورد جهت در آینهها تنظیم

باال
پایین
چپ

راست

.قبلازشروعرانندگی،آینههارامتناسبباوضعیتقرارگیریخودتنظیمکنید،بهگونهای
کهنسبتبهعقبخودرودیدمناسبیداشتهباشید.

.درحینرانندگیاقدامبهتنظیمآینهنکنید،چراکهباعثازدسترفتنکنترلوسیلهنقلیهو
درنتیجهبروزتصادفومصدومیتمیشود.

.تصاویرمشاهدهشدهدرآینههایجانبیباواقعیتمقداریتفاوتدارند.بنابراینهمیشهبا
احتیاطرانندگیکنید.

هشدار
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آینهرابادستگرفتهوبهسمتخودبکشیدتا
اینکهبهطورکاملجمعشود.

برایبازکردنآینه،آنرابادستوبهآرامیبهسمتبیرونفشاردهیدتابطورکاملبازشود.

.درحینرانندگی،اقدامبهبازکردنآینههانکنید.
.مراقبباشیدتادستتانهنگامبازکردنوجمعکردنآینه،گیرنکند.

هشدار

� جمع کردن آینه های جانبی

برایجلوگیریازآسیبدیدنآینهها،هنگامتاکردنوبازکردنبهسطحآنفشاربیشاز	 
حدواردنکنید.

توجه
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۷-۵ برف پاک کن و شیشه شور

روش استفاده از برف پا ک کن جلو

دستهبرفپاککنوشیشهشوردرسمتراست
غربیلکفرمانقرارگرفتهاست.

عملکردهایبرفپاککنزمانیقابلاجراهستند
کهسوئیچموتوربازباشد.

درآبوهوایسرد،قبلازاستفادهازبرفپاککنها،مطمئنشویدکهتیغههایبرفپاککن	 
رویشیشهبهعلتیخزدگینچسبیدهباشد.تازمانیکهیخرویشیشهآبنشود،ازبرفپاککن

استفادهنکنید.ممکناستموجبآسیبدیدنموتوربرفپاککنشود.
اگرشیئیرویشیشهوجوددارد،دراینحالتبرفپاککنهاراحرکتندهیدزیراموجبآسیب	 

دیدنموتوربرفپاککنخواهدشد،ابتداآنرابردارید،سپسبرفپاککنرافعالکنید.
همچنینزمانیکهسطحشیشهخشکاست،ازفعالکردنبرفپاککنخودداریکنید،چونتیغه	 

هایبرفپاککنوشیشهآسیبخواهنددید.

توجه

)MIST(حرکت تکی برف پاک کن �
دستهبرفپاککنرابهسمتباالبکشیدورهاکنیدتابهجایاولخودبازگردد.همزمانبا

اینعمل،برفپاککنیکحرکتتکیانجامدادهومتوقفخواهدشد.
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روش استفاده از شیشه شور جلو

آبپاشهایشیشهشورجلوبررویدربموتور
قرارگرفتهاند.

چهارحرکتبرایحالتزمانبندیبرفپاککن
وجوددارد،بهگونهایکهمیتوانفاصلهبیندو
حرکتبرفپاککنراروی8،4،2ویا13ثانیه

تنظیمکرد.

� حرکت زمانبندی شده برف پاک کن
دستهبرفپاککنرادرموقعیت"INT"قراردهیدتابرفپاککنباحرکتتکیوبهطور

متناوب)حالتزمانبندیشده(شروعبهکارکند

)LO( دور کند برف پاک �
اگردستهبرفپاککنرابهسمتپایینبکشیدودرموقعیت"LO"قراردهید،برفپاککنبا

سرعتکمشروعبهکارخواهدکرد.
)HI( دور تند برف پاک �

اگردستهبرفپاککنرابهسمتپایینبکشیدودرموقعیت"HI"قراردهید،برفپاککنبا
سرعتزیادشروعبهکارخواهدکرد.
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شیشهشوررابیشتراز10ثانیهبهکارنیاندازید.	 
زمانیکهمخزنشیشهشورخالیاست،شیشهشوررافعالنکنید.	 
درصورتگرفتگیوانسدادآبپاشها،آنهارابااجسامنوکتیزونامناسبتمیزنکنید،درغیر	 

اینصورت،آسیبخواهنددید.

توجه

روش استفاده از برف پاک کن عقب

برف دسته انتهای چرخشی کلید چرخاندن با
پاککنوقراردادنآندرموقعیت"ON"می

توانیدبرفپاککنعقبرافعالکنید.

اگردستهبرفپاککنوشیشهشوررابهسمت
غربیلکفرمان)بهسمتخود(بکشیدونگهدارید
،برفپاککنوشیشهشورجلوبهطورهمزمان
فعالشدهوشروعبهکارخواهندکرد.پاششآب
شیشهشوربهمحضرهاشدندستهبرفپاککن،
متوقفخواهدشد،ولیبرفپاککنپسازچنددور
www.nasicoelec.irکارکردن،درموقعیتاصلیخودمتوقفخواهدشد.
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شیشهشوررابیشتراز10ثانیهبهکارنیاندازید.	 
زمانیکهمخزنشیشهشورخالیاست،شیشهشوررافعالنکنید.	 
درصورتگرفتگیوانسدادآبپاشها،آنهارابااجسامنوکتیزونامناسبتمیزنکنید،درغیر	 

اینصورت،آسیبخواهنددید.

توجه

برف دسته انتهای چرخشی کلید چرخاندن با
پاککنوقراردادنآندرموقعیت""و
برف و شور شیشه موقعیت، آن در داشتن نگه
کار به شروع زمان هم طور به عقب کن پاک

خواهندکرد.

روش استفاده از شیشه شور عقب

آبپاششیشهشورعقبدرقسمتباالییشیشه
عقبونزدیکچراغترمزوسطقرارگرفتهاست.
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۵-۸  صندلی ها

صندلی های جلو

اهرم تنظیم موقعیت افقی صندلی                
اهرمتنظیمصندلیرابادستگرفتهوبهسمت
هم دارید. نگه وضعیت همان در و بکشید باال
و یاعقببکشید بهسمتجلو را زمانصندلی
پسازقرارگرفتندرموقعیتدلخواه،اهرمرارها
قفلشود.سپس درجایخود تاصندلی کنید
جهتاطمینانازثابتبودنصندلی،آنراکمی

جلووعقببکشید.
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی                             
اهرمتنظیمزاویهپشتیصندلیرابهسمتباال
زمان هم دارید. نگه حالت همان در و کشیده
نظرخود مورد زاویه بهسمت را پشتیصندلی
کنید رها را تنظیم اهرم وسپس دهید حرکت
تاپشتیدرجایخودقفلشود.پسازتنظیم،
پشتیراکمیبهجلووعقبتکاندهیدتاازقفل

شدنآناطمینانیابید.

صندلی  ارتفاع  تنظیم  دستگیره 
)فقط صندلی راننده(

دستگیرهتنظیمارتفاعتشکصندلیراتازمانی
کهبهارتفاعموردنظرتانبرسد،بچرخانید.

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
هی

رفا
ت 

انا
مک

ا

جم
ل پن

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -   ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 200

صندلی های عقب

پایینترینموقعیت رادر 1.پشتسریصندلی
خود جای از نیاز صورت در یا و داده قرار خود

خارجکنید.

درحینرانندگیازتنظیمصندلیخودداریکنید.	 
اشیارادرزیرصندلیقرارندهید،زیرادرحینتنظیمصندلی،ازحرکتآنجلوگیریخواهدکرد.	 
برایشرایطرانندگیایدهآل،پشتیصندلیرابیشازاندازهنخوابانید،چراکهکمربندهایایمنی،	 

بیشترینوبهتریننگهداریرازمانیخواهندداشتکهصندلیتقریبادرحالتعمودیقرارگرفتهباشد.
بعدازتنظیمپشتیصندلی،بابدنخودکمیآنرافشاردهیدتاازقفلشدنآندرموقعیتشمطمئن	 

شوید.

قبلازبازکردنصندلیعقب،مطمئنشویدکهکمربندهایایمنیپشتصندلیقرارگرفتهاند،تااز	 
آسیبدیدنآنهاجلوگیریشود.

توجه

توجه

� تا کردن صندلی های عقب

2.قفلکمربندهایعقبرامرتبکنید.
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3.ضامــنقفــلپشــتیســمتراســترابــایــک
دســتبکشــیدوقســمتباالئــیپشــتیصندلــی
رابــادســتدیگــربــهســمتجلــوبکشــیدتــابه

طــورکامــلتــاشــود.

4.بــهروشمشــابهپشــتیســمتچــپصندلــی
رانیــزتــاکنیــد.

تــاکــردنصندلــیعقــبباعــثمــیشــودکــهفضــایقســمتعقــبافزایــشیابــد.بــرایقــراردادن
ــکاتواحتیــاطهایــیکــهدرادامــههمیــنفصــلخواهــد ــهن ــاردرقســمتعقــب)صنــدوق(ب ب

آمــد،مراجعــهکنیــد.

پشتیصندلیعقبوسطوعقبچپ،بهصورتیکپارچهمیباشد.	 
توجه
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ــی، ــریصندل ــتس ــردنپش ــمک ــگامتنظی هن
مطمئــنشــویدکــهخــطفرضــیکــهازمرکــز
پشــتســریعبــورمــیکنــد،تقریبــاازبــاالی

گــوششــمامــیگــذرد.

بــافشــردنونگــهداشــتنضامــن،پشــتســری
ــور ــهط ــاب ــیدت ــاالبکش ــهب ــتروب رادرجه

ــود. ــداش ــیج ــلازرویصندل کام

بــراینصــبمجــددپشــتســری،ابتــداپایــههــایآنرابــاســوراخهــایرویصندلــیهمراســتا
کــردهوضمــنفشــاردادنونگــهداشــتنضامــن،پشــتســریرابــهســمتپاییــنفشــاردهیــدتــا

درجــایخــودثابــتشــود.

� باز کردن و نصب مجدد پشت سری

بــافشــاردادنضامــنپشــتســریونگــه
آن: داشــتن

1-پشتسریرابهسمتباالبکشید.
2-ویــاپشــتســریرابــهســمتپاییــن

بکشــید.

پشت سری صندلی

� تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی
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.همیشهپشتسریرادرموقعیتصحیحتنظیمکنید.
.پسازتنظیمکردنپشتسری،جهتحصولاطمینانازقفلشدنآن،پشتسریراکمی

بهسمتپایینبکشید.
.بدونوجودپشتسریرانندگینکنید.

هشدار
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چراغهای کوچک)پارک(چهسوئیچبازویابستهباشدروشنمیشوند.

وقتیکهسوئیچداخلمغزیقرارگرفتهباشدوچراغهایکوچکروشنباشند،باخارجکردنسوئیچاز
مغزی،چراغهایکوچکبهطورخودکارخاموشمیشوند.

وقتیکهسوئیچدرموقعیتOFFباشدوچراغهایکوچکروشنباشند،آالرمروشنماندنچراغهابه
 صدادرخواهدآمد.

توجه

۹-۵  سیستم روشنایی)چراغ ها(

دستهچراغدرسمتچپغربیلکفرمانقرارگرفته
است.

روشن موتور سوئیچ استارت دکمه که زمانی
چراغ دسته انتهایی قسمت چرخاندن با است،
زیر صورت به را ها چراغ توانید می راهنما و

روشنکنید:

      چراغ کوچک )چراغ پارک(1 

چراغهایکوچکجلو،چراغهایکوچک
عقب،چراغپالکوچراغزمینهکلیدهاو

داشبوردروشنخواهدشد.

       نور پایین چراغ جلو2

همراهچراغهای به جلو پایینچراغ نور
ذکرشدهدرباالروشنخواهندشد.

کلید  چراغ ها

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
هی

رفا
ت 

انا
مک

ا

جم
ل پن

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.205

�  روشن کردن نور باالی چراغ جلو
نور ابتدا باالیچراغجلو، نور برایروشنکردن
با سپس کنید. روشن را جلو های چراغ پایین
)مطابق داشبورد سمت به چراغ دسته کشیدن
هم کنید. روشن را جلو چراغ باالی نور شکل(،
زماننشانگرنورباالدرصفحهکیلومترنیزروشن

خواهدشد.
به را چراغ دسته باال، نور کردن خاموش برای

موقعیتاولخودبازگردانید.

باکشیدندستهچراغبهسمتغربیلکفرمان)به
باالیچراغ نور ورهاکردنآن، سمتخودتان(
چراغ همزمان و شد خواهد روشن بار یک جلو
نشانگرنورباالدرصفحهکیلومترنیزیکبارروشن

وخاموشمیشود.
باروشنبودنچراغهایجلونیزمیتوانیدچراغ

پلیسی)چراغسالم(رافعالکنید.

اگرقصدمتوقفکردنخودروبهمدتطوالنیرادارید،مطمئنشویدکهچراغهاراخاموشکردهاید.درغیر
اینصورتباتریخالیشدهودرزماناستارتمجددبامشکلمواجهخواهیدشد.

توجه

�  چراغ پلیسی )چراغ سالم(
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چراغروزتحتشرایطزیرروشنمیشود:
چراغهایجلوخاموشباشد.	 
موتورروشنباشد.	 

چراغ رانندگی در روز

باز سوئیچ که زمانی فقط را راهنما های چراغ
باشد،میتوانیدروشنکنید.

دستهچراغرابهسمتباالبکشیدتاچراغهای
راهنمایسمتراستروشنشوند.

تاچراغ بکشید پایین بهسمت را دستهچراغ
هایراهنمایسمتچپروشنشوند.

نشانگرچراغراهنمادرپنلکیلومترشمارباروشنشدنچراغهایراهنمابهحالتچشمکزندرخواهد
آمد.

پسازاتمامدورزدن،دستهچراغبهطورخودکاربهموقعیتاولخودبازمیگردد.
هنگامتغییرالیندربزرگراه،باکشیدنسریعولحظهایدستهراهنمابهسمتباالیاپایین،چراغراهنمای

همانسمت3مرتبهروشنمیشود.

چراغ  راهنما

اگرچراغهاینشانگرراهنمادرصفحهکیلومترشمارتندترازحالتعادیچشمکبزنند،احتماالیکی
ازالمپهایچراغراهنمایجلویاعقبسوختهاست.

توجه
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تنظیم ارتفاع چراغ جلو

ازچراغمهشکنعقبمیبایستطبقمقرراتراهنماییورانندگیاستفادهکنید.	 
توجه

�  چراغ مه شکن عقب

�  کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو

کلیدچرخانتنظیمارتفاعچراغجلودرسمت
آینههای تنظیم کلید کنار در و داشبورد چپ

جانبیقرارگرفتهاست.
1.باالبردنارتفاعنورچراغجلو

2.پایینآوردنارتفاعنورچراغجلو

پس از روشن کردن دکمه استارت)سوییچ موتور(،دسته 
چراغ را به موقعیت     بچرخانید.سپس کلید چرخان 
دسته چراغ را در موقعیت    قرار دهید تا چراغ مه شکن 
عقب و چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومتر روشن شوند.
برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب کلید چرخان 

www.nasicoelec.irمه شکن را مجدد در موقعیت    قرار دهید.
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رابطه هایخودرو بودندرب بسته یا باز باوضعیت عملکردچراغسقف دهید فشار را دکمهخاموش
مستقیمدارد.اگرکلیدچراغسقفمتناسبباوضعیتدربهاانتخابشدهباشدچراغسقفطبقشرایط

زیرعملمیکند.
.اگرسوییچیادکمهاستارتدرموقعیتACCیاOFFقرارداشتهباشدپسازبستهشدنکلیهدربها

چراغبهمدت8ثانیهروشنماندهوسپسخاموشخواهدشد.
.اگرسوئیچیادکمهاستارتدرموقعیتONباشدبابستهشدندربهاچراغسقفبالفاصلهخاموش

خواهدشد.
.اگردکمهبازکردنرویریموتکنترلرافشاردهیدچراغسقفبهمدت15ثانیهروشنماندهوسپس

خاموشخواهدشد.
.وقتیکهسوییچیادکمهاستارتدروضعیتONباشدورایانهخودروپیامیمبنیبروقوعتصادفدر

خودرورادریافتکندچراغسقفبهمدت15ثانیهروشنماندهوسپسخاموشخواهدشد.

1-کلیدچراغمطالعهسمتچپ
2-کلیدچراغمطالعهسمتراست

3-کلیدچراغسقف
4-کلیدچراغسقفدروضعیتدربها

جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به شکل زیر است:
تعدادسرنشینانخودرووبارواردهبهخودرو

موقعیتکلیدتنظیمارتفاعنور
چراغجلو بارواردهبهخودروتعدادسرنشینان

0-راننده

0-رانندهوسرنشینجلو

1-کلیهسرنشینان

2بابارکاملصندوقعقبکلیهسرنشینان

3بابارکاملصندوقعقبراننده

چراغ سقفی جلو

کلیدتنظیمارتفاعنورچراغجلودارای4سطحتنظیم0و1و2و3میباشد.
سطحارتفاعنورچراغرامیبایستبراساستعدادسرنشینانوبارواردهبهخودروتنظیمکرد.
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چراغ دور مغزی سوئیچ

درصورتیکهدربرانندهبازشود،جهتکمکبهرانندهدرپیداکردنمحلقرارگیریسوئیچ،این
چراغبهطورخودکارروشنشدهوپسازگذشتحدودا8ثانیهویاپسازبستهشدندربراننده
خاموشخواهدشد.اگرسوئیچواردمغزیشدهودرموقعیتONقرارگیرد،چراغبالفاصلهخاموش
میشود.اگردرببستهنشود،چراغدورسوئیچپسازگذشتحدودا15دقیقهبهطورخودکارخاموش

خواهدشد.

اینچراغدورمغزیسوئیچقرارگرفتهاست.
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۱0-۵ خروجی برق ۱۲ ولت
تامینبرقتجهیزات برای خروجیبرق12ولت

برقیجانبیطراحیشدهاست.
ازخروجیبرق12ولتصرفنظرازاینکهسوئیچ
درموقعیتONیاOFFباشد،میتواناستفاده

کرد.

 	)120W12وV(برایجلوگیریازسوختنفیوز،ازواردآوردنبارالکتریکیبیشترازمقدارمجازخودرو
خودداریکنید.

برایجلوگیریخالیشدنباتری،زمانیکهموتورروشننیستبهمدتطوالنیازخروجیبرقاستفاده	 
نکنید.

زمانیکهدرگاهبرقبدوناستفادهاست،درپوشآنرانصبکنید.وروداجسامدیگرویانفوذمایعاتبهداخل	 
آنباعثایجاداختاللالکتریکیوسوختنمدارخواهدشد.

توجه
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۱۱-۵جاسیگاری )در صورت تجهیز(
کنسول روی در و جالیوانی کنار در جاسیگاری

وسطقراردارد.

زمانیکهازجاسیگاریاستفادهنمیشود:
دربآنرابستهنگهدارید.درغیراینصورتدرزمانبرخوردبادستانداز،تهسیگارهاوخاکسترسیگار	 

بهفضایداخلپرتخواهندشد.
برایجلوگیریازآتشسوزی:

درحینرانندگیازاستعمالدخانیاتپرهیزکنید.	 
پسازاستعمالسیگار،تهسیگاررابهطورکاملخاموشکنید.	 
ازقراردادنکاغذواجساماشتعالپذیردرداخلجاسیگاریخودداریکنید.	 

توجه
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۱۲-۵ جالیوانی

جالیوانیجلو

.از قرار دادن اشیا دیگر به غیر از لیوان و ظرف نوشیدنی ها در جا لیوانی خودداری کنید. زیرا در صورت 
بروز تصادف و یا در زمان ترمزگیری ناگهانی، مواد داخل آنها به فضای داخل اتاق پاشیده می شوند.

.درب لیوان و ظرف نوشیدنی ها را بسته نگه دارید تا از پاشیدن آن ها به داخل کابین جلوگیری شود.

توجه
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۱3-۵ آفتاب گیرها

1-آینهآرایش
2-جایکارتومدارک

3-آفتابگیر

1-آفتابگیررابهسمتپایینبکشید.
2-برایجلوگیریازتابشآفتابازسمت

پنجره،آفتابگیرراازقالبآنآزادکردهوبه
سمتپنجرهبرگردانید.

فقطآفتابگیرسرنشینجلودارایآینهآرایش
میباشد.برایاستفادهازآینهآفتابگیررابه

سمتپایینبکشید.

