به نام خدا
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دفترچه راهنمای استفاده از
خودروی سواری
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پیشگفتار

پیشگفتار
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بابت خرید خودروی جدید مدیران خودرو از شما متشکریم .افتخار ما بهکارگیری مهندسی پیشرفته ،کارآیی ممتاز و صرفه اقتصادی عالی در هر یک از
تولیداتمان است.
دفترچه راهنمای حاضر ،کلیه عملکردها و قابلیتهای خودروی جدید شما را توضیح میدهد .جهت استفاده و نگهداری صحیح از خودروی خود ،لطفا
محتویات این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.
پس از مطالعه ،دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگهداری کنید .در صورت فروش و واگذاری خودرو ،جهت استفاده مالک جدید از اطالعات
دفترچه ،آن را به همراه خودرو تحویل او دهید .کلیه اطالعات و محتویات این دفترچه در مورد خودروی تولید شده در حال حاضر مصداق دارد .حق هر گونه
تغییر در طراحی و ویژگیهای آن بدون اطالع قبلی برای شرکت مدیران خودرو محفوظ است.
این دفترچه برای کلیه مدلهای این نوع خودرو تدوین شده است و شامل آموزش قابلیتها و امکانات خودرو میباشد .بنابراین احتماال به مواردی در خصوص
برخی تجهیزات برخورد خواهید کرد که خودروی شما به آنها مجهز نباشد.
بسته به مدل خودروی شما ،بعضی از توضیحات و تصاویر این دفترچه احتماال با خودروی شما متفاوت خواهد بود.
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با ارایه خدمات با کیفیت باال و حرفهای در خدمت شما هستند.
به یاد داشته باشید که نمایندگیهای مجاز ،خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری میشناسند و دارای تکنسینهای آموزشدیده بوده و قطعات یدکی اصلی
آنها ،تضمینی برای کسب رضایت شماست .جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به وبسایت ما مراجعه کنید.
آدرس وب سایت ماwww.mvmco.ir :
کلیه حقوق این اثر محفوظ است .تکثیر یا کپیبرداری تمام و یا بخشی از آن ،بدون مجوز کتبی شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع میباشد.
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فهرست

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

صفحه

بخش
1

معرفی

1

2

داشبورد

13

3

نحوه استفاده

29

4

روشن کردن و راهاندازی

85

5

امکانات خودرو

119

6

موارد اضطراری

171

7

خدمات مشتریان

199

8

جداول سرویس

203

9

اطالعات فنی خودرو
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فهرست تصویری
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صفحه 49
درب باک
صفحه 151
چراغ پارک عقب
چراغ راهنمای عقب صفحه 152
صفحه 239
چراغ عقب
صفحه 238
چراغ ترمز
چراغ مهشکن عقب صفحه 153

c.ir

آینه بغل
درب

صفحه 140
صفحه 33

چراغ راهنمای روی گلگیر صفحه 241

چرخ

صفحه 173

چراغ مهشکن جلو

صفحه 153
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چراغ ترمز وسط
گرمکن شیشه عقب

صفحه 238
صفحه 135

برف پاککن عقب

صفحه 144

الستیک زاپاس

صفحه 173

چراغ پالک

صفحه 240

سنسور دنده عقب

صفحه 105

برف پاککن جلو

صفحه 142

درب موتور

صفحه 47

صفحه 151
چراغ جلو
صفحه 152
چراغ راهنمای جلو
صفحه 151
چراغ پارک
چراغ رانندگی در روز صفحه 23

فهرست تصویری

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT
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دسته برف پاککن
کلید گرمکن صندلی
سیستم صوتی
ایربگ سرنشین جلو

صفحه 144
صفحه 149
صفحه 121
صفحه 62

ایربگ راننده

صفحه 62

دستگیره درب راننده

صفحه 33

کلید چراغ مهشکن جلو
کلید چراغ مهشکن عقب
کلید فالشر

صفحه 153
صفحه 153
صفحه 172

مجموعه کلیدهای درب راننده صفحه 44
صفحه 86
سویچ
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فندک

صفحه 159

جعبه داشبرد

صفحه 166

برق اضطراری

صفحه 158

c.ir
غربیلک فرمان

صفحه 39

دکمه کنترل سیستم صوتی صفحه 130

بوق

صفحه 40

صفحه کنترل تهویه مطبوع

صفحه 131

دسته دنده

صفحه 90

اهرم ترمز دستی

صفحه 95

کنسول وسط

صفحه 167

زیر سیگاری جلو

صفحه 159

صفحه کیلومتر شمار

صفحه 14

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

صفحه 155

کلید تنظیم نور صفحه کیلومترشمار صفحه 155
صفحه 140
کلید تنظیم آینه بغل
صفحه 152
دسته راهنما
صفحه 151
کلید چراغ جلو
صفحه 155
کلید چراغ صفحه کیلومترشمار

فهرست تصویری

چراغ سقف عقب

صفحه 156
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کمربند ایمنی عقب صفحه 51
صندلی جلو

صفحه 145

کمربند وسطی عقب صفحه 55
زیر سیگاری عقب صفحه 159
صندلی عقب

صفحه 146
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سان روف

صفحه 163

چراغ سقف جلو
جا عینکی
کلید سانروف

صفحه 155
صفحه 168
صفحه 163

آفتابگیر

صفحه 162

آینه داخل

صفحه 136

کمربند ایمنی جلو

صفحه 51

طاقچه عقب

صفحه 170
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معرفی

فهرست

W Wنحوه خواندن این دفترچه
YYجدول محتویات
YYفهرست تصویری

صفحه
2

2
2

W Wعالیم به کار رفته در این
کتابچه
W Wبازدید خودروی نو
YYکارت تحویل خودرو
YYگواهی رسید مشتری

صفحه
3
4

c.ir
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W Wخدمت مشاوره اختصاصی
YYخدمت مشاوره اختصاصی

صفحه
8
9

نحوه خواندن

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

نحوه خواندن این دفترچه

دو روش جهت دستیابی شما به اطالعات
مورد نیازتان در این دفترچه وجود دارد که
راهنمایی مختصری درباره این دو روش ارایه
میشود:
جدول محتویات
این کتابچه راهنما دارای یک جدول یا
فهرست اصلی (صفحه  )IIIبرای معرفی بخشها
و فصلهای اصلی آن است .در هر بخش نیز
اطالعات جزییتری از اجزا و قطعات مهم مرتبط
با آن بخش در دسترس میباشد.
با جستوجو در جدول یا فهرست اصلی،
بخش یا فصلی از کتابچه را که دارای اطالعات
مورد نیاز شما میباشد ،مشخص کنید و سپس
با مراجعه به صفحه فهرست همان فصل ،محل
دقیق و شماره صفحه مورد نظر خود را پیدا کنید.
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فهرست تصویری
در این دفترچه تصاویر زیادی که شما را قادر
به داشتن یک شناخت بهتر از خودرو میکند،
تدارک دیده شده است.

عالیم
عالیم به کار رفته در این کتابچه

عالیم زیر جهت جلب توجه شما نسبت به
برخی اطالعات مهم و ویژه به کار برده شدهاند .به
منظور به حداقل رساندن ریسک خطرات ،نکات و
راهنماییهای قید شده در این هشدارها را قبل از
اقدام به رانندگی با دقت مطالعه کنید.

هشدار

احتیاط

بیانگر وضعیت پرخطر بالقوهای
است که در صورت عدم توجه،
باعث وارد آمدن خسارت به
خودرو و تجهیزات آن و کاهش
عمر مفید خودرو خواهد شد.
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بیانگر یک وضعیت پرخطر
بالقوهای است که در صورت
عدم توجه ،باعث خسارتهای
مالی ،جراحات بدنی و یا حتی
مرگ میشود.

عالمت ایمنی
و هشدار

هرگز انجام ندهید
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هشدارها و احتیاطهای موجود در این
دفترچه در ارتباط با ایمنی شخصی و نگهداری
و حفظ خودرو حایز اهمیت هستند .اطمینان
داشته باشید که خودتان و سرنشینان خودرو،
اصول و دستورات را به دقت مراعات میکنند.
چرا که عالوه بر رانندگی دلپذیر ،کمک میکند
تا خودروی شما نیز در شرایط بهتری بماند.

c.ir

3

بازدید خودروی نو
بازدید خودروی نو

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT
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قبل از خرید خودرو ،نمایندگی مجاز مدیران خودرو ،خودروی شما را بر طبق ضوابط و آییننامه مورد بازدید قرار داده است .فروشنده پس از ثبت زمان
تحویل خودرو ،اسناد آن را به گواهی رسید مشتری پیوست میکند .قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما ،نمایندگی مجاز آموزشهایی راجع به عملکرد
کلی خودرو و یک سری اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگیها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو بر طبق کارت تحویل خودرو ،ارایه خواهد داد.
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بازدید خودروی نو
کارت تحویل خودرو
طبقهبندی

عملکرد
کلی

موارد مورد بررسی

ردیف

ww
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تایید عملکرد

1

موتور

2

روغن موتور ،مایع ترمز ،روغن هیدرولیک ،مایع خنککننده ،باتری ،مایع شیشهشوی

بله

3

شماره شاسی ( ،)VINشماره موتور ،پالک شناسایی

بله

خیر

4

مجموعه سویچهای خودرو

بله

خیر

5

چراغهای جلو ،چراغهای راهنما ،چراغهای مهشکن ،چراغهای داخلی ،چراغ ترمز ،چراغ
دنده عقب ،چراغ عقب ،چراغ مطالعه ،چراغ روی درب ،چراغهای روی داشبورد

بله

خیر

6

شیشه جلو و رنگ بدنه

بله

خیر

7

سرعتسنج ،دورسنج و کیلومترشمار

بله

خیر

8

الستیک زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه راهنما

بله

خیر

9

صندلی ،کمربند ایمنی ،فندک ،کلید کولر ،جعبه داشبورد و آفتابگیر

بله

خیر

10

شیشه باالبرها ،آینه بغل ،برف پاککنها ،شیشهشورها ،بوق ،سانروف ،سیستم کمکی
پارک ،تلفن ،رادیو و پخش و آنتن

بله

خیر
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بله

خیر
خیر

5

بازدید خودروی نو

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

کارت تحویل خودرو

ارایه
اطالعات
اولیه درباره
نحوه استفاده

1

لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  93و باالتر

بله

خیر

2

نحوه استفاده از خودرو در دورهی آببندی

بله

خیر

3

عملکرد کلید چراغهای خودرو

بله

خیر

4

آموزش و شناخت چراغهای اخطار

بله

خیر

5

جداول زمانی و کیلومتری سرویسها

بله

خیر

6

سرویسهای تابستانه و زمستانه

بله

خیر

7

شناخت کامل از سیستم خنککننده و مایع خنککننده

بله

خیر

8

استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع

بله

خیر

9

احتیاطهای الزم در زمان استارت

بله

خیر

10

استفاده صحیح از سیستم صوتی

بله

خیر

11

استفاده صحیح از سانروف

بله

خیر
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امضا مسوول فروش:
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تاریخ:

امضا مشتری:

تاریخ:

بازدید خودروی نو
گواهی رسید مشتری
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نوع خودرو ..................................................................................................................... :مالک.............................................................................................................................. :
شماره شاسی خودرو ( .................................................................................. :)VINآدرس............................................................................................................................. :
شماره موتور یا گیربکس........................................................................................... :
E-Mail: .............................................................................................................
شماره ثبت خودرو ........................................................................................................ :تلفن................................................................................................................................ :

مهر نمایندگی:
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امضا نمایندگی............................................................................................................. :

موارد زیر تحویل اینجانب شده است:
• خودرو
• دفترچه راهنمای مشتری
• فرم بازدید قبل از تحویل

تاریخ تحویل ................................................................................................................. :امضا مالک...................................................................................................................... :
امضا نمایندگی.............................................................................................................. :

7

مشاوره

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

خدمت مشاوره اختصاصی

نمایندگی مجاز مدیران خودرو در طول
مراحل خرید خودرو ،یک نفر راهنمای مخصوص
را جهت ارایه مشاوره اختصاصی به شما ،در نظر
خواهد گرفت .اگر سوالی در مورد خودرویتان
دارید ،با او مشورت کنید.
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مشاوره

c.ir

asi
coe
le
تاریخ و امضا مشتری:
تاریخ و امضا مشاور:

9

نسخه اول مخصوص نمایندگی
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•در صورت عدم رضایت مشتری از مشاور ،مشتری امکان انتخاب مشاور
خدمت مشاوره اختصاصی
دیگر را دارد
تاریخ خرید............................... :
نام مشتری........................................... :
نوع خودرو -3 ................................ :ارزیابی مشاور اختصاصی (اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در غیر
نام نمایندگی........................................ :
این صورت “ ”Xبگذارید).
شماره شاسی............................................................. :
مشاور توانایی پاسخگویی به کلیه سواالت مشتری را دارد
موارد زیر باید توسط مشتری تایید شوند:
 -1بازدید و تحویل خودرو (اگر جواب مثبت است ،عالمت “√” و در غیر این • مشاور تنها فرد تایید شده از سوی نمایندگی جهت پاسخگویی به
سواالت مشتری است
صورت “ ”Xبگذارید).
•ارایه آموزش اولیه نحوه استفاده به مشتری و انجام بازدید در زمان تحویل • رفتار مناسب در طول ارایه خدمت
• ارایه توضیحات دقیق و مستند جهت رفع شکایت مشتری
•آموزش شرایط گارانتی به مشتری
• ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ادواری
•آموزش احتیاطهای الزم رانندگی به مشتری
• ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ساالنه
•آموزش اهمیت سرویسهای منظم و ارایه جداول سرویسهای ادواری
•آموزش اهمیت انجام سرویسهای ادواری در نمایندگیهای مجاز • همآهنگی جهت انجام به موقع سرویس
•یادآوری انجام سرویسهای ادواری و آیتمهای آن به مشتری
مدیران خودرو
• سایر خواستههای مشتریان
•ارایه دفترچه راهنمای مشتری و یادآوری جهت مطالعه آن به مشتری
•ارایه شماره تلفن امور مشتریان و تشریح نحوه ارتباط با آن به مشتری  -4کارت ویزیت مشاور
 -2ارایه خدمات مشاوره اختصاصی (اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در
غیر این صورت “ ”Xبگذارید).
کارت ویزیت مشاور
•تعیین یک نفر مشاور اختصاصی به مشتری
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مشاوره
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تاریخ و امضا مشتری:
تاریخ و امضا مشاور:

11

نسخه دوم مخصوص مشتری
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•در صورت عدم رضایت مشتری از مشاور ،مشتری امکان انتخاب مشاور
خدمت مشاوره اختصاصی
دیگر را دارد
تاریخ خرید............................... :
نام مشتری........................................... :
نوع خودرو -3 ................................ :ارزیابی مشاور اختصاصی (اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در غیر
نام نمایندگی........................................ :
این صورت “ ”Xبگذارید).
شماره شاسی............................................................. :
مشاور توانایی پاسخگویی به کلیه سواالت مشتری را دارد
موارد زیر باید توسط مشتری تایید شوند:
 -1بازدید و تحویل خودرو (اگر جواب مثبت است ،عالمت “√” و در غیر این • مشاور تنها فرد تایید شده از سوی نمایندگی جهت پاسخگویی به
سواالت مشتری است
صورت “ ”Xبگذارید).
•ارایه آموزش اولیه نحوه استفاده به مشتری و انجام بازدید در زمان تحویل • رفتار مناسب در طول ارایه خدمت
• ارایه توضیحات دقیق و مستند جهت رفع شکایت مشتری
•آموزش شرایط گارانتی به مشتری
• ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ادواری
•آموزش احتیاطهای الزم رانندگی به مشتری
• ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ساالنه
•آموزش اهمیت سرویسهای منظم و ارایه جداول سرویسهای ادواری
•آموزش اهمیت انجام سرویسهای ادواری در نمایندگیهای مجاز • همآهنگی جهت انجام به موقع سرویس
•یادآوری انجام سرویسهای ادواری و آیتمهای آن به مشتری
مدیران خودرو
• سایر خواستههای مشتریان
•ارایه دفترچه راهنمای مشتری و یادآوری جهت مطالعه آن به مشتری
•ارایه شماره تلفن امور مشتریان و تشریح نحوه ارتباط با آن به مشتری  -4کارت ویزیت مشاور
 -2ارایه خدمات مشاوره اختصاصی (اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در
غیر این صورت “ ”Xبگذارید).
کارت ویزیت مشاور
•تعیین یک نفر مشاور اختصاصی به مشتری
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نمای A
 -1دسته چراغ
 -2صفحه کیلومترشمار
 -3دسته برف پاککن
 -4دریچه گرمکن شیشه جلو
 -5دریچه مرکزی تهویه مطبوع
 -6کلید تنظیم دریچه مرکزی
 -7رادیو و پخش
 -8ایربگ سرنشین جلو
 -9چراغ سیستم ضد سرقت
 -10سنسور آفتاب
 -11دریچه گرمکن شیشه درب
 -12دریچه کناری تهویه مطبوع
 -13کلید تنظیم دریچه کناری
 -14جعبه داشبورد
 -15جعبه پول خرد و فندک
 -16اهرم کاپوتکش
 -17کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
 -18کلید تنظیم نور صفحه کیلومترشمار
 -19کلید تنظیم آینه بغل

نمای داشبورد

c.ir
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نمای B
 -1سویچ
 -2کلید گرمکن صندلی
 -3کلید کولر ()A/C
 -4کلید چراغ مهشکن جلو
 -5کلید فالشر
 -6کلید چراغ مهشکن عقب
 -7کلید گرمکن شیشه عقب و آینههای بغل
 -8کلید گردش هوای داخل /خارج
 -9کلیدهای کنترل تهویه مطبوع
 -10جعبه داشبورد کوچک
 -11جعبه پول خرد پایین
 -12خروجی برق اضطراری
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آمپرها و درجهها
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موقعیت قرارگیری چراغهای نشانگر بستگی به مدل خودروی شما دارد.
 -1چراغ راهنما
 -4دکمه تنظیم
 -2صفحه نشانگر
 -5درجه بنزین
 -3آمپر دور موتور
 -6درجه مایع خنککننده

16
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 -7آمپر سرعتسنج

آمپرها و درجهها
آمپر دور موتور

آمپر سرعتسنج
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آمپر سرعتسنج جهت نمایش سرعت واقعی
خودرو در هر لحظه است.

c.ir

احتیاط!

سایز تایر خودرو روی آمپر سرعتسنج
تاثیرگذار است .از تایرهای اصلی و با سایز
صحیح استفاده کنید .در غیر این صورت
آمپر سرعتسنج ،سرعت واقعی خودرو را
نشان نخواهد داد.
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احتیاط!

اجازه ندهید تا عقربه دورسنج موتور به
ناحیه قرمز برسد .زیرا باعث آسیبدیدگی
شدید موتور میشود.
در دورهی آببندی ،از خودرو به صورت
مسابقهای استفاده نکنید.

آمپر دور موتور ،سرعت چرخش موتور در هر
لحظه را نمایش میدهد (بر حسب دور در دقیقه).
ناحیه قرمز بر روی صفحه مدرج نشانگر حداکثر
دور موتوری میباشد که در دورهی آببندی
خودرو و زمانی که دمای موتور نرمال باشد ،در
مدت زمان خیلی کوتاهی میتوان دور موتور را
به آن حد رساند.
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صفحه نشانگر چند منظوره
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شماره دنده (در گیربکس اتوماتیک) ،فاصله
با مانع عقبی (در زمان استفاده از دنده
عقب) ،مصرف سوخت لحظهای و مسافت
طی شده موقت در قسمت باالیی نشا نگر
نمایش داده میشود .قسمت میانی صفحه
نشا نگر برای نمایش دادن ساعت و قسمت
پایینی آن برای نشان دادن مسافت طی شده
کلی خودرو میباشد.

c.ir
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باالترین عدد قابل نمایش برای مصرف سوخت
لحظهای  20L/100kmمیباشد.
چنانچه مصرف سوخت واقعی خودرو بیشتر از
این عدد باشد ،نشانگر روی عدد20L/100km
ثابت خواهد ماند.
برای متوقف کردن نمایش مسافت طی شده
موقت ،دکمه تنظیم صفحه کیلومترشمار را
فشار داده و نگه دارید.
ساعت در صفحه نشا نگر چند منظوره به
صورت دیجیتالی نمایش داده میشود و زمانی
قابل تنظیم است که سویچ خاموش بوده و
چراغ زمینه صفحه کیلومترشمار روشن باشد.
روش تنظیم ساعت به صورت زیر است:
 -1دکمه تنظیم صفحه کیلومترشمار را فشار
داده و نگه دارید تا عدد مربوط به ساعت به
حالت چشمکزن در بیاید .حال عدد ساعت
را با فشار دادن دکمه میتوانید تغییر دهید.
 -2پس از تنظیم ساعت بدون این که کاری
انجام دهید ،منتظر بمانید تا عدد مربوط به

دقیقه به حالت چشمکزن در آید .سپس با
فشار دادن دکمه ،عدد دقیقه را میتوانید
تنظیم کنید.
 -3با تنظیم شدن دقیقه ،کار تنظیم ساعت
نیز به اتمام میرسد.

آمپرها و درجهها
آمپر دمای مایع خنککننده موتور

در رانندگیهای معمولی و صحیح ،عقربه
در این ناحیه قرار میگیرد .در صورتی که دمای
هوای بیرون باال بوده و بار وارده به موتور نیز
زیاد باشد ،عقربه در نواحی باالتر قرار خواهد
گرفت .تا زمانی که چراغ هشدار دمای مایع
خنککننده خاموش باشد ،میتوانید به رانندگی
ادامه دهید .به محض اینکه چراغ هشدار دمای
مایع خنککننده شروع به چشمک زدن کند ،باید
فورا خودرو را متوقف کرده و سیستم خنککننده
موتور را بررسی کنید.

باال رفتن عقربه و رسیدن آن به ناحیه قرمز
رنگ به معنی داغ شدن بیش از حد موتور است.
در این مواقع ضمن حفظ آرامش ،فورا خودرو را
متوقف کرده ،سویچ را ببندید و علت بروز ایراد را
پیدا کنید.
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به محض باز شدن سویچ ،این آمپر ،درجه
مایع خنککننده موتور را نمایش خواهد داد.
دمای پایین (عقربه زیر  Cقرار دارد)

زمانی که موتور شروع به گرم شدن میکند،
ممکن است عقربه برای مدتی کوتاه در این ناحیه
قرار بگیرد .در این شرایط دمایی ،موتور نباید با
دور باال کار کند ،عالوه بر این بار وارده به موتور
نیز نباید زیاد باشد.
چنانچه عقربه به مدت طوالنی در این ناحیه
باقی بماند ،جهت بازدید و یا تعمیر به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

c.ir
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دمای نرمال (عقربه بین  Cو  Hقرار دارد)

دمای بیش از حد (عقربه باالی  Hقرار گیرد)

S Sهشدار!

در صورت داغ شدن موتور ،درب رادیاتور
را باز نکنید .پس از رفع ایراد ،میتوانید
استارت بزنید.
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درجه بنزین

احتیاط!

ww
w.n

زمانی که خودرو در سر پیچ و یا جاده
شیبدار در حال حرکت است ،ممکن
است درجه بنزین اشتباه نشان دهد.
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ظرفیت باک 57 :لیتر
زمانی که عقربه به ناحیه قرمز برسد (اولین خط
صفحه مدرج) سوخت باقیمانده 12 ،لیتر است.
پس از پر کردن باک ،پس از طی مسافتی کوتاه،
درجه بنزین تا موقعیت  Fباال خواهد آمد.
زمانی که چراغ هشدار اتمام سوخت روشن شد،
در اولین فرصت اقدام به پر کردن باک کنید.

c.ir
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آمپرها و درجهها
چـراغهـای هـشـدار و چـراغهـای
نشـانگر

چراغهای نشانگر جهت اطالعرسانی وضعیت
کارکرد خودرو به راننده مورد استفاده قرار
میگیرند .چراغهای هشدار جهت اعالم هشدار به
راننده در زمان بروز ایرادی که ممکن است آسیب
جدی به خودرو وارد کند ،استفاده میشود .به
محض اینکه سیستم خاصی از خودرو دچار ایراد
شود ،چراغ هشدار مربوط به آن سیستم روشن
شده یا چشمک خواهد زد .پس از باز شدن سویچ،
بعضی از چراغهای هشدار جهت خودارزیابی
سیستمها به مدت کوتاهی روشن خواهند شد.
چنانچه هر یک از چراغهای هشدار روشن نشود
یا پس از روشن شدن موتور همچنان روشن مانده
و یا چشمک بزند ،جهت بازدید و یا تعمیر سیستم
مربوطه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.

 -1چراغ کمربند ایمنی
پس از باز شدن سویچ ،چنانچه
کمربند ایمنی بسته نشده باشد،
چراغ هشدار کمربند ایمنی جهت
یادآوری به راننده روشن خواهد شد.

c.ir
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 -2چراغ هشدار ABS
پس از باز شدن سویچ چراغ هشدار
 ABSجهت خودارزیابی و تایید صحت
کارکرد سیستم به مدت کوتاهی روشن خواهد شد.
اگر پس از باز شدن سویچ و یا روشن شدن موتور،
چراغ همچنان روشن مانده یا چشمک بزند ،بیانگر
این است که سیستم  ABSایراد پیدا کرده است.
با این حال خودرو هنوز هم قادر به ترمزگیری
معمولی است (بدون  ،)ABSمگر اینکه چراغ
هشدار سیستم ترمز هم همزمان با آن روشن شود.
در این زمان باید هر چه سریعتر و با رعایت جوانب
احتیاط تا رسیدن به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو برای بازدید و تعمیر ،رانندگی کنید .در این
شرایط از رانندگی با سرعت باال اجتناب کنید.
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 -3چراغ هشدار باز ماندن درب
اگر سویچ باز باشد و یکی از دربها باز
بوده و یا به طور کامل بسته نشده
باشد ،چراغ هشدار فوق برای یادآوری
باز ماندن درب به راننده روشن خواهد شد.
 -4چراغ نشانگر چراغ پارک
هنگام روشن کردن چراغ پارک (چراغ
کوچک) ،چراغ نشانگر آن نیز در
صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.
 -5چراغ نشانگر ترمز دستی
چراغ نشانگر ترمز دستی تا زمانی که
سویچ باز نشود ،روشن نخواهد شد .پس
از اینکه اهرم ترمز دستی کشیده شد،
چراغ نشانگر آن متناظر با مدت باال بودن اهرم
ترمز دستی روشن خواهد ماند .با آزاد شدن اهرم
ترمز دستی ،چراغ نشانگر نیز خاموش خواهد شد.
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 -6چراغ هشدار سیستم ترمز
چراغ هشدار سیستم ترمز بدون باز
شدن سویچ ،روشن نخواهد شد .اگر
این چراغ روشن شود ،بیانگر وجود ایراد در
سیستم ترمز میباشد و باید فورا رانندگی را
متوقف کنید ،در غیر این صورت منجر به جراحت
یا حتی مرگ خواهد شد .در اسرع وقت به منظور
بررسی مشکل با نمایندگی مجاز مدیران خودرو
تماس حاصل نمایید.

چنانچه چراغ هشدار سیستم ترمز هنگام
رانندگی روشن شود ،به معنای بروز ایراد
در یکی از مدارهای دوگانه سیستم ترمز
میباشد .در این صورت لطفا با احتیاط
رانندگی کنید و برای بازدید و تعمیر
تخصصی به نزدیکترین نمایندگی مجاز
خدمات پس از فروش مراجعه کنید .با
در نظر گرفتن ضعف عملکرد سیستم
ترمز و طول فاصله ترمز در این شرایط،
میبایست فاصله کافی و زیاد از وسیله
نقلیه جلویی را رعایت کرده و از فشرده
شدن کامل و درست پدال ترمز در زمان
ترمزگیری مطمئن باشید.

اگر چراغهای هشدار  ABSو سیستم
ترمز به طور همزمان روشن شوند ،خودرو
را فورا و با رعایت احتیاط متوقف کنید.
قبل از هر گونه اقدامی خودرو را جهت
بررسی سیستم ترمز به نمایندگی مجاز
خدمات پس از فروش مدیران خودرو
برسانید.
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S Sهشدار!

S Sهشدار!

آمپرها و درجهها
 -7چراغ هشدار دمای مایع خنککننده
پس از باز شدن سویچ ،چراغ هشدار
دمای مایع خنککننده روشن شده و
پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد.
اگر چراغ خاموش نشده و همزمان با صدای بوق
ممتد ،روشن شده یا چشمک بزند (به علت دمای
باالی مایع خنککننده در حین رانندگی) ،باید
بالفاصله خودرو را متوقف کرده و سویچ را ببندید
و سپس میزان مایع خنککننده را چک کنید و
در صورت نیاز ،مقدار آن را تا رسیدن به سطح
مورد نیاز اضافه کنید .ضمنا بدون حرکت دادن
خودرو با نمایندگی مجاز مدیران خودرو در تماس
باشید.

S Sهشدار!
مراقب خطر سوختگی باشید.
در زمان داغ بودن موتور ،مایع خنککننده
موتور تحت دما و فشار زیاد قرار دارد ،لذا
از باز کردن درب رادیاتور قبل از خنک
شدن موتور ،خودداری کنید.
از تماس با فن رادیاتور نیز اجتناب کنید.
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 -8نشانگر چراغ رانندگی در روز
اگر موتور روشن بوده و نور باالی
چراغهای جلو و چراغ مهشکن
خاموش باشد ،پس از آزاد شدن اهرم
ترمز دستی ،نشانگر چراغ رانندگی در روز در
صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد .در صورتی
که نور باالی چراغ جلو به طور لحظهای روشن
شود ،چراغ رانندگی در روز نیز به طور موقت
خاموش خواهد شد .اگر نور باالی چراغ جلو یا
چراغ مهشکن روشن شوند ،چراغ رانندگی در روز
به طور خودکار خاموش خواهد شد.

c.ir
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 -9چراغ سرویس
زمانی که کیلومتر طی شده خودرو به
یک حد از پیش تعیین شده
) (10000 kmبرسد ،چراغ سرویس
روشن خواهد شد تا فرا رسیدن زمان سرویس را
به راننده یادآوری کند .این چراغ پس از انجام
سرویس باید خاموش شود.
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 -10نشانگر چراغ راهنما
چراغ نشانگر راهنما شامل نشانگر
راهنمای چپ و راست میباشد .در
صورت چرخاندن دسته راهنما به
سمت چپ یا راست ،چراغ نشانگر مربوط به
همان سمت به طور آهسته چشمک خواهد زد.
زمانی که کلید فالشر روشن باشد ،نشانگر هر دو
سمت به طور همزمان چشمک خواهد زد.
اگر فرکانس چشمک زدن چراغ نشانگر دو
برابر شده یا اصال روشن نشود ،یعنی چراغ
راهنمای مربوط به همان نشانگر ایراد دارد .به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

 -11چراغ هشدار اتمام سوخت
اگر میزان سوخت باقیمانده در باک
 12لیتر یا کمتر باشد ،چراغ هشدار
اتمام سوخت روشن خواهد شد.
عقربه آمپر بنزین نیز در ناحیه قرمز رنگ قرار
خواهد گرفت .در صورت روشن شدن چراغ
هشدار ،در اولین فرصت سوختگیری کنید.
احتیاط!

در مواقعی که خودرو در جادههای
شیبدار در حال حرکت باشد ،به علت
حرکتهای موجیشکل سوخت ،ممکن
است چراغ هشدار اتمام سوخت روشن
شود.

آمپرها و درجهها
 -12چراغ هشدار ایربگ
پس از باز شدن سویچ ،اگر چراغ
هشدار ایربگ پس از  6بار چشمک
زدن خاموش شود ،یعنی سیستم
ایربگ بدون ایراد است .اگر این چراغ پس از 6
ثانیه روشن ماندن خاموش شود ،یعنی سیستم
ایربگ خطای ذخیره شده در حافظه دارد ،که
البته اختاللی در کارکرد سیستم ایربگ به وجود
نمیآورد .الزم است که این خطاها توسط
نمایندگی مجاز پاک شوند .اگر چراغ هشدار
ایربگ پس از  6ثانیه روشن ماندن خاموش نشود،
یعنی سیستم ایربگ دارای مشکل است و باید در
نمایندگی مجاز مورد بازدید و تعمیر قرار گیرد.
اگر در حین رانندگی روشن شود ،بیانگر وجود
ایراد در سیستم میباشد که در این حالت نیز باید
به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.

 -13چراغ نشانگر مهشکن جلو
با روشن کردن چراغ مهشکن جلو،
چراغ نشانگر آن نیز در صفحه
کیلومترشمار روشن خواهد شد.

c.ir
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 -14چراغ نشانگر نور باالی چراغ جلو
زمانی که نور باالی چراغ جلو مورد
استفاده قرار گیرد یا چراغ سالم داده
شود ،چراغ نشانگر نور باال در
صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.

 -15چراغ نشانگر مهشکن عقب
با روشن شدن چراغ مهشکن عقب،
چراغ نشانگر آن نیز در صفحه
کیلومترشمار روشن خواهد شد.
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 -16چراغ هشدار ( EPCسیستم کنترل
الکترونیکی موتور)
پس از باز شدن سویچ ،چراغ EPC
روشن خواهد شد و سیستم کنترل
الکترونیکی موتور شروع به
خودارزیابی خواهد کرد .در صورتی که سیستم
ایرادی نداشته باشد ،پس از روشن شدن موتور،
چراغ هشدار خاموش خواهد شد .اگر چراغ هشدار
 EPCروشن باقی بماند ،باید موتور مورد بررسی
قرار گیرد .اگر در حین رانندگی روشن شود ،یعنی
سیستم کنترل الکترونیکی موتور مشکل دارد.
جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات
پس از فروش مراجعه کنید.

25
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 -17چراغ چک موتور
با باز شدن سویچ ،این چراغ نیز
روشن خواهد شد و سیستم EOBD
(سیستم عیبیابی موتور) شروع به
خودارزیابی خواهد کرد .در صورت عدم وجود هر
گونه خطایی در سیستم ،پس از روشن شدن
موتور ،چراغ چک خاموش خواهد شد .اگر چراغ
چک روشن باقی بماند یا در حین رانندگی روشن
شود ،بیانگر وجود ایراد در خودروست ،در اولین
فرصت برای رفع مشکل به نمایندگیهای مجاز
خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
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 -18چراغ هشدار فشار روغن موتور
پس از باز شدن سویچ ،چراغ هشدار
فشار روغن موتور روشن شده و پس از
چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر
چراغ هشدار پس از روشن شدن موتور همچنان
روشن باقی ماند یا در زمان رانندگی روشن شود ،فورا
خودرو را متوقف کرده و میزان روغن را بررسی کنید.
در صورت پایین بودن سطح روغن موتور ،بالفاصله
اضافه کنید.
احتیاط!

موقعیت چراغ هشدار فشار روغن موتور
بستگی به مدل خودروی شما دارد.
S Sهشدار!

در صورت باال بودن میزان مصرف روغن
موتور ،به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.

 -19چراغ هشدار سیستم شارژ
زمانی که سویچ باز شود ،چراغ هشدار
سیستم شارژ نیز روشن خواهد شد و
پس از استارت خوردن موتور،
خاموش خواهد شد .اگر این چراغ پس از روشن
شدن موتور خاموش نشده و یا در حین رانندگی
روشن شود ،خودرو را متوقف کرده و بالفاصله
موتور را خاموش کنید .سپس به منظور بازدید و
تعمیر با نزدیکترین نمایندگی مجاز مدیران
خودرو تماس بگیرید.

آمپرها و درجهها
 -20چراغ نشانگر ECO
حالت  ECOیعنی حالت اقتصادی.
زمانی که گیربکس در حالت
اتوماتیک است ،دکمه “ ”Eروی
دسته دنده را فشار دهید تا چراغ نشانگر حالت
اقتصادی روشن شود .در این حالت ،مصرف
سوخت کاهش خواهد یافت .برای خاموش کردن
چراغ نشانگر ،دکمه را مجددا فشار دهید.

 -21چراغ نشانگر AUTO
زمانی که دسته دنده از حالت
دستی به حالت اتوماتیک تغییر
داده شود ،چراغ نشانگر AUTO
روشن خواهد شد .با برگرداندن دسته دنده به
حالت دستی ،چراغ خاموش خواهد شد.

احتیاط!
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این چراغ در خودروهایی وجود دارد که
مجهز به سیستم  AMTباشند.

احتیاط!

این چراغ در خودروهایی وجود دارد که
مجهز به سیستم  AMTباشند.
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صفحه

کلید
به طور مکانیکی نیز میتواند دربها را باز و
بسته کند.
2سویچ یدکی :کلیه دربها را باز و بسته میکندولی نمیتواند سیستم دزدگیر را فعال کند.

کلید

سویچ

c.ir
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خودروی شما دارای دو نوع سویچ میباشد .یکی
سویچ ریموتدار و دیگری سویچ یدکی .هر دوی
آنها میتوانند موتور را روشن کنند.
1سویچ ریموتدار :کلیه دربها را با بهرهگیریاز قابلیت کنترل از راه دور ،باز و بسته
میکند؛ سیستم دزدگیر خودرو را نیز فعال و
یا غیرفعال میکند .سویچ ریموتدار همچنین
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احتیاط!

• سویچ را خم نکنید.
• سویچ را به طور محکم به اجسام دیگر
نکوبید.
•سویچ را به مدت طوالنی در معرض
دمای زیاد مانند روی داشبورد ،روی
درب موتور و یا نور مستقیم خورشید
قرار ندهید.
•سویچ را داخل آب نیاندازید و یا آن را
نشویید .در صورتی که موتور توسط
سویچ بنا به علتهای فوق نتواند
روشن شود ،باید به نمایندگی مجاز
خدمات پس از فروش مدیران خودرو
جهت دریافت سویچ نو مراجعه کنید.

31
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ریموت کنترل
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سویچ یدکی خود را برای استفاده در مواقع
اضطراری ،در محلی امن نگهداری کنید.
قابلیت کنترل از راه دور ،برای باز و بسته کردن
دربها از فاصله حدودا  10متری (در فضای آزاد)
طراحی شده است .ریموت کنترل خودرو ،احتماال
در فاصلههای بیشتر از این مقدار کار نخواهد کرد.
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احتیاط!

میدان اثر امواج ریموت کنترل در صورت
وجود موانع ،کمتر خواهد شد.

 1دکمه قفل کردن  3چراغ ریموت
 2دکمه باز کردن  4ضامن تاشویی
ضامن تاشویی روی ریموت کنترل را فشار دهید تا
سویچ از داخل قاب ریموت بیرون آید .پس از استفاده
از سویچ ،آن را به داخل قاب ریموت برگردانید.
این سویچ برای باز و بسته کردن کلیه دربها
مورد استفاده قرار میگیرد .اگر این سویچ گم
شود ،فقط باید از طریق نمایندگی مجاز مدیران
خودرو اقدام به تهیه سویچ نو کنید.

c.ir
32

هر کدام از دکمههای روی ریموت را که فشار
دهید ،چراغ ریموت یک بار چشمک خواهد زد.
اگر چشمک نزد ،احتماال باتری ریموت خالی شده
است ،آن را تعویض کنید.

ریموت کنترل یک وسیله الکترونیکی است .جهت
جلوگیری از آسیب دیدن آن به نکات زیر توجه
کنید:
• کلید را در محلهایی که درجه حرارت
باالیی دارند مانند روی داشبورد ،نگذارید.
• کلید و قاب ریموت را باز نکنید.
• کلید را به اجسام دیگر نکوبید.
• از تماس آن با آب جلوگیری کنید.
اگر در یک فاصله مناسب ،دربها نتوانند با
ریموت باز و بسته شوند ،موارد زیر را بررسی
کنید:
• باتری فرستنده ریموت ضعیف شده است .از
یک باتری نو استفاده کنید.

کلید
• نزدیکی به ایستگاه و فرستنده رادیویی و یا
فرودگاه میتواند در کارکرد ریموت کنترل
تداخل و اختالل ایجاد کند.
اگر ریموت کنترل خود را گم کردهاید ،جهت
جلوگیری از سرقت یا هر اتفاق دیگری ،هر چه
سریعتر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.
فرکانس ارسالی ریموت کنترل ممکن است با
فرکانس فرستندههای دیگر از قبیل ایستگاههای
رادیویی محلی ،تجهیزات الکتریکی-مکانیکی،
گوشیهای بیسیم ،سایر ریموت کنترلها و
سیستمهای دزدگیر تداخل کند .در این گونه
مواقع اگر دربهای خودرو نتوانند قفل شوند،
میتوانید از سویچ یدکی جهت باز و بسته کردن
مکانیکی دربها استفاده کنید.

باز کردن و قفل کردن دربها
باز کردن و قفل کردن با کلید یدکی

c.ir
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باز کردن :خالف جهت عقربههای ساعت
کلیه دربها و درب صندوق همزمان با درب
راننده باز و بسته میشوند.

فقط درب راننده دارای قفل بیرونی درب میباشد.
برای باز کردن و قفل کردن درب ،کلید را وارد
مغزی قفل درب کرده و بچرخانید.
قفل کردن :در جهت عقربههای ساعت

33
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باز کردن و قفل کردن با ریموت کنترل
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برای قفل کردن کلیه دربها ،دکمه قفل روی
ریموت را فشار دهید .در این زمان چراغهای
راهنما یک بار چشمک خواهند زد و آژیر دزدگیر
یک بار آالرم خواهد داد.
اگر سویچ در داخل مغزی سویچ قرار بگیرد،
دربها توسط ریموت نمیتوانند قفل شوند.

c.ir
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برای باز کردن دربها ،دکمه باز کردن روی
ریموت را فشار دهید .در این زمان چراغهای
راهنما دو بار چشمک خواهند زد.
شما پس از استفاده از دکمه باز کردن ریموت،
 30ثانیه فرصت دارید تا درب را با دست باز
کنید .چنانچه در این فرصت هیچکدام از دربها
باز نشوند ،کلیه دربها و درب صندوق به طور
خودکار قفل خواهند شد.

اگر دکمههای قفل کردن یا باز کردن ریموت
را فشار دادید ولی عمل باز شدن یا قفل شدن
دربها صورت نپذیرفت ،دکمهها را رها کرده و
مجددا فشار دهید.
با فشار دادن دکمه قفل کردن ریموت ،تمامی
دربها به طور همزمان قفل شده و چراغ LED
سیستم دزدگیر ،فعال شدن سیستم دزدگیر و
آژیر را نشان خواهد داد .با فشرده شدن دکمه باز
کردن ریموت ،دربها باز شده و سیستم دزدگیر
غیرفعال میشود.

کلید
اخطار!
• جهت جلوگیری از سرقتهای احتمالی،
همیشه در زمان ترک خودرو ،سویچ را
از مغزی سویچ خارج کرده و دربها را
قفل کنید.
• زمانی که درب راننده باز باشد و سویچ نیز
داخل مغزی سویچ باشد ،یک بوق جهت
یادآوری به صدا در خواهد آمد.
• در صورت باز بودن هر یک از دربها،
قفل مرکزی و ریموت کنترل کار
نخواهند کرد.

مشخصات فنی ریموت کنترل:
دامنه فرکانس433.00 – 434.79 MHz :
قدرت ارسال10 dbm :
پهنای باند امواج400 KHz :

c.ir
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احتیاط!

•بدون کسب مجوز ،تغییری در فرکانس،
قدرت ارسال (نصب تقویتکننده امواج
رادیویی) ندهید و یا هیچگونه آنتن
خارجی یا آنتن ارسال امواج روی ریموت
نصبنکنید.
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• مراقب باشید تا در زمان استفاده از
ریموت ،تداخلی با ارتباطات رادیویی
محلی نداشته باشید .در صورت تداخل
از ریموت استفاده نکنید و سعی کنید که
این تداخل از بین برود .پس از رفع تداخل
میتوانید از ریموت استفاده کنید.
• ریموت کنترل یک دستگاه رادیویی
با قدرت پایین میباشد که به راحتی
میتواند تحتتاثیر امواج رادیویی
مختلف و تحت تشعشع دستگاههای
صنعتی ،تحقیقاتی و تجهیزات پزشکی
قرار گیرد.
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تعویض باتری ریموت
هر کدام از نشانههای زیر میتواند دلیلی بر ضعیف
یا خالی شدن باتری ریموت باشد:
1ریموت کنترل نتواند دربها را باز و بستهکند.
2میدان اثر ریموت کنترل کاهش یابد.3چراغ روی ریموت کمنور شود یا اصال روشننشود.
• نزدیک بودن ریموت کنترل به یک فرستنده
رادیویی و یا فرودگاه را که میتواند با ریموت
تداخل ایجاد کند ،بررسی کنید.
• باتری ریموت را بررسی کنید .در صورت
خالی شدن آن را تعویض کنید .دقت کنید
که از باتریهایی استفاده کنید که مشخصات
آن با باتری توصیه شده توسط شرکت
مدیران خودرو یکسان باشد.

احتیاط!

•هنگام تعویض باتری مراقب باشید
سایر قطعات ریموت آسیب نبینند یا گم
نشوند.
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c.ir
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باتری توصیه شده Panasonic CR2032
میباشد.

فرستنده ریموت در زمان تعویض باتری به راحتی
میتواند آسیب ببیند.
لطفا طبق مراحل زیر اقدام به تعویض باتری
نمایید:

• فقط باتری توصیه شده توسط شرکت
مدیران خودرو را جایگزین کنید.

•طبق قوانین ،باتری کهنه را معدوم
کنید.
S Sهشدار!

•نسبت به بلعیده شدن باتری تعویض
شده توسط کودکان ،مراقبت ویژهای
داشته باشید.

 -1توسط یک پیچگوشتی تخت ،درپوش ریموت
را باز کنید.

کلید
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باز هم به درستی کار نمیکند ،با نمایندگی
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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 -2کیت و باتری ریموت را از قاب ریموت جدا
کنید.

c.ir

 -3باتری کهنه را از جای خود بیرون آورید و
باتری نو را به صورتی که سمت قطب مثبت
( )+آن رو به باال باشد ،جایگزین کنید.
 -4کیت و باتری را در جای خود قرار داده و
درپوش قاب ریموت را نصب کنید.
 -5روشن شدن چراغ روی ریموت را با فشار
دادن دکمههای ریموت امتحان کنید .باز و
بسته شدن دربها توسط ریموت را نیز پس
از تعویض باتری امتحان کنید .اگر ریموت

احتیاط!

