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به خودروي جديد خود خوش آمديد
اين كتابچه راهنماي راننده شامل اطالعات ضروري زیر ميباشد:
 اين كتابچه راهنما شامل مواردي براي آشنايي شما با خودروتان ،استفاده بهتر از منافع و فوايد كامل عملكردها و پيشرفتهاي فني است. به شما اطمينان داده ميشود كه با توجه به دستورالعملهاي ساده اما جامع در مورد تعمير و نگهداري دورهای ،خودرو شما بهترين عملكرد را خواهد داشت. شما را قادر خواهد ساخت به اشكاالت جزئي رسيدگي كنيد ،البته نه اشكاالت تخصصي.براي آشنا شدن با اطالعات و چگونگی استفاده از خودرو ،عملكردها و ويژگيهاي جديد ،زماني براي مطالعه اين كتابچه راهنما بگذاريد .اگر نكته خاصي هنوز مبهم
است شبكه ارتباطي ما با خرسندي اطالعات بيشتري در اختيار شما قرار خواهد داد.
برای نشان دادن خطر يا توصيههاي ايمني.
شرح اين مدل براساس مشخصههاي فني در زمان نوشتن اين كتابچه راهنما است .اطالعات اين كتابچه راهنما همه تجهيزات (استاندارد و اختياري) در دسترس

براي اين مدلها را در برميگيرد ،خواه اين تجهيزات براساس مدل ،موارد انتخابي و كشوري كه به فروش ميرسند در اين خودرو وجود داشته باشد يا وجود

نداشته باشد.

اين كتابچه راهنما همچنين شامل اطالعاتي راجع به مواردي است كه در مدلهاي سال بعد معرفي میگردند.

سرتاسر كتابچه راهنما منظور از "نمايندگيهاي مجاز" نمايندگيهاي نگین خودرو ميباشد.

از رانندگي با خودروي جديدتان لذت ببريد.
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كليد ،ريموت كنترل :اطالعات كلي ()1/2

1
2
3
4

قفل كردن همه دربها.
باز كردن همه دربها.
روشن کردن خودرو و کلید درب جلو.
تنها قفل /باز کردن قفل درب پشتی.

ریموت کنترل با تیغه:
 5قفل /باز کردن قفل با تیغه کلید .برای باز
کردن تیغه از محفظه خود ،دکمه  5را فشار
دهید تا بهطور اتوماتیک بیرون بیاید .دکمه 5
را فشار دهید و تیغه کلید را به سمت محفظه
خود برگردانید.
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توصيه
از قرار دادن ريموت كنترل در معرض محيطهاي
گرم ،سرد يا مرطوب خودداري نماييد.
از كليد جز در مواردي كه در اين كتابچه توصيه
شده است نميتوانيد استفاده كنيد (باز كردن
درب بطریها و غيره).

مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که
قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني كوتاه
رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو،
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید در آب و هوای
گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به سرعت
افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسيب جدي.

كليد ،ريموت كنترل :اطالعات کلی ()2/2
محدوده عملكرد ريموت كنترل

اين محدوده به محيط اطراف بستگي دارد :مراقب
باشيد كه دربها بهطور اتفاقي با فشار دادن
دكمههای ریموت کنترل باز يا بسته نشوند.

توجه :در صورت باز بودن یا بسته نشدن صحیح
درب یا درب پشتی ،قفل دربها و درب پشتی
بسته و مجددا ً باز خواهد شد.
اختالل در كاركرد
وجود اشياء خاص (اشياء فلزي ،تلفن همراه يا
محدوده ميدان مغناطيسي که دارای امواج مشابه
میباشند و غيره) در نزديكي كليد ممکن است
باعث اختالل در عملكرد آن شود.

تعویض ،يا نياز به سوئيچ یا ريموت كنترل
يدكي
باید آن را از نمایندگیهای مجاز تهیه نمایید:
 در صورت تعويض ريموت كنترل بايد وسيلهنقليه و تمامي ريموت كنترلها را جهت
فعالسازي به نمايندگي مجاز انتقال دهيد.
 بسته به مدل خودرو ،ممکن است از چهارریموت کنترل برای هر خودرو استفاده شود.
اختالل در عملكرد ريموت كنترل
اطمينان حاصل كنيد كه از باتري مناسب
استفاده ميكنيد و باتري در شرايط خوبی است
و به درستی وارد شده است .اين باتريها تقريباً
داراي  2سال عمر مفيد هستند.
براي تعويض باتريها به فصل  5بخش "ريموت
كنترل :باتریها" مراجعه نمایيد.

1-3

واحد کنترل ریموت :نحوه استفاده
توجه:

از ریموت کنترل  Aبرای باز و قفل کردن دربها
و درب پشتی استفاده میشود.
این ریموت کنترل توسط باتری که قابل تعویض
میباشد کار میکند (به اطالعات بخش "ریموت
کنترل :باتریها" در فصل  5مراجعه نمایید).

حین روشن بودن موتور و قرار داشتن سوئیچ در
موقعیت  ONو "( ACCبه قسمت سوئیچ :خودرو
همراه با کلید" در فصل  2مراجعه نمایید)،
دکمههای روی ریموت کنترل غیرفعال خواهند بود.

قفل کردن دربها

دکمه  1را فشار دهید.
برای نشان دادن قفل بودن دربها ،چراغهای
نشانگر و چراغهای هشدار خطر دوبار چشمک
میزنند.
اگر یکی از دربها یا درب پشتی باز باشد یا
بهطور صحیح بسته نشده باشد قفل دربها
و درب پشتی بسته و مجددا ً باز خواهد شد و
چراغهای نشانگر چشمک نخواهند زد.

باز كردن قفل دربها

دكمه شماره 2

را فشار دهيد تا دربها و درب

پشتی باز شوند.
در صورتيكه چراغهاي هشدار خطر و نشانگرها
يكبار چشمك بزنند نشانگر اين است كه دربها
باز شدهاند.

1-4

باز /قفل کردن درب پشتی

دکمه  3را فشار دهید.

مسئوليت راننده حین پارک و متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات خانگي را
داخل خودرو حتي براي زماني كوتاه رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای برقی يا قفل
كردن دربها به خود يا ديگران آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید که در آب و هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به سرعت
افزایش مییابد.

خطر مرگ یا آسیب جدی.

كارت رنو :اطالعات كلي ()1/2
كارت رنو در موارد زير استفاده ميشود:

 قفل /باز كردن قفل دربها و درب پشتی(صفحات بعد را ببینید)؛
 روشن کردن چراغهای خودرو از بیرون خودرو(صفحات بعد را ببینید)؛
 روشن کردن موتور :به اطالعات بخش "روشنکردن موتور" در فصل  2مراجعه کنید.

محدوده عملكرد كارت رنو

اين محدوده به محيط اطراف بستگي دارد.
هنگاميكه از كارت استفاده ميكنيد اطمينان
حاصل نماييد كه دربها بهطور تصادفي با فشار
دادن دكمهها باز یا قفل نشوند.

عمر باتری

1
2
3
4

باز کردن دربها و درب پشتی.
قفل کردن همه دربها و درب پشتی.
قفل /باز کردن درب پشتی.
روشن کردن چراغها از بیرون خودرو یا روشن
کردن موتور از بیرون خودرو بسته به مدل خودرو.

از نوع و شرايط باتري مورد استفاده و اينكه باتری
به درستي در محل خود قرار گرفته است اطمينان
حاصل نماييد .عمر مفيد باتري حدود دو سال است:
هنگاميكه پيغام " "Keycard battery lowدر صفحه
نمايشگر نمايش داده شد براي تعويض باتري اقدام
نماييد (به اطالعات بخش "كارت رنو :باتری" در
فصل  5مراجعه نماييد).
هنگامیکه باتری خالی شده است ،همچنان
میتوانید خودرو را قفل /باز و روشن نمایید.
به اطالعات بخش "قفل و بازکردن دربها"
در فصل  1و "روشن ،خاموش کردن موتور"
در فصل  2مراجعه نمایید.
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كارت رنو :اطالعات کلی ()2/2
توصيه
از قرار دادن كارت در معرض گرما ،سرما يا
هواي مرطوب خودداري نماييد.
كارت را در اماكني مانند جيب پشتي كه احتمال
خم شدن و آسيب وجود دارد ،قرار ندهید.

عملکرد روشن کردن چراغها از راه دور

4

بسته به مدل خودرو ،با فشار دادن دکمه
چراغهای جلو نورپایین و چراغهای داخلی به
مدت  20ثانیه روشن میشوند .برای مثال از این
روش میتوان برای پیدا کردن خودرویی که در
پارکینگ پارک شده است استفاده نمود.
توجه :با فشار دادن مجدد دکمه  4چراغها خاموش
میشوند.

روشن کردن موتور از بیرون خودرو

به بخش "روشن ،خاموش کردن موتور :خودروهای
دارای کارت رنو" در فصل  2مراجعه کنید.
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تعويض  :در صورت نياز به كارت رنو یدکی
در صورت مفقود شدن كارت يا نياز به كارت
ديگر ميتوانيد آن را از نمايندگيهاي مجاز
تهيه نماييد.
در صورت جايگزيني كارت ،بايد خودرو و تمامي
كارتهاي رنو را براي شناسايي به نمايندگي
مجاز انتقال دهيد.
ممكن است از چهار كارت رنو براي هر خودرو
استفاده نماييد.

مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که
قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني كوتاه
رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید که در آب و/یا
هوای گرم و آفتابی دمای داخل خودرو به سرعت
افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی.

كارت رنو :نحوه استفاده ()1/4
برای باز کردن و قفل کردن خودرو دو روش وجود
دارد:
 عملکرد ""hands-free؛ -دکمههای کارت رنو.

از قرار دادن کارت رنو در مکانهایی که احتمال
وجود تماس با دیگر تجهیزات الکترونیکی وجود
دارد (کامپیوتر ،تلفن و غیره) اجتناب نمایید
زیرا به عملکرد آن آسیب میرساند.

مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که
قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني كوتاه
رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین ،به خاطر داشته باشید که در آب و
هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به
سرعت افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی.

استفاده از کارت درحالت hands-free

در حالت  ،hands-freeقفل /بازکردن خودرو تا
زمانیکه کارت در محدوده  1قرار دارد بدون
استفاده از دکمههای روی کارت رنو امکانپذیر
میباشد.
توجه :امکان غیرفعال کردن سیستم hands-free
وجود دارد  -به اطالعات بخش "منوی سفارشیسازی
تنظیمات خودرو" در فصل  1مراجعه کنید.
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كارت رنو  :نحوه استفاده ()2/4

قفل کردن از طریق دکمههای  2یا 3
هنگامیکه دربها و درب پشتی بسته است ،دکمه
 2را روی یکی از دستگیرههای درب جلو یا دکمه
 3روی درب پشتی را فشار دهید .دربهای خودرو
قفل خواهند شد.
چراغهای هشدار خطر دوبار چشمک میزند تا
نشان دهد که دربهای خودرو قفل شدهاند.

باز کردن از طریق ""Hands-free
هنگامیکه کارت رنو در محدوده  1است ،دکمه
 2را روی یکی از دستگیرههای درب جلو فشار
دهید :قفل درب خودرو باز میشود.
چراغهای هشدار خطر یکبار چشمک میزنند و
نشانگر این است که قفل دربها باز شده است.

قفل كردن از راه دور
هنگاميكه كارت رنو را همراه خود داريد و دربها
و درب پشتی بسته هستند ،از خودرو دور شوید :با
ترک کردن محدوده دربها بهطور اتوماتيك قفل
خواهند شد.
توجه :ميزان فاصلهاي كه دربهاي خودرو قفل
ميشوند به محيط اطراف بستگي دارد.
برای نشان دادن قفل بودن دربها ،چراغهای
هشدار خطر یکبار چشمک زده و برای حدود 4
ثانیه روشن میشوند و صدای بیپ برای تأیید آن
به صدا درمیآید.
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ویژگیهای خاص مربوط به قفل کردن خودرو
 هنگام قفل کردن ،اگر دربی باز باشد یا بهدرستیبسته نشده باشد ،خودرو قفل میشود و بهطور
متوالی و سریع باز میشود .چراغهای هشدار
خطر چشمک میزنند؛
 پس از قفل کردن از طریق دکمه  2یا  ،3بایدحدود سه ثانیه منتظر بمانید تا درب خودرو
مجددا ً باز شود.

كارت رنو  :نحوه استفاده ()3/4
توجه :حداکثر فاصلهای که میتوان خودرو را قفل
کرد به محیط اطراف بستگی دارد.
ویژگیهای خاص
درصورتیکه درب یا درب پشتی باز یا بهطور
صحیحی بسته نشده باشد ،خودرو قفل نخواهند
شد .قفل دربها و درب پشتی مجددا ً باز خواهند
شد اما چراغهای هشدار خطر چشمک نخواهند زد.

استفاده از کارت رنو به عنوان ریموت کنترل

درصورتیکه حین روشن بودن موتور ،درب باز و
قفل شود و کارت در منطقه  6قرار نداشته باشد،
پیغام عدم شناسایی کارت نشانگر این است که
کارت درون خودرو نیست .برای مثال :این مورد
برای جلوگیری از دور شدن فردی که کارت را
همراه دارد استفاده میشود.
درصورتیکه کارت مجددا ًٌ شناسایی شود هشدار
ناپدید میشود.

باز کردن با استفاده از کارت رنو
دکمه  4را فشار دهید.
چراغهای هشدار خطر برای نشان دادن باز بودن
دربها یکبار چشمک خواهند زد.
قفل کردن با استفاده از کارت رنو
حین بسته بودن دربها و درب پشتی ،دکمه  5را
فشار دهید :دربها قفل میشوند.
چراغهای هشدار خطر برای نشان دادن قفل بودن
دربها دوبار چشمک خواهند زد.

حین روشن بودن موتور دکمههای روی کارت
غیرفعال میشوند.
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كارت رنو  :نحوه استفاده ()4/4

تنها قفل /باز کردن قفل درب پشتی

دکمه  7را تنها برای باز کردن /قفل کردن درب
پشتی فشار دهید.
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مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که
قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني كوتاه
رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید که در آب
و هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل اتاق به
سرعت افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی.

قفل ،باز کردن قفل دربها ()1/3
درصورتیکه ریموت کنترل یا ،بسته به
مدل خودرو ،کارت رنو کار نمیکند

در بعضی موارد ،ریموت کنترل یا کارت رنو ممکن
است کار نکند:
 باتری کارت رنو /ریموت کنترل فرسوده یا خالیشده باشد ،باتری خودرو خالی شده باشد و غیره.
 استفاده از دستگاههایی با فرکانس مشابه کارترنو (تلفن همراه و غیره)؛
 خودرو در محدوده دارای امواج الکترومغناطیسیقوی قرار گرفته باشد.

همچنین ممکن است:
 بسته به مدل خودرو ،برای باز کردن قفل دربسمت راننده از ریموت کنترل یا کلید اضطراری
همراه با کارت رنو استفاده کرد؛
 برای قفل کردن هرکدام از دربها بهطور دستی؛ برای استفاه از کلیدهای داخلی قفل /باز کردندرب (به صفحات بعد مراجعه کنید).

خودروهای دارای کلید /ریموت کنترل
استفاده از کلید
کلید  2را در قفل  1قرار دهید و درب سمت
راننده را باز یا قفل نمایید.

هرگز زمانیکه کارت رنو در خودرو
است ،آن را ترک نکنید.
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قفل ،باز کردن قفل دربها ()2/3

خوردوهای مجهز به کارت رنو

کلید تعبیه شده  4در کارت رنو

روکش عقب  3را حین فشار دادن محدوده  Aبه
طرف پایین بکشید.
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استفاده از کلید تعبیه شده
کلید  4را در قفل  1جا بزنید و درب سمت راننده
را قفل یا باز نمایید.
هنگامیکه درون خودرو هستید ،کلید را درون
محفظه خود در کارت رنو قرار دهید.

قفل ،بازكردن قفل دربها ()3/3
قفل کردن دربها بدون استفاده از کلید
یا کارت رنو

براي مثال زماني كه شارژ باتري خالي شده يا كارت
رنو یا ريموت كنترل بهطور موقتي كار نميكند.
در صورتيكه موتور خاموش باشد و درب پشتی يا
دربها باز باشند ،دكمه شماره  6را فشار داده و به

مدت  5ثانيه نگه داريد.
هنگامي كه درب بسته است ،همه دربها و درب
پشتی قفل خواهند شد.
دربها تنها با استفاده از كارت رنو در محدوده
دسترسی یا با استفاده از سوئیچ از بيرون باز
خواهند شد.

قفل /باز کردن قفل دربها از داخل

بسته به مدل خودرو ،هر درب میتواند با کلید
مدور  5از داخل خودرو باز /قفل شود.
مسئولیت راننده
هنگام رانندگي اگر تصميم به قفل
كردن دربها گرفتيد بخاطر داشته
باشيد كه در صورت وقوع وضعيت اضطراري،
دسترسي افراد و پرسنل امداد و نجات به اتاق
سرنشينان دشوار خواهد شد.

کلید  6دربها ،درب پشتی و درب باک سوخت را
بهطور همزمان کنترل میکند.
اگر درب یا درب پشتی باز است یا بهدرستی بسته
نشده است ،دربها و درب پشتی خیلی سریع باز/
قفل میشوند.
اگر جسمی را درحالیکه درب پشتی باز است حمل
میکنید شما هنوز هم میتوانید دربها را قفل
نمایید:
زمانیکه موتور خاموش است ،کلید  6را برای بیش
از  5ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا سایر دربها
قفل شوند.

نشانگر وضعيت درب و درب پشتی

هنگاميكه سوئیچ در موقعیت  onقرار دارد ،چراغ
هشدار  6وضعيت دربها و درب پشتی را به شما
اطالع ميدهد:
 چراغ نشانگر روشن است ،دربها و دربپشتی قفل هستند؛
 چراغ نشانگر خاموش است ،دربها و دربپشتی باز است.
هنگاميكه دربها را از بیرون قفل ميكنيد،
چراغ هشدار برای یک لحظه روشن شده سپس
خاموش ميشود.
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باز کردن و بستن دربها ()1/2

باز کردن دربها از بیرون خودرو

هنگامیکه دربها باز هستند ،دستگیره  1را بکشید.

ویژگی خاص خودروهای مجهز به کارت رنو
هنگامیکه دربها قفل هستند ،دکمه  2روی
دستگیره  1را روی یکی از دربها فشار دهید و
به سمت خود بکشید.
بهعنوان یک اقدام احتیاطی ،تنها
زماني كه خودرو كام ً
ال متوقف شده
است اقدام به باز يا بسته كردن
دربها نمایيد.
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باز کردن از داخل خودرو

دستگیره  3را بکشید.

آژیر هشدار روشن ماندن چراغ

اگر سوئیچ را در موقعیت  offقرار دهید و چراغها
روشن باقی بمانند ،زمانیکه درب باز شود و اهرم
چراغ در موقعیت  AUTOنباشد ،آژیر بهصدا
درمیآيد.

آژیر باز ماندن درب پشتی /درب

هنگامیکه خودرو متوقف است ،چراغ هشدار  4در
نشان
صفحه نمایشگر همراه با چراغ هشدار 5
میدهد که دربها (درب ،درب پشتی) باز مانده یا
بهدرستی بسته نشدهاند.
زمانیکه خودرو به سرعتی حدود 20km/h
( )12mphبرسد ،چراغ هشدار نشان میدهد که
دربها (درب ،درب پشتی) باز یا بهدرستی بسته
نشدهاند و پیغام “( ”Boot openدرب پشتی باز
است) یا “( ”Door openدرب باز است) حدود 40
ثانیه یا تا بسته شدن درب نمایش داده میشود.

باز کردن و بستن دربها ()2/2

مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو

هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که

ب بهطور دستی
خودروهای مجهز به قفل در 
برای باز کردن دربهای عقب از داخل خودرو ،اهرم
 6را روی هر درب حرکت دهید و بسته شدن این
دربها را از داخل بررسی نمایید.

قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني كوتاه
رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو و
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید که در آب و
هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به
سرعت افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی.
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قفل اتوماتیک هنگام رانندگی
فعال /غیرفعالسازی عملکرد

اصول عملکردی

پس از روشن کردن خودرو ،سیستم بهطور
اتوماتیک زمانیکه سرعت خودرو به 10km/h
( )6mphیا بیشتر برسد دربها را قفل میکند.
قفل دربها به روشهای زیر باز میشود:
 با فشار دادن کلید  1باز کردن قفل مرکزی. هنگامیکه خودرو ثابت است ،درب جلو را ازداخل باز کنید.
توجه :اگر درب باز یا بسته باشد ،زمانیکه سرعت
خودرو به  )6mph( 10km/hبرسد دربها مجددا ً
بهطور اتوماتیک قفل میشوند.
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برای فعال کردن :زمانیکه خودرو متوقف است و
موتور در حال عملکرد است ،تا شنیدن صدای بیپ
کلید  1را فشار دهید.
برای غیر فعال کردن :زمانیکه خودرو متوقف است
و موتور در حال عملکرد است ،تا شنیدن دو صدای
بیپ کلید  1را فشار دهید.
بسته به خودرو ،شما میتوانید از منوی صفحه
چند منظوره  2عملکرد را فعال /غیرفعال نمایید
(به اطالعات بخش "منوی سفارشیسازی تنظیمات
کاربر" در بخش  1و "قفل اتوماتیک حین رانندگی"
مراجعه کنید).

مسئوليت راننده
هنگام رانندگي اگر تصميم به قفل
كردن دربها گرفتيد به خاطر داشته
باشيد كه در صورت وقوع وضعيت اضطراري
دسترسي افراد و پرسنل امداد و نجات به اتاق
سرنشينان دشوار خواهد شد.

نقص عملكردی

اگر با نقصي در عملكرد مواجه شديد (بسته نشدن
اتوماتيك دربها ،عدم روشن شدن چراغ هشدار
زماني كه دكمه شماره  1را براي قفل كردن دربها
و درب پشتی و غيره فشار ميدهيد) ،اطمینان
حاصل نمایید که قفل شدن دربها بهطور تصادفی
غیرفعال نشده باشند ،بسته شدن صحيح دربها و
درب پشتی را بازرسي كنيد .اگر به درستي بسته
شدهاند و هنوز مشکل وجود دارد با نمايندگيهاي
مجاز تماس حاصل نمایید.

پشتسریهای جلو
تنظيم كردن زاویه پشتسري

بسته به مدل خودرو ،بخش  Aرا به طرف خود يا به
بيرون خم كرده تا موقعيت دلخواهتان بدست آيد.

پیادهکردن پشتسری

پشتسری را تا موقعیت حداکثر باال آورید (در
صورت نیاز پشتی صندلی را خم کنید) .دکمه 3
را فشار دهید و پشتسری را بلند کنید تا آزاد شود.

نصب مجدد پشتسری

باال آوردن پشتسري

پشتسري را تا ارتفاع دلخواه به طرف باال بكشيد.
بررسی کنید که بهدرستی قفل شده باشند.

پايين آوردن پشتسري

دكمه  3را فشار داده و پشتسري را تا ارتفاع
دلخواه به طرف پايين فشار دهيد .بررسی کنید که
بهدرستی قفل شده باشند.

تمیز بودن میلههای  2را بررسی نمایید.
میله دارای زائده باید در شکاف  1مجهز به دکمه
 3وارد شود.
میلههای پشتسری را درون سوراخها قرار دهید
(در صورت نیاز پشتی صندلی را به طرف عقب خم
کنید).
دکمه  3را فشار دهید و تا جایی که امکان دارد
پشتسری را بکشید سپس تا ارتفاع دلخواه تنظیم
نمایید .بررسی کنید که میله  2بهطور ایمن در
پشتی صندلی قفل شده باشد.

پشتسري يكي از مهمترين
اجزاي ايمني است .از قرار گرفتن
پشتسري در موقعيت صحيح آن
اطمينان حاصل نمایيد :ميزان فاصله سر شما
با پشتسري و ميزان فاصله سر با قسمت A
بايد كمترين مقدار ممكن را داشته باشد.
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صندلیهای جلو با کنترل دستی
نقص عملکردی

هنگامیکه نقصی شناسایی شود چراغ هشدار روی
کلید  4در صندلی مربوطه چشمک میزند.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

حرکت عقب و جلوی صندلی

دستگیره  1را بکشید تا آزاد شود .دستگیره را
در موقعیت دلخواه آزاد نمایید و از قفل شدن آن
اطمینان حاصل نمایید.

حركت باال و پايين نشيمن صندلي

اهرم  2را به دفعات مورد نياز به سمت باال یا
پايين حركت دهيد.

خم کردن پشتی صندلی

دستگیره  3را بکشید و پشتی صندلی را تا
موقعیت دلخواه خم کنید.
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گرمکن صندلیها

سوئیچ در موقعیت : on
 کلید  4روی صندلی مورد نظر را برای اولین بارفشار دهید تا سیستم گرمکن با حداکثر قدرت
فعال شود.
هر دو چراغ هشدار تعبیه شده روی کلید روشن
میشود؛
 فشار مجدد این کلید ،قدرت گرمکن را به میزانحداقل میرساند .یکی از چراغهای هشدار
روشن میشود؛
 با فشار دادن کلید برای بار سوم گرمکن خاموشمیشود.

بنابر داليل امنيتي تنظيمات را زماني
كه در حال رانندگي نيستيد انجام
دهيد.
توصيه ميكنيم كه صندليها را خيلي خم
نكنيد تا اثر كمربند ايمني كاهش نيابد.
از قرار دادن اشياء در كف خودرو (جلوي
راننده) خودداري نمایيد .ممكن است اين اشياء
در زير پدال ترمز قرار گرفته و استفاده از ترمز
را مختل كنند.

صندلیهای جلو با کنترلهای برقی ()1/2
تنظیم قوس پشتی صندلی

دستگیره  3را برای افزایش قوس پایین بکشید و
برای کاهش قوس پشتی صندلی آن را باال بکشید.

بنابر داليل ایمنی ،تنظيمات را
زماني كه در حال رانندگي نيستيد
انجام دهيد.
از قفل شدن صحیح پشتیهای صندلی در
محل خود اطمینان حاصل نمایید.
توصيه ميكنيم كه صندليها را خيلي خم
نكنيد تا اثر كمربند ايمني كاهش نيابد.
از قرار دادن اشياء در كف خودرو (جلوي
راننده) خودداري نمایيد .ممكن است اين
اشياء در زير پدال ترمز قرار گرفته و استفاده
از ترمز را مختل كنند.

تنظیم تشک صندلی:

 -حرکت دادن صندلی به طرف جلو و عقب

کلید  1را به طرف جلو و عقب حرکت دهید.

 -باال یا پایین بردن پایه صندلی

کلید  1را به طرف باال و پایین حرکت دهید.

تنظیم پشتی صندلی:

خم کردن پشتی صندلی ،کلید  2را به طرف جلو
و عقب بکشید.

از قفل شدن صحیح پشتی صندلی در
محل خود اطمینان حاصل نمایید.
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صندلیهای جلو با کنترلهای برقی ()2/2

گرمکن صندلیها

سوئيچ در موقعیت ،on
 بسته به مدل خودرو ،کلید  4یا  5را در صندلیموردنظر برای فعال کردن اولین مرتبه گرمکن
صندلی در حالت حداکثر قدرت فشار دهید.
چراغ هشدار تعبیه در هر دو کلید روشن
میشود؛
 فشار دوم کلید حداکثر قدرت گرمکن را کاهشمیدهد .یکی از چراغهای هشدار روشن میشود؛
 -با فشار سوم گرمکن خاموش میشود.
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سردکن صندلیها

سردکن صندلیها بدون استفاده از عملکرد کولر و
بخاری با جذب و خارج کردن هوا در اتاق سرنشین
کار میکند .برای علمکرد بهتر توصیه میشود از
این عملکرد همراه با روشن بودن تهویه مطبوع
استفاده نمایید.

سوئیچ در موقعیت :on
 کلید  6روی صندلی مورد نظر را برای اولینبارفشار دهید تا سیستم تهویه با حداکثر قدرت
فعال شود .کلید تعبیه شده و چراغ هشدار هر
دو روشن میشوند؛
 فشار مجدد این دکمه قدرت تهویه را به میزانحداقل میرساند .یکی از چراغهای هشدار روشن
میشود؛
 با فشار دادن برای بار سوم تهویه خاموشمیشود.
توجه :در صورتیکه موتور خاموش و مجددا ً روشن
شود ،سیستم تهویه و عملکرد بخاری خاموش میشوند.

کمربندهای ایمنی ()1/4
هميشه هنگاميكه در خودرو هستيد كمربند
ايمني خود را ببنديد .از مقررات كشوري كه در آن
هستيد پيروي كنيد.

پيش از روشن كردن خودرو ،ابتدا موقعيت صندلي
راننده را تنظيم كنيد ،سپس از همه سرنشينان
بخواهيد كمربند ايمنيشان را براي محافظت
مطلوبتر تنظيم نمايند.

تنظيم موقعيت رانندگي

تنظيم نادرست و پيچخوردگي كمربند
ايمني ممكن است در هنگام بروز
تصادف منجر به صدمات شديد گردد.
از هر كمربند ايمني تنها براي يك
نفر ،چه كودك ،چه بزرگسال استفاده نمایيد.
حتي خانمهاي باردار هم بايد از كمربند ايمني
استفاده كنند .در اين حالت مطمئن شويد كه
كمربند روي ران پا ،فشار شديدي روي ناحيه
شكم ايجاد نميكند .اما اجازه ندهيد كمربند
شل شود.

 بر روي صندلي درست بنشينيد (ابتدا كت ياژاكت خود را دربياوريد) .اين امر براي اطمينان
از قرارگيري صحيح در صندلي ضروري ميباشد.
 فاصله ميان صندلي و پدالها را تنظيم كنيد.فاصله صندلي شما بايد به اندازهاي باشد كه
بتوانيد پدالهاي ترمز و كالچ را كام ً
ال فشار
دهيد .پشتي صندلي را طوري تنظيم كنيد تا
دستانتان هنگام گرفتن غربيلك فرمان کمی
خم شود؛
 موقعيت پشتسري را تنظيم كنيد .براي حداكثرايمني ،سر شما بايد در نزديكترين فاصله با
پشتسري قرار داشته باشد؛
 ارتفاع صندلي را تنظيم كنيد .اين تنظيمات بهشما امكان انتخاب موقعيتي كه بهترين ديد را
داشته باشيد ميدهد.
 -موقعيت غربيلك فرمان را تنظيم كنيد.

كمربند ايمني را تنظيم كنيد

روي صندلي بنشينيد و كام ً
ال به پشتي صندلي
تكيه دهيد.
کمربند روي شانه  1بايد تا حد ممكن نزديك
گردن باشد نه روي آن.
كمربند روي پا  2بايد در قسمت لگن محكم شود.
كمربند ايمني تا حد ممكن بايد نزديك بدن شما
قرار گيرد .از پوشيدن لباسهاي ضخيم يا اشياء
حجيم زير كمربند ايمني خودداري نمایید.
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کمربندهای ایمنی ()2/4

بستن

به آهستگي و نرمي كمربند ايمني را باز كنيد و
اطمينان حاصل نمایيد كه قالب  3را در محفظه
قفل  5وارد کردهاید (قفل شدن كمربند ايمني با
فشار دادن قالب  3را بازرسي نمایيد) .اگر كمربند
گير كرده پيش از تالش مجدد براي باز كردن
كمربند اجازه دهيد به آرامي به محل اوليه خود
بازگردد.
اگر كمربند ايمني كام ً
ال گير كرده است آن را سه
سانتيمتر به آرامي باز كنيد .پيش از تالش مجدد
براي باز كردن آن اجازه دهيد به آرامي به محل
اوليه خود بازگردد .درصورتيكه هنوز مشكل وجود
دارد با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نمایید.
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هشدار یادآور کمربند صندلی راننده
و بسته به مدل خودرو ،هشدار یادآور
سرنشین جلو
این چراغ هنگامی که موتور روشن میشود در آینه
دید عقب داخل روشن میشود ،درصورتی که کمربند
ایمنی سرنشین جلو یا راننده بسته نشده باشد.
(درصورتی که سرنشین روی صندلی نشسته باشد)
و سرعت خودرو به حدود  )12mph( 20km/hبرسد،
چراغ هشدار چشمک میزند و صدای بیب حدود 120
ثانیه شنیده میشود.
توجه :اجسام قرار گرفته در نشیمن صندلی ممکن
است در بعضی موارد چراغ هشدار را فعال نماید.
یادآور کمربند ایمنی صندلی عقب (بسته به
مدل خودرو)

در صفحه نمایشگر روشن
چراغ هشدار
میشود .همراه با آن شکل  ،6حدود  30ثانیه پس
از هر بار روشن شدن خودرو ،هنگامی که درب باز
یا کمربند ایمنی عقب بسته یا باز شود نمایش داده
میشود.

بررسی کنید که سرنشینان عقب کمربند ایمنی
خود را بسته باشند و تعداد کمربندهای ایمنی
نشان داده شده با تعداد صندلیهای اشغال شده
توسط سرنشینان برابر باشد.
در شکل : 6
 روشن شدن به رنگ سبز :کمربند ایمنی بستهشده است.
 روشن شدن به رنگ قرمز :کمربند ایمنی بستهنشده است.

بازکردن

دکمه  4را فشار دهید و کمربند ایمنی توسط قرقرهها
جمع میشود .کمربند را به داخل قرقره هدایت کنید.

کمربندهای ایمنی ()3/4

تنظیم ارتفاع کمربندهای ایمنی جلو

از دکمه  7برای تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی روی
شانه همانطور که در شکل قبل نشان داده شده
است استفاده نمایید .دکمه  7را فشار دهید و
کمربند ایمنی را باال و پایین ببرید .پس از تنظیم
اطمینان حاصل نمایید که کمربند بهطور صحیح
قفل شده است.

کمربندهای ایمنی عقب 8

این کمربندها همانند کمربندهای ایمنی جلو قفل،
باز و تنظیم میشود.

بررسی کنید که کمربندهای ایمنی
عقب هنگام حرکت دادن صندلی
عقب تاشو (نیمکتی) عقب بهدرستی
در موقعیت خود قرار گرفته باشند.
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کمربندهای ایمنی ()4/4
اطالعات زير مربوط به كمربند ايمني جلو و عقب ميباشد.

 هيچگونه تغييري نبايد در اجزاي محافظت ايمني ايجاد شود :كمربندهای ايمني ،صندليها و نقاط نصبشان .برای عملكردهاي خاص (مث ًال
نصب صندلي كودك) با نمايندگي مجاز تماس حاصل نمایيد.
 از ابزاري كه باعث لغزش كمربند ايمني ميشوند استفاده نكنيد (مث ًال لباس ،برگه ،قالب و غيره) :کمربند ایمنی پوسیده شده ممکن است در
صورت بروز تصادف باعث آسیبدیدگی شود.
 هرگز تسمه روي شانه كمربند را زير بازوها يا در پشت خود قرار ندهيد. هرگز از يك كمربند ايمني براي بيش از يك نفر استفاده نكنيد و هرگز كودك يا نوزاد را هنگامي كه كمربند ايمني دارند در آغوش نگيريد.	كمربند ايمني نبايد داراي پيچخوردگي باشد. بعد از تصادف ،كمربند ايمني را بررسي كنيد و در صورت نياز آنها را تعويض نمایيد .به محض مشاهده هرگونه عالئم پوسيدگي در كمربند ايمني آنهارا تعويض نمایيد.
 اطمينان حاصل نمایید كه قالب در جاي مناسب خود قفل شده باشد. اطمینان حاصل نمایید که شیء در محدوده اطراف کمربند ایمنی قرار نگرفته باشد زیرا از قفل شدن صحیح کمربند ایمنی جلوگیری میکند. اطمينان حاصل نمایید كه گيره كمربند ايمني در موقعيت صحيح قرار گرفته است (نبايد هيچگونه خوردگي يا ساییدگی توسط افراد و اشياء در آن ايجادشود).
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روشهای محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو ()1/4
بسته به مدل خودرو ،روشهای محافظتی از اجزاي
زير تشكيل شده است:

 بعد از تصادف كل سيستممحافظتي را بازرسي كنيد.

 پيشكشنده قرقره كمربند ايمني؛ پیشکشنده کمربند ایمنی مرکزی؛ محدودكننده پيشكشنده كمربند ايمني رويسينه؛
 -ايربگ راننده و سرنشین جلو.

اين سيستمها براي عملكرد بهطور مستقل يا همزمان
با هم در زمان وقوع ضربه از جلو طراحي شدهاند.
بسته به شدت ضربه سيستمهاي زير فعال ميشوند:
 قفل شدن كمربند ايمني؛ پيشكشنده قرقره كمربند ايمني (که هنگامشل شدن کمربند ایمنی درگیر میشود)؛
 پیشکشنده کمربند ایمنی روی پا برای نگهداشتن سرنشین روی صندلی؛
 -ايربگ جلو.

پيشكشندهها

پيشكشندهها ،كمربند ايمني را روي بدن سرنشين
و به طرف صندلي نگه ميدارد ،در نتيجه كارآيي
كمربند ايمني را باال ميبرد.
در صورت وقوع ضربه شديد از جلو اگر سوئیچ موتور
در موقعیت روشن باشد براساس نوع ضربه سيستم
پیشکشنده درگير ميشود:
ً
 پيشكشنده قرقره  1كمربند ايمني سريعا كمربندايمني را سفت ميكند؛
 -تنها پیشکشنده  2روی پای راننده.

 هيچگونه عملياتي روي هيچكداماز سيستمها (پيشكشنده ،ايربگ ،كامپيوتر،
سيمكشي) نبايد انجام شود و اجزاي
سيستم نبايد روي خودروي ديگر حتي
خودروي مشابه استفاده گردد.
 براي جلوگيري از فعال شدن نادرستسيستم كه ممكن است موجب آسيب
شود تنها از افراد كارآمد در نمايندگيهاي
مجاز درخواست كنيد تا روي پيشكشنده
و سيستم ايربگ كار كنند.
 سيستم عملكرد تجهیزات برقي تنها بايدتوسط متخصصان كارآمد با ابزار خاص
مورد آزمايش قرار گيرد.
 هنگام اسقاط خودرو براي جدا كردنسيستم پيشكشنده و محرک گاز ايربگ با
نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نمایيد.

1-25

روشهای محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو ()2/4
محدودكننده فشار

هنگاميكه شدت ضربه از ميزان معيني بيشتر
باشد ،اين مكانيزم براي كاهش فشار بر روي بدن
فعال ميشود تا فشار در سطح قابل قبولي قرار
بگيرد.

ايربگ راننده و سرنشين جلو

اين ايربگها در سمت راننده و سرنشين نصب
شدهاند.
وجود اين تجهيزات توسط لغت “ ”Air bagبر روي
غربيلك فرمان و داشبورد (ناحيه ايربگ  ،)Aو بسته
به مدل خودرو برچسبي بر روي قسمت پاييني
شيشه جلو خودرو يا روي آفتابگير نشان داده شده
است.
هر سيستم ايربگ متشكل است از:
	كيسه هوا و يك مخزن گاز روي غربيلك فرمانبراي راننده و در داشبورد براي سرنشين جلو؛
 يك واحد الكترونيكي براي سيستم هوشمند كهمخزن الكتريكي گاز را كنترل ميكند؛
 -چراغ نشانگر
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روي صفحه نمايشگر.

سيستم ايربگ از یک انفجار کوچک
کنترل شده استفاده ميكند .زماني
كه ايربگ فعال ميشود گرما ،دود
(اين به معناي آتش گرفتن نيست بلكه به
معناي فعال شدن ايربگ است) و صداي انفجار
تولید میشود.
در موقعيتي كه ايربگ فعال ميشود سبب
صدمات سطحي و خارش روي پوست و ديگر
مشكالت ميگردد.

روشهای محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو ()3/4
نقص عملکردی
این چراغ هشدار زمانی که موتور روشن و
خاموش شود پس از چند ثانیه روشن میشود.
درصورتی که سوئیچ درموقعیت روشن قرار بگیرد و
این چراغ روشن نشود یا روشن باقی بماند ،نقص در
سیستم وجود دارد.
هرچه زودتر با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید .درصورت برطرف نکردن این مشکل امنیت
شما کاهش مییابد.

عملكرد

اين سيستم تنها زمانيكه سوئیچ موتور در موقعیت
روشن باشد عمل میکند.
در صورت وارد شدن ضربه شديد از ناحيه جلو،
ايربگها به سرعت براي محافظت از برخورد سر و
سينه راننده به غربيلك فرمان و سرنشين جلو به
داشبورد فعال ميشوند .ايربگها به سرعت تخليه
ميشوند تا مانعي براي خروج سرنشينها ايجاد
نكند.
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روشهای محافظتی مکمل کمربندهای ایمنی جلو ()4/4
تمام هشدارهاي زير به منظور مسدود نشدن ايربگها در زمان باز شدن و همچنين براي جلوگيري از صدمات جدي توسط پرتاب اشياء هنگامي كه ايربگ
فعال ميشود بكار گرفته ميشوند.

هشدارهايي مربوط به ايربگ راننده
 هرگز غربيلك فرمان يا قاب (برجستگی) روي آن را تغيير ندهيد. هرگز تحت هيچ شرايطي قاب (برجستگی) روي فرمان را با چيزي نپوشانيد. از اتصال اشياء (عالمت ،لگو ،ساعت ،نگهدارنده تلفن و غيره) روي قاب (برجستگی) غربيلك فرمان خودداري نمایيد. غربيلك فرمان نبايد برداشته شود (توسط افراد كارآمد نمايندگيهاي رنو). هنگام رانندگي خيلي نزديك به غربيلك فرمان ننشينيد .طوري بنشينيد كه دستانتان اندکی خم شود (اطالعات مربوط به بخش "تنظيم موقعيت راننده"در فصل  1مراجعه نماييد) .فاصله شما با غربيلك فرمان بايد به اندازهاي باشد كه فضاي كافي براي باز شدن ايربگ وجود داشته باشد.

هشدارهايي مربوط به ايربگ سرنشين
 از اتصال يا چسباندن اشياء (عالمت ،لگو ،ساعت ،نگه دارنده تلفن و غيره) روي داشبورد يا در نزديكي ايربگ خودداري نمایيد. از قرار دادن هر چيزي بين سرنشين و داشبورد (حيوانات خانگي ،چتر ،عصا ،قطعه كوچك و غيره) خودداري نماييد. سرنشين نبايد پاهاي خود را روي داشبورد یا صندلی قرار دهد يا به نحوي بنشيند كه در معرض صدمات شديد قرار بگيرد .عموماً اجزاي بدن بايد ازداشبورد دور باشند (زانوها ،دست ها ،سر ،غيره).
 براي اطمينان از محافظت سرنشين جلو در هنگام بروز تصادف به محض اينكه صندلي كودك را پياده كرديد ،تجهيزات مكمل كمربند ايمني سرنشينجلو را مجددا ً فعال نماييد.
صندلي كودك رو به عقب نبايد در صندلي جلو قرار بگيرد مگر اينكه سيستم تجهيزات تكميلي مثل ايربگ صندلي جلو
غيرفعال شوند.
(به فصل "1ایمنی کودک  :فعال /غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید).
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روشهای محافظتی مکمل کمربند ایمنی عقب کناری
محدودكننده نيرو

هنگاميكه شدت ضربه از ميزان معيني بيشتر
باشد اين مكانيزم براي كاهش نيروي كمربند بر
روي بدن فعال ميشود تا در سطح قابل قبولي قرار
بگيرد.

 بعد از تصادف كل سيستم محافظتيرا بازرسي كنيد.
 به هيچ وجه عملياتي روي سيستم (ايربگها،واحدهاي الكترونيكي ،سيمكشي) انجام ندهيد
و اجزاي سيستم نبايد روي خودروي ديگر
حتي خودروي مشابه قرار بگيرند.
 تنها افراد كارآمد در نمايندگيهاي مجازبايد روي ايربگ كار كنند در غير اين صورت
ممكن است سيستم بهطور تصادفي فعال شده
و باعث صدمات جدي گردد.
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تجهیزات ایمنی جانبی
ايربگهاي جانبي

اين ايربگها در صندليهاي جلو و صندلیهای
عقب نصب شدهاند و (کنار درب) براي حفاظت
از سرنشينان هنگام بروز تصادف از بغل فعال
ميشوند.

ايربگهاي پردهاي

اين ايربگها در قسمت جانبي ديوارههاي خودرو
در سقف تعبيه شدهاند كه در راستاي پنجرههاي
جانبي عقب و جلو فعال میشوند تا در صورت
بروز ضربه شديد از بغل ،سرنشين را حفاظت
كنند.

بسته به مدل خودرو ،برچسب روي شيشه
جلو وجود تجهيزات تكميلي ايمني (ايربگها،
پيشكشندهها و غيره) در اتاق سرنشين را به
شما اطالع ميدهد.

1-30

هشدارهايي مربوط به ايربگ جانبي
 نصب روکش صندلي :صندليهاي مجهز به ايربگ نيازمند روکشهاي خاص طراحي شدهبراي خودرو شما ميباشد.
براي پيدا كردن اين روکشها با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نمایید .استفاده از هر روکش
ديگر بجز روکشهاي طراحي شده (و روکشهايي كه براي خودروهاي ديگران طراحي شدهاند)
ممكن است روي عملكرد ایربگ تأثير منفي گذاشته و محافظت شما را كاهش دهد.
 هيچگونه تجهيزات ،اشياء يا حتي حيوانات خانگي بين پشتي صندليها ،درب و اجزاي داخلي قرارندهيد .پشت صندلي را با لباس يا تجهيزات ديگر نپوشانيد .اين عمل ممكن است باعث عدم عملكرد
صحيح ايربگ و صدمات شديد در هنگام بروز تصادف گردد.
 هيچ عمل يا تغييري هر چند كوچك در صندلي و تجهيزات داخلي انجام ندهيد مگر اينكه به افرادكارآمد در نمايندگيهاي مجاز مراجعه كنيد.

روشهای مکمل محافظتی
تمام هشدارهاي زير به منظور مسدود نشدن ايربگ در زمان باز شدن و همچنين براي جلوگيري از
صدمات جدي توسط پرتاب اشياء هنگامي كه ايربگ فعال ميشود بكار گرفته ميشوند.

ايربگ براي تكميل عملكرد كمربند ايمني طراحي شده است .كمربندهای ايمني و ايربگها
بخشهاي مكمل هم براي محافظت مشابه ميباشند .بنابراين بستن كمربند ايمني الزامي
است .در صورتيكه كمربند ايمني بسته نشده باشد هنگام بروز تصادف سرنشينان در معرض
خطر صدمات جدي قرار ميگيرند .همچنين خطر آسيبهاي سطحي را هنگامي كه ايربگ فعال ميشود،
افزايش ميدهد .هر چند كه اين صدمات جزئي اجتنابناپذير هستند.
هنگاميكه خودرو واژگون ميشود يا ضربهاي از پشت به آن وارد شود ،پيشكشنده كمربند ايمني و
ايربگها فعال نميشوند .ضربههاي شدیدی كه به زير بدنه خودرو وارد میشوند مث ً
ال سنگ یا چاله و
گودالهای کف خیابان باعثمیشود که این سیستمها فعال شوند.
 هر عمل يا تغييري هرچند كوچك نبايد در سيستم ايربگ (ايربگ ،پيشكشندهها ،كامپيوتر،سيمكشي يا غيره) انجام گیرد مگر اينكه توسط افراد كارآمد در نمايندگيهاي مجاز صورت گيرد.
 به منظور اطمينان از صحت كاركرد سيستم و جلوگيري از فعال شدن تصادفي ايربگها كه سببصدمات ميشود ،فقط افراد كارآمد در نمايندگيهاي مجاز ميتوانند روي سيستم ايربگ كار كنند.
 بهعنوان یک اقدام احتیاطی ،پس از بروز تصادف يا دزديده شدن يا خراب شدن خودرو سيستمايربگ را بازرسي كنيد.
 هنگام فروش يا قرض دادن خودرو ،اين نكات را اطالع داده و اين كتابچه راهنما را تحويل بدهيد. هنگام اسقاط كردن خودرو براي پياده كردن مخزن(هاي) گاز با نمايندگي مجاز تماس حاصلنمایيد.

نقص عملکردی
این چراغ هشدار زمانیکه موتور روشن
میشود ،روشن خواهد شد و بعد از سه ثانیه
خاموش میشود.
درصورتیکه هنگام قرار دادن سوئیچ در موقعیت
 ،onروشن نشود ،نقصی در سیستم وجود دارد.
هرچه سریعتر با نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.
در صورت برطرف نکردن این مشکل ،امنیت شما
کاهش میيابد.
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ایمنی کودک :اطالعات کلی ()1/2
حمل و نقل كودكان

كودكان و افراد بزرگسال بايد در تمام طول سفر
به طرز صحيحي بنشينند .مسئوليت حمل و نقل
كودكان بر عهده شما ميباشد.
كودك فردي با مقياس كوچكتر از يك فرد
بزرگسال نيست .كودكان به دليل كامل نشدن
رشد ماهيچهها و استخوانهايشان در معرض
صدمات خاصي قرار دارند .تنها كمربند ايمني
محافظت مناسبي را فراهم نميكند .از صندلي
مناسب كودك استفاده كرده و اطمينان حاصل
نماييد كه بهدرستي استفاده ميشود.

براي جلوگيري از باز شدن دربها،
از روشهای ايمني كودك استفاده
نمایيد( .به اطالعات "باز و بسته
كردن دربها" در فصل  1مراجعه نمایید).
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تصادف با سرعت )30mph( 50km/h
مثل افتادن از يك فاصله  10متري
است .حمل و نقل كودكان بدون
تجهيزات ايمني مشابه بازي كردن كودكان در
تراس بدون حفاظ در طبقه چهارم است.
هرگز هنگام سوار شدن ،كودكان را در آغوش
نگيريد .هنگام بروز تصادف حتي اگر خودتان
كمربند ايمني را بسته باشيد قادر به حفظ و
نگهداشتن كودك نيستيد.
در صورتي كه خودرو تصادف كرده است ،صندلي
كودك را تعویض كرده و كمربند ايمني و
قالبهاي  ISO FIXرا بازرسي نمایيد.

مسئوليت راننده هنگام پارك و
متوقف نمودن خودرو
هرگز حيوانات خانگي ،كودكان يا افراد
بزرگسالي كه قادر به حفاظت از خود نيستند را
حتي براي زماني كوتاه در خودرو رها نكنيد.
ممكن است با روشن كردن موتور و فعال كردن
تجهيزاتي مانند شيشه باالبرها يا قفل كردن دربها
خود و ديگران را در معرض خطر قرار دهند.
همچنين به خاطر داشته باشيد در آب و هواي
گرم و /يا آفتابي ،دماي داخل خودرو به سرعت
افزايش مي يابد.
خطر مرگ يا آسيب جدي.

ایمنی کودک :اطالعات کلی ()2/2
استفاده از صندلي كودك

میزان محافظت کودک شما به توانايي نگه داشتن
كودك شما و نحوه نصب صندلي كودك بستگي
دارد .نصب ناصحيح صندلي كودك ،حفاظت كودك
را در هنگام ترمزهاي شديد يا برخورد به خطر
مياندازد.
پيش از خريداري صندلي كودك ،مطابقت داشتن
آن را با قوانين كشوري كه در آن زندگي ميكنيد
را بررسي نمایيد .براي پيدا كردن صندلي كودك
مناسب خودروي شما با نمايندگيهاي مجاز تماس
حاصل نمایید.
پيش از نصب صندلي كودك ،كتابچه راهنماي آن
را مطالعه كرده و دستورالعملهاي آن را رعايت
نمایید .در صورتيكه در نصب دچار مشكل
شديد ،با كارخانه سازنده تماس حاصل نمایيد .از
دستورالعملهای استفاده از صندلی ،همراه صندلی
نگهداری نمایید.

با بستن كمربند ايمني صندلي خود ،هميشه
الگوي مناسبي براي كودكتان باشيد و به او ياد
دهيد:
	كمربند خود را به طرز صحيحي ببندد؛ هميشه براي سوار و پياده شدن از سمتمخالف عبور و مرور خودروها استفاده كند.
از صندلي كودك دست دوم يا بدون كتابچه
راهنما استفاده نكنيد.
اطراف صندلي كودك را به منظور وجود اشيايي
كه منجر به اختالل در عملكرد آن ميشود،
بررسي نماييد.

هرگز كودكان را بدون همراه در
خودرو رها نكنيد.
از بستن كمربند ايمني كودك و
نحوه تنظيم آن اطمينان حاصل نماييد .از
پوشيدن لباسهاي ضخيم که باعث شل شدن
كمربند ايمني ميشوند خودداري نمایید.
هرگز اجازه ندهيد كودك دستها يا سر خود را
بيرون از خودرو ببرد.
هميشه قرار گرفتن صحيح كودك در طول سفر
مخصوصاً در هنگام خواب را بررسي كنيد.
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ایمنی کودک :انتخاب صندلی کودک

صندلي كودك رو به عقب
سر كودكان نسبت به افراد بزرگسال سنگينتر
است و گردنشان ضعيفتر ميباشد .كودك را در
اين موقعيت به مدت طوالني ميتوانيد حمل كنيد
(حداقل براي كودكان  2ساله) .اين موقعيت از سر
و گردن كودك محافظت ميكند.
به منظور محافظت بیشتر ،صندلیهای دارای
محافظ جانبی ( )bucket typeرا انتخاب نمایید
و به محض اینکه سر کودک باالتر از بدنه آن قرار
گرفت آن را تعویض نمایید.
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صندلي كودك رو به جلو
محافظت از سر و شكم كودك بايد در اولويت قرار
گيرد .صندلي كودك رو به جلویی که بهطور محكم
به خودرو متصل شده خطر ضربه به سر را كاهش
ميدهد .اطمينان حاصل نماييد كه قالب صندلي
كودك رو به جلو را تا جايي كه قد كودك اجازه
ميدهد بلند کردهاید.
به منظور محافظت بيشتر صندلیهای دارای محافظ
جانبی ( )bucket typeرا انتخاب نماييد.

