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ورودتان را به خودروی جدید خوش آمد میگوییم
اين كتابچه راهنماي راننده شامل اطالعات ضروري زیر ميباشد كه توسط آن می توانید :
 با خودروي خود آشنا شويد ،از حداكثر مزاياي آن استفاده كرده و از تمامي عملكردها و پيشرفتهاي فني آن بهرهمند گرديد. اطمينان یابید که در حين بهكارگيري توصيههاي ساده اما جامع در خصوص تعمير و نگهداري در اين كتابچه ،همواره بهترين سطح كارايي را دريافت خواهيد نمود. خطاهاي جزئي را (كه به رسيدگي متخصص نيازي ندارد) به سرعت بررسي و رفع نماييد.به منظور آشنا شدن با اطالعات و راهنماييهاي مربوط به خودرو ،عملكردها و خصوصيات جديد آن ،صرف دقايقي جهت مطالعه اين كتابچه مفيد خواهد بود.
با اين وجود ،در صورتي كه نكات خاصي برايتان مبهم است ،شبكه متخصصان فني ما از ارائه اطالعات بيشتر به شما بسيار خوشنود خواهند شد.
ت زير به شما كمك خواهد كرد :
هنگام مطالعه اين كتابچه ،عالم 
جهت نشان دادن خطر ،مانع يا توصيهاي ايمني.
شرح و توضيح مربوط به مدلهاي خودرو در اين كتابچه مطابق با مشخصات فني رايج در زمان چاپ آن ميباشد .كتابچه مذكور ،تمامي اطالعات مربوط به
تجهيزات (اعم از استاندارد و اختياري) موجود براي اين مدلها را در بر ميگيرد ،اما به هر حال اين اطالعات بسته به مدل ،آپشن انتخابي و كشوري كه خودرو
در آن به فروش ميرسد ،در مورد خودروي شما صدق ميكند.
عالوه بر اين ،كتابچه مذکور حاوي اطالعاتي در مورد معرفي تجهيزاتي ميباشد كه در مدل خودروی سال بعد به كار خواهد رفت.
در اين كتابچه راهنما ،نگین خودرو به عنوان نماینده رسمی رنوی فرانسه در ایران می باشد.

از رانندگي با خودروي جديدتان لذت ببريد.
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كليدها ،ریموت كنترل داراي فركانس راديويي  :اطالعات كلي ()1/2

كليد (سوئيچ) A

 1كليد رمزدار براي استفاده در مغزي فرمان
(استارت و روشن كردن موتور) ،دربها و
درپوش باك سوخت.

از اين كليد نبايد براي عملكرد ديگري غير از
موارد ذكر شده در كتابچه راهنما (به عنوان
مثال باز كردن درب بطري و غيره) استفاده
كنيد.
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ریموت كنترل دارای فرکانس رادیویی  Bیا C

 2قفل کردن دربها و درب پشتی
 3باز کردن دربها و درب پشتی

 4کلید رمزدار برای استفاده در مغزی فرمان
(استارت و روشن کردن موتور) ،در سمت
راننده و درپوش باک سوخت.
 5روشن کردن موتور به صورت از راه دور

مسئوليت راننده هنگام پارك يا توقف خودرو
هرگز خودرو را با وجود حيوانات ،كودكان يا بزرگساالن ناتوان  ،حتي براي مدت كوتاهي،
بدون مراقب ترك نكنيد.
آنها ممكن است با روشن كردن موتور ،فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبر برقی يا قفل كردن
دربها ،خود يا ديگران را در معرض خطر قرار بدهند.
عالوه بر اين ،در هواي بسيار گرم يا آفتابي لطفاً به خاطر داشته باشيد دماي اتاق سرنشين به سرعت
باال ميرود.
خطر مرگ يا آسيب جسمي جدي وجود دارد.

كليدها ،ریموت كنترل داراي فركانس راديويي :اطالعات كلي ()2/2

محدوده عملكرد واحد ریموت كنترل

اين محدوده بر اساس محيط متغير است .بنابراين
هنگام استفاده از كليد كنترل از راه دور بايد مراقب
باشيد تا با فشردن اتفاقي دكمههاي روي كليد،
خودرو را قفل يا باز نكنيد.

تداخل

وجود اجسام خاص (اجسام فلزي ،تلفنهاي همراه،
يا نواحي داراي تشعشعات مغناطيسي برق و غيره)
در مجاورت كليد ممكن است تداخل ايجاد كرده و
بر عملكرد سيستم تأثير بگذارد.

توصیه
ریموت کنترل را در مناطق گرم ،سرد و یا
شرجی قرار ندهید.

تعویض و کلیدها یا ریموت کنترل اضافی
در صورت گم کردن کلید ریموت کنترل یا نیاز
به کلیدی دیگر آن را از نمایندگیهای نگین
خودرو تهیه نمایید.
اگر نیاز به تعویض کلید دارید ،حتماً باید خودرو و
تمامی ریموت کنترلهای آن را نزد نمایندگیهای
مجاز نگین خودرو ببرید تا تنظیمات سیستم را
صفر کند (تنظیم مجدد کلیدها).
بسته به مدل خودرو ،شما میتوانید تا چهار
کلید ریموت کنترل داشته باشید.
نقص در واحد ریموت کنترل
از به کار رفتن باتری صحیح ،شرایط خوب
باتری و اتصال آن به محل صحیح اطمینان
حاصل نمایید .عمر این باتریها در حدود 2
سال باشد.
برای اطالع از نحوه تعویض باتری به بخش 5
مبحث “ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی:
باتریها” مراجعه کنید.
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نحوه استفاده کنترل از راه دور دارای فرکانس رادیویی

قفل كردن دربها

دكمه قفل  1را فشار دهيد.
چراغهاي هشدار خطر و چراغهاي نشانگر جانبي،
به نشانه قفل شدن دربها 2 ،بار چشمک ميزنند.
اگر يكي از دربها يا دربپشتي باز باشد يا به نحو
مناسب بسته نشده باشد ،دربها و درب پشتي قفل
شده و سپس بالفاصله باز ميشوند و چراغهاي
هشدار خطر و چراغهاي نشانگر جانبي چشمک
نميزنند.

باز کردن دربها

دکمه باز  2را فشار دهید.
چراغهای هشدار خطر و چراغهای نشانگر جانبی،
به نشانه باز بودن دربها ،یکبار چشمک میزنند.

اگر پس از باز کردن دربها با دکمه روی
ریموت ،هیچکدام از دربها یا درب پشتی
باز نشود ،خودرو بعد از  2دقیقه بصورت
اتوماتیک مجددا ً قفل میشود.
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از اين كليد نبايد براي عملكرد ديگري غير از
موارد ذكر شده در كتابچه راهنما (به عنوان
مثال باز كردن درب بطري و غيره) استفاده
كنيد.

مسئوليت راننده هنگام پارك
يا توقف خودرو
هرگز خودرو را با وجود حيوانات ،كودكان يا
بزرگساالن ناتوان  ،حتي براي مدت كوتاهي،
بدون مراقب ترك نكنيد.
آنها ممكن است با روشن كردن موتور ،فعال
كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبر برقی يا
قفل كردن دربها ،خود يا ديگران را در
معرض خطر قرار بدهند.
عالوه بر اين ،در هواي بسيار گرم يا آفتابي
لطفاً به خاطر داشته باشيد دماي اتاق
سرنشين به سرعت باال ميرود.
خطر مرگ يا آسيب جسمي جدي وجود دارد.

قفل و باز كردن دربها ()1/2

قفل كردن به صورت دستي

از بيرون خودرو
با استفاده از ریموت كنترل (براي اطالع از جزئيات
بيشتر به بخش  ،1مبحث “ریموت داراي فركانس
راديويي :نحوه استفاده” مراجعه كنيد) يا با به كارگيري
كليد در يكي از قفلهاي دربها ،دربها را باز كنيد.
بسته به مدل خودرو ،با استفاده از كليد ميتوان درب
سمت راننده يا هر چهار درب را قفل يا باز نمود.
از داخل
(بسته به مدل خودرو)
براي قفل كردن ،دكمه  1را بفشاريد و جهت باز
كردن دكمه 1را باال بكشيد.

ايمني كودك

براي باز كردن دربهاي عقب از داخل ،اهرم 2

روي هر يك از دربها را حركت داده و قفل شدن
ايمن دربها را از داخل كنترل كنيد.

هیچگاه خودرو را با کلید و یا
کنترل از راه دور در داخل ،ترک
نکنید.
مسئوليت راننده
اگر هنگام رانندگي ميخواهيد
دربها در حالت قفل بمانند ،به
خاطر داشته باشيد كه اين امر ممکن است
در شرایطی اضطراری دسترسی به فضای
سرنشین را برای افرادی که قصد کمک دارند،
با دشواری روبرو سازد.
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قفل و باز كردن دربها ()2/2

نشانگر وضعیت دربها و درب پشتی
(بسته به مدل خودرو)

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت ( )onروشن،

چراغهای هشدار تعبیه شده در کلید  ،3شما را از
وضعیت قفل بودن دربها مطلع مینماید:
 چراغ نشانگر روشن ،دربها و درب پشتی قفلهستند؛
 چراغ نشانگر خاموش ،دربها و درب پشتی بازهستند.
هنگامیکه دربها را قفل میکنید ،چراغ نشانگر
روشن مانده و سپس خاموش میشود.

قفل برقي مركزي

بسته به مدل خودرو ،با استفاده از اين قفل
ميتوان به طور همزمان چهار درب و درب موتور
را قفل يا باز نمود .با فشردن كليد  ،3دربها را
قفل يا باز كنيد.
در صورت باز بودن درب جلو ،مكانيسم قفل اين
درب عمل نميكند.
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مسئوليت راننده
اگر هنگام رانندگي ميخواهيد دربها
در حالت قفل بمانند ،به خاطر داشته
باشيد كه اين امر ممکن است در صورت وقوع
شرایط اضطراری دسترسی افراد به اتاق سرنشین
را دشوار خواهد ساخت.

قفل کردن دربها و درب پشتی بدون
استفاده از ریموت کنترل دارای فرکانس
رادیویی

به عنوان مثال ،در صورت تمام شدن شارژ باتری
یا اینکه اگر ریموت کنترل دارای فرکانس رادیویی
موقتاً کار نکند.
در هنگام خاموش بودن خودرو و باز بودن دربها

یا درب موتور ،دکمه  3را به مدت بیش از  5ثانیه
فشار داده و نگه دارید.
هنگامیکه دربها بسته هستند ،تمام دربها و
درب پشتی قفل خواهند شد.
خودرو تنها میتواند از بیرون و با استفاده از ریموت
کنترل دارای فرکانس رادیویی قفل شود.

هیچگاه خودرو را با کلید یا ریموت
کنترل در داخل ترک نکنید.

قفل کردن اتوماتیک در هنگام رانندگی

فعال /غیرفعال کردن این عملکرد

برای فعال کردن :هنگامیکه خودرو آماده شروع
حرکت است و موتور روشن است ،دکمه  1را تا شنیدن
صدای بیپ فشار دهید.
برای غیرفعال کردن :هنگامیکه خودرو آماده
شروع حرکت است و موتور روشن است ،دکمه  1را
تا هنگام شنیدن صدای بیپ فشار دهید.

نقص در عملکرد

اگر با یک نقص مواجه شدید (قفل شدن خودکار
صورت نگرفت) ،ابتدا چک کنید که تمام دربها
درست بسته شدهاند ،اگر دربها بهدرستی بسته
شده بودند و نقص کماکان باقی بود با نمایندگی
نگینخودرو تماس بگیرید.
همچنین از اینکه دربها اشتباهاً قفل نشده
باشند اطمینان حاصل کنید.
در این حالت ،دوباره آنها را فعال کنید.

اصل عملکرد

بعد از اینکه خودرو روشن شد و به سرعت تقریبی
 )5mph( 7km/hرسید ،سیستم بهصورت خودکار
دربها را قفل میکند.
اگر هنگام رانندگي ميخواهيد
دربها در حالت قفل بمانند ،به خاطر
داشته باشيد كه اين امر ممکن است
در صورت وقوع شرایط اضطراری دسترسی
افراد به اتاق سرنشین را دشوار سازد.
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باز کردن و بستن دربها ()1/2

باز كردن درب از بيرون

در صورت باز بودن دربها (براي اطالع از
جزئيات بيشتر به فصل  ،1مبحث “قفل /باز
كردن دربها” مراجعه كنيد).
درب جلو :دست خود را پشت دستگيره  1قرار
داده و به سمت خود بكشيد.
درب عقب (باز كردن به صورت دستي) :دكمه
باز كردن  2را از داخل باال بكشيد و دستگيره
درب را حركت دهيد.
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باز کردن از داخل

درب جلو :دستگیره  3را بکشید.
درب عقب :از داخل ،دکمه باز کردن  2را باال
بکشید و دستگیره  3را بکشید.

بهعنوان اقدامی احتیاطی ،فقط هنگام
توقف یا پارک خودرو ،دربها باید باز
یا بسته باشند.

باز کردن و بستن دربها ()2/2

آژير یادآور روشن بودن چراغها

اگر بعد از قرار دادن سوئیچ در موقعیت ()off

خاموش ،چراغها روشن باقی بمانند ،در هنگام باز
شدن درب جلو ،یک آژیر هشدار (برای جلوگیری
از تمام شدن شارژ باتری) به صدا درخواهد آمد.

آژیر باز شدن دربها و درب پشتی

بسته به مدل خودرو ،این هشدار روی درب راننده و
یا تمامی دربهای خودرو نصب شده است.
در هنگام حالت آماده شروع حرکت خودرو و در
صورت باز بودن یا بسته نشدن صحیح دربها
 ،روشن خواهد شد .در هنگام
چراغ هشدار
رانندگی به محض اینکه خودرو به سرعت 20km/h
( )12mphرسید ،یک چراغ هشدار روشن شده
و صدای بیپ شنیده میشود.

مسئوليت راننده هنگام پارك يا
توقف خودرو
هرگز خودرو را با وجود حيوانات،
كودكان يا بزرگساالن ناتوان  ،حتي براي مدت
كوتاهي ،بدون مراقب ترك نكنيد.
آنها ممكن است با روشن كردن موتور ،فعال
كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبر برقی يا
قفل كردن دربها ،خود يا ديگران را در معرض
خطر قرار بدهند.
عالوه بر اين ،در هواي بسيار گرم يا آفتابي لطفاً
به خاطر داشته باشيد دماي اتاق سرنشين به
سرعت باال ميرود.
خطر مرگ يا آسيب جسمي جدي وجود دارد.

توجه ویژه
بسته به نوع خودرو ،عملکرد تجهیزات جانبی (رادیو
و غیره) هنگام خاموش شدن موتور،باز شدن درب
راننده و یا هنگامی که دربها قفل هستند متوقف
خواهند شد.
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پشت سريهاي جلو

افزایش ارتفاع پشتسری
پشتسری را تا رسیدن به ارتفاع دلخواه باال
بکشید.
کاهش ارتفاع پشتسری
دکمه  1را فشار داده و پشتسری را تا ارتفاع
دلخواه به سمت پایین فشار دهید.
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جدا کردن پشتسری
دکمه  1را فشار داده و پشتسری را به سمت باال
بکشید تا آزاد شود( .در صورت نیاز پشتی صندلی
را کمی خم کنید).
نصب مجدد پشتسری
میله را به حفرهها وارد کرده ،درحالیکه شیارها
به سمت جلو هستند پشتسری را تا رسیدن به
ارتفاع دلخواه به سمت پایین فشار دهید .بررسی
کنید که پشتسری به شکل صحیح قفل شده
باشد.

پشت سري وسيلهاي ايمني است .از
نصب آن در محل صحيح اطمينان
حاصل كنيد :باالترین نقطه سر شما
بايد با باالترین نقطه پشت سري در يك رديف
باشد.

صندليهاي جلو ()1/2

جلو يا عقب بردن

جهت آزاد كردن ،دسته  1را بلند كنيد .پس از
قرار گرفتن صندلی در موقعیت صحیح ،دسته را
رها کرده و از قفل شدن كامل صندلي در محل
خود اطمينان حاصل نماييد.

باال يا پايين بردن صندلي راننده

بسته به مدل خودرو ،اهرم  2يا دستگیره  4را
بلند كرده ،پايه (تكيه گاه) صندلي را در ارتفاع
دلخواه تنظيم نماييد ،سپس اهرم را رها كنيد.

به داليل ايمني ،تنظيمات
صندلي را هنگام توقف خودرو
انجام دهيد.
توصيه ميكنيم صندلي را بيش از حدي كه
كارايي صندلي را كاهش دهد خم نكنيد.
از قفل شدن پشتي صندلي در محل صحيح
اطمينان حاصل نماييد.
هيچ شيئي نبايد بر روي كف خودرو (ناحيه
جلوي راننده) قرار داشته باشد ،اين اشياء
ممكن است حین مانورهاي ترمز به زير پدال
سر خورده و مانع عملكرد ترمزگيري شوند.

خم کردن پشتی صندلی

بسته به مدل خودرو ،برای خم کردن پشتی
صندلی کلید مدور  3یا  5را چرخانده و پشتی
صندی راتا موقعیت دلخواه خم کنید.
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صندليهاي جلو ()2/2

گرمکن صندلیها
بسته به مدل خودرو ،با قرار دادن سوئیچ در
موقعیت روشن ،کلید  6را بفشارید.
این سیستم با دارا بودن یک ترموستات ،نیاز یا
عدم نیاز سرنشینان به گرما راحس کرده و در
موقع مناسب گرما را تأمین میکند.
برای خروج از این حالت کلید  6را دوباره فشار
دهید.
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كمربندهاي ايمني ()1/4
هنگام رانندگي ،هميشه كمربندهاي خود را ببنديد.
عالوه بر اين ،اقدامات شما بايد مطابق با قوانين كشور
خاص محل زندگيتان باشد.

پيش از استارت ،موقعيت رانندگي خود را تنظيم
كرده ،سپس به سرنشينان ديگر خودرو نيز
يادآوري كنيد كه براي اطمينان از محافظت مطلوب،
كمربندهاي خود را تنظيم نمايند.

از قرار گرفتن صحیح صندلیهای عقب نیمکتی
(تاشو) اطمينان حاصل كنيد .اين امر موجب
عملكرد مؤثر كمربندهاي ايمني خواهد شد.
براي اطالع از جزئيات بيشتر به فصل  ،3مبحث
“صندليهاي عقب نیمکتی (تاشو) :عملكردها”
مراجعه نماييد.

تنظيم موقعيت رانندگي
(بسته به مدل خودرو)
 به نحو مناسب در صندلي خود قرار بگيريد(كت يا كاپشن و مانند آن را از تن خارج كنيد).
اطمينان از قرار گیری صحيح پشت بدن الزامی
است؛
 فاصله بين صندلي و پدالها را تنظيم كنيد.صندلي شما بايد تا حد ممكن عقب باشد و در
ل كالچ نيز امكانپذير
عين حال فشردن كامل پدا 
باشد .تنظيم پشتي صندلي بايد به نحوي باشد
كه هنگام گرفتن غربيلك فرمان ،بازوها كمي خم
شوند؛
 موقعيت پشت سري را تنظيم كنيد .براي حداكثربهرهمندي از ايمني ،سر شما بايد تا حد ممكن به
پشت سري نزديك باشد؛
 ارتفاع صندلي را تنظيم كنيد .اين تنظيم به شماامكان انتخاب موقعيت صندلي با بهترين ديد
ممكن را ارائه مي دهد؛
 -موقعيت غربيك فرمان را تنظيم كنيد.

تنظيم نادرست يا پيچ خوردن
كمربندهاي ايمني ممكن است در
صورت تصادف خودرو به سرنشينان
آسيب برساند.
كمربند ايمني فقط براي استفادة يك نفر (چه
بزرگسال چه كودك) طراحي شده است .حتي
بانوان باردار بايد از كمربند ايمني استفاده
نمايند .در اين شرايط ،تسمه روي پا به هيچ
وجه نبايد فشار بيش از حد به شكم وارد كند
و شل نيز نباشد.

تنظيم كمربندهاي ايمني
روي صندلي بنشينيد و پشت خود را محكم به
پشتي صندلي تكيه دهيد.
تسمه روي شانه  1بايد تا حد ممكن به گردن
نزديك باشد اما روي آن قرار نگيرد.
تسمه روي پا  2بايد به صورت صاف روي رانها و
مقابل لگن قرار بگيرد .كمربند ايمني بايد تا حد
ممكن به بدن نزديك باشد .از پوشيدن لباسهاي
حجيم يا نگه داشتن اشياء بزرگ زير كمربند
اجتناب كنيد.
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كمربندهاي ايمني ()2/4

چراغ يادآوري كمربند

بسته به مدل خودرو ،اگر هنگام روشن شدن موتور،
كمربند ايمني راننده باز باشد اين چراغ روشن
ميشود .هنگام رانندگي ،تا بسته شدن كمربند
راننده ،چراغ يادآوري روشن شده و صداي بيپ
حدود  2دقيقه به گوش ميرسد.
توجه :اشیاء موجود بر روی صندلی سرنشین ممکن
است در برخی موارد سیستم هشدا را فعال کند.

باز كردن

بستن

كمربند ايمني را به آرامي و نرمي باز كنيد و از قفل
شدن زبانه فلزي  4به داخل محفظه قفل  6اطمينان
حاصل كنيد (با كشيدن زبانه فلزي  ، 4قفل شدن
آن را بررسي كنيد) .در صورت گير كردن كمربند،
پيش از تالش براي باز كردن مجدد آن اجازه بدهيد
به موقعيت خود بازگردد .اگر كمربند ايمني كام ً
ال
گير كرده است ،به آرامي اما محكم آن را بكشيد به
نحوي كه فقط  3سانتيمتر باز شود .پيش از تالش
براي باز كردن مجدد کمربند ،اجازه دهيد تا به آرامي
بازگردد.
اگر هنوز مشكل حل نشده است ،با نمایندگی
مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.
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تنظيم ارتفاع كمربند ايمني صندلي جلو

(بسته به مدل خودرو)
جهت انتخاب موقعيت دلخواه خود دكمه  7را
حركت دهيد به نحوي كه تسمه روي قفسه سينه
 3به صورت تصوير فوق بسته شود.
پس از تنظيم ،از قفل شدن كمربند ايمني در موقعيت
صحيح اطمينان حاصل نماييد.

دكمه  5واقع بر روي محفظه قفل  6را فشار دهید؛
كمربند ايمني توسط قرقره جمع میشود .براي
تسهيل اين کار تسمه را هدايت كنيد.

كمربندهاي ايمني ()3/4

کمربندهای ایمنی کناری عقب

تسمه  8را بهآرامی باز کرده و زبانه فلزی  9را به
محفظه قفل قرمزرنگ  10جا بزنید.

کمربند ایمنی وسط عقب A

(بسته به مدل خودرو)
زبانه فلزی  15را از قاب  16جدا کنید.
تسمه  13را بهآرامی باز کرده و زبانه فلزی  15را
در محفظه قفل سیاهرنگ  14جا بزنید.
زبانه فلزی کشویی  11را به محفظه قفل قرمزرنگ
 12ببندید.
زمانیکه کمربند ایمنی مورد استفاده قرار
نمیگیرد ،زبانه فلزی  15را به قاب  16وصل کنید.

در صورت حرکت و جابهجایی
صندلیهای عقب ،موقعیت قرارگیری
و عملکرد صحیح کمربند ایمنی عقب
را مورد بررسی قرار دهید.
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كمربندهاي ايمني ()4/4
اطالعات زير مربوط به كمربندهاي ایمنی صندليهاي جلو و عقب خودرو ميباشد.

-
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 هيچگونه تغيير و اصالح نبايد بر روي قطعات اصلی سيستم محافظت تكميلي :كمربندها ،صندليها و قطعات نصب آنها انجام گيرد .براي انجامعملكردي خاص (مانند نصب صندلي كودك) با نمایندگی نگین خودرو تماس بگيريد.
 از وسايلي كه موجب شل شدن تسمههاي كمربند شوند (مانند گيرههاي لباس ،گيره كاغذ و غيره) استفاده نكنيد :كمربندي كه تا حد زياديشل شده باشد ممكن است در صورت وقوع تصادف ،موجب آسيب جدي گردد.
هرگز هنگام بستن كمربند ايمني ،تسمه روي شانه را از زير بازو يا پشت خود عبور ندهيد.
هرگز از يك كمربند براي بیش از یک نفر استفاده نكنيد و نوزاد يا كودك را روي پاي خود و میان کمربند ایمنی و خودتان نگه نداريد.
كمربند ايمني به هیچ وجه نبايد پيچ و تاب داشته باشد.
پس از تصادف ،كمربندها بايد بازرسي و در صورت لزوم تعويض شوند .هميشه به محض ديدن هرگونه نشان ه ساييدگي بر روي كمربند آنها را تعويض
نماييد.
از قرار گرفتن زبانه فلزي كمربند به داخل محفظه قفل مناسب با آن اطمينان حاصل نماييد.
هنگام نصب مجدد صندلي عقب نیمکتی (تاشو) مراقب باشيد كمربندها به نحو صحيح در جاي خود قرار بگيرند تا به نحو مناسب بتوان از آنها استفاده
نمود.
از عدم وجود هرگونه شيء در نواحي محفظه قفل كمربند ايمني اطمينان حاصل كنيد؛ در غير اينصورت مانع عملكرد محافظتي كمربندها خواهد شد.
از قرارگيري صحيح محفظه قفل كمربند ايمني در محل خود اطمينان حاصل كنيد (اين قفل نبايد توسط افراد يا اشياء ،پنهان ،شكسته يا صاف شود).

روشهای محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو ()1/3
بسته به مدل خودرو ،اين تجهيزات عبارتند از:
 سيستم پيش كشنده كمربند ايمني سیستم كاهشدهنده نيروي وارده به قفسه سينه ايربگ (كيسه هوا) راننده و سرنشين جلواين سيستمها به منظور عملكرد مستقل يا همزمان
با يكديگر ،در صورت وقوع برخورد (تصادف) از ناحيه
جلو طراحي شدهاند.
بسته به شدت برخورد ،سيستمهای زير فعال میشوند:
 قفل شدن كمربند ايمني؛ فعال شدن سيستم پيش كشنده كمربند ايمنيبراي نگه داشتن سرنشين در صندلي ،و سیستم
كاهش دهنده نيروي برخورد؛
 -ايربگ جلو.

-

-

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني

هنگام قرار داشتن سوئيچ در موقعيت روشن (،)ON
اگر برخورد شديد با خودرو از ناحيه جلو صورت
بگيرد ،سيستم ممكن است بسته به شدت برخورد،
مکانیزمی را فعال كند كه بالفاصله كمربند ايمني
را كشيده و محكم كند.
اين سيستم پيش كشنده همزمان با نگه داشتن
ايمنتر و محكمتر سرنشين بر روي صندلي،
كمربند ايمني را روي بدن نگه ميدارد .در نتيجه
كارايي كمربند را افزايش ميدهد.

كاهش دهنده نيروي برخورد

در سطح باالي نيروي برخورد ،اين مكانيسم نيروي
وارده كمربند ايمني به بدن را در سطحي قابل
قبول محدود ميکند.

-

 پس از وقوع تصادف ،سرتاسرسيستم محافظت تكميلي را
بازرسینماييد.
هيچگونه عملكردي با هر اندازه نبايد بر
روي قطعات سيستم محافظت تكميلي
(ايربگها ،واحدهاي كنترل الكترونيكي،
سيمكشي) انجام شود و اجزاي اين سيستم
نبايد بر روي خودروي ديگر ،حتي در
صورت يكسان بودن ،مجددا ً استفاده گردد.
براي اجتناب از فعال شدن پيش از موعد
سيستم كه ممکن است موجب آسيب
جدي شود فقط شبكه پرسنل متخصص
مجاز به كار بر روي تجهيزات محافظت
تكميلي به عالوه روی كمربند صندلي جلو
ميباشند.
سيستم فعالكننده برقي فقط توسط
تكنيسين متخصص و با استفاده از تجهيزات
خاص مورد آزمايش و بازرسي قرار ميگيرد.
در صورت اسقاط كردن و دور انداختن
خودرو ،براي جدا کردن سيستم پيش
كشنده و سيستم تولي د گاز ايربگ با
نمایندگی نگین خودرو تماس بگيريد.
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روشهای محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو ()2/3

ايربگ (كيسه هوا) راننده و سرنشين
جلو

اين سيستمها ممکن است در قسمت صندليهاي
جلو سمت راننده و سرنشين جلو (موقعيت )A
نصب ميشود.
هر سيستم ايربگ از بخشهاي زير تشكيل شده
است:
 يك ايربگ و دستگاه توليد گاز كه بر رويغربيلك فرمان برای راننده و روي داشبورد
برای سرنشين جلو نصب ميشود.
 يك واحد الكترونيكي براي نظارت سيستمكه سيستم فعال كننده برقي توليد گاز را
كنترل ميكند.
؛
 چراغ هشدار ويژه -حسگرهاي كنترل از راه دور
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عملكرد
اين سيستم فقط در صورت قرار داشتن سوييچ در
موقعيت ( )onروشن عمل ميكند.
اگر برخورد شديدي از ناحيه جلو صورت بگيرد،
ايربگ(ها) به سرعت باز ميشوند و از برخورد سر و
قفسه سينه راننده با غربيلك فرمان و برخورد س ِر
سرنشين جلو به داشبورد محافظت ميكنند .سپس
گاز ايربگ بالفاصله خالي شده و سرنشينان بدون
هيچ مانعي ميتوانند از خودرو خارج شوند.

در سيستم ايربگ از فن و اصول
آتش بازي (دودهاي سيگنالي
براي ارتباط) استفاده شده است.
زمانیکه ایربگ فعال میشود ،تولید گرما،
دود (این به معنای آتش گرفتن نیست بلکه
به معنای فعال شدن ایربگ است) و صدای
انفجار میکند.
ايربگي كه بالفاصله باز ميشود ،ممكن است
كمي خراش سطحي روي پوست يا ناراحتي
جزئي ديگري ايجاد كند.

روشهای محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو ()3/3
تمامي هشدارهاي زير ارائه شده است كه توضيح دهد ايربگ به هنگام باز شدن ،به هیچ وجه مانع و سدكننده نخواهد بود و نيز راهنمایی برای جلوگیری از
خطر صدمات جدي حاصل از پرت شدن اشياء به هنگام باز شدن ايربگ ،میباشد.

هشدارهاي مربوط به ايربگ راننده
 به هيچ وجه غربيلك فرمان يا قاب (برجستگی) روی آن را مورد تغيير و اصالح قرار ندهيد. تحت هيچ شرايطي ،قاب (برجستگی) روی غربيلك فرمان را نپوشانيد. هيچ شيئي (مانند عالمت برجسته ،لوگو،ساعت ،قاب تلفن و از اين قبيل) را بر روي غربیلک فرمان یا قاب (برجستگی) آن نچسبانيد. غربيلك فرمان را نبايد پياده كنيد (چنين اموري فقط بايد توسط شبكه متخصصان ما انجام شود). هنگام رانندگي ،بيش از حد نزديك غربيلك فرمان ننشينيد .در حالت نشسته بازوي خود را كمي خم كنيد (براي اطالع از جزئيات بيشتر به بخش ،1مبحث “تنظيم موقعيت رانندگي” مراجعه نماييد) .با اين عمل ،فضاي كافي براي باز شدن ايربگ به نحوي مناسب و مؤثر خواهيد داشت.
هشدارهاي مربوط به ايربگ سرنشين
 هيچ گونه شيئي (مانند عالمت برجسته ،لوگو،ساعت ،قاب تلفن و از اين قبيل) را به داشبورد و مجاورت محفظه ايربگ متصل نكرده يا نچسبانيد. هيچ مانع يا شيئي (از قبيل حيوانات ،چتر ،عصا ،بسته و غيره) نبايد بين داشبورد و سرنشين قرار داشته باشد. سرنشين جلو نبايد پاهايش را روي داشبورد يا صندلي قرار دهد .اين عمل خطر صدمه جدي را به همراه خواهد داشت .به طور كلي ،تمام اعضاي بدن(زانوها ،دستها سر و غيره) بايد از داشبورد دور باشد.
ً
 براي اطمينان از محافظت سرنشين جلو در تصادفات ،به محض برداشتن صندلي محافظ كودك بايد ايربگ سرنشين را مجددا فعال كنيد.صندلي محافظ كودك رو به عقب نبايد در صندلي جلو نصب شود مگر اينكه سيستمهاي محافظت تكميلي مثل ايربگ
غيرفعال شده باشد.
(براي اطالع از جزئيات بيشتر به فصل  ،1مبحث “ايمني كودك :غيرفعال /فعال كردن ايربگ سرنشين جلو” مراجعه نماييد).
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تجهيزات محافظت جانبي

ايربگهاي جانبي

اين ايربگها در صندلي جلو نصب ميشوند و به
منظور محافظت از سرنشين در برابر برخورد شديد از
بغل ،در صندليهای کناری (كنار درب) باز ميشوند.

هشدارهاي مربوط به ايربگ جانبي
 روکش مناسب براي صندلي :صندليهاي مجهز به ايربگ مستلزم كاورهاي مخصوص وطراحي شده براي خودروي شما ميباشند .با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگيريد
تا در صورت موجود بودن روکش مخصوص ،آن را دريافت كنيد .استفاده از هرگونه روکشی به جز
روکشهای طراحي شده مخصوص خودروي شما (شامل روکشهای طراحي شده براي خودروهاي
ديگر) ممكن است بر عملكرد ايربگها تأثير گذاشته و موجب كاهش عملكرد محافظت گردد.
 در بخش جلوی خودرو هيچگونه لوازم جانبي ،اشياء يا حتي حيوانات را بين پشتي صندلي ،دربو قطعات داخلي قرار ندهيد .پشتي صندلي را با اشيائي مانند البسه يا تجهيزات جانبي نپوشانيد.
اين وسايل ،مانع عملكرد صحيح ايربگ شده و هنگام باز شدن ايربگ ممكن است منجر به آسيب
جدي شوند.
 هيچ گونه كار يا اصالح به هر صورت ،مگر توسط شبكه متخصصان ماهر ما ،نبايد بر روي صندلييا قطعات داخلي انجام گيرد.

1-20

تجهيزات محافظت تكميلي ديگر
تمامي هشدارهاي زير ارائه شده است كه توضيح دهد ايربگ به هنگام باز شدن ،مانع و سدكننده نخواهد بود و نيز راهنمایی برای جلوگیری از خطر صدمات جدي
حاصل از پرت شدن اشياء به هنگام باز شدن ايربگ ،می باشد.

سيستم ايربگ به منظور تكميل عملكرد كمربند ايمني طراحي شده است .سيستم ايربگ
و كمربند ايمني ،دو بخش جداييناپذير هم ،برای حفاظتی مشابه میباشند .بنابراين
بستن كمربند ايمني در تمامي اوقات الزامي است .در صورت نبستن كمربند ايمني ،به
هنگاه تصادف سرنشينان در معرض خطر صدمات جدي خواهند بود .عالوه بر اين ،ممكن
است خطر صدمات سطحي و جزئي به هنگام باز شدن ايربگ افزايش يابد ،اگرچه هميشه امكان
چنين صدمات جزئي به هنگام باز شدن ايربگ وجود دارد.
در صورت واژگوني يا برخورد از ناحيه عقب خودرو ،هر چند شديد ،هميشه سيستم پيش كشنده و
ايربگها فعال نميشوند .برخورد از ناحيه زير خودرو مانند كف خيابان ،دست انداز يا سنگ ميتواند
موجب فعال شدن تمام اين سيستمها گردد.
 هيچ گونه عملکرد يا اصالح هرچند جزئی ،مگر توسط شبكه متخصصان ماهر ما ،نبايد بر روي هیچ يكاز بخشهاي سيستم ايربگ راننده يا سرنشينان (ايربگ ،واحد الكترونيكي،سيمكشي ،و غيره) انجام گيرد.
 براي اطمينان از عملكرد مناسب سيستم و اجتناب از فعال شدن اتفاقي سيستم (كه ميتواند منجر بهآسيب افراد شود) فقط نمایندگی های مجاز نگین خودرو اجازه كار بر روي سيستم ايربگ را دارا ميباشند.
 به عنوان اقدام احتياطي و ايمني ،در صورت وقوع تصادف ،سرقت يا ورود غيرمجاز به خودرو،سيستم ايربگ را مورد بازرسي قرار دهيد.
 هنگام فروش يا امانت دادن خودرو ،اين نكات را به فرد راننده اطالع دهيد و كتابچه راهنمايخودرو را نيز تحويل دهيد.
 در صورت اسقاط كردن خودرو ،براي انهدام سيستم پيش كشنده و سيستم(هاي) توليد گازايربگ با نمایندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.

نقص در عملكرد
در صورت قرار داشتن سوييچ
چراغ نشانگر
در موقعيت روشن ،فعال شده و پس از چند ثانيه
خاموش ميشود.
در صورتي كه هنگام قرار داشتن سوييچ در موقعيت
روشن ،چراغ نشانگر روشن نشود يا با روشن شدن
موتور همچنان روشن بماند ،نشانه وجود نقصي در
سيستم ميباشد .در اين شرايط ،نصب صندلي محافظ
كودك در صندلي سرنشين جلو ممنوع است.
در اين صورت در اولين فرصت ممكن به نمایندگی های
مجاز نگین خودرو مراجعه كنيد .تا برطرف شدن اين
نقص ،سطح محافظتی خودرو از شما کاهش ميیابد.
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ايمني كودك :اطالعات كلي ()1/2

حمل كودكان

كودكان و بزرگساالن بايد به نحو صحيح بر روي
صندلي بنشينند و در تمامي جابهجاييها در شهر
و خارج از آن به وسيله كمربند ايمني و مانند آن
محافظت شوند .مسئوليت كودكان داخل خودرو با
شما ميباشد.
كودك ،بزرگسال كوچك شده نيست .با توجه به
اينكه عضالت و استخوان هاي كودكان هنوز كام ً
ال
رشد نكرده است ،آنها در معرض خطر صدمات
خاصي هستند .كمربند ايمني به تنهايي محافظت
مناسبي ارائه نميدهد .از صندلي محافظ تأييد
شده استفاده كرده و از استفاده صحيح آن اطمينان
يابيد.

براي جلوگيري از باز شدن دربها،
از قفلهاي كودك استفاده نماييد
(براي اطالع از جزئيات بيشتر به
فصل  ،1مبحث “ايمني كودك :قفل /باز كردن
دربها” مراجعه نماييد).
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برخورد با سرعت 50km/h
( )30mphمانند سقوط از مسافت
 10متري است .حمل كودك بدون
محافظت ،معادل اجازه دادن به وي براي بازي
در بالكن فاقد نرده در طبقه چهارم ميباشد.
هرگز هنگام جابهجايي با خودرو،كودك را
در بازوهاي خود نگه نداريد .در صورت وقوع
تصادف ،شما حتي با وجود بستن كمربند ايمني
قادر به نگه داشتن كودك نخواهيد بود.
اگر خودرو دچار تصادف جادهاي شده است،
صندلي كودك را تعويض نموده و كمربندهاي
ايمني و اجزاي سیستم  ISOFIXرا بازرسي
كنيد.

هرگز كودكان را بدون مراقب
داخل خودرو تنها نگذاريد.
از محافظت مناسب كودكان با
كمربند مخصوص به خود اطمينان يابيد و
بررسي كنيد كه كمربند يا اتصال ايمني كودك
به نحو صحيح تنظيم شده باشد .از پوشاندن
لباسهاي حجيم برای كودك (كه موجب شل
شدن كمربند ميشود) اجتناب كنيد.
هرگز به كودكان اجازه ندهيد سر يا يا بازوي
خود را بيرون از شيشه ببرند.
ً
در تمام طول سفر با خودرو خصوصا هنگام
خواب ،بررسي كنيد كه كودك در وضعيت
صحيح قرار داشته باشد.

ايمني كودك :اطالعات كلي ()2/2

استفاده از صندلي كودك

سطح محافظت صندلي كودك به قابليت محافظتي
و نصب آن بستگي دارد .نصب اشتباه صندلي در
صورت وقوع ترمز شديد يا برخورد ،كودك را در
معرض خطر قرار ميدهد.
پيش از خريد صندلي كودك ،بررسي كنيد كه با
مقررات كشور محل زندگي و خودرويتان مطابقت
داشته باشد .جهت يافتن صندلي مناسب و
توصيه شده براي خودروي خود با نمایندگیهای
مجاز نگین خودرو مشورت كنيد.
پيش از نصب صندلي كودك ،كتابچه راهنما
را مطالعه كرده و دستورالعملهاي آن را اجرا
نماييد .اگر در طول نصب صندلي با مشكل
روبرو شده ايد ،با سازنده تجهيزات تماس بگيريد.
دستورالعملهاي مربوط به صندلي را نزد خود
حفظ نماييد.

همیشه با بستن كمربند ايمني خود ،الگوي
مناسبي باشيد و به كودكان ياد بدهيد:
 به نحو مناسب از خود محافظت كرده وكمربند خود را ببندند.
 همیشه برای سوار و پیاده شدن از سمتمخالف عبور و مرور خودروها استفاده کنید.
از صندلي محافظ كودك دست دوم يا فاقد
كتابچه راهنما استفاده نكنيد.
از عدم وجود هرگونه شيء در مجاورت صندلي
محافظ (كه مانع عملكرد صندلي ميشود)
اطمينان يابيد.
هرگز كودكان را بدون مراقب داخل
خودرو تنها نگذاريد.
هرگزكودكانرابدونمراقبداخلخودرو
تنها نگذاريد .از محافظت مناسب كودكان با كمربند
مخصوص به خود اطمينان يابيد و بررسي كنيد كه
كمربند يا اتصال ايمني كودك به نحو صحيح تنظيم
شده باشد .از پوشاندن لباسهاي حجيم به كودك (كه
موجبشل شدنكمربندميشود) اجتنابكنيد.
هرگز به كودكان اجازه ندهيد سر يا يا بازوي
خود را بيرون از شيشه ببرند.
ً
در تمام طول سفر با خودرو خصوصا هنگام خواب،
بررسي كنيد كه كودك در وضعيت صحيح قرار
داشتهباشد.
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ايمني كودك :انتخاب صندلي كودك

صندليهاي كودك رو به عقب
سر كودك ،نسبت به سر افراد بزرگسال سنگينتر
بوده و گردن وي نيز بسيار ضعيف و شكنندهتر
ميباشد.
كودك را تا حد ممكن در وضعيت صندلي رو به
عقب حمل نماييد (حداقل تا  2سالگي) .اين مدل
صندلي از سر و گردن محافظت ميكند .براي
محافظت بيشتر صندلیهای دارای محافظ جانبی
( )bucket typeرا انتخاب نمایید و به محض
مشاهده بيرون بودن سر كودك از حفاظ حلزوني
صندلي،آن را تعويض نماييد.
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صندليهاي كودك رو به جلو
محافظت سر و شكم كودك ،اولويت دارد .صندلي
رو به جلو (كه به صورت محكم به خودرو متصل
ميشود) خطر برخورد به سر را كاهش ميدهد.
كودكتان را در صندلي رو به جلو به همراه اتصال
يا محافظ ايمني مطابق با سايز كودك حمل
كنيد .برای محافظت بيشتر صندلیهای دارای
محافظ جانبی ( )bucket typeرا انتخاب كنيد.