•مراقب باشید تا اتصاالت کیت فرستنده
ریموت آسیب نبیند.
•جهت نصب باتری به جهت قطبهای
مثبت و منفی دقت نمایید.
•با دستان خیس باتری را تعویض نکنید.
رطوبت باعث زنگ زدن باتری میشود.
•از تماس الک ناخن با باتری نو جلوگیری
کنید ،زیرا باعث بد کار کردن باتری
میشود.
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•از افتادن یا تماس اشیا با فرستنده
ریموت جلوگیری کنید ،زیرا ممکن
است باعث ایجاد اختالل در کارکرد
ریموت شود.
•از خم شدن پین اتصال باتری در
زمان تعویض باتری جلوگیری کنید و
مطمئن شوید که گرد و خاک یا رطوبت
به روکش باتری نچسبیده باشد.
•درپوش قاب ریموت را به طور کامل
ببندید.

S Sهشدار!

•باتری لیتیومی مستعمل نباید در
مجاورت زبالههای خانگی قرار داده شود.
باتری مستعمل مطابق قوانین حفاظت از
محیط زیست باید معدوم شوند.
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غربیلک فرمان
غربیلک فرمان

S Sهشدار!

تنظیم غربیلک فرمان

برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت ،احتماال نیاز
به تنظیم زاویه شیب غربیلک فرمان داشته باشید.
غربیلک فرمان قابل تنظیم

• در حین رانندگی غربیلک فرمان را
تنظیم نکنید .این کار باعث از دست
رفتن کنترل راننده نسبت به خودرو
شده و باعث تصادف منجر به مرگ و
جرح میشود.
•پس از تنظیم کردن غربیلک فرمان،
چند بار آن را به باال و پایین تکان
دهید تا از ثابت شدن آن در سر جای
خود مطمئن شوید.
•جهت رعایت جوانب احتیاط ،مطمئن
شوید که غربیلک فرمان به طور کامل
در سر جای خود قفل شده است .در
غیر این صورت ممکن است به طور
ناگهانی از جای خود تکان بخورد

c.ir
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برای تنظیم کردن غربیلک فرمان ،خودرو را در یک
محل ایمن متوقف کرده و سویچ را ببندید .اهرم
قفلکننده غربیلک فرمان را کشیده و با باال و پایین
بردن غربیلک ،آن را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.
سپس اهرم قفلکننده را به جای اصلی خود برگردانید.
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بوق

احتیاط!

موقعیت بوق
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جهت به صدا در آوردن بوق ،عالمت بوق روی
غربیلک فرمان یا نزدیکیهای آن را فشار دهید.
بوق در زمان خاموش بودن سویچ نیز کار میکند.

c.ir
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در نزدیکی محلهای مسکونی ،مدارس و
بیمارستانها از بوق استفاده نکنید.
باید ضمن احترام به قوانین و مقررات از
بوق استفاده شود.

قفل دربها
قفل درب

قفل دستی درب

اگر بخواهید دربهای عقب را از بیرون قفل
کنید ،ابتدا دکمه قفل درب را در حالت قفل قرار
داده ،سپس درب را ببندید.
قفل شدن درب جلو از بیرون توسط کلید صورت
میپذیرد.
دربهای خودرو توسط ریموت کنترل نیز باز و
بسته میشوند که در بخش مربوطه توضیح داده
شده است.
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قفل کردن و باز کردن توسط دکمه روی درب
قفل کردن :دکمه را به سمت جلو فشار دهید.
باز کردن :دکمه را به سمت عقب فشار دهید.
کلیه دربها و درب صندوق ،همزمان با فشار
دادن دکمه قفل درب راننده باز یا بسته میشوند.

c.ir
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قفل مرکزی

قفل کردن و باز کردن توسط کلید قفل مرکزی:
کلید نشان داده شده در شکل را فشار دهید تا
کلیه دربها و درب صندوق قفل و یا باز شوند.
در صورت باز بودن یکی از دربها یا درب صندوق،
بقیه دربها نمیتوانند قفل شوند.
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قفل کودک درب عقب

S Sهشدار!

•قبل از شروع به رانندگی از قفل بودن
تمامی دربها مطمئن شوید.
•چنانچه افراد خردسال در صندلی
عقب خودرو نشسته باشند ،جهت
جلوگیری از باز شدن ناخواسته درب
عقب در حین رانندگی ،فعال کردن
قفل کودک درب الزامی است.
•بــرای جلوگیری از محبوس شــدن
سرنشینان خودرو در زمان تصادف،
به یاد داشته باشید که اگر قفل کودک
در حالت قفل باشد ،درب عقب فقط از
بیرون قابل باز شدن است.
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قفل کودک درب عقب در داخل درب عقب تعبیه
شده است .جهت قفل یا باز کردن ،قفل کودک را
باال یا پایین بکشید.
مطابق شکل ،برای قفل کردن ،میله قفل را به
سمت باال بکشید.
در صورتی که قفل کودک در حالت قفل باشد،
درب عقب فقط از بیرون میتواند باز شود .زمانی
که در داخل خودرو کودکی حضور داشته باشد،
این حالت توصیه میشود.

c.ir
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• در هوای گرم ،دمای داخلی خودرو پس از
خاموش شدن موتور به سرعت افزایش
مییابد .در این شرایط کودکان یا
حیوانات خانگی را تنها در داخل خودرو
رها نکنید .زیرا گرمای تولید شده در
داخل خودرو ممکن است باعث آسیب
جدی یا مرگ شود .حتی ماندن کوتاه
مدت در آن وضعیت نیز ممکن است
باعث آسیب و یا مرگ شود.

درب صندوق
درب صندوق

هنگام بستن درب صندوق ،از کامل بسته شدن
آن مطمئن شوید .اگر درب صندوق باز بماند یا
به طور کامل بسته نشود ،پس از رسیدن سرعت
خودرو به  25km/hبوق اخطاری جهت یادآوری
باز ماندن درب صندوق به صدا در خواهد آمد.
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S Sهشدار!

برای باز کردن درب صندوق ،دستگیره را بلند
کنید.
کلیه دربها و درب صندوق ،همزمان با درب
راننده باز و بسته میشوند.
درب صندوق میتواند هم با کلید قفل مرکزی و
هم با ریموت کنترل باز و بسته شود.

c.ir

در طول رانندگی درب صندوق را بسته نگه
دارید .اگر درب صندوق باز باشد ،ممکن است
به اشیا یا چمدانهای نزدیک به درب برخورد
کرده و در حین رانندگی باعث پرتاب آنها به
بیرون شود که در این حالت احتمال تصادف
وجود دارد .عالوه بر این ممکن است دود
اگزوز وارد خودرو شده و باعث به خطر افتادن
سالمتی و یا حتی مرگ شود.
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• قبل از شروع رانندگی از بسته بودن کامل
درب صندوق مطمئن شوید .در غیر این صورت
ممکن است به طور ناگهانی باز شده و منجر به
تصادف شود.
•اجازه ندهید کسی در صندوق عقب بنشیند،
چرا که در زمان تصادف یا ترمز ناگهانی در معرض
آسیب دیدن قرار میگیرند.
•اجازه باز و بسته کردن درب صندوق را به
کودکان ندهید .اگر این کار را انجام دهند ،ممکن
است درب صندوق به طور ناخواسته باز شود و یا
باعث گیر کردن دست ،سر و یا گردن آنها در
زمان بسته شدن درب صندوق شود.
•در زمان پارک بودن خودرو ،اگر درب صندوق
باز بوده و جلوی چراغهای ترمز ،عقب و راهنما را
بگیرد ،باید رانندگان دیگر را توسط مثلث احتیاط
یا هر وسیله دیگری از حضور خود مطلع نمایید.
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شیشه باالبرها
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کلیدهای شیشه باالبرها
مجموعه کلیدهای سمت راننده
1کلید شیشه باالبر راننده 2کلید شیشه باالبر عقب چپ 3کلیه شیشه باالبر عقب راست 4کلید شیشه باالبر جلو راست 5کلید قفل شیشه باالبرها 6کلید قفل مرکزیاز این کلیدها زمانی که سویچ باز باشد ،جهت باال
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بردن و پایین آوردن شیشهها استفاده میشود.
عملکرد :تا زمانی که کلید را نگه دارید ،شیشهها
حرکت خواهند کرد.
باز کردن :کلید را به سمت پایین فشار دهید.
بستن :کلید را به سمت باال بکشید.
پایین آمدن خودکار (در صورت مجهز بودن)
کلیه کلیدهای شیشه باالبرها دارای این قابلیت
هستند .کلید را فشار داده و به مدت یک ثانیه نگه
دارید و سپس رها کنید ،شیشه به طور خودکار
پایین خواهد رفت .برای توقف این وضعیت ،کلید
را مجددا فشار دهید.
باال آمدن شیشهها با یک کلید (در صورت
مجهز بودن)
چنانچه شیشهای باز بماند ،دکمه قفل ریموت
کنترل را فشار دهید تا تمامی شیشهها به طور
کامل بسته شوند .اگر شیشه باالبرها نتوانند به
طور صحیح کار کنند ،به نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.

شیشه باالبرها
بر روی تمامی دربها یک کلید اختصاصی برای

شیشه باالبرها زمانی میتوانند کار کنند که سویچ
باز باشد و تا  60ثانیه پس از بستن سویچ یا حالت
 ACCسویچ ،همچنان فعال میماند .ولی با باز
شدن یکی از دربهای جلو ،دیگر کار نخواهد
کرد.
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راهاندازی شیشه باالبر مربوطه تعبیه شده است.
همچنین روی درب راننده نیز کلیدهایی وجود
دارد که شیشه باالبرهای کلیه سرنشینان را
کنترل میکند.

c.ir
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کلید قفل شیشه باالبر

اگر کلید قفل شیشه باالبر که بر روی درب
راننده قرار دارد را فشار دهید ،شیشه باالبرهای
سرنشینان غیرفعال میشوند .در این حالت هر
یک از شیشه باالبرها فقط با کلید روی درب راننده
میتواند کار کنند .برای متوقف کردن این حالت،
کلید قفل شیشه باالبر را دوباره فشار دهید .در
صورتی که در صندلی عقب کودکی نشسته باشد،
استفاده از این قابلیت توصیه میشود.
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احتیاط!
مراقب باشید هنگام بستن شیشهها بین
شیشه و بدنه گیر نیفتید.
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S Sهشدار!

• اعضا بدن سرنشینان نباید به گونهای
قرار بگیرند که موقع راهاندازی شیشه
باالبر ،احتمال گیر کردن آنها باشد.
•هرگز اجازه ندهید کودکان شیشه باالبرها
را به تنهایی به کار بیاندازند .گیر کردن
در بین شیشه هنگام باال رفتن ممکن
است باعث جراحت و یا حتی مرگ شود.
• مطمئن باشید که هنگام ترک خودرو،
سویچ را خارج کرده باشید.
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• هیچکس (مخصوصا کودکان) را در
خودرو تنها نگذارید ،بهویژه اگر
سویچ را روی مغزی جا گذاشته
باشید .احتمال دارد فرد از شیشه
باالبرها استفاده کند و الی آن گیر
بیفتد.

درب موتور
درب موتور
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باز کردن درب موتور
 -1اهرم باز کردن درب موتور واقع در سمت چپ
داشبورد را بکشید .درب موتور مقدار کمی به
سمت باال خواهد پرید.

c.ir

 -2دست خود را به زیر درب موتور برده و به
شستی قفل درب موتور برسانید .شستی را به
سمت چپ کشیده و همزمان درب موتور را
به سمت باال بکشید.
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 -3درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید تا
اینکه به وسیله جکها نگه داشته شود.
 -4برای بستن درب موتور ،ابتدا آن را تا
 20 -30سانتیمتری باالی قفل درب
موتور پایین بیاورید ،سپس رها کنید تا
داخل قفل بیفتد.
 -5در پایان از بسته شدن کامل درب موتور
مطمئن شوید.
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احتیاط!

S Sهشدار!

•قبل از بستن درب موتور ،مطمئن شوید
که ابزار ،پارچه کهنه و  ...را در محفظه
موتور جا نگذاشته باشید.
•در حین رانندگی ،درب موتور باید به
طور کامل بسته باشد .اگر متوجه شدید
که درب موتور کامل بسته نشده ،رانندگی
را متوقف کرده و درب موتور را به طور
اطمینانبخشی ببندید.

قبل از رانندگی مطمئن شوید کلیه قفلها
به طور کامل چفت شده باشند .اگر درب
موتور به طور کامل قفل نشده باشد،
احتمال باز شدن و باال آمدن آن در حین
رانندگی وجود دارد ،که در این صورت
باعث محدودیت دید جلوی شما شده و
منجر به تصادف خواهد شد.
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درب باک
درب باک

مراحل زیر را جهت باز کردن درب باک انجام
دهید:
•قبل از سوختگیری
سویچ را ببندید و بسته بودن دربها و شیشهها
را چک کنید.
•باز کردن درب باک

c.ir
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 1برای باز کردن درب باک ،اهرم مربوطه را بهسمت باال بکشید.
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S Sهشدار!

 -2برای باز کردن درپوش باک ،آن را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید .قبل از
بیرون آوردن درپوش ،کمی صبر کنید .به
گوش رسیدن صدای خالی شدن باد در زمان
باز کردن درپوش باک طبیعی است.

• در زمان سوختگیری از ایجاد جرقه
و آتش و کشیدن سیگار جلوگیری
کنید .بنزین اشتعالپذیر است.
•موقع باز کردن درپوش باک ،آن را به
طور سریع نکشید.
•در هوای گرم ،باز شدن ناگهانی درپوش
باک میتواند منجر به پاشیده شدن
بنزین تحت فشار از لوله باک شود.
•پس از خارج شدن از خودرو و قبل از
باز کردن درپوش باک ،یک فلز بدون
رنگ را لمس کنید تا الکتریسیته
ساکن بدنتان تخلیه شود .انجام این
کار قبل از سوختگیری مهم است
زیرا جرقههای ناشی از الکتریسیته
ساکن میتواند باعث احتراق بخار
بنزین شود.
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•اجازه ندهید کسی که الکتریسیته
ساکن بدنش را تخلیه نکرده به باکی
که درپوش آن باز شده است ،نزدیک
شود.
•بخار بنزین را استنشاق نکنید .زیرا
بنزین حاوی مواد مضر برای سالمتی
است.
•شخص یا اشیایی که دارای الکتریسیته
ساکن هستند را به داخل خودرو
برنگردانید و یا لمس نکنید .زیرا خطر
احتراق و انفجار وجود دارد.
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احتیاط!

 -3درپوش باز شده باک را میتوانید به وسیله
قالب مخصوص خودش نگه دارید .پس از
سوختگیری ،درپوش را در جهت عقربههای
ساعت تا زمانی که صدای «کلیک» را بشنوید،
بچرخانید .پس از بستن درپوش ،دست خود را
کنار بکشید .ممکن است درپوش کمی در خالف
جهت بستن بچرخد که ایرادی ندارد.

•فقط در جهت چرخاندن درپوش به آن
نیرو وارد کنید .هرگز آن را فشار ندهید و
یا با فشار بیرون نکشید.
S Sهشدار!

•برای جلوگیری از خروج بنزین از باک،
از بسته شدن کامل درپوش باک مطمئن
شوید.

کمربند ایمنی
کمربند ایمنی

چراغ یادآوری کمربند

پس از رسیدن سرعت خودرو به باالی ،25km/h
عالوه بر چشمک زدن چراغ ،بوق اخطار نیز به
صدا در خواهد آمد .بوق اخطار پس از  100ثانیه
متوقف خواهد شد ،ولی تا زمانی که کمربند باز
باشد ،چراغ اخطار کمربند روشن خواهد ماند.
اگر در حین رانندگی کمربند باز شود ،مطابق
توضیحات باال اخطار داده خواهد شد.
در صورتی که یکی از موارد زیر روی دهد ،بوق
قطع خواهد شد:
الف) بسته شدن کمربند
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این چراغ پس از باز شدن سویچ روشن خواهد شد
تا بستن کمربند را به راننده تذکر دهد.
در صورت بسته شدن کمربند ،چراغ کمربند
خاموش خواهد شد و بوق اخطار آن نیز قطع
خواهد شد .اگر کمربند باز باشد و سرعت خودرو
زیر  25km/hباشد ،چراغ کمربند چشمک
خواهد زد.

c.ir

ب) خاموش شدن خودرو

پ) استفاده از دنده عقب
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توصیه اکید ما به راننده و سرنشینان ،استفاده
صحیح از کمربند ایمنی در تمام زمانها میباشد.
عدم انجام این کار ،احتمال آسیب دیدن و شدت
آسیبدیدگی ناشی از حوادث را افزایش میدهد.
کمربندها باید به طور منظم بازدید شوند .اگر
متوجه شدید که هر کدام از کمربندها به درستی
کار نمیکند ،جهت بازدید ،تعمیر و یا تعویض به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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استفاده صحیح از کمربند ایمنی

نگهداری کمربند ایمنی
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•پشتی صندلی را تنظیم کنید .به صورت صاف
نشسته و به پشتی تکیه دهید.
•کمربند را بکشید ،به طوری که از تمام عرض
شانههایتان عبور کند و نباید برخوردی با
گردن و یا پهلوی شما داشته باشد.
•قسمت پایینی کمربند باید باالی لگن قرار
بگیرد.
•کمربند نباید پیچخوردگی داشته باشد.

c.ir
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کمربند ایمنی باید به طور منظم بابت خرابی
و فرسودگی مورد بازدید قرار گیرد .در صورت
بروز تصادف و عمل کردن پیشکشنده کمربند،
میبایست بالفاصله کمربند و قطعات مربوطه
توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو تعویض
شوند.

S Sهشدار!

شرکت مدیران خودرو هیچگونه مسوولیتی
در قبال تعمیر ،ایجاد تغییر یا روغنکاری
خودسرانه مکانیزم جمعکننده کمربند و
قفل کمربند و  ...نخواهد داشت.

کمربند ایمنی
بستن و یا باز کردن کمربند ایمنی
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کمربند ایمنی را با استفاده از شویندههای مالیم و
آب گرم شستوشو دهید و اجازه دهید که به طور
طبیعی خشک شود و از وسایل گرمکننده برای
خشکاندن آن استفاده نکنید.

c.ir

S Sهشدار!

برای شستن کمربند ایمنی ،از شویندههای
شیمیایی ،آب جوش ،مواد سفیدکننده و
مواد رنگی استفاده نکنید .اجازه نفوذ آب
به مکانیزم جمعکننده کمربند را ندهید

 -1برای بستن کمربند ،زبانه آن را به داخل قفل
کمربند فشار دهید تا صدای «کلیک» شنیده
شود.
 -2برای باز کردن کمربند ،دکمه روی قفل
کمربند را فشار دهید.
اگر کمربند به طور نرم و یکنواخت جمع نشود،
کمربند را به طور کامل بکشید و تابخوردگی یا
پیچخوردگی آن را بررسی کنید .پس از جمع شدن،
کمربند باید صاف و بدون پیچ و خم بایستد.
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موقعیت کمربندهای سه نقطهای را تنظیم کنید.
تسمه پایینی کمربند را تا جایی که امکان دارد
به قسمت پایین و نزدیک لگن بکشید .سپس با
کشیدن تسمه باالیی از قفل کمربند تا شانهی
خود ،موقعیت هر دو تسمه باالیی و پایینی را
تثبیت کنید.
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S Sهشدار!
•اطمینان حاصل کنید که کلیه
سرنشینان کمربندهای خود را
بستهاند.
•هر کمربند برای استفاده یک نفر است.
از یک کمربند برای بیش از یک نفر به
ویژه کودکان استفاده نکنید.
•توصیه میشود که کودکان در
صندلی عقب بنشینند و همیشه از
کمربند ایمنی استفاده کنند و یا از
سیستمهای محافظ کودک برای آنها
استفاده کنید.
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• اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی
کمربند تقریبا از وسط عرض شانههای
شما رد شده باشد .البته نباید با گردن
برخوردی داشته باشد و نیز نباید به
صورت شل و افتاده قرار گرفته باشد.
عدم رعایت موارد فوق باعث کاهش
ایمنی در زمان تصادف و افزایش
احتمال آسیبدیدگی در لحظه
برخورد میشود.
•باالتر از لگن قرار گرفتن تسمه پایینی
کمربند و نیز شل بودن آن میتواند
باعث سر خوردن سرنشین از زیر
کمربند در زمان تصادف و وارد آمدن
خسارت بدنی شود .تسمه پایینی را تا
حد امکان به لگن نزدیک کنید.
•کمربند را از زیر بازوهای خود رد نکنید.

•کمربندهای ایمنی در حالتی کارایی
دارند که سرنشینان به صورت صاف
نشسته و به پشتی تکیه داده باشند،
بنابراین پشتی صندلی را بیش از
اندازه مورد نیاز خم نکنید.
•کمربند را به آرامی بیرون بکشید .در
صورت اعمال نیروی بیش از حد و یا
این که اگر خودرو در محل شیبدار
باشد ،احتمال قفل شدن کمربند
وجود دارد.
•از پوشیدن لباس گشاد و یا ضخیم
خودداری کنید .برای حصول ایمنی
بیشتر ،کمربند باید به بدن بچسبد.

کمربند ایمنی
تنظیم ارتفاع کمربند (صندلی جلو)

کمربند صندلی عقب – وسط (مدل دو نقطهای)
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 -1قالب نگهدارنده کمربند را در حالی که ضامن
آن را فشار دادهاید ،به سمت پایین بکشید.
 -2قالب نگهدارنده کمربند را به سمت باال
بکشید .تنظیمکننده را به مقدار مورد نیاز
باال یا پایین ببرید و پس از شنیدن صدای
«کلیک» رها کنید.

c.ir

طول این کمربند به طور خودکار قابل تنظیم
نمیباشد .هنگام استفاده ،زبانه کمربند را در
داخل قفل فشار دهید و پس از شنیدن صدای
چفت شدن ،به صورت دستی طول آن را تنظیم
کنید ،به طوری که به ناحیه لگن بچسبد.
صندلی جلو را بیش از حد خم نکنید .زیرا
کمربندهای ایمنی زمانی که صندلی تقریبا صاف
باشد ،حداکثر نگهدارندگی را دارند.
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کمربند صندلی عقب – وسط (مدل سه نقطهای)

کمربند صندلی عقب – وسط از نوع سه نقطهای
دارای دو قفل میباشد .هر دو قفل آن باید در
جای صحیح خود قرار داشته و به طور مطمئن
قفل شوند.
اطمینان حاصل کنید که قفلها به طور کامل
بسته شدهاند.

55

کمربند ایمنی

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

ww
w.n
S Sهشدار!

S Sهشدار!
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در صورتی که یکی از دو قفل کمربند
صندلی عقب – وسط باز باشد ،از آن
استفاده نکنید .بستن فقط تسمه باالیی
و یا فقط تسمه پایینی ،سبب وارد شدن
خسارتهای بدنی در زمان ترمز ناگهانی
یا تصادف خواهد شد.

c.ir
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استفاده از دو قفل برای کمربند صندلی
عقب  -وسط (مدل سه نقطهای)

زبانه هر دو قفل از نظر ظاهری با یکدیگر متفاوت
هستند تا از قفل شدن اشتباه ،جلوگیری شود.
قفل  -1زبانه مربوط به آن به شکل قالب است.
قفل  -2زبانه مربوط به آن دارای لبه تخت است.

اطمینان حاصل کنید که هر دو قفل در
جای صحیح خود قرار داشته و به طور
کامل چفت شده باشند .عدم چفت شدن
کامل قفل و زبانه باعث وارد شدن خسارت
جانی در زمان تصادف و برخورد میشود.

کمربند ایمنی
مرتب کردن قفلهای کمربندهای عقب
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برای آزاد کردن زبانه قالبشکل ،یک وسیله
نوکتیز (مانند کلید) را داخل سوراخی که روی
قفل کمربند است ،وارد کنید.

c.ir

در زمان عدم استفاده از کمربندهای عقب،
قفلهای آنها باید به طور مرتب قرار گیرند.
قبل از تا کردن پشتی صندلی عقب باید قفلهای
کمربند عقب ،جمع و جور شوند.
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پیشکشندههای کمربند ایمنی (صندلی جلو)
(در صورت مجهز بودن)

پیشکشندههای کمربند راننده و سرنشین جلو
جهت واکنش در زمان تصادفات شدید از قسمت
جلو ،طراحی شدهاند.
زمانی که سنسور مربوطه ضربه شدید وارده از
قسمت جلوی خودرو را تشخیص دهد ،کمربندها
توسط پیشکشنده به سرعت به سمت عقب
کشیده میشوند ،تا بتواند سرنشینان را مهار کند.
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پیشکشندهها حتی اگر صندلی سرنشین خالی
باشد ،عمل خواهد کرد.
پیشکشنده در قبال ضربات کوچک وارده از جلو،
تصادف از طرفین خودرو و یا برخورد از عقب
خودرو ،ممکن است فعال نشوند.
عمل کردن پیشکشندههای کمربند ،احتماال
همراه با تولید صدا و انتشار مقدار کمی گاز غیر
سمی باشد که قابل اشتعال نبوده و بیضرر است.
هنگامی که پیشکشندهها عمل میکنند ،مکانیزم
جمعکننده کمربندها قفل شده باقی میمانند.

S Sهشدار!

•برداشتن ،ایجاد تغییر ،ضربه زدن یا باز
کردن پیشکشندهها ،سنسور ایربگ
و دسته سیمها ممنوع است .عدم
رعایت موارد فوق ممکن است باعث
عدم عملکرد مناسب پیشکشندهها،
عمل کردن ناگهانی آنها و یا غیر فعال
شدن آنها شود که نتیجه آن ایجاد
جراحت و مرگ میباشد.
•اگر پیشکشندهها عمل کنند ،چراغ
هشدار ایربگ ( )SRSروشن خواهد
شد .در این صورت کمربند قابل
استفاده نبوده و باید تعویض شود.
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اقدامات زیر را بدون انجام مشورت با
شرکت مدیران خودرو اجرا نکنید .بعضی
از آنها در بعضی مواقع در نحوهی عملکرد
پیشکشندهها اختالل ایجاد میکنند:
•نصب سیستمهای صوتی و تصویری
غیرمجاز
•انجام تعمیرات در اطراف مکانیزم
جمعکننده کمربند
•اصالح سیستم تعلیق

کمربند ایمنی
•ایجاد تغییرات در ساختار قسمت
جلوی خودرو
•نصب گارد جلو پنجره ،باالبر ،یا هر
وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو
•انجام تعمیرات بر روی گلگیرهای جلو
و شاسی جلو

بروز هر یک از موارد زیر ،بیانگر وجود ایراد
در ایربگها یا پیشکشندههاست .لطفا با
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.
•وقتی که سویچ باز میشود ،چراغ
هشدار ایربگ روشن نشود و یا اصال
خاموش نشود.
•روشن شدن چراغ ایربگ در حین
رانندگی.
•باز نشدن و جمع نشدن کمربندها
به علت وجود ایراد یا عمل کردن
پیشکشنده متعلق به همان کمربند.
•پیشکشنده و یا محفظهی آن آسیب
دیده باشد.
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استفاده کودکان از کمربند و احتیاطهای الزم
کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد
بزرگسال طراحی شدهاند .برای کودک خود از
سیستم محافظ مناسب کودکان استفاده کنید.
اگر کودکی اندازه بدنش به قدری باشد که نتواند
از سیستم محافظ استفاده کند ،باید در صندلی
عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند.
اگر نشستن کودک در صندلی جلو الزم باشد،
استفاده صحیح و مناسب از کمربند الزامی است.
در صورتی که کمربند به طور درست استفاده نشود
و تصادفی رخ دهد ،نیروی حاصل از انفجار ایربگ
ممکن است باعث جراحات شدید و یا مرگ شود.
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استفاده بانوان باردار از کمربند ایمنی و
احتیاطهای الزم
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اجازه ندهید کودکان روی صندلیهای جلو و
عقب بایستند و یا زانو بزنند .یک کودک رها و
بدون محافظ به هنگام ترمز ناگهانی و یا تصادف
در معرض جراحت شدید یا مرگ قرار میگیرد.
همچنین اجازه ندهید یک کودک در بغل فرد
بزرگسال بنشیند .نگه داشتن کودک در آغوش
ایمنی کافی ندارد.

c.ir
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ضمن کسب اطالعات و توصیههای پزشکی کافی،
کمربند ایمنی را به شکل صحیح مورد استفاده
قرار دهید .بانوان باردار ،میبایست تسمهی
پایینی کمربند را تا جایی که امکان دارد پایین
برده و در باالی لگن قرار دهند .تسمه باالیی
را از باالی شانه کشیده و از قفسه سینه عبور
دهند .اجازه ندهید که کمربند با ناحیه شکم شما
برخوردی داشته باشد.

اگر کمربند به طرز صحیح بسته نشود ،نه تنها فرد
باردار بلکه جنین او نیز در معرض خطر مرگ یا آسیب
شدید ،در زمان ترمزگیری یا تصادف قرار میگیرد.
استفاده افراد مجروح از کمربند

ضمن کسب اطالعات و دریافت توصیههای پزشکی،
از کمربند ایمنی به طور صحیح استفاده کنید.

کمربند ایمنی
S Sهشدار!
•گیر کردن و ماندن الی دربها باعث
آســیبدیدگی کمربند و یا زبانه آن
خواهد شد.
•از قفل شدن کمربند و نداشتن تابیدگی
و پیچیدگی آن اطمینان حاصل کنید.
اگر کمربند به درســتی کار نمیکند،
در اسرع وقت با نمایندگیهای مجاز
تماس بگیرید.
•در تصادفات سنگین ،مجموعه صندلی
به همراه کمربنــد را عوض کنید ،هر
چند کــه ظاهر آنها هیــچ ایرادی
نداشته و سالم بهنظر برسند.

•هیچ اقدامی از قبیل باز کردن ،نصب،
اصالح ،برداشتن ،جابهجا کردن را روی
کمربند انجام ندهید .تعمیرات مورد
نیاز میبایست توسط نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو صورت پذیرد.
•اقدام غیر مجاز روی پیشکشنده
میتواند منجر به عدم عملکرد
مناسب آن شود که نتیجهی آن مرگ
یا مصدومیت در تصادفات است.
•اجازه ندهید که کودکان با کمربند
ایمنی بازی کنند .اگر کمربند به دور
گردن آنها بپیچد ،باز کردن آن
سخت بوده و میتواند باعث خفگی
یا سایر مصدومیتهای منجر به مرگ
شود .در صورت بروز این اتفاق و باز
نشدن قفل کمربند ،باید با قیچی
کمربند را ببرید.
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•سیستم کمربند ایمنی را به طور
دورهای بازدید کنید و پارگیها،
فرسودگی و شل بود قطعات را
مورد بررسی قرار دهید .کمربند
آسیبدیده را با کمربند نو تعویض
کنید .کمربند آسیبدیده نمیتواند
سرنشینان را در مقابل جراحت و
مرگ محافظت کند.
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ایربگ

چراغ هشدار ایربگ
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جهت بررسی مساله به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
سازنده ایربگ ،تعویض آن را در هر  10سال
توصیه میکند ،زیرا عمر مفید مواد انفجاری
و خود کیسه هوا منقضی میشود .اگر شما در
مورد سوابق و زمانهای سرویس ایربگ خودروی
خود اطالعی ندارید ،میتوانید از نمایندگی مجاز
مدیران خودرو مشورت بگیرید.
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ایربگ راننده و ایربگ سرنشین

انهدام و معدوم کردن ایربگ فقط توسط نمایندگی
مجاز مدیران خودرو باید صورت پذیرد.

c.ir

پس از باز شدن سویچ ،چراغ هشدار ایربگ روشن شده
و پس از  6ثانیه چشمک زدن خاموش خواهد شد.
اگر چراغ هشدار ایربگ پس از  6ثانیه روشن
ماندن (روشن ماندن ثابت و بدون چشمک زدن)
خاموش شود ،بیانگر وجود خطا در حافظه ایربگ
میباشد .اگر چراغ هشدار پس از  6ثانیه اصال
خاموش نشود ،یعنی سیستم ایربگ ایراد دارد،
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به منظور واکنش در زمان تصادف از قسمت
جلو ،ایربگهای جلو به همراه کمربندها جهت
کاهش صدمات وارده به نواحی سر و صورت و
قفسه سینهی راننده و سرنشین جلو وارد عمل
میشوند .ایربگ سرنشین جلو ،در صورت عدم
وجود سرنشین نیز عمل خواهد کرد.

ایربگ
در برخی تصادفات که در زیر به آنها اشاره شده
است ،با توجه به حالت برخورد و شرایط مانع،
حد آستانه یا حداکثر سرعت برخوردی که منجر
به باز شدن ایربگها شود ،باالتر در نظر گرفته
میشود:
برخورد با موانعی از قبیل خودروی پارک شده و
یا تابلو عالیم که این موانع پس از برخورد حرکت
کرده یا تغییرشکل میدهند.
تصادفی که در آن قسمت جلوی خودرو به صورت
شیبدار زیر مانع برود ،مانند برخورد به عقب
برخی کامیونها.
این احتمال وجود دارد که در بعضی تصادفات
که روند کاهشی سرعت خودرو در زمان برخورد
خیلی نزدیک به حد آستانه باشد ،ایربگها و
پیشکشندهها به طور همزمان عمل نکنند.
با این وجود ،همیشه کمربندهای ایمنی را به
دقت ببندید.
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چنانچه خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع
ثابت برخورد کند ،به شرطی که مانع از جای خود
تکان نخورد و یا تغییر شکل ندهد و روند کاهش
سرعت خودرو به میزان از پیش تعیین شده
برسد ،ایربگهای جلو عمل خواهند کرد.
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی
خودرو به سطح آستانه برسد ،به طوری که ضربه
وارده قابل مقایسه با حالت برخورد مستقیم
خودرو به مانع ثابت باشد ،ایربگهای جلو عمل
خواهند کرد.

c.ir
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افتادن به گودالهای عمیق
یا پریدن از روی آنها

برخورد به جدول حاشیه
خیابان ،لبه پیادهرو و یا
سطوح سخت

فرود آمدن یا سقوط از بلندی

در برخی حاالت (مطابق شکل باال) که ضربه و
برخورد از قسمت زیرین خودرو اتفاق میافتد،
احتمال باز شدن ایربگهای جلو وجود دارد.
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برخورد از قسمت جلو
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واژگون شدن

برخورد از طرفین

ایربگهای جلو در تصادفاتی که از قسمت عقب
خودرو یا طرفین چپ و راست خودرو صورت
میپذیرند و نیز در زمان چپ شدن و واژگونی یا
در تصادف با سرعت پایین ،باز نمیشوند.
عالوه بر این در برخورد خودرو با تیر برقی که
نمیشکند یا زمانی که خودرو زیر کامیون میرود
و  ...ممکن است ایربگها باز نشوند .ولی هر
زمان تصادفی روی دهد که در آن به اندازه کافی
کاهش سرعت رو به جلو را داشته باشیم ،احتمال
باز شدن ایربگ وجود دارد.
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اصول کارکرد :سنسور ایربگ جلو به طور دایم
در حال نظارت بر روند کاهش سرعت خودرو
است .اگر برخوردی روی دهد که روند کاهش
سرعت آن بیش از حد آستانه تعریف شده باشد،
سیستم دستور راهاندازی ایربگ را صادر خواهد
کرد .در این لحظه جهت ایمنتر کردن حرکت رو
به جلوی سرنشینان ،به واسطه واکنش شیمیایی
صورت گرفته در مشتعلکننده ایربگ ،کیسههای
آن به صورت خیلی سریع از یک نوع گاز غیر
سمی پر خواهند شد.
پس از آن گاز ایربگ به سرعت خالی خواهد شد تا
مانعی جلوی دید راننده برای ادامه رانندگی موقت
نشود.
زمانی که ایربگ عمل کند ،صدای بلندی ایجاد
کرده و مقداری نیز دود و گاز تولید میکند که
غیر سمی است و قابل اشتعال نیز نمیباشد .این
گاز تا دقایقی در داخل خودرو باقی میماند که
ممکن است باعث سوزش خفیف چشم و پوست
شود .هر گونه پسماندهها را جهت جلوگیری از
هر گونه اختالالت پوستی احتمالی ،در اسرع وقت

و پس از خروج از خودرو با آب و صابون بشویید.
انفجار ایربگها در کسری از ثانیه اتفاق میافتد،
بنابراین باد شدن آن مستلزم نیروی قابل
مالحظهای است .درست است که سیستم ایربگ
در درجه اول برای کاهش صدمات وارده به سر و
قفسه سینه طراحی شده است ،ولی ممکن است
صدمات کمتری نیز به صورت ،بازوها و دستها وارد
کند .بنابراین ایجاد سوختگیهای کوچک ،خراش و
تورم طبیعی است .همچنین به خاطر نیروی زیاد
باز شدن ایربگ ،اگر در لحظه انفجار ،دست ،بازو،
قفسه سینه یا سر سرنشین نزدیک ایربگ باشد،
ممکن است آسیبهای جدی ببیند .به همین دلیل
است که نباید مابین ایربگ و سرنشین شیئی قرار
داده شود .روی صندلی ،صاف بنشینید و به راحتی
به پشتی صندلی تکیه دهید.

ایربگ
تا زمانی که در داخل خودرو هستید و یا رانندگی
آن را در اختیار دارید ،کمربندها را به دقت ببندید
و تا جایی که امکان دارد فاصله خود را از ایربگ
حفظ کنید.
قطعات ایربگ (غربیلک فرمان ،داشبورد ،قاب
ایربگ و مشتعلکننده ایربگ) تا چند دقیقه
پس از عمل کردن ایربگ همچنان داغ میمانند،
بنابراین با آنها تماس نداشته باشید .شیشهی
جلوی خودرو ممکن است با عمل کردن ایربگ
بشکند.

در صورت بروز شرایط زیر با یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید (قبل از این
کار کابلهای باتری را قطع نکنید):
•در صورت باز شدن هر یک از ایربگها
•اگر از قسمت جلوی خودرو تصادفی روی داده
باشد که منجر به وارد آمدن خسارت به بدنه
خودرو شده باشد ،ولی شدت ضربه به اندازه
کافی برای باز کردن ایربگ نبوده باشد.
•اگر درپوش ایربگ روی فرمان ،داشبورد جلو
در نزدیکی ایربگ سرنشین و یا قسمت تحتانی
داشبورد ،دچار خراشیدگی و ترکخوردگی
شده باشد.
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احتیاطهای الزم
•ایربگها تجهیزاتی هستند که همراه کمربندها
قابل استفاده هستند .راننده و سرنشینان
خودرو ملزم به بستن کمربند ایمنی هستند.
•ایربگ راننده با نیروی قابل توجهی باز میشود
و میتواند باعث صدمات جدی شود ،بهخصوص
اگر راننده خیلی نزدیک آن قرار گیرد.
•ایربگ سرنشین با نیروی قابل مالحظهای باز
میشود و در صورتی که خیلی نزدیک آن
قرار گیرد ،احتمال وارد آمدن صدمات جدی
وجود دارد .صندلی سرنشین تا جایی که
امکان دارد ،باید دورتر از ایربگ تنظیم شود،
به طوری که بتواند صاف بنشیند.
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•اطفال و کودکانی که به درستی روی صندلی
ننشستهاند و یا از سیستمهای محافظ کودک
استفاده نکردهاند ،در زمان باز شدن ایربگ ،با
خطر مرگ یا جراحات شدید مواجه خواهند
بود .کودکانی که اندازه بدنشان در حدی
نیست که بتوانند از کمربند ایمنی استفاده
کنند ،باید با سیستمهای محافظ کودک
محافظت شوند .به علت ایمن بودن صندلی
عقب ،توصیه میشود اطفال و کودکان به
جای صندلی جلو در صندلی عقب بنشینند و
به خوبی تحت حفاظت قرار گیرند.
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•روی لبه صندلی ننشینید و یا روی داشبورد
خم نشوید.

•اجازه ایستادن جلوی ایربگ سرنشین و یا
روی زانو نشستن روی صندلی جلو را به
کودکان ندهید.
•سرنشین جلو نباید چیزی یا کسی را در
آغوش بگیرد و یا روی زانوهای خود بگذارد.

ایربگ
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•روی درب ،ستونهای جلو و عقب تکیه
ندهید.
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•به هیچکس اجازه ندهید روی صندلی زانو
بزند یا سر و دست خود را بیرون بگذارد.
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•هیچ چیزی را روی قسمتهایی مانند
داشبورد ،غربیلک فرمان یا قسمت پایینی صفحه
کیلومترشمار نصب و یا تکیه ندهید .این اشیا در
زمان باز شدن ایربگها ،پرتاب میشوند.
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•هیچ شیئی را روی درب ،شیشه جلو ،شیشه
دربها ،ستونهای جلو و عقب ،سقف و
دستگیره سقف نصب نکنید.
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•از وارد آوردن ضربه یا نیروی قابل توجه به
مناطقی که اجزا سیستم ایربگ در آنها قرار
دارند ،خودداری کنید .در غیر این صورت
ایربگها به مشکل خواهند خورد.
• بالفاصله پس از انفجار ایربگ به قطعات آن
دست نزنید ،ممکن است خیلی داغ باشند.
•اگر پس از باز شدن ایربگ مشکل تنفسی پیدا
کردید ،درب یا پنجره را جهت ورود هوای تازه
باز کنید و یا خودرو را ترک کنید .هر گونه
پسماندههای روی پوستتان را فورا بشویید
تا باعث بروز عوارض پوستی نشود.
•در صورتی که درپوش ایربگها (غربیلک
فرمان و داشبورد) آسیب دیده و یا ترک خورده
باشند ،فقط باید توسط نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مورد تعمیر و یا تعویض قرار گیرند.

احتیاط!

غربیلک فرمان ،تلسکوپی فرمان و
سیستمهای ایربگ فقط باید توسط
پرسنل آموزشدیدهی نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو تعمیر شوند.

ایربگ
حذف و ایجاد تغییر در سیستم ایربگ
بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو ،ایربگ
خودروی خود را حذف نکنید و یا تغییراتی از
قبیل موارد زیر را انجام ندهید .در غیر این
صورت باعث به وجود آمدن ایراد در سیستم
ایربگ و در نتیجه فعال شدن ناگهانی ایربگ و
متعاقب آن وارد آمدن صدمات جانی و یا حتی
مرگ خواهد شد:
•نصب ،حذف ،باز و بست و تعمیر سیستم
ایربگ
•تعمیر ،باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان،
صفحه کیلومترشمار ،داشبورد ،صندلیها و یا
تزئینات صندلیها و ستونهای جلو و عقب
و وسط
•تعمیر و صافکاری گلگیرها ،سپر جلو و
بدنههای جانبی خودرو
•نصب باالبر و نظایر آن به قسمت جلوی
خودرو
• اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق

•نصب دستگاههای الکترونیکی از قبیل
سیستمهای صوتی و تصویری
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سیستم محافظ کودک
سیستم محافظ کودک
خود سیستم محافظ کودک باید توسط
تسمه پایینی کمربند سه نقطهای مهار شود.
دستورالعمل و راهنمای سازنده سیستم محافظ
کودک باید به دقت مطالعه شود.
محافظ کودکی را انتخاب کنید که مناسب
خودروی شما و متناسب با سن و اندازه کودک
شما باشد.
برای نصب کردن ،دفترچه راهنمایی که همراه
محافظ ارایه شده را مطالعه کنید.
در صورت عدم استفاده از محافظ کودک ،آن را
همچنان به صورت ایمن و توسط کمربند نگه
دارید .یا این که در جایی غیر از داخل خودرو
نگهداری کنید تا از آسیب دیدن سرنشینان در
هنگام ترمزهای ناگهانی جلوگیری شود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

S Sهشدار!

•سیستم محافظ کودک باید دارای
مشخصاتی باشد که قوانین هر
کشور تعیین کرده است .شرکت
مدیران خودرو هیچگونه مسوولیتی
را در قبال صدمات و حوادث ناشی
از مشکالت مربوط به سیستم محافظ
کودک ،قبول نخواهد کرد.
•طبق الزام شرکت مدیران خودرو،
سیستم محافظ کودک باید در صندلی
عقب نصب شود.
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کمربند سه نقطهای برای محافظ کودک

کمربندهای این خودرو مجهز به ( ELRقفل
اضطراری جمعکننده کمربند) میباشند .زمانی
که تسمه کمربند به سرعت بیرون کشیده شود،
کمربند قفل میشود ولی کمربند برای زمانی که
به طور کامل باز میشود ،چنین قفلی را ندارد.
در زمان نصب سیستم محافظ کودک ،به یک
کلیپس نیاز خواهید داشت.
اگر محافظ کودک شما فاقد این کلیپس باشد،
میتوانید آن را از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو تهیه نمایید.
انواع سیستم محافظ کودک
محافظ کودک برای کودکان زیر  12سال و با قد
کوتاهتر از  150سانتیمتر باید مورد استفاده قرار
گیرد .سیستمهای محافظ کودک بسته به سن و
اندازه کودکان به سه گروه زیر تقسیم میشوند:

سیستم محافظ کودک
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صندلی اطفال (صندلی نوزاد)
برای اطفال زیر یک سال که وزنشان نیز کمتر از
 10کیلوگرم باشد.

c.ir

صندلی کودک
صندلی کودک برای کودکانی که وزنشان مابین
 10و  18کیلوگرم و یا سنشان زیر  4سال باشد.
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صندلی نوجوان (صندلی کمکی)
برای کودکان مابین  4و  12سال که وزنشان
مابین  18و  36کیلوگرم باشد.
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سیستم محافظ کودک
S Sهشدار!
• برای حفاظت موثر ،کودکان بسته
به سن و اندازه بدنشان باید توسط
کمربند ایمنی یا سیستم محافظ
کودک محافظت شوند .نگه داشتن
بچهها در بغل ،جایگزین مناسبی برای
محافظ کودک نیست .در زمان تصادف
کودک میتواند با شیشه جلو برخورد
کند و یا بین شما و بدنه خودرو بماند.
• شرکت مدیران خودرو بسیار جدی
بر استفاده از محافظ کودک متناسب
با اندازه بدن کودکان و نصب آن روی
صندلی عقب ،اصرار دارد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT
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•اطمینان حاصل کنید که کلیه اصول
نصب توصیه شده توسط سازنده
محافظ کودک را رعایت کردهاید و
سیستم به قدر کافی مطمئن و ایمن
میباشد .در غیر این صورت ممکن
است باعث مرگ یا جراحت شدید
در زمان ترمزهای ناگهانی و منحرف
شدن و یا تصادف شود.
احتیاطهای الزم کمربند قفلکننده
محافظ کودک
•اجازه ندهید کودکان با کمربند
قفلکننده محافظ کودک بازی کنند.
اگر دور گردن آنها بپیچد ،باز کردن
آن ممکن است امکانپذیر نشده و
باعث خفگی یا سایر صدمات منجر به
مرگ شود.