1
2
3

1
2
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۵-۱4
دستگیره سقفی

ــو ــاالیدربجل ــقفیب ــایس ــتگیرهه دس
ــه ــرفتعبی ــبدوط ــایعق ــتودربه راس

ــت ــدهاس ش
هنگامــیکــهخــودرودرجــادههــایناهمــوار
درحــالحرکــتاســت،سرنشــینانخــودرو
ــن ــیازای ــظایمن ــتحف ــدجه ــیتوانن م

ــد. ــااســتفادهکنن دســتگیرهه

www.nasicoelec.ir
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۱۵-۵  سا ن  روف )درصورت تجهیز(

�  باز کردن و بستن

�  باز کردن سان روف به صورت اریب

زمانیکهسوئیچدرموقعیتONباشدمیتوانیدازسانروفاستفادهکنید.
کلیدهایسانروفدرباالیسروکنارچراغسقفیقراردارند.

1-بازکردنسانروف
2-بستنسانروف

ــانروفدر ــتس ــردنحرک ــفک ــرایمتوق ب
موقعیــتدلخــواهتــان،یکــیازکلیدهــارابــه

آرامــیفشــاردهیــد.

ــمت ــهس ــازب ــهب ــب)نیم ــردناری 1-بازک
ــاال( ب

2-بستنحالتاریب
بــرایمتوقــفکــردنحرکــتســانروفدر
موقعیــتدلخــواهتــان،یکــیازکلیدهــارابــه

آرامــیفشــاردهیــد.

آفتابگیرکشوییسانروفبهطوردستیبازوبستهمیشود.بااینوجوددرصورتبازکردن	 
سانروف،آفتابگیرکشویینیزبهطورخودکاروهمراهباسانروفبازخواهدشد.

توجه

1
2

1

2
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�قابلیت برگشت خودکار سان روف
اگــردرزمــانبســتهشــدنســانروف،مانعــیمابیــنســانروفوچارچــوبآنقــرارگیرد،ســانروفبــه

طــورخــودکاربــهحالــتکامــالبــازبرمــیگــردد.

اگرسانروفبازماندهباشد،درصورتخارجکردنسوییچازمغزی،سانروفبطورخودکاربسته	 
خواهدشد.

توجه

موارداحتیاطیزیررارعایتکنید.درصورتعدمرعایتاحتمالمصدومیتوحتیمرگوجودخواهد	 
داشت:

درحینحرکتخودروبهسرنشیناناجازهندهیدکهدستویاسرخودراازسانروفبیرونببرند.	 
ازقراردادناجسامبررویسانروفخودداریکنید.	 
اطمینانحاصلکنیدکههیچیکازاعضایبدنسرنشیناندرمسیرحرکتیسانروفقرارنداشتهباشد.	 
اجازهندهیدتاکودکانباسانروفوکلیدهایآنبازیکنند.	 
برایتستکردنقابلیتبرگشتخودکارسانروفاعضایبدنخودرامقابلسانروفقرارندهید.	 
برگشتخودکارسانروفممکناستزمانیکهسانروفدرحالبستهشدناست،کارنکند.	 

هشدار

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
هی

رفا
ت 

انا
مک

ا

جم
ل پن

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.217

۱۶-۵  محفظه های نگه داری اشیاء
�  جعبه داشبورد

محفظه کنسول وسط

ــمت ــهس ــبوردراب ــهداش ــتگیرهدربجعب دس
ــود. ــازش ــاب ــیدت ــانبکش خودت

ــه ــردندربجعب ــازک ــرایب ــکل،ب ــقش مطاب
ــهســمت کنســولوســط،ضامــنمربوطــهراب

ــاالفشــاردهیــد. ب

برایایمنیبیشتردرتصادفاتویاترمزگیریهایناگهانی،دربجعبهداشبوردرابستهنگهدارید.درغیر	 
اینصورتممکناستدربجعبهداشبوردویااشیاداخلجعبهباسرنشینجلوبرخوردکند.

ازقراردادناشیابااندازهبزرگواجسامنوکتیزدرجعبهداشبوردخودداریکنید.زیرادرزمانتصادفات	 
احتمالآسیبدیدنافرادوجودخواهدداشت.

هشدار
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سایر محفظه های نگه داری اشیا
محفظههایرویداشبورد

جایکارت

محفظهرویدربجلو

�  محفظه های روی درب ها

بررویدربهایجلووعقبخودرو،محفظههاییجهتنگهداریاشــیاییازقبیلنقشــه،
بروشورو...تعبیهشدهاست.

www.nasicoelec.ir
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محفظهرویدربعقب

درصورتاستفادهازمحفظهرویدربهابراینگهداریبطرییالیوان:

.اگــرازمحفظــهرویدربهــابــراینگــهداریبطــرییــالیــواناســتفادهمــیکنیــد،درببطــریرابســتهنگــه
داریــد.ازقــراردادنلیــوانهــایشیشــهایویــاکاغــذیدرایــنمحــلهــاخــودداریکنیــد.زیــرادرصــورتبــروز

حادثــه،مایعــاتبــهداخــلکابیــنپاشــیدهمــیشــوندویــالیــوانشیشــهایممکــناســتبشــکند.

.ممکناستبطریباتوجهبهشکلواندازهبهخوبیدرمحفظهجانگیرد.
.ازقراردادناشیابااندازهبزرگترازمحفظهدرداخلآنخودداریکنید.

توجه

کیف پشت صندلی )در صورت تجهیز(

درپشــتصندلــیهــایجلــوکیــفهائــیجهت
ــه ــرگرفت ــهو...درنظ ــه،پوش ــراردادنروزنام ق

شــدهاســت.
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ــدازه ــاعوان ــاارتف ــامب ــاواجس ــتهه ــربس اگ
کوچــکدرصنــدوقعقــبوجــودداشــتهباشــند،
طاقچــهعقــبازپرتــابشــدنآنهــابــهســمت
بــاالدرزمــانترمزگیــریجلوگیــریمــیکنــدو
مانــعواردشــدنآســیباحتمالــیبــهسرنشــینان

مــیشــود.

قابلیــتتــاشــدنصندلــیعقــبایــنامــکانرابــهوجــودمــیآوردکــهفضــایقســمتعقبخــودرو
رابتــوانافزایــشداد.صندلــیعقــببــهراحتــیمــیتوانــدجمــعشــودویــکفضــایمناســبو

تقریبــاهــمســطحبــاکــفصنــدوقجهــتقــراردادنبــاردراختیــارقــراردهــد.

صندوق عقب

�  طاقچه عقب
www.nasicoelec.ir
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باربند
باربنــدبــرایقــراردادنمقــداریازبارهــاطراحیشــده
اســت.ایــنبــهمعنــایافزایــشمقــداربــارقابــلتحمل
خــودرونمــیباشــد.مطمئــنشــویدکــهمجمــوعوزن
سرنشــینانوبارهــایرویباربنــد،ازحداکثــربــارقابــل

تحمــلخــودروتجــاوزنکند

.ازواردکردنباربیشازحدبهخودرواجتنابکنید.
.بارهاراطوریبچینیدکهبارواردبهمحورهایجلووعقبتقریبابرابرباشد.

.طولوعرضبارهایقراردادهشدهدرباربندبایدبهاندازهایباشدکهازخودرودرازترویاعریضترنباشد
.قبلازرانندگیمطمئنشویدکهبارهایباربندبهخوبیمحکمشدهاند.

.مراقبباشیدبهرنگسقفآسیبواردنشود.میتوانیدازپتویامحافظدیگریمابینباروسقفاستفاده
کنید.

احتیاط

.بارهایرویباربندراطوریقراردهیدتاتعادلخودروبرهمنخورد،درغیراینصورتممکناستدرهنگام
دورزدنوترمزهایناگهانی،کنترلخودروازدستخارجشدهومنجربهبروزحادثهشود.

.قراردادنباردرباربندباعثمیشودتاارتفاعمرکزثقلخودروافزایشیابد،لذاازسرعتزیاد،پیچیدنهای
ناگهانی،ترمزهایشدیدوحرکاتمارپیچیخودداریکنید.درغیراینصورتخطرواژگونیوازدستدادن

کنترلخودرووجودخواهدداشت.

هشدار
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احتیاط های الزم در قرار دادن بار

برایجلوگیریازسرخوردنبارهایقسمتعقبدرحینترمزگیری،ازقراردادنوسایلبلندتراز	 
ارتفاعصندلیهایعقبخودداریکنیدوتاحدامکانباربهاندازهارتفاعصندلیهایعقبقراردهید.

مجاز	  فقط وسرنشینها بنشینند )صندوق( عقب قسمت در که ندهید اجازه بهسرنشینها هرگز 
هستندکهدرصندلیهابنشینندوکمربندایمنیراببندند.درغیراینصورت،درترمزهایشدیدویا

تصادفهااحتمالآسیبدیدنزیاداست.
هرگزچیزیرادرباالیارویطاقچهصندوقعقبقرارندهید،زیرادرترمزهایشدیدوتصادفها	 

ممکناستبهسرنشینهاصدمهبزند.
قبلازرانندگیمطمئنشویدکهدربعقببهطورکاملبستهشدهاستتاازنیفتادنباربهخیابان	 

مطمئنشوید.

هشدار

اگرقراراستکهباروچمدانو...رادرقسمتباریعقب)صندوقعقب(بگذارید،بهنکاتزیرتوجهکنید:
.تاحدیکهامکاندارد،میتوانیدباروچمداندرقسمتعقبقراردهیدولیمطمئنشویدکههمه

آنهابهطورصحیحوثابتدرمحلخودقرارگرفتهاند.
.مطمئنشویدباریکهدرخودروقرارمیدهید،موجببههمزدنتعادلخودرونشودوتاحدامکان

بهتراستبارقسمتجلوکمیبیشترازعقبباشدتاتعادلبهتربرقرارشود.
.برایکاهشمصرفسوختازحملباراضافهخودداریکنید.

.ازقراردادنباربیشازحدوبزرگدرقسمتعقبخودداریکنید،زیراممکناستباعثجلوگیری
ازبستهشدندربعقبشود.

www.nasicoelec.ir
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کلیدفالشردرقسمتپایینپنلکولرقراردارد.

بافشاردادنکلیدفالشر،کلیهچراغهایراهنماشروعبهچشمکزدنخواهندکرد.چراغزمینهکلید
فالشرنیزبهحالتچشمکزندرخواهدآمد.برایخاموشکردنفالشر،کلیدآنرامجددافشار

دهید.
درزمانروشنبودنفالشر،دستهراهنماکارنخواهدکرد.

درصورتخاموشبودنموتور،میتوانازفالشراستفادهکرد.
درسرعتهایباالتراز50km/hاگربهطورناگهانیترمزگرفتهشود،چراغهایفالشرباسرعت
بیشتریچشمکخواهندزد.برایخاموشکردنفالشر،کلیدفالشررافشاردهیدویاباگازدادن

سرعتخودروراافزایشدهید.

۱-۶  فالشر

ازفالشرفقطدرمواقعاضطراریاستفادهکنید.	 
برایجلوگیریازخالیشدنباتری،اگرموتورخاموشاست،درمواقعغیرضروریازفالشراستفادهنکنید.	 

توجه

اگرمجبوربهتوقفخودرودرمحلیهستیدکهاحتمالتصادفوبرخوردوجوددارد،چراغهای
فالشرراروشنکنیدتاسایررانندگانازموضوعباخبرشوند.سپسخودرورادرمحلیکهازجاده

بهاندازهکافیدورباشد،پارککنید.
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5.مثلثاحتیاطراازصندوقعقببرداشتهودر
فاصلهیبیشاز50متریازقسمتعقبخودرو

قراردهید.

۲-۶   پنچرشدن تایر هنگام رانندگی
1.اگردرحینرانندگیچرخخودروپنچرشد،ضمنکاهشتدریجیسرعت،بهآرامیخودرورابه
کنارجادههدایتکردهودریکمکانامنکهدارایسطحصافوسفتباشد،پارککنید.ازتوقف

دروسطبزرگراهویادرکنارگاردریلخودداریکنید.
2.اهرمترمزدستیرابکشیدودستهدندهرادرموقعیتP)مدلمجهزبهگیربکسAT(یاN)مدل

مجهزبهگیربکسدستی(قراردهید.
3.موتورراخاموشکردهوفالشرراروشنکنید.

4.افرادراازکنارجادهدورنگهدارید.

مثلثاحتیاطرادرجادههایمعمولیدرفاصلهی50متریازخودروقراردهید.اینفاصلهدربزرگراهها	 

بایدبیشاز100مترودرشرایطبارانیوسرپیچهابایدبیشاز150متردرنظرگرفتهشود.انجاماین

کارباعثمیشودتاخودروهایعبوریزودترمتوجهتوقفشماشوندودرمواقعشبوتاریکیهوا،اهمیت

اینکاربیشترنمودپیدامیکند.
ازرانندگیباتایرپنچرخودداریکنید.حرکتباتایرپنچرحتیدرمسافتهایکوتاهباعثصدمهدیدن	 

آنخواهدشدکهقابلتعمیرنیزنخواهدبود.

توجه

بیشتراز50متر

www.nasicoelec.ir



ری
طرا

ض
ط ا

رای
ش

شم
ل ش

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 226

کیفابزار1
چرخزاپاس2

چرخ زاپاس و ابزار مورد نیاز
درمواقعاضطراریبایدخودتاناقدامبهرفععیبخودرونمایید.لذاآشناشدنبانحوهیاستفادهاز

جکوسایرابزارومحلقرارگیریآنهاضروریاست.

مثلثخطرزیرموکتصندوقعقبقراردارد.

www.nasicoelec.ir



ری
طرا

ض
ط ا

رای
ش

شم
ل ش

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22   -  ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.227

جکزیرصندلیسرنشینجلوقراردارد

احتیاط های قبل از جک زدن
 محلموردنظربرایقراردادنجکبایدبهحدکافیسفتباشد.1.
 توصیهمیشودتوسطموانعیازحرکتچرخهایخودروجلوگیریکنیدودرهنگاماستفادهاز2.

جک،کسیداخلخودرونباشد.
3 اجازهندهیدکسیاعضابدنخودرادرزیرخودروییکهباجکبلندشدهاست،قراردهد..

آچارچرخ1

دستهجک2
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بایددر درزمانبلندکردنخودروتوسطجک
سمت در قطری صورت به که چرخی مقابل
مخالفچرخپنجرقراردارد،مانعیقراردهیدتا

ازحرکتچرخهاجلوگیریشود.

بلند از پس و کنید باز را عقب صندوق درب
کردنموکتکفصندوقابزاررابردارید.

پیچثابتکنندهچرخزاپاسرادرخالفجهت
را زاپاس چرخ و کرده باز ساعت های عقربه

بیرونبیاورید.

چرخیکهبایدمقابلآنمانعقراردهیدچرخپنچر

درپشتچرخعقبراستچرخجلوچپ

درپشتچرخعقبچپچرخجلوراست

درجلویچرخجلوراستچرخعقبچپ

درجلویچرخجلوچپچرخعقبراست

۲- قرار دادن مانع در جلوی چرخ ها

تعویض چرخ زاپاس
۱- خارج کردن چرخ زاپاس
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3-شل کردن پیچ های چرخ

جک، توسط خودرو کردن بلند از قبل همیشه
پیچهایچرخیراکهمیخواهیدتعویضکنید،

بااستفادهازآچارچرخشلکنید.
را چرخ آچار گشتاور، بیشترین حصول برای
طوریرویپیچقراردهیدکهدستهآندرسمت
راستشماقرارداشتهباشد.سپسدستهآچاررا
گرفتهودرجهتفلشنشاندادهشدهدرشکل،

آنرابکشید.

اجازهسرخوردنآچارچرخبررویپیچراندهید.	 
پیچهارابهطورکاملبازنکنید.پیچهارافقطدرحدود1/5دورشلکنید.	 

توجه

محکم و صاف آن کهسطح محلی در را جک
باشد،قراردهیدوازاینکهشیاررویجکدر
مقابلمحلمخصوصجکبررویبدنهخودرو

قرارداشتهباشد،اطمینانحاصلکنید.
ساعت عقربههای جهت در را جک دسته
بچرخانیدتاشکافرویجکبامحلمخصوص

جکدررویبدنهخودروتماسپیداکند.

4. قرار دادن جک در زیر خودرو
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درهنگامجکزدنبهنکاتزیرتوجهداشتهباشید:
ازجکفقطدرمواقعتعویضچرخونصبزنجیرچرخاستفادهکنید.	 
ازاستارتزدنوروشننگهداشتنخودروزمانیکهجکزیرخودرواست،خودداریکنید.	 
ازقرارگرفتنصحیحجکدرزیرخودرومطمئنشوید.	 
ازقراردادناجسامدرزیرجکویابررویآنخودداریکنید.	 
هرگزبهطورهمزمانازدوجکبرایبلندکردنخودرواستفادهنکنید.	 

هشدار

دستهجکرارویجکنصبکنید،سپسآچار
دسته انتهای در شده تعبیه سوراخ از را چرخ
عقربههای جهت در را آن و دهید عبور جک
ساعتبچرخانید.زمانیکهجکباخودروتماس
پیداکرد،مجدداقرارگیریصحیحجکنسبت

بهبدنهخودروراکنترلنمایید.

زمانیکهخودروتوسطجکبلندشدهاست،ازقراردادناعضابدنخوددرزیرخودروخودداریکنید.	 
خودروراتاارتفاعمناسبیکهبتوانچرخراخارجکرد،بلندکنید.	 
حداکثربارقابلتحملتوسطجک،Kg 1000 میباشد.	 

هشدار

۵. بلند کردن خودرو
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۷- نصب چرخ زاپاس

ازنصبزاپاس،هرگونهگردوخاک الف(قبل
ورسوباتروغنیراازرویکاسهچرخورینگ
چرختمیزکنید.مطمئنشویدکهسطحتماس
بینکاسهچرخورینگچرخدرشرایطمناسبی

قراردارد.

قرار نصبخود محل در آرامی به را ب(چرخ
دهید.

براینصبچرخزاپاسممکناستالزمباشدکهارتفاعخودروراکمیباالترببرید.	 
توجه

توسطآچارچرخ،5عددپیچچرخرادرخالف
از را چرخ و کنید باز ساعت عقربههای جهت
خودروجداکنید.چرخراطوریرویزمینقرار
دهیدکهسطحرینگچرخروبهباالقراربگیرد
تاازآسیبدیدگیوایجادخراشبرسطحرینگ

جلوگیریشود.

۶. باز کردن چرخ
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الف(برایپایینآوردنخودرو،دستهجکرادر
خالفجهتعقربههایساعتبچرخانید.

ب(پیچهایچرخراتوسطآچارچرخوبهترتیب
شمارههاینشاندادهشدهدرشکلسفتکنید.
مراحلسفتکردنرا2تا3بارتکرارکنیدتازمانی
کهپیچهابهطورکاملدرجایخودقرارگیرند.
برایسفتکردنپیچهافقطازآچارچرخاستفاده

کنید.

هرگزبررویپیچهایچرخگریسیاروغننزنیدودرصورتچرببودن،قبلازنصبچرخ،
آنهاراتمیزوخشککنید.

هشدار

۹. پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچ ها

کنید. بادستسفت را پیچچرخ عدد 5 ابتدا
سپسچرخرادرمحلخودصافکردهوتوسط

آچارچرخ،پیچهاراسفتکنید.

۸. بستن پیچ های چرخ
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۱0. قراردادن چرخ پنچر بر روی درب صندوق

.بهمنظورجلوگیریازهرگونهاتفاقناخواستهدرهنگامپایینآوردنخودرو،مطمئنشوید
کهخودتانوسایرافراددرفاصلهمناسبیازخودروقرارگرفتهاید.

.پسازتعویضچرخ،بهآرامیرانندگیکنیدوپسازرسیدنبهاولینتعمیرگاه،پیچهای
باعث باگشتاورمجاز سفتکنید.سفتکردنپیچها  110±10 N.m باگشتاورمجاز را چرخ

جلوگیریازبازشدنآنهاوبروزحوادثمیشود.

هشدار

11.جک،مثلثخطروسایرابزارهاراجمعآوریکردهودرمحلاصلیخودداخلصندوققراردهید
12.تانزدیکترینتعمیرگاهبهآرامیبرانیدوتایرپنچرراتعمیروطبقمقداراستانداردبهآنبادبزنید.
سپسچرخزاپاسراباچرخاصلیجابهجانمایید.فراموشنکنیدکهدرپوشوالوچرخراببندید.در
غیراینصورتگردوخاکورطوبتبهداخلوالونفوذمیکندوباعثمیشودکهبهتدریجنشتی

بهوجودایددرصورتمفقودشدندرپوشوالومشابهآنراجایگزینکنید.

وقتیکهدرشرایطاضطراریازچرخزاپاساستفادهمیکنیدحداکثرسرعتخودرونبایدبیشتر	 
از 80KM/hrباشد.

جایگزین	  اصلی چرخ با را زاپاس چرخ وقت اسرع در لطفاً
کنید.