تشکچهی کمکی
كودكان داراي وزن  15كيلوگرم يا  4ساله ميتوانند
از تشکچههای کمکی استفاده كنند .با استفاده از اين
تشکچهها ميتوان كمربند ايمني را با سايز و شكل
بدن كودك هماهنگ نمود .به وسيله این تشکچهها و
نصب آنها به راهنماي تنظيم صندلي ،كمربند ايمني
به جاي شكم بر روي ران كودك قرار ميگيرد .توصيه
ميكنيم كه از پشتي صندلي مطابق با راهنماي تسمه
كمربند (مخصوص تنظيم بلندي تسمه صندلي در
وسط شانه) استفاده كنيد .تسمه كمربند نبايد روي
گردن يا باالي بازو تكيه داشته باشد .برای محافظت
بيشتر صندلیهای دارای محافظ ()bucket type
را انتخاب كنيد.

ايمني كودك :نصب صندلي كودك ()1/2
نصب از طريق كمربند ايمني
براي اطمينان از كارايي و عمل نمودن كمربند
ايمني در صورت وقوع ترمز شديد يا برخورد ،بايد
آن را تنظيم نمود.
مسير تسمه كمربند را همانطور كه سازنده
صندلي كودك نشان داده است متصلكنيد.
هميشه با كشيدن تسمه كمربند ،از صحيح بسته
شدن آن اطمينان يابيد ،سپس همزمان با فشار
دادن صندلي كودك ،كمربند را كام ً
ال بيرون
بكشيد.
با حركت دادن صندلي محافظ كودك از اطراف
و عقب به جلو ،از طرز صحيح قرارگيري آن
اطمينان حاصل كنيد :صندلي بايد به نحو محكم
ثابت شده باشد.
صندلي كودك را از نظر عدم نصب در يك زاويه
(گوشه) و عدم قرارگيري در روبروي پنجره
بازرسي كنيد.
اگر صندلي محافظ كودك ممكن
است موجب باز شدن كمربند ايمني
(كه به عنوان مهار صندلي عمل
ميکند) شود ،از آن استفاده نكنيد :پايه صندلي
نبايد بر روي انحنا و /يا محفظه قفل كمربند
ایمنی صندلي قرار بگيرد.

كمربند ايمني به هيچ وجه نبايد
پيچ و تاب داشته يا شل باشد .هرگز
تسمه روي شانه را از زير بازو يا
پشت خود عبور ندهيد.
بررسي كنيد كه كمربند به دليل تماس با
گوشههاي تيز صدمه نديده باشد.
اگر كمربند به طور عادي عمل نكند از كودك
محافظت نخواهد كرد .در اين شرايط ،با
نمایندگیهای مجاز نگین خودرو مشورت
نماييد .از صندلي صدمه ديده استفاده نكنيد
تا كمربند ايمني آن تعمير شود.

هيچ گونه اصالح و تعمير نبايد بر روي
اجزاي سيستم محافظ (كمربندهاي
ايمني ،سيستم ايزوفيكس (،)ISOFIX
صندليها و قطعات نصب آنها) كه قبال
نصب شده انجام شود.

نصب با سيستم ايزوفيكس ()ISOFIX
صندليهاي مجاز كودك ايزوفيكس مطابق با
مقررات  ECE-R44در يكي از سه مدل زير مورد
تأييد قرار گرفته است:
 سيستم ايزوفيكس عمومي سه نقطهای،صندلي رو به جلو؛
 سيستم ايزوفيكس نيمه عمومي ،دو نقطهای؛ مخصوص.در مورد مدل دوم ،با استفاده از ليست خودروهاي
سازگار بررسي كنيد كه صندلي كودكتان را
ميتوانيد با اين سيستم نصب كنيد.
در صورت ارائه اين سيستمها ،صندلي محافظ
كودك را به وسیله قفل ايزوفيكس متصل كنيد.
سيستم ايزوفيكس به شما امكان نصبي سريع،
آسان و ايمن را ميدهد.
پيش از بهكارگيري سيستم
محافظ كودك ايزوفيكس كه براي
خودروي ديگري خريداري كردهايد،
بررسي كنيد كه نصب آن مجاز باشد .از ليست
خودروهايي كه با صندلي كودكتان مطابقت
دارند استفاده كنيد (ليست را از سازنده
تجهيزات (نمایندگی) تحويل بگيريد).
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ايمني كودك :نصب صندلي كودك ()2/2

حلقههاي ايزوفيكس  1بين پشتي صندلي و پايه
صندلي قرار دارند و به راحتي قابل مشاهده هستند.
براي اطمينان از نصب راحت صندلي كودك خود
و قفل شدن در حلقهها  ،1از راهنماهاي دسترسي
( 2واقع بر روي صندلي كودك) استفاده كنيد.

حلقه سوم واقع در هر طرف صندلي براي نصب
تسمه بااليي روي برخي صندليهاي كودك به
كار ميرود.
تسمه را از بين پشتي صندلي و طاقچه عقب عبور
دهيد .به بخش “طاقچه عقب” مراجعه نمایید.

نقاط اتصال (نگهدارنده قالب) ايزوفيكس منحصرا ً براي صندليهاي كودك به همراه سيستم
ايزوفيكس طراحي شدهاند .هرگز مدل ديگري از صندلي محافظ كودك،كمربند ايمني يا
اشياء ديگر را به نقاط اتصال نصب نكنيد.
از عدم وجود هرگونه مانع در این نقاط اطمينان حاصل كنيد.
اگر خودروي شما دچار تصادف شود ،نقاط اتصال ايزوفيكس را بازرسي نموده و صندلي محافظ كودك
را تعويض كنيد.
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قالب روي تسمه را به يكي از حلقههاي ( 3مدل
 2چرخ محرک  )2×4يا ( 4مدل  4چرخ محرک
 )4×4وصل كنيد.
تسمه را به نحوي بکشید كه پشت صندلي كودك
با پشتي صندلي خودرو تماس پيدا كند.

استفاده از نقاط اتصال محفظه بار 3
يا  4براي وصل كردن تسمه بااليي به

صندلي كودك ضروري است.
به كارگيري نقاط نصب ديگر (متفرقه) براي
نصب اين تسمه ممنوع ميباشد.

ايمني كودك :انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو ()1/6
برخی از صندلیها برای نصب صندلی کودک
مناسب نیستند .تصاویر صفحات بعد چگونگی نصب
صندلی کودک را نشان میدهد.

صندلی محافظ کودک را در هر محل
ممکن روی صندلی عقب نصب کنید.
مطمئن شوید که صندلی یا پای
کودک مانع قفل شدن صحیح صندلی جلو
نباشد .برای اطالع از جزئیات بیشتر به فصل ،1
مبحث “صندلی جلو” مراجعه کنید.
هنگام نصب صندلی بررسی کنید که پایه
صندلی شل نباشد.
اگر باید پشتسری را جدا کنید ،بررسی کنید
که بهطور صحیح جاسازی شود ،تا به دلیل ترمز
شدید یا برخورد شل نشود.
همیشه حتی در صورت استفاده نکردن از
صندلی کودک ،آن را به خودرو متصل کنید،
بدینترتیب به دلیل ترمز شدید یا برخورد شل
نخواهد شد.

مدل صندلیهای کودک در تصاویر ممکن است
موجود نباشد ،پیش از بهکارگیری صندلی کودک،
در مورد تطابق صندلی با خودروی خود ،با سازنده
یا نمایندگی مجاز مشورت کنید.
نصب در صندلی جلو
قوانین مربوط به حمل کودکان در صندلی سرنشین
جلو در هر کشوری متفاوت میباشد .با یک فرد
مسئول در این رابطه مشورت کنید و از نشانههای
موجود در تصاویر صفحات بعدی پیروی نمایید.
پیش از نصب صندلی کودک در صندلی جلو (در
صورت مجاز بودن):
 ایربگ سرنشین جلو را غیرفعال کنید؛ کمربند ایمنی را تا جای ممکن پایین بکشید؛ صندلی را تا حد ممکن به سمت عقب ببرید؛ پشتی صندلی را به آرامی با زاویه حدود 25درجه عمودی خم کنید:
 در صورت مجهز بودن پایههای صندلی را تا حدممکن باال بیاورید.
در همه مواقع پشتسری را تا آخرین حد پایین
بکشید تا مشکلی برای سر کودک ایجاد نکند
(برای اطالع از جزئیات بیشتر به فصل  ،1مبحث
“پشتسری جلو” مراجعه کنید.

پس از نصب صندلی محافظ کودک ،در صورت
لزوم ،صندلی ممکن است قابل تغییر بوده (و
جای کافی برای مسافران صندلی عقب باز کند).
اجازه ندهید صندلی محافظ کودک با داشبورد
تماس داشته باشد تا خیلی جلو قرار داشته باشد.
پس از نصب صندلی کودک ،این تنظیمات را
تغییر دهید.

خطر مرگ يا آسيب جدي :پس از
نصب صندلي كودك در اين صندلي،
بررسي كنيد ايربگ غيرفعال شده
باشد( .براي اطالع از جزئيات بيشتر به فصل
 ،1مبحث “غيرفعال كردن ايربگ سرنشين
جلو” مراجعه كنيد).
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ايمني كودك :انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو ()2/6
نصب در صندلي عقب
سبد حمل كودك را ميتوانيد در صندليهاي عقب
نصب كنيد و حداقل دو صندلي را ميتواند اشغال
كند .كودك و پاهايش را در نزديكترين حد ممكن
به درب قرار دهيد.
پيش از نصب صندلي كودك به نقاط اتصال
ايزوفيكس (در صندلي عقب) بررسي كنيد
قالبهاي فلزي كمربند ايمني بين دو نقطه اتصال
ايزوفيكس در اين صندلي قرار نداشته باشند .در
صورت لزوم قالب فلزي مربوط به صندلي عقب را
به سمت مركز خودرو حركت دهيد.
جهت نصب صندلي كودك رو به عقب ،صندلي جلو
را تا حد ممكن به سمت جلو ببريد ،سپس صندلي
را بدون اينكه با صندلي كودك تماس پيدا كند تا
حدي كه امکان دارد عقب بكشيد.
جهت ايمني كودك در صندلي كودك رو به جلو،
صندلي جلو را طوري به عقب نكشيد كه از وسط
پايه كشويي صندلي رد شود ،پشتي صندلي را بيش
از حد خم نكنيد (حداكثر  25درجه) و صندلي را تا
حد ممكن باال ببريد.
بررسي كنيد صندلي كودك رو به جلو ،رو به سمت
پشت صندليهاي خودرو تكيه داشته باشد و پشت
ي مانع استفاده از آن نشود.
سر 
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صندلی وسط عقب
در صورت مجهز بودن صندلی کودک به تسمه
قرقره ،آن را فقط در صندلی وسط عقب نصب کنید.
برای اطالع از جزئیات بیشتر با نمایندگیهای مجاز
ن خودرو تماس بگیرید.
نگی 

صندلی محافظ کودک با پایههای
کمکی هرگز نباید در صندلی وسط
عقب نصب شوند .خطر آسیب جدی

یا مرگ وجود دارد.

اطمينان يابيد صندلي كودك و پاهاي
وي مانع قفل شدن صحيح صندلي
جلو نباشد .لطفاً براي اطالع از جزئيات
بيشتر به فصل  ،1مبحث “صندلي جلو” یا فصل 3
مبحث “صندلیهای عقب” مراجعه کنید.

هنگام نصب صندلی کودک
(صندلیهای گروه وزنی  2و  )3بررسی
کنید که کمربندهای ایمنی بهطور
صحیح کار کنند .برای اطالعات بیشتر به فصل
 ،1مبحث “کمربند ایمنی عقب” مراجعه کنید .در
صورت لزوم موقعیت صندلی را تنظیم کنید.

ايمني كودك :انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو ()3/6

خودروهاي فاقد ايربگ يا ايربگ غیرفعال

پيش از نصب صندلي كودك يا نشستن
سرنشين در صندلي جلو ،وضعيت ايربگ را كنترل
كنيد.
خطر مرگ يا آسيب جدي :پيش
از نصب صندلي كودك /نوزاد روي
صندلي سرنشين جلو ،غيرفعال بودن
ايربگ را بررسي كنيد (به انتهاي پاراگراف،
مبحث “غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو”
مراجعه نماييد).

صندلي براي نصب صندلي كودك
مناسب نميباشد.
اين صندلي ،مناسب براي نصب
صندلیهای کودک “ ”Universalاست كه در
آن صندلي كودك با يك كمربند ايمني متصل
ميشود.
فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره.

نصب صندلي كودك با استفاده از ايزوفيكس
اين صندلي براي نصب سيستم محافظ
كودك ايزوفيكس مناسب ميباشد.
صندليهاي عقب به نقاط اتصال وصل
ميشود و صندلي مجهز به ايزوفيكس رو به جلوي
عمومي نيز در آن قابل نصب ميباشد .نقاط اتصال
زير كفپوش محفظه بار قرار دارند و با یک عالمت
مشخص شدهاند.
سايز صندلي كودك ايزوفيكس با حروف التين
نشان داده شده است:
  B, Aو : B1مناسب براي صندليهاي رو به جلوو استفاده در گروه وزني  9( 1تا  18كيلوگرم)؛
  : Cمناسب براي صندليهاي رو به عقب واستفاده در گروه وزني  9( 1تا  18كيلوگرم)؛
  Dو  : Eمناسب براي صندلي محافظ حلزونييا صندليهاي رو به عقب و استفاده در گروه
وزني  0يا ( +0كمتر از  13كيلوگرم)؛
  Fو  : Gمناسب براي سبد حمل كودك واستفاده در گروه وزني ( 0كمتر از  10كيلوگرم).
استفاده از سيستم ايمني كودك
كه با خودرو مطابقت نداشته و مورد
تأييد نباشد ،به طور صحيح از نوزاد يا
كودك محافظت نخواهد كرد.
در اين شرايط ،كودكان در معرض خطر جراحت
جدي يا مرگ قرار خواهند گرفت.
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ايمني كودك :انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو ()4/6
خودروهایی که در آنها ايربگ سرنشين جلو غیرفعال نشده است.

نصب صندلي كودك با استفاده از ايزوفيكس
اين صندلي براي نصب سيستم محافظ كودك
ايزوفيكس مناسب ميباشد.

موقعيت اين صندلي براي نصب صندلي
كودك مناسب نميباشد.

خطر مرگ يا جراحت جدي :هرگز
صندلي محافظ كودك را در اين
صندلي نصب نكنيد.
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نصب صندلي محافظ كودك با استفاده از
كمربند ايمني
اين صندلي ،مناسب براي نصب صندلی
کودک“ ”Universalاست كه در آن صندلي
كودك با يك كمربند ايمني متصلميشود.
فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره.

صندليهاي عقب به نقاط اتصال وصل
ميشود و صندلي مجهز به ايزوفيكس رو به جلوي
عمومي نيز در آن قابل نصب ميباشد .نقاط اتصال
زير كفپوش محفظه بار قرار دارند و با یک عالمت
مشخص شدهاند.
سايز صندلي كودك ايزوفيكس با حروف التين
نشان داده شده است:
 : Bمناسب براي صندليهاي رو به جلو
  B, Aو 1و استفاده در گروه وزني  9( 1تا  18كيلوگرم)؛
  : Cمناسب براي صندليهاي رو به عقب واستفاده در گروه وزني  9( 1تا  18كيلوگرم)؛
  Dو  : Eمناسب براي صندلي محافظ حلزونييا صندليهاي رو به عقب و استفاده در گروه
وزني  0يا ( +0كمتر از  13كيلوگرم)؛
  Fو  : Gمناسب براي سبد حمل كودك واستفاده در گروه وزني ( 0كمتر از  10كيلوگرم).
استفاده از سيستم ايمني كودك
كه با خودرو مطابقت نداشته و مورد
تأييد نباشد ،به طور صحيح از نوزاد يا
كودك محافظت نخواهد كرد .در اين
شرايط ،كودكان در معرض خطر جراحت جدي
يا مرگ قرار خواهند گرفت.

ايمني كودك :انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو ()5/6
جدول زیر اطالعات نشانداده شده در نمودار صفحههای قبلی را خالصه کرده ،تا مطمئن شود به قوانین احترام گذاشته میشود.

سايز صندلي

صندلي سرنشين جلو
فاقد ايربگ يا با مجهز
به سوييچ غيرفعال
كننده ايربگ ()5( )1

()6( )1

> 10 kg

F-G

X

X

U-IL
()2

U

تأييد شده براي گروه وزني  0يا +0

> 13 kg
 18 kgتا 9

D, E

U

X

U-IL
()3

U

تأييد شده براي گروه وزني +0و 1

 18 kgتا 9

C

U

X

تأييد شده براي گروه وزني 1

 18 kgتا 9

A, B, B1

X

X

تأييد شده براي گروه وزني  2و 3

 25 kgتا 15
و
 36 kgتا 22

-

X

X

نوع صندلي محافظ كودك
سبد حمل نوزاد قابل نصب
در خودرو
تأييد شده براي گروه وزني 0
صندلي حلزوني رو به عقب
صندلي رو به عقب

صندلي رو به جلو
تشکچه کمکی

وزن كودك

صندلی سرنشین جلو
مجهز به ايربگ فاقد
سوييچ غيرفعال كننده

صندلیهاي
جانبی عقب

صندلی وسط
عقب ()7

U-IL
()3
U-IUF-IL
()4

U

U
()4

U

U

( )5خطر مرگ يا آسيب جدي :پيش از نصب صندلي كودك روي صندلي سرنشين جلو ،غيرفعال بودن ايربگ را بررسي كنيد (براي اطالع از جزئيات
بيشتر به مبحث “غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو” مراجعه نماييد).
( )6خطر مرگ يا آسيب جدي :هرگز صندلي كودك را بر روي اين صندلي نصب نكنيد.
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ايمني كودك :انتخاب و نصب صندلي كودك مناسب با خودرو ()6/6
 = Xموقعيت صندلي براي نصب صندلي كودك مناسب نيست.
 = Uمناسب و تأييد شده براي استفاده به صورت “عمومي” كه در آن صندلي كودك با يك كمربند ايمني متصل مي شود؛ مطابقت با صندلي خودرو و قابل
نصب بودن آن را بررسي كنيد.
 = IUFمناسب و تأييد شده براي استفاده به صورت “عمومي” و صندليهاي كودك رو به جلو (در خودروهاي مجهز) كه در آن صندلي كودك با استفاده از
سيستم ايزوفيكس نصب ميشود؛ مطابق با صندلي خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسي كنيد.
( = ILدر خودروهاي مجهز) مناسب و تأييد شده براي استفاده به صورت “نيمه ـ عمومي” يا “مخصوص خودرو” كه در آن صندلي كودك با استفاده از سيستم
ايزوفيكس نصب ميشود؛ مطابقت با صندلي خودرو و قابل نصب بودن آن را بررسي كنيد.
براي انتخاب صندلي مناسب كودك خود و صندلي توصيه شده براي خودرو ،بروشور “تجهيزات ايمني كودك”را از شبكه ما دريافت كرده و مطالعه نماييد.

()1

()2

()3
()4

()7
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فقط مناسب نصب صندلي كودك رو به عقب :صندلي را تا حداكثر موقعيت خود باال برده و تا حد ممكن به عقب ببريد؛ پشتي صندلی را كمي (حدود 25
درجه) خم كنيد.
سبد حمل كودك در سرتاسر خودرو نصب میشود و دو صندلي را اشغال ميكند .پاهای کودک را در نزديكترين حد ممكن به درب قرار دهيد.
جهت نصب صندلي كودك رو به عقب ،صندلي جلو را تا حد ممكن به سمت جلو ببريد ،سپس صندلي را بدون اينكه با صندلي كودك تماس پيدا كند تا
حدي كه جا دارد عقب بكشيد.
مناسب براي نصب صندلي كودك رو به جلو؛ پشتي صندلي كودك را مماس با پشتي صندلي عقب خودرو قرار دهيد .پشت سري را تنظيم كرده و در
صورت لزوم آن را جدا كنيد .صندلي جلو را بيش از نصف مسیر كشويي آن ،عقب نكشيد و پشتي صندلي را بيشتر از  25درجه عقب نكشيد.
فقط در صورت مجهز بودن به تسمه قرقره قابل استفاده ميباشد .براي اطالع از جزئيات بيشتر لطفاً با نمایندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.

ايمني كودك :غيرفعال /فعال كردن ايربگ (كيسه هواي) سرنشين جلو ()1/3

غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو
(بسته به مدل خودرو)

جهت نصب صندلي كودك رو به عقب به صندلي
سرنشين جلو ،در صورت مجهز بودن خودرو
به سوييچ غيرفعال كننده ايربگ ،بايد ايربگ
سرنشين جلو را غيرفعال كنيد.

به منظور غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو ،با
قرار دادن سوييچ خودرو در موقعيت ( )offخاموش،
دكمه  1را به موقعيت خاموش  OFFبچرخانيد.
پس از قرار دادن سوييچ خودرو در حالت ()on

روشن ،كنترل روشن بودن چراغ هشدار 2
در صفحه نمايشگر ضروري ميباشد.

اين چراغ هشدار همچنان روشن ميماند تا نشان
دهد ميتوانيد صندلي كودك را نصب نماييد.

ايربگ سرنشين جلو بايد در صورت
قرار داشتن سوييچ در موقعيت ()off
خاموش ،فعال يا غيرفعال شود.
اگر هنگام قرار دادن سوييچ خودرو در حالت
روشن ،با ايربگ كار كنيد ،چراغ هشدار
روشن ميشود.
براي تنظيم مجدد ايربگ طبق موقعيت قفل
آن ،سوييچ را در موقعيت خاموش ( )offو سپس
مجددا ً در موقعيت ( )onروشن قرار دهيد.
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ايمني كودك :غيرفعال /فعال كردن ايربگ (كيسه هواي) سرنشين جلو ()2/3

خطر
به دليل اينكه ايربگ سرنشين
جلو ناگهان باز ميشود و موقعيت
صندلي كودك رو به عقب نامناسب است ،هرگز
از تجهيزات محافظتي براي صندلي كودك رو
به عقب بر روي صندلي مجهز به ايربگ فعال
جلوي آن استفاده نكنيد .اين امر كودكان را
در معرض خطر مرگ يا جراحات جدي قرار
ميدهد.
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عالمتهاي روي داشبورد و برچسبهاي  Aروي
هر طرف آفتابگير سرنشين جلو ( 3بهعنوان
مثال :برچسب نشان داده شده در تصوير فوق) اين
دستورالعملها را به شما يادآوري ميكنند.

ايمني كودك :غيرفعال/فعال كردن ايربگ (كيسه هواي) سرنشين جلو ()3/3

فعال كردن ايربگ سرنشين جلو
(بسته به مدل خودرو)

شما بايد به محض پياده كردن صندلي كودك از
صندلي جلو ،مجددا ً ايربگ را فعال كنيد .اين عمل
موجب اطمينان شما از محافظت سرنشين جلو در
صورت وقوع برخورد يا تصادف خواهد بود.
فعال كردن مجدد ايربگ :هنگام قرار داشتن
خودرو در حالت آماده به حرکت و قرار دادن
سوئيچ در موقعيت خاموش ( ،)offدكمه  1را در
موقعيت روشن  ONفشار داده و بچرخانيد.
پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت ( )onروشن ،كنترل

خاموش بودن چراغ هشدار 2

نقص در عملكرد

در صورت نقص در سيستم فعال /غيرفعال كننده
ايربگ ،نصب صندلي كودك رو به عقب بر روي
صندلي سرنشين جلو ممنوع است.
نشستن سرنشين نيز بر روي اين صندلي توصيه
نميشود.
تحت چنين شرايطي ،در اولين فرصت ممكن با
نمایندگی های مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.

ایربگ (کیسه هوا) سرنشین باید
براساس موقعیت خاموش سوئیچ
فعال یا غیرفعال شود.
در صورت دست زدن به دکمه آن در هنگام
قرار داشتن سوئیچ در موقعیت  ONچراغ هشدار

روشن میشود.
سوئیچ را در موقعیت خاموش و سپس روشن
قرار دهید تا ایربک خود را مجددا ً براساس
موقعیت قفل تنظیم کند.

الزامي است.
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آينههاي بغل

آينههاي درب داراي تنظيم برقي:

با قرار دادن سوييچ در موقعيت ( )onروشن،
دكمه  1را به موقعيتهاي زير حركت دهيد:
 براي تنظيم آينه بغل سمت چپ ،دکمه را درموقعيت  Aقرار دهيد؛
 براي تنظيم آينه بغل سمت راست ،دکمه درموقعيت  Bقرار دهيد؛
 0موقعيت وسط و خنثي ميباشد.

گرمكن آينههاي بغل

حین عملکرد موتور ،اين آينه هنگام یخزدایی/
بخارزدایی شيشه عقب یخزدایی ميشود؛ (براي
اطالع از جزئيات بيشتر به مبحث “گرمكن شيشه
عقب” مراجعه نماييد).
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آينههاي بغل داراي تنظيم دستي

براي تنظيم آينه ،اهرم  2را حركت بدهيد.

تا كردن آينههاي بغل

آينه را به صورت دستي در جهت مقابل شیشهها
تا کنید.
به دالیل ایمنی ،تنظیمات را
هنگامی که خودرو در حرکت
نیست انجام دهید.

آينه ديد عقب داخلي

موقعيت اين آينه قابل تنظيم ميباشد .هنگام
رانندگي در شب ،براي اجتناب از مختل شدن
ديد راننده توسط نور چرا غ خودروهاي پشت سر،
اهرم كوچك واقع در پشت آينه داخلي  3را فشار
دهيد.
تصاویر از آنچه در آینه مشاهده
میکنید نزدیکتر هستند.
برای امنیت خودتان ،این نکته را
مدنظر قرار دهید تا قبل از هر تغییر مسیر
فاصله را به درستی ارزیابی کنید.

موقعیت رانندگی ،تجهیزات و صندلی راننده واقع در سمت چپ خودرو ()1/2
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موقعيت رانندگي ،تجهيزات و صندلي راننده واقع در سمت چپ خودرو ()2/2
شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.

 1دریچه هوای جانبی.
 2مجرای خروجی بخارزدای جانبی.
 3دسته راهنما شامل:
 چراغهای راهنما چراغهای بیرونی چراغهای مهشکن جلو چراغ مهشکل عقب بوق. 4هشدار صوتی
 5صفحه نمایشگر (جلو داشبورد).
 6محل ایربگ راننده.
 - 7دسته برف پاککن شامل کنترل شیشهشوی/
برف پاککن شیشه جلو و شیشه عقب.
 کنترل بازخوانی اطالعات کامپیوتر داخلی. 8سوئيچ خودرو.
 9کلید چراغهای هشدار خطر.
 10دریچه هوای مرکزی.
 11کلید قفل مرکزی برقی.
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 12مجرای خروجی بخار زدای مرکزی.
 13جایگاه رادیو ،سیستم نویگیشن (مسیریاب) و یا
محفظه نگهداری اشیاء.
 14محل ایربگ سرنشین جلو.
 15مجرای خروجی بخارزدای جانبی.
 16دریچه هوای جانبی.
 17کلید فعال /غیرفعال کردن ایربگ سرنشین.
 18جعبه داشبورد.
 19کنترل فعال /غیرفعال کننده برای کنترل فاصله
در پارک.
 20کلید کنترل یخزدایی آینههای بغل و شیشه عقب
 21کلید حالت .ECO
 22کلید کنترل حالت ((.)4×4 )4WD
 23کلید فعال /غیرفعال کردن عملکرد  Startو
( Stopعملکرد شروع و توقف).
 24دکمه انتخاب به حالت ( 4×4 )4WDو ()2WD
 4×2یا محفظه نگهداری اشیاء.

 25فندک یا سوکت تجهیزات جانبی.
 26ترمز دستی.
 27کنترل برقی آینه بغل.
 28اهرم تعویض دنده.
 30سوکت تجهیزات جانبی.
 31جابطری.
 32کنترلهای تهویه (کولر) و بخاری.
 33کروزکنترل /کنترلهای محدودکننده سرعت.
 34کنترل از راه دور رادیو.
 35کروزکنترل /کنترلهای محدودکننده سرعت.
 36کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو.
 37کلید باز کردن درب موتور.
 38جعبه فیوز.

موقعيت رانندگي ،تجهيزات و صندلي راننده واقع در سمت راست خودرو ()1/2
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موقعيت رانندگي ،تجهيزات و صندلي راننده واقع در سمت راست خودرو ()2/2
شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.

 1دریچه هوای جانبی.
 2مجرای خروجی بخارزدای جانبی.
 3محل ایربگ سرنشین جلو یا محفظه نگهداری
اشیاء.
 4کنترل فعال /غیرفعال کننده برای کنترل
فاصله در پارک.
 5کلید چراغهای هشدار خطر.
 6کلید قفل مرکزی برقی.
 7مجرای خروجی بخارزدای مرکزی.
 8دریچه هوای مرکزی.
 9جایگاه رادیو ،سیستم نویگیشن (مسیریاب) و
یا محفظه نگهداری اشیاء.
 10دسته راهنما شامل:
 چراغهای راهنما، چراغهای بیرونی، چراغ مهشکن جلو، چراغ مهشکن عقب، -بوق.

 11صفحه نمایشگر (جلو داشبورد).

 12کروزکنترل /کنترلهای محدودکننده سرعت.

 13دسته برف پاککن شامل کنترل شیشهشوی/
برف پاککن شیشه جلو و شیشه عقب.
 کنترل بازخوانی اطالعات کامپیوتر داخلی. 14مجرای خروجی بخارزدای جانبی.
 15دریچه هوای جانبی.
 16سوئیچ خودرو.

 17کلید باز کردن درب موتور.

 18کنترل تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو.
 19کنترل از راه دور رادیو.

 20کروز کنترل /کنترل اصلی محدودکننده سرعت.
 21کنترل حالت .ECO
 22کنترل .ESC

 23استفاده نمیشود.

 24دکمه انتخاب حالت  )2WD( 2×4و)4WD( 4×4
یا محفظه نگهداری اشیاء.
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 25اهرم تعویض دنده.
 26کنترل برقی آینه بغل.
 27ترمز دستی.
 28فندک یا سوکت تجهیزات جانبی.
 29کنترلهای تهویه (کولر) و بخاری.
 30سوکت تجهیزات جانبی.
 31جای بطری.
 32کلید کنترل یخزدایی شیشه عقب و آینههای
بغل.
 33جعبه داشبورد.
 34جعبه فیوز.
 35کلید فعال /غیرفعال کننده ایربگ سرنشین.

چراغهای هشدار ()1/7

وجود عملکرد چراغهای هشدار به تجهیزات خودرو کشور مربوطه بستگی دارد.

در حین
اگر چراغ هشدار نارنجی
رانندگی روشن شد ،بالفاصله با رعایت احتیاط
به سمت یکی از نمایندگیهای مجاز نگینخودرو
برانید .رعایت نکردن این توصیه ممکن است به
خودروی شما آسیب برساند.

+

صفحه نمایشگر (جلو داشبورد) A
درصورتیکه هیچ چراغی روشن
نشود و هیچ صدایی شنیده نشود
این بدین معناست که ایرادی در
صفحه نمایشگر وجود دارد .شما باید بالفاصله
خودرو را متوقف کنید (به محض اینکه وضعیت
ترافیک به شما این اجازه را داد) .بعد از اینکه
از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل کردید
با یکی از نمایندگیهای مجاز خدمات پس از
فروش نگین خودرو تماس بگیرید.

این چراغهای هشدار به این معنا هستند که به
محض روشن شدن برای ایمنی خود بالفاصله
خودرو را متوقف کنید ،موتور را خاموش کرده
و از روشن کردن مجدد آن خودداری کنید.
با یکی از نمایندگیهای مجاز خدمات پس از
فروش نگین خودرو تماس بگیرید.

به این
چراغ هشدار قرمز
معناست که برای ایمنی خود به محض
اینکه ترافیک به شما اجازه داد خوردو
را بالفاصله متوقف کنید .موتور را خاموش کرده
و از روشن کردن مجدد آن خودداری کنید .با
یکی از نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش
نگین خودرو تماس بگیرید.
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چراغهای هشدار ()2/7
شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
چراغ هشدار نقص فنی (قرمز یا نارنجی)
چراغ نشانگر توقف اضطراری (قرمز)

چراغ هشدار ترمز دستی و نقص در
مدار ترمز

این چراغ پس از قرار دادن سوئيچ در موقعیت ()on

روشن ،فعال میشود .اگر چراغ حین ترمزگیری یا
رانندگی روشن شود ،بسته به خودرو با صدای بیپ
همراه است .این شرایط نشان میدهد که سطح
روغن در مدار پایین میباشد و ممکن است ادامه
رانندگی خطرناک باشد ـ لطفاً با نمایندگی مجاز
نگین خودرو تماس بگیرید.
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چراغ هشدار نقص فنی پس از قرار دادن سوئيچ
در موقعیت ( )onروشن ،فعال شده و با استارت
موتور خاموش میشود .این چراغ همزمان با سایر
چراغهای هشدار روشن می شود و همراه با آن
صدای بیپ هم شنیده میشود.
جهت ایمنی خود و با در نظر گرفتن شرایط
ترافیکی ،با روشن شدن این چراغ هشدار باید
بالفاصله توقف کنید .موتور را خاموش کرده و
مجددا ً آن را استارت نزنید.
سپس با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.
چراغ هشدار (نارنجی)

این چراغ پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت
روشن ،فعال شده و با استارت موتور خاموش
میشود .این چراغ همزمان با سایر چراغهای
هشدار در صفحه نمایشگر روشن میشود.
این بدین معنی است که خیلی با دقت رانندگی
کرده و با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس
بگیرید .عدم رعایت موارد فوق خطر آسیب دیدن
خودرو را افزایش میدهد.

چراغهشداردمايمايعخنككنندهموتور

به محض روشن موتور ،اين چراغ هشدار خاموش
ميشود .اگر هنگام رانندگي اين چراغ روشن بماند
و همراه با آن صدای بیپ شنیده شود نشاندهنده
افزايش دماي مايع خنك كننده ميباشد .در اين
وضعيت ،خودرو را متوقف كرده و اجازه دهيد موتور
به مدت چند دقيقه در دور آرام كار كند؛ پس از آن
دما پايين خواهد آمد .در صورت پايين نيامدن دما،
موتور را خاموش كرده و پيش از كنترل سطح مايع
خنككننده و تميزي رادياتور ،اجازه دهيد تا سرد
شود .اگر سطح مايع خنككننده عادي (نرمال)
باشد ،نقص ديگري رخ داده است .در اين وضعيت
با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.

چراغهای هشدار ()3/7

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
چراغ هشدار پیشگرمکن (موتور دیزل)

با قرار دادن سوئيچ در موقعیت ( )onروشن ،این
چراغ روشن میشود .این چراغ نشاندهنده عملکرد
شمعهای گرمکن میباشد .این چراغ هشدار پس از
تکمیل عملکرد گرمکن خاموش خواهد شد و شما
میتوانید موتور را روشن کنید.
چراغ هشدار ایربگ

چراغ هشدار (پایین بودن) فشار روغن
موتور

با قرار دادن سوئيچ در موقعیت ( )onروشن،
این چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه
خاموش میشود.
اگر این چراغ هنگام رانندگی روشن شود و همراه
با آن صدای بیپ شنیده شود بالفاصله توقف
کرده و سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید.
سپس سطح روغن موتور را کنترل کنید .اگر
سطح روغن عادی (نرمال) باشد ،نقص دیگری
رخ داده است .دراین وضعیت با نمایندگی مجاز
نگین خودرو تماس بگیرید.

این چراغ با قرار دادن سوئیچ در موقعیت ()on
روشن فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش
میشود .اگر با قرار دادن سوئیچ در موقعیت ()on
روشن این چراغ روشن نشود و یا حین عملکرد
موتور روشن شود یا اگر چشمک بزند ،نشاندهنده
وجود خرابی در سیستم میباشد.
هرچهزودتربانمایندگیمجازنگینخودروتماسبگیرید.
چراغ هشدار شارژ باتری

به محض استارت موتور ،اين چراغ بايد خاموش شود.
اگر هنگام رانندگي ،چراغ هشدار نقص روشن شود،
نشاندهنده شارژ بيش از حد يا خالي شدن باتري
مدار است .با مشاهده اين وضعيت ،خودرو را متوقف
كرده و با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.

چراغ هشدار ترمز ضد قفل ()ABS

این چراغ با قرار دادن سوئيچ در موقعیت ( )onروشن
فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش میشود.
اگر پس از روشن کردن خودرو این چراغ روشن
بود مشکل از  ABSمیباشد.
ترمز مانند یک سیستم عادی غیر  ABSعمل
کرده .در این وضعیت با نمایندگی مجاز نگین
خودرو تماس بگیرید.
چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

این چراغ با قرار دادن سوئيچ موتور در موقعیت
( )onروشن فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش
میشود .اگر این چراغ حین رانندگی روشن شود
ممکن است بسته به مدل خودرو با صدای بیپ
همراه باشد باید هرچه سریعتر باک خود را پر
کنید .فقط حدود ( 50km/h )30mphمیتوانید
پس از روشن شدن چراغ رانندگی کنید.
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چراغهاي هشدار ()4/7

وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
چراغ هشدار ( )ESCسیستم کنترل
کشش و پایداری الکتریکی

دالیل مختلفی برای روشن شدن این چراغ وجود
دارد .برای اطالع از جزئیات بیشتر به مبحث “برنامه
پایداری الکترونیکی  ESCبه همراه کنترل فرمان و
کنترل کشش” فصل  2مراجعه کنید.
چراغ هشدار باز بودن درب(ها)

به فصل  1مبحث “باز کردن و بستن دربها” مراجعه
کنید.

چراغ هشدار حالت ECO

چراغ نشانگر رانندگي در حالت انتقال
نيرو به  4چرخ (چهار چرخ محرك)

براي اطالع از جزئيات به بخش  ،2مبحث “حالت
قفل بر روي  ”4WDمراجعه كنيد.
چراغ نشانگر رانندگي در حالت انتقال
نيرو به  2چرخ

براي اطالع از جزئيات به بخش  ،2مبحث “حالت
قفل بر روي  ”2WDمراجعه كنيد.
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این چراغ زمانی روشن میشود که حالت ECO

فعال شده باشد.
لطفاً برای اطالعات بیشتر به فصل “ 2رانندگی
اقتصادی” مراجعه کنید.
چراغ هشدار کروز کنترل

به فصل  2مبحث “کروز کنترل” مراجعه کنید.

چراغ هشدار محدودکننده سرعت

به فصل  2مبحث “محدودکننده سرعت” مراجعه
کنید.
چراغ هشدار وجود آب در فیلتر
موتور دیزل

این چراغ با قرار دادن سوئیچ در موقعیت ()on

روشن ،فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش
میشود.
اگر هنگام رانندگی ،چراغ هشدار نقص روشن
شود یا در این حالت بماند ،نشاندهنده وجود آب
در فیلتر موتور دیزل میباشد.
با مشاهده این وضعیت ،در اولین فرصت ممکن با
نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

چراغ نشانگر ESC
به فصل  2مبحث “ابزارهای کمکی و تجهیزات راننده”
مراجعهکنید.
چراغ هشدار وضعیت درب

این چراغ وضعیت دربها (یا درب پشتی) را نشان
میدهد.

چراغهاي هشدار ()5/7

وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
چراغ اصلی نور باال
چراغ نور پایین
چراغ مهشکن جلو
چراغ مهشکن عقب
چراغ راهنمای سمت چپ
چراغ راهنمای سمت راست
چراغ نشانگر چراغهای راهنما
چراغ نشانگر سیستم ایموبالیزر موتور

اين چراغ نشانگر نشاندهنده چندين عملكرد
ميباشد .براي اطالع از جزئيات بيشتر به بخش ،1
مبحث “ايموباليزر موتور” مراجعه كنيد.

چراغ نشانگر تعویض دنده

این چراغ زمانی روشن میشود که شما دنده را
تعویض کنید .به دنده باالتر (فلش باال) یا سنگینتر
(فلش پایین).