     در صورت بروز این اتفاق و یا باز
نشدن قفل کمربند ،باید توسط قیچی
کمربند را ببرید.
در زمان عدم استفاده از محافظ کودک
• محافظ کودک را به صورت کامال ایمن
روی صندلی نگه دارید .محافظ کودک
را در داخل کابین رها نکنید.
• اگر نیاز به باز کردن محافظ کودک
باشد ،آن را باز کرده و از خودرو خارج
کنید و یا در صندوق عقب نگهداری
کنید .این کار از وارد آمدن صدمات
بدنی در زمان تصادف و یا ترمز
ناگهانی یا انحراف خودرو جلوگیری
میکند.

سیستم محافظ کودک
نصب محافظ کودک
دستورالعمل سازنده محافظ کودک را مطالعه
کنید .توسط کمربند ایمنی و یا گیرهها و بندها،
آن را به طور ایمن روی صندلی نصب کنید .نوار
نگهدارنده باالیی را نیز نصب کنید.
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نصب محافظ کودک با کمربند سه نقطهای

در زمان نصب محافظ کودک ،باید مطابق
دستورالعمل سازنده آن عمل کرد.
بسته به نوع محافظ کودک شما ،به یک کلیپس
قفلکننده برای نصب ،نیاز خواهید داشت.

c.ir

 -1نصب کردن صندلی نوزاد
صندلی نوزاد فقط باید رو به سمت عقب خودرو
نصب شود.
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S Sهشدار!

•اگر موقعیت صندلی راننده ،اجازه فضای
کافی را نمیدهد ،محافظ کودک را در
سمت عقب راست نصب کنید.
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سیستم محافظ کودک

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

S Sهشدار!

•پس از وارد کردن زبانه کمربند در
داخل قفل کمربند ،از بسته شدن
کامل آنها مطمئن شوید و تسمههای
باالیی و پایینی کمربند نباید
پیچیدگی داشته باشند.
• از وارد شدن سکه ،کلیپس و  ...به
داخل قفل کمربند جلوگیری کنید.
ورود اشیا به داخل آن مانع قفل شدن
مناسب کمربند خواهد شد.
• اگر کمربند ایمنی به درستی کار نکند،
نمیتواند از کودک شما در مقابل خطر
مرگ یا مصدومیت محافظت کند .با
نمایندگیهای شرکت مدیران خودرو
تماس بگیرید .تا زمانی که کمربندها
تعمیر نشدهاند ،محافظ کودک را
نصب نکنید.
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الف) کمربند ایمنی سه نقطهای را مطابق
دستورالعمل سازنده محافظ کودک ،دور تا
دور آن بکشید ،زبانه کمربند را داخل قفل
کمربند قرار دهید و مراقب باشید که کمربند
پیچیدگی نداشته باشد .تسمه پایینی کمربند
را سفت کنید.

c.ir
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S Sهشدار!

سیستم محافظ کودک را در جهات
مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح و
ایمن آن مطمئن شوید.

سیستم محافظ کودک
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ب) برای باز کردن صندلی نوزاد ،دکمه روی قفل
کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا کمربند
به طور کامل جمع شود .کمربند آزاد شده،
مجددا قابل استفاده برای افراد بزرگسال
است.

c.ir

 -2نصب صندلی کودک
صندلی کودک باید در جهت رو به جلوی خودرو
نصب شود .رو به سمت عقب خودرو بودن صندلی
کودک ،بستگی به سن و اندازه بدن کودک دارد.
هنگام نصب ،دستورالعملهای سازنده را در مورد
تناسب محافظ کودک با سن و اندازه و نیز جهت
نصب محافظ ،مطالعه کنید.
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اگر موقعیت صندلی راننده ،اجازه فضای
کافی را نمیدهد ،محافظ کودک را در
سمت عقب راست نصب کنید.
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سیستم محافظ کودک

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

S Sهشدار!

• پس از وارد کردن زبانه کمربند در
داخل قفل کمربند ،از بسته شدن
کامل آنها مطمئن شوید و تسمههای
باالیی و پایینی کمربند نباید
پیچیدگی داشته باشد.
•از وارد شدن سکه ،کلیپس و  ...به
داخل قفل کمربند جلوگیری کنید.
ورود اشیا به داخل آن ،مانع قفل
شدن مناسب کمربند خواهد شد.
•اگر کمربند ایمنی به درستی کار نکند،
نمیتواند از کودک شما در مقابل خطر
مرگ یا مصدومیت محافظت کند .با
نمایندگیهای شرکت مدیران خودرو
تماس بگیرید .تا زمانی که کمربندها
تعمیر نشدهاند ،محافظ کودک را
نصب نکنید.
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الف)کمربند ایمنی سه نقطهای را مطابق
دستورالعمل سازنده صندلی کودک ،دور تا
دور آن بکشید ،زبانه کمربند را داخل قفل
کمربند قرار دهید و مراقب باشید که کمربند
پیچیدگی نداشته باشد ،تسمه پایینی کمربند
را سفت ببندید.
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ب) تسمه کمربند را به طور کامل بکشید و آن
را در حالت قفل قرار دهید .وقتی که کمربند
از این موقعیت ،کمی به عقب برگردد ،دیگر
باز نخواهد شد.
برای نگه داشتن کودک در ایمنترین
وضعیت ،اطمینان حاصل کنید که قبل از
جمع شدن ،کمربند در حالت قفل قرار داشته
باشد.

سیستم محافظ کودک
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پ) هنگام نصب صندلی کودک روی صندلی
عقب ،جهت ایمنتر شدن نصب آن ،اجازه
دهید تسمه کمربند تا جایی که میتواند به
عقب برگردد.

c.ir

S Sهشدار!

سیستم محافظ کودک را در جهات
مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح و
ایمن آن مطمئن شوید.
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ت) برای باز کردن صندلی کودک ،دکمه روی
قفل کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا
کمربند به طور کامل جمع شود .کمربند
آزاد شده ،مجددا برای افراد بزرگسال قابل
استفاده است.
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سیستم محافظ کودک
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اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی کمربند به
درستی از عرض شانههای کودک رد شده و تسمه
پایینی در پایینترین قسمت و در روی لگن او
قرار گرفته باشد.
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 -3نصب صندلی نوجوان (صندلی کمکی)
صندلی نوجوان فقط در جهت رو به جلوی خودرو
باید نصب شود.

c.ir
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الف) کودک را روی صندلی نوجوان بنشانید.
تسمه کمربند سه نقطهای را از اطراف صندلی
و از عرض بدن کودک عبور دهید .پس از
بررسی عدم وجود پیچخوردگی کمربند ،زبانه
کمربند را در داخل قفل کمربند قرار دهید.

سیستم محافظ کودک
S Sهشدار!
•همیشه از عبور کمربند از وسط
عرض شانه کودک اطمینان حاصل کنید.
کمربند نباید روی گردن کودک قرار بگیرد
و نباید به حالت افتاده و شل بایستد .در
غیر این صورت خطر مرگ یا مصدومیت
در زمان تصادف و ترمز ناگهانی وجود
خواهد داشت.
•در صورتی که تسمه کمربند در
ارتفاع باالتر تنظیم شود و یا خوب سفت
نشود ،احتمال لغزیدن و سر خوردن
کودک از زیر آن در زمان تصادف و
ترمز ناگهانی و در نتیجه خطر مرگ و
مصدومیت وجود خواهد داشت.

•برای امنیت کودک ،تسمه باالیی
کمربند را از زیر بازوهای او عبور
ندهید.
•پس از قفل کردن کمربند ،اطمینان
حاصل کنید که به خوبی چفت شده
باشد و نیز تسمه باالیی کمربند،
پیچخوردگی نداشته باشد.
•از افتادن سکه ،کلیپس و  ...به داخل
قفل کمربند جلوگیری کنید .ورود
اشیا به داخل آن مانع قفل شدن
مناسب کمربند خواهد شد.
•اگر کمربند ایمنی به درستی کار نکند،
نمیتواند از کودک شما در مقابل خطر
مرگ یا مصدومیت محافظت کند .با
نمایندگیهای شرکت مدیران خودرو
تماس بگیرید .تا زمانی که کمربندها
تعمیر نشدهاند ،محافظ کودک را
نصب نکنید.

c.ir
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ب) برای برداشتن محافظ کودک ،دکمه روی
قفل کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا تسمه
کمربند جمع شود.
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سیستم محافظ کودک
نصب محافظ کودک دارای استاندارد ISOFIX
(دارای ریل و نگهدارندههای مجزا)
 -1پشتی صندلی جلو نباید خم شده باشد.
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 -2شکاف بین نشمین و پشتی صندلی عقب را
به آرامی کمی گشادتر کنید تا برای میله
نگهدارنده صندلی کودک جا باز شود.
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 -3در صورت نیاز ،صندلی جلو را کمی جلوتر
ببرید.
 -4اگر محافظ کودک دارای نوار باالیی است ،آن
را به زبانه واقع در پشت صندلی عقب گیر
دهید.
برای جزییات بیشتر به دفترچه راهنمای
محافظ کودک مراجعه کنید.

S Sهشدار!

• هنگام نصب میله نگهدارنده محافظ
کودک ،اطمینان حاصل کنید که
اشیا دیگری در محل نصب آن وجود
نداشته باشد و کمربند نیز به آن گیر
نکرده باشد.
•سیستم محافظ کودک را در جهات
مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح
آن مطمئن شوید .دستورالعملهای
تولیدکننده محافظ کودک را مطالعه
کنید.
•هنگام نصب میلههای نگهدارنده
محافظ کودک ،اطمینان یابید که
صندلی عقب در عقبترین موقعیت
ممکن باشد و پشتی صندلی عقب
چسبیده به محافظ کودک قرار گیرد.

سیستم محافظ کودک
•پس از نصب سیستم محافظ کودک،
صندلی را تکان ندهید یا پشتی
صندلی را تا نکنید.
•در صورت برخورد سیستم محافظ
کودک با مکانیزم قفل صندلی جلو،
آن را روی صندلی عقب نصب نکنید.
در غیر این صورت هم برای کودک
و هم برای سرنشین جلو ایجاد خطر
میکند.

سیستم محافظ کودک مجهز به نوار
نگهدارنده باالیی
برای صندلیهای عقب ،زبانههایی جهت گیر
دادن نوار باالیی در پشت صندلیهای عقب در
نظر گرفته شده است.
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مراحل زیر را جهت نصب محافظ کودکی که
دارای نوار باالیی میباشد ،دنبال کنید:

c.ir
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سیستم محافظ کودک
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 -1پشت سری صندلی را بردارید.

c.ir
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 -2صندلی محافظ کودک را توسط کمربند ثابت
کنید.
موقعیت زبانه اتصال نوار باالیی را تثبیت
کرده و زبانه نوار را به قالب گیر دهید .سپس
نوار باالیی را در جای خود نصب کنید.

از قفل شدن صحیح نوار باالیی مطمئن
شوید و با تکان دادن محافظ کودک در
جهات مختلف ،ثابت بودن آن را بررسی
کنید .همه مراحل را طبق دستورالعمل
سازنده محافظ کودک اجرا کنید.

سیستم محافظ کودک
S Sهشدار!
در زمان نصب محافظ کودک ،طبق
دفترچه راهنمای آن ،به جهت نصب آن
دقت کنید و آن را در جای خود ثابت
نگه دارید .در صورتی که محافظ کودک
در جای خود به درستی ثابت نشود،
کودک و یا سایر سرنشینان به هنگام
وقوع تصادف ،انحراف یا ترمز ناگهانی در
معرض خطر مرگ و مصدومیت جدی قرار
خواهند گرفت.
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 -3پشت سری صندلی را در جای خود قرار داده
و به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود.

c.ir
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•اگر صندلی راننده با محافظ کودک برخورد
دارد و ثابت ماندن آن را بر هم میزند،
محافظ کودک را روی صندلی عقب راست
نصب کنید.
•صندلی سرنشین جلو را به گونهای تنظیم
کنید که با محافظ کودک برخوردی نداشته
باشد.
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سیستم محافظ کودک
•اطمینان حاصل کنید که کمربند
به درستی قفل شده باشد و دارای
پیچخوردگی و تابیدگی نباشد.
•محافظ کودک را به جلو و عقب و چپ
و راست تکان دهید تا از ثابت ماندن
آن مطمئن شوید.
•پس از نصب محافظ کودک ،به هیچ
عنوان صندلی را تنظیم مجدد نکنید.
•راهنماییهای سازنده محافظ کودک
را دنبال کنید.
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جهت نصب صحیح محافظ کودک به زبانه
پشت صندلی:
•در صورتی که از قالب واقع در پشت
صندلی برای گیر دادن کمربند
استفاده میکنید ،مطمئن شوید که
مانعی در اطراف قالب وجود نداشته
باشد و کمربند به چیزی گیر نکرده
باشد .از ثابت ماندن محافظ کودک
اطمینان حاصل کنید تا از احتمال
وقوع مرگ و مصدومیت در زمان
تصادف ،انحراف و ترمز ناگهانی
جلوگیری شود.

روشن کردن و راهاندازی

صفحه

فهرست

W Wسویچ

W Wآمادگی قبل از استارت
Y Yمراحل استارت زدن
Y Yاقدامات پس از استارت ناموفق
Y Yپس از استارت

W Wگیربکس
Y Yگیربکس دستی
Y Yگیربکس اتوماتیک
Y Yکروز کنترل

88
88
89
89

W Wسیستم ترمز ضد قفل
()ABS
Y Yترمز ABS
Y Yخودارزیابی ABS

111
112

W Wسیستم کمکی پارک

115

109
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W Wترمز
Y Yترمز دستی
Y Yسیستم ترمز
Y Yبوستر ترمز
Y Yمایع ترمز
Y Yاز کار افتادن ترمز
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صفحه

90
90
92
105

105
105
106
106
107
108

W Wسیستم فرمان هیدرولیک
W Wاقدامات احتیاطی
Y Yبازدید قبل از سفر
Y Yنشستن سرنشین
Y Yقفل کردن خودرو
Y Yدود اگزوز

113

121
121
123
123
123
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W Wرانندگی در جادههای ناهموار

W Wرانندگی در میان آب

W Wرانندگی در جادههای لغزنده

صفحه
125
126

128

سویچ
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مغزی سویچ دارای چند موقعیت و حالت به شرح
زیر میباشد:
 :LOCKموتور خاموش است و غربیلک فرمان
نیز قفل میباشد.
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زمانی که سویچ در حالت  ACCقرار دارد ،باید
آن را به داخل فشار داده تا بتوانید به حالت
 LOCKبچرخانید .سویچ را فقط در حالت
 LOCKمیتوانید از مغزی بیرون بکشید .پس
از خاموش کردن موتور ،اگر درب راننده باز شود،
یک بوق اخطار ،خارج کردن سویچ را به شما
یادآوری خواهد کرد.

برای اطمینان یافتن از قفل شدن فرمان ،پس از
خارج کردن سویچ ،غربیلک فرمان را به چپ و
راست بچرخانید تا صدای قفل شدن را بشنوید.
احتیاط!
در زمان رانندگی و حرکت خودرو سویچ
را به موقعیت  Lockنبرید.

سویچ
 :ACCموتور خاموش است ،فرمان از حالت قفل
خارج شده است و برخی تجهیزات برقی از قبیل
رادیو ضبط ،فندک و برف پاککن میتوانند کار
کنند.

احتیاط!
به منظور جلوگیری از خالی شدن باتری،
سویچ را به مدت طوالنی در وضعیت
 ACCقرار ندهید.
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 :ONکلیه تجهیزات برقی قابل استفاده هستند و
چراغهای هشدار و نشانگر به طور موقت روشن
میشوند.
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استارت و روشن کردن موتور خودرو میباشد.
زمانی که سویچ در این وضعیت قرار گیرد ،کلیه
لوازم برقی پرمصرف از قبیل برف پاککن ،رادیو
ضبط و  ...قطع میشوند تا موتور بتواند روشن
شود .پس از روشن شدن موتور ،سویچ را رها
کنید تا به طور خودکار به وضعیت  ONبرگردد.

احتیاط!

c.ir

در صورتی که سویچ نتواند از حالت  LOCKبه
حالت  ACCبچرخد ،غربیلک فرمان را به آرامی
به چپ یا راست بچرخانید تا از حالت قفل خارج
شود ،پس از آن سویچ را میتوانید بچرخانید.

سویچ را زمانی که موتور خاموش است
به مدت طوالنی در وضعیت  ONقرار
ندهید ،زیرا باعث خالی شدن باتری و
آسیب دیدن آن میشود .حرکت اندک
عقربهها و درجههای صفحه کیلومترشمار
در وضعیت  ONیا  STARTطبیعی است.
 :STARTبرای به حرکت در آوردن موتور،
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روشن کردن موتور
روشن کردن موتور
آمادگی قبل از استارت

 -1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی
کنید.
 -2موقعیت صندلی ،زاویه پشتی صندلی ،ارتفاع
پشت سری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم
کنید.
 -3آینههای داخلی و جانبی را تنظیم کنید.
 -4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش
کنید.
 -5کمربند ایمنی را ببندید.
 -6مطمئن شوید اهرم ترمز دستی به طور کامل
باال کشیده است.
 -7در خودروهای مجهز به گیربکس دستی ،باید
دنده در وضعیت خالص باشد.
در خودروهای مجهز به سیستم  AMTباید
دسته دنده در یکی از وضعیتهای  1 ،Nو یا
 2باشد .در وضعیت  Nموتور میتواند بدون
فشار دادن پدال ترمز روشن شود .ولی در
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وضعیت دنده  1و  2فقط با فشرده شدن پدال
ترمز ،میتواند روشن شود.
 -8ابتدا سویچ را در وضعیت  ONقرار دهید ولی
بالفاصله به حالت  STARTنچرخانید.
 -9در وضعیت  ،ONبررسی کنید که آیا
چراغهای هشدار و نشانگر به طور موقت
روشن میشوند؟ در غیر این صورت با
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

مراحل استارت زدن

بدون فشار دادن پدال گاز ،سویچ را به موقعیت
 STARTبچرخانید .پس از روشن شدن موتور،
سویچ را رها کنید تا به طور خودکار به وضعیت
 ONبرگردد.
احتیاط!

پس از روشن شدن موتور ،باید بالفاصله
سویچ را رها کنید تا از گرم شدن موتور
استارت و سیمکشی آن جلوگیری شود.

اگر موتور پس از  15ثانیه استارت زدن روشن
نشود ،سویچ را به مدت  10تا  15ثانیه در
موقعیت  LOCKقرار دهید ،سپس مراحل باال
را دوباره تکرار کنید.
اگر موتور همچنان روشن نمیشود ،به قسمت
«استارت ناموفق» در همین بخش مراجعه کنید.

روشن کردن موتور
اقدامات پس از استارت ناموفق

پس از استارت

 -1پدال گاز را تا انتها فشار داده و نگه دارید.
 -2سویچ را به موقعیت  STARTبچرخانید تا
شروع به استارت زدن کند.
 -3به محض روشن شدن ،پدال گاز را به آرامی
رها کنید تا موتور شروع به گرم شدن کند.

سرعت چرخش موتور در زمان دور آرام توسط
سیستم کنترل الکترونیکی موتور ،کنترل میشود.
پس از روشن شدن موتور ،دور آرام باال میتواند به
افزایش دمای موتور کمک کند .پس از گرم شدن
موتور ،دور موتور به طور خودکار پایین خواهد
آمد .در غیر این صورت باید خودرویتان را برای
بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
ببرید.
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احتیاط!

•جهت جلوگیری از آسیب دیدن
موتور استارت ،هر بار استارت زدن را
بیشتر از  15ثانیه طول ندهید .اگر موتور
روشن نشد ،قبل از استارت مجدد 10 ،تا
 15ثانیه صبر کنید.
•با موتور سرد ،سریع حرکت نکنید.
•اگر موتور روشن نمیشود یا پس از
روشن شدن ،خاموش میشود ،در اولین
فرصت به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
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احتیاط!

دود اگزوز حاوی گازهای خطرناکی است
که در صورت استنشاق ،سالمتی انسان
را به خطر میاندازد .جهت جلوگیری از
استنشاق دود اگزوز ،موارد زیر را رعایت
کنید:
 خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژو  ...به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.
 اگر مجبور به نشستن در خودرویمتوقف با موتور روشن در یک محیط باز
هستید ،میبایست سیستم تهویه مطبوع
روی حالت چرخش هوای تازه و سرعت
باالی فن تنظیم شود.
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گیر بکس
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گیربکس

گیربکس دستی
گیربکس دستی این خودرو دارای  5دنده جلو و
یک دنده عقب میباشد.
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ترتیب و موقعیت دندهها در شکل باال نشان داده
شده است.
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تعویض دنده
روشها و احتیاطهای تعویض دنده:
		
•برای شروع حرکت همیشه از دنده 1
استفاده کنید.
•ابتدا پدال کالچ را تا انتها فشار داده و سپس
دسته دنده را در موقعیت دلخواه بگذارید.
•جهت جلوگیری از تولید صدا هنگام انتخاب
دنده عقب ،خودرو باید متوقف بوده و پدال
کالچ نیز تا انتها فشار داده شود.
•در جادههای سرباال و سر پیچها همیشه از
دنده سنگین استفاده کنید .هرگز در جادهها
با حالت خالص حرکت نکنید.
•هنگام افزایش دنده از سنگین به سبک ،به
ترتیب درست افزایش دهید و دندهای را از
قلم نیاندازید .در غیر این صورت ،از عمر دنده
برنجیها کاسته خواهد شد.

•زمانی که خودرو خاموش است ،همزمان با
درگیر بودن دنده ،موتور را روشن نکنید .با
هل دادن نیز موتور را روشن نکنید .زیرا از
کارآیی و عمر مفید گیربکس کاسته میشود.
•همیشه دسته دنده را با درستی جابهجا کرده
و در موقعیت دنده مورد نظر قرار دهید تا از
سایش و فرسودگی دنده برنجیها کاسته شود.
•پس از تعویض دنده ،دست خود را از روی
دسته دنده بردارید.
•در صورتی که گیربکس تولید صدای
غیرعادی کرد و یا تعویض دندهها به سختی
صورت پذیرفت ،بالفاصله خودرو را متوقف
کنید .پس از رفع عیب میتوانید به رانندگی
خود ادامه دهید.

گیر بکس
•در طول رانندگی پای خود را به طور مداوم
روی پدال کالچ نگذارید تا از فرسودگی
ناخواسته کالچ جلوگیری شود.
•دسته دنده فقط زمانی میتواند روی دنده
عقب برود که خودرو متوقف باشد .قبل از
انتخاب دنده عقب ،پدال کالچ را به مدت
چند ثانیه تا انتها فشار دهید تا تولید صدا
نکند.
•وقتی که سویچ باز است ،با انتخاب دنده
عقب ،چراغ دنده عقب نیز باید روشن شود.
احتیاط!

کاهش دنده
•در جادههای سرازیر ،جهت کمک به ترمزها،
دنده را کاهش دهید.
•برای افزایش سرعت از کم به زیاد ،ابتدا دنده
را کاهش دهید ،سپس شتابگیری نمایید.
•برای حفظ تناسب دور موتور و کالچ در زمان
کاهش دنده ،دندهها را به ترتیب کم کنید و
هیچ دندهای را از قلم نیاندازید.

c.ir
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هنگامی که در حال رانندگی رو به جلو
هستید ،هرگز دنده عقب را انتخاب
نکنید ،وگرنه به گیربکس آسیب خواهد
رسید.

S Sهشدار!
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در جادههای لغزنده برای افزایش نیروی
ترمزی موتور ،دنده معکوس نکشید .زیرا
چرخهای محرک ،اصطکاک و چسبندگی
خود را از دست داده و باعث لغزش
چرخها و از دست رفتن کنترل خودرو
خواهد شد.
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گیربکس اتوماتیک
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گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک خودروی شما ،یک گیربکس
 4سرعته با کنترل الکترونیکی است که هم به
صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی قابل
استفاده است و در دو مدل عرضه شده است.
 -1گیربکس اتوماتیک مدل F4A4
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 -2گیربکس اتوماتیک مدل QR425AHA
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وضعیتهای دسته دنده
 = Pپارک
 = Rدنده عقب
 = Nحالت خالص
 = Dحرکت و رانندگی
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حالت دستی
 = +افزایش دنده
 = -کاهش دنده

 = Pپارک
در گیربکس مدل  ،F4A4در این حالت (“،)”P
شفت خروجی گیربکس قفل میشود و چرخ محرک
خودرو نمیتواند حرکت کند .اگر دسته دنده در

موقعیت “ ”Pقرار نداشته باشد ،پس از باز کردن
درب خودرو و قبل از پیاده شدن شما ،یک آالرم
اخطار به گوش خواهد رسید .در گیربکس مدل
 QR425AHAدر حالت “ ،”Pشفت خروجی
گیربکس قفل شده و چرخ محرک نمیتواند حرکت
کند .اگر در زمان توقف خودرو حالت “ ”Pانتخاب
نشده باشد ،سویچ از جای خود بیرون نخواهد آمد.
S Sهشدار!

حالت “ ”Pفقط زمانی میتواند انتخاب شود
که خودرو به طور کامل متوقف شده باشد.

خارج کردن دنده از حالت پارک یا “.”P
فقط زمانی صورت میپذیرد که سویچ باز شده
و پدال ترمز فشار داده شده باشد .در صورتی که
بخواهید دسته دنده را بدون فشار دادن پدال
ترمز حرکت دهید (به شرطی که سویچ باز باشد)،
دکمه  SHIFT LOCKرا فشار دهید.
در گیربکس مدل  QR425AHAبرای حرکت دادن
دسته دنده بدون فشار دادن پدال ترمز ،سویچ را ببندید

گیربکس اتوماتیک
و درپوش روی دکمه قفل دسته دنده را برداشته
و دکمه مذکور را با وسیلهای مثل پیچگوشتی به
سمت پایین فشار دهید.
 = Rدنده عقب
در صورتی که قصد حرکت به سمت عقب را
دارید ،این حالت را انتخاب کنید.

میتوان از حالت تعویض دنده به صورت دستی
استفاده نمود.
برای این کار کافی است دسته دنده را کمی به
سمت راست فشار دهید تا در موقعیت تعویض
دنده دستی قرار گیرد.
پس از انتخاب این حالت ،اگر دسته دنده را به سمت
عالمت “ ”+فشار دهید ،گیربکس دندهها را افزایش
خواهد داد و اگر دسته دنده را به سمت عالمت ““-
فشار دهید ،گیربکس دندهها را کاهش خواهد داد.
در حالت دستی ،افزودن دندهها در هر سرعتی
امکانپذیر است ولی کاهش دنده تنها زمانی
میتواند صورت پذیرد که سرعت به حد مجاز و
الزم خود رسیده باشد.
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S Sهشدار!

این حالت ( )Rتنها زمانی میتواند انتخاب
شود که خودرو به طور کامل متوقف شده
و موتور در دور آرام خود باشد.

 = Nحالت خالص
این حالت فقط در زمان روشن شدن (استارت)
موتور و یا در زمان دور آرام موتور باید انتخاب
شود .در این حالت هیچگونه قدرت و حرکتی به
چرخ محرک منتقل نخواهد شد.

c.ir

 = Dحرکت و رانندگی
برای شروع رانندگی و حرکت رو به جلو باید
دسته دنده در این وضعیت قرار داده شود.
تعویض دنده به صورت دستی
تنها زمانی که دسته دنده در وضعیت “ ”Dباشد،

نشانگر وضعیت دندهها
پس از باز شدن سویچ ،موقعیت دسته دنده در
نمایشگر واقع در وسط صفحه کیلومترشمار،
نمایش داده خواهد شد.
وضعیتهای دنده
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حالت R

حالت N

حالت D

حالت دستی
در حالت دستی ،شماره دنده انتخاب شده توسط
راننده در صفحه نشانگر ،نمایش داده خواهد شد.
به طور مثال دنده  2در شکل زیر نشان داده شده
است.

حالت P
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S Sهشدار!
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خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک ،با هل
دادن و بکسل شدن ،نمیتواند روشن شود.

در شرایط خاص و جاده برفی ،خودرو در حالت
دستی و دنده  2میتواند روشن شود.
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برای حرکت دادن دسته دنده از حالت “ ”Pبه “”R
یا از “ ”Nبه “ ”Rو یا از “ ”Rبه “ ”Pباید دکمه
ضامن بر روی دسته دنده فشار داده شود .در سایر
حالتها نیازی به فشار دادن این دکمه نیست.

c.ir

شروع رانندگی
موتور را در وضعیت دور آرام قرار دهید و پدال ترمز
را فشار دهید .دسته دنده را در یکی از حالتهای
حرکت ( Dیا  )Rقرار داده و پدال ترمز را آزاد کنید
تا خودرو به آرامی شروع به حرکت کند.
با فشار دادن پدال گاز ،سرعت خودرو را میتوانید
افزایش دهید.
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بیرون کشیدن خودرو از گل و الی ،شن و
ماسه و برف
اگر چرخهای محرک خودرو در گل و الی ،شن و
ماسه و یا برف گیر کرده باشند ،میتوانید با حرکت
مکرر رو به جلو و عقب از این وضعیت خارج شوید.
دسته دنده را به دفعات از “ ”Dبه “ ”Rو برعکس
حرکت دهید و به آرامی پدال گاز را کمی فشار
دهید .در اینگونه شرایط از قرار دادن طوالنیمدت
گیربکس در یک وضعیت خودداری کنید ،چرا که
باعث استهالک بیش از حد آن خواهد شد .مدت زمان
استفاده از دنده جلو یا عقب در این گونه شرایط باید
کمتر از یک دقیقه باشد.
دور موتور نیز قبل از اقدام به خارج کردن خودرو
از این گونه مناطق باید پایین باشد.

تعویض دنده اجباری
زمانی که در سرباالیی تند حرکت میکنید و یا در
حالت سبقتگیری هستید ،گیربکس اتوماتیک،
گشتاور مناسب را برای شما تامین خواهد کرد.
برای مفید و موثر بودن تعویض دنده اجباری،
میتوانید پدال گاز را تا انتها فشار دهید و دسته
دنده را در حالت “ ”Dنگه دارید .پس از رسیدن
دور موتور به حداکثر میزان مورد نیاز ،گیربکس
به دنده بعدی خواهد رفت.
متوقف کردن خودرو در ترافیک
پدال گاز را رها کرده و پدال ترمز را فشار دهید
و دسته دنده را در وضعیت موجود خود نگه
دارید .پدال ترمز را آزاد کرده و مجددا به حرکت
خود ادامه دهید.

توصیههای الزم برای رانندگی در شــرایط
مختلف جادهای
در جادههای با شیب کم و یا صاف ،برای شتابگیری
بهتر پیشنهاد میشود دسته دنده را در وضعیت “”D
قرار داده و به طور سریع پدال گاز را فشار دهید.

گیربکس اتوماتیک
یعنی راننده باید پدال گاز را به طور سریع تا انتها
فشار دهد .این کار باعث میشود تا گیربکس فورا به
دنده پایینتر رفته و گشتاور را افزایش دهد .سپس
دور موتور افزایش یافته و دندههای باالتر انتخاب
شده و قابلیت شتابگیری بهتر خواهد شد.

خواهیــد کرد .بنابراین پــدال گاز را بهطور کامل
فشار دهید.
در جادههای با شیب متوسط ،پیشنهاد میشود
گیربکس را در حالت دستی و در دنده  2یا  3قرار
دهید .با فشار دادن سریع پدال گاز ،فورا به شتاب
مورد نظر خواهید رسید.
در جادههای با شیب تند ،حالت دستی و دنده 1
را انتخاب کنید و از حالت “ ”Dاستفاده نکنید.
پدال گاز را به طور سریع فشار دهید تا به شتاب
مورد نظر برسید .نباید کل مسیر را با دنده 1
حرکت کنید ،راننده باید به تغییرات شیب جاده
توجه کرده و متناسب با آن دنده  2و یا حالت
“ ”Dرا انتخاب کند .توجه داشته باشید که
رانندگی طوالنیمدت با دنده  ،1ممکن است به
گیربکس آسیب وارد نماید.
اگر در سراشیبی حرکت میکنید و زمان
ترمزگیری زیاد است ،کارآیی سیستم ترمز به
علت گرم شدن آن ،تنزل خواهد یافت .در این
گونه شرایط از سرعت خود بکاهید و از نیروی
ترمزی موتور استفاده کنید.
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توجه:
زمانیکه گیربکس محبور به کاهش دنده میشود،
ممکن است یک شوک یا ضربهای را احساس
کنید که طبیعی بوده و ناشی از لرزش و تکان
خوردن موتور نمیباشد.
در صورتی که پدال گاز به آرامی فشار داده شود،
کاهش دنده و افزایش دور به آسانی صورت نخواهد
پذریرفت .اگر پدال گاز تا نصف و یا  2/3کورس
خود فشرده شود ،قدرت خروجی یا گشتاور بهبود
خواهد یافت ولی برای کسب حداکثر قدرت کافی
نخواهد بود.
اگر پــدال گاز را به طور آهســته فشــار دهید،
احساس خواهید کرد قدرت خودرو پایین است و
لرزشها و تکانهای بزرگتری را در خودرو حس

c.ir
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نیروی ترمزی موتور ،نوعی ترمزگیری است که از
کاهش دنده (کاسته شدن نسبت دنده گیربکس)
و کاهش سرعت حاصل میشود.
دنده پایینتر ،نیروی ترمزی موتور بهتری ارایه
خواهد داد.
S Sهشدار!

کاهش دنده در سرعتهای زیاد ،باعث
وارد آمدن ضربه به موتور و گیربکس
میشود که ممکن است به آنها آسیب
برساند .کاهش دنده باید همراه با کاهش
سرعت صورت پذیرد.

در سرازیریهای تند ،برای اثربخشی بهتر ترمز
از حالت دستی و پایینترین دنده استفاده کنید.
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معرفی وضعیتهای دنده
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 = Pپارک
در زمان توقف و یا روشن کردن خودرو از این
حالت استفاده کنید.
در این حالت ،شفت خروجی گیربکس قفل بوده و
چرخهای محرک نمیتوانند حرکت کنند.
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S Sهشدار!

دسته دنده گیربکس QR019CHB
وضعیتهای دسته دنده
 = Pپارک
 = Rدنده عقب
 = Nخالص
 = Dحرکت و رانندگی
 = Mتعویض دنده دستی
 = +Mافزایش دنده
 = -Mکاهش دنده
 = Lدنده سرعت پایین

c.ir
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این حالــت فقط در زمــان توقف کامل
خودرو قابل انتخاب است.

قبل از انتخاب حالت پارک ،از توقف کامل خودرو
اطمینان حاصل نموده ،سپس ترمز دستی را
بکشید .اگر خودرو در سطح شیبدار پارک شده
باشد ،ابتدا ترمز دستی را بکشید و سپس دسته
دنده را در حالت “ ”Pقرار دهید.

 = Rدنده عقب
از این حالت در زمان حرکت به سمت عقب
استفاده کنید .دنده عقب فقط در صورت توقف
کامل خودرو و دور آرام موتور قابل انتخاب است.

 = Nحالت خالص
در این حالت ،انتقال قدرت از موتور به چرخها
متوقف میشود .انتخاب حالت خالص (“ )”Nدر
زمان حرکت با سرعت باال ممنوع است .در غیر
این صورت گیربکس آسیب خواهد دید .همچنین
از این حالت در زمان بکسل کردن و حمل خودرو
استفاده میشود.

 = Dحرکت و رانندگی
در شرایط نرمال ،از این حالت برای شروع رانندگی
و حرکت استفاده میشود .در این وضعیت
گیربکس ،سرعت خودرو را مطابق با درخواست
راننده تغییر خواهد داد.

 = Mتعویض دنده دستی
در این حالت راننده میتواند دندهها را به طور
دستی افزایش یا کاهش دهد .گیربکس دارای
 7دنده دستی است .صرفنظر از اینکه خودرو
متوقف است یا خیر ،تغییر حالت از “ ”Mبه “”D
و برعکس و تغییر دادن دنده در زمان شتابگیری،
امکانپذیر است .یک بار فشار دادن دسته دنده

گیربکس اتوماتیک
به سمت “ ”+Mباعث انتخاب یک دنده باالتر و
یک بار فشار دادن دسته دنده به سمت ““-M
باعث انتخاب یک دنده پایینتر خواهد شد.
راننده میتواند با انتخاب دستی دندههای باالتر یا
پایینتر ،لذت رانندگی با گیربکس دستی را برای
خود تدارک ببیند.

خودکار به دنده پایینتر و زمانی که دور موتور
خیلی باال باشد و آمپر دور موتور نزدیک ناحیه
قرمز رنگ باشد ،گیربکس به طور خودکار
به دنده باالتر خواهد رفت .تعویض دنده در
حالت دستی ،باید در شرایطی خاص از پدال
گاز و سرعت خودرو صورت پذیرد ،در غیر این
صورت گیربکس به طور خودکار دنده صحیح
را انتخاب خواهد نمود ،حتی اگر دسته دنده
نیز حرکت داده شود.
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 = Lدنده سرعت پایین
در این حالت گیربکس ،روی دنده سرعت پایین
قرار داده میشود .هنگام رانندگی در سرازیری
و یا سرباالییهای طوالنی ،با انتخاب این حالت
میتوانید از مزیتهای نیروی ترمزی موتور
بهرهمند شوید.
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c.ir

S Sهشدار!

در صورتی که گیربکس در وضعیت تعویض
دنده دستی قرار داشته باشد ،جهت جلوگیری
از وارد آمدن آسیب به موتور و گیربکس ،ناشی
از استفاده نادرست از حالت دستی ،زمانی که
دور موتور خیلی پایین باشد ،گیربکس به طور
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پس از باز شدن سویچ ،موقعیت حاضر دسته دنده
در نشانگر  LCDصفحه کیلومترشمار ،نمایش
داده خواهد شد.
درپوش دکمه قفل حالت “”P
اگر به علت ایراد خودرو ،دسته دنده نتواند از
حالت “ ”Pخارج شود ،درپوش دکمه قفل حالت
پارک واقع در سمت چپ و باالی دسته دنده را باز
کرده و دکمه قفل حالت پارک را با ابزاری مانند
پیچگوشتی فشار دهید تا بتوانید دسته دنده را از
حالت “ ”Pخارج کنید.

c.ir
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قبل از روشن کردن موتور
این گیربکس به دکمه قفل حالت پارک (“)”P
مجهز است .در صورتی که نیاز دارید دسته
دنده را از این حالت خارج کنید ،ابتدا سویچ را
در موقعیت “ ”ONیا “ ”STARTقرار دهید و
سپس پدال ترمز را فشار دهید.
روشن کردن موتور
قبل از روشن کردن و استارت موتور ،دسته دنده
را در حالت “ ”Pو یا “ ”Nقرار دهید ،زیرا استارتر
خودرو فقط در این دو حالت میتواند به کار بیفتد.

شروع رانندگی
 -1پس از روشن شدن موتور و قبل از حرکت دادن
دسته دنده ،پدال ترمز را تا انتها فشار دهید .در غیر این
صورت دسته دنده از موقعیت “ ”Pخارج نخواهد شد.
 -2پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را در
حالت رانندگی قرار دهید.
 -3ترمز دستی و پدال ترمز را آزاد کنید تا خودرو
شروع به حرکت آهسته نماید .حال میتوانید توسط
پدال گاز سرعت خودرو را به دلخواه کنترل نمایید.

S Sهشدار!

خالص کردن گیربکس همزمان با رانندگی
ممنوع است.
S Sهشدار!

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
را نمیتوان با هل دادن و یا بکسل کردن
روشن نمود.
S Sهشدار!

در صورت استارت سرد و یا پارک بودن
طوالنیمدت خودرو ،قبل از شروع رانندگی،
موتور را در دور آرام ( 800دور در دقیقه)
گرم کنید.

گیربکس اتوماتیک
حمل با یدککش
از روشهای صحیح برای حمل خودرو با یدککش
استفاده نمایید تا از وارد آمدن آسیبهای ناخواسته
به گیربکس جلوگیری شود.

دکمه حالت رانندگی در برف (حالت زمستان)

c.ir
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حالت رانندگی در برف ،در زمان رانندگی در
جادههای برفی و لغزنده قابل استفاده است .این
حالت میتواند لغزش خودرو در ابتدای حرکت در
جادههای برفی و لغزنده را کاهش دهد تا قابلیت
کنترل رانندگی خودرو در این گونه جادهها را
بهبود بخشد .برای انتخاب این حالت ،دکمه
مربوطه را زمانی که دسته دنده در حالت “”D
میباشد ،فشار دهید .با انتخاب این حالت عالمت
مربوطه و یا کلمه  WINدر نشانگر  LCDصفحه
کیلومترشمار روشن خواهد شد .برای خروج از این
حالت ،دکمه مربوطه را مجددا فشار دهید.
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حالــت رانندگی در بــرف ،صرفا جهت
رانندگی در جادههــای لغزنده طراحی
شــده اســت .در صورتی که این حالت
هنگام رانندگــی در جادههای معمولی
و نرمال انتخاب شــود ،قــدرت موتور و
مصرف ســوخت به طور جدی تحتتاثیر
قرار خواهند گرفت .بنابراین از عدم فعال
بودن این حالت به هنــگام رانندگی در
جادههای معمولی اطمینان حاصل کنید.

بیرون کشیدن خودرو از گل و الی ،شن و
ماسه و برف
اگر چرخهای محرک خودرو در گل و الی ،شن
و ماسه و یا برف گیر کرده باشند ،میتوانید با
حرکت مکرر رو به جلو و عقب از این وضعیت
خارج شوید .دسته دنده را به دفعات از “ ”Dبه
“ ”Rو برعکس جابهجا کنید و پدال گاز را کمی
فشار دهید .برای باال بردن کارایی این روش قبل
از حرکت خودرو به سمت جلو ،دسته دنده را
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در حالت “ ”Rقرار دهید و برعکس .در این گونه
شرایط از قرار دادن طوالنیمدت گیربکس در یک
حالت خودداری کنید ،چرا که باعث استهالک
بیش از حد گیربکس خواهد شد.
مدت زمان استفاده از دنده عقب یا جلو باید کمتر
از یک دقیقه باشد.
قبل از شروع این عملیات دور موتور را کم کنید.
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راهنمای استفاده
 اگر در حین رانندگی به قدرت بیشتری نیازباشد ،پدال گاز را به طور سریع فشار دهید تا
گیربکس دنده پایینتر را انتخاب کند و دور
موتور نیز زیاد شود .اکنون میتوانید قدرت و
شتابگیری مناسب را احساس کنید.
 از مزایای نیروی ترمزی موتور در سراشیبیهاحداکثر استفاده را ببرید .پس از ترمزگیری
طوالنی و ثابت ،ترمزها گرم شده و از کارآیی
آنها کاسته خواهد شد .لذا پیشنهاد میشود
از حالت “ ”Lو یا از دنده سنگین حالت دستی
گیربکس استفاده کنید تا دور موتور به واسطه
نیروی ترمزی موتور کم شود.
S Sهشدار!

با فشار دادن یکباره پدال گاز در ابتدای شروع
به حرکت ،گیربکس مقداری تاخیر در انتخاب
دنده باالتر ایجاد خواهد کرد تا دور موتور جهت
تولید حداکثر قدرت خروجی افزایش یابد .در
این زمان شــتابگیری سریع و قوی احساس

خواهد شــد .در صورت فشار دادن سریع پدال
ترمــز در حیــن رانندگی ،گیربکــس به طور
خودکار به دنــده پایینتر رفتــه و دور موتور
افزایش خواهد یافت تا همچنان شــتابگیری
سریع و قوی احساس شود.
یک راننده باید اصول رانندگی ذکر شده را به
خوبی بلد باشد.

احتیاطهای الزم
 وقتی موتور خاموش است ،بدون توجه بهموقعیت دسته دنده ،ترمز دستی را بکشید .در
غیر این صورت ممکن است خودرو به طور اتفاقی
حرکت کرده و منجر به جراحت و خسارت شود.
 در زمان استارت زدن ،دسته دنده را در یکیاز موقعیتهای “( ”Pحالت پارک) یا “( ”Nحالت
خالص) قرار دهید .در سایر موقعیتها ،موتور
استارت نخواهد خورد.
برای شروع به حرکت ،زمانی که موتور در حال
دور آرام است ،دسته دنده را از موقعیت “ ”Pیا
“ ”Nبه موقعیت رانندگی انتقال دهید ،البته جهت

گیربکس اتوماتیک
جلوگیری از حرکت ناگهانی و اتفاقی خودرو ،قبل
از شروع رانندگی ،ترمز دستی را بکشید و پدال
ترمز را فشار دهید.
 زمانی که موتور سرد است ،دور موتور در حالتدور آرام باالتر از زمان گرم بودن موتور است،
بنابراین دقت کنید تا هنگام تعویض دنده به “”D
یا “ ”Rخودرو حرکت نکند.
 انتقال دسته دنده به حالتهای “ ”Pو “ ”Rدرحین رانندگی ممنوع است .در صورت انجام این کار،
گیربکس به طور جدی آسیب خواهد دید که شامل
گارانتی نخواهد بود .حالتهای “ ”Pو “ ”Rرا فقط
پس از توقف کامل خودرو میتوانید انتخاب کنید.
 اگر قصد دارید خودرو را به مدت طوالنی پارککنید ،حتما دسته دنده را در حالت “ ”Pقرار
دهید و ترمز دستی را نیز بکشید.
 استفاده از پدال گاز برای متوقف نگه داشتنخودرو در سرباالییها ممنوع است ،برای این کار
از پدال ترمز استفاده کنید.