توجه
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3-۶   جوش آوردن موتور

درصورتمواجهشدنبااینشرایط،مطابقمراحلزیراقدامکنید:
1.بارعایتاحتیاط،فوراخودرورابهسمتکنارجادههدایتکنیدودریکمکانامنپارککنید.
ترمزدستیرابکشیدودستهدندهرادرموقعیتP)مدلمجهزبهگیربکسCVT(ویاخالصN)مدل
مجهزبهگیربکسدستی(قراردادهوفالشرراروشنکنید.اگرکولرروشنباشد،آنراخاموشکنید.
2.اگرمایعخنککنندهیابخارآنازمنبعانبساطبیرونمیزند،موتورراخاموشکنیدوتافروکش
کردنبخارمایعخنککنندهصبرکنید.اگربخاریدیدهنمیشود،موتورراروشننگهداشتهوبررسی

کنیدکهآیافنخنککنندهکارمیکندیاخیر؟

اگرفنخنککنندهکارنمیکند،بالفاصلهموتور
با رفععیب و بازدید وجهت راخاموشکرده

امدادمدیرانخودروتماسبگیرید.

نیز موتور آب دمای وچراغهشدار نشاندهد را موتور دمای بودن موتورباال آب دمای اگردرجه
چشمکبزند،یعنیموتورخودرویشماجوشآوردهاست.
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خروجمایعخنککنندهیابخارآنازدربمنبع	 

انبساطرادیاتور،نشانهوجودفشاربسیارزیاددرمدار
سیستمخنککنندهمیباشد.برایجلوگیریازخطر
سوختگی،دربمنبعانبساطراتازمانیکهخروج

بخارتمامنشدهباشد،بازنکنید.

درزمانگرمبودنموتورورادیاتور،دربمنبعانبساطرابازنکنید.درغیراینصورت،فشارمدارخنککننده	 
باعثپرتابمایعخنککنندهوبخاراتآنمیشودکهمیتواندسوختگیهایشدیدیرابهوجودبیاورد.

هشدار

3.رادیاتور،لولههاونواحیزیرخودروراازلحاظوجودنشتیمایعخنککنندهبررسیکنید.البتهدر
نظرداشتهباشیدکهخروجمقداریآبازلولهتخلیهکولرخودروعادیاست.

4.درصورتمشاهدهنشتیمایعخنککنندهموتور،فوراموتورراخاموشکنیدوبرایبازدیدوتعمیر
باامدادمدیرانخودروتماسبگیرید.

انبساط منبع نشد،درب نشتیمشاهده اگر .5
مایع سطح آیا که کنید بررسی و کنید باز را
خنککنندهدرحدمجازمیباشد؟اگرمقدارآن

کماست،بهمقدارالزماضافهکنید:
توسطشرکت توصیهشده مایعخنککننده از

مدیرانخودرواستفادهکنید.

زمانیکهموتوردرحالکاراست،ازنزدیککردندستولباسخودبهفنرادیاتورخودداریکنید.حتیدر	 
موتورخاموشنیزاحتمالفعالشدنفنرادیاتوروجوددارد.

هشدار
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درمواقعاضطراریودرصورتدردسترسنبودنمایعخنککنندهمیتوانازآببطورموقتی	 
استفادهنمود.

از	  یکی به تعمیر و بازدید جهت وقت اسرع در ، است زیاد موتور شدن داغ دفعات تعداد اگر
نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توجه
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A فیوز نوع

B فیوز نوع

4-۶   تعویض فیوز:

1.کلیهلوازمبرقیوسوئیچموتورراخاموشکنید.
2.دربجعبهفیوزرابازکردهوفیوزمشکوکبهسوختنرابیرونبکشید.

3.بررسیکنیدکهآیافیوزسوختهاست؟اگرمطمئننیستیدکهفیوزسالماستیاخیر،بهتراست
ازیکفیوزسالمدیگراستفادهکنید.

فیوزسالم

فیوزسالم

فیوزسوخته

فیوزسوخته

فیوزهاجهتمحافظتازمدارهایبرقیوتجهیزاتالکتریکیخودرومورداستفادهقرارمیگیرند.
اگریکوسیلهبرقینتواندروشنشود،ممکناستفیوزآنسوختهباشدکهدراینصورتبایدفیوز

رابررسیویاتعویضکنید.
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4.فقطازفیوزیاستفادهکنیدکهآمپرآنمطابقبافیوزسوختهباشد.آمپرمجازفیوزهارامیتوانید
بررویفیوزویابررویدربجعبهفیوزمشاهدهکنید.

برایمشاهدهچیدمانومحلفیوزهابهبخشهایجعبهفیوزداخلمحفظهموتوروجعبهفیوزداخل
اتاقدرفصل8مراجعهکنید.

درصورتیکهفیوزیدکیدردسترسنباشد،میتوانیدبهطورموقتازفیوزهایمشابهمربوطبهبرخی
وسایلبرقیکماهمیتتر)مثلرادیووفندک(استفادهکنید.

خریدوتهیهیکدستفیوزباآمپرهایمختلفونگهداریآنهادرخودرو،اقداممفیدیاست.

قبلازتعویضفیوز،سوئیچموتوروتمامیلوازمبرقیراخاموشکنید.	 
هرگزازفیوزباآمپرباالاستفادهنکنید،درغیراینصورتمداروتجهیزاتالکتریکیآسیبخواهنددید.اگر	 

فیوزتعویضشدههمبسوزد،بیانگروجودایراددرمداربرقیمیباشد.جهتبازدیدورفععیببهیکیاز
نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

هیچوقتبهجایفیوزازسیماستفادهنکنید،حتیبهطورموقتی.انجاماینکارباعثاتصالیوآسیبدیدن	 
مداروحتیآتشسوزیمیشود.

بررویفیوزوجعبهفیوزهیچگونهتعمیریانجامندهید.	 

توجه
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۵-۶ حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

ازایمنبودنزنجیرهاواهرمبندیهایخودرویحملمطمئنشویدودرهنگامحملخودروازقوانین
بایددروضعیتمناسبی ترافیکیومحلیاطاعتکنید.چرخهاییکهبررویزمینقرارمیگیرند

باشند.اگرچرخهاآسیبدیدهاند،ازچرخهایکمکیاستفادهکنید.
شیوههایصحیححملخودرودرذیلتوضیحدادهشدهاند:

بلندکردنچرخهایجلویخودروی با حمل
معیوب

و بلندکردنچرخهایجلویخودرو با حمل
عقب چرخهای زیر در کمکی چرخ دادن قرار

خودرویمعیوب

.پسازبلندکردنچرخهایجلو،آنهارابایدتوسطزنجیرثابتنگهدارید.
.قبلازحملخودرو،اهرمترمزدستیرابخوابانیدودستهدندهرادرحالتخالص)N(قرار

دهید.
.شیبقسمتعقبخودرونسبتبهزمینرابهطورمناسبتنظیمکنیدتاازبرخوردسپر

عقبویااجزازیرخودروبازمینجلوگیریشود.

توجه
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و خودرو عقب چرخهای کردن بلند با حمل 
جلوی زیرچرخهای در کمکی دادنچرخ قرار

خودرویمعیوب

حملباخودروبر

حملتوسطخودروهایجرثقیلدارکهاززنجیر
هایجلوخودرو کردنچرخ بلند برای قرقره و

استفادهمیکنند.

از که دار جرثقیل خودروهای توسط حمل 
زنجیروقرقرهبرایبلندکردنچرخهایعقب

خودرواستفادهمیکنند.

شیو ه های نادرست حمل خودرو :
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حملبهحالتیکهچرخهایعقبخودروبلند
شدهوچرخهایجلورویزمینکشیدهشوند.

.حملخودروباروشهاینادرستباعثآسیبدیدگیبدنهخودرومیشود. 

توجه

بکسل کردن
درصورتیکهشرکتهایحملخودرودردسترسنباشند،میتوانیدخودرورابهطورموقتبااستفاده
ازیککابل،زنجیریامیلهمناسب،بکسلکنید.درزمانبکسلکردنخودروبایدبیشترازمواقع
باسطحسفتومحکمودر بایدفقطدرجادههای عادیاحتیاطرارعایتکنید.بکسلکردنرا
مسافتهایکوتاهوحرکتباسرعتکمانجامدهید.بایدرانندهدرخودرویبکسلشدهحضورداشته

باشدتابتواندکنترلخودرووکنترلپدالترمزرادراختیاربگیرد.

قبلازبکسلکردن،سوئیچموتوررادرموقعیت
)N(ودستهدندهرادرحالتخالصACCیاON

را وفالشر آزادکنید را ترمزدستی قراردهید.
روشنکنید.
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هنگامبکسلکردنخودرو،ازروشنکردنموتوروپیچیدنناگهانیبپرهیزیدتاکابلیاسیموبکسلبند	 

تحتفشارقرارنگیرند،زیراممکناستتحتفشارزیادصدمهببینندوباعثایجادخسارتجانیومالی

گردد.
برایجلوگیریوپیشگیریازصدماتجسمی،سایرسرنشینانبهغیرازرانندهدرخودروییکهحمل	 

میشودمیبایستپیادهشوند.

توجه

قبلازبکسلکردنمطمئنشویدکهچرخها،اکسل،سیستمانتقالقدرتوفرماندرشرایطخوبی	 

قرارداشتهباشد.
سیمیاکابلبکسلکردنرابهبکسلبندیاقالبببندید.	 
زاویهبکسلکردنبایدتاحدامکانمستقیمباشد.هرگزخودروراازسمتکناربکسلنکنیدتااز	 

آسیبدیدناحتمالیپیشگیریشود.
اگرموتورروشننباشد،غربیلکفرمانوپدالترمزبهدلیلکارنکردنپمپهیدرولیکفرمانو	 

بوسترترمزبهشدتسفتمیشود.بنابراینهنگامبکسلکردنخودرودراینشرایطدقتکنید.
اگرخودروبهنحویآسیبدیدهاستکهبهسختیحرکتمیکند،بابکسلکردناجباریایرادی	 

دیگربهآنواردنکنید.دراینشرایطباامدادمدیرانخودرویاخودروبرتماسبگیرید.

هشدار
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نصب بکسل بند

محل نصب بکسل بند جلو

محلنصببکسلبندجلودرسمتراستسپرجلوقراردارد.
1.درپوشمحلنصببکسلبندراتوسطیکپیچگوشتیتختنوارپیچشدهبازکنید.

2.پسازجداکردندرپوشبکسلبندنمایانخواهدشد.
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محل نصب بکسل بند عقب

محلنصببکسلبندجلودرقسمتپایینیوسمتراستسپرعقبقراردارد.
1.درپوشمحلنصببکسلبندراتوسطیکپیچگوشتیتختنوارپیچشدهبازکنید.

2.پسازجداکردندرپوشبکسلبندنمایانخواهدشد.
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۶-۶   تعویض باتری 
برایتعویضباتری،مراحلزیررابهترتیبانجامدهید:

1.کلیهلوازمبرقیوسوئیچموتورراخاموشکنید.
2.دربموتوررابازکنید.

3.کابلمنفیباتری)1(راجداکنید.
4.کابلمثبتباتری)2(راجداکنید.

5.بستنگهدارندهباتری)3(رابازکردهوباتری
راخارجکنید.

مراقبباشیدتاابزارفلزیباعثاتصالدوقطبباتریبههمدیگرنشود.همچنیننبایدابزارفلزیبه	 
طورناخواستهدریکلحظههمبهقطبمثبتباتریوهمبهبدنهخودروبرخوردداشتهباشد.

توجه

6.باتریجدیدکهدارایمشخصاتفنییکسانباباتریخودرومیباشدرابررویخودرونصبکنید.
براینصبباتریبهترتیب،برعکسمراحلبازکردنعملکنید.

بازیافت	  قابل معمولی طور به که میباشد سرب و سولفوریک اسید حاوی مستعمل باتری
بازیافت مجاز مراکز به زیست محیط از حفاظت جهت را شده مصرف باتریهای نمیباشند.

دهید. تحویل

حفاظت از محیط زیست 
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باتریراهرگزبصورتاریبیاوارونهقرارندهید،زیرااسیدداخلباتریبسیارخورندهمیباشد.هنگام	 

بازوبستیاحملباتریازدستکشولباسایمنیاستفادهنمایید.
مراقبباشیدپوستولباستانبااسیدباتریتماسنداشتهباشد.درصورتتماساسیدباپوستیا	 

لباس،محلتماسرافوراباآبوصابونبشوییدودرصورتلزومتحتمراقبتپزشکقرارگیرید.
باتریراازدسترسکودکاندورنگهدارید.	 
نزدیکباتریازروشنکردنشعله،فندک،کبریتوکشیدنسیگارجداخودداریکنید.	 

هشدار
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۷-۶   روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

اگرموتورروشننمیشودمطمئنشویدکهکلیهمراحلصحیحاستارتزدنراطبقمطالببخش4
انجامدادهایدوازوجودبنزینبهاندازهکافیاطمیناندارید.

�  اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد. 
1.تمیزبودنواتصالمناسبسرباتریهارابررسیکنید.

2.اگرسرباتریهادروضعیتمناسبیقراردارند،چراغسقفیراروشنکردهواستارتبزنید.اگرچراغ
سقفیکمنورویاخاموششود،باتریخالیشدهاستوبرایروشنکردنخودروبایدازباتریکمکی
استفادهکنید.اگرچراغسقفیهنگاماستارتزدنروشنبماندوکمنورنشود،سیستماستارتخودرو

دارایایراداستکهبرایرفعآنباامدادمدیرانخودروتماسبگیرید.

�   اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود
1.سوئیچرابستهویادرموقعیتACCقراردهیدومجددااستارتبزنید.

2.اگرموتوربازهمروشننشد،احتماالبهخاطرتکراراستارتزدن،موتوردچارخفگیشدهاست.
توضیحاتصفحهبعدرامطالعهکنید.

3.اگرموتورهمچناننمیتواندروشنشود،سیستمضدسرقتموتوربهمشکلبرخوردهاست.بهیکی
ازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.
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روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق
درصورتروشننشدنموتوروتکراراستارتزدن،بنزینزیادواردسیلندرهایموتورمیشودوممکن

استموتوردچارخفگیشود.
در مدل مجهز به گیر بکس اتوماتیک

مجدداطبقروشصحیحاقدامبهاستارتزدنبکنید.برایکسباطالعاتبیشتربهفصل4مراجعه
کنید

درمدل مجهز به گیربکس دستی
سوئیچرادرموقعیتSTART قراردادهوپدالگازراتاانتهافشاردهید.پدالگازوسوئیچرابهمدت
15ثانیهدرهمینوضعیتنگهداشتهوسپسرهاکنید.حالاقدامبهاستارتمجددموتوربکنید.

اگردرمدتزمان15ثانیهاستارتزدن،موتورروشننشود،چنددقیقهصبرکنیدومجددااقدامبه
استارتبکنید.

اگرموتورهمچنانقادربهروشنشدننیست،جهتبازدیدوتعمیربایکیازنمایندگیهایمجاز
مدیرانخودروتماسبگیرید.

هراستارتزدنرابیشتراز15ثانیهطولندهیدتاازخرابیوآسیبدیدگیاستارتجلوگیریشود.	 
اگراستارتزدنبهسختیصورتپذیردیااصالصورتنپذیرد،دراولینفرصتبهیکیازنمایندگیهای	 

مجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

هشدار
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۸-۶  باتری به باتری

باتریهاحاویاسیدسولفوریککهخورندهوسمیاست،میباشند.هنگاماستفادهازباتریکمکیازعینک	 
استفادهکنیدومراقبباشیداسیدرویپوست،لباسویابدنهخودرونپاشد.

درصورتتماسچشموپوستبااسیدباتری،فورامحلرابامقدارزیادیآبشستوشودهیدوجهت	 
ادامهمداوابهمراکزدرمانیمراجعهکنید.

ازکابلهایرابطاستاندارداستفادهکنید.	 
باتریهاراازدسترسکودکاندورنگهدارید.	 
ازاستعمالدخانیاتوروشنکردنکبریتوفندکخودداریکنید.	 
درلحظهاستارتزدن،خیلیبهباترینزدیکنشوید.	 

هشدار

ولتاژباتریکمکیباید12Vباشد.اگرازصحیحومناسببودنولتاژباتریکمکیمطمئننیستید،	 
ازآناستفادهنکنید.

درحیناتصالکابلهایرابط،مراقبباشیدکهآنهابهپرههایفن،تسمههاوپولیهاگیرنکنندو	 
درگیرنباشند.

توجه

چنانچهتواناییانجاماستارتکمکیراندارید،باامدادمدیرانخودروبرایاعزامامدادگرویاانتقالخودرو
بهنمایندگیتماسبگیرید.زیراکوچکتریناشتباهمنجربهآسیبدیدنخودتانوخودروخواهدشد.
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مراحل روشن کردن خودرو با استفاده از باتری کمکی
1.کلیهلوازمبرقیغیرضروریراخاموشکنید.اگرازباتریخودرویدیگربهعنوانباتریکمکی

استفادهمیکنید،مطمئنشویدکهبیندوخودروهیچگونهتماسیبرقرارنباشد.

2.کابلهایرابطرامطابقشکلزیروصلکنید.

گیرهکابلمثبت)کابلقرمزرنگ(رابهقطبمثبتباتریخالیوصلکنید.1

گیرهانتهایدیگرکابلمثبترابهقطبمثبتباتریکمکیوصلکنید.2

گیرهکابلمنفی)کابلمشکیرنگ(رابهقطبمنفیباتریکمکیوصلکنید.3

موتورخودروییکهازباتریآنبهعنوانباتریکمکیاستفادهمیکنید،اجازهدهیدچنددقیقه	 
روشنبماندودرلحظهاستارتکمکی،پدالگازراکمیفشاردهید.

توجه

گیرهانتهایدیگرکابلمنفیرابهقطبمنفیباتریخالیویابهیکقسمتفلزیوبدونرنگ4
بدنهخودرووصلکنید.

www.nasicoelec.ir
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4.کابلهارادقیقابهترتیب،برعکسمراحلوصلکردنازباتریهاجداکنید)ابتداکابلمنفیو
سپسکابلمثبترابازکنید(.

اگرعلتخالیشدنباتریخودرومشخصنشد،دراولینفرصتبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیران
خودرومراجعهکنید.

اگراستارتاولموفقیتآمیزنبود،سفتبودناتصالگیرهکابلهارابررسیکنیدومجددااقدامبه
استارتزدنبکنید.

ازنمایندگیهایمجاز نیزموتورروشننشود،جهترفعمشکلبهیکی اگردراستارتهایبعدی
مدیرانخودرومراجعهکنید.

درلحظهاستارتبهکابلهادستنزنید.	 
هشدار

هنگاموصلکردنکابلها،خیلیبهسمتباتریهاخمنشوید.	 
اجازهندهیدکهگیرههایکابلهاباهمدیگرویابابدنهواجزافلزیخودروتماسپیداکنند.	 
ازوصلکردنکابلهاویاتماسآنهاباقطعاتمتحرکخودروخودداریکنید.	 

توجه

3.اکنونموتورخودروییکهباتریآندشارژشدهاسترااستارتبزنیدوپسازروشنشدنبهمدت
www.nasicoelec.irچنددقیقهپدالگازرابهآرامیفشاردهید.
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253سرویس و نگهداری خودرو ..................7-1

253تعیینوقتسرویسهایدورهای................

253لیستعملیاتسرویسهایدورهای.....

253تعییناولویتسرویس...........................

254درخواست مشتریان .......................7-2

254رضایتمندیمشتریان..............................
انجامسرویسهایدورهایدر

254نمایندگیهایمجاز..................................
فروش 7-3 از  پس  خدمات  شرکت 

255مدیران خودرو .................................

255تماسباشرکت..........................................

255اطالعاتموردنیاز......................................

فصل ۷
خدمات مشتریان
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۱-۷   سرویس و نگهداری خودرو
تعیین وقت سرویس های دوره ای

اگرسرویسهاییکهانجاممیدهیددردورانگارانتیخودرواست،درصورتمراجعهبهنمایندگی،
اسنادالزمراهمراهداشتهباشید.همهعملیاتصورتگرفتهدرسرویسهایادواریشاملگارانتی
سرویسهای سوابق کنید. صحبت شرکت فنی کارشناسان با میتوانید باره این در بود، نخواهد

گذشتهراهمراهداشتهباشیدتادرصورتوجودمشکل،راهگشاباشد.

لیست عملیات سرویس های دوره ای
لیستیازاقداماتیکهبایدرویخودرویتانصورتگیرد،آمادهکنیدودرحینپذیرشآنهاراارایه
دهید.همچنیناگرتصادفیامسالهخاصیوجوددارد،آنرابهکارشناسانفنیتوضیحدهیدتا

بتوانندبهترینخدماترابهشماارائهدهند.