چراغ هشدار تعویض روغن موتور

این چراغ زمانی بر روی صفحه نمایشگر روشن
میشود که نیاز به تعویض روغن موتور است.
روغن موتور را هرچه سریعتر تعویض کنید.
فقط مسافت طی شده بین دو تعویض روغن
محاسبه میشود و زمان بین دو تعویض روغن
مالک نمیباشد.
همیشه هرکدام که زودتر فرا برسد روغن باید
تعویض شود ،مسافت طی شده یا معاینه طبق
جدول نگهداری خودرو .این بدینمعنی است که
شما ممکن است روغن موتور را قبل از روشن
شدن چراغ هشدار تعویض روغن ،تعویض کنید.
لطفاً به فصل  4مبحث “تعویض روغن” مراجعه
کنید.
چراغ نشانگر یخزدایی /بخارزدایی
شیشه عقب

چراغ هشدار گذشتن از سرعت مجاز

چراغ هشدار به همراه صدای بیپ هنگامیکه
خودرو از  )70mph( 120km/hعبور کند نمایش
داده خواهد شد.
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چراغهاي هشدار ()6/7

وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
چراغ هشدار ترمز

چراغ هشدار ترمز پس از قرار دادن سوييچ در
موقعيت ( )onروشن شده و با استارت موتور
خاموش ميشود .اين چراغ همزمان با ساير
چراغهاي هشدار روشن ميشود و همراه با آن
صداي بيپ هم شنيده ميشود.
جهت ايمني خود و با در نظر گرفتن شرايط
ترافيكي ،با روشن شدن اين چراغ هشدار بايد
بالفاصله توقف كنيد .موتور را خاموش كرده و
مجددا ً آن را استارت نزنيد.
سپس با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.
چراغ هشدار نقص الکترونیکی پیش
گرمکن

با قرار دادن سوييچ در موقعيت ( )onروشن،
اين چراغ روشن ميشود؛ اين چراغ نشاندهنده
عملكرد شمعهاي گرمكن ميباشد.
اين چراغ هشدار پس از تكميل عملكرد گرمكردن
خاموشخواهدشدوشماميتوانيدموتورراروشنكنيد.
اگر هنگام رانندگي ،چراغ هشدار نقص روشن شود
يا در اين حالت بماند ،نشاندهنده نقص برقي يا
الكترونيكي است .با مشاهده اين وضعيت ،در اولين
فرصت ممكن با نمایندگی مجاز نگین خودرو
تماس بگيريد.
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چراغ هشدار ضد آلودگی

با قرار دادن سوييچ در موقعيت ( )onروشن ،اين
چراغ روشن شده و خاموش ميشود.
 اگر اين چراغ به طور مداوم روشن بماند ،در اولينفرصت ممكن با نمایندگی مجاز نگین خودرو
تماسبگيريد.
 در صورت چشمک زدن اين چراغ ،سرعتخودرو را كاهش دهيد تا چشمک زدن متوقف
شود .در اولين فرصت ممكن با نمایندگی مجاز
نگین خودرو تماس بگيريد.
براي اطالع از جزئيات بيشتر به فصل  ،2مبحث
“توصيه در مورد ضدآلودگي ،مصرف اقتصادي
سوخت و رانندگي” مراجعه كنيد.

چراغ نمایشگر ESC
به فصل  2مبحث “برنامه پایداری الکتریکی ”ESC
به همراه کنترل فرمان و کنترل کشش مراجعه کنید.
چراغ هشدار کم بودن فشار باد الستیک

به فصل  2مبحث “پایین بودن فشار باد الستیک”
مراجعه کنید.

چراغ هشدار حالت آماده به کار موتور

به فصل  2مبحث “عملکرد روشن و خاموش”
مراجعه کنید.
چراغ هشدار در دسترس نبودن حالت
آماده بهکار موتور

به فصل  2مبحث “عملکرد روشن و خاموش”
مراجعه کنید.
اين چراغ در خودرو مورد استفاده قرار
نميگيرد
اين چراغ در خودرو مورد استفاده قرار
نميگيرد

چراغهاي هشدار ()7/7

وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
چراغ هشدار یادآوری کمربند ایمنی

هنگام استارت موتور ،این چراغ هشدار اگر کمربند
ایمنی راننده و /یا سرنشین بسته نشده باشد روی
کنسول وسط بهطور مداوم روشن میماند .پس
از آن هنگام رانندگی برای مدت  2دقیقه صدای
بیپ شنیده میشود تا وقتیکه کمربند ایمنی رانند
بسته شود.

چراغهای هشدار بر روی کنسول B

غ هشدار (یادآوری)غيرفعال کردن
چرا 
ايربگ سرنشين جلو

براي اطالع از جزئيات بيشتر به فصل  ،1مبحث
“ايمني كودك”مراجعه كنيد.
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صفحه نمايش و نشانگرها ()1/2

دور سنج )rpm × 1000( 1

1-48

سرعت سنج  mph( 2یا )kph

صفحه نمایش دنده اتوماتیک 3

نشاندهنده وضعیت دنده است .برای اطالعات
بیشتر به فصل “ 2دنده اتوماتیک” مراجعه کنید.

صفحه نمايش و نشانگرها ()2/2

چراغ هشدار گیج سوخت  4یا 5

تعداد مربعهای روشن نشاندهنده سطح سوخت
است .بسته به خودرو وقتی به حداقل برسد
مربعها ناپدید شده و چراغ هشدار سوخت روشن
میشود.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار  Aیا B

برای اطالع از جزئیات بیشتر به فصل  ،1مبحث
“کامپیوتر سفری و سیستم هشدار” مراجعه کنید.

در حالت ( 4×4 )4WDبر روی سطوح سخت
و ناهموار احتمال اطالعات غلط درباره میزان
سوخت وجود دارد .تا رسیدن به سطحی صاف
صبر کرده تا سطح سوخت به وضعیت ثابت برسد.
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كامپيوتر داخلی ()1/6

نمایش اطالعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

 )fمحدوده پیشبینی شده
 )gمسافت طیشده
 )hمتوسط سرعت
 )iبرنامه دورهای تعویض روغن
 )jتنظیم مجدد فشار باد الستیک
 )kمحدودکننده سرعت
 )lزمان.
 )mاطالعات دمای بیرونی
برای اطالع از نمونههای مربوط به صفحه نمایش،
به جدول صفحات بعدی مراجعه کنید.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار 1
دکمه انتخاب صفحه نمایش 2

دکمه  2را به صورت مکرر فشار داده تا بتوانید
اطالعات زیر را مرور کنید.
 )aثبت مسافت طی شده کلی
 )bثبت مسافت طی شده در سفر
 )cسوخت مصرف شده
 )dمتوسط مصرف سوخت
 )eمصرف سوخت کنونی
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ریست کردن مسافت طی شده در سفر

برای ریست کردن مسافت طی شده ،صفحه
نمایش باید عملکرد کیلومترشمار سفری را نشان
دهد.
برای ریستکردن (صفر کردن) کیلومترشمار
سفری ،دکمه  2را فشار داده و نگه دارید.

كامپيوتر داخلی ()2/6

نمایش اطالعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

توضيح چند مقدار در تنظيم مجدد
پس از فشردن دكمه تنظيم مجدد ،هر چه قدر
مسافت بيشتري رانندگي كنيد ،مقاديري كه
متوسط مصرف سوخت ،محدوده و متوسط سرعت
ت و مورد اعتماد خواهند
را نشان ميدهند ،بيشتر ثاب 
بود.
پس از فشردن دكمه تنظيم مجدد ،در چند
كيلومتر اول متوجه خواهيد شد كه همانطور كه
مسافتي را رانندگي ميكنيد محدوده كيلومتر نيز
افزايش مييابد .در اين محدوده ،متوسط مصرف
سوخت از آخرين باري كه دكمه تنظيم مجدد را
فشار داده باشيد ،در نظر گرفته ميشود .بنابراين،
مصرف سوخت كاهش مييابد اگر:
 خودرو متوقف شود، موتور به دماي عملكرد خود برسد (پس ازفشار دادن دكمه تنظيم مجدد ،موتور سرد
شود)،
 هنگام رانندگي از ناحيه شهري و دارايساختمان به جادههای برونشهری.
بنابراين ،اگر متوسط مصرف سوخت كاهش
يابد ،مسافت قابل پیمایش افزايش خواهد يافت.

هنگام توقف خودرو و كار كردن موتور در دورآرام ممكن است متوجه افزايش متوسط مصرف
سوخت شويد.
اين شرايط به دليل اينكه در كامپيوتر سفري،
سوخت مصرفي در مدت كار كردن موتور در
دور آرام محاسبه ميشود ،امري عادي است.
تنظيم مجدد پارامترهاي سفري به صورت دستي:

پس از نشان دادن يكي از پارامترهاي سفري در
صفحه نمايش ،دكمه  2را تا زمانيكه صفحه
نمايش مجددا ً تنظيم شود ،فشار دهيد.

تنظيم مجدد پارامترهاي سفري به طور اتوماتيك:

در صورت افزايش بيش از حد ظرفيت يكي از
حافظهها ،تنظيم مجدد به صورت اتوماتيك انجام
ميگيرد.
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كامپيوتر داخلی ()3/6

نمایش اطالعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

نمونههای انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه 2
صفحه نمایش B
صفحه نمایش A

توضیح صفحه نمایش

 )aثبت مسافت طی شده كلي.

 )bثبت مسافت طی شده در سفر.
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-

 )cسوخت مصرف شده از آخرين باري كه دكمه تنظيم مجدد فشرده شده
است.

-

 )dمتوسط مصرف سوخت از آخرين باري كه دكمه تنظيم مجدد فشرده
شده است.
اين مقدار پس از  400متر رانندگي و در نظر گرفتن مسافت طي شده و
سوخت مصرفي از آخرين فشردن دكمه تنظيم مجدد ،نمايش داده ميشود.

كامپيوتر داخلی ()4/6

نمایش اطالعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

نمونههای انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه 2
صفحه نمایش B
صفحه نمایش A

توضیح صفحه نمایش

-

 )eمصرف سوخت کنونی.
این مقدار بعد از رسیدن به سرعت تقریبی  30km/hنمایش داده میشود.

-

محدوده پیشبینی شده به همراه سوخت باقيمانده.
در اين محدوده ،متوسط مصرف سوخت از آخرين فشردن دكمه تنظيم
مجدد ،در نظر گرفته ميشود .اين مقدار پس از حدود  400متر رانندگي
نمایش داده می شود.

)f

-

-

 )gمسافت طي شده از آخرين تنظيم مجدد تا کنون

 )hمتوسط سرعت از آخرين تنظيم مجدد تا کنون.
اين مقدار پس از حدود  400متر رانندگي نمايش داده ميشود.
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كامپيوتر داخلی ()5/6

نمایش اطالعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

نمونههای انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه 2
صفحه نمایش B
صفحه نمایش A

توضیح صفحه نمایش
 )jمسافت طی شده قبل از سرویس
برای مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی.
چند بخش وجود دارد:
مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی کمتر از  1000مایل بر
 چراغ هشدارروی صفحه نمایشگر به همراه پیام “ ”1000milesروشن میشود.
 چراغ هشدار مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی  0مایل بر روی صفحهنمایشگر به همراه پیام “ ”--- milesروشن میشود.
مسافت به محض رسیدن به  1000مایل یا کمتر با قرار گرفتن سوئيچ در
وضعیت روشن به مدت حدود  8ثانیه نمایش داده میشود.
خودرو هرچه سریعتر نیاز به تعویض روغن دارد.

نکته :بسته به خودرو ،مسافت قبل از تعویض روغن بسته به نوع رانندگی (رانندگی مستمر با سرعت پایین ،مسافتهای کوتاه ،قرار دادن بیش از حد موتور در دور آرام ،یدک
کشیدن و غیره) متفاوت است .مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی نیز میتواند در بعضی شرایط سریعتر از مسافت واقعی کم شود.
سررسید تعویض روغن از برنامه تعمیر و نگهداری خودرو مستقل است :لطفاً به برگه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.
تنظیم مجدد :برای تنظیم مجدد مسافت مانده تا تعویض روغن بعدی ،دکمه  resetرا برای حدود  10ثانیه فشار داده و نگه دارید تا صفحه نمایش محدوده را بهصورت
دائم نشان دهد.
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كامپيوتر داخلی ()6/6

نمایش اطالعات زیر به تجهیزات خودرو و کشور مربوطه بستگی دارد.

نمونههای انتخاب صفحه نمایش با فشردن مکرر دکمه 2
صفحه نمایش B
صفحه نمایش A

توضیح صفحه نمایش
 )jتنظیم مجدد فشار باد الستیک.
لطفاً به مبحث “تنظیم مجدد فشار باد الستیک” در فصل  2مراجعه کنید.
 )kکروز کنترل و محدودکننده سرعت توصیه شده (در صورت فعال شدن).
لطفاً به مبحث “کروز کنترل” و “محدودکننده سرعت” فصل  2مراجعه کنید.
 )lزمان.

 )mدمای بیرونی.
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غربيلك فرمان ،فرمان هيدروليك (با نیروی کمکی)
فرمان هيدروليك (با نیروی کمکی)
هنگام روشن بودن موتور و توقف خودرو ،غربيلك
فرمان را در حالت قفل كامل ترك نكنيد .اين عمل
موجب صدمه به پمپ غربيلك فرمان ميشود.
هنگام خاموش بودن موتور ،يا در صورت وجود
نقص در سيستم ،هنوز امكان چرخاندن غربيلك
فرمان وجود دارد .اما نيروي بيشتري براي اين كار
الزم است.

تنظيم غربيلك فرمان
بسته به مدل خودرو ،موقعيت غربيلك فرمان
قابل تنظيم است.
اهرم  1را بلند كرده و غربيلك فرمان را در موقعيت
مورد نظر قرار دهيد؛ براي قفل كردن غربيلك فرمان
در محل خود اهرم را باال بكشيد.
از قفل شدن صحيح غربيلك فرمان اطمينان حاصل
كنيد.
به داليل ايمني ،فقط هنگام توقف
خودرو ،غربيلك فرمان را تنظيم
نماييد.
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هرگز هنگام رانندگي در سراشيبي،
سوييچ را در موقعيت ( )offخاموش
قرار ندهيد ،و در شرايط عادي
رانندگي نيز از اين عمل اجتناب كنيد (سيستم
كمكي فرمان عمل نمیکند).

ساعت
دکمه  1را فشار داده و نگه دارید تا وارد تنظیمات
ساعت شوید.
در زمانیکه فقط ساعت چشمک میزند ،دکمه 1
را بر روی ساعت موردنظر فشار دهید تا اعداد آن
را تغییر دهید.
دکمه  1را فشار داده و نگه دارید تا وارد تنظیمات
دقیقه شوید.
در زمانیکه فقط دقیقه چشمک میزند ،دکمه  1را
فشار دهید تا اعدد آن را تغییر دهید.
برای تأیید ،دکمه  1را فشار داده و نگه دارید.

تنظیم مجدد ساعت

نمایشگر A

با فشار دادن دکمه  1در صفحه نمایشگر “”Clock

نمایش داده میشود.

برای ایمنی خودتان ،توصیه میکنیم
در حال رانندگی ،ساعت را تنظیم
نکنید.

اگر منبع تغذيه برقي جدا شود (قطع باتري،
سيم منبع شكسته و غيره) ،تنظيم ساعت از بين
ميرود.
ً
از اين جهت ساعت بايد مجددا تنظيم شود.
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سيگنالهاي صوتي و نمايشي

بوق

انتهاي اهرم  1را فشار دهيد.
بسته به مدل خودرو ،يكي از نواحي  2را فشار
دهيد.

فالش زدن چراغهاي جلو

براي فالش زدن چراغهاي جلو ،دسته راهنما  1را
به سمت خود بكشيد.
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نشانگرهاي تغییر مسیر (چراغ راهنما)

دسته راهنما  1را به موازات غربيلك فرمان
حركت داده و در جهت مورد نظرتان بچرخانيد.

حالت یک لمس ()one - touch
هنگام رانندگي ،براي بازگشت اتوماتيك دسته
راهنما به موقعيت اوليه خود ،غربيلك فرمان
معموالً به قدر كافي نميچرخد .در اين شرايط
و هنگام تغيير الين ،دسته راهنما را به صورت
دستی نگه داريد.
زمانيكه دسته راهنما آزاد شد ،به طور اتوماتيك
به موقعيت اوليه خود بازميگردد و سه بار
چراغهای راهنما چشمک خواهند زد.

چراغهاي هشدار خطر

	كليد  3را فشار دهيد.
اين كليد به طور همزمان ،تمام چهار (چراغ
راهنما) نشانگر تغییر مسیر و چراغهاي نشانگر
جانبي را فعال ميكند.
از اين كليد فقط بايد در شرايط اضطراري استفاده
كنيد تا به رانندگان خودروهاي ديگر هشدار و
اطالع دهيد كه مجبور به توقف در ناحيه توقف
ممنوع يا غيرمنتظره شدهايد ،يا بايد تحت شرايط
خاصي رانندگي كنيد.

روشنایی بیرون خودرو و سيگنالهاي صوتی ()1/2
خاموش کردن چراغها

از موقعیت نورباال دسته راهنما  1را به سمت خود
بکشید ،سپس انتهای دسته دنده را بچرخانید تا
روبروی عالمت  2قرار

زمانیکه عالمت
بگیرد.
از موقعیت نورپایین انتهای دسته راهنما  1را بچرخانید
تا زمانیکه عالمت
بگیرد.

چراغهای کوچک
انتهای دسته راهنما  1را بچرخانید تا عالمت چراغ
کوچک روبروی عالمت  2قرار بگیرد.
چراغهای جلو نورپایین
انتهاي دسته راهنما  1را بچرخانيد تا این عالمت،
روبروي عالمت  2قرار بگيرد.
پس از آن يك چراغ نشانگر بر روي صفحه
نمايشگر (كيلومتر) روشن ميشود

روبروی عالمت  2قرار

چراغهاي جلو نورباال
پس از قرار دادن دسته راهنما  1در موقعيت نور پايين
(چراغهاي جلو) ،اهرم را به سمت خودتان حركت
دهيد .هنگام فعال شدن نور باالي چراغهاي جلو،
يك چراغ نشانگر بر روي صفحه نمايشگر روشن
ميشود .براي بازگشت به موقعيت نور پايين ،دسته
راهنما را مجددا ً به سمت خودتان بكشيد.
پيش از رانندگي در شب ،عملكرد صحيح تجهيزات برقي را بررسي كنيد و نور چراغهاي جلو را
تنظيم نماييد (در صورتي كه با وجود بارگيري معمول خودرو رانندگي نميكنيد) .عدم كدر يا
تار بودن چراغها (به وسيله آلودگي يا خاك ،گل ،برف يا اشيائي كه روي چراغ را ميپوشانند)
را بررسي كنيد.
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روشنایی بیرون خودرو و سيگنالهاي صوتی ()2/2
چراغهاي مه شكن جلو

حلقه وسط دسته راهنما  3را بچرخانيد تا عالمت
چراغ مه شكن روبروي عالمت  2قرار بگيرد.
چراغهاي مه شكن فقط در صورت روشن بودن
چراغهاي بیرونی فعال ميشوند .سپس يك چراغ
نشانگر بر روي صفحه نمايشگر روشن ميشود.
زماني كه به چراغهاي مه شكن نيازي نداريد آنها
را خاموش كنيد تا موجب ناراحتي دیگر رانندگان
نشويد.

عملکرد چراغهای روشنایی روز

(فقط چراغ جلو)
چراغهای روشنایی روز بهصورت اتوماتیک و
بدون عملی بر روی دسته راهنما همزمان با
استارت زدن موتور روشن شده و با خاموش شدن
موتور خاموش میشوند.
این چراغها هنگام روشن شدن نور پایین ،نور باال
و چراغهای کوچک غیرفعال میشوند.

آژير هشدار روشن بودن چراغ

اگر چراغها روشن بمانند ،هنگام باز بودن درب
راننده صدای هشدار بیپ به صدا درمیآید تا به
شما یادآوری کند که چراغها هنوز روشن هستند.
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چراغهاي مه شكن عقب
حلقه وسط دسته راهنما  3را بچرخانيد تا عالمت
چراغ مه شكن روبروي عالمت  2قرار بگيرد.
چراغهاي مه شكن فقط در صورت روشن بودن
چراغهاي بیرونی فعال ميشوند .سپس يك چراغ
نشانگر بر روي صفحه نمايشگر روشن ميشود.
زمانيكه به چراغهاي مه شكن نيازي نداريد آنها
را خاموش كنيد تا موجب ناراحتي دیگر رانندگان
نشويد.

خاموش كردن چراغهاي مه شكن
حلقه وسط دسته راهنما  3را مجددا ً بچرخانيد
تا عالمت چراغ مه شكن روبروي عالمت  2قرار
بگيرد.
پس از آن ،چراغ نشانگر مربوطه (كه در صفحه
نمايشگر روشن است) خاموش ميشود.
در صورت خاموش شدن چراغهاي بیرونی ،چراغهاي
مه شكن جلو و عقب نيز خاموش ميشوند.

تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو ()1/2
نمونههایی از موقعیتهای تنظیم کلید کنترل  Aطبق شرایط بارگیری

کلید کنترل A
4×2

4×4

فقط راننده یا به همراه سرنشین جلو

0

0

راننده به همراه سرنشین جلو و سه نفر سرنشین عقب

1

1

راننده همراه سرنشین جلو و سه نفر سرنشین عقب
به همراه بار

3

2

فقط راننده به همراه بار

4

3

از كليد كنترل  Aبراي تنظيم ارتفاع نور طبق
شرايط بارگيري خودرو استفاده نماييد.
كليد كنترل  Aرا خالف جهت عقربههاي
ساعت بچرخانيد تا ارتفاع نور پايينتر بيايد و با
چرخاندن در جهت عقربههاي ساعت ،ارتفاع نور
را افزايش دهيد.
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تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو ()2/2

تنظیم موقتی

درب موتور را باز کرده و عالمت  Bرا کنار یکی از
المپهای جلو پیدا کنید.
برای هر چراغ جلو با استفاده از یک پیچگوشتی،
پیچ  1را یکچهارم دور به سمت نشانهی نور
پایین ـ بچرخانید.
بعد از پایان یافتن رانندگیتان مجددا ً پیچ  1را
یکچهارم دور به سمت نشانه نور باال  +بچرخانید.
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هنگام رانندگی در سمت چپ با خودروهای فرمان
سمت چپ (یا بالعکس) راننده باید در طول سفر،
چراغها را تنظیم نماید.

شيشهشوي ،برف پاككن شيشه جلو ()1/2
برف پاككن شيشه جلو

پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت روشن ،دسته
راهنما  1را به سمت خود بكشيد.
اگر دسته راهنما را لحظه ای بكشيد ،عملكرد
يك دور رفت و برگشت برف پاككن به همراه
شيشهشوي شيشه جلو فعال ميشود.
با كشيدن طوالنيتر دسته راهنما ،عملكرد سه دور
رفت و برگشت برف پاككن به همراه شيشهشوي
شيشه جلو فعال ميشود.

برف پاككن شيشه جلو
پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت ( )onروشن،
دسته راهنما  1را به دور غربيلك فرمان بچرخانيد:
 Aموقعيت پارك (خاموش).
 Bبرف پاككن با دور متناوب.
بين هر حرکت ،برف پاككن به مدت چند
ثانيه مكث ايجاد ميشود.
 Cسرعت عادي برف پاككن.
 Dسرعت سريع برف پاككن.

هنگام كار بر روي محفظه موتور ،از
قرار داشتن پايه برف پاككن شيشه
جلو در موقعيت ( Aپارك یا خاموش)
اطمينان حاصل نماييد .خطر آسيب جسمي.

در آب و هواي بسيار سرد و يخبندان ،از عدم
چسبيدن و يخ زدگي تيغههاي برف پاككن
اطمينان حاصل كنيد (خطر داغ شدن بيش از
حد موتور).
شرايط تيغههاي برف پاككن را زير نظر بگيريد.
تيغه ها بايد به محض كاهش كيفيت تقريباً
سالي يكبار تعويض شوند .شيشه جلو را به طور
منظم تميز كنيد.
اگر پيش از خاموش كردن برف پاككن
شيشه جلو (موقعيت  ،)Aسوييچ را در موقعيت
خاموش قرار دهيد ،تيغههاي برف پاككن به
طور تصادفي در دورهاي رفت و برگشت خود
توقف خواهند كرد.
پس از قرار دادن مجدد سوييچ در موقعيت ()on
روشن ،دسته راهنما  1را به موقعيت  Aحركت
دهيد تا برف پاككن را در موقعيت پارك (توقف)
قرار بدهيد.
پيش از تماس با شيشه جلو (شستن
خودرو ،گرمكردن شيشه ،تميز كردن
شيشه جلو و غيره) دسته راهنما 1
را به موقعيت ( Aپارك یا خاموش) قرار بدهيد.
خطر آسيب جسمي و يا خسارت به خودرو.
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شيشهشوي ،برف پاككن شيشه جلو ()2/2
شيشهشوي  /برف پاككن شيشه عقب
حین قرار دادن سوئيچ در موقعیت ( )onروشن
انتهاي دسته راهنما  1را بچرخانيد تا عالمت برف
پاككن شيشه عقب با عالمت  2همراستا شود.
هنگامي كه دسته راهنما آزاد شود ،به موقعيت برف
پاككن شيشه عقب بازميگردد.

برف پاككن شيشه عقب
حین قرار دادن سوئيچ در موقعيت ( )onروشن،
انتهاي دسته راهنما  1را بچرخانيد تا عالمت
برف پاككن شيشه عقب با عالمت  2همراستا
شود.
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پيش از استفاده از برف پاككن شيشه عقب ،عدم
وجود مانع بر سر راه تيغه هاي برف پاككن را
بررسي كنيد.
در آب و هواي بسيار سرد و يخبندان ،از عدم
چسبيدن و يخ زدگي تيغههاي برف پاككن
اطمينان حاصل كنيد (براي اجتناب از خطر داغ
شدن بيش از حد موتور و برف پاک کن).
شرايط تيغههاي برف پاككن را زير نظر بگيريد.
تيغه ها بايد به محض كاهش كيفيت تقريباً سالي
يكبار تعويض شوند .شيشه جلو را به طور منظم
تميز كنيد.

پيش از تماس با شيشه جلو (شستن
خودرو ،گرمكردن شيشه ،تميز
كردن شيشه جلو و غيره) دسته
راهنما  1را به موقعيت ( Aپارك یا خاموش)
قرار بدهيد .خطر آسيب جسمي و يا خسارت
به خودرو.

مخزن سوخت ()1/3

مدل بنزینی و دیزلی

ظرفیت قابل استفاده مخزن سوخت :حدود  50لیتر
بسته به مدل خودرو ،برای باز کردن درپوش باک
سوخت  ،Aانگشت خود را در دهانه  Bقرار داده و
درپوش را بکشید.
برای بستن درپوش باک سوخت ،آن را با دست
تا حد ممکن فشار دهید .بسته به مدل خودرو،
درپوش مخزن  1با استفاده از سوئیچ خودرو
(کلید) باز میشود و یا اینکه با نوار پالستیکی
درپوش که به خودرو متصل است آن را باز کنید.
برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد پر کردن
مخزن سوخت ،لطفاً به مبحث “سوختگیری
خودرو” مراجعه کنید.

از نگهدارنده درپوش  3بر روی درپوش مخزن
سوخت برای نگه داشتن درپوش به هنگام پر
شدن مخزن سوخت استفاده میشود.
بسته به مدل خودرو ،اهرم  2را باال بکشید تا
درپوش باک سوخت  Aباز شود .سپس درپوش
باک سوخت  1را باز کنید.

درپوش باك سوخت :بستگي
به مدل خودرو دارد .اگر بايد
درپوش را تعويض كنيد ،اطمينان
يابيد كه درپوش جديد با مدل درپوش
قبلي يكي باشد .جهت اين كار با نمایندگی
مجازنگین خودرو تأييد تماس بگيريد.
هرگز درپوش را نزديك منبع حرارت يا شعله
آتش قرار ندهيد.
ناحيه مخزن سوخت را با شوينده فشار قوي
شستشو ندهيد.
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مخزن سوخت ()2/3

درجه سوخت

هميشه از سوخت درجه باال (با كيفيت) و مطابق
با مقررات هر كشوري كه در آن رانندگي ميكنيد
استفاده كنيد .سوخت مورد نظر بايد با مشخصات
ذكر شده روي برچسب  Cداخل درپوش مخزن
سوخت مطابقت داشته باشد.
براي اطالع از جزئيات بيشتر به فصل  ،6مبحث
“مشخصات موتور” مراجعه كنيد.

مدل بنزيني
استفاده از بنزين بدون سرب الزامي است .درجه
اكتان ( )RONبايد با مشخصات ذكر شده روي
برچسب  Cداخل درپوش مخزن سوخت مطابقت
داشته باشد.
مدل ديزلي
استفاده از سوخت ديزل مطابق با مشخصات
ذكر شده روي برچسب  Cداخل درپوش مخزن
سوخت ،الزامي است.
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خودروهاي مجهز به سوخت حاوي اتانول
هميشه از بنزين بدون سرب يا سوخت حاوي
حداكثر  85درصد اتانول ( )E85استفاده كنيد.
در آب و هواي بسيار سرد ،ممكن است استارت
موتور بسيار دشوار يا غيرممكن باشد.
توجه :اين نوع سوخت ممكن است مصرف سوخت
را افزايش دهد.

در صورت تغيير سوخت بايد موتور را تنظيم نماييد،
اين عمل ممكن است موجب بروز مشكالتي جزئي
به مدت چند دقيقه (صرف مدت زمان بيشتر براي
استارت زدن ،قطع جريان برق (كاهش عملكرد) و
غيره) شود.
حتي مقدار كمي از بنزين (بدون
سرب يا اتانول  )E85را با سوخت
ديزل تركيب نكنيد .در صورت عدم
مطابقت خودرويتان با سوخت حاوي اتانول ،از
اين سوخت خاص استفاده نكنيد.
از اضافه كردن مواد افزودني به سوخت خودرو
اجتناب كنيد ،در غيراينصورت موجبات صدمه
به موتور را فراهم ميآوريد.

مخزن سوخت ()3/3

سوختگيري

نازل پمپ سوختگيري را براي باز كردن سوپاپ
وارد كنيد و پيش از راه اندازی پمپ براي
سوختگيري ،آن را كام ً
ال داخل گلویی باک
جاسازي نماييد (خطر پاشيدن سوخت به اطراف).
نازل را در تمام مدت عملكرد سوختگيري
در همين موقعيت نگه داريد .در پايان مرحله
سوختگيري پس از قطع شدن اتوماتيك پمپ
سوختگيري ،امکان دو بار ادامه سوختگيري
(به علت وجود هوا) وجود دارد.
در طول سوختگيري ،از عدم ورود آب به داخل
مخزن سوخت اطمينان حاصل كنيد .سوپاپ و
اطراف آن بايد تميز بماند.

خودروهای مجهز به عملکرد روشن و خاموش

برای سوختگیری ،موتور باید خاموش شود (نه
در حالت آماده بهکار) :موتور را خاموش کنید
(برای اطالع از جزئیات بیشتر به مبحث “روشن
و خاموش کردن موتور” فصل  2مراجعه کنید).

مدلهاي بنزینی
استفاده از بنزين سربدار به سيستم ضد آلودگي
صدمه وارد كرده و منجر به باطل شدن گارانتي
ميگردد.
براي اطمينان از عدم سوختگيري با بنزين سرب
دار ،گلويي مخزن سوخت دارای یک نوع بازدارنده
(الیه ای از سوخت جامد) است که تنها اجازه ورود
نازل بنزین بدون سرب را میدهد.

استشمام مداوم بوی بنزین
در صورت استشمام بوي مداوم بايد
اقدامات زير را انجام دهيد:
 به محض مناسب بودن شرايط ترافيكي،خودرو را متوقف كرده و سوييچ را در
موقعيت خاموش قرار دهيد؛
 چراغهاي هشدار خطر را روشن كنيد و ازسرنشينان خود بخواهيد تا خودرو را ترك
كرده و در جايي دور از ترافيك بمانند؛
 -با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگيريد.
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عملکرد موتور ،سوييچ خودرو

قرار داشتن سوييچ در موقعيت روشن M

مدل بنزيني

در صورت قرار داشتن سوييچ در موقعيت روشن:
 مدل بنزيني :ميتوانيد موتور را استارت بزنيد. مدل دیزلی :موتور در حالت پيش گرمكنقرار ميگيرد.

در  600مايل ( 1000كيلومتر) نخست ،با سرعت بيش
از  )130km/h( 78mphبا سنگينترين دنده ،يا
 3000تا  3500دور موتور ( )rpmرانندگي نكنيد.
شما فقط ميتوانيد پس از تقريباً  1800مايل (3000
كيلومتر) انتظار عملكردي عالي از خودرويتان داشته
باشيد.
فواصل تعمير و سرويس :به كتابچه تعمير و نگهداري
خودرو مراجعه كنيد.

موقعيت استارت D

اگر موتور با اولين استارت روشن نشود ،پيش از
استارت زدن مجدد ،بايد سوئیچ را به موقعيت
عقب بچرخانيد.
به محض روشن شدن موتور ،سوئیچ را رها كنيد.

مدل ديزلي

در  1000مايل ( 1500كيلومتر) نخست ،با سرعت
 )130km/h( 80mphبا سنگینترین دنده یا 2500
دور موتور ( )rpmرانندگی نکنید .پس از تكميل اين
مسافت ميتوانيد با سرعت بيشتري رانندگي كنيد،
با اين وجود فقط ميتوانيد پس از حدود 3600
مايل ( 6000كيلومتر) انتظار عملكردي عالي از
خودرويتان داشته باشيد.
هنگام سرد بودن موتور ،به سختي (ناگهانی) پدال
گاز را فشار ندهيد و از باال رفتن بيش از حد دور
موتور جلوگيري كنيد.
فواصل تعمير و سرويس :به كتابچه تعمير و
نگهداري خودرو مراجعه كنيد.
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موقعيت توقف و قفل فرمان St

قفل كردن :سوئیچ را خارج كرده و غربيلك فرمان
را تا قفل شدن ستون فرمان بچرخانيد.
باز كردن :سوئیچ و غربيلك فرمان را كمي
بچرخانيد.

موقعيت تجهيزات جانبي A

هنگام قرار داشتن سوييچ در موقعيت خاموش،
عملكرد هرگونه تجهيزات جانبي (اعم از راديو و
غيره) ادامه مييابد.

برای خودروهای دنده اتوماتیک

برای اطالع از جزئیات بیشتر به مبحث “دنده
اتوماتیک” فصل  2مراجعه کنید.

روشن ،خاموش كردن موتور ()1/4

استارت زدن (روشن كردن) موتور

در شرايط آب و هوايي بسيار سرد (دماي  20درجه
سانتيگراد زیر صفر) :به دليل آسانتر بودن استارت
موتور در اين شرايط ،پيش از استارت زدن ،سوئيچ
را به مدت چند ثانيه در موقعيت روشن قرار دهيد.
هنگام استارت موتور ،اگر دماي محيط بيرون به
شدت پايين است ( 10درجه سانتيگراد زیر صفر):
پدال كالچ را پايين نگه داريد تا موتور روشن شود.
در اين حالت ،از عدم فعال بودن سيستم ايموباليزر
موتور اطمينان حاصل نماييد .به فصل  ،1مبحث
“ايموباليزر موتور” مراجعه كنيد.

تزريق بنزين (موتور بنزيني)
 بدون فشردن پدال گاز ،كليد خودرو را بهموقعيت استارت بچرخانيد.
 به محض روشن شدن (استارت) موتور ،كليد رارها كنيد.
تزريق ديزل (موتور ديزلي)

سوئیچ را به موقعيت “روشن”  Mبچرخانيد ،و تا
خاموش شدن چراغ هشدار پيش گرمكن ،اين
موقعيت را حفظ كنيد .بدون فشردن پدال گاز،
كليد خودرو را به موقعيت استارت  Dبچرخانيد.
به محض روشن شدن (استارت) موتور ،سوئیچ را
رها كنيد.

2-3

روشن ،خاموش کردن موتور ()2/4

خودروهای مجهز به دنده اتوماتیک

قبل از روشن کردن ،اهرم دنده را به موقعیت پارک
( )Pحرکت دهید.
برای اطالع از جزئیات بیشتر به مبحث “دنده
اتوماتیک” فصل  2مراجعه کنید.

خاموش کردن موتور

درحالیکه موتور درجا کار میکند ،سوئيچ را به
موقعیت خاموش “ ”St” “Stopبرگردانید.

نکته مهم
بسته به خودرو ،تجهیزات جانبی (مانند رادیو)
هنگام خاموش کردن خودرو یا هنگام باز شدن
درب راننده یا قفل شدن دربها متوقف میشوند.

در مكانهايي كه مواد قابل اشتعال يا
موادي مانند علف يا برگ وجود دارند
و ممكن است با سيستم اگزوز داغ
تماس پيدا كنند ،خودرو را پارك نكرده و موتور را
نیز روشن نكنيد.
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مسئولیتهایراننده

هرگز خودرو را با وجود حیوانات،
کودکان یا بزرگساالن ناتوان ،حتی
برای مدت کوتاهی بدون مراقبت ترک نکنید.
آنها ممکن است با روشن کردن موتور ،فعال
کردن تجهیزاتی مانند شیشه باالبر برقی یا قفل
کردن دربها ،خود یا دیگران را در معرض خطر
قرار بدهند .عالوه بر این در هوای بسیار گرم یا
آفتابی لطفاً به خاطر داشته باشید دمای اتاق
سرنشین بهسرعت باال میرود.
هیچوقت قبل از توقف کامل ،خودرو را خاموش
نکنید .خاموش کردن خودرو تجهیزات کمکی:
ترمزها ،فرمان و غیره را غیرفعال میکند.
غربیلک فرمان هنگام خارج کردن سوئيچ قفل
میشود.
خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد.

روشن ،خاموش کردن موتور ()3/4
روشن کردن موتور با استفاده از دکمه ریموت در
شرایط زیر عمل میکند:
 قرار داشتن دنده در موقعیت خالص برایگیربکس دستی یا ترتیبی؛
 قرار داشتن دنده در موقعیت پارک ( )pبرایگیربکس اتوماتیک؛
 سوئيچ در موقعیت ( )offخاموش بوده و هیچکلیدی وارد سوئیچ استارت نشده باشد؛
 درب موتور بسته باشد؛ تمام دربها و درب پشتی هنگام ترک خودروبسته و قفل باشند.

روشنکردنموتوربااستفادهازدکمهریموت

فعالسازی
در صورت مجهز بودن خودرو ،دکمه باز کردن
قفل  1را برای مدت کوتاهی فشار دهید ،سپس
دکمه روشن کردن از راه دور  3را دوبار و هر بار
 3ثانیه فشار دهید.
عملکرد
این عمل اجازه روشن کردن موتور با استفاده از
دکمه ریموت را میدهد.
برای این کار ،دکمه قفل  2را فشار داده و پس از
آن دکمه روشن کردن از راه دور  3را برای مدت
 3ثانیه فشار دهید.

این عملکرد همچنین به شما اجازه برنامهدهی
به موتور برای روشن شدن و گرم کردن یا تهویه
قسمت سرنشینان تا  24ساعت قبل از استفاده از
خودرو را میدهد.
این تنظیمات و برنامهدهی با استفاده از یک صفحه
نمایش چند رسانهای  4صورت میگیرد :برای
اطالع از جزئیات بیشتر به بخش دستورالعملهای
چندرسانهای مراجعه کنید.

توصیه ویژه برای خودروهایی که از عملکرد
“بیدارباش هر  2ساعت” استفاده میکنند.
درصورتیکه از این عملکرد دو روز متوالی
استفاده میکنید ،باید بین دو استفاده حداقل
 10دقیقه خودرو را برانید .خطر خرابی روغن
وجود دارد.
لطفاً به دستورالعملهای چند رسانهای خودرو
مراجعه کنید.
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روشن ،خاموش کردن موتور ()4/4
از دکمه ریموت روشن کردن موتور یا برنامهدهی در شرایط زیر استفاده نکنید.
 خودرو در گاراژ یا مکانی سربسته باشد.خطر مسمومیت یا خفگی بر اثر گازهای خروجی

 خودرو به وسیله کاور محافظتی پوشیده شده است.خطر آتشسوزی

 درب موتور باز است یا قب ًال باز شده است.

خطر سوختگی یا آسیب جدی
بسته به کشور مربوطه ،استفاده از دکمه ریموت روشن کردن موتور یا برنامهدهی آن میتواند توسط قانون ممنوع شده باشد.
قبل از استفاده از این عملکرد ،قوانین کشور مربوطه را بررسی کنید.
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عملکرد روشن و خاموش کردن ()1/3
این سیستم کاهش مصرف سوخت را فعال کرده و
گازهای گلخانهای را کم میکند.
این سیستم همزمان با روشن شدن خودرو بطور
اتوماتیک فعال میشود.
هنگام رانندگی ،سیستم وقتی که خودرو ساکن
است (ترافیک ،چراغ راهنمایی و غیره) موتور را در
حالت آماده به حرکت قرار میدهد.

شرایط حالت آماده بهکار موتور

خودرو از محل پارک شده حرکت کرده است؛

برای گیربکس اتوماتیک و ترتیبی:

 گیربکس در موقعیت حرکت ( ،)Dدستی ( )Mیاخالص ( )Nباشد؛
و
 پدال ترمز فشار داده شده باشد (با فشار زیاد)؛و
 پدال گاز فشار داده نشده باشد؛و
 سرعت خودرو برای مدت حدود یک ثانیه صفرباشد.
موتور در صورت انتخاب موقعیت پارک ( )Pیا خالص
( )Nو درگیر کردن ترمز دستی و رها کردن ترمز در
موقعیت آماده بهکار باقی میماند.

برای گیربکس دستی:

 گیربکس در موقعیت خالص ()Nو
 -پدال کالچ رها شده باشد

روشن شود ،بدین
اگر چراغ هشدار
معنی است که پدال کالچ کام ً
ال رها نشده است؛
و
 سرعت خودرو کمتر از ( 3km/h )7mphباشد.روی صفحه
در همه خودروها،چراغ هشدار
نمایشگر ظاهر شده تا به شما اعالم کند چه زمانی
موتور در حالت انتظار قرار دارد.
تجهیزات خودرو هنگام در حالت آماده بهکار موتور
فعال باقی خواهند ماند.

درصورتیکه از خودرو خارج شوید ،صدای بیپ
به شما یادآوری میکند که موتور در حالت
انتظار بوه و خاموش نشده است.

موتور باید قبل از خاموش شدن از
خودرو خاموش شود (لطفاً به قسمت
“روشن ،خاموش کردن موتور”
مراجعه کنید).
هنگامیکه موتور در حالت آماده
بهکار است خودرو را ثابت نگه دارید
(توسط چراغ هشدار
صفحه نمایشگر نشان داده میشود).

در صورت متوقف بودن موتور در حالیکه سیستم
در حال اجرا است ،فشار دادن پدال کالچ آن را
دوباره روشن میکند.

در

هنگامیکه موتور در حالت آماده
بهکار است سیستم کمکی ترمز
دیگر فعال نخواهد بود.
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عملکرد روشن و خاموش ()2/3

جلوگیری از قرار گرفتن موتور در حالت
آماده بهکار

در مواقع خاص ،برای مثال هنگام نزدیک شدن به
تقاطع ،امکان نگه داشتن موتور در حالت روشن
برای آماده حرکت سریع بودن وجود دارد.