سرویس روغن گیربکس
 -1بازدید سطح روغن
برای بازدید سطح روغن گیربکس توسط گیج
روغن ،باید روغن در حد نرمال گرم شده باشد.
قبل از بازدید سطح روغن گیربکس ،باید خودرو
به طور مناسب و صحیح پارک شده باشد و شرایط
زیر نیز برقرار باشند:
 موتور گرم شده باشد. حداقل به مدت  5دقیقه با خودرو رانندگیکنید.
 دمای روغن گیربکس باید بین  50°Cو 80°Cباشد.
مراحل بازدید سطح روغن گیربکس:
 -1خودرو را در یک محل صاف پارک نموده و
اهرم ترمز دستی را باال بکشید.
 -2موتور را روشن کنید.
 -3پدال ترمز را فشار دهید.
 -4دسته دنده را بین تمامی حاالت آن حرکت دهید.
 -5دسته دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید.
 -6درب موتور را باز کنید.
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 -7گیج روغن را بیرون بکشید.
 -8گیج روغن را تمیز کنید.
 -9گیج را در جای خود قرار دهید.
 -10گیج روغن را مجددا بیرون کشیده و سطح
روغن را بررسی کنید .در صورت کم بودن میزان
روغن ،به شرطی که دمای آن در محدوده ذکر
شده قرار داشته باشد ،با اضافه کردن روغن ،سطح
آن را به مقدار استاندارد برسانید.
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برای تعویض روغن گیربکس به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید .ایراد ناشی از تعویض غیراصولی روغن
گیربکس ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
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عملکرد دکمههای کروز کنترل
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 -2تعویض روغن گیربکس
روغن گیربکس اتوماتیک باید هر یکسال یا
 30/000کیلومتر تعویض شود و از روغن گیربکس
مخصوص که شرکت مدیران خودرو توصیه کرده
است ،استفاده کنید .از سایر روغنهای متفرقه
استفاده نکنید تا از آسیب دیدن گیربکس
جلوگیری شود.
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 -1زمانی که سویچ باز است ،اگر دکمه  ONکروز
کنترل را بزنید ،چراغ نشانگر مربوطه بر روی صفحه
کیلومترشمار روشن شده و چشمک خواهد زد (یعنی
کروز کنترل آماده به کار است) .زمانی که سرعت خودرو
 40-130km/hباشد ،اگر دکمه SET/-را فشار دهید،
سرعت خودرو روی مقدار انتخاب شده ثابت خواهد ماند.
زمانی که دکمه  SET/-را فشار دادید ،پایتان را از روی

پدال گاز بردارید تا سیستم کروز ،میزان باز شدن دریچه
گاز را متناسب با شرایط جاده تنظیم کند .پس از این
مراحل چراغ نشانگر سیستم کروز بر روی صفحه
کیلومترشمار به طور ثابت روشن خواهد ماند.
اگر چراغ نشانگر کروز کنترل همچنان در حال
چشمک زدن باشد ،یعنی سیستم فعال نشده
است که باید مجددا دکمه را بزنید .اگر چراغ
همچنان چشمک بزند به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
 -2در زمان فعال بودن کروز کنترل ،اگر پدال گاز را
فشار دهید سرعت خودرو افزایش خواهد یافت (چراغ
نشانگر به طور ثابت روشن میماند) و با رها کردن
پدال گاز سرعت خودرو مجددا به مقدار تنظیم شده
قبلی باز خواهد گشت (افزایش سرعت به شرطی رخ
میدهد که مقدار فشرده شدن پدال گاز در حدی
باشد که درجه باز شدن دریچه گاز بیشتر از مقدار
تنظیم شده توسط سیستم کروز کنترل باشد).
 -3در شرایط کروز کنترل با فشار دادن پدال گاز
سرعت خودرو افزایش خواهد یافت .هنگام رها
شدن پدال گاز در صورتی که دکمه  SET/-فشار
داده شود ،سرعت جدید تنظیم خواهد شد.

گیربکس اتوماتیک
 -4در شرایط فعال بودن کروز کنترل با هر بار
فشرده شدن دکمه ( RES/+به مدت کمتر از 0/5
ثانیه) به سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل
به اندازه  2km/hافزوده خواهد شد .اگر دکمه
 RES/+به مدت بیشتر از  0/5ثانیه فشار داده
و نگه داشته شود ،سرعت خودرو به طور متوالی
و پشت سر هم افزایش خواهد یافت .با رها شدن
دکمه ،افزایش سرعت متوقف شده و خودرو با
سرعت لحظه رها شدن دکمه ،به حرکت ادامه
خواهد داد .چراغ نشانگر کروز کنترل در صفحه
کیلومترشمار به طور دایم روشن خواهد ماند.
(فشار دادن طوالنیمدت دکمه  RES/+توصیه
نمیشود ،چرا که باعث افزایش مداوم و متوالی
سرعت خودرو شده و میتواند خطرناک باشد).
 -5در شرایط فعال بودن کروز کنترل با هر بار
فشرده شدن دکمه ( SET/-به مدت کمتر از 0/5
ثانیه) از سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل
به اندازه  2km/hکاسته خواهد شد .اگر دکمه
 SET/به مدت بیشتر از  0/5ثانیه فشار دادهو نگه داشته شود ،سرعت خودرو به طور متوالی

و پشت سر هم کاهش خواهد یافت .با رها شدن
دکمه ،کاهش سرعت متوقف شده و خودرو با
سرعت لحظه رها شدن دکمه به حرکت خود
ادامه خواهد داد .چراغ نشانگر کروز کنترل در
صفحه کیلومترشمار به طور دایم روشن خواهد
ماند( .فشار دادن طوالنیمدت دکمه  SET/-به
منزله ترمز گرفتن نیست و فقط چیزی شبیه
بکسوات خودرو است ،بنابراین در صورت نیاز به
کاهش سرعت از پدال ترمز استفاده کنید.
 -6با فشرده شدن پدال ترمز ،چراغ نشانگر
کروز کنترل در صفحه کیلومترشمار به حالت
چشمکزن (حالت آماده به کار کروز کنترل)
در آمده و سرعت خودرو کاهش خواهد یافت .به
شرطی که سرعت خودرو به کمتر از 40km/h
نرسیده باشد ،با فشار دادن دکمه  RES/+وضعیت
کروز کنترل مجددا برقرار خواهد شد( .با فشرده
شدن طوالنی دکمه  ،RES/+سرعت خودرو به
صورت متوالی افزایش یافته و با رها شدن دکمه،
سرعت دلخواه تنظیم خواهد شد).
 -7با فشرده شدن پدال ترمز ،چراغ نشانگر
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کروز کنترل در صفحه کیلومترشمار به حالت
چشمکزن (حالت آماده به کار کروز کنترل)
در آمده و سرعت خودرو کاهش خواهد یافت.
اگر سرعت خودرو به زیر  40km/hبرسد ،با
رها کردن پدال ترمز و فشار دادن دکمه RES/+
کروز کنترل فعال نخواهد شد .ولی میتوانید با
افزایش سرعت خودرو به باالی  40km/hو فشار
دادن پدال گاز و دکمه  ،RES/+کروز کنترل را
فعال کنید .چراغ نشانگر کروز کنترل در صفحه
کیلومترشمار به صورت دایمی روشن خواهد شد.
 -8با فشار دادن پدال ترمز ،چراغ نشانگر
کروز کنترل در صفحه کیلومترشمار به حالت
چشمکزن در میآید تا نشان دهد که سیستم
کروز کنترل در حالت آماده به کار قرار گرفته
است .در صورت عمل نکردن دکمههای کروز
کنترل ،سیستم در حالت آماده به کار باقی
میماند و شما میتوانید به رانندگی عادی خود
ادامه دهید.
 -9در صورتی که ایرادی در سیستمهای مختلف
خودرو پدید آید که در ایمنی کروز کنترل
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تاثیرگذار باشد ،کروز کنترل فعال نخواهد شد.
در این گونه مواقع به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه نمایید.
 -10در زمانهای فعال بودن و یا آماده به کار
بودن کروز کنترل با فشار دادن دکمه OFF
میتوان از کروز کنترل خارج شد.
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ترمز
ترمز

S Sهشدار!

ترمز دستی

برای جلوگیری از حرکت خودرو ،زمانی
که خودرو را پارک کردهاید ،از درگیر
کردن دنده به جای ترمز دستی استفاده
نکنید .باید ترمز دستی را بکشید .اجازه
ندهید افراد ناآگاه به ترمز دستی دست
بزنند .اگر اهرم ترمز دستی به طور اتفاقی
آزاد شود ،خودرو احتماال حرکت خواهد
کرد و باعث وارد آمدن خسارت خواهد
شد.
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در زمان توقف ،اهرم ترمز دستی را به طور کامل
بکشید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.
 -1اگر سویچ باز باشد و اهرم ترمز دستی نیز
کشیده شده باشد ،چراغ نشانگر ترمز دستی
در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.

زمانی که اهرم ترمز دستی را باال میکشید،
همزمان پدال ترمز را نیز فشار دهید تا ترمز
دستی راحتتر کشیده شود.
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برای آزادکردن اهرم ترمز دستی ،آن را کمی باال
برده و دکمه ضامن آن را فشار دهید و اجازه دهید
تا اهرم پایین آید .چراغ نشانگر ترمز دستی به
طور همزمان خاموش خواهد شد.
احتیاط!

قبل از رانندگی از آزاد شدن کامل ترمز
دستی اطمینان حاصل کنید .در غیر این
صورت ،ترمزها داغ شده و باعث ایجاد
مشکل در سیستم ترمز خواهد شد.

 -2قبل از ترک خودرو از کشیده شدن اهرم ترمز
دستی اطمینان حاصل کنید.
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سیستم ترمز

در صورتی که یکی از مدارها کار نکند،
الزم است پدال ترمز کمی محکمتر
فشار داده شود و در ضمن طول فاصله
ترمز زیادتر خواهد شد .اگر این شرایط
برای خودروی شما پیش آید ،به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.

بوستر ترمز توسط نیروی خال موتور کار میکند،
بنابراین فقط با روشن بودن موتور فعال میشود.
به همین دلیل در سرازیریها موتور را هرگز
خاموش نکنید.
اگر خودرو بکسل یا خراب باشد ،بوستر ترمز کار
نخواهد کرد .بنابراین نیروی زیادی برای فشار
دادن پدال ترمز مورد نیاز خواهد بود تا بتوان
نیروی بوستر را جبران کرد.
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خودروی شما مجهز به سیستم ترمز دوبل با مدار
ضربدری میباشد .اگر یک مدار از کار بیفتد ،مدار
دیگر همچنان فعال خواهد بود.

c.ir
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احتیاط!

بوستر ترمز

احتیاط!

برای ترمزگیری بهتر در سرازیریها ،باید
قبل از شروع سراشــیبی ،دنده سنگین
انتخاب شود.

ترمز
مایع ترمز
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اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد،
بیانگر این است که احتماال سطح مایع ترمز
خیلی پایین است .هر چه سریعتر مایع ترمز را
تا رسیدن سطح آن به عالمت “ ”MAXاضافه
کنید .جهت بررسی سیستم ترمز ،خودرویتان را
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید.

c.ir

میزان مایع ترمز را به صورت دورهای بازدید کنید.
S Sهشدار!

روغن ترمز دارای خاصیت خورندگی
است .اجازه ندهید با پوست دست تماس
پیدا کند .در این صورت باید محل تماس
را با مقدار زیادی از آب بشویید.
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احتیاطهای الزم
تولید صدای ترمز در برخی زمانها طبیعی است.
ولی اگر ترمز ،ایجاد صدای سایش آهن به آهن به
مدت زیاد بکند ،بیانگر تمام شدن لنتهای ترمز
است که نیاز به تعویض دارد .خودروی خود را به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید.
اگر ترمزها تولید صدای ممتد کرده و لرزشها را
در هنگام ترمزگیری به فرمان منتقل کنند ،فورا
خودرو را به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو بفرستید.
لنتهای ترمزی که جدیدا تعویض شدهاند ،برای
رسیدن به کارایی حداکثر نیاز به یک دورهی
آببندی دارند .شاید در  200کیلومتر اول کارآیی
ترمز کاهش یابد .زیاد کردن نیروی وارده به پدال
ترمز ،تنها راه جبران کم شدن اثر ترمز میباشد.
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ترمز
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میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و
نحوه رانندگی راننده بستگی دارد .خودروهایی
که بیشتر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار
میگیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند،
در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند.
بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید
ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر
طی شده خودرو ،به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو ببرید.
در زمان رانندگی در جادههای سرازیری ،از دنده
سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز موتور
بیشترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد
جلوگیری کنید .در غیر این صورت ،ترمزها داغ
شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و
احتماال در بعضی مواقع ،کارایی خود را از دست
بدهند.
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یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب
خودرو و گیجی چرخ در زمان ترمزگیری میشود.
پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان
کارایی ترمز را تست کنید .پس از رانندگی در
آب عمیق ،این تست میتواند نشان دهد که آیا
کارایی ترمز تحتتاثیر قرار گرفته است یا خیر؟
برای خشک کردن لنت ترمز ،ضمن رانندگی با
سرعت مطمئنه ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید
تا کارایی خود را مجددا باز یابد.

از کار افتادن ترمز
اگر در حین رانندگی ترمز خودروی شما عمل
نکرد ،شما میتوانید با گرفتن ترمز دستی خودرو
را متوقف کنید ،با این تفاوت که فاصله ترمزگیری
بیشتر از زمان استفاده از ترمز معمولی خواهد
بود.
احتیاط!

استفاده از ترمز دستی در حین رانندگی
باعث خارج شدن کنترل خودرو از دست
راننده به مدت کوتاه ،خواهد شد .اگر
مجبور به استفاده از ترمز دستی برای
متوقف کردن خودرو هستید ،برای
جلوگیری از انحراف ناشی از قفل شدن
چرخ عقب ،نیروی وارده به اهرم ترمز
دستی را به آرامی اعمال کنید.

سیستم ترمز ضد قفل
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سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

احتیاط!

سیستم ترمز ضد قفل ( )ABSبرای جلوگیری از
قفل شدن چرخها و حفظ کنترل فرمان در زمان
ترمز ناگهانی و در نتیجه توانایی عبور از موانع و
عدم برخورد با آنها طراحی شده است.
سیستم ترمز ضد قفل ( )ABSخودروی شما
به همراه سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز
( )EBDجهت باال بردن کارآیی ترمز ،ارایه شده
است.

سایز الستیک و طرح آج آنها روی
کارکرد  ABSتاثیرگذارند .اطمینان
حاصل کنید که الستیک تعویض شده،
سایز و شاخص بار قابل تحمل و ساختار
یکسانی با الستیک اصلی دارد .استفاده از
یک الستیک با مشخصات متفاوت با بقیه
روی کارکرد  ABSتاثیر خواهد گذاشت.
توصیه شرکت مدیران خودرو جایگزینی
الستیک با سایز اصلی میباشد.

c.ir
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سیستم ترمز ضد قفل ( ،)ABSزمانی که چرخها
در حال قفل شدن هستند ،وارد عمل میشود .در
زمان ترمزگیری ،اگر پدال ترمز زیرپا ضربه بزند،
بیانگر فعال بودن  ABSاست .لرزش پدال ترمز
زیر پا و تولید صدا طبیعی است .در این لحظه
پدال ترمز را رها نکنید.
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سیستم ترمز ضد قفل
S Sهشدار!
در مورد سیستم  ABSنباید اغراق کرد:
اگر چه سیستم ترمز ضد قفل در حفظ
کنترل خودرو کمک میکند ولی همچنان
باید با احتیاط و سرعت مطمئنه و رعایت
فاصله با خودروی جلویی رانندگی کرد.
اگر چسبندگی تایر بیش از حد مجاز باشد
یا در بارندگی لغزش تایر داشته باشیم،
سیستم ترمز ضد قفل نمیتواند کمکی به
کنترل خودرو نماید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT
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همیشه با سرعت مطمئنه و با رعایت
فاصله از خودروی جلویی رانندگی کنید.
در مقایسه با خودروی بدون سیستم ترمز
ضد قفل ،شاید فاصله ترمزگیری خودروی
شما در یکی از شرایط زیر زیادتر باشد:
•رانندگی در جاده ناهموار ،ماسهای و
یا برفی
•رانندگی با زنجیر چرخ
•رانندگی در جادههای پر از چاله و
گودال
•رانندگی در جادههایی که سطح آن در
جاهای مختلف دارای اختالف ارتفاع
است.

نصب هر  4الستیک با سایز مشخص شده
و با فشار باد مناسب:
سیســتم ترمز ضد قفل ،سرعت خودرو
را با اســتفاده از سنســورهای سرعت
هر چرخ تشــخیص میدهد .استفاده از
الســتیکهایی که متفاوت از نوع توصیه
شده باشند ،ممکن اســت در تشخیص
ســرعت واقعی چرخهــا در ترمزهای
طوالنی ،خطا داشته باشند.

سیستم ترمز ضد قفل
ترمز ABS
اصول مهم در به کارگیری
ترمز ABS

محکم فشار دادن و نگه داشتن پدال ترمز در
زمان ترمزهای اضطراری ،سیستم ترمز ضد قفل
را سریعا فعال کرده و اجازه پیچیدن در این
زمان را خواهد داد و حتی اگر فضا کافی باشد،
میتوانید از برخورد با مانع نیز جلوگیری کنید.
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S Sهشدار!

 -1محکم فشار دادن و نگه
داشتن پدال ترمز

c.ir

 -2برای جلوگیری از برخورد با مانع ،فرمان
را بپیچانید .با وجود ترمزگیری اضطراری،
میتوانید عمل پیچیدن را انجام دهید.

درست است که  ،ABSاثربخشی بهتری
به ترمز میدهد ،ولی بسته به شرایط
جادهای فاصله ترمزگیریها تفاوت زیادی
خواهند داشت.
 ABSنمیتواند کوتاه شدن فاصله
ترمزگیری در شرایط مختلف جادهای
از قبیل جاده ماسهای یا جاده برفی را
تضمین کند .در مقایسه با خودروهای
بدون  ،ABSشاید خودروی شما نیاز به
فاصله ترمزگیری زیادی داشته باشد.
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همچنین  ABSنمیتواند ریسک خطر
ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی
جلویی ،رانندگی در آب ،پیچیدنهای
سریع یا رانندگی در جادههای نامساعد
را کاهش دهد ،و یا نمیتواند از تصادف
ناشی از رانندگی بدون احتیاط و نامناسب
جلوگیری کند .همیشه با احتیاط رانندگی
کنید و در زمان پیچیدن ،سرعت را
کاهش دهید.
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سیستم ترمز ضد قفل
خودارزیابی ABS
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احتیاط!
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اگر در حین رانندگی متوجه شدید که
چراغ هشدار  ABSروشن شده است،
نشان میدهد سیستم  ABSدچار مشکل
شده است .خودرو را متوقف کرده و با
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.
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پس از باز شدن سویچ ،چراغ هشدار  ABSروشن
شده و سیستم  ABSشروع به خودارزیابی خواهد
نمود .شنیدن نوعی صدا در طول این مرحله
طبیعی است .پس از خودارزیابی ،چراغ هشدار
 ABSخاموش خواهد شد.

c.ir
112

سیستم فرمان هیدرولیک
سیستم فرمان هیدرولیک
این خودرو مجهز به سیستم فرمان هیدرولیک
است که اداره کردن خودرو را سبکتر و آسانتر
میکند.
به منظور جلوگیری از خرابی فرمان هیدرولیک:
•زمانی که موتور روشن است ،غربیلک فرمان
را به مدت طوالنی در منتهیالیه سمت چپ
و یا راست نگه ندارید.
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احتیاط!

•اگر سطح روغن هیدرولیک در مخزن کمتر از
عالمت  MINباشد ،فورا روغن هیدرولیک به
مخزن اضافه کنید و قبل از پر کردن مخزن
رانندگی نکنید.

اگر پس از روشن شدن موتور ،برای
چرخاندن غربیلک فرمان نیاز به نیروی
زیادی دارید ،احتماال سیستم فرمان
هیدرولیک دچار مشکل شده است ،در
اولین فرصت با نمایندگی مجاز مدیران
خودرو تماس بگیرید .پس از خاموش
شدن موتور ،خودرو فرمان هیدرولیک
نخواهد داشت .در این زمان ،شما کماکان
میتوانید فرمان را بچرخانید ولی به
نیروی بیشتری نیاز خواهید داشت.
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سیستم فرمان هیدرولیک
اگر خودرو در حین رانندگی منحرف شود ،موارد
زیر را بررسی کنید:
•کم بودن فشار باد چرخ
•سایش غیر یکنواخت الستیک
•شل بودن و یا فرسودگی اجزا سیستم تعلیق
•شل بودن و یا فرسودگی اجزا سیستم فرمان
هیدرولیک
•تنظیم نبودن زوایای چرخها
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سیستم کمکی پارک
سیستم کمکی پارک (در زمان
استفاده از دنده عقب):

فاصله با
<150 91-150 61-90 35-60 >35
مانع
()cm
فرکانس بوق
بدون
1Hz 2Hz 4Hz
بوق ممتد
بوق
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این سیستم شامل سنسورهای فراصوتی و یک
یونیت کنترل میباشد .پس از درگیر شدن
دنده عقب ،سیستم به طور خودکار شروع
به کار میکند و اطالعات مربوطه در صفحه
نشانگر چندمنظورهی صفحه کیلومترشمار
نمایش داده خواهد شد .اطالعرسانی سیستم به
دو روش صورت میپذیرد :بوق اخطار و نمایش
فاصله .فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن
فاصله سنسورها با مانع تغییر خواهد یافت:

c.ir

مفهوم عالیم نمایش داده شده به شرح ذیل
است:
 -1مانع نزدیک به سنسور سمت چپ باشد ،حرف
“ ”Lنمایش داده خواهد شد.
 -2مانع نزدیک به سنسور سمت راست باشد،
حرف “ ”Rنمایش داده خواهد شد.
 -3اگر فاصله مانع با هر یک از سنسورها ،کمتر از
 35سانتیمتر باشد ،کلمه “ ”STOPنمایش
داده خواهد شد.
 -4صفحه نشانگر ،اطالعات هر کدام از سنسورها
که کمترین فاصله را با مانع داشته باشد،
نشان خواهد داد.
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احتیاط!

جهت حفظ ایمنی ،سرعت خودرو در
هنگام حرکت با دنده عقب باید کمتر از
 5km/hباشد
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سیسستم کمکی پارک
راهنمای استفاده:
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توجه:

 -1فاصله اندازهگیری شده ،نزدیکترین فاصله
عمودی و مستقیم بین مانع و سپر است.
 -2حداکثر فاصله قابل اندازهگیری :بیشترین
فاصله قابل نمایش بین مانع و سپر عقب
 150سانتیمتر ( 1/5متر)
 -3دقت نمایش فاصله  5سانتیمتر ( 0/05متر)
است ،یعنی فواصل را  5سانتیمتر به 5
سانتیمتر نمایش میدهد .مثال برای فاصله
 34سانتیمتر عدد  0/30و برای فاصله 36
سانتیمتر عدد  0/35نمایش داده میشود.
واحد اندازهگیری بر حسب متر تعیین شده
است.
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سنسورهای دنده عقب فقط نزدیکترین مانع به
خود را تشخیص میدهند.

سنسورهای دنده عقب ،موانعی را که ارتفاع آنها
باالتر از سپر باشد ،تشخیص نمیدهند.

سیستم کمکی پارک
احتیاط!
آب فشار باال یا سایر نیروهای خارجی
وارده به سنسورها ،میتوانند به آنها
صدمه بزنند .بنابراین سنسورها را فشار
ندهید و یا به آنها ضربه وارد نکنید.
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در صورت به صدا در نیامدن بوق اخطار هنگام
حرکت با دنده عقب ،موارد زیر را بررسی کنید:

سنسورهایی که توسط برف یا سایر مواد مسدود
شدهاند را میتوان با پارچه تمیز کرد و یا با آب
کمفشار شستوشو داد.

c.ir

•وجود مواد خارجی بر روی سطح سنسورها
•یخ زدن سطح سنسورها
•پارک بودن خودرو در هوای سرد یا گرم به
مدت طوالنی

احتیاط!
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اگر در حرکت با دنده عقب ،با وجود نزدیک
شدن سنسور به مانع ،بوق اخطار به صدا در
نیاید:

سنسورهای دنده عقب توانایی تشخیص اشیایی
نظیر تور ،سیم خاردار ،طناب ،نردهها و  ...را
ندارند.

سنسورهای دنده عقب ،ممکن است در
دمای زیر -30º Cو باالی  80º Cکار نکنند.
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سیسستم کمکی پارک
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سنسورهای دنده عقب نمیتوانند اشیایی که
ارتفاع آنها کمتر از ارتفاع سپر عقب است ،مانند
تکه سنگ و  ...را تشخیص دهند.
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اشیایی که امواج ماورا صوت را به راحتی
جذب میکنند مانند برف نرم ،پنبه ،ابر و ...
قابل تشخیص به وسیله سنسورهای دنده عقب
نمیباشند.

قطرات آب و آب پاشیده شده روی سطوح سنسور
که یخزده باشند.

سیستم کمکی پارک
احتیاط!
برای موانع خارج از محدوده دید سنسور
دنده عقب ،بوق اخطار به صدا در نخواهد
آمد .اگر در یک لحظه موانع متعددی
وجود داشته باشند ،بوق اخطار فقط
برای نزدیکترین مانع فعال خواهد شد.
باید توجه داشت که در این زمان شاید
سنسور طرف دیگر با مانع دیگری روبرو
شود ،ولی چون فاصلهاش زیادتر است،
محاسبه نمیشود.
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زمانی که سطح سنسور دنده عقب با برف یا گل
و الی پوشیده شود.
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در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب
آالرم اشتباه بزنند:

وقتی که خودرو در شیب بسیار تند قرار داشته
باشد.
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زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال روی
خودرو نصب شده باشد.
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در صورتی که وسایل یا دستگاههایی در اطراف
خودروی شما تولید امواج فراصوتی کنند ،مانند
صدای بوق خودروهای دیگر ،موتورسیکلتها یا
صدای ترمزهای بادی کامیونهای سنگین.

زمان رانندگی در جادههای برفی یا بارانی

احتیاطهای الزم
اقدامات قبل از استارت
بیرون خودرو

اقدامات احتیاطی

بازدید قبل از سفر

انجام بازدیدهای قبل از سفر یک اقدام مفید
میباشد .چند دقیقه بازدید خودرو ،تضمینی برای
امنیت و رانندگی دلپذیر است.

 -1تایرها( .شامل الستیک زاپاس) :فشار باد
تایرها ،بریدگی ،آسیبدیدگی و یا سایش
بیش از حد تایرها را بررسی کنید.
 -2نشتی مایعات .مدتی پس از پارک کردن
خودرو ،زیر خودرو را برای بازدید نشتی
سوخت ،روغن موتور ،آب و سایر مایعات
بررسی کنید (چکیدن قطرات آب پس از
استفاده از کولر طبیعی است).
 -3چراغها .از کارکرد صحیح و مناسب چراغهای
جلو ،چراغ ترمز ،چراغ عقب ،چراغهای راهنما
و سایر چراغها اطمینان حاصل کنید .مهمتر
از همه چراغهای جلو میباشند.
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S Sهشدار!

اگر این بازدیدها را در یک محل سربسته
انجام میدهید ،از تهویه مناسب محل،
اطمینان حاصل کنید.

c.ir
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 -4شبکه زیر شیشه جلو :برف ،برگ و هر گونه
گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید.
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داخل خودرو
 -1جک و آچار چرخ :از وجود جک و آچار چرخ
در داخل خودرو اطمینان یابید.
 -2کمربندهای ایمنی :قفل شدن مطمئن
کمربندها ،عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی
کمربندها را بازدید کنید.
 -3صفحه کیلومترشمار و کنترلهای روی
داشبورد :از صحت کارکرد چراغهای
هشداردهنده و چراغهای نشانگر و نیز
کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن
شوید.
 -4ترمز :مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس
حرکت مناسب میباشد.
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c.ir
محفظه موتور

 -1فیوزهای یدکی :از وجود فیوزهای یدکی
اطمینان حاصل کنید .فیوزهای یدکی باید در
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده
بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند.
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 -2مایع خنککننده :سطح مایع خنککننده باید
در حد عالمت  MAXروی منبع انبساط
رادیاتور باشد.
 -3باتری و کابلهای آن :رسوب بستن ،شل شدن
و ترک برداشتن احتمالی قطبهای باتری را
بررسی کنید .کابلهای باتری باید در شرایط
خوبی بوده و اتصال آنها مناسب باشد.
 -4سیمکشی :دسته سیمها را از نظر شل بودن و
افتادگی و یا تا شدن و  ...بررسی کنید.
 -5لولههای سوخت :لولهها را از لحاظ داشتن
نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید.
اقدامات پس از استارت

 -1سیستم اگزوز :هر گونه نشتی هوا از لولههای
اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و
فورا رفع عیب کنید.
 -2سطح روغن موتور :خودرو را در جای مسطح
متوقف کنید و موتور را خاموش کنید5 .
دقیقه بعد میزان روغن موتور را به وسیله
گیج روغن بازدید کنید.

اقدامات در حین رانندگی
 -1آمپرها و درجهها :از صحت عملکرد کلیه
آمپرها و درجهها اطمینان حاصل کنید.

 -2ترمزها :در یک مکان امن ،عدم انحراف خودرو
به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی
کنید.

 -3هر چیز غیرعادی و دیگر مانند شل بودن
قطعات و نشتیها و صداهای غیرطبیعی را
بررسی کنید.

احتیاطهای الزم
قفل کردن خودرو

نشستن سرنشین

احتیاط!

S Sهشدار!
•هرگز اجازه نشستن کسی را در
صندوق عقب ندهید .در غیر این
صورت در زمان تصادف ،احتمال
آسیب دیدن سایر سرنشینان نیز
وجود دارد.
•نشستن در جاهایی که فاقد صندلی و
کمربند ایمنی میباشد ،ممنوع است.
•قبل از شروع حرکت ،بایستی کلیه
سرنشینان در حالی که کمربندهای
خود را به درستی بستهاند ،در
صندلیهای خود نشسته باشند.

در زمان ترک خودرو ،سویچ را خارج
کرده و کلیه دربها را قفل کنید ،حتی
اگر خودرو را در پارکینگ یا پیادهروی
جلوی منزلتان پارک میکنید ،بهتر است
خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی
مناسب ،پارک کنید و در ضمن اشیا و
لوازم گرانبها را در معرض دید نگذارید.

c.ir
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دود اگزوز

S Sهشدار!

•از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید.
گاز مونواکسید کربن موجود در دود
اگزوز ،گازی خطرناک ،بیرنگ و بیبو
است که ممکن است باعث بیهوشی و
یا حتی مرگ شود.
•مطمئن شوید که سیستم اگزوز
خودرویتان دارای اتصاالت شل شده
و یا دارای سوراخ نباشد .سیستم
اگزوز باید به طور منظم بازدید شود.
در صورتی که به سیستم اگزوز
ضربهای وارد شده باشد یا متوجه
تغییری در صدای آن شدید ،بالفاصله
سیستم را بازدید کنید.
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•خودرو را در محیطهای سربسته مثل
گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید،
مگر در زمان ورود یا خروج ،چرا که
دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد
داشت و باعث مسمومیت خواهد شد.

•جهت کارکرد مناسب سیستم تهویه
مطبوع ،شبکه ورودی هوای کابین
واقع در جلوی شیشه جلو را از وجود
هر گونه مانع از قبیل برگ و برف و ...
تمیز نگه دارید.

•به مدت طوالنی در خودروی با موتور
روشن و پارک شده ننشینید .اگر
ناگزیر به این کار باشید ،خودرو را در
یک محیط باز متوقف کرده و بخاری
و یا کولر را روشن کنید و آن را در
وضعیت گردش هوای بیرون قرار
دهید.

•در صورت استشمام دود اگزوز در
داخل کابین ،شیشهها را فورا باز کنید
و بالفاصله علت را پیدا کرده و رفع
کنید.
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•هنگام رانندگی درب صندوق عقب
باید بسته باشد .در صورت باز ماندن
و یا عدم درزبندی مناسب آن ،دود
اگزوز به داخل کابین نفوذ خواهد کرد.
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بازدید صحیح سیستم اگزوز

در شرایط زیر ،سیستم اگزوز باید مورد بازدید
قرار گیرد:
 -1در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز.
 -2در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز.

 -3در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات.

 -4بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس
توسط جک بلند شده است.

رانندگی در جادههای ناهموار
رانندگی در جادههای ناهموار
S Sهشدار!
جهت پایین آوردن ریسک خطرات احتمالی
نسبت به خودتان و وسیله نقلیهتان،
احتیاطهای زیر را جدی بگیرید:
•در جادههای ناهموار کامال با احتیاط
رانندگی کنید و در صورت خطرناک
بودن محل ،اصال رانندگی نکنید.
•در این گونه جادهها ،پرههای غربیلک
فرمان را نگیرید ،عبور از یک
دستانداز بد ،در غربیلک فرمان
تولید ضربه و عکسالعمل کرده و
باعث درد گرفتن دست شما خواهد
شد .با هر دو دست خود ،دایره بیرونی
غربیلک فرمان را بگیرید.
•بالفاصله پس از رانندگی در جادههای
پوشیده از سنگریزه ،گل و الی ،آب
کمعمق یا برف ،کارآیی سیستم ترمز
را بررسی کنید.

•پس از رانندگی در جادههایی که
سطح آنها دارای علفهای بلند ،گل
و الی ،شن و ماسه ،سنگریزه ،آب و
 ...میباشد ،زیر خودرو را از وجود هر
گونه علف ،بوته ،کاغذ ،پارچه کهنه،
سنگ و سنگریزه چسبیده یا نفوذ
کرده ،تمیز کنید وگرنه احتمال از
کار افتادن برخی قسمتها و یا حتی
آتشسوزی وجود دارد.

c.ir
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•در زمان رانندگی در جادههای
نامناسب و زمینهای سخت ،سرعت
باال ،پرش از روی موانع و دستاندازها،
دور زدن سریع و  ...ممنوع است .چرا
که باعث از دست رفتن کنترل خودرو
و در نتیجه واژگونی و چپ شدن
میشوند و همچنین باعث تحمیل
هزینهی زیاد تعمیرات سیستم تعلیق
و شاسی خودروی شما میشوند.

•تا زمانی که خودرو در حال حرکت
است ،راننده و کلیه سرنشینان باید
کمربند ایمنی خود را ببندند.
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پاشیده شدن آب به موتور شود و در نتیجه
موتور خاموش شود.
 -2برای فشار دادن و نگه داشتن پدال گاز باید
مطمئن شد که موتور قدرت مناسب و باثبات
داشته باشد .در رانندگی در میان آب ،نباید
توقف کرد ،نباید دنده عوض کرد و نباید به
طور ناگهانی پیچید.
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اگر رانندگی از میان آب اجتنابناپذیر بود ،ابتدا
عمق آب را بسنجید و سپس با احتیاط و به آرامی
رانندگی کنید.
 -1هنگام رانندگی در آب ،مطمئن شوید که
موتور به خوبی کار میکند و فرمان و ترمز
نیز در حالت طبیعی خود هستند .در زمان
رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده
کرده و از شتاب ناگهانی و گاز دادن یکباره
پرهیز کنید .ممکن است شتاب ناگهانی باعث
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 -3در صورت خاموش شدن موتور در آب ،برای
جلوگیری از وارد آمدن خسارت به موتور،
فورا استارت نزنید .در این شرایط باید خودرو
را بکسل کرده و به مکان امن و یا کمعمق
منتقل کرده و سپس دنبال علت بگردید.

احتیاط!

• در مکانهایی که عمق آب باالتر از
قسمت پایینی رینگ چرخ باشد،
رانندگی نکنید.

•ورود آب به داخل موتور ،میتواند
باعث قفل شدن آن ،خاموش شدن و
یا ایراد داخلی آن شود.

رانندگی در میان آب
•رانندگی در آب احتماال موجب
آسیبدیدگی سیستم تسمهها
و دندههای محرک خودروی شما
خواهد شد .آب باعث شسته شدن
گریس بلبرینگ چرخ و در نتیجه
منجر به زنگ زدن و ساییدگی
زودرس خواهد شد .نفوذ آب به داخل
گیربکس و دیفرانسیل باعث کاهش
یافتن کیفیت روغنکاری واسکازین
میشود .بنابراین همیشه مایعات
موتور از قبیل روغن موتور و  ...را
از نظر آلودگی (شیری رنگ شدن و
کفآلود بودن) بازدید کنید .در
صورت وجود آلودگی از ادامه دادن به
رانندگی خودداری کنید تا از صدمات
پیشرو ،پیشگیری کنید.

•میزان کشش خودرو و کارآیی ترمز
در زمان رانندگی در آب ،کاهش
خواهد یافت.فاصله ترمزگیری نیز
افزایش خواهد یافت .شن و ماسه و
گل و الی چسبیده به اطراف دیسک
ترمز ممکن است روی بازدهی ترمز
تاثیرگذار باشد و یا باعث خرابی
قطعات و اجزا سیستم ترمز شود.
پس از رانندگی در آب ،پدال ترمز
را چندین بار فشار دهید تا مجموعه
ترمز خشک شود.
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جاده وجود دارد که مانع عملکرد صحیح فرمان و
ترمز خواهد شد.
احتیاط!

•برای کاستن از خطرات فوق ،موارد
احتیاطی زیر را رعایت کنید:
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•در آب و هوای بارانی و یا جادههای
گلی ،سرعت خودرو را کاهش دهید.

شتابگیری سریع در جادههای پوشیده از برف یا
لغزنده باعث لیز خوردن چرخهای جلو به چپ و
راست خواهد شد.
این پدیده زمانی اتفاق میافتد که اصطکاک
با زمین چرخهای جلو با هم متفاوت باشند.
همچنین در جادههای خیس و یا گلی ،امکان
تشکیل یک الیه نازک از آب بین تایر و سطح
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•در جادههای دارای چاله و گودال که در
آنها آب جمع شده است ،از سرعت
خود بکاهید.

•در صورت نمایان شدن شاخص
ساییدگی تایرها ،آنها را تعویض کنید.

• فشاربادتایرهارادرحداستانداردنگهدارید.
•برای جلوگیری از برخورد در زمان
ترمز ناگهانی ،فاصله ایمنی را از
خودروی جلویی حفظ کنید.

ویژگیهای خودروی شما

صفحه
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Y Yکارکردهای اصلی
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W Wسیستم تهویه مطبوع

W Wگرمکــن شیشــه عقب و
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W Wصندلی
Y Yصندلیهای جلو
Y Yصندلیهای عقب
Y Yپشت سری صندلی

صفحه
152

153
154

155
155
156
157

ویژگیهای خودروی شما
Y Yکلیدهای گرمکن صندلی
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صفحه
161
161
162
163

W Wچراغها
Y Yکلید (دسته) چراغ
Y Yچراغ راهنما
Y Yچراغ مهشکن جلو و عقب
Y Yکلید تنظیم نور پسزمینه
پنل کیلومتر و تنظیم ارتفاع
نور چراغ جلو
Y Yچراغ سقف جلو
Y Yچراغ سقف عقب
Y Yچراغ هشدار باز بودن درب
Y Yچراغ دور سویچ اصلی

165
166
166
167

W Wفندک و جا سیگاری

169

W Wمحفظههای نگهدارنده اشیا

176

Y Yمحفظه نگهدارنده تجهیزات
الکتریکی و الکترونیکی

صفحه
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W Wخروجی برق  12ولت
W Wجا لیوانی

W Wآفتابگیر (آینه آرایش)

165

168
171

172
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W Wسان روف

173

176

Y Yمحفظه نگهدارنده وسط کنسول

176

Y Yمحفظه نگهدارنده زیر غربیلک
فرمان

177

Y Yمحفظه داشبورد

Y Yمحفظه کنسول وسط
Y Yجا عینکی
Y Yصندوق عقب

176

177
178
178

سیستم صوتی
سیستم صوتی

دکمههای کنترل
 -1دکمه انتخاب شیوه پخش صدا
 -2دکمه قطع صدا
 -3دکمه پخش تصادفی آهنگ
 -4دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 2
 -5دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی  3و تکرار آهنگ
 -6دکمه خارج کردن CD
 -7دکمه ذخیره خودکار و دکمه تنظیمات
 -8دکمه اسکن فرکانس رادیویی و آهنگهای CD
 -9خروجی USB
 -10جستوجوی آهنگ قبلی یا بعدی CD
 -11دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 6
 -12دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 5
 -13دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 4
 -14جستوجوی فرکانسهای باالتر رادیو و حرکت
سریع  CDرو به جلو
 -15جستوجوی فرکانسهای پایینتر رادیو و
حرکت سریع  CDرو به عقب
 -16دکمه روشن و خاموش کردن و دکمه تنظیم صدا
 -17دکمه USB
 -18دکمه انتخاب باند رادیو
 -19دکمه شروع به کار CDخوان

c.ir
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«برای خودروهای مجهز به موتور  1.6litو »2lit

131

سیستم صوتی

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

 -1دکمه قطع صدا
 -2دکمه انتخاب شیوه پخش صدا
 -3دکمه پخش تصادفی آهنگ
 -4دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 2
 -5دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 3و تکرار آهنگCD
 -6دکمه خارج کردن CD
 -7دکمه ذخیره خودکار و دکمه تنظیمات
 -8دکمه اسکن فرکانس رادیویی و آهنگهای CD
 -9خروجی USB
 -10جستوجوی آهنگ قبلی یا بعدی CD
 -11دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 6
 -12دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 5
 -13دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 4
 -14جستوجوی فرکانسهای باالتر رادیو و
حرکت سریع  CDرو به جلو
 -15جستوجوی فرکانسهای پایینتر رادیو و
حرکت سریع  CDرو به عقب
 -16دکمه روشن و خاموش کردن و دکمه تنظیم صدا
 -17دکمه USB
 -18دکمه انتخاب باند رادیو
 -19دکمه شروع به کار CDخوان
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«برای خودروهای مجهز به موتور »1.8lit

سیستم صوتی
کارکردهای اصلی
در این قسمت برخی از ویژگیهای سیستم صوتی
توضیح داده شده است .شاید بعضی از کارکردها
در خودروی شما موجود نباشد.
 -1روشن و خاموش کردن

 -2عوض کردن کارکردها
در زمان روشن بودن سیستم صوتی با فشار دادن
دکمههای “ ”BAND”، “CDو یا “،”USB
کارکردهای مربوطه را میتوانید انتخاب کنید و
یا با همدیگر عوض کنید.
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دکمه  POWER/VOLرا فشار دهید تا سیستم
صوتی روشن و یا خاموش شود.

دکمه “ ”BAND”، “CDو یا “ ”USBرا فشار
دهید تا هر کدام از آنها انتخاب شده و شروع به
کار کنند.
با وارد کردن  CDنیز میتوانید CDخوان را
راهاندازی کنید و با خارج کردن  CDمیتوانید
CDخوان را خاموش کنید .در این زمان ،رادیو به
طور خودکار روشن خواهد شد.

c.ir
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نحوه استفاده
S Sهشدار!

همیشه قبل از خاموش کردن خودرو،
صدای سیستم صوتی را کم کنید.
آخرین میزان صدای مورد استفاده قبل
از خاموش کردن سیستم صوتی در
حافظه آن خواهد ماند .اگر آخرین میزان
صدای تنظیم شده خیلی باال باشد ،در
روشن شدن مجدد آن ،یک صدای بلند و
ناگهانی تولید خواهد شد که ممکن است
گوشها را اذیت کند.
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انتخاب حالت

انتخاب شیوه پخش صدا

احتیاط!

 -1برای انتخاب باند رادیویی مورد نظر دکمه
“ ”BANDرا فشار دهید.
 -2برای انتخاب CDخوان ،دکمهی “ ”CDرا
فشار دهید.
 -3برای انتخاب  ،USBدکمه “ ”USBرا فشار
دهید.

 -1برای تنظیم صدای زیر و یا بم (“،)”BASS-TRE
دکمه “ ”SELرا فشار دهید.
 -2دکمه “ ”POWER/VOLرا در جهت
عقربههای ساعت یا برعکس آن بچرخانید تا
بتوانید شیوههای پخش صوت را نیز تنظیم
کنید.
ترتیب مراحل نمایش داده شده برای تنظیم
زیری یا بمی صدا به صورت زیر است:
BASS-TRE→JAZZ→VOCAL→POP
→CLASSIC→ROCK→BASS-TRE

تنظیمات مربوط به زیری و بمی صدا فقط
زمانی صورت میپذیرد که وارد منوی
“ ”BASS-TREشده باشید.

تنظیم صدا
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دکمه “ ”POWER/VOLرا در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا میزان صدا افزایش
یابد و برای کم کردن صدا ،دکمه را در جهت
خالف عقربههای ساعت بچرخانید.

c.ir

میزان صدا بین صفر (حداقل) و ( 31حداکثر)
قابل تنظیم است.

صدا را در حد مناسبی تنظیم کنید ،به طوری
که بتوانید برخی عالیم و اخطارها از قبیل بوق
خودروها ،سوت پلیس ،آژیرها و  ...را بشنوید.
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 -3صفحه نمایشگر رادیوپخش به مدت  5ثانیه،
تنظیم صورت پذیرفته را نمایش داده و سپس
دوباره به حالت اصلی خود بازخواهد گشت.

تنظیم صدای بم

 -1دکمه “ ”SELرا فشار دهید تا وارد منوی
“ ”BASSشوید.

 -2برای افزایش بمی صدا دکمه “POWER/
 ”VOLرا در جهت عقربههای ساعت و
برای کاهش آن ،دکمه را در خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.

* در کارخانه روی عدد  0تنظیم میشود.
محدوده قابل تنظیم بین  -7تا  7میباشد.
 -3صفحه نمایشگر رادیو و پخش به مدت 5
ثانیه ،تنظیم صورت پذیرفته را نمایش داده و
سپس دوباره به صفحه اصلی خود باز خواهد
گشت.

سیستم صوتی
تنظیم صدای زیر
 -1دکمه “ ”SELرا فشار دهید و وارد منوی
“ ”TREBLEشوید.
 -2برای افزایش زیری صدا ،دکمهی “POWER/
 ”VOLرا در جهت عقربههای ساعت و برای
کاهش آن ،دکمه را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.