تشكچه كمكي
اين تشكچه ،كودكان  4سال یا  15کیلوگرم را
قادر ميسازد كه كمربند ايمني را براساس سايز
و شكل بدنشان تنظيم كنند .تشكچه كمكي بايد
مجهز به راهنما باشد تا كمربند ايمني را روي ران
كودك تنظيم كند .توصيه ميشود كه از يك پشتي
قابل تنظيم بر حسب ارتفاع براي قرارگيري كمربند
وسط شانه استفاده كنيد .كمربند ايمني هرگز نبايد
روي گردن يا بازوها قرار بگيرد.
به منظور محافظت بيشتر صندلیهای دارای محافظ
جانبی ( )bucket typeرا انتخاب نماييد.

ایمنی کودک :انتخاب شیوه نصب صندلی کودک ()1/2
دو روش براي نصب صندلي كودك وجود دارد :از
طريق كمربند ايمني يا سيستم .ISOFIX
اتصال از طريق كمربند ايمني
به منظور اطمينان از تأثير بيشتر هنگام ترمزگيري
شديد يا ضربه ،كمربند ايمني را تنظيم كنيد.
محل عبور تسمه كمربند ايمني كه توسط كارخانه
سازنده توصيه شده است را رعايت كنيد.
همواره با كشيدن كمربند ايمني از بسته شدن صحيح
آن اطمينان حاصل نماييد .در حاليكه صندلي كودك
را فشار ميدهيد آن را كام ً
ال بيرون بكشيد.
با جلو و عقب و حركت دادن صندلي از نگه داشتن
صحیح آن اطمينان حاصل نمایيد :صندلي كودك
بايد كام ً
ال محكم نصب شده باشد.
صندلی کودک را از نظر عدم نصب بهصورت مورب و
عدم قرارگیری آن روبهروی پنجره ،بازرسی نمایید.
از صندلي كودك كه با کمربندایمنی
ثابت نشده است ،استفاده نكنيد .پايه
صندلي كودك نبايد روي قالب و/يا
حفره كمربند ايمني قرار داشته باشد.

پيش از استفاده از سیستم ISOFIX

صندلي كودك كه براي خودروي
ديگري خريداري شده است بررسي
كنيد كه نصب آن مجاز باشد .در خصوص ليست
خودروهايي كه نصب صندلي كودك در آنها مجاز
ميباشد ،آگاهي كسب نمایيد.

كمربند ايمني هرگز نبايد داراي
پيچخوردگي باشد يا كشش آن از بين
رفته باشد .هرگز کمربند روي شانه را
زير بازوها يا پشت كمر قرار ندهيد.
آسيب نديدن كمربند ايمني را توسط لبههاي تيز
بازرسي كنيد.
در صورتيكه كمربند ايمني بهطور عادي عمل نكند
نميتواند از كودك محافظت كند .با نمايندگيهاي
مجاز تماس حاصل نمایيد .تا زمانيكه كمربند
ايمني تعمير نشده است از آن استفاده نكنيد.

اتصال از طريق سيستم ISOFIX
صندليهاي معتبر  ISOFIXبر طبق استانداردهای
 ECE-R44در يكي از  3حالت زير کاربرد دارد:
  ISOFIXعمومي سه نقطهاي رو به جلو؛ ISOFIX -نيمه عمومي دو نقطهاي؛

 مخصوص.برای دو مورد آخر ،بررسی کنید که صندلی کودک
از طریق لیست خودروهای مجاز برای نصب وجود
دارد.
صندلی کودک را به قالبهای ایزوفیکس در صورت
مجهز بودن متصل نمایید .سیستم ایزوفیکس اجازه
نصب سریع ،آسان و راحت را میدهد.
سیستم ( ISOFIXایزوفکیس) شامل دو حلقه و
در بعضی موارد شامل سه حلقه است.

هيچ تغييري نبايد در نصب اوليه
صندلي محافظ كودك (كمربند
 ، ISOFIXصندليها و نصبشان)
ايجاد گردد.
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ایمنی کودک :انتخاب شیوه نصب صندلی کودک ()2/2
حلقهها در پشتی صندلیهای عقب واقع شدهاند و
مشخص شدهاند.
با عالمت
در همه موارد قالب تسمه را به حلقه  3و  4متصل
نمایید و صندلی را در موقعیت مناسب قرار دهید.
کمربند را بکشید تا پشت صندلی در تماس با پشت
صندلی خودرو قرار بگیرد.

اتصال با سیستم ( ISOFIXادامه)
دو حلقه شماره  1بین پشتی صندلی و نشیمنگاه
قرار گرفتهاند و با یک عالمت مشخص شدهاند.
برای اطمینان از نصب آسان صندلی کودک و
قفل شدن در حلقههای  1از راهنمای  2دسترسی
در صندلی کودک استفاده نمایید.
برای دسترسی به حلقهها انگشت خود را وارد
روکش کرده و بکشید.
توجه :برای جلوگیری از گم شدن یا آسیب
دیدن روکشها آن را در محفظه نگهداری اجسام
قرار دهید.
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از سومین حلقه  3یا  4برای اتصال تسمه باالیی
بعضی از ایزوفیکسهای صندلی استفاده میشود.

تسمه صندلی باید به حلقه مربوطه
متصل شود.
از نقاط نصب دیگر استفاده نکنید.

نقاط اتصال  ISOFIXمنحصرا ً براي
صندليهايي با سيستم ISOFIX
طراحي شدهاند .از نصب صندلیهای
کودک متفرقه ،کمربند ایمنی یا دیگر اشیاء در
این نقاط اتصال خودداری نمایید .بررسی کنید
که جسمی نقاط اتصال را مسدود نکرده باشد.
اگر خودروي شما دچار تصادف شده است
نقاط اتصال  ISOFIXرا بررسي نموده و صندلي
كودك را تعويض نمایيد.

ایمنی کودک :نصب صندلی کودک ،اطالعات کلی ()1/2
بعضي از صندليها براي نصب صندلي كودك
مناسب نيستند .نمودار صفحه بعد چگونگي نصب
صندلي كودك را به شما نشان خواهد داد.
ممكن است نوع صندلي كودك مشخص شده،
موجود نباشد .پيش از استفاده از صندلي كودك
متفرقه ،نصب آن را با كارخانه سازنده تطابق دهيد.

تا جايي كه ممكن است صندلي كودك
را در صندلي عقب نصب نمایيد.
هنگام نصب صندلي كودك در خودرو
جدا نشدن صندلي از پايه را بررسي نمایيد.
اگر مجبور به جدا كردن پشتسري هستيد آن را
در جايي امن قرار دهيد تا در صورت ترمز شديد يا
ضربه پرتاب نشود.
هميشه صندلي كودك را حتي اگر مورد استفاده
قرار نميگيرد با كمربند ايمني ببنديد تا هنگام
ترمز شديد يا ضربه پرتاب نشود.

نصب صندلي كودك در صندلي جلو
قوانين نصب صندلي كودك در صندلي جلو در هر
كشوري متفاوت است .از قوانين آگاهي يابيد و به
مشخصات نمودار صفحه بعد توجه نمایيد.
پيش از نصب صندلي كودك (در صورت مجاز بودن):
	كمربند ايمني را تا حد امكان پايين آوريد؛ صندلي را تا حد امكان به طرف عقب حركتدهيد؛
 پشتي صندلي را به آرامي و به صورت عمودي(حدودا ً زاويه  25درجه) خم كنيد؛
 در خودروهاي مجهز ،پايه صندلي را تا حدامكان به طرف باال بكشيد.
در همه این موارد ،پشتسری را تا آخرین موقعیت
خود بکشید تا با نصب صندلی کودک تداخلی ایجاد
نکند (به اطالعات بخش "پشتسریهای جلو" در
فصل  1مراجعه نمایید)؛

پس از نصب صندلی کودک ،درصورت لزوم،
صندلی را به جلو بکشید (تا فضای کافی در
صندلی عقب برای سرنشین یا دیگر صندلیهای
کودک وجود داشته باشد) .درصندلیهای کودک
رو به عقب اجازه ندهید به داشبورد برخورد کرده
یا آن را در دورترین موقعیت قرار دهید.
پس از نصب صندلی کودک تغییرات دیگری در
تنظیمات انجام ندهید.

خطر مرگ يا صدمات جدي:
پیش از نصب صندلي کودک رو
به عقب در صندلي جلو ،ايربگ را
غيرفعال نماييد (به بخش اطالعات "ايمني
كودك :فعال /غيرفعال كردن ايربگ سرنشين
جلو" در فصل  1مراجعه نماييد).
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ایمنی کودک :نصب صندلی کودک ،اطالعات کلی ()2/2
نصب صندلی کودک در صندلی عقب کناری
نصب سبد حمل نوزاد حداقل با استفاده از دو
صندلي امکانپذیر است.
موقعیت نصب را طوری قرار دهيد که پاهای نوزاد
به سمت درب خودرو قرار بگیرد.
صندلی جلو را تا جای ممکن به طرف جلو حرکت
دهید تا صندلی کودک رو به عقب نصب شود،
سپس صندلی را تا آخرین نقطه ،بدون تماس پیدا
کردن با صندلی کودک ،به طرف عقب بکشید.
برای حفظ ایمنی کودک در صندلی روبه جلو،
صندلی را تا آخرین نقطه به عقب حرکت دهید،
بخاطر داشته باشید که پشتی صندلی را به جلو
حرکت دهید تا از تماس بین صندلی و پاهای
کودک جلوگیری شود.
همیشه پشتسری صندلیای که میخواهید
صندلی کودک را در آن نصب نمایید پیاده
نمایید (فصل " 3پشتسری عقب" را ببینید).
درصورت لزوم پشتی صندلی را تا جای ممکن
عقب بکشید ،این عمل باید قبل از نصب صندلی
کودک انجام شود.
بررسی کنید که صندلی کودک به پشتی صندلی
خودرو تکیه داده باشد.
در صورت امکان صندلی کودک در
صندلی عقب نصب شود.
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اطمینان حاصل نمایید که صندلی
کودک یا پاهای کودک مانع از قفل
شدن صحیح صندلی جلو نمیشود.
به اطالعات بخش "صندلی جلو" در فصل 1
مراجعه نمایید.

حین نصب صندلی کودک (گروه  2یا
صندلی کمکی  ،)3بررسی کنید که
کمربند ایمنی به درستی عمل میکند:
به فصل " 1کمربند ایمنی عقب" مراجعه کنید.
درصورت لزوم ،موقعیت صندلی خود را تنظیم
نمایید.

صندلی کودک :اتصال از طریق کمربند ایمنی ()1/3
پیش از نصب صندلی کودک یا استفاده
سرنشین از صندلی موقعیت ایربگ (کیسه هوا) را
بررسی نمایید.
صندلی مناسب نصب صندلی کودک
نیست.
نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند
ایمنی
صندلیهایی که مجوز "جهانی" نصب
صندلی کودک با کمربند ایمنی را دارند.

خطر مرگ يا صدمات جدي :براي
نصب صندلي كودك در صندلي جلو
از غيرفعال بودن ايربگ سرنشین
جلو اطمينان حاصل نمایيد (به اطالعات بخش
"ايمني كودك :فعال و غيرفعال كردن ايربگ
سرنشين جلو" در فصل  1مراجعه نماييد).

استفاده از سيستم محافظتي كودك
كه براي خودروي شما مورد تأييد
نيست قادر به محافظت از نوزاد يا
كودك شما نخواهد بود .آنها در معرض صدمات
شديد يا حتي مرگ قرار خواهند داشت.
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صندلیهای کودک :اتصال از طریق کمربند ایمنی ()2/3
جدول زير خالصهاي از اطالعات نشان داده شده در نمودار صفحه قبل ميباشد تا از رعایت قوانین اطمینان حاصل یابید.
وزن کودک

نوع صندلی کودک

صندلی سرنشین جلو ()۱

صندلیهای کناری عقب

صندلی مرکزی عقب

سبد حمل نوزاد نصب شده در
خودرو
گروه 0

>10 Kg

صندلی محافظ رو به عقب
گروه  0یا +0

>10 Kg , >13 Kg

)U (2

صندلی رو به عقب
گروه  +0و 1

 18 Kgتا >13 Kg ، 9 Kg

)U (2

)U (4

صندلی رو به جلو
گروه 1

 18 Kgتا 9 Kg

X

)U (5

X

صندلی کمکی
گروه  2و 3

 25 Kgتا  15 Kgو  36 Kgتا 22 Kg

X

)U (5

X

X

)U (3

X

)U (4

X
X

( )1خطر مرگ يا صدمات جدي :پيش از نصب صندلي كودك در صندلي جلو ،غيرفعال بودن ايربگ را بررسي نمایيد( .به بخش اطالعات "ايمني كودك:
فعال و غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو" در فصل  1مراجعه نمایيد).

1-40

صندلیهای کودک :اتصال از طریق کمربند ایمنی ()3/3
 = Xصندلي ،مناسب نصب صندليهاي كودك نيست.

 = Uصندلي خودرو با امكان نصب صندلي كودك داراي استاندارد "جهاني" با استفاده از كمربند ايمني؛ از نصب صندلي اطمينان حاصل نماييد.
( )2صندلي را تا حد امكان باال آورده و عقب ببريد پشتي صندلي را به کمی خم كنيد (حدودا ً  25درجه).
( )3براي نصب سبد حمل نوزاد حداقل دو صندلي اشغال میشود .پاهاي نوزاد را در نزديكترين موقعيت نسبت به درب قرار دهيد.
( )4براي نصب صندلي رو به عقب تا حد امكان صندلي جلو را به طرف جلو حركت دهيد سپس صندلي را به عقب بكشيد و اجازه ندهيد در تماس با صندلي
كودك قرار بگيرد.
( )5در همه موارد ،پیش از نصب صندلی کودک پشتسری عقب صندلی را که میخواهید صندلی کودک را در آن نصب کنید پیاده سازید .به اطالعات بخش
"پشتسری عقب" در فصل  3مراجعه نمایید.
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صندلیهای کودک :اتصال از طریق سیستم )1/3( ISOFIX
جدول زير خالصهاي از اطالعات نشان داده شده در نمودار صفحه قبل ميباشد تا از رعایت قوانین اطمینان حاصل یابید.

نوع صندلی کودک
سبد حمل نوزاد نصب شده در خودرو
گروه 0
صندلی محافظ رو به عقب
گروه  0یا +0

صندلی رو به عقب

گروه  +0و 1

وزن کودک

>10 Kg
 >13 Kgو >10 Kg
 18 Kgتا  9 Kgو >13 Kg

صندلی رو به جلو
گروه 1

 18 Kgتا 9 Kg

صندلی کمکی
گروه  2و 3

 25 Kgتا  15 Kgو 36 Kg
تا 22 Kg
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سایز صندلی ISOFIX

صندلی سرنشین
جلو

صندلیهای کناری
عقب ()۴

صندلی مرکزی
عقب

F,G

X

X

X

E

X

)IL (1

X

C,D

X

)IL (1

X

A,B,B1

X

)IUF-IL (2

X

X

)IUF-IL (2

X

صندلیهای کودک :اتصال از طریق سیستم )2/3( ISOFIX
 = Xصندلي ،مناسب نصب صندليهاي كودك نيست.

 = IUF/ILدرصورت مجهز بودن خودرو ،اين نوع صندلي امكان نصب صندليهاي كودك داراي استانداردهاي "جهاني" با استفاده از سيستم  ISOFIXرا دارد:
از نصب آن اطمينان حاصل نمایيد.

( )1در صورت نیاز ،صندلی را در دورترین موقعیت قرار دهید .براي نصب صندلي رو به عقب تا حد امكان صندلي جلو را به طرف جلو حركت دهيد سپس
صندلي را به عقب بكشيد و اجازه ندهيد در تماس با صندلي كودك قرار بگيرد.
( )2در همه موارد ،پیش از نصب صندلی کودک پشتسری عقب صندلی را که میخواهید صندلی کودک را در آن نصب کنید پیاده سازید .به اطالعات بخش
"پشتسری عقب" در فصل  3مراجعه نمایید .صندلی را به سمت خود حرکت دهید تا هنگام نصب تماس بین صندلی و یا پاهای کودک ایجاد نشود.
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صندلیهای كودك :اتصال از طریق سیستم )3/3( ISOFIX
نصب صندلي كودك از طریق سیستم ISOFIX
صندلي داراي مجوز براي نصب صندلي
كودك با استفاده از  ISOFIXمیباشد.

این صندلي ،مناسب نصب صندلي كودك
نميباشد.

استفاده از سيستم ايمني كودكی كه
مورد تأييد نميباشد حفاظت كودك
يا نوزاد شما به خطر ميافتد.
آنها در معرض آسيب جدي يا حتي مرگ قرار
خواهند گرفت.
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صندلي هاي عقب مجهز به نقاط اتصالي
هستند كه امكان نصب صندلي كودك رو به جلو با
استانداردهاي جهاني را دارند .اين نقاط اتصال زير
كفپوش محفظه بار كه توسط برچسب نشان داده
شده اند قرار دارند.
سايز  ISOFIXصندلي كودك با حروف مشخص
شدهاند.
  B ،Aو  : B1براي صندلي كودك رو به جلو درگروه سني  9( 1تا  18كيلوگرم)؛
  Cو  : Dصندلي رو به عقب براي گروه سني( 0+کمتر از  13کیلوگرم) یا گروه  9( 1تا 18
كيلوگرم)؛
  : Eصندلي محافظ با صندليهاي رو به عقببرای گروه سني ( 0کمتر از  10کیلوگرم) يا 0+
(كمتر از  13كيلوگرم)؛
  Fو  : Gسبد حمل نوزاد در گروه سني ( 0كمتراز  10كيلوگرم).

ایمنی كودك :فعال ،غیرفعالسازی ایربگ سرنشین جلو ()1/3

غيرفعال كردن ايربگ سرنشين جلو

(خودروهاي مجهز)
پيش از نصب صندلي كودك در صندلي سرنشين
جلو ،بايد تجهيزات تكميلي كمربند ايمني سرنشين
جلو را غيرفعال كنيد.

غيرفعال كردن ايربگ :هنگامي كه خودرو متوقف

است قفل  1را با فشار دادن و چرخاندن در حالت
 OFFقرار دهيد.

در صفحه نمایش 2

روشن

چراغ هشدار
میشود ،بسته به مدل خودرو ،پیغام "airbag
" passenger deactivatedنمایش داده میشود.

این چراغ دائم ًا روشن میماند تا به شما نشان دهد
که اجازه نصب صندلی کودک را دارید.

ایربگ سرنشین جلو تنها باید زمانی
فعال یا غیرفعال شود که سوئیچ در

موقعیت  offباشد.

درصورتي كه اين عمل هنگام رانندگي انجام
و

بگيرد چراغهاي نشانگر
روشن ميشوند.
سوئیچ را در وضعیت  offقرار داده و سپس ايربگ
را مجددا ْ مطابق موقعیت قفل راهاندازي نماييد.
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ایمنی کودک :فعال ،غیرفعالسازی ایربگ سرنشین جلو ()2/3

خطر
به دليل اينكه عملكرد ايربگ
سرنشين جلو با موقعيت صندلي
كودك رو به عقب مطابقت ندارد ،هرگز از
صندلي كودك رو به عقب در صندليای كه
ايربگ آن فعال است استفاده نكنيد ،ممكن
است باعث بروز صدمات جدی یا مرگ شود.
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نشانههاي روي داشبورد و برچسب  Aروي هريك
از آفتابگير سرنشينان ( 3مثال :برچسب باال) اين
دستورالعملها را يادآوري ميكند.

ایمنی کودک :فعال ،غیرفعالسازی ایربگ سرنشین جلو ()3/3
نقص عملكردی

درصورت وجود نقص در فعال /غيرفعال شدن
ايربگ ،نصب صندلي كودك در صندلي جلو ممنوع
ميباشد.
نشستن ديگر سرنشينان هم در اين صندلي توصيه
نميشود.
هرچه سريعتر با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل
نماييد.

فعال كردن ايربگهاي سرنشين جلو

به منظور حفظ ايمني سرنشين جلو هنگام بروز
تصادف ،به محض برداشتن صندلي كودك ايربگ
را مجددا ً فعال نمایيد.

فعال كردن مجدد ايربگها :هنگامي كه خودرو
بيحركت است و سوئیچ در موقعیت  offاست،

قفل  1را فشار داده و بچرخانيد تا در موقعيت ON

قرار بگيرد.

هنگامي كه سوئیچ در موقعیت  ONقرار بگیرد ،بايد

خاموش بودن چراغ نشانگر

را بررسي كنيد.

در هر بار استارت زدن حدود
چراغ هشدار
 60ثانیه در صفحه نمایش  2روشن میشود.
سیستم حفاظتی سرنشین جلو مکمل کمربند ایمنی
فعال میشود.

ایربگ سرنشین جلو تنها باید زمانی
فعال یا غیرفعال شود که خودرو
متوقف باشد.

درصورتي كه اين عمل هنگام رانندگي انجام
و
بگيرد چراغهاي نشانگر
روشن ميشوند.
سوئیچ را در موقعیت  offقرار داده ،سپس
ايربگ را مطابق موقعیت قفل راه اندازي نماييد.
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موقعیت رانندگی :فرمان سمت چپ ()1/2
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موقعیت رانندگی :فرمان سمت چپ ()2/2
وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
 1دریچههای ورودی هوا.
 2دریچههای بخارزدایی.
 3اهرم برای:
 چراغهای راهنما؛ چراغهای بیرونی؛ چراغهای مهشکن جلو. 4کروزکنترل /کنترلهای محدودکننده سرعت.
 5صفحه نمایشگر.
 6ایربگ راننده و مکان بوق.
 7کنترلهای اطالعات کامپیوتری داخل خودرو و
منوی سفارشیسازی تنظیمات خودرو.
 8اهرم روی ستون فرمان برای شیشهشوی جلو و
شیشه عقب /برف پاککن.
 9دکمه روشن /خاموش موتور (خودروهای مجهز
به کارت رنو).
 10نمایشگر چندمنظوره.

11
12

13
14

15
16
17
18

کلید چراغهای هشدار خطر ،چراغ هشدار قفل
مرکزی درب.

کنترلهای نمایشگر چندمنظوره برای:
 روشن /خاموش کردن، صدا، منوی اصلی، منوی کمکهای رانندگی، تنظیمات نمایش.کنترلهای کولر و بخاری.
کنترل برای:
 گرمکن صندلیهای جلو، سردکن صندلیهای جلو، فعال /غیرفعالسازی حالت ،ECO فعال /غیرفعالسازی سیستم کمکی پارک، فعال /غیرفعالسازی عملکرد توقف و حرکت.موقعیت ایربگ سرنشین.
جعبه داشبورد.
سوکت تجهیزات جانبی یا فندک.
جالیوانی.

19

20
21
22
23
24
25

کنترل برای:
 کروزکنترل /کنترل اصلی محدودکنندهسرعت،
 سیستم کمکی پارک.اهرم تعویض دنده.
سوئیچ استارت (خودروهای مجهز به کلید).
کنترل برای رادیو و سیستم مسیریاب.
کنترل برای تنظیم ارتفاع و دسترسی غربیلک
فرمان.
کنترلهای باز کردن قفل:
 درب موتور، درب باک سوخت.کنترل برای:
 تنظیم برقی نور باالی چراغ جلو، روشنایی صفحه نمایشگر، باز کردن درب پشتی، روشن/خاموشکردنگرمکنغربیلکفرمان، سیستم  ESCو کنترل کشش، انتخابگر حالت دوچرخ محرک و چهارچرخمحرک.
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موقعیت رانندگی :فرمان سمت راست ()1/2
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موقعیت رانندگی :فرمان سمت راست ()2/2
وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

1
2
3
4

5
6
7
8

دریچههای ورودی هوا.
دریچههای بخارزدایی.
موقعیت ایربگ سرنشین.
کنترل برای:
 گرمکن صندلیها، سردکن صندلیها، فعال /غیرفعالسازی حالت ،ECO فعال /غیرفعالسازی سیستم کمکی پارک، فعال /غیرفعالسازی عملکرد توقف و حرکت.کنترلهای کولر و بخاری.
نمایشگر چندمنظوره.
کلید چراغ هشدار خطر ،چراغ هشدار قفل مرکزی
درب.
ی نمایشگر چندمنظوره برای:
کنترلها 
 روشن /خاموش کردن، صدا، منوی اصلی، منوی کمکهای رانندگی، -تنظیمات نمایش.

 9اهرم برای:
 چراغهای راهنما؛ چراغهای بیرونی؛ چراغهای مهشکن؛ 10کنترلهای کروزکنترل /کنترلهای محدودکننده
سرعت.

11
 12ایربگ راننده و مکان بوق.
 13کنترلهای اطالعات کامپیوتر داخلی خودرو و
صفحه نمایشگر.

14
15

منوی سفارشیسازی تنظیمات خودرو.
اهرم ستون فرمان برای شیشهشوی جلو و
شیشه عقب /برف پاککن.
کنترل برای:
 تنظیم برقی نور باالی چراغ جلو، روشنایی صفحه نمایشگر، باز کردن درب پشتی، روشن /خاموش کردن گرمکن غربیلک فرمان، سیستم  ESCو کنترل کشش. انتخابگر حالت دوچرخ محرک و چهارچرخمحرک.

16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

کنترلهای باز کردن قفل:
 درب موتور، درب باک سوخت.سوئیچ استارت (خودروهای مجهز به کلید).
کنترل رادیو و سیستم مسیریاب.
کنترل تنظیم ارتفاع و دسترسی به فرمان.
دکمه روشن /خاموش موتور (خودروهای مجهز
به کارت رنو).
سوکت تجهیزات جانبی و فندک.
جالیوانی
کنترل برای:
 کروزکنترل /کنترل اصلی محدودکنندهسرعت
 سیستم کمکی پارک.اهرم تعویض دنده.
جعبه داشبورد.
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چراغهای هشدار ()1/6
وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
در بعضی موارد ،چراغ هشدار با پیغامی همراه خواهد
بود.
چراغهای کوچک
چراغ نورباال جلو
چراغ نورپایین جلو
چراغ مهشکن جلو
چراغ مهشکن عقب

صفحه نمایشگر  :Aوقتی که درب راننده باز
میشود روشن خواهد شد .زمانیکه سوئیچ در
موقعیت  onقرار بگیرد اهرم  1را بچرخانید تا
روشنایی صفحه نمایشگر تنظیم شود.
به اين معناست كه بايد
چراغ هشدار
هرچه سريعتر تا يكي از نمايندگي مجاز با
دقت رانندگي كنيد .در صورت ناديده گرفتن
اين هشدار خودروي شما صدمه خواهد ديد.
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چراغ نشانگر چراغ جلوی نورباال
اتوماتیک
به اطالعات بخش "چراغها و سیگنالهای خارجی"
در فصل  1مراجعه کنید.
بدان معناست
چراغ هشدار
كه براي حفظ ايمني خود ،خودرو را
متوقف نماييد .موتور را خاموش كرده و
مجددا ً استارت نزنيد .با نمايندگيهاي مجاز تماس
حاصل نمایيد.

چراغ راهنمای سمت چپ
چراغ راهنمای سمت راست
چراغ هشدار پایین بودن میزان سوخت
این چراغ پس از روشن کردن خودرو به رنگ نارنجی
روشن میشود و پس از چند ثانیه خاموش خواهد
شد.
درصورتیکه حین رانندگی این چراغ همراه با صدای
بیپ روشن شود ،هرچه سریعتر سوختگیری نمایید .از
این لحظه تنها  )30miles( 50kmمیتوانید رانندگی
نمایید.
در صورتيكه هيچ چراغي روشن نشود
و صدايي شنيده نشود نشاندهنده
نقص در صفحه نمايشگر است و
هرچه سريعتر بايد خودرو را متوقف نمایيد (با
در نظر گرفتن شرایط ترافیکی) .از توقف صحیح
خودرو اطمینان حاصل نموده و با نمایندگیهای
مجاز تماس بگیرید.

چراغهای هشدار ()2/6

وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
چراغ هشدار نقص در سیستم ترمز
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد یا موتور
روشن شود ،این چراغ روشن شده و پس از چند ثانیه
خاموش میشود.
درصورتیکه حین ترمزگیری همراه با چراغ هشدار
روشن و صدای بیپ شنیده شود ،نشانگر
این است که سطح مایع در مدار کم است یا نقصی
در سیستم ترمز وجود دارد .به محض اینکه شرایط
اجازه داد توقف نمایید و با نمایندگیهای مجاز تماس
بگیرید.

چراغ STOP

هنگاميكه سوئیچ در موقعیت  onقرار گیرد یا
موتور روشن شود اين چراغ روشن و پس از چند ثانيه
خاموش ميشود .اين چراغ ،همراه چراغهاي هشدار
ديگر و /يا پيغام ،روشن ميشود و صدای بیپ شنیده
میشود.
به اين معناست كه برای حفظ امنیت خود بايد
بالفاصله به محض اینکه شرایط جاده اجازه داد خودرو
را متوقف كرده ،مجددا ً روشن نکنید و با نمايندگيهاي
مجاز تماس حاصل نمایيد.

چراغ هشدار شارژ باتری
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد یا
موتور روشن شود این چراغ روشن شده و پس از
چند ثانیه خاموش میشود.
حین رانندگی در جاده
درصورتیکه چراغ
همراه با صدای بیپ روشن شود نشانگر شارژ بیش
از حد یا خالی بودن مدار الکترونیکی است.
به محض اینکه شرایط جاده اجازه داد خودرو را
متوقف کرده و با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید.

چراغ هشدار فشار روغن موتور
هنگاميكه سوئیچ در موقعیت  onقرار میگیرد یا
موتور روشن شود اين چراغ روشن شده و پس از
چند ثانيه خاموش ميشود.
اگر حين رانندگي اين چراغ روشن شود
چراغ هشدار و صداي بيپ) متوقف
(
كردن خودرو و خاموش كردن موتور الزامي است.
سطح روغن موتور را بررسی نمایید .درصورتیکه
سطح روغن عادی میباشد ،این چراغ به دلیل
دیگری روشن شده است .با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نمایید.
چراغ هشدار فرمان با نیروی کمکی
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد این چراغ
روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش میشود.
درصورتیکه این چراغ حین رانندگی همراه با
روشن شود ،نشانگر این
چراغ هشدار
است که سیستم دچار نقص شده است.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
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چراغهای هشدار ()3/6
وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

چراغ هشدار ترمز ضد قفل ()ABS
چراغ هشدار سیستم ضد آالیندگی
در خودروهای مجهز به این چراغ هشدار ،هنگامی که هنگاميكه سوئیچ در موقعیت  onیا موتور روشن

چراغهای هشدار
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد یا
موتور روشن شود این چراغ روشن شده و به محض
اینکه موتور شروع به کار کند این چراغ خاموش
میشود .این چراغ همراه با چراغهای هشدار دیگر
و/یا پیغام روی صفحه نمایشگر روشن میشود.
این چراغ بدان معناست که به دقت تا نمایندگیهای
مجاز رانندگی نمایید .درصورت نادیده گرفتن این
هشدار خودروی شما دچار آسیب خواهد شد.
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موتور روشن شود این چراغ روشن میشود و بسته
به مدل خودرو ،هنگامی که سوئیچ در موقعیت off
قرار بگیرد اگر خودرو درحالت آماده به کار باشد (به
اطالعات بخش "عملکرد روشن و خاموش کردن" در
فصل  2مراجعه نمایید) چراغ خاموش میشود.
 اگر چراغ بهطور دائم روشن بماند هرچه سریعتربا نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید؛
 اگر چراغ چشمک میزند ،دور موتور را کاهشدهید تا چراغ دیگر چشمک نزند .با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.
به اطالعات بخش "توصیه :ضد آلودگی ،سوخت
اقتصادی و رانندگی" در فصل  2مراجعه نمایید.

باشد چراغ هشدار روشن و پس از چند ثانيه
خاموش ميشود.
در صورتيكه حين رانندگي چراغ روشن شود
نشانگر نقص در سيستم ترمز ضد قفل ميباشد.
سيستم ترمز بدون  ABSبهطور عادي عمل ميكند،
هرچه سريعتر با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل
نمایید.
چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده
هنگامیکه سوئیچ درموقعیت روشن قرار بگیرد
یا موتور روشن شود این چراغ به رنگ قرمز روشن
میشود.
درصورتی که این چراغ به رنگ قرمز شود توقف
کرده و اجازه دهید موتور برای یک یا دو دقیقه در
جا کار کند.
دما باید کاهش یابد در غیر اینصورت موتور را
متوقف نمایید .پیش از بررسی کردن موتور اجازه
دهید دمای موتور کاهش یابد.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغهای هشدار ()4/6

وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
چراغ یادآور کمربندایمنی عقب (بسته به مدل
خودرو)
همراه با (بسته به مدل خودرو)
چراغ هشدار

پیغام که نشانگر تعداد کمربندهای ایمنی بسته شده
است .هربار که خودرو روشن میشود یا درب باز
شود یا کمربند ایمنی عقب باز /بسته شود در صفحه
نمایشگر به مدت  30ثانیه نمایش داده میشود.
بررسی کنید که سرنشینان عقب کمربند ایمنی خود
را بسته باشند و اینکه تعداد کمربندهای نمایش داده
شده با تعداد سرنشینان خودرو که کمربند ایمنی
بستهاند یکسان باشد.
چراغ هشدار پيشگرمكن
(موتور ديزلي)
هنگاميكه سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد اين چراغ
روشن ميشود و نشانگر این است که گرمکن در حال
عملکرد است.
هنگامیکه عملکرد پیشگرمکن کامل میشود این
چراغ خاموش خواهد شد و موتور روشن میشود.
چراغ هشدار باز بودن درب(ها)

نشانگر تعویض دنده
این چراغ برای یادآوری به شما که باید دنده را به
دنده باالتر (فلش باال) یا دنده پایین (فلش پایین)
تغییر دهید ،روشن میشود.
به اطالعات بخش "توصیههای رانندگی و رانندگی
اقتصادی" در فصل  2مراجعه نمایید.

چراغ هشدار ایربگ
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد یا
موتور روشن شود این چراغ در صفحه نمایشگر
روشن میشود و پس از چند ثانیه خاموش میشود.
اگر پس از اینکه سوئیچ در موقعیت روشن قرار
بگیرد چراغ روشن نشود و یا زمانیکه موتور در
حال کار کردن است چراغ روشن شود ،نقصی در
سیستم وجود دارد.
هرچه سریعتر با نمایندگی مجاز تماس حاصل
نمایید.
چراغ هشدار پدال ترمز

زمانیکه پدال ترمز فشار داده شود این چراغ
روشن میشود .به اطالعات بخش "گیربکس
اتوماتیک" در فصل  2مراجعه کنید.
به اطالعات بخش "توصیههای رانندگی و رانندگی
اقتصادی" در فصل  2مراجعه نمایید.
چراغ هشدار ترمز پایی یا ترمز پارک
برقی
به اطالعات بخش "ترمز پارک کمکی" ،در فصل 2
مراجعه نمایید.
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چراغهای هشدار ()5/6
وجود و عملكرد چراغهاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
چراغ هشدار محدودکننده
سرعت و کروزکنترل
به اطالعات "محدودکننده سرعت" و "کروزکنترل"
در فصل  2مراجعه نمایید.
سیستم تشخیص فشار باد الستیک
به اطالعات "سیستم تشخیص فشار باد الستیک"
در فصل  2مراجعه نمایید.

چراغ هشدار حالت ECO
هنگامی که حالت  ECOفعال شود این چراغ روشن
چراغ هشدار حالت آماده بهکار
موتور ()Standby
به اطالعات پاراگراف "عملکرد روشن و خاموش
کردن" در فصل  2مراجعه نمایید.
چراغ هشدار در دسترس نبودن
حالت آماده به کار موتور
به اطالعات بخش پاراگراف "عملکرد روشن و
خاموش کردن" در فصل  2مراجعه نمایید.
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میشود.
به اطالعات بخش "رانندگی اقتصادی  "ECOدر
فصل  2مراجعه نمایید.

چراغ نقص ترمز پارک کمکی
به اطالعات "ترمز پارک کمکی" در فصل  2مراجعه
نمایید.
ترمز کمکی اضطراری

به اطالعات بخش "تجهیزات کمکی رانندگی" در
فصل  2مراجعه نمایید.

چراغ هشدار کنترل پایداری ()ESC

و سیستم کنترل لغزش
هنگامی که سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد یا
موتور روشن شود این چراغ روشن شده و پس از
چند ثانیه خاموش میشود.
چندین دلیل برای روشن شدن این چراغ هشدار
وجود دارد :به بخش "تجهیزات کمکی رانندگی"
در فصل  2مراجعه نمایید.

چراغهای هشدار ()4/6

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
چراغهشدارکمربندایمنیراننده،بسته
به مدل خودرو ،یادآور کمربند ایمنی
سرنشینجلو
هنگامی که سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد ،این
چراغ روشن میشود ،سپس اگر راننده و سرنشین
جلو کمربند ایمنی خود را (درصورت اشغال بودن
این صندلی) نبسته باشند و خودرو به سرعت باالی
 )12/4 mph( 20 km/hبرسد چشمک زده و صدای
بیپ برای  2دقیقه شنیده میشود.
توجه :اجسامی که روی صندلی سرنشین قرار
میگیرند باعث فعال کردن چراغ هشدار میشوند.

نمایشگر B
فعال بودن ایربگ سرنشین

به اطالعات بخش "ایمنی کودک :فعال /غیرفعال
کردن ایربگ سرنشین جلو" در فصل  1مراجعه
نمایید.
غیرفعال بودن ایربگ سرنشین
به اطالعات بخش "ایمنی کودک :فعال /غیرفعال
کردن ایربگ سرنشین جلو" در فصل  1مراجعه
نمایید.
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نمایشگرها و نشانگرها ()1/2

صفحه نمایشگر A

بسته به مدل خودرو ،شما میتوانید صفحه
نمایشگر خودرو را با رنگ و محتوای مورد نظر
خود سفارشیسازی نمایید.
در نمایشگر چندمنظوره "System" ،سپس
" "User profileرا انتخاب نمایید .به کتابچه
تجهیزات مراجعه کنید.

نشانگر سبک رانندگی 3

به اطالعات بخش "رانندگی اقتصادی" در فصل
 2مراجعه کنید.
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دورسنج موتور 4
(درجهبندی × )1000

سرعتسنج 5

(کیلومتر یا مایل بر ساعت)
براساس چگونگی سفارشیسازی صفحه نمایشگر
این قسمت بهطور متفاوتی نمایش داده میشود.

هشدار سرعت باال
بسته به مدل خودرو و کشور ،هشدار برای هر  40ثانیه
یک بار زمانی که سرعت خودرو )72 mph( 120 km/h
است به مدت  10ثانیه شنیده میشود.

صفحه نمایشگر تنظیمشده براساس مایل
(گزینه تغییر به کیلومتر بر سرعت)
خودروهایی که به سیستم مسیریاب مجهز
نیستند
 زمانیکه سوئیچ در موقعیت  offاست ،دکمه 2 OKو دکمه  6را فشار دهید؛
 از کنترل  1استفاده کرده و گزینه "،"Settings" "Instrument panelسپس  unitرا انتخاب
نمایید؛
 دکمه  2 OKرا فشار دهید تا تأیید شود.برای بازگشت به حالت قبلی ،عملکرد را تکرار نمایید.

نمایشگرها و نشانگرها ()2/2

خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب
نشانگر دمای مایع خنککننده 7
در نمایشگر چندمنظوره "User profile" ،"System" ،در حالت عادی ،نشانگر  7باید قبل از محدوده 8
و " "Unitرا انتخاب نمایید.
توجه :در هر دو مورد ،هنگامیکه باتری خاموش
شود ،کامپیوتر داخلی بهطور اتوماتیک به واحد
اندازهگیری اولیه برمیگردد.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار

به اطالعات بخش "کامپیوتر سفری و سیستم
هشدار" در فصل  1مراجعه کنید.

باشد .تحت "شرایط سخت" عملکردی ،ممکن است
عقربه به این منطقه نزدیک شود .این موضوع مهم
با پیغام در
نیست مگر اینکه چراغ هشدار
صفحه نمایشگر و صدای بیپ همراه باشد.

گیچ سوخت 9

درصورتیکه سطح سوخت حداقل باشد ،چراغ
تعبیه شده همراه با صدای بیپ به
هشدار
رنگ نارنجی روشن خواهد شد .هرچه سریعتر
سوختگیری نمایید.

هشدار پایین بودن سطح روغن موتور

A

هنگامي كه موتور روشن ميشود ،نمايشگر
درصورتیکه سطح روغن موتور در كمترين مقدار
خود باشد به راننده هشدار ميدهد .به اطالعات
بخش "سطح روغن موتور" در فصل  4مراجعه
نماييد.
اگر اين چراغ هشدار براي اولينبار نمايش داده
شود با فشار دادن دكمه  2 OKميتوانيد آن را
حذف كنيد.
نمایش بعدی هشدار بهطور اتوماتيك پس از 30
ثانيه خاموش میشوند.
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کامپیوتر سفری :اطالعات کلی

كليدهاي انتخاب نمايشگر 2

كامپيوتر داخلی 1

بسته به مدل خودرو ،شامل عملكردهاي زير ميباشد:
 مسافت طي شده در طول سفر؛ پارامترهاي سفر؛ نمایش اطالعات؛ پيغام نقص عملكردي (مربوط به چراغ هشدار)
)
 پيغام هشدار (مربوط به چراغ هشدارهمه این عملکردها در صفحه بعد توضیح داده
شدهاند.
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با فشار کوتاه و مکرر روی دكمه  2بین اطالعات
زیر حرکت کنید (نمایش به نوع تجهیزات خودرو و
کشور بستگی دارد):
 )aثبت مسافت كل و مسافت طي شده در سفر؛
 )bپارامترهاي سفر:
 متوسط مصرف سوخت؛ مصرف سوخت کنونی؛ مسافت قابل پیمایش؛ مسافت طی شده؛ متوسط سرعت؛ )cفاصله زمانی قبل از سرویس؛
 )dریست کردن فشار باد الستیک؛
 )eپیغام و نقصهای عملکردی.

کامپیوتر داخلی :اطالعات کلی

ریست کردن مسافت طي شده سفر

با انتخاب " "trip mileage recorderدر نمايشگر،
دكمه  3 OKرا تا صفر شدن اطالعات فشار دهيد.

تفسير بعضي از مقادير نمايش داده شده پس
از ریست کردن
پس از فشار دادن دکمه ریست کردن مقادیر میزان
متوسط مصرف سوخت و متوسط سرعت نمایش
داده شده ثابت و قابل اطمینانتر خواهند شد.
بنابراين متوسط مصرف سوخت كاهش مييابد
زمانيكه:
 متوقف كردن گاز دادن؛ رسيدن موتور به دماي عملكرد (در صورتيكهموتور سرد باشد كليد ریست کردن را فشار دهيد)؛
 در صورت خروج از خیابانهای درون شهر بهجادههاي بدون ترافیک.

ریست کردن اتوماتيك پارامترهاي سفري

در صورتيكه مقادير هركدام از پارامترها در باالترين
سطح خود باشند بهطور اتوماتيك ریست ميشوند.

ریستکردنپارامترهايسفري(دكمهریست
کردن)

با نشان دادن يكي از پارامترهاي سفري در نمايشگر،
دكمه  3 OKرا تا صفر شدن آن فشار دهيد.
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کامپیوتر داخلی :کامپیوتر سفری ()1/5

نمايش اطالعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
نمونههای انتخابی

تفسیر اطالعات نمایش داده شده
 )aمسافت پیموده شده کلی و ثبت مسافت پیموده شده در سفر.

 )bپارامترهاي سفري:
متوسط سوخت مصرف شده از آخرینبار ریست کردن.
پس از پیمودن حداقل  400متر از آخرین بار ریست کردن ( )Resetاین مقدار
نمایش داده میشود.
مصرف سوخت کنونی.
این مقدار پس از رسیدن سرعت به حداکثر  )20 mph( 30 km/hبدست میآید.
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کامپیوتر داخلی :کامپیوتر سفری ()2/5

نمايش اطالعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
نمونههای انتخابی

تفسیر اطالعات نمایش داده شده
محدوده تخمین زده براساس سوخت باقیمانده.
پس از رانندگی حدود  400متر میزان سوخت نمایش داده میشود.

مسافت طی شده پس از آخرینبار ریست کردن.

سرعت متوسط از آخرین بار ریست کردن.
پس از رانندگی حدود  400متر نمایش داده میشود.
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کامپیوتر داخلی :کامپیوتر سفری ()3/5

نمايش اطالعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
نمونههای انتخابی
کامپیوتر داخلی همراه با پیغام مسافت طی شده قبل از سرویس

تفسیر اطالعات نمایش داده شده
 )cمسافت طي شده قبل از تعويض روغن یا سرویس.
مسافت پیش از سرویس

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت  onو عدم کار کردن موتور و نمایش
" "Service Intervalsدکمه  OKرا برای حدود  5ثانیه فشار دهید تا مسافت
طی شده پیش از سرویس نمایش داده شود (فاصله یا زمان سرویس بعدی).
هنگامی که میزان نمایش داده شده نزدیک به حد خود باشد ،چندین حالت
وجود دارد:
 زمان /فاصله باقیمانده کمتر از  900( 1500kmمایل) یا یک ماه است:پیغام " "Service due inهمراه با نزدیکترین مورد (فاصله یا زمان)
نمایش داده میشود؛
 محدوده  0 km/milesیا اطالعات سرویس قابل دسترسی است :پیغامنمایش داده میشود.
" "Service requiredهمراه با چراغ هشدار
خودرو هرچه سریعتر به سرویس نیاز دارد.

ریست کردن  :برای ریست کردن مسافت پیش از سرویس ،دکمه  2را برای  10ثانیه فشار داده و نگه دارید تا مقدار مسافت بهطور دائم نمایش داده شود.
توجه :درصورتیکه سرویس بدون تعویض روغن انجام شود ،تنها مسافت قبل از سرویس بعدی باید ریست شود .درصورت تعویض روغن ،مسافت قبل از
سرویس بعدی و تعویض روغن بعدی ریست میشود.
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کامپیوتر داخلی :کامپیوتر سفری ()4/5

نمايش اطالعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
نمونههای انتخابی
کامپیوتر داخلی همراه با پیغام فاصله قبل از سرویس

تفسیر اطالعات نمایش داده شده
 )cمسافت طي شده قبل از تعويض روغن یا سرویس.
مسافت پیش از سرویس

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت  onو عدم کار کردن موتور و نمایش
" "Mileage before serviceدکمه  OKرا برای حدود  5ثانیه فشار دهید تا
مسافت طی شده پیش از سرویس بعدی نمایش داده شود ،سپس دکمه 2
را فشار دهید تا مسافت قبل از تعویض روغن موتور بعدی را ببینید (فاصله و
زمان باقیمانده قبل از سرویس بعدی) .هنگامی که میزان نمایش داده شده
نزدیک به حد خود باشد ،چندین حالت وجود دارد:
 زمان /فاصله باقیمانده کمتر از  900( 1500kmمایل) یا یک ماه است:پیغام " "Service due inهمراه با نزدیکترین مورد (فاصله یا زمان)
نمایش داده میشود؛
 محدوده  0 km/milesیا اطالعات سرویس قابل دسترسی است :پیغامنمایش داده میشود.
" "Service requiredهمراه با چراغ هشدار
خودرو هرچه سریعتر به سرویس نیاز دارد.

بسته به مدل خودرو ،مسافت طي شده پيش از تعويض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است (رانندگي متعدد در سرعت پايين ،مسافرتهاي كوتاه ،کار
کردن موتور در دور آرام ،بكسل كردن و غيره) .مسافت باقيمانده تا تعويض روغن بعدي در بعضي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده كاهش مييابد.
ریست کردن :برای ریست کردن مسافت پیش از سرویس ،دکمه  2را برای  10ثانیه فشار داده و نگه دارید تا مقدار مسافت بهطور دائم نمایش داده شود.
توجه :درصورتیکه سرویس بدون تعویض روغن انجام شود ،تنها مسافت قبل از سرویس بعدی باید ریست شود .درصورت تعویض روغن ،مسافت قبل از
سرویس بعدی و تعویض روغن بعدی ریست میشود.
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کامپیوتر داخلی :کامپیوتر سفری ()5/5
نمايش اطالعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
نمونههای انتخابی

+

تفسیر اطالعات نمایش داده شده
 )dریست کردن ( )Resetفشار باد الستیک.
به اطالعات بخش "سیستم تشخیص فشار باد الستیک" در فصل 2
مراجعه نمایید.

 )eثبت اطالعات سفر.
نمایش به ترتیب:
 پیغام اطالعات (غیرفعال بودن ایربگ سرنشین و غیره)؛ -پیغام نقص عملکردی (سیستم انژکتور و غیره را بررسی کنید).
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کامپیوتر سفری و سیستم هشدار :پیغام اطالعات
اين موارد در مرحله روشن كردن خودرو و يا دادن اطالعاتي راجع به انتخاب يا نحوه رانندگي به شما كمك خواهند كرد.
نمونههايي از پيغامهاي اطالعاتي آورده شده است.
نمونه پیغامها

""Parking brake on
""Cheking control functions
""Turn steering wheel+ START
""Streeing wheel not locked

تفسیر اطالعات نمایش داده شده
نشانگر این است که ترمز پارک درگیر است.
با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت  onو فعال شدن عملكرد خود عيبيابي نمایش داده میشود.
به منظور باز کردن قفل ستون فرمان ،حين فشار دادن دكمه استارت خودرو فرمان را اندكي بچرخانيد.
نشانگر اين است كه ستون فرمان قفل نشده است.
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کامپیوتر سفری و سیستم هشدار :پیغامهای نقص عملکردی
نمايش داده ميشود و بدان معنا است كه بايد هرچه سریعترتا نمايندگي مجاز با احتياط رانندگي كنيد .در صورت عدم
اين پيغامها با چراغ هشدار
رعايت اين توصيه ،خودرو شما در معرض آسيب قرار خواهد گرفت.

در صورت فشار دادن کلید انتخاب يا پس از چند ثانيه اين پيغامها ناپديد ميشوند و در كامپيوتر ثبت ميشوند .چراغ هشدار
نمونههايي از پيغامهاي نقص عملكردی آورده شده است.
نمونه پیغامها

""Clean diesel filter

تفسیر اطالعات نمایش داده شده
نشانگر وجود آب در فيلتر سوخت ميباشد؛ با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

""Check lighting

نشانگر نقص در چراغهای جلو ميباشد.

""Check vehicle

نشانگر نقص در يكي از سنسورهاي پدال يا سيستم مديريتي باتري یا سنسور میزان روغن ميباشد.

""Check airbag

نشانگر نقص در سيستم حفاظتي مكمل كمربند ايمني است .در هنگام بروز تصادف ممكن است ايربگ فعال
نشود.

""Check anti-pollution system
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روشن باقي ميماند.

نشانگر نقص در سيستم فيلتر ذرات خودرو ميباشد.

کامپیوتر سفری و سیستم هشدار :پیغام هشدار
هنگامي كه چراغ هشدار
مجاز تماس حاصل نماييد.

روشن شد ،براي ايمني خود بالفاصله خودرو را متوقف كنيد .موتور را خاموش كرده و مجددا ً روشن نکنید .با نمايندگيهاي

نمونههايي از پيغامهاي هشدار آورده شده است .توجه :اين پيغامها هم بهصورت مجزا و هم متناوباً نمايش داده ميشوند (هنگامي كه چندين پيغام براي نمايش
دادن وجود دارد) و ممكن است با چراغ هشدار /و يا صداي بيپ همراه باشد.
نمونه پیغامها

تفسیر اطالعات نمایش داده شده

""Engine failure hazard

نشانگر داغ كردن موتور ،يا نقص در انژكتور يا در موتور ميباشد.

""Power steering fault

نشانگر نقص در سیستم فرمان یا سیستم چهارچرخ محرک است.

""Braking system fault
"or " Stop vehicle

نشانگر نقص در ترمز پارک است .ترمز پارک برقی را بهطور دستي درگير كنيد .با گذاشتن مانع زير خودرو از
ثابت ماندن خودرو اطمينان حاصل نماييد.

""Electric failure DANGER
""Puncture

نشانگر نقص در مدار شارژ باتري است (آلترناتور و غیره).
نشانگر پنچری است که در صفحه نمایشگر نمایش داده میشود.
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منوی سفارشیسازی تنظیمات خودرو ()1/2

بسته به تجهیزات خودرو این عملکرد به شما اجازه
فعال /غیرفعال کردن بعضی از عملکردهای خودرو
را میدهد.

خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

دسترسی به منوی تنظیمات
هنگامی که خودرو متوقف است با استفاده از
صفحه نمایش چندمنظوره  1در منو "،"Vehicle
" "User settingsرا انتخاب کرده تا به تنظیمات
متفاوتی دسترسی یابید.
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اعمال تنظیمات
عملکرد را انتخاب نمایید تا تغییرات انجام شود:
 )aباز کردن قفل درب راننده؛
 )bقفل اتوماتیک حین رانندگی؛
 )cعملکرد hands-free؛
 )dصدای نشانگر سیستم صوتی؛
 )eصدای خوشآمدگویی داخلی؛
 )fخوشآمدگویی بیرونی؛
 )gچراغ سقفی در حالت اتوماتیک؛
ف پاککن شیشه عقب در دنده عقب؛
 )hبر 
 )iپیکرهسازی نشانگر سبک رانندگی؛
 )jکنترل سروصدای فعال.
با انتخاب " "ONیا " "OFFعملکرد را فعال یا غیرفعال
نمایید.
برای عملکرد "شدت روشنایی" با فشار دادن " "+یا
" "-شدت روشنایی را انتخاب نمایید.
بنا به دالیل ایمنی ،تنظیمات را حین
توقف خودرو انجام دهید.