گیربکس اتوماتیک و ترتیبی
خودرو را بدون فشار دادن زیاد ترمز ثابت نگه دارید.
گیربکس دستی
پدال کالچ را فشار داده و نگه دارید.

شرایط خروج از حالت آماده بهکار

برای گیربکس اتوماتیک یا ترتیبی:
 پدال ترمز رها شده ،موقعیت  Dیا  Mدرگیرشود یا،
 پدال ترمز رها شده و اهرم دنده در موقعیتخالص  Nو ترمز دستی درگیر نباشد ،یا
 پدال ترمز فشار داده شده ،موقعیت  Nو ترمزدستی درگیر شده باشند ،یا
 موقعیت دنده عقب ( )Rانتخاب شود ،یا پدال گاز فشار داده شود.برای گیربکسهای دستی:
 گیربکس در حالت خالص و پدال کالچ کمیفشار داده شده است ،یا
 -موتور در دنده بوده و پدال کالچ فشار داده شود.

هنگام سوختگیری ،موتور باید خاموش باشد
(نه در حالت آماده بهکار) :همیشه موتور
را خاموش کنید (لطفاً به مبحث “روشن،
خاموش کردن موتور” مراجعه کنید).
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هنگام انجام هر عملی در محفظه
موتور ،عملکرد روشن و خاموش را
غیرفعال کنید.

شرایط جلوگیری از قرار گرفتن موتور
در حالت آماده بهکار

شرایط خاصی از حالت آماده بهکار موتور
جلوگیری میکند و شامل موارد زیر میباشد:
 دنده عقب درگیر باشد؛ درب موتور قفل نشده باشد؛ دمای بیرون خیلی پایین یا خیلی باال باشد(کمتر از  0 °Cیا بیشتر از )30 °C؛
 باتری به اندازه کافی شارژ نشده است؛ در صورت موجود بودن خودرویی که در حالت“قفل  ”4WDاست (لطفاً قسمت “دنده”)4WD( :
در فصل  2را مطالعه کنید)؛
 برای خودروهایی با گیربکس اتوماتیک یاترتیبی درصد شیب تقریباً  ٪12میباشد؛
 دمای موتور خیلی پایین باشد؛ سیستم ضدآلودگی مورد نیاز باشد؛یا
 ...روی صفحه نمایشگر روشن
چراغ هشدار
شده تا در دسترس نبودن حالت آماده بهکار
موتور را اعالم کند.

عملکرد روشن و خاموش ()3/3
ویژگی راهاندازی مجدد اتوماتیک موتور
تحت شرایط خاصی موتور میتواند خودش را
مجددا ً راهاندازی کند تا راحتی و امنیت شما را
تضمین کند.
این عمل میتواند زمانی اتفاق بیفتد که:
 دمای بیرون خیلی باال یا خیلی پایین باشد(کمتر از  0 °Cیا بیشتر از )30°C؛
 باتری به میزان کافی شارژ نشده باشد؛ سرعت خودرو بیشتر از (5km/h )3mph(سرپایینی و غیره) باشد؛
 فشار مکرر پدال ترمز یا نیاز به سیستم ترمزگیری؛... -

سیستم با هر بار روشن شدن موتور مجددا ً فعال
میشود (به مبحث “روشن ،خاموش کردن موتور”
در فصل  2مراجعه کنید).

نقص در عملکرد

هنگامیکه چراغ هشدار  2در روی کلید  1روشن
میشود ،سیستم غیرفعال میباشد.
لطفاً با نمایندگیهای مجاز نگینخودرو تماس
بگیرید.

غیرفعال /فعال کردن عملکرد

دکمه  1را برای غیرفعال کردن عملکرد فشار
دهید .چراغ هشدار  2بر روی کلید روشن میشود.
فشار دادن دوباره آن کلید مجددا ً عملکرد را فعال
میکند .چراغ هشدار  2بر روی کلید  1خاموش
میشود.
نکته :برای بعضی از این شرایط راهاندازی مجدد
اتوماتیک در صورت باز بودن درب جلو انجام
نخواهد شد.

نکته :هنگامیکه موتور در حالت انتظار قرار
دارد ،فشار دادن کلید  1موتور را مجددا ً راهاندازی
میکند.

موتور باید قبل از خارج شدن از
خودرو خاموش شود (لطفاً به قسمت
“روشن ،خاموش کردن موتور”
مراجعه کنید).
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خصوصيات خاص مدلهاي بنزيني
در شرايط عملكردي زير:
 رانندگي به مدتي طوالني در صورت روشنبودن چراغ هشدار پايين بودن سطح سوخت؛
 استفاده از بنزين سرب دار؛ استفاده از روغن يا افزودنيهاي سوخت غيرمجاز.يا نقص در عملكرد مانند:
 نقص در سيستم استارت موتور ،اتمام سوختيا قطع شدن شمعها كه منجر به عمل نكردن
جرقه و استارت يا قطع جريان برق (خفه کردن
موتور) به هنگام رانندگي ميشود؛
 از دست رفتن قدرت موتور،موجب داغ شدن بيش از حد مبدل (كانورتور)
كاتاليزوري شده و از كيفيت آن ميكاهند .که این
امر به طور جبرانناپذيري به موتور صدمه زده و
در اثر حرارت نيز موجب صدمه به خودرو ميشود.

2-10

اگر متوجه هر كدام از نقصهاي فوق شدهايد ،در
اولين فرصت ممكن خودرو را براي تعميرات مورد
نياز به نگين خودرو ،نمايندگي رسمي رنوي فرانسه
در ايران بسپاريد.
با مراجعه به نگين خودرو ،نمايندگي رسمي رنوي
فرانسه در ايران و بررسي خودرو در فواصل منظم
طبق كتابچه تعمير و نگهداري ،ميتوان از بروز
اينگونه نقصها جلوگيري نمود.

مشكالت استارت (روشن کردن)

براي جلوگيري از صدمه ديدن مبدل (كانورتور)
كاتاليزوري ،بدون شناسايي و برطرف كردن نقص
استارت( ،با استفاده از دكمه استارت ،يا با هل دادن
يا بكسل كردن خودرو) به روشن كردن موتور ادامه
ندهيد.
اگر موفق به شناسايي نقص مورد نظر نشدهايد ،به
استارت زدن موتور ادامه ندهيد ،و با نگين خودرو،
نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس
بگيريد.

در مكانهايي كه مواد قابل اشتعال
يا موادي مانند علف يا برگ وجود
دارند و ممكن است با سيستم اگزوز
داغ تماس پيدا كنند ،خودرو را پارك نكرده و
موتور را نیز روشن نكنيد.

خصوصيات خاص مدلهاي ديزلي

دور موتور ديزلي

موتورهاي ديزلي مجهز به يك پمپ انژکتوری
هستند كه صرفنظر از دنده انتخابي ،از باال رفتن
دور موتور جلوگیری میکند.

روشن شوند،
و
اگر چراغهاي هشدار
در اولين فرصت ممكن با نگين خودرو ،نمايندگي
رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد.
هنگام رانندگي ،بسته به درجه سوخت مورد استفاده،
ممكن است دود سفيد از اگزوز خارج شود.
اين امر به دليل تميز شدن اتوماتيك فيلتر ذرات
اگزوز ميباشد ،و بر عملكرد خودرو تأثيري نميگذارد.

اقدامات احتياطي در زمستان

براي اجتناب از بروز نقص در آب و هواي يخبندان:
 از شارژ كامل و هميشگي باتري خودرو اطمينانحاصل كنيد؛
 براي اجتناب از متراكم شدن بخار آب وجمعشدن آن در ته مخزن ،هميشه مخزن ديزل
را نسبتاً پر نگه داريد.

اتمام سوخت

اگر مخزن سوخت كام ً
ال تخليه شده باشد ،سيستم
بايد پس از سوختگيري مجدد ،آمادهسازي شود:
پيش از استارت مجدد موتور به بخش  ،1مبحث
“مخزن سوخت” مراجعه نماييد.

مكانهايي كه مواد قابل اشتعال يا
موادي مانند علف يا برگ وجود دارند
و ممكن است با سيستم اگزوز داغ
تماس پيدا كنند ،در اینصورت خودرو را پارك
نکنید و یا موتور را روشن نكنيد.
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توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()1/5
مصرف سوخت براساس روشهای استاندارد و
قانونی استوار است .از آنجا که این قوانین برای
همه تولیدکنندگان یکسان است ،به خودروها
اجازه میدهد تا با خودورهای دیگر مقایسه شوند.
میزان مصرف در لحظه به شرایط استفاده از خودرو،
تجهیزات نصب شده و سبک رانندگی راننده بستگی
دارد.
بسته به مدل خودرو ،چندین عملکرد وجود دارد
که شما را قادر میسازد تا مصرف سوخت خود را
کاهش دهید:
 شمارنده دور موتور؛ نشانگر تغییر دنده؛ حالت اقتصادی ( )ECOکه توسط دکمه ECOفعال میشود.

نشانگر تغییر دنده 1
برای دستیابی به میزان بهینه مصرف سوخت،
یک چراغ بر روی صفحه نمایشگر روشن میشود
تا به شما بهترین زمان تعویض دنده را اطالع
دهد:
تعویض دنده به دنده باالتر (دنده سبک)؛
تعویض دنده به دنده پایینتر (دنده سنگین).
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توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()2/5

حالت اقتصادی ECO

حالت  ECOیک عملکرد است که مصرف سوخت
را بهینه میکند .این حالت بر روی قطعات
مصرفکننده سوخت مانند موتور کار میکند.
فعالسازی عملکرد
دکمه  3را فشار دهید.
چراغ نشانگر

 2بر روی صفحه نمایشگر

روشن شده تا فعالسازی را تأیید کند.

حین رانندگی ،امکان لغو موقتی حالت ECO

برای افزایش کارایی موتور وجود دارد.
برای این کار ،پدال گاز را کام ً
ال تا انتها فشار
دهید.
حالت  ECOوقتی شما فشار را از پدال گاز کم
کنید مجددا ً فعال میشود.
غیرفعال کردن عملکرد
دکمه  3را فشار دهید.
چراغ نشانگر

 2بر روی صفحه نمایشگر

روشن شده و غیرفعال شدن را تأیید میکند.
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توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()3/5
-

-

توصیه رانندگی ،رانندگی اقتصادی

عملکرد
 به جای اینکه اجازه دهید موتور در حالت ثابتگرم شود ،در چند مایل اول با احتیاط رانندگی
کنید تا موتور به دمای عادی خود برسد.
 سرعت پرهزینه است. رانندگی با تغییر سرعتهای متوالی (اسپرت)مصرف سوخت را باال میبرد :با فشار پای راست
آهسته رانندگی کنید.
 در هنگام تعویض دنده از باال بردن بیش ازحد دور موتور خودداری نمایید..
همیشه از سبکترین (دنده باال) دنده ممکن
استفاده کنید.
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از سرعتگیریهای ناگهانی پرهیز کنید.
تا حد امکان ترمز نکنید ،در صورت مواجه شدن
با مانع یا دستانداز میتوانید بهراحتی با رها
کردن پدال گاز آن را رد کنید.
هنگام باال رفتن از تپه سرعت خودرو را
یکنواخت نگه ندارید ،بیش از حد لزوم گاز
ندهید .پاهای خود را در همین موقعیت بر روی
پدال گاز نگه دارید.
در خودروهای امروزی پیش از خاموش کردن
موتور ،دوبار رها کردن پدال کالچ (خالص
کردن) و گاز دادن لزومی ندارد.
در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،ترجیحاً
اهرم دنده را در موقعیت  Dقرار دهید.
مشكالت رانندگي
در قسمت راننده ،فقط از كفپوشهايي
استفاده نماييد كه برای استفاده در
خودرو ساخته شده و به تجهيزات نصب شده
چسبانده ميشوند .براي اطمينان از ايمن و
محكم بودن كفپوشها ،به طور منظم آنها را
ش روي هم
بازرسي كنيد .از قرار دادن چند كفپو 
خودداري كنيد.
خطر گيركردن پدالها.

خودروهاي داراي 4چرخ محرك )4WD( 4×4
در صورت قرار داشتن خودرو بر روي سطح
صاف و بدون بار اضافي ،توصيه ميكنيم با قرار
دادن اهرم دنده در موقعيت دنده دو استارت
بزنيد.

توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()4/5

خودروي شما نسبت به خودروي
سواري معمولي دارای فاصله آزاد
بيشتري به زمين می باشد.
اين امر موجب مركز ثقل بيشتري
در خودرو شده و آن را طي مانورهاي ناگهاني و
شديد يا هنگام كنترل در سرعت باال در معرض
چرخش قرار ميدهد.
هنگام حمل بار با خودرو (خصوصاً حمل بار بر
روي سقف) مراقبت بيشتري به عمل آوريد.
به تمامي مسافران بستن كمربند را هشدار دهيد.
برچسب  Aبر روی آفتابگیر این نکته را به شما
یادآوری میکند.

الستیکها
 فشار ناکافی الستیک مصرف سوخت را افزایشمیدهد.
 استفاده از الستیکهای غیرمجاز میتواندمصرف سوخت را افزایش دهد.
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توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()5/5
 -در خودروهای مجهز به ایرکاندیشن (کولر)،

هنگام استفاده از کولر ،مشاهده افزایش در
مصرف سوخت امری عادی است (مخصوصاً
رانندگی در داخل شهر) .در خودروهای مجهز
به ایرکاندیشن دستی ،هنگامی که به کولر
نیازی ندارید آن را خاموش کنید.
توصیه برای کاهش مصرف سوخت و حفظ
محیط زیست:

توصیه برای استفاده
 همواره از حالت  ECOاستفاده نمایید. استفاده از وسایل برقی یک نوع مصرفسوخت است؛ کلیه اجزای برقی غیرضروری
را خاموش کنید .با این وجود (جهت در نظر
گرفتن ایمنی) ،در صورت واضح نبودن دید
جلو ،چراغهای خودرو را روشن نگه دارید
(“برای دیدن و دیده شدن”).
 ازسیستمتهویههوااستفادهکنید.رانندگیباپنجرهباز با سرعت ( 100km/h )60mphمصرف
سوخت را تا 4درصد افزایش میدهد.
 برای جلوگیری از سرریز شدن سوخت ،هرگزسوخت را تا لبه پر نکنید.
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اگر خودرو زیر آفتاب پارک شده است ،دربها
را به مدت چند دقیقه باز بگذارید تا پیش از
استارت موتور ،هوای گرم بیرون برود.
باربند خودرو را خالی رها نکنید.
برای حمل اجسام حجیم بهتر است از تریلر
استفاده کنید.
هنگام یدک کشیدن کاروان ،از بادشکن استفاده
و آن را بطور صحیح تنظیم نمایید.
از رانندگی با خودرو در مسیرهای نزدیک
(مسیرهای کوتاه ،همراه با توقفهای طوالنی در
بین مسیرها) اجتناب کنید ،زیرا در این شرایط
به دمای عادی عملکرد خود نمیرسد.

توصیههای سیستم ضد آلودگی و نگهداری
خودروی شما با ضوابط بازیابی و بازیافت خودروها
در پایان عمر کاریشان مطابقت دارد که از سال
 2015اجباری میشود.
برخی از قطعات خودروی شما طراحی شدهاند تا
بعدا ً بازیافت شوند.
این قطعات به سادگی جدا شده تا برای تولید
مجدد در شبکه بازیافت جمعآوری شوند.
به دلیل طراحی ،مصرف متعادل سوخت و تنظیمات
اولیه ،خودروی شما با مقررات ضدآلودگی مطابقت
دارد.
سازنده ،فعاالنه کوشش کرده تا آلودگی گازهای
خروجی اگزوز را کاهش دهد .با این وجود ،مسئولیت
مصرف سوخت خودروی شما و سطح آلودگی
گازهای خروجی اگزوز آن برعهده شما است .از
حفظ و نگهداری این سیستم و استفاده صحیح آن
اطمینان یابید.

نگهداري

به خاطر داشته باشيد عدم پيروي از مقررات مربوط
به سيستم ضدآلودگي ،اقدامات قانوني عليه مالك
خودرو را در پي خواهد داشت.
عالوه بر آن ،تعويض موتور ،سيستم تغذيه سوخت
و اجزاي اگزوز با قطعاتی به جز قطعات توصيه شده
توسط سازنده موجب عدم مطابقت خودروي شما با
استاندارد سيستم ضدآلودگي می شود.
خودروي خود را طبق دستورالعملهاي تعيين شده
در جدول تعمير و نگهداري براي تنظيم و بازرسي
به نگين خودرو ،نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در
ايران بسپاريد :براي اطمينان از نگهداري خودروي
شما در حد استاندارد اصلي ،پرسنل متخصص ما
تمامي تجهيزات ضروري را دارا ميباشند.

تنظیم موتور

 فیلتر هوا ،فیلتر دیزل :قطعه مسدود شده(گرفته) مانع عملکرد موتور میشود .بنابراین باید
تعویض گردد.
 -دور آرام موتور :هیچگونه تنظیماتی نیاز نیست.

سیستم کنترل گاز خروجی

سیستم کنترل گاز خروجی اگزوز هرگونه نقص
در عملکرد را در سیستم ضدآلودگی خودرو
شناسایی میکند.
در صورت خرابی این سیستم ،ممکن است مواد
سمی به هوا آزاد شده یا موجب صدمه به خودرو
شود.
این چراغ هشدار بر روی صفحه نمایشگر
وجود هرگونه نقص فنی را در سیستم
کنترل گاز خروجی نشان میدهد:
با قرار گرفتن سوئيچ در موقعیت روشن ()on
این چراغ روشن شده و با استارت موتور خاموش
میشود.
 اگر چراغ به طور مداوم روشن بماند .در اولينفرصت ممكن با نگين خودرو ،نمايندگي
رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد؛
 درصورتيكه چراغ چشمک ميزند ،دور موتوررا تا زماني كه چشمک زدن متوقف شود ،كم
كنيد .در اولين فرصت ممكن با نگين خودرو،
نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس
بگيريد.
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محيط زيست
خودروي شما با در نظر گرفتن شرايط محيط زيست
در تمام مدت عمر مفيد خود طراحي شده است :در
طول روند توليد ،استفاده و در انتهاي عمر خود.
اين تعهد با امضاي  eco2توسط سازنده خودرو نشان
داده شده است.

ساخت خودرو

خودروي شما در يك كارخان ه بر اساس سياست
كاهش تأثيرات محيطي (كاهش مصرف آب و
انرژي ،آلودگي تصويري و صوتي ،انتشار گازهاي
خروجي به هوا و هدردادن آب؛ و جداسازی و
بازيافت زباله) ساخته شده است.

گازهاي خروجي

خودروي شما به منظور انتشار هرچه كمتر
گازهاي گلخانهاي (مونواكسيد كربن  )CO2به
هنگام عملكرد طراحي شده است و در نتيجه
سوخت كمتري مصرف ميكند (به عنوان مثال ،در
خودروهای ديزلي با مصرف سوخت  5/3لیتر در
 100کیلومتر 140 g/km ،ميباشد).
عالوه بر اين ،خودروهاي ما به سيستم فيلتر ذرات
شامل يك مبدل (كانورتور) كاتاليزوري ،حسگر
اكسيژن و فيلتر كربن فعال (که از آزاد شدن بخار
از مخزن سوخت و انتشار در هوا جلوگيري ميكند)
مجهز ميباشد.
در خودروهاي ديزلي خاص ،عالوه بر موارد فوق
اين سيستم مجهز به فيلتر ذرات براي كاهش حجم
ذرات دوده منتشر شده ميباشد.

لطف ًا در حفظ محيط زيست نيز با ما شريك
باشيد

 قطعات كهنه را در طول دوره تعمير و نگهداريتعويض كنيد (باتري خودرو ،فيلتر روغن ،فيلتر
هوا ،باتريها و غيره) و دفع مخزنهاي روغن
(خالي يا حاوي روغن مصرف شده) بايد از طريق
سازمانهاي متخصص صورت بگيرد.
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 در پايان عمر مفيد خودرو ،جهت اطميناناز بازيافت آن بايد به مركز نمايندگي نگين
خودرو فرستاده شود.
 -در تمامي موارد از مقررات محلي پيروي كنيد.

بازيافت

خودروي شما  85درصد قابل بازيافت و 95
درصد قابل بازيابي و تعمير مجدد ميباشد.
براي دستيابي به اين اهداف ،بسياري از اجزاي
خودرو در جهت بازيافت شدن طراحي شده
است .مواد و ساختار به كار رفته در خودرو با
دقت بسيار طراحي شدهاند تا سهولت جدا شدن
از خودرو و بازسازي توسط شركتهاي متخصص
را امكانپذير سازند.
به منظور محافظت از منابع مواد خام ،قطعات
بيشماري در اين خودرو از پالستيك بازيافتي يا
مواد قابل تجديد (سبزيجات يا مواد حيواني مانند
نخ يا پشم) ساخته شده است.
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هنگام نصب بر روی خودرو ،این سیستم در
صورت پایین بودن فشار باد یک یا چند الستیک
به راننده اطالع میدهد.

شناسایی سیستم

دو روش برای شناسایی پایین بودن فشار باد
الستیک وجود دارد:
 سیستم  :Aمیتوان بر روی برچسب  Aآن رامشاهده کرد .برای اطمینان از وجود آن ،درب
سمت راننده را باز کنید.
 سیستم  :Bمیتوان بر روی برچسب  Aداخلخودرو آن را مشاهده کرد.
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سیستم A

اصول عملکردی
این سیستم پایین بودن فشار باد الستیکها را با
توجه به اندازهگیری سرعت چرخ هنگام رانندگی
شناسایی میکند.
 1در هنگام پایین بودن
چراغ هشدار
فشار باد الستیک (خالی شدن باد ،پنچر شدن و
غیره ).برای هشدار دادن به راننده روشن میشود.
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شرایط عملکردی
این سیستم باید هماندازه با فشار باد نوشته شده
بر روی برچسب الستیک تنظیم شود .در غیر
اینصورت احتمال ندادن هشدارهای درست در
هنگام کم شدن شدید فشار باد الستیک وجود
دارد .برای اطالع از جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث
“فشار باد الستیک” فصل  4مراجعه کنید.
در شرایط زیر ،در سیستم احتمال دیر عمل کردن
یا عدم عملکرد صحیح وجود دارد:
 بعد از باد زدن یا هرگونه عملی بر روی چرخهاسیستم مجددا ً تنظیم نشده باشد؛
 سیستم بد تنظیم شده باشد :فشار باد متفاوتبا فشار توصیه شده؛
 تفاوت زیاد در توزیع بار یا قرار دادن بار در یکطرف خودرو؛
 رانندگی اسپرت با سرعت باال؛ رانندگی بر روی سطوح برفی یا لغزنده؛ -رانندگی با زنجیر چرخ؛

 نصب یک الستیک جدید؛ استفاده از الستیکی که توسط شبکه تأییدنشده باشد.
... -

این یک عملکرد کمکی اضافی
رانندگی است.
اما ،این عملکرد جای راننده را
نمیگیرد .این سیستم نمیتواند تحت هیچ
شرایطی جایگزین هشیاری و مسئولیت راننده
شود.
باد الستیک ،همچنین الستیک زاپاس را
ماهی یکبار مورد بررسی قرار دهید.
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سیستم ( Aادامه)

تنظیم مجدد سطح استاندارد برای باد الستیک
باید در مواقع زیر صورت گیرد:
 بعد از هر بار باد زدن یا تنظیم مجدد باد یکی ازالستیکها؛
 هنگامیکه باد استاندارد الستیک باید برایتطابق با شرایط مورد استفاده تغییر کند (خالی
بودن ،حمل بار ،رانندگی در اتوبان و غیره)؛
 پس از تعویض الستیک؛ پس از استفاده از کیت پنچری الستیک؛ پس از جابجایی الستیکها.هنگام سرد بودن هوا باید فشار باد همه الستیکها
بررسی شود.
باد الستیک باید مطابق با نوع استفاده فعلی از
خودرو باشد (خالی بودن ،حمل بار ،رانندگی در
اتوبان و غیره.).

صفحه نمایش
الستیکهای کمباد SEt tP
روشن میشود (چشمک

روش تنظیم مجدد
درحالیکه سوئيچ در موقعیت  onقرار دارد:
 بهصورت مکرر دکمه  3را فشار داده تا عملکرد“ ”SEt tPرا بر روی صفحه نمایش  2انتخاب
کنید؛
 دکمه  3را برای تنظیم مجدد (برای مدت 3ثانیه) فشار داده و نگه دارید .چشمک زدن به
مدت  5ثانیه به همراه نمایش پیام “”SEt tP
نشاندهنده ثبت درخواست تنظیم مجدد باد
الستیک میباشد.
تنظیم مجدد بعد از چند دقیقه رانندگی انجام
میشود.

چراغ هشدار
نمیزند).
این نشاندهنده پایین بودن فشار باد حداقل یک
الستیک میباشد.
در هنگام کم بودن باد ،الستیک مربوطه را باد بزنید.
در هنگام پنچری ،الستیک را تعویض کرده یا با
نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.
هنگام سرد بودن الستیکها فشار باد هر چهار
الستیک را مجددا ً بررسی کرده ،و مقدار فشار
باد اولیه را براساس فشار باد اولیه تنظیم نمایید.
پس از مقداردهی مجدد
چراغ هشدار
فشار اولیه باد الستیک خاموش میشود.

کم شدن ناگهانی فشار باد الستیک (الستیک
ترکیده و غیره) توسط سیستم شناسایی نمیشود.
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سیستم ( Aادامه)

اجرای مجدد SEt tP

برای چند ثانیه چشمک زده،
چراغ هشدار
و سپس ثابت میماند.
این حالت نشان میدهد که درخواست تنظیم مجدد
تعداد باد الستیک باید دوباره اجرا شود.
در دسترس نبودن سیستم

برای چند ثانیه چشمک زده،
چراغ هشدار
و سپس ثابت میماند.
این حالت نشان میدهد که الستیک زاپاس اضطراری
که کوچکتر از چهار الستیک دیگر است بر روی
خودرو نصب شده است.

نیاز به بررسی سیستم
برای چند
چشمک زدن چراغ هشدار
ثانیه ،و سپس ثابت ماندن ،همزمان با چراغ هشدار
.
نارنجی
این حالت نشاندهنده نقص در سیستم میباشد.
لطفاً با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.
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تنظیم مجدد فشار باد الستیک

باد الستیک باید هنگام سرد بودن الستیکها
مجددا ً تنظیم شود (لطفاً به برچسب موجود بر

درب راننده مراجعه کنید).
درصورتیکه هنگام سرد بودن الستیکها امکان
بررسی باد الستیک وجود ندارد فشار توصیه شده
باید  0/2تا  0/3بار ( )3 PSIاضافه شود.
هیچگاه باد الستیک داغ را کم نکنید.

پس از هر باد زدن یا تنظیم مجدد فشار باد الستیک،
مقداردهی مجدد فشار الستیک را اجرا کنید.

تعویض چرخها /الستیکها

فقط از تجهیزات مورد تأیید شبکه استفاده کنید ،یا
در غیر این صورت احتمال دیر فعال شدن یا عدم
عملکرد مناسب سیستم وجود دارد .برای اطالع از
جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث “الستیکها” فصل 5
مراجعه کنید.

پس از هر بار تعویض چرخ /الستیک فشار باد
الستیک باید براساس فشار باد اولیه تنظیم
گردد.
الستیک زاپاس اضطراری
در صورت نصب بر روی خودرو فشار باد الستیک
باید براساس فشار باد اولیه تنظیم گردد.

کیت پنچرگیری
فقط از تجهیزات مورد تأیید شبکه استفاده نمایید،
در غیر اینصورت احتمال دیر فعال شدن سیستم
یا عدم عملکرد صحیح آن وجود دارد .برای
اطالع از جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث “کیت
پنچرگیری” فصل  5مراجعه کنید.
پس از استفاده از کیت پنچرگیری الستیک،
فشار باد الستیک را براساس فشار باد اولیه
تنظیم نمایید.
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سیستم B

اصول عملکردی
هر الستیک (به جز الستیک زاپاس اضطراری)
دارای یک حسگر در قسمت والو است که فشار
باد الستیک را هنگام رانندگی محاسبه میکند.
 1در هنگام پایین بودن
چراغ هشدار
فشار باد الستیک (خالی شدن باد ،پنچر شدن و
غیره ).برای هشدار دادن به راننده روشن میشود.

تنظیم مجدد سطح استاندارد برای فشار باد
الستیک
باید در مواقع زیر صورت گیرد:
 هنگامیکه باد استاندارد الستیک باید برایتطابق با شرایط مورد استفاده تغییر کند (خالی
بودن ،حمل بار،رانندگی در اتوبان و غیره).؛
 پس از جابجایی الستیکها؛ پس از تعویض الستیکها.هنگام سرد بودن الستیکها باید فشار باد همه
الستیکها بررسی شود.
باد الستیک باید مطابق با نوع استفاده فعلی از
خودرو باشد (خالی بودن ،حمل بار ،رانندگی در
اتوبان و غیره.).
این یک عملکرد کمکی اضافی
رانندگی است.
اما این عملکرد جای راننده را
نمیگیرد .این سیستم نمیتواند تحت هیچ
شرایطی جایگزین هشیاری و مسئولیت راننده
شود.
باد الستیک ،همچنین الستیک زاپاس را ماهی
یکبار مورد بررسی قرار دهید.
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هشدار پایین بودن فشار باد الستیک ()6/7
توجه:
فشار استاندارد باد الستیک نمیتواند کمتر از مقدار
توصیه شده بر روی قاب درب باشد.

صفحه نمایش
بررسی فشار باد الستیک

روشن میشود (چشمک

سیستم ( Bادامه)

روش تنظیم مجدد
درحالیکه سوئيچ در موقعیت  onقرار دارد:
 بهصورت مکرر دکمه  3را فشار داده تا عملکرد“ ”SEt tPرا بر روی صفحه نمایش  2انتخاب کنید؛
 دکمه  3را برای تنظیم مجدد (برای مدت 3ثانیه) فشار داده و نگه دارید .چشمک زدن به
مدت  5ثانیه به همراه نمایش پیام “”SEt tP
نشاندهنده ثبت درخواست تنظیم مجدد باد
الستیک میباشد.
تنظیم مجدد بعد از چند دقیقه رانندگی انجام میشود.
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چراغ هشدار
نمیزند).
این نشاندهنده پایین بودن فشار باد حداقل یک
الستیک میباشد.
هنگام سرد بودن الستیک باد چهار الستیک را
مجددا ً بررسی کرده در صورت نیاز تنظیم نمایید.
چراغ هشدار
خاموش میشود.

پنچری
و چراغ هشدار قرمز
چراغ هشدار
به همراه صدای بیپ روشن میشوند.
این چراغها نشان میدهد حداقل یک الستیک
پنچر شده یا خیلی کمباد است .الستیک را
تعویض کرده یا در صورت پنچر بودن با نمایندگی
مجاز نگین خودرو تماس بگیرید .در صورت کمباد
بودن الستیک فشار باد آن را باال ببرید.

پس از چند دقیقه رانندگی

کم شدن ناگهانی فشار باد الستیک (الستیک
ترکیده و غیره ).توسط سیستم شناسایی نمیشود.

از شما
چراغ هشدار قرمز
میخواهد که برای ایمنی خودتان
به محض اینکه شرایط ترافیکی
اجازه میدهد خودرو را متوقف کنید.

هشدار پایین بودن فشار باد الستیک ()7/7

سیستم ( Bادامه)

بررسی حسگرهای الستیک
برای چند ثانیه،
چمشکزدن چراغ هشدار
و سپس ثابت ماندن ،همزمان با چراغ هشدار
نارنجی
.
این حالت نشاندهنده حداقل یک الستیک مجهز به
حسگر نمیباشد (بهعنوان مثال الستیک زاپاس) .در
مواقعی دیگر با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس
بگیرید.

تنظیم مجدد فشار باد الستیک

باد الستیک باید هنگام سرد بودن الستیکها

مجددا ً تنظیم شود (لطفاًبه برچسب موجود در لبه
درب راننده مراجعه کنید).
درصورتیکه هنگام سرد بودن الستیکها امکان
بررسی باد الستیک وجود ندارد فشار توصیه شده
باید  0/2تا  0/3بار ( )3 PSIاضافه شود.

تعویض چرخها /الستیکها
این سیستم نیاز به تجهیزات مشخص دارد (چرخها،
الستیکها ،قالپاق و غیره.).
ً
برای اطالع از جزئیات بیشتر لطفا به مبحث
“الستیکها” فصل  5مراجعه کنید.
برای نصب الستیک جدید و بدست آوردن اطالعات
در مورد لوازم منطبق با این سیستم و موارد در
شبکه با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس
بگیرید :استفاده از تجهیزات دیگرممکن است بر
روی عملکرد مطلوب سیستم تأثیر بگذارد.

کیت پنچرگیری
به دلیل اینکه والوها به صورت مخصوص طراحی
شدهاند ،فقط از تجهیزات تأیید شده توسط
شبکه مجاز استفاده کنید .لطفاً به مبحث “کیت
پنچرگیری” مراجعه کنید.

الستیک زاپاس اضطراری
در صورت مجهز بودن خودرو به الستیک زاپاس
اضطراری ،این الستیک دارای حسگر نمیباشد.

هنگام نصب بر روی خودرو ،چراغ هشدار
چراغ هشدار نارنجی
روشن میشوند.

و

بر روی صفحه نمایشگر

هیچگاه باد الستیک داغ را کم نکنید.
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اهرم تعویض دنده ،ترمز دستی

ترمز دستی

آزاد کردن
اهرم  2را به آرامی به سمت باال بکشید ،دکمه 3
را فشار داده و سپس اهرم را به سمت کف خودرو
پایین بیاورید.
درصورتیکه با ترمز دستی که بهصورت صحیح
آزاد نشده رانندگی کنید چراغ هشدار قرمز بر
روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود.
درگیر کردن
اهرم  2را به آرامی به سمت باال بکشید و از متوقف
شدن خودرو اطمینان حاصل نمایید..

اهرم تعویض دنده

انتخاب دنده عقب

(در حالت توقف خودرو)
خودروهای مجهز به گیربکس دستی :به خطوط
روی اهرم دنده  1مراجعه کنید.
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک :به
اطالعات مبحث “گیربکس اتوماتیک” فصل 2
مراجعه کنید.
با انتخاب دنده عقب ،چراغ نشانگر دنده عقب
روشن میشود (در صورت قرار داشتن سوئيچ در
موقعیت روشن).
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برخورد با قسمت زیر خودرو
(مانند تصادف با دیوار یا تیرک،
جدول بلند یا سایر وسایل خیابان)
ممکن است به صدمه دیدن خودرو منجر
شود (مانند بدشکل شدن یک محور).
برای جلوگیری از خطر تصادف ،خودروی خود
را برای بازرسی به نگین خودرو ،نمایندگی
رسمی رنوی فرانسه در ایران بسپارید.

هنگام رانندگی ،از آزاد بودن کامل
ترمز دستی اطمینان یابید.
خطر داغ شدن بیش از حد.
هنگام توقف خودرو ،بسته به میزان
شیب و یا بار خودرو ،ممکن است
الزم باشد ترمز دستی را به اندازه
حداقل دو واحد بیشتر بکشید و دنده را درگیر
نمایید (دنده  1یا دنده عقب) برای خودروهای
مجهز به گیربکس دستی یا حالت  Pبرای
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک.

گيربكس (محور انتقال)  4 :چرخ محرك ()1/4( )4WD

حالت “”AUTO

برای فعال کردن این حالت ،دکمه انتخابگر  1را
به موقعیت “ ”AUTOبچرخانید.

به خاطر داشته باشيد رانندگي ()off road

خارج شهر (جادههاي ناهموار) با رانندگي داخل
شهر بسيار تفاوت دارد.
براي بهرهگيري از حداكثر نيروي خودرو در شرايط
خارج شهر ،توصيه ميكنيم رانندگي با خودروي 4
چرخ محرك  )4WD( 4×4را تمرين كنيد.
شما مسئول ايمني خود و سرنشينان خودرو
هستيد ،و حفظ این ایمنی به مهارت و احتياطي
كه هنگام رانندگي در خارج شهر درپيش ميگيريد
بستگي دارد.

كليد انتخاب حالت  )2WD( 2×2و )4WD( 4×4

بر اساس شرايط جاده ،دكمه انتخابگر  1دسترسي به
حالتهاي زير را امكانپذير ميسازد:
 2WD؛ اتوماتيك ()Auto؛ -قفل .4WD

اصول عملکردی
حالت “ ”AUTOطبق شرایط جاده و سرعت
خودرو ،گشتاور موتور را بهطور اتوماتیک بین
محورهای جلو و عقب توزیع میکند .در این
موقعیت ،کنترل فرمان و خودرو بهینهسازی
میشود .از این حالت در هر نوع جاده (خشک،
پوشیده از برف ،لغزنده و غیره) یا هنگام یدک
کشیدن (تریلر یا کاروان) استفاده کنید .این حالت
بر روی صفحه نمایشگر نشان داده نمیشود.

حالت “”2WD

بهمنظور فعال کردن این حالت ،دکمه انتخابگر
 1را به موقعیت “ ”2WDبچرخانید .چراغ نشانگر
بر روی صفحه نمایشگر روشن میشود.

اصول عملکردی
در حالت “ ”2WDفقط از چرخهای جلو استفاده
میشود .از این حالت در جادههای خشک با
چسبندگی مناسب استفاده کنید.
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گيربكس (محور انتقال)  4 :چرخ محرك ()2/4( )4WD

براي غيرفعال كردن اين حالت ،دكمه انتخابگر 1
را به موقعيت “ ”AUTOبچرخانيد .چراغ نشانگر
بر روي صفحه نمايشگر خاموش ميشود.

حالت “قفل ”4WD Lock

جهت فعال كردن اين حالت ،دكمه انتخابگر  1را به
موقعيت “ ”4WD Lockبچرخانيد .دكمه انتخابگر به
موقعيت “ ”AUTOبازميگردد.
بر روي صفحه نمايشگر
چراغ نشانگر
روشن ميشود.
اصول عملكردی
حالت “ ”4WD Lockبه منظور بهينهسازي ظرفيت
عملكرد خودرو در شرايط جادهاي خارج شهر،
گشتاور موتور را به طور اتوماتيك بين محورهاي
جلو و عقب توزيع ميكند .اين حالت فقط بايد در
شرايط سخت رانندگي مورد استفاده قرار گيرد
(گل ،سراشيبي ،شن).
جهت غيرفعال كردن اين حالت ،دكمه انتخابگر
 1را مجددا ً به موقعيت “ ”4WD Lockبچرخانيد.
سپس چراغ نشانگر روي صفحه نمايشگر خاموش
ميشود .هنگام خاموش بودن موتور ،سيستم در
حالت “ ”4WD Lockتا  1دقيقه باقي ميماند.
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پس از یک دقیقه ،براساس موقعیت دکمه انتخابگر،
سیستم به حالت “ ”2WDیا “ ”AUTOتغییر موقعیت
میدهد.
توجه :اگر سرعت خودرو پس از ()49.6mph
 80km/hیا اگر سرعت خودرو بین ( 37.2mphو
 60km/h )49.6و  80برای مدت بیش از یک دقیقه
در حالت “ ”4WD Lockباشد ،سیستم بهطور
اتوماتیک به حالت “ ”AUTOبازمیگردد .چراغ
هشدار

نیز خاموش میشود.

خصوصیات ویژه گیربکس (محور انتقال) 4
چرخ محرک ()4WD

فعال شدن حالتهاي “ ”4WD Lockيا “”AUTO
ممكن است منجر به ايجاد سروصدا در خودرو شود.
اين امري عادي است .اگر سيستم تفاوتي را در ابعاد
چرخهاي جلو يا عقب (مانند كم باد شدن،ساييدگي
شديد در يك محور) شناسايي كند ،سيستم به طور
اتوماتيك به حالت “ ”2WDتغيير موقعيت ميدهد.

بر روي صفحه
و
چراغهاي هشدار
نمايشگر روشن ميشوند .با مشاهده اين شرايط ،در
اولين فرصت ممكن با سرعت متوسط تا نمايندگي
نگين خودرو رانندگي كنيد.

اين مشكل ممكن است با تعويض الستيكها
برطرف شود .هميشه از چهار الستيك يكسان
(مارك و شكل و  ..يكسان) و با آج مشابه استفاده
كنيد.
در صورت چرخش بيش از حد چرخ ،ممكن
است اجزاي مكانيكي داغ شده باشند.
در اين صورت:
چشمک ميزند.
 ابتدا ،چراغ هشدارحالت “ ”4WD Lockهمچنان فعال ميماند،
با اين وجود ،توصيه ميكنيم در اولين فرصت
ممكن توقف كرده و اجازه دهيد سيستم
خنك شود (تا وقتي كه چراغ هشدار ديگر
چشمک نزند)؛
 اگر چرخش چرخها همچنان ادامه يابد ،برايمحافظت از اجزاي مكانيكي ،سيستم به طور
اتوماتیک به حالت “ ”2WDتغيير موقعيت
ميدهد.
چشمک میزند .تا
چراغ هشدار
زمانی که چراغ هشدار چشمک میزند ،حالت
 2WDرا نمیتوان تغییر داد.

گيربكس (محور انتقال)  4 :چرخ محرك ()3/4( )4WD
در اين شرايط ،توصيه ميكنيم در اولين فرصت
ممكن توقف كرده و اجازه دهيد سيستم خنك شود
(تا وقتي كه چراغ هشدار ديگر چشمک نزند).
خنك شدن ممكن است  5دقيقه طول بكشد .در
صورتي كه سيستم ،چرخش بيش از حد چرخهای
جلو را شناسايي كند ،عملکرد موتور را در جهت
كاهش چرخش سازگار ميكند.