 -1دکمه “ ”SELرا فشار دهید و وارد منوی
“ ”BALشوید.

 -1دکمه “ ”SELرا فشار داده و وارد منوی
“ ”FADERشوید.
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* در کارخانه روی عدد  0تنظیم میشود.
محدوده قابل تنظیم بین  -7تا  7میباشد.
 -3صفحه نمایشگر رادیو و پخش تنظیم صورت
پذیرفته را به مدت  5ثانیه ،نمایش داده و سپس
به صفحهي اصلی خود باز خواهد گشت.

c.ir
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تنظیم توزیع صدا بین بلندگوهای چپ و
راست  ()BALANCE

تنظیم توزیع صدا بین بلندگوهای جلو و
عقب ()FADER

 -2برای افزایش صدای بلندگوی راست ،دکمه
“ ”POWER/VOLرا در جهت عقربههای
ساعت و برای افزایش صدای بلندگوی چپ ،دکمه
را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
* در کارخانه روی عدد  0تنظیم شده است.
 -3صفحه نمایشگر رادیو و پخش به مدت 5
ثانیه ،تنظیم صورت پذیرفته را نمایش داده و
سپس به صفحه اصلی خود باز خواهد گشت.

 -2برای افزایش میزان صدای بلندگوی جلو،
دکمه “ ”POWER/VOLرا در جهت
عقربههای ساعت و برای افزایش صدای بلندگوی
عقب ،دکمه را در خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.
* در کارخانه روی عدد  0تنظیم شده است.
 -3صفحه نمایشگر رادیو و پخش به مدت 5
ثانیه ،تنظیم صورت پذیرفته را نمایش داده و
سپس به صفحه اصلی خود باز خواهد گشت.
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تنظیم بلندی صدا

نحوه استفاده از رادیو

اسکن فرکانسها

 -1با فشار دادن دکمه “ ”SELوارد منوی
“ ”LOUDشوید.

گوش دادن به رادیو

اسکن (مرور اجمالی) فرکانسها به شما این
امکان را میدهد تا به هر یک از ایستگاههای
رادیویی یافت شده در هر طول موج به مدت 10
ثانیه گوش دهید.

 -2برای تنظیم بلندی صدا ،دکمه “POWER/
 ”VOLرا در جهت عقربههای ساعت و یا
برعکس آن بچرخانید.

 -1دکمه “ ”BANDرا فشار دهید تا رادیو شروع
به کار کند.
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* در کارخانه بلندی صدا در حالت خاموش یا
 LOUD OFFتنظیم میشود.

ترتیب مراحل تنظیم به صورت زیر است:
OFF→LOW→MD→HI→OFF
 -3صفحه نمایشگر سیستم صوتی ،تنظیم
صورت پذیرفته را به مدت  5ثانیه نمایش
داده و سپس به صفحه اصلی خود باز خواهد
گشت.

c.ir
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 -2برای انتخاب طول موج مورد نظر ،دکمهی
“ ”BANDرا مجددا فشار دهید .تکرار این
کار باعث عوض شدن طول موجها خواهد
شد.
ترتیب انتخاب طول موجها به صورت زیر است:

FM1→FM2→FM→AM1→AM→FM1

 -3برای انتخاب ایستگاه مورد نظر ،دکمههای
یا
را فشار دهید.

•برای روشن و یا خاموش کردن این حالت
دکمه “ ”SCANرا فشار دهید.
•جستوجوی خودکار فرکانسها

•برای رفتن روی ایستگاه رادیویی با فرکانس
پایینتر ،دکمه
را فشار دهید.

•برای رفتن روی ایستگاه رادیویی با فرکانس
باالتر ،دکمه
را فشار دهید.
و
با فشار دادن مجدد هر یک از دکمههای
یا
سایر ایستگاهها را میتوانید جستوجو
کنید.

سیستم صوتی
جستوجوی فرکانسها از روی حساسیت
(فقط برای طول موج )FM
جستوجوی ایستگاهها از روی حساسیت (قوی و
ضعیف بودن) نیز امکانپذیر است .روش این کار
به شرح ذیل است:

برای رفتن به حالت جستوجوی دستی ،مراحل
زیر را دنبال کنید:
 -1دکمه “ ”SETرا فشار داده و حداقل به مدت
 2ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید.
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 -1دکمه “ ”SETرا فشار داده و حداقل به مدت
 2ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید.
یا
 -2دکمههای
گزینه “ ”SRCHبرسید.

جستوجوی دستی

را فشار دهید تا به

 -3دکمه “ ”SETرا فشار دهید تا بتوانید
جستوجوی “( ”LO/DXاول قویترین ایستگاه،
بعد ضعیفترین ایستگاه) و یا برعکس آن را
انتخاب کنید.

c.ir

 -4برای خروج از این حالت ،دکمه “ ”SETرا
فشار داده و حداقل به مدت  2ثانیه نگه دارید.

یا
 -2دکمههای
گزینه “ ”TUNبرسید.

را فشار دهید تا به

 -3دکمه “ ”SETرا فشار داده و نگه دارید و
از منوی “ ،”AUTO/MANگزینه “ ”MANرا
انتخاب کنید.

 -4برای خروج از این روش جستوجو ،دکمهی
“ ”SETرا فشار داده و حداقل به مدت  2ثانیه
نگه دارید.

•برای رفتن به ایستگاه رادیویی با فرکانس
پایینتر ،دکمه
را فشار دهید.
•برای رفتن به ایستگاه رادیویی با فرکانس
باالتر ،دکمه
را فشار دهید.
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ذخیره خودکار ایستگاهها ()AST
با فشار دادن دکمه “ ،”ASTمیتوانید  6ایستگاه
قوی در طول موج  FMو  6ایستگاه قوی در طول
موج  AMرا به صورت خودکار ذخیره کنید.
با هر بار استفاده از این روش ،ایستگاههای جدید
جایگزین ایستگاههای ذخیره شده قبلی خواهند شد.

دکمه “ ”ASTرا فشار دهید تا وارد منوی جستوجوی
خودکار شوید .موارد زیر به ترتیب اجرا خواهند شد:
 رادیو و پخش یک صدای «بیپ» تولید کرده ،پساز آن به حالت قطعی صدا ( )MUTEخواهد رفت
و محتویات صفحه نمایشگر نیز چشمک خواهد زد.

•پس از اتمام ذخیرهسازی ،شما مجددا صدای
«بیپ» را خواهید شنید و چشمک زدن
صفحه نمایشگر متوقف خواهد شد.
•ایستگاههای ذخیره شده توسط دکمههای 1
تا  6در دسترس خواهند بود.
•در برخی مواقع ،احتماال تعداد ایستگاههای قابل
جستوجو و ذخیرهسازی کمتر از  6عددباشد.
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ذخیرهسازی دستی
با استفاده از دکمههای  1تا  6میتوانید  6ایستگاه
در هر طول موج را به صورت دلخواه ذخیره کنید:
•روی ایستگاه رادیویی مورد نظر بروید.
•یکی از دکمههای  1تا  6را فشار داده و
حداقل به مدت  2ثانیه نگه دارید .پس از
شنیدن صدای «بیپ» ،ایستگاه جاری تحت
عنوان شماره دکمه فشار داده شده ،ذخیره
خواهد شد.

نحوه استفاده از CDخوان

خواندن CD

یک عدد  CDرا در جای مربوطه وارد کنید.
صفحه نمایشگر ،موارد زیر را نشان خواهد داد:
 -1شیوه پخش صدا
 -2عالمت و شکل CD
 -3زمان طی شده و شماره آهنگ (تراک) در
حال اجرا
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انتخاب آهنگ (تراک)

و
دکمههای
را برای انتخاب به
ترتیب تراک قبلی و تراک بعدی فشار دهید.
حرکت سریع رو به جلو و عقب تراکها

برای حرکت سریع رو به جلو و رو به عقب
و
تراکها ،دکمههای
را فشار دهید.
برای برگشت به حالت نرمال ،دکمههای فوق را
مجددا فشار دهید.

اسکن آهنگها (تراکها)

 -1دکمه “ ”SCANرا فشار دهید تا  10ثانیه
اول هر آهنگ پخش شود .برای متوقف کردن
اسکن (مرور اجمالی) مجددا دکمه “ ”SCANرا
فشار دهید.

 -2دکمه “ ”SCANرا هر زمان که به آهنگ
مورد عالقه رسیدید ،فشار دهید.

پخش تصادفی
اگر دکمه “ ”RANDOMیا دکمه شماره 1
را فشار دهید ،آهنگها به طور تصادفی پخش
خواهند شد.
برای متوقف کردن این حالت ،مجددا دکمه
“ ”RANDOMرا فشار دهید.
تکرار آهنگ (تراک)
برای پخش مجدد یک آهنگ ،دکمه “”REPEAT
یا دکمه شماره  3را فشار دهید .برای خارج شدن
از حالت تکرار پخش یک آهنگ ،مجددا دکمهي
“ ”REPEATرا فشار دهید.

سیستم صوتی
خارج کردن CD

احتیاط!

برای خارج کردن  ،CDدکمه
دهید.
نگهداری CD

را فشار
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•از تماس انگشتان و به جا ماندن اثر انگشت
روی  CDجلوگیری کنید.
•
•CDها را برای جلوگیری از آسیب دیدن ،در
داخل کیف یا جعبه مخصوص نگهداری کنید.
•
•CDها را از محیطهای گرم و یا از تابش
مستقیم نور خورشید ،دور نگه دارید.

c.ir

احتیاط!

CDهای با شرایط زیر قابل استفاده نیستند:
•CDهای با کیفیت پایین یا تغییر شکل
یافته.
•CDهایی که دارای برچسب یا اثر به
جای مانده از لیبل کنده شده میباشند
و یا CDهایی که مخدوش هستند.
•به غیر از  ،CDاشیا دیگر را وارد CD
خوان نکنید.

نخواندن  CDیا قطع و وصل شدن آن
در جادههای ناهموار و پر از دستانداز،
طبیعی است.
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خروجی USB
پس از وصل شدن هر وسیله صوتی از قبیل
 ،USB، MP3کارت حافظه و  ...از طریق
خروجی  ،USBدکمه “ ”USBرا فشار دهید.

•در یک زمان ،بیش از یک  CDوارد CD
خوان نکنید.
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سیستم فرمان
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دکمههای کنترل روی فرمان

CDخوان

رادیو

عملکرد
دکمه

دکمهها
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تعویض
حالت از
 CDبه
رادیو

دکمههای کنترل روی فرمان برای تنظیم و
کنترل سیستم صوتی به کار میروند.

c.ir
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عملکرد و نحوه استفاده از دکمههای کنترل
روی فرمان

تعویض
حالت از
رادیو به
CD

فشار دادن
لحظهای

فشاردادن
قطعشدن قطع شدن
و نگه
صدا
صدا
داشتن
کم و زیاد کم و زیاد فشار دادن
کردن صدا کردن صدا لحظهای
-

-

فشاردادن
و نگه
داشتن

تراک قبلی/
بعدی
حرکت
سریع رو
به عقب/
رو به جلو
پخش
اولین
آهنگ

جستوجوی
خودکار
ایستگاههای
رادیویی

جستوجوی
د ستی
ا یستگا هها ی
رادیویی

فشار
دادن
لحظهای
فشار
دادن
و نگه
داشتن

انتخاب
فشار
ایستگاه بعدی دادن
رادیو
لحظهای

اسکن
آهنگها
انتخاب طول
(مرور 10
موج بعدی
ثانیهای هر
آهنگ)

فشار
دادن
و نگه
داشتن

تهویه مطبوع
احتیاط!

سیستم تهویه مطبوع

ممکن است رطوبت هوای خنک داخل
کابین توسط اواپراتور کولر جذب شده
و تشکیل الیهای از آب روی آن دهد.
بنابراین مشاهده مقداری آب در زیر
خودرو ،پس از استفاده از کولر و در زمان
پارک بودن خودرو ،طبیعی است.

3

2
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 .1کلید کنترل دما
 .2کلید کنترل سرعت فن
 .3کلید کنترل مسیر هوا

c.ir

1
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کنترل دستی تهویه مطبوع
 -1کلید کنترل دما

کلید کنترل دما برای تغییر دمای سیستم تهویه
مطبوع استفاده میشود .با چرخش کلید به
سمت چپ (ناحیه آبیرنگ) ،دمای هوا خنک و با
چرخش به سمت راست (ناحیه قرمز رنگ) ،دمای
هوا گرم می شود( .فعالسازی کولر و بخاری).
 -2کلید کنترل سرعت فن
این کلید برای کنترل سرعت فن بخاری و کولر
استفاده میشود .برای خاموش کردن فن ،کلید را
به موقعیت  0بچرخانید.

 -3کلید کنترل مسیر هوا
با چرخاندن این کلید ،مسیر وزش هوای سیستم
تهویه مطبوع تغییر خواهد کرد.
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تهویه مطبوع
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جهت وزش باد از روبرو
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پنل داشبورد – جریان هوا در این حالت به طور
کلی از دریچههای پنل داشبورد دمیده میشود.

c.ir
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جهت وزش باد از پایین و روبرو

ترکیبی – در این حالت جریان هوا هم از روبرو
و هم از قسمت تحتانی داشبورد (کف پا) دمیده
میشود.

جهت وزش باد از سمت پایین

قسمت تحتانی – در این حالت کل جریان هوا به
قسمت تحتانی داشبورد و کف پا دمیده میشود.

تهویه مطبوع
جلو

جهت وزش باد از سمت پایین و شیشه

جلو

جهت وزش باد فقط به سمت شیشه
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در این حالت جهت جریان هوا از قسمت پایین و
قسمت فوقانی داشبورد بوده که برای از بین بردن
بخارات و یخ روی شیشه جلو میباشد.

c.ir
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کلید فعالسازی کولر

برای عملکرد کولر خودرو باید دکمه “ ”A/Cرا
فشار دهید.
برای عملکرد کولر باید شرایط ذیل مهیا باشد:

 -1خودرو روشن باشد.

 -2دمای بیرون بیشتر از ( )-1درجه سانتیگراد
باشد.

 -3کلید فن روی یکی از موقعیتهای  1تا  4قرار
گرفته باشد.

بخارزدا – در این حالت جهت جریان هوای دمیده
شده ،فقط از ناحیه شیشه جلو و جانبی میباشد.

احتیاط
وقتی که دمای هوای بیرون کمتر از ()-1
درجه سانتیگراد باشد ،حتی اگر دکمه
“ ”A/Cرا فشار دهید ،کولر خودرو عمل
نخواهد کرد
.
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دکمه گردش هوای داخل کابین
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یکی از حالتهای ورود هوای
با فشردن
آزاد بیرون یا گردش هوای داخل کابین انتخاب
خواهد شد .زمانی که این دکمه فعال شود (چراغ
آن روشن شود) ،فقط هوای داخل کابین در
سیستم تهویه گردش خواهد کرد.

c.ir
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در هوای گرم ،وقتی که کولر روشن شود و دکمه
گردش هوای داخل کابین فعال شود،
دمای داخل خودرو زودتر خنک میشود.
همچنین با این شیوه از ورود بوی نامطبوع بیرون
به داخل کابین جلوگیری میشود.

احتیاطهای الزم قبل از استفاده از کولر
خودرو

برای افزایش طول عمر سیستم تهویه مطبوع
(کولر) ،لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

چنانچه کولر خودرو کار میکند و میخواهید
خودرو را پارک کنید 2 ،الی  3دقیقه بعد از
خاموش کردن کولر ،اجازه دهید که فن کار کند
(با این روش ،هوای گرم بیرون توسط فن به
دیواره سرد و گاهی اوقات حالت آب منجمد شده
روی شبکه اواپراتور برخورد کرده و باعث میشود
که سریعا آب موجود خشک شود) و آب موجود
در سطح اواپراتور سریعتر خنک شود.

گرمکن شیشه عقب و آینههای جانبی
گرمکن شیشه عقب و آینههای
جانبی

المنتهای موجود در جداره شیشه عقب،سریعا
وجود مه و بخار و یخ روی شیشه را برطرف
میکند.
همچنین المنت روی صفحه آینههای جانبی نیز
یخزدگی و بخار روی آینه را به سرعت برطرف
میکند.
با فشردن مجدد دکمه گرمکن ،گرمکن شیشهها
و آینهها خاموش میشود.
چنانچه  15دقیقه بعد از روشن شدن گرمکن،
آن را خاموش ننمایید ،سیستم به طور اتوماتیک،
آن را خاموش خواهد کرد.
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وقتی که سویچ اصلی باز باشد ،با فشردن دکمه
گرمکن شیشه عقب و آینههای جانبی
روشن میشوند.
وقتی که دکمه
را فشار دهید ،چراغ
نشانگر گرمکن شیشه روشن میشود تا متوجه
روشن بودن گرمکن شیشهها و آینهها شوید.

c.ir

احتیاط!

وقتی که گرمکن آینههای جانبی روشن
است و سطح آینه داغ شده است ،سطح
روی آینه را لمس نکنید ،تا پوست
دستتان دچار سوختگی نشود.
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زمانی که سطح روی شیشه عقب و آینهها از وجود
بخار و یخ تمیز شد ،گرمکن را خاموش کنید .اگر
گرمکن به طور طوالنی روشن بماند ،باتری خودرو
خالی خواهد کرد .از گرمکن برای خشک کردن
برف و آب روی شیشه استفاده نکنید.
احتیاط!

• زمانی که شیشه عقب را تمیز
میکنید ،مراقب باشید که المنتهای
روی شیشه و کانکتور آن آسیب
نبیند.
•زمانی که گرمکن شیشهها روشن
است ،مطمئن شوید که دکمه
گردش جریان هوای داخل کابین
(اتاق) خاموش باشد.
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آینههای جانبی و وسط
آینههای جانبی و وسط
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آینه وسط مجهز به نمایشگر چندمنظوره

آینه وسط

اهرم تنظیم (دستی) آینه وسط
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اهرم تنظیم دستی آینه

رانندگی در شب

رانندگی در روز

c.ir

برای کاهش نور تابیده شده از چراغهای جلو
خودروهای پشت سری در حین رانندگی در شب،
شما میتوانید با کشیدن اهرم تنظیم به سمت
عقب ،دید مطلوب را برای خود تنظیم کنید.
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را برای روشن و خاموش کردن
 -1دکمه
نمایشگر آینه فشار دهید.
 -2دکمه
را برای تعیین ارتفاع از سطح
دریا فشار دهید.

 -3دکمه
فشار دهید.

را برای انتخاب جهت قطبنما

قطبنمای الکترونیکی

قطبنمای الکترونیکی آینه قادر است  8جهت
را به طور واقعی در حین رانندگی نمایش دهد
که سمت شمال در باال ،سمت جنوب در پایین،
سمت شرق در طرف راست و سمت غرب در
طرف چپ آینه طراحی شده است.

آینههای جانبی و وسط
قطبنما به طریقه زیر عمل میکند:
زمانی که نیروی مغناطیس (جاذبه) زمین کم باشد،
قطبنمای الکترونیکی قادر نخواهد بود تحت شرایط
زیر جهت درست را نشان دهد:

 -1دکمه
را به مدت  5ثانیه نگه دارید تا
 8عقربه قرمز رنگ قطبنما به طور همزمان
با سرعت  1هرتز چشمک بزنند.
 -2در خالف جهت حرکت عقربههای ساعت ،یک
تا سه دور به آرامی با خودرو بزنید و سپس
آن را متوقف کنید.
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•رانندگی در جاده لغزنده

• زمانی که خودرو در محیطی که دارای تداخل
امواج الکترومغناطیس (مثال زیر دکل برق
فشار قوی) میباشد ،پارک شده باشد.
•زمانی که امواج خودالقایی نزدیک آینه ایجاد
شود( ،آهنربا یا اشیا فلزی نزدیک یا روی
نمایشگر آینه باشد).
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کالیبره کردن قطبنمای
(کالیبره کردن با دور زدن)

الکترونیکی

زمانی که جهت حرکت خودرو تغییر میکند،
گاهی اوقات قطبنما ممکن است این تغییر جهت
را نشان ندهد .برای تنظیم و کالیبره کردن آن،
خودرو را متوقف کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

 -3دکمه
را به طور لحظهای ( 1ثانیه)
فشار دهید ،وقتی که نمایش جهتنما در
آینه نمایش داده شد ،قطبنما کالیبره شده
است.
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فشارسنج

آینه وسط همچنین قابلیت نمایش فشار محیط
را نیز دارا است و در حالت رانندگی نیز فشار
را نشان میدهد .واحد فشار اندازهگیری شده
پاسکال میباشد و محدوده آن بین  540تا
 1040پاسکال میباشد و به شکل زیر نمایش
داده میشود.

 -4یا خالف جهت عقربه ساعت یک تا سه دور در
مدت  128ثانیه با خودرو بزنید و بعد از وارد
شدن به حالت کالیبره ،نمایش جهتهای
قطبنما به حالت عادی بر خواهند گشت و
کالیبره کردن (تنظیم) قطبنما کامل خواهد
شد.
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آینههای جانبی و وسط
فشار نسبی روی آینه نمایش داده میشود و
مقدار آن قابل تنظیم نیست.
همچنین این فشار نمایش داده شده در بعضی
از مواقع ممکن است همراه با خطا باشد که آن
بستگی به درجه حرارت و رطوبت هوای محیط و
شرایط رانندگی دارد.
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نمایش ارتفاع از سطح دریا
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ارتفاع از سطح دریا بیانگر اختالف ارتفاع سطح
محل فعلی و حاضر خودرو از سطح دریا میباشد:
ارتفاع اندازهگیری شده از  -200متر تا  5000متر
میباشد و خطای آن تا  50متر میتواند باشد.
همچنین ارتفاع کمتر از  -200متر را  -200و
ارتفاع بیشتر از  5000متر را 5000 ،متر نمایش
میدهد.
برای تنظیم ارتفاع ،دکمه
را یک بار فشار
دهید تا ارتفاع  50متر افزایش یابد و با یک بار
فشار
ارتفاع تا  50متر کاهش مییابد.

 -1ارتفاع از سطح دریا
از آن جایی که ارتفاع نمایش داده شده تابعی از
فشار نسبی (اتمسفر) میباشد ،بنابراین عواملی
مثل دما ،جریان هوا و  ...نیز بر ارتفاع نمایش داده
شده ،تاثیرگذار میباشند.
ارتفاع نمایش داده شده ممکن است که دارای
خطا باشد که برای تنظیم آن ،از دکمه تنظیم
میتوانید استفاده کنید .نمایش ارتفاع به شکل
زیر نشان داده میشود:

آینههای جانبی و وسط
 -2ارتفاع نسبی
ارتفاع نسبی ،نشاندهنده اختالف ارتفاع بین دو
نقطه مشخص میباشد .مقدار آن قابل تنظیم
نیست .محدوده اندازهگیری آن بین  0متر تا
 5200متر میباشد و مقدار متغیر آن  50متر
میباشد .در شکل زیر میتوانید نحوه نمایش آن
را مشاهده نمایید.

برای تنظیم ارتفاع ،موقعیتی را که خودرو قرار
گرفته است به عنوان نقطه مبدا در نظر بگیرید
تا ارتفاع نسبی بین مبدا و مقصد مشخص شود،
سپس مراحل زیر را برای تنظیم انجام دهید:
 -1دکمه
را به مدت  5ثانیه نگه دارید تا
وارد تنظیم ارتفاع شوید.

c.ir
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و
 -2دکمههای
را به مدت یک
ثانیه به طور همزمان فشار دهید تا ارتفاع نسبی
صفر شود ( 0mرا نشان دهد).

 -3پس از آن که شما به مبدایی که قصد دارید
برسید ،رسیدید ،ارتفاع نسبی نشان داده شده،
اختالف ارتفاع مبدا و مقصد میباشد.
 -4برای اینکه ارتفاع نسبی نشان داده شده را به
حالت اول یا همان ارتفاع از سطح دریا برگردانید،
دکمه
را به مدت  5ثانیه نگه دارید.
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میزان انحراف و خطای نمایش داده شده بین
حالتهای مختلف فشار نسبی و ارتفاع در جدول
زیر نمایش داده شده است.
مقدار خطا

فشار نسبی
(اتمسفر)

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

±100
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-200
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±150
±150
±150
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آینههای جانبی و وسط
کلیدهای تنظیم آینه جانبی
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پایین
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چپ

راست

با فعال کردن دکمه گرمکن
آینههای جانبی نیز فعال میشوند.

شما میتوانید با استفاده از این کلیدها ،آینههای
جانبی را تنظیم نمایید .زمانی که سویچ اصلی باز
است ،شما قادر خواهید بود با انتخاب دکمه “”L
یا “ ،”Rآینه سمت چپ یا راست را انتخاب کنید
و تنظیمات الزم را انجام دهید.
 :Lسمت چپ
 :Rسمت راست

c.ir
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با استفاده از کلیدهای ذیل میتوانید آینه را در
وضعیت دلخواه تنظیم نمایید:
باال

 ،گرمکن

احتیاط!

وقتی که سطح آینههای جانبی یخ زده
باشد ،برای پاک کردن آن ،از تراشیدن
یخ خودداری کنید و به جای آن از کلید
گرمکن آینه یا آب گرم استفاده نمایید.

S Sهشدار!

در حین رانندگی از تنظیم آینه وسط
خودداری کنید ،چرا که ممکن است منجر
به عدم تعادل و عدم کنترل خودرو و در
نهایت موجب تصادف شدید شود.

آینههای جانبی و وسط
تا کردن دستی آینههای جانبی

 -2باز کردن آینه جانبی
برای باز کردن آینه نیز عکس حالت بستن ،آن را
به سمت بیرون بکشید تا آینه در موقعیت خود
قرار بگیرد.
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احتیاط!

برای باز کردن و تا کردن آینه مراقب
باشید که به سطح آینه فشار وارد نکنید.

 -1تا کردن دستی آینه جانبی
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S Sهشدار!

•در حین رانندگی از تنظیم آینهها،
خودداری کنید.
•برای تنظیم صفحه آینههای جانبی از
دست استفاده نکنید.
•وقتی که با کلیدهای تنظیم ،آینههای
جانبی را تنظیم میکنید ،دستتان را
روی صفحه آینه قرار ندهید .ممکن
است موتور آن بسوزد.

c.ir

برای تا کردن آینه به طور دستی ،آن را به آرامی به
سمت خود بچرخانید تا در موقعیت خود قرار گیرد.
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سیستم برفپاککن و شیشهشور
سیستم برف پاککن و شیشهشور
دسته برف پاککن و شیشهشور در سمت راست
غربیلک فرمان قرار گرفته است.

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

احتیاط!

• در آب و هوای سرد ،قبل از استفاده از
برفپاککنها،مطمئنشویدکهتیغههای
برف پاککن روی شیشه به علت یخزدگی
نچسبیده باشد .تا زمانی که یخ روی
شیشه آب نشود ،از برف پاککن استفاده
نکنید .ممکن است موجب آسیب دیدن
موتور برف پاککن شود.
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c.ir
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•اگر شیئی روی شیشه وجود دارد ،در این
حالت برف پاککنها را حرکت ندهید
زیرا موجب آسیب دیدن موتور برف
پاککن خواهد شد ،ابتدا آن را بردارید،
سپس برف پاککن را فعال کنید.

• همچنین زمانی که سطح شیشه خشک
است ،از فعال کردن برف پاککن
خودداری کنید ،چون تیغههای برف
پاککن و شیشه آسیب خواهند دید.

کلید برف پاککن فقط زمانی که سویچ در
موقعیت  ONیا  ACCباشد ،فعال خواهد شد.

موقعیت  :1عملکرد تکی برف پاککن (:)MIST
وقتی که دسته برف پاککن را در موقعیت
“ ”MISTقرار دهید ،بعد از یک بار کار کردن
برف پاککنها کلید مجدد به حالت اولیه خود بر
میگردد و برف پاککنها متوقف میشوند.

سیستم برفپاککن و شیشهشور
موقعیت  :2حرکت تکی متناوب برف پاککن
(
)

کلید شیشهشور

دسته برف پاککن را یک پله به طرف پایین
حرکت دهید تا برف پاککن با حرکت تکی ولی
به صورت متناوب کار کند.
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موقعیت  :3دور کند برف پاککن ()LO

دسته برف پاککن را دو پله به سمت پایین
حرکت دهید تا برف پاککن با دور کند کار کند.

موقعیت  :4دور تند برف پاککن ()HI
دسته برف پاککن را سه پله به سمت پایین
حرکت دهید تا دور تند برف پاککن فعال شود.

c.ir
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احتیاط!

•در هر مرتبه استفاده از شیشهشور،
آن را بیشتر از  10ثانیه به کار
نیاندازید.

•زمانی که هیچ مایعی در مخزن
شیشهشور وجود ندارد ،کلید
شیشهشور را فعال نکنید

مطابق شکل با حرکت دادن دسته برف پاککن
به سمت غربیلک فرمان ،پمپ شیشهشور فعال
میشود و مایع پاککننده از طریق نازل موجود
در جلوی شیشه ،روی شیشهها پاشیده میشود
و همزمان با آن برف پاککنها نیز کار میکنند.
بعد از رها کردن کلید ،پمپاژ آب متوقف میشود
ولی برف پاککنها تا چند کورس به حرکت خود
ادامه میدهند.
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سیستم برفپاککن و شیشهشور
سیستم برف پاککن و شیشهشور شیشه
عقب
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موقعیت  :1با چرخاندن دکمه انتهایی دسته
برف پاککن
و قرار دادن آن در وضعیت
“ ،”ONبرف پاککنهای عقب فعال میشوند.

c.ir

موقعیت    :2با چرخاندن دکمه انتهایی دسته
برف پاککن
و نگه داشتن آن در موقعیت
()2
برف پاککن و شیشهشور عقب به
طور همزمان کار خواهند کرد.
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موقعیت  :3با چرخاندن کلید
به سمت
پایین و موقعیت ()3
و نگه داشتن آن
فقط شیشهشور عقب کار میکند که با رها کردن
کلید ،کارکرد شیشهشور متوقف میشود.

صند لی
صندلی

صندلیهای جلو
تنظیمات دستی صندلیهای جلو

تنظیم پشتی صندلی
با کشیدن اهرم و حرکت دادن پشتی صندلی در
جهت دلخواه ،پشتی صندلی نیز مطابق میل شما
تنظیم خواهد شد .با رها کردن اهرم ،صندلی در
موقعیت خود قفل میشود.

اهرم تنظیم موقعیت صندلی
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اهرم تنظیم موقعیت
پشتی صندلی

تنظیم موقعیت صندلی
اهرم پایین نشان داده شده در شکل را به سمت
باال حرکت دهید تا ضامن صندلی آزاد شود،
همزمان صندلی را به سمت جلو یا عقب حرکت
داده و در موقعیتی که میخواهید ،قرار دهید.
سپس اهرم را رها کنید تا صندلی در موقعیت
دلخواه شما ثابت شود .برای اطمینان از ثابت
شدن صندلی آن را به یک سمت فشار دهید تا
ضامن آن کامال قفل شود.

c.ir

توپی
تنظیمکننده
ارتفاع صندلی

تنظیم ارتفاع صندلی
برای داشتن دید بهتر و همچنین راحتی و تسلط،
با چرخاندن توپی تنظیمکننده ،ارتفاع صندلی با
توجه به سایز راننده و عادت او ،تنظیم میشود.
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S Sهشدار!

• در حین رانندگی از تنظیم صندلی
خودداری کنید.

•اشیا را در زیر صندلی قرار ندهید،
زیرا در حین تنظیم صندلی ،از حرکت
آن جلوگیری خواهد کرد.

•برای شرایط رانندگی ایدهآل ،پشتی
صندلی را بیش از اندازه نخوابانید،
چرا که کمربندهای ایمنی ،بیشترین
و بهترین نگهداری را زمانی خواهند
داشت که صندلی تقریبا در حالت
عمودی قرار گرفته باشد.

•بعد از تنظیم پشتی صندلی ،با بدن
یا دست خود ،کمی آن را فشار دهید
تا از قفل شدن آن در موقعیتاش
مطمئن شوید.
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صند لی
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صندلیهای عقب
تا کردن صندلیهای عقب

احتیاط!
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c.ir
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قبل از تا کردن صندلی عقب ،مطمئن
شوید که کمربندهای ایمنی پشت صندلی
قرار گرفتهاند تا از آسیب دیدن نگهدارنده
کمربند بر اثر فشار جلوگیری شود.

 -1قفلهای کمربند ایمنی صندلی عقب را مطابق
شکل جدا کنید.

این کار از صدمه دیدن قفل کمربند بر اثر تا شدن
صندلی جلوگیری میکند.
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 -2پشت سری صندلی را در پایینترین موقعیت
خود قرار دهید.

تا کردن صندلیهای عقب

بند آزادکننده
صندلی

 -1درب عقب خودرو را باز کنید ،بند (ضامن)
موجود در سمت چپ صندلی را با یک دست
بکشید و همزمان با دست دیگر ،قسمت باالی
صندلی را به سمت جلو فشار دهید تا صندلی
به طور کامل تا شود.
احتیاط!
قسمت میانی و کناری صندلی عقب چپ
به صورت یکپارچه میباشد.

صند لی
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پشت سری صندلی
تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی
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 -2برای تا کردن صندلی سمت راست نیز مطابق
صندلی سمت چپ ،ضامن را بکشید تا
صندلی آزاد شود .سپس آن را تا کنید.

c.ir

تا کردن صندلی عقب باعث میشود که فضای
قسمت عقب زیاد شود .برای قرار دادن بار در
قسمت عقب (صندوق) ،لطفا به نکتهها و
احتیاطهایی که در همین بخش (بار صندوق)
ذکر شده است ،رجوع کنید.

مطابق شکل با فشردن ضامن پشت سری و نگه
داشتن آن میتوانید ارتفاع پشت سری را به اندازه
دلخواه خود تنظیم کنید.
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صند لی
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باز کردن پشت سری
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برای تنظیم کردن ارتفاع پشت سری ،مطمئن
شوید که امتداد مرکز پشت سری ،باالی گوش
شما قرار میگیرد( .مطابق شکل)

c.ir
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با فشردن و نگه داشتن ضامن مطابق شکل ،پشت
سری را در جهت باال حرکت دهید تا از محل
قرارگیری خارج شود.

S Sهشدار!

نکات مربوط به تنظیم پشت سری:
•همیشه پشت سری را در موقعیت
صحیح تنظیم کنید.
•بعد از تنظیم کردن پشت سری،
با دست آن را به سمت پایین فشار
دهید تا مطمئن شوید که در محل
خود قفل شده است.
•بدون وجود پشت سری رانندگی
نکنید.

صند لی
کلیدهای گرمکن صندلی (در صورت مجهز
بودن)

c.ir
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کلید گرمکن صندلی زیر پنل صفحه کیلومتر و
سمت راست غربیلک فرمان قرار گرفته است.
کلید گرمکن صندلی راننده و شاگرد به صورت
مجزا میباشد .وقتی کلید گرمکن فعال شود،
گرمکن پشتی صندلی و کف صندلی ،همزمان کار
میکنند .گرمکن صندلی فقط زمانی که سویچ
اصلی باز باشد ،کار میکند.
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با فشردن کلید  ،LOگرمکن گرمای کمتری تولید
خواهد کرد و چراغ سبز رنگ روی کلید نشانگر
فعال بودن گرمکن با گرمای کمتر میباشد.

 -1کلید گرمکن صندلی راننده
 -2کلید گرمکن صندلی شاگرد

کلید دو وضعیتی گرمکن صندلی دارای  2شاخص
 HIو  LOمیباشد که با فعال کردن  ،HIدمای
گرمکن صندلی باالتر میباشد و چراغ زرد رنگ
روی کلید روشن میشود که نشاندهنده فعال
بودن گرمکن با گرمای بیشتر میباشد.

159

صند لی
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S Sهشدار!

در حین روشن بودن گرمکن صندلی
مراقب باشید افرادی که قرار است در
سمت شاگرد بنشینند ،نسبت به این
موضوع آگاهی داشته باشند ،زیرا ممکن
است گرمای زیاد صندلی برای آنها مضر
باشد.

asi
coe
le

افراد زیر باید مراقب باشند:

•کودکان ،افراد سالخورده ،افراد بیمار،
همچنین کسانی که دارای ناتوانی
جسمی میباشند.

c.ir

•افرادی که دارای پوست حساس
میباشند.
•افرادی که خیلی خسته میباشند.

•افرادی که داروی خوابآور یا الکل
استفاده کردهاند.
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برای جلوگیری از زیاد گرم شدن صندلی،
از پتو یا بالش و  ...استفاده نکنید.

احتیاط!

برای جلوگیری از دشارژ شدن باتری،
زمانی که خودرو خاموش است ،گرمکن
صندلی را غیرفعال کنید.

چرا غها
چراغها

کلید (دسته) چراغ

پس از روشن شدن چراغهای اصلی جلو میتوانید
با استفاده از کلید تنظیم ارتفاع ،نور آن را تنظیم
کنید .اطالعات بیشتر در بخش کنترل نور پنل
کیلومتر آورده شده است.
چراغهای بزرگ (اصلی) در صورتی که سویچ باز
باشد ،روشن میشوند.
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با چرخاندن قسمت باالیی دسته چراغ ،حالتهای
زیر ایجاد خواهد شد:
موقعیت  :1در این حالت چراغهای کوچک جلو و
عقب ،چراغهای پالک و چراغ پشت پنل کیلومتر
روشن میشوند.
موقعیت  :2در این حالت عالوه بر چراغهای ذکر
شده در موقعیت  ،1چراغهای اصلی (بزرگ) نیز
روشن میشوند.

c.ir

نور باال /نور پایین
برای نور باال ،دسته چراغ را مطابق شکل به سمت
موقعیت  1حرکت دهید .در ضمن چراغهای
اصلی جلو باید روشن باشند .برای نور پایین نیز
دسته چراغ را مطابق شکل ،در موقعیت ( 2به
سمت خودتان) قرار دهید.
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چراغ پلیسی (سالم)

با کشیدن دسته چراغ به سمت خودتان (جهت
باال) ،چراغ نور باال روشن میشود و با رها کردن
کلید ،چراغ خاموش میشود که به این حالت،
اصطالحا چراغ سالم گفته میشود.

زمانی که چراغ نور باال روشن شود ،چراغ نشانگر
نور باال در پنل کیلومتر نیز روشن میشود که
نشاندهنده روشن بودن نور باال میباشد.
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چرا غها
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احتیاط!
اگر میخواهید خودرو را مدت طوالنی
پارک کنید ،مطمئن شوید که چراغها
را خاموش کردهاید ،در غیر این صورت
باتری خودرو دشارژ خواهد شد و در
استارت خوردن مشکل ایجاد میکند
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c.ir
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چراغ راهنما
برای فعال کردن چراغهای راهنمای چپ یا راست،
دسته چراغ را مطابق شکل در موقعیتهای  1و 2
(به سمت باال یا پایین) حرکت دهید.

چراغهای راهنما زمانی که سویچ اصلی باز باشد
( ،)ONروشن میشوند.

دسته چراغ ،در حالتی که راهنمای چپ یا راست
را فعال کرده باشید ،به طور اتوماتیک پس از
دور زدن خودرو ،به حالت اولیه خود برمیگردد
و راهنما خاموش میشود .ولی اگر چراغ راهنما
را در مسیر مستقیم برای تغییر الین فعال کرده
باشید ،باید با دست آن را به موقعیت اول (خاموش
شدن) برگردانید.
توجه!

اگر چراغهای نشانگر راهنما در پنل
کیلومتر در زمان فعال بودن راهنما ،تندتر
از حالت عادی چشمک زدند ،احتماال یکی
از المپهای راهنمای جلو یا عقب سوخته
است.

چرا غها
چراغ مهشکن جلو و عقب
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اگر قسمت باالیی دسته چراغ در موقعیت  2قرار
گیرد ،چراغهای مهشکن جلو و عقب به ترتیب
روشن میشوند.
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کلید چراغ مهشکن جلو و عقب در قسمت پنل
وسط داشبورد قرار گرفته است.

c.ir

وقتی که سویچ باز باشد ،چرخاندن قسمت باالیی
دسته چراغ به موقعیت  1و فشردن کلید مهشکن
جلو یا عقب باعث روشن شدن چراغهای مهشکن
میشود .چراغ مهشکن عقب فقط زمانی که چراغ
مهشکن جلو روشن باشد ،روشن خواهد شد.

توجه!

پس از آن که قسمت باالیی دسته چراغ،
در موقعیت  OFFقرار گیرد ،چراغهای
مهشکن جلو و عقب به طور اتوماتیک
خاموش میشوند .اگر کلید چراغهای
اصلی جلو مجددا روشن شود ،چراغهای
مهشکن جلو و عقب به طور اتوماتیک
روشن نمیشوند.
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S Sهشدار!

چراغهای مهشکن باید مطابق قوانین
جادهای و ترافیکی فعال شوند.
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وقتی که مهشکنهای جلو و عقب روشن شوند،
چراغهای نشانگر روشن بودن مهشکنها در پنل
صفحه کیلومتر روشن میشوند تا راننده از روشن
بودن مهشکنها ،آگاه باشد.

c.ir
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وقتی که چراغ مهشکن جلو روشن شود ،کلید
سمت چپ بایستی فعال شود و برای روشن کردن
مهشکن عقب بایستی کلید سمت راست فعال
شود .چراغ مهشکن عقب زمانی که مه غلیظ باشد
و شعاع دید بسیار ضعیف باشد ،کارایی باالیی
خواهد داشت ،زیرا پرتو نور آن بسیار باال میباشد.

چرا غها
کلیدهای تنظیم نور پسزمینه پنل کیلومتر
و تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو

 -2کلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو (در
صورت تجهیز)
با چرخاندن کلید در جهت باال ،ارتفاع نور
چراغهای جلو باالتر خواهد آمد و برای پایین
آوردن ارتفاع نور چراغهای جلو ،کلید را در جهت
عکس (پایین) بچرخانید.
ارتفاع نور چراغهای جلو باید بر اساس تعداد
نفرات و بار (وزن) موجود در خودرو تنظیم شود و
پاسخ زمانی چراغها با تغییر وضعیت کلید ،حدود
 1دقیقه میباشد.
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 -1کلید تنظیم نور پسزمینه پنل صفحه کیلومتر

c.ir

برای افزایش نور پسزمینه پنل صفحه کیلومتر،
کلید را به سمت باال بچرخانید و برای کاهش
نور پسزمینه ،کلید را در جهت عکس (پایین)
بچرخانید.
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چراغ سقف جلو

با یک بار فشردن کلید چراغ سقف ،چراغ روشن
و با فشردن مجدد ،چراغ سقف خاموش میشود.
اگر دربها با استفاده از ریموت کنترل ،قفل
شوند ،چراغ سقف تا  15ثانیه روشن میماند
و بالفاصله پس از آن ،برای جلوگیری از دشارژ
شدن باتری به طور اتوماتیک خاموش میشود.
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چراغ سقف عقب

توجه!

پس از خارج کردن سویچ اصلی از مغزی
سویچ ،اگر یکی از دربها باز بماند ،چراغ
سقف عقب پس از  15دقیقه روشن ماندن
ممتد ،به طور اتوماتیک خاموش میشود.
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در
روشن
خاموش

موقعیت  :OFFبا قرار گرفتن کلید در این
موقعیت ،چراغ خاموش میشود.
موقعیت  :ONبا قرار گرفتن کلید در این وضعیت،
چراغ روشن میشود.
موقعیت  :DOORبا باز بودن هر یک از دربها،
چراغ سقف روشن میشود (البته به شرطی که
کلید در این وضعیت قرار گرفته باشد) ،و اگر همه
دربها بسته باشد ،این چراغ پس از  15ثانیه
خاموش میشود.

c.ir
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وقتی که سویچ اصلی باز باشد ،با بسته شدن همه
دربها ،این چراغ بالفاصله خاموش میشود.

چراغ هشدار باز بودن درب

وقتی که درب باز باشد ،این المپ روشن میشود
و با بسته شدن درب ،المپ خاموش خواهد شد.

چرا غها
چراغ دور سویچ اصلی

این چراغ ،پس از باز شدن درب سمت راننده به
طور اتوماتیک روشن میشود تا راننده راحتتر
محل مغزی سویچ را پیدا کند تا سویچ را در
مغزی قرار دهد .این چراغ  10ثانیه پس از بسته
شدن درب سمت راننده ،خاموش میشود.
وقتی سویچ اصلی را باز ( )ONکنید ،این چراغ
بالفاصله خاموش خواهد شد.
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این چراغ ،دور مغزی سویچ قرار گرفته است.

c.ir
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احتیاط!

•برای جلوگیری از سوختن فیو ِز خروجی
برق  12ولت ،از مصرفکنندههایی که
ولتاژ مصرفی آنها بیشتر از  12ولت
و  120وات است ،استفاده نکنید.
•برای جلوگیری از دشارژ شدن باتری،
زمانی که خودرو خاموش است ،بیش
از حد نیاز از برق این خروجی استفاده
نکنید.
•در صورتی که از خروجی برق 12
ولت استفاده نمیکنید ،درپوش آن
را ببندید .استفاده از هر کانکتور و
سوکتی که متناسب با سایز خروجی
 12ولت نباشد ،میتواند موجب اتصال
کوتاه شود.
•همچنین ورود آب یا هر گونه مایعی
داخل آن نیز میتواند موجب اتصال
کوتاه یا سوختن فیوز آن شود.
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خروجی برق  12ولت ،در کنسول وسط و سمت
شاگرد قرار گرفته است.
این خروجی برای تامین برق مصرفکنندههایی
که با برق  12ولت کار میکنند ،در نظر گرفته
شده است .برای استفاده از برق این خروجی،
سویچ اصلی باید در وضعیت  ACCیا  ONباشد.

c.ir
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فندک و جاسیگاری
برای جایگزینی فندک در صورت خراب شدن،
توصیه میشود که از فندک استاندارد خودرو
(شرکت مدیران خودرو) استفاده کنید.

فندک و جاسیگاری

توجه!
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از فضای خالی سمت چپ فندک داخل
کنسول وسط ،به عنوان جاسیگاری
استفاده نکنید.

با فشردن کاور فندک (موجود در کنسول وسط)
کاور ،باز شده و شما میتوانید فندک را مشاهده
نمایید.
برای روشن کردن فندک ،وقتی سویچ اصلی در
موقعیت  ACCیا  ONقرار گرفته باشد ،فندک
را به سمت داخل فشار دهید .فندک پس از گرم
شدن به طور اتوماتیک به سمت بیرون پرتاب
میشود و آماده برای استفاده میباشد.

c.ir
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S Sهشدار!