منوی سفارشیسازی تنظیمات خودرو ()2/2

خودروهای بدون سیستم مسیریاب
دسترسی به منوی تنظیمات از طریق صفحه
نمایشگر 2
حین توقف خودرو ،کلید  OK 3را فشار داده و نگه
دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

اعمال تنظیمات
(بسته به مدل خودرو)
با استفاده از کنترل  4عملکردها را برای تنظیم انتخاب
نمایید:
 )aزبان؛
 )bواحد سرعت خودرو؛
 )cقفل دربها حین حرکت؛
 )dاستفاده از کارت هندزفری؛
 )eبرف پاککن عقب حین حرکت با دنده عقب؛
 )fصدای فالشرها؛
 )gچراغهای خوشآمدگویی؛
 )hچراغهای اتوماتیک داخل اتاق؛
 )iسیستم کمکی پارک؛
 )jصدای سیستم کمکی پارک؛
 )kصدای سیستم هشدار رانندگی بین خطوط؛
 )lحساسیت سیستم رانندگی بین خطوط؛
 )mلرزش سیستم رانندگی بین خطوط؛
 )nترمزگیری فعال؛
 )pچراغ نورباالی اتوماتیک.

عملکرد فعال است
عملکرد غیرفعال است

هنگامیکه الین انتخاب شد کلید  OK 3را برای
تنظیم عملکرد فشار دهید.
اگر هرکدام از سیستمهای "کمکی پارک" یا
"زبان" را انتخاب کنید ،انتخابهای دیگری هم
خواهید داشت (صدای سیستم کمکی کنترل
فاصله یا زبان صفحه نمایشگر) .در این حالت
انتخاب خود را با گرفتن کلید  OK 3تأیید نمایید
در جلوی الین نمایش

 مقدار انتخابی باداده میشود.
برای خارج شدن از منو ،کنترل  4را بهطرف باال و
پایین فشار دهید .ممکن است نیاز باشد چندین
مرتبه این کار را تکرار نمایید.

حین رانندگی از منوی سفارشیسازی
تنظیمات استفاده نکنید .در سرعت باالی
 )12 mph( 20 km/hصفحه نمایشگر بهطور
اتوماتیک به کامپیوتر سفری و حالت سیستم
هشدار برمیگردد.
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غربیلک فرمان ،فرمان برقی ()1/2
فرمان با نيروي كمكي (برقی)

سیستم فرمان با نیروی کمکی متغیر

تنظیم ارتفاع و عمق غربیلک فرمان

اهرم  1را پایین بکشید و غربیلک فرمان را در
موقعیت مورد نظر قرار دهید.
سپس ،اهرم را کام ً
ال بکشید تا قفل تنظیم اهرم
کام ً
ال در جای خود قرار بگیرد.
از قفل شدن غربیلک فرمان اطمینان حاصل نمایید.
بنا به دالیل ایمنی ،زمانی که خودرو
بیحرکت میباشد غربیلک فرمان را
تنظیم نمایید.
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سیستم فرمان برقي متغير ،مجهز به سيستم كنترل
الكترونيكي است كه سطح اعمال نيروي كمكي را
برحسب سرعت خودرو تغيير ميدهد.
فرمان دادن هنگام پارك كردن راحتتر خواهد
شد( ،براي راحتي بيشتر) هنگاميكه سرعت خودرو
افزايش مييابد نيروي مورد نياز برای چرخاندن
فرمان متناسب با افزایش سرعت کاهش خواهد
یافت (سفت شدن فرمان براي باال بردن ايمني در
سرعت باال).

هنگامیکه خودرویی بیحرکت است ،هرگز
غربیلک فرمان را تا آخر نچرخانید.

هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  offاست یا
سیستم دارای نقص باشد ،غربیلک فرمان را
میتوان چرخاند اما نیروی بیشتری نیاز است.

هيچگاه در سرازيري سوئیچ را در
موقعیت  offقرار ندهید و بهعنوان یک
قانون کلی هنگام رانندگي با شرايط
عادي هم اين عمل را انجام ندهيد (نيروي كمكي
فرمان و ترمز بهطور عادی عمل نمیکنند).

غربیلک فرمان ،فرمان برقی ()2/2
فعال کردن عملکرد

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت  ،onکلید 3

را فشار دهید ،چراغ هشدار تعبیه شده در کلید
روشن میشود.

گرمکن غربیلک فرمان

(بسته به مدل خودرو)

این عملکرد غربیلک فرمان را در محدوده 2

میکند.

گرم

اصول عملکردی
پس از رسیدن دما به میزان مورد نظر این عملکرد
به مدت  30دقیقه محدوده مورد نظر را گرم کرده
و سپس بهطور اتوماتیک خاموش میشود.

غیرفعال کردن عملکرد
 اتوماتیک:عملکرد بهطور اتوماتیک حدود  30دقیقه پس
از مراحل تنظیم خاموش میشود .چراغ هشدار
تعبیه شده در کلید  3روشن باقی میماند.
توجه :اگر عملکرد بهطور اتوماتیک خاموش شود،
کلید  3را دوباره فشار داده تا مجددا ً فعال شود.
درصورتیکه کلید  3مجددا ً فشار داده نشود دفعه
بعد که سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد عملکرد
مجددا ً فعال میشود.
 دستی:برای غیرفعال کردن عملکرد در طول مراحل
تنظیم ،کلید  3را فشار دهید .چراغ نشانگر در
کلید  3خاموش میشود.
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ساعت و دمای هوای بیرون
نمايشگر دماي بيرون

توجه خاص:
هنگاميكه دماي بيرون بين  -3و  +3درجه
سانتیگراد باشد كاركتر  OCچشمك ميزند
(نشانگر خطر تشكيل يخ ميباشد).

صفحه نمایش 1

خودروهای مجهز به صفحه نمایش لمسی
چندرسانهای ،سیستم کمک ردیاب و غیره .

زمان و دمای بیرون در صفحه نمایش چندمنظوره 1

نمایش داده میشود.
به کتابچه تجهیزات مراجعه نمایید.
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نشانگر دماي بيرون
هنگاميكه تشكيل یخ مربوط به آب
و هوای اطراف ،رطوبت و دما باشد،
تنها دماي بيرون براي شناسايي يخ كافي
نميباشد.

درصورتیکه منبع برق قطع شده است (باتری
جداشده ،سیمکشی منبع قطع شده است و
غیره) ،پس از چند دقیقه که سیستم قادر به
رسیدن به اطالعات  GPSشود ،ساعت بهطور
اتوماتیک به زمان صحیح برمیگردد.

آینههای دید عقب ()1/2
آينههاي تاشوي بغل

بسته به مدل خودرو ،کلید  1را فشار دهید تا
آينههاي بغل بهطور اتوماتيك تا شوند.

عملکرد خوش آمدگویی و خداحافظی
(بسته به مدل خودرو)
از صفحه نمایشگر چندمنظوره،"Vehicle" ،
" "External welcome" ،"User settingsرا
انتخاب کرده و با  OFFو  ONآنها را فعال یا
غیرفعال نمایید.

آينههاي بغل
تنظيم
با استفاده از دكمه  2آينه بغل را انتخاب نموده
سپس با استفاده از دكمه  3تا نقطه دلخواه تنظيم
نماييد.
آينههاي بغل مجهز به گرمكن
یخزدایی آينه بغل همزمان با یخزدایی شيشه عقب
عمل ميكند.
به اطالعات بخش "تهویه مطبوع دستی" و "کنترل
اتوماتیک هوا" در فصل  3مراجعه نمایید.

آینه درب سمت راننده ممکن است
دو نقطه تعریف شده داشته باشد.
منطقه  Aبهطور عادی اجسام را نشان
میدهد .منطقه  Bدید را واضحتر میکند.

اجسام از آنچه در آینه میبینید نزدیکتر
هستند.

بنا به دالیل ایمنی ،تنظیمات را
هنگامی که درحال حرکت نیست
انجام دهید.
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آينههای دید عقب ()2/2

آينه ديد عقب داخلي بدون اهرم 4
اگر چراغهای خودروي پشتي شما در شب روشن
باشد ،آينه ديد عقب داخلي بهطور اتوماتيك تيرهتر
ميشود.

آينه ديد عقب داخلي

موقعيت اين آينه را ميتوان تنظيم نمود.

آينه ديد عقب با اهرم 4

هنگام رانندگي در شب ،بهمنظور اجتناب از
نور انعكاسي چراغ جلوي خودروي پشتي ،اهرم
كوچك  4كه زير آينه ديد عقب داخلي واقع شده
است را حركت دهيد.
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روشنایی بیرون خودرو و سیگنالها ()1/5
چراغهای نور پایین
عملکرد دستی

حلقه  3را روی دسته راهنما بچرخانید تا روبروی
نقطه  2قرار بگیرد .چراغ هشدار در صفحه
نمایشگر روشن میشود.
عملکرد اتوماتیک

چراغهای کوچک

حلقه  3را بر روی دسته راهنما بچرخانید تا روبروی
نقطه  2قرار بگیرد .این چراغ نشانگر در صفحه
نمایشگر روشن میشود.
قبل از رانندگي در شب :عملكرد
صحيح تجهيزات الكتريكي را بررسي
نماييد .بهعنوان يك اقدام احتياطي،
تار نبودن چراغها را بررسي نماييد (توسط
كثيفي ،گِل ،برف يا اشيايي كه روي چراغها
قرار گرفته باشند).

چراغهاي نور باال

هنگاميكه چراغهاي نور پايين روشن هستند اهرم
 1را به طرف خود بكشيد .اين چراغ نشانگر در
صفحه نمايشگر روشن خواهد شد.
براي برگرداندن چراغهاي نور پايين اهرم  1را
مجددا ً به طرف خود بكشيد.

حلقه  3را روی دسته راهنما بچرخانید تا عالمت
 AUTOروبروی نقطه  2قرار بگیرد :حین عملکرد
موتور ،چراغهای نور پایین بهطور اتوماتیک بسته
به روشنایی محیط بیرون بدون حرکت دادن اهرم
 1خاموش و روشن میشوند.

هنگام رانندگي در سمت چپ با خودروهاي
فرمان سمت چپ (يا برعكس) ،در هنگام
توقف خودرو ،راننده بايد چراغها را مجددا ً
تنظيم نمايد ("تنظيم نور پايين" در فصل 1
را ببينيد).
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روشنایی بیرون خودرو و سیگنالها ()2/5
چراغهای نور باالی اتوماتیک
بسته به مدل خودرو ،این سیستم چراغهای نور
باال را بهطور اتوماتیک خاموش و روشن میکند.
این عملکرد با استفاده از دوربین واقع شده در
پشت آینه دید عقب داخلی ،خودروهای پشت سر
و خودروهای مقابل را شناسایی میکند.
چراغهای نورباال بهطور اتوماتیک روشن میشوند
اگر:
 روشنایی بیرون کم باشد؛ خودرو یا روشنایی دیگری تشخیص داده نشود؛ سرعت خودرو باالی  )30 mph( 45 km/hباشد.درصورتیکه موارد باال اتفاق بیفتد ،سیستم
بهطور اتوماتیک تبدیل به نور پایین میشود.

سیستم "اتوماتیک نورباال" هرگز نباید
جایگزینی برای توجه و مسئولیت
راننده در روشنایی خودرو یا شرایط
ترافیکیباشد.
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فعال کردن
حلقه  3را بچرخانید تا عالمت  AUTOروبروی نقطه
 2قرار بگیرد.
اهرم  1را برای فعال کردن چراغهای نور باال بکشید.
چراغ هشدار
میشود.

تحت شرایط سخت ممکن است سیستم دچار
مشکل شود:
 شرایط آب و هوایی نامساعد (باران ،برف،مه ،غیره)؛
 وجود مانع روی شیشه جلو یا دوربین؛ هنگامیکه خودروی جلویی یا عقبی داراینور ضعیف یا نور مخفی باشد؛
 تنظیمات نادرست نور باالی جلو؛ سیستمهای منعکسکننده نور؛... -

در صفحه نمایشگر روشن

غیرفعال کردن
 اهرم  1را به طرف خود بچرخانید؛ حلقه  3را در هر موقعیتی بجز  AUTOقرار دهید؛	یا بسته به مدل خودرو ،در صفحه نمایشچندمنظوره"Driving assistance" ،"Vehicle" :
" "Automatic main beam lightsو سپس
" "OFFرا انتخاب نمایید.
چراغ هشدار
میشود.

در صفحه نمایشگر خاموش

استفاده از سیستم مسیریاب قابل حمل
در شب در محدوده شیشه جلو ممکن
است عملکرد "اتوماتیک چراغ نورباال"
را مختل کند (خطر انعکاس نور در شیشه جلو).

روشنایی بیرونی و سیگنالها ()3/5
عملکرد چراغهای روشنایی روز

زمانیکه موتور روشن میشود این چراغ بهطور
اتوماتیک و بدون هیچ حرکتی در اهرم  1روشن
میشود و هنگامیکه موتور خاموش میشود این
چراغ نیز خاموش میشود.

نقص عملكردی

نقص عملکردی
هنگامی که پیغام " "Check auto lightingدر صفحه
نمایشگر ظاهر شد ،سیستم غیرفعال است.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

هنگاميكه پيغام " "Check lightingهمراه با
در
و چراغ هشدار
چراغ هشدار
صفحه نمايشگر ظاهر شود ،بيانگر نقص در روشنايي
خودرو ميباشد.
با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نماييد.

خاموش كردن چراغها

دو روش وجود دارد:

 حلقه  3را بهطور دستی روبروي  0قرار دهيد؛ هنگاميكه موتور خاموش شود ،درب راننده بازيا خودرو قفل باشد ،بهطور اتوماتيك چراغها
خاموش میشوند .در اين حالت ،هنگاميكه
موتور مجددا ً روشن شود چراغها در حالت
پيشين براساس موقعيت حلقه  3روشن ميشوند.

آژیر هشدار روشن بودن چراغها

هنگامیکه درب راننده باز شود صدای بیپ برای
هشدار به شما که چراغها هنوز روشن هستند
شنیده میشود.
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روشنایی بیرون خودرو و سیگنالها ()4/5

عملكرد ""See-me-home lighting

اين عملكرد امكان روشن شدن كوتاه مدت
چراغهای نور پایین را به شما ميدهد (براي
ايجاد نور هنگام باز كردن درب پاركينگ).
هنگام خاموش بودن موتور و چراغها و قرار
داشتن حلقه  3در موقعيت  0یا  ،AUTOاهرم
 1را به سمت خود بكشيد .چراغهاي نور پايين
براي حدود  30ثانيه روشن ميشود .براي افزايش
اين مدت ،چهار بار اهرم را بكشيد (زمان کلی دو
دقيقه است) .پيغام ""Follow me home for - - -
همراه با مدت زمان روشن بودن چراغها براي تأييد
اين عملكرد در صفحه نمايشگر ظاهر میشود.
میتوانید دربهای خودرو را قفل نمایید.
براي خاموش كردن چراغها پيش از اينكه بهطور
اتوماتيك خاموش شوند ،حلقه  3را در هر موقعيتي
كه هست به موقعيت  AUTOحركت دهيد.
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عملکرد خوشآمدگویی و خداحافظی

فعال /غیرفعالسازی عملکرد

شناسایی کارت رنو یا هنگامی که خودرو قفل
نیست روشن میشود.
این چراغها بهطور اتوماتیک خاموش میشوند:
 حدود یک دقیقه پس از روشن شدن؛ هنگام روشن کردن موتور براساس موقعیت اهرم؛یا
 -حین قفل کردن خودرو.

غیرفعالسازی عملکرد انتخاب نمایید.

در صفحه نمایش چندمنظوره ،منوی "،"Vehicle
(بسته به مدل خودرو)
هنگامیکه عملکرد فعال است ،چراغهای روشنایی " "User settingsسپس ""External welcome
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روشنایی بیرون خودرو و سیگنالها ()5/5
چراغ مه شكن عقب

حلقه  5را روي اهرم بچرخانيد تا روبروي نقطه 4

قرار بگيرد ،سپس آنرا رها كنيد.
عملكرد چراغهاي مهشكن به روشنايي انتخاب شده
خودرو توسط شما ،بستگی دارد و چراغ نشانگر در
صفحه نمایشگر ظاهر میشود.
در صورت عدم نياز به چراغهاي مهشكن ،به
منظور جلوگيري از آسيب به ديگر رانندگان آنها
را خاموش كنيد.

چراغهاي مهشكن جلو

حلقه  5را روي اهرم  1بچرخانيد تا روبروي نقطه 4

قرار بگيرد ،سپس آنرا رها كنيد.
عملكرد چراغهاي مهشكن به روشنايي انتخابی
بيرون خودرو بستگي دارد ،و چراغ هشدار در
صفحه نمايشگر ظاهر ميشود.

خاموش كردن چراغها

براي خاموش كردن چراغهاي مهشكن حلقه 5
را مجددا ً روبروي نقطه  4بچرخانيد .چراغهاي
هشدار مربوط به اين چراغها در صفحه نمايشگر
خاموش ميشوند.
هنگامیکه چراغهای بیرونی خاموش شوند
چراغهای مهشکن خاموش میشوند.
چراغهای دور زدن

هر زمان که چراغهای نور پایین تحت شرایط
خاص روشن شوند (در سرعت باال ،زاویه غربیلک
فرمان ،در دنده جلو ،روشن شدن چراغ هشدار و
غیره) هنگام دور زدن یکی از چراغهای مهشکن
جلو روشن میشود تا مسیر پیچ را روشن نماید.

هنگام رانندگي در مه يا برف ،يا حمل اشيايي
كه باالتر از سقف خودرو قرار گرفتهاند چراغهاي
جلو بهطور اتوماتيك روشن نخواهند شد.
مسئولیت روشن کردن چراغهاي مهشكن
به عهده راننده ميباشد :چراغهاي هشدار در
صفحه نمايشگر در صورت روشن بودن (چراغ
هشدار روشن) يا خاموش بودن (چراغ هشدار
خاموش) به شما اطالع ميدهند.
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هشدارهای صوتی و نوری
چراغهاي راهنما

اهرم  1را در جهت چرخش به موازات غربيلك فرمان
حركت دهيد تا چراغهای راهنما روشن شوند.

بوق

كنار قاب ( Aبرجستگي) روي فرمان را فشار دهيد.

چشمک (فالش) زدن چراغ جلو

اهرم  1را به سمت خودتان بكشيد تا چراغ هاي جلو
چشمك بزنند.
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حالت تك ضربه
هنگام رانندگي ،ممكن است فرمان به اندازه كافي
نچرخد تا اهرم راهنما بهطور اتوماتيك به موقعيت
شروع خود بازگردد.
در بعضي از موارد اهرم  1را اندكي در موقعيت
ميانه قرار داده سپس آزاد نمایيد :اهرم به نقطه
ابتدايي خود برمیگردد و بسته به مدل خودرو
نشانگرها سه بار چشمك خواهند زد.

چراغهاي هشدار خطر (فالشر)

کلید  2را فشار دهيد .هر چهار چراغ راهنما و
چراغهای کوچک بهطور همزمان فعال میشوند.
اين چراغها را تنها در هنگام نياز در مواقع
اضطراري يا پارك در مناطق ممنوعه يا رانندگي در
شرايط سخت براي هشدار دادن به رانندگان ديگر
خودروها فعال کنید .بسته به مدل خودرو ،ممكن
است چراغهاي هشدار خطر با كاهش ناگهانی
سرعت ،بهطور اتوماتيك روشنشوند .با فشار دادن
کلید  2ميتوانيد آنها را خاموش كنيد.

تنظیم نور چراغهای جلو ()1/2
براي تنظيم دستي
نمونههايي از موقعيتها براي تنظيم كنترل  Aبر اساس وزن

0
1~2

در خودروهاي مجهز به اين عملكرد ،كنترل  Aاجازه
تنظيم ارتفاع نور براساس میزان بار خودرو را به شما
ميدهد.
كنترل  Aرا به سمت پايين براي پايين آوردن چراغهاي
جلو و براي باال بردن آنها به سمت باال بچرخانيد.

راننده تنها یا با سرنشین جلو یا با یک سرنشین جلو و دو یا سه سرنشین عقب
بدون استفاده

3

راننده با سرنشین کامل خودرو،وزن یا (بار) حداکثر وزن مجاز

4

راننده با وزن یا (بار)
حداکثر وزن مجاز

در خودروهايي كه به كنترل  Aمجهز نيستند،
براساس بار خودرو ،چراغهای جلو ،بهطور
اتوماتیک تنظیم میشود.
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تنظیم نور چراغهای جلو (( )2/2ممکن است خودروی تحویلی فاقد چراغ زنون باشد)
حین رانندگی با خودروهای فرمانهای سمت
چپ (یا برعکس) ،شما باید تا زمان اقامت در
مکان مورد نظر نور چراغها را تنظیم نمایید.

تنظیم موقت برای خودروهای دارای
چراغهای جلوی زنونی

درب موتور را باز کنید و عالمت B

را در یکی از

چراغهای جلو پیدا نمایید.
برای هر چراغ جلو ،از پیچگوشتی استفاده نمایید.
پیچ  1را یکچهارم دور بچرخانید تا در عالمت ()-
نورپایین قرار بگیرد.
زمانیکه عملیات به پایان رسید آن را به نقطه
شروع برگردانید :پیچ  1را یکچهارم دور بچرخانید
تا مقابل عالمت ( )+برای نورباال قرار بگیرد.
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برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو ()1/6

خودروهای مجهزبه برف پاککن و
شیشهشوی شیشه جلو متناوب

A

یک حرکت

B
C

توقف
حرکت متناوب برف پاککن

D
E

حرکت دائمی آهسته
حرکت دائمی سریع

	یک فشار کوتاه ،برفپاک کن را یکبار فعال میکند.
برف پاککن بین دو حرکت برای چند ثانیه
متوقف میشود .با چرخاندن حلقه  2میتوان این
فاصله را تغییر داد.

توجه خاص
حين رانندگي اگر خودرو متوقف شود حركت
برف پاككن آهسته ميشود .براي مثال ،حركت
سريع برف پاککنها به حالت حرکت نرمال برف
پاککنها تبدیل خواهد شد .به محض اینکه خودرو
حرکت کند ،سرعت برف پاککنها به حالت اولیهای
که انتخاب شده بود برمیگردد .در صورتيكه از اهرم
 1استفاده كنيد ،عملكرد اتوماتيك لغو خواهد شد.
موقعیت  A ،Cو  Dهنگامیکه سوئیچ در موقعیت
 onباشد قابل دسترسی هستند .موقعیت E
تنها زمانی که موتور درحال حرکت باشد فعال
میشود.

شرايط تيغههاي برفپاككن را بررسي نماييد.
بررسی کارایی و عمر مفيد آنها به عهده شما
ميباشد:
 آنها بايد تميز باشند :تيغهها ،شيشه جلو وعقب را مرتباً با آب صابون تميز نماييد؛
 هنگاميكه شيشه جلو و عقب كثيف استاز آنها استفاده نكنيد؛
 در صورت عدم استفاده براي مدت طوالنيآنها را از شيشه عقب و جلو آزاد نماييد.
در صورت فقدان كارآيي آنها را تعويض
نماييد :تقريباً سالي يك بار.
پيش از استفاده از برف پاككن عقب ،مسدود
نبودن مسیر حركت آن را بررسي نماييد.
از بازوي برف پاككن براي باز و بسته كردن
درب پشتی استفاده نکنید.
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برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو ()2/6

خودروهای مجهزبه برف پاککن شیشه C
جلو دارای سنسور باران

سنسور باران در زیر آینه دید عقب داخلی روی
شیشه جلو واقع شده است.

A

یک حرکت

B

توقف

	یک فشار کوتاه برف پاککن را یکبار فعال
میکند.
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عملکرد اتوماتیک برف پاک کن

هنگامي كه اين موقعيت انتخاب شود ،سيستم،
قطرات آب را روی شیشه جلو شناسايي كرده و
برف پاككن با سرعت مناسب فعال ميشود .با
چرخاندن حلقه  ،2امكان تغيير در آستانه فعال
شدن و زمان پارك كردن ميباشد:
  : Fحداقل حساسیت  : Gحداکثر حساسیتحساسیت باال باعث باال رفتن سرعت برف پاککن
میشود.

هنگامیکه پاک کردن در حالت اتوماتیک باشد و
حساسیت باال باشد ،حرکت یک مرحلهای تیغههای
برف پاککن انجام میشود.
توجه:
 سنسور باران یک ابزار کمکی راننده است .درشرایطی که دید کاهش یافته است ،راننده باید
برف پاککن را بهطور دستی فعال نماید.
 در آبو هوای مهآلود یا ریزش برف برفپاککننباید بهطور اتوماتیک فعال شود بلکه باید تحت
کنترل راننده باشد؛
 هنگامیکه دما زیر صفر است ،با روشن شدنخودرو برفپاککن فعال نخواهد شد .هنگامی
که سرعت خودرو به باالی حدود 8 km/h
( )5 mphبرسد بهطور اتوماتیک فعال میشود؛
 در آب و هوای خشک برفپاککن را بهطوراتوماتیک فعال نکنید؛
 پیش از فعال کردن اتوماتیک برفپاککن شیشهجلو را یخزدایی نمایید.

برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو ()3/6
نقص عملکردی
در صورت وجود نقص عملکردی در برفپاککن
اتوماتیک ،برفپاککن در حالت متناوب قرار
میگیرد .با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
عملکرد سنسور باران تحت موارد زیر دچار اختالل
میشود:
 آسیب دیدن تیغهها؛ اثرات آب باقیماندهروی تیغهها در محل شناسایی سنسور ،زمان
عکسالعمل اتوماتیک یا تعداد دفعات حرکت
برف پاککن را افزایش میدهد؛
 بریدگی یا هرگونه خراشیدگی شیشه جلو درراستای سنسور یا پوشیده شدن شیشه جلو با
گرد و خاک ،کثیفی ،حشرات ،یخ ،شستشو با
واکس و مواد شیمیایی؛ حساسیت برفپاککن
را کاهش میدهد یا عکسالعملی نشان نمیدهد.

توجه خاص
حين رانندگي اگر خودرو متوقف شود حركت
برف پاككن آهسته ميشود .براي مثال ،حركت
سريع برف پاککنها به حالت حرکت نرمال برف
پاککنها تبدیل خواهد شد .به محض اینکه
خودرو حرکت کند ،سرعت برف پاککنها به
حالت اولیهای که انتخاب شده بودند برمیگردد.
در صورتيكه از اهرم  1استفاده كنيد ،عملكرد
اتوماتيك لغو خواهد شد.

D
E

حرکت دائمی آهسته
حرکت دائمی سریع

موقعیت  Aو  Dهنگامی که سوئیچ در موقعیت
 onباشد قابل دسترسی هستند .موقعیت  Eو C
تنها زمانیکه موتور درحال حرکت باشد فعال
میشوند.

احتیاط
 درصورت وجود یخ ،پیش از فعال کردنمکانیزم برفپاککن ،تیغههای آن را از نظر
چسبندگی به شیشه جلو مورد بررسی قرار
دهید .درصورت فعال کردن برفپاککنها
هنگامیکه چسبیده شدهاند هم تیغههای
برفپاککن و هم موتور برفپاککن در
معرض آسیب قرار میگیرند.
 هنگامیکه شیشه جلو خشک است برفپاککنرا فعال نکنید این کار باعث سایش یا خرابی
تیغهها میشود.
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برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو ()4/6
موقعیت اولیه برفپاککن جلو
(سرویس)

این موقعیت باعث میشود که تیغهها را بلند
کرده و آنها را از شیشه جلو جدا نمایید.
این عملکرد مفید است زیرا:
 برای تمیزکردن تیغههای برفپاککن؛ برای آزاد کردن تیغهها از شیشه جلو هنگامزمستان؛
 برای تعویض تیغهها (به اطالعات بخش "تیغههایبرفپاککن" در فصل  5مراجعه نمایید).
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onو موتور
خاموش است ،اهرم برفپاککن را کام ً
ال به طرف
پایین بکشید (حرکت سریع برفپاککن) .بازوی
برفپاککن در موقعیتی دورتر از درب موتور متوقف
میشود.
برای بازگرداندن تیغهها ،اطمینان حاصل نمایید
که آنها روی شیشه جلو قرار گرفتهاند ،سپس
هنگامی که سوئیچ در موقعیت  onاست اهرم را
در موقعیت ( Bتوقف) قرار دهید.
پیش از قرار دادن سوئیچ در موقعیت on؛
برفپاککن را روی شیشه جلو قرار دهید .در
غیراین صورت ممکن است درب موتور یا تیغهها
در معرض آسیب قرار بگیرد.
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توجه:

هنگامیکه برفپاککن خاموش میشود ،حداقل پس
از  1دقیقه از قفل کردن خودرو حرکت دادن تیغهها
با دست امکانپذیر است .بازوی برفپاککن را با فشار
حرکت ندهید .این امر ممکن است موجب آسیب به
موتور برفپاککن ،بازو و تیغهها شود.
پس از مداخله شما برای برگرداندن تیغهها به
موقعیت اولیه ،اطمینان حاصل نمایید که تیغهها
روی شیشه جلو قرار گرفتهاند ،سوئیچ را در موقعیت
 onقرار دهید و برفپاککن را فعال نمایید.
درصورت وجود مانع روی شیشه جلو (کثیفی،
برف ،یخ و غیره) شیشه جلو را تمیز کنید،
(محدوده مرکزی واقع شده در آینه دید عقب
داخلی) و شیشه عقب را پیش از فعال کردن
برفپاککن تمیز نمایید (خطر داغ شدن بیش
از حد موتور برف پاککن).
درصورتیکه شیء مانع حرکت تیغهها شود،
ممکن است عملکرد را متوقف نماید .مانع را
پاک کرده و برفپاککن را با استفاده اهرم
برفپاککن مجددا ً فعال نمایید.

تیغه برف پاککن سمت راننده باید باالتر از تیغه
سمت سرنشین باشد ،در غیر اینصورت ،با یکبار
حرکت دادن برف پاککن هنگامیکه سرعت خودرو
باالی  )4mph( 7km/hاست ،تیغه برفپاککن در
جای صحیح قرار خواهد گرفت.
پیش از هرگونه عملیاتی روی شیشه
جلو (شستن خودرو ،یخزدایی ،شستن
شیشه جلو و غیره) اهرم  1را به
موقعیت ( Bتوقف) برگردانید.
خطر آسیب یا صدمه جدی.

برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو ()5/6
توجه:
در دمای زیر صفر ،مایع شیشهشوی در معرض یخ
زدن قرار دارد و باعث کاهش دید میشود .پیش از
تمیزکردن با استفاده از عملکرد بخارزدایی شیشه
جلو را گرم کنید.

شيشهشوي شیشه جلو

هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onقرار دارد ،اهرم
 1را كشيده سپس رها كنيد.
يك كشش كوتاه سيگنالهاي برف پاككن را به
همراه شيشهشوي فعال ميكند.
يك كشش طوالني برف پاككن را سه بار به حركت
درآورده ،پس از چند ثانيه ،با حركت چهارم ،عالوه
بر آن شيشهشوي هم فعال ميشود.

هنگام کار در محفظه موتور ،اطمینان
حاصل نمایید که اهرم برف پاککن در
موقعیت ( Bتوقف) قرار داشته باشد.
خطر آسیب جدی.
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برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو (( )6/6ممکن است خودروی تحویلی فاقد چراغ زنون و مجهز به چراغ  LEDباشد)

شیشهشوی چراغهای جلو

چراغهای روشن
در خودروهای مجهز ،اهرم  1را حدود  2ثانیه
به سمت خود بکشید .شیشهشوی چراغ جلو و
شیشهشوی شیشه جلو در یک زمان فعال میشوند.
شیشهشوی چراغهای جلو پس از سه حرکت
طوالنی شیشهشوی شیشه جلو فعال میشوند.
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توجه:
اطمینان حاصل نمایید که شیشهشوی چراغهای
جلو در زمستان به درستی کار میکنند ،برف روی
نازل را پاک کرده و با استفاده از یخزدایی آرسول
آن را یخزدایی نمایید.
توصیه میشود که بهطور مرتب کثیفی روی چراغهای
جلو را پاک کنید.
درصورتیکه مایع شیشهشوی به حداقل برسد
ممکن است سیستم شیشهشوی چراغ جلو متوقف
شود.
هنگامی که موتور روشن است ،مایع شیشهشوی
را پر کنید ،شیشهشوی شیشه جلو مجددا ً قابل
استفاده خواهد بود.

حین کار در محفظه موتور اطمینان
حاصل نمایید که اهرم برفپاککن
شیشه جلو در موقعیت ( Bتوقف) قرار
داشته باشد.
خطر آسیب جدی.

برف پاککن و شیشهشوی شیشه عقب ()1/2
برای توقف عملکرد حلقه  3را مجددا ً بچرخانید.

توجه:
هنگام شستشو با استفاده از کارواش غلطکی ،حلقه
 3روی اهرم  1را بچرخانید تا در وضعیت توقف
قرار گرفته و حالت برف پاککن اتوماتیک غیرفعال
شود.
توصیههای کاربردی را دنبال نمایید.

برفپاککن شیشه عقب

هنگامیکه سوئیچ در حالت  onقرار دارد حلقه 3
روی اهرم  1را در راستای نقطه  2قرار دهید.
 توقف؛ -حرکت متناوب.

بین دو حرکت برفپاککن چند ثانیه توقف
خواهد داشت .تعداد حرکات برفپاککن براساس
سرعت خودرو متفاوت است.

 -حرکت دائمی آهسته.

پیش از انجام هر عملیاتی که شامل
شیشه عقب میباشد (شستن خودرو،
یخزدایی ،تمیزکردن و غیره) اهرم  1را
به موقعیت توقف برگردانید.
خطر آسیب یا صدمه جدی.

شرايط تيغههاي برف پاككن را بررسي نماييد.
بررسی کارایی و عمر مفيد آنها به عهده شما
ميباشد:
 آنها بايد تميز باشند :تيغهها ،شيشه جلو وعقب را دائماً با آب صابون تميز نماييد؛
 هنگاميكه شيشه جلو و عقب كثيف استاز آنها استفاده نكنيد؛
 در صورت عدم استفاده براي مدت طوالنيآنها را از شيشه عقب و جلو آزاد نماييد.
در صورت فقدان كارآيي آنها را تعويض
نماييد :تقريباً سالي يكبار.
پيش از استفاده از برف پاككن عقب ،مسدود
نبودن مسیر حركت آن را بررسي نماييد.
از بازوي برف پاككن براي باز و بسته كردن
درب پشتی استفاده نکنید.
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برف پاککن و شیشهشوی شیشه عقب ()2/2
فعال /غیرفعال کردن برفپاککن شیشه عقب
(بسته به مدل خودرو)
با درگیر کردن دنده عقب ،برفپاککن با حرکت
متناوب فعال میشود (درصورتیکه برفپاککن
جلو فعال باشد) .درصورتیکه خودرو مجهز
به منوی سفارشیسازی باشد ،میتوانید این
عملکرد را فعال یا غیرفعال نمایید .برای انجام
آن به اطالعات "منوی سفارشیسازی تنظیمات
خودرو" در فصل 1؛ "برف پاککن در دنده عقب"
مراجعه نمایید.
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درصورت وجود شیء روی شیشه عقب (کثیفی،
برف و غیره) ،برفپاککن سعی در از بین بردن
مانع میکند .درصورتیکه شیء مانع از حرکت
تیغهها شود باید آن را متوقف نمود .شیء را جدا
کرده و  30ثانیه منتظر بمانید تا برفپاککن با
استفاده از اهرم مجددا ً راهاندازی شود.
احتیاط
 درصورت وجود یخ ،پیش از فعال کردن مکانیزمبرفپاککن ،تیغههای آن را از نظر چسبندگی
به شیشه جلو مورد بررسی قرار دهید .درصورت
فعال کردن برفپاککنها هنگامیکه چسبیده
شدهاند هم تیغههای برفپاککن و هم موتور
برفپاککن در معرض آسیب قرار میگیرند.
 هنگامی که شیشه جلو خشک است برفپاککنرا فعال نکنید .این کار باعث سایش یا خرابی
تیغهها میشود.

برفپاککن و شیشهشوی شیشه
عقب

هنگامیکه سوئیچ در حالت  onقرار دارد ،اهرم  1را
فشار داده و نگه دارید سپس رها نمایید.
سه حرکت طوالنی انجام میشود ،پس از چند ثانیه
با حرکت چهارم شیشهشوی شیشه جلو هم فعال
میشود.

مخزن سوخت ()1/3
مدل بنزيني
استفاده از بنزين بدون سرب الزامي است .نسبت
اكتان ( )RONبايد با ويژگيهاي درون درپوش
 Aمطابقت داشته باشد .به اطالعات بخش
"مشخصات موتور" در فصل  6مراجعه نماييد.
مدل ديزلي
استفاده از سوخت ديزلي بايد با اطالعات ارائه شده
روي برچسب داخل درپوش  Aمطابقت داشته
باشد.

ظرفیت مفید مخزن سوخت:

 برای همه مدلها حدود  60لیتر؛برای باز کردن درپوش  ،Aاهرم  1را بکشید .از
نگهدارنده درب  3در گیره  Aحین سوختگیری
برای نگه داشتن درپوش  2استفاده نمایید.

پس از سوختگیری ،بسته شدن درب باک سوخت
و درپوش را کنترل نمایید.

كيفيت سوخت

از سوخت با كيفيت كه مطابق با استانداردهاي
كشور مربوطه هست استفاده نماييد .سوخت بايد با
ويژگيهاي نشان داده شده در درپوش  Aمطابقت
داشته باشد .به اطالعات بخش "مشخصات موتور"
در فصل  6مراجعه نماييد.

تحت هيچ شرايطي ،حتي مقدار
کم ،بنزين (بدون سرب یا  )E85را
با گازوئيل مخلوط نكنيد.
اگر خودروي شما با سوخت پايه اتانولي مطابقت
ندارد به هيچوجه از اين سوخت استفاده ننماييد.
هيچ نوع افزودنی به سوخت اضافه نكنيد،
خطر آسیب به موتور وجود دارد.
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مخزن سوخت ()2/3
پر كردن سوخت

درب باک سوخت:
این درب مخصوص و مشخص
شده میباشد.
درصورتیکه میخواهید درب باک سوخت
را جایگزین نمایید از مشابهت مشخصات
درب باک سوخت با درب باک سوخت اصلی
اطمینان حاصل نمایید .با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.
هرگز درب باک سوخت را نزدیک به منبع
گرما یا آتش قرار ندهید.
از شستشوی محدوده باک سوخت با آب فشار
قوی خودداری نمایید.
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هنگامیکه موتور خاموش است قبل از شروع
سوختگيري ،نازل را كام ً
ال وارد كنيد (خطر ترشح
بنزين).
نازل را در تمام طول مدت عمليات سوختگيري در
اين موقعيت نگه داريد.
هنگاميكه سوختگيري بهطور اتوماتيك قطع
ميشود ،حداكثر دوبار ديگر براي سوختگيري
مجدد اقدام نماييد تا فضاهاي خالي هم پر شوند.
از وارد نشدن آب به داخل مخزن سوخت اطمينان
حاصل نماييد .درپوش  Aو محيط اطراف بايد كام ً
ال
تميز باشند.
مدل بنزيني
استفاده از بنزين داراي سرب به سيستم ضدآلودگي
آسيب رسانده و موجب از بين رفتن گارانتي ميشود.
براي اطمينان از پر نشدن مخزن سوخت با بنزين
داراي سرب ،گلويي مخزن سوخت داراي يك
محدودكننده مطمئن ميباشد كه تنها اجازه ورود
نازل بنزين بدون سرب را ميدهد (در پمپ سوخت).

خودروهای مجهز به عملکرد روشن و
خاموش کردن
برای پرکردن سوخت ،باید موتور خاموش باشد
(درحالت آماده به کار نباشد) :موتور را خاموش
کنید (به "روشن و خاموش کردن موتور" در
فصل  2مراجعه کنید).

مخزن سوخت ()3/3
تمام شدن سوخت در خودروهای دیزلی

هيچ تغييري هرچند كوچك نبايد در
اجزاي سيستم سوخت (كامپيوترها،
سيمكشي ،مدار سوخت ،انژكتور
پوشش محافظتي و غيره) صورت بگيرد .زيرا
اين تغييرات خطرناك ميباشد( .اين كارها را بر
عهده كاركنان كارآمد در نمايندگيهاي مجاز
بگذاريد).

خودروهای مجهزبه کلید /کارت رنو
 سوئیچ را در موقعیت " M "Onقرار دهید( .بهاطالعات بخش "سوئیچ استارت" در فصل 2
مراجعه نمایید) و پیش از روشن کردن چند
لحظه منتظر بمانید تا مدار سوخت راهاندازی
شود.
 سوئیچ را در موقعیت  Dقرار دهید .اگر موتورروشن نشد این روند را مجددا ً تکرار نمایید.
 اگر پس از چندین بار تالش موتور روشن نشد،با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
خودروهای مجهزبه کارت رنو
حین قرار داشتن کارت رنو در اتاق سرنشین ،دکمه
 4را بدون فشار دادن پدالها فشار دهید .پیش
از استارت زدن چند لحظه منتظر بمانید .این امر
موجب میشود مدار سوخت راهاندازی شود .اگر
موتور روشن نشد این روند را مجددا ً تکرار نمایید.
اگر پس از چندینبار تالش موتور روشن نشد ،با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

استشمام بوی مداوم بنزین
اگر متوجه بوی مداوم بنزین شدید:
 به محض اینکه شرایط ترافیکی اجازه دادخودرو را متوقف و موتور را خاموش نمایید؛
 چراغ هشدار خطر را روشن نمایید و ازسرنشینان بخواهید خودرو را ترک کنند.
آنها را به دور از جاده نگه دارید؛
 -با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
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آببندی
مدل بنزيني

در  1000كيلومتر ( 600مایل) اولیه از سرعت 130
کیلومتر در ساعت ( )78mphدر باالترین دنده
تجاوز نکنید يا دور موتور را از  3000 rpmتا
 3500 rpmافزايش ندهيد.
میتوانید بعد از  3000کیلومتر ( 1800مایل)،
بهترين عملكرد را از خودروي خود انتظار داشته
باشيد.
فواصل زماني سرويس :به اطالعات بخش مراقبت
و نگهداري مراجعه نماييد.
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موتور ديزلي

براي  1500كيلومتر ( 1000مايل) اوليه ،دور موتور
را از  2500rmpباالتر نبرید یا سرعت را بیش
از  ،)80mph( 130 km/hدر دنده باال ،افزایش
ندهید .پس از اتمام اين مسافت میتوانید سريعتر
رانندگي كنيد ،میتوانید بعد از  6000کیلومتر
( 3600مایل) بهترين عملكرد را از خودروی خود
انتظار داشته باشید.
در طول مدت آببندي كردن خودرو ،هنگامي كه
موتور سرد است گاز ندهيد و اجازه ندهيد دور موتور
زياد شود.
فواصل زماني سرويس :به اطالعات بخش مراقبت و
نگهداري مراجعه نماييد.

سوئیچ استارت :خودروهای مجهز به کلید
سوئیچ در موقعیت .2
سوئیچ در موقعیت :on
موقعیت استارت .3
اگر در اولين اقدام براي استارت زدن ،موتور استارت
نخورد ،برای استارت مجددا ً کلید را به عقب
بازگردانيد .به محض اينكه موتور روشن شد کلید
را رها كنيد.
توجه :در خودروهاي ديزلي به منظور فعال کردن
پیشگرمکن موتور ،ممکن است بین چرخاندن کلید
و روشن شدن موتور چندین ثانیه زمان نیاز باشد.

سوئيچ استارت

"قفل کردن فرمان" موقعیت .0
قفل كردن :کلید را برداشته و غربيلك فرمان را تا
قفل شدن ستون فرمان بچرخانيد.
باز كردن :کلید و غربيلك فرمان را اندكي بچرخانيد.
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روشن ،خاموش کردن موتور :خودروهای مجهز به کلید
مدل ديزلي

روشن كردن موتور

مدل بنزينی
 بدون فشار دادن پدال گاز ،استارتر را فعالکنید؛
 به محض اينكه موتور روشن شد کلید را رهاكنيد.
هیچگاه در سراشیبی ،بدون گرفتن
فرمان ،خودرو را حرکت ندهید.
خطر کار نکردن نیروی کمکی
فرمان وجود دارد.
احتمال تصادف وجود دارد.
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 کلید را در موقعیت " 2 "Ignition onقراردهید و نگه دارید تا چراغ پیشگرمکن موتور
خاموش شود؛
 بدون فشار دادن پدال گاز کلید را درموقعیت  3قرار دهید.
 به محض اینکه موتور روشن شد کلید را رهاکنید.
توجه خاص :در صورتيكه دماي محيط خیلی پایین
است (كمتر از  -10درجه سانتيگراد) ،هنگامیکه
موتور روشن است پدال كالچ را نگه داشته و فشار
دهيد.

پیش از توقف کامل خودرو هرگز
سوئیچ را در موقعیت خاموش قرار
ندهید .هنگام توقف موتور بوستر
ترمز ،غربیلک فرمان با نیروی کمکی و سایر
تجهیزات ایمنی مثل ایربگ و پیشکشنده
کمربند ایمنی فعال نخواهند بود.

خاموش كردن موتور

هنگاميكه موتور در حال کارکردن (دور آرام) است،
کلید را چرخانده و در موقعيت خاموش "0 "Stop
قرار دهيد.
مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که
قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني كوتاه
رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو،
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید در آب و هوای
گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به سرعت
افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسيب جدي.

روشن ،خاموش کردن موتور :خودروهای مجهز به کارت رنو ()1/5
روشن کردن موتور با سیستم
" "Hands-freeهنگام بازبودن درب پشتی
در این حالت ،برای اجتناب از خطر گم شدن،
کارت رنو نباید در محفظه بار قرار داشته باشد.

کارت رنو باید در محدوده شناسایی  1قرار بگیرد.
برای روشن کردن:
 در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،اهرمتعویض دنده را در موقعیت  Pقرار دهید ،پدال
ترمز و دکمه  2را فشار دهید؛
 درخودروهای مجهزبه گیربکس معمولی ،پدالترمز یا کالچ و همچنین دکمه  2را فشار دهید.
درصورتیکه دنده درگیر شود تنها با فشار دادن
پدال کالچ ممکن است خودرو روشنشود.

توجه خاص
 در صورتيكه يكي از شرايط استارت مهيانباشد پيغام " "Press brake + STARTیا
" "Press clutch + STARTیا " "Select Pدر
صفحه نمايشگر روشن ميشود؛
 در بعضی موارد ،ممکن است نیاز باشد در حالیکهدكمه  1را فشار میدهید ،غربیلک فرمان را
حرکت دهید تا به باز شدن ستون فرمان کمک
شود .پيغام ""Turn streeing wheel + START
در صفحه نمايشگر این موضوع را هشدار میدهد.

مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که
قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني
كوتاه رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو،
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید در آب و
هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به
سرعت افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسيب جدي.
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روشن ،خاموش کردن موتور :خودروهای مجهز به کارت رنو ()2/5

پدال کالچ یا ترمز را فشار داده و سپس کارت رنو 3
را (از سمت لوگوی) برای حدود دو ثانیه در تماس
با دکمه استارت  2قراردهید .دکمه  2را فشار داده
تا موتور روشن شود .پیغام حذف میشود.
پیش از توقف کامل خودرو هرگز
سوئیچ را در موقعیت خاموش قرار
ندهید .هنگام توقف موتور ،بوستر
ترمز ،غربیلک فرمان با نیروی کمکی و تجهیزات
ایمنی ،ایربگ و پیشکشنده کمربند ایمنی دیگر
فعال نخواهند بود.

عملكرد تجهيزات جانبي

(حالت روشن سوئيچ)
هنگام ورود به خودرو ،ميتوانيد از اين تجهيزات
استفاده نماييد (راديو ،سيستم مسيرياب ،برف
پاككن و غيره).
براي استفاده از ديگر عملكردها ،هنگامیکه کارت
رنو داخل خودرو است دكمه  2را بدون لمس
كردن پدالها فشار دهید.
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نقص عملكردی

در بعضي موارد خاص ،ممكن است حالت
" "hands-freeكارت رنو عمل نكند.
 در صورتيكه باتري كارت رنو تمام شده باشد؛ عمل كردن نزديك تجهيزاتي كه فركانسيمشابه كارت رنو دارند (مانيتور ،موبايل ،بازيهاي
كامپيوتري و غيره)؛
 خودرو در محدوده ميدان الكترومغناطيسي قراردارد.
پيغام ""Place card close START and push
در صفحه نمايشگر ظاهر ميشود.

هرگز هنگامیکه کارت رنو در محل
قرارگیری کارت یا در اتاق سرنشین
قرار دارد و کودکان (یا حیوانات)
در خوردو وجود دارند حتی برای زمانی کوتاه
خودرو را ترک نکنید.
ممکن است خودرو را روشن کرده ،خود و
سایرین را در معرض خطر قرار دهند.
خطر آسیب جدی.

روشن ،خاموش کردن موتور :خودروهای مجهز به کارت رنو ()3/5

شرايط توقف موتور

در خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك ،هنگامي
كه خودرو در حال حركت نيست دسته دنده را در
حالت ( Nخالص) يا ( Pپارك) قرار دهيد.
هنگامیکه کارت رنو در خودرو است ،دكمه  2را
فشار دهيد :موتور متوقف ميشود ،هنگامي كه درب
راننده باز شود يا خودرو قفل شود ،ستون فرمان قفل
ميشود.

اگر باتری کارت رنو کم است و میخواهید موتور را
خاموش کنید و كارت رنو در محفظه اتاق سرنشين
نیست ،پيغام " "No key card Press and holdدر
صفحه نمايشگر ظاهر ميشود :دكمه  2را براي بيش
از دو ثانيه فشار دهيد .درصورتیکه کارت در اتاق
سرنشین نباشد ،پیش از فشار دادن و گرفتن دکمه
کارت را درون اتاق قرار دهید .بدون کارت رنو قادر
به استارت زدن نخواهید بود.
هنگامي كه موتور خاموش است ،تجهيزات جانبي
(راديو و غيره) حدودا ً ده دقیقه عمل خواهند كرد.
در صورتيكه درب راننده باز شود عملكرد تجهيزات
جانبي متوقف ميشود.

پیش از توقف کامل خودرو هرگز
سوئیچ را در موقعیت خاموش قرار
ندهید .هنگام توقف موتور ،بوستر
ترمز ،غربیلک فرمان با نیروی کمکی و تجهیزات
ایمنی ،ایربگ و پیشکشنده کمربند ایمنی دیگر
فعال نخواهند بود.

هنگام ترك خودرو به ويژه زماني كه
كارت رنو را به همراه داريد خاموش
بودن كامل موتور را بررسي نماييد.

مسئوليت راننده حین پارک و
متوقف نمودن خودرو
هرگز كودكان یا افراد بزرگسال که
قادر به مراقبت از خود نمیباشند يا حيوانات
خانگي را داخل خودرو حتي براي زماني
كوتاه رها نكنيد.
ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو،
فعال كردن تجهيزاتي مانند شيشه باالبرهای
برقی يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران
آسيب برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید در آب و
هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به
سرعت افزایش مییابد.
خطر مرگ یا آسيب جدي.
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روشن کردن موتور از بیرون خودرو
فعالسازی
درصورتیکه به عملکرد مجهز باشد ،دکمه باز
کردن قفل  4را بهطور کوتاه فشار دهید ،سپس
دکمه  3ریموت را دوبار هر بار حدود  3ثانیه
فشار دهید.
عملکرد
این عملکرد امکان روشن کردن موتور از بیرون
خودرو را فراهم میسازد.
برای انجام این کار دکمه قفل کردن  ،5بعد دکمه
 3ریموت را حدود  3ثانیه فشار دهید.
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این عملکرد همچنین به شما اجازه میدهد که
موتور را برای روشن کردن برنامهریزی نمایید تا
پیش از استفاده از خودرو تا  24ساعت محفظه اتاق
سرنشین گرم یا سرد شود.
پیکرهبندی و برنامهریزی با استفاده از نمایشگر
چندرسانهای  6انجام میشود :.به دستورالعملهای
چندرسانهای خودروی خود مراجعه نمایید.

درصورتی حالت روشن کردن موتور از بیرون خودرو
عمل میکند که:
 اهرم تعویض دنده در خودروهای مجهز بهگیربکس ترتیبی یا گیربکس معمولی در موقعیت
خالص باشد؛
 در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک اهرمتعویض دنده در موقعیت  Pباشد؛
 سوئيچ در موقعیت  offباشد و کلید درون مغزیسوئيچ نباشد؛
 درب موتور بسته باشد؛ هنگام ترک خودرو همه دربها (دربها و دربپشتی) بسته و قفل باشند.

روشن ،خاموش کردن موتور :خودروهای مجهز به کارت رنو ()5/5
از عملکرد روشن کردن موتور از بیرون خودرو یا برنامهریزی در شرایط زیر استفاده نکنید:
 خودرو در محیطی سربسته و محفوظ باشد.خطر خفگی و بیهوشی بر اثر استنشاق گازهای اگزوز وجود دارد.

 خودرو با روکش پوشانده شده باشد.خطر آتشسوزی.

 -درب موتور باز یا قبل از آن باز باشد.

خطر سوختگی و صدمات جدی.
بسته به کشور ،عملکرد روشن کردن از بیرون خودرو یا برنامهریزی آن میتواند توسط قوانین و/یا الزامات ممنوع شود.
پیش از استفاده از عملکرد ،قوانین و/یا الزامات موجود در کشور را بررسی نمایید.
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عملکرد روشن و خاموش کردن ()1/4
این سیستم مصرف سوخت و تولید گازهای
گلخانهای را کاهش میدهد.
هنگامیکه خودرو روشن میشود این سیستم
بهطور اتوماتیک فعال میشود.
حین رانندگی ،هنگامی که خودرو متوقف شده
است (ترافیک ،پشت چراغ قرمز و غیره) این
سیستم موتور را خاموش میکند (حالت آماده
به کار).