ترمز ضدقفل در حالت “”Lock
(مخصوص خودروي مجهز به ترمز )ABS
در صورت فعال بودن حالت “،”4WD Lock
ترمزهاي  ABSبه حالت خارج شهر ()off-road
تغيير موقعيت ميدهند .در اين شرايط براي
دستيابي به چسبندگي و اصطكاك بهتر به زمين
ممكن است چرخها به صورت متناوب قفل شوند،
كه موجب كاهش فواصل ترمزگيري بر روي سطح
نرم ميشود.
هنگام فعال بودن اين حالت:
 قابليت مانور دادن خودرو در طول ترمزگرفتنمحدود ميشود .در نتيجه ،اين عملكرد در شرايط
چسبندگي و اصطكاك بسيار كم (مانند سطوح
يخزده) توصيه نميشود.
 ممكن است سر و صدا ايجاد شود .اين امر عادياست ،و نشاندهنده نقص نميباشد.

برنامه پايداري الكتريكي و كنترل کشش هنگام
رانندگي ( )off roadخارج شهر
(مخصوص خودروهاي مجهز به )ESC
هنگام رانندگي روي سطح نرم (شن ،گل ،برف
عميق) توصيه ميكنيم عملكرد  ESCرا با فشردن
كليد “ ”ESCغيرفعال كنيد.
در اين حالت ،فقط ترمز جداگانه براي هر چرخ ،فعال
خواهد بود .اين عملكرد ،به هر چرخي كه بر روي
سطح مي لغزد ،ترمز را اعمال ميكند و به گشتاور
موتور اجازه ميدهد با حداكثر چسبندگي (اصطكاك)
به چرخها منتقل گردد .اين عمل خصوصاً به هنگام
عبور از يك پل مفيد خواهد بود.
ً
در صورت رانندگی با سرعت تقريبا ()30mph
 60km/h )36mph( ،50km/hدر حالت “Lock
 ،)”4WDيا استارت مجدد موتور ،يا فشردن مجدد
دكمه “ ،”ESCتمامي عملكردهاي  ESCمجددا ً
فعال ميشوند.

نقص در عملكرد

اگر سيستم نقصي را در عملكرد شناسايي كند،به
طور اتوماتيك به حالت “ ”2WDتغيير موقعيت
و

ميدهد ،و چراغهاي هشدار
روشن ميشوند.
با مشاهده اين شرايط ،در اولين فرصت ممكن
با سرعت متوسط تا نمايندگي نگين خودرو
رانندگي كنيد.
در مورد نقصهاي خاص در عملكرد،سيستم
ممكن است قادر به تغيير موقعيت به حالت“”2WD
يا “ ”4WD Lockنباشد .در این شرایط ،حالت
“ ”AUTOبه صورت فعال باقي ميماند.
در اولين فرصت ممكن با نمايندگي نگين خودرو
تماس بگيريد.
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گيربكس (محور انتقال)  4 :چرخ محرك ()4/4( )4WD

-
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سيستم محرك تمام چرخها
 صرفنظر از حالت انتخابي ،در صورتيكه يك يا چند چرخ با زمين تماس ندارند (هنگام قرارداشتن خودرو بر روي جك باالبر يا ميز غلطكي)،موتور را روشن نكنيد.
هنگام دور زدن ،رانندگي در موقعيت دنده عقب يا چرخش بيش از حد چرخها ،كليد انتخاب حالت را نچرخانيد .فقط در صورت رانندگي در يك خط
مستقيم ،حالت “ ، ”2WD“ ،”AUTOيا “ ”4WD Lockرا انتخاب نماييد.
فقط از الستیکهای دارای شرایط مناسب استفاده کنید.
حالت “ ”4WD Lockمنحصرا ً براي استفاده در خارج شهر (جادههاي ناهموار) اختصاص داده شده است .استفاده از اين حالت در هر شرايط ديگري بر
مانورپذيري خودرو تأثير منفي ميگذارد و به اجزاي مكانيكي آن صدمه وارد ميسازد.
هميشه از يكسان بودن خصوصيات الستيكها با هر کدام از چهار چرخ اطمينان حاصل كنيد (مارك ،سايز ،ساختار ،آج و غيره) .نصب الستيكهايي با
سايز متفاوت به چرخهاي جلو و عقب يا چرخهاي چپ و راست ممكن براي الستيك ها ،گيربكس ،انتقال گيربكس و دنده پينيون ديفرانسيل عقب عواقب
جدي به بار بياورد.

ابزارهای کمکی و تجهیزات راننده ()1/4
بسته به مدل خودرو ،اين تجهيزات عبارتند از:

-

-

-

ترمز ( ABSسيستم ترمز ضد قفل)؛
ترمز كمكي اضطراري؛
سيستم  ESCکنترل پایداری الکتریکی با
کمفرمانی و کنترل کشش.
سیستم کمکی شروع به حرکت در سرباالیی.

این عملکردها بهعنوان کمکی اضافی
در صورت شرایط رانندگی خطرناک،
به خودرو امکان تطبیق با شرایط
رانندگی را میدهند.
با این وجود این عملکردها جای راننده را
نمیگیرند .عملکردهای مذکور محدودیت
خودرو را افزایش نمیدهند و نباید باعث

ترغیب شما به رانندگی با سرعت باال شود .در
نتیجه هنگام مانور خودرو ،تحت هیچ شرایطی
جانشینی برای احتیاط یا مسئولیت راننده
محسوب نمیشوند (راننده باید همیشه هنگام
رانندگی آماده تصادف ناگهانی باشد).

ترمز ( ABSسيستم ترمز ضد قفل)

در شرایط ترمزگیری با شدت ،ترمز  ABSاز قفل
شدن چرخها جلوگيري ميكند و اجازه ميدهد كه
فواصل توقف كنترل شده و خودرو نيز تحت كنترل
درآيد .تحت چنين شرايطي ،براي اجتناب از مانع بر
سر ترمزگيري ،خودرو را ميتوان هدايت كرد .عالوه
بر اين ،سيستم  ABSقادر به افزايش فواصل توقف
(ترمزگيري) ،خصوصاً در جادههاي داراي سطح
پايين اصطكاك (مرطوب و از اين قبيل) ميباشد.
هر زمان كه سيستم فعال ميشود ،ممكن است
در پدال ،ضربهاي احساس كنيد .سيستم  ABSبه
هيچ وجه عملكرد فيزيكي خودرو را نسبت به سطح
جاده و كنترل خودرو بهبود نمي بخشد .پيروي از
عادتهاي درست رانندگي همچنان الزامي ميباشد
(مانند رانندگي در فاصله ايمن از خودروي جلو و
غيره).

خصوصيات خاص خودروهاي  4چرخ محرك

()4WD

در حالت قفل  ،4WDممكن است به دليل
بهينهسازي فواصل ترمزگيري بر روي سطح بسيار
مرطوب (مانند برف،گل ،شن و غيره) سيستم
 ABSبه مدت كوتاهي چرخها را قفل كند.

در شرايط اضطراري ،فشار محكم و مداوم به
پدال ترمز وارد كنيد .نيازي به پمپ كردن مكرر
نيست .سيستم  ABSنيروي وارده به سيستم
ترمز را تعديل و تنظيم ميكند.
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ابزارهای کمکی و تجهیزات راننده ()2/4
نقص در عملكرد
 اگر هنگام رانندگي ،چراغ هشدارصفحه نمايشگر روشن شود ،ترمزها هنوز بدون

روي

 ABSبه طور عادي كار ميكنند.

 اگر هنگام رانندگي ،چراغهای هشدارروي صفحه نمايشگر روشن شود ،در
و
سيستم ترمز نقصي وجود دارد.

در هر دو مورد ،با نگين خودرو ،نمايندگي رسمي
رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد.

در شرایط نقص عملکرد ABS
سيستمهاي ترمز تا حدي كار
ميكنند .با اين وجود ،ترمز ناگهاني
خطرناك ميباشد و توقف فوري به محض مناسب
بودن شرايط ترافيكي الزامي است.
با نگين خودرو ،نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در
ايران تماس بگيريد.
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سيستم كمكي ترمز اضطراري با توزيع
ترمز الكترونيكي

(بسته به مدل خودرو)
اين سيستم مكمل سيستم  ABSبوده و به كاهش
فواصل ترمزگيري خودرو كمك ميكند.

اصول عملكردی
عملكرد اين سيستم در جهت شناسايي شرايط
اضطراري ترمز ميباشد .در اين شرايط ،سيستم
كمكي ترمزگيري بالفاصله به حداكثر قدرت رسيده
و مقررات  ABSرا اجرا ميكند.
تا زماني كه پدال ترمز درگير باشد ،ترمز  ABSفعال
باقي ميماند.

ابزارهای کمکی و تجهیزات راننده ()3/4

غیرفعال کردن عملکرد ESC

در برخی شرایط (رانندگی روی زمین خیس،
برف ،گل و غیره ،یا رانندگی با زنجیرچرخ) ،این
سیستم جهت محدود کردن چرخش چرخها
ممکن است خروجی موتور را کاهش دهد .در
صورت عدم نیاز به سیستم ،میتوانید با فشردن
کلید  ،1عملکرد را غیرفعال کنید.
بهمنظور هشدار و یادآوری غیرفعال کردن ،چراغ
بر روی صفحه نمایشگر روشن
هشدار
میشود.

برنامه پايداري الکتریکی  ESCبا کمفرمانی
و كنترل کشش (اصطكاك)ASR

برنامه پايداري الکتریکی ESC

(بسته به مدل خودرو)
اين سيستم براي كنترل خودرو در شرايط رانندگي
بحراني به شما كمك ميرسان د (جلوگيري از برخورد
با مانع ،از دست دادن چسبندگي در دست اندازها
و غيره).

کم فرمانی
این سیستم عملکرد  ESCرا در مورد کنترل فرمان
(از دست دادن کنترل محور جلو جاده) بهینهسازی
میکند
کنترل کشش (اصطکاک)
این سیستم به محدود کردن چرخش چرخها کمک
کرده و به همراه رها کردن پدال گاز یا کاهش
سرعت ،خودرو را کنترل میکند.

اگر این عملکرد را غیرفعال کنید ،عملکرد
کنترل کشش نیز غیرفعال میشود.

از آنجایی که  ESCو  ESPامنیت را افزایش
میدهند ،توصیه میشود در حالت غیرفعال بودن
این عملکرد ،رانندگی نکنید .در اولین فرصت
ممکن با فشردن مجدد کلید  1این عملکرد را
فعال کنید.
توجه :هنگام قرار داشتن سوئیچ در موقعیت
روشن ،یا رانندگی با سرعت بیش از ()30mph
 50km/hدر حالتهای “ ”AUTOو “ ”2WDو
تقریباً ( 60km/h )36mphدر حالت قفل “،”4WD
این عملکرد بهطور اتوماتیک مجددا ً فعال میشود.
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ابزارهای کمکی و تجهیزات راننده ()4/4
اصول عملکردی
جهت انتخاب توسط راننده بهوسیله یک حسگر در
غربیلک فرمان شناسایی میشود.
حسگرهای دیگر در سرتاسر خودرو ،جهت واقعی را
مورد سنجش قرار میدهند.
این سیستم ،اطالعات ورودی راننده را با مسیر
واقعی خود مقایسه میکند و در صورت لزوم با
کنترل ترمز بر روی چرخهای خاص و یا کنترل
قدرت موتور مسیر را اصطالح میکند .درصورتیکه
بر روی
سیستم فعال باشد ،چراغ نشانگر
صفحه نمایشگر چشمک میزند.
نقص در عملکرد
هنگامیکه سیستم ،نقصی را در عملکرد شناسایی
بر روی
و
کند ،چراغهای هشدار
صفحه نمایشگر روشن میشوند .در این صورت،
سیستمهای  ESCو  ESPغیرفعال خواهند شد.
درصورتیکه پس از خاموش و روشن کردن مجدد
سوئیچ این چراغهای هشدار روشن بمانند ،لطفاً
با نگین خودرو ،نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در
ایران تماس بگیرید.
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سیستم کمکی شروع به حرکت در سرباالیی

بسته به میزان شیب این سیستم هنگام شروع
حرکت در سرباالیی به راننده کمک میکند .این
سیستم از حرکت رو به عقب خودرو جلوگیری
کرد و هنگامی که راننده پای خود را از روی پدال
ترمز برمیدارد تا پدال گاز را فشار میدهد بهطور
اتوماتیک ترمزگیری را انجام میدهد.
این سیستم فقط زمانی عمل میکند که اهرم دنده
درموقعیتی به غیر از خالص (به غیر از خالص ()N
یا پارک ( )Pدر گیربکس اتوماتیک) و خودرو کام ً
ال
ساکن (پدال ترمز فشرده) باشد.
این سیستم خودرو را برای مدت حدود  2ثانیه نگه
میدارد .پس از آن ترمزها رها میشوند (خودرو
براساس شیب حرکت میکند).

سیستم کمکی شروع حرکت
در سرباالیی نمیتواند در همه
شرایط بهطور کامل از حرکت رو
به عقب خودرو جلوگیری کند
(شیبهای خیلی تند و غیره).
در همه شرایط راننده برای جلوگیری از
حرکت رو به عقب خودرو پدال کالچ را فشار
میدهد.
عملکرد کمکی شروع حرکت در سرباالیی
نباید برای توقفهای طوالنیمدت استفاده
شود .از پدال ترمز استفاده کنید.
این عملکرد برای متوقف کردن دائمی خودرو
طراحی نشده است.
در صورت لزوم ،از پدال ترمز برای متوقف
کردن خودرو استفاده کنید.
راننده باید هنگام رانندگی روی سطوح
خیس یا سرباالیی بسیار هشیار باشد.
خطر آسیب جدی.

کروزکنترل /محدودکننده سرعت :عملکرد محدودکننده سرعت ()1/3

عملکرد محدودکننده سرعت به شما کمک
میکند تا در محدوده سرعتی که برای رانندگی
انتخاب میکنید باقی بمانید.

کنترلها

1
2
3
4
5

کلید اصلی روشن /خاموش “.”On/Off
فعالسازی سرعت محدود ،ذخیرهسازی و
کلید افزایش (.)+
کاهش سرعت محدود (.)-
فعالسازی و یادآوری سرعت محدود (.)R
عملکرد آماده بهکار محدودکننده سرعت
(همراه با یادآوری سرعت محدود) (.)O

روشن کردن

کلید  1را در قسمت کناری
فشار دهید.
چراغ هشدار  6نارنجی شده و بسته به خودرو
پیغام “ ”LIMITیا چراغ هشدار  LIMITبه همراه
خطهای تیره بر روی صفحه نمایشگر ظاهر
میشوند ،تا نشان دهند عملکرد محدودکننده
سرعت فعال شده و منتظر به حافظه سپردن یک
سرعت محدود است.
برای ذخیره کردن سرعت فعلی ،کلید  )+( 2را فشار
دهید :سرعت محدود جایگزین خطوط تیره میشود.
حداقل سرعت ذخیره شده (30km/h )20mph
است.
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کروزکنترل /محدودکننده سرعت :عملکرد محدودکننده سرعت ()2/3

تغییر سرعت محدود

سرعت محدود میتواند توسط فشار دادن مکرر:
 کلید  )+( 2برای افزایش سرعت؛ -کلید  )-( 3برای کاهش سرعت تغییر کند.

در شرایط زیر سرعت محدود را نمیتوان
حفظ کرد
در صورت رانندگی در سرباالیی یا سرازیری تند
سیستم نمیتواند سرعت محدود را نگه دارد:
سرعت ذخیره شده بر روی صفحه نمایشگر
چشمک زده و اطالعات برای مطلع کردن شما از
این وضعیت نشان داده میشوند.

رانندگی

هنگامیکه محدودکننده سرعت ذخیره میشود
و تا قبل از رسیدن به این سرعت ،رانندگی با
این خودرو مشابه رانندگی با خودرویی است که
مجهز به محدودکننده سرعت نیست.
به محض رسیدن به سرعت ذخیره شده ،بدون
فشار دادن پدال گاز شما میتوانید سرعت
برنامهدهی شده را دنبال کنید بهجز در مواقع
ضروری (به اطالعات مبحث “فراتر رفتن از
سرعت محدود”) مراجعه کنید.
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فراتر رفتن از سرعت محدود

امکان فراتر رفتن از سرعت محدود شده در هر
زمان وجود دارد .برای این کار :پدال گاز را به
شکل کامل و محکم فشار دهید (بیشتر از حد
عادی).
هنگامیکه سرعت باالتر از سرعت معین شده
برود ،سرعت برنامهدهی شده که در روی صفحه
نمایشگر نمایش داده شده است چشمک میزند.
سپس پدال گاز را رها کنید :عملکرد محدودکننده
سرعت به محض رسیدن شما به سرعت پایینتر
از سرعت ذخیره شده فعال میشود.

عملکرد محدودکننده سرعت هیچ
ارتباطی با سیستم ترمزگیری ندارد.

کروزکنترل /محدودکننده سرعت :عملکرد محدودکننده سرعت ()3/3

یادآوری سرعت محدود

در صورت ذخیره شدن سرعت ،میتوان با فشردن
کلید  ))R(( 4آن را یادآوری کرد.

قرار دادن عملکرد در وضعیت آماده بهکار

عملکرد محدودکننده سرعت وقتی که شما کلید
 )o( 5را فشار میدهید با تأخیر انجام میشود.
در این مورد محدوده سرعت به صورت ذخیره
باقی میماند ،بسته به خودرو پیغام “”MEM
یا چراغ هشدار  MEMبر روی صفحه نمایشگر
ظاهر میشود ،که به همراه سرعت ذخیره شده
میباشد.

خاموش کردن عملکرد

هنگامیکه محدودکننده سرعت در وضعیت آماده
بهکار قرار میگیرد ،فشردن کلید  )+( 2بدون در
نظر گرفتن سرعت ذخیره شده عملکرد را مجددا ً
فعال میکند :سرعتی که خودرو در حال حرکت
است مدنظر قرار میگیرد.

عملکرد محدودکننده سرعت در صورت فشردن
کلید  1غیرفعال میشود :در این وضعیت سرعت
دیگر ذخیره نیست .چراغ نشانگر نارنجی
روی صفحه نمایشگر خاموش شده ،تأیید میکند
که عملکرد متوقف شده است.
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کروزکنترل /محدودکننده سرعت :عملکرد کروزکنترل ()1/4

عملکرد کروزکنترل به شما کمک میکند تا
سرعت رانندگی خود را در سرعتی که انتخاب
میکنید نگه دارید ،که این عملکرد سرعت کروز
نامیده میشود.
سرعت کروز باید در سرعتی باالتر از ()20mph
 30km/hتنظیم شود.
عملکرد کروزکنترل هیچ ارتباطی
با سیستم ترمزگیری ندارد.
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این عملکرد یک سیستم کمکی
اضافی میباشد .اما ،جای راننده را
نمیگیرد.
بنابراین تحت هیچ شرایطی نمیتواند جایگزین
مسئولیت راننده در رعایت کردن محدودیت
سرعت و هشیار بودن نمیشود (راننده باید
همیشه آماده ترمز کردن باشد).
کروزکنترل نباید در ترافیک سنگین ،مسیرهای
مواج و لغزنده (روی یخ ،مسیرهای شنی و
سنگفرش) و در آب و هوای بد (مد ،باران،
بادهای جانبی و غیره ).استفاده شود.
خطر تصادف وجود دارد.

کنترلها

1
2
3
4
5

کلید اصلی روشن /خاموش “.”off/on
فعالسازی سرعت محدود ،ذخیرهسازی و
کلید افزایش (.)+
کاهش سرعت کروز (.)-
فعالسازی و بازیابی سرعت کروز ذخیره شده (.)R
تغییر عملکرد به حالت آماده بهکار (با سرعت
کروز ذخیره شده) (.)O

کروزکنترل /محدودکننده سرعت :عملکرد کروزکنترل ()2/4

روشن کردن

فشار دهید.
کلید  1را در قسمت کناری
چراغ هشدار  6سبز شده و بسته به خودرو پیغام
“ ”CRUISEیا چراغ هشدار  CRUISEبه همراه
خطهای تیره بر روی صفحه نمایشگر ظاهر
میشوند ،تا نشان دهند عملکرد کروزکنترل فعال
شده و منتظر به حافظه سپردن یک سرعت کروز
است.

فعال کردن کروزکنترل

در سرعت ثابت (بیشتر از  18mphحدود )30km/h
کلید  2یا ( )+را فشار دهید :عملکرد فعال شده و
سرعت فعلی ذخیره میشود.
سرعت کروز جایگزین خطوط تیره میشود و
(بسته به خودرو) توسط پیغام “ ”CRUISEیا
 7به
چراغ هشدار  CRUISEو چراغ هشدار
 6تأیید میشود.
عالوه چراغ هشدار

رانندگی

به محض ذخیره سرعت کروز و فعال شدن
عملکرد کروزکنترل ،شما میتوانید پای خود را
از روی پدال گاز بردارید.

دارید.

توصیه میشود که شما پای خود
را برای عکسالعمل نشان دادن در
مواقع ضروری نزدیک پدالها نگه
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کروزکنترل /محدودکننده سرعت :عملکرد کروزکنترل ()3/4

فراتر رفتن از سرعت کروز

امکان فراتر رفتن از سرعت کروز در هر زمان
وجود دارد .برای این کار ،پدال گاز را فشار دهید.
هنگامیکه سرعت باالتر برود سرعت کروز بر روی
صفحه نمایشگر چشمک میزند.
سپس ،پدال گاز را رها کنید :پس از چند ثانیه،
خودرو بهطور اتوماتیک به سرعت کروز تعیین شده
برمیگردد.

تنظیم سرعت کروز

سرعت کروز میتواند با فشار دادن مکرر
دکمههای زیر تغییر کند:
 کلید  )+( 2برای افزایش سرعت؛ -کلید  )-( 3برای کاهش سرعت.

عملکرد کروزکنترل هیچ ارتباطی
با سیستم ترمزگیری ندارد.
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در شرایط زیر سرعت کروز را نمیتوان حفظ کرد
در صورت رانندگی در سرازیری شدید سیستم
نمیتواند سرعت کروز را نگه دارد :سرعت ذخیره
شده بر روی صفحه نمایشگر چشمک زده و
اطالعات برای مطلع کردن شما از این وضعیت
نشان داده میشود.

کروزکنترل /محدودکننده سرعت :عملکرد کروزکنترل ()4/4

قراردادن عملکرد در وضعیت آماده بهکار

در صورت انجام موارد زیر عملکرد متوقف میشود:
 استفاده از کلید )O( 5؛ پدال ترمز؛ فشار دادن پدال کالچ یا تغییر به وضعیت خالصاگر خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد.
در همه موارد و بسته به خودرو ،سرعت کروز
ذخیره میماند و بسته به خودرو پیغام “ ”MEMیا
چراغ هشدار  MEMبر روی صفحه نمایشگر نشان
داده میشوند.
حالت آماده
با خاموش شدن چراغ نشانگر
بهکار تأیید میشود.

بازگشت به سرعت کروز
در صورت ذخیره شدن سرعت ،به محض اینکه
از شرایط جاده مطمئن شدید (ترافیک ،سطح
جاده ،شرایط آب و هوا و غیره ).میتوانید سرعت
را یادآوری کنید .درصورتیکه سرعت خودرو باالتر
از ( 30km/h )20mphاست کلید  )R( 4را فشار
دهید.
هنگامیکه سرعت ذخیره شده یادآوری شود،
فعالسازی کروزکنترل توسط روشن شدن
چراغ نشانگر تأیید میشود.
توجه :درصورتیکه سرعت ذخیره شده قبلی
خیلی بیشتر از سرعت فعلی باشد ،خودرو سریعتر
عملیات شتابگیری را انجام داده تا به سرعت مورد
نظر برسد.

هنگامیکه عملکرد کروزکنترل در وضعیت آماده
بهکار قرار میگیرد ،فشردن کلید  )+( 2بدون در
نظر گرفتن سرعت ذخیره شده عملکرد را مجددا ً
فعال میکند :سرعتی که خودرو در حال حرکت
است مدنظر قرار میگیرد.

خاموش کردن عملکرد

عملکرد کروزکنترل در صورت فشردن کلید 1

غیرفعال میشود :در این وضعیت دیگر سرعت
ذخیره نمیشود.
خاموش شده ،تأیید
و
دو چراغ هشدار
میکند که عملکرد متوقف شده است.
قرار دادن در حالت آماده بهکار یا
خاموش کردن کروزکنترل باعث
کاهش سریع سرعت نمیشود:
شما باید با فشار دادن پدال ترمز ،عملیات
ترمزگیری را انجام دهید.
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گیربکس اتوماتیک ()1/4

اهرم تعویض دنده 1

صفحه نمايش  3بر روي صفحه نمايشگر ،حالت
و دنده انتخابي را نشان ميدهد.
 : Pپارك
 : Rدنده عقب
 : Nخالص
 : Dحالت اتوماتيك
 : Mگیربکس اتوماتیک
 : 4مشخصات حالت گيربكس يا دنده درگير در
حالت دستي.
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عملکرد

پس از قرار گرفتن اهرم تعویض دنده  1در موقعیت
 ،Pسوئیچ را در موقعیت ( )onروشن قرار دهید.
با فشار دادن پدال ترمز ،اهرم تعویض دنده را در
موقعیت  Pقرار دهید.

با قرار داشتن پا بر روی ترمز و رها کردن پدال
گاز هنگام توقف خودرو ،اهرم تعویض دنده را
فقط در موقعیتهای  Dیا  Rدرگیر کنید.
شما باید برای خارج شدن از موقعیت  ،Pپیش
از فشردن دکمه بازکردن قفل  ،2ترمز را درگیر
کنید.

رانندگی در حالت اتوماتیک

اهرم تعویض دنده را در موقعیت  Dقرار دهید .در
اکثر شرایط رانندگی شما دیگر نیاز به استفاده از
اهرم تعویض دنده ندارید :دنده در موقع مناسب
و در دور مناسب موتور به صورت اتوماتیک تغییر
میکند زیرا “اتوماتیک” بار خودرو ،شرایط جاده
و سبک رانندگی را مدنظر قرار میدهد.
برای دالیل ایمنی ،قبل از توقف
کامل خودرو موتور را خاموش
کنید.

گیربکس اتوماتیک ()2/4
رانندگی اقتصادی
برای اطمینان از تغییر اتوماتیک دنده در سرعتهای
نسبتاً پایین هنگام رانندگی ،با کمی فشار و نگه
داشتن پدال گاز ،اهرم دنده را در موقعیت  Dقرار
دهید.
گاز دادن و سبقت گرفتن
پدال گاز را سریع و کام ً
ال به سمت پایین فشار
دهید (تا فراتر از نقطه  kickdownبرود).
این امر تعویض به دنده مطلوب را به اندازه دور
موتور امکانپذیر میکند.

حالت دستی رانندگی

هنگامیکه اهرم تعویض دنده در موقعیت D

قرار دارد ،آن را به سمت چپ حرکت دهید.
تعویض مکرر اهرم ،تعویض دنده را بهصورت
دستی امکانپذیر میکند:
 برای حرکت به سمت پایین از طریق دندهها،اهرم را به عقب بکشید؛
 برای حرکت به سمت باال از طریق دندهها،اهرم را به سمت جلو فشار دهید.
بسته به خودرو:
 برای حرکت به سمت پایین از طریق دندهها،اهرم را به سمت جلو فشار دهید.

 برای حرکت به باال از طریق دندهها ،اهرم رابه سمت عقب فشار دهید.
دنده انتخابی بر روی صفحه نمایشگر نشان داده
میشود.

موارد خاص
در شرايط خاص رانندگي (به عنوان مثال :براي
موتور)“ ،سيستم اتوماتيك” ممكن

محافظت از
است دنده را به طور اتوماتيك تعويض كند.
عالوه بر اين ،براي جلوگيري مانورهاي اشتباه،
تعويض دنده ممكن است از سوي سيستم اتوماتيك
پذیرفته نشود :در اين حالت ،صفحه نمايش دنده به
مدت چند ثانيه به نشانه هشدار چشمک ميزند.
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گیربکس اتوماتیک ()3/4
 خودروهاي فاقد كنترل کشش :بر رويسطح لغزنده يا سطح داراي چسبندگي كم،
به حالت دستي تغيير موقعيت دهيد و جهت
جلوگيري از چرخش چرخها به هنگام گاز
دادن ،پيش از استارت موتور ،دنده دو (يا
حتي دنده سه) را انتخاب كنيد.

شرايط خاص

 -بسته به خودرو ،شرایط آب و هوایی سرد:

اگر بر روي سطحي كه خطر لغزيدن در آن
وجود دارد رانندگي ميكنيد (برف ،گل و
غيره)،كليد  5را فشار دهید .پس از آن چراغ
هشدار  6روشن ميشود.
در صورتیکه به حالت شرایط خاص نیازی
ندارید ،با فشردن مجدد كليد  5از اين
عملكرد خارج شويد .سپس چراغ هشدار 6
روشن ميشود.
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 اگر شیب جاده و دستاندازهاي جاده به شمااجازه ماندن در حالت اتوماتيك را نميدهد
(به عنوان مثال :در نواحي كوهستاني) ،توصيه
ميشود به حالت دستي تغيير موقعيت دهيد.
اين كار به هنگام پیمودن شيب ،از تعويض
مكرر گيربكس اتوماتيك جلوگيري كرده و
در مسيرهاي سرپاييني امکان ترمز موتوری
را فراهم میکند.
 در آب و هواي سرد ،براي جلوگيري ازمتوقف شدن موتور ،پيش از حركت دادن
اهرم از موقعيت  Pيا  Nبه موقعيت  Dيا R
چند ثانيه صبر كنيد.

در آب و هواي سرد ،ممكن است تا زمان
رسيدن گيربكس به دماي مناسب ،سيستم
مانع تعويض دنده به حالت دستي شود.

گیربکس اتوماتیک ()4/4

پارك كردن خودرو

هنگام توقف خودرو ،در حالي كه پاي خود را بر
روي پدال ترمز نگه داشتهايد اهرم را به موقعيت P
حركت دهيد :گيربكس در حالت خالص قرار گرفته
و چرخها توسط شفت موتور قفل ميشود.
ترمز دستي را درگير كنيد.

به داليل ايمني ،پيش از توقف
كامل خودرو ،سوييچ را در موقعيت
خاموش قرار ندهيد.

برخورد با قسمت زير خودرو (مانند
تصادف با ديوار يا تيرك ،جدول بلند
يا ساير وسايل در خيابان) ممكن
است به صدمه ديدن خودرو منجر شود (مانند
بدشكل شدن يك محور).
براي جلوگيري از خطر تصادف ،خودروي خود
را براي بازرسي به نگين خودرو ،نمايندگي
رسمي رنوي فرانسه در ايران بسپاريد.

نقص در عملكرد

در صورتي كه خودروي داراي گيربكس اتوماتيك
دچار خرابي شود ،لطفاً به فصل  ،5اطالعات
“بكسل كردن خودرو” مراجعه نماييد .هنگام
غیرفعال کردن تنظیمات ،اگر اهرم در موقعيت

 Pقفل شده باشد ،در صورت فشردن پدال ترمز،
اهرم را ميتوان به صورت دستي آزاد نمود.
براي اين كار ،پايه اهرم را شل كرده ،تورفتگي 7
را فشار داده و همزمان دكمه  2را از حالت قفل
خارج كنيد.

بسته به خودرو پایه اهرم را شل کرده ،سپس
یک ابزار را وارد شیار  8کنید و همزمان دکمه 2
را فشار داده تا اهرم را از حالت قفل خارج کنید.
هرچه سریعتر با نمایندگی مجاز نگینخودرو
تماس بگیرید.
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كنترل فاصله پارك ()1/2

اصول عملكردی

حسگرهاي مافوق صوتی (آلتراسونیک) ،در سپرهاي
عقب خودرو نصب شدهاند ،كه به هنگام حركت
با دنده عقب ،فاصله بين خودرو و مانع موجود را
ميسنجند.
اين سنجش به وسيله صداي بيپ نشان داده
ميشود كه هرچه به مانع نزديكتر شويد در فواصل
بيشتري شنيده ميشود ،تا زماني كه به صداي
مداوم تبديل شود و خودرو تقريباً  40سانتيمتر
با مانع فاصله داشته باشد.
در صورت درگير شدن دنده عقب ،صداي بيپ
شنيده ميشود .اگر صداي بيپ به مدت طوالني تر
( 3ثانيه) پخش شود ،نشاندهنده نقص در عملكرد
ميباشد.
 :NBاز عدم پوشانده شدن حسگرهاي مافوق
صوتی (به وسيله خاك ،گل ،برف و غيره) اطمينان
حاصل كنيد.
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برخورد با قسمت زير خودرو (مانند
تصادف با ديوار يا تيرك ،جدول بلند
يا ساير وسايل در خيابان) ممكن
است به صدمه ديدن خودرو منجر شود (مانند
بدشكل شدن يك محور).
براي جلوگيري از خطر تصادف ،خودروي خود
را براي بازرسي به نگين خودرو ،نمايندگي
رسمي رنوي فرانسه در ايران بسپاريد.

اين عملكرد به عنوان تجهيزات
كمكي اضافي عمل ميكند و
هنگام حركت با دنده عقب ،فاصله
بين خودرو و مانع را با استفاده از سيگنال
صوتي نشان ميدهد.
اين سيستم نبايد تحت هيچ شرايطي به
هنگام حركت با موقعيت دنده عقب جايگزين
مراقبت يا مسئوليت راننده شود.
راننده بايد هميشه هنگام رانندگي مراقب
خطرات ناگهاني باشد :هميشه از عدم وجود
موانع متحرك (مانند كودكان ،حيوانات،
كالكسه بچه ،دوچرخه و غيره) يا اشياء
كوچك و باريكي مانند سنگ يا تيرك بر سر
راه پارك اطمينان حاصل كنيد.

كنترل فاصله پارك ()2/2

نقص در عملكرد

هنگامي كه سيستم نقصي را در عملكرد شناسايي
كند ،صداي بيپ به مدت  3ثاني ه به صورت مداوم
(به عنوان هشدار) به گوش خواهد رسيد .با نگين
خودرو ،نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در ايران
تماس بگيريد.

غيرفعال كردن سيستم

سيستم را ميتوان با فشردن كليد  1غيرفعال
كرد.
چراغ هشدار تعبيه شده بر روي كليد به طور
مداوم روشن ميماند.
سيستم غيرفعال را ميتوان مجددا ً با فشار دادن
كليد فعال نمود.
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دوربین دنده عقب ()1/2

عملکرد

هنگام استفاده از دنده عقب ،دوربین  1که بر
روی درب عقب قرار دارد ،نمایی از پشت خودرو
را به خطوط ثابت راهنما به صفحه نمایش
چندرسانهای (مولتی مدیا)  2ارسال میکند.
این سیستم با کمک یک فاصلهسنج ثابت استفاده
میشود .هنگام رسیدن به ناحیه قرمز ،از تصویر
سپر استفاده کرده تا بهصورت دقیق توقف کنید.
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توجه :از عدم پوشانده شدن دوربین دنده عقب
(به وسیله خاک ،گل ،برف و غیره) اطمینان
حاصل کنید.
این عملکرد بهعنوان تجهیزات کمکی اضافی عمل میکند و تحت هیچ شرایطی جایگزین
مراقبت یا مسئولیت راننده نمیشود.
راننده باید همیشه هنگام رانندگی مراقب خطرات ناگهانی باشد :همیشه از عدم وجود
موانع متحرک (مانند کودکان ،حیوانان ،کالسکه بچه ،دوچرخه و غیره) یا اشیاء کوچک و
باریکی مانند سنگ یا تیرک بر سر راه خود اطمینان حاصل کند.

دوربین دنده عقب ()2/2
در صورت قرار داشتن چرخها با خودرو در یک
خط ،فاصلهسنج ثابت مانده و مسیر خودرو را نشان
میدهد.

خطوط ثابت راهنما :3
خطوط ثابت راهنما  3دارای عالمتهای رنگی B ،A
و  Cهستند که فاصله پشت خودرو را نشان میدهند.
 ( Aقرمز) تقریباً  30سانتیمتر از خودرو؛ ( Bزرد) تقریباً  70سانتیمتر از خودرو؛( C -سبز) تقریباً  150سانتیمتر از خودرو.

صفحه تصویر عقب را نشان میدهد.
قابها تصویر عقب را بر روی سطح صاف زمین
نشان میدهند برای همین برای اشیاء عمودی
و دیگر اشیاء موجود در سطح زمین احتیاط
بیشتری را خرج دهید.
اشیائی که در لبه تصویر نشان داده میشوند
ممکن است شکل متفاوتی داشته باشند.
در نور خیلی زیاد (برف ،خودرو زیر نور آفتاب
و غیره) تصویر دوربین ممکن است تحت تأثیر
قرار بگیرد.
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دریچههاي تهويه هوا ،خروجيهاي هوا ()1/2
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دریچه تهويه جانبي (سمت چپ)
دريچه بخارزدایی شيشه جانبي (سمت چپ)
دريچههاي بخارزدایی شيشه جلو
دریچه های تهويه مركزي
صفحه كنترل

6
7
8
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دریچه بخارزدایی شیشه جانبي (سمت راست)
دریچه تهويه جانبي (سمت راست)
خروجيهاي گرمكن جلوي پا
(سرنشين جلو)
خروجيهاي گرمكن جلوي پا (سرنشين عقب)
(بسته به مدل خودرو)

دریچههاي تهويه هوا ،خروجيهاي هوا ()2/2

دریچههاي تهويه هواي جانبي و مركزي

جريان هوا
براي باز كردن سيستم تهويه  ،10دريچه تهويه
(موقعيت  )11را فشار دهيد تا زماني كه به اندازه
دلخواه باز شود.

تنظيم جهت
براي تنظیم جهت جريان هوا ،دريچه  10را بچرخانيد.

جهت از بین بردن بوی نامطبوع خودرو ،فقط
از سیستمهای مخصوص این کار استفاده کنید.
برای انجام این کار ،با نمایندگی مجاز نگینخودرو
تماس بگیرید.

صندلیهای عقب

(بسته به خودرو)
دریچه گرمکن جلو پای سرنشین .12

به مدار تهويه هوا هيچ چيز اضافه
نكنيد (به عنوان مثال ،براي برطرف
كردن بوي نامطبوع).

خطر صدمه به سيستم يا آتش سوزي وجود
دارد.
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سيستم گرمايش ،سيستم تهويه ،سيستم ايركانديشن ()1/3

تنظیم دمای هوا

کنترل  5را برای رسیدن به دمای مورد نظر
بچرخانید .هرچه بیشتر به سمت قرمز چرخانده
شود ،دما باالتر میرود.

تنظیم سرعت تهویه هوا

کنترلها

کنترلها به مدل خودرو بستگی دارند.
 1توزیع جریان هوا.
 2روشن و خاموش کردن ایرکاندیشن.
 3تنظیم سرعت فن تهویه هوا.
 4بخارزدایی /یخزدایی شیشه عقب بسته به خودرو،
آینههای بغل و شیشه جلو.
 5تنظیم دمای هوا.
 6حالت جداسازی کردن سیستم تهویه سرنشین/
فعال کردن حالت گردش مجدد هوا.
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اطالعات و توصیههایی برای استفاده :به مبحث
“ایرکاندیشن (کولر) :اطالعات و توصیههایی برای
استفاده” مراجعه کنید.

بسته به مدل خودرو در تنظیمات “بیدارباش هر 2
ساعت” عملکرد روشن کردن از راه دور ،سیستم
تهویه باید قبل از ترک خودرو خاموش شود.
لطفاً به دستورالعملهای مولتیمدیا مراجعه کنید.

کنترل  3را از  0تا  4بچرخانید .هرچه کنترل را
بیشتر به سمت راست چرخانده و تنظیم کنید،
هوای بیشتری به فضای سرنشین جریان مییابد.
اگر به غیرفعال کردن کامل جریان هوا و توقف
سیستم تمایل دارید ،کنترل  3را در موقعیت 0
قرار دهید.
غیرفعال بودن سیستم :سرعت تهویه برای فضای
سرنشین صفر است (هنگام توقف خودرو) با این
وجود در صورت حرکت خودرو هنوز میتوانید
جریان کم هوا را حس کنید.
قرار دادن کنترل بر روی موقعیت  0برای مدت
طوالنی میتواند منجر به تشکیل بخار بر روی
شیشههای جانبی و شیشه جلو و مشکالت
حاصل از تنفس هوای غیرتازه در فضای
سرنشین شود.

سيستم گرمايش ،سيستم تهويه ،سيستم ايركانديشن ()2/3

بخارزدایی سریع
بچرخانید:

کنترل  3 ،1و  6را به موقعیت
 هوای بیرون؛ حداکثر سرعت فن؛ بخارزدایی.استفاده از کنترل هوا سرعت بخارزدایی را افزایش
میدهد.

فعال کردن حالت جداسازی قسمت
سرنشین /گردش مجدد هوا.

بچرخانید.
كنترل  6را به سمت موقعیت
در چنين شرايطي ،هوا از فضاي سرنشين گرفته
شده (هوا از بيرون خودرو گرفته نميشود) و گردش
مجدد صورت ميگيرد.

گردش مجدد هوا در موارد زیر استفاده میشود:
 جداسازي فضاي سرنشين از هواي بيرون (بهعنوان مثال ،رانندگي در نواحي آلوده و غيره)؛
 تنظيم دماي فضاي سرنشين در دماي دلخواهبه نحوی مؤثرتر.

استفاده طوالني مدت از اين وضعيت ممكن است به تشكيل بخار غليظ بر روي شيشههاي جانبي و شيشه
جلو و مشكالت حاصل از تنفس هواي غيرتازه در فضاي سرنشين منجر شود.
بنابراين توصيه ميشود زمانیکه به ایرکاندیشن نیازی نیست ،با جابهجايي كنترل  6به سمت راست ،عملكرد
عادي (هواي بيرون) را بازگردانيد.

گرمکن شیشه جلو /گرمکن
شیشه عقب
حین عملکرد موتور ،دکمه  4را فشار دهید
(چراغ هشدار روی صفحه نمایشگر روشن
میشود) .بسته به مدل خودرو ،این عملکرد
بهعنوان گرمکن /سیستم بخارزدایی شیشه عقب
و گرمکن برقی آینههای بغل عمل میکند.
بسته به مدل خودرو ،این عملکرد در شرایط زیر
متوقف میشود:
 بهطور اتوماتیک بعد از زمان مشخصی کهتوسط سیستم تعیین میشود (چراغ هشدار
خاموش میشود)؛
 با فشردن مجدد دکمه ( 4چراغ هشدار خاموشمیشود).
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سيستم گرمايش ،سيستم تهويه ،سيستم ايركانديشن ()3/3

روشن و خاموش کردن ایرکاندیشن (کولر)

با استفاده از دکمه  2ایرکاندیشن روشن (چراغ
نشانگر روشن میشود) یا خاموش (چراغ نشانگر
خاموش میشود) میشود.
در صورت قرار داشتن دکمه  3در موقعیت  0این
سیستم فعال نمیشود.