برای جلوگیری از سوختگی و آتشسوزی:

•قسمت فلزی و داغ فندک را لمس
نکنید.

•فندک را روی کنسول یا صندلیها
قرار ندهید ،چرا که ممکن است
موجب آتشسوزی شود.

•اشیا دیگری به غیر از فندک را وارد
جافندکی نکنید ،زیرا سبب آسیب
دیدن جافندکی شده و دیگر فندک
داخل آن ثابت نمیماند و ممکن است
فندک خود به خود از آن خارج شود و
یا اصال از آن خارج نشود.
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هشدار!

در صورت عدم نیاز

جاسیگاری جلو
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c.ir
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جاسیگاری عقب

جاسیگاری عقب در پشت کنسول وسط به سمت
سرنشینان عقب قرار گرفته است .با کشیدن کاور
جاسیگاری باز میشود .پس از اتمام سیگار ،ته
سیگار را به کلی خاموش کنید تا باعث آتش
گرفتن ته سیگارهای دیگر داخل جاسیگاری
نشود.
پس از استفاده از جاسیگاری ،آن را به طور کامل
ببندید.

•جاسیگاری را ببندید .در صورت
شکستن ناگهانی جاسیگاری ،ممکن
است آشغال موجود در آن بیرون
بریزد و باعث کثیفی داخل اتاق و یا
حتی آتشسوزی شود.

برای جلوگیری از آتشسوزی

•در حین رانندگی سیگار نکشید.

•بعد از استفاده از فندک یا کبریت،
آنها را به طور کامل خاموش کنید.
سپس در جاسیگاری قرار دهید و
مطمئن شوید که درپوش جاسیگاری
بسته شده است.
•کاغذ یا اشیا اشتعالپذیر را داخل
جاسیگاری قرار ندهید.

جالیوانی
جالیوانی

S Sهشدار!
موارد نامناسب برای جالیوانی
•به غیر از لیوان و قوطیهای آلومینیومی،
اشیا دیگری در جالیوانی قرار ندهید.
زیرا ممکن است در تصادف ،به بیرون
پرتاب شده و موجب صدمه شوند.
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•در صورت امکان ،روی نوشیدنیهای
داغ را بپوشانید تا به بیرون نریزد و
موجب سوختگی نشود.
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جالیوانی برای نگهداری لیوان یا قوطی نوشیدنی
میباشد.

c.ir
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آفتابگیر (و آینه آرایشی)
نوع A

نوع B

asi
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c.ir

 -1آفتابگیر سمت راننده
 -2آفتابگیر سمت شاگرد
 -3آینه آرایش
برای استفاده کافی است آفتابگیر را به سمت
پایین بکشید .همچنین با چرخاندن آن به سمت
بغل ،از تابش نور آفتاب از بغل به صورت شما
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جلوگیری میکند .در این نوع ،فقط آفتابگیر
سمت شاگرد دارای آینه آرایشی است.

 -1آفتابگیر سمت راننده
 -2آفتابگیر سمت شاگرد
 -3آینه آرایش

جهت استفاده از آفتابگیر ،آن را به سمت
پایین بکشید .همچنین چرخش به طرفین نیز
امکانپذیر است.
برای استفاده از آینه نیز ،آفتابگیر را باز کنید و
کاور آینه را به سمت باال حرکت دهید تا از آن
استفاده نمایید.

سانروف
سانروف (در صورت تجهیز)

برای باز کردن:
کلید “ ”SLIDE OPENرا فشار دهید تا
سانروف به طور کامل باز شود .اگر میخواهید
سانروف را نصفه باز کنید ،پس از فشردن کلید
فوق ،یک بار دیگر کلید “ ”SLIDE OPENیا
“ ”TILT UPرا فشار دهید.

asi
coe
le

عملکرد باز و بسته شدن کامل سانروف

c.ir

سانروف زمانی که سویچ اصلی در موقعیت ON
باشد ،کار خواهد کرد .آفتابگیر سانروف فقط با
دست باز و بسته میشود.

برای بستن:
کلید “ ”TILT UPرا فشار دهید تا سانروف
به طور کامل بسته شود .برای بسته شدن نصفه
سانروف مثل عملکرد اشاره شده در باال برای باز
کردن نصفه ،عمل کنید.
باز کردن ناگهانی:
در این حالت آفتابگیر سانروف و خود سانروف
به طور همزمان باز میشوند.
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عملکرد باز شدن اریب سانروف:

سانروف فقط زمانی که سویچ باز باشد ،عمل
خواهد کرد .برای باز شدن اریب سانروف و
حرکت آن به سمت باال ،کلید “ ”TILT UPرا
فشار دهید تا سانروف به طور اتوماتیک در حالت
اریب قرار گیرد .برای این که سانروف تا انتها
باز نشود و میخواهید کمی در حالت اریب قرار
گیرد ،باید بالفاصله بعد از فشردن کلید TILT
 ،UPیک بار دیگر یکی از کلیدهای TILT UP
یا  SLIDE OPENرا فشار دهید.
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بستن سانروف از حالت اریب:
برای این کار ،کلید  SLIDE OPENرا فشار
دهید .سانروف به طور اتوماتیک بسته خواهد
شد .برای توقف سانروف از بسته شدن کامل،
کلید  SLIDE OPENیا  TILT UPرا فشار
دهید.

اگر در حین بسته شدن سانروف ،شیئی بین
سانروف و چارچوب آن ،یا بین سانروف و سقف
گیر کند ،سانروف به طور اتوماتیک و کامل
باز میشود و بسته شدن آن متوقف میشود
تا آسیبی به آن یا شیئی وارد نشود .حتی اگر
سانروف در ریل حرکتی خود گیر کند ،همین
عملکرد را خواهد داشت.
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توجه!

وقتی که سویچ اصلی از مغزی سویچ
خارج شود ،سانروف به طور اتوماتیک
بسته میشود.
رانندگی کردن با سانروف باز ،موجب
ایجاد نویز و صدای زیاد میشود .پیشنهاد
میشود که برای کاهش صدا ،سانروف را
به طور کامل باز نکنید و  50میلیمتر
مانده تا کورس کامل باز شدن ،سانروف
را متوقف کنید.
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قابلیت برگشت خودکار سانروف (در صورت
تجهیز):

اگر سانروف به درستی کار نمیکند ،برای
برطرف کردن ایراد آن ،به یکی از نمایندگیهای
مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه نمایید.

S Sهشدار!

برای جلوگیری از صدمه دیدن و آسیب به
شخص از قوانین زیر بایستی پیروی کنید:

•مادامی که با خودرو رانندگی میکنید
نباید دست ،سر و یا هر قسمتی از
بدن خود را از پنجره سانروف بیرون
ببرید .زیرا ممکن است در توقف
ناگهانی خودرو یا تصادف ،آسیب
جدی ببینید.

سانروف
• قبل از اقدام به بستن سانروف،
مطمئن شوید که دست یا سر یا گردن
سرنشینان دیگر ،بیرون از سانروف
نباشد ،در غیر این صورت منجر به
صدمه شدید و حتی مرگ میشود.
•سویچ خودرو را زمانی که کودک
داخل خودرو است ،از مغزی خارج
کنید ،زیرا ممکن است کودک کلید
سانروف را فشار دهد و در صورتی
که بخشی از بدن او بیرون از سانروف
است ،آسیب شدید ببیند (در صورت
بسته شدن سانروف).

•هرگز روی سانروف نشینید،
مخصوصا زمانی که سانروف در حال
باز یا بسته شدن است.
•هرگز برای مشاهده کردن برگشت
خودکار سانروف در زمان تحت فشار
قرار گرفتن ،بدن خود را در مسیر
سانروف قرار ندهید.
•برگشت خودکار سانروف ممکن
است زمانی که سانروف در حال
بسته شدن کامل است ،کار نکند.
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c.ir
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محفظههای نگهدارنده اشیا
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محفظه نگهدارنده وسط کنسول

محفظه نگهدارنده تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی از قبیل موبایل ،فلش و ...
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c.ir

این محفظه در قسمت پایینی کنسول وسط قرار
گرفته است.
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این محفظه در پایین پنل سیستم ایرکاندیشن
قرار گرفته است و با فشردن کاور آن ،کاور به
سمت بیرون باز میشود.

محفظه داشبورد (درب داشبورد)

درب داشبورد با کشیدن دستگیره آن باز میشود
S Sهشدار!
برای جلوگیری از بیرون ریختن اشیا
و همچنین ایمنی بیشتر در تصادف
احتمالی ،درب داشبورد را همیشه ببندید.

محفظههای نگهدارنده اشیاء
محفظه نگهدارنده زیر غربیلک فرمان

محفظه کنسول وسط
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همانطور که در شکل مشاهده میکنید ،این
محفظه زیر غربیلک فرمان قرار گرفته است.

c.ir

محفظه باالیی کنسول وسط
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محفظه پایینی کنسول وسط
این محفظه داخل زیردستی قرار گرفته است که
برای باز کردن درب آن ،ضامن را به سمت باال
بکشید تا درب آن باز شود.
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محفظههای نگهدارنده اشیاء
جا عینکی
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صندوق عقب

asi
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جا عینکی در کنار مجموعه کلیدهای چراغ سقف
و سانروف قرار گرفته است.

c.ir
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در سمت چپ و راست صندوق عقب ،مطابق
شکل ،محفظههای نگهدارنده وجود دارد.

محفظههای نگهدارنده اشیاء
نکات مربوط به صندوق عقب
اگر قرار است که بار و چمدان و  ...را در قسمت
باری عقب (صندوق عقب) بگذارید ،به نکات زیر
توجه کنید:

S Sهشدار!
•برای جلوگیری از ُسر خوردن بارهای
قسمت عقب در حین ترمزگیری ،از
قرار دادن وسایل بلندتر از ارتفاع
صندلیهای عقب خودداری کنید
و تا حد امکان بار به اندازه ارتفاع
صندلیهای عقب قرار دهید.
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•تا حدی که امکان دارد ،میتوانید بار و چمدان
در قسمت عقب قرار دهید ولی مطمئن شوید
که همه آنها به طور صحیح و ثابت در محل
خود قرار گرفتهاند.
•مطمئن شوید باری که در خودرو قرار
میدهید ،موجب به هم زدن باالنس خودرو
نشود و تا حد امکان بهتر است بار قسمت
جلو کمی بیشتر از عقب باشد تا تعادل بهتر
برقرار شود.

c.ir

•برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه
خودداری کنید.

•هرگز به سرنشینها اجازه ندهید که
در قسمت عقب (صندوق) بنشینند و
سرنشینها فقط مجاز هستند که در
صندلیها بنشینند و کمربند ایمنی
را ببندند .در غیر این صورت ،در
ترمزهای شدید و یا تصادفها احتمال
آسیب دیدن زیاد است.
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•هرگز چیزی را در باال یا روی طاقچه
صندوق عقب قرار ندهید ،زیرا در
ترمزهای شدید و تصادفها ممکن
است به سرنشینها صدمه بزند.
•قبل از رانندگی مطمئن شوید که
درب عقب به طول کامل بسته شده
است تا از نیفتادن بار به خیابان
مطمئن شوید.

•از قرار دادن بار بیش از حد و بزرگ در قسمت
عقب خودداری کنید ،زیرا ممکن است باعث
جلوگیری از بسته شدن درب عقب شود.
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طاقچه صندوق عقب
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طاقچه عقب (صندوق) برای جداسازی فضای
صندوق عقب و اتاق استفاده شده است و
همچنین در دستاندازها از برخورد اشیا عقب
به باال و پرتاب آنها به قسمت جلو ،جلوگیری
میکند .زمانی که میخواهید اشیا بزرگتری
در قسمت عقب قرار دهید میتوانید طاقچه را
بردارید و فضا را بزرگتر کنید.

c.ir
180

ww
w.n

اگر خواستید طاقچه را جدا کنید ،بند آن را از
ضامن آزاد کنید و آن را به آرامی جدا کنید.

موارد اضطراری

صفحه

فهرست

W Wچراغ فالشر

W Wجابهجایی تایر
YYلوازم مورد نیاز و تایر زاپاس
YYشرایط الزم برای جک زدن زیر
خودرو
YYنحوه تعویض تایر

182

183
183

W Wجوش آوردن خودرو
W Wنحوه تعویض فیوزها

صفحه
194
196

c.ir
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185

W Wنحوه حمل خودرو با خودروبر
YYمراحل حمل
YYحمل اضطراری
YYنکات الزم برای قالب بکسل

198
198
200
200
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W Wباز و بست باتری

W Wاستارت کمکی
YYنکات مربوط به استفاده از
باتری کمکی

صفحه
204

205
206

چراغ فالشر
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احتیاط!

فالشر

ww
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زمانی که خودرو خاموش است ،برای
جلوگیری از دشارژ شدن باتری ،بیش از
حد نیاز فالشرها را روشن نگذارید.
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کلید فالشر در قسمت مرکزی کنسول داشبورد
قرار گرفته است (مطابق شکل).
با یک بار فشردن کلید ،کلید چراغهای راهنما
چشمک میزنند و با فشردن مجدد کلید ،چراغها
خاموش میشوند.
وقتی که سویچ اصلی از مغزی خارج شود ،باز هم
فالشرها کار خواهند کرد.

c.ir
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جابجایی تایرها
جابهجایی تایرها

لوازم مورد نیاز و تایر زاپاس (یدکی)
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لوازم داخل کیف ابزار شامل :آچار چرخ ،مهره ضد
سرقت ،تایر زاپاس و اهرم جک.
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تایر زاپاس

c.ir

جک – کیف ابزار و مثلث احتیاط

183

جابجایی تایرها
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شرایط الزم برای جک زدن زیر خودرو:

احتیاط!

 -1خودرو را در یک سطح مسطح و محکم قرار
دهید.

مثلث احتیاط را در جادههای معمولی
دو باندی 50 ،متر جلوتر از خودرو قرار
دهید .در بزرگراهها بیشتر از  100متر ،در
جادههای بارانی و یا سر پیچها ،بیشتر از
 150متر.

 -2خودرو را خاموش کنید و فالشرها را روشن
کنید.
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 -3ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را روی N
قرار دهید( .اگر گیربکس اتوماتیک است) یا
خودرو را خالص کنید (گیربکس معمولی).
 -4سرنشینها را از خودرو پیاده کنید.

 -5مثلث احتیاط را  50متر جلوتر از خودرو قرار
دهید.

c.ir
184

این عمل باعث میشود که خودروهای
عبوری ،آمادگی الزم جهت کنترل را
داشته باشند.

بسیار مهم میباشد که در صورت خراب
شدن خودرو در شب از مثلث احتیاط
استفاده کنید.

جابجایی تایرها
S Sهشدار!
قبل از جک زدن زیر خودرو ،مطمئن
شوید که:
•خودرو را در یک سطح صاف و محکم
متوقف کنید ،ترمز دستی را بکشید و
گیربکس را خالص کنید و یک مانع
زیر چرخها قرار دهید تا تایر معیوب،
تعویض شود.

• در حین باال بردن خودرو هیچ شیئی
را در پایین یا باالی جک قرار ندهید.
•از قرار گرفتن در زیر خودرویی که روی
جک میباشد ،جدا خودداری کنید.
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•نقطهای از زیر خودرو را که میخواهید
جک را آنجا قرار دهید به دقت
انتخاب کنید تا هم از آسیب دیدن
بدنه خودرو و هم از سر خوردن جک
از زیر خودرو ،جلوگیری شود.

c.ir

•خودرو را به اندازهای باال ببرید که
فقط تایر به راحتی تعویض شود.
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نحوه تعویض تایر:

 -1تایر زاپاس را بیرون آورید.

 )aقفل یا ضامن نگهدارنده قاب زاپاسبند که در
زیر زاپاسبند قرار گرفته است را باز کنید.

185

جابجایی تایرها
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 )bقاب زاپاسبند را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید تا باز شود.

c.ir
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 )cمهره چرخ را با بوکس مخصوص آچار چرخ باز
کنید (در خالف جهت عقربههای ساعت).

 )dمهره نگهدارنده دیگر زاپاس را مطابق قبلی با
آچار چرخ باز کنید.

جابجایی تایرها
 -2جلوی چرخها مانع قرار دهید:

 -3شل کردن همه مهرههای چرخ
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مهرهها را به طور کامل باز نکنید و فقط  1/5دور
شل کنید.
S Sهشدار!
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با باال آمدن خودرو ،امکان چرخش چرخها وجود
دارد .بنابراین برای جلوگیری از آن باید جلوی
یکی از چرخهای جلو و یکی از چرخهای عقب (به
صورت ضربدری) مانع قرار دهید.

c.ir

هرگز روی پیچ چرخ و یا مهرهها را با
روغن یا گریس روانکاری نکنید ،زیرا
ممکن است موجب شل شدن پیچها در
حرکت شده و منجر به تصادف و  ...شود.

قبل از بلند کردن چرخ از روی زمین ،تمامی
مهرهها را شل کنید .مهرهها را باید در جهت
خالف چرخش عقربههای ساعت بچرخانید تا شل
شوند .برای راحتتر باز شدن مهرهها ،همانطور
که در شکل نمایش داده شده است ،آچار چرخ
را در یک طرف قرار دهید و خودتان در جهت
مخالف قرار بگیرید تا گشتاور بیشتری به آن وارد
کنید .در حین شل کردن مهرهها مراقب باشید
که آچار چرخ از روی مهره ُسر نخورد.
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 -4جک را در محل مناسبی در زیر شاسی
قرار دهید (مطابق شکل زیر).
مطمئن شوید که سطح زیر جک کامال سفت و
محکم باشد.
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محل قرارگیری جک در قسمت عقب شاسی

c.ir

محل قرار گرفتن جک در زیر شاسی – قسمت
جلو خودرو
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 -5پس از مطمئن شدن از اینکه کسی داخل
خودرو نیست ،به اندازه کافی آن را با جک بلند
کنید تا تایر زاپاس تعویض شود.

به خاطر داشته باشید که مقدار بلند شدن خودرو
از زمین در حالت بستن الستیک زاپاس ،بیشتر
از حالتی است که تایر پنچر را میخواهید باز
کنید .برای باال بردن خودرو ،جک را در محل
مناسب قرار دهید و دسته جک را در جهت
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید .مادامی که
جک خودرو را بلند میکند ،به محل برخورد آن
با شاسی دقت کنید که درست قرار گرفته باشد.

جابجایی تایرها
S Sهشدار!
وقتی که خودرو روی جک قرار گرفته
است ،هرگز زیر خودرو قرار نگیرید.

 -6مهرهها را کامل باز کنید و تایرها را
جابهجا کنید.

c.ir
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تایر را جدا کنید و در یک طرف قرار دهید.
سوراخهای چرخ زاپاس را با پیچهای کاسه چرخ
در حالتی که چرخ روی زمین است ،منطبق
کنید .سپس چرخ را بلند کنید و در محل خود
قرار دهید و یکی از مهرههای باال را ابتدا سفت
کنید .در نهایت ،با دست تایر را به طور کامل به
داخل فشار دهید و مهرههای دیگر را سفت کنید.
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قبل از قرار دادن چرخ روی کاسه چرخ ،سطح
کاسه چرخ و پیچهای آن را با دستمال تمیز کنید
تا تماس رینگ چرخ با کاسه چرخ به طور محکم
باشد و مهرهها به مرور زمان شل نشوند.
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 -7بستن همه مهرهها با دست:

S Sهشدار!
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هرگز بــه هیچیک از مهرههــا یا پیچها
گریس یا روغن نزنید .زیرا ممکن اســت
باعث شل شدن و باز شدن آنها شده و
در نهایت منجر بــه بروز تصادف و ایجاد
خطر جدی شود.
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ابتدا همه مهرهها را با دست گیر بدهید و با
فشردن تایر به سمت داخل ،تا حد امکان مهرهها
را سفت کنید.

c.ir
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 -8خودرو را پایین بیاورید و همه مهرهها را
با آچار چرخ سفت کنید.

ضامن جک را در خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا جک پایین بیاید.
با استفاده از آچار چرخ ،مهرهها را در جهت
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا سفت شوند
(مطابق شکل).

جابجایی تایرها
 -9بستن تایر زاپاس و قاب زاپاسبند

S Sهشدار!
قبل از پایین آوردن خودرو ،مراقب باشید
هیچ قسمتی از بدن شما و همچنین افراد
دیگر در زیر خودرو قرار نگیرد.
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توجه!

در حین سفت کردن مهرههای چرخ
مراقب باشید که مهرهها را بیش از حد
سفت نکنید که منجر به بریدن و یا هرز
شدن پیچ و مهره شود .گشتاور استاندارد
با استفاده از ترکمتر برای سفت کردن
پیچها ) (110±10N.mمیباشد.

c.ir
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S Sهشدار!

از قرار گرفتن قاب زاپاسبند و کاور تایر
تعویض شده در محل استقرار آن مطمئن
شوید.

قبل از بستن تایر به زاپاسبند ،درپوش مرکزی
رینگ را با هل دادن به سمت بیرون ،باز کنید.
مراقب باشید که این درپوش را گم نکنید.
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نصب کردن قاب زاپاسبند
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 -1محل تداخل برجستگیهای قاب زاپاسبند و
شیارهای روی زاپاسبند را با هم تنظیم کنید
(مطابق شکل باال) و سپس قاب زاپاسبند را
در جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

c.ir
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 -10جا زدن درپوش مرکزی رینگ چرخ

 -2ضامن (قفل) زاپاسبند که در زیر آن قرار
گرفته است را ببندید و مطمئن شوید که
قاب زاپاسبند را به درستی جا زدهاید.

درپوش را در مرکز رینگ قرار دهید (مطابق شکل
باال).

جابجایی تایرها
S Sهشدار!
•از قرار گرفتن درپوش رینگ به طور
مناسب مطمئن شوید تا از ایجاد
اتفاقهای پیشبینی نشده ،جلوگیری
شود.
•از به کار بردن درپوش الستیکی
سنگینتر پرهیز کنید .زیرا ممکن
است در حرکت ،از محل خود خارج
شود و ایجاد خسارت نماید.

 -11میزان باد تایر تعویض شده را چک کنید.
اگر باد الستیک کمتر از حد مجاز میباشد ،خیلی
آهسته به نزدیکترین تعمیرگاه مراجعه کنید تا
باد تایر را به اندازه تنظیم کند.
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 -12تمامی ابزارها را در جای خود قرار دهید.
S Sهشدار!

قبل از حرکت ،مطمئن شوید که همه
ابزارها (از قبیل جک ،آچار چرخ ،بوکس
و تایر پنچر) را در محل استقرارشان قرار
دادهاید تا در صورت نیاز ،در دسترس
شما باشند.

c.ir
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جوش آوردن خودرو
جوش آوردن خودرو
اگر آمپر آب خودروی شما باال رفت ،قدرت خودرو
کم شد و صدای موتور زیاد شد ،موتور خودرو
جوش آورده است و مراحل زیر را باید انجام دهید:

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

S Sهشدار!
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 -1خودرو را در جای مناسبی از جاده نگه دارید.
فالشرها را روشن کنید ،گیربکس را خالص
کنید ،ترمز دستی را بکشید و اگر کولر خودرو
روشن است ،آن را خاموش کنید.
 -2اجازه دهید که موتور با دور آرام کار کند،
مطمئن شوید که فن رادیاتور کار میکند.
با این شرایط تا زمانی که موتور با دور آرام
کار میکند ،دمای آب موتور به شرایط
عادی خواهد رسید .ولی اگر فن رادیاتور کار
نمیکند ،بالفاصله موتور را خاموش کنید.
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•برای جلوگیری از صدمه دیدن و
سوختگی ،درب موتور را باز نکنید تا
بیرون ریختن و پاشیدن آب جوش به
بیرون به حداقل برسد .وجود بخار آب
زیاد ،نشانگر جوش آوردن خودرو
است.

•به هیچ عنوان تحت این شرایط،
درب رادیاتور را باز نکنید .چون با
این کار ،آب جوش به بیرون میریزد
و میتواند دست و صورت شما را
بسوزاند ،زیرا آب با دمای بیش از 100
درجه سانتیگراد ،تحت فشار زیادی
قرار دارد.

جوش آوردن خودرو
 -3درب موتور را باز کنید و هر گونه نشتی آب از
رادیاتور ،شیلنگها و زیر خودرو را بررسی کنید.
اگر کولر خودرو روشن بوده ،ریزش آب از لوله
تخلیه کولر عادی است.
 -4اگر ریزش آب وجود دارد ،موتور را فورا
خاموش کنید و با نمایندگی مجاز مدیران خودرو
تماس بگیرید.
 -5اگر ریزش و نشتی آب وجود نداشت ،مخزن
انبساط رادیاتور را بررسی کنید .اگر سطح مایع
خنککننده پایین است به آن اضافه کنید.

توجه!
اگر خودروی شما مکررا جوش میآورد،
خودرو را به یکی از نمایندگیهای مدیران
خودرو ببرید تا سیستم خنککاری را
چک کنند
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نحوه تعویض فیوزها
نحوه تعویض فیوزها
فیوز قطعهی محافظ سیستم الکترونیکی خودرو
میباشد و چنانچه اتصالی در مدار برقی به وجود
آید ،اولین قطعه ،فیوز است که میسوزد و باعث
میشود که قطعات و تجهیزات گرانقیمتتر،
سالم بمانند .اگر یکی از سیستمهای الکتریکی
خودرو کار نمیکند ،ممکن است فیوز آن سوخته
باشد و اگر این طور است ،برای تعویض فیوز،
مراحل زیر را انجام دهید:

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

فیوز نوع A
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 -1سویچ اصلی را ببندید (.)OFF
 -2درب جعبه فیوز را باز کنید.

c.ir

 -3فیوز را از محل خود خارج کنید (برای فیوز
نوع  Aاز فیوزکش استفاده کنید).

 -4فیوز را از لحاظ ظاهری چک کنید که آیا
سوخته است یا خیر .اگر شک دارید که
سوخته است ،بهتر است آن را با یک فیوز
کامال سالم جابهجا کنید تا مطمئن شوید.
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فیوز سوخته
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فیوز نوع B

فیوز سالم

فیوز سوخته

فیوز سالم

 -5فقط از فیوز با آمپر مشابه که در درب جعبه
فیوز حک شده ،استفاده کنید .برای مشاهده
مقدار آمپر فیوز ،درب جعبه فیوز را مالحظه
نمایید .اگر فیوز یدکی با همان آمپر وجود ندارد،
در شرایط اضطراری میتوانید فیوز رادیو یا فندک
را بکشید و اگر آمپر آنها یکسان است ،از آنها
استفاده نمایید.
تا در اولین فرصت ،فیوز مشابه را خریداری کنید
و جایگزین کنید.

نحوه تعویض فیوزها
توجه!

S Sهشدار!
•قبل از تعویض هر فیوزی ،سویچ اصلی
را ببندید و تمامی مصرفکنندهها را
خاموش کنید.

زمانی که قصد تعویض فیوز را دارید ،حتما
از فیوز با آمپراژ مشابه استفاده کنید و به
عدد حک شده روی آن توجه نمایید .در
غیر این صورت ،موجب خسارت میشود.
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•هرگز از فیوز با آمپر باالتر از آمپر
فیوز اصلی استفاده نکنید.

•سعی کنید که از فیوزهای اصلی
شرکت  MVMاستفاده کنید.

•هرگز از یک رشته سیم به جای
فیوز استفاده نکنید ،حتی در شرایط
اضطراری .چون ممکن است موجب
آتشسوزی شدید شود.

اگر فیوز را تعویض کردید و باز هم سوخت،
نشاندهنده این است که اتصالی در مدار
وجود دارد ،بنابراین هر چه سریعتر
خودرو را به یکی از نمایندگیهای مدیران
خودرو ببرید تا مدار بررسی شود.
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•هیچگونه اقدام اصالحی روی فیوز یا
جعبه فیوز انجام ندهید.
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نحوه حمل خودرو با خودروبر
نحوه حمل خودرو با خودروبر

مراحل حمل

از زنجیر محکم برای حمل خودرو استفاده
کنید ،از قوانین مرتبط پیروی کنید .چرخها و
اکسلهایی که روی زمین حرکت میکنند ،باید
در شرایط نرمال خود باشند و اگر آسیب دیدهاند
از چرخهای کمکی (مطابق شکل) استفاده نمایید.
برای حمل خودرو ،مطابق مراحل زیر اقدام نمایید:

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT
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 )aحمل خودرو با استفاده از قرار دادن دو چرخ
در خودروبر

چرخهای جلو را در خودروبر قرار دهید و
چرخهای عقب را روی چرخ کمکی قرار دهید
(برای سیستم چهار چرخ محرک).
 سویچ در حالت “ ”ONیا “ ”ACCو گیربکسخالص و ترمز دستی کشیده شده باشد.

با قرار دادن چرخهای جلو روی خودروبر و بدون
استفاده از چرخ کمکی (مناسب برای سیستم
چرخهای جلو محرک).
سویچ در حالت “ ”ONیا “ ”ACCو گیربکس
خالص و دستی آزاد باشد.

نحوه حمل خودرو با خودروبر
 )bحمل خودرو با استفاده از قرار دادن کامل
خودرو در خودروبر
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حمل خودرو با قرار دادن چرخهای عقب روی
خودروبر و چرخهای جلو روی چرخ کمکی
(مناسب برای  4چرخ محرک).
سویچ در وضعیت “ ”ONیا “ ”ACCو گیربکس
خالص و ترمز دستی کشیده شده باشد.

c.ir
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برای حمل خودرو از روشهای زیر استفاده
نکنید.

 -1حمل و بستن چرخهای جلو به صورت ناایمن
و بیدقت ،استفاده از زنجیر یا سیم بکسل
ضعیف و ( ...مطابق شکل زیر).

توجه!

قبل از حمل ،ترمز دستی را آزاد کنید.
گیربکس در حالت خالص و سویچ در
وضعیت “ ”ONیا “ ”ACCباشد.
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 -3حمل با استفاده از قرار دادن چرخهای جلو روی
زمین
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 -2حمل و بستن چرخهای عقب به صورت ناایمن
و بیدقت ،استفاده از زنجیر یا بکسل ضعیف و ...
(مطابق شکل) و قرار دادن چرخهای جلو روی
زمین.
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توجه!

•از خودروبر مستعمل و اتصاالت فرسوده
و ضعیف برای حمل خودروی خود
استفاده نکنید زیرا ممکن است منجر
به وارد شدن خسارت به بدنه شود.
•از قرار دادن چرخهای جلو روی زمین
خودداری کنید ،زیرا سیستم انتقال
قدرت ممکن است صدمه ببیند.

حمل اضطراری

اگر در شرایطی قرار دارید که خودروبر موجود
نیست ،زنجیر یا سیم بکسل محکمی را به یکی
از قالبهایی که برای این کار در خودرو در
نظر گرفته شده است (در جلوی خودرو ،یا زیر
خودرو سمت راست در قسمت عقب) ببندید و
با خودروی دیگر ،خودرو را در مسافت کوتاه در
جاده مستقیم و هموار با سرعت خیلی کم حمل
نمایید.

نحوه حمل خودرو با خودروبر
توجه!
قبل از حمل خودرو ،ترمز دستی را آزاد
کنید .گیربکس را در حالت خالص ()N
قرار دهید و سویچ را در موقعیت “”ON
یا “ ”ACCقرار دهید.
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قالب مخصوص برای بستن زنجیر یا سیم بکسل
در جلوی خودرو
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قالب مخصوص برای بستن زنجیر یا سیم بکسل
در عقب خودرو

c.ir
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S Sهشدار!

توجه!
•هرگز خودرویی که هر چهار چرخ آن
روی زمین قرار دارد را از قسمت عقب
بکسل نکنید .در غیر این صورت،
گیربکس خودرو آسیب جدی خواهد
دید.

در حین حمل خودرو ،دقت و ایمنی الزم
را رعایت کنید .از استارت زدن خودرو و
تغییر مسیر دادن خودرو به طور ناگهانی،
جدا خودداری کنید زیرا قالب و زنجیر یا
سیم بکسل ،احتمال پاره شدن را دارند و
میتوانند موجب خسارت جبرانناپذیر به
شما و خودرویتان شوند.
از آن جایی که موتور کار نمیکند و خودرو
خاموش است ،پمپ هیدرولیک جعبه
فرمان و بوستر خودرو کار نمیکنند،
بنابراین فرمان و پدال ترمز سفت خواهد
بود.
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•از سیم بکسل و زنجیر مناسب حمل
خودرو استفاده کنید و آن را به قالب
در نظر گرفته شده برای بکسل روی
خودرو ببندید.
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نکات الزم برای قالب بکسل

•قبل از حمل خودرو ،مطمئن باشید که
چرخها ،تایرها ،اکسل ،سیستم انتقال قدرت
(پلوسها) و سیستم ترمز به درستی کار
میکنند.
•سیم بکسل یا زنجیر را فقط به قالب مربوطه
برای حمل ،روی خودرو وصل کنید.
• ضربه و ارتعاش به قالب وارد نکنید.

•خودرو را در مسیر مستقیم بکسل کنید و
از بستن زنجیر یا سیم بکسل به خودرو از
زوایای دیگر ،خودداری کنید.

نحوه حمل خودرو با خودروبر
S Sهشدار!
اگر در حین حمل ،خودروبر از موانع عبور
نکرد و خودروی بکسل شده در موانعی
چون باتالق ،شن و  ...گیر کرد ،مراحل قید
شده در زیر را به دقت انجام دهید .در غیر
این صورت ،فشار بیش از حد ممکن است
باعث پاره شدن سیم بکسل یا زنجیر و
یا شکستن قالب شود و منجر به ایجاد
خسارت شدید شود.

•اگر خودروبر به سختی حرکت میکند،
در این شرایط به بکسل کردن ادامه
ندهید و با یکی از نمایندگیهای
مدیران خودرو یا یک خودروبر
بزرگتر (جرثقیل) برای کمک تماس
بگیرید.
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•خودرو را تا حد امکان در مسیر
مستقیم حمل کنید.
•از قرار گرفتن در خودرویی که حمل
میشود ،خودداری کنید.
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باز و بست باتری
باز و بست باتری
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قبل از باز و بست باتری ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -1موتور و کلیه مصرفکنندهها را خاموش کنید.
 -2ابتدا ،اتصال و بست قطب منفی باتری را جدا
کنید (.)1
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از قرار دادن پیچگوشتی یا اهرم فلزی بین دو
قطب باتری جدا خودداری کنید و مراقب
باشید که اتصال قطب منفی به قطب مثبت
باتری به طور ناخواسته برقرار نشود.

 -3سپس بست قطب مثبت باتری را جدا کنید (.)2
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 -4بست و نگهدارندههای باتری را باز کنید (.)3
باتری جدید را عکس مراحل باال که ذکر شد،
نصب کنید.

S Sهشدار!

باتری جدید باید ویژگیهای باتری اصلی
و قدیمی را داشته باشد.
از آن جایی که باتری حاوی سرب و اسید
میباشد ،بنابراین آن را در یک مکان
ایمن نگه دارید و باتری کهنه و فرسوده
را به نهادهایی که مسوول جمعآوری آن
میباشند ،تحویل دهید.
توجه!

از آن جایی که اسید باتری حالت
خورندگی دارد ،از دستکش و عینک
مناسب استفاده کنید.
از تماس پوست یا لباس خود با مایع (اسید)
باتری خودداری کنید و مراقب باشید.
اگر پوست شما با اسید تماس پیدا کرد،
ابتدا آن را با آبی که حالت بازی دارد (آب
صابون) شستوشو دهید ،سپس با آب
تمیز شستوشو دهید.

استارت کمکی (باتری به باتری)
استارت کمکی (باتری به باتری)
برای استفاده از باتری کمکی ،باید خیلی دقیق
باشید و چنانچه توانایی این کار را ندارید با امداد
خودرو مدیران خودرو برای ارسال امدادگر یا
خودروبر تماس بگیرید ،زیرا کوچکترین اشتباه
منجر به ترکیدن باتری و پاشیدن اسید به سر و
صورت و لباس شما خواهد شد.

S Sهشدار!
•باتری شامل اسید سولفوریک که
خورنده و سمی است ،میباشد .برای
استفاده از باتری کمکی برای روشن
کردن خودرو ،از عینک مناسب استفاده
کنید و مراقب باشید اسید روی پوست،
لباس یا خودرو نریزد.

c.ir
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•از کابلهای کمکی استاندارد برای این
کار استفاده کنید و از کشیدن سیگار
و روشن کردن کبریت یا فندک
خودداری کنید.
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توجه!

از آن جایی که باتری خودروی شما 12
ولت است ،لذا باتری کمکی نیز باید 12
ولت باشد.
در حین اتصال کابلهای کمکی مراقبت
باشید که آنها به پرههای فن یا تسمه و
پولیها گیر نکنند و درگیر نباشند.

•بعد از لمس سرباتری و قسمتهای
دیگر باتری ،دست خود را بشویید.

•اجازه ندهید که کودکان نزدیک باتری
شوند و آن را لمس کنند.
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نکات مربوط به استفاده از باتری کمکی:
 -1بعد از بستن کابلهای کمکی روی دو
خودرو مراقب باشید که خودروها با همدیگر
برخورد نکنند و همچنین کلیه چراغها و
مصرفکنندهها را خاموش کنید .از باتری
کمکی مناسب و سالم برای این کار استفاده
کنید .اگر خودرو به سختی استارت میخورد،
باتری را به مدت چند دقیقه زیر شارژ قرار
دهید.

rnI{j ÁoUIM
SLX¶ Kõ¤

SLX¶ Kõ¤

asi
coe
le

 -2اگر امکان خاموش شدن خودرو پس از
استفاده از باتری کمکی وجود دارد ،باتری
کمکی را قطع نکنید و اجازه دهید خودرو به
مدت چند دقیقه کار کند ،همچنین پدال گاز
را کمی فشار دهید تا دور موتور افزایش یابد
تا باتری بهتر شارژ شود.
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 -3کابلها را طبق مراحل  c، b، aو  dنصب
کنید.
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 )aیکی از گیرههای کابل قرمز رنگ را به ترمینال
مثبت باتری دشارژ شده وصل کنید.
 )bگیره دیگر را به قطب مثبت باتری سالم وصل
کنید (گیرههای قرمز را به قطب مثبت وصل
کنید).
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 )cگیره کابل مشکی رنگ را به قطب منفی باتری
سالم وصل کنید.
 )dگیره دیگر کابل مشکی رنگ را به یک اتصال
بدنه مناسب خودرویی که باتری آن دشارژ شده
است ،وصل کنید.

استارت کمکی (باتری به باتری)
S Sهشدار!
وقتی که میخواهید از باتری کمکی
استفاده کنید ،مراقب باشید که ترمینالها
را اشتباهی به هم وصل نکنید که منجر به
آسیب جدی به باتریها و همچنین برخی
از مصرفکنندهها و تجهیزات الکترونیکی
خواهد شد (اتصال مثبت به مثبت و منفی
به منفی را دقت کنید).

توجه!
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گیره را به اتصال بدنهای که امکان
چرخیدن یا حرکت آن وجود دارد ،وصل
نکنید.

c.ir

 -4خودرو را استارت بزنید و روشن کنید .برای
شارژ شدن کامل باتری اجازه دهید که
خودرو با کمی دور باالتر کار کند و باتری
سریعتر شارژ شود.
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 -5گیرههای کابل کمکی را به دقت ،عکس
مراحل بستن جدا کنید .ابتدا کابل منفی و
سپس کابل مثبت را جدا کنید .اگر باتری
فرسوده و ضعیف شده است ،در اسرع وقت
در یکی از نمایندگیهای مدیران خودرو ،آن
را تعویض کنید.
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خدمات مشتریان

فهرست

صفحه

WWخدمات مشتریان

Y Yتعییــن وقــت ســرویسهای
ادواری

210

210

WWدرخواست مشتریان
Y Yرضایتمندی مشتریان

Y Yسرویس ادواری در نمایندگان
مجاز مدیران خودرو

صفحه
211
211
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Y Yلیســت عملیات سرویسهای
ادواری

210

Y Yتعیین اولویت عملیات سرویس 210
ادواری

c.ir
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WWواحد خدمــات پس از فروش
مدیران خودرو
Y Yتماس با ما
Y Yاطالعات ارســالی بــه مدیران
خودرو

صفحه
212

212
212

خدمات مشتریان

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

خدمات مشتریان

تعیین وقت سرویسهای ادواری:
اگر سرویسهایی که انجام میدهید در دوران
گارانتی خودرو میباشد ،در صورت مراجعه به
نمایندگی ،اسناد الزم را همراه داشته باشید.
همه عملیات صورت گرفته در سرویس ادواری
شامل گارانتی نخواهد شد ،در این باره میتوانید
با کارشناسان فنی شرکت صحبت کنید .سوابق
سرویسهای گذشته را همراه داشته باشید تا در
صورت وجود مشکل ،راهگشا باشد.

لیستی از اقداماتی که باید روی خودرویتان صورت
گیرد ،آماده کنید و در حین پذیرش آنها را ارایه
دهید .همچنین اگر تصادف یا مساله خاصی وجود
دارد ،آن را به کارشناسان فنی توضیح دهید تا
بتوانند بهترین خدمات را به شما ارایه دهند.

اگر لیستی از ایرادات را تهیه کردهاید و از طرفی تا
آخر وقت همان روز میخواهید خودرو را تحویل
بگیرید ،ابتدا اقدامات ضروری که در ابتدا باید
صورت گیرد را به کارشناس فنی یا پذیرشگر
توضیح دهید.
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لیست عملیات سرویسهای ادواری:

تعیین اولویت عملیات سرویس ادواری:

خدمات مشتریان
ســرویس ادواری در نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو:

درخواست مشتریان

رضایتمندی مشتریان:

مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش
میکنند تا با ارایه محصوالت و خدمات خود،
رضایتمندی شما را فراهم کنند و خوشحالی
شما برای ما بسیار مهم است .چنانچه مشکل
خاصی داشتید ،مراحل زیر را انجام دهید:

برای انجام سرویس به نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که
استفاده میکنید ،حتما قطعات اصلی شرکت
چری ( )Cheryباشد و فقط قطعاتی که با آرم
چری باشند ،گارانتی خواهند شد.

asi
coe
le

•مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح
دهید .نمایندگان در اسرع وقت اقدامات الزم را
برای رفع مشکل شما بهکار خواهند بست.
•چنانچه مشکل شما حل نشده است ،موضوع
را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا به شما
کمک کنند.

فقط نمایندگیهای مدیران خودرو دارای مهارت و
دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما هستند و
زیر نظر مدیران خودرو آموزش دیدهاند تا بهترین
خدمات را برای جلب رضایت شما ،ارایه دهند.
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•و اگر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل
شما را حل کند ،با شرکت خدمات پس از فروش
مدیران خودرو تماس بگیرید.

211

خدمات مشتریان

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

واحد خدمات پس از فروش مدیران
خودرو

تماس با ما:

نحوه تماس با ما با یکی از روشهای زیر میسر
خواهد بود:

اطالعات ارسالی به مدیران خودرو

•شماره تماس مالک
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آدرس :تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص
کرج ،جنب بیمه ایران ،نبش کوچه 46
کد پستی1386134451 :
تلفکس44197989 - 90:
ایمیلE-Mail: mvs@mvmco.ir              :
www.mvmco.ir
وبسایت:
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اطالعات ارسالی شما باید حاوی عناوین زیر باشد:
•نام و آدرس مالک
•آدرس ایمیل مالک

•نام و کد نمایندگی فروشنده و خدماتدهنده
•شماره شاسی خودرو ()VIN

 تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی سوابق سرویسهای صورت گرفته روی خودرو -توضیح مختصری از مشکل و شرایط وقوع آن

فهرست تعمیرات

صفحه

فهرست

W Wتعمیر و نگهداری

صفحه

214

Y Yبازدید روغن هیدرولیک فرمان

240

 Y Yفهرست عملیات سرویس ادواری

214

Y Yبازدید کشش تسمه دینام

241

Y Yتعمیرات دورهای منظم

215

Y Yبازدید تسمه تایم

241

Y Yتاییدیه سرویسهای ادواری

222

Y Yبازدید فشار باد تایرها

242

Y Yسیستم ایربگ

228

Y Yبازدید تایرها

243

Y Yجابهجایی تایرها

243

Y Yسرویس باتری

244

Y Yبازدید فیوزها

244

Y Yاضافه کردن مایع شیشهشور

245

Y Yبازدید تیغههای برف پاککن

246

Y Yبازدید و تعویض فیلتر سیستم
تهویه مطبوع

247

Y Yتعویض المپها چراغها

249

asi
coe
le

W Wسرویسهایی که به عهده
مشتری است
Y Yمتعلقات محفظه موتور

c.ir

Y Yجعبه فیوز داخل موتور
Y Yجعبه فیوز داخل اتاق

230

232

234
236

Y Yبازدید سطح روغن موتور

237

Y Yبازدید سطح روغن ترمز

238

Y Yبازدید سطح آب رادیاتور

239
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صفحه

W Wنگهداری و مراقبت از خودرو

254

Y Yکارواشهای خودکار

254

Y Yشست و شوی دستی

254

Y Yتمیز کردن لوازم چرم

254

Y Yتمیز کردن چراغها

255

Y Yتمیز کردن شیشه عقب

255

Y Yتمیز کردن تایر و رینگ چرخ

255

Y Yمواد ضد زنگ بدنه

255

Y Yنگهداری و مراقبت از رنگ بدنه

255

W Wآببندی خودروی نو

256

تعمیر و نگهداری

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

تعمیر و نگهداری

فهرست عملیات سرویسهای ادواری:
زمانبندی سرویس ادواری بر اساس کیلومتر
طی شده و زمان تعمیرات صورت گرفته میباشد
که هر کدام زودتر فرا برسد ،اولویت دارد .برای
اطالعات بیشتر به فهرست آیتمهای سرویس
ادواری رجوع کنید.
انجام ندادن موارد سرویس ادواری ممکن
است باعث ایجاد صدمه به موتور و خودرو
شود.

c.ir

•کارکرد تمام المپهای داخلی و بیرونی را
بازدید کنید و شفافیت و کدر بودن چراغها
را بازدید کنید و در صورت لزوم تمیز نمایید.
•فشار باد تایرها و ساییدگی آنها را بازدید
کنید.
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•برای بازدید سطح روغن موتور ،موتور را
روشن کنید تا آمپر دمای آب به وسط برسد
(موتور گرم شود) سپس خودرو را به مدت
 5دقیقه در یک مکان صاف و هموار پارک
کرده و موتور را خاموش کنید .گیج روغن
را کشیده و سطح روغن را بازدید کنید و در
صورت کمتر بودن روغن از شاخص مشخص
شده در گِیج ،مقداری روغن اضافه کنید تا به
حد نرمال برسد.
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توجه!