شرایط حالت آماده به کار موتور

خودرو در مکانی که پارک شده است خاموش
میشود؛
درگیربکسهای اتوماتیک:
 گیربکس در موقعیت  D ،Mیا  Nباشد؛و
 پدال ترمز فشار داده شود (با فشار زیاد)؛و
 پدال گاز فشار داده نشود؛و
 سرعت خودرو برای یک ثانیه صفر شود.درصورت انتخاب دنده  Pیا  Nو درگیرشدن ترمز
پارک و آزاد شدن پدال ترمز ،موتور در حالت
آماده به کار باقی میماند.
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در گیربکسهای معمولی:
 گیربکس درحالت خالص باشد؛و
 پدال کالچ را رها کنید ،درصورتیکه چراغچشمک بزند به این معناست
هشدار
که پدال کالچ به اندازه کافی آزاد نشده است؛

و
 -سرعت خودرو کمتر از  )7 mph( 3 km/hاست.

برای همه خودروها:
هنگامیکه موتور در حالت آماده بهکار قرار میگیرد،
چراغ هشدار

در صفحه نمایشگر روشن

میشود.
حین توقف موتور تجهیزات خودرو به کار خود ادامه
میدهند.

حین عملکرد سیستم ،درصورتیکه موتور متوقف
شود ،با فشار دادن پدال کالچ ،موتور مجددا ً
روشن میشود.

پیش از ترک خودرو ،سوئیچ را در
موقعیت  offقرار دهید (به اطالعات
"روشن و خاموش کردن موتور" در
فصل  2مراجعه نمایید).
هنگامی که موتور در حالت آماده به
کار است خودرو را بیحرکت نگه دارید.
(چراغ هشدار
نمایشگر ظاهر میشود).

در صفحه

حین قرار داشتن موتور در حالت آماده
بهکار ،ترمز پارک برقی (بسته به مدل
خودرو) بهطور اتوماتیک درگیر نمیشود.
حین قرار داشتن موتور در حالت
آماده بهکار نیروی کمکی فرمان فعال
نمیشود.
حین قرار داشتن موتور درحالت آماده
بهکار سیستم کمکی پارک فعال
نمیشود.

عملکرد روشن و خاموش کردن ()2/4
جلوگیری از قرار گرفتن موتور در حالت
آماده به کار

در شرایط خاص مثل توقف در تقاطع (سیستم
فعال است) ممکن است با روشن نگه داشتن موتور
خیلی سریع آماده حرکت شوید.

گیربکس اتوماتیک:
بدون فشار دادن بیش از حد پدال ترمز ،خودرو را
بیحرکت نگه دارید.
گیربکس معمولی:
پدال کالچ را به سمت پایین فشار دهید.

شرایط برای قرار دادن موتور در حالت
آماده به کار

برای گیربکسهای اتوماتیک:
 پدال ترمز را رها کنید ،دنده را در موقعیت  Dیا Mقرار دهید یا،
 پدال ترمز را رها کنید ،دنده را در حالت  Nقرارداده و ترمز پارک را آزاد نمایید ،یا
 مجددا ً پدال ترمز را فشار دهید ،دنده را درموقعیت  Pیا  Nقرار داده ترمز پارک را درگیر
نمایید ،یا
 دنده را در موقعیت  Rقرار دهید یا، پدال گاز را فشار دهید یا، در حالت دستی ،اهرم تعویض دنده را به سمت +یا _ ببرید.
برای گیربکس معمولی:
 گیربکس را درحالت  Nقرار دهید و پدال کالچ رابه آهستگی فشار دهید ،یا
- The engine is in gear and the clutch

pedal is pressed right down.

توجه خاص :بسته به مدل خودرو ،حین قرار
داشتن موتور در حالت آماده به کار اگر سوئیچ را
در موقعیت  offقرار دهید ،چراغ هشدار
برای چند ثانیه در صفحه نمایشگر نمایش داده
میشود.

حین پرکردن سوخت ،موتور را خاموش نمایید.
(نه درحالت آماده به کار):
موتور را متوقف نمایید (به بخش "روشن و
خاموش کردن موتور" مراجعه نمایید).
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عملکرد روشن و خاموش کردن ()3/4
شرایط جلوگیری از حالت آماده به کار
موتور

شرایط زیر مانع استفاده موتور از حالت آماده به
کار میشود:

خودروهای مجهزبه کارت رنو:
 درب راننده باز باشد؛ -کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد.

برای همه خودروها:
 دنده عقب درگیر باشد؛ درب موتور بسته نشده باشد؛ دمای بیرون بسیار پایین یا باال است (کمتراز  0درجه سانتیگراد یا باالتر از  30درجه
سانتیگراد)؛
 باتری به اندازه کافی شارژ نداشته باشد؛ در صورت مجهز بودن به حالت "قفلچهارچرخ" (به بخش "گیربکس :چهارچرخ
محرک ( ")4WDدر بخش  2مراجعه نمایید)؛
 اختالف بین دمای داخلی و دستورالعملهایکنترل اتوماتیک هوا بسیار زیاد است؛
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-

کنترل فاصله پارک در حال عملکرد است؛
برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک،
شیب بیشتر از  12درصد است؛
عملکرد "دید واضح" فعال است (به اطالعات
"کنترل اتوماتیک هوا" در فصل  3مراجعه نمایید)؛
دمای موتور بسیار پایین است؛
ً
سیستم کنترل گازهای آالینده مجددا راهاندازی
میشود؛

یا
... -

در صفحه نمایشگر نمایش
چراغ هشدار
داده میشود ،و نشانگر این است که حالت آماده به
کار موتور در دسترس نیست.

حین انجام هرگونه عملیات در محفظه
موتور ،عملکرد روشن و خاموش کردن
را غیرفعال نمایید.

موارد خاص برای خودروهای مجهز به کارت
رنو

حین قرار داشتن موتور در حالت آماده بهکار
(ترافیک ،پشت چراغ قرمز و غیره) درصورتیکه
راننده کمربند خود را نبسته باشد و درب راننده
باز باشد یا روی صندلی خود نباشد ،سوئیچ در
موقعیت  offقرار میگیرد.
ترمز پارک کمکی بهطور اتوماتیک درگیر میشود.
برای فعالسازی و راهاندازی مجدد سیستم روشن و
خاموش کردن ،موتور را استارت بزنید (به اطالعات
"روشن و خاموش کردن موتور" در فصل  2مراجعه
نمایید).

حالت خاص در خودروهای مجهز به کلید

هنگامیکه موتور در حالت آماده بهکار قرار دارد
(ترافیک ،پشت چراغ قرمز و غیره) ،اگر خودرو را
ترک کنید ،صدای بیپ به شما هشدار میدهد که
موتور در حالت آماده بهکار قرار دارد و خاموش
نشده است.

عملکرد روشن و خاموش کردن ()4/4
ویژگیهای خاص روشن شدن مجدد موتور
تحت شرایط خاص ،به منظور تضمین امنیت و
آرامش شما ،موتور میتواند بهطور اتوماتیک مجددا ً
روشن شود.
این مورد در شرایط زیر رخ میدهد:
 دمای بیرون بسیار پایین یا باال است (کمتراز  0درجه سانتیگراد یا باالتر از  30درجه
سانتیگراد)؛
 عملکرد "دید واضح" فعال است (به اطالعات"کنترل اتوماتیک هوا" در فصل  3مراجعه
نمایید)؛
 باتری به اندازه کافی شارژ نداشته باشد؛ سرعت خودرو باالی ( )3 mph( 5 km/hدرسرازیری و غیره) باشد؛
 فشار دادن مکرر پدال ترمز یا سیستم ترمز موردنیاز است؛
 ...ویژگیهای خودروهای مجهز به کلید :برای
بعضی از این شرایط ،اگر درب جلو باز باشد،
روشن شدن مجدد موتور بهطور اتوماتیک ممنوع
است.

هربار که خودرو روشن شود این سیستم بهطور
اتوماتیک مجددا ً فعال میشود (به اطالعات "روشن
و خاموش کردن موتور" در فصل  2مراجعه نمایید).

نقص عملکردی

هنگامی که پیغام " "Check Stop & Startدر
صفحه نمایشگر ظاهر شد و چراغ هشدار  2که
در کلید  1تعبیه شده است روشن شود ،سیستم
غیرفعال میشود.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

عملکرد فعال و غیرفعال کردن

برای غیرفعال کردن عملکرد دکمه  1را فشار دهید.
پیغام " "Stop & Start deactivatedدر صفحه نمایشگر
ظاهر میشود و چراغ هشدار  2نیز روشن میشود.
با فشار دادن مجدد ،سیستم دوباره فعال میشود.
پیغام " "Stop & Start activatedدر صفحه
نمایشگر ظاهر میشود و چراغ هشدار  2تعبیه شده
در کلید  1نیز خاموش میشود.
توجه :با قرار داشتن موتور درحالت آماده به کار،
کلید  1را فشار دهید تا موتور بهطور اتوماتیک
روشن شود.

پس از اینکه موتور در حالت آماد ه
بهکار قرار گرفت ،حتی با وجود
خاموش کردن خودرو میتواند
مجددا ً روشن شود .پیش از ترک خودرو
شرایط را بررسی نمایید.
پیش از ترک کردن خودرو ،باید
سوئیچ را در موقعیت  offقرار دهید
(به "اطالعات روشن و خاموش
کردن موتور" مراجعه نمایید).
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مشخصات مخصوص مدل بنزینی
در شرايط عملكردي زير:
 رانندگي طوالنيمدت هنگاميكه چراغ هشدارپايين بودن سطح سوخت روشن است؛
 استفاده از بنزين سربدار؛ استفاده از سوخت يا افزودنيهاي روانکار كهمورد تأييد نميباشد.
يا نقص در عملكردهايي مانند:
 نقص سیستم احتراق ،تمام شدن سوختیا قطع و جدا شدن وایرها منجر به احتراق
ناقص و ریپ زدن موتور میشود؛
 افت قدرت،ممكن است دماي مبدل كاتاليست را بيش از حد
باال ببرد و کارآیی آن كاهش يابد ،يا باعث وارد
آمدن صدمات جبرانناپذيري به خودرو شود.

در صورتيكه متوجه هريك از اين نقصها شديد،
هرچه سريعتر به نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد.
با مراجعه منظم براي تعمير و نگهداري به
نمايندگيهاي مجاز از ايجاد چنين نقصهايي
جلوگیری نماييد.

مشكالت روشن شدن

به منظور جلوگيري از آسيب به مبدل كاتاليست،
بدون شناسايي و رفع نقص سیستم استارت (با
استفاده از دكمه استارت يا با هل دادن يا بكسل
كردن خودرو) تالش به روشن کردن موتور نکنید.
اگر نقص قابل شناسايي نميباشد ،اقدام به روشن
كردن موتور نکنید .با نمايندگيهاي مجاز تماس
حاصل نماييد.

از پارك يا روشن كردن خودرو در
جايي كه مواد قابل احتراق يا موادي
مثل شاخ و برگ و گیاهان در تماس
با سيستم اگزوز هستند خودداري نماييد.
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مشخصات مخصوص موتور دیزلی
دور موتور ديزلي

موتورهاي ديزلي داراي تجهيزات انژكتور ميباشند
كه از باال رفتن دور موتور صرفنظر از دنده انتخابي
جلوگيري ميكند.
درصورتيكه پيغام""Check antipollution system
در صفحه نمايشگر همراه با چراغهاي هشدار
ظاهر شد ،بدون اتالف وقت با
و
نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نماييد.
بسته به كيفيت سوخت ،حين رانندگي ممكن است
دود سفيدي بوجود آيد.
اين موضوع بهدليل تميز شدن اتوماتيك فيلتر ذرات
اگزوز بوده و روي عملكرد خودرو تأثيري ندارد.

اقدامات احتياطي در زمستان

براي جلوگيري از نقص در زمستان:
 اطمينان حاصل نماييد كه همواره شارژ باتري پراست.
 به منظور جلوگيري از تراكم بخار آب و جمعشدن آن در كف مخزن همواره باك سوخت را پر
نگه داريد.

تمام شدن سوخت

در صورتيكه مخزن كام ً
ال خالي شده باشد ،پس از

سوختگيري مجدد سيستم بايد دوباره راهاندازي
شود :به اطالعات بخش "مخزن سوخت" در فصل
 1پيش از روشن كردن موتور مراجعه نماييد.

از پارك يا روشن كردن خودرو در
جايي كه مواد قابل احتراق يا موادي
مثل شاخ و برگ و گیاهان در تماس
با سيستم اگزوز هستند خودداري نماييد.
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اهرم تعویض دنده
انتخاب دنده عقب
حلقه  2باید بلند شود تا توپی اهرم تعویض دنده،
دنده عقب را انتخاب نماید.
چراغهای دنده عقب به محض انتخاب دنده عقب و
قرار داشتن سوئيچ در موقیعت  onروشن میشوند.

اهرم تعویض دنده

خودروهای مجهز به گیربکس معمولی :به طرح
روی توپی اهرم تعویض دنده  1مراجعه کنید.
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک :به
اطالعات بخش "گیربکس اتوماتیک" در فصل 2
مراجعه نمایید.
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وارد شدن ضربه به زير خودرو (مثل
كشيده شدن روي زمين ،جدولهاي
برآمده و ديگر پوششهاي خيابان)
ممكن است سبب صدمه زدن به خودرو شوند
(تغيير شكل اكسل).
به منظور جلوگيري از هرگونه تصادف خودروي
خود را در نمايندگيهاي مجاز بازرسي نماييد.

ترمز پارک

ترمز پارک

آزاد کردن:
ترمز پارک  1را بهطور محکم فشار دهید.
چراغ هشدار قرمزرنگ در صفحه نمایشگر در
صورتیکه آن را آزاد نکرده باشید روشن میشود.
درگیر کردن:
ترمز پارک  1را بهطور محکم فشار دهید و بررسی
نمایید که خودرو متوقف شده است .چراغ هشدار
در صفحه نمایشگر روشن میشود.

اطمینان حاصل نمایید که حین
رانندگی ترمز پارک بهدرستی آزاد
شده باشد (نشانگر قرمز خاموش
میشود) ،در غیر اینصورت داغ شدن بیش از
حد یا آسیب ممکن است اتفاق بیفتد.
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ترمز پارک برقی ()1/3
عملکرد کمکی

توجه:
برای نشان دادن آزاد بودن ترمز پارک برقی صدای
بیپ شنیده و پیغام " "Apply parking brakeدر
صفحه نمایشگر ظاهر میشود:
 حین عملکرد موتور :هنگام باز بودن درب راننده؛ حین خاموش بودن موتور (مث ًال خاموش شدن
موتور) :باز بودن درب جلو.
در این موارد ،کلید  1را کشیده و آزاد کنید تا ترمز
پارک درگیر شود.

هنگامیکه موتور متوقف است ،سیستم کمکی
ترمز پارک ،خودرو را بدون حرکت نگه میدارد
(بهجز زمانیکه خودروی مجهز به عملکرد
حرکت و توقف ،در حالت آماد ه بهکار باشد) .به

بخش "روشن ،خاموش کردن موتور" و "عملکرد
حرکت و توقف" در بخش  2مراجعه نمایید.
در همه موارد ،بهطور مثال خاموش شدن موتور،
ترمز پارک بهطور اتوماتیک درگیر نمیشود.
حالت دستی باید مورد استفاده قرار بگیرد.
در بعضی مدلهای خاص برای بعضی کشورها،
عملکرد درگیری سیستم کمکی پارک فعال
نمیشود .به بخش "عملکرد دستی" مراجعه نمایید.

برای تأیید اینکه ترمز پارک برقی درگیر شده است

پیغام " "Parking brake onو چراغ هشدار
در صفحه نمایشگر ظاهر و چراغ هشدار  2در کلید
 1روشن میشود.
پس از اینکه موتور خاموش شد ،نشانگر  2چند
دقیقه پس از درگیر کردن ترمز پارک خاموش
میشود .هنگامیکه خودرو قفل میشود چراغ
هشدار
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خاموش میشود.

آزاد شدن ترمز پارک با نیروی کمکی
به محض روشن شدن موتور و گاز دادن ترمز آزاد
میشود.
پيش از ترك كردن خودرو ،درگير
بودن كامل ترمز پارک را بررسي
نمایيد .چراغ هشدار  2روي كليد 1
براي نشان دادن درگير
و چراغ هشدار
شدن ترمز پارک در صفحه نمايشگر روشن
ميشود اما هنگامي كه دربها قفل شوند
خاموش ميشود.

ترمز پارک برقی ()2/3
توقف كوتاه مدت

براي فعال كردن ترمز پارک برقی( ،هنگاميكه
پشت چراغ قرمز ايستادهايد يا توقف هنگاميكه
موتور روشن است و غيره) :دكمه  1را كشيده و
رها كنيد.
هنگامیكه خودرو مجددا ً حرکت کند ترمز پارک
آزاد ميشود.

عملكرد دستي

شما ميتوانيد بهطور دستي ترمز پارک را كنترل
نماييد.

درگير كردن ترمز پارک برقی
کلید  1را بكشيد .چراغ هشدار
صفحه نمايشگر روشن ميشود.

2

و

در

آزاد كردن ترمز پارک برقی
هنگاميكه سوئیچ در موقعیت  onاست ،پدال ترمز و
سپس کلید  1را فشار دهيد :چراغ هشدار  2و
خاموش ميشوند.

مشخصههای خاص مربوط به عملکرد
روشن و خاموش کردن :پیش از قرار
گرفتن موتور در حالت آماده بهکار،
درصورتیکه کمربند ایمنی راننده بسته نشده
باشد از درگیر بودن ترمز پارک اطمینان حاصل
نمایید.
در صفحه نمایشگر روشن
چراغ هشدار
میشود تا این موضوع را تأیید نماید.
خطر متوقف نبودن خودرو.

موارد خاص

براي به دست آوردن حداكثر تأثير ترمز پارک،
هنگام پارك در سراشيبي يا بكسل كردن ،کلید
 1را براي چند ثانيه بكشيد.
براي پارك كردن خودرو بدون درگير كردن ترمز
پارک برقی (براي مثال :اگر خطر يخزدگي وجود
دارد):
 حین عملکرد موتور ،با فشار دادن همزمانپدال ترمز و کلید  1موتور را متوقف نمایید
(در خودروهای مجهز به عملکرد خاموش
و روشن کردن روی حالت آماده بهکار قرار
ندهید)؛
 درحالت قرار داشتن در دنده یا درگیر بودناهرم تعویض دنده در موقعیت  ،Pپدال ترمز
را آزاد کرده و کلید  1را رها نمایید.
در خودروهای مجهز به عملکرد روشن و خاموش
کردن ،حین قرار داشتن موتور در حالت آماده
بهکار ،درصورتیکه راننده کمربند ایمنی خود را
نبسته باشد و درب راننده باز باشد یا صندلی خود
را ترک کند ،ترمز پارک برقی بهطور اتوماتیک
فعال میشود.
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ترمز پارک برقی ()3/3
مدل مجهز به گيربكس اتوماتيك

درصورت نمایان شدن پیغام

""Electric failure DANGER

یا " "Check battryبا فشار دادن
کلید  ،1پیش از خاموش شدن موتور ترمز
پارک برقی فعال میشود (در خودروهای
مجهز به گیربکس اتوماتیک خودرو در دنده
 Pقرار بگیرد).
خطر متوقف نشدن خودرو.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

در صورتيكه هيچ چراغي يا صدايي
ظاهر نشود ،نشانگر نقص در صفحه
نمايشگر ميباشد .اين بدان معني
است كه توقف خودرو ضروري ميباشد (به
محض اينكه قوانين ترافيكي اجازه داد).
از توقف صحيح خودرو اطمينان حاصل نموده
و با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل فرماييد.
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بنا به دليل ایمنی ،هنگامي كه درب راننده باز است يا
بهطور صحيح بسته نشده است و موتور روشن است
(براي جلوگيري از حركت خودرو هنگاميكه راننده
حضور ندارد) آزاد شدن اتوماتيك ترمز پارک غيرفعال
میشود .هنگامي كه راننده پدال گاز را فشار ميدهد
پيغام " "Release parking brake manuallyدر
صفحه نمايشگر ظاهر ميشود.

نقص عملکردی
 -درصورت وجود نقص ،چراغ هشدار

همراه با پیغام " "Check parking brakeدر
صفحه نمایشگر ظاهر میشود ،در بعضی موارد

ظاهر میشود.
چراغ هشدار
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
 درصورت وجود نقص در ترمز پارک برقی ،چراغهمراه با پیغام "Braking system
هشدار
" faultظاهر و صدای بیپ شنیده میشود .در

روشن میشود.
بعضی موارد چراغ هشدار
این پیغام نشانگر این است که به محض اینکه
شرایط ترافیکی اجازه داد باید خودرو را متوقف
نمایید.

هرگز خودرو روشن را بدون قرار
دادن دسته دنده در موقعيت P
(پارك) ترك نکنید .به اين دليل كه،
هنگاميكه خودرو بيحركت ،موتور روشن و
دنده درگير است اگر پدال گاز فشار داده شود
احتمال حرکت کردن خودرو وجود دارد.
خطر تصادف وجود دارد.

با درگير كردن دنده يك (گيربكس
معمولي) يا موقعيت ( Pپارك)
(گيربكس اتوماتيك) مانع حركت
خودرو شويد .اگر در سراشيبي پارك میکنید
خودرو را با قرار دادن مانع متوقف نمایید.

توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()1/5
اندازهگیری مصرف سوخت براساس مقررات
استانداردی است که برای همه تولیدکنندگان
یکسان است و این امر خودرو را قادر میسازد تا با
خودرویی دیگر مقایسه شود .مصرف در زمان واقعی
به شرایط استفاده از خودرو ،تجهیزات نصب شده
و نوع رانندگی بستگی دارد .برای مصرف سوخت
مطلوبتر به موارد زیر توجه نمایید.
بسته به مدل خودرو عملکردها و نشانگرهای زیر
شما را قادر میسازد تا مصرف سوخت را کاهش
دهید:
 دور موتور؛ نشانگر تعویض دنده؛ نشانگر حالت رانندگی؛ ثبتاطالعاتسفرورانندگیاقتصادی()eco-drivingاز طریق صفحه نمایش چندرسانهای؛
 حالت رانندگی اقتصادی (.)ECOدرصورت مجهز بودن خودرو به سیستم مسیریاب
اطالعات اضافی فراهم میشود.

صفحه نمایشگر

اطالعات نمایش داده شده براساس انتخاب روش
سفارشیسازی صفحه نمایشگر در صفحه نمایش
چندمنظوره قابل سازماندهی و سفارشیسازی است.

دور شمار با محدوده ECO 1
رانندگی در محدوده  ECOبه شما کمک میکند
که تحت اغلب شرایط مصرف سوخت بهینه داشته
باشید.

نشانگر تعویض دنده 2
بسته به مدل خودرو ،برای به دست آوردن سطح
بهینه مصرف سوخت ،چراغ هشدار در صفحه
نمایشگر روشن میشود تا به شما اطالع دهد که
بهترین زمان برای تعویض دنده است:
یا  : +به دنده باالتر بروید.
یا  : -به دنده پایین بروید.
درصورت پیروی از این نشانگر میتوانید مصرف
سوخت خود را کاهش دهید.
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توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()2/5

نشاگر حالت رانندگی 3
نشانگر  ،3حالت رانندگی در زمان واقعی را به شما
اطالع میدهد .عالمتهایی (به شکل گلبرگ) در
نشانگر  3وجود دارد.
وجود عالمتهای بیشتر در نشانگر  3به معنای
رانندگی اقتصادی و بهتر شما میباشد.
در صورتی که مرتباً این عالمت را ببینید مصرف
سوخت کاهش مییابد.
برای فعال /غیرفعال کردن نشانگر سبک رانندگی،
دستورالعملهای سیستم چندرسانهای را ببینید.
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صفحه نمایش چندمنظوره
ثبت اطالعات سفر
هنگامیکه موتور در موقعیت  offقرار میگیرد ،در
صفحه نمایش  "Journey record" 4نمایش داده
میشود .میتوانید اطالعات مربوط به سفر را مشاهده
نمایید.

این نشانگر شامل:
 متوسط مصرف سوخت؛ مایل /کیلومتر پیموده شده در سفر؛ مایل /کیلومتر ذخیره شده.این نشانگر مربوط به رانندگی بدون مصرف
سوخت است( .گاز دادن یا برداشتن پا از روی
پدال گاز).
نسبت کلی از  0تا  100نمایش داده میشود تا به
عملکرد رانندگی اقتصادی دسترسی داشته باشد.
نسبت باالتر ،مصرف سوخت پایینتر است.
رانندگی اقتصادی عملکرد شما را بهبود میبخشد.
با ذخیره کردن اطالعات سفر ،میتوانید عملکردهای
خودرو را بین چندین سفر و سایر کاربرهای خودرو
مقایسه نمایید.
برای اطالعات بیشتر به دستورالعملهای سیستم
چندرسانهای مراجعه نمایید.

توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()3/5

حالت اقتصادی ECO

حالت  ECOعملکردی است که مصرف سوخت
شما را بهینه میسازد و براساس سیستمهای
مصرفی خاصی در خودرو (بخاری ،تهویه مطبوع،
نیروی کمکی فرمان و غیره) و در فعالیتهای
رانندگی (گاز دادن ،تعویض دنده ،کروزکنترل و
غیره) عمل میکند.
با محدود کردن گاز دادن در سفرهای شهری قادر
خواهید بود که در مصرف سوخت صرفهجویی
کنید .با محدودکردن تهویه مطبوع و بخاری شما
قادر خواهید بود که در مصرف سوخت صرفهجویی
کنید بدون اینکه تاثیری در سطح راحتی شما
داشته باشد.
فعال کردن عملکرد
این عملکرد فعال میشود:
 با فشار دادن کلید .4 بسته به مدل خودرو ،از منوی مسیریاب درصفحه نمایش چندرسانهای (به اطالعات
دستورالعملهای چندرسانهای مراجعه نمایید).

لغو کردن عملکرد
کلید  4را فشار دهید.

در صفحه نمایشگر خاموش
چراغ هشدار
میشود تا غیرفعال شدن عملکرد را تأیید کند.

حین رانندگی ،به منظور بهبود عملکرد موتور
میتوانید بهطور موقتی حالت رانندگی اقتصادی
( )ECOرا لغو نمایید.
برای انجام این کار ،پدال گاز را بهشدت فشار دهید.
هنگامیکه فشار پدال گاز را کمتر نمایید حالت
 ECOمجددا ً فعال میشود.

در صفحه نمایشگر روشن
چراغ هشدار
شده تا عملکرد را تأیید نماید.
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توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()4/5
-

توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی

عملکرد
 به جای گرم کردن موتور درحالیکه خودروبیحرکت است ،در چند کیلومتر اولیه به
آهستگی رانندگی کنید تا موتور به دمای
عملکرد عادی برسد.
 رانندگي در سرعت باال باعث باال رفتن هزينههايخودرو ميشود.
 رانندگي با تغيير سرعتهاي متوالي باعث باالرفتن مصرف سوخت ميشود .با فشار سبك
پاي راست رانندگي نماييد.
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-

در هنگام تعویض دنده از باال بردن بیش از حد
دور موتور خودداری نمایید.
همواره از باالترین دنده ممکن استفاده نمایید.
از افزايش سرعت ناگهاني خودداري نماييد.
حتياالمكان كمتر ترمز بگيريد .در صورت
پيشبيني مانعي در جلو ،به راحتي با كم كردن
سرعت از ترمزگيري جلوگيري نماييد.
در سرباالييها سعی نکنید که خودرو را با
سرعت قبلی برانید و سرعت را نسبت به
زمانیکه روی سطح صاف بودهاید افزایش دهید.
به جای این عمل پای خود را در همان وضعیت
قبلی روی پدال گاز نگه دارید.
در خودروهاي مدرن نيازي به فشار دادن كالچ و
پدال گاز قبل از خاموش كردن موتور نميباشد.

 رانندگی در آب و هواي نامناسب ،جادههاي آبگرفته:
در جادههای آب گرفته هنگامی که آب باالتر
از لبه پایینی سپر شما میباشد رانندگی
نکنید.

ممانعت از عملكرد راننده
از کفپوش مناسب خودرو در سمت
راننده استفاده نماييد .اجزاي پيش
نصب (گیرهها) را متصل و مناسب بودن آن را
بهطور منظم بررسي نماييد .از قرار دادن يك
کفپوش روي ديگري خودداري نماييد.
خطر تداخل با عملكرد پدالها وجود دارد.

توصیههای رانندگی ،رانندگی اقتصادی ()5/5
 خودروهاي مجهز به ايركانديشن ،باال رفتنمصرف سوخت عادي است (بهخصوص در
شرايط جادههاي درونشهري) .در خودروهاي
مجهز به ايركانديشن دستي در صورت عدم
نياز ،آن را خاموش نماييد.
توصيههايي براي كاهش مصرف سوخت و
نگهداري از محيط زيست:

الستيكها
 الستيكهاي كمباد مصرف سوخت را افزايشميدهند.
 بهترین فشار باد الستیک برمبنای سرعت برایبهینه کردن مصرف سوخت که در کناره درب
راننده وجود دارد را انتخاب نمایید (به اطالعات
بخش "فشار باد الستیک" در فصل  4مراجعه
نمایید).
 استفاده از الستيكهاي تأييد نشده مصرف سوخترا افزايش ميدهد.

توصيههاي كاربردي
 همواره از حالت رانندگی اقتصادی ( )ECOاستفادهنمایید.
 استفاده از وسایل برقی یک نوع مصرف سوختاست؛ در صورت عدم نياز به اجزاي الكتريكي،
آنها را خاموش نماييد با این وجود (ایمنی
اولیه) ،اگر ديد نامناسب است چراغها را روشن
نماييد ("ديدن و ديده شدن").
 از دريچههاي هوا استفاده نماييد .رانندگي باشیشههای پایین در سرعت )mph 60( 100km/h
مصرف سوخت را تا  ٪4افزايش ميدهد.
 هرگز برای جلوگیری از پاشیدن سوخت بهبیرون ،سوخت را تا لبه باک پر نکنید.

-

در صورتيكه خودرو در آفتاب پارك است،
دربها را براي چند لحظه باز كنید تا پيش از
روشن كردن موتور هواي گرم خارج شود.
باربند خالي را روي خودرو نبنديد.
بهتر است براي اشياء بزرگ و حجيم از يدككش
استفاده نماييد.
براي يدك كشيدن كاروان از بادشكن استفاده
و آن را بهطور صحيح تنظيم نماييد.
در مسافتهای کوتاه با توقفهای طوالنی از
خودرو استفاده نکنید زیرا هیچگاه موتور به
دمای عادی عملکردی خود نمیرسد.
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توصیههای ضد آلودگی و نگهداری
خودروي شما با تمامي قوانین تا سال  2015که
مربوط به بازيافت و بازيابي خودرو تا پايان عمر
مفيد خود است ،مطابقت دارد.
بعضي از اجزاي خودروي شما برای تسهيل در
بازيافت طراحي شده است.
اين اجزا به راحتي قابل جدا كردن هستند،
بنابراين كارخانههاي بازيافت آنها را بازيافت
مينمايند.
مزيت طراحي اين خودرو ،مصرف متعادل سوخت
و پيش تنظيمات ميباشد و اين خودرو با قوانين
كنوني ضد آلودگي مطابقت دارد.
توليدكنندگان سعي در كاهش آلودگي گازهاي
خروجي اگزوز و ذخيره انرژي را دارند .اما
مسئوليت مصرف سوخت خودروي شما و سطح
گازهاي آلودهكننده به عهده شما ميباشد.
از مصرف بهينه و استفاده درست خودرو اطمينان
حاصل نماييد.
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تعمير و نگهداري

به خاطر داشته باشيد كه عدم توجه به قوانين
ضد آلودگي باعث برخورد قانوني با مالك خودرو
ميشود.
عالوه بر اين ،جايگزين كردن موتور ،سيستم منبع
سوخت يا اجزاي اگزوز با اجزاي ديگر به جز قطعات
اوليه توليد شده توسط سازندگان ،ممكن است
عملكرد خودروي شما را تغيير دهد و با قوانين ضد
آلودگي مطابقت نداشته باشند.
خودروي خود را در نمايندگيهاي مجاز براساس
قوانين برنامه تعمير و نگهداري بازرسي نمایید:
نمايندگيها به تمام امكانات الزم براي اطمينان از
تعميرات متناسب با استانداردهاي اوليه دسترسي
دارند.

تنظیمات موتور

 فیلتر هوا ،فیلتر سوخت :اجزای مسدود شدهعملکرد را کاهش میدهند .این اجزاء باید تعویض
شوند.
 -دور آرام :نیاز به تنظیم ندارد.

سيستم بررسي گازهاي خروجي

سيستم بررسي گازهاي خروجي هرگونه نقص در
عملكرد سيستم ضدآلودگي خودرو را شناسايي
ميكنند.
اگر اين سيستم داراي نقص فني باشد ،ممكن است
مواد سمي را در هوا آزاد كند يا سبب آسيبديدگي
شود.
در صورتيكه نقصي در سيستم وجود داشته باشد با
قرار گرفتن سوئیچ در موقعيت  onاين چراغ هشدار

در صفحه نمايشگر ظاهر ميشود:
این چراغ هشدار روشن و هنگاميكه موتور استارت
میخورد خاموش ميشود.
 در صورتيكه بهطور مداوم روشن بماند بانمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نماييد؛
 در صورتيكه اين چراغ چشمك بزند ،دور موتوررا كم كرده تا چشمك زدن چراغ متوقف شود .با
نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نماييد.

محیط زیست
خودروي شما با در نظر گرفتن اصول زیست
محیطی در حین تولید ،استفاده ،تمام طول مدت و
پایان عمر مفید خود طراحی شده است.
اين تعهد توسط كارخانه سازنده با عالمت eco2
مشخص شده است.

سازنده

خودروي شما در كارخانهاي كه مطابق با سياستهاي
كاهش تأثيرات محيط اطراف روي محيط زيست
است (كاهش مصرف آب و سوخت ،آلودگيهاي
بصري و صوتي ،گازهاي خروجي و هدر دادن آب؛
ذخيره و مصرف مجدد آب) تولید شده است.

گازهاي خروجي

خودروي شما طوري طراحي شده است كه كمترين
مقدار گازهاي گلخانهاي ( )CO2را در حين استفاده
توليد نمايد و مصرف سوخت كمتري داشته باشد
(مث ً
ال  140g/kmمعادل  5/3لیتر در  100کیلومتر
براي خودروهاي ديزلي).
خودروهاي شركت رنو همچنين مجهز به سيستم
فيلتر مخصوصي است كه شامل مبدل كاتاليست،
سنسور اكسيژن و فيلتر كربن فعال است (آخرين
مورد از بخار آزادشده سوخت در هواي آزاد جلوگيري
ميكند).
در بعضی خودروهای دیزلی خاص ،این سیستم
دارای یک فیلتر ذرات است که حجم ذرات خروجی
را کاهش میدهد.

لطف ًا در جهت حفظ محيط زيست همکاری
نماييد

 در انتهاي عمر مفيد خودرو ،براي اطمينان ازبازیافت بايد آن را به مراكز مجاز اسقاط بفرستيد.
 در همه موارد ،مطابقت با قوانين محلي الزامياست.

بازيافت

خودروي شما  85درصد قابل بازيافت و  95درصد
قابل بهبود است.
به منظور دستيابي به اين اهداف بسياري از اجزاي
خودرو طوري طراحي شده است كه قابل بازيافت
هستند .اين اجزا و ساختارها طوري طراحي شدهاند
كه قابل جدا كردن و بازيافت توسط متخصصان
باشند.
به منظور حفظ منابع مواد خام ،اين خودرو از مواد
بازيافتي و پالستيك ها يا مواد تجديد شدني تشكيل
شده است (مواد گياهي یا حيواني مثل كتان و پشم).

 اجزاي كهنه و قديمي را در راستاي تعمير ونگهداري خودرو تعويض نمايید (باتري خودرو،
فيلتر روغن ،فيلتر هوا ،باتريها و غيره) و ظروف
روغن (خالي يا پر) بايد از طريق سازمانهاي
مخصوصي جدا شوند.
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سیستم تشخیص فشار باد الستیک ()1/3
تنظيم مجدد فشار استاندارد باد الستيكها

در صورتيكه خودرو مجهز به اين سيستم باشد،
این سيستم فشار باد الستيك را بررسي ميكند.

اين موارد بايد انجام گيرد:
 هنگاميكه فشار باد استاندارد الستيك برايوفق دادن با شرايط نياز به تغيير دارد (خالي،
حمل بار ،رانندگي در بزرگراه و غيره)؛
 پس از جابهجا كردن چرخها (اين مورد توصيهنميشود)؛
 پس از تعويض چرخها.پس از سرد بودن الستيكها فشار باد آنها بايد
اندازهگيري شود.
فشار باد الستيكها بايد به نوع كاربرد كنوني هماهنگ
باشد (خالي ،بار ،رانندگي در بزرگراه و غيره).

اصول عملكردي

هر چرخ (به جزء چرخ زاپاس) داراي يك سوپاپ
باد الستیک است كه در فواصل معینی ،فشار باد
الستيكها را اندازهگيري ميكند.
اين سيستم در نمايشگر  1داخل خودرو از كافي
بودن باد الستيكها و يا كم بودن باد و نشتي آن
خبر ميدهد.
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درصورتیکه خودروی شما مجهز به سیستم
مسیریاب میباشد میتوانید با استفاده از صفحه
نمایش چندمنظوره  3تنظیمات مجدد را انجام
دهید.
در منو " "Tyre pressure" ،"Vehicleرا انتخاب
نمایید.

تنظیم مجدد

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت :on

 دکمه  2را بهطور مکرر و مختصر فشار دهیدتا فشار باد الستیک ،بسته به مدل خودرو
" "Tyre pressureانتخاب شود؛
 دکمه  2را (برای حدود سه ثانیه) فشار داده و نگهدارید تا مجددا ً تنظیم شود .الستیکی که چشمک
میزند به همراه پیغام "  "Learning TP initiatedو
سپس "  "Tyres location in progressنشانگر این
است که درخواست تنظیم مجدد تأیید شده است.
پس از چندین لحظه رانندگی تنظیم مجدد انجام
میشود.
اگر تنظیم مجدد همراه با سفرهای کوتاه باشد
پیغام " "Tyres location in progressدر شروع
مجدد بعدی نمایش داده میشود.
توجه
فشار باد استاندارد نباید کمتر از مقدار توصیه شده
که در قاب درب مشخص شده است باشد.

سیستم تشخیص فشار باد الستیک ()2/3
« پنچری »

چرخ  ،Bبه رنگ قرمز همراه با چراغ هشدار 4
روشن میشود ،پیغام " "Punctureظاهر
و صدای بیپ شنیده میشود.
ظاهر
این پیغام همراه با چراغ هشدار
میشود و نشانگر این است که چرخ پنچر یا به
شدت کم باد شده است .آن را تعویض کرده یا
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید .در
صورت کمباد بودن فشار باد را افزایش دهید.

"سنسورهای بررسی فشار باد الستیک"
نمايشگر

در صفحه
نمايشگر  1و چراغ هشدار 4
نمايشگر نقص در فشار باد الستيك را به شما اطالع
ميدهد (پنچری الستیک ،سوراخ شدن الستيك،
نقص سيستم و غيره).
به معناي
چراغ هشدار
توقف فوري براي ايمني مالك خودرو
ميباشد .به محض اينكه شرايط
ترافيكي اجازه داد توقف نماييد.

« تنظیم فشار باد الستیک »
چرخ  Bنشان داده شده ،به رنگ نارنجی همراه با

روشن میشود و پیغام
چراغ هشدار 4
" "Adjust tyre pressureنمایش داده میشود و
نشانگر این است که باد الستیک خالی شده است.
درصورت نیاز فشار باد الستیک هر چهار الستیک
را زمانیکه سرد هستند مجددا ً تنظیم نمایید.

چراغ هشدار 4

خاموش میشود.

پس از چند لحظه رانندگی

چرخ  Aمحو میشود ،چراغ هشدار 4

برای چند ثانیه چشمک میزند سپس روشن باقی
میماند و پیغام ""Check tyre pressure sensors
ظاهر میشود.
ظاهر
این پیغام همراه با چراغ هشدار
میشود و نشانگر این است که حداقل یکی از
چرخها مجهز به سنسور نمیباشد (مث ً
ال چرخ
زاپاس) .در غیر اینصورت با نمایندگی مجاز
تماس حاصل نمایید.

كاهش ناگهاني فشار باد الستيك (ترکیدن و غيره) قابل شناسايي توسط سيستم نميباشد.
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سیستم تشخیص فشار باد الستیک ()3/3
"محل نقص الستیک"
حین رانندگی اگر یک یا چند چرخ مجهز به
سنسور ،توسط کارت رنو شناسایی نشود این
پیغام " "Tyres location failureظاهر میشود.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

تنظیم مجدد فشار باد الستیک

فشار باد الستيكها هنگامي كه سرد هستند بايد

تنظيم شوند (لطفاً به اطالعات برچسب واقع در
كناره درب راننده مراجعه نماييد) .در صورتیکه
فشار باد الستیک هنگامی که سرد هستند چک
نشود ،توصیه میشود فشار باد الستیکها ،اندازه
 0/2تا  0/3بار ( )3PSIزیاد شود.

هرگز باد الستيك داغ را خالی نکنید.

تعويض چرخ /الستيك

اين سيستم نيازمند تجهيزات خاص ميباشد (چرخها،
الستیکها ،سنسورها و غيره).
به اطالعات بخش "الستیکها" در فصل  5مراجعه
کنید.
براي تعويض الستيكها و پيدا كردن تجهيزات
مطابق با سيستم با نمايندگيهاي مجاز تماس
حاصل نماييد :استفاده از هرگونه تجهيزات ديگر به
عملكرد صحيح سيستم يا سنسور آسيب ميرساند.

چرخ زاپاس اضطراري

در صورتيكه خودرو مجهز به چرخ زاپاس اضطراري
باشد اين چرخ فاقد سنسور است.

وسایل تعمیر الستیک و کیت پنچرگیری

به دلیل اینکه سوپاپها بهطور ويژه طراحی شدهاند،
تنها از تجهيزات تاييد شده توسط شبکه ارتباطی ما
استفاده نمایید .به اطالعات بخش "کیت پنچرگیری"
در فصل  5مراجعه کنید.

تعويض چرخها
ممکن است سيستم بسته به نوع
استفاده از چرخ جديد و فشار تشخيص
داده شده چند دقيقه طول بكشد تا فشار باد را
شناسایی کند؛ فشار باد الستيك را پس از هرگونه
عمليات بررسي نماييد.

اين عملكردها ،كمكهاي اضافي هنگام
شرايط بحراني رانندگي است.
هرچند كه ،اين عملكردها جايگزيني
برای عملكرد راننده نيستند .فشار باد الستیکها
از جمله چرخ زاپاس را هر ماه بررسی نمایید.

2-30

ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()1/9
( ABSسيستم ترمز ضد قفل)

بسته به مدل خودرو شامل موارد زیر میباشد:
 ( ABSسيستم ترمز ضدقفل)؛ ( ESCكنترل پايداري الكتريكي) با کنترل کمفرمانی و كنترل كشش؛
 ترمز کمکی اضطراری؛ ترمز اضطراری فعال؛ -سیستم کمکی شروع به حرکت در سرباالیی.

اين عملكردها ،كمكهاي اضافي
هنگام شرايط بحراني رانندگي است،
عملكرد خودرو را كنترل كرده تا با
شرايط رانندگي سازگار شود.
هرچند كه ،اين عملكردها جايگزيني برای
عملكرد راننده نيستند .اين عملكردها محدوديت
خودرو را افزايش نميدهند و نبايد مشوقي
براي رانندگي با سرعت باال باشند .بنابراين اين

عملكردها تحت هيچ شرايطي جايگزينی براي
مسئوليت راننده نيستند (راننده همواره بايد
براي بروز حوادث ناگهانی كه ممكن است حين
رانندگي اتفاق بيفتد آماده باشد).

تحت شرايط ترمزگيري سخت ،سيستم  ABSاز
قفل شدن چرخها جلوگيري ميكند و به كنترل
مسافت ترمزگيري و كنترل خودرو كمك ميكند.
تحت اين شرايط ،ميتوانید خودرو را براي
جلوگيري از برخورد با مانع هنگام ترمزگيري
كنترل نماييد .عالوه بر اين ،اين سيستم فاصله
توقف را به ويژه در جادههایي با شرايط سخت
(جادههاي خيس و غيره) افزایش ميدهد.
هربار كه سيستم فعال شود شما لرزشی در
پدال ترمز حس خواهيد كرد ABS .به هيچوجه
عملكرد فيزيكي خودرو مربوط به سطح جاده
را بهبود نميبخشد .پيروي از قوانين رانندگي،
ضروري ميباشد (مثل رانندگي در مسافت
مطمئنه از خودروي جلويي و غيره).

در مواقع اضطراري ،پدال ترمز را محكمتر
و مداوم فشار دهيد .نيازي به پمپ كردن

(پدال زدن) مجدد نيست ABS .نيروي وارده
به سيستم ترمز را تعديل ميكند.
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ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()2/9
نقص عملكردی:
در صفحه نمايشگر
و
در كنار پيغام " "Check ABSو "Check
" braking systemو " "Check ESCظاهر
ميشوند ABS :و  ESCو ترمز كمكي اضطراري
غيرفعال هستند ،ولی همواره ترمز فعال است.
در
و
،
،
كنار پيغام " "Braking system faultدر صفحه
نمايشگر ظاهر ميشوند .نشانگر نقص در
سيستم ترمز ميباشد.

در هر صورت ،با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل
نماييد.

به این
چرا غ هشدار
معناست که باید برای ایمنی خود
پس از اینکه شرایط جاده اجازه داد
خودرو را متوقف نمایید ،موتور را خاموش کنید
و مجددا ً روشن نکنید .با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نمایید.
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سيستم ترمز خودروي شما تا حدودي
مؤثر است .ولي به هرحال ترمزگيري
ناگهاني بسيار خطرناك است و توقف
خودرو ،به محض اينكه شرايط ترافيكي اجازه داد
الزامي ميباشد.
با نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نماييد.

ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()3/9
كنترل پايداري الكتريكي  ESCبا کم
فرمانی و كنترل كشش

كنترل پايداري الكتريكي ESC
اين سيستم به حفظ كنترل خودرو در شرايط
بحراني به شما كمك خواهد كرد (جلوگيري از
برخورد با مانع ،كنترل فرمان در پيچ و غيره).
اصول عملكردي
سنسوري در غربيلك فرمان وجود دارد كه مسير
انتخابي توسط راننده را تشخيص ميدهد.
ديگر سنسورها در تمام خودرو مسير واقعي حركت
را اندازهگيري ميكنند.
اين سنسور جهت انتخاب شده توسط راننده را با
جهت حركت واقعي خودرو مقايسه كرده و در
صورت نياز با كنترل ترمز روي چرخي خاص و /يا
قدرت موتور مسير را تصحیح ميكند .در صورتيكه
روي
سيستم درگير باشد چراغ هشدار
صفحه نمايشگر چشمك ميزند.

م فرمانی
کنترل ک 
اين سيستم عملكرد  ESCرا در مورد کنترل فرمان،
بهینهسازی میکند (سر خوردن اکسل جلوی خودرو).
كنترل كشش
اين سيستم به محدود كردن هرزگرد چرخها و
كنترل خودرو هنگام شتابگيري يا كاهش سرعت
كمك ميكند.

نقص عملكردی
هنگاميكه سيستم نقصي را در عملكرد شناسايي
ميكند ،پيغام " "Check ESCو چراغ هشدار
در صفحه نمايشگر ظاهر
و
ميشود.
در اين حالت ESC،غيرفعال ميشود .با نمايندگيهاي
مجاز تماس حاصل نماييد.

اصول عملكردي
با استفاده از سنسور چرخ ،اين سيستم سرعت
چرخها را در تمام مدت كنترل كرده و چرخش
آنها را نيز كنترل مينمايد .در صورتيكه يك چرخ
شروع به لغزش نمايد ،سيستم بهطور اتوماتيك ترمز
ميكند تا نيروي محرك چرخ با میزان چسبندگی
سازگار شود.
اين سيستم همچنين دور موتور در دسترس چرخها
را مستقل از فشار وارد شده در پدال گاز تنظيم
ميكند.
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ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()4/9
سیستم كنترل كشش ،ايمني اضافي را فراهم
ميكند .توصيه ميشود هنگامیکه این عملکرد
غیرفعال است رانندگي نکنید .با فشار دادن مجدد
کلید  1آن را اصالح كنيد.
توجه :عملكرد ،بهطور اتوماتيك زمانيكه سوئيچ
در موقعيت  onقرار ميگيرد يا زمانيكه سرعت
تقريباً از  )24mph( 40km/hبيشتر باشد ،دوباره
فعال میشود.

سيستم ترمز كمكي اضطراری

غيرفعال كردن عملكرد
(بسته به مدل خودرو)
در بعضي از موارد (رانندگي در جادههاي خيس:
برفي ،گلي و غيره يا رانندگي با زنجيرچرخ)،
ممكن است سيستم نيروي خروجي موتور را،
جهت محدود كردن هرزگرد چرخ ها كاهش دهد.
در صورت عدم نياز ،ممكن است با فشار دادن
کلید  1این عملكرد غيرفعال شود.
پيغام " "TRACTION CONTROL OFFبراي
اطالع دادن به شما در صفحه نمايشگر ظاهر ميشود.
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اين سيستم مكمل  ABSميباشد و به كاهش فاصله
توقف خودرو كمك ميكند.

اصول عملكردي
اين سيستم براي تشخيص موقعيت ترمز اضطراري
ميباشد .در اين حالت ،ترمز كمكي بالفاصله،
حداكثر توان را بهكار گرفته و ممكن است ABS
را فعال نمايد .ترمز  ABSتا زمانيكه پدال ترمز را
فشار دهيد فعال است.
روشن شدن چراغهاي هشدار خطر
بسته به مدل خودرو ،در صورت كاهش ناگهاني
سرعت ،اين چراغها روشن میشوند.

اين عملكردها ،كمكهاي اضافي
هنگام شرايط بحراني رانندگي است،
عملكرد خودرو را كنترل كرده تا با
شرايط رانندگي سازگار شود.
هرچند كه ،اين عملكردها جايگزيني برای عملكرد
راننده نيستند .اين عملكردها محدوديت خودرو
را افزايش نميدهند و نبايد مشوقي براي رانندگي

با سرعت باال باشند .بنابراين اين عملكردها تحت
هيچ شرايطي جايگزين براي مسئوليت راننده
نيستند (راننده همواره بايد براي بروز حوادث
ناگهانی كه ممكن است حين رانندگي اتفاق بيفتد
آماده باشد).

ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()5/9
در صورت فشار دادن پدال ترمز و شناسایی بروز
تصادف ،نیروی ترمز افزایش مییابد.
درصورتیکه راننده قادر به نشان دادن عکسالعمل
به این هشدار نباشد ،سیستم ترمزها را فعال میکند.

ترمز اضطراری

با استفاده از سنسور  ،2سیستم فاصله جسمی که
در جلو قرار گرفته است را محاسبه میکند و در
صورت وجود خطر تصادف از جلو به راننده هشدار
میدهد .راننده برای جلوگیری از بروز تصادف
میتواند ترمز کند.
توجه :از مسدود نبودن سنسور ( 2کثیفی ،گل،
برف و غیره یا توسط تجهیزات جانبی مثل گارد)
اطمینان حاصل نمایید.

عملکرد
حین رانندگی (سرعت بین  30 km/hتا 140 km/h
( 20 mphو  ،))85 mphدر صورت احتمال بروز
تصادف با خودروی جلویی ،چراغ هشدار  3در صفحه
نمایشگر به رنگ قرمز روشن شده و صدای بیپ شنیده
میشود.
این سیستم تنها خودروهایی که در مسیر
مشابه قرار دارند را شناسایی میکند .سیستم
قادر به تشخیص موتورسیکلتها نیست زیرا
تشخیص مسیر آنها دشوار است.
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ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی (( )6/9ممکن است خودروی تحویلی فاقد آپشن  Driving Assistanceو  Active brakingباشد)
کلید  6 OKرا مجددا ً فشار دهید تا عملکرد فعال
یا غیرفعال شود:
عملکرد فعال است

عملکرد غیرفعال است

هنگامیکه سیستم غیرفعال است چراغ هشدار
در صفحه نمایشگر ظاهر میشود .هربار
که سوئیچ در موقعیت  onقرار بگیرد سیستم دوباره
فعال میشود.

فعال /غیرفعال کردن سیستم
برای خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب
در صفحه نمایش چندمنظوره  4منوی "،"Vehicle
" "Driving assistanceو " "Active brakingو
سپس " "OFFیا " "ONرا انتخاب نمایید.

از طریق دکمه  5میتوانید به منوی "Driving
دسترسی پیدا کنید.
"assistance
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برای خودروهای فاقد سیستم مسیریاب
 هنگامیکه خودرو بیحرکت است ،کلید 6 OKرا فشار داده و نگه دارید تا وارد منو شوید.
 مکررا ً کنترل  7را به طرف باال و پایین فشاردهید تا وارد منوی ""Driving assistance
شوید .کلید  6 OKرا فشار دهید.
 مکررا ً کنترل  8را به طرف باال و پایین فشاردهید تا وارد منوی " "Active brakingشوید.
کلید  6 OKرا فشار دهید.