سیستم ایرکاندیشن جهت موارد زیر مورد
استفاده قرار میگیرد:

توزیع جریان هوای سرنشین

کنترل  1را برای انتخاب گزینههای توزیع بچرخانید.
تمامی جریان هوا به دریچههای هوای
داشبورد هدایت میشود.
جریان هوا به دریچههای هوای داشبورد
و دریچههای جلوی پا هدایت میشود.
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جریان هوا به دریچههای جلوی پا و
دریچههای تهویه هوای داشبورد هدایت
میشود .با بستن دریچههای تهویه هوای داشبورد،
تمام جریان هوا را میتوانید به دریچههای جلویی پا
منتقل کنید.
جریان هوا بین تمام دریچهها ،خروجیهای
بخارزدایی شیشه جانبی جلو ،دریچههای
بخارزدایی شیشه جلو و دریچههای جلوی پا توزیع
میشود.
تمام جریان هوا به شیشه جلو و شیشههای
جانبی منتقل میشود.

 پایین آوردن دمای اتاق سرنشین؛ از بین بردن سریعتر مه و بخار؛ایرکاندیشن در صورت پایین بودن دمای بیرون
عمل نمیکند.

هنگام استفاده از ايركانديشن ،مصرف سوخت
افزايش مييابد (در صورت عدم نياز به ايركانديشن
آن را خاموش كنيد).

ايركانديشن :اطالعات و توصيهها جهت استفاده
مصرف سوخت
هنگام عملكرد ايركانديشن ،به طور عادي مصرف
سوخت افزایش می یابد (به ويژه هنگام رانندگي
در شهرها).
در خودورهاي مجهز به ايركانديشن و فاقد حالت
اتوماتيك ،در صورت عدم استفاده ،سيستم را
خاموش كنيد.
توصيه براي كاهش مصرف سوخت و كمك به
حفظ محيط زيست
حین باز بودن دریچههای تهویه هوا و پنجرههاي
بسته رانندگي كنيد.
اگر خودرو را در آفتاب پارك كردهايد ،دربها را
به مدت چند لحظه باز بگذاريد تا پيش از استارت
موتور هواي گرم بيرون برود.

تعمير و نگهداري
جهت بازرسیهای دورهای به اسناد نگهداری
خودروی خود مراجعه کنید.

نقص در عملكرد
به عنوان قاعده ای كلي ،در صورت وقوع نقص در
عملكرد با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
 كاهش عملكرد در سيستم گرمكن ،بخارزداییيا ايركانديشن.

-

مسدود شدن كارتريج فيلتر فضاي سرنشين
ممكن است منجر به ايجاد اين نقص شده
باشد.
هواي خنک جریان ندارد.

تنظيم صحيح كنترلها و شرایط فيوزها را
بررسي كنيد .در غير اينصورت ،سيستم را
خاموش كنيد.

وجود آب زير خودرو .پس از استفاده طوالني
مدت از سيستم ايركانديشن ،وجود آب زير خودرو
امري عادي است .رطوبت و بخار ،باعث ايجاد اين
شرايط شده است.

مدار (مسیر) سیستم خنككننده
را باز نكنيد .اين مايع به چشم يا

پوست آسيب ميزند.
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شیشههای برقی ()1/3

باالبر دستی شیشه

برای پایین یا باال بردن شیشه در ارتفاع دلخواه،
دستگیره  1را بچرخانید.

از قرار دادن هرگونه اشياء مقابل و یا در مسیر
شيشه نيمه باز خودداري كنيد :خطر صدمه
ديدن باالبر شيشه برقي وجود دارد.
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شیشههای برقی

زمانیکه سوئیچ در موقعیت ( )onروشن قرار دارد،

جهت پایین آوردن شیشه در ارتفاع دلخواه کلید را
فشار دهید؛
برای باال بردن شیشه در ارتفاع دلخواه کلید را
باال بکشید.
از سمت صندلی راننده
از کلیدها بهصورت زیر استفاده کنید:
  2برای شیشه سمت راننده؛  3برای شیشه سمت سرنشین جلو؛ 4 -یا  5برای شیشه سمت سرنشین عقب.

از سمت صندلي سرنشين جلو

از كليد  6استفاده كنيد.

بستن شيشهها ميتواند موجب
آسيب جدي شود.

شیشههای برقی ()2/3

از سمت صندلیهای عقب

از کلید  7استفاده کنید.

امنيت سرنشينان عقب
راننده ميتواند با فشردن كليد  8از عملكرد شيشههاي برقي عقب جلوگيري كند.
مسئوليت راننده
هرگز هنگام ترك خودرو ،کلید یا كودكان بدون مراقب (يا حيوانات) را حتي براي مدتي كوتاه داخل
خودرو رها نكنيد .آنها با استارت موتور ،فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبر برقي يا قفل كردن
دربها ،خود يا ديگران را در معرض خطر قرار خواهند داد .اگر قسمتي از بدن بين شيشه ها گير
كند ،فورا ً با فشردن كليد مربوطه شيشه را در جهت برعكس پايين بياوريد.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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شیشههای برقی ()3/3

شیشههای تکلمسی

در صورت مجهز بودن خودرو به این عملکرد ،حالت
تکلمسی بهعنوان یک عملکرد اضافه بر شیشههای
برقی که قب ً
ال توضیح داده شد ،عمل میکند.
این عملکرد فقط در شیشه راننده نصب شده است.
 کلید مربوطه را کامل یا کوتاه فشار دهید:شیشه کام ً
ال پایین میآيد.
 کلید مربوطه را کامل یا کوتاه باال بکشید:شیشه کام ً
ال باال خواهد آمد.
فشار دوباره کلید هنگام حرکت شیشه ،آن را
متوقف میکند.

نقص در عملکرد

در مواقع بروز نقص سیستم به حالت عادی (نرمال)
برمیگردد :کلید را به سمت باال بکشید تا شیشه
کام ً
ال باال رود ،سپس کلید را (درحالتیکه شیشه
کام ً
ال باال است) برای مدت  3ثانیه به سمت باال
بکشید و بعد شیشه را کام ً
ال پایین و باال برده تا
سیستم را مجددا ً راهاندازی کنید.
در صورت لزوم با نمایندگی مجاز نگینخودرو تماس
بگیرید.

ویژگیهای خاص
اگر شیشه هنگام بسته شدن مانعی را شناسایی
کند (مانند شاخه درخت و غیره) متوقف شده و
چند سانتیمتر پایینتر میآید.
در صورت استفاده از کلید هنگام حرکت شیشه،
حرکت آن متوقف میشود.
هنگام باال بردن شیشه از نبودن
اعضای بدن (دست ،بازو و غیره) بیرون
از خودرو اطمینان حاصل کنید.
خطر آسیب جدی.
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از قرار دادن هرگونه اشياء مقابل و یا در مسیر
شيشه نيمه باز خودداري كنيد :خطر صدمه
ديدن باالبر شيشه برقي وجود دارد.

روشنایی داخلی ()1/2

چراغ سقفی

عملكرد كليد  1به شرح زير است:
 روشنايي مداوم؛	يا روشنايي موقت از طريق باز كردن يكياز دربهاي جلو ،يا باز كردن يكي از چهار
درب ،بسته به مدل خودرو .اين چراغ فقط
درصورت بسته بودن صحيح دربها خاموش
ميشود؛
 -خاموش.

چراغهای نقشهخوانی

عملکرد کلید  2به شرح زیر است:
 روشنایی مداوم؛ -خاموش.
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روشنایی داخلی ()2/2

چراغ جعبه داشبورد 3

در صورت باز کردن درب جعبه داشبورد چراغ 3
روشن میشود.
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چراغ درب پشتی 4

در صورت باز کردن درب پشتی چراغ  4روشن
میشود.

عملكرد اتوماتيك چراغ داخلي
(بسته به مدل خودرو)
 در صورتي كه دربها با استفاده از ریموتباز شوند ،چراغ به مدت  30ثانيه روشن
ميشود.
 اگر يكي از دربها باز باشد (يا به نحوصحيح بسته نشده باشد) ،چراغ تقریباً به
مدت 3تا  30دقيقه روشن ميشود.
 درصورت قرار دادن سوييچ در موقعيتروشن ،اگر تمامي دربها بسته باشند ،نور
چراغ کم کم ضعیف (خاموش) ميشود.

آفتابگیر /دستگیره سقفی

آفتابگیر

آفتابگیر  1یا  3را در مقابل شیشه جلو پایین
بیاورید یا پایه آن را باز کرده و به سمت شیشه
بغل بچرخانید.

آینه آرایشی 2

دستگیره سقفی 4

این دستگیره به منظور تکیهگاه طراحی شده است
و هنگام حرکت خودرو میتوان از آن استفاده کرد.
از این دستگیره برای ورود و خروج از خودرو
استفاده نکنید.

بسته به خودرو ،آفتابگیرها همراه با آینه آرایشی 2

هستند.
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جاسیگاری /فندک /سوکت اتصال تجهیزات جانبی

جاسیگاری

جاسیگاری را میتوان در موقعیت  1یا  4قرار داد.
برای باز کردن درپوش  2آن را باال بکشید.
جهت تخلیه جاسیگاری ،آن را از محل خود خارج
کنید.

درصورتیکه خودروی شما به فندک و جاسیگاری
مجهز نیست ،میتوانید آنها را از نمایندگی مجاز
نگینخودرو تهیه کنید.
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فندک 3

با قرار دادن سوئيچ در موقعیت ( )onروشن،
فندک  3را فشار دهید.
در صورت آماده بودن فندک ،با یک کلیک
(ضربه) بیرون میپرد .برای استفاده ،آن را بیرون
بکشید .پس از استفاده فندک را سر جایش قرار
دهید اما آن را به سمت داخل فشار ندهید.

سوکت اتصال تجهیزات جانبی  3و 5

این سوکتها برای اتصال تجهیزات جانبی مورد
تأیید بخش فنی ما طراحی شدهاند.

تجهیزات جانبی را فقط با توان
حداکثر  120وات ( )12Vبه خودرو
متصل کنید.
وقتی چند سوکت تجهیزات جانبی بهصورت
همزمان استفاده میشوند مجموع توان آنها
نباید از  180وات بیشتر باشد.
خطر آتشسوزی وجود دارد.

پشتسریهای عقب

برای جدا کردن پشتسریهای  Aو B
تا جایی که ممکن است پشتسری را باال بکشید
سپس دکمه  1را فشار داده تا پشتسری خارج شود.

برای تنظیم ارتفاع پشتسری A

(بسته به خودرو)
دکمه  1را فشار داده و همزمان پشتسری را باال
و پایین بکشید تا به ارتفاع دلخواه برسید.

برای جا زدن پشتسریهای  Aو B
میله پشتسری را وارد سوراخ کرده و دکمه  1را
فشار دهید ،پشتسری را پایین آورده و بررسی
کنید که بهدرستی در محل خود قرار گرفته باشد.

موقعیت پشتسری  Bمورد استفاده
(بسته به مدل خودرو)
پشتسری را به باالترین نقطه ممکن باال برده و
سپس آن را پایین بکشید تا قفل شود.

موقعیت نگهداری پشتسری B

(بسته به خودرو)
دکمه 1را فشار داده و پشتسری را کام ً
ال پایین بکشید.

هنگامیکه پشتسری به پایینتری موقعیت خود
رسید (موقعیت  )Cاین موقعیت فقط برای نگهداری
آن است :در صورت استفاده از صندلی ،پشتسری

پشتسری یک وسیله ایمنی
است .از نصب بودن و قرار داشتن
در موقعیت مناسب آن اطمینان
حاصل کنید :باالی سرتان باید با باالی
پشتسری در یک خط قرار داشته باشند.

نباید در این موقعیت قرار داشته باشد.
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل خودرو و اجزای آن ()1/4

محفظه روی درب جلو 1

هيچ گونه شيئي را نبايد در كف
خودرو و جلوي راننده قرار دهيد.
اين اشياء ممكن است هنگام
مانور ترمزگيري به زير پدال سر خورده و
مانع استفاده از ترمز شوند.
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محفظه روی داشبورد 2

هيچ گونه اشياء سخت ،سنگين يا
تيز را در محفظه ذخيره “باز” قرار
ندهيد ،در غير اينصورت ،ممكن
است هنگام دور زدن ،ترمز ناگهاني يا وقوع
تصادف به سمت سرنشين پرتاب شوند.

محفظه نگهداری تلفن همراه 3

(بسته به مدل خودرو)

هیچگونه شیئ سنگین و یا تیز
که احتمال افتادن آن در حین
رانندگی وجود دارد را در این
محل قرار ندهید.
خطر آسیب.

محفظه نگهدارنده اشیاء داخل خودرو و اجزای آن ()2/4

محفظه ذخیره کنسول وسط 4
(یا محل رادیو)

هنگام دور زدن ،گاز دادن يا
ترمزگيري ،از عدم سرريز شدن
ليوان اطمينان حاصل كنيد.
در صورت ريختن مايع داغ ،خطر سوختگي
وجود دارد.

محفظه ذخیره کنسول وسط 5

(یا محل دکمه انتخاب حالت ( 2×4 )2WDو 4×4
())4WD

محل جالیوانی یا جاسیگاری .6

هيچ گونه اشياء سخت ،سنگين يا
تيز را در محفظه نگهدارنده اشیاء
“باز” قرار ندهيد ،در غير اينصورت،
ممكن است هنگام دور زدن،ترمز ناگهاني يا
وقوع تصادف به سمت سرنشين پرتاب شوند.
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل خودرو و اجزای آن ()3/4

جعبه داشبورد سمت سرنشین

دستگیره  7را بکشید تا داشبورد باز شود.

اسناد در اندازه  A4را میتوان در جعبه داشبورد
قرار داد.
بخش داخلی درپوش ،قسمت  8برای نگهداری
خودکار ،نقشه و از این قبیل طراحی شده است.

هيچ گونه شيئي را نبايد در كف خودرو و جلوي راننده قرار دهيد .اين اشياء ممكن است
هنگام مانور ترمزگيري به زير پدال سر خورده و مانع استفاده از ترمز شوند.
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اقدامات احتياطي
درپوش  Aدر زير داشبورد از يك سوكت خاص
محافظت ميكند كه منحصرا ً براي استفاده
توسط نمايندگي خودرو تعبيه شده است.
از اين جهت ،شما بايد از نگهداري مايعات در
اين محفظه خودداري كنيد (خطر چكيدن
مايعات به داخل سوكت وجود دارد).

محفظه نگهدارنده اشیاء داخل خودرو و اجزای آن ()4/4

جیب (محفظه ذخیره) صندلی جلو 9

نگهدارنده بطری 10

در این محل ،میتوانید بطری  1/5لیتری قرار
دهید.

هيچگونه اشياء سخت ،سنگين يا
تيز را در محفظه نگهدارنده اشیاء
“باز” قرار ندهيد ،در غير اينصورت،
ممكن است هنگام دور زدن،ترمز ناگهاني يا
وقوع تصادف به سمت سرنشين پرتاب شوند.
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صندلی عقب نیمکتی (تاشو) ()1/3

بسته به خودرو ،صندلی  Aو پشتی صندلی B
یا  Cرا میتوان برای انتقال و حمل اشیاء حجیم
خم نمود.

خم کردن پشتیهای  Bیا C
از دور بودن صندلیهای جلو به اندازه کافی
اطمینان حاصل نمایید.
پیش از حرکت دادن پشتی صندلیها ،قالب  1را
به قفلهای  2وارد کنید.
به داليل ايمني ،تنظیمات را هنگام
توقف خودرو انجام دهيد.
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پشتسریهای عقب را کام ً
ال پایین بیاورید (به
اطالعات مبحث “پشتسریهای عقب” در فصل
 3مراجعه کنید).
دستگیره(های)  3را پایین بکشید.
پشتی صندلی  Bیا  Cرا پایین بکشید.
از قرارگيري صحيح كمربندهاي
ايمني صندلي عقب در محل خود
و عملكرد صحيح آن در صورت
حركت دادن صندليهاي عقب نیمکتی
(تاشو) اطمينان حاصل كنيد.

هنگامي كه صندلي عقب نیمکتی
(تاشو) را حركت ميدهيد ،از عدم
وجود مانع در مسیر نقاط اتصال (از
جمله اعضاي بدن ،حيوانات ،سنگ يا شن ،البسه
يا پارچه ،اسباب بازي و مانن د آن) اطمينان
حاصل نماييد.

صندلی عقب نیمکتی (تاشو) ()2/3
برگرداندن پشتی صندلی  Bیا  Cبه موقعیت قبلی
پشتی صندلی(ها) را باال بکشید.
از قفل شدن ایمن و محکم پشتی صندلیها در
جای خود اطمینان حاصل کنید.
پشتسری عقب را مجددا ً تنظیم کنید (به اطالعات
مبحث “پشتسریهای عقب” در فصل  3مراجعه
کنید).

خم کردن صندلیهای عقب بر روی پایه
پایه صندلی  Aرا به سمت صندلی جلو خم کنید.

خم کردن پشتی صندلی  Bیا C
زبانه را فشار داده و پشتسری را خارج کنید.
همانطور که در باال شرح داده شد کار را ادامه دهید.

به دالیل ایمنی ،تنظمیات را هنگام
توقف خودرو انجام دهید.

هنگام نصب مجدد پشتي صندلي ،از
قفل شدن ايمن و محكم پشتي صندلي
در جاي خود اطمينان حاصل كنيد.

اگر بر روی صندلیها روکش نصب شده است،

بررسي كنيد كه مانع قفل شدن پشتي صندلي
نشود.
از قرارگيري صحيح كمربندهاي ايمني در محل
خود اطمينان حاصل كنيد.
پشت سريها را مجددا ً در محل خود قرار دهيد.

از قرارگيري صحيح كمربندهاي
ايمني صندلي عقب در محل خود
و عملكرد صحيح آن در صورت
حركت دادن صندليهاي عقب نیمکتی
(تاشو) اطمينان حاصل كنيد.

3-21

صندلی عقب نیمکتی (تاشو) ()3/3

برگرداندن صندلی  Aبه موقعیت قبلی
قبل از جا زدن پایههای صندلی همه کمربندهای
ایمنی عقب را ببندید (به اطالعات مبحث
“کمربند ایمنی عقب” فصل  1مراجعه کنید).
پایههای صندلی را تا رسیدن به پشتی
صندلی(ها) به سمت پایین فشار دهید.
از قرار داشتن قالبهای کمربند ایمنی  5بهطور
صحیح اطمینان حاصل کنید :برای این کار
تسمه  4را کشیده تا قفلهای کمربند ایمنی 5
هنگام پایین آوردن پایههای صندلی در باالی
آنها قرار داشته باشند.
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همه کمربندهای ایمنی را باز کرده و در جای
مناسب خود قرار دهید (به اطالعات مبحث
“کمربندهای ایمنی” فصل  1مراجعه کنید).
از قرار داشتن هر چهار حلقه ایزوفیکس هنگام تا
کردن پایههای صندلی اطمینان حاصل کنید :به
اطالعات مبحث “ایمنی کودکان :نصب صندلی
کودک” ،فصل  1مراجعه کنید.

از قرارگيري صحيح كمربندهاي
ايمني صندلي عقب در محل خود و
عملكرد صحيح آن در صورت حركت
دادن صندليهاي عقب نیمکتی (تاشو) اطمينان
حاصل كنيد.
هنگامي كه صندلي عقب نیمکتی
(تاشو) را حركت ميدهيد ،از عدم
وجود مانع در مسیر نقاط اتصال
(از جمله اعضاي بدن ،حيوانات ،سنگ يا
شن ،البسه يا پارچه ،اسباب بازي و مانند آن)
اطمينان حاصل نماييد.

درب پشتي

كنترل دستي

به منظور باز كردن درب پشتي كليد خودرو را در قفل
وارد كرده و آن را بچرخانيد (در جهت حركت .)A
كليد را خارج كرده و دكمه  1را فشار دهيد .سپس
درب پشتي را باال بكشيد.
براي بستن درب پشتي ،با كمك دستگيره داخلي
 ،2درب پشتي را پايين بياوريد.
زماني كه درب پشتي را تا ارتفاع شانههايتان پايين
آورديد ،دستگيره داخلي را رها كرده و با فشار دادن
درب پشتي به سمت پايين آن را ببنديد.
كليد را در قفل وارد كرده و آن را بچرخانيد (در
جهت حركت .)B

قفل برقي مركزي

درب پشتي همزمان با دربهاي خودرو قفل يا باز
ميشود.
براي باز كردن درب پشتي ،دكمه  1را بفشاريد و
درب پشتي را باال بكشيد.
براي بستن درب پشتي ،با كمك دستگيره داخلي
 ،2درب را پايين بياوريد.
زماني كه درب پشتي را تا ارتفاع شانههايتان پايين
آورديد ،دستگيره داخلي را رها كرده و با فشار دادن
درب پشتي به سمت پايين آن را ببنديد.
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حمل اشیاء در محفظه بار ()1/2
همیشه اشیایی را که باید حمل شوند به نحوی
در محفظه بار جای دهید که سمت بلندتر آن :در
پشت صندلی عقب قرار بگیرد.
 در پشتی صندلیهای عقب نیمکتی (تاشو) قراربگیرند (مانند بارهای معمولی نمونه )A؛

 یا آنها را پس از خم کردن صندلیهای عقب ،درپشت صندلیهای جلو قرار دهید .به اطالعات
“صندلی عقب نیمکتی (تاشو)” در همین فصل
مراجعه کنید (مانند نمونه .)B
همیشه سنگینترین اشیاء را مستقیماً در کف
محفظه بار قرار دهید.
همیشه بهنحوی اشیاء را حمل کنید که سنگینترین
آنها در پشت صندلی عقب نیمکتی (تاشو) قرار داشته
باشد.
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حتي در صورت عدم وجود سرنشين،
كمربندهاي ايمني صندليهاي عقب
را ببنديد.

حمل اشیاء در محفظه بار ()2/2

همیشه سنگینترین بارها را بر
روی کف محفظه قرار دهید .از
تسمه نگهدارنده بار  1بر روی کف
محفظه استفاده کنید .نحوه قرارگیری بار باید
بهصورتی باشد که در صورت ترمز ناگهانی
هیچ وسیلهای به سمت بیرون و سرنشین
پرتاب نشود که منجر به آسیب شود.
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حمل اشیاء ،بکسل کردن (یدک کشیدن) ،تجهیزات مربوطه

 = Aحداکثر 950 mm

وزن مجاز دماغه (جلوی یدککش) ،حداکثر
وزن یدککش با ترمزگیری و بدون ترمزگیری:
به اطالعات مبحث “وزنها” ،فصل  6مراجعه کنید.

انتخاب و نصب تجهیزات یدککشیدن
حداکثر وزن تجهیزات یدککشیدن 20:کیلوگرم.
برای اطالع از چگونگی نصب و عملکرد
تجهیزات یدک کشیدن ،به دستورالعملهای
سازنده خودرو مراجعه کنید.
لطفاً این دستورالعملها را به همراه سایر
اسناد خودرو نگهداری کنید.
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اگر توپي ميله يدككش موجب پوشاندن پالک
يا چراغهاي عقب ميشود ،بايد آن را در صورت
عدم استفاده جدا كنيد.
در تمامي موارد ،طبق قوانين و مقررات عمل
نماييد.

طاقچه عقب

طاقچه عقب  2از دو قسمت سفت تشکیل شده
است.

پیادهسازی

طاقچه عقب  2را تا نیمه باال ببرید و آنها را از
قالب  3که در دو طرف طاقچه عقب قرار دارند
جدا کنید.

دو میله  1واقع در زیر طاقچه عقب را بکشید.

حداکثر وزن قابل حمل توسط طاقچه عقب25 :
کیلوگرم میباشد که به شکل یکنواخت توزیع
شده باشند.

طاقچه عقب  2را باال ببرید و کمی به سمت
خودتان بکشید و انتهای آن را نگه دارید.
برای نصب مجدد آن ،برعکس مراحل جداسازی
اجزاء عمل کنید.
هيچگونه شيئي ،به ويژه سنگين
يا جامد را روي طاقچه عقب قرار
ندهيد .اين عمل به هنگام ترمز
ناگهاني يا وقوع تصادف ،سرنشينان را در
معرض خطر قرار ميدهد.

3-27

میلههای سقفی طولی (باربند)
در صورت نصب این میلهها بر روی خودرو،
میتوانید از سوراخهای نصب  2میلههای سقفی
طولی استفاده کنید تا:
 از سیستمهای نگهدارنده چمدان (تسمه ،دستگیرهو غیره) استفاده کنید؛
 نصب آیتمهای اضافی بدون استفاده از میلههایسقفی عرضی.

در صورت نصب این میلهها بر خودرو میتوانید
بار یا تجهیزات جانبی (دوچرخه ،چوب اسکی و
غیره ).را بر روی:
 باربند سقفی؛ میلههای سقفی عرضی متصل به میلههایسقفی طولی 1؛
 مستقیماً بر روی همین میلههای طولی(باربند) حمل کنید.
نصب میلههای سقفی طولی به خودروهایی که
در اصل مجهز به این میلهها نیستند ،ممنوع
میباشد.
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براي اطالع از محدوده تجهيزات سازگار با
خودرويتان ،توصيه ميكنيم با نگين خودرو،
نمايندگي رسمي رنوي فرانسه در ايران مشورت
نماييد .براي اطالع از چگونگي نصب و عملكرد
تجهيزات به دستورالعملهاي سازنده مراجعه
كنيد.
لطفاً اين دستورالعملها را به همراه ساير اسناد
خودرو نگهداري كنيد.
حداكثر بار مجاز بر روي باربند سقفي :به
اطالعات فصل  ، 6مبحث “وزنها” مراجعه كنيد.

تجهيزات چندرسانهاي

وجود و محل اين تجهيزات به تجهيزات چندسانهاي
خودروي شما بستگي دارد.
 1راديو یا سیستم مسیریاب؛
 2كنترل ستون فرمان؛
 3ميكروفون.

برای اطالع از جزئیات عملکرد این دستگاه به
دستورالعملهای دفترچه راهنمای آن مراجعه
نمایید.

كنترل تلفن هندزفري

در خودروهاي مجهز ،از ميكروفون  3و كنترل
ستون فرمان  2استفاده كنيد.

استفاده از تلفن
يادآوري ميكنيم كه بايد از
قوانين مربوط به استفاده از چنين
تجهيزاتي پيروي كنيد.
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درب موتور ()1/2

هنگام انجام هرگونه عملی در
داخل محفظه موتور عملکرد روشن
و خاموش موتور را غیرفعال نمایید.

جهت باز كردن درب موتور ،دستگيره  1را بكشيد.

باز كردن درب موتور

براي باز كردن ،درب موتور را كمي بلند كنيد و
با استفاده از فشار دادن زبانه  4به سمت چپ،
قالب  2را رها كنيد.

بستن درب موتور

باز كردن قفل درب موتور

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور
موجب داغ شدن آن میگردد .عالوه
بر اين فن خنككننده موتور هر
لحظه ممكن است فعال شود.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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درب موتور را به سمت باال بكشيد و با ميله
نگهدارنده  3آن را ثابت كنيد.
عدم باقی ماندن وسایل در محفظه موتور را
بررسی کنید.
برای بستن مجدد درب موتور ،درب را نگه داشته
و تا  30سانتیمتری باالتر از موقعیت بستن
پایین بیاورید ،سپس رها کنید .درب را به طور
اتوماتیک برمبنای وزن خود بسته خواهد شد.

هنگام کار کردن در محفظه موتور
از قرار داشتن تیغه برف پاککن
در موقعیت پارک (توقف) اطمینان
حاصل کنید.
خطر آسیبدیدگی.
به درب موتور فشار وارد نكنيد:
خطر بسته شدن ناگهاني درب
وجود دارد.

درب موتور ()2/2

هیچگاه هنگام باز بودن درب موتور یا
قبل از باز کردن درب موتور عملکرد
روشن کردن به وسیله دکمه ریموت
یا برنامهدهی را فعال نکنید.
خطر آسیبدیدگی و سوختگی.

از عدم باقي ماندن وسايل (پارچه،
ابزار و غيره) در محفظه موتور
اطمينان حاصل كنيد.
در غير اينصورت ،منجر به صدمه به موتور يا
آتش سوزي ميشود.

از قفل شدن صحيح درب موتور اطمينان حاصل
نماييد .بررسي كنيد كه هيچ شيئي (سنگريزه،
پارچه و غيره) از قفل شدن چفت جلوگيري نكند.

در صورت برخورد جزئي به شبكه
محافظ رادياتور يا درب موتور ،در
اولين فرصت ممكن براي بازرسي
قفل درب موتور به نگين خودرو ،نمايندگي
رسمي رنوي فرانسه در ايران مراجعه كنيد.
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سطح روغن موتور :اطالعات كلي
استفاده موتور از روغن در جهت روغنكاري و
خنكشدن قطعات محرك امري عادي است و
برخي اوقات پر كردن (اضافه كردن) سطح بين
تعويضهاي روغن ضروري ميباشد.
با اين وجود ،در صورتيكه پس از دوره كاركرد،
هر  600مايل ( 1000كيلومتر) بيش از  0/5ليتر
مصرف شده است ،با نگين خودرو ،نمايندگي
رسمي رنوي فرانسه در ايران تماس بگيريد.

تكرار تعويض روغن :سطح روغن موتور را هر
چند وقت يكبار و حتم ًا پيش از سفر يا رانندگي
طوالني بررسي كنيد تا از خطر صدمه ديدن موتور
جلوگيري شود.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر يك از
سطوح روغن شدهايد ،به نگين خودرو ،نمايندگي
رسمي رنوي فرانسه در ايران مراجعه كنيد.

خواندن سطح روغن

سطح روغن باید هنگامی خوانده شود که خودور
بر روی سطح صاف قرار دارد ،و پس از اینکه
خودرو برای مدتی خاموش باشد.
برای خواندن دقیق سطح روغن باید از میله
اندازهگیری استفاده شود و مطمئن شوید که روغن از
بدیدنموتور).
سطححداکثرباالترنباشد(.خطرآسی 

به صفات بعد رجوع کنید.
به منظور جلوگيري از پاشيدن روغن ،توصيه
ميشود هنگام اضافه كردن ،پر كردن مخزن
روغن از يك قيف استفاده كنيد.
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هنگام انجام هرگونه عملی در داخل
محفظه موتور عملکرد روشن خاموش
کردن موتور را غیرفعال کنید.

 ميله اندازهگيری روغن را خارج كرده و باپارچه فاقد پرز و تميز ،آن را پاك كنيد؛
 ميله اندازهگير را تا حد ممكن در محل خودفشار دهيد (در خودروهاي مجهز به ميله نوع
كالهكي  ، Cكالهك را تا حد ممكن بپيچيد)؛
 مجددا ً ميله را خارج كنيد؛ سطح روغن را بخوانيد :سطح روغن هرگزنبايد به زير عالمت حداقل  Aيا باالي عالمت
حداكثر  Bبرسد.
پس از تكميل و پايان عملكرد ،بررسي كنيد ميله
اندازهگيری كام ً
ال در محل خود قرار گرفته باشد يا
ميله نوع كالهكي به طور كامل پيچانده و سفت شده
باشد.
رسیدن روغن به باالتر از سطح
حداکثر
تحت شرایطی سطح روغن نباید از
حداکثر شود  Bباالتر برود :خطر صدمه به
موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
اگر سطح روغن به باالتر از سطح حداکثر
برسد ،خودرو را استارت نزنید و با نگینخودرو
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس
بگیرید.

سطح روغن موتور :اضافه کردن ،پر کردن مخزن ()1/2

اضافه کردن  /پر کردن

خودرو باید روی سطح صاف پارک شود و موتور
باید خنک گردد (به عنوان مثال ،پیش از اولین
استارت موتور در آغاز روز).
هرگونه عملکرد در مجاورت موتور
موجب داغ شدن آن میگردد .عالوه
بر اين فن خنككننده موتور هر
لحظه ممكن است فعال شود.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

	كالهك  1را باز كنيد؛ روغنرااضافهكنيد(بهعنوانراهنمايي،بستهبهمدلخودرو،ظرفيتبينحداقلوحداكثرخواندنسطح
بر روي ميله اندازهگيری 1/5 ،2و 2ليتر است)؛
 حدود  10دقيقه صبر كنيد تا روغن در موتورجريان پيدا كند؛
 با استفاده از ميله اندازهگيری ( 2همانطور كه درشرح فوق ذكر شده) سطح روغن را بازرسي كنيد.
پس از تكميل و پايان عملكرد ،بررسي كنيد ميله
اندازهگير كام ً
ال در محل خود قرار گرفته باشد يا “ميله
نوع كالهكي” به طور كامل پيچانده و سفت شده باشد.
ازسطححداكثرروغنموتورفراترنرويدونصبمجدد
ميلهاندازهگيری 2وكالهك 1رافراموشنكنيد..

رسیدن روغن به باالتر از سطح
حداکثر
تحت شرایطی سطح روغن نباید
از حداکثر باالتر برود :خطر صدمه به موتور و
مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
اگر سطح روغن به باالتر از سطح حداکثر
برسد ،خودرو را استارت نزنید و با نگینخودرو
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس
بگیرید.
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سطح روغن موتور :اضافه كردن ،پر كردن مخزن ()3/2

اگر افت غيرعادي و مكرر در سطح روغن
موتور صورت ميگيرد ،با نمايندگي مجاز
نگين خودرو مشورت نماييد.

به منظور جلوگيري از پاشيدن روغن،توصيه
ميشود هنگام اضافه كردن ،پر كردن مخزن
روغن از يك قيف استفاده كنيد.
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پركردن مخزن :هنگام پركردن
روغن موتور مراقب باشيد روغن به
درون اجزاي موتور پاشيده نشود ـ
خطر آتشسوزي وجود دارد.
نصب مجدد و ايمن كالهك را فراموش
نكنيد ،در غير اينصورت اگر روغن بر روي
اجزاي داغ موتور بپاشد ،خطر آتش سوزي
وجود دارد.

تعويض روغن موتور :هنگام
تعويض روغن  ،در صورت داغ بودن
موتور ،مراقب باشيد با سرريز کردن
روغن به خود آسيب نرسانيد (خطر سوختگي).

سطح روغن موتور :اضافه كردن ،پر كردن مخزن ()3/3

تعویض روغن

فواصل سرویس :به اسناد تعمیر و نگهداری
خودروی خود مراجعه کنید.

ظرفیت تعویض روغن

به اسناد تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه
کنید ،یا با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس
بگیرید.
همیشه سطح روغن موتور را با استفاده از میله
اندازهگیری بررسی کنید .همانطور که قب ً
ال توضیح
داده شد (روغن هیچ وقت نباید از حداقل کمتر و از
حداکثر بیشتر باشد).

درجه روغن موتور

به کتابچه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه
کنید.

تنظيم مجدد آژير هشدار پس از تعويض روغن

(بسته به مدل خودرو)
اگر خودتان روغن موتور را تعويض ميكنيد ،بايد
هشدار تعويض روغن را تنظيم كنيد.
براي اين كار ،پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت
روشن ،به مدت  10ثانيه بايد:
 پدال گاز را به طور كامل فشار دهيد، با قرار دادن پاهاي خود بر روي پدال گاز ،پدالترمز را سه بار متوالي بفشاريد.
خاموش شود،
درصورتيكه چراغ هشدار
تنظيم مجدد اوليه تكميل ميگردد .در غير
اينصورت ،عملكرد را مجددا ً تكرار كنيد.
شرایط خاص :اگر پيش از هشدار تعويض روغن،
آن را تعويض كنيد ،تنظيم مجدد صفحه نمايش
ضروري ميباشد .در اين شرايط ،چراغ هشدار
ميشود.

هنگام انجام هرگونه عملی در
داخل محفظه موتور عملکرد روشن
و خاموش کردن موتور را غیرفعال
کنید.

به مدت  5ثانيه براي تأييد تنظيم روشن
به دلیل سمی بودن گازهای خروجی
اگزوز ،هرگز موتور را در محیط
سربسته روشن نکنید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور
موجب داغ شدن آن ميگردد.
عالوه بر اين ،فن خنككننده موتور
ممكن است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

رسیدن روغن به باالتر از سطح
حداکثر
تحت هیچ شرایطی سطح روغن
نباید از حداکثر باالتر برود :خطر صدمه به
موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
اگر سطح روغن به باالتر از سطح حداکثر
برسد ،خودرو را استارت نزنید .با نگینخودرو
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس
بگیرید.
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میزان مایعات ()1/3
سطح
همراه با سايش تدريجي كفشك ترمز ،افت سطح
روغن ترمز عادي است ،اما هرگز نبايد از سطح خط
هشدار “ ”MINIواقع در مخزن روغن  1پايينتر
بيايد.
اگر قصد بازرسي سايش ديسك و لنت ترمز را
داريد ،بايد به اسناد سازنده خودرو (بخش مربوط
ت اينترنتي مراجعه كنيد.
به روغن ترمز) در وبساي 

اضافه کردن روغن ترمز
پس از هرگونه عملكرد بر روي مدار هيدروليك،
متخصص فني بايد روغن ترمز را تعويض كند.
فقط از روغنهاي مورد تأييد بخش فني ما (و
داراي مخزن مهر و موم شده) استفاده نماييد.
فواصل تعويض
به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه
كنيد.

سطح روغن ترمز

در صورت مشاهده جزئيترين نقص در كاركرد ترمز،
اين سطح بايد فورا ً و مكررا ً مورد بازرسي قرار بگيرد.
سطح روغن ترمز بايد در حالت خاموش بودن موتور
و قرارگیری خودرو بر روي سطح صاف خوانده شود.
موتور هنگام عملكرد در مجاورت
خود ،داغ ميشود .عالوه بر اين،
فن خنككننده موتور ممكن است
هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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هنگام انجام هرگونه عملی در داخل
محفظه موتور /عملکرد روشن و
خاموش موتور را غیرفعال کنید.

اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر يك از
سطوح روغن شدهايد ،با نمايندگي مجاز نگين
خودرو مشورت نماييد.

میزان مایعات ()2/3
تكرار بازرسي سطح مايع خنك كننده
سطح مايع خنك كننده را به طور منظم بازرسي
كنيد
(در صورت تمام شدن مايع خنك كننده ،صدمه
بسيار شديدي به موتور وارد خواهد شد).
اگر سطح مايع بايد پر شود ،فقط از محصوالت مورد
تأييد بخش فني ما استفاده نماييد ،با اطمینان از اینکه:
 از يخزدگي محافظت ميكند؛ از سيستم خنككننده در برابر خوردگي وزنگزدگي محافظت مينمايد.

مايع خنك كننده موتور

پس از قرار دادن سوئيچ در موقعيت ( )offخاموش
و قرارگيري خودرو روي سطح صاف ،در صورت
سرد بودن موتور ،سطح مايع بايد بين عالمتهاي
 MINIو  MAXIدر مخزن  2قرار داشته باشد.
اين سطح را پيش از رسيدن به عالمت  ،MINIحین
سرد بودن موتور با مايع خنك كننده پر كنيد.
هنگام داغ بودن موتور ،هيچ عملياتي
نبايدبررويمدارسیستمخنككننده
موتور انجام شود.
خطر سوختگي وجود دارد.

فواصل تعويض
به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه
كنيد.
اگر متوجه افت مكرر و غيرعادي در هر يك از
سطوح روغن شدهايد ،با نمايندگي مجاز نگين
خودرو مشورت نماييد.
هرگونه عملکرد در مجاورت موتور
موجب داغ شدن آن ميگردد .عالوه
بر اين ،فن خنككننده موتور ممكن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

مخزن شیشهشوی شيشه جلو

پر كردن :درپوش  3را برداريد ،تا جايي كه مايع
را بتوانيد ببينيد مخزن را پر كنيد ،سپس درپوش
را ببنديد.
اين مخزن ،مايع شيشهشوي شيشه جلو و عقب
را تأمين ميكند.
مايع :مايع شيشهشوي مخصوص شيشه جلو
(محصول حاوي ضد يخ در زمستان)
نازلشیشهشوی :براي تنظيم زاويه نازل شیشهشوی،
با استفاده از يك سنجاق ،توپی كوچك را بچرخانيد.
فقط از محصوالت مورد تأييد بخش فني ما
استفاده نماييد.
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میزان مایعات ()3/3

مخزن روغن سيستم كمكي فرمان
هيدروليك  4يا 5

سطح :براي دستيابي به سطح صحيح در صورت
سرد بودن ،پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت
( )offخاموش و قرارگيري خودرو روي سطح
صاف ،سطح بين عالمتهاي “ ”MINIو “”MAXI
در مخزن  4يا  5بايد قابل مشاهده باشد.
براي اطالع از عملكردهاي تعمير و نگهداري
در مورد سيستم كمكي فرمان هيدروليك ،با
نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
اگر افت غيرعادي و مكرر در سطح روغن
موتور صورت ميگيرد ،با نمايندگي نگين
خودرو مشورت نماييد.
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اگر متوجه هرگونه لرزش در كاركرد فرمان
كمكي هيدروليك شدهايد ،با نمايندگي
نگين خودرو مشورت نماييد.
هرگونه عملكرد در مجاورت موتور
موجب داغ شدن آن ميگردد .عالوه
بر اين ،فن خنككننده موتور ممكن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل
محفظه موتور عملکرد روشن و
خاموش کردن موتور را غیرفعال
کنید.

فیلترها
برنامه تعويض اجزاي فيلتر (فيلتر هوا ،فيلتر داخلی
اتاق ،فيلتر ديزل ،و غيره) در جدول عملكردهاي
تعمير و نگهداري خودروي شما ذكر شده است.
فواصل تعويض اجزاي فيلتر :به اسناد تعمير و
نگهداري خودروي خود مراجعه كنيد.
فيلتر داخل اتاق
اگر خودروي شما مجهز به فيلتر داخل اتاق نيست،
اضافه نمودن اين فيلتر به خودرو امكانپذير ميباشد.
در اين رابطه با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت
نماييد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل
محفظه موتور عملکرد روشن و
خاموش کردن موتور را غیرفعال کنید.