تعیین اولویت سرویس 
اگرلیستیازایراداتراتهیهکردهایدوازطرفیتاآخروقتهمانروزمیخواهیدخودروراتحویل
بگیرید،اقداماتضروریکهدرابتدابایدصورتگیردرابهکارشناسفنییاپذیرشگرتوضیحدهید.

www.nasicoelec.ir
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۲-۷   درخواست مشتریان
رضایت مندی مشتریان

مدیرانخودرووتمامینمایندگانآنتالشمیکنندتاباارایهمحصوالتوخدماتخود،رضایتمندی
شمارافراهمکنندوخوشحالیشمابرایمابسیارمهماست.چنانچهمشکلخاصیداشتید،مراحل

زیرراانجامدهید:
.مشکلرابهکارشناسفنینمایندگیتوضیحدهید.نمایندگاندراسرعوقتاقداماتالزمرابرای

رفعمشکلشمابهکارخواهندبست.
.چنانچهمشکلشماحلنشدهاست،موضوعرابامدیریتنمایندگیدرمیانبگذاریدتابهشما

کمککنند.
ازفروش باشرکتخدماتپس راحلکند، نتوانستمشکلشما نیز نمایندگی اگرمدیریت و .

مدیرانخودروتماسبگیرید.

انجام سرویس دوره ای در نمایندگی های مجاز
برایانجامسرویسبهنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنیدوقطعاتیکهاستفادهمیکنید،
حتماقطعاتاصلیشرکتچری)Chery(باشدوفقطقطعاتیکهباآرمچریباشند،گارانتیخواهند

شد.
فقطنمایندگیهایمدیرانخودرودارایمهارتودانشالزمبرایرفععیبخودرویشماهستندو
زیرنظرشرکتمدیرانخودروآموزشدیدهاندتابهترینخدماترابرایجلبرضایتشما،ارائهدهند.

www.nasicoelec.ir
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3-۷   شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
 تماس با شرکت

نحوهتماسباشرکت،یکیازروشهایزیرمیباشد:

کوچه 46 ج، جنب بیمه ایران، نبش  کر کیلومتر 14 جاده مخصوص  آدرس: تهران، 

کد پستی: 1386134451

تلفکس: 44197989-90

E-Mail: mvs@mvmco.ir :ایمیل

www.mvmco.ir :وب سایت

 اطالعات مورد نیاز
اطالعاتارسالیشمابایدحاویعناوینزیرباشد:

ناموآدرسمالک�
شمارهتماسمالک�
آدرسایمیلمالک�
ناموکدنمایندگیفروشندهوخدماتدهنده�
�)VIN(شمارهشاسیخودرو
تاریختحویلخودرووکیلومترطیشدهفعلی�
سوابقسرویسهایصورتگرفتهرویخودرو�
توضیحمختصرودقیقمشکلوشرایطوقوعآن�

www.nasicoelec.ir
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257سرویس و نگه داری ...................8-1

ســرویسهای عملیات فهرست
257دورهای...............................................
258سیستمکیسههوایایمنی.........

مالک 8-2 عهده  به  سرویس های 
خودرو ....................................

260

262محفظهموتور...........................

263جعبهفیوزداخلمحفظهموتور..

266جعبهفیوزداشبورد.........................

268بازدیدسطحروغنموتور...............

در گیربکس) روغن سطح بازدید
.....................................)AT270مدل

270بازدیدسطحروغنترمز...............

271بازدیدسطحمایعخنککننده.....

هیدرولیک روغن سطح بازدید
272فرمان...............................................

273بازدیدرادیاتوروکندانسور..........

273بازدیدکششتسمه..............................

274بازدیدبادچرخها.................................

275بازدیدتایرها.........................................

276جابهجاییچرخها...............................

277بازدیدباتری.......................................

278بازدیدفیوزها......................................

279مایعشیشهشور...............................

279بازدیدتیغهبرفپاککن..................

280تعویضتیغهبرفپاککنجلو..............

281تعویضتیغهبرفپاککنعقب............

282بازدیدوتعویضفیلترهوایاتاق

283تعویضالمپها..................................

289تنظیمدستینورچراغهایجلو

292شست و شو ی داخل و بیرون خودرو8-3

294آب بندی خودروی نو .................8-4

فصل ۸
سرویس های دوره ای و نگهداری از خودرو
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۱-۸  سرویس و نگه داری
فهرست عملیات سرویس های دوره ای

زمانبندیسرویسادواریبراساسکیلومترطیشدهوزمانتعمیراتصورتگرفتهمیباشدکههر
کدامزودترفرابرسد،اولویتدارد.برایاطالعاتبیشتربهفهرستآیتمهایسرویسادواریرجوع

کنید.

 �بازدیدهای روزانه
.کارکردتمامالمپهایداخلیوبیرونیرابازدیدکنیدوازشفافیتوکدرنبودنچراغهااطمینان

یابیدودرصورتلزومآنهاراتمیزنمایید.
.فشاربادتایرهاوساییدگیآنهارابازدیدکنید.

 �بازدیدهای ماهیانه
.برایبازدیدسطحروغنموتور،موتورراروشنکنیدتادرجهدمایآببهوسطبرسد)موتورگرم
شود(،سپسخودرورابهمدت5دقیقهدریکمکانصافوهموارپارککردهوموتورراخاموش
کنید.گیجروغنراکشیدهوسطحروغنرابازدیدکنیدودرصورتکمتربودنروغنازشاخص

مشخصشدهدرگیج،مقداریروغناضافهکنیدتابهحدنرمالبرسد.
.باتریرابازدیدنماییدودرصورتلزومسرباتریهاراتمیزوسفتکنید.

.سطحآبرادیاتور،روغنترمز،روغنهیدرولیکفرمانومایعشیشهشوررابازدیدکنیدودر
صورتلزومبهآناضافهنمایید.

.کلیهچراغهاوسیستمهایالکتریکیراازلحاظکارکردصحیحبازدیدکنید.

انجامندادنمواردسرویسادواریممکناستباعثایجادصدمهبهموتوروخودروشود.	 
www.nasicoelec.irتوجه
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سیستم کیسه هوای ایمنی
تمامیکیسههایهواواجزاآنهابایددرمدت10سالپسازتولیدخودروتعویضشوند.بهتراست

ایناقداماترادرنمایندگیهایمدیرانخودروانجامدهید.

برایاینکهازعملکردسیستمکیسههوادرطولاینمدتمطمئنشوید،درزمانمشخصازپیش
تعیینشده،دریکیازنمایندگیهایمدیرانخودرو،آنراتعویضکنید.اگرچنانچهکیسههای
هواخودرویشماقبلاززمانازپیشتعیینشده)مثالبراثروقوعتصادف(تعویضشدهاند،تاریخ

زمانتعویضراجهتمراجعاتبعدییادداشتکنیدوفرمروبهروراباتاییدنمایندگیپرنمایید:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستمکیسه هوا
کیسههواسرنشینجلوکیسههواراننده
دستهسیمکیسههواکنترلیونیتکیسههوا

سایرکیسههایهوا)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------


ثبت سوابق تعویض اجزا سیستمکیسه هوا
کیسههواسرنشینجلوکیسههواراننده
دستهسیمکیسههواکنترلیونیتکیسههوا
سایرکیسههایهوا)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم کیسه هوا
کیسههواسرنشینجلوکیسههواراننده
دستهسیمکیسههواکنترلیونیتکیسههوا
سایرکیسههایهوا)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستمکیسه هوا
کیسههواسرنشینجلوکیسههواراننده
دستهسیمکیسههواکنترلیونیتکیسههوا
سایرکیسههایهوا)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم کیسه هوا
کیسههواسرنشینجلوکیسههواراننده
دستهسیمکیسههواکنترلیونیتکیسههوا
سایرکیسههایهوا)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------
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۲-۸   سرویس های به عهده مالک خودرو 
اگربرخیاقداماتتعمیراتیخودروراخودتانقصدداریدانجامدهید،طبقمراحلیکهگفتهخواهد

شد،اقدامنمایید:
دراینبخشمواردیذکرخواهندشدکهبازدیدهاوتعمیراتآنآسانمیباشدومشتریتوانایی

انجامآنرادارد.
آموزشدیده تکنسینهای عهده به دارد، مخصوص ابزار و فنی مهارت به نیاز که خاص موارد
میباشد.احتیاطهایالزمراقبلازانجامتعمیراتانجامدهیدتاازهرگونهآسیبجلوگیریشود.

بنابراینمواردیکهدرزیرذکرشدهاسترارعایتنمایید:

زمانیکهموتورکارمیکند،مراقبدستولباسوابزارتانباشیدتابهفنها،پولیوتسمهگیرنکند.	 
قطعاتمحفظهموتوریکهکارمیکند)ازقبیلرادیاتور،مانیفولداگزوزومحفظهشمعها(بسیارداغ	 

میباشند.بنابرایناحتیاطالزمراانجامدهیدتادچارسوختگینشوید.
ازبازکردندربرادیاتورخودروییکهروشناست،خودداریکنیدتادچارسوختگینشوید.	 
ازاستعمالدخانیاتدرنزدیکیلولههایسوختوهمچنینباتریخودداریکنید.	 
اگرباتریرابازوبستمیکنید،احتیاطرارعایتنمایید.زیراباتریحاویاسیدسولفوریککهبسیار	 

سمیوخورندهاست،میباشد.
چنانچهزیرخودروکارمیکنیدازعینکمحافظاستفادهنماییدتاازافتادنذراتریزومایعاتبه	 

چشمهایتانمراقبتکنید.

هشدار

www.nasicoelec.ir
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ضدیخ)مایعخنککننده(،روغنترمز،مایعشیشهشوروروغنهیدرولیکفرمانرابهمقداراستاندارد	 
اضافهکنید.اگرمایعاتبررویبدنهخودروبپاشد،فورامحلراباآبشستوشودهیدتارنگبدنه

دچارخسارتنشود.
ریختنبیشازاندازهروغنموتورباعثخرابیموتورخواهدشد.	 
باخودروییکهفیلترهوایآنبازشدهاسترانندگینکنیدتابهموتورآسیبیواردنشود.	 
قبلازبستندربموتور،محفظهموتوررابازدیدکنیدتاهیچابزارووسایلیازقبیلآچارودستمال	 

و...درآنجانماندهباشد.

توجه

www.nasicoelec.ir
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محفظه موتور

مخزنشیشهشور1

مخزنمایعخشککننده2

درپوشورودیروغنموتور3

گیجروغنموتور4

مخزنروغنموتور5

باتری6

جعبهفیوزورلهمحفظهموتور7

فیلترهوا8

رادیاتور9

کندانسور10
فنرادیاتور

مخزنروغنهیدرولیکفرمان
11
12

www.nasicoelec.ir
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جعبه فیوز داخل محفظه موتور

www.nasicoelec.irجعبهفیوزمحفظهموتور



رو
ود

 خ
ری

هدا
نگ

و 
ی 

ه ا
ور

ی د
ها

س 
وی

سر

شتم
ل ه

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 264

 �  جعبه فیوز ها و رله های محفظه موتور

رلهدور
کندبرفپاک

کن
رلهدور
کندفن

رله
استارت

رلهفن
بخاریو

کولر

.رلهدور

رلهدور
تندبرف
پاککن

رلهپمپ
بنزین

رلهگالچ
کمپرسور

کولر

رلهبوق

رلهنورباال

رله
ACC

رلهچراغ
دندهعقب

فیوزضبط

رلهاصلی

رلهنور
پایین

www.nasicoelec.ir
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 �  معرفی فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

عنوانشامرهعنوانشامرهعنوانشامره

EF01یدکیEF18-EF35شیر برقی

EF02-EF19-EF36-

EF03چــراغ بــاال   نــور 

چــپ

EF20-EF37ECU

EF04چــراغ بــاال   نــور 

ســت را

EF21BCMEF38انژکتور

EF05-EF22تغذیه کویلEF39-

EF06ESP/ABSEF23-EF40و بخــاری  فــن   رلــه 

کولــر

EF07/سوئیچ پدال ترمز

EUC/TCU
EF24سوئیچ پدال ترمزSB01ESP/ABS

EF08کلید کولر /کنرتل 

 یونیت سیستم

 هشدار دنده عقب

EF25بوقSB02ABS

EF09آلرتناتورEF26TCU/ECUSB03-

EF10BCMEF27-SB04فن بخاری و کولر

EF11BCMEF28چراغ دنده عقبSB05استارت

EF12-EF29برف   پاک کنSB06ESP/ABS

EF13منور اکسیژنEF30کمپرسور کولرSB07 ACC برق سوئیچ 

EF14کویلEF31پمپ بنزینSB08

EF15فیوز ضبطEF32-SB09

EF16BCMEF33نور پایین چراغ چپ

EF17سانروفEF34چــراغ پاییــن   نــور 

راســت

www.nasicoelec.ir
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� چیدمان فیوزها و رله های جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز داشبورد

جعبهفیوزداشبورد
www.nasicoelec.ir
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�معرفی فیوزهای جعبه داشبورد

عنوانشامرهعنوانشامرهعنوانشامره

RF01BCM/ICM/

IMMO
RF11-RF21AM2

RF02-RF12-RF22AM1
RF03SASRF13-RF23-

RF04-RF14-RF24رله گرمکن شیشه 

عقب

RF05کیسه هواRF15

 کانکتور عیب

 یاب /وضعیت

 سوئیچ موتور/

رله گرمکن شیشه

RF25-

RF06-RF16-RF26

کنرتل  پنل 

صوتی/ سیستم 

تنظیم  موتور 

 آینه های

/BCM/جانبی

سانروف

RF07

 پنل کنرتل سیســتم

ــل کنرتل  صوتی/پن

 سیســتم تهویــه

 مطبوع/سیگنال

 موتــور تنظیم چراغ

های جلو

RF17-RF27-

RF08-RF18

 گرمکن آینه

 جانبی / سگنال

 عملکرد گرمکن

شیشه عقب

RF28یدکی

RF09پنل کنرتل سیستم 

 صوتی/پنل کنرتل

سیستم تهویه

RF19-

RF10پنل صفحه 

کیلومرت

RF20-

www.nasicoelec.ir
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بازدید سطح روغن موتور
برایبازدیدسطحروغنموتور،درحالیکهموتورخاموشاستودمایموتوردرحالتاستانداردقرار

دارد،بهترتیبزیراقدامکنید.
1.خودرورادرسطحصافوهموارمتوقفکنیدوتا5دقیقهپسازخاموشکردنموتورصبرکنید.

2.دربموتوررابازکنیدوگیجروغنرابیرون
کشیدهوبادستمالتمیزآنراپاککنید.

زیرگیجروغنیکپارچهبگیریدتاازچکیدنروغنبهرویقطعاتموتوروبدنهجلوگیریشود.	 
توجه

3.گیجرادرجایخودقراردادهوتاانتهافشاردهید.
4.مجدداگیجرابیرونبکشیدوسطحروغنترمزراازرویآنکنترلکنید.

است، ”MAX“ عالمت از باالتر روغن سطح اگر
مقداراضافیروغنراتخلیهکنید.

اگرسطحروغنبینعالیم“MAX”و“MIN”قرار
دارد،مقدارروغنصحیحاست.

اگرسطحروغنپایینترازعالمت“MIN”است،
بهمقدارالزمروغنموتوراضافهکنید.

مراقبباشیدتامانیفولددودکهداغشدهاسترالمسنکنید.	 
هشدار

www.nasicoelec.ir
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اجازهندهیدتاقطراتروغنرویاجزاخودروبریزد.	 
بالفاصلهپسازگرمشدنموتور،سطحروغنموتورراکنترلنکنید.موتورراخاموشکنیدومنتظربمانید	 

تاروغنموتوردرکارتلجمعشود.

روغنموتوررابیشازحدمجازنریزید،زیراباعثخرابیموتورمیشود.	 
فقطازروغنموتورتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.برایاطالعازظرفیتروغن	 

موتوربهبخش»سیستمروغنکاری«درفصل9مراجعهکنید.
هربارکهاقدامبهتعویضروغنموتورمیکنید،بایدفیلترروغنرانیزتعویضکنید.	 

توجه

توجه

1.دربروغنموتوررادرخالفجهتعقربههای
ساعتبپیچانیدتابازشود.

2.روغنموتوررابهمقدارصحیحوبااستفادهازیکقیفبهداخلموتوربریزیدوسپسسطحروغن
راتوسطگیجکنترلنمایید.

3.اگرسطحروغنموتوردرستاست،دربروغنراببندیدودرپوشرویکاورموتوررانصبکنید.

جهتجلوگیریازآلودگیمحیطزیست،روغنموتوروفیلترروغنمصرفیرامانندزبالههایخانگی
دفعنکنیدویادرفاضالبویارویزمینتخلیهنکنید.برایدفعآنهاازموسساتمجازکمکبگیرید.

حفاظت از محیط زیست 

www.nasicoelec.ir�  اضافه کردن روغن موتور
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�  بازدید سطح روغن ترمز
“MIN”و“MAX”سطحروغنترمزبایدبینعالیم
“MIN”مخزنباشد.اگرسطحمایعمماسباشاخص

یاپایینترازآنبود،بهمقدارالزماضافهکنید.

AT بازدید سطح روغن گیربکس  � 
بازدیدسطحروغنگیربکسAT،اضافهکردنروغنویاتعویضآنبایدتوسطافرادمتخصصصورت

گیرد.لطفابرایانجاممواردفوقبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهنمایید.

سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود. اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد، فورا سطح 
روغن داخل مخزن را بازدید و بررسی کنید. 

اگر شاهد روغن ریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز هستید، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر با 
امداد مدیران خودرو تماس بگیرید.

تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع از نوع روغن 
ترمز به بخش » سیستم ترمز« در فصل 9 مراجعه کنید. 

ازتماسروغنترمزباپوستوچشمجلوگیریکنیدودرصورتتماس،فورامحلهایتماس	 
رابامقدارزیادیازآبشستوشودهید.

هشدار

www.nasicoelec.ir
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اگرسطحمایعخنککنندهبهطورسریعافتپیدامیکند،نشتیرادیاتور،لولههاوواترپمپرا	 
بررسیکنید.

درصورتپاشیدهشدنروغنترمزبررویبدنهخودرو،جهتجلوگیریازآسیبدیدنرنگبدنه،	 
محلراباابرخیسویاآبشستوشودهید.

بهمدت	  را ترمز روغن دارد،دربمخزن باالیی رطوبت قدرتجذب ترمز روغن که آنجایی از 
طوالنیبازنگذارید.

توجه

توجه

 �  اضافه کردن مایع خنک کننده
”MAX“1.دربمنبعانبساطرادیاتوررابازکنیدومایعخنککنندهراتارسیدنسطحآنبهعالمت

اضافهکنید.
2.موتورراروشنکنیدواجازهدهیدکهدمایمایعخنککنندهبهدمایکاریونرمالبرسد.سطح
مایعخنککنندهراکنترلکنیدودرصورتافتسطحبهزیرعالمت“MIN”،مایعخنککنندهراتا

زمانیکهسطحآندیگرافتپیدانکند،اضافهکنید.

3.موتورراخاموشکردهوبررسیکنیدکهآیاپسازخنکشدنموتور،سطحمایعخنککننده
صحیحمیباشد.اگرنیست،مراحلباالرامجدداتکرارکنید.

�  بازدید سطح مایع خنک کننده
وقتیکهموتورسرداستسطحمایعخنککننده
بایدمابینعالیم“MAX”و“MIN”مخزنباشد.
اگرسطحمایعمماسباشاخص“MIN”یاپایینتر

ازآنبود،بهمقدارالزماضافهکنید.

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
ری

هدا
نگ

و 
ی 

ه ا
ور

ی د
ها

س 
وی

سر

شتم
ل ه

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 272

4.دربمنبعانبساطراببندید.
تنهاازمایعخنککنندهتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.برایاطالعازنوعو

ظرفیتمایعخنککننده،بهبخش»سیستمخنککننده«درفصل9مراجعهکنید.

اگرمجبوربهاضافهکردنمایعخنککنندهدرزمانگرمبودنموتورهستید،ابتدادربمخزن	 
انبساطرانیمهبازکنیدتافشارداخلیآنآزادشود.چندلحظهصبرکنیدوسپسدربمخزن
انبساطرابهطورکاملبازکنید.درصورتعدمرعایتایننکته،مایعموجوددرمخزنانبساطبه

شدتبیرونپاشیدهخواهدشدکهمیتواندباعثسوختگیشدیدشود.

هشدار

. از مایع خنک کننده با کیفیت پایین استفاده نکنید. 
. از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنک کننده خودداری کنید. 

. از ریخته شدن مایع خنک کننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید. 
توجه

باید مخزن در فرمان هیدرولیک روغن سطح
مابینعالیم”MAX“و”MIN“باشد.

درصورتیکهسطحروغنپاییناست،بهمقدار
الزمبهآناضافهکنید.