شرایط فعال نشدن سیستم
سیستم فعال نمیشود:
 هنگامیکه اهرم تعویض دنده در حالت خالصباشد؛
 هنگامیکه ترمز پارک فعال باشد؛ هنگام دور زدن؛ در خودروهای چهارچرخ محرک ،زمانیکهمدیریت پایداری الکترونیکی ( )ESCبا کنترل
کم فرمانی و کنترل کشش غیرفعال است (به
بخش "برنامهریزی پایداری الکترونیکی (")ESC
با کم فرمانی و کنترل کشش مراجعه نمایید).
چراغ هشدار

روشن میشود.

ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()7/9
نقص عملکردی
هنگامیکه سیستم نقصی شناسایی میکند ،چراغ
در صفحه نمایشگر روشن و پیغام
هشدار
" "Active braking disconnectedنمایش داده
میشود:
دو احتمال وجود دارد.
 سیستم بهطور موقت مختل شده است (برایمثال :رادار توسط گل ،کثیفی ،برف و غیره
مسدود شده است) .در این حالت خودرو را پارک
کرده و موتور را خاموش نمایید .محل شناسایی
رادار را تمیز کنید .در استارت بعدی موتور چراغ
هشدار و پیغام خاموش میشوند.
 در غیراینصورت ،این موضوع ممکن است بهدالیل دیگر باشد؛ با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصل نمایید.

ترمز اضطراری
این عملکرد کمک اضافی رانندگی است .هرچند که این عملکردها جایگزین مناسبی برای
عملکرد و توجه راننده نیستند ،راننده باید همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشد.

سرویس /تعمیر سیستم
 در صورت بروز ضربه ،ممکن است زاویه سنسور تغییر کند و آن را تحت تأثیر قرار دهد .عملکردرا غیرفعال نمایید سپس با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
 هرگونه عملیاتی در محدوده رادار (تعمیر ،تعویض ،لمس ،رنگ کردن) باید توسط افراد متخصصانجام بگیرد ،تنها نمایندگیهای مجاز قادر به سرویس این سیستم هستند.
 نصب تجهیزات جانبی که ممکن است سیستم رادار را مسدود نماید ممنوع میباشد (گارد وغیره).
تنها نمایندگیهای مجاز قادر به سرویس سیستم هستند.

درصورت بروز اختالل در سیستم
بعضی از شرایط ممکن است به سیستم آسیب برساند ،مثل:
 محیطهای پیچیده (پلهای فلزی و غیره)؛ شرایط نامساعد آب وهوا (برف ،تگرگ ،الیه نازک یخ کنار جاده).خطر ترمز ناگهانی وجود دارد.
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ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()8/9
ترمز اضطراری

محدودیت عملکرد ترمز اضطراری
 سیستم تنها به خودروهایی که در حال حرکت هستند یا احساس میکنند که در حال حرکت هستند پاسخ میدهد. خودروهایی که در مسیر مقابل هستند هیچیک از هشدارها را فعال نمیکنند. محدوده سنسور همواره باید تمیز و عاری از هرگونه تغییرات باشد تا عملکرد صحیحی داشته باشد. سیستم عکسالعملی نسبت به وسیله نقلیه کوچک مثل موتورسیکلت ،دوچرخه نشان نمیدهد.غیرفعال کردن عملکرد
عملکرد غیرفعال میشود اگر:
 چراغ ترمز کار نکند؛ جلوی خودرو ضربه یا آسیب دیده باشد؛ -خودرو بکسل شود (خرابی خودرو).

متوقف کردن عملکرد
در هر زمان با فشار دادن پدال گاز میتوانید عملکرد را متوقف نمایید.
درصورتیکه راننده متوجه هرگونه رفتار غیرعادی سیستم شود ،باید با نمایندگیهای مجازتماس حاصل نمایید.
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ابزارهای کمکی و تجهیزات رانندگی ()9/9
سيستم كمكي شروع به حركت در سربااليي

بسته به سطح شیبدار ،اين تجهيزات هنگام باال
رفتن از سربااليي به راننده كمك ميكند .اين
سيستم از حركت خودرو به سمت عقب بهطور
اتوماتيك و درگير كردن ترمز هنگاميكه راننده
پای خود را از پدال ترمز برداشته و روي گاز
ميگذارد جلوگيري ميكند.
عملكرد سيستم
این سیستم تنها زماني عمل ميكند كه دسته دنده
در موقعيتي (به جز ( Nخالص) یا ( pپارك) در
خودروهايي با گيربكس اتوماتيك) قرار داشته باشد
و خودرو كام ً
ال متوقف باشد (پدال ترمز را فشار
دهيد).
اين سيستم ،خودرو را براي حدود  2ثانيه نگه
ميدارد .سپس ترمز بهتدريج آزاد ميشود (خودرو
با توجه به سراشيبي حركت ميكند).

سيستم كمكي شروع به حركت در
سربااليي نميتواند كام ً
ال از حركت
خودرو در هر شرايطي به سمت
عقب خودداري نمايد (سطوح شيبدار و غيره).
در همه موارد ،راننده ميتواند با فشار دادن پدال
ترمز از حركت عقب خودرو جلوگيري نمايد.
عملكرد سيستم كمكي شروع به حركت در
سربااليي نبايد براي توقفهاي طوالني مورد
استفاده قرار بگيرد :از پدال ترمز استفاده كنيد.
اين سيستم براي توقف دائمي خودرو طراحي
نشده است ،در صورت نياز براي توقف خودرو از
پدال ترمز استفاده نماييد.
راننده همواره بايد در سراشيبيها و/یا سطوح
لغزنده هوشيار باشد.
خطر صدمات جدي وجود دارد.
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گیربکس :چهارچرخ محرک ()1/4( )4WD
انتخابگر حالت

بسته به شرایط جاده ،انتخابگر  1شما را قادر
میسازد حالتهای زیر را انتخاب نمایید:
 ( AUTOاتوماتیک)؛ ( 2WDدو چرخ محرک)؛( 4WD -چهارچرخ محرک).

حالت ""AUTO

برای فعال کردن این حالت ،انتخابگر  1را در موقعیت
" "AUTOقرار دهید.

به خاطر داشته باشید که رانندگی با خودروهای
خارج از جاده ( )off - roadنسبت به رانندگی
عادی بسیار متفاوت است.
برای استفاده از خودروی خود در شرایط
خارج از جاده ،توصیه میشود که رانندگی با
خودروی  )4WD( 4×4را یاد بگیرید.
ایمنی شما و سرنشینانتان برعهده شما است
و به مهارت شما هنگام رانندگی بستگی دارد.
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اصول عملکردی
حالت " "AUTOبهطور اتوماتیک در گشتاور موتور
بین اکسل (محور) جلو و عقب براساس شرایط
جاده و سرعت خودرو توزیع میشود .این موقعیت
کنترل خودرو را بهینه میکند .از این حالت برای
همه جادهها (خشک ،برفی ،لغزنده و غیره) یا
هنگام یدککشی (تریلر یا کاروان) استفاده نمایید.
این چراغ هشدار
میشود.

در صفحه نمایشگر روشن

حالت ""2WD

برای فعال کردن این حالت ،انتخابگر

موقعیت " "2WDقرار دهید .چراغ هشدار
در صفحه نمایشگر روشن میشود.

1

را در

اصول عملکردی
حالت " "2WDتنها از چرخهای جلو استفاده
میکند .از این حالت فقط در جادههای خشک و
دارای چسبندگی خوب استفاده نمایید.
برای غیرفعال کردن این حالت ،انتخابگر  1را در
موقعیت " "AUTOقرار دهید .چراغ هشدار
در صفحه نمایشگر خاموش میشود.

گیربکس :چهارچرخ محرک ()2/4( )4WD

حالت ""4WD Lock

برای فعال کردن این حالت ،انتخابگر  1را در
موقعیت " "4WD Lockقرار دهید .انتخابگر به
موقعیت " "AUTOبرمیگردد .چراغ هشدار
در صفحه نمایشگر روشن میشود.

اصول عملکردی
حالت چهارچرخ محرک " "4WD Lockگشتاور
موتور را بین اکسل (محور) جلو و عقب به منظور
بهینهسازی عملکرد خودرو در موقعیتهای خارج
از جاده توزیع میکند .این حالت فقط باید در
شرایط سخت رانندگی (گل ،سطوح شیبدار ،شن
و ماسه) استفاده شود.
برای غیرفعال کردن این حالت ،انتخابگر  1را در
موقعیت چهارچرخ محرک " "4WDقرار دهید.
چراغ هشدار در صفحه نمایشگر خاموش میشود.

توجه :اگر سرعت خودرو از )24.8mph( 40km/h
در حالت چهارچرخ محرک تجاوز کند ،سیستم
بهطور اتوماتیک به حالت " "AUTOبرمیگردد.
خاموش و چراغ هشدار
چراغ هشدار
روشن میشود.

مشخصات خاص گیربکسهای چهارچرخ
محرک

هنگامیکه حالت " "AUTOیا ""4WD Lock

فعال میشود ،ممکن است صدایی به گوش برسد.
اگر سیستم تفاوتی بین ابعاد چرخ جلو و عقب
شناسایی کند (مث ً
ال کمباد بودن ،سایش شدید در
اکسل) ،سیستم بهطور اتوماتیک به حالت ""2WD
میرود.
پیغام ""4WD unavailable unsuitable tyres
در صفحه نمایشگر نمایش داده میشود .با سرعت
متوسط حرکت کرده و به نمایندگی مجاز مراجعه
نمایید.

این مشکل را میتوان با تعویض الستیک برطرف
نمود .همیشه از چهار الستیک مشابه و دارای
درجه سایش مشابه استفاده نمایید (مارک،
پروفایل مشابه و غیره).
در صورت چرخش بیش از حد ،اجزای مکانیکی
ممکن است بیش از حد داغ شوند.
اگر این اتفاق افتاد:
روشن میشود.
 در ابتدا ،چراغ هشدارحالت " "4WD Lockهنوز فعال است  -با این
وجود توصیه میشود که هرچه سریعتر توقف
نموده و اجازه دهید سیستم خنک شود (تا
چراغ هشدار خاموش شود)؛
 اگر چرخها هنوز میچرخند ،سیستم بهطوراتوماتیک به حالت دوچرخ محرک (")"2WD
میرود تا از اجزاء مکانیکی محافظت نماید.
پیغام " "4WD overheatingدر صفحه نمایشگر
نمایش داده میشود .درحالیکه پیغام نمایش
داده میشود نمیتوان حالت را تغییر داد.

2-41

گیربکس :چهارچرخ محرک ()3/4( )4WD
پس از توقف موتور ،پنج دقیقه طول میکشد تا
سیستم خنک شود.
درصورتیکه سیستم چرخش بیش از حد
چرخهای جلو را تشخیص دهد ،موتور چرخش
هرزگرد چرخها را کاهش میدهد.
ترمزهای ضدقفل در حالت ( LOCKقفل)
زمانیکه حالت " "4WD Lockفعال استABS ،
به حالت ( off-roadخارج از جاده) تغییر وضعیت

میدهد .در این حالت ،ممکن است چرخها بهطور
متناوب برای چسبندگی بهتر قفل شوند ،بنابراین
فاصله ترمزگیری در سطوح نرم کاهش مییابد.
زمانیکه این حالت فعال است:
 حین ترمزگیری قابلیت حرکت خودرو محدودمیشود .این حالت عملکردی در شرایط دارای
چسبندگی پایین توصیه نمیشود (بهطور مثال:
یخ).
 ممکن است صدایی وجود داشته باشد .این امرعادی است و نشانگر نقص نمیباشد.
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برنامه پایداری الکترونیکی و کنترل کشش
حین رانندگی در شرایط خارج از جاده
هنگام رانندگی در سطوح نرم (شن ،گل ،برف)،
توصیه میشود که عملکرد  ESCرا با فشار دادن
کلید " "ESCغیرفعال نمایید.
در این حالت تنها ترمز چرخها فعال است .این
عملکرد ترمزها را در هر چرخی که چرخش
هرزگرد دارد اعمال میکند و اجازه میدهد گشتاور
موتور به چرخهای دارای چرخش هرزگرد منتقل
شود .این حالت هنگام عبور از پلها مفید است.
همه عملکردهای  ESCزمانیکه سرعت خودرو
به )24.8mph( 40km/h( )30mph( 50km/h
در حالت  )4WDبرسد و زمانیکه موتور مجددا ً
روشن یا کلید " "ESCمجددا ً فشار داده شود ،فعال
میشوند.

نقص عملکردی

اگر سیستم نقصی را شناسایی کند ،بهطور
اتوماتیک به حالت " "2WDتغییر مییابد .پیغام
" "Check 4WDدر صفحه نمایشگر ظاهر شده و

روشن میشود.
و
چراغ هشدار
هرچه سریعتر به نمایندگیهای مجاز مراجعه نمایید.
هنگامیکه نقصی وجود دارد ،ممکن است سیستم
قادر به تغییر حالتهای " "2WDیا ""4WD Lock
نباشد .حالت " "AUTOفعال باقی میماند.
هرچه سریعتر با نمایندگی مجاز تماس حاصل
نمایید.

گیربکس :چهارچرخ محرک ()4/4( )4WD

-

سیستم چهارچرخ محرک
 صرفنظر از حالت انتخابی ،اگر یک یا چند چرخ در تماس با زمین نیستند موتور را استارت نزنید (بهطور مثال زمانیکه خودرو روی جک یاغلطک است).
انتخابگر حالت را هنگام دور زدن ،با دنده عقب حرکت کردن یا زمانیکه چرخها بیش از حد میچرخند غیرفعال نکنید .تنها زمانیکه خودرو در مسیر
مستقیمی حرکت میکند از حالت " "AUTO" ،"2WDیا " "4WD Lockانتخاب نمایید.
تنها از الستیکهای دارای شرایط الزم استفاده نمایید.
حالت " "4WD Lockتنها مناسب رانندگی در شرایط خارج از جاده است .استفاده از این حالت در شرایط دیگر ممکن است روی قابلیت حرکتپذیری
خودرو تأثیر منفی گذاشته و به اجزاء متحرک صدمه بزند.
همواره اطمینان حاصل نمایید که الستیکهای دارای مشخصات مشابه (مارک ،اندازه ،ساخت ،سایش) در هر چهار چرخ نصب شده است .نصب
الستیکهایی با سایز متفاوت در چرخهای جلو و عقب و/یا راست و چپ ممکن است تأثیرات بدی روی الستیکها ،گیربکس ،بخش انتقال نیرو و دنده
پینیونهای دیفرانسیل عقب داشته باشد.
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هشدار رانندگی بین خطوط ()1/3
هنگامیکه خودرو بهطور تصادفی از خطوط عبور
کند این سیستم به راننده اطالع میدهد.
این عملکرد از دوربینی که روی شیشه جلو و
پشت آینه دید عقب داخل قرار دارد استفاده
میکند.
این عملکرد یک ابزار کمکی رانندگی است که در هنگام بروز عبور تصادفی از خطوط ممتد و
یا خطوط متقاطع عمل میکند .با این وجود ،این عملکرد نباید جایگزینی برای راننده باشد.
این عملکرد تحت شرایط خاص دچار اختالل میشود:

 دید ضعیف (باران ،برف ،مه ،کثیف بودن شیشه جلو ،اشعه خورشید ،مبهم بودن خطوط جاده وغیره)؛
 جادههایی با پیچهای تند؛ نزدیک بودن به خودرویی در الین مشابه؛ عالئم قدیمی جادهای غیرقابل تشخیص یا دور بودن از عالئم؛ جادههای باریک؛ ...در این حالت ،نشانگر دید بدون هیچ رنگی در صفحه نمایشگر روشن باقی میماند تا نشان دهد که
عملکرد کار نمیکند (خطوط قابل شناسایی نیستند).
تحت هیچ شرایطی این عملکرد نباید جایگزینی برای توجه راننده حین حرکت باشد.

2-44

هشدار رانندگی بین خطوط (( )2/3ممکن است خودروی تحویلی فاقد سیستم  Lane departureباشد)
عملکرد به راننده اطالع میدهد اگر:
 سرعت خودرو باالی  )45mph( 70km/hباشد؛و
 خطوط شناسایی شده و نشانگر  3به رنگ سبزروشن میشود.
درصورتیکه خطوط بدون اینکه نمایشگر جهت
فعال شود ،متقاطع گردند ،عملکرد هشدار فعال
میشود .عملکرد از طریق صدای بیپ و نمایش
نشانگر قرمزرنگ عبور از خطوط در صفحه
نمایشگر به راننده هشدار میدهد.

فعال /غیرفعال کردن
خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

در صفحه نمایش چند منظوره ،"Vehicle" :2
""Lane departure warning"،"Driving assistance
سپس ""ONیا " "OFFرا انتخاب نمایید.

عملکرد

هنگامیکه عملکرد فعال است ،نشانگر  3برای
خطوط سمت راست و چپ در صفحه نمایشگر ،به
رنگ خاکستری روشن میشود.

از طریق دکمه  1میتوانید به منوی "Driving
دسترسی پیدا کنید.
"assistance
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هشدار رانندگی بین خطوط ()3/3
تنظیم
خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب
در صفحه نمایش چندمنظوره ،"Vehicle" ،2

""Lane departure warning ،"Driving assistance
" settingsرا انتخاب نمایید.

شرایط فعال نشدن هشدارها

-

-

چراغهای راهنما کمتر از دو ثانیه قبل انحراف
از خطوط فعال میشوند؛
انحراف خیلی سریع؛
رانندگی مداوم روی خطوط؛
روی پیچ ،عملکرد اجازه دور زدن آرام را فراهم
میکند؛
فعال شدن چراغهای هشدار خطر؛
...
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 صدا :سطح صدا را بین یک تا پنج تنظیم نمایید؛ حساسیت :تنظیم سطح حساسیت شناساییخطوط .برای انجام این امر:
 " "Lowعبور از روی خط؛ " "Averageمتمایل شدن به سمت خطوط؛ "high" -نزدیک خطوط.

خودروهای فاقد سیستم مسیر یاب
 حین توقف خودرو ،کلید  4 OKرا فشار داده ونگه دارید تا وارد منو شوید؛
 بهطور مکرر کنترل  5را به طرف باال و پایینفشار دهید تا وارد منوی ""Driving assistance
شوید .کلید  4 OKرا فشار دهید؛

 بهطور مکرر کنترل  5را به طرف باال و پایین فشاردهید تا وارد منوی "Lane departure warning
" settingsشوید ،سپس کلید  4 OKرا فشار دهید؛
 صدا :سطح صدا را بین یک تا سه تنظیم نمایید؛ حساسیت :تنظیم سطح حساسیت شناساییخطوط .برای انجام این :....
 " "Lowعبور از روی خطوط؛ " "Averageمتمایل شدن به سمت خطوط؛ "high" -نزدیک خطوط.

نقص عملکردی

درصورت وجود نقص فنی پیغام "Lane departure
" warning checkدر صفحه نمایشگر نمایش داده

میشود و نشانگر وضوح خطوط سمت چپ و راست
از صفحه نمایشگر ناپدید میشوند.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

هشدار نقطه کور ()1/4

این سیستم وجود سایر خودروها در محدوده  Aرا
به راننده هشدار میدهد.
هنگامیکه سرعت خودرو بین حدود 30km/h
( )19mphو  )87mph( 140km/hاست سیستم
فعال میشود.
این عملکرد از سنسورهای  1که جلو و پشت هر دو
طرف سپر نصب شده است ،استفاده میکند.

ویژگیهای خاص

از مسدود نبودن سنسورها (کثیفی ،گل ،برف و
غیره) اطمینان حاصل نمایید.
درصورتی که سنسور مسدود باشد پیغام "Blind spot
" clean sensorدر صفحه نمایشگر ظاهر میشود.
سنسور را تمیز کنید.

این عملکرد ابزار کمکی است که
وجود سایر خودروها در نقطه کور
را اطالع میدهد.
و هیچگاه نباید جایگزینی برای مسئولیت
راننده باشد.
راننده همواره باید برای برخورد با حوادث
ناگهانی حین رانندگی آماده باشد :حین
حرکت از وجود نداشتن اجسام متحرک (مثل
بچه ،حیوان ،دوچرخه و غیره) یا اشیاء کوچک
(مثل سنگها ،میلههای کوتاه) در محدوده
تشخیص نقطه کور اطمینان حاصل نمایید.
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هشدار نقطه کور ()2/4
 بهطور مکرر کنترل  5را به طرف باال و پایینحرکت دهید تا به منوی " "Blind spot alertدست
یابید ،سپس کلید 4 OKرا فشار دهید.
 کلید  4 OKرا مجددا ً فشار دهید تا عملکرددوباره فعال یا غیرفعال شود.

فعال /غیرفعال شدن
خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

در صفحه نمایش چندمنظوره  ، 2منوی "،"Vehicle
" "Blind spot alert" ،"Driving assistanceو
سپس " "ONیا " "OFFرا انتخاب نمایید.

از طریق دکمه  3میتوانید به منوی "Driving
دسترسی پیدا کنید.
"assistance
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خودروهای فاقد سیستم مسیر یاب
 حین توقف خودرو ،دکمه 4 OKرا فشار داده ونگه دارید تا وارد منو شوید؛
 بهطور مکرر کنترل  5را به طرف باال و پایینفشار دهید تا وارد منوی ""Driving assistance
شوید .دکمه 4 OKرا فشار دهید؛
هنگامیکه موتور روشن میشود ،سیستم،
موقعیت خود در آخرین باری که سوئیچ در
موقعیت  offقرار گرفته است را به یاد میآورد.

هشدار نقطه کور ()3/4

صفحه نمایش B

این عملکرد فعال میشود و خودروی دیگری را
شناسایی نمیکند.

صفحه نمایش C

اولین هشدار :نشانگر  4به این معناست که
خودرویی در نقطه کور شناسایی شده است.

صفحه نمایش D

نشانگر 4
چراغ نشانگر  4در هر دو آینه بغل 5

واقع شده

است.
توجه :آینههای  5را بهطور مرتب تمیز کنید تا
نشانگر  4قابل مشاهده باشد.

عملکرد

این عملکرد فعال میشود:
 هنگامیکه سرعت خودرو بین 30km/h( )19mphو  )87mph( 140km/hباشد؛
 هنگامیکه خودروی دیگری در نقطه کور باشد ودر مسیری مشابه خودروی شما در حال حرکت
باشد.
درصورتیکه خودرویی سبقت بگیرد ،نشانگر  4تنها
زمانیکه خودرو بیش از یک ثانیه در نقطه کور باقی
بماند فعال میشود.

هنگامیکه نشانگر خطوط فعال است چراغ نشانگر
 4زمانیکه خودرویی در نقطه کور شناسایی شده
باشد و به سمت خودروی شما درحال حرکت
است روشن میشود .درصورت لغو نشانگر خطوط
عملکرد به هشدار اولیه بازمیگردد( .صفحه
نمایش .)C

توجه :محدوده شناسایی سیستم براساس
پهنای خطوط عمل میکند .درصورت رانندگی
در الینهای باریک ممکن است سیستم
خودروهای دیگر را در الینهای دیگر شناسایی
کند.
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هشدار نقطه کور ()4/4
نقص عملکردی

درصورت بروز نقص ،پیغام ""Check blind spot alert
در صفحه نمایشگر ظاهر میشود .با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.
توجه :هنگامیکه موتور روشن میشود چراغ
نشانگر ( 4در صفحه نمایش  )Bسه بار چشمک
میزند .این امر عادی است.

شرایط فعال نشدن

-

حرکت نکردن اجسام؛
ترافیک سنگین؛
جادههای بادخیز؛
درصورتیکه هر دو سنسور عقب و جلو اجسامی
را بهطور همزمان شناسایی کنند (مث ً
ال :هنگام
عبور کامیون).
...
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 محدوده شناسایی سیستم براساسپهنای خطوط میباشد .اگر در
محدودهای با خطهای عریض
رانندگی میکنید ،ممکن است سیستم قادر
به شناسایی خودرو در نقطه کور نباشد.
 درصورتیکه سیستم در معرض امواج قویمیدان مغناطیسی یا در شرایط بد آب
و هوایی قرار بگیرد( ،باران شدید ،برف و
غیره) ممکن است سیستم بهطور موقتی
دچار اختالل شود .در مورد شرایط رانندگی
آگاه باشید.
خطر تصادف وجود دارد.

به دلیل اینکه سنسورها در سپرها
واقع شدهاند ،هرگونه اقدامی (تعمیر،
تعویض و غیره) باید توسط افراد
متخصص انجام گیرد.

عملکرد محدودکننده سرعت ()1/3
روشن كردن

عملكرد محدودكننده سرعت به شما كمك ميكند
تا در سرعتی که برای محدودکننده سرعت انتخاب
کردهاید ،ثابت بمانید.

در صورت تمایل ،میتوانید محدودکننده سرعت
را با عملکرد هشدار سرعت باال مرتبط سازید (به
اطالعات بخش "هشدار سرعت باال" در فصل 2
مراجعه نمایید).

کنترلها

ميباشد فشار
كليد  1را كه كنار عالمت
به رنگ نارنجي روشن ،و
دهيد .چراغ نشانگر
پيغام " "Speed limiterهمراه با خط فاصله براي
نشان دادن فعاليت عملكرد محدودكننده سرعت
روي صفحه نمايشگر ظاهر ميشود ،برای ذخیره
شدن این سرعت منتظر بمانید.
براي ذخيره سرعت كنوني كليد  2کنار عالمت
 )+( aرا فشار دهيد :محدودكننده سرعت ظاهر
ميشود.
حداقل سرعت ذخيره شده )20mph( 30km/h
ميباشد.

 1کلید اصلی "( "On/Offروشن و خاموش)؛
 2کنترل برای:
 aفعال شدن محدود کننده سرعت ،کلید ذخیره
و افزایش ()+؛
 bکاهش سرعت محدود کننده (.)-
 3فعال شدن و به یادآورنده سرعت محدودکننده
(.)R
 4حالت آماده بهکار عملکرد محدودکننده سرعت
(با حافظه محدودکننده سرعت ) (.)0
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عملکرد محدودکننده سرعت ()2/3
تغییر محدودکننده سرعت

ممكن است سرعت محدود با فشار دادن مكرر كليد
 2تغيير پيدا كند:
 كليد  )+( aبراي افزايش سرعت؛ -كليد  )-( bبراي كاهش سرعت.
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افزايش سرعت محدود در هر زمانی امكانپذير
است .براي انجام آن :پدال گاز را كام ً
ال محكم
بفشاريد (فراتر از نقطه مقاومت).
هنگاميكه سرعت افزايش مييابد محدودكننده
سرعت روي صفحه نمايشگر چشمك خواهد زد.
سپس پدال گاز را رها نماييد :عملكرد سرعت
محدود به محض اينكه به پايينتر از سرعت محدود
برسد به سرعت ذخيره شده بازميگردد.

سرعت محدود نمیتواند حفظ شود
در صورتيكه در سراشيبي به طرف باال يا پايين
رانندگي ميكنيد ،سيستم قادر به حفظ سرعت
محدودكننده نميباشد :سرعت ذخيره شده روي
صفحه نمايشگر چشمك ميزند تا به شما اين
موقعيت را اطالع دهد.

رانندگي

هنگاميكه محدودكننده سرعت ذخيره ميشود و
تا قبل از رسیدن به این سرعت ،رانندگي با اين
خودرو مشابه رانندگي با خودرويي است كه مجهز
به محدودكننده سرعت نيست.
هنگاميكه به اين سرعت میرسید هيچ تالشي
براي فشردن پدال گاز به شما اجازه افزايش
سرعت را نميدهد به جز در شرايط اضطراري (به
اطالعات بخش "افزايش سرعت محدود" مراجعه
نماييد).

افزايش سرعت محدود

عملكرد محدودكننده سرعت به هيچ
عنوان ارتباطی با سيستم ترمز ندارد.

عملکرد محدودکننده سرعت ()3/3
يادآوري سرعت محدود

در صورتيكه سرعت ذخيره شده باشد ،با فشار
دادن کلید  ))R(( 3سرعت يادآوري ميشود.

خاموش كردن عملكرد

قرار دادن عملكرد روي حالت آماده بهكار

()stand by

هنگامي كه كليد  )O( 4را فشار ميدهيد عملكرد
محدودكننده سرعت تعليق ميشود.
در اين حالت ،سرعت محدود در مقدار ذخيره
شده باقي ميماند و پيغام " "Memorisedهمراه
با سرعت ذخيره شده در صفحه نمايشگر ظاهر
ميشود.

هنگاميكه محدودكننده سرعت روي حالت
آماده بهكار قرار ميگيرد کلید  2کنار عالمت a
( )+را براي فعاليت مجدد بدون در نظر گرفتن
سرعت ذخيره شده فشار دهيد .اين سرعتي
است كه خودرو در حال حركت است.

عملكرد محدودكننده سرعت با فشار دادن کلید
 1غيرفعال ميشود :در اين حالت سرعت ذخيره
نارنجي رنگ در
نميشود .چراغ هشدار
صفحه نمايشگر براي تأييد غيرفعال شدن عملكرد
خاموش ميشود.
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عملکرد کروز کنترل ()1/4

عملكرد كروز كنترل به شما در حفظ سرعت
رانندگي ،در سرعتي كه انتخاب نمودهاید و
سرعت ثابت نامیده ميشود ،كمك ميكند.
ممكن است اين سرعت ثابت در سرعت باالي
 )20mph( 30km/hتنظيم شود.

عملكرد كروز كنترل به هيچوجه
ارتباطي با سيستم ترمز ندارد.
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كنترلها

	1كليدهاي اصلي " "On/Offخاموش /روشن.
 2کنترلها:
 aفعالسازي کروز کنترل (سرعت ثابت) ،دكمه
ذخيره و افزايش ()+؛
	bكاهش كروز كنترل (سرعت ثابت) (.)-
 3فعالسازي بهيادآوري سرعت ذخیره شده (.)R
 4تغيير عملكرد در حالت آماده به كار standby
(با بهخاطر سپاري سرعت ذخیره شده) (.)O

اين عملكرد ،كمك اضافي هنگام
رانندگي است .اگرچه اين عملكرد
نبايد جايگزيني براي مسئوليت
راننده باشد.
بنابراين تحت هيچ شرايطي نبايد جايگزيني
براي هوشياري راننده باشد (راننده همواره بايد
براي ترمزگيري آماده باشد) .كروز كنترل نبايد
در ترافيكهای سنگين ،جادههای پر پيچ و خم
و لغزنده (يخ روي آب ،جادههای شني) و در
شرايط بد آب و هوايي (مه ،باران ،بادها و غيره)
مورد استفاده قرار بگيرد.
خطر تصادف وجود دارد.

عملکرد کروز کنترل ()2/4
فعالسازي كروز كنترل

روشن كردن

فشار دهيد.
كليد  1را در كنار عالمت
به رنگ سبز ،و پيغام
چراغ نشانگر
" "Check cruise controlدر صفحه نمايشگر ظاهر
ميشود و خط فاصله براي نشان دادن عملكرد كروز
كنترل فعال ميشود ،تا ذخيره شدن سرعت كروز
كنترل منتظر بمانيد.

در سرعت ثابت (تقريباً باالي ))20mph( 30km/h
کلید  2کنار عالمت  )+( aرا فشار دهيد :عملکرد
فعال میشود و سرعت کنونی ذخيره ميشود.
کروز کنترل جایگزین خط فاصله میشود و با
نمایش کروزکنترل این عملکرد تأیید میشود ،پیغام
" "Check cruise controlظاهر و بسته به مدل
روشن میشود.
خودرو چراغ هشدار
در صورتیکه تالش به ذخیره کردن عملکرد دارید
هنگامی که سرعت کمتر از )20mph( 30km/h
است پیغام " "Invalid speedنمایش داده میشود
و عملکرد غیرفعال باقی میماند.

رانندگي

هنگاميكه سرعت ذخيره و عملكرد كروز كنترل
فعال شود ميتوانيد پاي خود را از روي پدال گاز
برداريد.

با اين وجود توصيه ميشود كه پاي
خود را براي عملكرد در صورت
لزوم در نزديكي پدالها قرار دهيد.
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عملکرد کروز کنترل ()3/4
نحوه افزایش کروز کنترل (سرعت ثابت)

در هر زمان با فشار دادن پدال گاز سرعت ثابت
افزایش مییابد .حین سبقت گرفتن کروز کنترل به
رنگ قرمز در صفحه نمایشگر چشمک میزند.
سپس پدال گاز را رها کنید :پس از چند ثانيه خودرو
بهطور اتوماتيك به سرعت كروز كنترل برميگردد.

تنظيم سرعت كروز كنترل

با فشار دادن مكرر کلید  2ميتوان سرعت كروز
كنترل را تغيير داد:
 دكمه  )+( aبراي افزايش سرعت؛ -دكمه  )-( bبراي كاهش سرعت.

عملكرد كروز كنترل به هيچوجه
ارتباطي با سيستم ترمز ندارد.
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کروزکنترل نمیتواند حفظ شود
در صورتيكه در سراشيبي به طرف باال يا پايين
رانندگي ميكنيد سيستم قادر به حفظ سرعت
كروز كنترل نميباشد :سرعت ذخيره شده در صفحه
نمايشگر به رنگ قرمز چشمك خواهد زد تا به شما
اين موقعيت را اطالع دهد.

عملکرد کروز کنترل ()4/4

قرار دادن عملكرد در حالت آماده بهكار

بازگشت به سرعت كروز كنترل
در صورتي كه سرعت ذخيره شده باشد ،هنگامي كه
از شرايط جاده مطمئن هستید ميتوانيد سرعت را
يادآوري كنيد (ترافيك ،سطح جاده ،شرايط آب و
هوايي و غيره) .دكمه  )R( 3را هنگامي كه سرعت
خودرو باالي  )20mph( 30km/hاست را فشار دهيد.
هنگام يادآوري سرعت ذخيره شده ،کروز کنترل
با روشن شدن سرعت به رنگ سبز همراه با پیغام
" "Check cruise controlتأیید ميشود.
 :NBدرصورتیکه سرعت ذخیره شده قبلی بیشتر
از سرعت کنونی باشد ،خودرو برای رسیدن به
آستانه سرعت بیشتر گاز میخورد.

()standby

سيستم در حالت آماده به کار قرار میگیرد وقتي كه:
	كليد  )O( 4را فشار دهيد؛ پدال ترمز را فشار دهيد؛ پدال كالچ را فشار دهيد يا در صورتيكه خودرومجهز به گيربكس اتوماتيك است ،دنده را در
حالت خالص قرار دهيد.
در هر سه مورد ،سرعت كروز كنترل ذخيره شده
باقی میماند و پيغام " "Memorisedهمراه با سرعت
ذخيره شده در صفحه نمايشگر ظاهر ميشود.
با نمایش سرعت ثابت به رنگ خاکستری و پیغام
" ،"Memorisedحالت آماده به کار تایید میشود.

هنگاميكه عملكرد كروز كنترل در موقعيت
آماده بهكار قرار داد ،با فشار دادن کلید  2در
کنار عالمت  )+( aبدون در نظر گرفتن سرعت
ذخيره شده عملكرد كروز كنترل را دوباره فعال
نماييد :این سرعتی است که خودرو با آن در
حال حرکت است.

خاموش كردن عملكرد

عملكرد كروز كنترل با فشار دادن کلید  1غيرفعال
ميشود :در اين حالت سرعت ذخيره نميشود .و
در صفحه نمايشگر و
چراغ هشدار سبز رنگ
پیغام براي تأييد غيرفعال بودن عملكرد خاموش
ميشوند.
قرار دادن كروز كنترل در حالت
آماده بهكار ( )standbyيا خاموش
كردن آن سبب كاهش سریع سرعت
نميشود :شما بايد پدال ترمز را فشار دهيد.

2-57

کنترل فاصله پارک ()1/5
اصول عملكردي

رديابهاي مافوق صوتي (آلتراسونیک) ،نصب
شده در سپر عقب ،فاصل ه بين خودرو و مانع را
اندازه ميگيرد.
شروع حرکت توسط صدای بیپ آغاز و با
تندتر شدن صدا به علت نزدیک شدن به مانع
ادامه مییابد و با رسیدن به فاصله  20تا 30
سانتیمتری مانع ،صدای بیپ یکنواخت میشود.
سیستم موانع جلو ،عقب و اطراف خودرو را تشخیص
میدهد.
هنگامیکه سرعت کمتر از )6mph( 10km/h
است سیستم کنترل فاصله پارک فعال میشود.

ویژگیهای خاص

اطمینان حاصل نمایید که سنسورهای آلتراسونیک
که با فلشهای  1شناسایی میشوند ،مسدود نیستند
(توسط کثیفی ،گل ،برف و غیره).

2-58

اين عملكرد ابزار كمكي است كه
فاصله بين خودرو و مانع را حين
دنده عقب گرفتن ،با استفاده از
سيگنال صوتي نشان میدهد.
تحت هيچ شرايطي حين دنده عقب گرفتن اين
عملكرد نبايد جايگزيني برای مسئوليت راننده
باشد.
همواره حين رانندگي ،راننده بايد مراقب
برخوردهای اتفاقي باشد :از عدم وجود موانع
متحرك (مثل بچه ،حيوانات ،كالسكه بچه،
دوچرخه و غيره) و اشياء كوچك و كوتاه
مثل سنگ ،صندوق پست در مسير عبور خود
اطمينان حاصل نماييد.

کنترل فاصله پارک ()2/5

توجه :نمایشگر  2اطراف خودرو و صداهای منتشر
شده را نمایش میدهد.
پیش از فعال شدن شناسایی اطراف خودرو نیاز
است چندین متر رانندگی نمایید.
درصورتی که محدوده زمینه خاکستری رنگ شود،
کل مناطق اطراف خودرو شناسایی میشود:
  : Aشروع تجزیه و تحلیل اطراف خودرو؛ : B -اتمام تجزیه و تحلیل خودرو

عملکرد

اغلب اجسام واقع در نزدیکی جلو ،عقب و اطراف
خودرو شناسایی میشوند.
بسته به فاصله مانع ،تعداد صدای بیپ حین نزدیک
شدن بیشتر میشود و در حدود  20سانتیمتری
مانع در کنار و حدود  30سانتیمتری از مانع در
جلو و عقب صدای بیپ ثابت میشود .مناطق سبز،
نارنجی و قرمز در نمایشگر  Cنمایش داده میشود.
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کنترل فاصله پارک ()3/5

شناسایی موانع در کنار خودرو
بسته به جهت چرخها ،سیستم مسیر خودرو را
شناسایی میکند و احتمال هر خطری یا احتمال
تصادف با مانع کناری  3را به راننده اطالع میدهد.
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اگر مانعی کنار خودرو شناسایی شود:
 هرچقدر مانع به خودرو نزدیکتر شود صدایبیپ تندتر میشود .مناطق سبز ،نارنجی و قرمز
در نمایشگر  Dنمایش داده میشوند؛
 درصورتیکه خطر تصادف وجود نداشته باشدحین نزدیک شدن به مانع هیچ صدایی شنیده
نمیشود .مناطق سبز ،نارنجی و قرمز رنگ
بهطور جداگانه در نمایشگر  Dنمایش داده
میشوند.
توجه :در صورت تغییر مسیر حین حرکت ،ممکن
است هشدار برخورد با مانع با تاخیر فعال شود.
وارد شدن ضربه به زير خودرو (مث ً
ال:
حين حركت تصادف با تيرك ،جدول
يا ديگر تجهيزات خيابان) باعث
ايجاد صدمات به خودرو ميشود (مث ً
ال تغيير
شكل دادن اكسل).
به منظور جلوگيري از خطر تصادف ،خودروي
خود را در نمايندگيهاي مجاز بررسي نماييد.

کنترل فاصله پارک ()4/5
صدای سیستم
سیستم میتواند  3انتخاب داشته باشد.

غیرفعال کردن صدای سیستم
صدای سیستم پارک را میتوان فعال یا غیرفعال
نمود.
توجه :درصورت غیرفعال کردن صدا ،حین نزدیک
شدن به مانع صدای بیپ شنیده نمیشود.
غیرفعال کردن سیستم
کنترل فاصله پارک قابل فعال /غیرفعال کردن است.

تنظیم

با استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره  4میتوانید
تنظیمات خاصی انجام دهید .برای اطالعات بعدی
دستورالعملها را به خاطر بسپارید.

خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب
"،"Parking assist" ،"Vehicle
" "Obstacle detectionرا انتخاب نمایید.

صدای سیستم کنترل کمکی پارک
با فشاردادن  +یا – صدای این سیستم را تنظیم
نمایید.

خودروهای فاقد سیستم مسیریاب
خودرو متوقف است:
 برای دسترسی به منوی تنظیمات کلید 5 OKرا فشار دهید؛
 بهطور مکرر کنترل  ،6را به طرف باال و پایینفشار دهید تا وارد منوی ""Driving assistance
شوید؛
 کلید  5 OKرا فشار دهید؛ بهطور مکرر کنترل  6را به طرف باال و پایینفشار دهید تا وارد منوی "Parking distance
" control settingsشوید؛

 کلید  5 OKرا فشار دهید؛ با استفاده از کنترل  ،6تنظیمات را برایاعمال تغییرات انتخاب نمایید؛
 کلید  5 OKرا فشار دهید.هنگاميكه خودرو با سرعت تقريباً 10km/h
( )6mphدر حال حرکت باشد ،ممكن است
صداهاي خاص (موتورسيكلت ،كاميون ،مته
بادي و غيره) صداي بيپ را فعال نماييد.
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کنترل فاصله پارک ()5/5
غيرفعالسازي اتوماتيك و كنترل فاصله
پارك عقب

سيستم غيرفعال میشود:
ً
 در صورتيكه سرعت خودرو تقريبا باالي )6mph( 10km/hباشد؛
 بسته به مدل خودرو ،در صورتيكه خودروبراي بيش از پنج ثانيه بيحركت باشد و موانع
شناسایی شوند (مثل  :ترافیک و غیره)؛
 در صورتيكه خودرو در دنده خالص باشد ياهنگامي كه اهرم تعویض دنده به ( Nخالص)
يا ( Pپارك) درگير بكسهاي اتوماتيك تغيير
يابد.
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نقص عملکردی

هنگامیکه سیستم نقصی را شناسایی میکند،
صدای بیپ برای حدود سه ثانیه در هربار دنده عقب
گرفتن شنیده و پیغام ""Check parking sensor
در صفحه نمایشگر ظاهر میشود .با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.

این عملکرد تحت شرایط زیر مختل میشود:
 درصورتیکه سنسور توسط گل ،کثیفی،برف و غیره مسدود شده باشد .با پارچه
کتانی نرم و مرطوب آن را تمیز نمایید؛
 سنسور یخ زده باشد؛ رانندگی در سطوح ناهموار یا شنی یاسراشیبی یا جادههای دارای درخت و بوته؛
 شرایط آب و هوایی نامساعد (باران سنگین،برف و غیره)؛
سیستم نمیتواند موارد زیر را شناسایی نماید:
 اجسام کوچک و باریک مثل میله و غیره؛ی که تمایل به جذب امواج آلتراسونیک
 اجسام دارند مثل اسفنج ،برف و غیره.
سیستم توسط موتورسوارها ،دوچرخهها و
فرستندهها میتواند مختل شده و صدای بیپ
از خود ساطع کند.

دوربین دید عقب ()1/2

عملكرد

حين حركت با دنده عقب ،دوربين  1كه در
نزديكي چراغ پالك راهنمايي رانندگي واقع شده
است تصويري از عقب خودرو در صفحه نمایش
چندمنظوره  2همراه با دو خط راهنماي ثابت يا
متحرك  3و  4نمايش ميدهد.
استفاده از این سیستم توسط چندین نماد صورت
میگیرد (متحرک براي مسیر و ثابت براي فاصله).
هنگاميكه منطقه قرمز بدست آمد از تصوير سپر
عقب براي توقف صحيح استفاده نماييد.

درجه ثابت 3

فاصله درجه ثابت شامل عالمتهاي رنگي B ،A
و  Cاست و فاصله پشت خودرو را نشان ميدهد.
 ( Aقرمز) تقريباً  30سانتيمتري خودرو؛ ( Bزرد) تقريباً  70سانتيمتري خودرو؛( C -سبز) تقريباً  150سانتيمتري خودرو.

اين درجه ثابت باقي ميماند و مسير خودرو را در
صورتيكه چرخها در مسير خودرو باشند نشان
ميدهد.

خطوط راهنمای متحرک :4
در صفحه نمایش چندمنظوره  2به رنگ آبی
نمایش داده میشود .مسیر حرکت خودرو را با
مسیر غربیلک فرمان نشان میدهد.

مشخصه خاص

از تار نبودن دوربين اطمينان حاصل نماييد
(كثيفي ،گل ،برف و غيره).
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دوربین دید عقب ()2/2
شما همچنین میتوانید تصویر دوربین را تنظیم
نمایید (روشنایی ،رنگ زمینه و غیره).

فعال ،غیرفعالسازی دوربین دید عقب

از صفحه نمایش چندمنظوره  ،2منوی "،"Vehicle
" "Parking assistancen" ،"Settingsسپس
" "Rear view cameraرا انتخاب نمایید .دوربین
دید عقب را فعال یا غیرفعال نموده و انتخاب خود
را تآیید نمایید.
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صفحه ،تصوير آینه دید عقب را نشان میدهد.
شاسيها نمايشگر طراحي شده روي زمين
مسطح هستند :اين اطالعات ،هنگاميكه روي
اجسام عمودي يا اشياء روي سطح زمين قرار
دارند ،نبايد به حساب بيايند.
اجسامی که در کناره صفحه قرار دارند ممکن
است تغییر شکل داشته باشند.
نورهاي خيرهكننده (برف ،قرار داشتن خودرو
در نور خورشيد و غيره) روي تصوير دوربين
تأثير منفي خواهد گذاشت.
در صورتیکه درب پشتی باز باشد یا بهدرستی
بسته نشده باشد پیغام " "Boot openظاهر شده
و تصویر دوربین ناپدید میشود.

اين عملكرد يك ابزار كمكي است.
تحت هيچ شرايطي نبايد جايگزيني
براي مسئوليت راننده باشد.
راننده همواره حين رانندگي بايد مراقب
برخوردهاي تصادفي باشد :از عدم وجود موانع
متحرك (مث ً
ال بچه ،حيوانات ،كالسكه بچه،
دوچرخه و غيره) يا اشياء كوچك و كوتاه مثل
سنگ يا صندوق پست در مسير عبور خود
اطمينان حاصل نماييد.

سیستم کمکی پارک (( )1/6ممکن است خودروی تحویلی فاقد سیستم  Park Assistباشد)

این عملکرد به پارک کردن کمک خواهد کرد.
دستهای خود را از روی فرمان بردارید.
تنها پدالها و اهرم تعویض دنده را کنترل نمایید.
هرزمان با گرفتن فرمان میتوانید کنترل خودرو را
در دست بگیرید.

روشن کردن

حین بیحرکت بودن خودرو یا رانندگی با سرعت
کمتراز  )18.6mph( 30km/hکلید  1را فشار
دهید .چراغ هشدار تعبیه شده در کلید  1در صفحه
نمایش  2واقع در صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر
میشود.

ویژگیهای خاص

اطمینان حاصل نمایید که سنسورهای آلتراسونیک
که با فلشهای  3شناسایی میشوند مسدود
نیستند (توسط گل ،کثیفی ،برف و غیره).
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سیستم کمکی پارک ()2/6
انتخاب حرکت

این سیستم قادر به انجام چهار حرکت است:
  4پارک دوبله؛  5پارک قائم؛  6پارک مورب؛  7بیرون آمدن از پارک دوبله.از صفحه نمایش چندمنظوره حرکات را انتخاب
نمایید.
در سمتی که میخواهید پارک کنید چراغ راهنما
را فعال نمایید.
توجه :حین روشن کردن خودرو یا پس از انجام
پارک دوبله با استفاده از سیستم ،حرکات از پیش
تعیین شدهای در هنگام خروج از پارک دوبله
ارائه میشود .در حالتهای دیگر ،حرکات از پیش
تعیین شده در صفحه نمایش چندمنظوره در
حالت  8تنظیم میشوند.
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عملکرد

پارک
به محض اینکه سرعت خودرو کمتر از 30km/h
( )18.6mphباشد ،سیستم در دو طرف خودرو به
دنبال فضاهای مناسب برای پارک خودرو میگردد.
هنگامیکه فضای مناسب پیدا شد ،حرف " "Pدر
صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده میشود.
به آهستگی با نشانگرهای فعال شده کنار فضای
پارک ،رانندگی کنید تا پیغام " "Stopهمراه با
صدای بیپ نمایش داده شود.
فضا توسط حرف " "Pدرصفحه نمایش چندمنظوره
نمایش داده میشود.

 خودرو را متوقف نمایید؛ دنده عقب را درگیر نمایید.در صفحه نمایشگر روشن و
چراغ هشدار
صدای بیپ شنیده میشود.
 غربیلک فرمان را رها کنید؛ دستورالعملهای نمایش داده شده در صفحهنمایش چندمنظوره را پیروی کنید.
سرعت شما نباید بیش از  )4mph( 7km/hباشد.
نمودار  9میزان پیشرفت را به شما اطالع میدهد.
در صفحه نمایشگر
هنگامیکه چراغ هشدار
خاموش شود و صدای بیپ قطع شود ،حرکات کامل
شده است.

سیستم کمکی پارک ()3/6
توجه خاص
-

-

-

به آرامی رانندگی کرده و برای استفاده از ترمز
آماده باشید؛
سیستم قادر به شناسایی فضاهای پارک بین
اجسام مثل میله ،موتور یا موانع نمیباشد؛
پس از شناسایی یا قبل از آن ،سیستم قادر به
شناسایی فضای پارک نمیباشد؛
فاصله بین  50 ~ 150سانتیمتری را از خودروی
پارک شده زمانیکه به دنبال جای پارک هستید
را رعایت نمایید .زمانیکه فاصله کمتر از  50یا
بیشتر از  150سانتیمتر باشد ،ممکن است قادر
به شناسایی فضای پارک نباشد؛
میتوانید اهرم تعویض دنده را از موقعیت  Rبه
 Dیا از  Dبه  Rحین پارک کردن تغییر دهید.
سیستم هنوز هم در دسترس است؛
راننده باید به دنبال فضای ممکن برای پارک
باشد (وجود موانع در فضای پارک)؛
در صورت نصب الستیکها و چرخهای متفاوت
ممکن است عملکرد سیستم تغییر کند .برای
عملکرد بهتر الستیکهایی با سایر مشابه نصب
کنید؛
اگر چرخها تنظیم نباشند ممکن است سیستم
کار نکند .با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید.

خارج شدن از فضای پارک دوبله
 حالت " "exit parallel parking Spaceراانتخاب نمایید؛
 سمتی که میخواهید خارج شوید انتخاب کنیدو چراغ راهنمای آن سمت را فعال نمایید؛
 -کلید  1را فشار داده و نگه دارید (حدود  2ثانیه).

در صفحه نمایشگر روشن
چراغ هشدار
میشود و همراه با صدای بیپ خواهد بود.
 غربیلک فرمان را رها کنید؛ با استفاده از سیستم کنترل پارک به طرفعقب و جلو حرکت کنید.
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سیستم کمکی پارک ()4/6
به اطراف نگاه کنید
به طرف جلو یا عقب حرکت
کنید

توجه خاص
-

سرعت شما نباید بیش از  )4mph( 7km/hباشد.
هنگامیکه از فضای پارک خارج میشوید،
سیستم به شما اطالع میدهد که حرکت پایان
یافته است.
در صفحه
هنگامیکه چراغ هشدار
نمایشگر خاموش میشود و صدای بیپ شنیده
میشود حرکت کامل شده است.
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حین خروج از فضای پارک ،زمانیکه خطر
برخورد با مانع وجود داشته باشد سیستم
غیرفعال میشود؛
ممکن است سیستم هنگامیکه فضای پارک
کوچک است عمل نکند؛
هنگام ورود یا خروج از فضای پارک ،پس از
چرخاندن غربیلک فرمان به طرف جلو یا عقب
حرکت کنید.
درصورتیکه سنسور یخ زده است یا مسدود
شده است ،محیط اطراف دارای میلهها یا موانع
کوچک است ،حتی با وجود خروج از فضای
پارک سیستم غیرفعال میشود.

سیستم کمکی پارک ()5/6
به تعویق انداختن حرکت

تحت شرایط زیر حرکت به تعویق میافتد:
 کنترل فرمان را در دست بگیرید؛ درب یا درب پشتی باز است؛ برای مدت طوالنی خودرو متوقف است؛ مانعی در مسیر حرکت وجود دارد که باعث بهاتمام نرسیدن حرکت میشود؛
 موتور خاموش شود.در صفحه نمایشگر
هنگامیکه چراغ هشدار
خاموش و صدای بیب شنیده شود حرکت به تعویق
میافتد .سپس برای ادامه حرکت کلید فعال کردن
سیستم را فشار داده و نگه دارید.
در این حالت ،دالیل به تعویق افتادن حرکت در
صفحه نمایشگر چندمنظوره نمایش داده میشود.

اطمینان حاصل نمایید که:
 غربیلک فرمان را رها کردهاید و؛ همه دربها و درب موتور بسته شدهاند ،و؛ هیچ چیز مانع انجام حرکات نمیشود ،و؛ -موتور روشن است.

لغو کردن حرکات

تحت شرایط زیر حرکت لغو میشود:
 با فشار دادن کلید فعال کردن سیستم؛ سرعت باالتر از  )4mph( 7km/hباشد؛ در هر زمان بیش از  10حرکت به طرف عقب وجلو داشته باشید؛
 سنسور کنترل کمکی پارک کثیف یا مسدودشده باشد؛
 چرخهای خودرو دارای لغزش باشند.در صفحه نمایشگر
هنگامیکه چراغ هشدار
خاموش و صدای بیپ قطع شود حرکت به پایان
رسیده است.