در صورت رسيدن نشانگر سطح گرفتگي فيلتر 2
به محدوده  100درصد ،در اولين فرصت ممكن
براي تعويض فيلتر با نمايندگي مجاز نگين
خودرو مشورت نماييد.
تنظيم مجدد حسگر گرفتگي فيلتر هوا
پس از تعويض فيلتر هوا ،دكمه  3روي حسگر
گرفتگي را كام ً
ال بچرخانيد (حرکت در جهت .)A

فيلتر هوا

حسگر گرفتگي فيلتر  1در صورت نصب در
خودرو ،امكان ديدن وضعيت فيلتر هوا را براي
شما فراهم ميآورد.
برنامه تعويض فيلتر (فيلتر هوا ،فيلتر داخل اتاق،
فيلتر ديزل ،و غيره) در جدول عملكردهاي تعمير
و نگهداري خودروي شما ذكر شده است .به اسناد
تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه كنيد.
با اين وجود ،در صورت رانندگي در محيط
غبارآلود بايد به صورت منظم فيلتر را بازرسي
نماييد.

هرگونه عملكرد در مجاورت موتور
موجب داغ شدن آن ميگردد .عالوه
بر اين ،فن خنككننده موتور
ممكن است هر لحظه فعال شود .خطر آسيب
جدي وجود دارد.
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فشار باد الستیک ()1/2

برچسب A

برای خواندن آن درب راننده را باز کنید.
فشار باد الستیکها زمانی باید بررسی شوند که
سرد هستند.
در صورتی که به علت سرد بودن الستیکها
امکان بازرسی ،آنها وجود ندارد فشار آنها را
 0/2تا  0/3بار (یا  )3 PSIافزایش دهید.

هیچگاه الستیک داغ را باد نکنید.
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وجود موقعیت اطالعات روی برچسب بستگی به
خودرو دارد.
 	: Bابعاد الستيک های خودرو.
 : Cفشار باد الستيك براي چرخهاي جلو (به جز
بزرگراه).
 : Dفشار باد الستيك براي چرخهاي عقب (بهجز
بزرگراه).
 : Eفشار باد الستيك براي چرخهاي جلو
(مخصوص بزرگراه).
 : Fفشار باد الستيك براي چرخهاي عقب
(مخصوص بزرگراه).

 : Gفشار باد الستیک برای چرخهای زاپاس.
 : Hفشار باد الستیک برای رانندگی با سرعت
زیاد.
 : Iفشار باد الستیک چرخهای جلو.
 : Jفشار باد الستیک چرخهای عقب.

فشار باد الستیک ()2/2
توجه ویژه در مورد خودروهایی که بار بسیار

سنگین حمل میکنند (حداکثر بار مجاز در تمام
وزنها) و تریلر یدک میکشند :حداکثر سرعت
باید ( 100km/h )60mphباشد و فشار باد الستیک
تا  0/2بار اضافه شود.
به فصل  ۶مبحث “وزنها” مراجعه کنید.
امنیت الستیک و استفاده از زنجیرچرخ :برای
اطالع از شرایط سرویس ،بسته به مدل خودرو،
و استفاده از زنجیر چرخ به فصل  ،۵مبحث
“الستیکها” مراجعه کنید.

خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین
بودن فشار باد الستیک
در صورت پایین بودن فشار باد الستیک (پنچری،
بر
فشار کم باد و غیره) چراغ هشدار
روی صفحه نمایشگر روشن میشود .برای اطالع
از جزئیات بیشتر به مبحث “هشدار کم بودن باد
الستیک” فصل  ۲مراجعه کنید.
برای ایمنی خودتان با سرعت
مجاز برانید.
در صورت نیاز به تعویض ،فقط از
الستیکهای هماندازه و یک شکل بر روی
یک محور استفاده کنید.

الستیکها باید :دارای ظرفیت بار و نسبت
سرعت یکسانی با الستیکهای اصلی خودرو
توصیه شده از سوی نمایندگی نگین خودرو
باشد.

عدم رعایت دستورالعملهای ارائه شده
میتواند شما را به خطر انداخته و بر روی
عملکرد خودروی شما تأثیر بگذارید.
خطر از دست دادن کنترل خودرو.
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باتری ()1/2
شارژ باتری شما ممکن است کاهش یا به مخصوصاً
اگر از خودرو در شرایط زیر استفاده کنید:
 برای مسافتهای کوتاه؛ برای رانندگی در شهر؛ زمانی که دما کاهش مییابد؛ پس از استفاده زیاد از وسایل مصرفکننده شارژ(مانند رادیو) هنگام خاموش بودن موتور.

تعویض باتری

با توجه به پیچیدگی این عملکرد ،توصیه میکنیم
با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

باتری  1نیاز به هیچگونه تعمیر و نگهداری ندارد.

نباید آن را باز کرده یا مایعی به آن اضافه کنید.

به دليل دارا بودن اسيد سولفوريك،
از اين باتري با احتياط استفاده
كنيد؛ اسيد سولفوريك نبايد با
چشم تماس پيدا كند .در غير
اينصورت ،ناحيه آلوده شده را با مقدار زيادي
آب سرد بشوييد و در صورت لزوم با يك
پزشك مشورت كنيد.
آتش بدون حفاظ ،اشياء برافروخته و جرقه
نبايد با باتري تماس پيدا كنند .در غير
اينصورت خطر انفجار وجود دارد.
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از آنجایی که این باتری مخصوص

خودروی شما میباشد (وجود
لولههای تهویه برای خارج کردن ماده
خورنده و گازهای قابل احتراق) ،از تعویض آن با
یک باتری که با مشخصات باتری اصلی برابری
کند ،اطمینان حاصل کنید .لطفاً با نمایندگی
مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

هنگام انجام هرگونه عملی در
داخل محفظه موتور عملکرد روشن
و خاموش کردن موتور را غیرفعال
کنید.

باتری ()2/2

برچسب A

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور به
داغ شدن آن منجر می شود .عالوه
بر اين ،فن خنككننده موتور ممكن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

به عالئم روی باتری توجه نمایید:
  2تهيه آتش بدون حفاظ و استعمال دخانياتممنوع است؛
  3عینک محافظ را به چشمتان بزنيد؛  4از دسترس كودكان دور نگه داريد؛  5مواد منفجره؛  6مراجعه به كتابچه؛ 7 -مواد خورنده.
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نگهداري از بدنه خودرو ()1/2
خودرويي كه به خوبي نگهداري شده است ،دوام
و عمر بيشتري خواهد داشت .بنابراين توصيه ما
نگهداري منظم از بدنه خارجي خودرو ميباشد.
محصوالت ضد خوردگي بسيار مؤثري در خودروي
شما به كار رفته است .با اين وجود تحت تأثير
عوامل خارجي مختلف قرار دارد.
عوامل خورنده موجود در هوا

 آلودگي هوا (نواحي ساختماني و صنعتي)؛ نمك موجود در هوا (در مجاورت دريا ،به ويژهدر آب و هواي بسيار گرم)؛
 شرايط آب و هوايي فصلي و مرطوب (مانند نمكجاده در زمستان ،آب باقيمانده از پاككنندههاي
جادهها و غيره).
تأثيرات جزئي
اثر سايش
خاك و شن موجود در هوا،گل ،سنگريزههاي روي
جاده كه توسط خودروهاي ديگر پرتاب ميشوند و
ساير عوامل موجب سایش بدنه و اجزای خارجی
خودرو می شوند.
شما بايد به منظور حفاظت خودروي خود در برابر
چنين خطراتي ،اقدامات احتياطي انجام دهيد.

4-16

چه اقداماتي را نبايد انجام داد

اجزاي مكانيكي (مانند اجزاي موتور) ،زير بدنه،
اجزاي داراي لوال (مانند داخل دربها) و تجهيزات
پالستيكي رنگ شده مربوط به بدنه خارجي (مانند
سپرها) را با استفاده از تجهيزات تميزكننده فشار
قوي يا پاشيدن با محصوالتي كه مورد تأييد بخش
فني ما نميباشد ،تميز نكرده يا روغن آنها را پاك
نكنيد .در غير اينصورت ،موجب افزايش خوردگي
يا نقص عملكرد در خودرو ميشود.
با وجود آفتاب شدید يا در دماي بسيار سرد ،خودرو
را نشویید .گل يا خاك باقيمانده روي بدنه را بدون
مرطوب كردن آن پاک نکنید.
اجازه ندهيد خاك ،روي بدنه انباشته شود .اجازه
ندهيد زنگ زدگي تأثيرات جزئي بعدی را تشكيل
دهد.
از حاللهاي كه مورد تأييد بخش فني ما نميباشد
براي از بين بردن لكها استفاده نكنيد .اين كار به
رنگ بدنه صدمه ميرساند.
در شرايط برفي يا گل ،بدون شستن خودرو ،به ويژه
زير گلگیر چرخها رانندگي نكنيد.

شما بايد اين موارد را انجام دهيد.

خودروي خود را پس از قرار دادن سوييچ در

موقعيت ( )offخاموش ،با استفاده از محصوالت
شوينده توصيه شده از سوي سازنده (هرگز از
محصوالت ساينده استفاده نكنيد) به طور مكرر
بشوييد .پيش از شروع با استفاده از يك آب پاش
قوی خودرو را از مواد زیر پاک کنید :
 لكهاي صمغ درخت و دوده كارخانههايصنعتي؛
س (آج) چرخها و زير بدنه كه
 گل روي قو باعث تشكيلتكههاي مرطوب ميشوند؛
 فضوالت پرندگان با ايجاد واكنش شيمياييبه سرعت رنگ بدنه را از بين برده و موجب
پوسته پوسته شدن رنگ خودرو ميشود؛

از آنجايي كه از بين بردن اين عالمتها
با واكس زدن غيرممكن است ،خودرو را
بالفاصله شستشو دهيد؛
 نمك ،به ويژه در آج الستيكها و زير بدنهخودرو پس از رانندگي در جادههاي داراي
سنگريزه.
به طور منظم هرگونه مواد گياهي (صمغ ،برگها
و غيره) را از خودرو پاك كنيد.

نگهداري از بدنه خودرو ()2/2
از مقررات محلي مربوط به شستشوي خودرو پيروي
كنيد (به عنوان مثال ،شستشوي خودرو را در بزرگراه
عمومي انجام ندهيد).
هنگام رانندگي در سطوح داراي شن و سنگريزه،براي
جلوگيري از صدمه به رنگ بدنه ،فواصل ترمزگيري
خودرو را رعايت كنيد.
براي جلوگيري از پخش شدن خوردگي ،آن قسمت
از رنگ بدنه كه صدمه خورد ه است تعمير كنيد يا
براي تعمير به سرعت به تعميرگاه برسانيد.
به ياد داشته باشيد كه جهت حفظ گارانتي ضد
خوردگي به صورت دورهاي به فروشگاههاي قطعات
بدنه مراجعه كنيد .عالوه بر اين ،به اسناد تعمير و
نگهداري مراجعه كنيد.
تميز كردن اجزاي مكانيكي ،لوالها ،و غيره الزامي
است .پس از تميز نمودن ،براي محافظت از اين اجزاء
با استفاده از محصوالت مورد تأييد بخش فني ما بر
روي آنها اسپري كنيد.
ما جهت مراقبت از خودروي شما محصوالتي
خاص را در نظر گرفتهايم و شما ميتوانيد
اين محصوالت را از فروشگاههاي لوازم يدكي
سازنده خودرو تهيه كنيد.

خودروهاي داراي رنگ مات

اين نوع رنگ مستلزم اقدامات احتياطي خاصي
ميباشد.
اقدامات زير را انجام ندهيد
 استفاده از محصوالت حاوي واكس (پوليش)؛ سايش سخت بدنه؛ شستشوي خودرو در كارواش غلطكي؛ شستشوي خودرو با استفاده از وسايل فشارقوي؛
ب به بدنه (خطر باقي ماندن
 چسباندن برچس عالمت برچسب).
شما بايد اقدامات زير را انجام دهيد
خودرو را با استفاده از مقدار فراوان آب و يك پارچه
يا اسفنج نرم به صورت دستي شستشو دهيد.

استفاده از كارواش غلطكي

دسته برف پاككن شيشه جلو را به موقعيت پارك
بازگردانيد (به فصل  ،1مبحث “شيشهشوي،برف
پاككن شيشه جلو” مراجعه كنيد) .اجزاي نصب
تجهيزات خارجي خودرو ،چراغها و آينههاي
اضافي را بازرسي كنيد و از قرارگيري ايمن تيغه
هاي برف پاككن با نوارهاي چسبنده اطمينان
حاصل كنيد .اگر خودروي شما مجهز به اين
تجهيزات ميباشد ،آنتن راديو را جدا كنيد.
پس از شستشو ،جدا كردن نوار چسبنده و نصب
مجدد آنتن را به خاطر داشته باشيد.

تميز كردن چراغ هاي جلو

با توجه به اينكه چراغ هاي جلو از “شيشه”
پالستيكي ساخته شدهاند ،براي تميز كردن از
يك پارچه نرم يا پنبه اليهاي استفاده كنيد .اگر
با استفاده از اين پارچه موفق نشديد به درستي
تميز كنيد ،پارچه را با مخلوط آب و صابون
مرطوب كرده ،سپس با پارچه مرطوب نرم يا پنبه
اليهاي پاك كنيد.
در نهايت ،با دقت به وسيله دستمال يا پارچه
خشك و نرم آنها را خشك كنيد.

از محصوالت تميزكننده و شوينده حاوي الكل
نبايد استفاده شود.
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نگهداري از تزئينات داخلي و تودوزي خودرو ()1/2
خودرويي كه به خوبي نگهداري شده است ،دوام
و عمر بيشتري خواهد داشت .بنابراين توصيه ما
نگهداري منظم از داخل خودرو ميباشد.
لكهها بايد به سرعت پاك شوند.
براي پاك كردن هر نوع لكه روي تودوزي خودرو،
از مخلوط آب و صابون (در صورت امكان ،آب گرم)

استفاده كنيد.
از مواد شوينده (مايع شوينده ،محصوالت پودري،
محصوالت حاوي الكل و غيره) استفاده نكنيد.

از پارچه نرم استفاده كنيد.
ي را از بین ببرید.
با آب شستشو دهيد و مواد اضاف 

صفحه نمايشگر (كنترل) شيشهاي

(به عنوان مثال ،صفحه نمايشگر ،ساعت ،نمايشگر
دماي بيرون ،نمايش راديو)
از يك پارچه نرم استفاده كنيد.
اگر اين پارچه به خوبي تميز نميكند ،پارچه
نرمي(پنبه اليهاي) را با مخلوط آب و صابون
مرطوب كرده ،سپس با پارچه نرم ديگري تميز و
خشك كنيد.
در نهايت ،با دقت به وسيله دستمال يا پارچه
خشك و نرم آنها را خشك كنيد.

تحت هيچ شرايطي محصوالت تميزكننده حاوي
الكل را نبايد مورد استفاده قرار دهيد.

كمربندهاي ايمني

كمربندهاي ايمني بايد هميشه تميز باشد.
از محصوالت منتخب بخش فني ما يا از مخلوط
آب و صابون گرم و يك اسفنج استفاده كنيد و با
دستمال خشك تميز كنيد.

تحت هيچ شرايطي ،نبايد مواد شوينده يا رنگي
مورد استفاده قرار گيرد.

پارچهها (صندلي ،تودوزي درب و غيره)

پارچهها را به طور منظم گردگيري كنيد.

لكههاي مايعات
از مخلوط آب و صابون استفاده كنيد.
با پارچه نرم به آرامي بر روي بدنه بكشيد (به هيچ
وجه سايش ندهيد) ،با آب شستشو دهيد و مواد
اضافي را از بين ببريد.
لكهاي جامد يا سفت

مواد جامد يا سفت و حجيم اضافي را فورا ً و با دقت

با استفاده از يك كاردك (براي اجتناب از پخش
شدن لكه از گوشه داخلي شروع كنيد) برطرف
كنيد .اين گونه لكهها را مانند روشي كه براي از
بين بردن لكههاي مايعات انجام داديد تميز كنيد.
دستورالعملهاي خاص در مورد بقاياي شيرينيجات
و آدامس

يك قطعه يخ بر روي لكه قرار دهيد تا سفت شود،
سپس طبق روش پاك كردن لكههاي جامد پيش
برويد.
براي كسب اطالع از نگهداري داخل خودرو و يا
در صورت رضايت بخش نبودن نتايج نگهداري،
با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
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نگهداري از تزئينات داخلي و تودوزي خودرو ()2/2

پيادهكردن /نصب مجدد تجهيزات قابل پياده
كردن كارخانه در خودرو

اگر براي نظافت داخل خودرو بايد تجهيزات(مانند
كفپوش) را پياد ه كنيد ،هميشه به نحو مناسب و در
محل صحيح با استفاده از اجزاي محافظ و نگهدارنده
مخصوص تجهيزات (به عنوان مثال ،كفپوش سمت
راننده بايد هميشه با كمك وسايل نگهدارنده به نحو
ايمن و محكم ثابت شود) تجهيزات را مجددا ً نصب
كنيد (كفپوش سمت راننده بايد در قسمت تجهيزات
راننده نصب شود و غيره).
در تمام موارد ،پس از متوقف كردن خودرو ،از عدم
وجود مانعي براي رانندگي اطمينان حاصل كنيد
(وجود مانع زير پدالها ،گير كردن پاشنه كفش به
كفپوش و غيره).

چه اقداماتي نبايد انجام دهيد:

اكيدا ً توصيه ميكنيم مواردي مانند تازه كننده
(خنك كننده) هوا ،عطر ،و غيره را در مجاورت
دريچههاي تهويه هوا قرار ندهيد .در غير اينصورت
موجب صدمه به قطعات داشبورد ميشود.

اكيدا ً توصيه ميشود از تجهيزات
فشار قوي يا مواد شوينده به صورت
اسپري و پاشيدن در داخل خودرو
استفاده نكنيد :اين تجهيزات موجب نقص
در عملكرد صحيح اجزاي برق يا الكترونيكي
خودرو شده يا تأثيرات زيانبخش ديگري به
بار خواهد آورد.
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ابزارها و آچارها

دسترسی به ابزار
این ابزار در محفظه بار (عقب اتاق) واقع شدهاند.
وجود ابزار مختلف به مدل خودرو بستگی دارد.
با گرفتن دستگیره  ،1درپوش  Aرا باز کنید.
در صورتی که کارتان با ابزار تمام شده از بسته شدن
درپوش  Aبه صورت صحیح ،اطمینان حاصل کنید.

جك 3

براي استفاده از جك ،مهره  2را باز كنيد .هنگام
نصب مجدد ،جك را پيش از قرار دادن در قاب
خود تا كنيد.
به منظور قرارگيري محكم و ايمن جك ،مهره را
سفت كنيد.

آچار چرخ 5
این بست برای سفت یا شل کردن پیچهای چرخ
(بسته به مدل خودرو) و برای دسترسی به چرخ
زاپاس اضطراری مورد استفاده قرار میگیرد.
ابزار جداسازی درپوش توپی 3
این وسیله برای پیادهسازی درپوش توپی چرخ
بهکار میرود.

ابزار را بدون درنظر گرفتن شرايط ايمني در خودرو رها نكنيد؛ هنگام ترمزگيري ممكن است
به اطراف پرتاب شوند .پس از استفاده ،از قرارگيري صحيح ابزار در جاي خود اطمينان حاصل
كنيد :خطر آسيب جسمي وجود دارد.
اگر پيچهاي چرخ در جعبه ابزار موجود هستند ،براي چرخ زاپاس اضطراري فقط از اين پيچها استفاده
كنيد :به برچسب روي چرخ زاپاس اضطراري مراجعه كنيد .جك فقط به منظور تعويض چرخ طراحيشده است.
تحت هيچ شرايطي نبايد براي انجام تعميرات زير خودرو يا دسترسي به قسمت زير خودرو از آن استفاده شود.
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پنچر شدن ()1/2
در صورت پنچر شدن ،بسته به مدل خودرو،
اين ابزار در خودرو موجود ميباشد:
يك عدد چرخ زاپاس اضطراري يا كيت پنچرگيري
(به اطالعات صفحه بعدي مراجعه نماييد).

قرار دادن چرخ در محفظه:
 چرخ پنچر شده را برگردانید در داخلمحفظه  4قرار دهید؛
 برای برگرداندن نگهدارنده  4به موقعیتابتدایی ،برعکس مرحله جدا کردن عمل کنید
و با استفاده از آچار چرخ  1پیچها را سفت
کنید؛
 -از قفل شدن صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

چرخ زاپاس اضطراری مدل دو چرخ محرک

)2WD( 4×2

اگر چرخ زاپاس اضطراري به مدت
چند سال در خودرو بدون استفاده
مانده است ،بايد توسط نمايندگي
نگين خودرو بازرسي شود تا از ايمن بودن آن
اطمينان حاصل شود.

این چرخ در محفظه (عقب اتاق)  4زیر خودرو
تعبیه شده است.
بیرون آوردن چرخ زاپاس اضطراری:
 درب پشتی را باز کنید؛ با استفاده از آچار چرخ  1پیچ  2را باز کنید(به اطالعات بحث “ابزارها و آچارها” در همین
فصل مراجعه کنید)؛
 با استفاده از دستگیره  5نگه دارنده  4را جداکنید (مثال  )Aیا بسته به خودرو نگهدارنده
 4را جدا کنید( .مثال )B؛
 -چرخ زاپاس اضطراری  3را بیرون بکشید.

5-3

پنچر شدن ()2/2
خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین
بودن فشار باد الستیک
در صورت کم شدن باد الستیک (پنچری ،فشار
بر روی

کم باد و غیره) چراغ هشدار
صفحه نمایشگر ظاهر میشود.
به مبحث “پایین بودن فشار باد الستیک” فصل
 ۲مراجعه کنید.

چرخ زاپاس اضطراری مدل چهار چرخ
محرک )4WD( 4×4

این چرخ در محفظه بار خودرو تعبیه شده است.
برای دسترسی به آن:
 درب پشتی را باز کنید؛ کفپوش محفظه بار  6را بردارید یا کام ًال آن را
خم کنید؛
 اجزای نصب وسط  8را باز کنید؛ چرخ زاپاس اضطراری  7را بیرون کنید.توجه :چرخ زاپاس اضطراری یا الستیک پنچر
شده مهرهی چرخ باید به نحوی قرار بگیرند که
کفپوش محفظه بار به طور مناسب نصب شود.
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اگر چرخ زاپاس اضطراري به مدت چند سال در خودرو بدون استفاده مانده است ،بايد توسط
نمايندگي نگين خودرو مورد بازرسي قرار گیرد تا از ايمن بودن آن اطمينان حاصل شود.
خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس اضطراري كه با چهار چرخ ديگر تفاوت دارد:
هرگز بيش از يك چرخ زاپاس اضطراري به خودرو نصب نكنيد.
در اولين فرصت ممكن چرخ زاپاس را با چرخ مشابه چرخ اصلي خودرو تعويض كنيد.
در صورت نصب چرخ زاپاس در خودرو ،كه بايد فقط به عنوان يك معيار موقتي در نظر گرفته شود،
سرعت رانندگي نبايد بيشتر از سرعت نشان داده شده روي برچسب چرخ باشد.
نصب چرخ زاپاس اضطراري ممكن است طريقه معمول رانندگي را تغيير دهد .هنگام دور زدن ،از گاز
دادن ناگهانی پرهيز كنيد.
در صورت نياز به استفاده از زنجير چرخ ،چرخ زاپاس اضطراري را به محور (اکسل) عقب نصب كنيد و
فشار الستيك را بازرسي نماييد.

 -چراغ هشدار

برای مدت چند ثانیه بر روی صفحه نمایشگر چشمک زده و سپس ثابت میشود.

كيت پنچرگيري ()1/6

با استفاده از اين كيت ميتوان شيار
 Aروي الستيكهاي صدمه ديده كه
توسط اشياء كوچكتر از  4ميليمتر
به وجود آمده است را تعمير نمود .با
اين كيت نميتوان تمام انواع پنچر شدن ،مانند
بريدگي بيش از  4ميليمتر يا شكاف در ديواره
جانبي الستيك  Bو غيره را تعمير كرد.
عالوه بر اين ،شرايط خوب آج الستيك را
بررسي كنيد.
در صورتي كه جسم خارجي منجر به پنچري،
هنوز در الستيك قرار دارد ،آن را بيرون نكشيد.

در صورتي كه الستيك به خاطر
رانندگي با الستيك پنچر صدمه ديده
است ،از كيت پنچرگيري استفاده
نكنيد.
بنابراين ،پيش از هر اقدامي ،بايد شرايط ديواره
جانبي الستيك را با دقت بازرسي كنيد.
رانندگي با الستيك كمباد يا پنچر خطرناك است
و تعمير الستيك را غيرممكن ميسازد.
تعمير ،موقتي است
الستيك پنچر هميشه بايد در اولين فرصت
توسط يك متخصص فني مورد بازرسي قرار گيرد
(و در هر مكاني كه ممكن باشد تعمير شود).
براي تعويض يك الستيك تعمير شده با كيت
پنچرگيري ،بايد با يك متخصص فني مشورت
نماييد .هنگام رانندگي ،به دليل وجود مايع تعمير
الستيك ممكن است لرزشي حس شود.

اين كيت فقط به منظور پنچرگيري
الستيك براي خودروهاي مجهز به
كيت پنچرگيري مورد تأييد قرار
گرفته است .هرگز از كيت پنچرگيري براي
باد كردن الستيك خودرو يا اشياء ديگر (حلقه
الستيكي ،قايق الستيكي و غيره) استفاده نكنيد.
هنگام جابهجايي و استفاده از بطري مايع تعمير
از پاشيدن مايع بر روي پوست اجتناب كنيد .اگر
قطرات به اطراف پاشيده شد ،با مقدار فراوان آب
شستشو دهيد.
كيت پنچرگيري را دور از دسترس كودكان قرار
دهيد.
بطري خالي را در اطراف شهر نیندازید .آن را
به نمايندگي نگين خودرو يا سازمان بازيافت
تحويل دهيد.
اين بطري داراي عمر محدودي است كه بر روي
برچسب آن درج شده است .تاريخ انقضاء آن را
بررسي كنيد.
براي تعويض لوله پنچرگيري و بطري مایع
تعمير با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
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کیت پنچرگیری ()2/4
خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین
بودن فشار باد الستیک
در صورت کم شدن باد الستیک (پنچری ،فشار
بر روی
کم باد و غیره) چراغ هشدار
صفحه نمایشگر ظاهر میشود .به مبحث “پایین
بودن فشار باد الستیک” فصل  ۲مراجعه کنید.

در صورت پنچر شدن ،براي مدلهاي  4×2از كيت
 Cواقع در محفظه بار يا براي مدلهاي  4×4از
كيت  Cواقع در صفحه روی چرخ زاپاس اضطراري
زير كفپوش محفظه بار استفاده كنيد.

در مدلهای  ،4×2پیچ  Dرا باز کنید.

اگر خودرو در جای نامناسبی
پارك شده است ،بايد به وسيله
مثلث هشدار يا وسايل ديگر طبق
مقررات كشور خود ،كاربران ديگر جاده را از
حضور خودروي خود آگاه كنيد.
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کیت پنچرگیری ()3/4
برای همهی خودروها ،پس از روشن کردن موتور
و درگیر کردن ترمز دستی،
 شلنگ را از مخزن باز کنید؛ شلنگ کمپرسور  3را به دهانه مخزن  8متصلکنید؛
 بسته به مدل خودرو ،مخزن  8را به محلتورفتگی مخزن  7وصل کنید؛
 درپوش سوپاپ چرخ مربوطه را باز کرده و برروی آداپتور مخصوص باد مخزن  1ببندید؛
 تجهیزاتی را که قب ًال به سوکت خودرو وصل
شده بودند قطع کنید؛
 آداپتور  2باید به سوکت تجهیزات جانبی متصلشود؛
 برای پنچرگیری الستیک و بادکردن آن درمقدار توصیه شده ،کلید  4را فشار دهید (لطفاً
به اطالعات بخش “فشار باد الستیک” مراجعه
کنید)؛
 پس از حداکثر  15دقیقه باد کردن را متوقف کردهو فشار را بسنجید (از روی درجه نشاندهنده
فشار .)5

توجه :تا زمانی که بطری در حال خالی شدن
است (حدود  30ثانیه) ،درجه نشاندهنده فشار
 ،5فشار  6بار را نشان خواهد داد ،سپس فشار
افت میکند.
 تنظیم فشار :برای افزایش فشار ،به باد کردنتوسط کیت ادامه دهید ،جهت کاهش دادن آن
دکمه  6واقع در آداپتور پنچرگیری را بچرخانید.

هيچ شيئي نبايد در اطراف پاهاي
راننده باشد .چنين اشيائي ممكن
است هنگام مانورهاي ترمز ناگهاني
به زير پدال بلغزد و مانع استفاده از ترمز شوند.

اگر پس از  15دقیقه ،فشار به حداقل مقدار  1.8بار
نرسد ،تعمیر امکانپذیر نیست ،با خودرو رانندگی
نکنید و با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.

لطفاً مطلع باشيد كه درپوش
سوپاپ كه به خوبي سفت نشده
يا مفقود شده باشد منجر به از
دست دادن فشار خواهد شد .هميشه از
درپوشهاي مشابه درپوش اصلي استفاده
كنيد و آنها را كام ً
ال سفت كنيد.
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کیت پنچرگیری ()4/4
 -بالفاصله استارت زده و جهت توزيع يكنواخت

مايع تعمير به الستيك بين ( 12تا )40mph
 20 - 60km/hرانندگي كنيد ،پس از ( 2مايل)

 3كيلومتر رانندگي توقف كرده و فشار الستيك
را بازرسي كنيد.
 اگر فشار بيشتر از  1/3بار اما كمتر از فشارتوصيه شده باشد (به برچسب گوشه درب راننده
مراجعه كنيد) ،مجددا ً آن را تنظيم كنيد .در غير
اينصورت ،لطفاً با نمايندگي نگين خودرو تماس
بگيريد :در اين شرايط الستيك را نميتوان تعمير
كرد.
به محض اینکه الستیک مستقیماً باد شد ،کیت
را جدا کنید :جهت جلوگیری از بیرون ریختن
مایع تعمیر به آرامی آداپتور مخصوص باد  1را
باز کنید و برای جلوگیری از خروج مایع ،مخزن
را در بستهای پالستیکی نگهداری کنید.
 برچسب توصيهشده رانندگي را به داشبورد درجايي كه به راحتي براي راننده قابل مشاهده
باشد بچسبانيد؛
	كيت را كنار بگذاريد. در پايان عمليات بادكردن الستيك ،باد هنوزاز الستيك نشت خواهد كرد .به همین جهت
بايد مسافت كوتاهي را رانندگي كنيد تا حفره
ايجاد شده ،بسته شود.
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اقدامات احتیاطی به هنگام استفاده از کیت

کیت نباید بیش از  15دقیقه متوالی مورد استفاده
قرار بگیرد.

پس از تعمير با كيت ،با سرعت
بيش از ( 120مايل)  200كيلومتر
رانندگي نكنيد .عالوه بر اين،
سرعت خود را كاهش دهيد و تحت هيچ
شرايطي از سرعت ( 80km/h )48mphفراتر
نرويد .برچسبي كه بايد در موقعيت حساس
به داشبورد بچسبانيد ،اين موارد را به شما
يادآوري مي كند.
بسته به كشور يا مقررات محلي ،الستيك
تعميرشده با كيت فشار الستيك بايد تعويض
شود.

اجزاي داخلي چرخها  /چرخها

اجزاي وسط چرخ دارای پيچهاي قابل
مشاهده

(نمونه :اجزاي داخلي چرخ )1
به اين پيچها ميتوان مستقيماً دسترسي داشت.

اجزاي وسط چرخ دارای پيچهاي قابل
مشاهده

(نمونه :اجزاي داخلي چرخ )2
با استفاده از ابزار جداسازي رینگ و وارد كردن
قالب در نزديكي يكي از پيچهاي چرخ ،اين قطعه
را پياده كنيد.
براي نصب مجدد آن ،قالب  4را با پيچهای  3درگیر
کنید.
قالبهاي نگهدارنده اجزاي داخلي چرخ را فشار
دهيد.

5-9

تعويض چرخ ()1/2
چراغ هشدار خطر را روشن كنيد.
خودرو را دور از ترافيك بر روي
سطح سفت ،صاف و غيرلغزنده پارك
كنيد (در صورت لزوم ،يك تكيهگاه در زير پايه
جك قرار دهيد) .ترمز دستي را بكشيد و دنده
را درگير كنيد (دنده  1يا دنده عقب).
از سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك كنند و
از ترافيك دور شوند.

خودروهای مجهز به جک و آچار چرخ

اگر الستيكي پنچر شده است ،در
اولين فرصت ممكن آن را تعويض
كنيد.
الستيك پنچر شده هميشه بايد توسط يك
متخصص مورد بازرسي قرار بگيرد (و در هر
محلي كه امكانپذیر باشد تعمير شود).
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در صورت لزوم ،اجزای چرخ را پیاده کنید ،به
اطالعات بخش “اجزای داخلی چرخ ـ چرخها”
در همین فصل مراجعه نمایید .پیچهای چرخ را
به کمک آچار چرخ  4باز کنید .به جای کشیدن
به سمت باال ،آنها با فشار دادن به سمت پایین
باز کنید.

نزديكترين حفره  1به الستيك پنچر شده را
عالمت بزنيد .جك بايد در اين محل نصب شود.
جك  3را به صورت افقي قرار داده و سر جك 2
را زير تیرک (شاسی) خودرو ببريد.
دسته جك را بچرخانيد تا صفحه زير ستون (كه بايد
آن را كمي به زير خودرو هل دهيد) تنظيم شود.
آچار چرخ را بچرخانيد تا چرخ باال بيايد.
پيچها را پياده كنيد.
چرخ را بیرون بکشید.
چرخ يدكي اضطراري را بر روي رينگ نصب كرده
و آن را بچرخانيد تا حفرههاي نصب در داخل
چرخ و رينگ تنظيم شود.

اگر خودرو در جای نامناسبی
پارك شده است ،بايد به وسيله
مثلث هشدار يا وسايل ديگر طبق
مقررات كشور خود ،كاربران ديگر جاده را از
حضور خودروي خود آگاه كنيد.

تعويض چرخ ()2/2
اگر خودرو به جك يا آچار چرخ مجهز نيست،
ميتوانيد آن را از نمايندگي نگين خودرو دريافت
نماييد.

خ زاپاس يا چرخ پنچر شده و سيني
توجه :چر 
خ زاپاس بايد به نحو صحيحي مستقر شوند كه
چر 
كفپوش محفظه بار به طور مناسب نصب گردد.
پيچها را سفت كرده و قرارگيري صحيح چرخ
را در رينگ بازرسي كنيد .سپس جك را پايين
بياوريد.
پس از قرارگيري چرخها بر روي زمين ،پيچ  5و
سپس پيچهاي  6 ، 9 ، 7و در نهایت پیچ  8را
سفت كنيد .در اولين فرصت ممكن ،سفتي پيچها
(گشتاور سفت كردن  ،)105 Nmو فشار الستيك
خ زاپاس اضطراري را بازرسي كنيد.
چر 

خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین
بودن فشار باد الستیک
در صورت کم باد شدن (پنچری ،فشار ناکامی
بر روی صفحه
باد و غیره) ،چراغ هشدار
نمایشگر روشن میشود .لطفاً به مبحث“هشدار
پایین بودن فشار باد الستیک” فصل  2مراجعه
کنید.

اگر خودرو در جای نامناسبی پارك
شده است ،بايد به وسيله مثلث
هشدار يا وسايل ديگر طبق مقررات
كشور خود ،كاربران ديگر جاده را از حضور
خودروي خود آگاه كنيد.
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الستیکها ()1/4
ايمني الستيك و چرخ
تنها تماس بین خودرو و جاده ،الستیک ها هستند.
بنابراين بايد در شرايط خوبي نگهداري شوند.
الستيكهاي خودروي شما بايد با مقررات محلي
ترافيك جادهاي مطابقت داشته باشند.

برای ایمنی خودتان با سرعت مجاز
برانید.
در صورت نیاز به تعویض ،فقط از
الستیکهای هماندازه و یک شکل بر روی یک
محور استفاده کنید.

الستیکها باید :دارای ظرفیت بار و نرخ سرعت
یکسانی با الستیکهای اصلی توصیه شده از
سوی نمایندگی نگین خودرو باشد.

عدم رعایت دستورالعملهای ارائه شده میتواند
شما را به خطر انداخته و بر روی عملکرد
خودروی شما تأثیر بگذارید.
خطر از دست دادن کنترل خودرو.
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هنگامي كه آج الستيك در سطح نوارهاي هشدار
ساييده شود ،اين نوارها قابل مشاهده ميشوند
 :2پس از مشاهده اين نوارها تعويض الستيك
الزامي است .زيرا در اين حالت آج الستيك بيشتر
از  1/6ميليمتر عمق نداشته و در نتيجه منجر به
از دست دادن كنترل خودرو در جادههاي خيس
خواهد شد.

نگهداري از الستيك

الستيكها بايد در شرايط مناسب نگهداري شوند
و شكل آج و برجستگيهاي آنها بايد از عمق
كافي برخوردار باشند؛ الستيكهاي مورد تأييد
بخش فني ما داراي نوارهاي هشدار سايش آج 1
ميباشند كه به عنوان نشانگرهاي برجستگيها
در چند نقطه از الستيك قرار دارند.

حمل بارهاي بسيار سنگين در خودرو و رانندگي
در مسافتهاي طوالني در اتوبان ،به ويژه در آب
و هواي بسيار گرم يا رانندگي مداوم در جادههاي
فرعی ناهموار ،منجر به سايش سريعتر الستيك و
تأثير منفي بر ايمني خواهد شد.
تصادفاتي مانند برخورد با جدول
به هنگام رانندگي موجب صدمه به
الستيكها و حاشيه چرخ شده و
منجر به اختالل در تنظيمات هندسي محور
(اکسل) جلو و عقب ميشود .در صورت وقوع
چنين تصادفاتي ،وضعيت اين قطعات بايد توسط
نمايندگي نگين خودرو بازرسي شود.

الستیکها ()2/4

فشار باد الستيك

فشار باد الستيك ( و چرخ زاپاس اضطراري) را
همواره بازرسي كنيد .فشار باد الستيك بايد حداقل
يكبار در ماه و نيز پيش از رانندگي در مسافتهاي
طوالني بررسي شود (به برچسب واقع درگوشه
درب راننده مراجعه كنيد).

فشار باد بايد هنگام سرد بودن الستيك بازرسي
شود؛ فشارهاي باالتر حاصل از شرايط آب و هوايي
بسيار گرم يا پس از رانندگي با سرعت زياد را ناديده
بگيريد.
اگر فشار باد الستيك را نميتوانيد اندازه بگيريد،
در صورت سرد بودن الستيك ،افزايش  0/2تا bar
 0/3را فرض بگيريد.

سیستم هشدار پایین بودن فشار باد الستیک
در صورت کم شدن باد الستیک (پنچری ،فشار
بر روی
ناکامی باد و غیره) ،چراغ هشدار
صفحه نمایش روشن میشود .لطفاً به مبحث
“هشدار پایین بودن فشار باد الستیک” فصل ۲
مراجعه کنید.

هرگز باد الستيك داغ را تخليه نكنيد.

فشار نادرست باد الستيك موجب
سايش غيرعادي و داغ كردن غيرعادی
موتور گردد .اين عوامل ميتواند به طور
جدي بر ايمني تأثير گذاشته و منجر به موارد زير
شود:
	كنترل ضعيف در جاده؛ خطر تركيدن الستيك يا پرت شدن آج.فشار الستيك به سنگيني و سرعت خودرو
بستگي دارد؛ فشار را بر اساس شرايط استفاده
از خودرو تنظيم كنيد (به اطالعات فصل ،4
مبحث “فشار باد الستيك” مراجعه كنيد).

نكته خاص
بسته به مدل خودرو ،يك آداپتور وجود دارد كه
پيش از افزودن هوا (باد) بايد روي سوپاپ قرار بگيرد.
خودوري شما مجهز به چرخهاي بزرگ ميباشد.
اين چرخ ها به عدم تعادل حساستر هستند .اگر
هنگام رانندگي لرزشي حس كرديد ،با نمايندگي
نگين خودرو تماس بگيريد.
لطفاً مطلع باشيد شل بودن يا از دست دادن درپوش ،موجب نفوذناپذيري كمتر الستيك در
برابر هوا و از دست دادن فشار ميشود .هميشه از درپوش سوپاپ مشابه با درپوش اصلي استفاده
كنيد و كام ً
ال آن را سفت كنيد.
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الستیکها ()3/4

نصب الستیک جدید
به داليل ايمني ،اين عملكرد بايد
توسط يك متخصص انجام گيرد.
نصب الستيكهاي مختلف ،موجب
تغيير خودروي شما به شرح زير ميشود:
 به اين معني است كه خودروي شما ديگر بامقررات فعلي مطابقت ندارد؛
 ممكن است طريقه كنترل خودروي شما را بههنگام دور زدن تغيير دهد؛
 ممكن است موجب سنگيني فرمان و دشواريهدايت خودرو شود؛
 ميتواند در استفاده از زنجيرهاي چرخ تأثيربگذارد.

تعويض چرخ ها

توصيه ميكنيم براي اطمينان از سايش يكنواخت
الستيك ،چرخها را به طور منظم تعويض كنيد.
تعويض چرخ ها را به صورت نشان داده شده در
تصوير فوق انجام دهيد .براي اطالع از فواصل
تعويض به اسناد تعمير و نگهداري خودروي خود
مراجعه كنيد.

چرخ زاپاس اضطراری

به فصل “ ،۵چرخ زاپاس اضطراری” و “تعویض
چرخ” مراجعه کنید.
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الستیکها ()4/4

استفاده در زمستان

زنجير چرخ
مدل دو چرخ محرك ()2WD

زنجيرهاي چرخ بايد به چرخهاي جلو نصب شود.