اگرشاهدصدایغیرعادی،کارکردنامناسبونشتیروغنبودید،سطحروغنهیدرولیکفرمانرا
بازدیدکنید.اگرعلتراپیدانکردید،بایکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروتماسبگیرید.

تنهاازروغنهیدرولیکتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.
برایاطالعازنوعوظرفیتروغنهیدرولیکفرمانبهبخش»سیستمفرمان«درفصل9مراجعه

کنید.

 بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان

www.nasicoelec.ir
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تسمهپسازمدتیرانندگی،مقداریافزایشطولخواهدداشت،لذاهرچندمدتیکبار،	 
کششتسمهراتنظیمکنید.

توجه

گرفتگیوانسدادرادیاتورآبوکندانسورتوسط
وخاک، گرد برگ، و نظیرشاخ اجسامخارجی
نیاز، صورت در و کنید بررسی را ... و حشرات
همچنین نمایید. آنها کردن تمیز به اقدام

وضعیتاتصاللولههارابازدیدکنید.

بازدید کشش تسمه
1.دکمهاستارت)یاسوئیچموتور(راخاموشکنیدوتاسردشدنموتورمنتظربمانید.

2.سفتیوشلیتسمهراابتدابافشارانگشتدستتستکنیدوزاویهجمعشدنتسمهراکنترلکنید
3.اگرمقدارجمعشدنتسمهبیشترازمجازباشد،بهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعه

کنید.

بازدید رادیاتور و کندانسور

www.nasicoelec.ir
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فشاربادتایرهاوزاپاسراحداقلیکباردرماه
بایدکنترلکنید.

برایکسباطالعدرموردمیزانفشاربادتایرها
بهبرچسبمربوطهکهبررویستوندربراننده
نصب )محل کنید. است،مراجعه شده الصاق

برچسببستگیبهمدلخودرودارد(.

ایمنی تایروکاهش افزایشمصرفسوخت،کاهشعمرمفید باعث تایر باد بودنفشار نامناسب
رانندگیمیشود،لذافشاربادتایرهابایدهمیشهدرحداستانداردباشد.

هشدار

درکلیهزمانهابایدفشاربادتایرهاصحیحباشد،درغیراینصورتمیتواندشرایطزیرپیشبیایدکهممکناست
منجربهتصادف،جراحتوحتیمرگشود:

ساییدگیزیادتایر	 
ساییدگیغیریکنواخت	 
امکانترکیدنتایرناشیازگرمشدنبیشازحد	 
شلشدنمهرههایچرخ	 
تابیدگیرینگوجداشدنتایرازرینگ	 
تاثیرگذاریزیادشرایطجادهبررویتایر	 

بازدید بادچرخ ها

پربادبادصحیحکمباد

www.nasicoelec.ir
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ظاهرتایرمیتواندشمارابهاشتباهاندازد،بنابراینهمیشهازفشارسنجبرایاندازهگیریفشاربادتایر	 
استفادهکنید.فشاربادتایرفقطبایددرزمانسردبودنتایراندازهگیریشود.

باالبودنفشاربادتایرپسازرانندگی،طبیعیاست.	 
ازنصبصحیحدرپوشوالوبادتایراطمینانحاصلکنید.درغیراینصورت،موادخارجیواردآن	 

شدهومسدودخواهدشد.اگردرپوشگمشدهاست،یکدرپوشنوجایگزینکنید.
اگرتایریبهطورمکررنیازبهبادشدنپیداکند،برایبررسیبیشتربهنمایندگیمجازمدیران	 

خودرومراجعهکنید.

توجه

میشود، زیاد تایرها ساییدگی میزان که زمانی 
نوارهایشاخصساییدگینمایانمیشوندواین
در تایرها. امنیت و کارآیی جدی کاهش یعنی

صورتنیازاقدامبهتعویضتایرکنید.

بازدید تایرها
ساییدگیتایرهارابابازدیدشاخصساییدگیتایرموردبررسیقراردهید.

اگرتایریصافشدهباشدیابراثربریدگییاسایرآسیبدیدگیهاقابلتعمیرنباشد،بایدتعویضشود.
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الستیکمستعملرادرمحیطرهانکنید،آنهارامطابقباقوانینحفاظتازمحیطزیست
وتوسطموسساتمجاز،جمعآوریوبازیافتکنید.

حفاظت از محیط زیست 

جابه جایی چرخ ها
بهمنظورساییدگیمتوازنومتعادلتایرهاوافزایشعمرمفیدآنها،شرکتمدیرانخودروتوصیه
میکندکهتقریبادرهر10000Km،تایرهاراجابهجاکنید.بااینحالبازهزمانیجابهجاییتایرها

میتواندبستهبهعادتهایرانندگیشماوشرایطجادهایتغییرکند.

تایر که خودروهایی برای جابهجایی الگوی
زاپاسدارایمشخصاتیکسانباسایرتایرهای

خودرونمیباشد.

برایآشناییبامراحلجابجاییتایرهابهبخشتعویضچرخدرفصل6مراجعهکنید.

برایجلوگیریازبروزحوادث،هشدارهایزیرراجدیبگیرید:
برروییکخودروازتایرهایبامارک،نوعوطرحآجمختلفاستفادهنکنید.	 
ازتایرهاییکهدرمیزانساییدگیاختالفقابلتوجهیباهمدیگردارند،بهطورهمزماندرروی	 

خودرواستفادهنکنید.
ازتایرهایباسایزمتفاوتبامقادیراستاندارداعالمشدهازسویشرکتمدیرانخودرواستفادهنکنید.	 
تایرهایباساختارمتفاوت)رادیالو...(رابرروییکخودرونصبنکنید.	 
ازتایرهایدستدومکهاطالعیازنحوهاستفادهقبلیآنندارید،استفادهنکنید.	 

هشدار

جلویخودرو
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قطبمنفیباتری1

قطبمثبتباتری2

بستباتری3

شل و باتریها سر شکستگی باتری، کابلهای اتصال بودن شل باتری، قطبهای بستن رسوب
بودنبستباتریرابررسیکنید.

باتریهایمتفرقهبرای نیازیبهسرویسندارد. بازدیدهایذکرشده، باتریخودرویشمابهجز
خودرویشماتوصیهنمیشود.

درصورتنیازبهتعویضباتری،باترینوبایددقیقادارایمشخصاتمشابهباباتریاصلیخودروباشد.
توصیهمیشودجهتتعویضباتریبهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

بازدید باتری
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 � بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور
1.کلیهلوازمبرقیودکمهاستارت)سوئیچ(راخاموشکنید.

2.کابلمنفیراجداکنید.

�  بازدید فیوزهای جعبه فیوزداخل اتاق
1.کلیهلوازمبرقیوسوئیچموتورراخاموشکنید.

2.کابلمنفیرابازکنید.

3.چهارعددخارپیچیمشخصشدهدرتصویررابازکنیدوقاببرفپاککن)1(رابردارید.

برایمشاهدهنحوهچیدمانفیوزهایجعبهفیوزمحفظهموتوربهبخش»جعبهفیوزمحفظهموتور«
درهمینفصلمراجعهکنید.

3-جعبهفیوزهایاتاقدرسمتچپوباالیپایرانندهقرارگرفتهاست.برایبررسیفیوزها،جعبه
فیوزراازرویداشبوردجداکنید.فیوزهارایکبهیکبراساسچیدمانآنهاموردبررسیقراردهید.
برایمشاهدهنحوهچیدمانفیوزهایجعبهفیوزمحفظهموتوربهبخش"جعبهفیوزهایاتاق"در

همینفصلمراجعهکنید.

درصورتعدمکارکردوسایلبرقیخودرو،فیوز
بازدیدکنیدودرصورتسوختن،فیوز آنهارا

راتعویضکنید.
بااستفادهازتصویرمقابلمیتوانیدفیوزسالمرا

ازفیوزسوختهتشخیصدهید.

بازدید فیوزها

فیوزسالمفیوزسوخته
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�  تعویض فیوزها
نحوهتعویضفیوزهادربخش»تعویضفیوز«درفصل6توضیحدادهشدهاست.

اگرآبپاشهایشیشهشوراقدامبهپاششنکنند،
احتماالمخزنشیشهشورخالیاست.استفادهاز
شیشهشوررامتوقفکردهومایعشیشهشوررابه

مقدارکافیاضافهکنید.

درفصلسرماوزمانیکهدمایهواپایینترازنقطهیانجماداست،ازآبخالصبهعنوانشیشهشوراستفاده
نکنید،زیراآبمنجمدشدهوبهپمپشیشهشورآسیبواردمیکند.

توجه

نرمیلبههایتیغهبرفپاککنراتوسطانگشتان
دستبررسیکنید.زبربودنتیغههاباعثکاهش

اثربخشیآنهاخواهدشد.

مایع شیشه شور

بازدید تیغه برف پاک کن
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بلند شیشه روی از را پاککن برف بازویی .1
کنید.

حالت به تا بچرخانید را کن برفپاک تیغه .2
عمودبربازوئیبرفپاککنقرارگیرد.

تعویض تیغه برف پاک کن

ازبهکارانداختنبرفپاککنهارویشیشهخشکخودداریکنید.چراکهباعثایجادخراشبررویشیشه	 
وآسیبدیدنتیغهبرفپاککنخواهدشد.

درفصلزمستانجهتجلوگیریازآسیبدیدنتیغههایبرفپاککن،قبلازبهکارانداختنآنهااطمینان	 
حاصلکنیدکهتیغههارویشیشهنچسبیدهباشند.

ازبرفپاککنبرایپاککردنیخوقطراتیخزدهرویشیشهاستفادهنکنید.	 

توجه

�  تعویض تیغه برف پاک کن جلو
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4.تیغهبرفپاککنرادرجهتفلشبهسمت
پایینبکشیدتاازبازوییجداشود.

5.تیغهبرفپاککنجدیدرابهترتیببرعکسمراحلبازکردن،نصبکنید.ازبستهشدنمناسبخار
ضامنتیغهبرفپاککنمطمئنشوید.
6.کارکردبرفپاککنراتستکنید.

تعویض تیغه برف پاک کن عقب

3.تیغههایبرفپاککنرابچرخانیدتانسبت
بهبازوییبهصورت90درجهقرارگیرند.

1.بازوییبرفپاککنعقبراازرویشیشه
بلندکنید.
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بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق
بازدیدوتعویضفیلتراتاقبایدتوسطافرادمتخصصنمایندگیهاصورتپذیرد.لطفابرایبازدیدو

تعویضفیلتراتاقبهیکیازنمایندگیهایمجازمراجعهنمایید.

2.تیغهرابچرخانیدوبهحالتعمودبربازویی
درآوریدوگیرهتیغهرابازکنید.حالمیتوانید

تیغهراازرویبازوییجداکنید.

3.تیغهبرفپاککنجدیدرابهترتیببرعکسمراحلبازکردن،نصبکنید.ازبستهشدنمناسب
گیرهتیغهبرفپاککنمطمئنشوید.
4.کارکردبرفپاککنراتستکنید.
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تعویض المپ  ها
�  موقعیت المپ های چراغ  جلو

المپچراغنورباال1

المپچراغنورپایین2

المپچراغراهنمایرویآینه3

المپچراغراهنمایجلو4

المپچراغرانندگیدرروز5

المپچراغکوچک)پارک( 6
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المپچراغترمزوسط1

المپچراغدندهعقب2

المپچراغترمز3

المپچراغکوچک)پارک(4

 �  موقعیت المپ چراغ های عقب

هنگامیکهالمپهاداغهستند،اقدامبهتعویضآنهانکنید،درغیراینصورت،دچارسوختگیخواهیدشد.

هشدار

هنگامتعویضالمپازخاموشبودنکلیدچراغهاوسوئیچموتورمطمئنشوید.

المپچراغراهنمایعقب5

المپچراغمهشکنعقب6

المپچراغپالک7
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ازالمپهاییاستفادهکنیدکهدارایمشخصاتتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودروباشند.	 
هنگامتعویضالمپهابهآنهادستنزنید.چراکهباعثآلودگیآنهاشدهوعمرمفیدشانراکاهشمیدهد.	 

توجه

�  مشخصات المپ ها
نامالمپمشخصات

H7چراغجلو)نورپایین(
H1چراغجلونورباال
LIGHT GUIDEچراغکوچکجلو
PY21Wچراغراهنمایجلو
P21Wچراغترمزوسط

P21Wچراغمهشکنعقب
LEDچراغپالک

LEDچراغترمزوسط
LEDچراغکوچکعقب
PY21Wچراغراهنمایعقب
W16Wچراغدندهعقب

LEDچراغراهنمایآینه
LEDچراغروز

 �  تعویض المپ چراغ نورپائین 
جلو

 1.درپوشالمپچراغجلورابازکنید.

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
ری

هدا
نگ

و 
ی 

ه ا
ور

ی د
ها

س 
وی

سر

شتم
ل ه

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 286

1.درپوشالمپچراغجلورابازکنید.

 � تعویض المپ چراغ نور باالی جلو

2.سوکتالمپراجداکنید.

3.بستنگهدارنده)1(راآزادکرده
والمپنورپایینوباالراخارجنمایید.

4.المپجدیدرادرمحلخودقراردادهوبقیهمراحلرابهترتیببرعکسمراحلبازکردن
دنبالکنید.
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2.سوکتالمپراجداکنید.

3.بستنگهدارنده)1(راآزادکرده
والمپنورپایینوباالراخارجنمایید.

4.المپجدیدرادرمحلخودقراردادهوبقیهمراحلرابهترتیببرعکسمراحلبازکردن
دنبالکنید.

� تعویض المپ چراغ  راهنمای جلو

درخالفجهت را راهنما 1.سوکتالمپچراغ
عقربههایساعتبازکنید.

www.nasicoelec.ir



رو
ود

 خ
ری

هدا
نگ

و 
ی 

ه ا
ور

ی د
ها

س 
وی

سر

شتم
ل ه

ص
راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 288

2.المپراجداکنید.

3.المپجدیدرادرمحلخودقراردهیدوچراغرابرعکسبازکردننصبکنید.

 تعویض المپ چراغ صندوق عقب

3.المپراازرویسوکتجداکنید.

3.المپجدیدرادرمحلخودقراردادهوبقیهمراحلرابهترتیب،برعکسمراحلبازکردندنبال
کنید.

چراغ ،طلق تخت گوشتی پیچ از استفاده با .1
صندوقرابازکنید.

 � سایر المپ ها
نمایندگیهایمجاز از بهیکی آنها، یامعیوبشدن تعویضسایرالمپهادرصورتسوختن برای

مدیرانخودرومراجعهنماییدوخودتاناقدامبهتعویضآنهانکنید.
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تنظیم نور پایین
1. تنظیم باال / پایین

در  را  گوشتی  پیچ  پایین  نور  آمدن  پایین  برای 
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

برای باال رفتن نور پایین، پیچ گوشتی را در خالف 
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

2. تنظیم چپ / راست
برای تنظیم نور پایین به سمت چپ پیچ گوشتی 

را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
پیچ  راست،  سمت  به  پایین  نور  تنظیم  برای 

گوشتی را در جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

برایتنظیمچراغهاینورباالونورپایین،یکپیچگوشتیراواردسوراخمربوطهکردهوباپیچاندن
آندرجهتعقربههایساعتیاخالفآنتنظیماتموردنیازراانجامدهید.

 � روش تنظیم چراغ جلو چپ

تنظیم دستی نور چراغ های جلو
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�  روش تنظیم چراغ جلو راست

تنظیم نور باال
1. تنظیم بااٌل / پایین

برای پایین آمدن نور باال پیچ گوشتی را در جهت 
عقربه های ساعت بپیچانید.

برای باال رفتن نور باال، پیچ گوشتی را در خالف 
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

2. تنظیم چپ / راست
برای تنظیم نور باال به سمت چپ پیچ گوشتی را 

در جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور باال به سمت راست، پیچ گوشتی 

را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

تنظیم نور پایین
1.تنظیمباال/پایین

در را گوشتی پیچ پایین نور آمدن پایین برای
جهتعقربههایساعتبپیچانید.

در را گوشتی پیچ پایین، نور رفتن باال برای
خالفجهتعقربههایساعتبپیچانید.

2.تنظیمچپ/راست
برایتنظیمنورپایینبهسمتچپپیچگوشتیرا

درجهتعقربههایساعتبپیچانید.
برایتنظیمنورپایینبهسمتراست،پیچگوشتیرا

درخالفجهتعقربههایساعتبپیچانید.
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نورچراغهارابهدرستیوبراساسقوانینراهنماییورانندگیتنظیمنمایید.
توجه

تنظیم نور باال
1.تنظیمباال/پایین

برایپایینآمدننورباالپیچگوشتیرادرجهت
عقربههایساعتبپیچانید.

برایباالرفتننورباال،پیچگوشتیرادرخالف
جهتعقربههایساعتبپیچانید.

2.تنظیمچپ/راست
برایتنظیمنورباالبهسمتچپپیچگوشتیرادر

خالفجهتعقربههایساعتبپیچانید.
برایتنظیمنورباالبهسمتراست،پیچگوشتیرا

درجهتعقربههایساعتبپیچانید.
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قبلازشستوشویخودرودرکارواشهایاتوماتیک،سیستمتهویهمطبوعراخاموشکنید.

پسازاتمامشستوشو،پدالترمزراچندینمرتبهفشاردهیدتاآبنفوذکردهبهدیسکچرخ،خشک	 
شود.

اگرشمااکثرادرجادههایخاکیرانندگیمیکنید،توصیهمیشودهرماهیکبار،کلبدنهخودرورا	 
بشویید.

ازآبپرفشارجهتشستوشویموتورومحفظهموتوراستفادهنکنید.	 

چرمنبایدبیشازحدمرطوبشودودقتکنیدکهآبازبیندرزهابهداخلآنهانفوذنکند.

توجه

توجه

توجه

3-۸   شست وشوی داخل و بیرون خودرو
 � کارواش های خودکار

فقطازآبسردیاولرمبرایشستنخودرواستفادهکنید.درصورتاستفادهازآبفشارقویدر
کارواشها،ممکناستآببهداخلخودرونفوذکند.

�  شست وشوی دستی
اگرازموادشویندهاستفادهکردهاید،باحجمزیادیازآب،تمامیخودرورابشوییدوبرایخشککردن

آنازپارچهنرماستفادهکنید.

�  تمیز کردن لوازم چرمی
براینگهداریازلوازموتزییناتچرمی،توصیهمیشودهر6ماهیکبارازموادمخصوصنگهدارنده

لوازمچرمیاستفادهکنید.
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 � تمیز کردن چراغ ها
ازموادومحلولهایشیمیاییاستفادهنکنید.زمانیکهچراغهاخشکهستند،آنهاراتمیزنکنیدو

شیشهآنهاراباابزارنوکتیزخراشندهید.

 � تمیز کردن شیشه عقب
ازآسیبدیدنگرمکنشیشهو تا ازپارچهنرماستفادهکنید برایتمیزکردنشیشهعقب،فقط

اتصاالتآنتنرادیوجلوگیریشود.ازابزارنوکتیزومحلولهایشیمیاییاستفادهنکنید.

 � تمیز کردن تایر و رینگ چرخ
کلیهتایرهابایدباآبوصابونوبهطورمالیمتمیزشوندتاایجادخورندگینکند.ازبرسهایزبر

استفادهنکنیدتاسطوحآنهاآسیبنبینند.

 � مواد ضد زنگ بدنه
بدنهخودرودارایموادضدزنگوضدخورندگیاست.اینامرراموردبازدیدهایمنظمقراردهید.در

صورتنیازبهتعمیربهنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

� نگه داری و مراقبت از رنگ بدنه
بهمنظورترمیمآسیبهایرنگبدنهیاخراشیدگیهایناشیازسنگریزههایجادهبهنمایندگیهای

مجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

برایافزایشعمرمفیدرنگبدنه،موادمضربرایرنگازقبیلفضلهپرندگان،موادرزینیو
چسب،رسوباتولکههایروغنیو...رافوراازسطحبدنهخودروپاککنید.

توجه
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ازافزایشغیرضروریدورموتورجلوگیریکنید)حداکثردورموتورمجازبرایلحظاتخیلیکوتاه	 
6000rpmمیباشد(.انتخابدندهباالتربهترینراهبرایکاهشمصرفسوخت،کاهشآلودگیهوا

وممانعتازافزایشصدایموتورمیباشد.
وقتیکهموتورسرداست.دورموتورراچهدرحالتدندهخالصوچهدرسایردندهها،بهحداکثر	 

نرسانید.

توجه

4-۸  آب بندی خودروی نو
�  توصیه هایی برای آب بندی موتور:

کیلومتر اول:  1000
.رانندگیباسرعتحداکثریممنوعاست.