توجه خاص

ممکن است سیستم در شرایط زیر غیرفعال شود،
در این حالتها شما باید به دلیل وجود خطر
برخورد ،خودرو را پارک نمایید؛
 در صورت وجود مانع؛ درصورتیکه فضای پارک دارای موانعی ماننددوچرخه ،موتورسیکلت ،میلههای کوتاه و غیره
باشد؛
 درصورتیکه فضای پارک پرپیچ و خم ،لغزندهیا ناهموار باشد؛
 درصورتیکه فشار باد الستیک کمتر یا بیشتراز فشار باد استاندارد باشد؛
 در شرایط آب و هوایی بد (باران سنگین ،برفیا باد شدید)؛
 نصب الستیکهای متفاوت (زنجیرچرخ،الستیک زاپاس ،چرخهایی با سایز متفاوت).

2-69

سیستم کمکی پارک ()6/6

-
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این عملکرد یک ابزار کمکی اضافی است .اگرچه این عملکرد نباید تحت هیچ شرایطی جایگزینی برای توجه و مسئولیت راننده باشد .راننده باید
همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشد.
اطمینان حاصل نمایید که حرکات با قوانین ترافیکی کشور شما هماهنگی داشته باشد.
راننده باید همیشه به دنبال خطرهای ناگهانی باشد :همواره اطمینان حاصل نمایید که مانع متحرک (مثل بچه ،حیوانات  ،کالسکه ،دوچرخه و غیره) یا
موانع کوچک و باریک مثل سنگ ،میلههای پست در مسیر حرکات وجود نداشته باشد.
سیستم قادر به شناسایی موانع در سنسور نقطه کور نمیباشد.
حین حرکت ،ممکن است غربیلک فرمان به سرعت چرخیده شود :دستهایتان را درون غربیلک فرمان قرار ندهید و اطمینان حاصل نمایید که چیزی
در فضای پارک وجود ندارد.
همواره به صورت چشمی فضای پارک پیشنهاد شده را بررسی کرده تا مطمئن شوید مانعی وجود ندارد.
حین بکسل شدن خودرو سیستم باید غیرفعال شود.

گیربکس اتوماتیک ()1/3
رانندگي در موقعيت اتوماتيك

اهرم  1را در موقعیت  Dقرار دهید.
در شرايط ترافيكي ،نبايد دسته دنده را مجددا ً
لمس نمايد :دنده در زمان و دور موتور مناسب
بهطور اتوماتيك تغيير مييابد زيرا سيستم
اتوماتيك با توجه به وزن خودرو و مسیر جاده خود
را با نحوه رانندگي انتخاب شده تنظيم ميكند.

اهرم تعویض دنده 1
 : Pپارک
 : Rدنده عقب
 : Nخالص
 : Dحالت اتوماتیک
 : Mحالت دستی
توجه :دکمه  2را فشار دهید تا به موقعیت  Dیا N

تا  Rیا  Pبروید.
 :3دنده درگیر شده در حالت دستی نمایش داده
میشود.

عملكرد

زمانی که دسته دنده  1در موقعيت P

قرار دارد،

سوئيچ را در موقعیت  onقرار دهيد.
براي حركت از موقعيت  ،Pبايد پدال ترمز را پيش
از فشار دادن دكمه  2فشار دهيد.
با قرار داشتن پا در پدال ترمز (چراغ هشدار
در نمايشگر  3خاموش ميشود) دسته دنده را از
موقعيت  Pدرآوريد.

رانندگي بهينه (اقتصادي)
حين رانندگي ،همواره اهرم تعویض دنده را در
موقعيت  Dقرار دهيد .پدال گاز را به آهستگي
فشار داده تا از تغيير موقعيت دنده در پايينترين
دور موتور اطمينان حاصل نماييد.
گاز دادن و سبقت گرفتن
پدال گاز را محكم فشار دهيد (بنابراين به باالي
نقطهي  kickdownميرسيد).
اين عملكرد شما را قادر خواهد ساخت كه دنده
مطلوب را با دور موتور انتخاب نماييد.

فقط دنده  Dيا  Rزمانی درگیر میشود که خودرو
متوقف شده و پای شما روی پدال ترمز و از روی
پدال گاز برداشته شود.
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گیربکس اتوماتیک ()2/3
موارد خاص

تحت شرايط خاص رانندگي (مث ً
ال محافظت موتور،
عملكرد پايداري الكترونيكي ( )ESPو غيره)
سيستم اتوماتيك ،دنده را بهطور اتوماتيك تغيير
ميدهد.
همچنين ،براي جلوگيري از حركت نادرست ،ممكن
است از تغيير دنده اتوماتيك خودداري شود :در اين
حالت ،نمايشگر دنده بهعنوان هشدار چند ثانيه
چشمك خواهد زد.

رانندگي در حالت دستي

هنگاميكه اهرم تعویض دنده  1در حالت  Dقرار
دارد ،آن را به سمت چپ حركت دهيد.
تغيير مکرر اهرم تعویض دنده به شما اجازه ميدهد
كه دنده را بهطور دستي تغيير دهيد:
 براي پايين آوردن دنده ،اهرم تعویض دنده را بهسمت جلو بكشيد؛
 براي باال آوردن دنده ،اهرم تعویض دنده را بهسمت عقب بكشيد.
دنده انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نمایش
داده میشود.
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شرايط خاص

 در صورتیکه در جادههای پرپیچ و خم رانندگیمیکنید ،خودرو نمیتواند در حالت اتوماتیک

باقی بماند (مث ً
ال در كوهستان) .توصيه ميشود
كه حالت دستي را انتخاب نماييد .رانندگي در
اين حالت ،از تغيير دندهها بهطور مكرر هنگام
پيمودن سراشيبي جلوگيري كرده و به موتور
امكان ترمزهاي طوالني در مسيرهاي سرپاييني
را ميدهد.
 در آب و هواي سرد ،براي جلوگيري از خاموششدن موتور پيش از تغيير اهرم تعویض دنده از
موقعيت  Pيا  Nو درگير كردن دنده  Dيا  Rچند
لحظه منتظر بمانيد.

از پدال گاز برای توقف در سر باالیی استفاده
نکنید.
خطر داغ کردن گیربکس اتوماتیک وجود دارد.

گیربکس اتوماتیک ()3/3
پارك كردن خودرو

هنگام توقف خودرو ،در حاليكه پاي خود را روي
پدال ترمز قرار دادهايد اهرم تعویض دنده را در
موقعيت  Pبگذاريد :گيربكس در حالت خالص و
چرخها با شفت موتور (پلوس) بهطور مكانيكي قفل
ميشوند.

از درگیر بودن ترمز پارک،یا بسته به مدل خودرو،
از درگیر بودن ترمز پارک برقی اطمینان حاصل
نمایید.

ضربه وارد شده به قسمت زير خودرو
(مث ً
ال :تصادف با تيرك ،جدول يا
ديگر تجهيزات خيابان) ممكن است
منجر به صدمه ديدن خودرو شود (مث ً
ال تغيير
شكل دادن اكسل).
براي جلوگيري از خطر تصادف ،خودرو را در
نمايندگيهاي مجاز بررسي نماييد.

نقص عملكردی

 در صورتيكه حين رانندگي پيغام ""check gearboxروي صفحه نمايشگر ظاهر شود ،نشانگر نقص
ميباشد.
هرچه سریعتر با نمايندگيهاي مجاز تماس
حاصل نماييد؛
 در صورتي كه حين رانندگي پيغام "Gearbox" overheatingروي صفحه نمايشگر ظاهر شد
خودرو را متوقف كرده و اجازه دهيد گيربكس
خنك شود و پیغام ناپدید نشود؛
 در صورتيكه خودرو مجهز به گيربكساتوماتيك خراب شده است ،به اطالعات بخش
"بکسل کردن" در فصل  5مراجعه نمایید.

بنابه دالیل ایمنی ،پیش از توقف
کامل خودرو ،موتور را خاموش نکنید.

با غیرفعال کردن تنظیمات ،درصورتیکه اهرم
تعویض دنده در موقعیت  Pقفل شده باشد ،با
فشار دادن پدال ترمز ،اهرم بهطور دستی آزاد
میشود .برای انجام این کار ،زبانه  4را باز کنید
سپس جسمی (میله) در سوراخ فرو کرده و دکمه
 2را بهطور همزمان برای آزاد کردن اهرم فشار
دهید.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
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دریچههای ورودی هوا ،دریچههای خروجی هوا ()1/2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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دریچه هوای سمت چپ
دریچه بخارزدایی شیشه جانبی
دریچه بخارزدایی شیشه جلو
دریچههای هوای جانبی
دریچه هوای سمت راست
صفحه نمایش چندمنظوره
خروجی بخاری زیر پای سرنشین جلو
خروجی بخاری زیر پای سرنشین عقب
(بسته به مدل خودرو)
دریچههای هوای مرکزی برای صندلیهای
عقب

دریچههای ورودی هوا ،دریچههای خروجی هوا ()2/2

دریچههای هوای مرکزی
جریان هوا
کلید مدور  11یا  12را حرکت دهید (بیشتر از
نقطه مقاومت).
 11به سمت چپ یا  12به سمت راست :بسته
میشوند.
 11به سمت راست یا  12به سمت چپ :حداکثر
جریان هوا.
جهت
کلید  10را تا نقطه دلخواه حرکت دهید.

دریچههای هوای جانبی
جریان هوا

کلید مدور  14یا 15
نقطه مقاومت).
 14به سمت چپ یا
میشوند.
 14به سمت راست یا
جریان هوا.

را حرکت دهید (بیشتر از

15

به سمت راست :بسته

15

به سمت چپ :حداکثر

جهت
کلید  13را تا نقطه دلخواه حرکت دهید.

چیزی را به مدار تهویه اضافه
نکنید (مث ً
ال :رفع کردن بوی بد).
خطر آسیب یا آتشسوزی وجود دارد.
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ایرکاندیشن دستی ()1/3

کنترلها

1
2
3
4
5
6
7
3-4

تنظیم دمای هوا.
یخزدایی /بخارزدایی شیشه عقب و بسته به
مدل خودرو آینههای بغل.
ایرکاندیشن.
گردش مجدد هوا.
تنظیم گردش هوا در اتاق سرنشین.
تنظیم سرعت فن تهویه.
تنظیم سرعت فن و توقف سیستم.

نشانگرها

نشانگرهای زیر در صفحه نمایش چندمنظوره A
نمایش داده میشوند:
 8دمای هوا.
 9نمایش حالت .Clim ECO
 10سرعت فن.
 11توزیع هوا در اتاق سرنشین.

روشن یا خاموش کردن ایرکاندیشن

ایرکاندیشن با استفاده از کنترل  3روشن (نشانگر
روشن) و خاموش (نشانگر خاموش) میشود.

سیستم ایرکاندیشن در موارد زیر استفاده
میشود:
 پایین آوردن دمای داخل اتاق سرنشین؛ -از بین بردن سریع رطوبت.

ایرکاندیشن دستی ()2/3
توزیع هوا در اتاق سرنشین

پنج نوع توزیع هوا وجود دارد .کنترل  5را بچرخانید
تا نحوه توزیع هوا انتخاب شود.
توزیع هوا در صفحه نمایش چندرسانهای نمایش
داده میشود.
جریان هوا به سمت شیشه جلو و دریچههای
بخارزدایی قسمت جلوی شیشه جانبی
است.
جریان هوا بین همه دریچههای هوا،
دریچههای بخارزدایی قسمت جلوی
شیشه جانبی ،دریچههای بخارزدایی شیشه جلو و
دریچههای زیر پا است.
جریان هوا عمدتاً به سمت دریچههای زیر
پا است.
جریان هوا به سمت دریچههای داشبورد،
دریچههای زیر پا و بسته به مدل خودرو،
دریچههای زیر پا ردیف دوم است.
همه جریان هوا به سمت دریچههای
داشبورد است.

روشن کردن گردش مجدد هوا

کنترل  4را فشار دهید :چراغ نشانگر تعبیه شده
در دکمه روشن میشود .تحت این شرایط زمانیکه
هوایی از بیرون وارد خودرو نمیشود ،هوا از اتاق
سرنشین گرفته شده و مجددا ً جریان مییابد.

جریان هوا برای موارد زیر بهکار میرود:
 ایزوله کردن خودرو از هوای بیرون (رانندگیدر مناطق آلوده و غیره)؛
 -پایین آوردن سریع دمای اتاق سرنشین.

استفاده طوالنیمدت از گردش جریان هوا میتواند منجر به تجمع بخار در شیشههای جانبی و شیشه
جلو شده و به دلیل استفاده نکردن از هوای تازه در اتاق سرنشین باعث ناراحتی سرنشینان خواهد
شد .بنابراین توصیه میشود به محض استفاده نکردن از حالت گردش مجدد هوا با فشار دادن مجدد
کنترل  4به حالت عادی (هوای بیرون) برگردید.
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ایرکاندیشن دستی ()3/3
بخارزدایی /یخزدایی شیشه عقب

2

حین عملکرد موتور ،کنترل
نشانگر آن روشن میشود.
این عملکرد به شما اجازه میدهد خیلی سریع
شیشه عقب را بخارزدایی /یخزدایی و آینههای بغل
را یخزدایی نمایید (در خوردوهای مجهز).
برای خروج از عملکرد ،کنترل  2را مجددا ً فشار
دهید.
بخارزدایی بهطور اتوماتیک متوقف میشود.

متفاوت بودن سرعت تهویه

شما میتوانید سرعت فن را براساس فشار دادن
کنترل  6یا  7برای افزایش یا کاهش سرعت فن
تنظیم نمایید.
سیستم غیرفعال میشود ( :)OFFسرعت فن صفر
است (خودرو متوقف است).
ممکن است ،درحالیکه خودرو در حال حرکت
است جریان هوای کمی را احساس کنید.
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تنظیم دمای هوا

کنترل  1را برای بهدست آوردن دمای دلخواه
بچرخانید .میلههای بیشتر در صفحه نمایش
چندمنظوره نشاندهنده دمای باالتر است.
زمانیکه سیستم ایرکاندیشن برای طوالنیمدت
استفاده میشود ممکن است احساس سرما نمایید.
برای افزایش دما کنترل  1را به سمت راست
بچرخانید.

متوقف نمودن سیستم

را فشار دهید.

برای خاموش کردن سیستم ،کنترل  7را چندین
مرتبه فشار دهید تا پیغام " "OFFدر صفحه نمایش
چندرسانهای ظاهر شود.
با این وجود ممکن است حین حرکت خودرو
جریان هوای آرامی احساس نمایید.

کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )1/5( A
حالت اتوماتيك

کنترل A

نقطه  14را برای دسترسی به کنترلهای  2فشار دهید.
وجود جزئیات کنترلها به مدل خودرو بستگی دارد.
 1و  3در سمت راست و چپ برای تنظیم نشانگر
دما.
 4یخ زدایی /بخارزدایی شیشه عقب ،بسته به مدل
خودرو آینههای بغل.
 9 ،8 ،5و  10حالتهای اتوماتیک (عادی ،آهسته،
سریع).
 6گردش مجدد هوا.
 7عملکرد " "Clear Viewدید واضح.

11
12
13
14
15
16
17
18

سرعت تهویه.
توزیع هوا دراتاق سرنشین.
محل نمایش دمای سمت راست و چپ.
محل نمایش تنظیمات ایرکاندیشن.
عملکرد "."DUAL
روشن /خاموش کردن عملکرد یونیزه (.)Ionizer
ایرکاندیشن.
متوقف کردن سیستم.

حین مصرف بهینه ،سيستم كنترل هواي
اتوماتيك ،راحتي در اتاق سرنشين و ديد مناسب
(بجز در شرايط خاص) را تضمين میکند .اين
سيستم سرعت تهويه ،ايركانديشن ،گردش مجدد
هوا و شروع و توقف ايركانديشن و دماي هوا را
كنترل میکند.
اين سيستم شامل سه برنام ه انتخابي میباشد:
( NORMALعادی) :در اين حالت ،بسته به
شرايط بيرون خودرو بهترين حالت تهويه را
خواهيد داشت .دكمه  4و کلید  9را فشار دهيد.
( SOFTآهسته) :میتوانید هواي داخل خودرو
را به آرامي و آهسته در حالت دلخواه قرار دهید.
دكمه  8را فشار دهيد.
( FASTسریع) :جریان هوا را در اتاق سرنشین
افزایش دهید .از اين حالت هنگامي كه در عقب
خودرو سرنشين قرار گرفته است ،استفاده نماييد.
دکمه  10را فشار دهید.

بعضی از دکمهها دارای نشانگر چراغ هشدار در
وضعیت فعال هستند.
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کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )2/5( A
توجه :ایرکاندیشن به حالت انتخاب شده در منوی
" "Multi-Senseبستگی دارد( .به اطالعات بخش
" "Multi-Senseدر فصل  3مراجعه نمایید).

تغيير سرعت تهويه

در حالت اتوماتيك ،سيستم از مناسبترین ميزان
هوا براي رسيدن به شرايط دلخواه و ثبت اين
شرايط استفاده خواهد كرد.
با فشار دادن دكمه  11یا کشیدن انگشتان روی
منطقه  ،19افزايش و كاهش سرعت تهويه هوا را
میتوانید تنظيم نماييد.
بسته به مدل خودرو سرعت تهویه که دیگر بهصورت
اتوماتيك تهويه نمیشود در منطقه  19و در منطقه
 14ظاهر میشود.
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تنظیم دما

دو نوع تنظیمات وجود دارد:
 یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین؛ تنظیم عملکرد  DUALمستقل از تنظیم راستو چپ.
یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین
از کنترل  1استفاده نمایید.
تنظیمات عملکرد DUAL
برای فعال کردن عملکرد دکمه  15را فشار دهید.
با استفاده از کنترل  1جهت چپ را تنظیم نمایید و
با استفاده از کنترل  3جهت راست را تنظیم نمایید.

مقادير دماي نمايش داده شده ،سطح راحتي را
نشان میدهد.
هنگام روشن كردن موتور ،باال بردن و پايين
آوردن مقدار نمايش داده شده در هيچ شرايطي
اجازه نمیدهد تا دما سريعتر به سطح مطلوب
برسد .سيستم همواره افزايش يا كاهش را بهينه
میکند (سيستم تهويه هوا بالفاصله با سرعت
حداكثر روشن نمیشود :افزايش آن تدريجي
است) .ممكن است چند دقيقه طول بكشد.
بهطور كلي اگر دليل خاصي وجود ندارد دریچههای
هواي روي داشبورد بايد باز باقي بمانند.

کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )3/5( A
برای خروج از عملکرد ،دکمههای زیر را فشار
دهید:
-

-

-

عملكرد ديد واضح

اين عملكرد شيشه جلو ،شيشه عقب ،شیشههای
جانبي جلو و آینههای بغل (بسته به مدل خودرو)
را بخارزدايي و يخزدايي میکند .ايركانديشن و
عملكرد يخزدايي شيشه عقب بايد فعال باشد ،به
خودرو و یخزدایی الکتریکی شیشه جلو بستگی
دارد.

دکمه 7؛

مجددا ً دکمه 5؛
دکمه  9 ،8یا .10

دکمه  7را فشار دهید تا چراغ نشانگر تعبیه شده
در دکمه روشن شود.
دکمه  4را برای توقف عملکرد گرمکن شیشه عقب
فشار دهید تا چراغ نشانگر خاموش شود.
برای تنظیم سرعت تهویه :دکمههای  11را فشار
دهید یا انگشت خود را روی منطقه  19بکشید.
پس از عملکرد دید واضح ،ایرکاندیشن میتواند
بهطور اتوماتیک روشن شود تا بخارزدایی داخل
حفظ شود.
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کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )4/5( A
يخ زدايي/بخارزدايي شيشه عقب

دكمه  3را فشار دهيد .چراغ نشانگر روشن میشود.
اين كار ،موجب عملكرد سريع بخارزدايي /يخزدايي
شيشه عقب و يخزدايي آینههای بغل (بسته به مدل
خودرو) میشود.
براي خروج از اين عملكرد ،دكمه  3را مجددا ً فشار
دهيد .بخارزدايي بهطور اتوماتيك متوقف میشود.

روشن و خاموش كردن ايركانديشن

در حالت اتوماتيك ،بسته به شرايط آب و هوايي
سيستم ،ايركانديشن خاموش و روشن میشود.
دکمه  17را فشار دهید:
 ایرکاندیشن را فعال کنید (چراغ هشدار درمنطقه  14روشن میشود).
 ایرکاندیشن غیرفعال میشود (چراغ هشدارمنطقه  14خاموش میشود).
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متوقف کردن سیستم

دکمه  18را برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم
فشار دهید (چراغ هشدار روی دکمه  18وضعیت
سیستم را به شما نشان میدهد).
توصيه میشود يكي از حالتهای برنامه ( NORMALعادی)( SOFT ،آهسته) يا ( FASTسریع) را
در حالت اتوماتيك استفاده نماييد.
در حالت اتوماتيك (چراغ هشدار  4روشن است) .کلیه عملکردهای گرمكن و عملكرد ايركانديشن
توسط سيستم كنترل میشود .همچنين میتوانید انتخاب سيستم را تغيير دهيد ،در این حالت ،چراغ
هشدار  4خاموش میشود و عملكرد تغيير يافته،كه به هیچ وجه توسط سیستم کنترل نمیشود ،در
نمايشگر نمايش داده میشود.
براي بازگشت به حالت اتوماتيك يكي از حالتهای  SOFT ،NORMALيا  FASTیا دکمه  4را فشار دهيد.

کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )5/5( A
گردش مجدد هوا

توجه:
 در طول زمان گردش ،هوا از اتاق سرنشينگرفته شده و میچرخد و هيچ هوايي از بيرون
خودرو گرفته نمیشود؛
 گردش هوا به شما اين امكان را میدهد كهاز هواي بيرون استفاده نکنید (رانندگي در
مناطق آلوده و غيره) و سريع دماي اتاق
سرنشين را پایین بیاورید.

تنظیم توزیع هوا در اتاق سرنشین

دکمه  12را برای انتخاب توزیع هوا فشار دهید
(چراغ هشدار در منطقه  14روشن میشود):
جریان هوا به سمت دریچههای بخارزدایی
شیشه جلو و شیشههای جانبی است.
جریان هوا مستقیم ٌا به سمت دریچههای
داشبورد است.
جریان هوا عمدتاً به سمت پاها میباشد.

انتخاب
و
وقتی بهطور همزمان
میشوند ممکن است قطرات شبنم در تابستان
روی شیشه جلو شکل بگیرد ،توصیه میشود در
زمستان این حالتها را انتخاب نمایید .اگر شما
میخواهید شیشه جلو را خیلی سریع بخارزدایی

کاربرد دستی
با فشار دادن دكمه  ، 6گردش مجدد هوا فعال
میشود.
عملكرد طوالنيمدت از این حالت به علت عدم
وجود هواي تازه ،بوي بدی توليد میکند و باعث
بخار گرفتن شیشهها میشود.
برای خروج از عملکرد ،یکی از دکمههای ،9 ،8
 10یا  6را فشار دهید.

را انتخاب نمایید .حالت
نمایید
برای جریان آرام هوا طراحی شده است.
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کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )1/5( B
نشانگرها

نشانگرهای زیر در صفحه نمایش  11نمایش داده
میشوند:
 12دمای هوای بیرون نمایش داده میشود.
 13دمای سمت راست و چپ نمایش داده میشود.
 14حالت فعال ،سرعت تهویه و توزیع هوا در اتاق
سرنشین (نمایش موقت پس از فشار دادن
کنترلهای مربوطه).

کنترلهای B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3-12

دمای سمت چپ عملکرد "دید واضح" را تنظیم
میکند.
عملکرد "."DUAL
حالتهای اتوماتیک (( SOFTآهسته)،
( AUTOاتوماتیک)( FAST ،سریع)).
روشن /خاموش کردن ایرکاندیشن.
دمای سمت راست یخزدایی /بخارزدایی شیشه
عقب و بسته به مدل خودرو آینههای بغل را
روشن /خاموش میکند.
و  10سرعت تهویه.
توزیع هوا در اتاق سرنشین.
گردش مجدد هوا.
خاموش کردن سیستم.

بعضی از دکمهها برای نشان دادن وضعیت
عملکردی خود ،دارای چراغ هشدار هستند.

حالت اتوماتيك 3

حین مصرف بهینه ،سيستم كنترل هواي اتوماتيك،
راحتي در اتاق سرنشين و ديد مناسب (بهجز در
شرايط خاص) را تضمين میکند .اين سيستم
سرعت تهويه ،ايركانديشن ،گردش مجدد هوا و
شروع و توقف ايركانديشن و دماي هوا را كنترل
میکند.
اين سيستم شامل سه برنام ه انتخابي میباشد:
 : AUTOدر اين حالت ،بسته به شرايط بيرون
خودرو بهترين حالت تهويه را خواهيد داشت .دكمه
 AUTOرا فشار دهيد.
 : SOFTدر اين حالت به آرامي و آهسته در حالت
دلخواه قرار خواهيد داشت .دكمه  SOFTرا فشار
دهيد.
 : FASTعملكرد ،سيستم را خيلي سريع تا رسيدن
به حالت دلخواه افزايش میدهد .از اين حالت
هنگاميكه در عقب خودرو سرنشين قرار گرفته
است ،استفاده نماييد .دکمه  FASTرا فشار دهید.

کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )2/5( B
تنظیم دما

دو نوع تنظیمات وجود دارد:
 یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین؛ تنظیم عملکرد  DUALمستقل از تنظیم راستو چپ.

تغيير سرعت تهويه

در حالت اتوماتيك ،سيستم از مناسبترین ميزان
هوا براي رسيدن به شرايط دلخواه و حفظ کردن
اين شرايط استفاده خواهد كرد.
با فشار دادن دکمه  6یا  10یا بسته به مدل خودرو
با کشیدن انگشت خود در منطقه  15میتوانید
سرعت تهویه را تنظیم نمایید.

یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین
از کنترل  1استفاده نمایید.
تنظیمات عملکرد DUAL
برای فعال /غیرفعال کردن عملکرد دکمه  2را فشار
دهید .با استفاده از کنترل  1جهت چپ را تنظیم
نمایید و با کنترل  5جهت راست را تنظیم نمایید.

توجه :ایرکاندیشن به حالت انتخاب شده در
منوی " "Multi-Senseبستگی دارد( .به اطالعات
بخش " "Multi-Senseدر فصل  3مراجعه نمایید).

مقادير دماي نمايش داده شده ،سطح راحتي
را نشان میدهد.
هنگام روشن كردن موتور ،باال بردن و پايين
آوردن مقدار نمايش داده شده در هيچ
شرايطي اجازه نمیدهد تا دما سريعتر به
سطح مطلوب برسد .سيستم همواره افزايش
يا كاهش را بهينه میکند (سيستم تهويه هوا
بالفاصله با سرعت حداكثر روشن نمیشود:
افزايش آن تدريجي است) .ممكن است چند
دقيقه طول بكشد.
بهطور كلي اگر دليل خاصي وجود ندارد
دریچههای هواي روي داشبورد بايد باز باقي
بمانند.
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کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )3/5( B
دکمه  1را فشار دهید  -تا چراغ نشانگر تعبیه شده
در دکمه روشن شود.
دکمه  5را برای توقف عملکرد گرمکن شیشه عقب
فشار دهید تا چراغ نشانگر خاموش شود.
برای تنظیم سرعت تهویه :دکمههای  6یا 10
را فشار دهید یا انگشت خود را روی منطقه 15
بکشید.

عملكرد ديد واضح

اين عملكرد شيشه جلو ،شيشه عقب ،شیشههای
جانبي جلو و آینههای بغل (بسته به مدل خودرو)
را بخارزدايي و يخزدايي میکند .ايركانديشن،
عملكرد يخزدايي شيشه عقب و شیشه جلو بايد
فعال باشد.
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برای خروج از عملکرد :دکمههای زیر را فشار
دهید:
 دکمه 1؛ -یکی از دکمههای .3

کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )4/5( B
متوقف کردن سیستم

برای تغییر حالت سیستم به حالت  ، offدکمه  9را
به طور مکرر تا ظاهر شدن پیغام  OFFدر منطقه
 14فشار دهید.

يخزدايي /بخارزدايي شيشه عقب

دكمه  5را فشار دهيد  -چراغ نشانگر روشن
میشود .اين كار ،موجب عملكرد سريع بخارزدايي/
يخزدايي شيشه عقب و يخزدايي آینههای بغل
(بسته به مدل خودرو) میشود.
براي خروج از اين عملكرد ،دكمه  5را مجددا ً
فشار دهيد .بخارزدايي بهطور اتوماتيك متوقف
میشود.

روشن و خاموش كردن ايركانديشن

در حالت اتوماتيك ،بسته به شرايط آب و هوايي
سيستم ،ايركانديشن خاموش و روشن میشود.
دکمه  4را فشار دهید:
 ایرکاندیشن را فعال کنید (چراغ هشدار درمنطقه  14روشن میشود).
 ایرکاندیشن غیرفعال میشود (چراغ هشدارمنطقه  4خاموش میشود).
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کنترل اتوماتیک هوا :کنترلهای )5/5( B
بهطور همزمان انتخاب
و
زمانیکه
میشود ،در تابستان قطرات شبنم روی شیشه جلو
در
جمع میشود .توصیه میشود این حالت
زمستان برای بخارزدایی سریع شیشه جلو انتخاب
شود .این حالت
شده است.

برای جریان آرام هوا طراحی

گردش مجدد هوا

کاربرد دستی
با فشار دادن دكمه  ،8گردش مجدد هوا فعال
میشود (چراغ نشانگر روشن میشود).
عملكرد طوالنيمدت از این حالت به علت عدم
وجود هواي تازه ،بوي بدی توليد میکند و باعث
بخار گرفتن شیشهها میشود.
برای خروج از عملکرد ،یکی از دکمههای  3یا  8را
مجددا ً فشار دهید.

دکمه  8را فشار دهید.

تنظیم توزیع هوا در اتاق سرنشین

دکمه  7را برای انتخاب توزیع هوا فشار دهید
(چراغ هشدار در منطقه  14روشن میشود):
جریان هوا به سمت دریچههای بخارزدایی
شیشه جلو و شیشههای جانبی است.
جریان هوا مستقیم ٌا از سمت دریچههای
داشبورد است.
ً
جریان هوا عمدتا به سمت پاها میباشد.
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توجه:
 در طول زمان گردش ،هوا از اتاق سرنشينگرفته شده و میچرخد و هيچ هوايي از بيرون
خودرو گرفته نمیشود؛
 گردش هوا به شما اين امكان را میدهد كه ازهواي بيرون استفاده نکنید (رانندگي در مناطق
آلوده و غيره) ،پايين آوردن سريع دماي اتاق
سرنشين.
پس از عملکرد دید واضح ،تهویه مطبوع را
میتوان بهطور اتوماتیک برای حفظ بخارزدایی
داخلی روشن نمود.

ایرکاندیشن :اطالعات و توصیههایی جهت استفاده
توصيه جهت استفاده

در بعضي از موقعیتها (خاموش بودن ايركانديشن،
فعال بودن گردش هوا ،پايين يا صفر بودن سرعت
تهويه ،غيره) به بخار گرفتن شیشهها و شيشه جلو
توجه داشته باشيد.
در صورت وجود بخار ،براي از بين بردن آن از
عملكرد " "Clear Viewاستفاده نماييد .سپس
براي جلوگيري از تشكيل مجدد آن از ايركانديشن
در حالت اتوماتيك استفاده نماييد.

تعمير و نگهداري

براي بازرسي دورهاي به بخش تعمير و نگهداري
خودرو مراجعه نماييد.

مصرف سوخت

هنگام عملكرد ايركانديشن ،بهطور عادي متوجه
افزايش مصرف سوخت (بهويژه رانندگي در شهرهاي
كوچك) خواهيد شد.
در خودروهاي مجهز به ايركانديشن دستي و در
صورت عدم نياز سيستم را خاموش كنيد.
توصیههایی براي كاهش مصرف سوخت و كمك
به حفظ محيط زيست
با شیشههای بسته و دريچه هواي باز رانندگي كنيد.
درصورتيكه خودرو در آفتاب پارك است پيش از
روشن كردن موتور ،دربها را براي خارج شدن
هواي گرم باز نماييد.

نقص عملكردی

بهعنوان يك قانون كلي ،در صورت وقوع نقص
در عملكرد با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نماييد.
 كاهش عملكرد بخارزدايي ،يخزدايي یاايركانديشن.

مسدود شدن كارتريج فيلتر اتاق سرنشين
ممكن است منجر به ايجاد نقص شود.
 عدم وزش هواي خنك.تنظيم صحيح کنترلها و فيوزها را بررسي
نماييد .در غير اينصورت سيستم را خاموش
نماييد.

وجود آب زیر خودرو

پس از استفاده طوالنیمدت از ایرکاندیشن ،وجود
آب زیر خودرو عادی میباشد .این امر به دلیل
عملکرد کولر خودرو و جذب رطوبت و تخلیه
بهصورت آب است.
چیزی را به مدار تهویه اضافه نکنید
(مث ً
ال :رفع کردن بوی بد).

خطر آسیب یا آتشسوزی وجود دارد.

مدار سيستم خنككننده را باز
نکنید .اين مایع براي چشمان و

پوست شما خطرناك میباشد.
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عملکرد کیفیت هوای بیرون و خوشبوکننده هوا

با روشن کردن ایرکاندیشن ،از صفحه نمایش ،A
" "Take Care" ،"Vehicle" ،"Menuرا انتخاب
نمایید.

کیفیت هوای بیرون

با استفاده از نمودار در صفحه نمایش چندمنظوره
کیفیت هوا نشان داده میشود.
سه رنگ سطح کیفیت هوا را نشان میدهد (از
تمیزترین تا آلودهترین):
( 1آبی)
( 2خاکستری روشن)
( 3خاکستری)
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عملکرد خوشبوکننده هوا

این عملکرد بوی نامطبوع را در اتاق سرنشین
کاهش میدهد.
چرخه خوشبوکننده هوا
  :ONکمک میکند تا بوی نامطبوع را سریعتردر اتاق سرنشین کاهش دهد،
 :OFF -عملکرد را متوقف میکند.

توجه:
عملکرد در حالت زمانبندی است .پس از چند
دقیقه عملکرد بهطور اتوماتیک غیرفعال میشود.

لطفاً به دستورالعملهای چندرسانهای مراجعه
نمایید.

شیشه باالبرهای برقی ()1/2
ايمني سرنشینان
راننده میتواند برای حفاظت از
سرنشینان عقب و جلو عملكرد شیشه
باالبرهای برقي (شیشه سمت راننده) را با فشار
دادن کلید  2غيرفعال كند .پیغام در صفحه
نمایشگر ظاهر میشود.
مسئوليت راننده
هيچگاه كودك یا بزرگساالنی که قادر به
مراقبت از خودرو نیستند يا حيوانات خانگي
را بدون همراه در خودرويي كه كارت رنو
داخل آن است ،حتي براي زماني كوتاه ترك
نکنید .ممكن است با روشن كردن موتور و
فعال كردن تجهيزات (مانند اهرم تعویض دنده
يا شیشه باالبرهای برقی) به خود يا ديگران
آسيب برسانند .در صورتيكه قسمتي از بدن
در شیشهها گير كند دكمه مربوطه را در جهت
عكس فشار دهيد و شيشه را پايين بياوريد.
خطر آسيب جدي.

هنگامیکه سوئيچ در موقعیت on

باشد ،سیستم

عمل میکند.
کلید را فشار دهید یا بکشید تا شیشه در موقعیت
دلخواه باال یا پایین رود (شیشه عقب بهطور کامل
باز نمیشود)؛
در سمت صندلی راننده از کلیدهای زیر استفاده نمایید:
 1سمت راننده؛
 3سمت سرنشین جلو؛
 4و  5سرنشینان عقب.
در صندلیهای سرنشین جلو از کلید  6استفاده
کنید.

از قرار دادن اشياء روي شیشههای نيمهباز
خودداري نماييد :خطر آسيب شیش ه باالبرهای
برقي وجود دارد.
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شیشه باالبرهای برقی ()2/2
حالت تك ضربهاي

ممكن است اين حالت عالوهبر عملكرد شیش ه
باالبرهای برقي كه قب ً
ال توضيح داده شد كار كند.
كليد  1را مختصرا ً فشرده یا بكشيد :شيشه بهطور
كامل باز يا بسته میشود .با فشار دادن مجدد
كليد حركت شيشه متوقف خواهد شد.

توجه :در صورتيكه شيشه هنگام باال رفتن مانعي
را شناسايي كند (مث ً
ال انگشت ،شاخه درخت و
غيره) عملكرد آن متوقف خواهد شد و سپس براي
چند سانتيمتر پايين میآید.

حین بستن شیشهها ،اطمینان
حاصل نمایید که عضوی از بدن
(بازو ،دست و غیره) در مسیر شیشه
قرار نگرفته باشد.
خطر آسیب جدی.
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نقص عملكردی

در صورت بروز نقص هنگام بستن شيشه ،سيستم
به حالت عادي بازمیگردد :با فشار دادن كليد
مربوطه در صورت نياز شيشه را كام ً
ال ببنديد
(شيشه بهتدريج بسته میشود) ،كليد را (از قسمت
کنار) به مدت یک ثانيه نگه داريد سپس شیشه را
براي شروع مجدد سيستم باال و پايين ببريد.
در صورت نياز با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نماييد.

سانروف برقی ()1/2
باز کردن سانروف بهصورت لوالیی

زمانیکه سانروف بسته است ،کلید  2را فشار
دهید تا سانروف بهصورت لوالیی باز شود ،نیازی
به نگه داشتن نمیباشد.
هنگامیکه سانروف خم شده است کلید  2را فشار
دهید تا سانروف بسته شود .نیازی به نگه داشتن
نمیباشد.

توجه خاص

جمع کردن سایهبان 1

قرار داشتن سوئيچ در موقیعت :on
بکشید؛
 بستن کامل :کلید  2را تا انتهای موقعیت Bبکشید.
نیازی به نگه داشتن نمیباشد .سایهبان بهطور
اتوماتیک باز یا بسته میشود.

باز کردن کامل :کلید  2را تا وسط موقعیت A

اگر شیشه هنگام بسته شدن یا باز شدن بهصورت
لوالیی مقاومتی شناسایی کند (بهطور مثال بازو،
شاخه درخت و غیره) به طرف جلو حرکت کرده
یا خم میشود.
در صورت وجود نقص در سیستم یا تکرار باز و
بسته شدن یا خم شدن سانروف ،کلید را به مدت
 5ثانیه بکشید؛ سانروف بهطور کامل بتدریج بسته
میشود .اطمینان حاصل نمایید که چیزی درون
سانروف گیر نکرده است.

مسئولیت راننده حین پارک یا
متوقف نمودن خودرو
هيچگاه كودك یا بزرگسالی که
قادر به مراقبت از خود نمیباشد يا حيوانات
خانگي را بدون همراه در خودرويي كه كارت
رنو داخل آن است ،حتي براي زماني كوتاه
ترك ننماييد.
ممكن است با روشن كردن موتور و فعال
كردن تجهيزاتي مانند دستگیرههای شيشه
يا قفل كردن دربها به خود يا ديگران آسيب
برسانند.
همچنین به خاطر داشته باشید در آب و
هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به
سرعت افزایش مییابد.
در صورت گیر کردن قسمتي از بدن ،دكمه 2
را در جهت عكس حركت دهيد( .موقعیت )A
خطر آسيب جدي یا مرگ.
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سانروف برقی ()2/2

حرکت سانروف بهصورت کشویی

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت :on
 باز کردن راحت :کلید  2را در مرکز موقعیت Aقرار دهید؛
 باز کردن کامل :کلید  2را تا انتهای موقعیت Aقرار دهید؛
 بستن راحت :کلید  2را در مرکز موقعیت Bقرار دهید؛
 بستن کامل :کلید  2را در انتهای موقعیت Bقرار دهید.
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نیازی به نگهداشتن نمیباشد .سانروف بهطور
اتوماتیک باز یا بسته میشود .برای توقف حرکت
شیشه درحالیکه آن را باز و بسته میکنید کلید را
بار دیگر بکشید.
توجه :اگر میخواهید سانروف را حین رانندگی باز
نمایید ،برای جلوگیری از صدای باد حالت باز کردن
راحت توصیه میشود.

 پيش از ترك كردن خودرو بستن كامل سانروفرا بررسی نمایید؛
 بخش آببندي را هر سه ماه با استفاده ازمحصوالت توصيه شده توسط دپارتمان فني
تميز نماييد؛
 بالفاصله پس از بارش باران يا شستن خودروسانروف را باز نکنید.

اقدامهای احتياطي هنگام استفاده

نقص عملکردی

 خودروهاي مجهز به باربند.بهعنوان يك قاعده كلي ،در صورت وجود بار
روي باربند استفاده از سانروف توصيه نمیشود.
پيش از استفاده از سانروف ،اجسام و/يا
تجهيزات (باربند دوچرخه و غيره) متصل به
باربند را بررسي نماييد :آنها بايد بهطور ايمن
و صحيح متصل شده باشند و نبايد با عملكرد
سانروف تداخلي ايجاد نمايند.
جهت اطالعات بيشتر با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.

اگر سانروف بسته نمیشود ،با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نمایید.

بستن سانروف ممکن است باعث
آسیبهای شدید شود.

چراغهای داخلی ()1/3

کلید چراغهای داخلی 1

کلید  1را برای روشن /خاموش کردن چراغ
نقشهخوانی  3و  4فشار دهید .زمانیکه درب باز شود
چراغ روی درب  5و چراغ زیر پا  6روشن میشوند.

کلید چراغهای داخلی 2

کلید  1را برای روشن /خاموش کردن چراغ روی
درب  5و چراغ زیر پا  6فشار دهید .زمانیکه درب
باز میشود چراغ نقشهخوانی  3و  4روشن میشود.
شما میتوانید چراغ درب جلو و چراغهای زیر پا
را با کلید  2حین بسته بودن دربها روشن کنید.
زمانیکه دربها و درب پشتی قفل نبوده و باز
باشند ،چراغ نقشهخوانی و چراغهای روی درب
بهطور موقت روشن میشوند.

توجه :برای خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب
شما میتوانید از صفحه چندمنظوره برای فعال/
غیرفعالسازی چراغهای خوشآمدگویی که هنگام
باز شدن درب یا درب پشتی روشن میشوند استفاده
کنید .برای انجام این کار به بخش "تنظیمات
سفارشیسازی خودرو" در فصل  1مراجعه کنید.

چراغ روی درب جلو 5

چراغهای زیر پای جلو 6

هنگامیکه دربها بهطور صحیح بسته نشده
باشند روشن کردن موتور باعث میشود چراغهای
داخلی و چراغهای خوشآمدگویی خاموش شوند.
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چراغهای داخلی ()2/3

کلید چراغهای نقشهخوانی  7و 8

کلید  7و  8را برای روشن /خاموش کردن چراغ
نقشهخوانی سمت راست و چپ بهطور جداگانه
فشار دهید.

چراغ داخلی جلو 9
زمانیکه درب باز شود چراغ داخلی جلو 9
میشود.
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باز

روشنایی محیط اطراف جلو و عقب

چراغ روشنایی محیط اطراف  10زمانیکه درب باز
میشود روشن خواهد شد.

چراغ محفظه روی درب جلو

زمانیکه درب باز میشود چراغ محفظه روی درب
 11روشن میشود.

چراغ کنسول وسط

زمانیکه درب باز شود چراغ کنسول وسط  9روشن
میشود.
توجه :چراغهای داخلی توسط صفحه نمایش
چندمنظوره ،بسته به مدل خودرو ،کنترل میشود.
برای اطالعات بیشتر به دستورالعملهای سیستم
چندرسانهای مراجعه کنید.

چراغهای داخلی ()3/3

چراغ جعبه داشبورد

زمانیکه درب جعبه داشبورد باز شود چراغ جعبه
داشبورد  11روشن میشود.

چراغهای محفظه بار

وقتی درب پشتی باز شود چراغ  12روشن میشود.
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین ()1/5

محفظه روی درب جلو 1

میتوان یک بطری  1/5لیتری در آن قرار داد.

آفتابگیر جلو

آفتابگیر  2را پایین بیاورید.

جعبه داشبورد وسط 4

آینه آرایشی

هیچ جسمی نباید کف خودرو،
زیر پای راننده قرار داده شود زیرا
ممکن است ،حین رانندگی زیر
پدالها بلغزد و مانع عملکرد آنها شود.
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روکش  3را بلند کنید.
حین رانندگی ،اطمینان حاصل
نمایید که روکش آینه آرایشی بسته
است.خطر آسیب جدی.

از قرار دادن اجسام سفت ،سنگین
یا تیز در محفظه اتاق سرنشین
خودداری نمایید زیرا هنگام دور
زدنهای شدید ،ترمز یا در صورت بروز تصادف
باعث صدمه زدن به سرنشینان میشود.

محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین ()2/5

جالیوانی 5

از این محفظه میتوان برای نگهداری زیرسیگاری
متحرک ،لیوان و غیره استفاده کرد.
روکش  6را بکشید تا محفظه باز شود.
هنگام گردش در پیچهای تند ،گاز
دادن یا ترمزگيري مراقب باشيد كه
ليوان از جاليواني بيرون نيفتد.
خطر سوختگي در صورت داغ بودن مايع وجود
دارد.

دکمه  7را به طرف باال بکشید تا محفظه نگهدارنده
اشیاء براساس دمای تنظیم شده توسط تهویه
مطبوع ،تهویه شود .دکمه را پایین بکشید تا عملکرد
متوقف شود.

محفظه نگهدارنده در قسمت زیرآرنجی
جلو 10

حین کشیدن زیرآرنجی  8به طرف عقب ،اهرم 9

را بلند کنید .زیرآرنجی هم بلند میشود.

از زانو زدن یا قرار دادن پا روی
زیرآرنجی خودداری نمایید .خطر
آسیب جدی وجود دارد.
هنگام کشیدن زیرآرنجی انگشت
خود را وارد آن نکنید .خطر آسیب
جدی وجود دارد.
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین ()3/5

جعبه داشبورد

برای باز کردن جعبه داشبورد ،بست  11را بلند
نمایید.
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دستگیره 12

این دستگیره محافظتی را حین رانندگی فراهم
میآورد.
برای وارد و خارج شدن از خودرو از این دستگیره
استفاده نکنید.

قالبهای جالباسی 13

محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین ()4/5

محفظه نگهدارنده سکه 14

(بسته به مدل خودرو)

جاعینکی 15

(بسته به مدل خودرو)
روکش  15را بکشید تا جاعینکی باز شود.

جیبهای پشتی صندلی جلو 16
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین ()5/5

زیرآرنجی عقب مجهز به جالیوانی
زیرآرنجی  17را پایین بکشید.

هنگام گردش در پیچهای تند ،گاز
دادن یا ترمزگيري مراقب باشيد كه
ليوان از جاليواني بيرون نيفتد.
خطر سوختگي در صورت داغ بودن مايع
وجود دارد.
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محفظه نگهدارنده روی درب عقب 18

از قراردادن اجسام سفت ،سنگین یا
تیز در محفظه اتاق سرنشین خودداری
نمایید زیرا هنگام دورزدنهای شدید،
ترمز یا در صورت بروز تصادف باعث صدمه زدن
به سرنشینان میشود.

فندک ،زیرسیگاری ،سوکت تجهیزات جانبی

محل زیرسیگاری 1
فندک یا سوکت تجهیزات جانبی 2

هنگامیکه سوئيچ در موقعیت  onاست ،فندک  2را
بکشید ،زمانیکه آماده باشد به طرف بیرون میپرد.
پس از استفاده ،بدون فشار دادن ،آن را در جای خود
قرار دهید.
اگر خودروی شما مجهز به فندک و زیرسیگاری
نیست ،میتوانید آنها را از نمایندگیهای مجاز
تهیه نمایید.

سوکت تجهیزات جانبی 3

این سوکت برای اتصال تجهیزات تأیید شده تهیه
شدهاند.
فقط تجهیزات جانبی با حداکثر توان
 120وات را متصل نمایید (.)12 V
هنگامیکه چندین تجهیزات جانبی
بهطور همزمان مورد استفاده قرار میگیرند،
توان کلی نباید بیش از  180وات باشد.
خطر آتشسوزی.
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پشتسریهای عقب

موقعیت استفاده

پشتسری را تا حداکثر ارتفاع بلند کرده سپس تا
قفل شدن آنها را پایین آورید.

پیاده کردن پشتسری

تا جای ممکن پشتسری را باال بیاورید سپس
دکمه  Aرا فشار دهید و پشتسری را بردارید.

نصب مجدد پشتسری

میلهها را درون سوراخها قرار دهید ،دکمه  Aرا
فشار دهید .سپس پشتسری را پایین بکشید،
بررسی نمایید که پشتسری در مکان خود قفل
شده باشد.
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موقعیت پشتسری وسط

دکمه  Aرا فشار دهید و پشتسری  1را کام ً
ال به
طرف پایین بکشید.
زمانیکه پشتسری در پایینترین موقعیت تنظیم
شده است این موقعیت فقط برای نگهداشتن
پشتسری است .زمانیکه سرنشین روی صندلی قرار

گرفته است پشتسری نباید در این موقعیت باشد.

پشتسری از تجهیزات ایمنی است:
قرار داشتن آن در مکان صحیح
را بررسی نمایید .قسمت باالی
پشتسری باید تا جای ممکن در باالترین نقطه
قرار بگیرد.

صندلی عقب تاشو (نیمکتی) ()1/3
برای جایگزین کردن پشتی صندلی ،عملکرد
فوق را بهطور عکس انجام دهید.
پشتی صندلی را مجددا ً نصب نمایید و آن را در
مکان خود نصب نمایید.
هنگام تنظيم مجدد پشتي
صندلي ،از قفل شدن صحيح آن
اطمينان حاصل نماييد.
در صورتيكه روکش صندلیها را نصب
میکنید ،دقت كنيد كه پوشش مانع قفل
شدن پشتي صندلي نشود.
از موقعيت صحيح كمربند اطمينان حاصل
نماييد.
پشتسریها را مجددا ً نصب نماييد.

تاکردن پشتی صندلی عقب بهطور دستی

اطمینان حاصل نمایید که صندلیهای جلو به
اندازه کافی تا شدهاند.
پشتسریها را کام ً
ال پایین بکشید.
اهرم  1را بکشید و پشتی صندلی  Aرا پایین بیاورید.
بنا به داليل ایمنی ،همه تنظيمات را
هنگامي كه خودرو در حال حركت
نيست ،انجام دهيد.

صندلی تاشو (نیمکتی) با پشتی
صندلی کوچک  Bرا به طرف پایین
بکشید ،در اینصورت نمیتوان از
قالب کمربند صندلی وسط استفاده نمود
(قالب قابل دسترسی نیست).

هنگام حرکت دادن صندلی عقب
از قرار نداشتن اجسام در قالبهای
اتصال (بازوی یا پای سرنشین،
حیوانات خانگی ،سنگریزه ،پارچه یا لباس)
اطمینان حاصل نمایید.
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صندلی عقب تاشو (نیمکتی) ()2/3

تاکردن پشتی صندلی عقب
(موقعیت مسطح)

در محفظه بار ،کنترل  2شما را قادر خواهد ساخت
که بهطور اتوماتیک پشتی صندلی تاشو (نیمکتی)
را تا سطح کف خودرو تا کنید.
هنگام حرکت دادن صندلی عقب
از قرار نداشتن اجسام در قالبهای
اتصال (بازوی یا پای سرنشین،
حیوانات خانگی ،سنگریزه ،پارچه یا لباس)
اطمینان حاصل نمایید.
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شرایط استفاده
 خودرو متوقف باشد؛ درب پشتی باز باشد؛ کمربندایمنی صندلی عقب قفل نباشد.نقص عملکردی
درصورتیکه شرایط فراهم باشد و عملکرد تا کردن
انجام نشود ،با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید.

استفاده محدود

رانندگی با پشتی صندلی تا شده یا تا کردن صندلی
جلو زمانیکه سرنشین در صندلی عقب قرار گرفته
است ممنوع میباشد.

بنا به دالیل ایمنی ،زمانیکه خودرو
رانده نمیشود تنظیمات را انجام دهید.

صندلی عقب تاشو (نیمکتی) ()3/3
سمت چپ کلید را برای انتخاب گرمترین موقعیت
و سمت راست کلید را برای تنظیمات متوسط فشار
دهید.
زمانیکه موقعیت متوسط کلید خاموش است،
نشانگر کلید هم خاموش است.
سیستم دارای ترموستات ،تصمیم میگیرد که آیا
گرمکن بسته به موقعیت انتخاب شده نیاز است
یا خیر ،هنگامیکه دمای مشخصی بهدست آمد
عملکرد گرمکن را متوقف میکند.

بسته به مدل خودرو ،درصورتیکه زیرآرنجی
صندلیهای عقب پایین آمده است ،کنترلگر گرمکن
صندلیهای عقب در زیرآرنجی عقب قرار دارد.

گرمکن صندلیهای عقب

(بسته به مدل خودرو)
حین عملکرد موتور ،کلید ( 3سمت چپ صندلی
عقب) یا کلید ( 4سمت راست صندلی عقب) را
فشار دهید .نشانگر روی کلید روشن میشود تا
فعال شدن گرمکن را تأیید نماید.

بنا به دالیل ایمنی ،زمانیکه خودرو
رانده نمیشود تنظیمات را انجام دهید.
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محفظه بار

باز کردن

دکمه  1را فشار دهید و درب پشتی را بلند کنید.

بستن

درب پشتی را با استفاده از دستگیره 2

درب پشتی پایین بیاورید.
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درون

باز کردن درب پشتی بهطور دستی از داخل

اگر باز کردن درب پشتی امکانپذیر نباشد ،میتوان
آن را بهطور دستی از داخل باز کرد:
 دسترسی به محفظه بار از طریق خم کردنپشتی(های) صندلی عقب،
 ابزاری مثل مداد یا اجسامی شبیه آن در قسمت 3وارد کنید و همانند تصویر بکشید؛
 -درب پشتی را بکشید تا باز شود.