بازدیدهای روزانه:

بازدیدهای ماهیانه:

•باتری را بازدید کنید و در صورت لزوم سر
باتریها را تمیز و سفت کنید.
•سطح آب رادیاتور و روغن ترمز را بازدید
کنید و در صورت لزوم به آن اضافه نمایید.
•کلیه چراغها و سیستمهای الکتریکی را از
لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.
•کلیه شلنگها و پایههای پالستیکی رادیاتور

را بازدید کنید.
بازدیدهای فصلی ( 3ماهه):
•بازدید سیستم اگزوز

•بازدید لولهها و شلنگهای ترمز

•بازدید متعلقات سیستمهای تعلیق و انتقال
قدرت
•بازدید سطح مایع خنککاری ،شلنگها و
بستهای آن

بازدیدهای پس از رانندگی در گل ،شن و آب:
•بازدید دیسک چرخها و لنتهای ترمز
•بازدید لولهها و اتصاالت سیستم ترمز

•بازدید سطح واسکازین گیربکس و دیفرانسیل
•بازدید سیستم جعبه فرمان و اتصاالت آن
•بازدید فیلتر هوا

تعمیر و نگهداری
تعمیرات دورهای منظم:
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لیست مواردی که باید در هر سرویس دورهای مورد بررسی قرار گیرد ،تهیه شده است و برای انجام آنها لطفا به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید تا بر اساس پیمایش خودرو (کیلومتر طی شده) ،تعمیرات و بازدیدها انجام شود.
فهرست بازدیدها و تعمیرات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سرویس اولیه

ردیف

*

*

*

*

*

*

*

5000 Km

10000 Km

20000 Km

30000 Km

40000 Km

50000 Km

60000 Km
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عملیات سرویس ادواری

عالمت * مشخصه انجام عملیات
ادواری میباشد.

1

بازدید صحت روشنایی و عملکرد کلیه چراغهای موجود در داخل و خارج خودرو و بوق

2

بازدید صحت عملکرد تیغههای برفپاککن ،شیشهشوی و سطح مایع تمیز کننده در مخزن شیشهشوی و تنظیم نازلهای پاششی

*

3

بازدید صحت عملکرد سیستم ایرکاندیشن (بخاری و کولر)

*

*

4

بازدید کمربندهای ایمنی و قفل آن از نظر صحت عملکرد

*

*

*

5

تمیز کردن محفظه پوسته هواکش و تعویض فیلتر هواکش

*

*

*

c.ir

انجام سرویسهای ادواری هر  10000کیلومتر الزامی میباشد.
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فهرست بازدیدها و تعمیرات

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

ردیف
6

بازدید نشتیها (روغن موتور ،گیربکس ،سیستم سوخترسانی ،مدار خنککننده ،سیستم ترمز ،سیستم هیدرولیک فرمان و سیستم کالچ)

*

*

*

*

*

*

*

7

بازدید صحت عملکرد سیستم خنککننده و سطح مایع آن در مخزن و درصد مخلوط ضدیخ و تعویض مایع خنککننده در صورت نیاز

*

*

*

*

*

*

*

8

تعویض روغن موتور و فیلتر

*

*

*

*

*

*

*

9

تعویض واسکازین

10

تعویض فیلتر بنزین

11

تعویض فیلتر هوای کابین

12

بازدید مجموعه باک  .مدار سوخترسانی از نظر فرسودگی لولهها و شیلنگها و تماس غیر اصولی با بدنه خودرو

13

بازدید صحت عملکرد شمعهای موتور

216

انجام سرویسهای ادواری هر  10000کیلومتر الزامی میباشد.

سرویس اولیه

c.ir
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5000 Km

10000 Km

20000 Km

30000 Km

40000 Km

50000 Km

60000 Km

عملیات سرویس ادواری
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عالمت * مشخصه انجام عملیات
ادواری میباشد.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

فهرست بازدیدها و تعمیرات

ردیف
14

بازدید سفتی ،استهالک و پارگی تسمه دینام ،تسمه کمپرسور کولر،تسمه پمپ هیدرولیک فرمان و تسمه تایمینگ( .در صورت لزوم تعویض یا تنظیم
آن)

*

*

*

*

*

*

*

15

بازدید کلی خودرو با استفاده از دستگاه عیبیاب (ایسییو موتور و تیسییو گیربکس ،ایربگ،ایبیاس ،بیسیام ،پنل پشت آمپر،
ایموبالیزر)

*

*

*

*

*

*

*

16

بازدید اگزوز  .منبعهای آن ،کاتالیزورها ،اتصاالت انعطافی از نظر نشتی و یا صدمه دیدن.

*

*

*

*

*

*

*

17

بازدید خالصی و صحت عملکرد کابل ،پمپها و پدال کالچ ،در صورت لزوم تنظیم شود.

*

*

*

*

*

*

*

18

بازدید سیستم ترمز از نظر صحت عملکرد آن و سطح روغن ترمز در مخزن و بازدید لولهها و شیلنگهای ترمز از نظر صدمه دیدن،
فرسودگی و کنترل اتصاالت آن.

*

*

*

*

*

*

*

19

بازدید عملکرد سیستم ترمز دستی و ضخامت لنت آن ( در صورت لزوم تنظیم یا تعویض شود).

*

*

*

*

*

*

*

20

بازدید گردگیرهای پلوس از نظر نشتی گیربکس و سالم بودن آن.

*

*

*

*

*

*

*

21

بازدید گردگیرهای آکاردئونی میل فرمان و چهار شاخه فرمان از نظر پارگی ،صحت استقرار آن در جای خود و لقی مکانیزم چهار شاخه فرمان.

*

*

*

*

*

*

*

سرویس اولیه
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5000 Km

10000 Km

20000 Km

30000 Km

40000 Km

50000 Km

60000 Km

عملیات سرویس ادواری
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عالمت * مشخصه انجام عملیات
ادواری میباشد.

انجام سرویسهای ادواری هر  10000کیلومتر الزامی میباشد.
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فهرست بازدیدها و تعمیرات
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ردیف
22

بازدید صحت عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک و بازدید سطح روغن هیدرولیک در مخزن و نشتی روغن هیدرولیک در سیستم.

*

*

*

*

*

*

*

23

بازدید زوایای چرخ (تواین ،تواوت ،کمبر ،کستر و کینگ پین) و در صورت لزوم تنظیم و بازدید خالصی کلیه سیبکها.

*

*

*

*

*

*

*

24

بازدید تایرها به انضمام تایر زاپاس از نظر استهالک آج الستیک و سفت کردن پیچهای چرخ.

*

*

*

*

*

*

*

25

بازدید چهار چرخ (بازدید خالصیها ،بلبرینگها ،توپی چرخها ،باالنس چرخها ،تنظیم باد و ضخامت لنتهای ترمز).

*

*

*

*

*

*

*

26

بازدید کلیه بوشهای الستیکی بازوییهای تعادل قسمت جلو و عقب خودرو و بوشهای الستیکی اکسل عقب از نظر سالم بودن.

*

*

*

*

*

*

27

روغنکاری لوالها و بازدید ضامنهای نگهدارنده درها ،ضامن ترمز درها و قفل درب موتور

28

آچارکشی جلوبندی و زیربندی خودرو با گشتاور مناسب

29

بازدید الیه حفاظتی (الیه قیراندود) زیر خودرو از نظر صدمه دیدن

c.ir
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انجام سرویسهای ادواری هر  10000کیلومتر الزامی میباشد.

سرویس اولیه

asi
coe
le

5000 Km

10000 Km

20000 Km

30000 Km

40000 Km

50000 Km

60000 Km

عملیات سرویس ادواری

ww
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عالمت * مشخصه انجام عملیات
ادواری میباشد.

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

فهرست بازدیدها و تعمیرات

ردیف

سرویس اولیه

5000 Km

10000 Km

20000 Km

30000 Km

32

بازدید سیستم شارژ باتری خودرو (شامل اندازهگیری شارژ باتری و صحت عملکرد دینام)
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*

40000 Km

31

بازدید عملکرد سیستم تعلیق و فنربندی

50000 Km

30

تست جاده جهت بررسی عملکرد صحیح کلیه مکانیزمهای خودرو

*

60000 Km

عملیات سرویس ادواری
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عالمت * مشخصه انجام عملیات
ادواری میباشد.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

انجام سرویسهای ادواری هر  10000کیلومتر الزامی میباشد.

 -1برای خودروهایی که گیربکس آنها دستی (معمولی) است ،واسکازین آن بایستی سالی یک بار یا هر  30000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسید ،اولویت
دارد) ،تعویض شود.
 -2برای خودروهایی که گیربکس آنها اتوماتیک است ،سطح روغن هیدرولیک آن را مرتب بازدید کنید و هر یکسال یا  30000کیلومتر ،هرکدام که زودتر
فرا برسد آن را تعویض کنید.
 -3روغن ترمز باید هر دو سال یک بار یا هر  50000کیلومتر تعویض شود (هر کدام زودتر فرا رسید ،اولویت دارد).
 -4تسمه تایم موتور باید هر  40000کیلومتر تعویض شود.

c.ir
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تعمیر و نگهداری

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

کارت سرویس اولیه  5000کیلومتر
(  5ماه پس از خرید خودرو)
تاریخ------------------------------- :

asi
coe
le

کیلومتر----------------------------- :
شماره پالک------------------------- :

مهر و امضا نمایندگی
اطالعات خودرو

c.ir

مهر و امضا نمایندگی----------------- :

امضا مالک------------------------- :
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نام مالک----------------------------------- :
آدرس------------------------------------- :
شماره تلفن--------------------------------- :
شغل-------------------------------------- :
آدرس ایمیل-------------------------------- :
تاریخ تحویل-------------------------------- :
شماره پالک-------------------------------- :

شماره شاسی خودرو (---------------- :)VIN
شماره موتور---------------------------- :

شماره گیربکس-------------------------- :
تجهیزات آپشن-------------------------- :

نکته :سرویس اولیه در کیلومتر  5000یا  6ماه پس از خرید خودرو میباشد ،هر کدام که زودتر فرا رسید.

تعمیر و نگهداری
چکلیست سرویس اولیه برای  5000کیلومتر ( 6ماه پس از خرید خودرو)
کیلومتر------------------------- :
تاریخ---------------- :
بلی خیر
مواردی که باید بازدید شود:
بازدید سیستمهای روغنکاری ،خنککننده و سوخترسانی
1
از لحاظ نشتی
تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
2
بازدید سطح مایع خنککننده موتور ،هواگیری و اضافه
3
کردن آب در صورت لزوم
 4بازدید واسکازین گیربکس از لحاظ نشتی
 5بازدید میل فرمان (محور سگدست)
 6بازدید پلوسها و گردگیر پلوسها
7

11
12
13

asi
coe
le
14
15

16

17
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بازدید قفل درب موتور و پایه نگهدارنده درب موتور
بازدید سیستم تهویه مطبوع از لحاظ نشتی
بازدید سطح واسکازین گیربکس و در صورت لزوم ،اضافه
کردن واسکازین
بازدید شلنگهای پمپ هیدرولیک فرمان از لحاظ نشتی و
اضافه کردن روغن هیدرولیک فرمان در صورت نیاز
بازدید اتصاالت سیستم فرمان از لحاظ لقی و ضربهخوردگی
بازدیـد تـمامـی دنـدههای گیـربکـس دسـتی از لـحاظ
تعویض نرم دنده و عدم وجود صدا
بازدید اتصاالت و پیچهای اتصال شاسی به بدنه

c.ir

بازدید مخزن روغن ترمز از لحاظ نشتی و لولههای ترمز از
لحاظ ضربهخوردگی

 8بازدید کالیپرهای همه چرخها از لحاظ عملکرد درست
 9بازدید فشار تایرها و در صورت لزوم تنظیم آن
بازدید دینام و تسمه کمپرسور کولر و در صورت لزوم ،تنظیم
10
کشش تسمه
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تعمیر و نگهداری

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

تاییدهای سرویسهای ادواری:

ww
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گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به
 10000میرســد ،میبایســت ســرویس ادواری
 10000کیلومتر انجام پذیرد.

هنگامی کــه کیلومتر کارکرد خودروی شــما به
 20000میرســد ،میبایســت ســرویس ادواری
 20000کیلومتر انجام پذیرد.

هنگامــی کــه کیلومتر کارکرد خودروی شــما به
 30000میرســد ،میبایســت ســرویس ادواری
 30000کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...............................................................................

تاریخ ...............................................................................

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

asi
coe
le

مهر نمایندگی

مهر نمایندگی

c.ir

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

تاریخ ...............................................................................

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در جداول سرویس انجام دهيد.
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زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تعمیر و نگهداری
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گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به
 40000میرســد ،میبایســت ســرویس ادواری
 40000کیلومتر انجام پذیرد.

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به
 50000میرســد ،میبایســت ســرویس ادواری
 50000کیلومتر انجام پذیرد.

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به
 60000میرســد ،میبایســت ســرویس ادواری
 60000کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...............................................................................

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

asi
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le
مهر نمایندگی

c.ir

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

سرویسهای ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در جداول سرویس انجام دهيد.
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تعمیر و نگهداری

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

سیستم ایربگ
تمامی ایربگها و اجزا آنها باید در مدت 10
سال پس از تولید خودرو تعویض شوند .بهتر است
این اقدامات را در نمایندگیهای مدیران خودرو
انجام دهید.

ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
کنترل یونیت ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشندههای کمربند ایمنی
قطعات دیگر

asi
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برای اینکه از عملکرد سیستم ایربگ در طول
این مدت مطمئن شوید ،در زمان مشخص از
پیش تعیین شده ،در یکی از نمایندگیهای
مدیران خودرو ،آن را تعویض کنید .اگر چنانچه
ایربگهای خودروی شما قبل از زمان از پیش
تعیین شده (مثال بر اثر وقوع تصادف) تعویض
شدهاند ،تاریخ زمان تعویض را جهت مراجعات
بعدی یادداشت کنید و فرم روبهرو را با تایید
نمایندگی پر نمایید:

c.ir
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------------------------- .1
------------------------- .2
------------------------- .3
------------------------- .4
------------------------- .5
------------------------- .6
تاریخ---------------------- :
مهر و امضا نمایندگی:
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
کنترل یونیت ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشندههای کمربند ایمنی
قطعات دیگر

------------------------- .1
------------------------- .2
------------------------- .3
------------------------- .4
------------------------- .5
------------------------- .6
تاریخ---------------------- :
مهر و امضا نمایندگی:

تعمیر و نگهداری
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
کنترل یونیت ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشندههای کمربند ایمنی
قطعات دیگر

ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
کنترل یونیت ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشندههای کمربند ایمنی
قطعات دیگر

ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
کنترل یونیت ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشندههای کمربند ایمنی
قطعات دیگر
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------------------------ .1
------------------------ .2
------------------------ .3
------------------------ .4
------------------------ .5
------------------------ .6
تاریخ--------------------- :

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

مهر و امضا نمایندگی:

مهر و امضا نمایندگی:

c.ir

---------------------------- .1
---------------------------- .2
---------------------------- .3
---------------------------- .4
---------------------------- .5
---------------------------- .6
تاریخ------------------------- :
مهر و امضا نمایندگی:
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
سرویسهایی که به عهده مشتری
است:
اگر برخی اقدامات تعمیراتی خودرو را خودتان
قصد دارید انجام دهید ،طبق مراحلی که گفته
خواهد شد ،اقدام نمایید:

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

S Sهشدار!

•زمانی که موتور کار میکند ،مراقب
دست و لباس و ابزارتان باشید تا به
فنها ،پولی و تسمه گیر نکند.
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در این بخش مواردی ذکر خواهند شد که
بازدیدها و تعمیرات آن آسان میباشد و مشتری
توانایی انجام آن را دارد.

موارد خاص که نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص
دارد ،به عهده تکنسینهای آموزشدیده میباشد.
احتیاطهای الزم را قبل از انجام تعمیرات انجام
دهید تا از هر گونه آسیب جلوگیری شود .بنابراین
مواردی که در زیر ذکر شده است را رعایت نمایید:

c.ir
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•قطعات محفظه موتوری که کار میکند
(از قبیل رادیاتور ،مانیفولد اگزوز و
محفظه شمعها) بسیار داغ میباشند،
بنابراین احتیاط الزم را انجام دهید تا
دچار سوختگی نشوید.

•از باز کردن درب رادیاتور خودرویی
که روشن است ،خودداری کنید تا
دچار سوختگی نشوید.

•از استعمال دخانیات در نزدیکی
لولههای سوخت و همچنین باتری
خودداری کنید.

•اگر باتری را باز و بست میکنید،
احتیاط را رعایت نمایید .زیرا باتری
حاوی اسید سولفوریک که بسیار
سمی و خورنده است ،میباشد.

•چنانچه زیر خودرو کار میکنید
از عینک محافظ استفاده نمایید
تا از افتادن ذرات ریز و مایعات به
چشمهایتان مراقبت کنید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
توجه!

• فقط از ضدیخهایی که مورد تایید
مدیران خودرو است ،استفاده کنید.

•زمانی که ضدیخ خودرو را تعویض
میکنید ،اگر مقداری از آن روی بدنه
خودرو ریخت ،بالفاصله با آب بشویید
تا به رنگ خودرو ،آسیب وارد نکند.

•در صورت تعویض روغن ترمز ،مراقب
باشید روغن روی بدنه خودرو نریزد.
در صورت ریختن آن ،بالفاصله با آب
آن را بشویید.
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•از شمعهایی که مناسب خودروی
شما میباشند ،استفاده کنید .در
صورت استفاده از شمعی که مناسب
خودروی شما نباشد ،موتور آسیب
خواهد دید و قدرت و کارایی موتور
کم خواهد شد.

• به هیچ عنوان موتور خودرویی که
فیلتر هوا ندارد را روشن نکنید و
بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید.

•قبل از بستن درب موتور ،محفظه
موتور را بازدید نمایید تا هیچ ابزاری،
در آن جا نمانده باشد.
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c.ir

•از ریختن بیش از اندازه واسکازین در
گیربکس جدا خودداری کنید ،در غیر
این صورت ،گیربکس آسیب خواهد
دید.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

متعلقات محفظه موتور

4

 .1جعبه فیوز محفظه موتور
 .2درب روغن موتور
 .3گیج روغن
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 .4مخزن روغن ترمز
 .5باتری
 .6فیلتر هوا
 .7رادیاتور
 .8فن رادیاتور

c.ir
 .9کندانسور

 .10مخزن شیشهشور

 .11مخزن انبساط رادیاتور

 .12مخزن روغن هیدرولیک فرمان

* برای مدلهای  1/6و  1/8لیتری
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سرویسهایی که به عهده مشتری است
 .1جعبه فیوز داخل محفظه موتور
 .2درب روغن موتور

4

 .3گیج روغن
 .4مخزن روغن ترمز
 .6باتری
 .7رادیاتور
 .8فنهای رادیاتور

c.ir

 .10مخزن شیشهشور

 .11مخزن انبساط رادیاتور

 .12مخزن روغن هیدرولیک فرمان

* برای مدلهای  2لیتری

5
6

7

ww
w.n
2

asi
coe
le

 .5فیلتر هوا

 .9کندانسور

3

1

8

12
11

9

10
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فیوزها و رلههای جعبه فیوز داخل محفظه موتور

جعبه فیوز داخل موتور
K5

K2

K6

y¨p¼ÃÎ

F2

F1 10A

10A

F4

F3 10A

15A

F6

F5 10A

30A
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K1

K3

K7

30A

K8

30A

30A

F9

F8

30A

K9

نقشه جانمایی فیوزها و رلههای جعبه فیوز
محفظه موتور

c.ir
230

30A

30A
F12

K10
K11

K4

F14

: K2

رله پمپ بنزین

 : 10A -F2فیوز نور پایین راست

 : 10A-F1فیوز نور پایین سمت چپ

 : 10A-F4فیوز نور باالی چپ

 : 15A-F3فیوز نور باالی راست

F10

 : 15A-F3فیوز پمپ بنزین

60A

 : 30A-F5فیوز فن بخاری

10A

F15

10A

F18

F17 15A

10A

F16

5A

F21

F20 10A

10A

F19

10A

F24

5A

F23

10A

F22

10A

F27

F23 10A

F25 10A

10A

K12

K13

F7

: K5

رله نور پایین

: K6

رله نور باال

: K7

رله دور تند فن اصلی

: K3

رله دور کند فن ثانویه

 : K1رله فن بخاری

سرویسهایی که به عهده مشتری است
 : K8رله یدکی
 : F9فیوز استارت
 : F7فیوز دور کند فن ثانویه
 : F8فیوز دور تند فن ثانویه
 : K10رله مهشکن عقب
 : F12فیوز رله اصلی

 : F11فیوز )4WD( ITM
 : F13فیوز BCM
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 : K11رله فن

 : K12رله استارت
 : K4رله اصلی

 : K13رله یدکی

 : 10A-F21فیوز مهشکن عقب

 : 10A-25فیوز سنسور اکسیژن جلو

 : 5A-F24فیوز رله اصلی
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 : K9رله مهشکن جلو
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 : 15A-F18فیوز مهشکن جلو

 : 10A-F22فیوز سنسور اکسیژن عقب

 : 10A-F27فیوز ECU

 : 10A-F17فیوز چراغ کوچک راست
 : 10A-F20فیوز چراغ کوچک چپ
 : 10A-F23فیوز چراغ ترمز

 : 10A-F23فیوز کمپرسور کولر
 : 10A-F14فیوز چراغ عقب
 : 10A-F15فیوز کویل

5A-F16

 :فیوز دینام

 : 10A-F19فیوز مقاومت فن
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سرویسهایی که به عهده مشتری است
بازدید سطح روغن موتور
شاخص
پایینی سطح
روغن

 -4شاخص روغن روی گیج را مالحظه کنید.

شاخص باالیی
سطح روغن

S Sهشدار!
مراقب باشید مانیفولد اگزوزی که داغ
است را لمس نکنید .بالفاصله پس از
خاموش کردن خودرو (که دمای آن باال
است) ،سطح روغن را بازدید نکنید ،کمی
صبر کنید تا روغن از موتور به کارتل
بریزد و دمای آن به حد نرمال برسد.
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برای بازدید سطح روغن ،در حالتی که موتور
خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد
است ،گیج را نگاه کنید:
 -1خودرو را در سطح هموار و صاف متوقف کنید
و تا  5دقیقه پس از خاموش کردن خودرو
صبر کنید.
 -2گیج را بیرون بکشید و با دستمال تمیز ،آن
را پاک کنید.
 -3گیج را در محل خود قرار داده و دوباره بیرون
بکشید.
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احتیاط!

مراقب باشید تا روغن روی متعلقات
محفظه موتور نریزد.

اگر سطح روغن ،روی شاخص پایینی گیج و یا
پایینتر از آن است ،مقداری روغن داخل موتور
بریزید تا به حد نرمال برسد.
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اضافه کردن روغن

 -1درب روغن را در خالف جهت حرکت
عقربههای ساعت بچرخانید.
 -2درب را باز کنید و مقدار کمی روغن در موتور
بریزید و دوباره سطح روغن را اندازه بگیرید.
به شما توصیه میکنیم که برای ریختن روغن به
موتور از قیف استفاده کنید .در ضمن فقط از
روغنهایی که مدیران خودرو توصیه میکند،
استفاده نمایید .برای آگاهی از حجم روغنی
که باید در موتور ریخته شود ،به بخش 9
(ظرفیت مایعات) مراجعه کنید.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
 -3وقتی که سطح روغن به حد نرمال رسید،
درب روغن را با چرخش در جهت ساعتگرد
ببندید و سفت کنید.

فیلتر روغن موتور
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بازدید سطح روغن ترمز

هر باری که روغن موتور تعویض میشود ،باید
فیلتر روغن را نیز به همراه آن تعویض کنید.
روغن سوخته و فیلتر کهنه را معدوم کنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

جهت از بین بردن روغن سوخته و فیلتر کهنه،
آنها را در مکان مناسب نگهداری کنید و از
ریختن آنها در سطل زباله معمولی ،زمین و
فاضالب خودداری کنید .انجام این اقدامات باعث
صدمه زدن به محیطزیست خواهد شد .برای
بازیابی یا از بین بردن روغن سوخته میتوانید با
نمایندگیهای مدیران خودرو مشورت کنید.

روغن ترمز و روغن پمپ کالچ هر دو در یک
مخزن مشترک میباشند.
سطح روغن ترمز را به طور مرتب بازدید کنید.
سطح روغن همیشه باید بین دو عالمت “”MAX
و “ ”MINحک شده روی مخزن باشد.
در صورت لزوم مقداری روغن ترمز به مخزن
اضافه نمایید .در صورت روشن شدن چراغ پشت
آمپر ،فورا سطح روغن موجود در مخزن را بازدید
کنید .فقط از روغن ترمزی که مدیران خودرو
توصیه میکند ،استفاده نمایید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
برای آگاهی از نوع و حجم روغن ترمز ،لطفا به
بخش ( 9ظرفیت مایعات) مراجعه کنید.
S Sهشدار!
از تماس روغن ترمز با پوست و چشم
جدا خودداری کنید و در صورت بروز آن،
بالفاصله محلهایی که تماس داشته است
را با آب و صابون بشویید.

توجه!
بیش از مقدار مشخص شده در مخزن،
روغن ترمز داخل آن نریزید ،زیرا موجب
نشتی خواهد شد .در صورت ریختن
روغن ترمز روی قطعات و یا سطح بدنه،
فورا آن را با آب و صابون بشویید
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در صورت وجود نشتی روغن ترمز ،سریعا
به یکی از نمایندگیهای مدیران خودرو
مراجعه کنید تا موضوع را بررسی کنند.
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بازدید سطح آب موتور

سطح آب موتور را زمانی که موتور سرد است،
بازدید کنید و برای این کار ،سطح آب در مخزن
انبساط رادیاتور باید بین “ ”MINو “”MAX
باشد.
در صورت پایین بودن سطح آن ،مقدار آب داخل
مخزن را اضافه کنید.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
اضافه کردن آب به رادیاتور
 -1درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و تا
عالمت “ ”MAXبه آن آب اضافه کنید.
 -2خودرو را روشن کنید و اجازه دهید تا دمای
آب به  90°Cبرسد ،در این حالت سطح آب
مخزن کمتر خواهد شد .در صورت نیاز و
پایین رفتن آب ،کمی به آن اضافه کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

S Sهشدار!

زمانی که موتور داغ است و میخواهید
کمی آب به مخزن انبساط اضافه کنید،
قبل از باز کردن کامل درب مخزن ،آن را
کمی باز کنید تا فشار موجود در مخزن
کمکم خالی شود ،سپس درب را به طور
کامل باز کنید و آب اضافه نمایید.
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 -3بعد از اضافه کردن آب ،درب مخزن انبساط را
ببندید .برای استفاده از ضدیخ ،از ضدیخی که
مدیران خودرو توصیه میکند ،استفاده کنید.
برای آگاهی از ضدیخ و حجم آب رادیاتور
به بخش « 9ظرفیت مایعات» مراجعه کنید.

c.ir
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بازدید روغن هیدرولیک فرمان

توجه!

•فقط از آب استفاده نکنید.
•از ضدیخهای نامرغوب استفاده
نکنید.
•از ضدیخهای با برندها و رنگهای
مختلف نامتعارف استفاده نکنید.
•در حین ریختن ضدیخ و آب در موتور،
مراقب باشید تا روی متعلقات موتور
نریزید.

زمانی که موتور سرد است ،سطح روغن هیدرولیک
باید بین “ ”MAXو “ ”MINباشد .در صورت
کم بودن روغن ،تا حد استاندارد ،مقداری به
آن اضافه کنید .در صورت وجود نشتی روغن و
صدای غیرعادی و عدم کارکرد صحیح ،سطح
روغن مخزن را چک کنید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
از روغن هیدرولیکی استفاده کنید که مدیران
خودرو توصیه میکند .برای آگاهی از نوع و حجم
روغن ،به بخش « 9ظرفیت مایعات» مراجعه
نمایید.

 -1خودرو را خاموش کنید و سویچ را بردارید.

کشش تسمه و شکل ظاهری آن را هر 30000
کیلومتر بازدید کنید و در صورت لزوم ،آن را
تنظیم و یا تعویض کنید.

 -2سفت بودن و شل بودن تسمه را ابتدا با فشار
انگشت دست ،تست کنید (جمع شدن تسمه
میبایست در حدود  90°باشد).
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 -3در صورتی که جمع شدن تسمه بیشتر از
 90°باشد ،به یکی از نمایندگیهای مدیران
خودرو مراجعه کنید.
توجه!

c.ir
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بازدید کشش تسمه دینام

بازدید تسمه تایم

تسمه دینام پس از مدتی رانندگی،
مقداری افزایش طول خواهد داشت ،لذا
در این حین باید کشش تسمه را تنظیم
کنید.

لطفا برای تنظیم یا تعویض آن به یکی از
نمایندگیهای مدیران خودرو مراجعه نمایید.
توجه!

طول عمر مشخصی برای سیستم
تایمینگ با زنجیر وجود ندارد و زنجیر
در صورت بروز عیب ،قابل تعمیر است.
بازدید زنجیر تایمینگ برای خودروی
 1/6لیتری با سیستم  ،DVVTضروری
نیست.
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بازدید فشار باد تایرها

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT
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احتیاط!

S Sهشدار!

نامناسب بودن میزان فشار باد تایر ،باعث
افزایش مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید
تایر و کاهش ایمنی رانندگی شما خواهد
شد .بنابراین فشار باد تایرها باید صحیح
باشد.
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فشار باد تایرها و تایر زاپاس را حداقل یک بار در
ماه باید کنترل کنید.
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برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها
به برچسب مربوطه که روی درب راننده نصب
شده است ،مراجعه کنید.
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خیلی کم

صحیح

خیلی زیاد

میزان فشار باد خیلی زیاد یا خیلی کم
باعث کنترل سخت فرمان ،ساییدگی شدید
و عدم یکنواختی در سایش تایر میشود.

•فشار باد تایر فقط در زمان سرد بودن
تایر باید اندازهگیری شود.

•ظاهر تایر میتواند شما را به
اشتباه بیاندازد ،بنابراین همیشه از
فشارسنج برای اندازهگیری فشار باد
تایر استفاده کنید.

•باال بودن فشار باد تایر پس از
رانندگی ،طبیعی است.

•از نصب صحیح درپوش والو باد تایر
اطمینان حاصل کنید .در غیر این
صورت مواد خارجی وارد آن شده
و مسدود خواهد شد .اگر درپوش
گم شده است ،حتما باید درپوش نو
جایگزین شود.
•اگر تایری مکررا نیاز به باد شدن پیدا
کرد ،برای بررسی بیشتر به نمایندگی
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
بازدید تایرها

احتیاط!
اگر در حین رانندگی ،تایر پنچر شود،
به رانندگی ادامه ندهید .رانندگی با
تایر پنچر حتی برای مسافتهای کوتاه
میتواند آن را از رده خارج کند.
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ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی
آنها مورد بررسی قرار دهید .در صورتی که عمق
آج تایرها کمتر از  1/6میلیمتر باشد ،نوارهای
شاخص ساییدگی نمایان خواهند شد ،که این امر
بیانگر کاهش شدید کارایی و امنیت تایرها است
و تعویض آنها ضروری است.
اگر تایری صاف شده باشد یا بر اثر بریدگی یا
سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نباشد ،باید
تعویض شود.
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جابهجایی تایرها

برای ایجاد تعادل در میزان ساییدگی تایرها و
افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران خودرو
توصیه میکند که تقریبا درهر 8000-10000
کیلومتر تایرها را جابهجا کنید .با این حال بازه
زمانی جابهجایی تایرها میتواند بسته به نوع
رانندگی شما و شرایط جادهای تغییر کند.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد جابهجایی
تایرها به قسمت مربوطه در بخش «موارد
اضطراری» مراجعه کنید.
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سرویس باتری

بازدید فیوزها

بازدید فیوزهای داخل محفظه موتور

باتری خودروی شما نیاز به سرویس ندارد.
باتریهای متفرقه برای خودروی شما توصیه
نمیشود .در صورت تعویض باتری ،میبایست
باتری نو عینا دارای مشخصات مشابه با باتری
اصلی خودرو باشد.
پیشنهاد میشود تعویض باتری در نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو انجامشود.

با استفاده از شکل زیر میتوانید فیوزهای سالم را
از فیوزهای سوخته تشخیص دهید.

 -1کلیه تجهیزات برقی را خاموش کنید.

asi
coe
le

c.ir
240

سوخته

سالم

اگر چراغهای جلو یا سایر تجهیزات برقی کار
نمیکنند ،فیوزهای مربوطه را بررسی کنید .در
صورت سوختن ،باید تعویض شوند .برای کسب
اطالعات بیشتر در این زمینه به قسمت «جعبه
فیوز» در این بخش مراجعه کنید.

 -2کابل منفی باتری را از روی قطب منفی باتری
بردارید.

 -3توسط پیچگوشتی  4عدد خار قفلی را از روی
قاب قسمت راست برف پاککن در جلوی
شیشه باز کنید.

 -4پس از برداشتن درپوش جعبه فیوز محفظه
موتور (که دارای دو خار فلزی در دو طرف
میباشد) ،تمامی فیوزها و رلهها قابل مشاهده
خواهند بود .فیوزها را یک به یک بر اساس
راهنمای نصب شده در پشت درپوش جعبه
فیوز ،مورد بررسی قرار دهید.

برای مشاهده نقشه جانمایی فیوزها و رلهها به
قسمت «جعبه فیوز محفظه موتور» در همین
بخش مراجعه کنید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
درپوش جعبه فیوز داخل موتور دارای  8عدد فیوز
یدکی است ( 2عدد  15آمپری 2 ،عدد  5آمپری،
 3عدد  10آمپری و  1عدد  30آمپری)

برای مشاهده نقشه جانمایی فیوزها و رلهها به
قسمت «جعبه فیوز زیر داشبورد» در همین
بخش مراجعه کنید.

بازدید فیوزهای زیر داشبورد (سمت راننده)

جعبه فیوز زیر داشبورد دارای  8عدد فیوز یدکی
( 2عدد  15آمپری 2 ،عدد  5آمپری 3 ،عدد 10
آمپری و  1عدد  30آمپری) میباشد.
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 -1کلیه تجهیزات برقی را خاموش کنید.

 -2کابل منفی باتری را از روی قطب منفی باتری
بردارید.

 -3پس از باز کردن صفحه پایینی داشبورد در
سمت راننده میتوانید به فیوزها و رلهها
دسترسی داشته باشید .فیوزها را یک به یک
بر اساس راهنمای جعبه فیوز زیر داشبورد،
مورد بررسی قرار دهید.

c.ir

تعویض فیوزها

برای تعویض فیوزها ،به قسمت «تعویض فیوزها»
در بخش «موارد اضطراری» مراجعه کنید.
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اضافه کردن مایع شیشهشوی

مخزن مایع شیشهشوی در سمت راست محفظه
موتور تعبیه شده است .اگر آبپاشها کار نکنند،
ممکن است به علت خالی بودن مخزن باشد که
باید مجددا ً پر شود.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
بازدید تیغه برف پاککن

احتیاط!
از آب تمیز نیز میتوان به عنوان مایع
شیشهشوی استفاده کرد .وقتی دمای
هوا به زیر نقطه انجماد برسد ،از مایع
شیشهشوی حاوی مواد ضدیخ استفاده
کنید.
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c.ir
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توسط انگشتان دست ،نرمی و یا سفتی لبه تیغه
برف پاککن را بررسی کنید .زبری و سفتی تیغه
برف پاککن از تاثیر آن خواهد کاست.

احتیاط!

•کار کردن برف پاککنها روی شیشه
خشک باعث آسیب دیدن تیغهها
خواهد شد.

•یخ و قطرات یخزده روی شیشه جلو
را با برف پاککن تمیز نکنید.

•جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغه
برف پاککن ،اطمینان حاصل کنید
که برف پاککن به شیشه نچسبیده
باشد.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
تعویض تیغه برف پاککن

 -3تیغه نو را به ترتیب برعکس مراحل  1و 2
نصب کنید .از قفل شدن گیره نگهدارنده
مطمئن شوید.
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2

1

 -1اهرم برف پاککن را بلند کرده و تیغه را در
جهت راست نسبت به اهرم بچرخانید.

c.ir

 -2گیره نگهدارنده را در جهت فلش شماره ،1
مطابق شکل باال فشار دهید .تیغه را در جهت
فلش شماره  2از اهرم جدا کنید.
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بازدید و تعویض فیلتر تهویه مطبوع

فیلتر تهویه مطبوع در پشت جعبه داشبورد قرار
گرفته است .فیلتر تهویه مطبوع از ورود گرد و
خاک فضای بیرون خودرو به داخل خودرو در
زمان استفاده از تهویه مطبوع جلوگیری میکند.
ممکن است پس از مدتی کثیف شود ،اگر از
کارآیی سیستم تهویه مطبوع و بخاری به طور
قابل توجهی کاسته شد ،فیلتر تهویه مطبوع را
بازدید کرده و در صورت نیاز ،تعویض کنید.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
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 -3در صورت کثیف بودن سطح فیلتر ،توسط باد
فشار قوی آن را تمیز کنید .در صورتی که
فیلتر خیلی کثیف باشد ،تعویض کنید.
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 -1درب داشبورد را باز کنید .هر دو سمت آن را
کمی به داخل فشار دهید و زبانهها را آزاد
کنید .حال میتوانید درب داشبورد را جدا
کنید.

c.ir
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 -2فیلتر را از محل قرارگیری آن خارج کنید.

 -4فیلتر را به درستی در جای خود قرار داده و
درب داشبورد را نصب کنید.
احتیاط!

فیلتر تهویه مطبوع باید به درستی در
جای خود نصب شود .در صورت استفاده
از تهویه مطبوع در حالی که فیلتر آن باز
شده باشد ،کارآیی صفحات گردگیر و در
نتیجه تهویه مطبوع کم خواهد شد.
فیلتر تهویه مطبوع را با آب نشویید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
تعویض المپ چراغها
در زمان تعویض المپ ،سویچ اصلی باید بسته
باشد و کلید چراغها نیز خاموش باشد.
S Sهشدار!

مشخصات المپ

نام المپ

)H7 (55W

چراغ جلو (نور باال و پایین)

W5W

چراغ پارک جلو
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برای جلوگیری از سوختگی ،در زمان داغ
بودن المپها ،آنها را تعویض نکنید.
احتیاط!

المپهای اصلی را از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو تهیه کنید .در زمان
تعویض به المپها دست نزنید ،زیرا سطح
آن را آلوده میکند و از عمر مفید المپ
نیز میکاهد
.
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تعویض المپ چراغ جلو

c.ir

LED
H7

R5W
LED

P21W
W5W
LED

PY21W
P21W
W5W

C10W
C5W

چراغ رانندگی در روز
چراغ مهشکن جلو

چراغ کوچک عقب
چراغ ترمز

چراغ مهشکن عقب

چراغ پالک

چراغ ترمز وسط

چراغ راهنمای جلو و عقب
چراغ عقب

 -1چراغ جلو
 -2چراغ پارک
 -3چراغ راهنما

چراغ راهنمای روی گلگیر
چراغ سقف جلو

چراغ سقف عقب
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
مراحل تعویض المپ چراغ جلو

تعویض المپ چراغ عقب

 -1درب موتور را باز کرده و درپوش پشت چراغ
جلو را باز کنید.
 -2سوکت برقی چراغ جلو را قطع کنید و پس از
باز کردن گیره نگهدارنده ،المپ را باز کنید.
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 -3المپ نو را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن،
نصب کنید.

برای تعویض المپ چراغ پارک و چراغ راهنما،
سوکت آنها را بچرخانید و المپ را بیرون بکشید.
پس از تعویض المپ ،سوکت را مجددا ً به حالت
قفل برگردانید.

c.ir
احتیاط!

برای تعویض المپ چراغ جلو سمت
راست ،باید مخزن انبساط رادیاتور نیز
باز شود.

246

 -1چراغ پارک عقب
 -2چراغ راهنما
 -3چراغ عقب
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مراحل تعویض المپ چراغ عقب

 -1درب محفظه نگهدارنده واقع در دیواره صندوق
عقب را باز کنید و درپوش چراغ را توسط یک
پیچگوشتی بردارید.
 -2سوکت المپ را از مجموعه چراغ عقب جدا
کرده و المپ را باز کنید.
 -3المپ نو را به ترتیب برعکس مراحل فوق
نصب کنید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
تعویض المپ چراغ یدک

احتیاط!
برای جلوگیری از صدمه دیدن مجموعه
چراغ عقب ،به هنگام باز کردن سوکت
المپ طبق عالیم و نشانههای روی آن
عمل کنید.

c.ir
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 -1توسط یک پیچگوشتی ،مجموعه چراغ پالک
را بیرون آورید.
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 -2سوکت را بچرخانید و المپ را بیرون آورید.

 -3پس از تعویض المپ ،چراغ پالک را به ترتیب
برعکس مراحل باز کردن ،نصب کنید.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
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تعویض المپ چراغ سقفی جلو

تعویض المپ چراغ راهنمای روی گلگیر
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 -2کانکتور برق آن را آزاد کرده و المپ نو را
جایگزین کنید.

 -1برای باز کردن چراغ راهنمای روی گلگیر ،در
حالی که آن را فشار دادهاید ،به سمت جلو
بکشید و همزمان به سمت بیرون نیز بکشید.

c.ir
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 -3برای نصب مجدد ،به ترتیب برعکس مراحل
باز کردن اقدام کنید.

 -1با اهرم کردن یک پیچگوشتی نوار پیچ شده،
روکش شیشهای چراغ را باز کنید.
 -2المپ نو را جایگزین المپ سوخته بکنید.
 -3جهت نصب مجدد ،به ترتیب برعکس مراحل
باز کردن اقدام کنید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
تعویض المپ چراغ سقفی عقب

سایر چراغها
سایر چراغها را شما نمیتوانید تعویض کنید ،به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 -1با اهرم کردن یک پیچگوشتی نوار پیچ شده،
روکش شیشهای چراغ را باز کنید.

c.ir

 -2المپ سوخته را باز کرده و المپ نو را جایگزین
آن کنید.
 -3به ترتیب برعکس مراحل باز کردن ،چراغ را
در جای خود نصب کنید.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
نگهداری و مراقبت از خودرو

کارواشهای خودکار

فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو
استفاده کنید .در صورت استفاده از آب فشار قوی
در کارواشها ،ممکن است آب به داخل خودرو
نفوذ کند.
قبل از شستوشوی خودرو در
کارواشهای اتوماتیک ،سیستم تهویه
مطبوع را خاموش کنید.

c.ir
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شستوشوی دستی

تمیز کردن لوازم چرمی

اگر از مواد شوینده استفاده کردهاید ،با حجم
زیادی از آب ،تمامی خودرو را بشویید و برای
خشک کردن آن از پارچه نرم استفاده کنید.

برای نگهداری از لوازم و تزیینات چرمی ،توصیه
میشود هر  6ماه یک بار از مواد مخصوص
نگهدارنده لوازم چرمی استفاده کنید.
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احتیاط!

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

احتیاط!

پس از اتمام شستوشو ،پدال ترمز را
چندین مرتبه فشار دهید تا آب نفوذ
کرده به دیسک چرخ ،خشک شود .اگر
شما اکثرا ً در جادههای گرد و خاکی
رانندگی میکنید ،توصیه میشود هر ماه
یک بار ،کل بدنه خودرو را بشویید.

احتیاط!

چرم نباید بیش از حد مرطوب شود و
دقت کنید که آب از بین درزها به داخل
آنها نفوذ نکند.

S Sهشدار!
به علت اشتعالپذیر بودن اکثر مواد و
مایعات فرار ،از آنها جهت تمیز کردن
استفاده نکنید.

سرویسهایی که به عهده مشتری است
تمیز کردن چراغها

مواد ضد زنگ بدنه

از مواد و محلولهای شیمیایی استفاده نکنید.
زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز
نکنید و شیشه آنها را با ابزار نوکتیز خراش
ندهید.

بدنه خودرو دارای مواد ضد زنگ و ضدخورندگی
است .این امر را مورد بازدیدهای منظم قرار دهید.
در صورت نیاز به تعمیر به نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.

تمیز کردن شیشه عقب

نگهداری و مراقبت از رنگ بدنه

برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم
استفاده کنید تا از آسیب دیدن گرمکن شیشه
و اتصاالت آنتن رادیو جلوگیری شود .از ابزار
نوکتیز و محلولهای شیمیایی استفاده نکنید.

به منظور ترمیم آسیبهای رنگ بدنه یا
خراشیدگیهای ناشی از سنگریزههای جاده به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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تمیز کردن تایر و رینگ چرخ

c.ir

کلیه تایرها باید با آب و صابون و بهطور مالیم
تمیز شوند تا ایجاد خورندگی نکند .از برسهای
زبر استفاده نکنید تا سطوح آنها آسیب نبینند.
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سرویسهایی که بهعهده مشتری است
آببندی خودروی نو

توصیههای آببندی موتور در  1000کیلومتر اول

 -1دور موتور نباید باالی  3000rpmبرود.
 -2سرعت خودرو نباید از  100km/hتجاوز کند.
مابین  1000تا  1500کیلومتر اول
 -1سرعت خودرو را میتوان به طور تدریجی به
باالی  100km/hرساند.
 -2دور موتور میتواند به طور تدریجی تا حداکثر
خود افزایش یابد.

c.ir

وقتی موتور سرد است ،دور آن را چه در
دنده خالص یا دندههای دیگر ،به حداکثر
نرسانید.
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توصیههای مربوط به آببندی ترمز

توصیههای مربوط به آببندی چرخ و تایر

ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند
اصطکاک ترمزی مطلوب را ارایه دهند .شما باید
پدال ترمز را به خوبی فشار دهید تا اصطکاک
افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود .این حالت
پس از هر بار تعویض لنتهای ترمز نیز باید
رعایت شود.

تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در
زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی خوبی
بین تایر و جاده وجود ندارد .بنابراین در 100
کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با سرعت پایین
و دقت کافی رانندگی کنید.
مهره چرخ پس از طی مسافت  800کیلومتر باید
با گشتاور مشخص شده ،مجددا ً سفت شود .عالوه
بر این پس از تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل
شدن مهره چرخها ،پس از  800کیلومتر مجددا ً
باید با گشتاور مشخص شده ،سفت شوند.
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احتیاط!
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اطالعات فنی

فهرست

صفحه

WWشماره شناسایی خودرو
WWاطالعات فنی
Y Yنوع و مدل خودرو
Y Yابعاد خودرو
Y Yوزن خودرو
Y Yمشخصات فنی خودرو
Y Yمشخصات فنی موتور
Y Yسیستم سوخترسانی
Y Yسیستم روغنکاری
Y Yسیستم خنککننده
Y Yسیستم جرقهزنی

254
256
256
257
259
260
261
262
263
264
264

Y Yسیستم تعلیق
Y Yسیستم فرمان
Y Yسیستم ترمز
Y Yتنظیم زوایای چرخ
Y Yچرخ و تایر
Y Yگشتاور مهره چرخ
Y Yظرفیت مایعات
Y Yباتری

صفحه
265
265
266
267
268
268
269
269
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شماره شناسایی خودرو ()VIN
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شماره شناسایی خودرو ()VIN

asi
coe
le

عدد  VINدر سمت راست جلو داشبورد و در
طرف سرنشین جلو درج شده است.

c.ir
254

ww
w.n

عدد  VINهمچنین روی قالپاق باالیی کمک فنر
جلو سمت راست واقع در محفظه موتور حک شده
است.

پالک شناسایی خودرو نیز روی قالپاق باالیی
کمک فنر جلو سمت راست واقع در محفظه موتور
نصب شده است که حاوی شماره شاسی و شماره
موتور میباشد.

شماره شناسایی خودرو ()VIN

asi
coe
le

شماره موتور روی قسمت جلویی موتور حک شده
است.

c.ir

ww
w.n

شماره گیربکس روی پوسته کالچ حک شده
است.
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اطالعات فنی خودرو

نوع و مدل خودرو

جدول شماره  :1نوع و مدل خودرو
مدل خودرو

asi
coe
le
 1/6لیتری با گیربکس دستی

مدل موتور

SQRE4G16

256

SQR481FC

SQR484F

عمودی 4 ،سیلندر خطی ،چهارزمانه ،دو میل سوپاپ باالی سرسیلندر ،خنکشونده با آب ،کنترلهای  VVTو  VISمستقل

c.ir
مدل گیربکس

 1/8لیتری با گیربکس دستی

 2لیتری با گیربکس CVT

چرخهای محرک جلو ،موتور جلو ،دو محفظهای (محفظه موتور و کابین) 5 ،درب 5 ،صندلی ،فرمان چپ

نوع خودرو

نوع موتور

 1/8لیتری با سیستم AMT

ww
w.n

QR525MHE

QR519EHB

QR523MHC

QR019CHB

اطالعات فنی
ابعاد خودرو

ww
w.n

نکته :احتمال تفاوت جزیی در ارتفاع خودرو به علت نصب تایرهای گوناگون وجود دارد.

فاصله بین چرخها
عرض خودرو

فاصله دو محور
طول خودرو

ارتفاع خودرو

asi
coe
le

اندازه ابعاد اصلی خودرو در جدول شماره  2نشان داده شده است:
جدول شماره  :2ابعاد اصلی خودرو

c.ir
مدل خودرو

اندازه کلی ()mm

طول

 1/6لیتری – دستی

 1/8لیتری AMT

 1/8لیتری دستی

4285/4390

عرض

1765

ارتفاع

1705

فاصله دو محور ()mm

 2لیتری با گیربکس CVT

2510
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مدل خودرو

 1/6لیتری – دستی
جلو

فاصله بین چرخها

عقب

 1/8لیتری AMT

1524/1500

1519/1495

asi
coe
le

طول سیستم تعلیق

c.ir
258

تعلیق جلو

تعلیق عقب

ww
w.n
 1/8لیتری دستی  2لیتری با گیربکس CVT

750/850

1025/1030

اطالعات فنی

ww
w.n

وزن خودرو
مشخصات مربوط به وزن و ظرفیت سرنشین به شرح جدول زیر میباشد:
جدول شماره  :3مشخصات وزن و ظرفیت سرنشینها
آیتم

مدل خودرو

 1/6لیتری–دستی  1/8لیتری –  1/8 AMTلیتری – دستی  2لیتری با گیربکس CVT

asi
coe
le
1343

وزن خودرو بدون بار و سرنشین (کیلوگرم)
وزن وارده به اکسلها بدون بار و سرنشین

اکسل جلو (کیلوگرم)

اکسل عقب (کیلوگرم)

769

574

حداکثر بار قابل تحمل (شامل سرنشینان) (کیلوگرم)

1718

حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین (کیلوگرم)
حداکثر وزن وارده به اکسلها با بار و سرنشین

c.ir

اکسل جلو (کیلوگرم)

اکسل عقب (کیلوگرم)

حداکثر وزن قابل تحمل اکسلها

ظرفیت سرنشین (شامل راننده) (نفر)

887
831

1418

وزن خودرو در حین رانندگی (کیلوگرم)

توزیع وزن وارده به اکسلها در حین رانندگی

اندازه

اکسل جلو (کیلوگرم)

اکسل عقب (کیلوگرم)
اکسل جلو (کیلوگرم)

اکسل عقب (کیلوگرم)

785
633

1390
785

375

1375

605

1765
900

1465

1750

865

810
655

770

885

1450
800

1000

670

1200
5
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ww
w.n

مشخصات فنی خودرو
مشخصات اصلی خودرو در جدول شماره  4نشان داده شده است:
جدول شماره  :4مشخصات اصلی خودرو
اندازهها
موارد

asi
coe
le

مدل
خودرو

کمترین ارتفاع و فاصله از زمین ()mm

فاصله نقطه مرکزی مابین اکسلهای جلو و عقب با زمین ()mm
حداقل فاصله تعلیق جلو از زمین ()mm

اطالعات
فنی
حرکت

حداقل فاصله تعلیق عقب از زمین ()mm

c.ir

حداقل قطر چرخش خودرو

حداکثر شیب جاده قابل حرکت برای قسمت جلو

حداکثر شیب جاده قابل حرکت برای قسمت عقب
زاویه رمپخور

حداکثر سرعت حرکت ()km/h

260

 1/6لیتری
دستی

 1/8لیتری
AMT

دستی

132

132
158

192

182

132

177

چرخشبهراست(متر)

10/5

چرخشبهچپ(متر)

11/3

28/25
29

بدون بار ()°
با بار ()°

 1/8لیتری

 2لیتری با
گیربکس
CVT

20
175

17

170

اطالعات فنی
مشخصات فنی موتور
مشخصات ساختاری ،پارامترها و اطالعات فنی اصلی موتور طبق جدول شماره  5میباشد:
مدل موتور

SQRE4G16

قطر سیلندر ()mm

77

کورس پیستون ()mm

85.80

نسبت تراکم

11:1

حجم جابهجایی ()ml

قدرت اسمی ()KW

c.ir

1598
93

دور موتور برای قدرت اسمی ()r/min

6150

دور موتور برای حداکثر قدرت ()r/min

6150

دور موتور برای حداکثر گشتاور ()r/min

3900

حداکثر قدرت موتور ()KW

حداکثر گشتاور موتور ()N.m

SQR481FC

SQR484F

موتور عمودی 4 ،سیلندر خطی ،خنکشونده با آب 4 ،زمانه ،موتور عمودی 4 ،سیلندر خطی ،خنکشونده با
دو میل سوپاپ باالی سرسیلندر کنترل  VISو  VVTمستقل آب 4 ،زمانه ،دو میل سوپاپ باالی سرسیلندر

asi
coe
le

نوع موتور

ww
w.n

93

160

81

89.5

1845

83.5
90

1971

10.5:1

10:1

5750

5750

5750

5750

4500 ~ 4300

4500 ~ 4300

97
97

170

102
102

182
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ww
w.n

سیستم سوخترسانی
مشخصات سیستم سوخترسانی مطابق جدول شماره  6میباشد:
جدول شماره  :6مشخصات سیستم سوخترسانی
مدل موتور

SQR481FC

SQRE4G16

نوع سوخت

بنزین بدون سرب

عدد اکتان

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  93یا باالتر

asi
coe
le

باک سوخت
پمپ سوخت

نوع

ظرفیت

پالستیکی
 55لیتر

پمپ سوخت برقی

انتخاب سوخت
فقط از سوختی که درجه آن مطابق با جدول فوق باشد ،استفاده کنید.

c.ir
احتیاط!

استفاده از سوخت با درجه اکتان پایینتر ،موجب صدمه خوردن موتور خواهد شد.
فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.
احتیاط!

بنزین سربدار باعث از دست رفتن کارآیی کاتالیست کانورتور شده و سیستم کنترل
آالیندگی به طورمناسب کار نخواهد کرد.
262

SQR484F

فلزی یا پالستیکی
 57لیتر

اطالعات فنی
سیستم روغنکاری
مشخصات سیستم روغنکاری خودرو مطابق جدول شماره  7میباشد:
جدول شماره  :7مشخصات سیستم روغنکاری
مدل موتور

SQRE4G16

SQR481FC

asi
coe
le

ظرفیت روغن
درجه روغن

تعویض روغن موتور
احتیاط!

 4±0/5لیتر

( SAE 5W-30درجه  SLیا باالتر)

ww
w.n
SQR484F

زمستان( SAE 5W-40:کالس  SLیا باالتر)

تابستان( SAE 10W-40:کالس  SLیا باالتر)

از روغن موتورهایی که دارای مشخصات ذکر شده باشند ،استفاده کنید .در غیر این صورت،
موتور آسیب خواهد دید.

c.ir

احتیاطهای تعویض روغن موتور

•روغن موتور را بیشتر از مقدار مورد نیاز اضافه نکنید.
•از مواد افزودنی برای روغن موتور استفاده نکنید .در غیر این صورت ،به موتور آسیب وارد
خواهد شد.
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ww
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سیستم خنککننده
مشخصات مربوط به سیستم خنککننده مطابق جدول شماره  8میباشد:
جدول شماره  :8مشخصات سیستم خنککننده
مدل خودرو

 1/8لیتری – AMT

 1/6لیتری – دستی

asi
coe
le

نوع رادیاتور
مایع خنککننده

رادیاتور با لولههای آلومینیومی

حجم مایع خنککننده  7/5لیتر میباشد که حاوی آب خالص و ماده افزودنی  G11به نسبت برابر میباشد .حداکثر برودت قابل
تحمل  -35درجه سانتیگراد

سیستم جرقهزنی
مشخصات شمع موتور در جدول شماره  9نشان داده شده است:

c.ir
مدل موتور

نوع شمع موتور

دهانه شمع ()mm

احتیاط!

جدول شماره  :9شمع

SQRE4G16

SQR481FC

3707AAG

FR7DTC

شمع موتور را با مدل صحیح مورد استفاده قرار دهید.
خودتان دهانه شمع را تنظیم نکنید.

264

 1/8لیتری – دستی

 2لیتری با گیربکس CVT

0/8 – 0/9

SQR484FC
FR7DTC

اطالعات فنی
سیستم تعلیق
انواع سیستمهای تعلیق در جدول شماره  10نشان داده شده است:
جدول شماره  :10سیستم تعلیق
 1/8لیتری – AMT

ww
w.n

 1/8لیتری – دستی

مدل خودرو

 1/6لیتری – دستی

تعلیق جلو

سیستم تعلیق جلو از نوع مستقل و مکفرسون – ارتفاع غیر قابل تغییر دادن – با میل تعادل – دارای دو عدد کمکفنر تلسکوپی و فنر لول

تعلیق عقب

سیستم تعلیق عقب از نوع طبقدار طولی – دارای دو پایه در طرفین تعلیق عقب نیمه مستقل با میله عرضی پیچشی – ارتفاع غیر قابل
تنظیم – دارای دو عدد کمکفنر تلسکوپی و فنر لول – با میل تعادل
– دارای دو فنر لول و کمکفنر تلسکوپی – با میل تعادل

سیستم فرمان

asi
coe
le

 2لیتری با گیربکس CVT

انواع جعبه فرمان و روغن هیدرولیک در جدول شماره  11نشان داده شده است:

c.ir

مدل خودرو

جعبه فرمان

نوع جعبه فرمان

جدول شماره  :11سیستم فرمان

 1/6لیتری – دستی

 1/8لیتری – AMT

 1/8لیتری – دستی

 2لیتری با گیربکس CVT

جعبه فرمان از نوع شانهای – پینیونی

سیستم کمکی فرمان سیستم هیدرولیک

روغن هیدرولیک فرمان

روغن هیدرولیک فرمان را تا رسیدن به مابین عالمت  MAXو  MINاضافه کنید .نوع روغن ATFIII
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سیستم ترمز
مشخصات مربوط به سیستم ترمز طبق جدول شماره  12میباشد:
جدول شماره  :12سیستم ترمز
مدل خودرو
سیستم ترمز
بوستر ترمز

 1/8لیتری – دستی

asi
coe
le

چرخ جلو

چرخ عقب

ترمز دستی
مایع ترمز

c.ir
266

 1/6لیتری – دستی

 1/8لیتری – AMT

ww
w.n

دیسکی
دیسکی

 2لیتری با گیربکس CVT

بوستر خالیی

از نوع کابلی ،بدون خطوط لوله ترمز ،دارای کاسه ترمز ،نصب شده روی چرخ عقب

مایع ترمز را تا رسیدن با مابین عالیم  MAXو  MINروی مخزن اضافه کنید .نوع مایع ترمز DOT-4

اطالعات فنی

ww
w.n

تنظیم زوایای چرخ
پارامترهای مربوط به زوایای چرخ مطابق جدول شماره  13میباشد:
جدول شماره  :13پارامترهای زوایای چرخ (بدون بار)
زوایا

چرخ جلو

اندازهها

asi
coe
le

کمبر

-0.85°±1°

(مقدار تفاوت بین چرخ چپ و راست کمتر از ´)30

کستر

2°50′±45′

2°50′±45′

کینگپین
تواین

چرخ عقب

 2لیتری با گیربکس CVT

کمبر

c.ir

تواین

11°30′±45′

(هر طرف)0′±5′

11°30′±45′
(میزان تفاوت بین چرخ چپ و راست کمتر از ´)10

(هر طرف)-5′±10′

(میزان تفاوت بین چرخ چپ و راست کمتر از ´)10

-54′±30′

(میزان تفاوت بین چرخ چپ و راست کمتر از ´)20
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ww
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چرخ و تایر
نوع تایرها و میزان فشار باد آنها مطابق جدول شماره  14میباشد:
جدول شماره  :14نوع و میزان فشار باد تایرها
 1/6لیتری – دستی

مدل خودرو

 1/8لیتری – دستی

 1/8لیتری – AMT

asi
coe
le

نوع تایر
چرخ جلو

فشار
باد تایر چرخ عقب
()KPa
الستیک
(بدون بار) زاپاس

215/60R17 215/65R16 235/60R16 215/60R17 215/65R16 235/60R16 215/60R17 215/65R16
96H
98H
100H
96H
98H
100H
96H
98H
200
200
250

گشتاور سفت کردن مهره چرخ
گشتاور مورد نیاز برای سفت کردن مهره چرخ در جدول شماره  15آورده شده است:
جدول شماره  :15گشتاور مهره چرخ

c.ir
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 2لیتری با گیربکس CVT

گشتاور مهره چرخ

110±10 N·m

اطالعات فنی
ظرفیت مایعات
نوع و ظرفیت مایعات مورد استفاده در خودرو طبق جدول شماره  16میباشد:
جدول شماره  :16ظرفیت مایعات
ظرفیت

نام

asi
coe
le

روغن گیربکس
نام

روغن گیربکس CVT

نوع /ویسکوزیته

QR525MHE

QR519EHB

QR523MHC

2.2±0.1 L

2.5±0.1 L

2.0-2.6 L

مدل

QR019CHB

نام

ظرفیت

مایع شیشهشوی

4L

c.ir

ww
w.n

بهار و تابستان

API GL-4, 75W-90

نوع روغن

SK ATF SP-III

درصد اختالط الکل و آب

%33

پاییز و زمستان
%66

مناطق سردسیر
%83

باتری
مشخصات مربوط به باتری مطابق جدول شماره  17میباشد:
جدول شماره  :17مشخصات باتری
نام

باتری

مدل

6-QW-75

مشخصات

12 V, 75 Ah, CCA (SAE) 650 A
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asi
coe
le

c.ir

راهنمای مشتریان

asi
coe
le
راهنمای مشتریان

c.ir

ww
w.n

راهنمای مشتریان

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

ww
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خدمات مربوط به خودرو

تماس با شرکت

دوره گارانتی خودرو

نمایندگان مجاز مدیران خودرو موظف هستند با
تعمیرات دقیق و استفاده از قطعات اصلی رضایت
مشتریان را جلب نمایند ،اگر مشکل خاصی در
ارایه خدمات رخ دهد ،لطفا با مدیر نمایندگی
مشورت نمایید و در صورت عدم رضایت با اداره
«امور مشتریان» مستقر در دفتر مرکزی مدیران
خودرو تماس حاصل نمایید.

در دوران گارانتی حتما سرویسهای
ادواری را در زمان مقرر انجام دهید .حتی
در دوران گارانتی برخی از تعمیرات ممکن
است شامل گارانتی نباشد ،لذا قبل از هر
گونه تعمیر ،با یکی ازنمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو در این خصوص مشورت
نما یید .

asi
coe
le

بعد از انجام کار و تعمیرات مورد نیاز ،از
آنان بخواهید که لیست کارهای انجام شده
را کتبا در اختیار شما قرار دهند.

c.ir

توجه :نمایندگان مجاز

با توجه به توسعه شرکت و ارتقا شاخصهای
استاندارد ،ممکن است برخی از نمایندگان از
شبکه خدمات شرکت مدیران خودرو خارج
شوند ،لطفا برای دریافت آخرین لیست
نمایندگان به سایت شرکت مراجعه نمایید.

272

نماينده مجاز مدیران خودرو

تنها با استفاده از قطعات اصلی و محصوالت عرضه
شده توسط شركت مدیران خودرو ميتوان عمر
خدمات خودرو را افزايش داد .شركت مدیران
خودرو تنها عرضهكننده قطعات به نمايندگان
مجاز مدیران خودرو در سراسر کشور ميباشد.
بنابراين ،تنها از قطعات مجاز ارایه شده از سوي
.نمايندگان مجاز مدیران خودرو استفاده نماييد
نمايندگان مجاز مدیران خودرو افراد حرفهاي
در زمينه ارایه خدمات هستند و منحصرا از
سوي شركت مدیران خودرو مجاز به انجام

اين فعاليتها ميباشند .براي خدمات مربوط
به خودرو ،نماينده مجاز مدیران خودرو داراي
.تكنيسينهاي آموزشديده ميباشد

اداره بينالمللي خدمات پس از فروش
)*( مدیران خودرو

هر گونه نامه ارسال شده براي اداره خدمات پس
از فروش مدیران خودرو بايد شامل اطالعات زير
:باشد
• نام و آدرس مالك

• شماره تلفن مالك
• ايميل مالك
• نماينده فروش و خدمات
• شماره شاسی خودرو ()VIN
• تاريخ تحويل خودرو و درجه كيلومترشمار فعلی
• تاريخچه خدمات خودرو
• شرح دقيق مشكل و چگونگي وقوع آن و در
صورت ممكن ،به همراه تصوير آن مشكل

راهنمای مشتریان

ww
w.n

لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو NEW X33 CVT
استان

شهرستان

کد

 1نمایشگاه مرکزی شماره 1

تهران

تهران

1

تهران ،انتهای اتوبان ستاری ،نرسیده به تقاطع نیایش ،پالک 3

2

ردیف

نام نمایندگی

آدرس

موبایل

کد شهر

تلفن

فکس

021

47651

44604090

 2نمایشگاه مرکزی شماره 2

تهران

تهران

تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،کوچه 46

021

44197989

44197990

 3تعمیرگاه مرکزی

تهران

تهران

 100تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،کوچه 46

021

44197989

44197990

 4حیاتی

اردبیل

اردبیل

 164میدان جهاد روبروی درمانگاه تامین اجتماعی

045

33813289

33812231

09141511117

045

33811620

33811579

09144547471

045

32532513

32532511

09141517267

046

32532514

32532511

09141517267

031

5246401 - 3

5246400

09130612127

031

33323238

33332903

09127995497

031

33344777

33344778

09131180023

031

333 20494 - 5

33344778

09131180023

031

36243534

36243179

09131180447

031

36540200

36540201

09131180447

 5کنزوقی
6

غالمحسینی

اردبیل

مشکین شهر

غالمحسینی

اردبیل

مشکین شهر

 313تعمیرگاه :کنارگذر مشکین شهر به اهر ،نرسیده به کارخانه آرد

 7رضوانیان

اصفهان

اردستان

 331کمربندی ،جنب پمپ بنزین

اصفهان

اصفهان

 228خیابان امام خمینی ،جنب پل خرازی ،مقابل پارک قلمستان

سالمتیان

اصفهان

اصفهان

 287نمایشگاه :خیابان جی ،روبروی مسجد ابر

سالمتیان

اصفهان

اصفهان

287

نیلی

اصفهان

اصفهان

 113نمایشگاه :خیابان حكيم نظامي بين چهارراه و پل فلزي

نیلی

اصفهان

اصفهان

 8زاهدی
9
10

asi
coe
le

اردبیل

اردبیل

 335اردبیل ،خیابان جام جم ،جنب بانک سپه

 313نمایشگاه :خیابان 22بهمن ،میدان توحید

c.ir

113

تعمیرگاه :خیابان امام خمینی ،بعد از چهارراه شریف ،روبروی خیابان درخشان

تعمیرگاه :اول جاده شیراز ،مقابل شهرک آزمایش ،مدیران خودرو

پرنده

اصفهان

خمینی شهر

 266نمایشگاه :بلوار شهيد اشرفي اصفهاني ،روبروي داروخانه دکتر هنرجو

پرنده

اصفهان

خمینی شهر

تعمیرگاه :خمینی شهر ،بلوار آزادگان ،جنب سازمان تامین اجتماعی

اصفهان

کاشان

 13خواجوندی

البرز

کرج

 264جاده فردیس ،ایستگاه  110نبش کوچه  32روبروی درمانگاه پارس

 14میالد خودرو البرز

البرز

کرج

 299خ .شهید بهشتی ،بعد از میانجاده ،ضلع شمالی ،نرسیده به  45متری گلشهر ،پ758.

11

 12نارنجی

آبی :نمایندگی فروش

266

 253بلوار قطب راوندی ،روبروی شهرک صنعتی

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

031

33650186

33656693

09135752040

031

33644482

33644483

09135752060

031

55454174

55460159

09131622079

026

36600301

36649545

09121675366

026

34586985 - 6

34586891

09121641243

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش
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026

44229816

ایالم

ایالم

 214بلوارآزادی ،پایین تر از مجتمع توریستی آفتاب ،نبش خیابان 13

0841

2227659

3363058

 17رهبران صباغی

آذربایجان شرقی

تبریز

 259کوی ولیعصر ،خیابان خوابگاه ،نرسیده به فلکه تختی ،تعمیرگاه دقیق

041

33306979

09141153966 33303040

 18علیپور

آذربایجان شرقی

تبریز

 312کیلومتر  2جاده مرند

041

09141168480 32861152 32861150 - 2

منیف

آذربایجان شرقی

تبریز

 217نمایشگاه :دروازه تهران 500 ،متر باالتر از پمپ بنزین

041

33337070

09144134966 33314579

منیف

آذربایجان شرقی

تبریز

 217تعمیرگاه :جاده تهران 500 ،متر باالتر از م بسیج

041

36379004

09144134966 36379005

 20فرخنده حال

آذربایجان شرقی

مراغه

 274جنب میدان مادر ،جنب نمایندگی سایپا

041

37276868

09141211649 37276871

 21ابوالقاسمی

آذربایجان غربی

ارومیه

 218بلوار شهدا پایین تر از سه راه دخانیات پالک 678

 22غالم زاده

آذربایجان غربی

ارومیه

 306خیابان شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ،پالک602

 15دهقان

شهرستان کد

البرز

 16جعفریان

19

استان

هشتگرد

آدرس

ww
w.n
کد شهر

تلفن

ردیف

نام نمایندگی

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

 349بلوار بسیج ،بعد از پارک مادر

asi
coe
le

 23ابدالی

آذربایجان غربی

خوی

 315کیلومتر 2جاده خوی ،تبریز ،نمایندگی مدیران خودرو

 24نورانی

آذربایجان غربی

سلماس

 282انتهای بلوار حمهوری اسالمی ،اول مغانجوق ،پالک 45

 25شهالیی

آذربایجان غربی

مهاباد

 311میدان کوهسار ،نبش پارک میکاییل

 26دارآفرین

بوشهر

c.ir

 27آصفی
28

تهران

آهنی -حیدری

تهران

آهنی -حیدری

تهران

 29بدیعی

تهران

 30پورسعید

تهران

 31خاچیک-فخر

تهران

 32خسروانی

تهران

274

بوشهر

 280خیابان خبر نگار

تهران

 352میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،پالک 252

تهران

 246نمایشگاه :خیابان آزادی ،نرسیده به میدان آزادی ،روبروی ایران فیلم پالک 559

تهران

 246تعمیرگاه :خیابان تیموری ،نرسیده به تقاطع شیخ فضل اله ،روبروی فن آوری شریف ،پالک 241

09181412058

044

32777996

09141417483 32773269

044

32369508

044

09141608026 36450303 36441113 - 4

044

35260060

0914 443 1127 35260061

044

42441017

09183741681 42441011

077

33558449

09171722162 33531881

021

88059017

09351862152 88059018

021

66008360

09121873932 66053836

021

09121873932 66551944 66534217 - 8

021

77527512

09121180500 77527518

021

22342717

09122409340 22342669

77884141

09121381284 77297359

66034660

09121263692 66012125

تهران

 350خیابان انقالب ،ضلع جنوب غربی پل چوبی

تهران

تهران

 150ميدان رسالت خيابان فرجام شرقي مقابل خیابان سراج ،پالك388

021

تهران

 193خیابان آزادی ،بلوار استاد معین ،ابتدای طوس شرقی ،پالک559

021

آبی :نمایندگی فروش

09121675747 44225552

09141415182 32369508

 342سعادت آباد ،پایین تر از میدان کتاب ،خیابان احسان جنوبی ،پالک 22

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

فکس

موبایل

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش
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نامنمایندگی

 33داوری

استان

شهرستان

تهران

تهران

کد

آدرس

ww
w.n
کد شهر

تلفن

 354میدان رسالت ،خیابان نیروی دریائی ،نبش الزهراء ،پالک 113

021

77226774

موبایل

فکس

09123092729 77226773

 34سفیران خودرو

تهران

تهران

 297نمایشگاه :خیابان شریعتی ،پایین تر از بهار شیراز ،روبروی سینما سروش ،پالک 222

021

77680545

09122722498 77680548

 35عباسی-مارکاریان

تهران

تهران

 114خیابان رسالت ،قبل از چهار راه مجیدیه ،جنب کوچه عالئی ،پالک 8

021

22528383

09121250333 22528384

 36علوی

تهران

تهران

 230جنب شهرک اکباتان ،خیابان بیمه چهارم(شهید فلسفی) ،پالک 81

021

44693619

09126384628 44693860

 37گودرزی

تهران

تهران

 322کیلومتر  20جاده قدیم ،سه راهی شهر قدس

 38لطفی پور

تهران

تهران

 353میدان پونک ،خیابان میرزا بابائی ،پالک 68

 39مددی مهر

تهران

تهران

 344بزرگراه بعثت ،ترمینال جنوب ،خیابان خزانه شمالی(باغ آذری) ،خیابان شهید رسول عالی ،پالک 7

021

 40جعفری

تهران

شهریار

 281نمایشگاه :روبروی شهرک اداری ،نبش شهرک شهیدعباسپور ،پالک 5

021

 41اعتمادی

چهار محال و بختیاری

بروجن

 278انتهای بلوار مدرس ،نبش بلوار ساحلی

 42رضایی

چهار محال و بختیاری

شهرکرد

 163خیابان فردوسی جنوبی ،مجتمع فن آوران خیابان اول ساختمان مدیران خودرو

 43توکلی

خراسان رضوی

راستی

خراسان رضوی

راستی

خراسان رضوی

44

c.ir

 45نوری زاده
46
47
48

asi
coe
le

خراسان رضوی

سیاسی

خراسان رضوی

سیاسی

خراسان رضوی

کشمیری

خراسان رضوی

کشمیری

خراسان رضوی

معید امامی

خراسان رضوی

معیدامامی

خراسان رضوی

آبی :نمایندگی فروش

تربت حیدریه  237میدان  22بهمن
سبزوار

 233نمایشگاه :خیابان اسد آبادی نبش اسد آبادی 5

سبزوار

 233تعمیرگاه :سبزوار ،ضلع جنوبی میدان سربداران

021

09122199499 44985194 44991681 -3

021

09124546485 44481664

44407070

09123070641 55320512 55320910 -1
65321388

09359404400 65327464

038

09132803781 34239280 34239281- 2

038

32277380

09131811200 32275089

051

52320203

9153311197 52316585

051

44297150

09151707059 44297160

051

44456300

09155723001 44452017

قوچان

 305بزرگراه آسیایی به سمت فاروج-رو بروی سپاه پاسداران -جنب نمایندگی سایپا

051

47239986

09151810575 47239936

مشهد

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

051

36018133

09122204790 37528800

مشهد

 268تعمیرگاه :مشهد ،بلوار صد متری ،بین پمپ گاز و میدان خیام

051

37533900

09122204790 37528800

051

09151150639 38534706 38534704 -6

051

38221400

09151150639 38214703

مشهد

 216نمایشگاه :حدفاصل چهارراه بیسیم و میدان بسیج نبش بهار 12

مشهد

 216تعمیرگاه :نبش بلوار فکوری ،67دالوران  11جنب نمایدگی سایپا

مشهد

 190نمایشگاه :خیابان تقی آباد ،خیابان بهار ،پالک 67

051

38540027

09151116217 38590904

مشهد

 190تعمیرگاه :بزرگراه آسیایی بعد از بیمارستان رضوی ،نبش آزادی 103

051

36575025

09125139000 36575026

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش
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ردیف

نامنمایندگی

 49نـوری

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

استان

آدرس

شهرستان کد

خراسان رضوی

گناباد  308نبش میدان گل زعفران ،نبش سعدی 21

ww
w.n
کد شهر

تلفن

فکس

موبایل

09151158117 57228907 57228900- 1 051

شکاری

خراسان رضوی

نیشابور  336نمایشگاه :بلوار گلها ،نبش گلها  ،3مجتمع شکاری ،جنب اداره اوقاف

051

42218970

09153517069 42218973

شکاری

خراسان رضوی

نیشابور  336تعمیرگاه :بلوار آزادگان ،روبروی پمپ بنزین صحرانورد

051

42215700

09153517069 42215702

 51میانجی

خراسان شمالی

بجنورد  136خیابان امام خمینی غربی ،بعد از سه راه شاهد ،جنب نمایندگی ایران خودرو

2312227 -8 0584

50

 52عباس زاده

خوزستان

اهواز

امیدی نیا

خوزستان

آبادان  301نمایشگاه :میدان طیب ،جنب بانک ملی

امیدی نیا

خوزستان

آبادان  301تعمیرگاه :میدان ورودی آبادان ،میدان ثامن االئمه ،شهرک صنعتی قطعه سازان ،جنب پمپ بنزین سوم خرداد 061

خوزستان

دزفول  345ابتدا جاده محمدبن جعفر ،جنب تاالر پرن

061

09166415265 42326551 42326550 -2

خوزستان

ماهشهر  204ماهشهر -انتهاي خيابان امام -به طرف جاده هندي جان

061

09121221542 52321713

 55صراف زاده
 56صدری
57

asi
coe
le

خوزستان

اهواز

 348بلوار پاسداران ،انتهای کوی ملت ،روبروی پمپ بنزین

 265سهراه خرمشهر ،خیابان انقالب ،روبروی کالنتری شماره 19

 53مزرعه
54

2314478

9353504997

شفقتیان

زنجان

زنجان  293نمایشگاه :م آزادی ،خیابان کشاورز ،روبروی مدرسه دهخدا ،پالک 26

شفقتیان

زنجان

زنجان  293تعمیرگاه :خیام شرقی ،روبروی خیابان صدر جهان

c.ir

 58اربعه

سمنان

 59هاشمی

سمنان

 60سبزواری

سمنان

 61شهنوازی
 62حیدری

سمنان  252بلوار  15خرداد (شهرک غرب) ،جنب نمایندگی ایران خودرو

سمنان  212بلوار علم و صنعت روبروی شرکت نفت

شاهرود  304میدان کارگر ،به سمت میدان بسیج ،روبروی سازمان مسکن و شهرسازی

سیستان و بلوچستان خاش
سیستان و بلوچستان

زابل

 318تقاطع خیابان سعدی و آزادی

 341فلکه بنیاد مسکن نبش باقری 4

 63تفتان شرق سیستان و بلوچستان زاهدان  317بلوار آیت اهلل طباطبایی ،روبروی پمپ بنزین

061

34465900

09161188402 34465903

061

33799414

09163017732 33799413

061

53255076

09168100021 53331590

53331590

09168100021 53255077

52320712

09121411057 33326599 33364625 -6 024
024

33324385

09121411057 33324336

023

33304982

09121313669 33301666

023

33442623

09121319144 33458992

023

32335050

09126733741 32344738

054

33726075

09153431107 33721107

054

32237701

09156364145 32237081

054

33520227

09159548860 33514558

 64ثانی حیدری سیستان و بلوچستان زاهدان  180بلوار شهید طباطبائی ،جنب بانک ملی

054

33515480

09155404185 33513441

 329بلوار امام رضا ،نبش خیابان حسین آباد

071

44521981

09173520346 44521982

فارس

 65ظهیری

276

اقلید

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

راهنمای مشتریان

ww
w.n

 66خادمی

فارس

آباده

 300استان فارس ،آباده بلوار آزادی بعد از خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی

 67حریت

فارس

شیراز

 141خیابان سلمان فارسي جنب پمپ بنزين

071

تشویر

فارس

شیراز

 285نمایشگاه :خیابان مشیر نوغربی ،حد فاصل خیابان برق و خیابان بعثت ،نبش کوچه 24

071

تشویر

فارس

شیراز

 285تعمیرگاه :بلوار امیرکبیر ،جنب مخابرات امیرکبیر

071

 69دل افکار

فارس

شیراز

 235امیر کبیر باالتر ازچهارراه ریشمک روبروی آتش نشانی

 70زکی خانی

فارس

 71شریفی

فارس

ردیف

استان

شهرستان

68

نامنمایندگی

کد

آدرس

asi
coe
le
فیروزآباد  358خیابان  22بهمن ،روبروی پارک ولیعصر
المرد

 361بلوار شهید مطهری

کد شهر

تلفن

071

44361804

09171510001 44361401

37302127

09173115220 37302116

32341927

09171171200 32341926

3833314 -18

09171171200 38224821

071

38427085

09173131607 38322254

071

38733500

09171126090 38733600

071

52722433

09177822040 52722433

071

43254955

09173280244 43255374

028

33564730

09125821795 33563311

33245623

09122204192 33245622

09121515134 36636254

 72استخر

فارس

 73میر رحیمی

قزوین

قزوین

 145بلوار تاكستان روبروي پمپ گاز

 74اسفندیاری

قزوین

قزوین

 359میدان  22بهمن (دروازه رشت سابق) ،ابتدای بلوار میرزا کوچکخان ،جنب جهاد کشاورزی ،پالک 3

028

قم

قم

 229بلوار شهید بهشتی ،روبروی بیمارستان شهید بهشتی

025

36603051

رمضانی

قم

قم

 325نمایشگاه :فلکه ایران مرینوس جنب مدرسه شاهد

025

32921182

09121514444 32928158

رمضانی

قم

قم

 325تعمیرگاه :بلوار امین ،فلکه ایران مرینوس ،به سمت پل انقالب

025

32912585

09121514444 32928158

 75آدابی
76

c.ir

 77آدمی

کردستان

 78مرادی

کردستان

 79امانیان

کرمان

 80کریمی افشار

کرمان

 81میرزایی

کرمان

 82صفاری

کرمان

 83اشرف گنجویی

کرمان

آبی :نمایندگی فروش

مرودشت  231کمربندی بلوار چمران ،مجتمع عرفان

فکس

موبایل

سقز

سنندج
بم

جیرفت

 269خیابان  22بهمن ،جنب بانک سپه ،پ 185

 248کیلومتر یک جاده سنندج ،همدان ،بعد از پلیس راه ،جنب اداره کل دامپزشکی
 143کیلومتر  2اتوبان بم ،ارگ جدید

 298میدان انقالب(میدان سپاه) ،بلوار امام رضا

رفسنجان  156بلوار امام رضا ،جنب نمایندگی سایپا

سیرجان  330ابتدای بلوار تهران ،روبروی گمرک ،جنب پمپ بنزین 110
کرمان

 292بلوار مطهری(احمدی سابق) ،نرسیده به میدان علی ابن ابیطالب (فابریک سابق)

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

087

36222048

09183741681 36222086

087

33383146

09188712298 33383131

034

44321025

09136663218 44321026

034

43264916

09131481107 43264917

034

34287710 -2

09133918002 34283531

034

9133915056 42239007 58449283 -4

034

09380986491 32235119

32262300

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش
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راهنمای مشتریان
ردیف

84

راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVT

آدرس

کد

نامنمایندگی

استان

شهرستان

ایرانمنش

کرمان

کرمان

 227نمایشگاه :بلوار شیراز ،بعد از کوچه شماره یک

ایرانمنش

کرمان

کرمان

 227تعمیرگاه :جاده شرف آباد ،کوچه قائم  ،37فرعی  ،6سمت راست

ww
w.n
کد شهر

تلفن

034

32439045

09132431169 32439046

034

32739233

09132431169 32439046

 85زرنگی پور

کرمان

کرمان

 138جاده تهران ،اتو رفسنجان ،پالک 67

034

32520017

 86محتشم

کرمان

کرمان

 328بزرگراه شمالی ،روبروی شهرک افضلی پور

034

32736178 -9

87

 91خالدی

98

قربانی
قربانی

گیالن

 99قوامی

گیالن

 100محمودی

گیالن

278

017

33540450

09115179460 33559414

رشت

 115جاده انزلی ،بلوار ولیعصر ،روبروی اتاق بازرگانی

013

33752434

رشت

 337کیلومتر  3جاده فومن

013

5594501

c.ir

 97بنی رستم

017

32470470 -8

09122189786 32470469

09111317307 33764849

گنبد

 173میدان بسیج ،ابتدای جاده مینودشت ،بعد از ایران خودرو

گیالن

017

 32436700و 32440399

09111711283 32426713

09127054130 33592014

گرگان

 351بلوار امام رضا(ع) ،مقابل استانداری

گیالن

017

32328936

09111712871 32339291

013

گرگان

 240خیابان کمربندی ،روبروی اداره کل دامپزشکی

 96دشتی

017

32145607

09111713455 32138002

34491751 -4

 93درمانی مطلق

گلستان

گرگان

 120خیابان شهيد بهشتي جنب پل شماره 320

گلستان

017

35420410

09113755108 35420410

09113369747 34491754

 92جاللی

گلستان

 94طالبی

017

34482827

09111712282 34482827

013

گلستان

کالله

گرگان

 95طاهری

074

33337477

09177410428 33337477

013

بندر ترکمن  316ابتدای جاده گرگان

 357بلوار شهید مدنی ،مدنی 19

گلستان

083

37297873 -6

09182296119 37297875

44864830

 232میدان جهاد ،بلوار بنسنجان ،پایین تر از فرعی 7

 184خیابان شهید بهشتی ،روبروی کوچه سازش ،جنب مرکز تحقیقات کشاورزی

گلستان

083

38258741 -2

38226130

9123981131

33850333

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

 90ایری

083

38249996

38249997

9123981131

09113369747 34491754

کرمانشاه

کرمانشاه

 324بلوار نقلیه پایین تر از بیمارستان امام خمینی پالک 29

 89طیمورینیا

32736122

9131405355

09121250990 44864836

الهیاری

کرمانشاه

کرمانشاه

 276تعمیرگاه :خیابان اربابی ،باالتر از بانک مسکن

گلستان

09133424207 32520267

asi
coe
le

الهیاری

کرمانشاه

کرمانشاه

 276نمایشگاه :بلوار مصطفی امامی ،جنب بانک سپه

 88توتونچی

فکس

موبایل

آستارا

 273کیلومتر  5جاده تالش ،تعمیرگاه بنی رستم

رشت

 244نمایشگاه :پل جانبازان ،ابتدای کمربندی خرمشهر

رشت

 244تعمیرگاه :کیلومتر  5جاده رشت ،انزلی ،جنب کوچه سعدی

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

راهنمای مشتریان
ردیف

101

آدرس

ww
w.n

نامنمایندگی استان

شهرستان

کد

روشنایی

لرستان

الیگودرز

 327نمایشگاه :خیابان مدرس ،نرسیده به جهاد سازندگی -

066

روشنایی

لرستان

الیگودرز

 327تعمیرگاه :انتهای بلوار شرقی ،جنب شهرداری

066

موبایل

فکس

کد شهر

تلفن

43323035

09181651937 43327640

43324885

09181651937 43327640

 102امیدعلی

لرستان

بروجرد

 267میدان ایثار روبروی نمایندگی ایران خودرو و سایپا

066

42306838

09124790899 42306834

 103ناصری

لرستان

خرم آباد

 319میدان امام حسین ،کیلومتر  4جاده خوزستان

066

33401040

09128092025 33408020

asi
coe
le

 104صدرزاده

مازندران

آمل

 290کیلومتر  3جاده آمل به محمودآباد ،جنب ورودی تاالر برلیان

قلی پور

مازندران

آمل

 177نمایشگاه :خیابان تهران (هراز) ،نرسیده به پلیس راه قدیم ،روبروی پل روگذر ،پالک 1

قلی پور

مازندران

آمل

 177تعمیرگاه :خیابان طالقانی ،اباذر  ،29نبش کوی ابراهیمی

105
106

بزرگ روشن

مازندران

بابل

 288نمایشگاه :كمربندي اميركال -روبروي سايپا بزرگ روشن

بزرگ روشن

مازندران

بابل

 288تعمیرگاه :کمربندی امیرکال ،جنب پمپ بنزین

 107جمالی

مازندران

بابل

 262کیلومتر  1جاده بابل به قائمشهر

 108آقابراری

مازندران

بابلسر

 356بعد از نیروی هوائی ،بهنمیر ،منطقه کاله ،نمایندگی مدیران خودرو

کاویانی

مازندران

تنکابن

 207نمایشگاه :خیابان چالوس ،جنب هتل امپراطور

کاویانی

مازندران

تنکابن

 207تعمیرگاه :خيابان چالوس -جنب اداره منابع طبيعي

109

c.ir

 110فقیه نصیری

مازندران

چالوس

 169بلوار امام رضا تعمیرگاه کاسپین

 111حیاتبخش

مازندران

رامسر

 284خیابان عباس مفرد ،جنب تاالر پذیرایی عرشیا

 112حق پرست

مازندران

ساری

 355کمربندی غربی300 ،متر بعد از دانشگاه علوم پزشکی

 113نادری

مازندران

ساری

 310به طرف نکاء ،جنب رستوران حاج حسن

 114پهلوان

مازندران

قائم شهر

 115نیکزاد

مازندران

قائم شهر

 116خواجوند

مازندران

محمود آباد

آبی :نمایندگی فروش

 338کیلومتر  2جاده سوادکوه

011

43141198

09121761628 43140757

011

44240555

09111211117 44229743

011

44229303

09111211117 44229743

011

32354527

09111115122 32354529

011

32352020

09111115122 32351919

011

32257661 -2

09111162539 32251528

011

35751133 -5

09111115305 35751888

011

54274395

09123931252 54270105

011

54270101 -4

09123931252 54270105

011

52250886

09111111031 52251886

011

55253893 -4

09113949457 55253895

011

33360330

09113542690 33361581

011

33283030

09111515270 33288555

011

42283185

09114376455 42283185

 360جاده ساری ،بلوار جهان پهلوان سلیمی ،روبروی رستوران چاپار

011

42041286

09111263386 42044834

 326بلوار امام ،جنب نمایندگی گروه بهمن

011

44734422

09111168610 44731540

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش
279
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 117شاپوری

مرکزی

اراک

 118کمال زاده

هرمزگان

بندر عباس

 119فرهادی فر

همدان

مالیر

 120چراغیان

همدان

همدان

 121ضرابیان

یزد

 168بلوار امام خمینی مقابل پمپ بنزین بالل ،جنب مخابرات دیجیتال

076

33661385

 152بلوار بعثت ميدان نيروي انتظامي

081

32222231

09183527118 32232231

 286ضلع شمالی م امام حسین (ع)

081

32643007

09181112676 32643004

یزد

 363بلوار آزادگان ،میدان صنعت

035

37212612

09131575757 37204444

asi
coe
le

غنیان

یزد

یزد

 261نمایشگاه :میدان باهنر ،ابتدای بلوار دانشجو ،جنب بانک مسکن

غنیان

یزد

یزد

 261تعمیرگاه :بلوار آزادگان ،جاده فرودگاه ،جنب هتل کاروان

 123فالحی

یزد

یزد

 295چهارراه معلم ،ابتدای بلوار پاکنژاد ،بعد از کوچه بیمارستان سوانح سوختگی

122

c.ir
280

ww
w.n

 158خیابان شریعتی ،بعد از فلکه فرمانداری ،نرسیده به پمپ بنزین

086

32247106

09181617763 32213215

09171635760 33661425

آبی :نمایندگی فروش

035

37252151

09131514319 37253152

035

37201682

09131514319 37201681

035

35263500 -2

09131521103 35253587

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