.باسرعتهایباالی100Km/hرانندگینکنید.
.درهردندهایدورموتوررامتناسبباآنباالببریدوازرانندگیبادورموتورباالبپرهیزید.

کیلومتر  1000-1500
سرعتخودرورامیتوانبهطورتدریجیبهباالتراز100Km/hرساند.

دورموتورمیتواندبهطورتدریجیتاحداکثرخودافزایشیابد.

 توصیه هایی برای آب بندی ترمز:
ترمزهادر200کیلومترابتدایینمیتواننداصطکاکترمزیمطلوبیراایجادکنند.شمابایدپدال
ترمزرابهخوبیفشاردهیدتااصطکاکافزایشیافتهوقابلیتترمزبهترشود.اینحالتپسازهر

بارتعویضلنتهایترمزنیزبایدرعایتشود.

 توصیه های مربوط به آب بندی چرخ و تایر: 
تایرهاینوبهدورهآببندیکوتاهینیازدارند.درزمانشروعاستفادهازتایرنو،چسبندگیخوبیبین
تایروجادهوجودندارد.بنابرایندر100کیلومترابتداییاستفادهازتایرنو،باسرعتپایینودقتکافی

رانندگیکنید.
مهرهچرخپسازطیمسافت800کیلومتربایدباگشتاورمشخصشده،مجدداًسفتشود.عالوهبراین
پسازتعویضتایریاچرخویاپسازشلشدنمهرهچرخها،پساز800کیلومترمجدداًبایدباگشتاور

مشخصشده،سفتشوند.
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۱-۹   شماره های شناسائی خودرو
)VIN( شماره شاسی خودرو        

شمارهشاسیخودرو)VIN(درقسمتباالییو
سمتچپداشبوردقرارگرفتهاستوازبیرون

خودروواززیرشیشهجلوقابلمشاهدهاست.

داخل همچنین )VIN( خودرو شاسی شماره
جلو شیشه زیر سینی روی بر و موتور محفظه

حکشدهاست.

شمارهشاسیخودرو)VIN(درلبهباالییووسط
دربصندوقعقبنیزحکشدهاست.

شمارهشاسیخودرو)VIN(درلبهباالییوسمت
چپدربموتورنیزحکشدهاست.
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هرگونهاقدامیازقبیلقراردادنکاور،رنگکردن،بریدن،جوشکاریوسوراخکردنعددNIVویا	 
اطرافآنممنوعاست.

توجه

زیر در و سیلندر بلوکه روی بر موتور شماره
منیفولددودحکشدهاست.

پالکشناساییخودرودرمحفظهموتوروبررویپالونی
کمکفنرجلوراستنصبشدهاست.

محلحکشمارهگیربکسدرخودروهایمجهز
بهگیربکسدستیدرتصویرمقابلقابلمشاهده

میباشد.
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شمارهگیربکسدرخودروهایمجهزبهگیربکس
ATمطابقباتصویرمقابلبررویگیربکسحک

www.nasicoelec.irشدهاست.
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۲-۹   ویژگی های خودرو
مدل و تیپ خودرو

جدول ۱-  مدل و تیپ خودرو
موتور 1/5 لیتری با گیربکسATموتور 1/5 لیتری با گیربکس دستیمدلونوع

نوعخودرو
چرخهایجلومحرک)2×4(،فرمانبررویچرخهایجلو،موتورجلو،

2محفظهای،5درب،ظرفیت5نفر،فرماندرسمتچپ

تیپموتور

نوعموتور
4سیلندرخطیوعمودی،خنکشوندهباآب،4زمانهودارایدومیل

سوپاپدرباالیسرسیلندر

پاششالکترونیکی،ترتیبیوچندنقطهایسوختنوعسیستمسوخترسانی

QR416AHAمدلگیربکس QR515MHF

SQRD4G15B
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فاصلهچرخهایعقب

فاصلهچرخهایجلو

درو
خو

اع
رتف

ا

فاصلهنوکسپرتا
مرکزچرخعقب

فاصلهنوکسپرتافاصلهدومحور
مرکزچرخجلو

درو
خو

ض
عر

طولخودرو

جدول ۲ - ابعاد خودرو

موتور 1/5 لیتری با گیربکسATموتور 1/5 لیتری با گیربکس دستیمدل خودرو

اندازهکلی
)mm(44204419طول

)mm(17601765عرض

)mm(16701651ارتفاع

)mm(2510فاصلهدومحور

1500جلو)mm(فاصلهمرکزتامرکزچرخها

)mm(1495عقب

865863جلو)mm(فاصلهنوکسپرتامرکزچرخ

)mm(10451046عقب

4,200
1,760
1,570
2,555
1,495
1,484

854
791
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وزن خودرو

اندازه ها توضیحات
1/5لیتریبا

ATگیربکس

1/5لیتریبا

گیربکسدستی
مدلخودرو

1,215 1,245 )kg(وزنخودروبدونباروسرنشین

743 776 )kg(اکسلجلو وزنواردهبهاکسلهابدونبار
472وسرنشین 469 )kg(اکسلعقب

375                 )kg()حداکثروزنقابلتحمل)شاملسرنشینان

739 736 )kg(حداکثروزنخودروباباروسرنشین

1,590 1,620 )kg(اکسلجلو حداکثــروزنواردشــدهبــه
اکسلهاباباروسرنشین

851 884 )kg(اکسلعقب

1,290 1,320 )kg(وزنخودرودرحینرانندگی

782 815 )kg(اکسلجلو توزیعوزنواردهبهاکسلهادر
508حینرانندگی 505 )kg(اکسلعقب

856889 )kg(اکسلجلو تحمل قابل وزن حداکثر
744741اکسلها )kg(اکسلعقب

5 ظرفیتسرنشین)شاملراننده()نفر(

جدول 3- وزن و ظرفیت خودرو

5
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ویژگی های فنی خودرو

جدول 4- ویژگی های فنی خودرو

اندازه هاتوضیحات

مدلخودرو
1/5لیتری
باگیربکس

دستی

1/5لیتریبا
ATگیربکس

ویژگیهــای
فنــیحرکت

خودرو

)mm(186178حداقلفاصلهخودرواززمین
)mm(178186فاصلهنقطهمرکزیاکسلهابازمین

)mm(196203حداقلفاصلهتعلیقجلواززمین

)mm(342342حداقلفاصلهتعلیقعقباززمین

حداقلقطردور
زدن

)m(10/5چرخشبهراست
)m(10/5چرخشبهچپ

برای جاده قبول قابل شیب حداکثر
)º(2423قسمتجلو

برای جاده قبول قابل شیب حداکثر
)º(3232قسمتعقب

2323بدونبار)º(زاویهرمپخور
)º(بابار

170160حداکثرسرعتخودرو)km/h(مشخصاتسرعت

40حداکثرشیبجاده)%(

20 20
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ویژگی های فنی موتور

جدول ۵- ویژگی های فنی موتور
SQRE4G15Bتیپموتور

موتور عمودی ،4 سیلندر خطی،خنک نوعموتور
شونده با آب،4 زمانه ، یک میل سوپاپ 

باالی   سیلندر

)mm(77,4قطردهانهسیلندر

)mm(79,52کورسپیستون

)ml(1,497حجمجابجاییموتور

11,41نسبتتراکم

)kw(78قدرتاسمیموتور

)r/min(6000دورموتوربرایقدرتاسمیموتور

78حداکثرقدرتموتور

)r/min(6000دورموتوربرایحداکثرقدرتموتور

)N.m(135حداکثرگشتاورموتور

)r.min(2,750دورموتوربرایحداکثرگشتاورموتور
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QR515MHF مدل گیر بکس

3.545 دنده 1

نسبت دنده گیربکس

2.050 دنده2

1.346 دنده3

0.969 دنده4

0.725 دنده5

3.364  دنده عقب

4.5 دیفرانسیل

QR416AHA مدل گیر بکس

2.848 دنده 1

نسبت دنده گیربکس

1.553 دنده2

1,000 دنده3

0.701 دنده4

2.344  دنده عقب

4.053 دیفرانسیل

جدول 6 -گیربکس دستی

جدول 7 -مشخصات گیربکس اتوماتیک

مشخصات گیربکس
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.305

استفادهازبنزینباعدداکتانپایینترمیتواندبهموتورآسیببرساند.	 
ازبنزینبدونسرباستفادهکنید.بنزینسربدارباعثکاهشکاراییوراندمانکاتالیست	  فقط

کانورتوروعملکردغیرعادیسیستماگزوزمیشود.

توجه

انتخاب سوخت
فقطازبنزینبامشخصاتذکرشدهدرجدولباالاستفادهکنید.

جدول۸- سیستم سوخت رسانی
SQRD4G15Bتیپموتور

بنزینبدونسربنوعسوخت

عدداکتان92یاباالترعدداکتان

باک
باکپالستیکینوع

50لیترظرفیت
پمپبنزینبرقیپمپببنزین
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رو
ود

 خ
نی

ت ف
عا

طال
ا

ل نهم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 306

سیستم روغن کاری

جدول۹- سیستم روغن کاری
SQRD4G15Bتیپموتور

ظرفیتروغنموتور

نوعروغنموتور

.ازروغنموتورهاییکهدارایمشخصاتذکرشدهدرباالهستند،استفادهکنیدتاموتورخودرو
آسیبنبیند.

.اجازهندهیدکهمیزانوسطحروغنموتورریختهشدهازعالمتحداکثررویگیجروغن
فراتررود.

.موادافزودنیبهروغنموتوراضافهنکنید،درغیراینصورت،موتورآسیبخواهددید.

توجه

API5W -30                API5W-40                   API10W-0 4

4,2-4,3 L  
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رو
ود

 خ
نی

ت ف
عا

طال
ا

ل نهم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22 -   ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.307

سیستم خنک کننده

سیستم جرقه زنی

سیستم تعلیق

ازشمعموتوربامشخصاتذکرشدهاستفادهکنید.	 
دهانهشمعراخودتانتنظیمنکنید.	 

توجه

جدول۱0- سیستم خنک کننده
X22مدلخودرو
رادیاتور با لوله های آلومینیومینوعرادیاتور

مایعخنککننده
حجــممایــعخنــککننــده7/8لیتــرمــیباشــدکــهحــاویآبخالــص
ــرودت ــرب ــهنســبت47:53مــیباشــد.حداکث ــیG11ب ــادهافزودن وم

قابــلتحمــلبــرایضدیــخ40-درجــهســانتیگــراداســت.

جدول شماره ۱۱- سیستم جرقه زنی
SQRD4G15Bمدلموتور

FR7DTCمدلشمعموتور

جدول شماره ۱۲-سیستم تعلیق
X22مدلخودرو

تعلیقمستقلازنوعمکفرسونبهارتفاعغیرقابلتنظیم،تعلیقجلو
دارایفنرلولوکمکفنرتلسکوپیومیلتعادل.

تعلیقمستقلبااکسلپیچشی،ارتفاعغیرقابلتنظیم،دارایفنرلولوتعلیقعقب
کمکفنرتلسکوپی
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رو
ود

 خ
نی

ت ف
عا

طال
ا

ل نهم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 308

سیستم ترمز

سیستم فرمان

مجهز به گیربکس ATمجهز به گیربکس دستیمدلخودرو
)mm(374قطرغربیلکفرمان

هیدرولیکینوعسیستمفرمان

شانهای-پینیونینوعجعبهفرمان

نوعروغنATF III ،روغنراتارسیدنسطحآنبهبینعالیمروغنهیدرولیکفرمان
”MAX“و”MIN“پرکنید.

قابل تنظیم دارای خاصیت جذب ضربهنوعتلسکوپیفرمان

تنظیم قابلیت
غربیلکفرمان

)mm(82. 38باال-پایین
)mm(82. 38جلو-عقب

حرکتی حدود
حداکثرزاویهغربیلکفرمان

525. 1چپ
525. 1راست

جدول ۱4- سیستم ترمز
X22مدلخودرو

ترمز
ترمزدیسکیچرخجلو
ترمزدیسکیوکاسهایچرخعقب

بوسترخالییبوسترترمز

ترمزدستیبااستفادهازکابلهایمکانیکیرویچرخهایعقبترمزدستی

نوعروغنDOT-4.روغنراتارسیدنسطحآنبهمابینعالئمروغنترمز
»MAX«و»MIN«پرکنید.

جدول ۱3- سیستم فرمان

حدود 

حرکتی 

غربیلک 

فرمان

حداکرث زاویه 

گردش فرمان

تعداد دور 

غربیلک فرمان

چرخ بیرون پیچ

چرخ درون پیچ

سمت چپ

سمت راست
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رو
ود

 خ
نی

ت ف
عا

طال
ا

ل نهم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22 -   ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.309

زوایای چرخ ها

چرخ و تایر

جدول ۱۵-زوایای چرخ ها )بدون بار(

مقادیرعنوان
X22مدلخودرو

چرخجلو

̊ 1 ± ̊ 8.85-کمبر

ʹ 45 ± ʹ50.̊ 2کستر

ʹ45 ±  ʹ30̊ 11کینگپین

)یکطرف(ʹ5±ʹ0تواین

ʹ30±ʹ54کمبرچرخعقب

)یکطرف(ʹ10 ± ’5- تواین

m/km 3 ≥انحرافازمسیرمستقیم

جدول ۱۶-چرخ و تایر
X22مدلخودرو

205/55R16مشخصاتتایر
مشخصاترینگ

چرخها باد فشار
و سرد حالت در
)KPa(بدونبار

230چرخجلو
220چرخعقب
420چرخزاپاس

)N.m(10± 110گشتاورپیچچرخ N.m
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رو
ود

 خ
نی

ت ف
عا

طال
ا

ل نهم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 310

جدول ۱۷- ظرفیت مایعات و نوع آن 
نوع ظرفیتنام

QR416AHA8±0.2 LATF SP-IIIروغنگیربکس

QR515MHF8±0.2 LAPI GL-4 75W-90

نسبتاختالطآبومادهشوینده:3.5L20:1مایعشیشهشور

جدول ۱۸- باتری
مدلنام
باتری

ظرفیت مایعات

باتری

12 V, 60 AH
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ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

1
  نمایشگاه 
مرکزی 1

ü
تهران

تهران
1

تهران، انتهای اتوبان ستاری، نرسیده به 
ک 3

ش، پال
تقاطع نیای

021
44604044-45

44604090

2
نمایشگاه 
مرکزی 2 

ü
تهران

تهران
2

ص کرج، 
تهران، کیلومتر 14 جاده مخصو

ب بیمه ایران، کوچه 46
جن

021
44197989 - 90

44197989 - 90

3
تعمیرگاه مرکزی 

ü
تهران

تهران
100

ص کرج، 
تهران، کیلومتر 14 جاده مخصو

ب بیمه ایران، کوچه 46 
جن

021
44197989 - 90

44197989 - 90

4
تعمیرگاه مرکزی 

ü
تهران

تهران
101

مرکز تعمیرات خودرو )مدل 110( و مرکز 
صافکاری و نقاشی : کیلومتر 11 جاده 
ص کرج، روبروی فروشگاه سپه، 

مخصو
انتهای خیابان سی ام 

021
44904191

44904191

5
نیلی

ü
اصفهان

اصفهان
113

ک: خ حکیم نظامي بین چهارراه 
نمایشگاه ی

و پل فلزي - تعمیرگاه: اول جاده شیراز، 
ش،مدیران خودرو

ک آزمای
مقابل شهر

 
نمایشگاه دو: اصفهان، خیابان آتشگاه،بعد از 

ک سپه
ب بان

چهارراه مظاهری،جن

031
نمایشگاه1 : -36243534

36244036 
  تعمیرگاه : 36540200
نمایشگاه2: 37712229

نمایشگاه :36243179
 

6
عباسی-مارکاریان

ü
تهران

تهران
114

ت شرق به غرب، قبل از چهار 
تهران، خ رسال

ک عالئی، پ 8 
ب 

راه مجیدیه، جن
021

22528383
22528384

7
سیدامیر قوامی

ü
گیالن

ت
رش

115
ت، جاده انزلی، بلوار ولیعصر،روبروی 

رش
اتاق بازرگانی

013
33752434 
33753507

33764849

9
ت اله درمانی 

حشم
مطلق

ü
گلستان

گرگان
120

320 ب پل شماره 
خ شهید بهشتي جن

017
 نمایشگاه :32330311 ,

32332462 , 32328936  
 تعمیرگاه: 32366777 ,

32351031

  نمایشگاه :32339291
تعمیرگاه:32351031

10
بهروز میانجی

ü
خراسان شمالی

بجنورد
136

خیابان امام خمینی غربی، بعد از سه راه 
ب نمایندگی ایران خودرو

شاهد، جن
058

32312227-8
32316678

ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 312

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

11
احمد زرنگی پور

ü
کرمان

کرمان
138

نمایشگاه شعبه)1(: کرمان، بلوار شهید 
ک 67

صدوقی، خیابان اتو رفسنجان، پال
 

ش شعبه)2(: 
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

ک12
س،بلوار ترمینال، پال

کرمان،بلوار قد

034
 :)نمایشگاه)1

32532450 - 32523024- 
 :)نمایشگاه)2
 32510012 

 :تعمیرگاه
32518205 - 32517361

32520267

12
ت

محمدرضا حری
ü

س
فار

شیراز
141

پ بنزین
ب پم

خ سلمان فارسي جن
071

37302127
37302116

13
علی امانیان

ü
کرمان

بم
143

نمایشگاه )1( و تعمیرگاه:بم،کمربندی، 
مطهری، خ ابوالفضل
 

ت ا... 
نمایشگاه )2(: ریگان، خیابان ای

خامنه ای

034
)1(: 44321025 

)2(: 09133444889
44317896

14
سید محمد 
میررحیمی

ü
قزوین

قزوین
145

قزوین،دوراهی همدان- بلوار تاکستان 
پ گاز

روبروي پم
028

نمایشگاه : 33564730-31
تعمیرگاه: 33556365

33563311

15
ک رستملو - 

خاچی
علی فخر

ü
تهران

تهران
150

ت خیابان فرجام شرقي 
تهران، میدان رسال

ک388
مقابل خ سراج ، پال

021
77884141 
77869023

77297359

16
ب اهلل 

حبی
فرهادی فر 

ü
همدان

مالیر
152

ت میدان نیروي انتظامي
مالیر-بلوار بعث

081
32222231

32232231

17
محمدرضا میرزایی 

س آبادی
عبا

ü
کرمان

رفسنجان
156

ب  نمایندگی سایپا 
بلوار امام رضا ، جن

034
  نمایشگاه : 34287710-2

تعمیرگاه: 34287711
34283531

18
مصطفی شاپوری

ü
مرکزی

ک
ارا

158
پ بنزین و 

خیابان شریعتی،حدفاصل پم
شورای حل اختالف

086
32247106 
32218080

32230518

19
بهنام رضائی

ü
چهار محال و 

بختیاری
شهرکرد

163
خیابان فردوسی جنوبی ، مجتمع فن آوران 

خیابان اول ساختمان مدیران خودرو
038

32277380
32275089

20
ابذر حیاتی

ü
اردبیل

اردبیل
164

نمایشگاه:میدان جهاد روبروی درمانگاه 
تامین اجتماعی . تعمیرگاه: اردبیل،میدان 

ب جهاد کشاورزی.
جهاد، جن

045
نمایشگاه : 33813289

 
تعمیرگاه: 33823092

33812231
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ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

21
آقاي حسن کمال 

زاده - احمد 
مهندسیان

ü
هرمزگان

س
بندر عبا

168
پ بنزین بالل، 

بلوار امام خمینی مقابل پم
ب مخابرات دیجیتال

جن
076

33661385
33661425

22
عبدالغنی فقیه 

نصیری
ü

مازندران
س

چالو
169

بلوار امام رضا تعمیرگاه کاسپین
011

نمایشگاه :  52250886
 

تعمیرگاه: -52252886
 52253886

52251886

23
فرهاد دشتی

ü
گلستان

گنبد
173

س - میدان بسیج - ابتدای جاده 
گبند کاوو

ت - بعد از ایران خودرو
مینودش

017
33540450

33559414

24
ابراهیم قلي پور

ü
مازندران

آمل
177

س راه 
خیابان تهران )هراز(، نرسیده به پلی

قدیم، روبروی پل روگذر
011

44259821 - 44240555 
44229743

25
علی ثانی حیدری

ü
سیستان 
بلوچستان

زاهدان
180

نمایشگاه )1( و تعمیرگاه: زاهدان،خیابان 
شهید طباطبائی، شهید طباطبائی 9
 

نمایشگاه )2(: زاهدان، خیابان خرمشهر، 
خرمشهر 10

054
نمایشگاه )1( :33515480 , 

تعمیرگاه: 33515490
 

نمایشگاه )2(: 33426467

33513441

26
محمود جاللی

ü
گلستان

گرگان
184

نمایشگاه: گرگان،خیابان شهید 
ب مرکز 

ش،جن
بهشتی،روبروی کوچه ساز

تحقیقات کشاورزی.
 