درب پشتی اتوماتیک ()1/5
درصورت مجهز بودن خودرو ،درب پشتی همزمان
با سایر دربها قفل و باز میشود.
بسته به مدل خودرو ،چندین روش متفاوت برای
بازکردن درب پشتی وجود دارد:
 با استفاده از ریموت کنترل کارت رنو؛ با استفاده از کنترلهای روی درب پشتی؛ با استفاده از کنترل روی داشبورد؛ -با استفاده از عملکرد باز کردن بدون دخالت دست.

نصب حملکنندهها روی (باربند
دوچرخه ،چمدان ،جعبه و غیره)
درب پشتی ممنوع است .برای نصب
ابزارهای حمل بار روی خودرو با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.

شرایط استفاده

 خودرو را متوقف کنید. یخ و برف را برای باز شدن درب پشتی باید پاککرد.
 درصورت شارژ نداشتن باتری یا تعویض باتریبرای شروع به کار مجدد موتور درب پشتی،
درب پشتی باید بسته باشد (درصورت نیاز درب
بهطور دستی بسته شود).

باز و بسته کردن

عملکرد باز و بسته شدن اتوماتیک درب پشتی با
استفاده از کنترل روی داشبورد یا کارت رنو باعث
میشود صدای بیپ قبل از حرکت کردن درب
پشتی سه بار شنیده شود.

حین باز و بسته کردن درب پشتی از عدم وجود
اجسام در مسیر حرکت اطمینان حاصل نمایید.
حین بستن درب پشتی از عدم وجود
افراد در مسیر قطعات متحرکت
اطمینان حاصل نمایید.
خطر آسیبدیدگی.

برای جلوگیری از آسیب به سیستم محفظه
بار ،حین حرکت درب پشتی را باز و بسته
نکنید.
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درب پشتی اتوماتیک ()2/5

با استفاده از کارت رنو ریموت کنترل
حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت  ،offکلید 1
را روی کارت رنو فشار داده و نگهدارید.

بهعنوان یک اقدام ایمنی تنها
زمانیکه خودرو بیحرکت است
دربها را باز و بسته نمایید.
خطر آسیبدیدگی.
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باز کردن درب پشتی از طریق دکمه بیرون
دکمه  2را فشار دهید.

بستن درب پشتی از طریق دکمه داخل
دکمه  3را فشار دهید.

درب پشتی اتوماتیک ()3/5
فعال /غیرفعال کردن عملکرد hands-free

با استفاده از کنترل روی داشبورد
کلید  4را فشار داده و نگ ه دارید.
با استفاده از عملکرد hands-free
(بازکردن بدون دخالت دست)
با استفاده از عملکرد ( hands-freeباز کردن بدون
دخالت دست) امکان دسترسی به محفظه بار یا
بستن آن هنگامیکه دستهای شما درگیر است را
فراهم میکند.
هنگامی که کارت رنو را همراه خود دارید و سوئیچ در
موقعیت  offاست ،دورتر از سپر عقب بایستید و پای
خود را به طرف عقب /جلو زیر سپر حرکت دهید.
سنسور حرکت را شناسایی کرده و سپس با حرکات
پای شما سیستم فعال شده و درب پشتی باز میشود.

پای خود را در هوا معلق نگه ندارید .حرکات را
بدون توقف انجام دهید.
توجه :حین باز بودن درب پشتی ،پس از شناسایی
کنترل ،سه ثانیه پیش از فعال شدن عملکرد منتظر
بمانید (هرثانیه یک بیپ منتشر میشود).

(بازکردن بدون دخالت دست)
با استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره
منوی " ،"User settings" ،"Vehicleسپس
" "Use handsfree card: open/closeرا انتخاب
نمایید .برای فعال یا غیرفعال کردن عملکرد ""ON
یا " "OFFرا انتخاب نمایید.
استفاده از عملکرد hands-free
(بازکردن بدون دخالت دست)
 پس از چندین روز متوقف بودن خودرو یا حدود 15دقیقه قفل نبودن خودرو عملکرد باز کردن
بدون دخالت دست دیگر در دسترس نخواهد
بود .برای فعال کردن مجدد آن از دکمه باز
کردن روی کارت رنو استفاده نمایید.
 درصورتیکه خودرو متوقف است و موتورخاموش است عملکرد "( "hands-freeباز
کردن بدون دخالت دست) در دسترس خواهد
بود (نه درحالت آماده به کار موتور همراه
عملکرد خاموش /روشن کردن).
 درصورتیکه خودرو مجهز به اهرم یدککش یادر محدوده الکترومغناطیسی قوی قرار داشته
باشد ممکن است عملکرد "( "hands-freeباز
کردن بدون دخالت دست) کار نکند.
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درب پشتی اتوماتیک ()4/5
متوقف کردن حرکت درب پشتی

حرکت اتوماتیک درب در هر زمانی با یک فشار
کوتاه روی یکی از کنترلها متوقف میشود .بسته
به موقعیت باز شدن ،قالب درب پشتی بهطور
دستی باز میشود.
درصورتیکه درب پشتی در موقعیت میانی
بیحرکت است هنگامیکه درب را متوقف نمودهاید
فشار دادن بعدی باعث حرکت درب پشتی در جهت
عکس میشود.

شناسایی موانع

هنگامیکه درب محفظه بار که در حال حرکت
است با مانعی مواجهشود (وجود اجسام یا اشخاص)
متوقف میشود .بسته به موقعیت ،باز شدن درب
پشتی میتواند به صورت دستی ادامه یابد.
کنترل باز /بسته شدن حرکت درب پشتی را فشار
دهید تا درب در همان راستایی که قبل از شناسایی
مانع درحال حرکت بوده به حرکت خود ادامه دهد.

حالت دستی

پس از توقف درب پشتی ،درصورت تمایل میتوانید
بهصورت دستی حرکت را انجام دهید.
با فشار دادن یکی از دکمهها میتوانید حرکت
اتوماتیک را تغییر دهید.

محدودیت باز شدن درب پشتی

شناسایی مانع یک ابزار کمکی برای
باز و بسته کردن درب پشتی است و
تحت هیچ شرایطی نباید جایگزین
توجه و مسئولیت راننده شود.
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حداکثر ارتفاع بازشدن درب پشتی قابل تنظیم
است و همیشه در نقطه دلخواه متوقف خواهد شد:
 درب پشتی را تا موقعیت میانی باز کنید؛ بهطور دستی درب پشتی را تا موقعیت دلخواهباز کنید؛
 کنترل  3درب پشتی اتوماتیک را برای بیش ازسه ثانیه فشار دهید تا موقعیت ذخیره شود.
شنیدن دو صدای بیپ نشانگر ذخیره شدن
موقعیت است.

درب پشتی اتوماتیک ()5/5
احتیاط حین استفاده

پیش از باز /بسته کردن درب پشتی ،اطمینان
حاصل نمایید که محیط اطراف مناسب باز کردن
درب پشتی است .در غیراینصورت ،حرکت درب
پشتی با دکمه بیرونی متوقف شده و با دست در
همان موقعیت نگه داشته میشود (درب پشتی
ممکن است به حرکت دستی خود ادامه دهد).
درصورتی که درب پشتی درحال حرکت باشد و
موتور استارت بخورد ،حرکت به مدت چندثانیه
متوقف میشود.
حین حرکت اتوماتیک از توقفهای مکرر بهطور
دستی خودداری نمایید (احتمال آسیب به سیستم
درب پشتی).
اطمینان حاصل نمایید که سنسورها (توسط گل،
کثیفی ،نمک جادهها و غیره) مسدود نشده باشد.

نقص عملکردی

درصورت فعال کردن درب پشتی اتوماتیک برای
یک دقیقه (به ترتیب باز و بسته شدن) به منظور
جلوگیری از گرم شدن ،متوقف خواهد شد .عملکرد
بعد از یک دقیقه به حالت عادی بازمیگردد.
درصورتیکه باتری ضعیف باشد درب پشتی
اتوماتیک عمل نخواهد کرد .در این حالت ،درب
پشتی با روشن شدن موتور عمل خواهد کرد.
توجه
در هوای بسیار سرد درصورتیکه نوار آببندی
محفظه بار یخ زده باشد ممکن است باز شدن
اتوماتیک کار نکند.

پیش از شستن سنسور بهصورت دستی یا نصب الستیک زاپاس یا یدککشی عملکرد
"( "hands-freeبازکردن بدون دخالت) را غیرفعال نمایید.

مسئولیت راننده هنگام پارک
کردن و متوقف کردن خودرو
هرگز کودکان یا افراد بزرگسالی که
قادر به مراقبت از خود نیستند یا حیوانات
خانگی را داخل خودرو یا محفظه بار ،حتی
برای زمان کوتاه قرار ندهید.
ممکن است با روشن کردن موتور یا فعال
کردن تجهیزاتی مثل شیشه باالبرهای برقی،
درب پشتی یا قفل کردن دربها ،به خود و یا
دیگران آسیب برسانند.
خطر آسیب جدی.

خطر باز و بسته شدن درب پشتی بهطور تصادفی و آسیب جدی وجود دارد.
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روکش محفظه بار

باز کردن روکش محفظه بار 2

دستگیره  1واقع در زیر روکش را بکشید و انتهای
روکش را در بست  3قرار دهید.

برای خارج کرن بخش روکش انعطافپذیر
 2در محفظه بار

دستگیره  1را به آرامی بکشید و هنگام تا کردن
روکش آن را بلند کنید.
از قرار دادن اجسام سنگین و تیز
در محفظه بار خودداری نمایید .اگر
راننده مجبور به ترمز ناگهانی یا درگیر
تصادف شود باعث ایجاد خطراتی میشود.
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تجهیزات محفظه بار

قالب کیسه 1

حداکثر وزن هر قالب 3 :کیلوگرم.

قالبهای اتصال
نقاط اتصال .2

اگر خودروی شما مجهز به قالبهای اتصال
نیست میتوانید آن را از نمایندگیهای مجاز تهیه
نمایید.

حداکثر وزن روی محفظه بار 60 3
کیلوگرم است.
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حمل اجسام در محفظه بار
همواره اجسام را طوري حمل كنيد كه قسمت
بزرگتر آنها به پشتي صندلیهای عقب تكيه
دهند:
 پشتی صندلی عقب در حالت عادی حمل بار(مثال .)A
 پشتی صندلیهای جلو با پشتی صندلی عقبتا شده ،یک سطح مسطح را ایجاد میکند
(مثال .)B
 پشتیهای صندلی جلو با پشتی صندلیهایعقب تا میشوند ،میتوان اجسام را در قسمت
کف قرار داد و حداکثر محفظه حمل اجسام را
داشت (مثال .)C
در صورتي كه اجسام را روي صندلي خوابانده شده
قرار میدهید ،خارج كردن پشتسري قبل از تا
كردن صندلي امري ضروري است در اين صورت
سطحي كام ً
ال صاف خواهيد داشت.
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همواره بارهاي سنگين را در كف
خودرو قرار دهيد .در صورت مجهز
بودن از نقاط اتصال  1در كف
محفظه بار استفاده کنید .اجسام بايد طوري در
محفظه بار قرار بگيرند كه در هنگام ترمزهاي
ناگهاني پرتاب نشده و به سرنشينان صدمهاي
وارد نکنند .كمربند ايمني صندلي عقب را حتي
اگر اين صندلیها سرنشين ندارند ،ببنديد.

حمل اجسام با قالب یدککش

حداکثر وزن .1115mm :A
وزن مجاز قسمت جلوی خودرو ،حداکثر وزن

مجاز بکسل کردن ،ترمز و بدون ترمز :به
اطالعات "وزن" در فصل  6مراجعه نمایید.
انتخاب و نصب تجهیزات یدککشی

حداکثر بار تجهیزات یدککشی 37 :کیلوگرم
برای نصب و شرایط استفاده به اطالعات
دستورالعملهای نصب تجهیزات مراجعه نمایید.
این دستورالعملها را به همراه دیگر مدارک
خودرو نگه دارید.

اگر قالب یدککشی باعث دیده نشدن پالک
شناسایی خودرو و چراغهای مهشکن عقب
میشود هنگامیکه مورد استفاده قرار نمیگیرد
آن را پیاده نمایید.
همه موارد ،باید با قوانین محلی مطابقت داشته
باشد.
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باربند ،اسپویلر (بادگیر)
احتیاط هنگام استفاده
باز و بسته کردن درب پشتی
پیش از باز و بسته کردن درب پشتی ،اجسام و/
یا تجهیزات (حملکننده دوچرخه و غیره) نصب
روی باربند را بررسی نمایید :این تجهیزات باید
به درستی نصب شده باشند تا مانع عملکرد درب
پشتی نشود.

دسترسی به نقاط اتصال
خودروهای مجهز به باربندهای طولی
قسمتهای اتصال  2روی باربندهای  1واقع شدهاند.
درصورتيكه باربندهای اصل را از
دپارتمان فني ما تهيه نماييد مجهز
به پیچهایی هستند ،فقط از همين
پیچها براي اتصال باربند به خودرو استفاده
نماييد.
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براي دستيابي به اطالعات تجهيزاتي كه مناسب
خودروي شما میباشند با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.
به بخش دستورالعملهای نصب و چگونگي
استفاده و شرايط باربند مراجعه نماييد.
لطفاً اين دستورالعملها را با مدارك خودروي
خود نگه داريد.
حداكثر بار مجاز روي باربند :به اطالعات
بخش "وزن" در فصل  6مراجعه نماييد.

اسپویلر (بادگیر) A

نصب تجهیزات و/یا اجسام ثابت
(نگهدارنده دوچرخه و غیره) به
اسپویلر ممنوع است.

تجهیزات چندرسانهای ()1/2

سیستمهای چندرسانهای

1
2
3
4

صفحه نمایش لمسی چندرسانهای؛
کنترلهای روی ستون فرمان؛
کنترلهای روی غربیلک فرمان؛
میکروفن.

براي استفاده از اين تجهيزات ،از دستورالعملهای
مخصوص استفاده نماييد و آن را به همراه ساير
مدارك خودرو نگه داريد.

كنترل تلفن تعبيه شده به صورت

Hands-free

در خودروهاي مجهز به اين سيستم از كنترل روی
غربیلک فرمان  3استفاده نماييد.

استفاده از تلفن
يادآوري میشود كه براي استفاده از
اين تجهيزات قوانين را در نظر بگيريد.
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تجهیزات چندرسانهای ()2/2

سوکت چندرسانهای 6

سوکت  USBهمچنین میتواند تجهیزات را با ولتاژ
 12وات (ولتاژ )5V :شارژ نمایید ،همه سوکتها
توسط دپارتمان فنی تأیید شدهاند.
سوکت (فیشی)  ، JACKسیستم صوتی را قادر خواهد
ساخت تا با یک کابل خارجی قابل استفاده باشد.

سوکتهای چندرسانهای 5

میتوانید از سوکتهای  USBیا کارت حافظه ()SD
برای دسترسی به محتوای چندرسانهای تجهیزات
استفاده نمایید و سیستم را بهروزرسانی نمایید (به
دستورالعملهای تجهیزات مراجعه نمایید).
منابع مختلف را میتوان از صفحه نمایش چندمنظوره
کنترلهای روی ستون فرمان انتخاب نمود.
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سوکت  USBهمچنین میتواند تجهیزات را با ولتاژ
 12وات (ولتاژ )5V :شارژ نماید ،همه سوکتها
توسط دپارتمان فنی تأیید شدهاند.
سوکت (فیشی)  ،JACKسیستم صوتی را قادر خواهد
ساخت تا با یک کابل خارجی قابل استفاده باشد.
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درب موتور ()1/2

درب موتور را به طرف پایین فشار
ندهید :خطر بسته شدن اتفاقی درب
موتور وجود دارد.

برای باز کردن درب موتور ،دستگیره  1را بکشید.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در
محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده
از دکمه خاموش /روشن در موقعیت
 offقرار بگیرد( .به اطالعات "روشن /خاموش
کردن موتور" در فصل  2مراجعه نمایید).
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باز کردن زبانه (قالب) درب موتور

برای بازکردن ،زبانه  2را همزمان با بازکردن درب
موتور فشار دهید.

بازکردن درب موتور

درب موتور را بلند کنید و با استفاده از دو میله 3

آن را ثابت کنید.

حین کارکردن در محفظه موتور،
اطمینان حاصل نمایید که اهرم
برف پاککن شیشه جلو در موقعیت
پارک (توقف) باشد.
خطر آسیب جدی.
هنگام كاركردن در نزديكي محفظه
موتور ،ممكن است موتور داغ
باشد .عالوه بر اين ممكن است فن
خنككننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيبدیدگی.

درب موتور ()2/2
بستن درب موتور

از عدم وجود اجسام در محفظه موتور پيش از
بستن درب موتور اطمينان حاصل نماييد.
براي بستن مجدد درب موتور ،درب موتور را تا
ميانه نگه داشته در فاصله  30سانتيمتري موقعيت
بسته شدن آن را رها نماييد .درب موتور به واسطه
وزن خود بهطور اتوماتیک بسته خواهد شد.

از قفل شدن صحيح درب موتور
اطمينان حاصل نماييد.
بررسي نماييد كه هيچ جسمی
(سنگريزه ،پارچه و غيره) مانع بسته شدن قفل
نشود.
پس از هرگونه عمليات در محفظه
موتور ،از عدم وجود اجسام در محفظه
موتور اطمينان حاصل نماييد (پارچه،
ابزار و غيره).
اين اجسام باعث صدمه به موتور يا آتشسوزي
میشوند.

در صورت بروز تصادف و وارد شدن
ضربه جزئي به شبكه رادياتور يا درب
موتور ،قفل درب موتور را بررسی
کرده و هرچه سریعتر با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.
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میزان روغن موتور :اطالعات کلی
 میله اندازهگيري روغن را خارج كرده و با پارچهفاقد پرز و تميز ،آن را پاك نماييد؛
 میله اندازهگیری را تا جاييكه امكان دارد جابزنید (در خودروهاي مجهز به میله اندازهگیری
نوع  ،Cدرپوش را تا حد امكان بچرخانيد)؛
 مجددا ً میله اندازهگیری را خارج نماييد؛ سطح روغن را بخوانيد :سطح روغن هرگز نبايدكمتر از نقطه  Aيا بيشتر از نقطه  Bباشد.
هنگاميكه اين عمليات كامل شد ،بررسي نماييد كه
میل ه اندازهگیری در جاي خود قرار گرفته باشد يا
میله اندازهگیری كام ً
ال پيچانده شده باشد.

بهطور عادي موتور براي روغنكاري و خنك كردن
اجزاي متحرك به روغن موتور نياز دارد و تنظیم
کردن سطح روغن بین هر تعویض روغن عادی
است.
با اين وجود ،اگر در هر  600( 1000kmمايل)
بيش از نيم ليتر روغن موتور مصرف شد با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.

تكرار تنظیم سطح روغن :سطح روغن موتور
را هر چندوقت يكبار و بخصوص پيش از
مسافرتهای طوالني بررسي نماييد تا از صدمه
ديدن موتور جلوگيري کنید.

به منظور جلوگيري از سرريز شدن ،توصيه
میشود كه هنگام پر یا اضافه کردن مخزن ،از
قيف استفاده نماييد.
پیش از انجام هرگونه عملیاتی
در محفظه موتور باید سوئیچ با
استفاده از دکمه خاموش /روشن
در موقعیت  offقرار بگیرد (به اطالعات
"روشن /خاموش کردن موتور" در فصل 2
مراجعه نمایید).
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خواندن سطح روغن موتور

سطح روغن موتور را هنگاميكه خودرو در سطحي
مسطح میباشد و پس از خاموش بودن موتور
بخوانيد.
براي خواندن دقيق سطح روغن موتور بايد از میله
اندازهگیری سطح روغن استفاده نماييد و مطمئن
شويد كه روغن از حداكثر سطح مجاز بيشتر
نباشد (خطر آسيب به موتور).

به صفحه بعد مراجعه نماييد.
تنها زمانيكه روغن در كمترين سطح باشد ،صفحه
نمايشگر به راننده هشدار میدهد.

رسيدن ميزان روغن موتور به
باالترين سطح
تحت هيچ شرايطي روغن نبايد
بيشتر از نقطه  Bباشد :خطر آسيب به موتور
و كاتاليست کانورتر وجود دارد.
اگر سطح روغن موتور بيش از ميزان حداكثر
باشد ،خودرو را روشن نكرده و با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نماييد.

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

اضافه /پر كردن

براي اضافه /پر كردن روغن موتور ،خودرو بايد در
زمین مسطح پارك شده و موتور نيز سرد باشد
(براي مثال ،پيش از استارت موتور براي اولينبار
در روز).

 درپوش  1را باز نماييد؛ روغن را اضافه نماييد (بهعنوان راهنمايي ،بسته به نوعموتور میله اندازهگیری  ،2بین 1/5و 2ليتر میباشد)؛
 حدود  10دقيقه منتظر بمانید و اجازه دهید روغنبه سمت داخل کارتر موتور جریان پیدا کند؛
 با استفاده از میله اندازهگیری  2سطح روغن رااندازهگيري نماييد (همانطور كه توضيح داده شد).
هنگاميكه اين عمليات به پايان رسيد ،مطمئن
شويد كه میله اندازهگیری تا جاي ممكن در محل
خود قرار گرفته باشد يا میله اندازهگیری كامل
پيچانده شده باشد.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در
محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده
از دکمه خاموش /روشن در موقعیت
 offقرار بگیرد (به اطالعات "روشن /خاموش
کردن موتور" در فصل  2مراجعه نمایید).
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میزان روغن موتور :اضافه ،پر کردن ()2/2

از باال رفتن ميزان حداكثر خودداري نماييد
و فراموش نكنيد كه درپوش  1و گيج  2را در
جاي خود قرار دهيد.
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به منظور جلوگيري از سرريز شدن ،توصيه
میشود كه هنگام پر یا اضافه کردن مخزن ،از
قيف استفاده نماييد.

میزان روغن موتور :تعویض روغن
تعویض روغن

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

ظرفیت تعویض روغن

به اطالعات تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه
نمایید یا با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
همواره با استفاده از میله اندازهگیری ،سطح روغن
موتور را بررسی کنید ،همانطور که قب ً
ال توضیح داده
شد (سطح روغن نباید کمتر از سطح حداقل یا
باالی سطح حداکثر روی میله اندازهگیری روغن
باشد).
رسیدن میزان روغن موتور به
باالترین سطح
تحت هیچ شرایطی روغن نباید بیشتر
از سطح حداکثر باشد :خطر آسیب به موتور و
کاتالیست کانورتر وجود دارد.
اگر سطح روغن موتور بیش از میزان حداکثر
باشد ،خودرو را روشن نکرده و با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.

درجه روغن موتور

به تعمیر و نگهداری اسناد خودروی خود مراجعه
نمایید.

درصورتيكه متوجه افت غيرعادي و مكرر سطح
هركدام از مايعات شديد ،با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.
حین کار کردن در محفظه موتور،
اطمینان حاصل نمایید که برف پاککن
شیشه جلو خاموش است.
خطر آسیبدیدگی.
هنگام كاركردن در نزديكي محفظه
موتور ،ممكن است موتور داغ باشد.
عالوه بر اين ممكن است فن خنك
كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيبدیدگی.

پرکردن :هنگام پرکردن روغن
مراقب باشید که روغن روی محفظه
موتور نریزد .خطر آتشسوزی.
بخاطر داشته باشید که درپوش را بهطور
صحیح در محل خود قرار دهید .در صورت
پاشش روغن موتور در محفظه داغ موتور امکان
آتشسوزی وجود دارد.
هرگز خودرو را در مکانهای سر
پوشیده روشن نکنید زیرا گازهای
خروجی اگزوز سمی هستند.
تعویض روغن موتور :در صورت
تعویض روغن هنگامیکه موتور داغ
است ،مراقب باشید .در صورت سر
ریزشدن روغن احتمال سوختگی وجود دارد.
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میزان مایعات ()1/3
فواصل بررسي مايع

ميزان مايع خنككننده را بهطور مرتب بررسي

نماييد (در صورت اتمام مايع خنككننده صدمات
شديدي به موتور وارد میشود).
در صورتيكه نياز به اضافه كردن مايع وجود دارد،
تنها از محصوالت مورد تأييد دپارتمان فني ما كه
موارد زير را تضمين میکند استفاده نماييد:
 جلوگيري از يخزدگي؛ -جلوگيري از زنگزدگي سيستم خنككننده.

فواصل جایگزینی
به بخش تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه
نمایید.

مايع خنككننده موتور

ميزان مايع را هنگاميكه خودرو در سطحي صاف
پارك شده و موتور خاموش میباشد بررسي
نماييد ،هنگاميكه مايع سرد است ميزان آن
بايد در مخزن  1بين  MINIو  MAXIباشد.
قبل از رسیدن مایع به سطح  ،MINIهنگامیکه
موتور سرد است سطح مایع را تنظیم کنید.
حین کار کردن در محفظه موتور،
اطمینان حاصل نمایید که برف
پاککن شیشه جلو خاموش است.
خطر آسیبدیدگی.
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پیش از انجام هرگونه عملیاتی در
محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده از
دکمه خاموش /روشن در موقعیت off
قرار بگیرد (به اطالعات "روشن /خاموش کردن
موتور" در فصل  2مراجعه نمایید).

در صورتيكه متوجه افت غيرعادي و مكرر سطح
هركدام از مايعات شديد ،با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.
هنگاميكه موتور داغ است هيچ
عملياتي در مدار مايع خنككننده
نبايد صورت بگيرد.
خطر سوختگي.

میزان مایعات ()2/3

سطح 2

پایین رفتن سطح روغن به علت سایش لنتهای
ترمز امری عادی است اما نباید کمتر از سطح
هشدار " "MINIباشد.
در صورتيكه تمايل داريد وضعيت دیسکهای ترمز
و سایش لنت ترمز را خودتان بررسي نماييد بايد
از اسناد توضيحي در شبكه ارتباطي يا وب سايت
كارخانه سازنده استفاده نماييد.

روغن ترمز

ميزان روغن بايد هنگاميكه خودرو در سطحي
صاف پارك شده و موتور خاموش است خوانده شود.
اين عملكرد بايد بهطور مكرر صورت گيرد و در صورت
مشاهده اشكال در ترمزگيري ،سطح روغن ترمز را
بررسي نماييد.
هنگام كار كردن در نزديكي محفظه
موتور ،ممكن است موتور داغ
باشد .عالوه بر اين ممكن است فن
خنككننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.

پر كردن
پس از انجام هرگونه عمليات در مدار روغن ،متخصص
فني بايد روغن ترمز را تعويض نمايد.
فقط از روغن ترمزهای مورد تأييد دپارتمان فني
ما (و داراي ظرف مهر و موم شده) استفاده نمايید.
فواصل جايگزيني
به بخش تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود
مراجعه نماييد.
در صورتيكه متوجه افت غيرعادي و مكرر
سطح هركدام از مايعات شديد ،با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نماييد.
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میزان مایعات ( /)3/3فیلترها
فیلترها

تعويض اجزاي فيلترها (فيلتر هوا ،فيلتر اتاق ،فيلتر
سوخت ديزلي و غيره) در برنامه تعمير و نگهداري
خودروي شما برنامهريزي شده است.
فواصل تعويض اجزاي فيلتر :به بخش تعمير و
نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نماييد.

مخزن شیشهشوی شیشه جلو

پر کردن
هنگامیکه موتور خاموش است درپوش  3را باز
کنید .تا زمانیکه بتوانید مایع را ببینید آن را پر
کنید ،سپس درپوش را ببندید.
مایع
تولیدات شیشهشوی (مایع دارای ضدیخ در زمستان).
حین کار کردن در محفظه موتور،
اطمینان حاصل نمایید که برف
پاککن شیشه جلو خاموش است.
خطر آسیبدیدگی.
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بررسی سطح مایع
از "قیف" استفاده کنید ،برای استفاده از آن سوراخ
 4را با انگشتان نگه دارید ،درپوش را بردارید سپس
میله اندازهگیری متصل به درپوش را بخوانید.
توجه :پیش از سفر ،میزان مایع مخزن را بهطور
مرتب بررسی نمایید.
نازلها
برای تنظیم نازل شیشهشوی شیشه جلو با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در
محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده
از دکمه خاموش /روشن در موقعیت
 offقرار بگیرد (به اطالعات "روشن /خاموش
کردن موتور" در فصل  2مراجعه نمایید).

هنگام كار كردن در نزديكي محفظه
موتور ،ممكن است موتور داغ
باشد .عالوهبر اين ممكن است فن
خنككننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسیبدیدگی.

فشار باد الستیک ()1/2
 : Eفشار باد الستیک جلو.
 : Fفشار باد الستیک عقب.
 : Gفشار باد الستیک زاپاس.
خودروهاي مجهز به سیستم تشخیص فشار
باد الستیک
در صورت كم باد بودن (پنچري ،فشار باد كم و
در صفحه نمايشگر
غيره) ،چراغ هشدار
روشن میشود به اطالعات بخش "سيستم تشخیص
فشار باد الستیک" در فصل  2مراجعه نماييد.

برچسب A

براي خواندن آن درب را باز نماييد.
هنگاميكه الستیکها سرد هستند فشار باد آنها
بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
در صورتيكه الستیکها سرد هستند و بررسي
فشار باد الستیکها امكانپذير نیست ،فشار باد
الستیک را از  0/2به  0/3بار (( )barيا )3PSl
افزايش دهيد.

 : Bابعاد الستیکهای نصب شده در خودرو.
 : Cسرعت رانندگی مورد نظر.
 : Dفشار باد توصیه شده برای بهینهسازی مصرف
سوخت.
 :NBممکن است سطح راحتی رانندگی تغییر
یابد.

هرگز هنگامي كه الستیکها داغ هستند باد آنها
را خالي نکنید
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فشار باد الستیک ()2/2
توجه خاص مربوط به بار کامل خودرو (حداكثر
بار مجاز) و يدككش تريلر :حداكثر سرعت بايد
 )60mph( 100km/hباشد و فشار باد الستیکها
بايد  0/2بار افزايش يابد.
به اطالعات بخش "وزن" در فصل  6مراجعه نماييد.
ایمنی الستیکها و استفاده از زنجيرچرخ :به
اطالعات بخش "الستیکها" در فصل  5براي
شرايط سرويس و ،بسته به مدل خودرو ،استفاده
از زنجيرچرخ مراجعه نماييد.

براي امنيت خود و مطابقت با قانون،
هنگام نياز به تعويض الستیکها،
تنها از الستیکهای داراي عالمت،
اندازه ،نوع و خصوصيات مشابه و همچنین
یکسان روی کلیه محورها استفاده نماييد.

آنها بايد :ظرفيت وزن و سرعت مشابه با
الستیکهای اصلي يا مورد تأييد نمایندگیهای
مجاز را داشته باشند.

عدم توجه به اين دستورالعملها امنيت شما را
به خطر میاندازد و بر كيفيت رانندگي با خودرو
اثر منفي میگذارد.
خطر از دست دادن كنترل خودرو وجود دارد.
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باتری ()1/2

باتری  1نیاز به هیچگونه تعمیر و نگهداری ندارد .نباید
آن را باز کنید یا هرگونه مایعی به آن اضافه نمایید.

هنگام جابهجا كردن باتري با دست
مراقب باشيد كه اسيد سولفوريك
با پوست و چشمهایتان در تماس
نباشد .در صورت تماس ،محل تماس را با
مقداري آب سرد بشوييد ،در صورت نياز با
پزشك مشورت نماييد.
اطمينان حاصل نماييد كه شعله ،اجسام داغ و
جرقه در تماس با باتري قرار نداشته باشند زيرا
خطر انفجار وجود دارد.

بسته به مدل خودرو ،سيستم مستمرا ً وضعيت
شارژ باتري را بررسي مینماید ،اگر سطح شارژ
پايين بيايد پيغام " "Battery low start engineدر
صفحه نمايشگر ظاهر میشود .در اين حالت موتور
را روشن نماييد .سپس پیغام حذف میشود.
در صورت استفاده از خودرو در حالتهای زیر ،شارژ
باتري كاهش مییابد:
 سفرهاي كوتاهمدت؛ رانندگي در شهر؛ افت دما؛ استفاده طوالنیمدت از تجهيزات الكتريكيپرمصرف (راديو و غيره) هنگاميكه موتور خاموش
است.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در
محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده
از دکمه خاموش /روشن در موقعیت
 offقرار بگیرد (به اطالعات "روشن /خاموش
کردن موتور" در فصل  2مراجعه نمایید).

هنگام كاركردن در نزديكي محفظه
موتور ،ممكن است موتور داغ
باشد .عالوهبر اين ممكن است فن
خنككننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيبدیدگي.
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باتری ()2/2
تعويض باتري

به دليل پيچيده بودن اين عمليات ،توصيه میشود
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.

برچسب A

نشانگرهاي روي باتري را مشاهده نماييد:
  2روشن كردن آتش و سيگار ممنوع میباشد؛  3از عينك استفاده نماييد؛  4از دسترس كودكان دور نگه داشته شود؛  5مواد قابل انفجار؛  6به كتابچه راهنما مراجعه نماييد؛ 7 -مواد خورنده.
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اين باتري از نوع مخصوص میباشد،
از جايگزيني باتري مشابه اطمينان
حاصل نماييد .با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نماييد.

تعمیر و نگهداری بدنه خودرو ()1/2
خودرويي كه به خوبي نگهداري شده باشد ،دوام
بيشتري خواهد داشت .بنابراين توصيه میشود كه
از بدنه خودرو بهطور منظم نگهداري نماييد.
محصوالت ضدخوردگي با تأثير باال در خودروي
شما بكار رفته است .با اين وجود نبايد تحت تأثير
عوامل خارجي قرار بگيرد.
عوامل خورنده در هوا
 آلودگي هوا (مناطق صنعتي ـ ساختماني)، محلول نمك موجود در هوا (نزديك دريا ،بهويژهدر آب و هواي گرم)،
 آب و هواي فصلي و شرايط هواي مرطوب (مث ًال
جادههای پوشيده از نمك در زمستان ،آب
پاككننده جادهها و غيره).
تأثيرات جزئي

اثر سايش
گرد و خاك و شن موجود در هوا ،گل و الي ،سنگريزه
موجود در جاده ،توسط خودروهای دیگر پرتاب
میشود.
به منظور حفاظت از خودروي خود در برابر اين
تأثيرات چندين عمل احتياطي انجام دهيد.

چه كارهايي نبايد انجام دهيد

اجزاي مكانيكي (مانند اجزاي موتور) ،زير بدنه،
اجزاي لواليي (مث ً
ال داخل دربها) و تجهيزات
پالستيكي رنگ شده مربوط به بدنه خارجي (مثالً
سپرها) را با استفاده از تجهيزات تميزكننده فشار
قوي يا اسپری کردن محصوالتي كه مورد تأييد
ی ما نمیباشند ،تميز نكرده يا روغن
دپارتمان فن 
آنها را پاك ننمايید .اين كار موجب افزايش
خوردگي يا نقص عملكردي میشود.
خودرو را در آفتاب شديد يا دماي بسيار پايين نشوييد.
گل و الي و كثيفي باقيمانده روي بدنه خودرو را
پيش از پاک کردن خیس نمایید.
اجازه ندهيد گرد و خاك در سطح خارجي انباشته
شود.
اجازه ندهيد برخوردهای جزئی و خراش باعث
ایجاد زنگزدگی شود.
از محلولهایی كه مورد تأييد دپارتمان فني ما
نمیباشند براي رفع لکهها استفاده نکنید زيرا باعث
آسيب به رنگ بدنه میشوند.
در شرايط برفي يا جادههای گلي بدون شستن خودرو،
به ويژه زير گلگير چرخ و بدنه رانندگي نكنيد.

اين كارها را انجام دهيد

هنگامي كه موتور خاموش است ،خودرو را مرتباً
با محصوالت تأييد شده توسط كارخانه بشوييد
(هرگز از مواد ساينده استفاده ننماييد) .پيش از
استفاده از نازل این لکهها را بشوييد.
 لکههای صمغ درخت و دودههای صنعتي؛ گل و الي روي آج چرخها و زير بدنه كه باعثجمع شدن رطوبت میشود؛
 فضوالت پرندگان ،كه باعث واكنش شيمياييشده و به سرعت رنگ بدنه را از بين برده
و موجب پوسته پوسته شدن رنگ خودرو
میشوند؛
هرچه سریعتر اين لکهها را بشوييد زيرا برطرف

كردن آنها با واكس غيرممكن میباشد؛
 نمك ،بويژه در آج الستیکها و زير بدنه خودروپس از رانندگي در جادههای داراي سنگريزه.
هرگونه مواد گياهي (صمغ ،برگها و غيره) را
بهطور مرتب از روي خودرو پاك نماييد.
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تعمیر و نگهداری بدنه خودرو ()2/2
از مقررات محلي مربوط به شستوشوي خودرو
پيروي نماييد (مث ً
ال :خودروي خود را در بزرگراههای
عمومي نشوييد).
هنگام رانندگي در سطوح داراي سنگريزه براي
جلوگيري از صدمه زدن به رنگ خودرو ،فواصل
ترمزگيري را رعایت نمایید.
براي جلوگيري از گسترش خوردگي ،مكاني كه
رنگ خودرو آسيب ديده را تعمير نماييد.
براي حفظ گارانتي ضدخوردگي بهصورت دورهاي
به نمایندگیهای مجاز مراجعه نماييد .به اطالعات
تعمير و نگهداري اسناد خودرو مراجعه نماييد.
در صورت نياز به تميز كردن قطعات مكانيكي،
لوالها و غيره ،برای محافظت از اين اجزاء پس
از تمیز کردن آنها با استفاده از محصوالت مورد
تأييد دپارتمان فني آنها را اسپري كنيد.

به منظور محافظت از خودروي شما محصوالتي را
انتخاب کردهایم و شما میتوانید اين محصوالت
را از فروشگاههای لوازم يدكي تهيه نماييد.
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خودروهاي داراي رنگ مات

اين رنگها نيازمند اقدامهای احتياطي خاص میباشند.
اقدامات زير را انجام ندهيد
 استفاده از محصوالت حاوي واكس (پوليش كردن)؛ سايش سخت بدنه؛ شستوشوي خودرو در كارواش غلطكي؛ شستوشوي خودرو با استفاده از وسايل فشارقوي؛
 چسباندن برچسب به بدنه خودرو (خطر از بينرفتن رنگ).
اقدامات زير را انجام دهيد
با مقداري آب و با استفاده از پارچه نرم يا اسفنجي
و با دست خودرو را بشوييد.

استفاده از كارواش غلطكي

دسته برف پاككن شيشه جلو را به موقعيت پارك
بازگردانيد (به اطالعات بخش "شيشهشوي جلو
و برف پاككن" در فصل  1مراجعه نماييد) .محل
نصب تجهيزات خارجي ،چراغهای اضافي و آینهها را
بررسي نماييد و اطمينان حاصل نماييد كه تیغههای
برف پاككن با نوارهاي چسبنده محكم شدهاند .در
صورتيكه خودروي شما مجهز به آنتن راديو است
آن را جدا نماييد.
بخاطر داشته باشيد كه نوار چسبنده را جدا كرده و
آنتن را مجددا ً نصب نماييد.

تميز كردن چراغهای جلو

با توجه به اينكه چراغهای جلو از "طلق" پالستيكي
ساخته شده است براي تميز كردن آنها بايد از
پارچه نرم يا پنبهاي استفاده نمود .در صورتيكه
با اين پارچه تمیز نشوند پارچه را با آب و صابون
مرطوب كرده سپس با پارچه نرم تميز نماييد .در
پايان با استفاده از پارچه خشك آنها را تميز نماييد.
محصوالت شوينده حاوي الكل نبايد مورد استفاده
قرار بگيرند.

تعمیر و نگهداری از تزئینات و تودوزیهای داخل خودرو ()1/2
خودرويي كه به خوبي نگهداري شده باشد ،دوام و
عمر بيشتري خواهد داشت ،بنابراين توصيه میشود
كه از داخل خودرو بهطور منظم نگهداري نماييد.
لکهها بايد به سرعت پاك شوند.
در صورت وجود هر نوع لكه در تودوزیهای خودرو،
آنها را با استفاده از آب سرد (يا گرم) و صابون از
بين ببريد.
از مواد شوينده (مايع شوينده ،محصوالت پودري،
محصوالت الكلي و غيره) استفاده نکنید.

از پارچه نرم استفاده نماييد.
با آب شستوشو داده و مواد اضافي را از بين ببريد.

صفحه نمايشگر شيشهاي

(مث ً
ال صفحه نمايشگر ،ساعت ،نمايشگر دماي
خارجي ،نمايشگر راديو و غيره).
از پارچه نرم استفاده نماييد (پنبهاي).
در صورتيكه بدرستي تميز نشد از يك پارچه نرم
مرطوب با آب و صابون استفاده نماييد و سپس با
يك پارچه نرم يا پنبهاي مرطوب آن را پاك نماييد.
در انتها با دقت با يك پارچه نرم و خشك ،خشك
نماييد.

تحت هيچ شرايطي از مواد شوينده حاوي الكل
نبايد استفاده شود.

كمربندهاي ايمني

كمربندها هميشه بايد تميز باشند.
از موارد توصيه شده مورد تأييد دپارتمان فني ما يا
از آب صابون و يك پارچه اسفنجي استفاده نماييد.

تحت هيچ شرايطي از مواد شوينده يا لکهبرها
نبايد استفاده شود.

پارچهها (صندلیها ،تزئينات روي درب
و غيره)
پارچهها را بهطور مرتب گردگيري نماييد.

لكه مايعات
از آب صابون استفاده نماييد.
پارچه نرم (هرگز از پارچه سخت استفاده نكنيد)
را مرطوب كرده و مواد اضافي را از بين ببريد.
لکههای جامد و چسب مانند
مواد جامد و چسب مانند را بالفاصله و با دقت
با استفاده از كاردك (از گوشه به سمت مركزي
شروع كنيد تا لكه پخش نشود) پاك نماييد.
مانند لكه مايعات آن را تميز نماييد.

دستورالعملهای خاص براي لکههای شيريني
يا آدامس
يك قطعه يخ را روي آن قرار داده تا سفت شود
سپس طبق روش پاك كردن لکههای جامد آن
را تميز نماييد.
براي كسب اطالع از نگهداري داخل خودرو
و /يا در صورت رضايتبخش نبودن نتايج با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.
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تعمیر و نگهداری از تزئینات و تودوزیهای داخل خودرو ()2/2
خارج كردن /نصب مجدد تجهيزات قابل
پيادهسازي نصب شده در خودرو

اگر براي نظافت داخل خودرو نياز به خارج
كردن تجهيزاتي (مث ً
ال كفپوشها) ،داريد هميشه
از نصب مجدد آنها و محل دقيق نصب آنها
اطمينان حاصل نماييد (كفپوش سمت راننده
بايد در سمت راننده نصب شود) و اين اجزا را
با تجهيزات خود نصب نماييد (مث ً
ال ،كفپوش
راننده هميشه بايد در قسمت تجهيزات راننده
نصب شود).
حین توقف خودرو از عدم وجود مانع براي
رانندگي اطمينان حاصل نماييد (وجود مانع
در پدالها ،گير كردن پاشنه كفش يا كفپوش
و غيره).

اقدام زير را انجام ندهيد:

اكيدا ً توصيه میکنیم كه موادي مانند ،خوشبوكننده
هوا و غيره را در نزديكي دریچههای هوا قرار ندهيد
به دليل اينكه ممكن است به تزئينات داشبورد
صدمه بزند.

اكيدا ً توصيه میشود از تجهيزات
فشار قوي يا مواد شوينده اسپري
مانند ،در اتاق سرنشين استفاده
نکنید .اين عمل باعث آسيب رساندن به
عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي خودرو شده
يا اثرات زيانبخش ديگري خواهد داشت.
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پنچری ،الستیک زاپاس ()1/2
درصورت پنچری

بسته به مدل خودرو ،چرخ زاپاس یا کیت
پنچرگیری مورد نیاز است (به اطالعات صفحات
بعد مراجعه نمایید).
نکته خاص
عملکرد تشخیص فشار باد الستیک ،فشار باد
الستیک زاپاس را شناسایی نمیکند (عالمت
چرخ زاپاس در صفحه نمایشگر ناپدید میشود).
به اطالعات بخش "فشار باد الستیک" در فصل 2
مراجعه نمایید.

اگر چرخ زاپاس براي سالهای طوالني مورد استفاده قرار نگرفته براي اطمينان از استفاده،
آن را در نمایندگیهای مجاز بررسي نماييد.
-
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خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس که کوچکتر از چهار چرخ دیگر خودرو میباشد:

بيش از يك چرخ زاپاس در يك خودرو استفاده نکنید.
به دلیل اینکه چرخ پنچرشده عریضتر از چرخ زاپاس است فاصله شاسی خودرو تا زمین کاهش
مییابد.
هرچه سریعتر چرخ زاپاس را با چرخ داراي ابعاد مشابه چرخ اصلي تعويض نماييد.
هنگام نصب چرخ زاپاس بر روي خودرو كه بايد بهصورت موقت استفاده شود ،سرعت رانندگي نبايد
بيش از سرعت نشان داده روي برچسب چرخ باشد.
نصب چرخ زاپاس ممكن است عملكرد عادي خودرو را دچار تغيير كند ،از افزايش و كاهش سرعت
ناگهاني خودداري نماييد و هنگام دور زدن سرعت خود را كاهش دهيد.
در صورت نياز به استفاده از زنجیر چرخ ،چرخ زاپاس را در محور عقب نصب نموده و فشار باد
الستيك را بررسي نماييد.

پنچری ،الستیک زاپاس ()2/2
توجه :الستیک پنچر شده را در محفظه نگهداری
آن قرار دهید .همچنین جعبه ابزار را هم در محفظه
بار قرار دهید.

چرخ زاپاس A

برای دسترسی به آن:
 درب پشتی را باز کنید؛ صفحه محرک  1را بردارید؛ جعبه ابزار را با گرفتن دسته بردارید؛ پیچ وسط را باز کنید؛ درصورتیکه خودرو به آمپلیفایر مجهز است،آن را کنار بگذارید؛
توجه :مراقب باشید با آمپلیفایر تماس پیدا
نکرده و مدار را قطع نکنید؛
 -چرخ زاپاس را بیرون آورید.

درصورتيكه خودرو در جای نامناسبی
پارك شده است ،شما بايد وجود
خودروي خود را با استفاده از مثلث
هشدار يا ديگر وسايل كه مطابق با قانون كشور
محل سكونت شما میباشد ،به ديگر رانندگان
اطالع دهيد.
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کیت پنچرگیری ()1/3
در صورت رانندگي با الستيك پنچر
شده از كيت پنچرگيري استفاده نکنید.
پس از اقدام به هر عملياتي کنارههای
الستيك را به دقت بررسي نماييد.
رانندگي با الستيك كمباد ،صاف و پنچر خطرناك
بوده و امكان تعمير الستيك را غيرممكن میسازد.

اين تعمير موقتي میباشد.

اين كيت ،الستیکهایی كه در
قسمت  Aبر اثر برخورد با اجسام
کوچکتر از  4ميلي متر آسيب ديده
باشند را تعمير میکند .اين كيت قادر به تعمير
همه نوع پنچري مثل بريدگي بيشتر از  4ميلي
متر ،يا بريدگي در محدوده  Bنمیباشد.
از قرار داشتن رینگها در وضعيت مناسب
اطمينان حاصل نماييد .از بيرون كشيدن
اجسام خارجي كه منجر به پنچر شدن
الستيك شدهاند و هنوز در الستيك وجود
دارند خوداري نماييد.
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الستيك پنچر شده (و تعمير شده) هرچه
سریعتر بايد توسط متخصصين مورد بررسي
قرار گيرد.
هنگاميكه از يك الستیک تعمير يا تعويض
شده استفاده میکنيد ،اين موضوع را به
متخصصين اعالم نماييد.
هنگام رانندگي ،به دليل وجود مايع تزريقي در
الستيك ممكن است لرزشي احساس نماييد.

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
خودروي ديگر يا اشياء ديگر (حلقه الستيكي،
قايق الستيكي و غيره) استفاده نکنید.
هنگام جابهجايي و استفاده از بطري مايع تعمير،
از پاشيدن مايع بر روي پوست خودداري نماييد.
اگر قطرات نشتي پيدا كرد با مقدار فراوان آب
بشوييد.
كيت پنچرگيري را دور از دسترس كودكان قرار
دهيد.
بطریهای خالي را در اطراف نيندازيد .آن را
به نمایندگیهای مجاز يا سازمانهای بازيافت
تحويل دهيد.
اين بطري داراي عمر مفيد محدودي میباشد
كه روي برچسب آن مشخص شده است .تاريخ
انقضاء آن را بررسي نماييد.
براي تعويض لوله پنچرگيري و تعمير محصوالت
بطري با نمايندگي مجاز تماس حاصل نماييد.

کیت پنچرگیری (( )2/3ممکن است خودروی تحویلی فاقد این آپشن باشد)

در صورت پنچری ،از کیت واقع در محفظه بار ،زیر
کفپوش محفظه بار استفاده نمایید.
پيش از استفاده از كيت ،خودرو را
در مكاني با فاصله كافي از ترافيك
پارك نماييد ،چراغهای هشدار خطر
را روشن نموده ،ترمز پارک را درگير نماييد،
از همه سرنشينان بخواهيد كه خودرو را ترك
نمايند و از مسیر عبور و مرور دور بمانند.

هنگامیکه موتور روشن و ترمز پارک درگیر
است،
 درپوش را از قسمت  3باز کنید؛ درپوش بطری  2را باز کنید؛ بطری  2را از درون کمپرسور در قسمت  3بازکنید؛
 درپوش والو (سوپاپ) چرخ مربوطه را باز کنیدو آداپتور  6را درون والو (سوپاپ) قرار دهید؛
 هرگونه تجهیزات جانبی را از سوکت تجهیزاتجدا کنید؛
 از دوشاخه  4باید برای اتصال سوکت تجهیزاتجانبی خودرو استفاده کنید؛
 کلید  5را برای باد کردن الستیک تا سطح فشارتوصیه شده فشار دهید (لطفاً به اطالعات بخش
"فشار باد الستیک" مراجعه کنید)؛

 بعد از حداکثر  10دقیقه ،باد کردن را متوقفنموده و فشار را بخوانید (فشار روی گیج .)1
توجه :درحاليكه بطری خالي است (حدود
 30ثانيه) گيج فشار  ،5فشار  6بار را نشان
خواهد داد سپس فشار قطع میشود.
 تنظیم فشار :برای افزایش فشار باد الستیک بهباد کردن توسط کیت ادامه دهید.

اگر پس از  10دقيقه فشار به حداقل مقدار  1/8بار
نرسد تعمير امكانپذير نيست .با خودرو رانندگي
نکنید و با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نماييد.

درصورتيكه خودرو در جای
نامناسبی پارك شده است ،شما
بايد وجود خودروي خود را با
استفاده از مثلث هشدار يا ديگر وسايل كه
مطابق با قانون كشور محل سكونت شما
میباشد ،به ديگر رانندگان اطالع دهيد.
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کیت پنچرگیری ()3/3

هنگامیکه الستیک بهدرستی باد شده است،
کیت را جدا کنید :قطعه انتهایی کیت را به آرامی
از مخزن  6جدا نمایید تا از هرگونه ترشح در
قسمتهای پالستیکی و ایجاد نشتی جلوگیری
شود.
هيچ جسمي نبايد نزديك پاي
راننده باشد زيرا ممكن است حين
رانندگي و ترمز ناگهاني حركت
كرده و باعث تداخل در پدال ترمز شود.
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 برچسب توصيههای رانندگي را روي داشبوردجايي كه به آساني براي راننده قابل مشاهده
باشد بچسبانيد؛
	كيت را در جاي خود قرار دهيد. پس از پايان اولين عمليات باد كردن الستيك،الستیک هنوز نشتي دارد .رانندگي براي بسته
شدن حفره الزامي است.
 بالفاصله استارت زده و با سرعت بين 20 km/hو  12 mph( 60 km/hتا  )40 mphرانندگي
نماييد تا ماده درزگیر بهطور يكنواخت توزيع
شود .پس از  3كيلومتر ( 2مايل) براي بررسي
فشار باد الستيك توقف نماييد.
 در صورتيكه فشار باالي  1/3بار است اما كمتراز فشار توصيه شده باشد (به برچسب کنار
درب راننده مراجعه نماييد) مجددا ً آن را تنظيم
نماييد .در غیراینصورت به نمایندگیهای مجاز
مراجعه نمایید :الستیک را نمیتوان تعمیر
نمود.

اقدامات احتیاطی هنگام استفاده از کیت

از کیت نباید برای بیش از  10دقیقه بهطور متوالی
استفاده نمود.
در صورتيكه درپوش والو (سوپاپ)
به درستي سفت نشده يا مفقود شده
باشد منجر به از دست دادن فشار

میشود.
هميشه از درپوشهای مشابه درپوش اصلي
استفاده نموده تا كام ً
ال سفت شوند.
پس از تعمير با كيت ،بيش از 200
كيلومتر ( 120مايل) رانندگي
نکنید .عالوه بر آن سرعت خود را
كاهش داده و تحت هيچ شرايطي سرعت خود
را بيش از  )48mph( 80 km/hافزايش ندهيد.
برچسبي كه به داشبورد متصل شده است اين
موارد را به شما يادآوري میکند.
بسته به مقررات كشور يا محلي ،ممکن است
الستيك تعمير شده با كيت پنچرگيري نياز به
تعويض داشته باشد.

ابزارها

جک 2

پیش از قرار دادن جک در محفظه خود آن را
بهدرستی تا کنید.

دسته جک 3

قالب یدککشی  5را سفت یا آزاد میکند.

قالب یدککشی 4

به بخش "یدککشی :خرابی" در فصل  5مراجعه
کنید.