مدل چهار چرخ محرك ()4WD

زنجيرهاي چرخ فقط به چرخهاي جلو ،يا به هر
چهار چرخ نصب ميشود.

نصب زنجيرهاي چرخ فقط به
چرخهاي عقب ممنوع است.
زنجيرهاي چرخ فقط به الستيكهاي
مشابه و هم اندازه با الستيكهاي اصلي خودرو
نصب ميشود.
فقط زنجيرهاي چرخ مخصوص را ميتوان به
الستيكها نصب نمود.
براي اين كار ،با نمايندگي نگين خودرو تماس
بگيريد.

الستيكهاي برفی یا زمستانی
براي اطمينان از حفظ حداكثر چسبندگي در
خودرو ،توصيه ما نصب اين الستيكها به هر چهار
چرخ خودرو ميباشد.

هشدار :گاهي ،اين الستيكها داراي جهت چرخش
خاص و يك شاخص حداكثر سرعت هستند كه
ممكن است پايينتر از حداكثر سرعت خودروي
شما باشد.

الستيكهاي یخشکن (میخدار)
اين نوع از تجهيزات ممكن است فقط براي مدت
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشند.
رعايت سرعت مشخص شده توسط مقررات جاري
الزامي ميباشد.
اين الستيكها بايد حداقل بر روي دو چرخ جلو
نصب شوند.

در تمامي موارد ،توصيه ميكنيم براي اخذ
مشورت درمورد انتخاب مناسبترين تجهيزات
براي خودروي خود با نمايندگي نگين خودرو
تماس بگيريد.
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چراغهای جلو :تعویض المپ

چراغهای روشنایی روز ،چراغهای کوچک

نگهدارنده المپ را یک چهارم دور بچرخانید  1و
المپ را بیرون بکشید.
نوع المپ5W/W21 :

چراغهای راهنما

نگهدارنده المپ  4را یک چهارم دور چرخانده و
المپ را بیرون بکشید.
نوع المپPY21W :

چراغهای نورپایین

روکش  Aرا بردارید.
به منظور آزاد کردن المپ ،نگهدارنده المپ  5را
خم کرده و سپس المپ را تعویض کنید.
نوع المپH7 :
این المپها تحت فشار قرار دارند
هنگام تعویض ،امکان شکستن
آنها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.
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چراغ نورباالی جلو
روکش  Bرا جدا کنید.
کانکتور المپ  2را جدا کنید .فنر  3را آزاد کرده
 .المپ را بیرون بکشید.
نوع المپH1 :
جهت صدمه ندیدن روکش پالستیکی چراغهای جلو،
استفاده المپهای ضداشعه  U.Vو  55Wالزامی است.
شیشه المپ را لمس نکنید .آن را از قسمت پایه
نگه دارید.

قبل از خارج کردن المپهای آن را عالمت زده تا
هنگام تعویض مکان دقیق آن رابرانید.
پس از تعویض المپ از نصب صحیح آن اطمینان یابید.

به منظور رعايت مقررات محلي ،يا اقدامي
احتياطي ،ميتوانيد از نمايندگي نگين خودرو،
كيت اضطراري حاوي مجموعه چراغها و
فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور،
باعث داغ شدن آن میگردد .عالوه
بر اين ،فن خنككننده موتور ممكن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

چراغهای مهشکن :تعویض المپ

چراغهای اضافی

اگر قصد داريد چراغهاي مهشكن يا چراغهاي
دور برد بر روي خودرو نصب كنيد ،با نمايندگي
نگين خودرو تماس بگيريد.

چراغهای مهشکن جلو 1

در این مورد با نمایندگی نگین خودرو تماس
بگیرید.
نوع المپH16 :
یا بسته به مدل خودرو.H11 ،
اين المپها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعويض ،امكان شكستن آنها
وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

چراغهای مهشکن عقب 2

(بسته به خودرو)
در این مورد با نمایندگی نگین خودرو تماس
بگیرید.
نوع المپ.P21W :
به منظور رعايت مقررات محلي ،يا اقدامي
احتياطي ،ميتوانيد از نمايندگي نگين خودرو،
كيت اضطراري حاوي مجموعه چراغها و
فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

هرگونه عمليات (يا اصالح و تغيير)
بر روي سيستم برقي بايد توسط
نمايندگي نگين خودرو انجام بگيرد.
در غير اينصورت ،اتصال و نصب اشتباه ،به
صدمه ديدن تجهيزات برقي (اتصاالت ،اجزاء و
به ويژه آلترناتور (دينام) منجر خواهد شد .عالوه
بر اين ،نمايندگي نگين خودرو تمام اجزاي
مورد نياز براي نصب اين واحدها را دارا ميباشد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور،
باعث داغ شدن آن میگردد .عالوه
بر اين ،فن خنككننده موتور ممكن
است هر لحظه فعال شود.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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چراغهای عقب :تعویض المپ ()1/5

درب پشتی را باز کرده و مهرههای  1را پیاده
کنید ،سپس مجموعه چراغ  2را با کشیدن به
سمت عقب آزاد کنید.
برای پیادهسازی نگهدارنده المپ  5گیرههای 3
را آزاد کرده و کانکتورهای  4را جدا کنید.

به منظور رعايت مقررات محلي ،يا اقدامي
احتياطي ،ميتوانيد از نمايندگي نگين خودرو،
كيت اضطراري حاوي مجموعه چراغها و
فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.
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اين المپها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعويض ،امكان شكستن آنها
وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

چراغهای عقب :تعویض المپ ()2/5

6
7
8
9

چراغ کوچک
با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.
چراغهای راهنما
المپ .WY16W
چراغ ترمز
المپ از نوع گالبی شکل و سرنیزهای (میخی)
.P12W
چراغ دنده عقب
المپ از نوع گالبی شکل و سرنیزهای (میخی)

نصب مجدد
برای سوار کردن مجدد قطعات ،برعکس ترتیب
پیادهسازی عمل کنید و مراقب باشید به سیمکشی
صدمه نرسانید.

.P21W
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چراغهای عقب :تعویض المپ ()5/3

درب پشتی را باز کرده و مهرهها  10را پیاده
کنید ،سپس مجموعه چراغ  11را با کشیدن به
سمت عقب آزاد کنید.
گیرهها  12را آزاد کرده و نگهدارنده المپ 13
را پیاده کنید.
 14چراغ کوچک و چراغ ترمز
المپ گالبی شکل و نیزهای (میخی) با دو
رشته .5W/P21
 15چراغ های راهنما
المپ گالبی شکل دو نیزهای (میخی) P21W
یا ( PY21Wبسته به مدل خودرو).
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 16چراغ دنده عقب
المپ گالبی شکل و نیزهای (میخی)  P21Wیا،
چراغ مهشکن عقب
(بسته به مدل خودرو)
المپ گالبی شکل و نیزهای (میخی) .P21W
نصب مجدد
برای سوار کردن مجدد قطعات ،برعکس ترتیب
پیادهسازی عمل کنید و مراقب باشید ،سیمکشی
صدمه نرسانید.
اين المپها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعويض ،امكان شكستن آنها
وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

چراغهای عقب :تعویض المپ ()4/5

چراغ ترمز باال

از محفظه بار میتوان به المپ چراغ ترمز باال 18

دسترسی پیدا کرد.
با فشاردادن زبانههای  ،19روکش  17را بادقت
باز کنید.

به منظور رعايت مقررات محلي ،يا اقدامي
احتياطي ،ميتوانيد از نمايندگي نگين خودرو،
كيت اضطراري حاوي مجموعه چراغها و
فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.

زبانه  21را بادقت باز کنید (در جهت حرکت )A
و یک هشتم چرخش (در جهت حرکت  )Bآن را
بچرخانید تا نگهدارنده المپ  20آزاد شود.

المپ  22را پیاده کنید.
نوع المپ.W16W :

اين المپها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعويض ،امكان شكستن آنها
وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغهای عقب :تعویض المپ ()5/5

چراغ پالک راهنمایی ورانندگی

با فشار دادن زبانه  24به وسیله پیچگوشتی تخت
یا مانند آن ،چراغ  23را باز کنید.
لنزهای (طلق)  25را باز کرده و المپ  26را
بیرون بکشید.
نوع المپ.W5W :
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چراغهای راهنما :تعویض المپ

چرا غ نشانگر  1را باز كنيد (پيچگوشتي س ِر تخت
يا مانند آن را در نقطه  Aقرار دهيد و از اين طريق
چرا غ نشانگر را به سمت بيرون حركت دهيد).
نگهدارنده المپ  2را يك چهارم چرخش (در
جهت حركت  )Bچرخانده و المپ  3را بيرون
بكشيد (در جهت حركت .)C
نوع المپWY5W :
اين المپها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعويض ،امكان شكستن آنها
وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغهای داخلی :تعویض المپ ()4/1

چراغ سقفی A

قاب  1را با پيچگوشتي س ِر تخت يا مانند آن
باز كنيد.
المپ مربوط به آن را پياده كنيد.
نوع المپ .W5W : 2

چراغهای نقشهخوانی جلو

(بسته به مدل خودرو)
لنز (طلق)  1را با استفاده از ابزاری مانند
پیچگوشتی تخت پیاده کنید.
المپ مربوطه را پیاده کنید.
نوع المپ .W5W :3
این المپها تحت فشار قرار دارند
و هنگام تعویض ،امکان شکستن
آنها وجود دارد.
خطر آسیب جسمی وجود دارد.
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چراغهای داخلی :تعویض المپ ()4/2

چراغهای نقشهخوانی عقب

(بسته به مدل خودرو)
قاب  4را با پیچگوشتی تخت یا مانند آن باز کنید.
المپ مربوط به آن را پياده كنيد.
نوع المپ .W5W :5
اين المپها تحت فشار قرار دارند
و هنگام تعويض ،امكان شكستن
آنها وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغهای داخلی :تعویض المپ ()3/4

چراغ جعبه داشبورد

(بسته به مدل خودرو)
با استفاده از یپچگوشتی تخت یا مانند آن ،چراغ
 6را باز کنید (با فشار دادن زبانه ،چراغ را به
سمت داخل مجموعه حرکت دهید).
المپ را جدا کنید.

زبانه  7را فشار دهید تا قاب  9آزاد شود و امکان
دسترسی به المپ  8فراهم گردد.
نوع المپ.W5W :

اين المپها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعويض ،امكان شكستن آنها
وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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چراغهای داخلی :تعویض المپ ()4/4

چراغ محفظه بار

با استفادهاز پیچگوشتی تخت یا مانند آن ،زبانه
 11را بفشارید تا چراغ را به سمت داخل محفظه
بار حرکت دهید ،سپس چراغ  10را باز کنید.

زبانه  12را فشار دهید تا قاب  13آزاد شود.

المپ  14را پیاده کنید.
نوع المپ .W5W :14

اين المپها تحت فشار قرار دارند و
هنگام تعويض ،امكان شكستن آنها
وجود دارد.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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فیوزها ()1/2

فیوزها اتاق سرنشین
اگر هریک از قطعات برقی کار نکند ،وضعیت فیوزها
را بررسی کنید .به کمک چفت ،1قالب  Aرا باز کنید.
بسته به مدل خودرو ،برای شناسایی فیوز از
برچسب تخصیص فیوزها از برچسب تخصیص
فیوزها به فضای سرنشین واقع در پشت قالب
 Aاستفاده کنید.
به منظور رعايت مقررات محلي ،يا اقدامي
احتياطي ،ميتوانيد از نمايندگي نگين خودرو،
كيت اضطراري حاوي مجموعه چراغها و
فيوزهاي يدكي را دريافت كنيد.
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انبركها 2
به كمك انبركها ( 2واقع در پشت قالب  ،)Aفيوز
را آزاد كنيد.
براي جدا كردن فيوز از انبركها ،آنها را از كنار
به صورت كشويي هل دهيد.
استفاده از محلهاي فيوز بالاستفاده توصيه
نميشود.

فيوز مورد نظر را بازرسي كرده و
در صورت لزوم با فيوز داراي آمپر
مشابه تعويض كنيد.
اگر فيوز در محل داراي آمپر قوي ،نصب شود،
ممكن است در صورتي كه يكي از قطعات
تجهيزات خودرو ،مقدار زيادي جريان برق
مصرف كند ،موجب داغ شدن بيش از حد مدار
برقي شود (خطر آتشسوزي).

فیوزها ()2/2

فیوزهای محفظه موتور B

برخي عملكردها توسط فيوزهاي واقع در محفظه
موتور (واحد  )Bمحافظت ميشوند.
با اين وجود ،به دليل دسترسي محدود به اين
فيوزها ،توصيه ما تعويض فيوز توسط نمايندگي

نگين خودرو ميباشد.

هنگام کار در محفظه موتور ،از
قرار داشتن تیغه برف پاککن در
موقعیت پارک (توقف) اطمینان
حاصل کنید.
خطر آسيب جسمي وجود دارد.

هنگام انجام هرگونه عملی در
محفظه موتور عملکرد روشن و
خاموش کردن موتور را غیرفعال
کنید.
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باتری :رفع عیب ()1/2

اجتناب از خطر جرقه:

-

پيش از قطع يا وصل مجدد باتري ،از خاموش
بودن هر يك از قطعات مصرفكننده (چراغهاي
داخلي و غيره) اطمينان حاصل كنيد؛
هنگام شارژ باتري ،پيش از قطع يا وصل مجدد
باتري ،عملكرد شارژر را متوقف كنيد؛
براي اجتناب از ايجاد اتصال كوتاه يا مانع بين
قطبهاي باتري ،هيچگونه اشياء فلزي را بر
روي باتري قرار ندهيد؛
هميشه پس از خاموش كردن موتور حداقل يك
دقيقه صبر كرده سپس باتري را قطع نماييد؛
پس از نصب مجدد ،از اتصال مجدد قطبهاي
باتري اطمينان حاصل نماييد.

اتصال شارژر باتري

شارژر باتري بايد با باتري داراي ولتاژ اسمي 12
ولتي مطابقت داشته باشد.

هنگام روشن بودن موتور ،باتري را قطع نكنيد.
از دستورالعملهاي سازنده شارژر باتري پيروي
كنيد.

در صورتيكه تعداد زيادي تجهيزات جانبي در
خودرو نصب شده است ،پس از روشن كردن موتور،
آنها را به قطب مثبت باتري وصل كنيد.

ممكن است شارژ باتري مستلزم
مراحل خاصي باشد .با نمايندگي
نگين خودرو تماس بگيريد .از تمام
خطرات منجر به جرقه زدن (كه
ممكن است موجب انفجار ناگهاني شود) اجتناب
كنيد و باتري را در محل داراي تهويه مناسب
شارژ كنيد .خطر آسيب جسمي وجود دارد.
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به دليل دارا بودن اسيد سولفوريك
و خطرناك بودن تماس آن با
چشم يا پوست ،از باتري با احتياط
استفاده كنيد .در صورت تماس آن
با بدن ،ناحيه آلوده شده را با مقدار فراوان
آب سرد شستشو دهيد و در صورت لزوم به
پزشك مراجعه كنيد.
به دليل خطر انفجار ،شعله آتش بدون حفاظ،
اشياء برافروخته يا داغ و جرقه به هيچ وجه
نبايد با باتري تماس پيدا كنند.
هرگونه عملکرد در مجاورت موتور ،باعث
داغ شدن آن می گردد .عالوه بر اين ،فن
خنككننده موتور ممكن است هر لحظه فعال
شود .خطر آسيب جدي وجود دارد.

باتري  :رفع عيب ()2/2

استارت خودرو با استفاده باتري خودروي
ديگر

در صورت استفاده از باتري خودروي ديگر براي
استارت موتور ،كابل كمكي مناسب (با سطح
متقاطع در مقياس بزرگ) را از نمايندگي نگين
خودرو دريافت كنيد يا اگر خودتان كابل كمكي
داريد ،از وضعيت مناسب آن اطمينان يابيد.
دو باتري بايد داراي ولتاژ اسمي مشابه  12ولتي

باشند .باتري تأمينكننده برق بايد داراي ظرفيت
(آمپر ـ ساعت  )Ahحداقل برابر با ظرفيت باتري
خالي باشد.
ً
مطمئن شوید دو خودرو احتماال با هم در تماس
نباشند (خطر به وجود آمدن اتصال کوتاه در هنگام
وصل کردن قطب مثبت) و از اتصال صحيح باتري
خالي اطمينان يابيد .سوييچ خودرو را در موقعيت
( )offخاموش قرار دهيد.
موتور خودروي تأمينكننده برق را روشن كرده و
دور موتور را در دور متوسط قرار دهيد.

كابل مثبت ( A )+را به قطب مثبت باتري خالي
 ،1سپس به قطب مثبت باتري تأمينكننده 2
متصل كنيد.
كابل منفي ( B )-را به قطب منفي باتري
تأمينكننده  ،3سپس به قطب منفي باتري خالي
 4متصل كنيد.
پس از آن ،موتور را طبق معمول روشن كنيد.
به محض روشن شدن موتور ،كابلهاي  Aو B
را برعكس ترتيب اتصال ( )4-3-2-1جدا كنيد.

از عدم اتصال بين كابلهاي  Aو  Bو
عدم تماس كابل مثبت  Aبا هرگونه
اجزاي فلزي خودروي تأمينكننده
برق اطمينان حاصل نماييد.
خطر آسيب جسمي و يا صدمه به خودرو وجود
دارد.
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ریموت کنترل (دارای فرکانس رادیویی) :باتریها

تعویض باتری

با استفاده از پیچگوشتی تخت یا مانند آن و از
طریق شیار  ،1باتری  2را نوع و قطب نشان داده
شده در پشت آن ،تعویض کنید.

باتريها را ميتوانيد از نمايندگي نگين
خودرو دريافت كنيد .اين باتريها بايد داراي
عمر تقريباً  2سال باشند.
عدم وجود ایراد بر روي باتري را بررسي
نماييد :خطر تماس برقي نادرست وجود
دارد.
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هنگام نصب مجدد ،از بسته شدن صحیح روکش
و سفت شدن پیچ آن اطمینان حاصل کنید.
توجه :هنگام تعویض باتری ،تماس با مدار
الکترونیکی روکش کلید توصیه نمیشود.

باتري مصرف شده خود را در
اطراف شهر نیندازید .آنها را به
سازمان بازيافت باتريهاي مصرفي
تحويل دهيد.

تيغههاي برف پاككن
وضعيت تيغههاي برف پاككن را بررسي
كنيد .شما در مورد عمر و دوام تيغهها مسئول
هستيد:
 تيغهها ،شيشه جلو و عقب را به طور منظمبا مخلوط آب و صابون تميز كنيد؛
 در صورت خشك بودن شيشه جلو و عقباز برف پاككن استفاده نكنيد؛
 در صورتیکه تيغهها براي مدت طوالنيمورد استفاده قرار نگرفتهاند ،آنها را از
شيشه جلو و عقب جدا كنيد.

تعويض تيغههاي برف پاككن شيشه جلو 1

 پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت ()offخاموش ،بازوي برف پاككن  3را بلند كنيد.

 تيغه را به صورت افقي بچرخانيد (در جهتحركت .)A
 زبانه  2را فشار داده و تيغه برف پاككنرا به سمت پايين و به صورت كشويي هل
دهيد(در جهت حركت  )Dتا زماني كه قالب
 4بازوي برف پاككن آزاد شود.
 تيغه را به صورت كشويي به سمت جلو فشاردهيد (در جهت حركت  ،)Cسپس آن را بلند
كنيد (در جهت حركت  )Bتا آزاد شود.

تعويض تيغههاي برف پاككن شيشه عقب 5

 پس از قرار دادن سوييچ در موقعيت ()offخاموش ،بازوي برف پاككن  6را بلند كنيد.
 تيغه  5را بچرخانيد تا قدري مقاومت ايجادشود (در جهت حركت .)E
 تيغه را بكشيد تا آزاد شود (در جهت حركت .)Fنصب مجدد تيغههاي برف پاككن شيشه جلو
جهت نصب مجدد تيغهها ،برعكس ترتيب پياده
سازي عمل كنيد .از قفل شدن صحيح تيغهها در
موقعيت خود اطمينان يابيد.

 در آب و هواي بسيار سرد ،ازعدم چسبيدن تيغههاي برف
پاككن به دليل يخزدگي اطمينان
حاصل كنيد (جهت اجتناب از خطر داغ شدن
بيش از حد موتور).
 وضعيتتيغههايبرفپاككنرابازرسيكنيد..به محض مشاهده كاهش در كارايي تيغهها ،آنها
را تعويض كنيد (تقريباً يكبار در سال).
هنگام تعويض تيغهها ،پس از جدا كردن آنها
مراقب باشيد بازوي تيغهها بر روي شيشه نيفتد ،در
غيراينصورتميتواندموجبشكستنشيشهشود.
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بكسل كردن  :خرابي ()1/3
قبل از یدک کشیدن ،اهرم تعویض دنده را (برای
خودروهای مجهز به گیربکس دستی در وضعیت
خالص و برای خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک در وضعیت ( )Nقرار دهید.

برای روشن کردن چراغهای ترمز و چراغهای
هشدار خطر خودروی بکسل شده ،باید قفل ستون
فرمان باز شده و سوئیچ در موقعیت “( ”Mروشن)
قرار داشته باشد.
همیشه هنگام رانندگی در شب چراغهای خودرو
را روشن کنید.

ترمز پارک را آزاد کنید.
شما باید از مقررات بکسل کردن خودرو در کشوری
که در آن رانندگی میکنید پیروی کنید .جهت این
کار با نمایندگی نگین خودرو تماس بگیرید.
هنگام توقف موتور ،سیستم کمکی
فرمان و ترمز فعال نخواهد شد.

هنگام بکسل شدن خودرو سوئیچ را
خارج نکنید.
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محل مخصوص بکسل جلو و عقب

فقط از محلهای مخصوص بکسل جلو  1و عقب
 2برای بکسل نمودن خودرو استفاده کنید.

بسته به مدل خودرو درپوش  3را با قرار دادن
یک ابزار تخت در زیر آن باز کنید.

-

این محلهای مخصوص بکسل به منظور بکسل
نمودن مورد استفاده قرار میگیرد :هرگز برای باال
بردن خودرو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از
آنها استفاده نکنید.

 از ميله محكم مخصوص بكسل استفاده کنید .در صورتی که از یک طناب یا کابل (درصورت مجاز بودن طبق قوانین) استفاده میکنید ،مطمئن شوید خودرویی که یدک
کشیده میشود قابلیت ترمزگیری داشته باشد.
در صورتي كه خودرو مجهز به محل مخصوص بكسل نباشد ،خودرو را نبايد بكسل نمود.
هنگام بكسل كردن ،از گاز دادن و ترمزهاي ناگهاني اجتناب كنيد .در غير اينصورت به صدمه
ديدن خودرو منجر ميشود.
هنگام بكسل كردن ،با سرعت بيشتر از ( 50km/h )30mphنرانيد.
اگر ستون فرمان قفل است از هل دادن خودرو جلوگیری نمایید.

بکسل کردن :خرابی ()2/3
بكسل خودرو براي بيرون كشيدن از گل و غيره
اگر خودروي شما در شن ،برف يا گل گير كرده
باشد ،يك دستگاه انعطافپذير بكسل (تسمه
بكسل يا دستگاه ديگر كه براي اين منظور
طراحي شدهاند) را به محل مخصوص بكسل
جلو يا عقب وصل كنيد (به اطالعات «محل
مخصوص بكسل جلو و عقب» در همين فصل
مراجعه كنيد).
براي اطالع از چگونگي نصب و عملكرد اين
تجهيزات ،به دستورالعملهاي سازنده مراجعه
كنيد.
اگر خودروي 4×4مجهز به سيستم  4WDدر
محلي گير كند ،بايد فقط تا مسافت كوتاهي
بكسل شود .خطر صدمه مكانيكي به خودرو
وجود دارد.

خودروهاي مجهز به  4چرخ محرك ()4WD

خودروي مجهز به سيستم  4WDبا هر نوع
گيربكس ،در صورت تماس هر كدام از  4چرخ
آن با زمين ،هرگز نبايد بكسل شوند.

ابزار كار خود را به صورت در نظر
گرفتن شرايط ايمني در خودرو
رها نكنيد؛ اين ابزار ممكن است در
صورت ترمز گرفتن بيرون بريزند.

صرفنظر از حالت انتخابي در صورت تماس
هر كدام از  4چرخ خودروي مجهز به سيستم
 4WDبا زمين ،شما هرگز نبايد اين خودرو
را بكسل كنيد (به جز بهبود دادن جادههاي
ناهموار) .خطر صدمه مكانيكي وجود دارد.

هنگام بكسل خودرو براي بيرون
كشيدن از گل و غيره ،استفاده از
ميله محكم بكسل ممنوع ميباشد.
خطر صدمه مكانيكي به خودرو وجود دارد.
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بکسل کردن :خرابی ()3/3

بکسل کردن خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک

هنگامی که موتور خاموش است ،گیربکس روغن
کاری نمیشود .بهتر است هنگام یدک کشیدن این
نوع خودروها یا برای خودروهای ،)2WD( 2×4
آنها را در حالی که چرخهای عقب از زمین بلند
شده است ،بکسل کرد.
تحت شرایط خاص
و برای خودروهای فقط  ،)2WD( 2×4ممکن است
فقط برای حرکت “به جلو در حالی که اهرم تعویض
دنده در موقعیت خالص ( )Nقرار دارد و مسافت
کمتر از ( 30مایل)  50کیلومتر ،خودرو را با وجود
چهار چرخ بر روی زمین بکسل کنید.
در صورتی که قادر به قرار دادن اهرم تعویض دنده
در موقعیت  Nنمیباشید ،لطفاً با نمایندگی نگین
خودرو تماس بگیرید.
هنگام نگهداری ابزار ،از قرارگيري
ايمن آنها در محفظه بار ،در موقعيت
اصلي خود اطمينان يابيد.
ابزار را بدون درنظر گرفتن شرايط
ايمني در خودرو رها نكنيد؛ با عملكرد
ترمزگيري ممكن است مفقود شده يا بيرون
بريزند.

5-36

هنگام غیرفعال بودن تنظیمات اگر اهرم تعویض
دنده در موقعیت  Pگیر کرده است ،حتی با فشار
به پدال ترمز آزاد نمیشود ،میتوانید به صورت
دستی دنده را آزاد کنید.
برای این کار ،درپوش پایه دنده را باز کنید،
همزمان ،دکمه  4را فشار داده و دکمه  5را از
حالت قفل خارج کنید.

بسته به خودرو ،پایه اهرم تعویض دنده را باز
کنید ،سپس یک وسیله (میله سفت) را وارد
شیار  6کرده و همزمان دکمه  7را فشار دهید تا
اهرم را آزاد کنید.
هرچه سریعتر با نمایندگی مجاز نگین خودرو
تماس بگیرید.

تجهیزات صوتی

محل راديو 1

اگر خودروي شما مجهز به سيستم صوتي نيست،
ميتوانيد اين سيستم را در محلهاي مخصوص
سيستم صوتي تعبيه شده در خودرو نصب كنيد:
 راديو 1؛ بلندگوهاي جلو (اسپيكر) 2؛ بلندگوهاي عقب 3؛جهت نصب هرگونه تجهيزات ،لطفاً با نمايندگي
نگين خودرو تماس بگيريد.
محفظه  1را باز كرده و جدا كنيد.

محل بلندگوی جلو  2یا بلندگوی عقب 3

با استفاده از پیچگوشتی تخت یا مانند آن ،کاور
را باز کنید.
 در تمامي موارد ،رعايت كامل دستورالعملهاي سازنده محصول بسيار حائز اهميت است. مشخصات آنتنها و سيم ها (در شبكه ما موجود ميباشند) بسته به تجهيزات خودروي شما و نوعراديو متغير است.
براي پيدا كردن شماره قطعه صحيح با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد.
چ عمل و اصالحي نبايد بر روي مدارهاي برقي يا راديويي خودرو انجام شود مگر اينكه توسط
 هي نمايندگي نگين خودرو صورت بگيرد :اتصال نادرست سيستم به صدمه ديدن تجهيزات برقي و يا
قطعات متصل به آنها منجر خواهد شد.
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تجهیزات جانبی
تجهيزات جانبي برقي و الكترونيكي
پیش از نصب این نوع تجهیزات (مشخصاً برای فرستندهها  /گیرندهها :پهنای باند ،سطح توان ،موقعیت آنتن رادیویی و غیره) از مطابقت آنها با
خودروی خود اطمینان حاصل کنید .شما میتوانید از نمایندگی نگین خودرو در این مورد مشورت بگیرید .فقط تجهیزات جانبی دارای حداکثر
قدرت  120وات را متصل کنید .خطر آتشسوزی وجود دارد .هنگامی که چند سوکت تجهیزات جانبی همزمان مورد استفاده قرار گرفته باشد،
مجموع قدرت تجهیزات متصل شده نباید از  180وات بیشتر باشد.
هیچگونه عمل یا اصالحی نباید بر روی مدارهای برقی یا رادیویی خودرو انجام شود مگر اینکه توسط نمایندگی نگین خودرو صورت بگیرد .اتصال نادرست
سیستم به صدمه دیدن تجهیزات برقی و یا قطعات متصل به آنها منجر خواهد شد.
اگر هرگونه تجهیزات برقی تقلبی بر روی خودروی شما نصب شده است ،بررسی کنید که نصب آن به نحو صحیح توسط فیوز مربوطه محافظت شده باشد.
آمپر و موقعیت این فیوز را پیدا و تأیید کنید.
استفاده از سوکت عیبیابی
استفاده از تجهیزات جانبی در سوکت عیبیابی ممکن است آسیب جدی به سیستمهای الکترونیکی خودرو وارد کند .برای ایمنی خودتان ،توصیه میکنیم
فقط از تجهیزات برقی تأیید شده توسط سازنده خودرو استفاده کنید .با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید .خطر تصادف جدی.

استفاده از دستگاههاي فرستنده/گيرنده (تلفنها ،تجهيزات CBو غيره).
تلفنها و تجهيزات  CBداراي آنتن هوايي موجب اختالل در سيستمهاي الكترونيكي خودرو ميشوند :توصيه ما فقط استفاده از تجهيزات با آنتن هوايي خارجي ميباشد.

ن ميكنيم كه مقررات مربوط به استفاده از چنين تجهيزاتي را رعايت كنيد.
عالوه بر اين ،خاطر نشا 

نصبتجهيزاتجانبيتقلبي
اگر قصد داريد تجهيزات جانبي متفرقه در خودرو نصب كنيد :لطفاً با نمايندگي نگين خودرو تماس بگيريد .عالوه بر اين ،براي اطمينان از عملكرد صحيح خودرو و اجتناب
از هرگونه به خطر افتادن ايمني شما ،توصيه ميكنيم فقط از تجهيزات جانبي مخصوص كه براي خودروي شما طراحي شدهاند و سازنده تنها براي آنها گارانتي معين
نموده ،استفاده نماييد.
در صورتيكه از دستگاه ضد سرقت استفاده ميكنيد ،آن رافقط به پدال ترمز متصل كنيد.

موانعي براي راننده
در قسمت راننده،فقط از كفپوشهاي مناسب خودرو استفاده نماييد ،آنها را به اجزاي از پيش نصب شده متصل كنيد و به طور منظم وضعيت نصب آن را بررسي كنيد .يك
كفپوش را روي كفپوش ديگري قرار ندهيد .خطر قرار دادن كفپوشي بر روي كفپوش ديگر موجب جلوگيري از عملكرد صحيح پدالها ميشود.
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نقص در عملکرد ()1/5
توصیههای زیر برای شما امکان اجرای تعمیراتی سریع و موقتی را فراهم میآورند .به دالیلی ایمنی ،همیشه باید در اولین فرصت ممکن با نمایندگی نگین
خودرو تماس بگیرید.

استارتر فعال است

علت احتمالی

چه اقدامی باید انجام داد

چراغهای هشدار کم نور یا روشن نمیشود؛ موتور
استارت نمیزند.

قطبهای باتری قطع شده ،رنگ زرده یا به نحو
نادرستی متصل شدهاند.

مجددا ً آنها را سفت کنید ،وصل کرده یا در
صورت رنگزدگی تمیز نمایید.

باتری خالی یا فرسوده شده است

باتری دیگری را به باتری خراب متصل کنید .به
اطالعات فصل “ 5باتری؛ رفع عیب” مراجعه کنید
یا در صورت لزوم باتری را تعویض کنید.
اگر ستون فرمان قفل شده است .خودرو را هل
ندهید.

موتور روشن نمیشود.

شرایط استارت تکمیل نشده است.

به اطالعات فصل  ،۲مبحث “روشن  /خاموش
کردن موتور” مراجعه کنید.

ستون فرمان در حالت قفل باقی میماند

غربیلک فرمان قفل است

برای باز کردن ستون فرمان ،کلید و غربیلک
فرمان را به آرامی بچرخانید (به اطالعات فصل ،۲
موضوع “سوئیچ خودرو” مراجعه کنید).
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نقص در عملکرد ()2/5
رانندگی در جاده

علت احتمالی

چه اقدامی باید انجام داد

لرزش.

الستیکها در حد فشار صحیح باد نشدهاند ،به نحو
نادرست باالنس شده یا صدمه دیدهاند.

فشار باد الستیکها را بازرسی کنید ،اگر این مورد
دلیل نقص نیست ،با مراجعه به نمایندگی نگین
خودرو شرایط الستیک را مورد بازرسی قرار دهید.

جوش آمدن مایع خنککننده در مخزن
خنککننده.

نقص مکانیکی :واشر سرسیلندر صدمه دیده است،
واتر پمپ معیوب است.

موتور را خاموش کنید.
با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

فن خنککننده کار نمیکند.

با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

ایجاد مدار کوتاه (اتصالی) ما نشت خنککننده.

توقف کنید ،سوئیچ را در موقعیت ( )offخاموش
قرار دهید ،از خودرو دور شوید و با نمایندگی
مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

ظاهر شدن دود از درب موتور (کاپوت).

چراغ هشدار فشار روغن روشن میشود:
ت دادن) یا ترمز گرفتن
در صورت دور زدن (تغییر جه 

سطح روغن موتور بیش از حد پایین است.

روغن موتور اضافه کنید (به اطالعات فصل ،4
مبحث “سطح روغن موتور اضافه کردن /پر کردن”
مراجعه کنید).

در دور آرام موتور

سطح پایین روغن موتور.

به نزدیکترین نمایندگی مراجعه کنید.

خاموش شدن چراغ هشدار روغن موتور ،زمان زیادی
طول میکشد یا هنگام گاز دادن روشن میشود.

هدر رفتن فشار روغن.

خودرو را متوقف کرده با نمایندگی مجاز نگین
خودرو تماس بگیرید.
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نقص در عملکرد ()3/5
چه اقدامی باید انجام داد

رانندگی در جاده

علت احتمالی

خارج شدن دود سفید غیرعادی از اگزوز

نقص مكانيكي :واشر سر سيلندر صدمه ديده است .موتور را متوقف (خاموش) كنيد.
با نمايندگي مجاز نگين خودرو تماس بگيريد.
يا
به اطالعات فصل  ،2موضوع “خصوصيات خاص
اين مورد لزوماً نشانگر نقص نميباشد.
ممكن است دود حاصل از بازسازي فيلتر ذرات مدلهاي ديزلي” مراجعه كنيد.
اگزوز باشد.
تسمه شکسته شده.

تسمه را تعویض کنید.

فرمان کمکی (هیدرولیک) سنگین شده است.

نبود روغن هیدرولیک در پمپ

برای تعمیر و نگهداری فرمان کمکی ،با نمایندگی
مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

حالت “ ”2WDو چراغ هشدار نقص الکترونیکی
روشن میشود.

نقص در سيستم  4چرخ محرك.

در اولين فرصت ممكن با سرعت متوسط تا
نمايندگي مجاز نگين خودرو برانيد .اين مشكل با
تعويض چرخها ممكن است رفع شود.

سیستم در حالت “ ”2WDیا “ ”4WDقرار نمیگیرد.
حالت “ ”AUTOفعال باقی میماند.

نقص در سيستم  4چرخ محرك.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو تماس بگيريد.
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نقص در عملکرد ()4/5
رانندگی در جاده

علت احتمالی

چه اقدامی باید انجام داد

سوت زدن

قرارگیری نامناسب آنتن سقفی.

آنتن را تنظیم کنید.

موتور داغ کرده است .چراغ نشانگر دمای مایع
خنککننده روشن است

فن خنککننده کار نمیکند.

خودرو را متوقف کرده ،سوئیچ را در موقعیت ()off
خاموش قرار داده و با نمایندگی نگین خودرو
تماس بگیرید.

نشت مایع خنککننده.

خودرو را متوقف کرده ،سوئيچ را در موقعیت
( )offخاموش قرار دهید و مخزن مایع خنککنند
را بررسی کنید :مخزن باید حاوی مایع باشد.
درصورتیکه مایع خنککننده وجود ندارد با
نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

پس از تعویض ،سیستم هشدار مجددا ً تنظیم نشده.

پس از تعویض روغن ،مجددا ً هشدار را تنظیم
نمایید :به اطالعات در پاراگراف “کامپیوتر داخلی”
در فصل  1مراجعه نمایید.

چراغ هشدار تعویض روغن پس از تعویض روغن
روشن میماند.

رادياتور :اگر نشتي مايع خنك كننده قابل توجه باشد ،به خاطر داشته باشيد در صورت بسيار گرم بودن موتور هرگز نبايد با استفاده از مايع خنك كننده سرد،
مخزن را پر كنيد .پس از هرگونه عملكرد بر روي خودرو ،حتي شامل تخليه بخشي از سيستم خنككننده ،مخزن بايد با مخلوط جديد (كه در مقدار و نسبت
صحيح تهيه شده است) پر شود .يادآور :فقط محصوالت مورد تأييد بخش فني ما براي اين امر بايد مورد استفاده قرار گيرد.
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نقص در عملكرد)5/5( :
تجهیزات الکتریکی

علت احتمالي

چه اقدامي بايد انجام داد

برف پاككن عمل نميكند.

تيغههاي برف پاككن گير كرده است.

پيش از استفاده از برف پاككن ،تيغهها را آزاد
كنيد.

نقص در مدار برقي.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.

برف پاككن متوقف نميشود.

نقص در كنترلهاي برقي.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.

چراغهای راهنما سريعتر از حد معمول چشمك
ميزنند.

المپ سوخته است.

المپ را تعويض كنيد.

چراغهای راهنما كار نميكنند.

نقص در مدار برقي.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.

چراغهاي جلو روشن يا خاموش نميشوند.

نقص در مدار يا كنترل برقي.

با نمايندگي مجاز نگين خودرو مشورت كنيد.

اثرات ميعان (قطرات آب و بخار) بر روي چراغها.

اين يك نقص نيست .اثرات ميعان (بخار) ،پديدهاي
طبيعي بوده كه از تغييرات دما حاصل ميشود.
اين اثرات هنگام روشن كردن چراغها به زودي
ناپديد ميشوند.
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6-1

پالك شناسايي خودرو

جزئيات بر روي پالك شناسايي خودرو  Aبه
حروف يا شماره حك شده است.

پالك شناسايي خودرو A

وجود و محل اطالعات اين پالك به مدل خودرو
بستگي دارد.

1
 2شماره طراحي  ECيا شماره تأييديه.
 3شماره شناسايي.
( MAM 4حداكثر حجم مجاز).
نام سازنده.

5

( GTWوزن ناخالص :خودرو با حداكثر بار ،به
همراه تريلر).

6

( MPAWحداكثر وزن مجاز) براي محور
(اكسل) جلو.

7

 MPAWروي محور عقب.

 8مکان در نظر گرفته شده برای اطالعات مربوط
و اضافی.

9
 10مرجع رنگ (كد رنگ).

گازهای خروجي اگزوز ديزلي.

6-2

پالک شناسایی موتور ()1/2

اطالعات مربوط به موتور بر روی پالک یا برچسب
 Aبه حروف یا شماره قطعه حک شده است.

(محل پارک یا برچسب  Aبه موتور بستگی دارد)
 1مدل موتور.
 2پسوند موتور.
 3شماره موتور.
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پالک شناسایی موتور ()2/2

لطف ًا اطالعات مربوط به موتور را بر روی برچسب
یا پالک  Aبه حروف یا شماره حک کنید.

(محل پالک یا برچسب  Aبه موتور بستگی دارد)
 1نوع موتور.
 2پسوند موتور.
 3شماره موتور.

6-4

ابعاد (در متر)

( )1وزن ناخالص خودرو ،بدون باربند
( )2وزن ناخالص خودرو ،با باربند
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تعویض قطعات و تعميرات
قطعات اصلی بر اساس مشخصات سخت ،محدود و تحت تستهاي فوق تخصصي طراحي شدهاند .بنابراين اين قطعات ،حداقل داراي سطح كيفي مشابه قطعات
نصب شده در خودرو ميباشند.
اگر هميشه قطعات خودرو را با قطعات اصلی تعويض كنيد ،از عملكرد صحيح خودرو اطمينان خواهيد داشت .عالوه بر اين ،تعميرات انجام شده توسط شبكه
سازنده خودروي شما و با استفاده از قطعات اصلی طبق شرايط پشت برگه تعمیر ،گارانتي و ضمانت ميشود.
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برگههاي سرويس ()1/6

شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
6-7

برگههاي سرويس ()2/6
شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

برگههاي سرويس ()3/6
شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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برگههاي سرويس ()4/6

شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

برگههاي سرويس ()5/6

شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
6-11

برگههاي سرويس ()6/6

شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

نوع عملكرد:
سرويس
............................................

مهر

بازرسي ضد زنگ و فرسايش:
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ ()1/5
اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد ،در برگه زير نشان داده ميشود.
شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN

عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
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بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ ()2/5
اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد ،در برگه زير نشان داده ميشود.
شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN

عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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مهر

بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ ()3/5
اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد ،در برگه زير نشان داده ميشود.
شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN

عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
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بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ ()4/5
اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد ،در برگه زير نشان داده ميشود.
شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN

عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

تاريخ تعمير:
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مهر

بازرسي پوسیدگی و ضد زنگ ()5/5
اگر گارانتي تعمير ادامه داشته باشد ،در برگه زير نشان داده ميشود.
شماره شناسايي خودرو (............................. )VIN

عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگ و فرسايش خودرو :

مهر

تاريخ تعمير:
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