تعمیرگاه: گرگان، خیابان شهید 
بهشتی،انتهای بلوار جرجان، روبروی 

ت گواه.
شرک

017
نمایشگاه :-32145607

  32177321 
تعمیرگاه: 32145801

نمایشگاه : 32177322
 

تعمیرگاه: 32159228

27
سید معید امامی 

میبدی
ü

خراسان رضوی
مشهد

190
نمایشگاه: مشهد، خیابان تقی آباد، خیابان 
ک 67 -تعمیرگاه: بزرگراه آسیایی 

بهار، پال
ش آزادی 103     

بعد از بیمارستان رضوی، نب

051
 , نمایشگاه : 38053
 38540018-19 

 
تعمیرگاه:36581671-36575025

نمایشگاه : 38590904 
 

 تعمیرگاه:36575026

ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه
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ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

28
سهراب خسروانی 

ü
تهران

تهران
193

شعبه)1(:تهران،-خیابان آزادی بلوار استاد 
ک559

س شرقی پال
معین ابتدای طو

 
س-خیابان 

شعبه)2(:فلکه چهارم تهرانپار
ب آموزشگاه رانندگی 

وفادار شرقی-جن
ک 1056

اتحاد-پال

021
66034660 :)1( 
77126126 :)2( 

66012125 :)1( 
77126172 :)2(

29
عبدالکریم یاسین 

صدری
ü

خوزستان
ماهشهر

204
خوزستان- ماهشهر- انتهاي خیابان امام- به 

طرف جاده هندي جان
061

52320712
52321713

30
ابراهیم کاویانی

ü
مازندران

تنکابن
207

ب 
س، جن

نمایشگاه: تنکابن، خیابان چالو
هتل امپراطور - تعمیرگاه: تنکابن -خیابان 

ب اداره منابع طبیعي
س- جن

چالو

011
نمایشگاه :54274395

 
تعمیرگاه:54275000 

54270101-4/

54270105

31
الهه السادات 
ربیعی هاشمی

ü
سمنان

سمنان
212

نمایشگاه و تعمیرگاه)1(:سمنان، بلوار علم و 
ت. 

ت نف
ت روبروی شرک

صنع
 

ب 
نمایشگاه)2(: گرمسار،-بلوار راه آهن،جن

دانشگاه پیام نور

023
نمایشگاه و تعمیرگاه 

33442623:)1( 
نمایشگاه )2(:34206023

33458992

32
ت صنعتی 

شرک
کشمیر خراسان

ü
خراسان رضوی

مشهد
216

نمایشگاه)1( : حدفاصل چهارراه بیسیم 
ش بهار -12 نمایشگاه 

و میدان بسیج نب
ش بلوار 

)2( و تعمیرگاه: مشهد، نب
ب نمایدگی سایپا

فکوری67،دالوران 11 جن

051
نمایشگاه )1( : 38534704-6

 
 نمایشگاه )2( و تعمیرگاه : 

38221400

نمایشگاه )1( :38534706 
 

نمایشگاه )2( و تعمیرگاه : 
38214703
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ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف
ت مدیران خودرو

ش شرک
س از فرو

ت پ
ش و خدما

ت نمایندگی های فرو
لیس

33
ف

مجید منی
ü

آذر بایجان 
شرقی

تبریز
217

نمایشگاه )شعبه 1(: تبریز، دروازه تهران، 
پ بنزین

 200 متر باالتر از پم
نمایشگاه )شعبه 2(: تبریز، خیابان راه آهن، 
پایینتر از چهارراه قطران، نرسیده به سیلو
تعمیرگاه: تبریز، باالتر از میدان استاد  

 ،C
N

G شهریار )هتل مرمر(، باالتر از جایگاه
ب ورودی اتوبان کسائی.

جن
 

ک(: 
نشانی تحویل خودرو )واحد لجستی

تبریز، بعد از میدان بسیج، نرسیده به میدان 
ش 

ت تال
استاد شهریار)هتل مرمر(، شرک

خودرو ایرانیان
 

ک(: تبریز، 
نشانی )برای ارسال سند و پال

جاده ائل گلی، گلشهر، روبروی برج شهران

041
نمایشگاه 1: 33337070

 
نمایشگاه 2: 34437070

 
تعمیرگاه:36379005

نمایشگاه)1( : 33323654
 

نمایشگاه)2(: 34447437
 

  تعمیرگاه : 33300350

34
چنگیز ابوالقاسمی 

محمود
ü

آذر بایجان 
غربی

ارومیه
218

ارومیه، بلوار شهدا پایین تر از سه راه 
دخانیات پ 678

044
32777996

32773269

35
ابوالفضل ایمانی 

مرز
ü

البرز
کرج

226
کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به 

ک پ 68
میدان دانشگاه ، حصار

0263
4568522-23

4568524

36
ش

اصغر ایرانمن
ü

کرمان
کرمان

227
نمایشگاه : کرمان ، بلوار شیراز ،بعد از 

ک - تعمیرگاه : جاده شرف 
کوچه شماره ی

ت
ت راس

آباد،کوچه قائم  37، فرعی 6، سم

034
نمایشگاه : 32439045 

 
 تعمیرگاه :32739233

32439046

37
حسین زاهدی

ü
اصفهان

اصفهان
228

ب پل خرازی، 
اصفهان، خ امام خمینی، جن

ک قلمستان
مقابل پار

031
33323238

33332903

38
امیر آدابی

ü
قم

قم
229

قم،میدان آزادگان- بلوار شهید بهشتی ، 
روبروی بیمارستان شهید بهشتی

025
36603051 
36636630

36636254

39
فرزاد استخر 

ü
س

فار
ت

مرودش
231

ت، کمربندی بلوار چمران، مجتمع 
مرودش

عرفان
071

43254955
43255374

40
ش طیموری 

کورو
نیا

ü
کهکیلویه و 
بویر احمد

یاسوج
232

یاسوج ، میدان جهاد، بلوار بنسنجان، پایین 
تر از فرعی 7

074
33337477

33337477
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ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

41
کویر خودرو 

سربداران
 

)جعفر راستی 
اول(

ü
خراسان رضوی

سبزوار
233

ش اسد 
نمایشگاه: خیابان اسد آبادی نب

آبادی 5  - تعمیرگاه : سبزوار،ضلع جنوبی 
میدان سربداران

051
نمایشگاه : 44297150

 
تعمیرگاه : 44456300

نمایشگاه : 44297160
 

 تعمیرگاه : 44452017

42
نادر دل افکار

ü
س

فار
شیراز

235
ک روبروی 

امیر کبیر باالتر ازچهارراه ریشم
آتشنشانی

071
38427085 

07138335027
38322254

43
مجید رضا توکلی

ü
خراسان رضوی

ت حیدریه
ترب

237
ت حیدریه، 

نمایشگاه)1(: و تعمیرگاه: ترب
میدان 22 بهمن 

 
ت جام، خیابان امام 

نمایشگاه)2(: ترب
ش امام خمینی 29

خمینی، نب

051
نمایشگاه )1(: 52322580 & 

تعمیرگاه: 52320203
 

نمایشگاه )2(: 52547390

نمایشگاه)1(: 52316585
 

نمایشگاه)2(: 52547395

44
علي طالبي

ü
گلستان

گرگان
240

نمایشگاه اول: گرگان، خیابان کمربندی، 
روبروی اداره کل دامپزشکی
 

نمایشگاه دوم: آق قال خیابان 55 متری- 
ت نمایندگی 

ت راس
بعد از کارخانه دژ-سم

240 طالبی

017
نمایشگاه 1 :32436700 

 
 تعمیرگاه: 32440399

 
نمایشگاه  2: 01794531443

32426713

45
بنیان خودرو زرین

ü
گیالن

ت
رش

244
ت 

نمایشگاه و تعمیرگاه: کیلومتر 5 جاده رش
ب کوچه سعدی

- انزلی، جن
 

ت، پل جانبازان، ابتدای 
نمایشگاه دوم: رش

کمربندی خرمشهر 

013
نمایشگاه &تعمیرگاه:)1( 

34491751-4 
 , 33850333 نمایشگاه)2(: 

33850444 

34491754
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ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

46
آهنی - حیدری

ü
تهران

تهران
246

نمایشگاه شعبه )1(: خ آزادی ،نرسیده به 
میدان آزادی ،روبروی ایران فیلم پ 559 

 
ب 

نمایشگاه شعبه)2(: خیابان فاطمی -جن
وزارت کشور
 

ت- خیابان تیموری، 
 تعمیرگاه)1(:طرش

نرسیده به تقاطع شیخ فضل اله، روبروی فن 
ک 241

ف، پال
آوری شری

 
تعمیرگاه)2(: کیلوممتر 13 جاده قدیم-روبه 

روی دیار خودرو
 

021
نمایشگاه )1( : 66008360

 
6603566-9 

نمایشگاه)2(: 88995300
 

 تعمیرگاه)1( : 66534217-18
 

66281477 : )2(

نمایشگاه)1( : 66053836
 

نمایشگاه)2(: 33794676
 

تعمیرگاه : 66551944

47
محسن مرادی 

میراحمدی
ü

کردستان
سندج

248
نمایشگاه: سنندج، میدان جهاد، روبروی 

ک 
ت گاز. تعمیرگاه: سنندج ، کیلومتر ی

شرک
ب اداره کل دامپزشکی

س راه همدان، جن
پلی

087
نمایشگاه : 33726200 - 

33726201 
تعمیرگاه : 33383146

33383131

48
جهانگیر نارنجی

اصفهان
کاشان

253
ک 

ب راوندی ، روبروی شهر
کاشان ،بلوار قط

صنعتی 
031

 55454174 
55460159

55460159

49
یعقوب و صمد 
رهبران صباغی

ü
آذربایجان 

شرقی
تبریز

259
تبریز، کوی ولیعصر، خیابان خوابگاه، نرسیده 

به فلکه تختی ،تعمیرگاه دقیق
041

33306979 
33314241

33303040

50
محمد غنیان

ü
یزد

یزد
261

نمایشگاه: یزد، میدان باهنر، ابتدای بلوار 
ک مسکن

ب بان
دانشجو، جن

 
تعمیرگاه: یزد، بلوار آزادگان، جاده فرودگاه، 

ب هتل کاروان
جن

035
نمایشگاه : 37252151

 
تعمیرگاه : 37201682

نمایشگاه : 37253152
 

37201681 تعمیرگاه : 

51
علیرضا جمالی

ü
مازندران

بابل
262

بابل، کیلومتر 1 جاده بابل به قائمشهر
011

32257661-2
32251528

52
حسین خواجوندی

ü
البرز

کرج
264

ش 
س، ایستگاه 110 نب

کرج، جاده فردی
س

کوچه 32 روبروی درمانگاه پار
026

36600301
36649545

53
علی اکبر کمیلی

ü
خوزستان

اهواز
265

نمایشگاه اول: اهواز، سه راه خرمشهر، 
خیابان انقالب، روبروی کالنتری شماره 19

 
س،خیابان پهلوان 

نمایشگاه دوم: اهواز،کیانپار
غربی،قبل ازپل شهید صیاد شیرازی

061
نمایشگاه 1:  33799414

 
 نمایشگاه2: 33337540

33799413
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ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

54
حسن پرنده 

خوزانی
ü

اصفهان
خمینی شهر

266
نمایشگاه : خمیني شهر، بلوار شهید اشرفي 

اصفهاني، روبروي داروخانه دکتر هنرجو 
- تعمیرگاه: خمینی شهر-بلوار آزادگان - 

ب سازمان تامین اجتماعی
جن

031
نمایشگاه : 33650186 
تعمیرگاه : 33644482

نمایشگاه : 33656693 - 
تعمیرگاه  : 33644483

55
سید علیرضا 

سیاسی 
ü

خراسان رضوی
مشهد

268
نمایشگاه: مشهد، بلوار وکیل آباد، بعد از 
پل سیدرضی، نرسیده به وکیل آباد23 - 

پ 
تعمیرگاه: مشهد، بلوار صد متری ،بین پم

گاز و میدان خیام

051
نمایشگاه : 36018133 

 
 تعمیرگاه : 37533900 - 

37576606

37528800

56
محمد فاروق آدمی

ü
کردستان

سقز
269

نمایشگاه شعبه)1(:سقز، خیابان 22 
ک سپه،پ 185. تعمیرگاه: 

ب بان
بهمن، جن

ب پاسگاه 
سقز،کیلومتر 2جاده بوکان،جن
ک13.

انتظامی،پال
 

ش: بانه،میدان شورا، جاده 
شعبه )2( فرو

ب هتل آریان
ت، جن

سردش

087
)نمایشگاه1(: 36222048 - 

تعمیرگاه : 36321382
 

34239579 :)2(

36222086 :)1( 
34239580 :)2(

57
اسماعیل بنی 

رستم
ü

گیالن
آستارا

273
نمایشگاه و تعمیرگاه )1(: کمربندی آستارا 
ت اردبیل، روبروی سه راهی باغچه 

به سم
گ شبانه روزی بنی رستم

ب پارکین
سرا، جن

ش ،خیابان امام، خیابان  
نمایشگاه)2(: تال

شهید رجایی، نرسیده به سه راه سید نیکی 

013
نمایشگاه )1(: 44851001-2

 
تعمیرگاه : 44850284

 
نمایشگاه)2( : 44239295 - 

44239248

44850290

58
رصد خودرو
)حامد فرخنده  

حال(
 

آذربایجان 
شرقی

مراغه
274

ب نمایندگی 
ب میدان مادر، جن

مراغه، حن
سایپا

041
37276868

37276871

59
امیر حسین 

الهیاري
ü

خو
کرمانشاه

276
ش نشانی، 

نمایشگاه: کرمانشاه، چهار راه آت
ب تبریزی - تعمیرگاه: 

ش کوچه صائ
نب

ک 
کرمانشاه، خیابان اربابی، باالتر از بان

مسکن

083
نمایشگاه: 38249996

 
 تعمیرگاه : 38258741-2

 نمایشگاه : 38249997 
تعمیرگاه : 38226130
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ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

60
عماد اعتمادی

ü
چهار محال و 

بختیاری
بروجن

278
ش بلوار 

س، نب
بروجن، انتهای بلوار مدر
ساحلی

038
34239281-2

34239280

62
اسماعیل جعفری 

اوزمچلوئی
ü

تهران
شهریار

281
ک اداری 

نمایشگاه:شهریار- روبروی شهر
ش غزل 

ک شهیدعباسپور-نب
ش شهر

-نب
ک 5

ک- پال
ی

 
تعمیرگاه:شهریار-بلوار شهید کلهر-روبه روی 

س غرب-پ 85
تاالر الما

021
نمایشگاه :65321388

 
65321399 

تعمیرگاه :65259960
 

65259961

65327464

63
اسمعیل حیات 

ش
بخ

ü
مازندران

رامسر
284

ب تاالر 
س مفرد، جن

رامسر، خیابان عبا
پذیرایی عرشیا

011
نمایشگاه : 55253893-4 

 
تعمیرگاه :55259448

نمایشگاه : 55253895

64
رسول تشویر 

ü
س

فار
شیراز

285
ننمایشگاه و تعمیرگاه: شیراز، بلوار امیرکبیر، 

ب مخابرات امیرکبیر. نمایشگاه)2(: 
جن

شیراز،خیابان برق،روبروی کوچه 10، 
ساختمان ارشیا

071
نمایشگاه )2(:32320567-9

 
نمایشگاه)1( &تعمیرگاه 

38333114-8:

نمایشگاه : 32341926  
تعمیرگاه  : 38224821

 
نمایشگاه )2(:32320571

65
محمدرضا 
چراغیان

ü
همدان

همدان
286

همدان، ضلع شمالی م امام حسین )ع(
081

32643007
32643004

66
علی محمد 
سالمتیان 

ü
اصفهان

اصفهان
287

نمایشگاه: اصفهان، خیابان جی، روبروی 
مسجد ابر - تعمیرگاه: اصفهان، خیابان امام 

ف، روبروی 
خمینی، بعد از چهارراه شری
خیابان درخشان

031
نمایشگاه :

 33344777- 3337396  
تعمیرگاه : 33320494-5

 نمایشگاه : 33344778

67
علی اصغر روشن

ü
مازندران

بابل
288

نمایشگاه: کمربندي امیرکال - روبروي سایپا 
گ روشن - تعمیرگاه: بابل، کمربندی 

بزر
پ بنزین

ب پم
امیرکال، جن

011
نمایشگاه : 32354527

 
 تعمیرگاه : 32352020

 نمایشگاه :32354529 - 
تعمیرگاه : 32351919

68
حمیدرضا 
صدرزاده

ü
مازندران

آمل
290

نمایشگاه و تعمیرگاه)1(:آمل، کیلومتر 3 
ب ورودی 

جاده آمل به محمودآباد، جن
تاالر برلیان.
 

ب 
نمایشگاه)2(: آمل- خ امام رضا )ع( - جن
ت ایماني( 

پ بنزین )جایگاه سوخ
پم

011
نمایشگاه)1(: 43141198

 
 تعمیرگاه :43141197

 
نمایشگاه)2(:43230408

43140757
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شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
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تپ
شوخدما
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لیس

69
احمد اشرف 

گنجویی
ü

کرمان
کرمان

292
کرمان بلوار مطهری)احمدی سابق( ، 

ک 
ب )فابری

نرسیده به میدان علی ابن ابیطال
سابق(

034
32262300

32235119

70
رسول شفقتیان

ü
زنجان

زنجان
293

 نمایشگاه : م آزادی ، خ کشاورز ، روبروی 
مدرسه دهخدا ، پ 26 -  تعمیرگاه : خیام 

شرقی،روبروی خیابان صدر جهان

024
نمایشگاه: 33364625-6

 
تعمیرگاه : 33324385 , 

33324380

نمایشگاه: 33326599  
تعمیرگاه : 33324336

71
محمدحسین 

فالحی
ü

یزد
یزد

295
نمایشگاه اول:یزد، چهارراه معلم، ابتدای 

بلوار پاکنژاد، بعد از کوچه بیمارستان سوانح 
سوختگی
 

نمایشگاه دوم:یزد،بلوار دانشجو،نرسیده به 
پ بنزین

پم

035
نمایشگاه1: 35260014 

 
 تعمیرگاه : 35263500-2

 
نمایشگاه2: 38277230-2

35253587

72
محمود کریمی 

افشار
کرمان

ت
جیرف

298
ت، میدان انقالب)میدان سپاه(، بلوار 

جیرف
امام رضا

034
نمایشگاه :43310192

 
تعمیرگاه : 43310198

نمایشگاه :43264917
 

73
میالد خودرو البرز
)بهروز کرمی( 

ü
البرز

کرج
299

کرج، خیابان شهید بهشتی،بعد از 
میانجاده،ضلع جنوبی، نرسیده به 45 متری 

ک 758
گلشهر، پال

026
نمایشگاه: 34586891 -

 
 34561007 

تعمیرگاه : 34534760

34586891

74
وجیه اله خادمی

ü
س

فار
آباده

300
س،آباده بلوار آزادی بعد از خوابگاه 

استان فار
دانشگاه آزاد اسالمی 
 

س،ذهبید،کمربندی 
نمایشگاه دوم: استان فار

ب گلزار
اصفهان شیراز،جن

071
نمایشگاه1: 44340687

 
نمایشگاه2: 44455348

44340688

75
حمید سبزواری

ü
سمنان

دامغان
304

ب 
ش،جن

نمایشگاه)2(: دامغان،میدان ورز
ک 203

تعمیرگاه کامیون داران، پال

23
35241048

35241048

76
علی نوری زاده

ü
خراسان رضوی

قوچان
305

ت فاروج-رو بروی 
 بزرگراه آسیایی به سم

ب نمایندگی سایپا
سپاه پاسداران- جن

051
47222771-47239935

47239936
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 جه

ف
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نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمای استفاده از خودروی سواری  X22  -  ف
ت مدیران خودرو

ش شرک
س از فرو

ت پ
ش و خدما

ت نمایندگی های فرو
لیس

77
روح اله غالمزاده

ü
آذز بایجان 

غربی
ارومیه

306
ک 

ب بان
ارومیه-خیابان شیخ شلتوت-جن

سپه ، پ602
044

32369508
32369508

78
علی نوری

ü
خراسان رضوی

گنبد
308

ش سعدی 
نمایشگاه: گناباد، خ سعدی، نب

21 
تعمیرگاه: گناباد، بلوار امام رضا)ع(، بعد از 

C
N

G جایگاه

051
نمایشگاه: 57228900-1  
تعمیرگاه : 57220901-3

57228907

79
مهدی نادری

ü
مازندران

ساری
310

ب رستوران 
ساری، به طرف نکاء ، جن
حاج حسن

011
33283030

33288555

80
اهون آدمی

ü
آذز بایجان 

غربی
مهاباد

311
ک میکاییل

ش پار
مهاباد-میدان کوهسار-نب

044
42444350

42440437

81
خوشروز 

غالمحسینی
ü

اردبیل
مشکین شهر

313
 کنارگذر مشکین شهر به اهر، نرسیده به 

کارخانه آرد
045

نمایشگاه: 32532513 
 

تعمیرگاه : 32532514
نمایشگاه:32532511

82
فرهاد ابدالی

ü
آذز بایجان 

غربی
خوی

315
کیلومتر 2جاده خوی-تبریز--نمایندگی 

مدیران خودرو
044

نمایشگاه: 36441113 
 تعمیرگاه : 36441114

36450303

83
قربان ایری

ü
گلستان

بندر ترکمن
316

بندر ترکمن ابتدای جاده گرگان
017

34482827
34482827

84
محمد شهنوازی

ü
سیستان 
بلوچستان

ش 
خا

318
ش ، تقاطع خیابان سعدی و آزادی

خا
054

33726075
33721107

85
شهرام ناصري

ü
لرستان

خرم آباد
319

خرم آباد میدان امام حسین، کیلومتر 4 
جاده خوزستان

066
33401040

33408020

86
خسرو گودرزی

ü
تهران

تهران
322

تهران-کیلومتر 20 جاده قدیم، نرسیده 
ب نمایندگی 

س-جن
به سه راهی شهر قد

ایران خودرو

021
44991681-3

44985194

87
محمد امین 

توتونچی
ü

کرمانشاه
کرمانشاه

324
کرمانشاه-بلوار نقلیه پایین تر از بیمارستان 

ک 29
امام خمینی پال

083
37297873-6

37297875
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ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

88
حمید رمضانی

ü
قم

قم
325

نمایشگاه و تعمیرگاه:
 

ب 
س -جن

قم-بلوار امین- فلکه ایران مرینو
مدرسه شاهد  
 

025
نمایشگاه: 32921180 - 

32933247 
 تعمیرگاه : 32912585

 نمایشگاه:32928158 

89
ش خواجوند

خدابخ
ü

مازندران
محمود آباد

326
ب نمایندگی 

محمودآباد، بلوار امام، جن
گروه بهمن

011
44734422

44731540

90
خسرو روشنائی

ü
لرستان

الیگودرز
327

ش میدان آزادگان)ضلع 
نمایشگاه:الیگودرز،نب

شمالی(. تعمیرگاه: الیگودرز، بلوار 
شرقی)بلوار شهید رجائی(، بلوار شهید 

روشن، بعد از شهرداری.