وجود ابزار بستگی به مدل خودرو دارد.
کیت ابزار زیر کفپوش محفظه بار واقع شده است.
کفپوش را بلند کنید و کیت را پیاده نمایید.

آچار چرخ 1

پیچها و قالب یدککشی  4با آچار چرخ باز و قفل
میشوند.

ابزار را داخل خودرو رها نکنید زيرا ممكن است باعث تداخل در عملكرد ترمز شود .پس از استفاده ،از قرار گرفتن صحيح همه ابزارها در كيت
ابزار و قرار دادن آن در مکان خود اطمينان حاصل نماييد :خطر صدمه ديدن وجود دارد.
درصورتيكه پیچهای چرخ در كيت ابزار موجود باشد ،تنها از اين پیچها براي چرخ زاپاس استفاده نماييد :به برچسب متصل به چرخ زاپاس
مراجعه نماييد.
جک تنها برای تعویض چرخها طراحی شده است .تحت هیچ شرایطی برای انجام تعمیرات یا دسترسی به زیر خودرو از جک استفاده نکنید.
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تعویض چرخ ()1/2
آچارچرخ  1و سر جک  6را متصل نمایید (در شیار
.)5
تا زمانیکه چرخ از زمین بلند شود آچارچرخ را
بچرخانید.

چراغهای هشدار خطر را روشن
نماييد.
خودرو را در مكاني به دور از ترافيك
روي سطحي صاف که سر نخورد قرار دهيد.
ترمز پارک را بکشید و دنده را درگیر نمایید
(دنده يك يا دنده عقب يا ( Pپارك) براي
گيربكسهاي اتوماتيك).
از سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك نموده
و آنها را به دور از جاده نگه داريد.
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خودروهای مجهز به جک ،آچارچرخ و
دست ه جک

در صورت نياز قالپاق را جدا نماييد.
از آچار  1براي باز كردن پیچهای چرخ استفاده
نماييد و آن را طوري قرار دهيد كه بتوان از سمت
باال به آن فشار دهيد.
جک  4را با دست تا همراستا شدن با پایه صفحه
(باید روی زمین قرار بگیرد) و قرار گرفتن سر جک
 3در مرکز عالمت  2بچرخانید.

در صورتيكه خودروي شما مجهز به جك و آچار
چرخ نمیباشد ،اين ابزارها را از نمایندگیهای
مجاز تهيه نماييد.
درصورتيكه خودرو در جای نامناسبی
پارك شده است ،شما بايد وجود
خودروي خود را با استفاده از مثلث
هشدار يا ديگر وسايل كه مطابق با قانون كشور
محل سكونت شما میباشد ،به ديگر رانندگان
اطالع دهيد.

تعویض چرخ ()2/2
چندینبار بچرخانید تا چرخ بلند شود.
پیچها را باز کنید و چرخ را درآورید.
چرخ زاپاس را در توپی قرار داده و بچرخانید تا
حفرهها با حفرههای توپی منطبق شود.
در صورتيكه پیچها با چرخ زاپاس تهيه شده باشند،
از اينپیچها تنها براي چرخ زاپاس استفاده نماييد.
پیچها را سفت کنید ،جک را پایین بیاورید.
هنگاميكه چرخ روي زمين قرار گرفته ،پیچها را
كام ً
ال سفت نموده و سفتي آنها را مورد بررسي
قرار دهيد و هرچه سریعتر فشار باد الستيك زاپاس
را هم بررسي نماييد.

در صورت پنچري ،هرچه سریعتر
چرخ را تعويض نماييد.
الستيك پنچر شده بايد توسط
متخصصين مورد بررسي قرار گيرد (در صورت
امكان تعمیر شود).

ابزار را داخل خودرو رها نکنید
زيرا ممكن است باعث تداخل در
عملكرد ترمز شود .پس از استفاده،
از قرار گرفتن صحيح همه ابزارها در كيت ابزار
اطمينان حاصل نماييد :خطر صدمه ديدن
وجود دارد.
درصورتيكه پیچهای چرخ در كيت ابزار موجود
باشد ،تنها از اين پیچها براي چرخ زاپاس
استفاده نماييد :به برچسب متصل به چرخ
زاپاس مراجعه نماييد.
جک تنها برای تعویض چرخها طراحی شده
است .تحت هیچ شرایطی برای انجام تعمیرات
یا دسترسی به زیر خودرو از جک استفاده نکنید.
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الستیکها ()1/3
تنها الستیکها در تماس با زمين هستند ،بنابراين
نگه داشتن آنها در شرايط خوب الزامي میباشد.
باید از مطابقت الستیکها با قوانین محلی اطمینان
حاصل نمایید.

هنگاميكه الستیکها در سطح نشانگرها پوسيده
شده باشند قابل مشاهده میشوند  :2سپس
تعويض الستیکها ضروري میباشد زيرا آج
الستیکها نبايد کمتر از  1/6ميلي متر عمق داشته

برای ایمنی خود محدودیت سرعت
را در نظر بگیرید.
هنگاميكه الستیکها نياز به
تعويض دارند از الستيك با اندازه ،مارك و نوع
مشابه و مناسب ساختار اكسل خودرو استفاده
نماييد.

حمل بارهاي سنگين ،سفرهاي طوالني در
بزرگراهها ،به ويژه در آب و هواي گرم ،يا رانندگي
در جادههای فرعی و ناهموار باعث سايش سريع
الستیکها شده و روي ايمني الستیکها تأثير
خواهد گذاشت.

الستیکهای نصب شده در خودرو حداقل
بايد :ظرفيت وزن و سرعت مشابه نمونه
اصلي را داشته يا با انواعي كه مورد تأييد
نمایندگیهای مجاز هستند مطابقت داشته
باشند.

عدم كاربرد اين دستورالعملها ممكن است
ایمنی شما را به خطر انداخته و روی کیفیت
راندمان خودروی شما تاثیر بگذارد.
خطر از دست دادن کنترل خودرو.
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باشد ،در نتيجه منجر به از دست دادن كنترل
خودرو در جادههای خيس میشود.

تعمير و نگهداري الستیکها

الستیکها بايد در شرايط خوبي قرار داشته باشند و
آج آنها عمق كافي داشته باشد؛ الستیکهای مورد
تأييد دپارتمان فني ما داراي نوارهاي هشدار سايش
 1میباشند كه نشانگر ساییدگی در چندین نقطه

میباشد.

تصادفاتي مانند برخورد با جدول،
به هنگام رانندگي موجب صدمه به
الستیکها و قالپاق شده و منجر به
ناهممحور شدن اكسل عقب و جلو میشود .در
اين حالت ،با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نماييد.

الستیکها ()2/3
فشار باد الستیکها

فشار باد الستیکها را بررسي نماييد (چرخ زاپاس).
فشار باد الستیکها را هر ماه و عالوه بر آن پيش
از سفرهاي طوالني مورد بررسي قرار دهید (به
برچسب متصل به کنار درب راننده مراجعه نماييد).

هنگاميكه الستیکها سرد هستند فشار باد را مورد
بررسي قرار دهيد .فشار باالي حاصل از شرايط آب
و هواي بسيار گرم يا پس از رانندگي با سرعت باال
را ناديده بگيريد.
در هنگام سرد بودن الستیک ،فشار باد در هنگام
گرمشدن  0/2تا  0/3بار (یا  )3 PSIافزایش مییابد.

هرگز باد الستيك داغ را تخليه نكنيد.

فشار باد نادرست الستيك موجب
سايش غيرعادي الستيك و داغ
كردن غيرعادي میشود .اين عوامل
میتوانند بهطور جدي بر ايمني تأثير گذاشته
و منجر به:
	كنترل ضعيف در جادهها، خطر تركيدن يا جدا شدن آج.فشار باد الستيك به وزن و سرعت خودرو
بستگي دارد .فشار باد را براساس شرايط
استفاده از خودرو تنظيم نماييد (به برچسب
نصب شده به کنار درب راننده مراجعه نماييد).

توجه خاص
بسته به مدل خودرو ،يك آداپتور (تطبیقدهنده)
وجود دارد كه پيش از اضافه كردن باد بايد آن را
روي والو (سوپاپ) قرار دهيد.

خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار
باد الستيك
در صورت كم باد بودن (پنچري ،فشار كم و
در صفحه نمايشگر
غيره) چراغ هشدار
روشن میشود .بخش "سیستم تشخیص فشار باد
الستيك" در فصل  2را ببينيد.

چرخ زاپاس

به اطالعات بخش "چرخ زاپاس" و دستورالعملهای
"تعویض چرخ" در فصل  5مراجعه نمایید.

مطلع باشيد كه سفت نبودن يا
مفقود شدن درپوش سوپاپ منجر به
نفوذناپذيري كمتر و نشتی باد الستیک

میشود.
همواره از درپوش مشابه با درپوش اصلي استفاده
نموده و آن را كام ً
ال سفت نماييد.
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الستیکها ()3/3
نصب چرخ جديد
بنا به دالیل ایمنی ،این عملکرد باید
توسط افراد متخصص انجامپذیرد.
نصب الستیکهای متفرقه ممکن
است باعث تغییر در خودروی شما شود:
 ممکن است باعث ناهماهنگی خودرویشما با قوانین جاری شود؛
 ممکن است کنترل خودرو حین دور زدنتغییر یابد؛
 ممکن است باعث سنگینتر شدن فرمانشود؛
 ممکن است روی استفاده از زنجیرچرختأثیر بگذارد.
تعويض چرخ
بدلیل اینکه در خودروهايي كه
مجهز به سيستم هشدار فشار باد
الستيك میباشند احتماالْ چند دقيقه رانندگي
الزم میباشد تا موقعيت صحيح چرخها و
ميزان فشار باد مشخص شود ،پس از هرگونه
عمليات فشار باد الستيك را بررسي نماييد.
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استفاده در زمستان

زنجيرها

بنا به داليل ایمني ،نصب زنجير چرخ در محور
عقب اكيدا ً ممنوع میباشد.

در الستیکهایی كه بزرگتر از الستیکهای اصل
میباشد نمیتوان زنجير چرخ را نصب نمود.

الستيك برفي و زمستاني
براي اطمينان از حفظ حداكثر چسبندگي خودرو،
توصيه میشود اين الستیکها را در هر چهار چرخ
نصب نماييد.

الستیکهای يخشكن (ميخدار)
اين نوع از تجهيزات ممكن است فقط براي مدت
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشد.
رعايت سرعت مشخص شده توسط قانون كنوني
الزامي میباشد.
اين الستیکها بايد حداقل بر روي دو چرخ جلو
نصب شود.

هشدار :گاهي اوقات اين الستیکها داراي جهت
چرخش خاص و شاخص حداكثر سرعت میباشند
كه ممكن است پايين تر از حداکثر سرعت خودروي
شما باشند.

زنجيرها ممكن است تنها روی
چرخهای مشابه با چرخ اصلي خودروي
شما نصب شود.

در همه اين موارد ،توصيه میشود كه در انتخاب
تجهيزاتي كه مناسب خودروي شما هستند با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نماييد.

چراغهای جلو :تعویض المپها ()1/3
پس از تعویض المپها ،شما باید منبع هوا  Aرا در
موقعیت اولیهاش قرار دهید .برای این کار عملیات
باال را برعکس انجام دهید.

دسترسی به المپها

از سمت چپ خودرو ،میتوانید منبع هوا  Aرا برای
دسترسی به المپها بردارید .برای انجام این کار:
 بستهای  3را باز نمایید؛ پیچهای  2را باز نمایید؛ قسمت باالیی بستهای  1را فشار دهید تا منبعهوا  Aباز شود؛
 منبع هوای  Aرا به طرف جلوی خودرو بکشیدتا آزاد شود.

پيش از هرگونه عمليات در محفظه
موتور ،بايد با استفاده از دكمه خاموش/
روشن موتور ،سوئيچ را در موقعيت
خاموش ( )offقرار دهيد (اطالعات "روشن،
خاموش كردن موتور" در فصل  2را ببينيد).

از سمت راست خودرو میتوانید گلویی مخزن
شیشهشوی شیشه جلو  4را باز کنید تا به المپ
دسترسی یابید .برای انجام این کار:
 بست را از قیف  4باز کنید؛ قیف  4را بکشید.ممكن است هنگام كار در نزديكي
محفظه موتور ،موتور داغ باشد.
عالوه بر آن ،ممكن است فن
خنككننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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چراغهای جلو :تعویض المپها ()2/3
استفاده از المپهای ضد  55W U.Vبرای آسیب
نزدن به پوشش الستیکی چراغ جلو ضروری است.
شیشه المپ را لمس نکنید .آن را از پایه بگیرید.

زمانیکه المپ را تعویض کردید از نصب صحیح
روکش آن اطمینان حاصل نمایید.

چراغ جلوی نورپایین هالوژنی

برای تعویض المپ:
 روکش  Bرا پیاده کنید؛ بست  5را با فشار دادن به طرف پایین پیاده کنید؛ کانکتور  8را باز کنید؛ المپ را تعویض نمایید.نوع المپ.H7 :

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعویض شکسته شوند.
خطر آسیبدیدگی.
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چراغ جلوی نورباال هالوژنی

برای تعویض المپ:
 روکش  Cرا پیاده کنید؛ بست  7را با فشار دادن به طرف پایین پیادهکنید؛
 کانکتور  6را باز کنید؛ المپ را تعویض نمایید.نوع المپ.H7 :

چراغهای جلو :تعویض المپها ()3/3

چراغ مهشکن جلو 11

سپر جلو باید پیاده شود :با نمایندگی مجاز مشورت
نمایید.

نوع المپ.H11 :

چراغهای اضافي

در صورت تمايل به نصب چراغهای مهشكن روي
خودروي خود ،با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نماييد.

چراغ مهشکن جلو 11 LED

به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

چراغ راهنمای 12 LED

به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

چراغهای جلو نورپایین /نورباال 10 LED

به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

چراغهای روشنایی روز و چراغهای کوچک 9
به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

برای مطابقت قوانین جاری یا بهعنوان یک احتیاط
میتوانید کیت اضطراری که شامل المپها و فیوز
زاپاس میباشد را از نمایندگیهای مجاز درخواست
نمایید.
المپهای تحت فشار ممکن است
هنگام تعویض شکسته شوند.
خطر آسیبدیدگی.

هرگونه عمليات (تغيير) بر
روي سيستم برقي بايد توسط
نمایندگیهای مجاز انجام گيرد.
زيرا نصب نادرست ممكن است به تجهيزات
الكتريكي صدمه بزند (اتصاالت ،اجزاي
مخصوص آلترناتور) .عالوه بر اين نمایندگیهای
مجاز همه قطعات مورد نياز اين عمليات را
دارند.
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چراغهای عقب و چراغهای کوچک :تعویض المپها ()1/3

چراغهای کوچک و چراغهای ترمز 1

با نمایندگیهای مجاز مشورت نمایید.
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چراغهای راهنما 2

با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

چراغهای عقب و چراغهای کوچک :تعویض المپها ()2/3

چراغ دنده عقب

درب پشتی را باز کنید.
روکش  3را جدا و پیاده نمایید.

نگهدارنده المپ  4را کام ً
ال خالف جهت حرکت
عقربههای ساعت بچرخانید و المپ را تعویض نمایید.
نصب مجدد
برای نصب مجدد ،مراحل را بهطور عکس انجام
دهید ،مراقب باشید به سیمپیچی صدمه نزنید.

نوع المپW16W :

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيبدیدگی.
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چراغهای عقب و چراغهای کوچک :تعویض المپها ()3/3

چراغ ترمز سوم 5

با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

چراغ مهشکن عقب 6

با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی هالوژنی  7چراغهای کوچک 8
 -چراغ  7را باز کنید (با استفاده از ابزاری مثل با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

پیچگوشتی سرتخت).
 روکش چراغ را برای دسترسی به المپ جداکنید.

نوع المپ.W5W :

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی 7 LED
با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.
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المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيبدیدگی.

روشنایی داخلی :تعویض المپها ()1/2

چراغهای نقشهخوانی 1

با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

چراغهای روشنایی محیط 2
با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

چراغهای جعبه داشبورد 3

با نمایندگیهای مجاز مشورت نمایید.

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيبدیدگی.
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روشنایی داخلی :تعویض المپها ()2/2

چراغهای روی درب جلو  ،4چراغ روشنایی چراغهای محفظه بار 7
محیط  ،5چراغ محفظه نگهدارنده روی چراغ  7را با فشار دادن زبانه روی هر سمت باز
کنید (با استفاده از پیچگوشتی سرتخت).
درب 6

با نمایندگیهای مجاز مشورت نمایید.

المپهای تحت فشار ممكن است
هنگام تعويض شكسته شوند.
خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ را جدا نمایید.
زبانه  8را برای آزاد کردن قاب  10و دسترسی به
المپ  9فشار دهید.

نوع المپ.W5W :

چراغهای جلو زیر پا 11

با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

کارت رنو :باتری

تعویض باتری

وقتی پیغام " "Keycard battery lowدر صفحه
نمایشگر ظاهر شد ،باتری کارت رنو را تعویض نمایید:
 حین فشار دادن محدوده  ،Aروکش  1را بکشید؛ روکش  2باتری را جدا کنید؛ با فشار دادن یک سمت باتری را جدا کرده وسمت دیگر را بلند کنید؛
 همانگونه که در داخل روکش نشان داده شدهاست باتری را تعویض نمایید.

نقص عملکردی

هنگام نصب مجدد ،این روند را بهطور برعکس انجام
دهید ،سپس یکی از دکمههای روی کارت را در
نزدیکی خودرو ،چهار بار فشار دهید .پیغام ناپدید
میشود.
توجه :از تماس مدار الکتریکی یا تماس با کارت
رنو هنگام تعویض باتری خودداری نمایید.

درصورتیکه باتری خیلی ضعیف شده است برای
اطمینان از عملکرد صحیح ،میتوانید استارت زده
و خودرو را قفل /باز نمایید (به اطالعات "قفل /باز
کردن دربها" در فصل  1مراجعه نمایید).

این باتریها در نمایندگیهای مجاز در دسترس
میباشد و عمر مفید آن حدودا ً دو سال میباشد.
از عدم وجود رنگ روی باتری اطمینان حاصل
نمایید :خطر تماس الکتریکی نادرست وجود دارد.

باتریهای مصرف شده را دور نریزید،
آنها را به سازمانهای جمعآوری
و بازیافت باتریهای مصرف شده
تحویل دهید.
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ریموت کنترل :باتریها

تعویض باتری

با استفاده از پیچگوشتی سرتخت یا چیزی مشابه
آن روکش شکاف  1را باز کنید و باتری  2را با
توجه به قطبهای نشان داده شده در پشت روکش
تعویض نمایید.
این باتریها در نمایندگیهای مجاز در
دسترس میباشد و عمر مفید آن حدودا ً دو
سال میباشد .از عدم وجود زنگزدگی و رنگ
پریدگی روی باتری اطمینان حاصل نمایید:
خطر تماس الکتریکی نادرست وجود دارد.
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توجه :هنگام تعویض باتری ،از تماس با مدارهای
الکتریکی در روکش کلید خودداری نمایید.

هنگام نصب مجدد ،اطمینان حاصل نمایید که
روکش بهدرستی قرار گرفته است و پیچها را
سفت نمایید.

دهید.

باتریهای مصرف شده را دور نریزید،
آنها را به سازمانهای جمعآوری و
بازیافت باتریهای مصرف شده تحویل

فیوزها ()1/3
فیوز داخل اتاق سرنشین  Aدر سمت راست
خودرو است
برای دسترسی به این فیوزها جعبه داشبورد باید
باز شود .با نمایندگی مجاز مشورت نمایید.

درصورتیکه اجزای الکتریکی کار نمیکند ،شرایط
فیوزها را بررسی کنید.

سرنشین A

در سمت چپ

فیوز داخل اتاق
خودرو است
روکش  Aرا با استفاده از پیچگوشتی یا چیزی
مشابه باز کنید.

فیوز داخل اتاق سرنشین B

در خودروهای

دارای عملکرد توقف و حرکت
روکش  Bرا با استفاده از پیچگوشتی یا چیزی
مشابه آن باز کنید.
بر طبق قوانین محلی یا بهعنوان یک اقدام
احتیاطی:
کیت ابزاری که حاوی المپهای زاپاس و
فیوزها میباشد را از نمایندگیهای مجاز تهیه
نمایید.
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فیوزها ()2/3
از برچسب اختصاصی فیوز در محفظه نگهداری
اشیاء داخل اتاق  Aیا  Bبرای شناسایی فیوزها
استفاده نمایید.
فیوزهای خاص باید تنها توسط افراد متخصص
تعویض شوند .این فیوزها در برچسب ذکر نشدهاند.
تنها از فیوز توصیه شده بر روی برچسب استفاده
کنید.

انبرک 1

فیوزها را مورد بررسی قرار دهید و
درصورت لزوم با فیوز دارای آمپر
مشابه تعویض نمایید.
اگر فیوز در محل دارای آمپر قوی نصب شده
باشد ،درصورتیکه یکی از تجهیزات از مقدار
زیادی برق استفاده کند موجب داغی بیش از
حد مدار میشود (خطر آتشسوزی).
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با استفاده از انبرک  ،1واقع در صفحه فیوز ،فیوز
را باز نمایید.
برای جدا کردن فیوز از انبرکها ،آنها را از کنار به
صورت کشویی بکشید.
استفاده از موقعیت فیوز بالاستفاده توصیه نمیشود.

سیمکشیها یا کانکتورها را لمس نکنید.

فیوزها ()3/3
شناسایی فیوزها
(وجود فیوزها به سطح تجهیزات خودرو بستگی دارد)
عالمت

BLOWER
TURN
HAZARD
2ND
POWER
SOCKET
REAR
WIPER
POWER
DR LOCK
ELEC B2
IMOB
AUDIO
ABS/EPS
MEDIA

تخصص

تهویه
چراغ هشدار خطر
دومین سوکت برق
برف پاککن عقب
قفل برقی درب
تجهیزات الکتریکی
ایموبالیزر
سیستم صوتی
سیستم ترمز ضدقفل
تجهیزات چندرسانهای

عالمت

VDC
STOP LAMP
POWER
DR LOCK2
CIGAR
LIGHTER
HEAT
STEER
WHEEL
RR DEF
BOSE
ACC RADIO
JUNCTION
MODULE
AIR CON

تخصص

کنترل دینامیک خودرو
چراغ ترمز
قفل برقی درب
فندک
گرمکن غربیلک فرمان
بخارزدایی شیشه عقب

آمپلی فایر Bose
سوکت تجهیزات جانبی ،رادیو
ماژول اتصال
واحد کنترل ایرکاندیشن

عالمت

H/MIRR
HEATER
SEAT
EC AUTO
ACC
REAR
VIEW
WASH
MTR
GEAR BOX
OIL PUMP
BCM
ELEC B
SEAT BELT
WARNING
STRG
WHEEL
ANGLE

تخصص

گرمکن آینههای بغل
گرمکن صندلی
واحد کنترل ایرکاندیشن
آینه دید عقب داخلی
موتور شیشهشوی
پمپ روغن جعبه دنده
ماژول کنترل بدنه

تجهیزات الکتریکی
ماژول هشدار کمربند ایمنی
سنسور زاویه غربیلک فرمان
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باتری :رفع نقص ()1/2
برای اجتناب از خطر تولید جرقه:

 پیش از قطع یا وصل مجدد باتری ،از خاموشبودن هریک از اجزای مصرفکننده برق
(چراغهای سقفی و غیره) اطمینان حاصل نمایید؛
 هنگامیکه باتری را شارژ میکنید ،پیش ازقطع یا وصل مجدد باتری ،عملکرد شارژ را
متوقف نمایید؛
 به منظور اجتناب از اتصال کوتاه (اتصالی) بینقطبهای باتری (ترمینالها) هیچگونه شیء
فلزی را روی باتری قرار ندهید؛
 پیش از جداکردن باتری ،همواره پس از خاموشکردن موتور حداقل یک دقیقه صبر کنید؛
 پس از نصب مجدد ،از اتصال قطبهای باتریاطمینان حاصل نمایید.
پیش از انجام هرگونه عملیاتی
در محفظه موتور ،باید سوئیچ با
استفاده از دکمه خاموش /روشن
در موقعیت  offقرار بگیرد (به اطالعات بخش
"روشن /خاموش کردن موتور" در فصل 2
مراجعه نمایید).
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اتصال شارژر باتری

شارژر باتری باید با باتری دارای ولتاژ اسمی 12
ولت مطابقت داشته باشد.

هنگامی که موتور روشن است باتری را جدا نکنید.

هنگام استفاده از شارژر باتری از دستورالعملهای
کارخانه سازنده پیروی نمایید.

ممکن است برای شارژ بعضی باتریها
مراحل خاصی مورد نیاز باشد .با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل

نمایید.
از ایجاد جرقه که ممکن است منجر به انفجار
شود خودداری نمایید و باتری را در مکانی با
تهویه مناسب شارژ نمایید .خطر آسیب جدی.

به دلیل وجود اسید سولفوریک در
باتری هنگام استفاده از باتری مراقب
باشید که با چشمها و پوستتان در
تماس نباشد .در صورت تماس محل تماس
را با آب زیاد بشویید .در صورت نیاز با پزشک
مشورت کنید.
اطمینان حاصل نمایید که آتش بدون حفاظ،
اشیاء داغ و جرقه در تماس با باتری قرار نگیرید
زیرا خطر انفجار وجود دارد.
هنگام کار کردن در محفظه موتور ،موتور ممکن
است داغ باشد .عالوه بر آن فن خنککننده
موتور ممکن است هرلحظه شروع به کار کند.
خطر آسیبدیدگی.

باتری :رفع نقص ()2/2
روشن کردن خودرو با استفاده از خودروی
دیگر (کابل کمکی)

درصورت استفاده از خودروی دیگر برای استارت
خودروی خود ،کابل کمکی مناسب (با سطح مقطع
بزرگ) را از نمایندگیهای مجاز تهیه نمایید یا
درصورتی که کابل کمکی دارید از عملکرد صحیح
آن اطمینان حاصل نمایید.

دو باتری باید دارای ولتاژ اسمی مشابه 12

ولتی

باشند .جریان باتری تأمینکننده باید دارای ظرفیت
مشابه ( )amp-hours ،Ahبا باتری خالی باشد.
از عدم تماس بین دو خودرو اطمینان حاصل نمایید
(خطر اتصال کوتاه هنگامیکه سر مثبت متصل شده
است) و اتصال باتری خالی را بررسی نمایید .سوئیچ
را در موقعیت  offقرار دهید.
موتور خودروی تأمینکننده جریان را استارت زده و
دور موتور را در سرعت متوسط قرار دهید.

روکش جعبه و سپس ترمینال قرمزرنگ (1 )+

را

بلند کنید.
کابل مثبت  Aرا به پایه  1در قطب ( )+وصل
نمایید ،سپس قطب ( 4 )+باتری تأمینکننده برق
را وصل نمایید.
کابل منفی  Bرا به قطب  )-( 3باتری تأمینکننده
برق و سپس به قطب  )-( 2باتری خالی وصل
نمایید.
موتور را استارت زده ،به محض اینکه استارت زده
شد کابل  Aو  Bرا به ترتیب برعکس ()2-3-4-1
جدا نمایید.

از عدم اتصال بین کابلهای A
و  Bو عدم تماس کابل مثبت A

با هرگونه شیء فلزی روی باتری
تأمینکننده برق اطمینان حاصل نمایید.
خطر آسیب جدی و/یا صدمه به خودرو وجود
دارد.
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تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی الکتریکی و الکترونیکی
پیش از نصب هرگونه تجهیزات جانبی (به ویژه فرستندهها /گیرندهها :فرکانس پهنای باند ،سطح برق ،موقعیت آنتنها و غیره) از مطابقت آنها با
خودروی خود اطمینان حاصل نمایید .توصیههای مورد نظر را از نمایندگیهای مجاز بخواهید .فقط تجهیزات جانبی با حداکثر توان  120وات را
متصل نمایید .خطر آتشسوزی .هنگامیکه چند تجهیزات جانبی بهطور همزمان درحال استفاده میباشند جریان کل آنها نباید باالتر از  180وات باشد.
هیچ عملیاتی نباید در مدار الکتریکی یا سیستم صوتی انجام شود مگر اینکه در نمایندگیهای مجاز :اتصال نادرست سیستم منجر به صدمه دیدن تجهیزات
برقی و /یا اجزای اتصال میشود .درصورت نصب هرگونه تجهیزات متفرقه در خودروی شما ،از محافظت صحیح آنها توسط فیوزها اطمینان حاصل نمایید.
آمپر و موقعیت فیوزها را کنترل کنید.
استفاده از سوکت عیبیابی
استفاده تجهیزات جانبی الکتریکی از سوکت تجهیزات ممکن است منجربه ایجاد اختالالت جدی در سیستم الکتریکی خودرو شود.
برای ایمنی خود ،توصیه میشود که تنها از تجهیزات جانبی تأیید شده توسط کارخانه سازنده استفاده نمایید .با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
خطر جدی تصادف.

استفاده از گیرندهها /فرستندهها (تلفن ،تجهیزات  CBو غیره)
تلفن و تجهیزات  CBدارای آنتن ،موجب تداخل در سیستمهای الکترونیکی اصلی خودرو میشود :توصیه میشود که تنها از تجهیزات با آنتن بیرونی استفاده
نمایید .عالوه براین ،خاطرنشان میکنیم که مقررات مربوط به استفاده از چنین تجهیزاتی را رعایت نمایید.
نصب تجهیزات متفرقه
درصورت تمایل به نصب تجهیزات در خودروی خود :با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید .همچنین برای اطمینان از عملکرد صحیح خودروی خود
و اجتناب از هرگونه خطر در مورد ایمنی خودتان ،توصیه میشود تنها از تجهیزات طراحی شده برای خودروی خود که تنها سازنده برای آنها گارانتی
تعیین میکند استفاده نمایید.
درصورت استفاده از سیستم ضد سرقت ،آن را فقط روی پدال ترمز نصب نمایید.
موانعی برای راننده
درسمت راننده ،از کفپوش مناسب خودروی خود استفاده نمایید ،آنها را به اجزای از پیش نصب شده متصل نمایید ،نصب آنها را بهطور مرتب بررسی
نمایید ،یک کفپوش را روی کفپوش دیگر قرار ندهید .خطر تداخل با عملکرد پدالها وجود دارد.
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تیغههای برف پاککن :تعویض ()1/2

تعویض تیغههای برف پاککن شیشه جلو 1

هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onو موتور خاموش
است ،دسته برف پاککن را کام ً
ال پایین بیاورید:

آنها را کمی عقبتر از درب موتور متوقف نمایید.
بازوی  3برف پاککن را بلند کنید و دکمه  2را
فشار دهید تا تیغه آزادشود.

نصب مجدد
تیغه را در طول دسته حرکت دهید تا به آن متصل
شود .از قفل شدن تیغه در محل صحیح خود
اطمینان حاصل نمایید .دسته برف پاککن شیشه
جلو را به طرف پایین بکشید.
هنگامیکه سوئیچ در موقعیت  onقرار دارد ،اهرم
برف پاککن را در موقعیت توقف (پارک) قرار
دهید .تیغه سمت راننده باید باالی تیغه سمت
سرنشین باشد .درغیر این صورت زمانیکه سرعت
خودرو باالی  )4 mph( 7 km/hاست یکبار برف
پاککنها را به صورت سریع حرکت دهید.
توجه :قبل از روشن کردن مجدد خودرو ،به
منظور جلوگیری از آسیب به درب موتور یا برف
پاککنها ،تیغههای برف پاککن را روی شیشه
جلو قرار دهید.

هنگامیکه شیشه خشک است برف پاککن را
فعال نکنید .این امر باعث سایش و آسیب به
تیغهها میشود.

 در آب و هوای سرد ،از عدمچسبیده شدن برف پاککنها
توسط یخ اطمینان حاصل نمایید
(خطر داغ کردن موتور برفپاککن وجود
دارد).
 شرایط تیغه برف پاککنها را مورد بررسیقرار دهید.
به محض مشاهده عدم کیفیت تیغه برف
پاککن آنها را تعویض نمایید (تقریباً
سالی یکبار).
هنگام تعویض تیغهها ،مراقب باشید تا بازوی
برف پاککن روی شیشه قرار نگیرد زیرا
ممکن است باعث شکستن شیشه شود.
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تیغههای برف پاککن :تعویض ()2/2
نصب مجدد
برای نصب مجدد ،این روند را بهطور برعکس انجام
دهید .از قفل شدن تیغه در موقعیت اولیه اطمینان
حاصل نمایید.

تیغه برف پاککن شیشه عقب 4

اهرم در موقعیت خاموش (غیرفعال):
 بازوی  6برف پاککن را بلند نمایید؛ تیغه  4را بچرخانید تا جایی که سفت شود(حرکت )B؛
 بسته به مدل خودرو ،زبانه  5را فشار دهید،سپس تیغه را با کشیدن آن جدا نمایید (حرکت
.)A
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شرایط تیغههای برف پاککن را بررسی نمایید.
عمر آنها به شما بستگی دارد:
 تیغهها را تمیز کنید ،شیشه جلو و عقب رامرتب با آب و صابون بشویید؛
 هنگامیکه شیشه عقب و جلو خشک استاز آنها استفاده نکنید؛
 زمانیکه برای طوالنیمدت از آنها استفادهنمیکنید آنها را جدا نمایید.

پیش از تعویض تیغههای برف
پاککن شیشه عقب اطمینان حاصل
نمایید که اهرم در موقعیت خاموش
قرار دارد (غیرفعال).
خطر آسیب جدی.

بکسل کردن :خرابی ()1/4
قبل از یدک کشیدن ،گیربکس را در حالت خالص
قرار دهید ،قفل ستون فرمان را باز کرده و ترمز
پارک را آزاد نمایید.
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک،
درصورتیکه قرار دادن گیربکس در حالت  Nممکن
نیست ،با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
بازکردن قفل ستون فرمان
کلید را وارد کرده یا بسته به مدل خودرو،
هنگامیکه کارت رنو را همراه دارید ،دکمه روشن/
خاموش موتور را حدود  2ثانیه نگه دارید.
مجددا ً اهرم تعویض دنده را درحالت  Nقرار دهید
(برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک).
قفل ستون فرمان باز میشود ،عملکردهای جانبی
فعال میشوند :میتوان از چراغهای خودرو استفاده
کرد (راهنماها ،چراغهای ترمز و غیره) .چراغهای
خودرو باید هنگام شب روشن باشند.
بسته به مدل خودرو ،هنگام اتمام یدک کشیدن،
دکمه روشن /خاموش موتور را دوبار فشار دهید
(خطر تمام شدن باتری).

سرعت باید با مقررات جاری برای بکسل کردن
مطابقت داشته باشد .درصورتیکه خودروی شما
خودروی دیگری را بکسل میکند وزن خودرو نباید
از خودروی شما بیشتر باشد (به اطالعات بخش
"وزن" در فصل  6مراجعه نمایید).

بکسل کردن خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک

تنها هنگامیکه چرخهای جلو بلند شدهاند خودرو
را بکسل کنید.
در شرایط خاص ،ممکن است خودرو را با هرچهار
چرخ روی زمین بکسل نمایید در این صورت اهرم
تعویض دنده را در موقعیت  Nقرار دهید و بیشتر
 )50miles( 80kmو با سرعتی بیش از 25km/h
( )15mphبکسل نکنید.

زمانیکه خودرو را بکسل کردهاید
کلید را از مغزی بیرون نکشید.
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بکسل کردن :خرابی ()2/4

خودروهای 2WD

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا گیربکس
متغیر مداوم.
هنگام قرار داشتن سوئیچ در موقعیت ،off

گیربکس روغنکاری نمیشود .خودرو باید با تریلر
حمل شده یا با باال بودن چرخهای جلو بکسل شود.
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حین غیرفعال بودن تنظیمات ،هنگامیکه دسته
دنده در موقعیت  Pقفل شده است و با فشار دادن
ن را به صورت
پدال ترمز آزاد نمیشود ،میتوانید آ 
دستی آزاد نمایید .برای انجام این کار ،یک میله
سفت را در سوراخ  1وارد نمایید ،میله را فشار داده
و دکمه  2واقع روی اهرم تعویض دنده را بهطور
همزمان فشار دهید.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

بکسل کردن :خرابی ()3/4

خودروهای 4WD

در هر نوع گیربکسی ،خودروهای  4WDدرحالیکه
هر چهار چرخ آن روی زمین است نباید بکسل شود.

درصورتیکه هرکدام از چرخهای
خودروهای  4WDبا زمین تماس
دارد نباید آن را بکسل نمود.
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بکسل کردن :خرابی ()4/4
ابزار را در خودرو رها نکنید زیرا باعث
اختالل در ترمزگیری میشود.

تنها از قالب یدککشی جلو  Aو قالب یدککشی
عقب  5برای بکسل کردن استفاده نمایید (از

پلوسها یا دیگر قسمتهای خودرو استفا ده نکنید).
از این نقاط تنها برای بکسل کردن استفاده شوند:
از این نقاط برای بلندکردن مستقیم یا غیره
مستقیم استفاده نکنید.
هنگامیکه موتور خاموش میباشد،
سیستم کمکی فرمان و کمکی ترمز
کار نمیکند.
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دسترسی به نقاط یدککشی

روکش  Aرا با وارد کردن پیچگوشتی سرتخت یا
ابزاری مشابه باز کنید.
سفت کردن قالب بکسل  :3ابتدا با دست آن را
سفت کرده تا متوقف شود سپس با آچار چرخ ،یا
بسته به مدل خودرو ،با اهرم آن را قفل کنید.
تنها از قالب یدککشی  3و آچارچرخ  4در جعبه
ابزار استفاده کنید (به بخش اطالعات "ابزارها" در
فصل  5مراجعه نمایید).

-

 برای بکسل کردن از میله یا کابلمخصوص بکسل استفاده نمایید
(درصورتیکه قانون اجازه دهد)،
خودروی بکسل شده باید قادر به ترمز کردن
باشد.
اگر خودرو برای رانندگی مناسب نباشد،
نباید بکسل شود.
هنگام بکسل شدن از گاز دادن یا ترمزگیری
ناگهانی خودداری نمایید .بخاطر اینکه
موجب صدمه به خودرو میشود.
هنگام بکسل کردن خودرو سرعتتان بیش
از  )30mph( 50km/hنباشد.
اگر ستون فرمان قفل است خودرو را حرکت
ندهید.

نقص عملکردی ()1/7
توصیههای زیر میتواند شما را قادر به تعمیر سریع و موقت خودرو نماید .بنا به دالیل ایمنی باید هرچه سریعتر با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

استفاده از کارت رنو

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

کارت رنو کار نمیکند و دربها قفل و باز نمیشوند.

باتری کارت خالی است.

باتری را تعویض نمایید .شما میتوانید خودرو را قفل/
باز و روشن نمایید (به اطالعات بخش "قفل ،بازکردن
دربها" در بخش  1و "روشن ،خاموش کردن موتور"
در فصل  2مراجعه نمایید).

از دستگاهی با فرکانس مشابه کارت استفاده
کردهاید (موبایل و غیره).

استفاده از تجهیزات را متوقف نمایید یا از کلید
تعبیه شده استفاده نمایید (به اطالعات بخش "قفل،
بازکردن" در فصل  1مراجعه نمایید).

خودرو در میدان الکترومغناطیسی شدید قرار
گرفته است.
باتری خودرو خالی است.

از کلید تعبیه شده در کارت استفاده کنید (به
اطالعات فصل "قفل ،بازکردن" در فصل  1مراجعه
نمایید).

خودرو استارت میخورد.

حین عملکرد موتور ،عملکرد باز /قفل کردن مسدود
شده است .سوئيچ را در موقعیت  offقرار دهید.
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نقص عملکردی ()2/7
توصیههای زیر میتواند شما را قادر به تعمیر سریع و موقت خودرو نماید .بنا به دالیل ایمنی باید هرچه سریعتر با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

استفاده از ریموت کنترل

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

ریموت کنترل دربها را باز یا قفل نمیکند.

باتری کارت خالی است.

از کلید زاپاس استفاده کنید.

از دستگاهی با فرکانس مشابه کارت استفاده
کردهاید (موبایل و غیره).

استفاده از تجهیزات را متوقف نمایید یا از کلید
استفاده نمایید.

خودرو در میدان الکترومغناطیسی شدید قرار
گرفته است.
باتری خودرو خالی است.

باتری را تعویض نمایید .شما میتوانید خودرو را قفل/
باز و روشن نمایید (به اطالعات بخش "قفل ،بازکردن
دربها" در بخش  1و "روشن ،خاموش کردن موتور"
در فصل  2مراجعه نمایید).

خودرو استارت میخورد.

حین عملکرد موتور ،عملکرد باز /قفل کردن مسدود
شده است .سوئيچ را در موقعیت  offقرار دهید.
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نقص عملکردی ()3/7
استارت فعال است

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

چراغهای صفحه نمایشگر ضعیف هستند یا روشن
نمیشوند و استارتر نمیچرخد.

ترمینالهای باتری محکم نیستند ،جدا یا اکسیده
شدهاند.

ترمینالهای باتری را محکم یا مجددا ً متصل نمایید
یا درصورت اکسیده شدن آنها را تمیز کنید.

باتری خالی شده یا عمل نمیکند.

باتری دیگری را به باتری معیوب متصل نمایید به
بخش "باتری :رفع نقص" در فصل  5مراجعه کنید
یا درصورت نیاز باطری راتعویض نمایید.
اگر ستون فرمان قفل است خودرو را هل ندهید.

نقص در سیستم الکتریکی.

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

شرایط استارت فراهم نیست.

به اطالعات "روشن /خاموش کردن موتور" در فصل
 2مراجعه نمایید.

کارت رنو کار نمیکند.

به اطالعات "روشن /خاموش کردن موتور" در فصل
 2مراجعه نمایید.

کارت شناسایی نمیشود.

به اطالعات "روشن /خاموش کردن موتور" در فصل
 2مراجعه نمایید.

موتور استارت نمیخورد.

موتور خاموش نمیشود.

ستون فرمان قفل باقی مانده است.

نقص در سیستم الکتریکی.

دکمه استارت را سریعاً  5بار فشار دهید.

ستون فرمان قفل است.

حین فشار دادن دکمه استارت موتور یا بسته به
مدل خودرو حین چرخاندن کلید ،غربیلک فرمان را
حرکت دهید (به اطالعات "روشن  /خاموش کردن
موتور" در فصل  2مراجعه کنید).

نقص در سیستم الکتریکی.

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.
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نقص عملکردی ()4/7
در جاده

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

لغزش.

فشار باد الستیکها صحیح نیست ،بهطور نادرست
باالنس شده یا صدمه دیدهاند.

فشار باد الستیکها را کنترل نمایید درصورتیکه
مشکل وجود ندارد ،آنها را در نمایندگیهای مجاز
مورد بررسی قرار دهید.

خروج دود سفید از اگزوز.

در مدلهای دیزلی ،این مورد نشانه نقص نمیباشد.
ممکن است این دود به دلیل ترمیم فیلتر خاصی
باشد.

به اطالعات "ویژگیهای مخصوص موتور دیزلی"
در فصل  2مراجعه نمایید.

ظاهر شدن دود از زیر درب موتور.

اتصال کوتاه در سیمها یا سیستم خنککننده
دارای نشتی است.

موتور را متوقف کنید ،سوئیچ را در موقعیت  offقرار
دهید ،دورتر از خودرو ایستاده و با نمایندگیهای
مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغ هشدار فشار روغن روشن میشود:
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حین دورزدن یا ترمزگیری

سطح روغن بسیار پایین است.

سطح روغن موتور را افزایش دهید (به اطالعات
"سطح روغن موتور پر /اضافه کردن" در فصل 4
مراجعه نمایید).

بهآرامی تحت عمل گاز دادن خاموش یا روشن
باقی میماند

کاهش فشار روغن موتور.

خودرو را متوقف نموده و با نمایندگیهای مجاز
تماس حاصل نمایید.

نقص عملکردی ()5/7
در جاده

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

غربیلک فرمان سفت حرکت میکند.

داغ شدن سیستمهای کمکی فرمان.

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

موتور داغ کرده است .نشانگر دمای مایع خنککننده
روشن
در نقطه هشدار است و چراغ هشدار
میشود.

فن خنککننده موتور کار نمیکند.

خودرو را متوقف و موتور را خاموش کنید و با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

نشتی مایع خنککننده.

مخزن مایع خنککننده را بررسی نمایید :باید حاوی
مایع باشد .درصورت فقدان مایع خنککننده با
نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

نقص مکانیکی :واشر سرسیلندر صدمه دیده است.

موتور را خاموش نمایید.
با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

جوش آمدن مایع خنککننده در مخزن خنککننده.

رادیاتور :اگر نشتی مایع خنککننده قابل توجه باشد ،بخاطر داشته باشید درصورت گرم بودن موتور هرگز نباید مخزن مایع خنککننده را پر
نمایید .پس از هرگونه عملکرد بر روی خودرو ،حتی شامل تخلیه بخشی از سیستم خنککننده ،مخزن باید با مخلوط جدیدی که در مقدار و
نسبت صحیح تهیه شده است پر شود .تنها محصوالتی که مورد تأیید دپارتمان فنی ما هستند برای این کار مناسب هستند.
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نقص عملکردی ()6/7
تجهیزات برقی

علل احتمالی

عملیات مورد نیاز

برف پاککن کار نمیکند.

ن گیر کردهاند.
تیغههای برف پاکک 

پیش از استفاده از برفپاککن تیغهها را آزاد نمایید.

نقص در سیستم الکتریکی.

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

فیوز خراب است.

فیوز را تعویض نمایید ،به اطالعات "فیوزها" مراجعه
نمایید.

برف پاککنها متوقف نمیشوند.

نقص در کنترلهای الکتریکی.

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغهای راهنما سریع چشمک میزنند.

المپ سوخته است.

به اطالعات "چراغهای جلو :تعویض المپ" یا
"چراغهای عقب و چراغهای کوچک :تعویض المپ"
مراجعه نمایید.

چراغهای راهنما کار نمیکنند.

مدار الکتریکی یا کنترل دارای نقص است.

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

فیوز خراب است.

فیوز را تعویض نمایید ،به اطالعات "فیوزها" مراجعه
نمایید.

مدار الکتریکی یا کنترل دارای نقص است.

با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید

فیوز خراب است.

فیوز را تعویض نمایید به اطالعات "فیوزها" مراجعه
نمایید.

چراغها روشن یا خاموش نمیشوند.
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نقص عملکردی ()7/7
تجهیزات برقی

علل احتمالی

اثرات میعان (قطرات بخار آب) بر روی چراغها.

وجود آب در چراغها یک پدیده طبیعی است و
مربوط به تغییر دما می باشد.
در این حالت ،هنگامیکه چراغها روشن شوند این
اثرات از بین خواهند رفت.

حین بستن کمربند ایمنی چراغ یادآور کمربند ایمنی
جلو روشن میشود.

جسمی بین صندلی و کف گیر کرده است ،صندلی
و سنسور دچار اختالل میشوند.

عملیات مورد نیاز

جسم را از زیر صندلیهای جلو بیرون بکشید.
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پالك شناسايي خودرو 6-2 ......................................................................................................................................................................................................................................................................
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6-1

پالک شناسایی خودرو

اطالعات موجود بر روی پالک شناسایی خودرو،
باید در همه مکاتبات یا درخواستها ذکر شود.
وجود و موقعیت این اطالعات به مدل خودرو
بستگی دارد.

پالک شناسایی خودرو A

1
2
3

6-2

نام کارخانه سازنده.
شماره طراحی  ECو شماره تاییدیه.
شماره شناسایی.

بسته به مدل خودرو ،این اطالعات در موقعیت
 Bموجود میباشد.

( MAM 4حداکثر وزن مجاز خودرو).
ً
( GTW 5وزن ناخالص خودرو ،خودرو کامال بارگیری
شده و همراه تریلر باشد).
( MPAW 6حداکثر وزن مجاز) برای اکسل جلو.
 MPAW 7روی اکسل عقب.
 8مکان در نظر گرفته شده برای اطالعات مربوط
یا اطالعات اضافی.
 9گازهای خروجی اگزوز.
 10مرجع رنگ (کد رنگ).

پالک شناسایی موتور

A

مشخصات روی پالک یا برچسب
مکاتبات و درخواستها باید ذکر شود.

در همه

(موقعیت اطالعات به مدل خودرو بستگی دارد)

1
2
3

نوع موتور.
پسوند موتور.
شماره موتور.

6-3

ابعاد (در متر)

* بدون بار ،با یا بدون باربندهای طولی

6-4

مشخصات موتور
مدل
مدل موتور

(پالک موتور را ببینید)

ظرفیت (جسم) ()cc
نوع سوخت
درجه اکتان
شمعها

2.0 GDi

2.5 16V

2.0 dCi

1.6 dCi

M5R

QR25

M9R Turbo

R9M

1997

2488

1995

1598

استفاده از بنزین بدون سرب الزامی است و بنزین باید مطابق
درجه اکتان حک شده بر روی برچسب داخل درپوش مخزن
سوخت باشد.

دیزلی
این برچسب در داخل درپوش مخزن سوخت ،سوختهای
مجاز را نشان میدهد.

تنها از شمعهای مخصوص خودروی خود استفاده نمایید.
نوع شمع باید بر روی برچسب داخل محفظه موتور ذکر شده
باشد درغیراین صورت با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید.
نصب شمعهایی که مناسب خودروی شما نیستند به موتور
آسیب وارد مینماید.

-

6-5

وزنها (کیلوگرم)
وزنها در جدول زیر برای خودروهای ساده و بدون آپشن میباشند ،این وزنها بسته به تجهیزات خودروی شما تغییر میکنند .با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید.

حداکثر وزن مجاز خودرو با بار ()MMAC
حداکثر وزن مجاز خودرو ()MMTA
وزن خالص خودرو ()MTR
وزن یدککش با ترمز*
وزن یدککش بدون ترمز*
وزن مجاز قسمت دماغه تریلر*
حداکثر بار مجاز روی سقف با وسایل قابل حمل
* وزن یدککش (یدککش کاروان ،قایق و غیره)

وزنها بر روی پالک شناسایی خودرو مشخص شدهاند (به اطالعات بخش
"پالک شناسایی خودرو" درفصل  6مراجعه نمایید).

از طریق این محاسبه بدست میآیدMTR- MMAC :
750
75
( 80Kgشامل حملکننده)

وقتی که محاسبه  MTR- MMACبرابر صفر باشد ،یا هنگامیکه  MTRبرابر صفر باشد (یا در پالک شناسایی ذکر نشده باشد) یدک کشیدن ممنوع میباشد.
 رعایت وزن یدککشی ،براساس مقررات محلی هر کشور ،به ویژه قوانین ترافیک جادهای بسیار مهم است .جهت هرگونه تغییرات با نمایندگیهای مجازتماس حاصل نمایید.
 هنگام یدککشی ،تحت هیچ شرایطی وزن خالص کل (خودرو  +یدککش) نباید بیش از مقدار تعیین شده باشد .با این وجود موارد زیر مجاز میباشد: حداکثر وزن مجاز  MMTAروی اکسل عقب نباید بیش از  %15باشد، حداکثر وزن  MMAC ،نباید بیشتر از  %10یا  100کیلوگرم باشد (هرکدام زودتر بدست آید).در هریک از موارد ،حداکثر سرعت خودرو و تریلر نباید بیشتر از  )60mph( 100km/hباشد و فشار باد الستیکها باید از  0/2بار ( )3 PSIافزایش یابد.
 راندمان موتور در مکانهای مرتفع کاهش مییابد .توصیه میشود که به ازای  1000متر ارتفاع  10درصد از وزن بار را کم کنید و همچنین با اضافه شدنهر  1000متر دیگر  10درصد از وزن را باز هم کم کنید.

6-6

تعویض و تعمیر قطعات
قطعات اصلی براساس مشخصات سخت ،محدود و تحت آزمایشات فوق تخصصی طراحی شدهاند .بنابراین این قطعات حداقل دارای سطح کیفی مشابه قطعات
نصب شده در خودروی شما میباشند.
اگر همیشه قطعات خودرو را با قطعات اصلی تعویض نمایید ،از عملکرد صحیح خودرو اطمینان خواهید داشت .عالوه براین ،تعمیرات انجام شده توسط شبکه
ارتباطی کارخانه سازنده با استفاده از قطعات اصلی طبق شرایط پشت برگه سفارش ،گارانتی و ضمانت میشود.
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برگههای سرویس ()1/6
 VINشماره شناسایی خودرو................................................................................... :
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

6-8

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

برگههای سرویس ()2/6
 VINشماره شناسایی خودرو................................................................................... :
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
6-9

برگههای سرویس ()3/6
 VINشماره شناسایی خودرو................................................................................... :
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

برگههای سرویس ()4/6
 VINشماره شناسایی خودرو................................................................................... :
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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برگههای سرویس ()5/6
 VINشماره شناسایی خودرو................................................................................... :
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

برگههای سرویس ()6/6
 VINشماره شناسایی خودرو................................................................................... :
تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*

تاريخ:

مايل (كيلومتر) :

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

شماره صورتحساب

شرح /متفرقه

مهر

بازرسي ضد زنگ (پوسیدگی):
شرايط مناسب
* به صفحه مخصوص مراجعه كنيد

شرايط نامناسب*
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بررسی ضدزنگ (پوسیدگی) ()1/5
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VINشماره شناسایی خودرو............................... :
عملكرد تعمير زنگزدگی و پوسیدگی :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگزدگی و پوسیدگی :

مهر

تاريخ تعمير:
عملكرد تعمير زنگزدگی و پوسیدگی :

تاريخ تعمير:

6-14

مهر

بررسی ضدزنگ (پوسیدگی) ()2/5
اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد ،در برگه زیر نشان داده میشود.
 VINشماره شناسایی خودرو............................... :
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