066
 نمایشگاه: 43334050

 
 تعمیرگاه : 43324885

91
علی محتشم 

ماهانی
ü

کرمان
کرمان

328
نمایشگاه)1( و تعمیرگاه: کرمان بلوار شهید 
صدوقی، بعد از پل راه آهن، روبروی بلوار 

امام رضا
 

نمایشگاه )2(: سیرجان، بلوار سید جمال 
الدین، روبروی هتل کهکشان

034
نمایشگاه)1(:  32617991-2 & 

تعمیرگاه  : 32617993
 

نمایشگاه)2(: 42268953
 

32617993

93
مهدی صفاری 

شهربابکی
ü

کرمان
سیرجان

330
سیرجان، ابتدای بلوار تهران، روبروی 

پ بنزین 110
ب پم

ک، جن
گمر

034
58449283-4

42239007

95
مسعود کنزوقی

ü
اردبیل

اردبیل
335

ک سپه
ب بان

اردبیل، خیابان جام جم، جن
045

33811620
33811579

96
حسین شکاری

ü
خراسان رضوی

نیشابور
336

ش گلها 
نمایشگاه: نیشابور، بلوار گلها - نب

ب اداره اوقاف 
3 - مجتمع شکاری - جن

پ 
- تعمیرگاه:  بلوار آزادگان - روبروی پم

بنزین صحرانورد

051
نمایشگاه :42218970 

 
تعمیرگاه : 42215700

نمایشگاه :42218973 
 

تعمیرگاه : 42215702

97
ت 

فن آوران صنع
خودرو

ü
گیالن

ت
رش

337
ت ،کیلومتر 3 

نمایشگاه و تعمیرگاه)1(:رش
جاده فومن.
 

ت،خیابان الهیجان، بعد از 
نمایشگاه)2(: رش

سه راه پاستوریزه

013
نمایشگاه & تعمیرگاه 

33593888:)1( 
نمایشگاه)2(: 33832406 - 

33832831

33592014
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نمایندگی 

س
آدر
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تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

98
جمشید پهلوان

ü
مازندران

قائمشهر
338

نمایشگاه و تعمیرگاه )1(:قائم شهر، کیلومتر 
 2 جاده سوادکوه

نمایشگاه)2(: قائمشهر، میدان امام ، بعد از 
ب 

پ بنزین شعبانی ،روبروی قائمیه، جن
پم

پل عابر پیاده . 

011
نمایشگاه)1(:  58480320 - 

  42283185
تعمیرگاه :  58480321

 
نمایشگاه)2(:42259898

نمایشگاه)1(:42283185
 

نمایشگاه)2(: 42259898

99
نوید پورسعید

ü
تهران

تهران
342

ش 
نمایشگاه )1( و تعمیرگاه: نیای

غرب-کندرو ستاری-بعد از خروجی ستاری 
ش 

جنوب-خ شقایق-انتهای کوچه ششم-نب
پ بنزین

پم
 

نمایشگاه)2(: سعادت آباد ،پایین تر از م 
کتاب،خ کوهستان- خ احسان جنوبی پ 22

ک خیابان  
نمایشگاه )3(: میدان ون

مالصدرا0پ 25

021
نمایشگاه)1(:44874265

 
تعمیرگاه :44874263

 
نمایشگاه)2(: 22342717

 
نمایشگاه)3(:88059017

 

نمایشگاه)1(: 44874379
 

نمایشگاه)2(: 22342669
 

نمایشگاه )3(:88059018

101
محمد توده دهقان

ü
البرز

هشتگرد
349

ت میدان 
ت به سم

هشتگرد-میدان صنع
ک مادر

بسیج- بعد از پار
026

44229816
44225552

102
اسداهلل خواجه وند 

بدیعی
ü

تهران
تهران

350
ش 

س از فرو
ش و خدمات پ

شعبه)1(: فرو
ت 

:خیابان انقالب ، پل چوبی به سم
ت 

ت راس
بهارستان، انتهای پل ،سم

 
ش: تهران، خیابان شریعتی، 

شعبه)2(: فرو
ک مسکن، 

ب بان
پایین تر از بهار شیرازی، جن
ک 326

پال

021
نمایشگاه : 77527512 - تعمیرگاه 

77527518 : 
 77623168-77608589
 -77680547-77680546

77680548

103
افسون لطفی پور

ü
تهران

تهران
353

ک، خیابان میرزا 
شعبه )1(:تهران، میدان پون

ک 68
بابائی، پال

 
ش 

ت تیر، بلوار دان
شعبه)2(:کرج، چهارراه هف

ب 
آموز، نرسیده به چهارصد دستگاه، جن

ک قوامین
بان

021
شعبه )1(: 44407070

 
شعبه )2(: 02632752032

شعبه)1(: 44481664
 

شعبه )2(: 02632747606

104
خسرو داوری

ü
تهران

تهران
354

ت، 
نمایشگاه و تعمیرگاه: تهران، میدان رسال

ش خیابان الزهراء، 
خیابان نیروی دریائی، نب

ک 113
پال

021
نمایشگاه :77091086-7

 
تعمیرگاه : 77091014-15

77226773
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تپ
شوخدما
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لیس

105
ت 

هادی حق پرس
مجاوری

ü
مازندران

ساری
355

ساری، کمربندی غربی، 300متر بعد از 
دانشگاه علوم پزشکی

011
33360330

33361581

106
خودرو مهر بهنمیر 

ü
مازندران

بابلسر
356

بابلسر، بعد از نیروی هوائی، بهنمیر، منطقه 
کاله، نمایندگی مدیران خودرو 

011
35751133-5

35751888

107
غفار خالدی

گلستان
کالله

357
گلستان، کالله، بلوار شهید مدنی، مدنی 19

017
35420410

35420410

108
محمد زکی خانی

س
فار

فیروز آباد
358

س، فیروزآباد، خ 22 بهمن، روبروی 
فار

ک ولیعصر 
پار

071
38733500

38733600

109
رضا نیکزاد 

جمنانی
ü

مازندران
قائمشهر

360
نمایشگاه و تعمیرگاه)1(:قائم شهر، جاده 

ساری، بلوار جهان پهلوان سلیمی، روبروی 
رستوران چاپار
 

نمایشگاه)2(: جاده جویبار به قائمشهر 
ب نمایندگی ایران 

روبروی میدان بار جن
خودرو

011
نمایشگاه  & تعمیرگاه )1(: 

42041286 
نمایشگاه )2(: 42532556 , 

42532557

42044834

110
روح اهلل شریفی

ü
س

فار
المرد

361
نمایشگاه اول:المرد، بلوار شهید مطهری
نمایشگاه دوم: بوشهر،بندر کنگان، روبروی  

حالل احمر

071
نمایشگاه 1: 52722433

 
نمایشگاه 2: 37235947

52722433

111
فاضل رنجبران

ü
آذربایجان 

شرقی
سراب

362
سراب، جاده اردبیل، روبروی اردوگاه شهید 

ب نمایندگی سایپا
فهمیده، جن

041
43234242

43220187

112
ت امیر خودرو

شرک
 

ü
یزد

یزد
363

ت 
یزد، بلوار آزادگان، میدان صنع

035
نمایشگاه: 37212612

 
تعمیرگاه : 37213333 , 

37211811

نمایشگاه: 37204444
 

تعمیرگاه : 37237911

113
امیرحسین 
محسنیان

ü
تهران

تهران
364

ت، 
تهران، خیابان پاسداران، خیابان دول
ک 135

تقاطع خ دیباجی، پال
021

22766632-41
22584127

114
مجید و رضا 

خسروانی
ü

سمنان
سمنان

365
س، بلوار 15 خرداد، 

سمنان، میدان قوم
ب خیابان خودکفائی

جن
023

نمایشگاه & تعمیرگاه :33303333
33304444
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نام نمایندگی
M

V
M 
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شهرستان
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نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
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س
فک

ش
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ش و خدما
ی فرو

منایندگ
ش

س از فرو
ت پ

ی خدما
منایندگ

w مراجعه نمایید 
w

w.m
vm

co.ir ت
سای

ش به وب
س از فرو

ت پ
ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

115
آسیا خودرو

ü
تهران

تهران
366

س،اول 
نمایشگاه )1(: تهران،چهارراه تهرانپار

ک1832
جاده آبعلی،پال

 
نمایشگاه )2(: تهران، خ 17 شهریور، پایین 
ک 965

گ، ایستگاه خاقانی، پال
تر از پل آهن

 
ت آبعلی،نرسیده 

نمایشگاه)3(: رودهن،به سم
به رستوران قلمستان

021
نمایشگاه)2(: 33023117-118

77708029 
نمایشگاه)3(:76516383

116
ک زهرابی

وانی
ü

تهران
تهران

367
نمایشگاه)1(:تهران، پیروزی، ابتدای سی 

متری نیروی هوائی،روبروی ایستگاه 
ک 7. نمایشگاه)2(و 

BRT پیروزی، پال
تعمیرگاه: تهران، خیابان دماوند،باالتر سه 
س-خیابان اتحاد، کوچه پنجم 

راه تهرانپار
ک 27

شرقی، پال

021
نمایشگاه )1(:77421262 - 

77421263 
نمایشگاه)2(:77788802

 
تعمیرگاه : 77340902 - 

76791893 

نمایشگاه:77981357
 

نمایشگاه &تعمیرگاه 
76791893:

117
محمود افتخار

ü
تهران

تهران
368

نمایشگاه شعبه )1(تهران، میدان آرژانتین، 
ک سوار بیهقی،ضلع شرقی 

داخل پار
ک10 

پال
 

نمایشگاه شعبه )2(:تهران ،شهرری-میدان 
بسیج-سه راه ورامین-پ364

021
نمایشگاه)1(:86031860

 
86031862 

نمایشگاه)2(:55927242
 

55927904

88175341

118
حمیدرضا و حامد 

شکاری
ü

تهران
تهران

370
نمایشگاه: تهران،میدان امام حسین، خیابان 

ک 
دماوند،روبه رو ایستگاه فرودگاه، پال

 .1161 
تعمیرگاه: تهران،میدان امام حسین،خیابان 

ک 254
دماوند،خیابان اقبال الهوری، پال

021
نمایشگاه: 77558155-6

 
تعمیرگاه : 33301280 - 
33328196 - 33347156

نمایشگاه: 77558156
 

تعمیرگاه : 33328196

119
محدحسین 

قناعتی
س

فار
کازرون

371
کازرون،کیلومتر 6 جاده شیراز، بعد از 

دانشگاه شیراز
071

42222062
42221726

120
مهیار جهانگیر

ü
اصفهان

کاشان
372

کاشان،میدان بسیج،بلوار شهدا،خیابان نبی 
ک فتح المبین

اکرم،شهر
031

نمایشگاه:55505335 - 
55505336 

تعمیرگاه : 55505338

55505337
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ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما

ت اطالعا
ت دریاف

 جه

ف
ردی

نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

121
حمیدرضا فرخنده 
بی ابنوی، علیرضا 

فتاحی

ü
تهران

تهران
374

تهران،سه راه آذری،بعد از پل ساوه،
ت شیر  

- ابتدای 45 متری زرند،به سم
ک221

پاستوریز،پال

021
66612005-6 
66651014 
6604660

66612006

122
 زایر اومالی

ü
مازندران

نکاء
375

ب نمایندگی ایران 
نکاء، خیابان انقالب،جن

خودرو
011

34745700
34741100

123
فرخ ترابی

ü
سمنان

شاهرود
376

ش 
شاهرود،میدان امام رضا،بلوار امام رضا،نب

خیابان امام رضا ششم
023

32221185
32229774

124
مهدی خیری

ü
البرز

کرج
377

کرج،میدان آزادگان،بلوار مالصدرا، میدان 
ک 617

نبوت،پال
026

34451380
34451358

126
سید علیرضا 

نجفی گل
ü

خراسان رضوی
مشهد

379
ش 

ش،نب
نمایشگاه: مشهد، خیابان کوش

ک 364
ش 24، پال

کوش
 

تعمیرگاه: مشهد، ابتدای جاده قدیم نیشابور، 
ت ایران گاز

ب شرک
خ سد طرق، جن

051
نمایشگاه:33448000-1

 
تعمیرگاه : 33210420-1

نمایشگاه: 33419580
 

تعمیرگاه : 33210131

127
سوالی دهانی

ü
سیستان 
بلوچستان

ایرانشهر
380

ایرانشهر،کیلومتر 4 جاده بمپور، مقابل 
بیمارستان ایران

054
نمایشگاه: 37212232

 
تعمیرگاه :37212253

37212040

128
محمد عابدزاده

ü
خراسان جنوبی

س
طب

381
ت اله واعظ طبسی

س،میدان آی
طب

056
32817372

32125233

129
سیدمسعود 
جمشیدیان

ü
همدان

نهاوند
382

ب 
نهاوند، منطقه 1جاده بروجرد، جن

بیمارستان علیمرادی، روبروی سردخانه 
ک 1

دولتی، پال

081
نمایشگاه & تعمیرگاه :33217510

 
33217341

131
 محسن نیساری

ü
یزد

میبد
384

س، 400 متر بعد از 
میبد، بلوار مدر

نمایندگی مدیران خودرو
035

32326162
32326162

132
پرویز آبگون

ü
هرمزگان

رودان
385

رودان ، بلوار انقالب ،بعد از مسجد جامع ، 
نمایندگی مدیران خودرو

076
42885860

42885860

133
ش کریم پور

سیاو
ü

خوزستان
آبادان

386
آبادان، ایستگاه 10، روبروی دادگستری 

آبادان، بین بهار90 و 91
061

53258352
53258354
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ش
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vm
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ت کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدما
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 جه

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

134
حسن عزیزی

ü
گیالن

الهیجان
387

الهیجان ،میدان انتظام روبروی ستاد نیروی 
انتظامی

013
42234063

42234063

135
حمید قاسمی

ü
آذز بایجان 

غربی
نقده

388
نقده، بلوار آزادی ،نرسیده به میدان دفاع 

M
V

M س، نمایندگی
مقد

044
 35663379 
35673550

35673551

136
مسعود نوح جاه

ü
لرستان

بروجرد
389

ش 
ت اله کاشانی شمالی نب

بروجرد،خیابان آی
خیابان فروردین 

066
42624796

42624705

137
رامین اوسیوند

ü
خوزستان

دزفول
390

ش نشانی-بین 
دزفول-خیابان 45 متری آت

کشاورز و سجاد
061

42236404
42236411

138
محمدرضا 
میرزاکرمی

ü
ایالم

ایالم
391

ایالم،بلوار شهید بهشتی، روبروی بهزیستی 
M

V
M نمایندگی،

 
ب 

تعمیرگاه:ایالم، میدان امام حسن، جن
نمایندگی ایران خودرو

084
32247218 

تعمیرگاه : 32247236
32229826 

139
فضل اهلل گالبی

ü
اصفهان

شهر رضا
392

نمایشگاه: شهرضا،میدان امام خمینی،ابتدای 
خیابان خمینی،
 

.M
V

M ک کشاورزی، نمایندگی
روبه روی بان

 
ک 

تعمیرگاه: شهرضا،اول جاده شیراز،شهر
ب نمایندگی کرمان موتور

امیرکبیر، جن

031
نمایشگاه :53500457

 
تعمیرگاه : 53287415

نمایشگاه:53500457
 

تعمیرگاه : 53287415

140
علی متوسل

ü
خوزستان

بهبهان
393

ش کوی رضوان
بهبهان،میدان محسنی، نب

061
52730971-2

52730973

141
دانیال مزرعه

ü
خوزستان

اهواز
394

اهواز،بلوار بهبهانی، بین فلکه پاداد و فلکه 
ت استان

ک مل
ب سرپرستی بان

جمهوری، جن
061

35537943
35526842

142
محمدباقر بخشی

ü
مازندران

ساری
395

ساری،ابتدای بلوار پاسداران،بعد از گارد 
ش کوچه دکتر 

جنگل،روبروی کوی ارم، نب
شهیدی

011
33343556

33348776

143
ش

محمدرضا آذرخ
ü

سیستان 
بلوچستان

زاهدان
396

زاهدان،میدان 15 خرداد،ابتدای میرزای 
ک ملی

شیرازی، روبروی بان
054

33445110
33414325
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نام نمایندگی
M

V
M 

استان
شهرستان

 کد
نمایندگی 

س
آدر

کد شهر
تلفن

س
فک

ل دهم
ص

راهنمایاستفادهازخودرویسواریX22  -  ف
تمدیرانخودرو

ششرک
سازفرو

تپ
شوخدما

تنمایندگیهایفرو
لیس

144
احمد غالمی 

گیفانی
ü

حراسان شمالی
شیروان

397
ش چهارراه 

شیروان، بلوار امام خمینی، نب
قائم

058
36222178

36236146

145
محمدرضا حاجی 

پور
ü

خراسان جنوبی
بیرجند

398
ش 

نمایشگاه)1( : بیرجند، بلوار امام رضا، نب
امام رضا 18

 
ش 

س، نب
نمایشگاه )2(: بیرجند، بلوار مدر

س 53
مدر

056
نمایشگاه)2(: 32421888

 
 32371119 
32371118

نمایشگاه)2(: 32423569

146
امراله گودرزی

ü
تهران

تهران
399

تهران، میدان جمهوری،خیابان 
ک 762

جمهوری،تقاطع رودکی، پال
021

66430048
66430238

147
س نجفی

عبا
ü

سیستان 
بلوچستان 

زابل
402

نمایشگاه: زابل،بلوار امیرالمومنین،نرسیده به 
ب تعاونی مرغداران

فلکه رستم، جن
054

39563216
39563218

148
علی قاسمی

ü
اصفهان

ف آباد
نج

403
ک 

ف آباد، شهر
نمایشگاه: جاده اصفهان-نج

ش بلوار ابوذر
ت، نب

گلدش
031

42235019-21
42235023

149
ممتاز ضیاء

ü
آذربایجان 

غربی
ارومیه

404
نمایشگاه: ارومیه،خیابان شهید باهنر،روبروی 

خیابان معلم
044

33462956
33251209

150
سلمان حیاتی

ü
اردبیل

اردبیل
405

اردبیل،مابین ایستگاه سرعین و چهارراه 
ش کوچه سماء

حافظ نب
045

33251208
33251209
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